
ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
А РЦ А Х С К И Й  ГО СУ Д А РСТ ВЕН Н Ы Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ

. 2 (15) 2007 
V ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ 

. CTRI7AHAKF.PT

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի 0
У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И



Արցախի սլնւո ական համալսարան 

Арцахский государственный университет

Գիտական տեղեկագիր 

Ученые записки

2(15)

2007

Ստեփան ակէտտ 

Степанакерт



Հրատարակվում է 1998թ. 
Издается с 1998г.

Խ մբա գրա կա ն կո/Ծգիա

Գրիգորյան Հ/վ. (q||u.խմբագիր), Աբրահամյան Ա.Ն., Աթայան կ.Ւ., Ադալտիան Լ.Ա., 
Ավանհսյան վ.Գ., Արամյան կ.Ս., Գալյան Ա.Ա., Դադայան Ս.վ., Խանյան Ս.Ա. 
(պատ. քարտուղար), հյաչատրյան Ա.Մ., Հակոբյան Գ.Ա., Հայրասլհտյան Է.Ա., 
Հարությունյան Գ.Հ., Հովսհփյան Ռ.վ., Ղուկասյան Ա.Ա, Մարսփրոսյան Ռ.Մ., 
Միրգոյան վ .Ա , Մխիթարյան Ա.Մ., Ներսիսյան կ .Ա , Պհարոսյան Ս.կ., Սարգսյան 
Ա.3տ., Սիմոնյան Ա.Հ., Սակարյան Յտ.Մ.

Редакционная коллегия

Григорян Г.В.(гл.редактор), Абрамян А.Н., Аванесян В.Г., Агаловян Л.А., Айрапетян
Э.А., Акопян Г.А., Арамян КС., Арутюнян Г.А., Атаян К.И., Галаян А.А., Гукасян 
А.А., Дадаян С.В., Мартиросян P.M., Мирзоян B.C., Мхитарян А.М., Нерсисян К.А., 
Осипян Р.В., Петросян С.К., Саркисян А.Ю., Симонян А.Г., Суварян Ю.М., Ханян С.А. 
(отв. секретарь), Хачатрян А.М.

Արցախի պէտական համալսարանի հրատարակչություն 
Издательство Арцахского госуниверситета



ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 40-ԱՄՑԱկԻ ԱՌԹԻվ

2009թ. Լեռնային Ղարաբադի հասարակությունը կստնի Արցախի պետական 
համարւարանի 40-ամյակը: Այս առումով ծրագրվումէ հրապարակեչ չայնածավաչ 

ուսումնասիրություն համաթարանի անցած ոպա, հանրապետության կրթական, սոցիաի 
մշակտթային և քաղաքական կյանքին նրա մասնակցության մասին:

ԱրՊՀ 40-ամյակին նվիրված հոդվածաշարք տեդեկագիրը իրականացնում է ԱրՊՀ 
նախկինում Մտեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի առաջին ռեկտոր, պրոֆեսոր 

Շ.Մ Աբրահամյանի ն պրոֆեսոր Ս.վ.Դադայանի «Սոցիաիբադաքականիրադարձությունները 
Լեռնային Ղարաբադում' Ստեփանակերտում Ադրբեջանի մանկավարժական ինստիտուտի 

մասնաճյոպիբացման պահին» հոդվածով:

ԱԶԳԱՅԻՆ-ԱԶԱՏԱԳՐԱկԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԹԵԺ ՕՑԱԽԸ 

Ս.Ա . Իւանյսւն

Յոտաքանչյուր բարձրագույն ուսումնական հաստատության ոչ միայն իրականացնում է 
տնտեսության տարբեր բնագավառների համար մասնագետներ տատրաստելու գործը, այլն 
մեծապես նպաստում Լ ազգային գաղափարախոսության ձնավորամանը ե անհրաժեշտության 
դեպքում ակտիվորեն մասնակցում ժողովրդի ազատության ե անկախության համար մղվող 
պայքարին:

1988թ. սկզբից, երբ աբցախահայությանը ոտքի ելավ մայր Հայաստանի հետ 
վերամիավորվելու պահանջով, Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի կոլեկտիվը, 
որն ուներ նաև ադրբեջանական բաժին, երկփեղկվեց: Ադրբեջանցի դասախոսները
համախմբվեցին ինստիտուտի ուսումնական և գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 
Նկուլինի շուրջը: Նա ստեղծել էր «Գորշ գայլեր»֊ի խումբ: Նրանք բացեիթաց դիմում էին հայ 
դասախոսներին. «Եթե չեք ցանկանում մնալ Ադրբեջանի կազմում, կարոդ եք թողնել 
Ղարաբաղը ե հեռանալ»: Ադրբեջանցի դասախոսները մեկնում էին Ադդամ, Ֆիգուլի, Զաբրայիլ, 
կուբսւթլու, Լաչին, Եվլախ, Բարդսւ, Միրբաշիր, Քյալբաջար ե թուրք բնակչությանը հրահրում 
հայերի դեմ, կոչ անում զինվելու:

1988-ի փետրվարի 27-ի առավոտյան Սումգայիթում սկսված ցեղասպանության սև բոթը 
թրի պես խոցեց ինչպես ողջ հայության, այնպես էւ մեր բահի հայկական բաժնի դասախոսների 
և սովորողների սրտերը: Դրությունը դարձել էր պայթունավտանգ: Ագերի դասախոսները և 
ուսանողները իրենց պահում էին պսւտժողի և հաղթողի դերում:

Սումգայիթյան ողբերգությունից հետո այլևս հնարավոր չեղավ շարունակել երկու 
բաժինների համատեղ աշխատանքը: «Անհանգստացած» էին կոմկուսի մարգային կոմիտեի 
դրածո ղեկավարները և ՊԱկ-ի աշխատակիցները: Նրանք անընդհատ հիշեցնում էին 
ժողովուրդն երի «լենինյան բարեկամության» մասին: Հայ դասախոսները հոգնել էին 
առանձնապես ՊԱկ-ի ղեկավարների այցելությունից: Նրանք հաճախում էին ինստիտուտ, 
դասախոսական կազմին հրավիրում դահլիճ և հայերին մեղադրում «դաշնակցական 
ագգայնամոլական գաղափարախոսությամբ վարակվելու, ազգամիջյան թշնամանք 
սերմանելու» մեջ: Միաժամանակ հանգիստ չէին տափս Ադրբեջանի կառավարող շրջանները' 
հանրապետության Գիտության ն միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարության 
հրահանգներով: Նրանք ամեն կերպ ձգտում էին սրել հակասությունները' հայերին մեղադրելու 
նպատակով:

Բարոյահոգեբանակսւն մթնոլորտը շիկացել էր: Ուսանողների մի խումբ, որ ընդհատակյա 
միություն էր կազմակերպել ՄՇսւհվերդյանի ղեկավարությամբ, եռանդուն աշխատանք էր 
տանում: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մի շարք ներկայացուցիչներ իրենց



համարում էին шц գային шцш տագր ական պայքարի մարտիկն Ծր: Թղթակիցներ էին զւսլիս 
Մոսկվսւյից, Լենինզրադից' Զարկում մկրտվելով ադրբեջանական քարոզչության կեդտաջրով: 
Նրանր մեր ինստիտուտում նախ հանդիպում էին ոչ անհայտ պրոոեկտոր Ն.կուլիևի հետ, նրա 
աշխատասենյակ հրավիրում կուսբյուրոյի քարտուղար А  Ֆարաջովին և աղերի մյուս 
դասախոսներին: Նրանց ելույթներում անդադար հնչում էին «ակադեմիկոս» Զ.Բունյսւթովի 
պատմական կեղծիքը, թե իբր «Ղարաբադի հայերը եկվորներ են, Ղարաթաղը ալբանական - 
ադրբեջանական հոդ է, հոդից բաժին չեն տալիս»: Աղերի վայ գրականագետներն ու 
պատմաբանները առանց խղճի խայթ ղգաւու, գրում U հայտարարում էին, որ ադրբեջանական 
մշակույթի ներկայացուցիչներ են Մ.կադանկսոովացին, Դ. Քերթողը, Մ. Գոշը, կ.Գանձսլկեցին, 
վարդան Արնելցին, Եսսւյի Հասան-Զալալյանը, մի խոսքվ բոլոր նրանք, ովքեր ծնունդով Հայոց 
Արևելից կոդմանքից են: Հայ դասախոսները պատասխանում էին ըստ էության:

1988թ. փետրվարի 13-ին հայկական բաժնի 1000-ից ավելի ուսանողներ ւոգունգներով, 
տրանսպարանտներով գնացին այն ժամանակ Լենինի անվան հրապարակ' մասնակցելու 
համաքաղաքային հանրահավաքին: Ուսանողներին և դասախոսներին այդուհետ կարելի էր 
տեսնել հսւնրահավաքներում և շքերթներում: կրակոտ ելույթներ էին ունենում դասախոսներ 
Հ.Գրիգորյանը, Գ.Աֆանասյանը, ԱՄխիթարյսւնը, Հ.Մովսիսյանը, Ս.Դադայանը, կ.Արամյանը, 
ՌՔալայսւնը, Շ.Աբրահամյանը, Ս.Ղաղանչյանը, Լ.Գրիգորյսւնը, տողերիս հեղինակը և 
ուրիշներ:

Հայ դասախոսները հստակ պատկերացնում էին իրենց անելիքները: Ծրագրված էր.
1.կազմակերպել ուսանողության մասնակցությունը շքերթներին և հանրահավաքներին:
2.կապեր ստեղծել Ատեփանակերսփ մանկավարժական ինստիտուտի և Հայաստանի 

բուհերի ուսանողության միջև' ազատագրական պայքարին ակտիվորեն մասնակցելու 
նպատակով:

3.Հանդես գալ հանրահավսւքներում, Ստեփանակերտ ժամանած քաղաքական և 
հասարակական գործիչների առջև շարժման պատճառների և նպատակների վերաբերյալ:

4.Գրավոր պատասխանել աղերի վայ պատմաբանների և գրողների ստահոդ ելույթներին' 
Արցախը ադրբեջ ան ական -ավան դական տարածք հայտարարելու, հայկական նյութական և 
հոգևոր մշակույթի հուշարձանները սեփականերս դեմ:

5.Հեռաղրեր և նամակներ հղել ԽՄկկ կենտկոմ, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդ, 1սՍՀՄ 
նախարարների խորհուրդ և այլ ատյաններ:

6.Պսւտրաստե{ պայքարի բովանդակությանը վերաբերող կարգախոսներ, լոզունգներ, 
տողացոււյցեր: Այդ աշխատանքը կատարում էր նկարիչ ՆՂալայանը:

7.Անհրաժեշաության դեպքում կաղմակերպեւ դասադուլներ, նստացույցեր, հացադուլներ:
8.Պատրաստ լինել դիմակայելու թշնամու ոտնձգություններին եւ հարձակումներին:
9. Մասնակցել ժողովրդական բանագնացությանը Մոսկվա:
Անմիջապես նշենք, որ 1988-ի մայիսի 2-ին Արցախից Մոսկվա ժամանած 

բանագնացների խմբում եղեւ են մեր բուհի դասախոսներ Հ. Գրիգորյսւնը, Ա. Մխիթարյսւնը ն է. 
Ղալայսւնը:

Զգալով հայ դասախոսների ն ուսանողների վճռական պայքարի նշանակությունը, 
Ադրբեջանի ղեկավար շրջանները ձգտում էին հանգցնել ընդվզումի կրակը: Նրանք ջանում էին 
հաշտեցման եզրեր գտնել ն շարունակել համատեղ պարապմունքները: 1988-ի ապրիլ ամսվա 
սկզբին Ծուշիից, Աղդամից և այլ շրջկենտրոններից հատուկ ավտոբուսներով Ստեփանակերտ 
տեղավտխեցին ադրբեջանական բաժնի ուսանողներին: Սակայն տեղի ունեցավ սւնսպասելին: 
Մայիսի սկգբին Շուշի քաղաքից աղերի «հարևանները» հայ բնակիչներին ծեծելով, թալսւնելով, 
վտարեցին իրենց բնակարաններից: Ստեփանակերտը բորբոքվեց: Շուշիից բռնագաղթվածների 
դրությունը ցնցել էր բոլորին: 150-ից ավելի ստեփանակերտցի երիտասարդներ մտան 
ինստիտուտ, միացան հայ ուսանողներին և խաղաղությամբ առաջարկեցին աղերի 
ուսանողներին հեռանալ քաղաքից: ՊԱկփ աշխատակիցները զարմացել էին հայ
երիտասարդների զսպվածությունից: Ադրբեջանական բաժինը տեղափոխվեց Շուշի, իսկ 88-ի 
նոյեմբերի սկզբին հայկական բաժինը մեկնեց կիրովական:

Սպիտակի 88-ի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժից կիսախարխուլ դարձավ կիրովակսւնի 
մանկավարժական ինստիտուտի շենքը: Մեր կոլեկտիվը դեկտեմբերի 8-ին վերադարձավ
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Ստեփանակերտ: ԼՂ կառավարման հատուկ կոմիտեն (ղեկավար Ա.վոլսկի) կայացրեց 
այլընտրանքային որոշում' Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը կոչել 
կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի բաժանմունք:

Ռմբակոծությունների ե հրթիռակոծումների տարափի տակ շարունակվում էին 
պարապմունքները: Բաժանմունքը փաստորեն դարձեւ էր ինստիտուտի իրավահաջորդը և 
իրականացնում էր մասնագետների ամենամյա թողարկումը: Այսպես, 1987-1988 ուս. տարում 
թողարկվել է 266 մասնագետ, 1988-1989-ին' 229, 1989-1990-ին' 260, 1990-1991-ին' 239, 1991- 
1992-ին' 146: Միաժամանակ ավելի բոան էր դառնում գաղափարական պայքարը, որի
ակունքների մոտ կանգնած էր Հ.վ.Գրիգորյսւնը: Նա մարտնչում էր հավատով ն իր կեցվածքով 
օրինակ հանդիսանում ընկերների համար: Շարժման հենց առաջին օրվանից գաղափարական 
պայքարի հորձանուտի մեջ էին կին դասախոսներից' Ա.Մխիթարյանը, ԼԳրիգորյսւնը, 
ՄՂագսւնչյանը և այլք: Նրանստորագրություններ էին հավաքում դասախոսներից' ի 
պաշտպանություն Արցախը մայր Հայաստանին վերամիավորելուն, նամակներ և հեռագրեր էին 
հղում Մոսկվա' պահանջատիրության հրամայականով: Մեր դասախոսները հանդես էին գալիս 
նաև մամուլի էջերում: Այդ առումով ջերմ արձագանք է գտել Հ.Գրիգորյանի, Ա.Մխիթարյանի ե 
ԼԳրիգորյանի համատեղ հոդվածը' տպագրված «Խորհրդային Ղարաբադ» թերթի 1988-ի 
մարտի 18-ի համարում:

Ադրբեջանական մամուլը հեղեղված էր Արցախի պատմությունը գեղծոդ ստահոդ 
հոդվածներով:

1988թ. փետրվարի 28-ի համարում «Բակին սկի րաթոչի» թերթը տպագրել էր 
հայտարարության այն մասին, որ պետական մրցանակի է ներկայացվել Դ.Ա.Ախունդովի 
«Ադրբեջանի հին ե միջնադարյան ճարտարապետությանը» գիրքը: Դա մի «աշխատության» 
էր, որտեղ հեղինակը պարզապես հայ ճարտարապետական կոթողները ներկայացրել է որպես 
ադրբեջանական հին հուշարձաններ: Նա ցինիկորեն ադրբեջանական է համարում' 
պատմական Հայաստանի Արցախ, Ուտիք, Սյունիք, Վայոց ձոր նահանգների 
ճարտարապետական կոթողները, Ամարաս, Գանձասար, Դադիվանք ն հին ու միջնադարյան 
այլ վանքերն ու եկեղեցիները:

Մեր ինստիտուտի գիտնական-մանկավարժները ծանոթանալով այդ «աշխատությանը», 
հանձնարարեցին պատմաբան ՍԴադայսւնին ե տողերիս հեղինակին' կազմակերպել բողոքի 
նամակ գիտական հիմնավորումներով: Մենք պատրաստեցինք այն ե մի խումբ դասախոսների 
ստորագրությամբ հղեցինք ՍՄկկ կեն կոմի գիտության բաժին, ԽՍՀՄ ճարտարապետների 
միություն, Հայաստանում ռուսերեն հրատարակվող «կոմունիստ» թերթի խմբագրություն ե 
Հայկական ՍՍՀ գրողների միություն: Նամակ-բադոքը մեր գաղափարական աշխատանքի 
խոսուն վկայություններից էր: Դ.Ա.Ախունդովի «աշխատությունը» ամենուրեք ենթարկվեց խիստ 
քննադատության' հանուն ճշմարտության և արդարության: կարևոր ենք համարում հիշել նաև 
1988թ. ապրիլի 28-ի միջադեպը: Ինստիտուտի կուսբյուրոյի քարտուղար Բ.Ֆսւրսւջովի ե բյուրոյի 
անդամ Ն.կուլիևի պնդմամբ պետք է նշվեր Ադրբեջանում սովետական կարգերի հաստատման 
68-րդ տարեդարձը:

Դա այն ժամանակ էր, երբ երկու ամիս առաջ տեղի էր ունեցել Սումգայիթի 
ցեղասպանությունը: Ամեն դեպքում կազմակերպվեց ցերեկույթ: Տողերիս հեղինակը, իմ 
զեկուցման մեջ, դասախոսներ ՍԴադայանը, Շ.Աբրահամյանը իրենց ելույթներում զայրույթով 
նշեցինք, որ Սումգայիթյան ջարդերը պետք է որակվեն որպես ցեղասպանություն, որ այն սև 
բիծ է ադրբեջանական ժողովրդի պատմության մեջ: Մեր այդ ճշմարտացի որակումը 
«վրդովմունքով» ընդունեցին ազերի դասախոսները և հեռացան դահլիճից:

Այլ կերպ չէր կարելի սպասեի Այդ նրանց խորհրդով էին իրենց ուսանողուհիները 1988-ի 
փետրվարի 28-ին ներկայացել դասի' վարսերին կարմիր ժապավենների փնջեր և ջարդել ու 
պատառոտել գրականության կաբինետի ցուցափեղկերը ե հայ գրողների նկարները:

Մեր ինստիտուտի հայ դասախոսների գաղափարական պայքարի կարևոր էջերից կարելի 
է համարել այն Դիմումը, որ ուղարկվեց ՍՄկկ կենտկոմի քաղբյուրոյին, ՍՍՀՄ Գերագույն 
սովետի նախագահությանը, միութենական հանրապետությունների կ կ  կենտկոմներին, 
կուսակցության ՌՍՖՍՀ մարզային կոմիտեներին, ինքնավար հանրապետություններին և 
ինքնավար մարզերին: Դիմումը որպես բողոք գրվել է ՍՄկկ կենտկոմի քարտուղար Լիգսւչովի



պրովոկսւցիոն հայտարարության կապակցությամբ, որն սւրնլ Է Ադրթնջսւնի կ կ  կննտկոմի 
պլնմումից հնտո մարգկոմննրի ե շիջկոմննրի հնտ ուննցսւծ հանդիպման ժամանակ: Նա 
հսւյտարսւրնլ Էր, որ ԼՂԻՄ-ի հսւյնրի պահանջը անլուծնլի Է, բանի որ այն կապփսծ Է 
«ադրբնջանական գործոնի» հնա: Դրանով իսկ Լիգաչովը արդարացնում Էր Սումգայիթը ե ջուր 
լցնում ադրբնջանական ագրնսիայի ջրադացին: Դիմումի պատրաստմանը մսանակցնլ նն 
Հ.Դրիգորյսւնը, ՄԴադսւյանը, Ա.Մխիթարյանը, կ.Արամյանը ե տողնրիս հնդինակը: Դիմումը 
կսւրդացվնլ ե ընղուն վնլ Է Ստնփանակնրտ քաղաքի Հաղթանակ (այժմ' Ագատության) 
հրապարակում 1988-ի մայիսի 28-ին տնղի աննցած 30 հազարանոց հսւնրահավաքում: Նման 
բովանդակությամբ մի նամակ Էլ մնր մի քանի դասախոսննրի ստորագրությամբ ուղաբկվնլ Է 
1սՄկկ գլխավոր քարտուղար Մ.Ա.Դարբաչովին: Դնոես արցախյան ազգային ազատագրական 
պայքարի նախօրնին ադրբնջանական մամուլը հաճախակի Էր տպագրում Զ.Բունյաթովի 
ստահոդ հոդվածննրը Արցախի պատմության վնրսւբնրյալ, որոնցում կնդծնլով ճշմարիտ 
պատմությունը, նա ձգտում Էր ապացուցնլ, որ Արցախը ագնրական հոդ Է, որ հայնրը տնղաբնիկ 
չնն, որ նրանք Ղարաբադ նն նկնլ 1826-1828թթ աւս-պարսկական պատնրագմից հնտո: 
Անհրաժնշտ Էր պատասխաննլ նաև պանթյուրքիգմի այդ ոչ անհայտ գաղափարախոսին: Այդ 
գործը հանձն առանք տողնրիս հնդինակը ե ԱԴադսւյանը: 1989-ի մայիսի 23-ի համարում 
«Խորհրդային Ղարաբադ» թնրթը տպագրնց մնր ծավալուն հոդվածը' «ճշմարտությունը ամնն 
ինչից վնր Է» վնրտառությամբ: Այն գնտնղվնլ Է նաև «Советский Каравах» թնրթում: Նրանում 
կարևոր փաստնրի հիման վրա ննրկայացվնւ Է Արցախի հայաշունչ պատմության ընթացքը, 
Ադրբնջանի քաղաքական ուժնրի և վայ գիտնականնննրի ոտնձգությանննրն ու 
գրպարտությունննրը նրկրամասի հայ ազգաբնակչության հանդնպ, որի պատճառով Էլ Արցախը 
ոտքի Է նլնլ վնրամիավորվնլու մայր Հայաստանին:

Շատ չանցած* ադրբնջանական մամուլը վայնասուն բարձրացրնց մնր դնմ, մնգ 
անվաննլով Սդրբնջանի պատմության գնդծարարննր և ռասիստննր:

Մնր կոլնկտիվի գադափարաքադաքական աննահանջ պայքարի տարնգրության փայլուն 
Էջնրից մնյն էլ 1990թ. ապրիլի 24փն 19! 5թ. Եդնռնի գոհնրի հիշատակին կագմակնրպված 
միջոցառումն է: Պոլյանիչկո-սաֆոնոփան ռնժիմի հրահանգով քաղաքում արգնլված էին 
հանրահավաքննրն ու շքնրթննրը: Սակայն շարժման ակտիվ մասնակիցննրը թույլտվություն 
էին ստացնլ' գոնն ալցնլնւ Հայրննական պատնրագմի գոհնրին նվիրված հուշահամալիր և հիշհլ 
1915-ի Եդնռնի գոհնրին: Առիթն առկա էր: Հ.Դրիգորյանի մտահդացմամբ համալիրում, 
ռադիոկոմիտնի աշխատակիցննրի աջակցությամբ (նրանք տրամատրնլ էին թարձրախոսնր) 
անդի ուննցավ հանրահավաք: Այն բացնց Հ.Գրիգորյանը, ապա նլույթննր աննցան 
դասախոսննր ՌԲալայսւնը, Ա.Թովմասյանը, տողնրիս հնդինակը: Մնր խմբին էին միացնլ 
պոնտննր Գ.Գաբբինւյանը և ՀԲնգլաբյանը: Հանրահավաքին ննրկա է նղնլ Ռ.Քոչարյանը: 
Մննք և դատապարտում էինք 1915-ի ցնդասպանությունը, և կոչ անում ժողովրդին շարունակնլ 
պայքարը ադրբնջանական բռնատիրության դնմ:

Հննց նայն օրը մնգ կանչնցին քաղաքի պարնտաստւն, իսկ ապրիլի 26-ին հատուկ 
մնքննայով տարան պոմպակայան, որ վնրածվնլ էր բանտի: Ես նոր էի դուրս նկնլ 
հիվանդանոցից: Հ.Գրիգորյանի և ՌԲալայանի պահանջով ինձ պսւտժնցին 15-օրյա տնային 
կալանքով, իսկ մյուսննրին որոշնլ էին ոսլարկնլ Շուշիի բանտ: ժողովրդի պահանջով տնային 
կալանք տվնցին նաև ՌԲալայանին, Դ.Գաբրինլյանին և ՀԲնգլարյանին: Իսկ Հ.Գրիգորյանին 
և Ա.Թովմասյանին տնդավտխնցին Պյատիգորսկ քաղաքի բանտը' մնկ ամիս ժամկնտով:

Մնր ինստիտուտում գաղափարական պայքարը նրթնք նրկր որդ ական պլանի վրա չի 
մդվնլ: ' 1-ասախոսննրը և ուսանոդննրը պայքարի տարբնր ձևնրով ու միջոցննրով շարունակնլ նն 
մարտնչնւ հանուն Արցախի անկախության ն ագատության:

Համոզված ննք, որ մնր բուհի գադափարաքադաքական պայքարի մասին գրվնլու է ոչ մնկ 
անգամ, որովհնտև այն մնր պատմությանն է' որպնս օրինակնլի դաս գալիք սնրունդննրի 
համար, որպնս Արցախ աշխարհի ազատագրման ճանապարհի առսապնլված 
վավնրագրություն:
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УДК 517.9 Математика

О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ РЕШЕНИЙ 
ЛИНЕЙНОЙ ОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЫ ДВУХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Г.Г.Саакян

Рассматривается следующая линейная однородная система двух обыкновенных однородных 
дифференциальных уравнений первого порядка вида

j  у! +  Pn(0yt +  Рг.(0 у2 = о ,
Ն ՚շ +  Р21 (0У\ + Р22 (0у2 = 0 , 

где p։j (/) (/, j  =  1,2) -  действительнозначные функции, определенные и непрерывные на 
некотором отрезке [я, Ь].

Как известно [см, например, [1]-[6]], система (1) в оыцем случае не интегрируется в 
квадратурах, поэтому о с о б ы й  интерес представляет исследование свойств решений системы, 
поведение их нулей и т.д. Цель настоящей равоты -  рассмотрение осцилляционных свойств 
компонент решений системы (1) при определенных предположениях относительно коэффициентов
P ijiO  ( U j  =  1 , 2 ) *

Имеет место
Лемма. Система (1) равносильна системе

Հ  + p(t)z2 =  0 ,  
z\ + r(t)z. =  0 , (2)

в которой
^ P u C O - P a W l*  ֊  j{p u (r)-p a (.t))d։

Р(0 = Рп 0 К °  » КО =  Рг\ <J)e '° » (3)

т.е. всякому решению z(t) = |«(0Հ 
4 * 2  ( О у

системы (2) соответствует одно и только одно решение

у( 0 Ч ( 0 Л 
у 2<0

системы (1), задаваемое формулой

- |д ,( г ) « /г

УА1) = гА*)е ‘* > (4а)

՜ / р а ( г)<**՜

y2(t) = z2(t)e 0 , (4Ь)
где t0 -  произвольная точка из отрезка [я, Ь\.

Доказательство. Действительно, подставив в систему (1) значения (Г) и у\ (г) из 
соотношений (4а)֊(4Ь), Будем иметь

֊\p u < .r)d r  - J f l ,( r )< /r  - f p 22(r)dr

Հ(0« 0 | ֊г ,(Г )е  '• • pu(t)+ pu{t)*\{t)e 0 + pX2{t)z2(t)e 0 =  О,
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или

- J p u ( r ) < f r  - J f e W *  ~ J A | { r ) ^ *  - J  p »» (r )d r

4 ( 0 * ' e - z 2( / ) e  0 /?2 :( / ) +  / ? , , ( / ) * ]  ( 0 *  '° +  Ք շ շ ( 0 * շ ( 0 *  ՜° = 0 ,

4 ( 0 *  +  P \ z { t ) z z { t ) e  10 = o ,

-JPaCOrfr “ j  Ai(r)^r

4 ( 0 * ' ՛  +  p 2i ( 0 * i ( 0 * ' °  = o ,

~Jf Pu(r)«/r — J Л»22Сг)€/г
Разделив первое уравнение на е 0 , а второе на е 10

J l A i ( * ) - P a ( 0 № r

4 ( 0 +  Р 12 ( 0 * 2 ( 0 * *  = ° >
է

- / ( A i ( г ) ֊Р и  ( r ) )d r

4 ( 0 +  р 2, ( 0 * Л 0 *  !о = о .
Полученную систему, очевидно, что можно записать в виде

z \  +  p { t ) z 2 = 0 ,

4  +  K 0 * i  =  о ,

получим

где

/ ( Р п С О - Р л С О ) *  “ } ( Р ц ( г ) - Р а ( 0 ) ^ г

/ К О  =  Р п ( 0 * ' °  , / * ( / )  =  / 7 21 ( / ) е ?

Аналогично вышеизложенному, можно показать, что указанными в лемме прео Б ра зова ннями 
систему (2) можно свести к системе (1). Лемма доказана.

Замечание. Из соотношений (4а) и (4Ь), в частности, следует, что нули соответствующих

 ̂ и z(t) =  совпадают.
w o j

Приведение линейных систем вила (1) к равносильному виду (2) позволяет зачастую найти 
аналитическое представление решений данных систем. Покажем это на следующих примерах. 

Пример 1. Рассматривается следующая система
У\ +Щ -У 2 = 0 ,

У'2— тУ1 +<У2 =0 .

компонент решений у (է)

В данном случае имеем
- 2

Pu(t) = Pշշ(') = ',  Բ\շ(ք)՜-Լ Բշ\( 0 - ~ շ " -

Воспользовавшись соотношениями (3), найдем
2

/ К О  =  Р и  ( 0  =  - !>  4 0  =  /> շ ւ (0  ~  ~  ~ т  ■

Тогда, согласно лемме, рассматриваемую систему можно свести к следующей равносильной 
системе

и \ -  Ա-, =  0 ,

и \  — j U x =  0 .

Умножив первое уравнение системы на ух , а второе на у2, затем сложив получим

(5)
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,  ,  2  
ս2սՀ — и}и2 — -и { +սՀ =  0 .

Разделив полученное уравнение на Щ, Будем иметь

г  \ /• А
и 2 2 7/,

— -  + —-
Г /

=  0 .

Овозначим

тогда уравнение (6) запишется в виде

ս(է) = » 2( 0

« ւ ( 0

2

(6)

(7)

и' + и2 — ֊  =  0 . (8)
է

Полученное уравнение является уравнением Рикатги (см., например [3]). Будем искать его 
частное решение в виде

» о ( ')  =  у ,  (9)

где С- некоторая постоянная. Для определения значения постоянной С ,  подставим у 0 вместо 
у в уравнение (8). Получим

С С 2 2 _
-  —  +  —------ г ՜ 0 ,г  ր  ր

или
С 2 - С - 2  =  0 ,  

откуда найдем, что С  =  -1  или С  — 2 .
Примем С  =  ֊1  и воспользуемся подстановкой

1 1
и  =  —  +  - .  ( 1 0 )

t z
Тогда уравнение (8) примет вид

_ Լ _ Ճ _  + J  2 ւ +  _ Լ _ ճ - օ

Г  z 2 է1 xz z 2 էՀ

z' + - z  =  1. 
է

Нетрудно найга, что овщее решение полученного линейною уравнения можно представить в виде

Щ,  с

Учитывая соотношение (10), найдем, что

1 3 Г
« ( / )  =  ֊ ֊  +  — — — ,

/  г + С

или

или, согласно (7),

и 2 ( 0 _ _  1  3  V

м, (է) է է3 +  Г ,  ’

где С2 -произвольная постоянная. Так как согласно первому уравнению системы (5) и[ =  и , , то 

для определения 7/, (է), с учетом последнею соотношения, получим уравнение
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1 3/

t r + C 2J

Решая ее методом разделения переменных, и, учитывая то, что u(t) и2(0
» l ( 0

, получим,что

иЛО =  с ?,г  + — ֊ ,

u 2 ( t )  =  2 C 3t - — ֊ 9 
է՜

где С3 и С4 -произвольные постоянные.
Учитывая связь между компонентами решений рассматриваемой системы и равносильной ей 

системы - (4а) и (4Ь), найдем, что

у ЛО  — и\({)е  ,0
'  С

с > ' 2 + т t

\  г_

е 2 ,
/

2 Շ 3ւ - Գ
г

е  -  -

С
2 C V — т
. J

е ■,

где С5 и С 6 -произвольные постоянные.
Пример 2. Рассматривается следующая система

, 1 շ
3^1+ ~У \ + т у 2 = о ,

,  2 1у2 - п  у { + ֊у 2 =  0 ,

где т ,п  -произвольные вещественные числа, не равные нулю. В данном случае имеем

Р\ 1 ( 0  =  Բշշ(0  =  ~> Р \ 2  ( 0  —м 2> Բշ\ ( 0  == —W2. Воспользовавшись соотношениями (3), найдем

P(t) =  ԲւշԱ) = т  , r(t) = p 2}(t) = -п 2.
Согласно лемме, рассматриваемую систему можно свести к следующей равносильной системе

z] +  m 0 ,

\ z 2 —n2z] =  0.
В  полученной системе коэфиициешы являются постоянными числами. Используя один из 

традиционных для таких систем методов решения, нетрудно найти, что ее овщее решение можно 
представить в виде

г, (/) =  A sin(mnt + ф),

z, (/) =  —  cos(mnt +  ֆ \ 
ու

где А, ф произвольные постоянные. Тогда, вновь учитывая соотношения (4а) н (4Ь) получим, что

- J P u ( r )rf*

Т, ( 0  =  А տ\Վուոէ +  ф) • е f° =  В  sin(mnt + ф)е 2 ,
t

j f a j  - f p r W *  ^  г

2շ ( 0  =  —  cos(mnt + ф) • в ՜° =  —  cos(»w / +  ф)е 2 ,
m m

где В, ф произвольные постоянные.
Для систем вида (2) доказано (см, [6]), что имеют место:
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Теорема 1. Если в системе (2) р(г) и r(t) знакопостоянны на отрезке [a ,b ], то пум одной 
компоненты всякою нетривиальною решения системы (2) на интервале (а , Ь) является точкой 
экстремума для друюй компоненты этою ж е решения.

Теорема 2. Между всякими соседними нулями лю бой  и з компонент всякою  нетривиальною 
решения системы (2) при p (t) • г{1) Ф 0, t G [a,b] находится ровно один нуж друюй 
компонент тою же решения (нули компонент перемежаются).

Теорема 3. Если в  системе (2) p(t) и  г  (է) на отрезке \a,b] знакопостоянны и имеют разные 
знаки, то наличие нуля на отрезке \a,b] у  одной из компонент произвольною нетривиальною 
решения системы (2) исключает существование других нулей у  компонент этою ж е решения на 
этом же отрезке.

Учитывая теоремы 1-3, вышеприведенное замечание, а также то, что согласно соотношениям 
(3) знак функции p (i)  Будет совпадать со знаком p r {t ) ,  а знак r(t) -  со знаком р ֊, } (է), получим, 
что для системы (1) верны следующие теоремы:

Теорема 4. Если в системе (1) p u {t) и p 2x{t) знакопостоянны на отрезке [а, Ь \, то нуль 
одной компоненты всякою нетривиальною решения системы (У) на интервале (о , Ь) является 
точкой экстремума дня друюй компоненты этою ж е решения.

Теорема 5. Между всякими соседними нулями лю бой  и з компонент всякою  нетривиальною 
решения системы (1) при p u ( t ) ՝p 21(/)?i 0, t e [a ,b ]  находится ровно один нуль друюй 
компоненты тою ж е решения (пули компонент перемежаются).

Теорема 6. Если в системе (1) p n (t) и р 2Х (/) на отрезке \а,Ь\ знакопостоянны и имеют 
разные знаки, то наличие нуля на отрезке [a,b] у  одной из компонент произвольною 
нетривиальною решения системы (1) исключает существование других нулей у  компонент этою же 
решения на этом же отрезке.

Ամփոփում

Աշխատանքում դիտարկվում է երկու աոաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներից 
համասեռ գծային համակարգը: Հատուկ ձևափոխության միջոցով այն բերվում է
ուսումնասիրման տեսանկյանից ավելի պարգ տեսքի: Դիտարկվում են նաև լուծումների գրոների 
հատկությունները այն դեպքում, երբ համակարգի գործակիցները պահպանում են իրենց 
նշանները տրված հատվածում:

Резюме

В равоте рассматривается линейная однородная система двух дифференциальных уравнений 
первого порядка. С помощью специального преобразования она сводится к Более простому для 
изучения виду. Рассматриваются также свойства нулей решений в случае знакопостоянных 
коэффициентов.
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ԱՐՏԼԴսհ ՊԵՏԱկՄԱ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՄԱյկԱԴԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АЩАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 (15), 2007

ՀՏԴ 514.01 Մաթեմատիկա

ԵՌԱՆԿՅԱՆ ՍկԱԼՅԱՐ ՀԱվԱՍԱՐՈԻՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱկԱՐԳԸ ՀԱՏՈԿկ 
ՄԵՏՐԻկԱկԱՆ ՏԱՐԱէքՈԻԹՅԱՆ ՄԵՏ

Ս. Ս. Մ ինա սյա ն

[ l- З ]  աշխսւտանքնէւյտւմ կաաււցվհլ Է հատուկ մստրիկական տարածություն, որտ&դ 
սահմանվէկ նն hpttp դիսկրնտ նրկրաչավւությունհնր' Էվկլիղյսւհ, ոչէվկլիդյան U պրոյհկտիվ: Սույն 
աշխատանքում, հնտեէդով [l —3]~ում աոաջսւրկված աքսիոմատիկային ն այնսւէյղ ստացած 
արդյունքնհրին, հէւտագոտվում Է էաանկյան լուծման հնարավորությունն ստանց դրա 
անկյունննրի օգտագործման' հլնհլով միայն սկալյար արտադրյալով սաաջացած որոշակի 
թվհրից:

Սհրհնք հհտագայի համար անհրաժհշտ որոշ արդրսնքնհր [з] -ից:
Դիտստկհնք սկալյար հավասարումնհրի հհտևյալ համակարգը.

Щ b2 + с 2 —а 2 
2

B _ a 2 + c 2 -b 2 (1)
2

C _ a 2 + b 2 ֊ c 2

Я 2(l) համակարգը կազմված է  3 հավասարումնհրից հ պարունակում Է 6 վտվտխականնէւր' 
{A ,B ,C ,a,b ,c  } : Ակնհայտ Է, որ այգ համակարգի լտյոր հնարավոր լածումնհրի թիվը հավասար 
Է (՛է ֊  20: [з] աշխատանքում ստացված Տն (l) համակարգի հրկա լուծումն նրը (տնս թնորնմ 1 
ե թնորնմ 2):

Թնորնմ 1. Տրված А =  (л Д  ■ Д С ,) , В  =  ■ ЯДУ), է’  =  (С, Л, ■ СЩ  ) սկաըսւր
արտադրյսդ&Օրով յուրաքանչյուր Д Д Д С , Էվկլխլյան ճտսնկյանը կարնյի Է 
համապատասխան հցնն| դրան հավասար Д (А ,В,С ) ,  որի կոդմնրը'

(дв)=|дд| = ՀՏ+в, (дс)=|дс,|= 4 а + с , (й,с)=|в|с1|=л/в+с
մնծությունննրն նն, իսկ А, В ,С  q սպաթն նրը արտահայտված նն իրական թվնրով:

Թնորնմ 2. (A, B ,C ) սկալյար մնծությունննրի նոյսւկին համապատասխանում Է 

\AB\ =  J a  + В , \АС\ =  VА + С  , \ВС\ =  у/В+ С  կույմնրով U А, В ,С  գագաթներով Էվկլխլյան
էաանկյուն այն ե միայն այն դեպքում, նթն տնդի ուննն հնաևյայ նրկու պայմանննրը.

\)A  + B > 0 , A + C > 0 ,  B  + C > 0 ,  (2)
2)A B  + AC +  B C Z 0 :  (3)

Մնր նպատակն Է մնացած տասնութ դնպրնրի համար ապացուցնլ համապատասխան 
նոանկյան գոյությանը, այսինքն' այնպիսի նոսւնկյան գոյությունը, որի պարամնտրնրը 
համակարգի տվյայ լուծումն Է:

Ինչպնս ստորև ցույց կտանք մնացած տասնութ դնպքնրից տասնհինգում համակարգն ունի 
լուծում:

Թնորնմ 3: a,b կոդ մնր ով և A սկալյարով որոշվում Է Էվկլխլյան նոանկյուն այն ն միայն 
այն դնպքում, նրբ տնդի ուննն հնտևյաւ պայմանննրը.

1) 2А + а 2-Ъ 2 > 0
2) а~Ъ՜ -  bA + 2 Ab2 - A z >  0 :



Այդդնպրում B = A + a 2 - b 2, с = л/2А + а 2 —Ь~ , С =  Ь2 -А  :
Ապացույց: Բայանի նն էաանկյան а ,ծ կոդմնրը ե Л սկալւարը: Փորձննր գւոննլ с,В,С  

պարամնւորնրը: Դրա համար (l) համակարգում նշան ակնն р В = х,с = у,С  = z : կսւոանանբ'

й
-ь -vzr;А = -

а +у -Ь

а +Ь՜ -у ՛

2А + а -Ь՜ +а -Ь

а + Ь -2А +Ь* - аճ

+ а2 —Ь2 
х = А + а՝ —Ь՜ 
z = b 2-А

Որոննլի պարшմնարնրի համար սաացանր В = A + a 2 —b2 , с =  yfeA + a 2 - b2 ,
С = b~ -  A արժնբննր:

Այժմ ցույց տանք, որ անդի ուննն 1) ն 2) պայմանննրը:
1) Նախ սւոոպննը 1) փ իրավացիությունը:
А + В > 0 , աէպադրննր В -ի ստժնքը, կսաանան ր՝
A +A +a2 - b 2 > 0 ,  2A +a2 - b 2 > 0  
A+ С > 0, անդադրննբՇ -ի արժնբը 
A + b2 —A > 0 , ծ2 > 0
В + С > 0 , աէպադրննր В փ ե С ֊ի  արժնբննրը 
А+а2- b2 +b2 -A  > 0 ,  a 2 > 0:
2) Մնում Է սւոոպնլ, որ անդի ունի 2) պայմանը: Ունննր'
AB + АС+ ВС >  0 , անղսւդրննբ В , С  պարամնարնրի արժնբննրը: կսաանանբ' 
а{а + о2 -Ь 2) + а(ь2 ~ а)+  (А + а 2 — ԵշՏքի2 ~ а )=  А2 + Аа՜ — АЬ2 +
+ АЬ2 -  А2 + АЬ2 — А2 + а 2Ь2 -  Аа2 —Ь4+ АЬ2 = а 2Ь2 - Ь 4 + 2 АЬ2 — А2 > 0 :
Այսպիսով' а 2Ъ2 -  Ь4 + 2АЬ2 -  А2 >  0 :
Ինչ պնտբ Էր ապացուցնյ:
Թնորնմ 4: a,b կոդմնրով և В սկալյարով որոշվում Է Էվկփդյսւն նոանէլւուն այն և միայն այն 

դնպբում, նրբ տնդի ուննն հնտեյւպ պայմանննրը.
1) 2В - a 2 +b2 > 0  

' 2) a2b2 - a 4 +  2а 2В -  В2 >  0 :

Այդդնպբում С - а 2- В , А =  В - а 2 +Ь2, с ՜ ^JlB + b1 -  а 2 :
Ապացույց: Հայտնի նն նոանկյան a,b,B  պարամնարնրը: Փորձննբ գտննլ A,C,c 

պարամնտրնրը: Դրա համար (1) համակարգում նշանակննբ А = х,с =  у,С  =  z : կսաանանբ՝ 

b2 +уг —a2
2

2 +а2- b2

+b
2

b~ + y~ — a

у =2B+b~ - 
a2 +b2 -  ՝

\у = 4 г в + ь - ֊a -  
\x  = B - a 2 +b2

Որոննլի պարամնարնրի համար սաացանր՜ A — В - a 2 + b 2, с=л/2B + b2 —a 2 ,
С- a 2 ֊ В արժնքննր:

Այժմ ցույց աանբ, որ տնդի ուննն 1) ե 2) պայմանննրը: 1) Նախ սւոուգննբ 1) ֊ի  
իրավացիությունը՝ օգտվնլով (2)-ից:

А + В > 0 , տնդադրննբ В ֊ի  արժնբը 
B - a 2+b2+ B > 0, 2 B ֊a 2+b2 > 0



А + С > 0 , տեղսւդրենբ А-ի, С-ի արժեքները 
В - а 2 + b 2+ а 2- В  > О, Ь2 > О 
В  +  С  >  О, ւոէպադրննբ ր ֊ի  արժնբը 
В + а 2 - В > О, а 2 >  О:
2) Մնամ Է ստուգել 2) պայմանը: Դրա համար (з)-пиГ տեդադրենք А,С  պարամնարնրի 1 

արժնբննրը:
B ( B - a 2 + b2) + { B - a 2 +  b2){a2 - B )  + B (a2 - B )  =  B 2 - а 2В  +  b2B +

+ а 2В  - В 2 - а 4 + а 2В + Ь2а 2 —Ь2 В  + а 2 В - В 2 —Ь2а 2 —а 4 +  2а 2 В - В 2 > 0 :
Այսպիսով' b2а 2 -  а 4 +  2 а 2 В  - В 2 >  0:
Ինչ պահանջվում Էր ապացուցել:
Թ՜նորնմ 5: a, b կողմերով և С  սկալյարով որոշվում Է Էվկլխլյան եռանկյուն այն ն միայն այն 3 

դնպքում, նրբ տնւլի ուննն հետևյալ պայմանննրը.
1) a 2+ b 2- 2 C > 0
2) a 2b2 ֊C 2 > 0 :

Այդ դնպքում А =  Ь2 - С , В =  а 2 - С , с =  л1а2 + b 2 -  2С :
Ապացույց: հայտնի են նոանկյան a,btС  պարամետրերը: Փորձենք գտնել А,В,с | 

պարամետրերը: Դրա համար (l) համակարգում նշանակենք A =  x ,B  =  y ,c  =  2 : կստանանք'

+ z ■
2

С
2

a 2 +b 2 -

ծ" + z՜ —a “

=  —2 С + a +b

x = b -C  
У -  a 2 —C 

z =  -yja2 +b 2 — 2 С

--4a2+ b -2C:Որոնելի պարամետրերի համար ստացանք A —b՜ —С, В =  a ՜ 
արժեքներ:

Այժմ ցույց տանք, որ տնդի ունեն 1) և 2) պայմանննրը:
1) I juiJu սստպննբ 1) պայմանը' օգտվելով (2)-ից:
А +  В >  0 ,  տեդադրենք A — b2 —С , В —а 2 — С 
b2 - С  +  а 2 - С  =  Ь2 + а 2 - 2 С  > 0
А + С > 0 , տեդադրենք A =  b2 —С  
Ь2 - С +  С  =  Ь2 > 0  
В  +  С > 0 , տեդադրենք В  — а2 — С  
а 2 - С  + С  =  а 2 > 0 :
2) Մնում Է ապացուցել 2 )փ  իրավացիությունը: Դրա համար (3)-ում տեդադրենք А,В 

պարամետրերի արժեքները:
(b2 - C)(a2 -С ) + С\Ь2й С ) + С \а2 -C ) = a2b2 ~Ъ2С -
- a 2C +  C 2 + b 2C - С 2 + a 2C - C 2 = a 2b2 - С 2 > 0 :

Այսպիսով' a 2b2 — С2 > 0  :
Ինչ պետք Էր ապացուցեր
Թեորեմ 6: а, с կոդ մերով ե А սկալյարով որոշվում Է Էվկլխլյան եոանկյուն այն ե միայն այն 

դեպքում, երբ տեդի ունեն հետևյսդ պայմանննրը.
1) 2А + а 2 - с 2 > 0
2) а"с՜ - с 4 + 2с2А - А 2>  0 :

Այդ դնպքում b — >J2A- с2 ,B  =  c~- А , С ' - с ՜  + А :
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Ապացույց: Հայտնի նն եռանկյան а,А,с  պարամետրերը: Փորձենբ գտնել b,B,C 
պարամետրերը: Դրա համար (l) համակարգում նշանակներ b = x,B = y,C = z : 

կստանանք'
x2 + c2 -  a2

2
vc1 -xz

2
a2 +x2 ■

x՛ = 2A-c* +a~ 
=> <y = c2 — A 

\z = a 2 —c~ + A

: =  л/շA —с 
<y = c2 -  A

B - c  -A ,Որոնելի պարամետրերի համար ստացանք b =  л/2 А —с՜ + а 2 ,
С -а՜ -с ՜ + А արժեքներ:

Այժմ ցույց տանք, որ տեղի ունեն 1) ն 2) պայմանները:
1) Նախ ստուգենք 1) փ իրավացիությունը՝ օգտվելով (2)-ից: 1 
Л + В > 0 ,  տեղագրենք В =  с2—А
А+С2 —А = С2 > 0
А +С >0 , տեղագրենք С =  а 2 —с2 + А 
А+а2 - с 2 + А — 2А + а 2 —с2>0 
В + С > 0 , տեղագրենք В —с2 — А, С =  а 2 —с2 + А 
с2 -  А +а2 - с 2 +  А -  а 2 > 0 :
2) Մնում է ստուգեր որ տեղի ունի 2 )պայմանը: Դրա համար (3)-ի մեջ տեղագրենք 

В=с2-А , С ~ а 2 - с 2 +А:
А(с2 -А ) + А(а2 - с2 +А) + (с2 ֊ А)(а2 - с2 +А) --Ас2 - А 2 + а 2А -
-с~А+ А2 + а 2с2 -  с4 + Ас2 — Аа2 + Ас2 — А2 =  а 2 с2 — с4 + 2с1 А -  А2 > 0 :
Այսպիսով' а 2с2 —с4 + 2с2А —А2 >  0 :
Ինչ պետք էր ապացուցեր
Թեորեմ 7: а, с կողմերով ե В  սկալյարով որոշվում է էվկլխլյան եռանկյուն այն և միայն այն 

դեպքում, երբ տեղի ունեն հետնյալ պայմանները.
1) с2+ а 2- 2 В > 0
2) а 2с2 ֊В 2 ^ 0 :

Այդ դեպքում А — с2 —В ,b — -yja2 + c 2 —2В , С —а 2 —В :
Ապացույց: Հայտնի են եռանկյան а,с ,В  պարամետրերը: Փորձենք գտնել A,b,C 

պարամետրերը: Դրա համար (l) համակարգում նշանակենք A =  x,b = y ,C  =  z: 
կստանանք'

r v2 +c2 ֊ a2 _ у  +c~ —a՜
x = c 2 - B

B = - y —a +c —2B- 
a +y  —c2

y=-Ja2 +c2 -2B  
z - a 2-B

Որոնելի պարամետրերի համար ստացանք А = с — В , b = л/а2 + с 2 —2 В , С — а 2—В  
արժեքներ:

Այժմ ցույց տանք, որ տեղի ունեն 1) և 2) պայմանները:
1) Նախ ստուգենք 1) պայմանը' օգտվելով (2)-ից:
А + В > 0 , տեղագրենք А — с1 —В
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с - ֊В  + В  =  с- > 0
А + С  >  0 , տնդսւդրննք С  = а ՜  — В . А — с՜ — В 
с՜ — В + а ՜  —В  — а ՜ + с ՜  — 2В >  О 
В +  С  > 0 , տնդսւդրննք С = а 2—В  
В + а 2- В  =  а 2 > 0 :
2) Մնում t  ստոպն], որ տնդի ունի 2) պայմանը: Դրա համար (3)-ի մԵջ ւոէպադրննք 

А =  с “ -  В , С — а 2 —В .
В{с2 - В )  +  (с 2 - В){а2 — # ) +  В (а2 - В )  =  Вс2 —В 2 +

+ а 2с 2 +  В ՜ — а 2В  -  с2В + а 2В  — В 2 =  а 2с 2 —В * >  0 :
Այսպիսով' а 1 с 2 —В 2 > 0 :
Ւնչ պէՅւոր Էր ապացուցնլ:
Տանգուն դսւտոգությաննհրով ապացուցվում ճն նան հճսւևյալ թնորնԱննրը:
Թնորնմ 8: а, с կուլմնրով ն С  սկալյարով որոշվում Է Էվկլխլյան նռսւնկյուն այն և միայն այն 

դնպքում, նրբ սւնղի ուննն հնտեյալ պայմանննրը.
1) 2С + с 2 - а 2 > 0
2) 2а2С  + а 2с 2 - а А - С 2 > 0 :

Այդ դնպքում, А = С  +  с 2 - а 2 ,b — л[2С + с2 —а 2 , В  — сг —С :
Թնորնմ 9: а  կոդ մով ե Л, В  սկալյարննյտվ որոշվում Է Էվկլիղյան նոանկյուն այն ն միայն 

այն դնպքում, նրբ անդի ուննն հնւոևյսդ պայմանննրը.
1) А + В >  0 ,  А + а 2 — В > 0
2) Аа2 + В а 2 — В 2 > 0 :

Այդ դնպքում b — ylA — B + a ՜  , с  =  -JA + В  , С  =  а 2 — В :
Թնորնմ 10: а  կողմով ե А,С սկալյարննրով որոշվում է էվկլիղյան նոանկյուն այն և միայն 

այն դնպքում, նրբ տնդի ուննն հնտևյաւ պայմանննրը.
1) А + а 2 —С  > 0 ,  А + С >  О
2) Аа2 + С а 2 - С 2 > 0 :
Այդ դնպքում b =  у/Л + С ,В  = а 2 —С , с — ylA—C + a 2 :
Թնորնմ 11: b,с կոդմնրով և А սկայյարով որոշվում է էվկլիղյան նոանկյուն այն ե միայն 

այն դնպքում, նրբ տնդի ուննն հնտևյաւ պայմանննրը.
1) С2 + b 2 — 2А >  О
2) c2b2 - А 2 > 0 :

Այդ դնպքում a  =  yjb2 + c 2 —2A ,B  =  c 2- A , С  =  b2-A  :
Թնորնմ 12: b, с կոդմնրով և В  սկալյարով որոշվում է էվկլիղյան նոանկյուն այն ն միայն 

այն դնպքում, նրբ տնդի ուննն հնտնյալ պայմանննրը.
1) 2В  + b2 - с 2 > 0
2) Ь2с2~ с 4 ֊В 2+2Вс2 > 0 :

Այդ դնպքում a  =  V2B + b 2 —с 2 , А =  с 2 — В , С  = В + b2 —с 2 :
Թնորնմ 13: b,c կոդմնյւով և С  սկալյարով որոշվում է էվկլիղյան նոանկյուն այն և միայն այն 

դնպքում, նրբ տնդի ուննն հնտևյալ պայմանննրը.
1) 2C + c2- b 2 > 0
2) b2c2 +2Ь2С - b 4 - С 2 £ 0 :

Այդ դնպքում A = b: -С ., а  =  V2С +  с2 —Ь2, В =  С  + с: —Ъ" :
Թնորնմ 14: b կողմով ե А,В սկալյարննրով որոշվում է էվկլիղյան նոանկյուն այն ե միայն 

այն դնպքում, նրբ տնդի ուննն հնտևյալ պայմանննրը.
1) A + B > 0 ,b 2 - А  + В >  О
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2) АЬ: -А 2+ВЬ'->0:

Այդ դնպքում а  = л 1 в ֊А + Ь " , с  =  у/а  + В , С = Ь~ -  А.
Թնորնմ 15: г կողմով ե Л,С սկալյարննրով որոշվում է էվկլխլյան նոանկյուն այն ե միայն 

այն դնպքում, նրբ տնդի ուննն հնտևյաւ պայմանննրը.
1) А + С >0,С + СШ А >0
2) Ac՜ ֊  A2 +Cc2 > 0 :

Այդ դնպքում a-y lc2 -A  + C, b — -JA + C , В - с2 — А :
Թնորնմ 16: b կողմով ե В,С սկալյարննրով որոշվում է էվկլիղյան նոանկյուն այն և միայն 

այն դնպքում, նրբ տնդի ուննն հնտնյսւ| պայմանննրը.
\) B+C >0,В+Ь2 —С > 0
2)Cb2- C 2+Bb2 > 0 :
Այդ դնպքում a = y]B+C, с = sfb2 + В —С, А =  b՜ —С :
Թնորնմ 17: с կողմով և В,С սկալլէսրննրով որոշվում է Լվկ|իդյան նոսւնկյուն այն և միայն 

այն դնպքում, նրբ տնդի ուննն հնտևյալ պայմանննրը.
\) В + С > 0 ,С + с2 — В > 0
2) Bc2- B 2+Cc2Z0:

Այդ դնպքում а = л[в + С, A - с 2- В  ,b =  yJC +  c ~ - B  :
\A,B,c), (a,B ,C ), \A,b,C) նոյակննրին էվկլխլյան նոանկյուն հնարավոր չէ

համապատասխաննցննլ:

Ամփոփում

Աշխատանքում, հնտևնլով [l-Յ յ-ում  առաջարկված աքսիոմատիկային և այն անդ 
ստացած սւրդյունքննրին, հնտագոտվում է նոանկյան լուծման հնարավորությունն ւսոանգ դրա 
սւնկյունննրի օգտագործման' նլննլով միայն սկալյար արտադրյալով առաջացած որոշակի 
թփւրից:

Резюме

Следуя методике, разработанной в [1 — З], в равоге исследуется возможность разрешимости 
треугольника вез использования углов этого треугольника. Доказывается, что треугольник можно 
определить исходя из навора чисел, порожденных скалярным произведением.
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ԱրՊՀ մաթեմատիկայի ամբիոն
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱ՜նյ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳՒ Ր
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 (15), 2007

ՀՏԴ 3 71.31 Մաթեմատիկա

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈԻՍՈԻՅՄԱՆ ԳՈՐՄՆԱկԱՆ ՈԻՂՂվԱՄՈԻԹՑԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐՄԱկԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ

Ա.Վ. Բեգլարյաե

«Մաթեմատիկան այն գիտաթյունն է, որի շնորհիկ 
մարդիկ կառավարում են բնությունը ն իրենց»: 

IX. Ն. կո/ոմոցոթվ

Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի բովանդակության վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ այն ձևավորում է ողջ մաթեմատիկան, որպես կիրառական գիտություն և սնուցում 
գիտության տարբեր բնագավառներ' հատկապես բնագիտական առարկաները: Այդ պատճառով 
սովորողների մոտ պետք է զարգացնել տեսական գիտելիքների կիրառությունն արտադրության, 
շինարարության և գյուղատնտեսության մեջ:

Ընդհանրապես դպրոցական մաթեմատիկայի ուսուցման ուղիներից է հանդիսանում նրա 
գործնական ուղղվածությունը:

Դպրոցական մաթեմատիկայի գործնական ուղղվածություն ասե{ով պետք է հասկանալ 
տեսական այն գիտելիքները, բացատրությունները, սահմանումները, թեորեմների 
ապացուցումները, գրաֆիկների կառուցումները ն այլն, որոնցից օգտվելով սովորողները 
կարողանում են լուծել գործնական բնույթի խնդիրները: Իսկ գործնական խնդիրներ մենք 
կանվանենք այն խնդիրները, որոնք պրակտիկայից ներմուծվում են ուսուցման մեջ ն լուծվում 
են մաթեմատիկական ապարատի միջոցով [1]:

Ներկա գործող հանրակրթական միջնակարգ դպրոցի մաթեմատիկայի դասագրքերում ն 
մեթոդական ձեռնարկներում գործնական խնդիրների ուսուցմանը բավարար տեղ է 
հատկացված ե այն ընկած է դասընթացի կառույցի հիմքում [2]: Այսպես հանրահաշվի ն 
երկրաչավտւթյան նոր դասագրքերում յուրաքանչյուր թեմայի տակ հատկացված են 
գործնական բնույթի խնդիրներ' կապված միջառստկայական կապերի հետ, սակայն այստեղ 
նույնպես պետք է ավելացվի այդ տիպի խնդիրների քանակը:

Այդ դասագրքերում հանրահաշվի և երկրաչափության տեսական կառույցի ստեղծումը 
ուղեկցվում է նրա գործնական ն կիրառական ոլորտների համակարգված ուսումնասիրությամբ [2]: 

Սակայն վարձը ցույց Հ տալիս, որ մեթոդական գրականության մեջ դեռևս անբավարար 
է մշակված այդպիսի խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկան, և ամբողջապես չի որոշված 
դրանց տեղն ու դերը ուսուցման համակարգում [1]:

Հենվելով գործնական ուղղվածության միջոցների վրա (դասագրքերի, մեթոդական 
ուղեցույցների)' դպրոցականները կկարողանան օգտվել անհրաժեշտ մաթեմատիկական 
թեորեմներից, բանաձևերից գործնական բնույթի խնդիրներ րււծելա ժամանակ: Նրանց մոտ 
կձևավորվեն անհրաժեշտ կարողություններ' ինքնուրույն գործողությունների համար, 
կկատարեն հաշվումներ, չափումներ, նույնական ձևափոխություններ, գրաֆիկների 
կառուցումներ և ամենակարևորը' կառաջանա սեր առարկայի նկատմամբ:

Մեր կարծիքով հանրակրթական միջնակարգ դպրոցի մաթեմատիկայի դասագրքերում 
գործնական բնույթի խնդիրների սւվեւացամը, որը վերաբերում Ւ, ավագ դպրոցի «Հանրահաշիվ 
և մաթեմատիկական անալի գի տարրեր» դասագրքերին, ավելի կնպաստի արհեստագործական 
դպրոցներում սովորող աշակերտների մաթեմատիկական գիտեփքների բարձրացմանը:

Այդ խնդիրների լուծումը սովորողների մոտ կառաջացնի հետաքրքրության և կօգնի նրանց 
տեսնել կապը տեսականի և գործնականի միջև: Այդ նպատակով դիտարկենք մի քանի 
խնդիրներ, որոնք կպարզաբանեն վերոհիշյալ շարադրվածը:



Mrnhn 1: ՜Աեփսւգործ ֊վերսւմշա կողին անհրաժեշտ է կառուցել p  պարագիծ ունեցուլ 
ուղղանկյունաձև ցանկապատ: Ինչպիսիք պետք է լինեն նրա չափսերը, որպեսգի նրա 
մակերեսը լինի մեծագույնը [3]:

Խնդրի բովանդակության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նրա լուծումը պետք է լինի 
հետևյալը.

Լուծում: Ուդդանկյսւն երկարությունը նշանակենք a  ֊ով, իսկ լայնությունը կլինի' — -<я

p f i i
Քանի որ սովորողները գիտեն ուղղանկյան մակերեսի հաշվելը, ապա

•S' =  aj

Այս խնդիրը լուծելու համար սովորողները կարող են օգտվել միջին թվաբանականի ե
միջին երկրաչափականի կապից [4]՝

a, +  я , + a ,  + ... +  a„ >-------------------------------- /ч
 ------------------> у а ха 2а 3...а , որտեղ a,,a->,a^,...a„ > 0 (l):п ՜ \ ՚

(1) անհավասարությունից կստանանք'

S = a \ ^ - a  <
: /Р  \-> •» P i ~ -> P*a + (—- a y  pa + a 2a՜ -  pa + ̂ -

2___  4 _  4 = a՜ - —ал 
2

Ուղղանկյան մակերեսը կունենա իր մեծագույն արժեքը, եթե'

(շ)

որտեղից էլ а  =  —, իսկ մյուս կողմը կլինի' — -  — =  — : 
4 2 4 4

Պատ'. р_ շ.
4 ’ 4 ՚

Խնոհո 2: Ինչպիսի՞ն պետք է լինի Տ  մակերես ունեցող տան պատերի չափսերը, որպեսգի 
նրա վրա ծախսվի քիչ հումք [3]:

Խնդրի բովանդակության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նրա լուծումը պետք է տարվի 
այսպես.

Լուծում: Տան երկարությանը նշանակենք а  -ով, իսկ լայնությունը կլինի'

Պարագիծը հավասար է ' р  =  2 \ а л ֊ — \, որտեղ а  > 0 , р  > 0, Տ  > О

= 4 -JS :

Օգտվնլով (ւ)անհափսսարությունից, կստանանք'

2| a  +  —-I >  4J a  ■ (3)



Տան համար կծախսվի մինիմալ համր, եթե'

а
կամ

S - 2 c i 4 s + a z = 0 , 

(yfS-a)2 = 0, 
a  =  л/5,

իսկ լայնությունը կլինի' — =  —=  =  Հտ : 
a yjs

Տան պատի չափսերը պետք Է լինեն -Js  ե -Js  :

Պսւտ'. л/5  ե >/5 :
Տարածաչսոիության դասընթացի կարևոր անսակւսն և գործնական բնույթի բաժիններից 

Է հանդիսանում «Մարմինների ծավալներ» թեման:
Այն ուսուցանելու համար անհրաժեշտ Է, որ աշակերտները բավականին ուսումնասիրած 

լինեն տարածաչափական մարմինների արսիոմներն ու նրանց հատկությունները: Այդ 
դասընթացում ծավալի հասկացությունը ներ Է մուծվում հարթ պատկերի մակերեսի 
հասկացությանը համանման:

Հարթաչաւիությսւն համակարգված դասընթացից հայտնի Է, որ յուրաքանչյուր 
բազմանկյուն անի մակերես, որը չափվում Է մակերեսների չափման համար նախապես 
ընտրված միավորի միջոցով: Իբրև մակերեսի չափման միավոր սովորաբար վերցվում Է այն 
քառակուսին, որի կոդմը հավասար Է հատվածների չափման միավորին: Իսկ որպես ծավալների 
չափման միավոր' ընդունվում Է այն խորանարդը, որի կոդը հավասար է հատվածների 
չափման միավորին [5]:

Հենվելով վերոհիշյալ տեսական հասկացությունների վրա' դիտարկենք ևս 2 գործնական 
բնույթի խնդիր:

Խնռհո 3: Որքա՞՞ն կաշի կօգտագործվի 10սմ շաոավդով ֆուտբոլի գնդակի երեսքաշի 
համար (կարերի համար ավելացնեւ գնդակի մակերևույթի մակերեսի 8%-ը) [5]:

Այս խնդրի բովանդակության վերւուծաթյունը ցույց Է տալիս, որ այն կապված Է 
մարմինների մակերևույթների մակերեսները հաշվելու հետ, հետևաբար նրա լուծումը պետք Լ 
ընթանա հետևյալ ուղղությամբ:

Լուծում: Քանի որ գնդակը ունի գնդի ձև (նկ.2), ապա խնդիրը լուծերս համար 
սովորողները կարող են օգտվեւ գնդային մակերևույթի մակերեսը հաշվելու բանաձևից'

Եկ. 2

S  =  4nR՜, (4)
որտէպ R-ը նրա շաոավխլն Է: Տսէւադրէ5|ու) R -  ի արժսրը (4 )-  ի մէկ>, կստանանք՛

5  =  400я-тГ2 :

20



Քանի, որ կարերի համար անհրաժեշտ է գնդակի երեսքաշի համար օգտագործվածի 8%-ը, 
որը կսպմում է 32л՜ սմ2, ապա գնդակի համար կօգտագործվի

400;г + 32л =  432ягшГ2 կաշի:
Պսւտ'.432# սմ2:

Խնոհո 4: ԻՂւչ քանակությամբ (տոննան հր ով) նավթ է ահդավորվում գլանաձև 
պահեստամանում (цистерна), որի տրամագիծը 18մ է, բարձրությունը' 7մ: Նավթի խտությունը
0.85q/uif3 է [6]:

Լուծում: Նախ անհրաժհշտ է իմանալ, թև բանի սմ3 Լ տհդավորվում պահհստամանի մեջ, 
որսլհսգի կարողանանք որոշհլ նրա տարոդությունը:

Քանի որ պահհստամանը ունի գլանի ձև (նկ.Յ), ապա
V = Տ  , • #0 hJiUp 11 »

որանդ -ը պահհստամանի հիմքի մակհրհսն է, իսկ H  ֊ը  բարձրությունը:

-Տ** = яг2 =8brif\
Ущ = 5 6 7 я-մ 3

Քանի որ խնդիրը մհգանիգ պահանջվում է պահհստամանի տարողությունը նհրկայագնհլ 
տոննանհրով, ապա 0.85 գ/սմ3=0.85տ/մ3 :

Ուստի' т  =  0,85 • Ущ =  0,85 • 561л *  151 Յա :

Պատ'. 1513տ:
Մհնք գիտհնք, որ տարածաչավտւթյան մեջ կհտհրի, ուդիդնհրի և հարթություննհրի 

փոխադարձ դասավորվածաթյան հիմնական հատկություննհրը արտահայտվում հն 
արսիոմնհրով, որոնք էւ սովորոդնհրին հնարավորություն հն տալիս ակնառու պատկհրացում 
կազմել իրական աշխարհի մասին:

Խնդիր 5: Որպհսգի ստուգհն աթոռի հարթությունն հարթ է, հյուսն օգտագործում է քանոն: 
Երկրաչափության տեսանկյունից ինչպե՛՞ս կարելի է այն բացատրել [6]:

Լուծում: 9-րդ դասարանի երկրաչափության դասընթացի Ա-2-ից հայտնի.
ԵթԵ ուղղի Երկու կԾւոԾրն ընկած Են հարթության մԾջ, ապա այդ ուղղի բոյոր կետերն 

նույնպես ընկած Են այդ հսւրթտթյան մեջ [5]:
Այս աքսիոմով արտահայտված հատկությունը հյուսնին հնարավորություն է ընձեռում 

ստուգհ| աթոռի «ուղղագիծ լինելը»: Այդ նպատակով քանոնի եգրը հպում հն աթոռի 
մակերևույթին: Եթե աթոռի մակերևույթը հարթ է, ապա քանոնի բոլոր կետերը կիպ կհպվեն 
աթոռին, իսկ եթե ոչ, նրա և աթոռի միջև տեդ-տեդ կմնա բաց արանքներ:

Գործնական բովանդակությամբ խնդիրների րսծումը հնարավորություն է ընձեռում 
տեսնել մաթեմատիկայի տարաբնույթ կիրառությունները կյանքի տարբեր ոլորտներում:

Այսպիսով տվյալ հոդվածում դիտարկվեց մաթեմատիկայի գործնական ուղղվածություն 
հիմնահարցը:
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Հիմք ընդունելով վերոհիշյալ տեսական գիտելիքները' աշխատանքում դիտարկվեց մի 
քանի գործնական բնույթի խնդիրներ, որոնք վերաբերում են արտադրության մեջ օգտագործվող 
մաթեմատիկական օրինաչավտւթյուններին: Այդպիսի օրինսւչավտւթյուններից է
հանդիսանում պատկերի մակերեսի մեծագույն արժեքի որոշումը, նվազագույն հումքի 
օգտագործումը ն այլն, այդ բոլոր խնդիրները վերգրված են արհեստագործական դպրոցներում 
դասավանդվող մաթեմատիկայի դասագրքերից:

Այսպիսով կարելի է գալ հետնյալ եզրակացության.
1) եթե հանրակրթական միջնակարգ դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման 

գործընթացում ուսուցիչները աշակերտներին սովորեցնեն լուծեւ գործնական տիպի խնդիրներ, 
ապա նրանք ձեռք կբերեն բարձր մակարդակի գիտելիքներ:

2) եթե արհեստագործական դպրոցի մաթեմատիկա դասավանդոդ ուսուցիչները 
սովորողներին ուսուցանեն գործնական տիպի խնդիրների ւուծումը, ասրս սովորողները դրանք 
կկիրառեն արտադրության, շինարարության, գյուղատնտեսության մեջ և կհասնեն շոշափելի 
նվաճումների:

Ամվտվաւմ

Աշխատանքում դիտարկված են հանրակրթական միջնակարգ և արհեստագործական 
դպրոցների մաթեմատիկայի ուսուցման գործնական ուղղվածության մի քանի հարցեր, որոնք 
կօգնեն մաթեմատիկայի ուսուցիչներին ուսուցսւներս գործնական բնույթի խնդիրներ և 
կբարձրացնեն սովորողների գիտելիքների մակարդակը:

Резюме

В работе рассмотрены некоторые задачи обучения математики практической 
направленности, которые помогут учителям математики общеобразовательных, а также 
профтехобразовательных школ в обучении практических задач, что поспособствует 
повышению уровня математических знании и навыков учащихся.
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Ռ .վ.Ա վեւոիսյա ն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագ զարգացումն անընդհատ ստիպում է 
վԾրսւնայԾլու ինֆորմատիկայի դպրոցական դասընթացը ե ճշգրտումներ մտցնել դրա 
բովանդակության մեջ: Հոդվածում վտրձ է արվում քննարկելու «Ալգորիթմացման 
հիմունքնէֆ» րաժնի հնարավորությունները, օգտագործելով նոր տեղեկատվական տեխ- 
նոլոգիանԾրի ունեցած հաջողությունները: Ինֆորմատիկայի մանկավարժական ֆունկցիաները 
նախ ե աաւջ որոշվում են նրա ներդրման յուրահատկությամբ, իսկ ավելի կոնկրետ.

■գիտական աշխարհայացքի հիմունքների ձևավորմամբ,
֊մտածելակերպի գարգացմամբ,
■աշակերտների պատրաստմամբ պրակտիկ գործունեության, աշխատանքի, կրթության 

շարունակության:
Այդ կապակցությամբ ինֆորմատիկայի բազային դասընթացի բովանդակությունը' 

նախատեսված կրթության պետական չափանիշներով, իր մեջ ներառում է երեք հիմնական 
ուղղություններ, որոնք արտացորսմ են հանրակրթական նշանակության տեսակետները' 
աշխարհայացքային, ալգորիթմական U գործածական [1]: Ընդ որում ալգորիթմսւկան 
տեսակետը դիտվում է մտածելակերպի սպեցիֆիկ տեսակների զարգացման ենթատեքստում, 
որոնք բավարար կերպով չեն զարգանում (կամ էլ ընդհանրապես չեն զարգանում) 
դպրոցական այլ առարկաների ուսումնասիրման ժսւմանակ:Նշենք, որ երբ մարդու 
մտածելակերպի մեջ որոշակի տեսակ է առանձնացվում, ապա դրա զարգացումն ունի 
ինքնուրույն, անկախ արժեք: Եվ եթե տվյալ վաւլի նպատակն է դաստիարակել կուլտուրական 
անհատ, որն ապրում է տեղեկատվական հասարակության պայմաններում, ապա այս 
նպատակին հասնելու համար մտածելակերպի ցանկացած տեսակի զարգացումը համարվում 
Լ կարեոր: Բացի դրանից տեղեկատվական հասարակության պայմաններում երիտասարդ 
սերնդին կյանքի պատրաստելիս հատուկ ուշադրաթյան պետք է դարձնել հենց 
մտածելակերպի ցանկացած զարգացմանը, այլ ոչ թե որոշակի գիտելիքների սահմանափակ 
հավսւքակագմի վերակերտմանը:

Այս կապակցությամբ, ըստ իս, անհրաժեշտ է դպրոցում աւգորիթմացման հիմունքների 
ուսումնասիրման հիմնական նպատակը համարել աւգորիթմական, կառուցվածքային, 
աշակերտների տրամաբանական մտածելակերպի, ինչպես նաե մտածելակերպի օպերացիոն 
տեսակի ձևավորումը, որն ուղղված պետք է լինի որոշակի նպատակադրված խնդրի լավագույն 
լուծման ընտրությանը: Այս սպեցիֆիկ մտածելակերպի տեսակների զարգացումը մեծ ներդրում 
է ընդհանուր գիտական աշխարհայացքի ն անհատի մտավոր ունակությունների զարգացման 
գործում: Տվյալ ենթատեքստում մենք գտնում ենք, որ միջնակարգ դպրոցում ալգորիթմացման 
հիմունքների ուսումնասիրման ընթացքում առաջին հերթին հիմնական ուշադրությունը պետք 
է դարձնել'

■ ընդհանուր օրինաչափությունների և ալգորիթմացման սկզբունքների բացահայտմանը,
■ խնդիրների լուծման հիմնական վալերում նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառմանը,
■ նպատակադրված խնդրի իրագործողի ընտրությանը' ելնելով այն դատողությունից, որ նա 

համարվում է որոշակի օբյեկտ' իրեն հատուկ առանձնահատկությունների 
հավաքակագմով, որոնք ճիշտ ն էֆեկտիվ օգտագործման համար վերլուծության կարիք 
ունեն,

■ կատարողի գործողությունների ձևայնացված նկարագրման, մեթոդների ե միջոցների, 
ժամանակակից միջոցներով նրանց կազմմանն ու համակարգչի միջոցով իրագործմանը [7]:

Ուսուցիչների, մեթոդիստների, դպրոցական «Ինֆորմատիկա» դասընթացի մանկա
վարժական ծրագրային ապահովում մշակողների առջև ծառացած խնդիրներից առաջինը դա 
դասընթացի ալգորիթմական ուղղության զարգացումն է: Միանգամայն հնարավոր է, որ այս
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խնդրի հիմքում, հաշվի չառնելով այն հանգամանրը, որ բաժինը հենց սկզբից մտցվել Լ 
դպրոցական ինֆորմատիկայի դասընթացի մեջ, ընկած նն վիճաբանությունները այս բաժնի 
բովանդակության ն ընդհանրապես դպրոցում դրա ուսումնասիրման նպատակահարմարության 
վերաբերյալ: Ալգորիթմացումը, որպես ինֆորմատիկայի բաժին, ուսումնասիրում է ալգորիթմների 
ստեղծման ընթացրը, ավանդաբար պատկանում է տեսական ինֆորմատիկսւյին' ըստ իր 
հիմնարար բնույթի: Ընդ որում, դպրոցական ինֆորմատիկայի ուսումնասիրման «գործածական» 
մոտեցման կողմնակիցները նշում են, որ տվյսդ բաժնի գործնական կարևորության 
բացակայությունը ժամանակակից ծրագրային ապահովման գործում, ագդում է օգտագործողի 
հմտությունների զարգացման վրա, ինչն էւ նրանց կողմից քննադատության առարկա է 
դառնում: Նոր տեղեկատվական տեխնո(ոգիաների զարգացման հետևանքով հնարավորություն 
է ստեղծվում «Աւգորիթմացմսւն հիմունքներ» բաժնի շրջանակներում տալ ինֆորմատիկայի 
համագիտական հասկացությունները և միաժամանակ կագմավորե| ու գարգացնե( հմտություններ 
և կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են օգտագործողին ժամանակակից ծրագրային 
ապահովման հետ աշխատելիս [2,4], այսինքն հնարավորություն Է ստեղծվում «Աւգորիթմացմսւն 
հիմունքներ» բաժինը դարձնել կամուրջ տեսական և գործնական ինֆորմատիկայի միջև: 
Առաջին քայլերն այդ ուղղությամբ արվել են Ա.Դ կուշնիրենկիի, Յու.Ա.Պերվինի և Ա.Լ 
Սիմոնովի կողմից «կոնստրուկտիվ» պարադիգմի արմատավորման վերաբերյալ տեսական 
ինֆորմատիկայի ուսուցման գործընթացում |3]: Տվյալ պարադիգմի սկզբունքներից մեկն 
աշակերտների կողմից գիտելիքների ինքնուրույն հայթայթումն Է, որոնք ձևավորվում են իրական 
օբյեկտների հետ աշխատելիս: Այս սկզբունքի իրագործումը հիմնվում Է ստեղծագործական 
գործունեության վրա:

Տաշվի առնելով ուսումնական գործընթացում ստեղծագործական ոլորտների կիրառման 
վարձը, ծրագրավորման պորտների հետ աշխատանքը, ինչպես նաև մեթոդական և 
ուսուցողական հնարավորությունները, որոնք ներկայացվում են նոր տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներով, վարձենք ձևակերպել մի քանի դրույթներ, որոնց օգնությամբ, մեր կարծիքով, 
պիտի ստեղծվի ժամանակակից մոտեցում միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում 
ալգորիթմացման հիմունքների ուսուցման համար.

1 .Աւգորիթմները համարվում են յուրահատուկ տիպի օբյեկտներ և անեն 
մաթեմատիկական օբյեկտներին ոչ յուրահատուկ հատկություն, իսկ ավեփ կոնկրետ 
իմաստային հատկություն, այսինքն «իմաստ ունեն» [5, Էջ 13]: Այդ պատճառով մենք
համարում ենք, որ ալգորիթմական մտածելակերպի զարգացման վերջնական նպատակը 
կայանում Է նրանում, որ աշակերտներին պետք Է սովորեցնե| առանձնացնել կոնկրետ 
բովանդակությունը արդեն իսկ գոյություն ունեցող ալգորիթմներում և գտնել իրական խնդրի 
պարունակությունը նրա ւուծմսւն ալգորիթմի կառուցման համար:

Ինչպես վկայում Է մարդկության պատմական վտրձը, ալգորիթմական մտածելակերպի 
զարգացումը կախված չէ համակարգչի առկայությունից: Համակարգիչները, ինչպես կավիճն ու 
գրատախտակը, համարվում են ուսուցման միջոցներ: Սակայն բավականին տարօրինակ կլինի 
քարոզել համակարգչի օգտագործումը որպես այլ դպրոցական առարկաների ուսուցման միջոց' 
իմանսղով, որ հսւմակարգիչն ունի լայն դիդակտիկ հնարավորություններ և զգալիորեն 
բարձրացնում է ուսուցման պրոցեսի էֆեկտիվությունը, չօգտագործել այն ինֆորմատիկայի 
ուսուցման ժամանակ: Այդ պատճառով ալգորիթմացման հիմունքների ուսուցման պրոցեսը 
պետք է ուղղված լինի համակարգչի օգտագործմանը որպես ուսուցման դիդակտիկ միջոց:

2. Աւգորիթմացմսւն հիմունքների ուսուցումը շատ ուսուցիչների մոտ զուգակցվում է 
ալգորիթմական լեզուների յուրացման հետ' լինի դա ծրագրավորման լեզուներից մեկը, թե 
ուսումնական ալգորիթմական լեզու: Ազդարարելով ալգորիթմական մտածելակերպի
զարգացումն իբրև նպատակ' մեգ անհրաժեշտ են նրան հասնելու միջոցներ: Նման միջոց է 
հանդիսանում ծրագրավորումը, որը դիտվում է ոչ թե որպես համակարգիչներով 
կառավարման ունակություն, այլ որպես «ալգորիթմների կազմման գիտության» [6]: Հետևելով 
այս կարծիքին անհրաժեշտ է հիշել, որ ալգորիթմացման նպատակ է համարվում ալգորիթմի 
ռեալ օբյեկտի բովանդակության որոշումն m կազմումը, որն էլ բերում է որոշակի խնդրի 
լուծմանը, այլ ոչ թե կոնկրետ սղգորիթմական լեզվի ուսումնասիրմանը: Ընդ որում չպետք է 
մոռանալ, որ ալգորիթմական լեզուն, լինի դա ալգորիթմական ուսուցման լեզու, թե որևէ 
ծրագրավորման բարձրակարգ լեզու, ալգորիթմի պատկերացման բազմաթիվ ձևերից մեկն է: 
Տվյալ պահին բորտ ալգորիթմական լեզուներն, որոնք օգտագործվում են դպրոցում, 
տեքստային լեզուներ են: Այնինչ «...ընդունված է, որ մարդու ոսլեղը հիմնականում ուդդված է 
տեսողական ընկալիչների վրա և մարդիկ ավելի արագ են ինֆորմացիա ստանում գրաֆի
կական պատկերների դիտումից, քան տեքստի ընթերցումից» [6]: Հետնաբար, հաշվի առնեւով 
մարդկային ըմբռնման իմացական առանձնահատկությունները, գալիս ենք կառուցվածքային
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■ալգորիթմների օգտագործման նպատակահարմարության մասին եզրահանգմանը: Նման
■  պատկերացումը պիտի համապատասխանի համակարգչային տնխնիկայի օգտագործմանը, 
В  ընդգրկի հնսւրավորինս քիչ այգորիթմական կաոուցվածքներ, իսկ իրագործված կառուցվսւծք-
■  ները պիտի ենթագիտակցաբար հասկացվեն, ինչն էլ հնարավորություն կընձեռնի յուրացնել 
в  դրւսնբ հենց ալգորիթմն հրի մշակման ընթացքում, այլ ոչ թե հատուկ ձևով: Նման
В  պսոոկնրացման դերում կարոգ Է հանդես գալ գոյություն ունեցող գրաֆիկական
Щ խմբագրիչներից որևիցե մեկը (կամ Սի քանիսի համակցությունը) համակարգչային տնխնիկայի 
Щ օգտագործմանը համապատասխան:

Մինչև վերջին ժամանակներն ալգորիթմն հրի կազմման ոլորտի նախագծի
В  իրագործումը բավականին իրավիճակային Էր համակարգչային տնխնիկայի սահմանափակ
■  հնարավորությունների պատճառով: Սակայն վերջին մի քանի տարիների ընթացքում

տեղեկատվական արդյունաբերության մնջ ահագին վտւիոխություններ տեղի ունեցան, որոնք
I  հանգեցրին այնպիսի հասկացությունննրի նրեան գալուն, ինչպիսիք նն* մուլտիմնդիսւն ե 
1 հիպսրմևդիան: Այժմ դիտողական ալգորիթմննրի կառուցման ճանապարհին (ոչ թն գրնլու, 
I այլ կոնկրնտ կառուցման) խոչընդոտնհր չկան:

Հևնց նման միջավայրն Է, որ պիտի կամուրջ հանդիսանա տնսական ե գործնական 
է ինֆորմատիկայի միջև: Տնդնկւստվական տեխնոլոգիաների զարգացման հնտ մնկտնղ
I ծրագրային միջոցննրն աւյնլի հասարակ ու մատչելի նն դառնում օգտագործման ժամանակ ե 

«ավնլի մոտ» օգտագործողին: Դա վերաբերում Է նաև ծրագրավորման միջոցներին: «Այժմ 
I շուկա ևն ննրմուծվում ծրագրերի փաթեթներ, որոնք հնարավորություն նն ընձեռնում 

անհատական համակարգչի Էկրանի վրա կառուցվածքննրի սխնմաննրը պսոոկնրնլ, ինչպնս 
I նաև «խաղալ» դրանցով ծրագրնրի կազմման պրոցնսում: Այս ուղղությունը կգարգանա...» [3, 

Էջ 273]: «Բարձր մակարդակի լեզուներ նախագծող մասնագնտին կմերձեցնեն ծրագրավորման 
(նգվով վնրացական կառուցվածքննրի անմիջական թարգմանությանը» [3, Էջ 268]: Այսօր ծրա
գրավորման հումքի շուկայում լայնորեն ներկայացված նն միջոցննր, որոնք պահպանում նն 
անապական ծրագրավորման տնխնուոգիան: Դրան ցից նն տեսողական ծրագրավորման 
ոլորտննրը (օրինակ' Delphi, Visual Basic, С Builder, Visual С) ե բագմամիջոց կիրառում 
ստնղծնլու համար մուլտիմնդիական միջոցն նրը (Macromedia Autoware JFormula Graphics 
Multimedia System): Այս համակարգերը հիմնավորության նն ընձնռնում ստնղծնլ կիրառական 
ծրսւգրնր: [«Ծրագրավորման (նգուննյփ բարդացմանը զուգընթաց կհեշտացվի ծրագրնրի 
կառուցվածքննրի կոդավորումը, քանի որ Էլնմննտար բաղադրիչննրն ավնլի զարգացած 
կդառնան: Իրականում որոշ ցածր մակարդակի էլնմննտար բաղադրիչննրն ընդմիշտ կանհե- 
տանան, որոնք մննք այսօր պիտի պատկերենք մնր ծրագրնրի կաոուցվածքներում»: 
Հնտևսւբար կսւրնլի է նզրահանգնլ, որ սովորական օգտագործողն իր գործուննության համար 
կարող է ստնղծնլ անհրաժեշտ ծրագիր, տնսողական ծրագրավորման օգնությամբ առանց 
ծրագրավորման լեզուների խորն իմացության: Դրան կսւրնլի է հասննլ ցածր մակարդակի 
համակարգչի ռնսուրսննրով բազմաթիվ էլնմննտար գործողություններ իրականացնելով ե 
բովանդակալից բլոկների մեջ դրանք առանձնացնելով:

Ելնելով վերոհիշյալից' կարելի է կատարել մի շարք ենթադրություններ, որոնք, մեր 
կարծիքով, պետք է բսւվարարեն ալգորիթմական տնսողական միջավայրի կազմմանը:

1. Ոլորտը պետք է զարգացվի ժամանակակից ամենահայտնի գործառնական 
համակարգերի գործածմսւմբ: Այն հնարավորություն կընձեռնի ուսումնասիրել աւգորիթմացմսւն 
հիմունքները' օգտագործնլով նշանակալից քանակությամբ համակարգչային տեխնիկա, 
որոնցով ապահովված են միջնակարգ դպրոցները:

2. Ոլորտը պետք է լինի մշակված ընդհանուր չափանիշների պահպանմսւմբ 
ժամանակակից ծրագրավորման հումքի համար: Այն հարմարավետություն ու հեշտություն 
կապահովի ոլորտի կառավարման էլեմենտների հետ աշխատելիս' մենյու, գործիքային 
վահանակ ե այլն, ե հնարավորություն կտա ամրապնդել օգտագործողի հիմնական 
հմտությունները ծրագրավորման միջոցների հետ աշխատելիս:

3. Ոլորտը պիտի հասարակ ու հզոր լինի: Ոլորտի օգտագործման ե յուրացման 
հեշտությունը լայն դասի ալգորիթմների կազմման հնարավորությունն է' օգտագործելով 
ներկա պահին բոլոր մատչելի բագմամիջոց կիրառման համակարգիչների ռեսուրսները:

4. Ալգորիթմների ներկայացման համար անհրաժեշտ է ընտրել մի ձև, որը կբավարարի 
երկու հիմնական չափանիշների' լինել տեսանելի ե օգտագործողի համար հասկանալի, լինել 
հարմար օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական թաղանթում աշխատանքի իրականացման 
համար: Բացի դրանից ներկայացման ձևը պիտի հնարավորինս մոտ լինի ալգորիթմի 
բովանդակությանը, այլ ոչ թե ալգորիթմական կառուցվածքի շարահյուսությանը, որն 
օգտագործվում է այդ ներկայացման մեջ:
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5. Այն ւքէՅթոդնէտն, որոնց օգնությամբ կսպմփսմ նն ալգորիթմննրը, պիտի հիմնված* 
լինսն ծրագրային ապահովման մնթոդննրի, ժամանակակից մշակման միջոցների օգնության 
վրա, որոնց հիմքում ընկած Է երևակայությունն ու գործառնական մոտեցումը: Մեր կարծիրո^* 
դա հնարավորություն կտա աշակերտներին անհրաժեշտության դեպքում, օրինաքյՏ 
ինֆորմատիկայի թեքումով դասարաններում ժամանակակից ծրագրավորման հիմունքներ* 
ուսումնասիրման դեպքում, շուտ յուրացնել տնսողական ծրագրավորման տեխնոլոգիան:

6.4իմնական խնդիրներից մեկն Էլ համարվում Է լայն ոլորտի ստեղծումը, որն ուղղված 
լուծվող խնդրի իմաստային բովանդակության առանձնացմանը, այլ ոչ թե ալգորիթմակա* 
կառուցվածքի կոնկրետ ներկայացման ուսումնասիրմանը: «Չնայած, որ յուրաքանչյուր նորա 
ալգորիթմի մշակում պահանջում Է յուրօրինակ մոտեցում, սակայն գոյություն անեն նման 
գործունեությանը հատուկ որոշակի ընդհանուր եղանակներ ե վւուլեր» [4, Էջ 33]: U jifl 
պատճառով ոլորտում պիտի իրագործվի ալգորիթմական կառուցվածքների միասնություն* 
որոնք պարունակվում են ցանկացած ալգորիթմներում, այլ ոչ միայն որոշակի դասիա 
ալգորիթմներում: Նման միասնականացված կառուցվածքն էխում նպատակահարմար [Щ 
օգտագործել հետնյալ տիպի ստանդարտ ալգորիթմական կառուցվածքներ' ընթացք, ճյուղա-տ 
վորում, կրկնություն ե ենթածրագրերի կանչ:

7. Գործողություններ, որոնք վերաբերում են որոշակի խնդրի լուծմանը, պիտի լինես* 
որոշակի իմաստային բովանդակությամբ ն կազմավորվեն որպես առանձին բլոկ Щ 
(ենթածրագրեր): Օրինակ, եթե անհրաժեշտ Է միացնել որևէ ձայնային ֆայլ, ապա այդ* 
կառուցվածքի իմաստը պետք է հետնյալ կերպ լինի, «միացնել որոշակի անունով ձայնային* 
ֆայլ»:

8. Ոլորտում ալգորիթմի կառուցվածքը պետք է ներկայացված լինի գրաֆիկական* 
տեսքով որոշակի «գրաֆիկական» շարահյուսության օգնությամբ: Դրա հետ մեկտեղ 1  
նույնությունների նշանակման, գրաֆիկա-տեսողակսւն օբյեկտների մեթոդների թվարկման! 
համար հնարավոր է օգտագործել տեքստային շարահյուսություն: Նման տեսակի 1 
շարահյուսությունը չի կարեփ լրիվությամբ «վերացնել», քանի որ այն արտաքին է համարվում !  
ալգորիթմական հասկացության նկատմամբ: Սակայն նման «արտաքին» շարահյուսությունը !  
հիմնված է այն հասկացությունների վրա, որոնք հայտնի են աշակերտներին դպրոցական այլ! 
առարկաների ուսումնասիրություններից, և դրա կիրառումը չպիտի դժվարություններ ] 
առաջացնի:

9. Ոլորտում օգտագործողին պիտի հնարավորություն ընձեռնվի ագատ կերպով վախել j 
տեքստային պայմանանշանների շարահյուսությունը (այնտեղ, որտեղ դա նպատակահարմար ; 
է): Օրինակ' վախել թվաբանության գումարման «+» նշանը մեկ արիշով հագիվ թե հնարավոր 
լինի պարզության ն միասնականության տեսակետից, իսկ ահա պայմանանշանի տողում I 
հանման գործողության համար անվանում ընտրել, «մաքրել» կամ «ջնջել» (delete) -ելնելով 
օգտագործողի ցանկությունից:

10. Ինչպես հայտնի է յուրաքանչյուր ալգորիթմ աշխատում է տվյալների որոշակի 
հավւսքագրմամբ, որոնք մշակվում են որոշ մեթոդների օգնությամբ: Ըստ էության ալգորիթմը 
մուտք գործող տվյալների վւոխսւկերպումն է ելնող տվյալների: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է 
նախատեսել բացահայտ սահմանազատում տվյալների և դրանց մշակման մեթոդների միջև: 
Սա չի հակասում ընթացակարգային ծրագրավորման պարադիգմին: Բավական է միայն հիշել 
Նվիրտի հայտնի «բանաձևը» «ալգորիթմ + տվյալներ f  ծրագիր»: Միևնույն ժամանակ տվյաբ 
ները տրամաբանորեն դարձնել խիստ տիպականացված ըստ ժամանակակից ծրագրավորման 
լեզուների օրենքների պահանջի, ն դրանք առանձին տեղավորել, օրինակ աղյուսակի ձևով, որոնց 
ներթափանցումը կարելի է արագ ստանալ ալգորիթմի կազմման ցանկացած պահի:

11. Ոլորտը պիտի պահպանի կառուցվածքային ու նախապատկերային 
անապականությունը: կառուցվածքային տեսոդականության տակ կհասկանանք ծրագրի
տրամաբանական կառուցվածքի ներկայացումը, որը մշակվում է գրաֆիկական օբյեկտների 
համակարգի տեսքով, իսկ նախապսոոկերայինի տակ' գրաֆիկական ինտերֆեյսի որոշակի 
նախապատկերների մշակումը, որոնց նախօրինակները կւիոխագդեն իրար հետ ծրագրի
իրագործման ժամանակ: Նախապատկեր կարոդ է լինել տարատեսակը, էկրանը, պատուհանը ե 
այլն: Բավականին ճիշտ կլիներ նախապատկերային տեսոդականության օժանդակություն 
ունենալը, օրինակ' էկրան ինֆորմացիան տեսնելու համար: Դա կհեշտացնի աշխատանքը 
ոլորտում (ամբողջ աշխատանքը գործնականում կհանգեցնի «մկնիկով» հարկավոր օբյեկտների 
քաշմանը) ե կնպաստի ժամանակակից ծրագրավորման միջոցների հետ աշխատելու 
կարողությունների ն հմտությունների ձևավորմանը, որտեղ տեսոդականության նախա
պատկերային ձևը, որպես գրաֆիկական ինտերֆեյսի մշակման միջոց, համարվում է 
հիմնականներից մեկը: վերոհիշյալ պահանջները վերաբերում են ալգորիթմների տեսողական



կսւգմման ոլորտին, որը համսւրւխւմ է ուսումնա֊մեթոդական ապահու|ման «Ալգորիթմացման 
I հիմունքներ» բաժնի հիմնական բաղկացուցիչ մասը: Բացի դրանից պետք է խնդիրն հրի ե 
\ վարժությունների համակարգ մշակել ոլորտի համար' հաշվի առնելով նոր մոտեցումը, ինչպես 

նսւե հննվելով ալգորիթմացման հիմունքների վրա, մշակել մեթոդական ձեռնարկ, ցանկալի է 
մշակԾլ ֆակուլտատիվ կուրս «Տեսողական ծրագրավորման հիմունքներ» անվանումով: Այդ 
կուրսը կարելի է ներդնել ինֆորմատիկայի U մաթեմատիկայի խորացված ուսումնասիրմամբ 

F- միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում, ինչպես նան սովորական դպրոցներում, 
որոնք ունեն անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկա ն որտեղ ուսուցիչներն ունեն 
համապատասխան որակավորում: Ավելի մանրագնին ինֆորմացիա նախագծի մասին, որի 
անուն է VisuAI (Visual Algorithm Language) կարելի է գտնել աշխատանք [6]-ում:

Մեր կարծիքով, ալգորիթմացման հիմունքների ուսուցումը պետք է ուղղված լինի հենց 
ալգորիթմական մտածելակերպի զարգացման վրա, այլ ոչ թե ծրագրավորման որոշակի լեգվի 
ուսումնասիրման վրա: «...չնայած,որ ծրագրավորողի դերը, ինչպես ամեն ինչ այս աշխարհում, 
Փոփոխվում է, ժամանակակից ծրագրավորման գիտելիքները դեռևս երկար ժամանակ 
անհրաժեշտ կլինեն: Ծրագրավորման աշխատանքների որոշ տեսակներ բացահայտորեն 
փուիոխման կենթարկվեն, բայց շատ տեսակներ էլ իրենց էությամբ կմնան անփոփոխ: 
Ծրագրային գործիքակսւգմը բավականին կբսւրեւավվի, սակայն տրամաբանության ըմբռնման 
հիմնական վարպետությունն ու համակարգերի կազմման սկզբունքները միշտ էլ մեծ արժեք 
կունենան» [3, էջ 272]:

Ծրագրավորումը եղել է ե կմնա որպես արվեստ, սակայն ոչ բոլորը կկարողանան 
յրիվությամբ տիրապեւոել դրան: Իմիջիայլոց, չի էլ պահանջվում: Սակայն ծրագրավորման 
հիմունքներին տիրապեւոելը իգորու է սւմենքին, ծրագրի տեսողական կազմման սահմաններում, 
որոնք մարդու մասնագիտական գործունեությանը վերաբերող խնդիրներ են լուծում:

Ամփոփում

Աւգորիթմացմսւն հիմունքների ուսուցումը պետք է ուղղված լինի Աղգորիթմսւկան 
մտածելակերպի զարգացման վրա, այլ ոչ թե ծրագրավորման որոշակի լեցվի ուսումնասիրման 
փսւ, որին կընդաոաջի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը:

Резю ме

Обучение алгоритмическим основам должно быть направлено на развтие 
алгоритмического мышления, а  не на изучение определенного языка прокламирования, чему 
будет способствовать быстрое развитие информационных технологий.
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УЛК 539.3 Механика

О СМЕШАННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ АНИЗОТРОПНОЙ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕРМОУ11РУГОЙ ПОЛОСЫ

А.Б.Товмасян

Из геометрически нелинейных уравнений теории упругости асимптотическим методом 
выведены уравнения, описывающие внутренее напряженно-деформированное состояние 
термоупругой полосы и найдены решения этих уравнений: Решена смешанная плоская задача дтя 
полосы-валки на нижней кромке которой заданы значения касательного напряжения и нормального 
компонента вектора перемещения, а на верхней продольной стороне заданы значения напряжений.

1. Классические статические краевые задачи полос, пластан и около чек асимптотическим 
методом решены в 11,2] . Асимиготаческий метод использован для решения второй и смешанных 
краевых задач в линейной постановке в 12,3,41. Первая краевая задача для анизотропного 
однослойного и двухслойного прямоугольников-нолос, а также для ортотропной пластинки по 
геометрически нелинейной теории упругости решена в (5-7). В равотс [8] решен класс сметанных 
краевых задач для анизотропной полосы-валки по геометрически нелинейной теории упругости.

Трег.у еде я найти решение плоской задачи термоупругости анизотропного тела в опласти

у| <  h, h «  на продольных сторонах у  =  ±h заданы условия.

т.е. рассматривается несвязанная задача термоупругости, что вполне приемлемо в статических 
задачах. На торцах х =  0,1 пулом считать, что заданы статические или смешанные краевые 

условия теории упругости. В  плоскости полосы анизотропия самая овщая.
В  нелинейных уравнениях (9,10] плоской задачи упругого анизотропного тела перейдем к 

Безразмерным переменным Հ = х/1, Հ  = у / h и перемещениям Ս ֊ս II, V =  v /  / .  В  результате 

получим сингулярно-возмущенную малым параметром систему. Решение сформулированной выше 
краевой задачи складывается из внутреннего и типа пограничного слоя слагаемых.

Решение внутренней задачи отыскивается в виде рядов но степеням малого параметра [1-7]

5=0

где О -лювое из напряжений или Безразмерных перемещений, տ -число привлижений. 

Непротиворечивые значения q подвираются следующим опразом:

Эта асимптотика по сути не отличается от той, что применялась для решения той же задачи в 
линейной теории упругости [4], однако чговы получить итерационный процесс, асимптотический

(1.1)

( 1.2)

На полосу действуют заданные овъемпые силы с компонентами и

температурные, воздействия. Изменение температурного ноля @(дг, у) = Т — Т0 считается известной.

(1.3)

<у =  3 для <7r , <rv, Ս, V, <у =  4 для (1-4)

28



ряд (1.3) необходимо начинать с положительных степеней малого параметра. Асимптотике (1.4) 
соответствует выбор представлений (1.1), (1.2). Значения q  в (1.4) получаются из соответствующих

значений из линейной задачи |4], следующим оьразом: дИвА ֊  q AuH + 4 .

Вклад объемных сил и температурных воздействий в овщее напряженней.՝ состояние будет 
соизмерим с вы кладом поверхностных сил. т.е. соответствующие сла1аеммс будут входить в 
уравнения исходного приближения, если

Fx =1-1£3̂ տ էտ)Մ^, Fy =  / 0  =  ճ3£ ճ ա,0 (տ! (1.5)
i=rt s= 0

В противном случае соответствующие величины войдут в уравнения для последующих 
приближений и в зависимости от принятой точности, возможно пренебрежения некоторыми из них.

Подставив (1.3) с учетом (1.4), (1.5) в преобразованные уравнения теории упругости и 
приравнивая в каждом уравпении коэффициенты при одинаковых степенях £ ,  для определения

0 1ձ получим систему:

где

+  F * *  +  Հ տ) =  О
ՑՀ дС

дст{: '  d a {s)
+ у + F is]+ a y ՝  =  О

ՑՀ ՁՀ

ՇՍ(5)

dV{s)
« „ Հ ' " 1 ՚  +  « „ Հ ' ՜ 0  +  я , ба и ; г )  -  и {Г 3) ֊  V t 3) +i -  X  ձա. у  2 0  л у  գ  գ  1 -

-О

Я Я 1  —  -  « X " ” + - Ш  -  31+ « х -  ՛՛

( 1-6)

=  < т \? 1) + < г *  3);  а ? '  =  +  а £ 4);

Ծ

Ծ

f  &U® M , d U u)
ъ е * ՛

(l;2; лг;y; Է Հ  Սմ՛)

я / И ')  я л - »  я г г ( »  е а {г ] т г мдЛи и) _ {гч) . ՑՍ{1) д а ™  . ՑՍ{,) д а ™  % 6U{i) д а )? ՝ _ ^ 8 2U{,)
2 1 /  „  է՜ —— — — —  I I I  Ճ  ~  С /*  . . .  .  . - . . .  . . .  . . .  м е т  в

а , де дс дс 6Շ дС дс беде

и М _  1 f  д и и) д и ^
2 м  н  ч

o. =  i y  W ^ d U [s-n
2 м  ^

է/

2 t f

fc ft)

Решив систему (1.6), получим

(1.7)
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У1') = У {ё)Щ «% £ ) 
U * ՝ m u 't g ) + u « ՝ ( g £ )

_ ( , )  1 d u isi օ ,շ  ,e)fK

( 1 .8)1

^ ( հ )+ Հ * '(4 Հ )

= "■

Պ  ւ Ox

1 d 2u itl „  a . .  d a \ \

au d%- au ԺՀ
где величины со звездочками для каждого привлижеиия տ известные функции от <%,£ * если 

определены величины пред1>1дупшх принижений. Они определяются по рекуррентным формулам:

v*> = % ]2Հ տ-] ) + ] № 2) + 1ф-2>)к

и
" Ф) =  j |  а , .Հ * ՜ "  + « „ f f j r ”  +  + a .= 0 ,- 1)-------- W ֊ \{u% ^  + 0 »)о V "Գ J  о

P*(s) _  f
" " J

+ F l ։ )  + < r f s)
H

Ծ

\

) . 1М Я

I aff
+  F _  + < j <*Г

« г ™  =
OU *i..\ ւ__ւ \ _  1.Л 1

й12о-;'> ֊в к< г Л в 1,в |,) + — (f/՛՞-3՛ + rf-3՝)
,  Ձ Հ  '  '  ;  պ .

Решение (1.8) содержит четыре произвольные функции интегрирования օ՜է^,, а ՜^ ՝ , !/ , V*5 ,

которые определяются после удовлетворения условиям (1.1)-(1.2). Удовлетворив этим условиям 
получим:

Հ ՚ ^ ^ ֊ Հ ’ 1̂ )  (m o )

1
Հ 1  =  շ  к ы +Հ ։) - < ’(# - О - < ՛(# . ! ) ]

а также уравнение

1 d~u(5 )

- F w
л „  Ժ Հ

(1 .1 1 )

[) Одля определения перемещения и . Здесь

Я՛”  = - k w - < ’) ֊֊( < ՝ ( # . - 1 ) ֊< ՝ ( # . 1 ) ) + — d t ԺՀ

<т֊ :  =<7 ;
т(*!

—  v - - v  (1.12)

5 > о

Таким оьразом, формулами (1.3), (1.4), (1.8)-(1.12) полностью определяются величины 
внутренного напряженно-деформированного состояния. Отметим, что решение (1.8)-(1.12) в 
исходном приБлижснии совпадает с решением той же . задачи в линейной постановке |4). Оно
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содержит две произвольные постоянные, которые должны быть определены из условий л՜ =  0, (:. 
Если ограничится только решением внутренней задачи, эти условия могут б ы ть  удовлетворены 
лишь интегрально.

Ամփոփում

Ասիմպստւոիկ ինտեգրման մեթոդով առաձգականության տեսության ոչ գծային 
հավասարումներից դարս են բերված ջերմւաաաձգսւկան շերտի ներքին լարվածա- 
դեֆորմացիոն վիճակը նկարագրող հավասարումներ և գտնված են այդ հավասարումների 
|Ոէծումները: Շերա-ոպդանկյան համար {ուծված Է խառը խնդիր, երբ նրա երկայնական 
կողմերից մեկի վրա տրված են շոշւտիոդ լարման և տեդավտխության վեկտորի նորմալ 
բաղադրիչի արժեքները, իսկ մյուս երկայնական կողմի վրա' լարումների արժեքները: 
Ստացված լուծումը սկզբնական մոտավորությամբ համընկնում Է նույն խնդրի գծային 
դրվածքով |ուծման հետ:

Резюме

Методом асимптотическою интегрирования из геометрически нелинейных уравнений теории 
упругости выведены уравнения, описывающие внутренее напряженно-деформированное состояние 
термоунругой полосы и найдены решения этих уравнений. Решена смешанная задача для полосы- 
ьллки. на нижней кромке которой заданы значения касательного напряжения и нормального 
компонента вектора перемещения, а на верхней продольной стороне заданы значения напряжений. 
Найденное решение в  исходном привлижении совпадает с решением той же задачи в линейной 
постановке.
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ՀՏԴ 621.315.592 Ֆիզիկա

N -  ՏէՈԱՄԱՍՈվ ՕԺՏվԱԾ 4ՆՐՄԱՆՒՈԻՄԱՅՒՆ կԵՏԱՑԻՆ ԴԻՈԴԻ 
ՈԻՆԱկՈԻԹՅԱՆ ՍԱՍԻՆ

Մ. վ .  Մ ինա սյ ան

Մեւոադ-կիսահսւղորդիչ տիպի դիողն Ծրի հԾտ աշխատելիս հետագոտողները հանդիպեցին 
հագեցման հոսանրի աննախադեպ բարձր թենգսւգգսւյունաթյուն ապահովող մի տարբերակի, 
որի իրականացմանն ու հետազոտմանն են վերաբերում մասնավորապես [1 -ь4] 
աշխատանքները: Այդ դիոդի կաոուցվածրում ապահովում են, օրինակ, մետաղական կարծր 
սայրի հնարավորին ողորկ մակերևույթի և Ge-ի միաբյուրեդի սեփական (կամ թույլ 
էլեկտրոնային) հաղորդականաթյուն ունեցող նմուշի անմիջական հպում, այնպես որ բյուրեղի 
մ՛երձ մակերևութային որոշ տեղամաս պահվում Է տեղային ճնշման տակ (նկ.1,ա): Ուշագրավ Է, 
որ այդպես իրականացված ղիոդամ առկա Լ նաև ՎԱԲ ֊երի հակառակ ճյուղի N  ֊սա ն տեղամաս' 
լարումով կառավարվող բացասական ղիֆերենցիա| դիմադրություն (նկ.1,բ): Այն ստացվում Է 
աշխատանքային կետը ճնշումների համեմատաբար նեղ' <  Р< Риала տիրույթում
հաստատելիս ք 1,4,5]: Բյուրեղի դեֆորմացիաները առաձգական են, և հնարավոր Է ճնշման դաշտը 
առաջին մոտավորությամբ գնահատել Հերցի կոնտակտային խնդրի շրջանակներում |6]: 
կոնտակտային տիրույթի կենտրոնում, ուր ճնշումը առավելագույնն Է, այն հասցվում Է մինչև
Р, к  (6-^9)-109 Պա:
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Նկ. 1. ՄԵտաղ֊կիսահաղորդխ համուղղող կոնտակտի իրականացումը (տ) ե բացասական հաղորդականու
թյան տեղամասի էվոլյուցիան վ ԱՔ-երի l(u, p ։ ) ընտանիքում (բ): (Աշխատանք [41' Р7 /Рх *  1.02, Ge/10

Օեմսմ, T = 300 կ):

Այսպիսի կիսահաղորղիչային սարքի բարձրհաճախային ունակությունը հեաագուովել Է [7] 
֊ում: Օգտագործվեք է չափումների կամրջակային մեթոդ՛ 0.1 ՄՀց հաճախությունն ունեցող 
ստուգող ազդանշանով: Բարիերային ունակության С(и) կախվածությունը մոնոտոն Է, քանի դեռ 
վԱԲ-ի ընտրված ճյուղն ինքը մոնոտոն Է: Այստեղ առկա Է դասականին մոտ պատկեր (տես նկ.2' 
ըստ [7]-ի): Մեր չաւիումներում ևս այն որակապես պահպանվում Է աշխատանքային ճնշումների 
բավականաչափ ւայն' Ր<1յշեմ տիրույթում, երբ հաղորդականության բացասական տեղամաս 
դեռևս չի ձևավորվել: Մեր չավտւմները լրացուցիչ վկայում են, որ երկու բնութագրերն Էւ \С(и) և 
/(ւ/)) նորից մոնոտոն ընթացքի են վերադառնում ավելի բարձր ճնշումների տեղամասում, երբ 
ըստ ճնշման գերազանցվում Լ բացասական հաղորդականության գոյության վերին սահմանը:
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Նկ.2. Ունակության կախումը հակառակ շեղող /աբո/մից նախտշեմային ճնշման տակ [7]:
(Ge, ր  =  20 ՕհմտՀ T ֊  300 կ):

Ինչ վնրաբնրում Է միջանկյալ ճնշումննրին, որոնց htim կապված դիտվում Ւ. 
հաղորդականության բացասական անցամաս, ապա C(i/) կախվածությունը արդնն մոնոտոն չէ: 
Դա նշվում է նաե [7] ֊ո ւմ  և ընդգծվում, որ դիֆնրննցիալ С  ունակությունը անցնում է իր 
բարձրագույն արժնքով ու այնուհնտև | ստման մոդուլի աճի հնտ սկսում նվագն), նրբ նույն բանը 
կատարվում է հոսանքի հնտ (տնս նկ.Յ' ըստ [7] ֊ի ) :  Ուրիշ կնրպ դա նշանակում է, որ 1 ( h) 

թնութագրնրի' հոսանքի անկման անցամաս մտնն)ը ուղնկցվում է ՕՀս) սւծանցյսդի 
բացասական դսւոնա)ով: Այսպիսի պատկնրը հիմք է դարձն), որ նրևույթի էությանը և մյուս 
հատկանիշննրին վնրաբնրող որոշակի նգրահանգումենր արվնն:

Նկատներ, որ այդպնս ննրկայացվոց C(u) կախվածությունը չի կարոդ համատնցվն) այն 
հանրահայտ թնգի հնտ (օրինակ, [8]), ըստ որի' լարման դրական վնրադարձ կապնր 
իրականացննլիս (իսկ այդպիսին նն նրանք ^բնութագրով դիոդի ննրսում' հոսանքի անկման 
տնցամասում) ձնավորվոց ռնակտիվությունը ունակային բնույթի է: Հակառակ դրան' [7J ֊ի  
չավտւմննրի արդյունքով պնտք է նգրակացվի, որ հոսանքի անկման տնցամասում ի հայտ է 
բնրվում հատկապնս ինդուկտիվ ոնակտիվաթյուն, ինչի հաշվին է) արդնն էական աճ ուննցած 
ունակությունը սկսում է կտրուկ անդի տալ: Փորձնլով նպաստն) նրևույթի վնրաբնրյալ հավաստի 
տնդնկության ստացմանը (նաև իվնրջո ադնկվատ պատկնրսւցման ձևավորմանը) ստորև բնրում 
ենք ազդանշանային լարման վտքր ւայնույթննրի (C/m —kTje, Т =  300կ ) պայմանում 
իրականացված չավտւմննրի որոշ արղյունքննր (տնս նկ.4 և աղյուսակ 1): Ի տարբնրություն [7]- 
ում օգտագործված կամրջային չավտւմննրի, մնր պարագայում գործարկվն) նն ունակա֊ 
օհմական բաժսւնիչննր' 0.1, 1.0 և 10 ՄՀց հաճախությունննրի տիրույթն նրա մ: Դնռևս հոսանքի 
անկման անցամասին մոտննա)իս անցի ունի դիֆնրննցիա) ունակության աճ, սակայն մնգ 
հնաաքրքրոց Cmax արժնքը վրա է հասնում, նրբ աշխատանքային կնտը արդնն բացասական 
հաղորդականության տիրույթումն է, և G դիֆնրննցիա) հաղորդականությունը ձնռք է բնրն) իր 
ատսվն) բացասական արժնքը: Այսպիսի արդտւնքը էականորնն ճշգրտում է [7] ի տվյալննրը և 
միաժամանակ վնրացնում անհամաձայնությունը [8] ի հնտ:

07 ՕԼ SB 08 10 17 Ս.8

Նկ.Յ. c (u ) ն 1\Ա) կախումնԾրը միջին 
ճնշռւմեԾրի տիրույթում. Ծրբ տոկա է 

բացասական հաղորդականության տԸղամաս 
[7] (Ge, ր  = 20 Օեմսմյ =  300կ):

Նկ.4. Բարձյմւաճախային ունակության ն 
հաղորդականության կախոէմնԾրը /արումից' 

հակադարձ 1(h) հոսանքի N ֊աճն տԾղամասռւմ:
Се[100]-ГЭС-1. Т = 300 կ:



г

Աղյուսակ 1. (Ge (100|-ГЭС-1,Г = 300կ)լ
-и C(pF) G(mS)

2.5 23.2 0.016
2,6 22.8 0.021
2.7 22,6 0.025
2.8 22.4 0.029
2.9 0.032
3,0 22,0 0.034
3.1 21,98 0,036
ЗД 21.89 0,038
3.3 21,8 0.040
3,4 21.74 0,042
3.5 21,68 0,043
3.6 21.62 0.044
3.7 21.60 0,045
3,8 21,54 0,046

֊Ս C(pF) G(mS) . -U C(pF) G(mS)

0.0 27.8 0.63 1.4 36.7 0.48
од 27.3 0.68 1.5 45.4 031
од 26,9 0.74 66.6 -0.044
03 263 0,80 1,6 70.0 -0.0018
0.4 26,0 0.85 71,8 -0,008
0.5 25,7 0.89 1 1,7 492.0 -0.66
0,6 25,6 0.91 I ] 507.2 -0,87
0,7 25.5 0.92 ւ 1,8 94,0 -039
0.8 25,6 0.917 i 1,9 31,6 -0,09
0,9 25.9 0.89 2.0 28Д -0,052
1,0 26.6 0.84 2.1 26,2 -0,028
1.1 27.7 0.79 Դ Դ 25,0 -0,011
1Д 29.4 0.71 i 2,3 243 0,0008
13 32,0 0,62 2,4 23,6 0,009

վԱԲ-ji ընտրված ճյուղը համապատասխանում Լ' Ս0 = -2.5 վ  լարման տակ հոսանքի 
/0 =0.4մԱ արժեքին: Ստուգող ազդանշանի հաճախությունն է 1ՄՀց, լայնույթն է' Um =  25 մվ: 
Սարքի սեփական ունակությունն է C0 =20.3պՖ: Աղւուսակի С(м) տվյալները պետք է 
նվազեցվեն Շ0-ով:

Ամփոփում

Սւնակա-օհմական բաժանիչների օզտազործմամբ փորձնականորեն գրանցվել են 
ուժային սեղմման տակ աշխատող մետադ-կիսահադորդիչ տ իպ ի գերմանիամային կետային 
դիողն երամ վԱԲ-երի N  -  տեղամասերին համապատասխանող բարձրհաճախային С 
ունակության ն G հաղորդականության փոփոխությունները: Հաստատվել Լ, որ С(и) ե G{u) 
կախումներում առկա են համապատասխանորեն վեր ու վար ցայտող տեղամասեր, որոնցում 
Cmax և Gmjn արժեքները ձեռք են բերվում միևնույն շեղող յարման տակ, անմիջապես հոսանքի 
անկման տիրույթի ներսում:

Резюме

Экспериментально, применением емкостно-омического делителя, регистрированы 
изменения (резкие выбросы) высокочастотных емкостей (С) и проводимости (G) на 
N -  участках ВАХ германиевых диодов типа металл-полупроводник. Установлено, что 
максимальные значения С  и | G ՜ | достигаются совместно, т.е. внутри участка резкого сброса тока 
и при смещающем потенциале, обеспечивающем G — Gmjn.
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Քիմիա

ԴԱՂՁԻ ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԻ ՍՏԱՑՈԻՍԸ Ե վ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Ա. է . Ավետիս) ան

Արցախում լայնորեն տարածված մշակաբույսերից է դարձը (Mentha piperita), որը կարոդ է 
ՕթԾրայոպային արտադրության արժեքավոր հումր հանդիսանալ:

■л Արցախի բուսական ծածկույթում կարևոր անդ նն գրավում նթնրայոպնրի ստացման 
I համար պիտանի բազմաթիվ արժեքավոր վայրի և մշակովի բույսերը: Մնր հսւնրսւպետաթյունում 
I (այնորնն տարածված մշակաբույսերից Է դաղձը: Դադձը ենшцույն բուժամիջոցներից Ա՜նկն Է: Այն 
I առաջին անդամ հիշատակվում էլ հին հույների, այն ու հնտ և հին հռոմնացիննրի ե шц եվրոպական 
I  ժոդովուրդների մոտ: Բույսի բուժական հատկությունննրի մասին գրել նն Հիպոկրատը, 
I  Պարսւցելսը և Ավիցննան:

Դադձի լայն կիրառությանը ն բուժական ադդնցությունննրը պայմանավորված նն նրանում 
■պարունակվող արժնքավոր նթնրայուդնրով: Դրանց շնորհիվ դադձը նթնրայուդային 
I արտադրության կարևորագույն հումքնրից մնկն 1.(1]: Ննրկայումս, որպնս արդյանաթնրական 

կուլտուրա, այն մշակվում Լ Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Բե|ոռուսիսւյում, կրասնոդարի 
[ էկւկրամասամ և այլ նրկրննրում:

Դադձի նթնրսսյուդը ստանամ նն նրկու տնսակի համրից. 40-60% խոնավությամբ 
I ամբողջական թառամած բույսնրից և 14% խոնավաթյամբ մանրացված տնրևննրից և 
՚  ծսոլկաթույլնրից: Տնդական համրում՝ ամբողջական թառամած դադձի տնրևննրում և 

ցուլունննրամ նթնրայուդի պարունակության րանակական որոշումը կատարն| ննր Դինգբուրգի 
մնթոդով [2], որը հիմնված Է ջրային թորման նդանակի վրա: Այն կագմնւ Է մոտավորապնս 0.33%: 
նթնրայուդի առանձին կոմպոնննտննրի նռմսւն ջնրմաստիճանը տատանվում Լ 150-350°С 
միջսւկայրում: Սակայն բո|որ այդ նյութնրը ջրային գո|որշու ննրկայությամբ թորվում նն 100°Շ-ից 
ցածր ջնրմաստիճանում [3]: կախված պայմանննրից տարբնրում նն համրից ջրային 
գորւրշիննրով թորման նրկու նդանակ' ջրով թորում (ջրային թորում) և գոլորշիով թորում 
(գոլորշային թորում): Այն իրականացվում Է համրից ջրով նթնրայուդի լուծահանման 
պրոցնսննրով և նոսր ջրային լուծույթներից նրա թորմամբ: Դադձի նթնրայուդի որոշակի 
քանակության ստացման համար օգտվնւ ննր առաջին եղանակից, նրկու ժամ թորման 
տևողությամբ:

Թորվածքում նթնրայուդը գտնվում Լ կախված և լուծված վիճակում: կախված վիճակում 
գտնվող նթնրայուդը անջատվում Է գրավիտացիոն մնթոդով նթնրայուդի բաժանման 
ընդունիչներում:

Թորվածրի ջնրմսւստիճանի բարձրացումը դրական ագդնցություն Է գործում Էմուլսացված 
յուղի դնկանտման վրա: Թորվածրի ջնրմաստիճանը ազդում Լ նաև լուծված յուղի րանսւկաթյան 
վրա: Եթերայուղերի առավնլազույն անջատման հասնում նն թորվածրի 45-55°С ջնրմաստիճանի 
դեպքում: Դնկանտման տևողությանը կազմում է ոչ պակաս մնկ ժամ: Թորման ջրնրը տանում նն 
նթնրայուդի 8-12%-ը: Անջատված նթնրայուդը պարունակում է մինչև 4% ջուր' լուծված և 
կախված վիճակում, ինչպնս նաև տարբնր խառնուկներ, որոնր եթերայուղին տափս նն ոչ 
ապրանքային տնսր: Եթնրայուդի պահպանման ժամանակ ջուրը բացասաբար է անդրադառնում 
նրա որակի վրա, նպաստնւով ոչ ցանկափ քիմիական ռեակցիաների ընթանալուն: Դրա համար 
նթնրայուդը ենթարկել ենք ջրազրկման և ֆիլտրման: Ստացած նթնրայուդի որակական 
տվյալների ուսումնասիրումը կատարել ննր ավանդական մեթոդիկաների համաձայն [2]: Ըստ 
փորձարկումների' դադձի եթերայուղը սենյակային ջերմաստիճանում համարյա անգույն, 
թափանցիկ, յուղային հեղակ է, խտությունը' ժշօ0.900-0.910: Այն ունի ուժեղ արտահայտված 
թարմացնող հոտ ն սառեցնող, երկար պահպանվող կծու համ: Մաթ և հով տեղ երկար պահելուց 
գունավորումը և համը մնում նն անվտվտխ: Եթերայուղը լուծվում է 70%-֊ոց էթանոլում 1:4
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հարաբերությամբ, առաջացնի ով թափանցիկ լուծույթ: Դադձի եթերայուղը փ պարան սւկում ■  
ճարպային ե հանրային յուղերի. ինչպես նաև սպիրսւի խառնուկներ:

Եթերայուղի հիս՛նական գործող նյութը մենթուն է, որի պարունակությունը կախված tjiuijdtyH 
սորտից կազմում Է մինչև 70 %:

Դաղձի եթերայուղն օժտված Է ցավազրկող, սպագմոլխոիկ, մանրէասպան, միզամուղ, Щ 
[եղամուղ և որոշակի թու լացն որ արդարությամբ [4,5]: Օգտագործվում Է որպես սրտի ■  
գործունևությունը խթանող ե գլխացավերի դեպքում անզգայացնող միջոց, հիպեր տոնիկ I  
հիվանդության և աթերոսկւերոզի ժամանակ: Այն առաջարկվում Է վԾրին շնչառական ուղիների 1 
ցրտառական հիվանդությունների և բրոնխիա] ասթմայի դնպքում: Դաղձի եթերայուղը I  
ուժեղացնում Է աղիքների պերիստալտիկան, լավացնում մարսողությանը և ախորժակը: տ 
կիրառվում Է գաստրիտների, խոցային հիվանդությունների, կոլիտների, սրտխառնոցի, այրուց թի 1  
դեպքում: Մշտական օգտագործման դեպքում ընդհանուր կազդուրող Ն վերքերը լավացնող I  
ազդեցություն Է գործում, օգնում Է հիստերիայի և անքնության դեպքում:

Դադձի եթերայուղը մտնում Է կարվսդոլ, կարվսդդին պրեպարատների բաղադրության մեջ: 1  
Եթերայուղից ստացվող մենթպը մտնում Է պերտուսին, Էվկատոլ, մենովագին պրեպարատների, 1 
կամֆոմեն ն ինգակամֆ աէրոգոլային խառնուրդների, բալասանների բաղադրության մեջ:

Դաղձի եթերայուղն օգտագործվում է սննդարդյունաբերությունում' խմիչքների, I 
հրուշակեղենի պատրաստման ժամանակ, ե կոսմետիկայում' ատամի մածուկների, վւոշիների, I 
էլիկսիրների, օծանելիքների արտադրություններում:

Տնտեսական և բնապահպանական կարևորագույն խնդիր է հանդիսանամ եթերայուդային I 
արտադրությունում հումքի ամբողջական օգտագործումը [1J: Դաղձի եթերայուղի անջատումից | 
հետո մնացած հումքը պարունակում է բազմաթիվ արժեքավոր նյութեր, ածխաջրեր, | 
ճարպայուղեր, բուսական մոմեր, սպիտակուցներ, միկրո- և մակրոէ|եմենտներ և այլ արժեքավոր 
նյութեր: Այդ իսկ պատճառով այն օգտագործում են կերային ալյուր ստանւպու համար:

Ամվափում

Սույն հոդվածում Գինգբուրգի մեթոդով որոշվել Ւ. եթերայուղի քանակական 
պարունակությունը դադձի թառամած կանաչ զանգվածում: Անջատվել է եթերայուղի որոշակի 
քանակություն և կատարվե{ նրա որոշ որակական տվյալների ուսումնասիրում: Ստացված 
արդյունքները վկայում են այն մասին, որ Արցախում լայնորեն մշակվող դաղձը կարոդ է համք 
հանդիսանալ եթերայուդային արտադրության համար:

Резюме

В данной статье метолом ГинзБерга определили количественное содержание эфирного масла 
в подвяленных растениях мяты перечной. Исследовались также некоторые качественные 
показатели выделенного эфирного масла. Полученные данные свидетельствуют о том, что широко 
культивируемая в Арцахе мята перечная может стать хорошим сырьем для эфиромасличной 
промышленности.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МОЛИБДЕНА (VI) С САЛИЦИЛОВОЙ 
КИСЛОТОЙ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ

Т. В. Балаян

В водных растворах моливден (VI) спосовен к онраэованию гидролитических полиядерных 
соединений и комплексов различного состава, шшяюнщх на реакционную с п о с о б н о с т ь  моливдена [1].

В литературе имеется ряд равот по изучению комплексоовразования моливдена (VI) с 
различными лигандами.

Известны равоты по изучению комплексоовразования моливдена (VI) с щавелевой кислотой в 
водном растворе. Установлено образование одного комплекса с мольным соотношением исходных 
компонентов 1:1 следующего состава: [М0 О2С2О4] и определена константа неустойчивости 
комплекса [2J.

Ранее нами исследовано овразование комплексного соединения моливдена (VI) с винной 
кислотой с мольным соотношением M e:L=l:l следующего состава [МоСЬ^КЦОб)]0 [3].

В литературе отсутствуют данные о комнлексоовразовании моливдена (VI) с салициловой 
кислотой в кислой среде.

В настоящей равоте изучено взаимодействие моливдена (VI) с салициловой кислотой методом 
спектрофотом етрии.

Эксперементальиая часть и овсуждспис:
Опыты проводились при концентрации моливдена (VI) равной 2՜ КГ1 моль/л и 

C(HN03)=1 моль/л. Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре СФ-46 с
^  =  1 0использованием кварцевых кювете ’ см.

Изучение проводили в ультрафиолете во й о власти, раствором сравнения служили смеси тех 
же реагентов, не содержащих моливден (VI).

Нами сняты спектры поглощения салициловой кислоты, моливден (VI) в азотной кислоте вез 
салициловой кислоты и комплекса с мольными соотношением 1:3.

На спектрах салициловой кислоты наблюдаются два максимума, при длине волны 240 и 290 
нм. Для моливдена (VI) тоже имеется два максимума при длине волны 280 и 320 нм.

Надо отметать, что спектры комплекса перекрываются спектрами моливдена, поэтому 
дальнейшие измерения проводили при длине волны 340нм, так как при этом наблюдается 
максимальная разность оптической плотности моливдена и комплекса (рис. 1).

Для определения состава комплекса готовили серию растворов с постоянной концентрацией 
моливдена (VI) (210"1 моль/л), азотной кислоты (1 моль/л) и переменной концентрацией 
салициловой кислоты (0,4.10^-9.10Люль/л). На основании опытных данных построен график 
зависимости оптической плотности от соотношений |HSal]/[Mo(VI)] рис. 2.

л,нм
Рис. 1. Спектры поглощения моливдена (V I) в  

азотной кислоте вез салициловой кислоты (IX с 
салициловой кислотой (2), комплекса смольным 

соотношением 1:3 (3).

[HSal]/[Moj

Рис. 2. Зависимость оптической плотности от  
соотношений [H SaI]/[M oJ Л =  340 нм.

С м о~  2  ‘  Ю
-4 МОЛЬ/Л.
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Как видно из хода кривой, комплексоовразование идет ступенчато. Проводя касательные к 
различным частям кривой, получаем различное соотношение [HSal]/[Mo]. При извытке салициловой 
кислоты навлюдается постоянство оптический плотности, что соответствует овразованию комплекса 1:31 
Следовательно в системе образуются комплексы соотношением 1:1,1:2 ,1:3.

А — р г  IНа основание рисунка 2 и уравнения M ’ где Б ~  коэффициент молярного
поглощения, л/моль, см., См -концентрация комплексоовразователя, моль/л., • -длина кюветы, см.,
определяли молярный коэффициент поглощения для данной системы и строили график
зависимости: s  =  f  (CHSa() (рис. 3).

Овщая константа неустойчивости
овразующешся комплекса (к) рассчитана на
основание кривой рис.З. 

м ша ' ' л Рассчитанные данные приведены в
тавлице 1. На основании табличных данных

t e — —  I
Б  —  Бпостроена зависимость тах от

£g[Sa£] (рис. 4).

100 —ւ

90-

80-

70-

60-

50-

4 0-

30-

20-

1 0 -

O lt

Г рафик представляет совой прямую 
линию. Из графической зависимости 

տ
Կ / М & П )

rH S a  1.1 О՛4, м оль/л п
Рис. 3. Зависимость мольярного коэффициента 

поглощения от концентрации HSci£,
Л =  340

т а х  М ОЖ НО ВЫЧИСЛИТЬ

по тангенсу утла наклона прямой 
տп Կ

нм.
տ — Smax ,

'\g(Sal) = tga  = 3

Следовательно, образуется комплекс с мольным соотношением 1:3, состава 
[Мо02(НОС7Н4СОО)з] \

Экстраполяцией прямой (рис .4) до пересечения с ординатой получили отрезок, равный

~  , откуда определили константу неустойчивости ^  ՜  ^  11 ■ 10
Овщая константа неустойчивости также выла получена рассчетнным методом 

К  =  2,473-1 О՜՜20
Надо отметить, что величины константы неустойчивости, полученные рас читанным и 

графическим методами б л и з к и .

Կ
Рис. 4. Зависимость

կ[Տռ Г ]

На основании исследования можем 
сделать следующие выводы.

При кислотности 1 моль/л.
образуется комплекс с мольным
соотношением 1:3, состава
[Мо02(НОС7Н4СОО)3]՜.

Комплексоовразование протекает
ступенчато, согласно реакциям.

MoOl+ +Sa\~ ^ [M o 0 2(Sa\)]+
[М о02 (Sa£)]+ +Sa£--> [М о02 (Sa£)2 ]° 

[Mo02(Sa£)2f  + Sa£~ -+[Mo02{Sa£)3]՜

38



ТаБлица 1. Расс четные данные для определения числа связанных лигандов и константы
неустойчивости комплекса

№

H
Sa

l]
/[

M
o] т

о

И "§ И Ջ
S I

О

С "§
Հ/1 О
*-J Я

яСП
J2P

s  л/моль 

см-104
* т а х - *

е

S___-  £
<8 у *■■■ -  Б

S
К = £пж Տ ՎՏօէ՜ք -[H*f 

е

II 0,2 0,4 0,4 7,4 0,015 0,075 ОД -0,698 5 0,32-1 о՜21

: 2 0,5 щ 1 7 0,039 0,051 0,764 -0,117 1308 1308-1 О՝21

I з ь . 2 2 6,7 0,048 0,042 1,142 0,058 0,875 7 10՜2'

4 1,5 3 3 6,5229 0,0575 0,0325 1,77 0,248 0,565 15,255-10՜”

5 2 4 4 6,3979 0,065 0,025 2,6 0,415 0384 24,576-10 й

6 2 Հ 5 5 63010 0,07 0,02 3 3 0344 0,285 35,625-Ю՜2'

7 3 6 6 6,2218 0,0735 0,0165 4,45 0,648 0Д24 48,384 10՜22

8 33 7 7 6,1549 0,08 0,01 8 0,903 0,125 42,875-10՜"

9 4 8 8 6,0069 0,085 0,005 17 1,23 0,058 29,696-10 й

10 5 9 9 6,045 0,085 0,005 17 1,23 0,058 42,282 -КГ21

К ^ .  =  24,73 - 1 0 =  

=  2,473 -10 “

Ամփոփում

Սպնկարալուսաչափական մնթոդով ուսումնասիրված է մոլիբդէն (VIH1 
կոմպլնքսագոյացումը սալիցիլսւթթվի հնտ: Հաստատված է, որ կոմպլնքսագոյացումը անդի է 
տեսնում աստիճանական: Որոշված է առաջացած կոմպլնրսի անկայունության հաստատունը'

1К = 2,473 -10 (հաշվարկային) ե ЛГ =  2»511*10 (գրաֆիկական): Երկու տարրնր
1ն|անակնսրով ստացված տվյսղնՕրը բավականին մոտ նն:

Резюме

Спектрофотометрическим методом исследовано комплексоовразование моливдена (VI) с 
салициловой кислотой при постоянной концентрации Mo(VI) 210 моль/л и азотной кислоты HNO3. 
Установлено, что в изучаемой системе имеет место ступенчатое комплексоовразование. Определена 
овщая константа неустойчивости образующегося комплекса К = 2,47'10՜ .
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Ա.Հ. Թորոսյան, Ն .կ . Գրիգորյան

Մարդու գենետիկայի ուսումնասիրման երկվորյակսւյին մեթոդը առաջարկվել Է 19-րդ դարի] 
վերջին Հսղւոոնի կողմից, որ դեոևս իր ժամանակին տարբերում կւ միաձվային (մոնոզիգոտ) ե] 
տարաձվային (դիդիդոտ) երկվորյակներ: Ներկայումս միջին հաշվով յուրաքանչյուր 84 
նորածիններից մեկը լինում Է երկվորյակ, իսկ նրանց 1/3-ը լինում Է մոնոզիգոտ (ՄԵ): վերջիններս! 
զարգանում են բեղմնավորված ձվաբջջի բաժանումից առաջացած բլաստոմերներից, որոնք 
միմյանցից անջատվում են և աոանձին սաղմի սկիզբ են տալիս, ուստի ն ունենում են նույն I 
գենոտիպը ե նույն սեոին են պատկանում [1,3]:

Դիզիգոտ երկվորյակները (ԴԵ) զարգանում են միաժամանակ հասունացած երկու տարբեր I  
ձվաբջիջներից, ուստի կարող են փնել և նայն սեոի ե տարասեռ: Եթե նույն հատկանիշները I 
երկվորյակների մոտ առկա են, ապա նրանք կոչվում են կոնկորդանտ, իսկ երբ ուսումնասիրվող 1 
հատկանիշներով նրանք միմյանց նման չեն' դիսկորդանտ [2,4]:

Երկվորյակային մեթոդը հնարավորություն Է տալիս որոշել գենոտիպի և միջավայրի դերը I 
հատկանիշների արտահայտման գործում:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արցախում երկվորյակների վերաբերյսղ I 
հետազոտություններ գրեթե չեն կատարվել, ուստի հետաքրքրություն Է առաջացել պարզերս 1 
համար, թե ժառանգականությունը ե միջավայրի պայմանները ինչպիսի՞ ազդեցություն են 1 
գործում երկվորյակների և նրանց մոտ հիվանդությունների արտահայտվածության վրա:

2005-2007թթ. Ստեվւանակերտի ծննդատանը հետազոտվել են 18 զույգ երկվորյակ, որոնցից I 
5-ը միաձվային երկվորյակներ են, իսկ 13-ը' տարաձվային:

Մանկական հիվանդանոցում (2005-2007թթ.) հետազոտվել են 17 երկվորյակ' 8 միաձվային I 
ն 9-ը տարաձվային: 2006թ. հետազոտված միաձվային երկվորյակներից մեկը եղել Է սրտի I 
արատով: Հետազոտություններից պարզվել Է, որ մայրը ունեցել Է այդ հիվանդությունը: Նրա 2-րդ 1 
ծննդաբերության ժամանակ երեխան մահացել Է, իսկ այս միաձվային երկվոյրակները ունեցել Սն I 
այդ հիվանդությունը, որը ժառանգել են մորից:

Բնակչության շրջանում ոաումնսւսիրվել են 20 երկվորյակներ, որոնցից 10-ը միաձվային I 
Էին, 10-ը տարաձվային (1:1):

Երկվորյակների նմանություններն ու տարբերություններն ըստ որոշակի մորֆոլոգիական I 
հատկանիշների ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:

Միաձվային (ՄԵ) ե տարաձվային (ԴԵ) երկվոյրակների նմանությունները և 
տարբերություններն ըստ որոշակի մորֆոլոգիական հատկանիշների 

________________________________________________________________ Աղյուսակ 1
Մորֆոլոգիական հատկանիշներ Դիսկորդանտութւան (%)

ՄԵ ԴԵ
Աչքերի գա|նր 4,3 87,5
Մազերի գույնը 13,0 93,7
Մաշկի գույնը 0 56,3
Մազերի ձևը 0 34,3
Հոնքերի ձևը 0 50,0
Քթի ձևը 0 65,6
Շրթունքների ձնր 0 40,6
Ականջների ձեր 8,6 78,1

Հետազոտված 23 զույգ միաձվային երկվորյակներից աչքերի գույնով դիսկորդանտությռւն 
նկատվել Է 1 զույգի մոտ, որը կազմում Է ուսումնասիրված երկվորյակների ընդհանուր թվի 4,3 %-ը,
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մազերի գույնով' 3 զույգի մոտ (13,0 %) ե ականջների ձևով' 2 զույգի մոտ (8,6 %): Մաշկի ե 
մազԾրի գույներով, հոնքերի, շրթունքների nt թթի ձևով միաձվային երկվորյակների մոտ 
դիսկորդանտություն չի նկատվել: Իսկ հետազոտված 32 զույգ տարաձվային երկվորյակներից 
աչքերի գույնով դիսկորդսւնտություն նկատվել Է 4 զույգի մոտ (87,5 %), մազերի գույնով' 30 զույգի 
մոտ (93,7 %), մաշկի գույնով' 18 զույգի մոտ (56,3 %), մազերի ձևով' 11 զույգի մոտ (34,3 %), բթի 
ձևով' 21 գույգի մոտ (65,6 %), շրթունքների ձևով 13 զույգի մոտ (40,6 %) ե ականթների ձևով' 25 
զույգի մոտ (78,1 %):

Այսպիսով, նշված 8 մորֆոլոգիական հատկանիշներով նկատելի տարբերությունները 
զույգերի մոտ հայտնաբերվում են շատ հազվադեպ (միաձվային երկվորյակային զույգերի), երբ 
ւոարաձվսւյին երկվորյակային զույգերը չնայած գենոտիպի բավական նմանության ցանկացած 
հատկանիշներով տարբերվում են ավելի հաճախ:

Երկվորյակների մոտ ժառանգականության և միջավայրի պայմանների ազդեցության 
մեխանիզմի ուսումնասիրությամբ պարզվել Է., որ ժառանգականությունը երկվորյակների մոտ 
ավելի վճռորոշ դեր ունի, բան միջավայրի պայմանները:

Մարմնի չափսերի վրա կատարած անալիզը միաձվային և տարաձվային երկվորյակների մոտ 
ցույց Լ տալիս ժառանգականության մեծ .դերը այդ չափանիշների վտվտխությսւն գործում (սւդ.2):

Մարմնի չափսերի վտվտխությունները միաձվային և տարաձվային տիպի երկվորյակների 
մոտ (2005-2006թթ.)

________________________________   Աղյուսակ 2

Քանակական հատկանիշներ Դիսկորդանտաթյան (%)
ՄԵ ԴԵ

Մարմնի բարձIU1IJ.)|11էն|1 43 90,0
Մարմնի քաշր 8,6 96,8
Գլխի լայնությանը 0 93,7
Գվսի եյւկայւաթ|ան|1 0 81,2

Հետազոտության ընթացքում (23 զույգ ՄԵ-ից) դիսկորդսւնտություն ըստ մարմնի 
բարձրության նկատվել Լ 1 զույգի մոտ, որը կազմում Է ուսումնասիրված միաձվային 
երկվորյակների ընդհանուր թվի 4,3 %-ը, իսկ մարմնի քաշի' 2 զույգի մոտ (8,6 %), ըստ գվսի 
լայնության և երկարության դիսկորդսւնտություն չի նկսւտվե] (0 %): Հետազոտված 32 զույգ 
տարաձվային երկվորյակների դիսկորդսւնտություն ըստ մարմնի բարձրության նկատվել Է 29 զույգի 
մոտ, որը կազմում Է ուսումնասիրված տարաձվային երկվորյակների ընդհանուր թվի 90,0 %, ըստ 
մարմնի քաշի' 31 գույգի մոտ (96,8 %), ըստ գվսի լայնության' 30 զույգի մոտ (93,7 %) և գլխի 
երկարության' 26 զույգի մոտ (81,2 %):

- Այսպիսով, աղյուսակ 2-ի տվյալներից երևում Է, որ մարմնի չափսերի Էական 
տարբերություններ նկատվում են տարաձվային երկվորյակների մոտ, մինչդեռ այն համարյա 
անվտվտխ Է միաձվային երկվորյակների մոտ: Յտւյնիսկ մսւնկուց ընկնելով տարբեր պայմաններ 
վերը նշված քանակական հատկանիշները անւիովտխ են մնացել:

Երկվորյակն երի մոտ ոաումնասիրություններ են կատարվել ժառանգական նախադրյալի դերը 
պարգելու համար այնպիսի հիվանդությունների զարգացման վրա, որոնք ժառանգական Էին 
համարվում:

Միաձվային և տարաձվային երկվորյակների կոնկորդանտությսւն բնութագիրը ըստ տարթեր 
ինֆեկցիոն հիվանդություններով հիվանդանալու ունակության ներկայացված Է աղյուսակ 3-ում:

Միաձվային և տարաձվային երկվորյակների կոնկորդանտության բնութագիրը ըստ տարբեր 
ինֆեկցիոն հիվանդություններով հիվանդանա^! ունակության 

_______________________________________________________________________ Աղյուսակ 3

Հիվանդությունը
ՄԵ ԴԵ

զույգերի թիվը կոնկորդանտության % զույգերի թիվը կոնկորդանտաթյան %
կարմւաւկ 14 92,8 25 80,0
Ջրծաղիկ 12 91,6 16 81,2
Խսղուկ 8 75,0 15 66,7
Անգինա 21 57,1 30 36,6
Թոքերի բոյւյաքում 19 36,8 28 21,4
Տուբերկուլյոզ 0 0- 0 0
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Հետազոտված 23 միաձվային Երկվորյակներից 14 ցույգի մոտ հայտն սւբերվե| է կարմյտւ1{ \ 
հիվանդությամբ հիվանդսւնայու ունակությունը, ընդ որում նրանցից միայն 13-ի մոտ է ն1լատփկ1 
կոնկորդանաություն, որը կագմում է ընդհանուր թվի 92,8 %-ը. իսկ ջրծաղիկ հայտնաբերվել է 121 
գույգի մոտ, որից կոնկորդանտություն նկատվել է 11 զույգի մոտ (91,6 %), խոզուկ հայտնաբերվել է 
8 զույգի մոտ, իսկ կոնկորդանտություն նկատվել է 6 զույգի մոտ (75,0 %), անգինա հայտնաբերվի 
է 21 գույգի մոտ, իսկ կոնկորդանտություն նկատվել է 12 գույգի մոտ (57,1 %), թոքերի բորբոքում 
հայտնաբերվել է 19 գույգի մոտ, իսկ կոնկորդանտություն նկատվել է 7 գույգի մոտ (36,8 %):■ 
Հետազոտված 32 տարաձվային երկվորյակներից կարմրուկ հայտնաբերվե| է 25 գույգի մոտ, իսկ 
կոնկորդանտություն նկատվել Ւ. 20 զույգի մոտ (80,0 %), ջրծաղիկ հայտնաբերվել է 16 գույգի մոտ,] 
իսկ կոնկորդանտութւուն նկատվեւ է 13 զույգի մոտ (81,2 %), խոզուկ հայտնաթերվե| է 15 զույգի| 
մոտ, իսկ կոնկորդանտություն նկատվել է 10 գույգի մոտ (66,7 %), անգինա հայտնաբերվեւ է 301 
գույգի մոտ, իսկ կոնկորդանտություն նկատվել է 11 գույգի մոտ (36,6 %), թոքերի բորբոքում 
հայտնաբերվել է 28 գույգի մոտ, իսկ կոնկորդանտություն նկատվել է 6 գույգի մոտ (21,4 %):

Աղյուսակ 3-ի տվւսդները ցույց են տալիս, որ կոնկորդանտությունը միաձվայինւ 
երկվորյակների մոտ ավեփ մեծ է, քան տարաձվային երկվորյակների մոտ: կարմրուկի ե 
ջրծաղիկի ժամանակ ժառանգական նախադրյալը ոչ մի դեր չի խաղում, խոզուկի, անգինայի,! 
թոքերի բորբոքման դեպքում ժառանգական նախադրյաւը որոշակի նշանակություն ունի, իսկ 
տուբերկուլյոզի ժամանակ ժառանգական նախադրյալը ավելի մեծ դեր է կատարում: (ГЙр 
կատարած հետազոտությունների ժամանակ երկվորյակների մոտ տուբերկուլյոզ չի 
հայտն աբերվել:

Անհրաժեշտ է նշել, որ միաձվային երկվորյակները սովորաբար ավելի ուժեղ են շփվում 
իրար հետ, քան տարաձվային երկվորյակները, իսկ դա կարոդ է 1.ապես բարձրացնել նրանց մեկը 
մյուսից վարակվելու հնարավորությանը:

ԼՂՀ-ում երկվորյակների ուսումնասիրումը կարոդ է օգտակար լինել գենոտիպի դերի և 
միջավայրի պայմանների ազդեցության, ինչպես նան տարբեր նորմալ կամ ախտաբանական 
բնույթի հատկանիշների բացահայտման համար:

Ամփոփում

2005-2007թթ. ուսումնասիրություններ է կատարվե| Ստեփանակերտ քաղաքի ծննդատանը, 
մանկական հիվանդանոցում և բնակչության շրջանում պսւրգելու համար, թճ 
ժառանգականությունը ն միջավայրի պայմանները ինչպիսի ազդեցություն են գործում 
երկվորյակների և նրանց մոտ առաջացած հիվանդությունների արտահայտվածության վրա:

Резюме

В 2005-2007it . проводились исследования в Степанакертском родильном доме, детской 
вольнице и среди населения для того, что бы  определить какое воздей стви е наследствен н ы й фактор 
и условия окружающей среды оказывают на двойняшек и на выраженность возникших у них 
Болезней.
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1ՀՏԴ-631.575 կննսաբանտթյուն

I  ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ Ե վ  ՌԵԶՈԻՍ֊ԳՈՐԾՈՆԻ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՀԱՃԱ1սԱկԱՆՈԻքմՑՈԻՆԸ 
ՍՏԵՓԱՆԱկԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱկՉՈԻԹՅԱՆ ՇՐԶԱՆՈԻՄ

Ա.Հ. Թ պ ա սյա ն, Ն .վ .  Հովհա ննիսյան

Է Հայտնի Է, որ արյան խմբերը ե ռեգուս գործոնը մարդու ողջ կյանքի ընթացքում չեն փոխվում 
էն Փոխանցվում նն ժառանգաբար:

Արյան խմբերի պատկաննվաւթյունը կախված Է էրիթրոցիտների մակերեսին գտնվոդ 
անտիգեններից (օտարածին նյութ): հայտնի Է, որ անտիգեն ներարկելիս մարդու արյան 
պլազմայում առաջանում են յուրահատուկ հակամարմիններ: Այդ անտիգեններից շատերը 
սպիտակուցային նյութեր են: Հակամարմինները նույնպես սպիտակուցներ են, որոնք 
արտազատվում են արյան մեջ հատուկ հակամարմին առաջացնոդ բջիջների կոդմից [2 ,3]:

1924թ. Բերշտեյնը բացահայտեց AB0 համակարգի ժառանգումը, որը կապված Է 
Էրիթրոցիտների արտաքին մեմբրանում A ն В անտիգենների (սպիտակացներ) առկայությունից: 
Տարբերում են այս համակարգի չորս խմբեր: Եթե Էրիթրոցիտային մեմբրանում բացակայում են 
այդ անտիգենները, ապա օրգանիզմն ունի 0 կամ I խումբ, եթե կա А սպիտակուցը' А (II) խումբ, 
եթե В սպիտակուցը' В (III) խումբ ե եթե А ե В սպիտակուցներ' АВ (IV) խամբ:

Արյան խմբերի АВ0 համակարգը մեծ նշանակություն ունի արյան վտխներարկման, 
ինչպես նաև դատաբժշկական վիճելի հարցերի պարգաբանման համար:

Եթե ծնողները ունեն I խմբի արյուն, տպա երեխաները կարոդ են ունենալ միայն իրենց 
ծնողների արյան խմբերը: Եթե մայրը և երեխան ունեն I խմբի արյուն, այդ դեպքում հայրը չի 
կարոդ ունենա] IV խմբի արյուն Ь այլն: Սակայն եթե ծնողները հետերոգիգոտ են II ե III խմբերի 
նկատմամբ (АО ե ВО), այդ դեպքում երեխաները կարող են ունենալ հնարավոր բոլոր չորս խմբերի 
արյունը: Արյան խմբերով կարելի Է ժխտել տղամարդու' երեխայի հայրը փնելու հարցը, սակայն 
հաստատել հայրությունը հնարավոր չէ [1,4]:

1940թ. ռեգուս մակակ կապիկների արյան Էրիթրոցիտներում հայտնաբերեցին մի անտիգեն 
(Rh - գործոն), որը գոյություն ունի նան մարդկանց արյան մեջ: Հետագայում պարգվեց, որ 
մարդկանց 85 % - ի արյան Էրիթրոցիտներում այդ գործոնը կա, ուստի նրանց անվանեցին ռեգաս 
դրական (Rh+), իսկ 15 % ֊  ի արյան Էրիթրոցիտներն այդ անտիգենը չեն պարունակում, 
հետևապես նրանց անվանեցին ռեգաս բացասական (Rh ):

Ի տարբերություն AB0 համակարգի ռեգուս գործոնը չունի իր բնական հակամարմինը, այն 
ձևավորվում Է, երբ Rh՜ ռեցիպիենտին ներարկեն Rh+ գործոն: Ռեգուս համակարգում 
իմունոլոգիական բախում Է տեղի ունենում, երբ ռեգուս բացասական մարդուն կրկնակի անգամ 
ներարկում են ռեգուս դրական արյան ե հղիության դեպքում, երբ մայրը Rh- Է, հայրը' Rh+ [2,3]: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արցախը պատերագմական գոտի Է ու ռազմական 
գործողությունն Ծրի ժամանակ հաճախակի Է անհրաժեշտություն լինում արյան վտխներար- 
կումներ կատարել, ուստի նպատակահարմար ենք գտել ուսումնասիրություններ կատարել 
պւսրգելու համար, թե Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչության շրջանում արյան ո՞ր խմբերը ե 
ռեգուս ո՞ր գործոնն Է գերակշռում:

Մեր կողմից 2005-2006թթ. վիճակագրական հետազոտություններ են կատարվել Ստեփա
նակերտ քաղաքի զինվորական հոսպիտալի ե արյան վտխներարկման կայանի հիվանդների 
արյան խմբերի և ռեգուս-գործոնի առանձնահատկությունները որոշելու համար:

2005թ. արյան վտխներարկման կայանում հետազոտված 338 մարդկանցից 113-ը ունեցել 
են արյան 1-ին խումբ, 135-ը' 2-րդ, 63-ը' 3-րդ ն 27-ը' 4-րդ խումբ: Ռեգուս դրական են եղել 289 
մարդ, որը կազմել Է 85,5 %, ռեգուս բացասական' 49 մարդ -14,5 %:

2006թ. ուսումնասիրվեւ Է 350 մարդ, որից 122-ը ունեցել են 1-ին խմբի արյուն, որը կազմել Է 
35 %, 153-ը' 2-րդ խմբի արյուն -  44 %, 56-ը' 3-րդ խմբի արյուն -  16 %, իսկ 19-ը' 4-րդ խմբի 
արյուն -  5,4 %:

Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչության արյան խմբի ե ռեգուս-գործոնի մասին տվյալները 
ներկայացված են աղյուսակ 1 ֊ում:
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Մտեփւսնակնրտ քաղաքի ազգաբնակչության շրջանում արյան խմբէկփ ն ռեզուս-գործոնի | 
հաճախականությունը (2005-2006թթ.)

__________  Щ/ուսակ l\
Քննվել է 

մարդ 
(ընդամենը)

Սրից
Տարի 0(1) А (П) В (III) АВ (IV) Rh+ Rh՜ 1

մարդ % մարգ % մարգ % մարդ % մարդ % մարդ %'
2005 338 113 33,4 135 40 63 19 27 8 289 85,5 49 14,5
2006 350 122 35 153 44 56 16 19 5,4 307 87,7 43 12,31

Այսպիսով, աղյուսակ 1-ի տվյալներից Երեում Է, որ 2005-2006թթ. Ստեփանակերտ քաղաքի 
ազգաբնակչության շրջանում գերակշռել Է արյան 2-րդ խումբը ե ռեզուս դրական գործոնը:

Հետազոտություններ նն կատարվել նան Ստեփանակնրտ քաղաքի զինվորական 
հոսպիաափ զինվորների արյան խմբերի ե ռեզուս-գործոնի որոշման ուղղությամբ (աղյուսակ 2): 1

Ծաեփանակերա քաղաքի զինվորական հոսպիտալի զինվորների արյան խմբերի ն ոեզուս- 
գործոնի հանդիպման հաճախականությունը (2005-2006թթ.)

___________   Աղյուսակ 2

Տարի
Քննվել Է 

մարդ 
(ընդամենը)

Որիդ
0(1) А (II) В (III) АВ (IV)

Rh+ Rh՛ Rh+ Rh Rh+ Rh՛ Rh+ Rh՛

2005
367 103 15 135 20 53 10 27 4

Տոկոսներով 28,0 4,0 36,7 5,4 14,4 2,7 7,4 1.1
2006 401 122 հ 17 153 20 56 10 19 4

Տոկոսներով 30,4 4,2 38,2 5,0 14,0 2,5 4,7 .. !i.qJ
Պարգվել Է, որ 768 հետազոտված զինվորներից 2005թ-ին 103-ը կամ 28,0 %-ը ունեցել են 1- 1 

ին խումբ ն ոեզուս դրական գործոն, իսկ ոեզաս բացասական գործոն ունեցել են 15 զինվոր (4,0 Щ 
%), 135-ը (36,7 %) ունեցե| են 2-րդ խումբ և ոեզուս դրական գործոն, իսկ 20-ը (5,4 %)' ոեզուս 1 
բացասական, 53 զինվոր (14,4 %) ունեցել են 3-րդ խմբի արյուն ե ոեզուս դրական գործոն, 10-ը ■  
(2,7 %)' ոեզուս բացասական, 27 զինվոր (7,4 %) ունեցել են 4-րդ խումբ ն ոեզուս դրական արյուն, I 
իսկ 4-ը (1,1 %)' ոեզուս բացասական:

2006թփն 122 զինվոր ունեցել են 1-ին խումբ և ոեզուս դրական գործոն, 17-ը' ոեզուս 
բացասական, 153 զինվոր ունեցեւ Է արյան 2-րդ խումբ ե ոեզուս դրական գործոն, իսկ 20-ը' ոեզուս 1
բացասական, 3-րդ խմբի արյուն ունեցել Է 56 զինվոր, որից 10-ը ոեզուս բացասական, 19 զինվոր'
4-րդ խմբի արյուն, որից 4-ը ոեզուս բացասական:

Այս վերլուծությունից ևս եկանք այն համոզման, որ Ստեփանակերտի բնակչության 1
շրջանում գերակշռում են արյան 1-ին և 2-րդ խմբերը, ինչպես նաև ոեզուս դրական գործոնը, իսկ 1
վտքրամսանությունը կազմում Է 4-րդ խումբը:

Քաղաքացիական բնակչության տասը ընտանիքներում որոշվել Է ընտանիքի բոլոր 
անդամների արյան խմբերը ե ռեզուս-գործոնը (թվով 41 մարդ), պարզերս համար, թե այդ 
ընտանիքներում բնակչության անդամները ինչպիսի ժառանգական հիվանդությամբ են 
տառապում, արյան ո՞ր խմբին են պատկանում, ե ինչպիսի՞ կապ գոյություն ունի արյան խմբերի ե 
հիվանդությունների միջև: Արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում:

Մարդկանց մոտ արյան խմբերի և ռեզուս-գործոնի ուսումնասիրությունը (2007թ.) 
_________________________________________________________ ՚    Աղյուսակ 3

Հետազոտված
մարդկանց

թիվը

Ծնողների արյան 
խմբերը

Սերունդների արյան 
խմբերը

Ա՜նողների ntiqniu- 
գործոնը

Սերունդների ntiqntu- 
ղործոնը

մայր հայր աղջիկ տղա մայր | հայր աղջիկ տղա

41 I I I-I Rh Rh+ Rh+- Rh+

П П П-П-П Rb+ ! Rh* Rh+- Rh+- 
Rh+

I П Г-П Rh՜ Rh+ Rh~Rh*

I Q П-1 Rh Rh* Rb+- Rh՜

I ս Q I Rhf Rh+ Rh* Rh+
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ս ш п II Rh* Rh* Rh* Rh*

1 п 11 II-II Rh' Rh* Rh - Rh'

I I I-I Rh* Rh1 Rh*- Rh*
II п II II-II Rh* Rh* Rh*- Rh*

п II II-II Rh* Rh* Rh*- Rh*
- հիվանդ

К  Աղյուսակ 3-ի տվյալները ցույց 1ւն ւոալիս, որ ասաը ընտանիքն երում ծնողները 
I հիմնականում ունեցել են 1-ին ե 2-րդ խումբ, ինչպես նաև ռեգուս դրական գործոն: Ընդ որում 

հինգ կին ունեցել են արյան 1-ին խումբ, որոնցից մեկի դուստրը ես ունեցել է 1-ին խումբ, սակայն 
otiqniu բացասական գործոն: Այս երեխան տառապում է հեմոֆիլիա հիվանդությամբ: 

ւ̂ սաաղոտությունները ցույց են տվել, որ այս ընտանիքում պապիկը ուներ ռեգուս բացասական 
I գործոն, ես տառապում էր նշված հիվանդությամբ: Պարգվեց, որ ադջկա մոտ հեմոֆիլիա 
[ հիվանդությունը ժառանգաբար է փոխանցվեք պապից թոռանը: Ուրեմն հատկանիշը ռեցեսիվ 
դրսեորություն ունի:
Ш Սեր հետսւգոտաթյանների համաձայն Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչության մոտ 

գերակշռում են 1-ին ե 2-րդ խմբի արյունը, ինչպես նաև ռեգուս դրական գործոնը: Դանում ենք, որ 
քպաւոերագմական գոտի համարվող ԼՂՀ-ում նման հետագոտությունները կարոդ են ունենալ 
անչափ կարևոր կենսական նշանակություն և օգտակար կլինեն վտխներարկումների 
|անհրաժեշաության ժամանակ:

Ամփոփում

ք Աշխատանքում հետազոտություններ են կատարվեւ Ստեփանակերտ քաղաքի զինվորական 
հոսպիտալի, արյան վտխներարկման կայանի, ինչպես նան քաղաքացիական բնակչության 
շրջանում արյան խմբերի ե ռեգուս-գործոնի առանձնահատկությունները որոշելու համար:

Հետազոտություններից պարգվեց, որ Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչության շրջանում 
գերակշռում է արյան 1-ին ե 2-րդ խմբերը, ինչպես նաև ռեգուս դրական գործոնը:

Резюме

В равоте проводились исследования для определения групп крови и резус фактора в военном 
f  госпитале города Степанакерта, на станции переливания крови, а также среди гражданского 
н̂аселения.

Исследования показали, что среди гражданского населения города Степанакерта 
превалируют I ая и II -  ая группы крови, а также положительный резус фактор.
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ՀՏԴ-631.575 կԾն սա բան ու թյուն I

ԼԻԱՐԺԵՔ ՄԱՈԻՆԴ: ԻՆՉՊԷ^յ ԴԱ ՀԱՍկԱՆԱԼ 

Ա.Ա. Գուսան
Բանալի բառեր - սննդի կալորիականություն, սպիտակուցներ, անփոխարինելի 

ամինաթթուներ, վիտամիններ, մոխրային տարրեր:
Հետխորհրդային շրջանում շատ կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը մեկ 

տասնամյակի ընթացքում թե ՀՀ-ում եւ թե' ԼՂՀ-ում հասարակության մեջ տեղի ունեցավ խիստ 
շերտավորում, առաջին հերթին դա կապված է առանձին խավերի ապրեւակերպի, ընտանեկան 
եկամուտների ծավալների, պարզապես ապրուստի միջոցներով ապահովվածության 
աստիճանի հետ:

Այդ խնդրում ոչ պակաս դեր կատարեց աշխատավոր հասարակությանը, նրա ամեն մի 
անդամին իբր պետական ունեցվածքի (իմա՝ ֆաբրիկա-գործարանային անշարժ կապիտալի) 
«բաժնետեր» դարձնելու ոչ ոազիոնւպ գործընթացը՝ սեփական աշնորհումը: Որպես դրա 
շարունակություն եւ հետեւանք, հատկապես քադաքաբնակ բնակչության շրջանում, կապված 
արտադրական ձեռնարկությունների գործունեության կագմա|ուծման, գործազրկության եւ 
կայուն աշխատավարձ ունեցողների թվաբան ակի խիստ կրճատման հետ, ստեղծվել է 
սոցիալապես անապահով, աղքատ կամ կարիքավոր խավի մի ստվար շերտ, որն իր գոյությանը 
պահպանեւ կարողանամ է միայն լրացուցիչ սոցիալական օգնության շնորհիվ:

ւՆւաջին հերթին այդ խավի գոյատետւմը ապահովելու համար Սոցիալական 
ապահովության եւ Առողջապահության նախարարությունների կողմից մշակվել ու առաջարկվել 
է, այսպես կոչված, մեկ շնչի «ապրելու» համար անհրաժեշտ նվազագույն զամբյուղի 
ապահովման ծրագիր:

«Ապրելու» բառը չակերտների մեջ է առնված այն պատճառով, որ նման մակարդակով 
ապրելը պարզապես սովից չմեռնելն է: Այդ ծրագրով սահմանվել է այն նվազագույն 
կալորիաների քանակը, որը պետք է ստանա միջին տարիքի մարդը մեկ օրում: Այդ 
կալորիաները շատ հեշտությամբ գումարվում են վերը նշված խավի կողմից ամենից մեծ 
չափերով օգտագործվող հացի, մակարոնեղենի, ձավարեղենի ու կարտոֆիլի հաշվին:

Այդ մթերքները հիմնականում ածխաջրեր (օսլա) են պարունակում ել շատ քիչ 
սպիտակուցներ (կառուցանյութեր), վիտամիններ (նյութափոխանակության կարգավորիչներ), 
հանքային միացություններ եւ այլն: Սննդսւբսւժնում պակասում են մսամթերքը, կաթնամթերքը, 
մրգեղենը, բանջարեղենը եւ այլն:

Մթերքի սննդային արժեքը պայմանավորվում է երեք հիմնական գործոններով: Այն Լ' 
կալորիականությամբ, սննդային լրացուցիչ տարրերով (վիտամիններ, անփոխարինելի 
ամինաթթուներ, հանքային նյութեր' երկաթ, կալցիում, կալիում եւ այլն), ինչպես նաեւ 
համային ու բուրամնային (արոմատ) որակով, որոնք կապ անեն օրգանական թթուների, 
տարբեր շաքարների, արոմատիկ միացությունների եւ այլ բաղադրամասերի պարունակության 
հետ, եւ իհարկե, ինչու չէ, նաեւ այդ մթերքի արտաքին տեսքով (2):

կալորիականությունը մթերքի որոշակի քանակի այրվելու (օրգանիզմում դա 
օքսիդացումն է) դեպքու՛մ գոյացող ջերմության քանակն է: Այն կարող է որոշվել նաեւ ելնելով 
տվյալ մթերքի քիմիական կազմից, իմանալով սննդամթերքի կազմի մեջ մտնող օրգանական 
(այրվող) բաղադրիչների' 1գ. ճարպի, սպիտակուցի ու ածխաջրերի (բոլոր տեսակի) 
կալորիականությունը: հայտնի է, որ 1գ. ճարպի կալորիականությունը կազմում է 9.45 կկալ., 1գ. 
սպիտակուցինը' 5.65 կկալ. եւ 1գ. ածխաջրերինը' 4,20 կկալ.: Ածխաջրերով հարուստ հացի, 
մակարոնեղենի ու կարտոֆիլի հաշվին (համեմատաբար էժան են) շատ հեշտությամբ 
գումարվում են այդ սահմանված կալորիաների օրաբաժինը: Բավական է ասել, որ 0,5կգ 
սպիտակ հացը (38-40% խոնավությամբ) պարունակում է 1000-1200 կկալ:

Մինչդեռ միայն կսդորիաներ ընդուներ^ առողջ, զանազան հիվանդությունների 
նկատմամբ անընկալունակ, առավել եւս աճող օրգանիզմ լինել չի կարող:

Պետք է հաշվի առնել նաեւ, որ ընդունվող սննդամթերքի մեջ պարունակվող կալորիաների 
այդ պոտենցիալ էներգիան օրգանիզմի կողմից ամբողջությամբ չի յուրացվում: Հացի (ցորենի 
բարձր տեսակի ալյուրից թխված) ավելի քան 50%-ը ածխաջրերն են, մոտ 7,5%-ը' 
սպիտակուցները եւ 2-2,5%-ը' ճարպանյութերը: Չոր նյութերի հաշվեկշռում (38-40% խոնավությունը
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■  չհաշւյած) ածխաջրերը կազմում նն մոտ 80%, սպիտակուցները' մոտ 16-17%, որոնք յուրացվում Են 
ք մարդու օրզանիզմոււք 85-91 %-ով, իսկ հացի որջ չոր նյութերը' 91-95%-ով (2,5):

■Դերեկն ընդունված սննդամթերքի մեջ օրգանիցմի կոդմից յուրացվող, կամ ինչպԵս 
г ընդունված I, ասէկ, ֆիզիոլոգիական կալորիականությունը այնքանով պակաս Է, որրանով ցածր 
I Էտվյսդ մթերքի մարսելիությունը:

Թ Մարդու համար, իսկ աճոդ սատիրում qսւնվողնԵրի համար առավել Եւս, կարԵւոր 
նշանակություն ունեն սննդաբաժնում մի խումբ հավԵլլալ, բայց կենսականորեն խիստ 

|անհրսւժեշւո գործոննԵր Եւս: ԻնչպԵս նշեցինք, դրանր վիաամիննԵր Են, անփոխարինելի 
| ամինաթթուները, հանրային մի րանի ւոարրԵր Եւ այյն:

Щ Մարդու համար անւիոխարինԵլի Են համարվում ութ ամինաթթունԵր, որոնր օրգանիզմում 
չԵն սինթեզփսմ, ուստի նրանք մարդը պԵտր է ընդունի պատրաստի վիճակում' բուսական կամ 
կ1սդանական սննդամթԵրքնԾրի հետ: Դրանր Են' լիգին, տրիպտոֆան, լԵյցին, իգոլԾյցին, 
թրնոնին, մեթիոնին, վալին, ֆենիլալսւնին:

ս̂ււոկասլես կարԵտրվում Են (իգինը Եւ տրիպտոֆանը, որոնցով ադրատ է ցորԵնի, 
տարեկանի բարձրորակ ալլուրից թխված հացը: Հասուն մարդու օրական պահանջը այդ 
ամինաթթուների նկատմամբ կազմում է' ւիզինի 5 մզ-ը Եւ տրիպտոֆան ի 1 մգ-ը: 

ք Սպիտակ հացի 500 գ-ը բավարարում է մարդու օրական պահանջը այդ ամինաթթունԵրի 
(նկատմամբ մոտ 20%-ով, իսկ մնացած 80%-ը պԵտր է {բացվի կԵնդանական ծագման 
ք սննդամթերքների' մսի, կաթի, պանրի, ձվի Եւ այլ մթԵրրնԾրի հաշվին [2.5]: 

ֆ  Սպիտակուցները եւ ամինաթթուները օրգանիզմի համար (հատկապԵս ակտիվ աճոդ) 
(հիմնական կստուցանյութ Են հանդիսանում: Այդ նյութերի նկատմամբ մարդու օրական 
պահանջի մի մասը ընդունվում է հացի, հացամթերքների, ձավարԵդԵնի հԵտ: Դրանց կարԵւոր 
I մատակարար Են կԵնդանական ծագման մթերրնԵրը:

I  Սպիտակուցների Եւ հատկապԵս անփոխարինելի ամինաթթունԵրի լավ աղբյուր Են 
աանջարեդենը Եւ մրգերը: կարևոր Է, որ նրանց մԵջ առկա Են մարդու համար անվտխարինելի 
բոլոր ամինաթթուները:

1 Բանջարեղենի ու մրգԵրի անբավարարության դԵպրում խորհուրդ է տրվում սննդի մԵջ 
(անՓոխարինելի ամինաթթունԵրի պակասը լրացնԵլ' ցորԵնի ալյուրի հԵտ եգիպտացորԵնի 
(ւիցինով հարուստ), հատիկաընդեղենն Երի (մեթիոնինով հարուստ) ալյուր օգտագործելու 
(միջոցով [4]:

Щ. Գտնում Են, որ հացաթխման ալյուրի մԵջ ընդամԵնը 0,4%-ով լիգինի ավԵլացումը 
|բարձրացնում Է ցորԵնի սպիտակուցի սննդային արժԵրը մոտ 50%-ով: Հացի սննդային արժԵրի 

բարնլավման կարԵւոր պայման Է նաԵւ Bi վիտամինով հարուստ խմորասնկերի օգտագործումը: 
Մարդու օրգանիզմը կարիր Է զգում նաԵւ օրական մի շարր վիտամինն Երի որոշակի 

եկագագույն բանակի: Օրինակ' հասան մարդու մԵկ օրվա պահանջը B> (թիամին) վիտամինի 
նկատմամբ կազմում Է 1-1,5 մգ, Ցշ (ռիթոֆ{ավին) ֊ի  նկատմամբ' 2-2,5 մգ, С վիտամինի 

I(ասկորբինաթթու) նկատմամբ’ 50-100 մգ [2.4.5]:
վիտամիննԵրի նկատմամբ մարդու օրական պահանջի չափԵրը տարբԵր հԵդինակնԵրի 

մոտ միանման չեն: Օրինակ, Խորհրդային աոԵւտրի ինստիտուտի աշխատակից Գ.Ա. 
Լուկովնիկովայի տվյալնԵրի համաձայն տարբԵր վիտամիննԵրի նկատմամբ հասուն մարդու 
օրական պահանջը հԵտԵւյալ չսւփԵրն ունի: Ասկորբինաթթու (վիտամին С)' 50-70 մգ, թիամին 
(Bi)' 1,5-2 մգ, ռիբոֆլավին (Ցշ)' 2-2,5 մգ, նիացին (PP)' 15-25 մգ, պսւնտոտԵնաթթու (B3)' 5-10 մգ, 
պիրիդօբսին (Вб)' 2-3 մգ, ռուտին (վիտամին Р)' 25 մգ, կարոտինոիդնԵր (պրովիտամին А)' 3-5 մգ, 
տոկոֆԵրոլնԵր (վիտամին Е)' 5-30 մգ, նաֆտոխինոննԵր (վիտամին К)' 0,2-3 մգ Եւ այլն [3]:

Այս վիտամիննԵրի, ինչպԵս Եւ մի բանի հանրային տարրերի հիմնական աղբյուր Են 
հանդիսանում բանջարա-բոստանային մշակաբույսԵրը, թԵԵւ В ь  Ցշ, В6 վիտամիննԵրի 
պարունակությունը հացամթԵրրնԵրում ու այլ հատիկավորնԵրի հատիկում ավԵլի բարձր Է, քան 
բանջարաթույսԵրում:

Մարդը հացի հԵտ չի ստանում А վիտամին կամ պրովիտամին А (կարոտին) Եւ վիտամին 
С: Օրական 550 գ հաց օգտագործող մարդը գրԵթԵ լրիվ բավարարում Է Р վիտամինի 
նկատմամբ օրգանիզմի պահանջը, ինչպԵս նաեւ B i-ի նկատմամբ պահանջը' մոտ 70%-ով ե Թշ- 
ի' 15-16%-ով [2]: Այդ վիտամիննԵրով առավԵ{ հարուստ Է կոպիտ ադացած, շատ թԵ քիչ թեփի ու 
սաղմի մնացորդնԵր պարունակող ալյուրից թխված հացը: ՍինչդԾռ հացի ու հացամթերքնԵրի 
մԵջ բացակայում Են С Եւ А վիտամիննԵրը: կարոտինի առավԵլ լավագույն մատակարարներ Են 
ցացարը' 9 մգ %, կարմիր բիբարը' 10 մգ %, մաղադանոսը' 10 մգ %, ավելուկը' 8 մգ %, 
սպանախը' 5 մգ % ե այլն: Պտուղներից А պրովիտամինով հարուստ են չիչխանը' 8 մգ %, 
արոսը' 8 մգ % Եւ այլն [3]:

վիտամին С-ի լավագույն աղբյուր Են ծաղկակաղամբը' 47-93 մգ %, կանաչ սոխը' 52-81 
մգ %, մաղադանոսը' 58-290 մգ %, քարավուգը' մինչեւ 180 մգ %, սամիթը' 31-128 մգ %,
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սպանախը' 37-78 U'q %, կստտոֆիւը' Ա՜ոm 40 մզ %, կինձը' 44-140 մզ %, կանաչ բիբարը' 80-200 Я  
ifq %, կարմիր բիբարը' 180-250 մզ % ե այլն: Պտուղներից եւ հատապտուղներից С վիտամինով В 
առավել հարուստ Է սեւ հաղարջը' 300 U'q %, ապա հետեւում հն արոսը' 150 մզ %, չիչխանը' 40 Ж 
մզ % եւ այլն:

Ի դեպ С վիտամինի առավելագույն պարունակություն լինում Է կանաչ (չհասած) ընկույփՏ 
մեջ' մինչ էս 500 U'q %, մին չդ tin հասուն ընկույզի միջուկում այն ընդամենը 5-10 մզ % Է: Նույն 1 
ձետվ կանաչ ոլոոի հասունանա|ոպ հետո նրա մէ!ջ С վիտամինի պարունակությանը մոտ-Տ 
կրկնակի անգամ նվազում Է:

С վիտամինի մի շարք կարեւոր ֆունկցիան Օրից բացի նաեւ պայմանավորվում Է Я  
օրզանիզմի անընկալունակությունը զանազան հիվանդությունների նկատմամբ:

Մարդու կոդմից օզտազործվոդ բոլոր պտուղներում ու բանջարաբույսերում առկա էՅն նաեւ I 
խիստ անհրաժեշտ կարոտին, РР եւ В խմբի վիտամինն էտը՜ ամենատարբեր չափերով, կարոսփնը' Я  
0,1-10 մզ %, РР-ն' 0,2-ից 2 iXq %-ի Ծւ В խմբինը' մինչեւ 0,8 մզ %փ սահմաններում [3.4]:

Տարբեր տիպի մրզերում ու բանջարեղենում զանազան օրզանական միւսցությունննլփ j 
(սպիտակուցների, ճարպերի, ածխաջրերի, վիտամինների, օրզանական թթուների, ֆենոլների ու 
հանքային տարրերի) պարունակությունը կախված Է տվյաւ կուլտուրայի սորտից ] 
(կենսաբանական առանձնահատկություններից), մշակության պայմաններից, հասունացման 1 
ւիուլից, պահպանության եղանակից եւ ժամկետից եւ այլն:

Պտուղների եւ բսւնջարեղենների մեջ Ви եւ D վիտամիններ չեն հայտնաբերվել: Մինչդեո | 
Bi2 վիտամինը վնասազերծում Է ծխախոտի վնասակար ազդեցությունը, հանգստացնում 
նյարդային համակարգը, կանոնավորում լւարդի գործունեությանը, նվազեցնում խուեստերինի 
քանակը արյան մեջ եւ արգեւակում ճարպերի կուտակումը ներքին օրգաններում: Առողջ մարդու 1 
օրական դոզան 5-12 մզ Լ: Ցւշ-ի | ավազ ույն աղբյուր են կենդանական ծագման մթերքները, 1 
ամենից շատ կա տավարի լւարդի, ապա տավարի ու խոզի մսի, ձվի դեղնուցի, ձկան, բոլոր 1 
կաթնամթերքների մեջ (1):

Արյունաստեղծման գործընթացի վրա բարերար ներգործություն Է թողնում վիտամին By-p 
(ֆոլիաթթուն), թեեւ մարդու օրական պահանջը այդ վիտամինի նկատմամբ չնչին Է' 0,1-0,5 մց 
եւ կարող է բավարարվել բանջարեղենով ու մրգերով: Ֆոփաթթուն շատ կա (դակի մեջ (0,13-0,17 1 
մզ %), որի համար այն բարենպաստ Է ազդում սակավարյունության ժամանակ: Ֆոփաթթուն ■  
շատ կա նաեւ բայի (0,15 մզ %) եւ մուփ մեջ (0,25 մզ %): В վիտամինի նկատմամբ մարդու 
օրական պահանջը մեծ չէ' 2-6 մզ: Սակայն այն կարեւոր Լ' մարդու ակտիվ 
կենսագործունեության համար: Е վիտամինի լավ աղբյուր են կանաչ բանջարեղենը եւ մրգերը: 

Ամենից շատ այն պարունակվում է չիչխանի' 2,9-9,6 մզ %, մասուրի' 1-2,4 մզ %, դեղձի 
մեջ' 0,6-2,8 մզ % (4):

Օրզանիզմի համար ոչ պակաս կարետր դեր ունի վիտամին Bj s-ը (պանզոմաթթուն), որի I 
նկատմամբ պահանջը թեեւ տասնորդական միլիգրամներ են կազմում, սակայն նրա 1 
անհրաժեշտությանը անչափ մեծ Լ: Հաստատված Լ, որ այն անի թթվածնի փոխանակությունը 
ակտիվացնելու հատկության եւ դրանով իսկ այն պաշտպանում է օրգանիզմը թթվածնային | 
քաղցից, որը տեղ է գտնում ծերացման ժամանակ: Մյուս կարեւոր հատկությունը այն է, որ 1 
նվազեցնում Լ մի խումբ բուժական միջոցների մնացորդային թունավոր եւ այլ ոչ ցանկալի 
ազդեցությունները [4]: Պանզոմաթթու ամենից շատ հայտնաբերված է ծիրանի կորիզում:

Մարդու օրգանիզմը նորմսդ կենսագործունեության համար կարիք ունի նաեւ մի քանի 
հանքային տարրերի' երկաթ, կսզգիում, կալիում, յոդ եւ այլն: Օրինակ' տարեց մարդու առողջ 
օրգանիզմը մեկ օրում պետք Է ընդունի 10-12 մզ երկաթ, որը անչափ կարետր Է 1 
արյունաստեղծման պրդցեսի, արյան կարմիր գնդիկների ձեւավորման համար, եւ մոտ 800 մգ 
կալցիում, որը ոսկրային համակարգի ամրապնդման կարետր գործոն Է: Մինչդեո հացը եւ 
հացամթերքները շատ աղքատ են այդ տարրերով [2.5]:

կախված մարդու տարիքից, առողջական վիճակից, աշխատանքի բնույթից ու ֆիզիկական 
ծանրաբեռնվածությունից օրվա պահանջը ոչ միայն կալորիաների, այ| նաեւ վերը թվարկված 
այլ հավելյալ տարրերի նկատմամբ կարող Է տարբեր լինել: Մաոոու սննոսւռռւաան մասհն 
ժամանահաէւհց ուսմունոո ոուոո տեսակհ մրգերը ու ոան4>աոԾոենո ոհտում Է ոոսւես 
կենսաոանոոեն անհոաժեչտ մւտեոոնեո. շնոոհհմ նոա. ոռ ատ Ա՜Թեոոնեոն են հանոհսանում 
վհտամհննեոհ. հանոաւհն տաոոեոհ. օոսանանան թԹունեոհ. ոուոամետ նւռւ»եռհ (համ ու հոտ 
ւատմանավոոող). ուուրամաոս ածԽաօոեոհ (օ1 ւուկոգա. Ֆոուկտոցա). զանազան Ֆենունեոհ 
(դաոաղանւութեր. ներկանւութեր. եւ աոն) հհմնական աոաուոո: Դրանից ելնեւով իր 
ժամանակին հարհրդային Միութենական բժշկական գիտությունների ակադեմիան սահմանել Է 
մեկ շնչի հաշվով այդ մթերքների տարեկան անհրաժեշտ ծավալները' ինչպես թարմ, այնպես Էլ 
վերամշակված վիճակներում: Այն Է. կարտոֆիլ' 97 կզ, բանջարեղեն (տարբեր տեսակների)' 146 
կզ, մրգեր եւ հատապտուղներ' 113 կզ եւ այլն [3]:
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ԻհարկԵ' հացի ու ձավարԵդԵնի մԵջ հանքային մի քանի սւնհրաժԵշւո տստրԵր սւվԵլի շատ 
կան, քան մրզԵրի ու բանջարԵղԵնի մԵջ, սակայն նրանք սւվԵլի հԵշտ յուրացվող ձԵւով Են 

քհւսնդԵս գափս հԵնց մրգԵրում ու բսւնջարԵդԵնում: Բացի այդ մրգերը Եւ բանջսւրԵղԵնը հարոատ 
նն մի շարք միկրոտարրԵրով (օրգանիզմի կողմից աննշան բանակով պահանջվող, բայց խիստ 

տկարնաք նշանակություն ունԵցոդ), որոնք բացակայում Են այլ մթԵրքների մԵջ:
Ի աարբԵրություն մսսւմթերքնԵրի ու հացսւմթԵրքնԵրի, հանքային ւոսւրրԵրի մԵծ մասը 

I մրգԾրի ու բանջարԵղԵնի մԵջ նԵրկայացված Են հիմնային ադԾրի տԵսքով, որն անչափ կարԵւոր 
Է արյան հիմնային ռԵակցիայի պահպանման համար: հանքային նյութԵրի ընդհանուր 

; պարունակությունը մրգԵրում ու բսւնջարԵդԵնում կազմում Է 0,2-1,5 % (նրանց կշոից): ԱմԵնից 
I հարուստ Են սպանախը, կանաչ ոլոոը, կաղամբի տարբԵր տԵսակնԵրը Եւ այլն [4J: Մոխրային 
(տարրԵրի շարքում մրգԵրում ու բանջարԵղԵնում ամենից մԵծ չսոիով պարունակվում Է 
|կալիումը: կալցիումը Եւս բավարար չափով աոկա Է, մինչդԵռ Երկաթը պտուդնԵրում 
տնսրկայսւցված Է 0,5-1,4 %փ սահմսւննԵրում: Երկաթ ամԵնից շատ կա խնձորի (1,2 %), տանձի 
I (1,0 %), կարմիր հադարջի(1,4 %) մԵջ:

Այսպիսով, ԾթԵ մարդը քաղցը հագԵցնԵլու համար ամԵն օր կալորիական սնունդ Է 
ընդունում սպիտակուցնԵրի, ածխաջրԾրի, ճարպԵրի ձԵւով, ապա ամԵն օր կարիք ունի նաԵւ 

1 վիտամիննԵրի, օրգանական թթունԵրի, հանքային տարրԵրի Եւ այլ նյութԵրի նԾրհոսքի, որոնց 
^պակասը առաջ Է բերում հիվանդագին պրոցԵսնԵր, ԵրԾխան Երի ոչ նորմալ աճ, 
աշխատունակության անկում Եւ այլ բացասական ԵրԵտւյթնԵր:

Ցանկալի Է, որպԵսգի մրգԵրի, հատապտուղն Երի, բանջարԵղԵնի, կԵնդանական թարմ 
ւքթնրքնԵրի օգտագործումը հնարավորինս կատարվի տարվա բոլոր Եղանակներին: Դա 
անհրաժեշտ Է, որպԵսգի օրգանիգմը առաջին հԾրթին վիտամինային քաղց չունԵնա, հակառակ 
դնպքում տԵդի Են ունԵնում նյութափոխանակության խախտումնԵր, իմունիտԵտի թուլացում 
կամ գանագան հիվանդությունն Երի նկատմամբ օրգսւնիգմի դիմադրողականության անկում' 
իր բացասական հԵտԵւանքնԵրով:

Ամփոփում

Առողջ կամ լիարժԾք սնունդը ոչ միայն առավԵլապԵս ածխաջրԵրով հարուստ հացի, 
մակարոնԵղԵնի, ձավարԵղԵնի, կարտոֆիլի ընդունումով պահանջվող կալորիանԵրի օրական 
նորմայի ապահովումն Է, այլ նաԵւ մի շարք հավԵլյալ, բայց առողջ օրգանիզմի համար 
անհրաժԵշտ սպիտակուցնԵրի, անվտխարինԵփ ամինաթթունԵրի, վիտամիննԵրի, հանքային 
տարրԵրի, օրգանական թթունԵրի, համ ու բուրմունք պայմանավորող այլ միացությունների 
որոշակի քանակի ամԵնօրյա ընդունումը, կենդանական ծագման մթԵրքների Եւ հատկապԵս 
բանջարԵղԵնի ու մրգԵրի հԵտ, տարվա բոլոր ԵղանակնԵրին:

Резюме

Здоровое или полноценное питание-это не только необходимое каждому взрослому 
человеку количество калорий, которое легко складывается за счет богатых углеводами 
хлебопродуктов, крупы и картофеля, а также ежедневный прием ряда дополнительных и 
важнейших компонентов питания, как белки, незаменимые аминокислоты, витамины, 
минеральные вещества, органические кислоты и другие, придающие вкус и аромат, 
соединения, источниками которых являются продукты животного происхождения и, особенно, 
свежие овощи и фрукты.
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ՀՏԴ 599.735.3 կԾեսաբանաթյօօ^է

ԱկԱՆԶԵՂ ԿԱՄՍՊԻՏԱկԱՓՈՐ ՍՊԻՏԱԿԱՏԱՄՆԵՐԻ (CROCIDURA LEUCODON I 
HERMANN, 1780) ՏՍՐԱԾվԱԾՈԻԹՅՈԻՆԸ Ե վ  էկՈԼՈԳԻԱՆ ԼՂՀ ՖԱՈԻՆԱՅՈԻՄ I

վ .Տ . Հայրապևսւյան

Աշխատանքում քննարկվում է Crocidura leucodon-ի էկոլոգիային ե կեն սաբանության® 
առնչվող մի շարք հարցեր:

Միջատակերների կարգը կաթնասունների դասի սւմենահնագույն խմբերից Է, որոնք ծսւգէ™ 
Ծն մոտ 150 միվտն տարի առաջ (8): Այս կարգն ունի տարածման լայն արնալ, բացառությամ» 
Ավստրալիայի, Հարավային Ամնրիկայի մնծ մասի ե Անտարկտիկայի (11):

կաթնասունննրի դասի միջատակերների կարգի տնտնսական նշանակությունն այդքան! 
շոշսոինլի չէ, սակայն մի շարք տնսակնԵր, այդ թվում ե բնութագրվողը, մնծ օգուտ նն տալիս! 
գյուդատնտնսությանը ե անտառատնտնսությանը' սնվնլով վնասակար միջատննրով: կարգի! 
առանձին տնսակննր օգտագործվում նն մարդու սննդաբաժնում (ոզնիներ):

Անդրկովկասի կաթնասունննրի ֆաունայի ուսումնասիրությունննրը սկսվնլ նն XIX դարի! 
սկգբննրից ե շարունակվում նն առայսօր, բայց որքան էլ դա անհավանական թվա, չկան! 
վնրջնագրված տվյսղննր Անդրկովկասի, մասնավորապնս Արցախի կաթնասունննրի ֆաուեայիւ 
վնրաբնրյալ: Այս տարածաշրջանում միջսւտակնրննրի կարգի ուսումնասիրություններով! 
զբաղվող մի շարք գիտնականննրի (4, 5, 7, 10) ավյալննր ֆբագմննտար նն: Այս առումով! 
հատկանշական է հատկապնս բնութագրվող տնսակը:

Արցախի կննդանական աշխարհում կարգի որոշ տհսակննրի տարածման արեալների,! 
բազմացման, աճի, զարգացման ե կննսաբանական մի շարք առանձնահաակություններիյ 
վնրաբնրյսզ տվյալների կարնլի է հանդիպնլ Հայրապետյանի, Յավրույանի, Գզբաբյանի (1,2, 3)1 
աշխատությունննրում:

Որպնս մնր հնտազոտման օթյնկտ ննք ընտրնլ միջւաոակնրննրի (Insectivora) կարգի,! 
գնտնավտրննրի (Sorcidae) ընտանիքի, սպիտակսւտամննրի (Crocidura) ցնդի ականջնդ կամ] 
սպիտակավտր սպիտակատամ (Crocidura leucodon) տեսակը (նկ. I):

Աշխատանքի համար որպնս նյութ է հանդիսացել 2006-2007թթ« Ասկերանի,
Մարտակերաի, Մարտունու ն Հադրութի
շրջանն1կւի ստացիոնարներում (քարտեզ 1)| 
կատարած դաշտային հավաքը: Մեր կողմից 
հետազոտվել են նշված տեսակին պատկանող 251 
(12<3 13$) առանձնյակներ: կենդանիների որսըյ 
կատարել ննք կենդանռրս և աղեղնաձև:
թակարդներով, առանձին ղեպքեբում օգտագործել; 
ննք պլաստմասե շշեր, որոնք աեդսւդրել ենք 
նախօրոք վարված վտսերում: Այս մեթոդը
կիրառելի է միայն միգրացվող կենդանիների

նկատմամբ, որոնք հիմնականում սեփական 
որսսւտարածք չունեցող կննդանիներն են: 

կենդանիների տեսակային կազմը որոշելու համար օգտագործել ենք որոշիչներ (3, 6): 
Մորֆոմետրիկ չավաւմները կատարել ենք չափաձողով ե օգտագործել հետևյալ հապավումները. 
ՄԵ-մարմնի երկարություն, ՊԵ- պոչի երկարություն, Հթե- հետին թաթի երկարություն, ԳԵ- գլխի 
երկարություն, ԳկԵ- գանգի կոնդիլոբագալ երկարություն, Ակն- ականջի լայնություն (աղյուսակ 
1): Տվյալների մշակումները իրականացրել ենք կենդանաբանության մեջ կիրառվող
կենսաչափական մեթոդներով (9): կենդանիների էկուոգիական առանձնահատկությունների

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱն/Ի ԴԻՏԱկԱՆ ՏԵ\ԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ուսումնասիրումը կատարել ենք կենդանաբանության մեջ ընդունված մեթոդն էտով: Այս
գագանիկներն ունճն միջին չափս tip (աղյուսակ 1):

Սպիաակսւփոր սպիտակատամի -Croc id ura leucodon մորֆոմետրիկ չափումները 
^ _________      Աղթւսակ 1

ո miii-max M 6s m’ ! Cv Կ P

ՄԵ 12$ 5-7 5,9 0,58 0,16 9,8 1,6 >90
13$ 4-6 5 0,63 0,17 12,6

ՊԵ 12$ 3-4 2,6 0,9 0,26 34,6 0 0
132 3-4 2,6 0,71 0,2 27,3

Հթե 12$ 1,2-1,7 1,4 0,26 0,07 18,6 0,53 >90
132 1,2-1,8 1,6 0,27 0,075 16,9

ԳԵ 12$ 1,8-2 1,8 0,1 0,03 5,5 0 0
13? 1,8-2 1,8 0,1 0,03 5,5

Գկե 3$ 0,8-1 0,9 0,1 0,25 11,1 0 0
2? 0,8-1 0,9 0,1 0,25 11,1

ԱկԼ 12$ 0,7-1 0,8 0,12 0,03 15 0 0
132 0,7-1 0,8 0,1 0,03 12,5

Քաշը 12$ 5-6 5,4 0,4 0,11 7,4 0 0
13? 5-6 5,4 0,4 0,11 7,4

Արտաքինից մկնանման նն, բայց ուննն կարճ ն համնմատաբար հաստ պոչ, որը ծածկված 
Է կարճ մազերով և նրկար, նոսր, խոզաններով: Մռութը կարճեցված Է և ավարտվում Է շարժուն 
կնճիթով: Քթոսկրն ունի կորընթացություն: Գրսիւն զանգվածեղ Է ե լայն: Ականջները խոշոր են և 
զգալիորեն դուրս են ցցվում մագածպծկույթից: Ականջների ստորին եզրում կա դեպի ներս ն վերն 
թնբվսւծ մաշկային ծալք: Ատամների պսակները սպիտակ են:

Մազածածկույթը մեջքի հատվածում ն կողքերին սևագորշավուն են, շիկավուն բծերով, 
որովայնի հատվածը' սպիտակ: Գույների միջև եզրագիծը խիստ արտահայտված Է:

Արցախի (Ղարաթաղի) ֆաունայում այս կենդանիները տարածված են Մարտակերտի, 
Ասկհրանի, Մարտունու ն Հւսդրութի շրջանների տարթեր լանդշաֆտային զոտինեբում 
(քարտեզ!): Սակայն գերադասում են լեռնատափաստանային, մերձանտաոային զոտիները, ծ.մ 
800-1850 մ բարձրությունները, այգիները, այսինքն որտեղ հարուստ Է Էնսամոֆաունան:

Սննդային բաժնում անողնաշարավորներից գերակշռում են միջատները, միջատների 
թրթուրները, սարդակերպերը, տգերը, սւնձրևավորդերը, իսկ ողնաշարավորներից' գորտերի և 
Սողունների ձագերը: Մեր կողմից պարզվել է, որ կարծրաթևավորներից կերաբսւժնում ընդգրկված 
է ալրաբգեգը, մայիսյան բզեզը, հավասարաթևավորներից' ցիկսւդները ն այլն:

Սպիտակսոիոր սպիտակատամները, ինչպես գետն ավարների ընտանիքի մյուս 
ներկայացուցիչները, սեփական բներ չեն վարում, զբաղեցնում են հիմնականում կրծողների 
ըյված բները, թաքնվում են քարերի տակ, ծառերի հարարմսոոային անցքերում: վարում են 
գիշերային կենսակերպ, հազվագյուտ դեպքերում կարոդ են հանդիպել օրվա լուսավոր ժամերին: 
Մեր դիտարկումների արդյունքում պարզվել է, որ այս գազսւնիկներն ամառային շրջանում 
ունենում են ակտիվության մի քանի տիպեր' ուշ մթնշաղի, մինչև զիշերվա առաջին կեսի և 
գիշերվա երկրորդ կեսի: Ձմեռային շրջանում, տաք եղանակներին նկատվում է երեկոյան 
ակտիվություն, իսկ սառնամանիքների ժամանակ ինչպես երեկոյան, այնպես էլ գիշերային 
ակտիվություն չի արձանագրվել:

Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում այս գազանիկների բազմացումը: Սպիտակավտր 
սպիտակատամների հղիությունը տևում է 28-30 օր: Տարվա մեջ ունենում են մեկ կամ երկու ծին: 
Ծննդաբերությունից առաջ հոգատար մայրերը կառուցում են ներքին խոռոչով գնդաձև բներ, 
որտեղ ծննդաբերում են 5-8 մերկ, կույր և անօգնական ձագուկներ: Ձագուկների կյանքի 12-13-րդ 
օրը բացվում են աչքերը, իսկ 15-16-րդ օրը' մագածածկվում են: Մայրը ձագուկներին կաթով 
կերակրում է 18-20 օր: Լակտացիայի ավարտից 2-3 օր առաջ ձագուկները ինքնուրույն սկսում են 
հավաքել սննդի մնացորդները, որոնք մայրը բերել է բույնը: Հղիության ավարտին և լակտացիայի 
ընթացքում մայրը բնի մոտ միջատներից պաշար է կուտակում, որոնց անշարժացնում է միջատի 
կրծքային հատվածը կրծոտելով և դրանք իրենց «թարմությունը» պահում են մինչև մեկ օր, որից

51



htfinn մայրնրը կամ հասուն ձագ նրը -ուտում նն: 15-16 օրական ձագուկննրը շարժման ընթացքում 
ամուր կծում նն իրար վնրպոչսւյին հատվածից և աոաջացնում սւյսպնս կոչված «քարավաններ»: լ  

վտանգի դնպքում մայրն առանց նրկյոսփ պաշտպանում է ձագուկն նրին, աարօրին™ 
ծվծվոցով վախ սւռաջացննլով' հարձակվում բնին մոանցոդ կննդսւնա վրա: Ձագուկն նրը մոր՝ 
խնամակալության տակ մնում նն մոտ մնկ ամիս:

Սպիտակավւոր սպիտակատամն նրի մոտ մսւգավտխան ակությունը տարվա iltyl 
կատարվում է նրկու անգամ' գարնանը ն աշնանը:

ԼՂՏ ֆաունայում այս կննդանիննրը քչաքանակ նն ն ննթակա նն պահպանության:

Քարտէւզ 1

X
Ж

immk»

V I ՝  Գհ ա^գՔէձէ* ւ
j L  \  ՚ձ

Ш  պթթ, у
յ#»ք«Ժ /

՝Х&-
# -  Սւդիտակտվար սպիտակատամի տարածման արնաւննրր
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Ամփոփում

р  Միջատակերները, ւինեյով հնագույն կաթնասուններից Սեկը, որքան էլ դա 
անհավանական թվա, և անդրկովկասյան, և արցախյան ֆաունայում մնամ են թույլ 
ուսումնասիրված կարգ:

Այդ պատճառով տվյալ կարգից որպես հետազոտման օբյեկտ, ընտրել ենք 
|պահպանության կարիք ունեցող սպիտակափոր սպիտակատամը:

Արցախի տարածքում կատարված հետազոտությունների արդյունքում պարզել ենք այս 
տնսակի տարածվածության, Էկոլոգիայի և կենսաբանությանը վերաբերող որոշ հարցեր:

Резюме

i Насекомоядные, являясь одним из древних млекопитающих, как это ни парадоксально, и 
[взакавказской, и в арцахской фауне остаются славо изученным отрядом.

Поэтому из данного отряда в качестве овъекта исследования выла выврана нуждающаяся 
в охране велозувка вело Б р ю х а  я..

г По результатам исследований, проведенных на территории Арцаха, выли выяснены 
некоторые вопросы, касающиеся экологии, б и о л о г и и  и  распространения данного вида.
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ՌՈԻՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱՏԻՊ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՀՊԱՆՈՂՍ» I  
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԹԵԶ *

4. Ի. Գրիգոր)սւն

Պահպանողականություն լ) որպես գաղափարսւքաղսւքական հոսանք Ռոաասւոսա I 
հասարակական կյանք մուար գործեց XIX դարի աոաջին կեսին' Նիկոլւսյ I-ի կառսւվարմս1 I 
տարիներին: Առաջին անգամ մինչպյոտրյան ժամանակներից սկսած, Նիկոլայ I-ը ւիորձեց հհնփկ I 
ռուսական ավանդական իրողությունների վրա: ժողովուրդը սկսեց դիտվէկ որպէւս ինքնսւկալակա] I 
կարգի հենարան:

Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության ժամանակաշրջանից սկսած մինչ այժմ արեմտյօո 
քաղաքակրթություն կրող երկրներում գործում են գաղափարական երեք հիմնական հոսանքնա 
լիբերալիզմ (ազատականություն), կոնսերվատիզմ (պահպանողականություն) ն սոցիալիզմ: Այս! 
հոսանքներն անցած ավելի քան 200 տարիների ընթացքում եղել ն մնում են խիստ կենսունակ էհ 
արդիական: Սակայն XXդարի 70-ական թվականների վերջին արևմտյան զարգացած երկրներուա 
մեծացավ հետաքրքրությունը պահպանողականների նկատմամբ: Պատճառը երկրոա
աշխարհամարտից հետո մեծ արագություն հավաքած գիտատեխնիկական առաջընթացն Էր նտ 
հասարակության անհատականացումը, որոնք առաջ բերեցին Սի շարք խնդիրներ, շրջսւկօո 
միջավայրի աղտոտում, միջուկային վտանգ, բարոյական և հոգևոր արժեքների արժեզրկում և այլն, 
որոնց համար մարդկությանը բավական թանկ Էր վճարում: Այս պայմաններում արևմտյան! 
զարգացած երկրներում մեծ արձագանք ստացավ պահպանողական գաղափարախոսությունն իր 
նոր որակներով: «ժամանակակից պահպանողականության մեջ,- գրում Է Ա.Մ. Միհրանյանը,-! 
օրգանապես զուգակցված Է երկու միտում, դասական լիբերափզմից բխող առանձին անհատի! 
նկատմամբ ունեցած հարգանքը ե պահպանողականության համար ավանդական դարձավ 
այնպիսի արժեքների պահպանում, ինչպիսիք են կրոնը, ընտանիքը, օրենքը, կարգապահությունը եւ 
այւն» [1]:

Ռուսաստանում կրկին պահպանողական գաղափարախոսության նկատմամբ 
հետաքրքրությունը մեծացավ XX դարի 90-ական թթ.: էսՍՀՄ փլուզումից հետո իշխանության եկսւն յ 
լիբերալները, որոնց ապաշնորհ կառավարումը քայքայեց Ռուսաստանի գրեթե ողջ տնտեսությունը,! 
երկիրը կուտակեց հսկայական պարտքեր, լիբերալիզմի և դեմոկրատիայի անվան տակ մեծ չափերի! 
հասավ պետական թալանը, նոր ձևավորվող արժեքային համակարգում աստիճանաբար վերանում] 
Էր կապը անցյալի հետ, գւուխ Էին բարձրացնում անջատողական ուժերը, արտաքին ] 
քաղաքականությունում իր դիրքերն Էր զիջում երբեմնի հզոր Ռուսաստանը և այլն: Հետխորհրդային] 
հասարակության հեղինակությունը վայելող լիբերսղները տարեցտարի հեղինակազրկվում Էին և 
խորհրդարանական յուրաքանչյուր ընտրության ժամանակ նվազեցնում տեղերը Պետական 1 
Դումայում: Իսկ 2003թ. դեկտեմբերի 7փ ընտրություններում նույնիսկ չհաղթահարեցին 5%-ngJ 
արգելքը' վերածվելով արտախորհրդարանական քաղաքական ուժի:

Լիբերալներին վտխարինեւու եկան պահպանողականները, որոնց համար հենարան ծառայեց ] 
XIX դարասկզբիս ձևավորված պահպանողական գաղափարախոսության հիմնադրույթներն ու ] 
թեզերը:

Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխությունից հետո ինչպես ողջ Եվրոպայում, այնպես Էլ 1 
Ռուսաստանում մեծ արձագանք գտան լիբերալ-հեղափոխսւկան գաղափարները, որոնք առաջին 1 
անգամ Ռուսական կայսրությունում իրենց զգացնեւ տվեցին 1825թ. դեկտեմբերի 14-ին: 1 
Դեկաբրիստների ապստամբությունը ճնշելուց հետո հրամայական Էր դառնում պետական նոր J 
գաղափարախոսության մշակումը, որը պետք Է ջախջախեր ու վսւրկաբեկեր լիբերալ-1

Աստղանիշսվ նշված բո/пр աշխատանքնԵրբ գԵկտցվԵչ Են «Երիտասարդ գիտնականների II
գիտաժողռվտմ»: ՍտԵփանակԵրտ, ասըւխ. 2007թ.:
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■հեղափոխական գաղափարախոսությունը ե գրկեր այն հասարակության աջակցությունից: վերևից 
I հենց այսպիսի պատվերով հանդես եկավ պաշտոնական ժողովրդայնության տեսությունն իր երեր 
|1իմնաքարերով' ուղղափառություն, ինքնակայություն ն ժողովրդայնություն, որի կնքահայրն էր 
(833թ. ժողովրդական լուսավորության նախարար նշանակված Ս.Ս. Ուվարովը: Այն
էւոասնամյակներ շարունակ ծառայեց որպես ինքնակալության պետական գաղափարախոսություն
[2]' ձեռք բերելով ազգային ֊պահպանողական նշանակություն: 1833թ. Նիկոլայ 1փն հղած I նամակում Ռւվսւրովը գրում է. «Խորին համոգմսւմբ ն ջերմորեն հավատալով իսկությանը, 

աւսակսւն երկրի պահպանողականներն են ուղղափառությունը, ինքնակալությունը ե 
|(հւղովրդայնությունը' կազմեւով մեր երկրի փրկության վերջին խարիսխը: Դա մեր ուժի ճշմարիտ 
■գրավականն ու հայրենիքի հգորությունն է» [3J: Այս գաղափարախոսությունը թափանցեց 
Ш-ուսասւոանի հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտները:

I  Պաշտոնական ժողովրդայնության տեսությունը դարձավ Ռուսաստանի պատմական 
ւգարգացման հայեցակարգի հիմքը: Ս.Ս. Ռւվսւրովը պաշտոնական գաղափարախոսությունը 
[ձևակերպում Էր հստակ. «Նոր սերնդին բուժել կուրությունից ե չմտածված կրքից դեպի օտարը'
I տարածելով հարգանք դեպի հայրենականը» [4]: 1834թ. ուսումնական օկրուգների
Խնամակալներին ուղղված շրջաբերականում հայտարարում Է, որ այն պետք Է ուղեցույց 
հանդիսանա ժողովրդական կրթության, գիտության, գրականության, արվեստի,
| երիտասարդության դաստիարակության համար [5]:

 ̂ «Ուվարովյան երրորդությունը» ռուսսատանցիների գիտակցության մեջ ավելի խորությամբ 
արմատավորելու համար ցարիզմն իրագործեց քարոզչության բոլոր միջոցների համընդհանուր 

հավաքագրում: Այս տեսությունն արմատավորվում Էր ամենուրեք, գյուղական եկեղեցիներից մինչև 
[մայրաքաղաքային համալսարաններ:

I՛ Պաշտոնական ժողովրդայնության տեսության կողմնակիցներից Ռուսաստանում ձևավորվեց 
[պահպանողական հոսանքը: Պետք Է նկատել, որ պահպանողականները ոչ բոլոր հարցերում Էին 
I հանդես գալիս միասնական ճամբարով: Յյրանց մի մասը' Մ. Պոգոդին, Ն . Ռւստրյալով, Ա. 
՜Շեիյցով, 0. Սենկովսկի, Ն. Գրեչ, Ֆ. Pm պարին և աղք, դասական պահպանողականության 
կողմնակիցներ Էին, իսկ մյուս մասը' XIX դարի 30-40 թ.թ. սահմանագծին հասարակական կյանք 

[՛մուտք գործած սլավոնաֆիլները' Ա. Խոմյակով, Ի. և Պ. կիրեևսկի եղբայրներ, Ակսակովների 
[նշանավոր ընտանիք, Յու. Սսւմարին և այլք, լիբերալ-պահպանողական գաղափարների 
կոդմնակիցներ Էին:

Ս.Ս. Ռւվսւրովի կողմից առաջ քաշված տեսությունը գագաթնակետին հասցրեց Ռուսաստան- 
Եվրոպսւ հակաթեգի գաղափարը, որն Էլ դարձավ ռուս պահպանողականների հավատամքն սւռ 
այսօր: Այն գիտականորեն հիմնավորելու և ժողովրդի մեջ տարածելու համար անհրաժեշտ Էր 

|նորովի ուսումնասիրել Ռուսաստանի պատմությունը հնագույն ժամանակներից և զուգահեռներ 
[անցկացնել արևմտյան քաղաքակրթության հետ: Այս գաղափարների լուսաբանողն ու տարածողը 
դարձան Մ. Պոգոդինը և Ն. Ռւստրյալովը, որոնք նաև Ռուսաստանի պատմության դասագրքերի 
հեղինակներն Էին:

|  XIX դարի 30-40թթ. ընթացան Ռուսաստանի պատմության առանձին հարցերի շուրջ 
ծավալված սուր բանավեճերով, որոնք տեղի Էին ունենում դասական պահպանողականների, 

| սլավոնաֆիլների և լիբերալ հայացքների հետևող արևմտականների միջև: Ե.Ա. Դուդգինսկայան 
Iանդրադառնալով այս շրջանին գրում Է. «Թեժ բանավեճերը Ռուսաստանի պատմության 
վերաբերյալ, նրա փիլիսոփայական իմաստավորումը վկայում Էին ռուսական ազգային 

ինքնագիտակցության աճի մասին» [6]: Սակայն 1848թ. Եվրոպայում տեղի ունեցած 
իրադարձություններից հետո, Նիկոլայ I-ը հրաժարվելով պաշտոնական գաղափարախոսությունից' 
անցավ կոշտ քաղաքականության և ավարտվեց «՛Հրաշալի տասնամյակը»:

Ռուսաստանի հասարակական կյանքում կարճատև դադարից հետո նոր ուժգնությամբ 
սկսվեց գաղափարական թեժ բանավեճերը Ալեքսանդր И-ի օրոք, երբ ցարը ձեռնամուխ եղավ 
համապետական բարեփոխումների իրականացմանը, մասնավորապես ճորտատիրական կարգերի 
վերացմանը: Հասարակական ֊քաղա քական կյանք մուտք գործեցին պահպանողական
գաղափարախոսության նոր սերնդի ներկայացուցիչներ կ. Լեոնտևը, վ . Մեշչերսկին, կ. 
Պոբեդոնոսցևը , Մ. կատկովը, կոմս Ստրոգանովը և այլք, որոնք հանդես Էին գալիս ընդդիմադիր 
դիրքերից' քննադսւտելով Ալեքսանդր Մ-ին շրջապատող պետական բարձրաստիճան
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պաշտոնյաների վարած քաղաքականությունը: Նրանք ավելի ակտիվ գործուննա թյուն սկսնցին! 
ծավալել Ալնքսանդր Ш-ի և Նիկո|այ Il-ի գահակալման աարիննրին' վտրձնլով իրականությոմՏ 
դարձննլ իրննգ գաղափարները, որով Ռուսաստանը կունննար իր առանձնահատուկ անղըյ I  
Եվրոպական քաղաքակրթական համակարգում:

Այսօր Էլ ինչպես XIX դարի ընթացքում ե XX դարի սկգբին, պահպանոդականննրի կուլա I 
առաջ քաշած հիմնական թնգնրը խիստ արդիական նն և կննսունսւկ, որի վառ ապացույցն նն 2003м I 
Պնտակսւն Դամայում պահպանողականննրի տարած հաղթանակը և հասարակության ներսոսՈ 
անցկացված սոցիոլոգիական հարցումննրը;

Այսպիսով, շուրջ 200 տարի առաջ պահպանոդականննրի կողմից ամրագրված հիմնական! 
գաղափարննրը թափանցնլով հասարակական կյանք, արդի հասարակության գիտակցության! 
ձևավորման գործընթացում ուննցսւն իրննց նշսւնանակալի դնրը:Պահպանողակսւննե[փ1 
գաղափարական գինսւնոցում միշտ առաջնային Է համարվևլ Ռուսաստանի պատմության■  
ինքնատիպ գարգացումը, որն արտացոլվնլ Է հնտեյալ հիմնական թնգնրով.

1. Ռուսաստան և Արևմուտք
ա/ ագգայինի և համամարդկայինի հարաբնրակցություն
բ/ հայրննակսւն գիտության գարգացում և հասարակական առաջադիմություն
2. Ուղղափառություն և կաթոփկություն
3. կննտրոնաձիգ և կննտրոնախույս իշխանություն
Պահպանողական գործիչնևրը նրբնր առիթը բաց չնն թողեյ անդրադառնալ Ռուսաստան-1 

Արևմուտք հիմնախնդրին' դիտնլով վնրջինիս որպնս Ռուսաստանի հիմնական հակառակորդ, որի 
հնտ Ռուսաստանը չի կարող ունննալ սերտ շվտւմննր: Ս. Շևիրյովը 1841թ. «Մոսկվիտյանին»! 
հանդնսի առաջին համարամ գրում Է. «Ռուսաստանի սնրտ շվաւմննրը Արևմուտքի հնտ սպսանում 1 
նն նրկրին և արդնն իր մնջ կրում են չար, վարակիչ հիվանդության... Որպնսգի կանխվի 
ճակատագրական վարակի հնարավորությունը, պնտք Է կառչնլ մնր ինքնատիպ նրկրից» [7]:

Պահպան ող ակ անն նրն առաջին հնրթին Ռուսաստանի ին քն ատիպո ւթյո ւնը անսնում Էին 
պատմական զարգացման մնջ: Ըստ նրանց, այն ճանապարհը, որն անցնլ Է Ռուսաստանը,] 
նմանություն չունի Արևմուտքի հնտ: Մ. Պոգոդինը գտնում Էր, որ Եվրոպայում պետականությունը ] 
ձևավորվել Է նվաճման արդյունքում, իսկ Ռուսաստանում իշխսւնննրը հրավիրվել նն, և որ հենց այդ 
հրավերն Էլ որոշեց Ռուսաստանի ապագան և ճակատագիրը: «Արևմուտքում նվաճվածներից 
վերցրին հողերը և դարձան հգոր դաս, իսկ ռուսական լտյարները, որոնք ծառայող դաս Էին և 
ենթարկվում Էին իշխաններին, բավարարվում Էին հարկի մի մասով, որը հավաքում Էին իրենք ն 
չէին բռնագրավում գյուղական հողերը» [8]: Այսինքն, ըստ Մ. Պոգոդինի, Ռուսաստանում չէր կարպ 
ձևավորվել երրորդ դաս ի տարբերություն Արևմուտքի: Դրա համար չկային այն նպաստավոր 
պայմանները, որոնք առկա էին Արևմտյան երկրներում: Այդպիսի պայմաններից էին քաղաքային 
բնակավայրերը: «Արևմուտքում քաղաքները խաղում էին սոցիալական խոշոր դեր' հանդիսանաք 
երրորդ դասի հենարան, իսկ Ռոաիայում այդպիսի քաղաքները բացակայում էին»[9]: Տարիներ 
անց, անդրադառնալով սոցիալական կոնֆլիկտների խնդրին, նման կարծիք հայտնեց կ. 
Պոթեդոնոսցևը, ըստ որի Ռուսաստանը չի ռւննցեւ իր միջին դարերը և չի ձևավորվել երրորդ դաս, 
բոլոր ծառայող և հարկատու միավորումները եղե{ են պետության սեփականությունը [10]: Այս 
ամենից ելնելով, ըստ պահպանողականների, Ռուսաստանում չկար սոցիալական կոնֆլիկտի 
պատճառ, այյ թագավորի և ժողովրդի միջև կար միասնություն: Գ. Պւեխանովը «Ակնարկներ XIX 
դարի Ռուսաստանի հասարակական մտքի պատմության» աշխատության մեջ անդրադառնալու! 
Մ. Պոգոդինի «Ռուսաստանի պատմության զուգահեռները Արևմտյան Եվրոպայի երկրների 
պատմության հետ. հարաբերական սկիզբ» աշխատությանը, գափս է այն կարծիքի, որ ըստ 
հեղինակի Արևմուտքը Արևեւքում չպետք է լինի, արևը չի կարող մայր մտնել այնտեղ, որտեղից 
դուրս է գափս [11]:

Այս նույն դիրքերից էին հանդես գափս նաև սլավոնաֆիլները, սակայն չհերքնլով Արևմուտքի 
առաջընթացը: Ըստ Ա. Խոմյակովի արևմտյան մշակույթի ձեռքբերումներով հիպնսղու ժամանակը 
Ռուսաստանի համար սւնցեւ է, եկել է քննադատության շրջանը, ռուսական միտքը բավական 
հասունացել է ինքնուրույն գործելու համար: Ռուսական հասարակությունը պետք է վերանայի 
արևմտյան գիտության հետևությունննրը, չպետք է հայտնվել հետամնաց վիճակամ այն ժամանակ, 
երբ փաստերի հարստությունը պարտավորեցնում է մարդկության լուսավորության շարքերում լինել
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I աոաջինը: Յու. Սամարինի կարծիքով ժողովրդական մտածն}ակերպը կայանում 1. գիտության, 
I գրականության և արվնստի բնագավառն նրու մ ինքնուրույն ստեղծագործության մեջ ե դրանով 
I պնտրէ սեփական ավանդն ունննալ համաշխարհային մշակույթում: Միաժամանակ նա նշում էր, 

որ կսւրնլի 1, և պնտք է օգւովնլ արևմտյան մշակույթի նվաճումննրիգ, բայց դրանք անմաորնն 
к չփոխանցել ռուսական նրկիր [12]: Սլավոնաֆիլն նրը կառուգնլով իրննց գաղափարախոսությանը 
I Ռուսաստան-Արևմուաք հսւկաթնգի վրա, միաժամանակ չէին հնրքում Արևմուտքի հնտ 
■շփումներում օգուտը' ցանկանաւով Ռուսաստանը տևսննլ նրա հնտ հավասար դիրքնրում:

I  XIX դարում ռուս պահպանողականն նրը սրնրով էին ընդանում այն գործիչն նրի վարած 
աալարականությունը, որոնք կուրորնն ն ստորաքարշորեն ամեն ինչում հետևում էին Արևմուտքին և 
I փորձում էին ընդօրինակել Անգլիային: Իշխան վ . Մեշչերսկին խոսելով արևմտյան արժեքների և 
к Արևմուտքին կուրորեն հետևեւու մասին, 1899թ. «Գրաժդսւնին» հանդեսում գրում է, որ ոչինչ 
I այնպես չի քանդում ընտանիքը, հասարակությունը չի դարձնում անսկգբունք, չի գցում 

կարգապահությունը, ինչպես առաջընթացն Անգփայի օրինակով: Ըստ Մեշչերսկու նորը պետք է 
{զարգանա միայն հին, ավանդական հոդի վրա' մնալով կենսական հարաբերությունների 
■կարգավորիչ և կառավարող ուժ 113]:

[ Ինչպես XIX դարի ընթացքում և X X  դարի սկզբին, այնպես էլ այսօր Ռուսաստանն իրեն 
[հակադիր աժ տեսնում է Արևմուտքին, որի հետ պետր է ունենա] հարաբերություններ, սակայն ոչ 
սերտ շփումներ, վերցնել նրանից միայն այն, ինչը չի վնասի երկրի պետական և ազգային շահերին: 
էստ աւցիոլոգիական հարցումների' այսօր ռուս հասարակությունը նույնպես չանի բարյացակամ 

այէկւաբնրմունթ Արևմուտքի նկատմամբ, ինչպես դա կար 1990-ական թթ. սկգբին, երբ 
I հարցվածների 96%-ը կողմ էր երկրռւմ արևմտյան մոդելի ներդրմանը [14]: Հասարակական Մտքի 
[քլԻաոմնսւսիրման Համառուսական կենտրոնի (ВЦИОМ) կողմից անցկացված հարցումի 
համաձայն, այն հարցին, թե թվարկված 25 գաղափարներից որոնք են առաջացնում դրական 
զգացումներ, հարցվածներին հնարավորություն տալով պատասխանել 10 տարբերակի, միայն 4%- 
ի մոտ է Արևմուտք հասկացությունը առաջացրել դրական զգացումներ, իսկ ռուսներ. Ռուսաստան. 
щ  հասկացությունները դրական զգացումներ են սւռաջացրե| համապատասխանաբար 34%, 23%

; ն 21%փ մոտ [15]: Իսկ սոցիոլոգ վ . կոպնեցովը «Գաղափարախոսություն» աշխատությունում 
[մեջբերելով Արևմուտքի հետ մերձեցման և համաեվրոպսւկան ընտանիք մուտք գործելու 
{գաղափարի շարժը 2001թ. և 2003 թ. ընկած ժամանակահատվածում, բերում է հետևյալ թվերը. 
2001թ. համաձայն հարցվածների 14,5% էին կողմ, իսկ 2003թ. 9%-ը: Տարբերությունը կազմում է 
5,5% [16]:
г  Պահպանողական գաղափարախոսության հիմնաքարերից է նաև կրոնի քաղաքական դերի 
բարձրացումը' քաղաքական և հոգևոր ոլորտների հավասարակշռության հաստատումը: Այդ էր 
վկայում պաշտոնական գաղափարախոսությունում ուղղափառության առանձնահատուկ դերը' 
որպնս ռուսական պետության հիմնասյուներից մեկը, առանց որի ապագա չունի Ռուսաստանը և 
օաս ժողովուրդը: 1844թ.Նիկոլայ l-ին գրած նամակում Ս. Ուվսւրովը ասում է. «Ռուսն անկեղծորեն 
ն խորը հավատով կապված փնելով իր հայրերի եկեղեցու հետ, ի սկգբանե նայում էր նրան որպես 

աօսարակական և ընտանեկան երջանկության գրավական: ժողովուրդը, ինչպես նան մասնավոր 
անձը, սւոանց սիրո դեպի նախնիների հավատը, պետք է ոչնչանա» [17]:
I Ն.Ուսւորյալովը «Ռուսաստանի պատմության ուրվագծեր» դասագրքում խոսելով 

քրիստոնեության ընդունման մասին, գտնում էր, որ Ռուսաստանի համար ճշմարիտ քայլը դա 
իարլափաոաթյան ընդունման տարբերակն էր, քանի որ այն դարձավ ռուսական կյանքի անբաժան 
մասը և Ռուսաստանի համար անհրաժեշտ պայման' ինչպես ինքնսւկալությունը [18]: Այստեղ 
նույնպես նկատվում է Ռուսաստանի ինքնատիպ երկիր փնելը: Ա. Խոմյակովը դա բացատրում է 
նրանով, որ ռուսական եկեղեցին իդեալական մոդել է հասարակական կապերի համար և 
|աւրւափւստւթյունը կապ է ստեղծում պետության և հասարակության միջև [19]: Իսկ Պոբեդոնոսցևը 
եկեղեցին տեսնում էր որպես մարդկանց վերածնման հիմնական լծակ, որով պետք է լուծվեին 
ասսական իրականության կնճռոտ հիմնախնդիրները և հաստատվեր երկրռւմ կարգապահություն 
հնտեֆորմյան «քաոսի» ժամանակաշրջանում [20]:
I  Այսօր բազմազգ և բազմակրոն Ռուսաստանում դժվար է խոսել կրոնի բացարձականացման 

մասին, սակայն ներկայիս իշխանությունները չեն թաքցնում իրենց համակրանքը հայրենի եկեղեցու 
նկատմամբ: Ռուսական եկեղեցին, վերջին շրջանում, իր կատարած քայլերով ցույց է տափս, որ



պատրաստ է հաշվի նստնյ Ռուսաստանի այլազգի ե այլադավան քաղաքացիների հնտ: Դրա փա1 
ապացույցն Է Մոսկվայի ե համայն Ռուսիո Պատրիարք Ալնքսնյ И-ի արտահայտած հետևյա! 
միտքը. «Մնր եկեղեցին բաց Է ն պատրաստ համագործակցության բոլոր ազգությունն հրի, 
մշակույթների ե քաղաքակրթությունների բարնկնցության համար» [21]: Բանսւկցելով պետաթյսւա 
մեջ ապրող սւյլազգիների ե այլադավանննրի հնտ, նկնդնցին վարձում Է իրականացննլ այն նույա 
գործաոույթննրը, ինչի մասին խոսում Էին XIX դարի պահպանողականները' ստեղծե] կապ 
հասարակության ե պետության միջև:

Այսօր ռուս հասարակության մնջ մնծացնլ Է նկնղնցու գնրը: Անդրադառնաք
հասարակական հարցման արղյունքննրի շարժին, պնտք Է նշննք, որ նթն 2001թ. հարցվածն^! 
7,9% Էր կարծում, որ հասարակությունը կմաքրվի ոպղափառ հավատքի միջոցով, ապա 2003{И 
այդպես Էին կարծում 8,8% [22]:

Պահպանողականներն իրենց գադափարսւխոսական հայացքներում առանձնահաւռուկ տեղ 
են հատկացնում կարգապահությանը' ձգտելով կենտրոնաձիգ իշխանության: Աշխարհում! 
պահպանողական գաղափարախոսության ի հայտ գալն աոաջին հերթին ուղղված Էր կտոաէ! 
վտփոխությունների դեմ, որը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայում XVIII դարի վերջին:

Ռուսաստանում պահպանողականները նույնպես կարգապահության կողմնակիցներ էին ն 1  
այն առաջին հերթին տեսնում էին հգոր ու ուժեղ ինքնակալի մեջ, որն իր հեղինակությամբ կարող Ւր! 
վերացնել ցանկացած աււլակայունացնող վտանգ: Այստեղ ռուս պահպանողականները, ելնելու]! 
Ռուսաստանի պատմության ինքնատիպ զարգացումից, գտնում էին, որ ռուս ժողովուրդը U ցարը, ] !  
տարբերություն Արևմուտքի, դարեր շարունակ գալով համաձայնության ապրել են համերաշխ: ա !  
դարում ռուս պահպանողականները նույնիսկ «Ռուսաստանի գոյության գ|խավոր պայման» [23]! 
տեսնում էին ինքնակալին: Սակայն ինքնակալի դերը բարձրացներ») պահպանողականները! 
երբեմն ընկնում էին ծայրահեղության մեջ, և ինչպես նշում Լ Տ.Ա. վոլոդինան, բարձրացնում էին! 
այնպիսի հարցեր, որոնք երբեմն ավարտվում էին ֆանտաստիկ անցումներով, ինչպիսին էր 1Г.1 
Պոգոդինի այն միտքը, թե ռուս ցարի համար չկա չլուծվող խնդիր, թեկուգ այնպիսին, որն! 
առաջարկվում է հեքիաթներում, քանի որ ցարն այն կլուծի ժողովրդի հետ միասին [24]:

Պետք է նկատել, որ երկրում կարգ ու կանոն հսատատե|ան միտված պահպանողակսս! 
գործիչների գործունեությունում երբեմն ի հայտ էին գափս ծայրահեղ, ազգայնսւմուսւկան մտքեր ու 
գաղափարներ: Օրինակ' վ. Մեշչերսկին Ռուսաստանի ապակայունացման մեղավոր տեսնում Լրդրւփտ 
ուժերին հրեաների գլխավորությամբ' որպես Ռուսաստանի ինքնակայության ն Ռուսական եկեղեցու I  
թշնամիների: Ալեքսանդր 111-ին գլած նամակում ասում է. «Ռղջ Եվրոպան գիտի, որ ինչպէւ! 
սովորական հանցագործության մեջ միշտ պետք Է փնտրել կնոջ' որպես հանցագործության պատճօա,! 
այնպես Էլ ներկայիս սոցիալիստների ու անարխիստների դավադրություններում պետք Է ւոեսնէա 
ջհուդի» [25]r Իր ապրած ժամանակները համեմատելով Նիկոյայ I-ի կառավարման տարիների հետ,!  
գսղիս Է այն եզրակացությանը, որ ճնշելով հրեաներին ճնշեց նան հեղւաիոխական գործիչներին [26],Я  
որի արդյունքում երկրում հաստատվեց կարգ ու կանոն: Այսօր Էլ ռուս հասարակությունը 1990-ակաստ 
թթ. լիբերալների կառավարման քաոսից հետո պետության զարգացման համար կարևոր պայման Էտ 
համարում կարգապահությունը և նրանից բխող երկրի կայունությունը: Սոցիոլոգիական հարցումների I  
տվյալների համաձայն, հարցվածների 61%-ի մոտ դրակւմն զգացումներ Է առաջացրել 
կարգապահության, իսկ 40%փ մոտ կայունության գաղափարը [27]:

Այսպիսով, այսօր Ռուսաստանում պահպանողական գաղափարախոսությունը խիստ! 
արդիական Է և կենսունակ: Ինչպես XIX դարում ն XX դարի սկգբին, այնպես Էլ այսօր,] 
ինքնատիպության գաղափարը եղել և մնում Է Ռուսաստանի համար զարգացման մի 1 
առանձնահատուկ ձև, որով չի կարող նմանվել և նույնանա} ոչ մի քաղաքակրթության, ] 
մասնավորապես Արևմուտքի հետ: Պահպանողականները դեմ չլինելով համաշխարհային! 
ինտեգրմանը, միաժամանակ կարևորում են ազգային, պետական, բարոյական ե հոգևոր! 
արժեքների պահպանումը: Նրանք օգտագործեյով պատմական հիշողությունը, անցյալում* 
կուտակած վարձը, ունեցած ձեոքբերու Աները, ինչպես նաև ավանդույթներն ու սովորույթները I 
վտխանցում են հասարակությանը, որի միջոցով վերջինս կտրում Է կապը պատմական անցյաւի| 
հետ և վարձում Է հարմարվել նոր արժեքային համակարգի կողմից թելադրվող պահանջներին: ХК | 
դարում ռուս պահպանողականների կողմից առաջ քաշված ինքնատիպության գաղափարը ] 
թափանցել Է արդեն հասարակության մեջ: Սոցիոլոգիական հարցումների ենթարկված!



|աստտւտանցիների 6%-ը պատասխանելով այն հարցին, թե որ գաղափարախոսությունն է ավելի 
շատ հարմար ռուսներին, պատասխանել են' ազգային ինքնատիպությունը [28]: Աոաջին հայացքից 

ւթվում է, թե 6%-ը դա փոքր ցուցանիշ է, սակայն այստեղ պետք է հաշվի առնել մի կարետր 
[հանգամանք, եթե XIX դարում այն միայն գաղափարախոսների կողմից էր առաջ քաշվում, ապա 
Ւայժմ այն թափանցել է հասարակության գիտակցության մեջ:
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Մ. Ա. Հարությունյան

Արցախյան ազատագրական պայքարի մասին գրող հեղինակները ներկայացրել նն հայ 
մարտիկների սխրազործություն ն երը U ՕՆր ժողովրդի լավագույն գավակների ջսւնքերը հաջողության 
հասնելու համար: Սակայն, 1992թ. ամսաային պատերազմավտղի իրադարձությունների 
վերլուծությունը ցույց Է տափս, որ երբեմն իրավիճակի վրա վճարոշ նշանակություն նն ունենում 
արաարին ե ննրքին րաղարական գործոնները: Սույն հոդվածի նպատակն ինչպես ռազմակաե, 
այնպնս Էլ այդ գործոններից մի րանիսի րննությունն Է:

Պարտադրված հրադադարը, որը ձեռնտու չէր Ադրբեջսւնին, միանգամայն 
համապատասխանում Էր պսոոերագմոդ կողմերի ուժերի հավասարակշռությանը: Սակայն այն 
խախտվեց, երթ 1992 թ. մայիսի վերջերին ու հունիսի սկզբներին Ռուսաստանն Ադրբեջսւնին հանձնեց 
մեծ քանակությամբ գենք ու զինամթերք, ըստ ժամանակի մամուլի' «առնվազն 150 տանկ, 120 ՀԱՄ, 
170 ԶՓԴ, մոտ 150 ականանետ, 90 գենիթահրետւսնային կայանք, ՍՌԻ-25 եւ ՄԻԳ տեսակի 
ինքնաթիռներ»: Միաժամանակ, Ադրբեջանում տեղակայված ռուսական բանակի զորամասերի 
զինվորների ու սպաների համար ստեղծվեցին որպես վարձկաններ մարտական գործողություններիս 
մասնակցելու բոլոր պայմանները: Այս ամենը, ըստ այդ նույն աղբյուրի, Ադրբեջսւնին թույլ տվեց 
կտրուկ ւիոխեւ իրավիճակը դարաբաղյան ռազմաճակատում [I]:

Դրա օզտին Է խոսում նաեւ այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական բանակը, մի շարք խոշոր 
պարտություններից հետո, ի վիճակի չէր լայնածավայ ռազմսւգործողութլուններ վարել: Ադրբեջսւնի 
ներքաղաքական ճգնաժամն tl քիչ էր նպաստում ադրբեջանական բանակի մարտունակության 
բարձրացմանը, այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող հետետղական քայլերով հանդերձ: Ըստ ադրբեջանցի 
մի հեղինակի, այդ օրերի մասին վկայող համարյա բոլոր զորահրամանատարները միաբերան 
խոսում էին բանակում տիրոդ անկագմակերպվածությունից, դասալքությունից, դավաճանությունից 
խափանարարությունից [2]: Թե նման պայմաններում ինչպե՞ս կարող Էր Ադրբեջսւնի բսւնակ]; 
ծրագրել եւ իրակսւնացնեւ Շահումյանի ու Մարտակերտի շրջանները բռնագավթե|ու 
ռագմագործոդությունը, ադրբեջանցի հեղինակը ձգտում Է չանդրադառնալ, որ չհիշատւսկի 4-րւլ 
բանակի' Գանձակում տեղակայված մոտոհրաձգային դիվիզիայի դերը, որի զինուժն էլ վճռական 
պահին վւոխեց ուժերի հարաբերակցությունը հօգուտ Ադրբեջսւնի:

Ի՞նչ պատահեց հանկարծ, որ 1992թ. մայիսի 15-ին Տաշքենդում ստորագրված կոլեկտիվ 
անվտանգության համաձայնագրի հիմնադիր-սւնդամներից մեկը' Հայաստանը, հանկարծ հայտնվեց 
ոչ նախանձելի վիճակում, ինչը բնականաբար, բացասաբար անդրադարձավ ԼՈՀ 
ռազմաքաղաքական դրության վրա: կռահել կարելի Է, եւ դա Է հուշում նաեւ Հայաստանում 
Ռուսաստանի աոաջին դեսպան, պատմագիտության դոկտոր Վլադիմիր Ստուպիշինը, որ Շուշի 
Լաչին ռազմագործոդությունների շարքը Ռուսաստանի (եւ ոչ միայն Ռուսաստանի) համար տհաճ 
անակնկալ Էր: «Մոսկվպյին շատ չարացրեց ղարաբսւդցիների կողմից Ղարստաղի վաղնջական 
հայկական քաղաքի' Շուշիի ազատագրումը մայիսի 9փն, որը խորհրդային իշխանության տարիներին 
թուրքացվել Էր եւ մշտապես հրետակոծում Էր ԼՂՀ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը,- գրում Է վ 
Ստուպիշինը, եւ ապա շարունակում,- կոգիրեւյան դիվանագիտությանը դուր չեկավ նաեւ դրան 
հաջորդած Հայաստանի եւ ԼՂՀ-ի միջել Լաչինի միջանցքի բացումը, որը «կարմիր Քրդստսւնի» հետ 
կապված խորամանկ խարդավանքների արդյունքում վերացվեւ Էր 1930 թվին: Մոսկվան 
կարեկցանքով վերաբերվեց այդքան կսւրետր ստրատեգիական դիրքերի կորտոյան առթիվ յԲսւքվի 
բարձրացրած վայնսւսունին, միաժամանակ արտահայտեց իր անհամաձայնությունը Հայաստանի 
հետ սահմանամերձ Նաիփջեւանի շրջանների վրա «զինված կազմավորումների հարձակման» հետ 
ճիշտ Է4 վերապահող.)յամբ, «եթե դա իրականում տեղ Է գտել» [3]: Ի դեպ, Սադսւրակի մերձակա 
բարձունքների շուրջ Ադրբեջսւնի բարձրացրած աղմուկը, կրքերի բորբոքումը հետապնդում Էին մեկ

Աստղանիշով նշված բոթբ աշխատանքները ցեկացվե/ Են «Եբիտասայւդ գիտնականների
գիտաժոգովում»: Ստեփանակերտ, ասըւիյ, 2007թ.:



աաւոակ' հակամարտության մնջ ննրքաշնլ նանւ Թուրքիային: Դրան Էին նպատակամ՛իտված այդ 
նյւկրի քայլԾրը' սկսած դիվանագիտական ֊քաղաքական ձնռնսւրկումննրից, վնրջացրսւծ անմիջական 

աարաբնույթ օգնության աոսւքԱամբ: Հայերի համար սւնբարննպսատ պայմսւնննրում, մանավանդ, 
որ մայիսյան իրադարձությունննրը միջազգային հանրության նւ տնյտւթյունննրի դնկավստննրի 
կոդԱ՚ից դիտվում Էին որպնս Ադրբեջան-Հայաստան հակամարտություն, ուստի այդ համատեքստում 
կ էչսւրչրկվում տարածքային ամբողջականության գաղափարը, ի դնպ, որին իրննց 
աւփսաարմությունն Էին վարձում ցուցաբնրնլ տնրությունննրը, հակառակորդի ճամբարում 
Ոոննդագին նախապատրաստվում Էին վտխվրեժի:

1992թ. հունիսի առաջին տասնօրյակում նկսոոնլիորնն ակտիվացան հակառակորդի 
աործոդությունննրը ԼՂՀ սահմանագծի ոդջ նրկսւյնքով: Բնակավայրնրի
ափոահրնւոակոծությունննրին գուգահնռ, նա ուժնր նւ միջոցննր Էր կենտրոնացնում դարաբադա- 
աւբէւջանական զինված կագմավորումննրի շփման գծում:

■  «Արդնն ավարտին Էր մոտննում գլխավոր հարձակման պլանի նախապատրաստությունը,- գրում Է 
Փրոհիշյսւլ Զ. Սոդթանովը: ֊Թնե ւսմնն ինչ կախված Էր ռագմագործոդության կայծակնային 
այբադությամբ իրականացումից, ուշադրությունից շէյւն վրիպում նսւնւ մանրռւքննբը: Իսկ առաջին հնրթին 
|թշնամհւն Գնրանբոյի (իմա' Շահումյանի - Մ. Հ.) ուդդությամբ լրացուցիչ ուժնր կուտակնլու 
ասրավոյտւթյուն չտալու համար պնտք Է գործոդությունննր տարվեին նանւ մյուս ուդդությունննրում» [4]: 

I  Ահա թն ինչու հակառակորդի չդադսւրոդ հարձակումննրի հնտնւանքով լարված իրավիճակում 
Էր հայւոնվնլ Մարտսւկերտի ճակատը, հատկապնս Չայլու, Թալիշ, Մստադա, կսւրմիրավան ու 
[Մարաակնրտ բնակավայրնրի շրջանում: Ըստ նրնտւյթին, ԻՊՈԻ հրամանատարությունը տնղյակ Էր 
յակսաակորդի նախապատրաստութլունննրին եւ լայնածավալ հարձակման անցնելու 
ահադրությսմւը: ԻՊՈԻ հրամանատարի հունիսի 8-ի հաղորդագրությունում ծանուցվում Էր. «վնրջին 
նրկու օրնրի ընթացքում նկւստվնլ նն հակառակորդի զրահսւտնխնիկայի հապշտապ կուտակումննր 
բոլոր ուդդությունննրում. Սփր-Բսւշիրի կոդմնրոււք Մարադայի ուդդությամբ' 8 տանկ, 10 ՀՄՄ-2, 
թկւադ» կալանք, Փափրավննդում Մարտակնրտի ուդդությամբ' 4 միավոր, Ասկնրսւնի 
աղությունում' 12 միավոր, Ամիրանլար-կուրոպատկինո հատվածում' 10 միավոր, կարմիր-շուկայի 
(հղությունում 3 միավոր, Հսւդրութի ուղղությունում 4 միավոր զրահատնխնիկսւ, ավն|ի վաղ 
աահատնխնիկայի կուտակումն նր նն նկւստվնլ կուբաթւոփ շրջանում' միջանցքի ուդդությամբ» [5]:

I ֊ Սակայն, ըստ Զիյսւդդին Սուլթտնովի, սւմնն ինչ սկսվնց 1992 թ. հունիսի 2-ին' Քնլբաջարից, 
որտնդից ադրբնջանական բանակը ուշադրություն շնդոդ հարձակում Էր ձնռնւսրկնլ, մինչդնռ 
?հիմնական հարվածը նախապատրաստվում Էր հասցննլ հունիսի նրկբորդ կնսին [6J: Այդ
արձակումը կասնցվեց: Դէա ավնփն, Մարտակնրտի շրջանի Նսւրնշտար գյուդի ուդդությամբ 
ալահարձակման անցննյով, Հսւթնրքի ու վանքի ինքնապաշտպանակսւն ջոկատննրին նույն օրը 
հաջոդվԾց ճնշնյ մոտ 10 թշնամական կրսւկակնտ: Սակայն լրացուցիչ ոչ մի միջոց չձէտնարկնլով 

աարնշաարում պահակակետնր թոդնն|ու նւ դիրքնրն ամրապնդնլու ուդդությամբ, հայ մարսփկները 
շարժվեցին դնպի Մարջումակ գյոսլը, որը, սակայն, չհսւջոդվնց վնրահսկոդության տակ սաննլ [7]: 
Իսկ դա սպրբնջանցի հնդինակը մնծ հաղթանակ Է համարում նւ այդ խախուտ հիմքի վրա դիգում իր 
ttuiuiqiu սլոռոտախոսությունննրը: Այդուհանդնրձ, կարծում նմ, նրա առաջադբած Ս՜ի քանի 
հարցնրին անդրադառնալը պարզություն կմտցնի մնր պատկնրացումննրում: «Գլխավոր շտաբից 
ցուցում տրվնց,- շարունակում Է նա,- որ Քնլբսւջարի ուդդությունում, ինչ գնով Էլ լինի' մարտնրը պնտք 

к  լսդլայնվնն, միաժամանակ' Գնրանբոյի կոդմում Ն. Սադիզովի 3-րդ հատուկ մոտոհրաձգսւյին 
բրիգադը սլնաք Է վճռական ոագմսւգործոդաթյուն սկսի, ինչն ազդանշան կւիննր համընդհանուր 
օպ&րացիսւ սկսԾլու համար...»: Այս անգամ արդնն ինքն իրնն չհակասելով ադրբնջանական 
բանակի անկագմակնրպվածության ու ցածր մարտունակության հարցում, նա իաստովսւնում Է, որ 
«մնր միակ հույսը հրնտանու դիպուկությունն Էր: Վճռական մարտնրում մնգ փրկոդը նւս այս 

ւաոսփ1|ությունը նդավ... »[8 J:
Щ Հունիսի 12-ի օրվա նրկրորդ կնսին, ԼՂՀ սահմսւնամնրձ շրջանննրում կուտակված 

[հակաայկորդի կագմավորումննրը, մնծաքանակ գրահսւտնխնիկայի, հրետանու նւ ռազմաօդային 
աժերի աջակցությամբ, լայնածավալ հարձակում ձնռնարկնցին ռազմաճակատի ոդջ երկայնքով: 
ճնշման ծանրության կննտրոնը տեդւտխփւված Էր հատկապնս Ասկնրանի, Մարտակնրտի, ապա նւ 
նսհումյսւնի շրջանննրի ադդությունննրը:

Ասկնրանի ճակատում հակառակորդը հարձակվնց նբնք' Ասկնրան ավանի, Խսւնաբադի ու 
աաիփջնւանիկի ոպդությունննրով: Հարձակմանը նախորդնց ինտննսիվ հրթիռահրնտանային 
■այսապաւորատռաթյունը. կրակի տակ պահնլով հատկապնս 1սոջսդու-Ասկնրան խճուղին' 
շրջկննսւրոնի պաշտպւսնննրին օգնություն հասցննլը խափանելու նպատակով: ՍՈԻ-24 ինքնաթիռով 

թմբակոծվնցին Խանաբսւդ, Նորագյոպ զյուդնրը, Ասկնրան ավանը նւ ԻՊՈԻ մարտիկննրի 
պաշտպանական դիրքնրը: Հակառակորդը մարտի Էր ննտել մնծսւթիվ կննդանի ուժ նւ տնխնիկա, ըստ



մի աղբյուրի' 20 միաւխր գրահսւսւեխնիկա, այդ թվում Եւ' տանկԵր [9]: Այդուհանդերձ, աոաջին Երկու I  
ուղղություններում հակառակորդի առաջխաղացումը կանգնԵցվԵց: Միայն մի հատվածով В
հակառակորդի գերակշիռ ուժերին հաջողվեց ճեղքեյ պաշտպանակսւն գիծը եւ գավթԵլ Սառնաղբյուր В 
Արանգամին, Փրջամսդ, \յախիջեւանիկ ն Դահրագ գյուղերը: կենաց-մահու պայքարում ԻՊՈՏ В 
մարաիկնԵրին հաջողվեց կասեցնե] հակառակորդի մԵծաթիվ ուժԵրի առաջխաղացումը էս I  
հուսսղիորեն փակԵլ նրա առաջխաղացումը դԵպի մայրաքաղաք: Այդ մարտերում, ՆախիջԵւանա I  
մերձակայքում զոհվեց Յուրի Պողոսյանը, որը հնտագայում արժանացավ Հայաստանի uiqqiujjie 
հԵրոսի և Արցախի հերոսի կոչումն Երի:

Հունիսի 13-ին, 4 տանկերից սւրկակոծԵւով Խաչենագետի կամուրջը, թշնամին ներխուժս® 
ՄրխավԵնդ ու կիչան, խափաեեյով ՄսւրաակԵրտ ու Շահումյան օգնություն հասցնելը: Դեռ ավԵւին, |  
մեծաքանակ հետԵւակ ու մարտական տեխնիկա կԵնտրոնացնԵլով կարմիրավան-Չայլու tii 
Մարադա֊ււհսլիշ ուդղաթյուննԵրում (միայն վերջինիս դԵմ 1500 զինվոր, 4 տանկ Եւ այլւպսա 
տԵխնիկսւ), ինչպԵս նաեւ տսւնկԵրից ա օդից ռմբակոծԵլով Թալիշը, լրիվությամբ մեկուսացրի 
Շահումյանի շրջանը: Դրանով կարԵլի Լ բացատրԵլ այն հանգամանքը, որ ՄարտակԵրտի շրջսւնուա 
հիմնական մարտԵրը ծավալվեցին հենց Էաչենսւգետի կամրջի շրջակայքում: ԳրավԵլով այն,| 
հակառակորդը կտրԵց Շահումյանի ու ՄարտակԵրտի շրջանների հաղորդակցական կապը 
Ստեփանսւկերսփ հԵտ: ԻՊՈԻ հրամանատարությունը չէր կարող հանդուրժել ռագմավարակա 
նշանակություն ունԵցող 1սաչենսւգեւոի կամրջի կորուստը, մանավանդ Շահումյանի սարսա 
թշնամու նԵր]սուժման Եւ ՄարտակԵրտի հարավ-արեւելյսւն բնակավայրերի վրա նսւխանշփ™ 
հարձակման հաշվստմամբ: Դատելով ՊԲ օպԵրսափվ հերթապահի աշխատանքային տետրում 
հունիսի 13փ ժամը 10.55-ին գրանցված մի հաղորդագրությունից, ԻՊՈԻ ստորաբաժանումն!™ 
հակահարձակում ձԵռնարկԵցին ԽաչԵնագԵաի կամուրջն ագատելու համար: «Քոլատակ-Սյ?աջաձւո 
Եւ գետն ի վար պիտի աշխատի ՍԵյրանը (Օհսւնյան): Ուլուբսւբից դԵպի գետը' ժիրայրը (Սեֆիրււ&ա 
իսկ վագիֆի (Գալստյան) խնդիրն էր հսւրվածեւ կիչանին ու Սրխավենդին: Ընդհանուր խնդիր* 
հակառակորդին «պարկի մԵջ» աոնԵւն է: Արկադի (Տեր-Թադեւոսյան)» [10]:

Ռագմագործողությունը պսակվեց հաջողությամբ, նախ վերահսկողողծյան տակ ւսռնվէա 
ՄարտսւկԵրտը Ստեփանակերսփ հետ կապող ԽաչԵնագԵաի կամուրջը, ապա Եւ' հունիսի 15-խտ 
կիչան ու ՍրխավԵնդ գյուղերը:

Հակառակորդի հիմնական նպատակակետը Շահումյանի շրջանն Էր: Այդ մասին Է վկայում! 
նաեւ ադրբեջանցի հեղինակը: «ԹԵեւ ՔԵ|բաջարի կողմում ընթացող հաջող մարասյա
նշանակությանը անվտխարինեփ Էր, դրանք հիմնականում ուշադրություն շեղող, քողարկող բնույթտ 
Էին կրում: Իսկ ռագմագործողությսւն ճակատագիրը բոլոր դեպքերում վճռվում կւ1
ԴԵրանբոյու մ...»[ 11J:

Շահումյանի շրջանի վրա լայնածավալ հարձակումն սկսվեց հունիսի 1 Յ֊ի վաղ առավոտյան* 
Իրադարձությունները գարգանում Էին կայծակնային արագությամբ: Հակառակորդի կենդանի ուժի] 
Եւ տեխնիկայի բագմապսոոիկ գԵրագանցությունը, հրետանու եւ օդուժի զանգվածային կիրառում]] 
վճռեցին գոտեմարտի ելքը: Համառ դիմադրությամբ հանդերձ, հայ մարտիկներին շհա̂ողվԵց! 
դիմագրավեէ գրեթե բոլոր կողմերից հարձակվող հակառակորդի գերակշռող կենդանի ուժին nil 
մարտական տեխնիկային: Խփելով մոտ 12 միավոր տեխնիկա [12], ոչնչացնելով զավթիչների մի] 
մասը, Շահումյանի ԻՊՈԻ մարտիկները կարողացան ապահովել տարթեր ուղղություններով! 
տեղահանվող շուրջ 13 հագար [ 13] խաղաղ բնակիչների նահանջի ճանապարհը [14]:

Ալդ ողբերգական իրադարձությունն երի մասին տեղեկություններն ու վկայությունները! 
հակասական են: «Առավոտյան ժամը հինգին հակառակորդը հարձակվեց ծայրամասի ձախ 
պահակակետի վրա, որը գտնվում Էր Բուգլախի մոտ, Քյսւփագի տակ,- հիշում Է շրջանային ԻՊՈ1տ 
շտաբի պետ Մ. Զսպանը:- 5. 45-ին ես երկու ԲՄՊ-ով արդեն Բուգլովսում Էի: Հունիսի 13-ի 11.20-jB 
մենք երկու պահակակետ թողեցինք: Բագ|ուխը հաջողվեց պահե) մինչեւ կեսօրվա ժամը 2-ը: Մեր 
արկերը վերջացան: Արդեն կապ Էլ չունեինք:.Ես մարդ ուղարկեցի ռազմամթերք բերելու: Բայց շուտով] 
տղաները վերադարձան ու ասացին, որ թուրքերն արդեն մտան Հայբորիս ու կարաչինսւր: Ես 
հրաման տվեցի Մանաշիդում գտնվող Նովիկ Գյուլումյսւնին, որ նա քաշվի վերինշենիյ 
բարձունքները: Ինքս Բուգլուխից այն նույն թշվառ ԲՄՊ 2- ներով գնացի դեպի Հայբորիս» [15]:

Այդ օրերի օպէտսափվ տեղեկատվությունը որոշակի լույս Է սվաում իրադարձությունների փա:] 
Այսպես, հունիսի 13-ի ժամը 7.43փն հաղորդվում Էր, որ հակառակորդը հարձակվել Է Բուգլուխի էս 
Մսւնաշիդի վրա: 8.15-ին, օդային հարձակման արդյունքում, Շահումյան շրջկենտրոնի; 
հիվանդանոցի վերին հարկն ավերվել Է, գոհերի մասին չի հաղորդվում: 9.00-ին Շահումյան 
շրջկենտրոնը հինգ կրակակետից հրթիռակոծվում Է «Դրադից»: Մսւնաշիդի եւ Բուգլուխի հետ կապը 
խզվել Է: 11.05-ին Շահումյանից հաղորդվում Է, որ ավիառումբեր են օգտագործվել թունավոր] 
նյութերով: Զանգվածային թունավորումներ կան խաղաղ բնակիչների եւ մարտիկների շրջանում;]

62



[ 14.05-ին Շահումյանում դրությունը կրիտիկական է. հակառակորդը հարձակվում է բոյոր 
ոպդություննԾթու|: ԻՊՈԻ շտաբի ցուցումով Շահումյանի ինքնապաշտպանսւկան ջոկատները պիտի 
էճւթարկվճին Ա. Տեր-Թսւդետսյանին:
Լ Այս կցկտուր տեղեկություններից պարզ Է դառնում, որ հակառակորդի հաջոդության գադտնիքը 

զնրակշւաւյ կենդանի ուժի ու ռազմական տէՅխնիկայի, ինչպես նաեւ պատերազմը վարելու 
դաժանության ու անողոքության մեջ Էր:
Ш հունիսի 15-ի ժամը 8.ՕՕ-ին ստացված մի հաղորդագրության մեջ կարդում ենք. «Օգնությունը 

չհասավ: Հունիսի 14-ին, ժամը 21.30-ին ինքնապաշտպանության շտաբը թոդեց Գյուղատանը: Ամբողջ 
բնակչությունը Էվակուացվե| է լեռնագագաթների վրսւյով, զառիթափերով: Մեց հետ լեռան զազաթ ենք 
հանել 2 ԲՄՊ-2,1 ԲՄ-21 եւ 1 Տ-72, բերել ենք փամւիուշւոների օպերատիվ պաշար: Իսկ ռազմամթերքի եւ 
արկերի սփ մասը, ւտը հնարավոր չէր հանել, պայթեցվել է: կորուստների մասին տեղեկությունները 
մոտավոր են. զոհվել է 20 մարտիկ եւ 50 խաղաղ բնակիչ: Թվերը ճշտվում են: Հակառակորդի կորուստները' 
200 սպանված, խփվել է 4 տանկ, 10 ԲՄՊ եւ 2 ԲՏՐ: Մանրամասը զեկուցագիր կուղարկվի առաջիկա 
օրերին: Սեր վճիռը' հիմնավորվել Մարաակերսփ շրջանի սահմանագլխի մոտակայքում եւ սկսել 
պարտիզանական պատէտսւզմ:- Շ. ՄԵՂՐՅԱՆ, ԱՉԱԼՅԱՆ»:
Ш; Նրանց ստորագրությամբ եւս մի հաղորդագրություն կա' արձանագրված ժամը 9.50-ին: «Մեր 

պարտքն ենք համարում զեկուցեւ ձեզ, որ հակառակորդը զրահսւտեխնիկայի ուժեղ թեւային 
հարվածով ուզում է Գյոդիստանի բարձունքներից շրջապսոոեւ եւ ոչնչացնեյ Թալիշ, Չայլող 
Մասալիս, Տոնաշեն գյուղերը: Շահումյանից դուրս եկածները ֆիզիկապես հյուծված են: 
Ոքճծամսւսնաթյանը էվակուացիայով է զբաղված: Սյշաջարկփոմ է ուժեղացնել Թալիշի ուղղության 
աւշապանությունը եւ ստեղծել հակատանկային ռեզերվ հակառակորդի հարձակման կասեցման ու 
նրա շրջապատման համար» [16]:
Щ Հակառակորդի հրամանատարությունն իր հաշվարկները կառուցել Էր այն հիմքի վրա, որ 

Օահամյւսնի շրջանում գրեթե բացակայում Էին հակատանկային զենքերն ու մարտական 
տեխնիկան: Շրջանը պաշտպանող 5 ջոկատի եւ Հատուկ գնդի (ընղհանուր աոմամբ' 429 մարդ) 
արսւմադրության տակ կար ընդամենը 1 տանկ, 2 ՀՄՄ, մի քանի հրանոթ եւ 2 ՄՄ-21 «Գրսւդ» 
կայանք: Իսկ հակառակորդը հարձակման Էր հանել միայն 8 տասնյակից ավելի մարտական 
տկսնիկա. միայն մեկ ուղղությունում գործում Էր 5-6 «Գրսւդ» կայանք, գումստած օդուժի եւ 
հրետանու չդադարող հարվածները [17]:
; Շահումյանի անկումը դեռեւս առեղծված Է մնում, այն խոր ուսումնասիրության կարիք ունի: 

(Պատճառները, օբյեկտիվության ու առողջ տրամսւբանությսւն հիմքի վրա, է[երհսւնելու փորձեր, ըստ 
էՏրեայթին, դեռ չեն ձեռնարկվել: Հաշվի առներւվ խնդրի բարդությունն ու խճոդվածությունը, ինչպես 
նաեւ նրա քաղաքական երկարսոոեւ շահարկումները, հեղինակները հիմնականում շրջսւնցեւ են այն, 
իսկ լավագույն դեպքում մեկ կամ մի քանի պատճառների շուրջ ծսւվսդվեւ' երբեմն տուրք տսղով 

■պյրահեդությանը: Այսպես, Բ. Ուլուբւսբյանն ամբողջ մեղքը բարդում Է ՀՀ ղեկավարների վրա, 
իհարկե, ի միջի այլոց, ակնարկերւվ նաեւ միջազգային խարդավանքների, ներքին 

անհամաձայնությունների ու այլնի մասին: «Ռուս թղթակիցների տեղեկությունների համաձայն' 
թուրքերի զորամիավորումները հայկական բնակավայրերը նվաճում Էին' համարյա առանց լուրջ 
դիմադրության հանդիպելու՛ ,- գրում Է Բ. Ուլուբաբյսւնը եւ շարունակում:- Եվ, իսկապես, մի՞թե մեկ 
օրվա ընթացքում հնարավոր Էր այդքան կորուստներ տալ... Թե՞ պաշտպանություն չի եղել 

ոյնդհանրապես: Բայց չէ՞ որ Շաշին ու Լաչինն ազատագրելուց հետո, ավելի քան մեկ ամիս, բոլոր 
■ականատեսները միաբերան այղ էին ասում, որ թուրքերն անընդհատ տեխնիկայի ու զորքի մեծ 
կ̂ուտակումներ են անում սահմանամերձ վայրերում, ամրսւպնղելով իրենց դիրքերը' թուրք 

աակչությունն են հեռացնում դեպի հանրապետության խորքերը: Այս ահազսւնգերն ինչու՞ նկատի 
չեն առնվել, ինչու՞ պատասխան քայլեր չեն սւրվեւ, չի ամրապնդվել պաշտպանությունը [19]: 
Երկրամասի պատմության հարցերն ուսումնասիրող Գ. Հակոբյանն ու վ . Հովսեփյանը գտնում են, որ 

աալսւքական ինտրիգների արդյունքում ընկավ Հյուսիսային Արցախը: Ցավալի է խոստովանել, որ 
չափազանց պարսավելի դեր է խադացեւ Հայաստանի ղեկավարությունը» [20]:
I Հետո փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցին միմյանց հասցեին: Շահումյանի շրջանի

Տնապանության պատասխանատուները մեղադրում էին ՀՀ ղեկավարությանը, ԼՂՀ ԻՊՈԻ շտաբը 
մեղադրում էր Շահումյանի շրջանային շտաբին ու հրամանատարությանը դիմադրություն 
չկազմակերպելու համար, իսկ վերջինն' ի դեմս Շ. Մեղրյանի' ԼՂՀ ԻՊՈԻ շտաբին... Շահումյանի ԻՊՈԻ 
ղեկավար Շ. Մեղրյանը մի հարցազրույցում այն միտքն արտահայտեց, որ «իր հայրենիքի կորուստը 
,այզմաքաղարական պարտություն է եղել, վերին ղեկավարության ապիկարության արդյունք...»: 
ՀՅահուԱյանն ընկել է մարտնչելով, սակայն քանի որ նրան պահանջվող օգնությունը չեն հսացրեւ, 
հպարտությունը պիտի վերագրել ԼՂՀ ռազմական շտաբին: Մինչդեռ վերջինս տարածել է այն կարծիքը, 
fall շահումյանցիները չեն կռվել, պարզապես հանձնել են իրենց հողը, դասալիքներ են, նույնիսկ
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դաւ|աճաննէտ» [21]: Հեղինակների մեծամասնությունը Ադրբեջսւնի աննախադեպ հաջոդությունե1^^Տ 
Շահումյսւնի նւ Մարտակերսփ շրջաններում բացառապես պայմանավորում 1. կամ шииЛрйНц 
սպառազինության անհամաչափ բաշխման կամ Էլ Գանձակում տեղակայված 23-րդ 
ռազմական տեխնիկայի և հենց որակյալ մսւսնագնտննրի ներգրավման գործոններով [22]:

Այնինչ Շահումյանի անկումը պեւոբ է բացատրել փոխկապակցված, թերեա, իրար լրացնող 
շարք գործոններով:

Միջազգային իրադրության փոփոխոտյոէնը հօգուտ ՕդրբԾջանի: Շուշիի ու 
պարտություններից հետո, Ադրբեջսւնը գոհի կեցվածք ընդունելով, ուժգին ա ինտենսիվ քարովչությ^^Տ 
էր ծավսդել ամբողջ աշխարհում, եւ Թուրքիայի քաղաքական ու դիվանագիտական լիակսաւ^Տ 
աջակցությամբ, շահել համաշխարհային հասարակայնության, աոաջին հերթին, տարածսւշրջօճ^Տ 
իրենց շահերին հետամուտ փնոդ երկրների իշխող շրջանակների համակրանքը: Այս 
հանգամանքը բխում էր Ռուսաստանի, Թուրքիայի, թերեա նաեւ Իրանի, անոսլդակի ձեւով նաՏւ 1 
ԱՄՆ ֊ի , Ֆրանսիայի, Իտալիայի ղեկավարող շրջանների այն մտավախությունից, որ UhH  
ամրապնդումը, նրա ցամաքային կապը Հայաստանի, դրանով իսկ նաեւ արտաքին աշխարհի Ահ H  
(թեեւ Հայաստանն էլ գտնվում էր շրջափակման մեջ) չի համապատասխանում իրենց հակասա1(ւ^Տ 
շահերին, ուստի եթե ոչ ձգտում, ապա աոնվագն կողմ էին սահմանափսւկել արդեն իսկ մայւվ^լ 
կեսերից ակնհայտորեն հօգուտ Հայաստանի ու Արցախի թեքված ռագմաքաղաքսւ^^Տ 
միաումննրը:Ռոաաստւսնի ղեկավարության եւ Թուքիայի վարչապետ Ս. Դեմիրեփ գլխավորած К  
կառավարական պատվիրակության հանդիպումները, այլ հայտնի ու անհայտ դիվանսւգիւոակօւ^Տ 
քաղերի հեռագնա նպատակը Հայաստանի վրա ճնշում գործսւդրելն էր: Ահա թե ինչու, վահսւն |̂ 
Հարությունյանը Շահումյանի եւ Աարտսւկերտի կորուստը պայմանավորում-պատճառաբանուկ էН  
Ռուսաստանի երկդիմի քաղաքականությամբ, որն ավեփ ցայտուն դրսեարվեց 1992թ. մայիսի 26-|i^H 
Թուրքիայի վարչսւպետի Մոսկվա կատարած շտապ այցի օրերին [23]:

Անշուշտ, ոչ պատահականորեն ճնշումը սկսվեց հենց Արցախից, որը Հայաստանի կենսակս/^ В  
շահերի կիզակետում էր... Այդ հետո, երբ Արցախում հակառակորդը համառ դիմադրության Я  
հանդիպեց եւ ակնհայտ էր հիմնախնդիրը գենքի ուժով լուծեւու Ադրբեջսւնի նորընտ|յ^Տ 
իշխանությունների արկածախնդրության ձախողումը, ագրեսիայի օբյեկտներ դարձսւն ՀՀ В  
սահմանամերձ բնակավ|այրերը: Ռւրեմն, չպետք է ցարմանայ, որ տաշքենղյան համաձայնաղրիս Н  
Հայաստանի միանալը չապահովագրեց ԼՂ Հանրապետությունը' այդ համսւձայնագրին անմասն ■  
մնացած կողմի' Ադրբեջանի ագրեսիայից: Դեռ ավելին, վերջինս շատ ավելի վաղ uinuigmj^  ̂
Մվրոպայում սովորական զինված ուժերի վերաբերյալ պայմանագրով եւ նրա անկապտելի մսւպ^լ 
կազմող ԵՍԶՊ սկզբունքների ու կատարման կարգի վերաբերյալ տաշ թեն պան հա սւսձ այն աղրով Щ 
(1992թ. մայիսի 15) երկա երկրների համար որոշված սպառազինությունների աոավելււպույ[ |̂ 
քանակությունը: Դա անհամեմատ նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց Մղրբեջանի համար' ■  
իրականացնել իր վաղեմի երազանքը՝ գավթել Շահումյանի շրջանը: Բանը նրւսնումն է, որ 4-րդ Н 
բանակի 23-րդ դիվիզիայի տեղակայման վայրից մինչեւ Շահումյան ու Մարտակերտ շատ սւվե|ի« 
կարճ էր, ուստի, եթե անգամ մխսժամսւնակ բախշվեր հիշյա( սպառազինությունը, մինւնույն 
Շահումյանում ուժերի հավսաարակշռություն ստեղծելու հնարավորությունը սահմանափակ էր 11, 
լինելու: Մյուս կողմից, օգտվելով 23-րդ դիվիզիայի կարգավիճակի անորոշությունից, ադրբեջանական* 
կողմը, առաջարկելով մեծ գումարներ, ռագմագործողությանը ներգրավեց մեծ թվով ռուս սպաներ ու I  
գինփւրական մասնագետներ, որոնցից շատերը ագրեսիային մասնակցեցին իրենց իսկ К 
շահագործմանը հանձնված գրահատեխնիկայով: Այսպիսով, միանգամայն ձեռնտու վիճակում* 
հայտնված Ադրբեջանը լավագույնս օգտագործեց միջազգային իրադրության շրջադարձը եւ իր* 
համար բարեպատեհ առիթը բաց չթողնելով, գավթեց Շահումյանի շրջանը, ապա եւ Մարաակերտի 
շրջանի մեծ մասը:

Ներբադաքական հանգամանքներ: Սդրբեջան. 1992թ. ամառնամուտին Ադրբեջսւնա!| 
փաստորեն տեղի ունեցավ իշխանաւիոխություն: Ագգայնամոլական Աժճ-ն նախագահի աթոռին! 
բագմեգքեգ իր առաջնորդ Աբոդֆագ Ափնփն լ\ .յփբհյին): Ակնհայտ է, որ նախագաա 
ընտրություններն էլ որոշակի համախմբող գործոն էին ադրբեջանական բանակի համար: 1988-ից ի 
վեր, առաջին անգամ, այդ հանրապետությունն ունեցավ քիչ թե շատ ազգընտիր իշխանություն, երբ; 
Աժճ-ն կարողացավ օգտագործել մինչ այդ կրած պարտությունների դասերը եւ տապալեր 
կոմունիստական վարչակարգը: Բնականաբար, քաղաքական նոր ուժերն իրենց զինանոցում ինչ-որ 
բան ունեին: Աոաջին հերթին' ազգայնական գաղափարախոսություն, էլ չենք խոսում միջազգօ* 
որոշակի ուժերի հովանավորությանը վայելԾրո մասին: Քաղաքական նոր ուժերին հաջողվեց, դեւճստ 
ընտրություններից վերելք ապրող համընդհանուր խանդավառության սղիքի վրա, առաջ տանել նաեւ 1 
զինվորական կառույցների ստեղծման ա համալրման, ռազմական պլանների իրագործման! 
խնդիրների րսծումը: Փոխվրեժի մոլուցքով տարված, նախորդ պարտություններից ափեափ զարկվող 1
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արբեջսւնցիները ներշնչվել էին մոլագար կովԾքու, մանավանդ, որ ապահովված էր ռուսների 
ախկցաթթէնը, Վքծնբի ա հխսսմք&թբի, ինչպես նաէս ապմական տեխնիկայի անհամեմաակի 
այակշաոթյունը: Մի հանգամանք Ши. 1?|շ}ւբԾյը ձայն հրի մեծամասնությունն ստանալուց հետո 
ադադրվԾց իր մրցակիցների կողմից կեղծիքների ու խարդախումն երի մեջ: Ընտրությունների 
արդյունքների վիճարկման սպառնալիքի պայմաններում նորընտիր նախագահին պետր էր 
հապշտապ հաղթանակներ արձանագրեի իր մրցակիցների բերանը փակելու, իր դիրքերն 
սւմրաւփդելու նպատակով: էլչիբեյը քաջ գիտակցում էր, որ այդ հաղթանակներին մեծ 
աղայություններով սպասում էր նաեւ պարտություններից ընկճված ադրբեջանցի ժողովուրդը, 
աստի ձգտում էր օգտագործե| իր վարկանիշը կտրուկ բարձրացնելու բարեպատեհ աոիթը:

Հայաստան. Լարված էր ներքաղաքական դաշտը: Իշխանության ու ընդդիմության միջեւ 
անթաքույց պայքար էր ընթանում: Երկրի պաշտպանունակությանն ամրացնելու վտխարեն, 
յալսւբական ուժերի ուշադրությունը գամված էր անպտուղ քննարկումների ու բանավեճերի վրա: 
էԳկփօպաքական անկայունության միտումները միջազգային անբարենպաստ պայմաններում 
. ափւոսւբեր կարոդ էին լինել ոչ միայն Արցախի, այլեւ հենց ՀՀ համար [24]:

L ԼՂՀ Հայաստանի ներքաղաքական անկայունությունը, բնականաբար, իր բացասական 
ազդեցությունն էր ունենում ԼՂՀ քաղաքական դաշտի վրա: Սրթուր Մկրտչյանի առեղծվածային 

[ մահը, ԼՂՀ Գ1ս նոր նախագահի ընտրությունների ձախողումը, աոանձին մարդկանց ու խմբերի 
տարբերակումն ըստ կուսակցական հատկանիշների, անուդդակիորեն հարվածում էին 
հանրապետության ռագմական ներուժին, պաշտպանունակությանն ու մարտունակությանը: Հունիսի 

* 5-ին ԼՂՀ 9Ju նախագահի պաշտոնում առաջադրված, բայց բավարար ձայներ չհավաքած 
Շ. Սեղրյանը, կարծում եմ4 Շահումյսւն վերադարձավ վիրավորված սրտով, ինչը բացասաբար պիտի 
անդրադառնար նրա նախաձեռնոդականության ու խանդավառության վրա: Այդ անկումային 

{ տրամադրությունը հազիվ թե վտխանցվսւծ չլիներ նաեւ նրա մերձավոր շրջապատին ու 
ոինակիցներին: Մյուս կողմից, ԴԽ-ում Սի ընդհանուր հայտարարի չգաւու հանգամանքը աներկբա 
փլայում է քաղաքական դաշտի լարվածության, փոխադարձ անհանդուրժողականության մսաին 
[25], ինչն էլ կարելի է համարել Շահումյանի անկման հիմնական պատճառներից մեկը:
Г Այսքսւնով բավարարվենք հիմնահարցի քաղաքական կողմը շոշսւփե|ուց եւ ծանրանանք 

|ա դ մսւկան գործոնների վրա: Պետք է խոստովանել, որ հունիսի 12-ի ռսւգմագործողությունը 
կադմակերպվե| ու անց է կացվեյ հիմնավոր եւ գրագետ: Մարտակերսփ շրջանի Թալիշ, Մստաղա, 
Չայլու գյուղերի ինտենսիվ հրթիռահրետսւկոծություններով եւ 1լիչան-1սաչենազետի կամուրջ 

■ոդմավարական գծով ձեռնարկված հարձսւկմամբ Շահումյանի շրջանը լրիվությամբ մեկուսացվեց 
աքաբւոակերտի շրջանից, իսկ Մարտակերտն ԷԼ Ստեփան ակերտից: Ասկերանի ռազմավարական 
| ուղղությամբ հարձակումը եւ Սառնաղբյուր, Արանգսւմին, Փրջամա|, Նախիջեւանիկ ու Դսւհրագ 
գյուղերի զավթումը անմիջական սպառնալիք էին ստեղծել մայրաքաղաքի' Ստեփան ակ երտի 

; համար, բնականաբար, գրավելով ԻՊՈԻ հրամանատարության հիմնական ուշադրությունը: Ուստի, 
երիցս սխալվում են նրանք, ովքեր պնդում են, թե ռազմական օգնությունը դիտավորյալ չի հասցվել 
Շահումյանի պաշտպաններին: Շուտափույթ ռազմական օգնություն ակնկալելը, կարծում եմ, 
անիրական էր ոչ միայն տեխնիկական (հեռավորության, կարճ ժամկետում այդ առաքումը 

սալմակերպեւու անհնարինության հաշվառմսւմբ), այլեւ, ընդհանրապես քաղաքական դաշտի 
| լարման պատճառներով: Այդ երկասւվածությունը պետք է որ խանգարեր արագ ու ճիշտ 
կոդմ&որոշվելուն: Դժկամություն եթե կար էլ, սալա չպետք է ամեն ինչ պայմանափւրե| դրանով:
К Ինչ վերաբերում է ԼՈՀ ԻՊՈԻ շտաբի կողմից անհրաժեշտ օգնությունը չհսացնելու խնդրին, 

ապա հանուն ճշմարտության պիտի ասել, որ նման հնարավորություն, ընդհանրապես, չկար, քանզի 
սակա սուղ պաշարները բախշվել էին շրջաններին կամ տրամադրվել ռազմաճակատի 
ամենավտանգավոր տեղամասերին: Ի դեպ, մի ուշագրավ հաղորդագրություն գալիս է հաստատելու 
այդ միտքը: Այսպես, 1992թ. հունիսի l l -ի ժամը 00.25-ին Շահամյւսնից Շ. Ս՜եղրյանը դիմեց Ա. Տեր- 

■հսղեասյանին ու Ս. Սարգսյանին. «Խնդրվում է հայտնել ռազմագործողության ժամանակ 
ախնիկայով աջակցելու հնարավորության մասին»: ժամը 00.30-ին տրվում է պատասխանը.
՚  «Շահումյան: Շահենին: Ամբողջ տեխնիկան օժանդակերս նպատակով ուղարկված ու ներգրավված է 
շրջաններում, պաշտպանական տեղամասերում: Տեխնիկայով օգնեյու հնարավորություն չկա: 
Արկւսդի» [26]:
I Երբ խոսք է գնում ինչ-որ խոստացված, բայց չուղարկված տանկերի մասին [27], ապա պարզ 

■կամության կողքին հարկ է դնել նաեւ այդ տեխնիկան շահագործելու ընդունակ մասնագետների 
աոկայության գործոնը: Այն փաստը, որ հունիսի 15-ից սկսած զինկոմիսարիատներ էին հրավիրվում 
ալմակսւն տեխնիկայի, հատկապես տանկերի մասնագետներ [28], վկայում է տեխնիկային 
տիրապետողների սուր պահանջարկի մասին:



'Հարկ է նշել, որ տարանջատ ջոկատնէ!րու( ու թույ} զինվածությամբ դժվար Էր IiuiutM 
բանակային մեծածավալ օպերացիան, համազորային մարտի բոլոր կանոններով սասւջնոլւլւծ 
ժամանակակից զԾնքԾրով ա զինտեխնիկսւյով հազեցված զորքին: Ֆիդայի տդերքը ժին՝ Л  
նմանօրինակ հոծզսւնզված կրակ եւ գրագետ կազմակերպված հարձակում չէին տեսնի ուոէ 
շփոթվեցին եւ ի վիճակի չէին դիմադրել: կանոնավոր բանակի, միասնական հրամանատարած 
բացակայությունը, նամանավանդ' Մսւրտակերտում [29], ունեցան իրենց աղետալի, ուլբելպօծ 
հետեւանքները...

Շ. Մեդրյսւնին մեղադրել դավաճանության մեջ անհեթեթություն է: Ինչ խոսք, որպես չրա՛ 
ԻՊՈԻ հրամանատար, նա էր պատասխանատու պաշտպանության, բնակչության ւսն վտանգած 
ու դրությամբ միջոցներ ձեռնարկելու, իրադրության սրման վերաբերյալ վերադասին զնկած 
համար: Մի քանի հեղինակների այն պնդումը, թե ազրեսիայի նախօրեին հետախուզությանը ւ ծ  
արտասովոր շարժում ու փովւոխություն հակառակորդի դասավորության սւռաջնագծտմ չի նկաաՏյ
[30], առնվազն տարօրինակ է:

Դա այն դեպքում, որ արդեն իսկ հունիսի 8փն ԻՊՈԻ ղեկավարությունը հաղորդում էր պա 
Բաշ իրում, Փափրավենդում եւ այլոտ թշնամական ուժերի կուտակման մասին: ճակատագրած 
թերացումն ա)ն էր, որ հետախուզությունը բավարարվեց սոսկ Դետաշենի ենթաշրջանում unfl 
հակառակորդի կենդանի ուժի nt միջոցների մասին տեղեկություններ ստանալով: Ի դեպ, խոսնլովշրջւճծ 
ԻՊՈԻ հրամանատարության եւ ՇՄեղրյսւնի թերացումների մասին, հարկ է անպայման ընդգծա* 
շրջանի պաշտպանությունը սկսվում ու վերջանում էր սահմսւնազծով: Երկրորդ եւ երրորդ գիծ, npufi 
սւյդպիսին, չկար: Այնինչ, պաշտպանական բնագիծ պետք է ունենար յուրաքանչ)ուր բնակած 
վերածվելով ամրացված շրջանի կամ ամրակետի, այսինքն' հանդիսանալով դիմադրության оуш)| 
Սակայն այլ հարց է, որ ինչփնչ պատճառներով, նման բայ (էտ պւսշտպան ության ամըապնւլւծ 
ուղղությամ՛բ, չիրագործվեցին: Պատահական չէ, որ Դետաշենի ազատագրման խնդիրն էր օրսւկարւծ
[31]: Սա վկայում է, որ Շահումյանի ԻՊՈԻ հրամանատարությանը թերագնահատում էր հակւտակոծ 
հնարավորությունները, մեկ, եւ երկրորդ' դեռ պաշտպանության մասին հոգ չտարած, այն փ 
չկազմակերպած, հարձակման մասին էր հոգ տարվում, ինչը, մարտավարության ու ոչ իրատնսակծ 
հաշվարկների առումով, սխսդ էր... Շահումյանում դիմադրության կազմակերպման դժվարությունն» 
կարեփ է համարել զանգվածաբար դուրս եկող (տեղահանվող) բնակչության գործոնը ու նրաՏ 
անվտանգության, հնարսւվորինս քիչ կորուստներով դարս բերե]ու մտահոգությունը, ինչը, բնականաբար 
կաթվածահար էր արել շրջանի պաշտպանությունը: Հակառակորդը նպատակային, հետեւողականոծ 
եւ անխնա հրետակոծում կամ ռմբակոծում էր ոչ միայն խաղաղ բնակավայրերը, այլ նաա 
փախստականների կուտակման, ժամանակավոր կանգառի վայրերը, քարավանները... Դա ավեփ էա 
ուժեղացնում խուճապը, կսւմազրկում եւ ուժասպառ անում վտանգի ենթարկված ընտանի™ 
պաշտպսմփն:Թշնամու հաջողության գործոններից կարեփ է համարել ուժեղ քարոզչությունը Щ 
լրատվական ճակատում նախաձեռնությունը վերցնելը: Ագրեսիա իրագործող կողմ[|
բագմակոդմանիոըեն լրատվական քողարկում Էր կատարեր հայ գրոհայիննեւփ սպառնալի կերպարն կւ| 
ստեղծել եւ այն տպավորությունը, թե իբր ադրբեջանցի գինյալները միայն ստիպված են հաըձակփ™ 
գրոհայիններին կանխելու համար: Ադրբեջանցիները Մոսկվայում հայտարարեցին, թե իրենց այո է 
աննախադեպ արշավանքը պատասխան Է հայերի այն պատրաստությունների, որոնց նպատակն կւ 
գրավեյ Ֆիզու լի, Աղդսւմ, Թարթառ ու Ղազախ քաղաքները [32]:

Ասես ի հաստատումն այն ասեկոսների, թե Լաչինի միջանցքը հակառակորդը վարձում էր է 
օգտագործել ուժեղ ճնշումով ղւսրաբաղցիներին Հայաստան դուրս մղելու նպատակով, ՍդրբեջսւնՈ 
լրատվամիջոցները Մոսկվայից լուրեր Էին տարածում, թե վաղուց փակած կփնեին այն, բայց! 
սպասում են միջանցքով հայերի հետսհարսն: Այսպես, Ադրբեջսւնի ուժային նախարարներից մնկլՏ 
Համիդովը հունիսի 18-ի իր հայտարարությունում պնդում Է, թե հիմա Էւ կարող են վերանվաճի! 
Լաչինը, սակայն դա հետաձգում են, որ բաց ճանապարհով հայկական ռազմական աժերը հեռանա® 
«Ղարսւբաղի լեռնային մասից» [33]:

Սիով բանիվ, դժվար է ներկայումս սպառիչ խոսք ասել Շահումյանի անկման պատճառներ® 
մասին: Դեռեւս բազմաթիվ հարցականներ կան, որոնց պատասխանը կտրվի, թերեւս ժամանակի !  
ընթացքում, լրացուցիչ ու անհրաժեշտ փաստարկների եւ փաստաթղթերի հայթայթումից հեսաՏ 
Մենք վարձեցինք որոշակի պարզություն մտցնել Շահումյանի անկման հիմնախնդրի մեջ, թեճւ! 
այն հեռու է ողջ իսկությունը պարզաբանելուց: Թերեւս կգա ժամանակը, երբ պատմությունը կասի! 
ճշմարտությունը ռուսական դիվիզիայի կազմացրումից հետո մնալու եւ Շահումյանի զավթմանը] 
նպաստելու, Շահումյանի անկումը քաղաքական հակառակորդների դեմ պայքարելու միջոց] 
ծառայեցնելու, շահումյանցի ու մարտակերտցի փախստականների' ոչ միայն Ղարսւբաղից, այլ ] 
նաեւ Հայաստանից հեռանալու դրդապատճառների ու հանգամանքների մասին...
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УДКЗЗОЛ Эконом
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТУРБИЗНЕСА НКР И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Ց современной обстановке, процесс расширения контактов между странами, вызваннн 
прежде всего интеграционными процессами в экономике, развитием телекоммуникаций, росте 
торговли, повышением географической мобильности и увеличением туристских потоке 
инициировал рождение безпрецедентного в истории диалога культур стран и народов. Туризи 
помогает устранять физические и психологические барьеры, которые разделяют люде! 
различных рас, культур и религий, проживающих в разных странах и находящихся на разни 
уровнях социально-экономического развития, способствует внедрению и применению передовых! 
технологий, вызывает активизацию мирового рынка товаров и услуг, содействуя! 
инвестированию средств в различные сферы производства, помогает решать проблемы занятое! 
и оздоровления населения.

Актуальность исследования развития туризма в целом, и по НКР, определе! 
стремительным развитием рынка туристских услуг. Основными предпосылками эффективно! 
развития индустрии туризма в государстве является наличие природных и архитектуршЯ 
объектов туристского характера. Чем большим «ассортиментом» различных туристских ресурсов 
располагает территория, тем больше возможностей имеет она для привлечения туристов и для I 
повышения продолжительности их пребывания в этом районе.

Арцах представляет собой одну из самых богатых, с точки зрения многообразш 
туристского потенциала, территорий бывшего Союза. Однако, влияние туризма на экономия 
этих стран пока незначительно, что связано прежде всего с недостатком внимания, уделяема 
государством данному сектору экономики. А между тем, государственные капиталовложения! 
расширение туристской деятельности, обустройство новых рекреационных территории 
строительство курортных комплексов могут дать значительный импульс роста туре проса, что по] 
цепочке передастся другим отраслям экономики. Собранные средства вновь могут был! 
натравлены на финансирование туристских проектов, развитие системы профессинальнои 
подготовки кадров. Популяризация и маркетинг положительного туристического имиджа страны! 
обеспечение, безопасность многообразия туристического продукта, подготовка компетентной! 
персонала и развитие инфраструктуры ֊  такова состоящая из пяти основных приоритетов задача! 
требующая скорейшего решения, чтобы развитие туризма стало реально возможным.
Особую важность приобретает освоение новых рекреационных территорий, строительств! 
курортных комплексов. В них развернется инвестиционная деятельность, создадутся новый 
рабочие места, расширится торговый оборот, и, как следствие, изучение состояния и! 
потециальных возможностей турбизнеса НКР как составной части мирового туристского рынка. ]

Экономика НКР икеет соответствующие предпосылки для развития сферы туризма, что 
позволит республике в скором будущем достичь более высоких показателей в развитии I  
прогрессе туристского бизнеса и решении тех проблем, которые сегодня являются 
сдерживающими факторами. Это еще раз подтверждает актуальность этого исследования, целью] 
которой стало всестороннее рассмотрение отечественной сферы туризма, определение наиболее 
важных проблем в этой области, решение которых позволит вывести национальный тур продует 
на международный уровень. Туристический бизнес стимулирует развитие других отраслей 
хозяйства: строительства, торговли, сельского хозяйства, производство товаров народного 
потребления, связи и т.д. Интерес предпринимателей к туризму7 объясняется рядом факторов. Во- 
первых, туристский бизнес, не требует таких больших инвестиций, как производство. Во- 
вторых, на туристском рынке вполне успешно взаимодействуют крупные, средние и малые 
фирмы, при этом туристский бизнес позволяет быстро оборачивать капитал, извлекать 
известные выгоды за счет валютных операций. Хорошоспланированная политика национального

II. О. Ишхан ян



торизма приводит в конечном итоге к выгоде для страны. «В ряде зарубежных стран туризм 
является одной из самых приоритетных отраслей, вклад в валовой национальный доход которых 
составляет до 80%. В разрезе государств этот показатель выглядит следующим образом: 
Мальдивские острава-83,3%, Багамские острава-41,6, Гренада-21.7. Кипр-20.8. Хорватия-11.6, 
Чехия-7,8, Польша-6,7, Словения-6,6, Италия-2.4%»’ .

Общемировой тенденцией на сегодняшний день является ускорение темпов роста рынка 
потребительских услуг как в индустриально развитых странах, так и развивающихся. Этому 
способствуют следующие факторы: увеличение благосостояния населения, появление
возможности отказаться от многих рутинных домашних работ, рост доходов, увеличение 
свободного времени и возрастание спроса на целый ряд новых услуг, связанных с отдыхом и 
путешествиями, использование сложных высокотехнических изделий в домашних условиях, 
ремонт, обслуживание и установку которых невозможно проводить самостоятельно, без помощи 
специалистов. Необходимым потенциалом для развития туризма, в т.ч. числе и в НКР, является 
наличие определенных ресурсов: природных (уникальные памятники природы, красивые 
ландшафты, леса, водоемы, реки, благоприятные климатические условия); рекреационных 
(бальнеологические, оздоровительные дома отдыха); национальных, исторических и религиозных 
ценностей (общенациональные традиции, обычаи, объекты культового назначения, объекты 
национальной культу ры); экономических (развитая гостиничная сеть, в том числе коттеджи, дома 
отдыха, спортивные базы и детские оздоровительно-спортивные лагеря, современная 
транспортная сеть); трудовых ресурсов; высокоразвитый и модернизированный сервис как 
искусство предоставления услуг. Однако, не все страны, имеющие подобный перечень ресурсов, 
могут развивать туризм, потому что развитие этой отрасли зависит не только от экономической 
обстановки в данной стране, но и от политической обстановки как внутри государства, так и 
вокруг нею, от демократизации общества и легализации экономики и от уровня безопасности. 
Внутренний туризм и его развитие зависит также от уровня реальных доходов населения и 
структу ры затрат. Понятие «туризм» для НКР далеко не новое. Издавна наши прекрасные места 
привлекали внимание людей, стремящихся поправить свое здоровье и ближе познакомиться с 
одной из древнейших культур Закавказья. Кроме того, прекрасная природа, мягкий климат, 
множество природных и историко-архитектурных памятников, богатая история края, своеобразие 
быта и обычаев населения, естественно привлекали туристов в республику. К сожалению, в 
последнее время Арцах, как объект туризма, заметно утратил свою привлекательность. Это 
связано с военными действиями, блокадой и вытекающими из этого последствиями. Были 
закрыты многие санаторно-курортные зоны, большинство туристических объектов 
национального значения пришли в запущение. Качественные перемены произошли в 
1995-1996гг., которые стали своего рода переломными. Однако, сегодняшнее состояние 
карабахской туристской отрасли можно определить как состояние неустойчивого равновесия. С 
одной стороны, сложившаяся ситуация на ту ррынке определяется специалистами как кризисная, 
связанная с падением достигших ранее объемов предоставленных туристических услуг, 
простаиванием материально-технической базы туристической отрасли и значительным ее 
несоответствием потребностям населения в туристических услугах. С другой стороны, 
отмечается значительное увеличение выездов арцахцев в зарубежные поездки, рост числа 
туристических объектов, отвечающих высоким мировым стандартам. Для НКР новые цели 
указывают на те пути, которые подсказывают иное развитие, а отнюдь не корректировку 
сегодняшнего состояния. В их число входят: новые модели развития, управления и 
хозяйствования; эффективное использование людских ресурсов; дальнейшее расширение 
массового туризма; преодоление финансовых, экономических и социальных трудностей; 
организация новых форм проведения досуга; функции, которые государство должно взять на 
себя; изменения в производстве и учете туристских услуг; разработка новых моделей 
экономического управления и разнообразных форм и средств ту ристского обмена; изучение 
концепций, касающихся заработной платы, доходов и мотивации труда, гуманитарных и 
социальных связей, экологии; осу ществление программ технического сотрудничества с у частием 
отечественных и иностранных инвестиций и др. Неразвитость туристической инфраструктуры,

ЗМ.Горбылева «Экономика туризма», Минск, БГЭУ, 2004, стр.7
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невысокое качество сервиса, устойчивый миф об НКР, как о зоне повышенного риска, привели™ 
тому, что в настоящее время на нашу стран\ приходится менее 0,01% мирового туристского! 
потока. Кроме того, по подсчетам экспертов, для присутствия на международных туристски! 
выставках (например, в Москве) фирме необходимо от 5000$ до 10000$. Очевидно, что ни одна! 
туристская фирма Карабаха не может позволить себе самостоятельное финансирование 
подобного проекта, т.к. госу дарственные вложения в развитие данной отрасли составляют всего! 
4500$, что не может удовлетворить даже первоочередные н у ж д ы  отечественной индустрии! 
туризма. Однако, за последние 3-4 года экономика отечественного туризма постепенно! 
стабилизируется. Меняется и отношение государства к туризму, о чем свидетельствует принятый! 
в 2005 году государственный Закон «О туризме и туристической деятельности» и !  
государственная целевая программа «О развитии туризма на 2006 год». Несмотря на! 
разительные сдвиги, произошедшие в Арцахе, влияние инду стрии туризма на экономику страны ■  
пока незначительно. Оно адекватно вкладу7 государства в развитие данной отрасли и !  
сдерживается в основном отсутствием реальных инвестиций, низким уровнем гостиничного ■  
сервиса, недостаточным количеством гостиничных мест, дефицитом квалифицированных кадров. I  
Для развития турбизнеса в НКР всем структурам и участникам туристского бизнеса необходимой 
разрешить следующие проблемы: разработать экономическую политику в сфере туризма! 
(соотношение между въездным и выездным туризмом); проанализировать состояние! 
национального туризма и выработать предложения по его развитию; продвигать национальный I  
турпродукт на мировой рынок; определить новые направления туризма и обосновать их I  
экономическую эффективность; разработать региональные программы развития туризма; создать! 
инвестиционные проекты и программы привлечения финансовых ресурсов в туристскую отрасль. I  
Говоря о развитии туротрасли в НКР имеется в виду развитие въездного и внутреннего ту ризма, I  
так как именно они способствуют привлечению дополнительных средств в госбюджет I  
республики, открытию новых рабочих мест и активизации платежного баланса страны. В начала I 
2000 году НКР посетило около 1000 человек. Несмотря на кратковременные колебания и сдвига I 
в отдельные годы, в развитии въездного туризма НКР прослеживается устойчивая тенденция к I 
повышению. Средние ежегодные темпы прироста туристских прибытий за период с 2000 по 2006 1 
г. составляют 20%. Тоже можно сказать, проанализировав посту пления от иностранного туризма, 1 
они увеличились с 2000 г по 2006 с 200 тыс. до 1 200 тыс. долларов, в основном - это этнические 1 
армяне, проживающие зарубежом. Многочисленные и влиятельные армянские диаспоры, 1 
раскинутые по миру, обеспечивают основную часть въездного туристского потока НКР. I 
Посещение исторической Родины с познавательной, благотворительной или иной целью. ] 
принесло в казну нашего государства в прошлом году около 460 тыс. долларов. Сказанное выше I 
подтверждает структура туристских прибытий по целям поездки. Распределение въездного 1 
туристского потока по целям поездок: познавательные поездки -  90%; частные поездки -  7%; ] 
деловые поездки -  3%. Обращает на себя внимание высокий удельный вес познавательных 
поездок в общих туристских потоках Нагорного Карабаха. И это не случайно, специалистами 
зафиксировано в Арцахе более 1700 историко-архитектурных памятников, в т. ч. около 600 
монастырей, более 500 церквей; руины дворцов, замки и крепости, а также множество 
исторических и архитектурных ансамблей в долине реки Тартар. Эти места, которые составляют 
основу культурного туризма, на сегодняшний день ну ждаются в основательной реконструкции. 
Создание вблизи данных объектов удобных средств размещения со службами ознакомления, 
безопасности, бытовыми и прочими условиями является первоочередной задачей для расширения 
туристического потока в регионы страны. Развитие туристской отрасли в государстве 
неотъемлемо связано с развитием гостиничного сервиса, который во многом определяет общий 
уровень качества национального туристского продукта. Гостиничный бизнес НКР признан 
наиболее перспективной отраслью для инвестиций. Специалисты считают, что гостиничному 
бизнесу в НКР во многом может содействовать открытие воздушного пути, связывающего 
Карабах с Арменией. Следующим кардинальным шагом в развитии гостиничного бизнеса в НКР, 
на наш взгляд, может стать корректирующая политика строительства туристских объектов в 
нашем госу дарстве. На данном этапе ее необходимо проводить в двух принципиально различных 
направлениях: в Степанакерте должны быть построены красивые и удобные гостиницы, 
соответствующие мировым стандартам, а в других регионах -  коттеджи, кемпинги и 
туристические деревни с использованием местного сырья и рабочей силы. Строительство
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I небольших одно- двух этажных объектов, размещенные для туристов в НКР, целесообразно с 
точки зрения отсутствия необходимости в дорогих и сложных оборудованиях, а также с позиции 

I соответствующего количества гостиничных номеров максимально возможной загрузки (даже в 
[ пик сезона), что избавит от простаивания материально-технической базы. Проанализировав 
[ данные гостиничных комплексов Карабаха, нами были выявлена картина невысокого, но 
I достаточно устойчивого роста числа прибытий туристов, увеличение продолжительности их 
| сребывания и резкого изменения структуры въезда туристов в НКР из разных стран мира. Так, 
I например, если еще 5-6 лет назад Европа и страны СНГ (без РА) занимали 1-ое место в списке 

прибытий (2005г -  800 туристов), то сегодня туристы из США значительно опережают их и по 
՛ продолжительности пребывания и по частоте заездов в наше государство (2005г -3000 туристов), 
[ страны СНГ -  200 человек, что в процентном соотношении составляет -20, 75, 5 %. На наш 
[ взгляд, эта тенденция будет продолжаться из-за расширяющихся политических, экономических и 

прочих связей между՜ НКР и Новым Светом. Вместе с ней повысится приштекательность Арцаха, 
как экзотичной туристской зоны, для стран СНГ, чему будет способствовать послабление и 

I  адаптация паспортно-визовых и таможенных формальностей для этих стран. Анализ
показал, что гостиничный бизнес Арцаха, как никакая другая сфера туризма, по многим 
основным показателям приближена к требованиям мировых стандартов. Но при всем, этом 
существует множество неосвоенных рыночных ниш, которые в будущем обязательно должны 
получить свое развитие, стимулируя, таким образом, весь сектор экономики. Современный 
турист желающий посетить НКР, мечтает встретить здесь следы древности, окунуться в мир 
нетронутой человеком природы, познакомиться с чем-то уникальным, ранее не виданным. Это 
отдых по формуле «три Լ» (LORF -  LANDSCAPE -  LEISURE , то есть национальные традиции- 
пейзаж ֊  досуг ). Наша страна готова предоставить все это: в лесах Мардакертского района еще 
обитают дикие животные, которые могут стать объектом наблюдения для любителей 
экологического туризма, об армянских хачкарах знают немногие, они представляют собой 
большой интерес для всех христиан, а скалистые обнаженные своды горных хребтов и глубокие 
ущелья долин рек являются просто раем для любителей острых ощущений. Однако, надо 
отметить, что современные тенденции диктуют нам необходимость разработки и комплектации 
турпакета для того специфического сегмента рынка, как люди среднего возраста. Данная группа 
занимает значительные объемы как в общих мировых турпотоках, так и во въездных потоках 
нашей страны. Следовательно, туристическое предложение, ориентированное на данный сегмент, 
должно включать услуги, соответствующие данным потребителям. За последние годы резко 
увеличилось количество молодых туристов, приезжающих в Карабах в рамках различных 
молодежных программ. Развитию массового туризма также способствует наличие в республике 
огромного количества объектов познавательного характера в т.ч. и предприятия общепита, 
специализирующихся на приготовлении национальных блюд по старинным рецептам. 
Привлечение иностранных инвестиций в этот сектор в скором будущем может не только 
наладить бескризисное функционирование служб питания, но и стать своего рода импу льсом для 
других сфер туризма. Отдельная проблема для НКР - отсутствие авиа, ж-д, морского или речного 
сообщений с внешним миром. Для уменьшения неопределенности и риска туристское 
предприятие должно располагать надежной, объемной и своевременной информацией. 
Грамотное, профессиональное проведение маркетинговых исследований позволит туристскому 
предприятию получить информацию и объективно оценить свои рыночные возможности, 
выбрать те направления деятельности, где достижение поставленных целей становится 
возможным с минимальной степенью риска и с большей определенностью. Как показывают 
исследования, экономический и маркетинговый анализ рыночного спроса будет способствовать 
повышению уровня его регулируемости и предсказуемости, что позволит строить 
соответствующие маркетинговые стратегии и максимально эффективно осуществлять бизнес- 
планирование. Подводя итог, можно сделать вывод, что туристский бизнес НКР находится в 
стадии глубокой структурной перестройки, институционального становления, формирования 
внутриотраслевых, межотраслевых и внешнеэкономических связей. Это в полной мере относится 
к процессу формирования инфраструктуры, соответствующего сегмента рынка труда, системы 
государственного регулирования туристской деятельности.

Становление в НКР высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса 
связано с решением ряда задач, таких, как создание нормативно-правовой базы и основ системы
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государственного регулирования турбизнеса. формирование современного отечественной 
туристского рынка на основе развития конку ренции, углу бления специализации и кооператив 
работе туристских предприятий, обеспечения условий для развития различных видоВ 
вну треннего и въездного туризма, интеграции НКР в систему мирового туристского рынка. 1

Ресурсная и потенциальная база туризма НКР своим многообразием и разновидности 
требует нетрадиционного отношения государства и общества к выявлению и консолидш^И 
имеющихся материальных, управленческих, экономических и социально-культурные 
предпосылок для интенсивного развития туристско-экскурсионного комплекса страны. ВывсВ 
туризма из состояния кризиса требует развития материально-технической базы, подготовив 
высококвалифицированных кадров для сферы туризма. Люди, работающие с туристами из-зЯ 
рубежа, должны иметь соответствующее образование и специальную подготовку, бьпЯ 
профессионалами. Это касается как руководителей и управляющих, так и обслуживающей! 
персонала.
Одна из главных проблем в сфере обслуживания иностранцев -  это незнание или недостаточнИ 
знание иностранных языков работниками гостиниц и туристско-экскурсионных учреждениИ 
Организация высококлассного сервиса -  это важная составная часть успешного развитиИ 
иностранного туризма в НКР. Поэтому, необходимо уделять большое внимание подготовке!™ 
отбору кадров для работы в этой сфере, людей, обладающих не только определенными знаниями 
но и соответствующим настроением, желанием что-то изменить и пониманием того, что туркиИ 
это сфера услуг, и что развивать и совершенствовать его можно только, предлагая услуги самоЯ 
высшего качества. Немаловажную роль играет и политика налогообложения. Необходимо тащш 
организовать систему мер по искоренению сложившегося в международном сообществе мифа'о! 
Нагорном Карабахе, как о горячей точке, куда турпоездки сопряжены с определенным риском 
Тем более, что сегодня, в условиях постоянного страха очередных терррористических актов. I 
туристы уделяют огромное значение своей безопасности и предпочитают отдыхать в регионах col 
стабильной политической обстановкой. Следовательно, важнейшей задачей на сегодняшний 
день, преодоление которой сделает прорыв в развитии туризма в НКР, является распространен™ 
устойчивого мнения о нашей республике как о мирном регионе со стабильной политическом 
обстановкой. А это можно сделать с помощью средств массовой информации, а также интернета! 
и тогда туризм в НКР может стать в перспективе важнейшей отраслью экономики эти! 
государств, станет привлекательной для иностранных инвестиций.

Ամփոփում

Հոդվածում մանրսւկրկիթ դիտստկվէկ Է տուրիզմի նէկւկա իրավիճակը ԼՂՀ-ում, հիմնական] 
գործոնները, որոնր արգելակում նն հայրենական տուրիստական շուկայի զարգացումը:

Քննարկվել Է ԼՂՀ-ի տուր բիզնեսի, որպես համաշխարհային տուրիստական շուկայի] 
բաղկացուցիչ մասի, պոտենցիալ հնարավորությունները, տուրիզմի զարգացման] 
նախադրյալները և մոտ ապագայում համապատասխան կառույցների խնդիրները:

Резюме

В статье подробно рассматривается современное состояние туризма в НКР, основные 
факторы, тормозящие развитие отечественного туристского рынка, изучены потенциальный 
возможности турбизнеса НКР, как составной части мирового туристского рынка, предпосылки 
развития туризма и задачи соответствующих структур в ближайшей перспективе.
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УМ342 Правоведение

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА 
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

М .Н .К у ш а к о в

Конституция как основной закон требует особой правовой защиты, призванной 
обеспечить ее соблюдение, предотвратить ее нарушения как «снизу», физическими и 
юридическими лицами, так и «сверху» -  самой государственной властью, различными ее 
ветвями.

По существу, защита конституции -  задача и обязанность всех государственных 
органов и должностных лиц, осуществляемая ими путем применения различных правовых 
средств в рамках представленной компетенции. При этом особая ответственность возлагается 
на высшие государственные органы: главу государства, парламент, правительство. Гарантом 
Конститу ции является Президент, значительными полномочиями контроля за соблюдением 
конституции в процессе ее применения исполнительной властью обладает парламент. Защиту 
конституции осуществляют правоохранительные органы: общие и специальные суды, 
прокуратура (в соц. странах -  в порядке общего надзора). В сфере защиты конституционных 
прав и свобод большую роль играет институт омбудсмена (уполномоченного по правам 
человека), получивший широкое распространение в современных государствах. Однако в 
науке конституционного права в качестве правовых средств защиты конституции обычно 
рассматриваются не только перечисленные выше органы, сколько предусмотренные 
конституцией институционные и процедурные гарантии соблюдения государственной 
властью, ее различными ветвями конституционной законности. К ним относят: особый 
порядок изменения конституции, ответственность высших должностных лиц за ее нарушение, 
конституционное правосудие. Последнее -  это главный определяющий элемент механизма 
правовой защиты конституции.

До недавнего времени конституционная гарантия соблюдения конституции самой 
государственной властью определялась как судебный конституционный контроль. Сегодня 
все более широко используется понятие «конститу ционное правосудие» («конституционная 
юстиция»).

Идея конституционного правосудия сформировалась в условиях перехода от 
абсолютизма к конституционной монархии. Возник особый институт высшего судебного 
надзора в Австрии для урегулирования отношений императорской администрации с 
администрациями подвластных территорий в период введения Конституции страны 1848г. 
Стимулом для его образования стала проблема национальностей и их представительства в 
парламенте.

Теоретическим основанием конституционного судопроизводства стала доктрина 
Г.Кельзена, противопоставлявшего метафизическим принципам естественного права его 
позитивистскую интерпретацию. Право, согласно данной логике, устанавливает нормы 
поведения, а задача науки права состоит в их изучении. Юрист не создает ничего, он только 
констатирует наличие нормы и дает правовую квалификацию фактов. Наука права, исходя из 
этого, является не нормативной наукой, а наукой о нормах. В соответствии с этим 
определяется суть конституционного контроля — является ли законодательный акт, 
претендующий стать законом, отвечающим всем его параметрам.

Различают две модели конституционного правосудия. Американская, или иначе 
децентрализованная (контроль осуществляется всеми судами страны), конкретная (поскольку
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вердикты суда основываются на применении закона в частных случаях) и носящ 
последующий характер -  действующая a posteriori (поскольку контроль осуществляли 
применительно к уже утвержденным законам). Вторая -  европейская модель, являеп 
централизованной (поскольку контроль осуществляется специальным и единственны 
судом), абстрактной, поскольку суд выносит постановления по поводу закона независимое! 
всех прочих судебных разбирательств) носящей предварительный характер -  действующи 
a priori (поскольку контроль осуществляется над еще не утвержденными законам̂  
Конституционное правосудие в ПМР соответствует европейской модели.

В юридической литературе даются различные определения конституционного 
правосудия -  от весьма кратких, до очень обширных. В целом его можно определить к! 
деятельность судебных органов, состоящую в рассмотрении дел, предметом которн 
являются конституционно-правовые вопросы, связанные с обеспечением соблюден™ 
конституции государственными органами и в принятии по ним решений, влекущих правовые! 
последствия. Современное конституционное правосудие не сводится лишь к проверке! 
конституционности нормативных актов, а призвано обеспечивать верховенств! 
конституционных прав и свобод, соблюдение принципа разделения властей во всех его! 
аспектах.

Специализированные органы, осуществляющие конституционное правосудие, обладаю! 
определенной спецификой, отличающей их от обычных судов (в том числе и таких] 
специальных, как, например, административные суды), и от политических государственных 
органов (парламент, правительство), что находит отражение в природе специализированных! 
органов, которая, по мнению многих юристов, носит двойственный характер. С одной 
стороны, это юрисдикционные органы, принимающие правовые решения в соответствии с 
формализованной процедурой, имеющей много общего с обычным судопроизводством. С 
другой -  это политические органы по порядку своего образования, состав, а главное - по 
характеру решаемых ими дел, предметом которых являются конституционные вопросы. Hoi 
почти любой конституционный вопрос всегда вопрос политический, ибо он затрагивает■  
проблему' распределения и осу ществления политической власти и поэтому не может быть не ■  
политическим.

Конституционное правосудие, в каких бы институционных формах оно не! 
осуществлялось, решает общие задачи по защите конституции: обеспечение ес верховенства! 
и стабильности, соблюдение принципа разделения властей, защита предусмотренных ею прав! 
и свобод человека. Предметная компетенция органов конституционного правосудия! 
определяется их природой как главных органов судебной защиты конституции. Анализ! 
современного законодательства позволяет выделить 4 основные группы их полномочий:

1) связанные с обеспечением верховенства конституции в системе источников] 
национального права: контроль за конституционностью нормативно-правовых актов и I 
международных договоров, официальное толкование конститу ции и законов;

2) связанные с обеспечением соблюдения принципа разделения властей: рассмотрение | 
споров о компетенции, между государственными органами (разграничение компетенции] 
законодательной, исполнительной и судебной власти по горизонтали), между государством 
и его составными частями (разграничение полномочий по вертикали: в федеративном 
государстве ֊  между федерацией и ее субъектами и между последними, в сложном 
унитарном государстве -  между центром и автономными образованиями, в простом 
унитарном государстве -  между центральными государственными органами и 
территориальными коллективами);

3) связанные с защитой конституционных прав и свобод человека: процедуры «хабиас 
корпус», «ампаро», конституционной жалобы.

4) связанные с защитой конституции от нарушения се высшими должностными лицами, 
а в ряде государств и политическими партиями (рассмотрение дел в порядке процедуры 
импичмента или участие в ней, контроль за деятельностью политических партий).
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г При этом следует иметь в виду 2 обстоятельства: во-первых, не все органы 
институционного правосудия осуществляют все или в полном объеме указанные 
полномочия. Во-вторых, в отдельных странах им присущи и иные полномочия.

|. Как бы ни отличались по объему своей компетенции органы конституционного 
правосудия, главное в их деятельности -  обеспечение верховенства конституции. Это 

| исключительная прерогатива органов конституционного правосудия.
В зависимости от времени осуществления различают 2 формы конституционного 

контроля: предварительный (превентивный) и последующий (репрессивный). Первый -  это 
проверка конституционности нормативного акта до его принятия, промульгации или 
вступления в силу, второй -  проверка конституционности уже действующего нормативного 
акта.

I Существуют 2 вида конституционного контроля: абстрактный и конкретный.
В Абстрактный контроль -  это рассмотрение органом конституционного правосудия 

[вопроса о конституционности нормативного акта безотносительно к какому-либо 
конкретному делу, конкретному интересу, подлежащему судебной защите. Поводом для 
[такого рассмотрения являются любые сомнения в конституционности нормативного акта, 
вопрос о чем ставится в общей форме (абстрактно).

I  Конкретный контроль -  это рассмотрение органом конституционного правосудия 
вопроса о конститу ционности нормативного акта, возникшего в связи с судебным 
разбирательством конкретного дела, предметом которого является защита конкретных 
интересов.

При всем значении правовой регламентации института конституционного правосудия 
его роль и место, занимаемое им в механизме правовой защиты конституции той или иной 
страны, могут быть определены только при учете национальных факторов и судебной 
практики. В целом, однако, можно утверждать, что ныне этот институт стал неотъемлемым 
атрибутом демократического правового государства, главным элементом в механизме 
[правовой защиты конституции.

ք Не является исключением и Приднестровская Молдавская Республика, где 
конституционное правосудие осуществляется исключительно Конституционным Судом. 
Конституционный Суд Приднестровской Молдавской Республики -  орган конституционного 
[контроля в Приднестровской Молдавской Республики. Конституционный Суд 
Ириднестровской Молдавской Республике гарантирует верховенство Конституции 
рриднестровской Молдавской Республики, обеспечивает соблюдение принципа разделения 
властей, гарантирует ответственность государства перед гражданином и гражданина перед 
государством.
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ՀՏԴ 82.09 Գրական тррШ

ԿՈՐՈՒՍՅԱԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՊԱՏկԵՐՐ ՄՈՒՇԵՂ ԳԱԼՇՈՅԱՆԻ 
«ՄԱՐՈԻԹԱ ՍԱՐԻ ԱՄՊԵՐԸ» ԺՈՂՈվԱԾՈ Ի ՈՒՄ *

Մ. Լ.Գրիգորյան

Մ. Գալշոյանի ամբողջ ստեղծագործությունը շաղախված է հայրենի եգերքի կարոտով: Նրա I 
յուրաքանչյուր Էջ, յուրաքանչյուր տող շնչում Է խոր հայրենասիրությամբ, պայծառ լավատեսությամբ 
Հայրենիքից քշված, անհագ կարոտի մորմոքը հոգիներում, այնուամենայնիվ հույսով և հավատով! 
ապրող մարդիկ են գրողի հերոսները: Այդպիսին Էին նրա առաջին' «կռունկ» ժողովածուի կերպարներ» 
Ձորի Միրոն, դաշտապահ Օսոն, հովիվ Ավգին, ուսուցիչ Խևիկը, հնձվոր վաղոն և ուրիշներ* 
ւէերջիններիս շարքերն են համալրում արձակագրի «Մարութա սարի ամպերը» ժողովածով! 
կերպարները: Նրանք անցել են կյանքի միևնույն ճանապարհները, ունեն նույն ահեր,! 
փորձություններով լեցուն ճակատագիրը' կոտորած, նախճիր, գաղթ...

Պատումների առանցքում վերհուշերի առկայությունը ՄԳայշոյանի ստեղծ ագ ործ ու [.ւյսւն I 
ընդգծված առանձնահատկությունն է: Այդ հուշերը նաև իրենն Mi, ինքն էլ նրանց արյունից է, նրանց! 
ժառանգորդներից:

«Մսւրութա սարի ամպերը» շարքում «ծուռ» ծերունիներին պատկերելու համար գրողը դիմե| Я  
մանկության հուշ էխին, որովհետև այդ ծերուհիները անցյալին Mi պատկանում ն, ավա՜դ, կյանքից I 
հեռանում Էին: Գալշոյանն ուղղակի վերակենդանացրել Է այդ միամիտ, գեղեցիկ և ուժեղ մարդկանց: 

Գրողի ստեղծագործության արտահայտված առանձնահատկություններից մեկն Էյ հերոսների | 
կյանքի շարունակվող պատկերումն Է իրար հաջորդող պատմվածքներում:

ժողովածուն բացվում Է «էս հին ու նոր օրերը» պատմվածքով, որի հերոսը հենց իր' Մ.Գսւ|շոյւսն|ւ( 
հայրն Է: Պատումը ներկայացվում Է հեղինակի անունից: էրգրի կարոտով ապրող իննսուն տարեկսւա 
ծերունուն թվում Է, թե գտնվում Է իր հայրենիքում: 1յրսւ խոսքն այս Է' ուղղված որդուն, «էս գարնան! 
Ծովսւսարի արտերն ինչ ցսւնենք. գարի՞ ցսսնենք, թե9 գւգիլ» կամ. «Մուշեղ, Տոնեն ես սսսրի արսդ! 
շայտ ուներ...»: «էս հին ու նոր (տերը» պատմվածքում պապը դառնում Է անհետացող սԾրնդի| 
հավաքական կերպար:

Թանձր կարոտ կա «կանչը» պատմվածքի յուրաքանչյուր տողում: Պատումի հերոսը ծերունի |  
Զոլան Է: Նա Էրգրում սիրել էր Ալեին ու կորցրել: Իր սիրած էակին հանդիպում է հիսունհինգ տարի անց I 
և որոշում փախցնեւ նրան: Ծոտ սասունցին. «Ալեեե, Ալե իմ հոգին, Ալեեեե ...» կանչելով ընկնում 1,1 
սար ու ձոր, որպեսգի ելք գտնի իր սիրո կողքին լինելու համար: Գրականագետ վ . Դրիգորյանը նկսւաեւ 1 
է. «Պատմվածքում հերոսի ապրումները, բնապատկերները միահյուսվում են ներքին երաժշտական 1 
զգացողությանը»: Թսաւգատկերներն անեն իրենց բնորոշ գույներն ու երանգները և ինքնատիպ I 
տոնայնություն: Լուրթ գույների համադրությամբ գրողն ստեղծում է «Խաղաղ լռաթյուն» պատկերը: 
կապույտը, որ խորհրդանշում է հաղթություն ֊խաղաղությունը, դառնում է անցյալի իդիլիկ պատկերների 
հենքը: Հետագա շարադրանքում հեքիաթային խաղաղությունը դառնում է հեռավոր երագ» 
Պատմվածքը Գալշոյանի սւմենսւնրբին երկերից է, իրար հաջորդող հյութեղ ոճով ձևակերպված ցնցող I 
ապրումներն m մտորումները պատումին տալիս են քնարականություն, վերջինս գրողի արձակի I 
առանձնահատկություններից է: Պատմվածքում առանձին հատվածներ հասնում են պատկեր-ապրումի I 
բանաստեղծական օրինակի: Ահա մի հատված. «Ալեեե,- Զորոն նայեց պատուհանից դարս, լեռների 
վրա արևն արդեն հանգչում էր: Արևմարք չեղներ մեջ աշխարհքին,- երգահսւնգ շշնջաց Զորոն,- կեսօր I 
ու արևմարք ու իրիկուն ու գիշեր չեղներ, ամառ ու ձմեռ չեղներ... կպիտեր' թաք գարուն... Թագ գարուն I 
ու առավոտ... Ու մեծնսղ չեղներ, Ալե, էրեխան մնար էրեխա, ես' էն նախշուն քարի վրա, դա' շաչոտ 1 
կանաչների մեջ ու քու գլխին ծաղկեպսակ, Աւե.. . » [2J:

Ամբողջ կյանքում Քեփ Թորոսին («Քեփ Թորոսը») հանգիստ չի տալիս այն ցավոտI 
հիշողությունը, որ ինքը դեռ վաքր էր, իր քրոջ հետ ընկույգ էր հավաքում և լցնում քթոցները: Սակայն [ 
գալիս է Մեհմեդ էֆենտին, յանի ուժով դատարկում ւեցուն քթոցները, իսկ Թորոսը ոչինչ չի կարողանում 1 
անել: Նա չի կարողանում գիշերն անգամ հանգիստ քնեւ, անընդհատ ցավոտ հիշողություններ են այցի 1 
գալիս երագում: Մինչև կյանքի վերջին րոպեները Քեռի Թորոսն ընդվզում Է այդ արյունամած աչքերով

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՍ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Աստղանիշով նշված բո/որ աշխատանքները գեկտցվեյ են «Երիտասարդ գիտնականների П |
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Ոյսփկանապետի դեմ ե կռիվ տալով ավանդում Է հոգին... Թորոսի արջին մյււոքն ուղղված Էր թոռանը. 
|<է:դնի ու ձգուկ, Ծա դառնաս իմ նկած ճսւմվավ... էն ճամփԵն, սաււ ու ձորի մեջ րանգ թել խճճված կռվի 
(կոտորումի իմ մոլոր ճամփնն, դու կծկիս ու նա դառնաս, ձգուկ» ա):

Щ Անկասկած, գրոգի իդնալ հնրոսը Դավոն Լ' համանուն նովնլի կննւորոնաձիգ դեմքը: 
|Պաաւ1փսծքի սյուժնն գարգանում Է Դավոյի վերհուշի միջոցով: Մահսւմնրձ Դավոյի մահճի շուրջն նն 
|ւաւ|աքվում նրա ֆիդայի ընկնրննրը: Դւգևարքի մնջ Դավոն վերհիշում Է. «Օրհասական մարտեր Էի 
աղում Անդրանիկի գյխավորությամբ, հանկարծ կռվի թեժ պահին հոգեպարար մի նրգ, սանս կապում Է 
ափրների ձեռքերը: Յփդսւյիները ջարդում նն թարք գորքին, ն նրիտասարդ երգիչը գնրի Է ընկնում: 
աւդրսւնիկի այն հարցին, թն նրիտասարդ գինվորն ինչու չի գննք վերցրել, թուրքական շոդոմ ժպիտը 
■ղ&մքին երգիչը պատասխանում Է. «Իմ գործը երգելն Է, փաշա, նս գործ չուննմ սպանն|ու հնտ»: Եվ 
|պււ|էոափ սիրույն Անդրանիկը ննրում Է շնորհում նրգչին, հրամայում Է ձնռ չտալ, բայց գինվորննրից 
ւ№կը Դավոն, առաջ Է գալիս ու ասում. «Իմ տոհմը նրգ չուն Մի, փաշա, թույլ տաս, թույլ չտաս, 
սպանելու նմ» [4J: Եվ սրի ծայրով թռցնում Է նրգչի գլուխը: Անդրանիկը զայրանում Է այդ զինվորի վրա ե 

(ամայում Է կապել ու ջուրը նետել: Դավոյի ընկերները գետափին նրան ագատ նն արձակում ե Դավոն 
ադնահատնյի ծառայություն Է մատուցում հայրենիքին: «Քու ճակատին ուրախություն կա, Դսւվո, 
նկատում Է ընկերներից մեկը,- դա երգիր կերթա՞ս, քու սիրտն ի ՛նչ կագն»: Դավոն դժգոհ տնքաց, շուրթը 
'շարժեց. «Ձիս չխսւնգարիք, կռիվ կերթամ, ով գարկվի, դավաճան Է«: Գրականագետ Մնլս Սնթոյանը 
նկատել Լ. «Նովելին բաբախոդ ռիթմ է հաղորդում «Ով գարկվի՝ դավաճան է» ֆիդայսւկան թալիսման- 
խոսքը, որը տարբնրում է ե մահամ՜նրձի, ե նրան շրջապատած համերկրացի ծնրունիննրի հոգնկան 
աշխարհը. «Երկու հիմնարար պատկերով է բացվում առնական ռազմիկի ն, իրոք, վնրջին մոհիկան֊ 
■գինփւրի սքանչելի կապարը: Երգի պատկերում Դավոն չի ենթարկվում զորավարի հրամանին, 
|գլխատոււէ է գազանացած հրոսակների բարոյական նեցուկ ու ոգևորության աղբյուր հանդիսացող 
ւէկպչին, ղի նրա նրգը չար գործի ու չարագործներին Է ծառայում: Զորավարի հրամանին չննթարկվնլու 
աաոիժն Արածանիում խեղդվելն Է: Պատկերի լուծումը փրկված Դավոյի հնրոսսւկան սխրանք- 
աոագոտությունն Է' մարդու հաղթանակը» [5]:

Щ «Արյունը պնտք Է լվանալ արյամբ,- դա Է ճշմարտությունը»: Այս սկզբունքով նն առաջնորդվում 
Գալշոյանի հերոսները: Ծովսւսարի Օհանը համանուն նովնլում մնկ անգամ ես հաստատում Է այդ 
(մարտությունը: Հերոսին մինչե խոր ծնրույ յ̂ուն հանգիստ չի սազիս այն ցավոտ հիշողությունը, նրբ 
; հայրը դանակով կռվի Է բռնվնլ ասկյարների հնտ ու ինչպնս հայրն արնաշադախ գլորվում Է Ծհվասսւրի 
փեշնրիե: Հոր ձայնը հնչում Է որպես հայրննի հողի կանչ: Ծանր սւպրումննրն Օհանին 

■ափաարակշռությունից հանում են: Նա որոշում Է գնալ Ծ՚ովասար ե վրնժ լուծնլ թշնսւմուց: Այդ 
|մասին ասում Է }տ որդուն և մնացած հարազատնէկփն. «Երգիր կնրթամ, առավոտ կնրթամ,- հաստատ 
ասաց Օհանը ե շնշտեց,- առավոտ նս ճամվարդ նմ: Դե, քննք, որ առավոտ շուտ Էլննք, ճանսւպսւրեք գիս: 
եսէլքնիմ»:
В  Այտղնս, Օհանը 15 օրվա պաշար է վերցնում՜ հաջորդ օրը ճանապարհվնլու համար: Առավոտյան, 

կւբ Օհսւնը գյուղից իջնում է, նա հնռվից նկատում է ցածրում կանգնած ավտոն ե ուրախանում: 
այխամեքենան նկնլ էր, որպեսզի Օհանին տեղավտխի հոգեբուժարան... Արդին Էր բերել...

В  էրգիր գնալու ցանկությամբ վառվող «ուխտի» ճանասրսրհված Օհանին որդին նստեցնում Է 
!<շւոապ օգնության» մնքննան, իսկ խեղճ Օհանը կարծում Է, թն որդին տանում Է ճանապարհելու ե 
թաղկում Է:

««Փոչվտւչ Մնլոն» պատումը հիշեցնում է Ակ. Բակունցի նույն թեմայով գրված «Ծիրանի վաղը» 
աոէպծագործութթւնը: Մելոն «Ծիրանի վաղը» պատմվածքի հերոսի' Հագրոյի նման հայրենի եզերքից 
էԱոսցսւծ, էրգրի կարոտն իր սրինգի նվագից ւաճաղ կերպար է: «Դաղթը խեղճ Մելոյին ձմեռնամուտի 
մի օր իր սե թևերով նետեց լեռնային մի խարխուլ գյոպ: Դարուն էր բացվել ե մի իրիկնապահի մարդիկ 

|ա1աան, որ Փոչւիուչ Մելոն տանիքին կրակ է արնլ U նստել կողքին: Փոչւիուչ Մերցին տեսան կտուրին 
հստած ն հափսքվեցին, գնացին նրա մոտ: Այսպես, Մելոն փչում է իր վաղը ե թոհուբոհից, լաց ու 

աւկանից խլացած ականջները բացվում են հեռացած-մոռացած հնչյունն էտի առջև» [6]:
В  Պատմվածքը ներկայացվում Է հեղինակի անունից: Նա ընկերոջ հետ հանդիպում Է Մելոյին, 

■հրացում նրա հնտ, բայց վերջինս իր հիշողությունների ու խոհերի հետ Է: Հեղինակը եզրափակում Է 
■ատմվածքը. «Մոռացել Էր մեգ, մոռացել Էր իր տեղը, մոռացել Էր, որ խոսում Է... Նրան թվում Էր, թե 
I ինքն իր մտքերի հետ Է, ամեն օրվա պես հիշում Է...» [7]: Այս պատկերն ուղղակի անմարում կարոտից 
■յմփւծ մի ուշագրավ պատրանք Է:

«Պատրանքը կենտրոնական տեղ Է գրավում նաև «Խոթեցի Ափրեն», «Աղորիք» 
«քամվածքներում:

«Երկար տարիներ Է, ինչ Ափրեն չէր կարողանում իր նոր կառուցած տան հատակը շիներ, 
աովհեւոե ծայրահեղ աղքատ էր: («Խութեցի Ափրեն»): Սակայն գետինը նրան միշտ հիշեցնում է իր 
աայրենի տունը, կարոտով է վերհիշում մշուշի հետևում թողած, իր սիրելի էրգրում բզկտված 
ասկությանը: Բայց գսղիս է մի պահ, երբ Ավտեն որոշում է վարպետ գտնել’ հատակը սարքելու
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համար: Նա արդնն տախտակ ուննր: Սակայն ոչ մնկն անվճար չէր անում, ինրն էլ վազ ,՝iulilfH 
Բախտից հալածված մսւրդր վնրցնում է մուրճն ու մէՅխը ու ջղայնացած սկսում տախտակննրը |սփ® 
մտքում հայհոյնլով վարպետին:

հաջորդ օրը գյոպում լուր Է տարածվում, թն Ավւրնն տանը «պոլնլ Է»:
Ափրնի կինն անընդհատ գովաբանում Է ամուսնուն, սակայն վնրջինիս հիշողության մնջ 

հայրական տունն Էր, իր մանկությունը:
«Մի անգամ սննյակում րայ|նց նրկարությամբ, րայլնց լայնությամբ, գնաց անկյունագծոփՈ լ̂ 

դարձավ, բայց ոչ մի անկյանից արևի փոշոտ սյունը հայանվԾլ չէր կարոդ, որ ԾդԾլ էր մինչև huiuu^H 
սարքնլը բաց գնտնի վրա»[8]:

Ափրնն այլևս չկսւրոդացսւվ գսսլնլ իրնն, վնրցնում է {ինգը և հատակը բանդում: կնոջ ձայե|^Տ 
գյոպացիները հավաքվում նն Ա աշխատում հնտ քաշն] Ափրնին, որն սուում է. «Դուք ոչ պոլը շինհլօ^լ 
օգնեցիք, ոչ բսւնդնլաց օգննբ: Մննսւկ թոդնբ գիս» [9]:

Սյուժնն բացահայտում է խութնցու բնավորությունը: Պատրանքը դաոնում է մարդու էությունը: I  
«Աղորիք» պատմվածքի հիմքում ընկած է լսողական պատրանքը' ի տարբերություն 

պատմվածքի, որւոնդ առկա է տնսողսճլան պատրանքը: Մանրաբնռ է պատմվածքի հնրոսի' Իպ™; 
ընտանիքը, ամնն ինչ սակավ է ու դժվար ձնռքբնբովի: Գյուղատնտնսական աշ խատան քննրի և 
հաշիվննրի մնջ խաոնված, աշխատանքից դսւդրած ԽսւլՕն հանկարծ լսում է «հնդնդ» գույժը \ 
մաքառում է ափքննրի դնմ: Նման վախ Խալնն ապրնլ է մնկ էլ գաղթից մի քանի տարի սաաջ, կ \ 
«նկա՜ն» կանչը աշխալւհը խառննց իրար:

Պատրանքը միակ բացառիկ միջոցն է ննրդաշնսւկ անցյալն ընդհատված պահից վնրապլւն|էՏ 
համար: Բագն Առաքնփ համար այդպնս Էլ պատրանք Է մնում, թն գյուղից հնռու, իրոք, պատաշա՞րն 
արդյոք, սպիտակին սաղիս, թն ոչխւսրննրի հոտն Է, որ Լքգրամ նղած ժամանակ տանում tpH 
ճակատասար: («Պատրանք»):

Այս պսոոմվածքննրի մնջ առանձնանում նն шц հնրոսննր, որոնց ննրքին կռիվը նաև իրէծւյՏ 
հոգևոր անկախության համար Է, մի քանի պատումննրում խորացվում Է բնագգացությունը, հնրոսննր; В  
սնրտ կապվում նն հողին, հայրննիքին, թփին, քարին, ջրին, ծափն:

Ագնիվ անհատի ճակատագրի մասին Է պատմում «Ննրսնն» պատմվածքը: Ննրսնն շրջկուվՏ 
հաշվապահն Է, որն ատամ Է իր ցմվտր պնսփն: վնրջինս' ւէիրաբ Եգորիչը, չսւփագսւնց անագնիՏ 
անարդար մարդ Է: Սակայն նրա ծննդին սւմնն ինչ վտխվում Է: Նախագահը հրավիրնլ Էր բոլոՏ 
աշխատոդննրին: Շսւտնրն նն նրան գովաբանում իրննց բաժակաճառնրով: Ննրսնն, տնսննլով այղ ■  
ամննը, վնր Է կննում ե ծավալուն բաժակաճառ ասում' գովաբաննլով իր պնտին.

«էյվ այն Էլ ի նչ գովք... Մնում Էր, որ դռան մոտից գնար, հսւսննր սննյսւկի գլուխը, վիրաա 
Եգորիչի ճակատը հսւմբուրնր» (10]:

ՈԻշ նրնկոյսւն Ննրսնն շրջկննտրոնից վնրադառնում Է տուն' պառկում քնն}ու: կնսգիշնրյս! 
գարթնում Է, հիշում իր բաժակաճառը ն գդջում իր արածի համար. «Բաժակաճառը... բաժակաճսաըա 
հիշնց ու տնքաց»:

կնԱգիշնրին Անկն ում Է նախագահին, հնտ վնրցնում իր խոսքնրը. «Դիշնրով նկսւ գիմ խոսրը նտ |  
առնիմ ու Էրթամ: Ով ինչ ճսւոնց, աստված իր հնտ, բայց նս գիմ բաժակաճառն նտ Է կստնիմ, գիմ գովքն! 
նտ Է կառնի մ, ախպեր, հոգի ունիմ տալու... Դու ի՞նչ հայրննսւսնր, ժամանակ-ժաման ակ կճափսա! 
մարդկանց աչքին թոդ Է կփչիս: Դու ի՛նչ ագնիվ ու արդար, քո շահն ի՜նչ պահսւնջնց, դու Էն կսւնիս: Դու I  
ինչ փաչք մարդ, միլիոն ունննաս, Էլի քիչ կթվա: 1Սնդրիս Էլ, Էլ չնմ խոսի: Ես գնացի» [11]:

«Թաթոն» պատմվածքի համանուն հնրոսը եգան աչքնրի արտացոլանքների մնջ տնսնում ԷI 
մահացած հոր աչքնրի արտահայտությունը. «Եգան աչքնրից համառորնն նայում Էր հայրը... Դու իժ I 
Հ\ո հնրն նս, իմ ջոջ նզ, դու իմ Հյո հնրն նս» [12]: Սա հննց ամեն ինչի վտխննրթափանցփսծ 1 
հարսւգատությունն Է:

Մարդու, բնության ու հայրննի նգնրրի սիմվոլ Է դառնում Գինարբ ծաղիկը: («Գինարբ ծաղիկը»): 
Պատմվածքի հնրոսը' Բարսնղը, նախրապան Է: Նա հանդում տնսնում Է Գինարբ ծաղկին, որին 1 
Երգրում Էր առաջին անգամ տնսնլ: կարոտը հոգում Բարսնդ պապը ծադիկննրից մի գնղնցիկ փունջ ԷI 
սարքում ն տանում գյուղ: Գյուղ Է տանում, մարդկանց բաժանում նրկրից հիշատակ մնացած 
հարագատննրին՝. «Մսւրութա սարի ամպերը» ժողովածուի ե առհասարակ Մ. Դավոյանի I 
պսւտմվածքննրի գլուխգործոցը կարելի Է համարել «Մարմվտն արքան» ստնղծսւգործությունը, որով Էլ 
ավարտվում Է ժողովածուն:

Ութսուն տարին անց Մամփրնն որոշում Է սովորն լ հայոց այբուբննը. «Մհր Թագավորը սուրբ 
Մաշտոցի այբուբննն Է», սա Է պատմվածքի գաղափարը, որն անընդհատ կրկնում Է Մամւիրն արքան: 
«Մսոիրե արքան» պատմվածքը խտացումն Է այն սւմննի, ինչ անում Էր հննց ինքը' հնղինակը: 
Այսինքն՜ գոնն գրով մոռացումից փրկնլ հայրննիքի հիշատակննրը, պատմության ճշմարտությունը, ե 
այն պահ տալ սնրունդննրին: Հակառակ դեպքում թշնամին սւմնն ինչ կհարմարնցնի իրնն, իրննը 
կդարձնի ոչ միայն քարտնզը, այլև ոգնդնն սրբությունննրը [13]:
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К  Պատմվածքի հերոսը հեգնում Լ սուսանին ՚  ասելով. «Դու սուլթան սս, բայց սեփական գիր չուննս, 
աւրիչի տառերով Йи գրում արյունոտ հրամաններ, իսկ մենք թագավոր չունենք, բայց ունենք սեփական 
ад: Եվ իմացած եղիր, որ սուրբ Մաշտոցի գիրն Էլ սեր թագավորն Է: Եվ մենք p i արնոտ ձեռքը մերժում 
tfopli մնր արդարախոս ու արդարամիտ թագավորի ձեռքը համբուրում ու դնում Ենք մեր գլխին» [14]:
В  Ամբողջ գյուղը դրնգում Է, ե ոմանք ասում նն. «Ձմեռ Է. փոթորիկ Է մտել Մսւմփրեի գլուխը, 

քարնան հնտ դուրս կգա» [15]: Բայց Մսւմփրնն շարունակում Է իր հայրենանվեր գործը. «Հայոց գրերը 
;հայոց զինվորներն Mi»:
В  Այբուբննը սովորԵլուց հնստ Մսւմփրեն թնրթ Է կարդում ե կթվորուհի հարևանի մասին գրված 

Թրամբարձ ու սխալ հոդվածի համար գայրանում: Նա նստում Է ու նամակ գրում խմբագրությանը' 
աղվածի հեղինակին. «Այդ հարևանուհին սրագում Էր բժշկոմփ դսանալ և աղքատությունն Էր 
աաաճսոշը, պւ նա չկարողացավ հասնել իր երսւգանքին: Իսկ ժոանսղիստը գրսլ Է, թև նրա երազանքն Է, 
որ կթվորուհի դաոնա»:
К  «Փւրի համար հոգին չնն ծախսի- ասում Է Մսւմփրե արքան,- Սուրբ Մաշտոցի արդար 

անվորներին անարդար հրամսւնննր մի' տուր: Քո հարամ աջը քնգ քսւշե» 116]:
■  Մամփրն արքայի վնրջին գիրը՝ ուդդված թալանչի Օսմանին, ցնցող Է: Նրա հիշողությունից չի 

|նջվում այն, որ իր հայրենի Մհհրև աղբյուրն Օսմանը նոր անուն Է կնքել' Աթաբունսւր. «Օսման, 
թալանչի Օսման, ուրևմն, ուրևմն որպևս ափսգակ որ ճամվփն կանգնսցիր, Էդ ճամփեն քոնն Է, հա՞: Քու 
աւլանչի ձեռքն, որ դռան դիպավ, Էդ տունը քոնն Է, հա °: Քու հարամ շունչն որ աղբրակին դիպավ, Էդ 
ոալրյարր բոնն Է հա՞... Աթաբունսւր... Սասնռ սարերում Աթաբանար հարամանուն աղբյուր չկա: Չկա 
pi չկա: Աղբյուրի անունը Մեհրս Է, Մևհրս Էլ կմնա: Առյուծ Մհերն Է Էդտեղ, հսնց էդ աղբրակի բխած 
տեղն է հւմնդիպել առյուծին ու ճղևլ գաասյծն ոէ, կամոք սւրարչի տեղնատեղն աղբյուր Է թխել: Եվ 
|արարիչն ինքն Է կնքել Մեհրեաղբյուր. Արարիչն Է ծնել ու արարիչն Է կնքել: Օսման, թալանչի Օսման, 
էանլմեռնեմ, դու Էլ մեռնես, աղբյուրի անունը Մեհրե Էր ու Ս՚եհրե Էլ կմնա» [17]:
P  Մ.Գալշոյանը «Մամվտե արքան» պատմվածքում շոշափում Է քաղաքական հարց. «Ռուս 

աղզատների սվիններն այս անգամ կփայլեն ՜Ծիրնկատսւրին, կշողշողան Անդոկ լեռան կատարին: 
pnuji, իհարկե, կհաղյփ, կասկած չկա. սալդատի սվինից ասկյարը դողում Է, ռուսը միշտ Է հաղթել ու 
[կհաղթի: Ռուսաց սվինը կհաղթի, այո, բայց վերջում, ամենավերջում կհաղթի Եվրոպայի 
աանագիտությռւնը: Այո, Եվրոււլայի նենգ քաղաքականությունը հաղթող դուրս կգա: Այ, այդպես 
|կլինի: Եվ անիշխան ու անգեն ժողովուրդը կպատժվի իր երագի, հա յսի ու ռուսասիրության համար» [18]: 

К  Գշեք, տեր կանգնե՛ք ձեր կորստին. այս Է պատգամում, ինչպես ամբողջ գիրքը, այնպես Էլ 
|«Մսւմւիրե արքան» պատմվածքը:

В  Հեղինակի պատմվածքներում հերոսների արտաքին նկարագրություններ չկան: կան նրանց 
ա̂ աչխարհի խորը թափանցումներ, հոգեբանական ընդգծված առանձնահատկություններ: Պարգ ու 
ասւմիտ, արդար ու ագնիվ մարդիկ Mi նրա հերոսները: Նրանք նվիրված են իրենց հայրենիքին, որն Էլ 
ապրելու միակ իմաստն Է և հանուն որի մաքառում են մինչև մահ:

Գրականություն

Щ 1. |վԳրիգորյսւն, Մ. Գալշոյանի ստեղծագործությանը, Երևան, 1988, Էջ 107:
■ 2 .  ՄԳալշոյան, Մսւրութա սարի ամպերը, Երևան, 1983, Էջ 180:
В  3. | Նույն տեղը, Էջ 197:
В  4. Նայն տեղը, 1983, Էջ 217:
■  5. Մելս Սանթոսյսւն, էպիկական կերպարի ստեղծման չավաւմները, վսւնաձոր, 1984., Էջ 107:
В б .  ՄԳալշոյան, Մսւրութա սարի ամպերը, Երևան, 1983, Էջ 232:
В  7. Նույն տեղը, Էջ 235:В 8- Նույն տեղը, Էջ 283:В 9. |Նույն տեղը, Էջ 284:
В 10. Նայն տեղը, Էջ 203:
Щ 11 Նույն տեղը, Էջ 209:ВШ- նայն տեղը, Էջ 238
В 13- ԴԳասպարյսւն, Հայ գրականություն, գիրք երկրորդ, Երևան, 2002, Էջ 329: 
i  14. ՄԳալշոյան, Մսւրութա սարի ամպերը, Երևան, 1983, Էջ 401:
В  15|Նույն տեղը, 1983, Էջ 400:
B l6 .  Նույն տեղը, 1983, Էջ 401:
В 171 Նույն տեղը, Էջ 403:
В 18 . Նայն տեղը, Էջ 402:

ա Ա[№Հ գրականության և յրագրության ամբիոն
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ՀՏԴ 82.09

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԻՏԱկԱՆ Տ1/ԼԵկԱԳ-ԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

կՈՄԻՏԱՍ ՀԱկՈԲՅԱՆ. ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՔՆԱԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՍ ՚

Ն .Ա . Հովհաննիսյան

2 (15), 2007

Գբականությ

կուքիտաս 'Հակոբյանը բանաստեղծ էր աշխարհազգացողությամբ, ձիրքով ու փսրրւ^լ 
Նրա կյանքն ընդհատվեց քսանմեկ տարեկանում, պատերազմող զինվորի համազգեստի щШ  
հայրենյաց պաշտպանի խրամատում: Մի ամիս հետո պիտի բոլորեր կյանքի քսաներկ* 
տարին, ընդամենը օրեր էին բաժանում իր եւ սիրելիի նախասահմանված - չկայանանք 
հարսանիքից: Իր կյանքի հետ կիսատ մնացին եւ' սիրո հարսանիքի, եւ՛ զրական цш^Н 
հանդեսների բերկրանքները: Գիտակցական իր կարճատեւ կյանքը կոմիաաս Տակոբյա^լ 
ապրեց աշխարհին հրաժեշտ տվոդի խոհականությամբ: Իմաստասիրաբար հաշտ էր մսւհփւՏ 
հետ, գիտեր, որ մահը հավերժական կյանքի շրջապտույտն է, իրեն որոնում էր մահւ|աե11 
կյանքի հանգրվաններում. «Մի օր կծրարես/ իմ վարքը/ որպես հիշողություն.../ Ես չեմ լինի1!  
Ես ուրվականների ուղեկցությամբ/ կհասնեմ հրեշտակների մոտ, /նրանք իմ մարմնից/ կսանէՏ 
ոգին /ու ինձ կձեռնադրեն/ անդրերկրային առասպելն երի քահանա:/ ...Shinn իմ մարմին® 
որպես ընծա,/ կառնեն աստվածները/ ու ինձ կկտակեն/ գահավիժման ընթացքին/»:

Ստեդծագռրծեց ընդամենը երկու-երեք տարի: Դիրն օժտված էր, տարողունակ, սւնսովո® 
Արդեն ուրվագծում էր գեղարվեստի իր տեսակը, խոհագգայակսւն-պատկերային Л  
համակարգը: Բանաստեղծի իր սկիզբը, սակայն, զուգադիպեց իր ժողովրդի վերածեն® 
սկգբին: Բանաստեդծ-գինվորն էր այդ վերածննդի, անկախության կերտման դժվար պայքար® 
Գրիչն աշխատում էր ակնթարթներով, զենքի ժամանակն էր: Զինվոր էր վարքով, բսւնաաո1սլ® 
ապրումներով: Մտքերը խռիվ էին, հոգսաբեռ հայրենիքով, մարտնչող ու զոհված ընկեյւննյտ! 
սպասումի ճանապարհներին տագնապող սիրած էակով: կյանքի ու մահվան խրամատնելտ! 
ինքնավերագտնումներից շվարած բանաստեղծի միտքը շարակարգում էր այսպիսի ւոողճա 
«Աչքերիս մեջ՝ անձրեւ:/ Արեւ' իմ աչքերում:/ Շփոթվեւ է ժամանակը:/ Շփոթվել է այնպճո 
ինչպես/ Եղանակը իմ աչքերում:/ ...Ես կռվում եմ/ Ու կը-րա-կում եմ չափածո,/ Տեղը պահոս! 
հանգն ու վանկը:/ Տեր իմ, Աստված /  Այս ինչ եղավ./ Շփոթվել են/ Իմ գրիչն ու ավտոմատը/: I  

1997 թ. Երեւանում հետմահու յույս տեսավ կոմիտաս Հակոբյանի երգերի ղիրլա 
«Նվիրում» խորագրով: Գիրքն ընդգրկում էր բանաստեղծի «Խրամատներում ]էհ|
խրամատներից դուրս», «Գոյության պատրանք» շարքերն ու օրագրային հուշեր: Ս՜ինչ ա ս 
1993թ., առանձին գրքով հրատարակվեւ Էր «Գոյության պատրանք» շարքը: Բանաստէպծտ 
տաղանդը նկատեցին շատերը: Գիրքը գնահատողների մեջ Էր նաեւ Մ. Խանգադյանտ 
«Ծավալով սրտի պես վտքր, բայց սրտի պես կյանք ու ոգի կենդանի պահոդ բանաստեդծակսա 
այղ պատառիկները համազգային արժեքներ են,- գրամ Է Ս. Խանգադյանը: - Հասուն ոգի, 
արթուն միտք, մարտական կամք, հաղթանակի հավատ, նաեւ ջահեւ սրտի սեր: Սեր 
խրամատում, մահվան երկյուղը վանող աստվածային սեր»[1]:

կոմիտաս Հակոբյանը ժամանակային վիթխարի ընդգրկումների բանաստեղծ է: 
Բանաստեղծի համար իր գոյության սկիզբը հավերժական ժամանակի նախասկիգրն է, 
երակներում հեթանոս նախապապերի հնամյա արյունն Է, ինքը' այդ արյան ագնիվ շառավիղց 
Հեթանոս իր պապը Վանա առասպելական ծովաջրից Է ծարավը սնեյ. պապի հետքերով սլիսփւ 
վերագտնի իրեն. «Երբ մոտ գա մի օր /ժամը արարման/, Ես հաղորդության կգնամ երկին! 
Աստծուն կասեմ, /Որ իր ծննդից/ Դեռեւս առաջ /Հեթանոս պապս/ Միշտ ջուր Էր խմում I Մեր] 
ծովից վանա.../ Տուր ինձ այն ծովը, /Շատ եմ ծարավել/: Հետո տունդարձիս/ կբարեխաա 
հրեշտակներիս,/ Նրանք կայցելեն/ Մեգ ամեն գիշեր/ Ու իրենց ճերմակ/ Թեւերի վրա/ կբերես]

Ասսպանիշով նշված բո/пр աշխատանքները գեկացվե/ են «Երիտասարդ գիտնականների
գիտաժողովամ»: Ստեփանակերտ, ապրի/, 2007թ.:
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■0ԻՅՍԸ' /Որպնս ՀԱվԱՏԱՄՔ/: Երբ մոտ qui մի օր/ ժամը արարման՝/ Հեթանոսական 
■սրբով ու բարքով/ Ես ջուր կխմնմ/ Ծովից իմ վսւնսւ»:

■  Աոհսւսարակ, կոմիտաս ■Հակոբյանը հնթանոս բանաստեղծ է' ծննդով, ինքնսւյրամով, 
■ծգերագգացողությամբ: Բանաստեղծը, իր գոյաթյան ակունբննրի որոնումն նրից
■ասւոեացած, հրապարակավ հայտարարում է, որ ինքնըստինքյան չի ծնվնլ, հին 
■տվածներն են ստեղծագործել իրնն. «Ես չեմ ծնվել: /Աստվածներն են հորինել ինձ:/ Իսկ 
■յխսւսւոեղծ իմ օրվանից/ Երակներիս ջրհեղեղում /Գալարվում է/ Աստվածների վարքն 
№բաեոս»:

■  1սոհափիլիսոփայակսւն էր նաեւ սիրո դեպքում: Նոր է խոսքի համակարգը, 
■ստվերավոր՜ մտորումի եղանակը, կշիռ ունեն բառն ու բանը: Սերը նրա պոեգիայում մերթ 
iiifyihuhnu ապրում է, մերթ' տարերային, անափ, անբռնազբոսիկ զգացում: Ահա այդ սիրո 
«^արտահայտումներից մեկը: Բանաստեղծի աչքերում լճացած է աղջկա փշրված հայացքի 
■ցավը: Արցունքը հիշողությունը տանում է դեպի ոգեղեն տարերքի հին գիշերը, երբ հոգու 
■արձրագույն վիճակը հավասարվում էր աստվածացմանը. «Ե՞րբ էր, արդյոք, /Հիշու՞մ ես, / 
I Երբ էս գինով, գիշերվա/ Երակի մեջ ոսկեղեն/ Քո շուրթերի կրակով/ Աստվածացա բո գրկում»:

■  «Մեկը սիրել է ինձ» բանաստեղծությունը բերում է անձրևոտ աշնան, սիրո մեղքի ու 
ւ թախծի տրամադրություններ: «Ն ա » երրորդ դեմքի դերանունը այդ բանաստեղծության մեջ 
I մի երրորդ անձնավորության է, որը «սիրել է» բանաստեղծին: Այդ սիրուն համադրվում է

№ղբի գգացումը, քանի որ տրորվել է «աշունը», այսինքն' մաքուր սերը: Հաջորդում են «ես»փ' 
■արական հերոսի մեղավոր լռության պահը ն ենթադրվող «դու»-ի' մաքուր սիրո թախիծն ու 
Ijuigp: կորսաից հետո սիրո չափը հասնում է ինքնատիրապետումը կորցնելու չափի. «Ու ես 
Տսիրում էի արդեն խելագարի պես»: Հեռացած աղջկան դարձի բերելու, սերը վերագտնելու ելքը 
■սեասսւեղծի համար մնում է ինքնափախուստը. «Ու ես փախչում էի ինձնից, որ ինձ նրան 
■անեմ»:

■|<Քեգ» բանաստեղծության մեջ ամեն ինչ հեռացրեւ է աղջկան բանաստեղծի հոգուց: 
■անոթ փողոցները օտարել են նրա անունը, իսկ «ակվարիումի ձկները» կերել են նրա 
«մասին գրած բանաստեղծության ձեռագիրը: Այդ անունը ծերանում է բանաստեղծի մեջ, 
■ովհեսւեւ իրարից հեռու են բանաստեղծի երազանքն ու աղջիկը: Բայց բանաստեղծությունը 
Տորամաբանական անսպասելի ավարտ Է ունենում, վերահայտնվում Է նախկին բոան 
«լացումը. «Քեզ հիշելուց արյունս ցավում Է, Այլեւս արի»:

■  Սիրո քնարական ապրումների մեջ կ. Հակոբյանի բանաստեղծական տարերքը 
■սնարկում Է լիարժեքորեն: Նրա պոեզիայում գնալով տիրապետող Է դառնամ սիրո տոնը' 
■սնասւոեղծությունից բանաստեղծություն պատկերանալով նոր երանգներով ու հոգեւոր 
■իցքերով: Նախորդ բանաստեղծություններից եկող սիրո կարոտը, պահի մեջ խտանալով, 
■սրածվում Է կարոտացավի' համակելով բանաստեղծի ողջ Էությունը, «կարոտացավից 
■արյանս վարակվել Է: Դու շնչում ես իմ մեջ: Բայց դու չկաս հիմա: Hi ես տառապում եմ կա-րո- 
I ւոա-ցա-վից»: Ինչպես միշտ, այս արձակ բանաստեղծությունում եւս, սիրո տոնի մեջ առկա Է 
I գիշերվա խորհրդանիշը: Գիշերը ներդաշնակությունն Է երագների ճամվտրդ բանաստեղծի 
I հոգու: Թափառիկ այդ հոգու վերջին հանգրվանը երազային աղջկա մաքուր սիրո ափն Է. «Դու 
■ոնավոր իմ երագների վերելքն ես' հեռավոր ու պատրանքային: Բայց դու, գունավոր իմ 
աերագների ճերմակ թագուհի, դու կհայտնվես ինձ մոտ տեսիլքի պես, ու այնժամ արյունս չի 
■ցավիայլևս, ե դու կդառնաս իմ իսկական գիշերը»:

■  Մի ուրիշ բանաստեղծության մեջ սերը փառաբանվում Է որպես կենսաիմաստավորման 
Լակունր. «Ես երթեւէ/ արքայություն չեմ երագել, / ինձ հերիք է,/ որ ես դառնամ տիրակալդ/: Չեմ 
[ երագճլ/ ես պերճաշուք ոչ մի պալատ,/ հերիք է եւ/ ունայնության մեջ տառապող/ նեղ սենյակն 
Տայս»:

Խոսբի զգացմունքային լիցքը այս բանաստեղծության մեջ հասնում է ընդգրկման 
այսպիսի չափանիշի. «Դու վտթորիկ քո մարմինը/ փռիր իմ այս նեղ սենյակի/ խեղճուկրակ 
В մահճակալին,/ թող փշրված գիշերներս ամբողջանան»:

■Անվերնագիր մի արիշ բանաստեղծության մեջ այն խոհն է արտահայտվում, թե սերը 
I անխուսափելի գոյաձեւ է: Սիրո հիշողությամբ վարակված բանաստեղծը կարոտից երերվող 
Տքայլերով անցնում է պղտոր օրվա միջով' ուղեկից ունենալով սիրո պակասից խեղճության 
■ւնքնագիսւակցումը: «Աշուն: Պղտոր է օրը: /Մարմինս ծարավ է: /Ուրեմն գոյաձեւ է թրջվելը:/

81



Ես ապրում նմ/ 'Հին օրնրից մնկը,/ հիշողության սարդոստայնում/ Թսւվալվնյով, թրջփկ^Տ 
/Պղտոր Է օրը: /Սփրթնած նն ծաո ու տնրնւննր: /Մնկը անձրնւսւնոցի տսւկից/ Երնփ {uqomiiH 
ինձ: / Նա չգիտի, որ ծարավ Է իմ մարմինը: / Իսկ նս սթավւվում/ Ու հսւնգավոլտւմ^Տ 
րայլնրս,/ Որ տան մտննլիս/ Բոլորը տնսննն/ Իմ կարբի սովորական տարբնրակը»:

«Տիրահի-ին» բանաստնդծաթյան մնջ առկա նն կորցրած սիրո լոա ցավն ու htipp|^  ̂
հաշտության որոնումննրը: Սիրո կորստի հնտ իմաստասիրաբար համսւկճրսլւ{^1
բանաստնդծի միտբը տրամաբանական այսպիսի նրանգ Է ստանում. «Ես իմ ապրած 
կյանբամ/ կորցրնլ նմ հույսնր, / նւ դու/ իմ կորած հույսնրից մնկն նս...»:

Բայց հաշտությունը միայն գիտակցության մնջ Է, իսկ ննթագիտակցականում դեո մխւա| 
Է ցավը: Երկատված այդ հոգնվիճակում նրագում հայտնվում Է աղջիկը, նւ վնրակրկնփւ^Տ 
սիրո թնրկրանբը: Ինբնարթնացումից հնտո ծնված խոհը հակադրվում Է նրագից առաջ uraynflf 
խոհին. «Դու, ՏԻՐՈԻ4ԻՍ,/ ինձ վնրադարձրիր/ իմ ապրած-չսւպրած կյանքում/ կորցրա* 
հույսնրից մնկը»:

կ. Հակոբյանի սիրո բանաստնդծությունննրում պատկնրային- Junppmj^H 
Ьшйш&шЦшЬ'рпД \ձ\ խոհազզաըս\ըսն նատ\ն V
մրսամ Էին նրկնքում» բւսնաստնղծությունը' նոր արվնստի մի ուրույն րնկոր. «Ц,ищВдИ| 
մ ըսում Էին էւըկՆըումւ ՓնաըկաըյաՆ ցուըսւ գիշհը Էը1 \՝ս\\ ըաոըՆդճըբում մհր սկսկա 
տաքանում/: Սակայն մննք փոքր Էինք/ Շփոթվնլու չափ,/ Եւ հնռու չէր նանւ բաժանումի: պաՒ 
թն մննք կարողանայինք/ Դեթ մի անգամ ետ բնրնլ/ Այն յուսնյակ գիշնրը/: Ամնն ինչ млЩ  
Հիշողության ընդնրրում,/ Եւ մի պաոավ տատիկ/ Մնր հաշնրն է վաղուց ավլնլ/ Այն փուլաք̂  ̂
Իսկ գիշնրային կատուննրը մռլտաւով/ Լիալուսինն նն գւորում մայթնգրով...»:

Լիալուսինն այստնդ ավարտվող սիրո խորհրդանիշն է, որը հանղնս է գալիս hiutyjijH 
արիշ բանաստնդծաթյան մնջ. «Ասում նն'/ Լուսինը տասնհինգ օր հնտո/ Իր փայլը uipijftH 
կորցննյ է սկսում:/ Ասա, սիրնլիս,/ Քանի օրական էր/ Մնր սիրո լուսինը,/ Երբ աղոտացաւ^Տ 
չքացավ այն նրկնքից,/ Որ իմն էր ու նանւ քոնը»:

«Քնգ» վնրնագրված նւ «Ա՜՜խ, աղջկայք-դիցուհիննր» տողով սկայ̂ ք 
բանաստնղծությունննրի մնջ կին-գնղնցկության-սնրը կնրպավորվում է որպնս ujiumdpuiqihB 
գինվորի առօրյան իմաստավորող ոգնղնն ուժ: «Այս գիշնր ղարձիր անքնությունս»,- «£бЛ 
բանաստնդծաթյան մնջ թախանձամ-հրամայում է քնարական հնրոսը, իսկ հաջորդ tipqifl 
կարդամ ննք. «Ա՜խ, աղջկայք-դիցուհիննր, /Չի համբուրնլ ձնգնից ոչ ոք / Ցնխուո ршррЛ 
խրամատում, / Չի ջնրմացնւ սառցակալած օրնրի մնջ/ Դնմքս նրբնր ձնր տաք շնչից: 
անունն նմ կրԾլ ինձ հնտ/ Ու ջնրմացնլ լուսնի արծաթ հիշողությամբ'/ Խրամատի ցարկուլШ  
բութ սառնության մնջ»:

Սիրո շնչով իմաստավորվում ու մխիթարանք է ձնռք թնրում անգամ մահը. «Ц]Н 
աղջկայք-դիցուհիննր... / Դուք մարտնրամ նահատակված/ Հնրոսննրի շիրիմննրին/ I.uign'jl 
լացո՜ղ, լացո՜՜ղ աչքնր...»:

Հայրննիքի համար մղվող պայքարի բովում, կյանքի ու մահվան խրսւմատննրի մնջ ■ 
ծնվնց կ. Հակոբյանի հայրննասիրական նրգը: ՛Ծննդավայրի աշխարհացրակօտ
գգացողությունը բանաստնդծի պոնգիայում ականքավորվում-աւիքվամ է վանսւ 5ուԱ 
Արցախ' պատնրագմի ծանր ա անորոշ պահին ավարտվնլով այսպիսի ւավատնսությաւ|

՝ «Հնթանոսական վարքով ու բարքով / Ես ջուր կխմնմ/ Ծովից իմ Վանա.../: Իսկ դրա համս 
հարկավոր է նախ նւ առաջ ոգի. «Հայրննիք իմ,/ քո աոսւվոտվող օրվա ձայննրը/ ինձ վսւնբ1 
տանում...»: Բայց նույն վանքի կամարննրի տակ քնարական հնրոսը ոգու աչքնրռվ տնսնուս 
այն անցյաւը, որ ճակատագրականորնն պա ական Ծ յ է միայն իր հայրննիքին. «Ես л 
խաչքարնրի/ կնճռոտված հայացքննրամ/ կարդում նմ պատմությունդ կարմիր,/ որ |ոկ pnMj 
է»: Այնուհանդնրձ, «Հայրննիք իմ, Արցախ» բանաստնդծաթյան մնջ կրկին ցպսւնում է գափյփ 
հույսը. «Քո նրկնքում ամնն օր /հույսի աստղնր նն ծնվում, /որոնց արձագանքն այսւտ 
/օրորոցննր նն/: Դու' լնռնացող նրագ,/ կորստյան մոխիրննրից կարկառված քարնրդ/ ւյիմագա 
կոչնր նն,/ որ ոգնշնչում նն կյանքդ..<>>: Իսկ «Գանձասար» բանաստնդծաթյան մնջ հույս 
արդնն վնրաճում է լուսավոր հավատամքի. «Ես իմ հավատի միջից / կարկառված ձնւտ 
հպում նմ քո գալիքին, / որ ւուսնղնն թագ է»:

Խրամատային առօրյայի ծնունդ նն «Արնւածագին խաղաղ էր օրը», «Գրոհյ 
«Ագատամարտ» նւ մի շարք ուրիշ բանաստնղծությանննր, ար առկա է նանւ ցավը մարդկայ!

կյանքի կորսա] 
ոնց նն/ Մարդ!

Մահվան 
դնպի մանկութ 
հիշողության 1 
ոտնահնտքնրն 
թիկնում/: ...Տ 
քայլնրով /դառ 

կ . Հակւ 
զարգացման 1 
պոեզիա: Բայ 
պոնզիայի ին| 

Նույն pi 
Դրանք huiuij 
անընդհատ |  
չգոյությունը 1 
ավնրվի իմ չ< 
բկին»: Այսքւ 

թն
ակնկալությ 

կյանք 
որոնամննրիւ 
ճախրանքի I 
պոնմում M 
նրանգափոա 
կտան ն и ш а  
մահահղի: /и 

Կ Щ
մաածոդությ 
մակդիրննրո 
մարմնին, ծլ 
աղոթքննր, I  

«Դոյա 
տաղանդի 1 
նախասահմ 
համար, չդւ

1. «Ազատ
2. կ . Հակց
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[ կյանքի կորտոի համար. «ՏԾսԾ լ̂ tip, արդյոք /Ո՞նց է սպանում/ Մարդն իր նմանին/: Տնսն՞լ tip' 
ոնց նն/ Մարդուց վախննում/ Անտնր շննրը»:
Щ Մահվան ցավն ու կարոտը կյանքի հսւնդնպ բանաստնդծի հիշողությունը տանում նն 

դհպի մանկության հնտքնրը: Այդպնս Էլ վնրնւսգրված Է բանաստնղծությունը' «վճրհուշ». «Իմ 
|1փշա]աթյան պարանննրը /ձգվում Ծն այս ձյունոտ բլուրն հրի վրայով/ ուր մանկությանս 
օսւնահնտքնրն Ծն կնքված/: Ահա այն ծաոը, /որի վրա/ մնր պատրաստած ձննմարդն Էր 

I թիկնում/: ...Տարօրինակ Է, որ չկա Արոն,/ ու նրա անգուսպ սուլոցը/ ւոկ ցնորք Է/: Ես այն օրէՅրի 
I քայլնրով /դաոնում է!մ տուն'/ տատիս շնչառությամբ/ հալնլու մատննրիս սառույցը/»:

*  կ. Հակոբյանի հայրննասիբական էկւգը դնօ ինքնավնբագանումննրի մնջ Էր, հոգէսպւ 
Տաքգա^ման ճանապարհին պիտի հասունանար նւ իմաստնանար' դառնալով գտարյուն 
1պոնվիա: Բայց բանաստնդծի կյանքի հնտ անավարտ մնաց նանւ նրա հայրննսաիրական 

պոնգիսւյի ինքնակայացումը:
I  Նույնը չի կարնփ ասնլ կ. Հակոբյանի խոհական բանսատնդծությունննրի մասին: 

ԹԴրանր հասուն ոգու ննրքին մննախոսությանննր նն: Ի՛նչն Է գարմանալի. բանաստնդծն 
անընդհատ խոսում Է անդրաշխարհային գոյության մասին, ոգու աչքնրով կանխատնսում իր 

[ չգոյությունը նրկրային կյանքում. «Ես վախննում նմ, /որ մի օր չլիննմ,/ նւ օրս, /հաշմված օրս/ 
Տավնրվի իմ չգոյությունից...»: կամ' «Իմ գսդիք օրվա կաղապարը/ Մնամ Է անհայտության 
ւբկին»: Այսքանից հնտո տնդի Է ունննում բանաստնդծի ինքնահաշտնցումը մահվան հնտ, 
|լքիայն թն իր վախճանը նման լինի «աստղային մահվան' /հաջորդ օրը նրնւսդու/ 
I ակնկալությամբ/»:

I  կյանքի ննբդաշնակության պակասն Է նանւ, որ բանաստնդծին մղում Է նրկնային 
i ոյանումենրի. «Տար ինձ ապրնլու/ մի այլ ձնւ,/ դուրս մղիր ինձ/ քո մգւոտ նրակի միջից,/ նս 
|ճախրաեբի համար նմ ծնվՕլ»: Չգոհացող դժգոհությունը կյանքից «Դոյության պատրանք» 
■ճմում վնրածվում Է աղնրսի' ուղղված տինգնրքի տիրոջը. «Շնորհ արա, Տնր,/ 
նրանդափովտխ իմ ինքնության/ հիմնաքարնրը շրջնլու,/ թն չէ տարտամ այս քայլնրով/ ուր 
կտաննս տննչանքննրիս/ շդթաննրը անդամա|ույծ, /նւ կամ ոնց կՓարւաոնս/ իմ մննությանը 
մահահդի: /Շնորհ արա, Տնր, /որ օրս այսպնս/ չդառնա դագադն/ իմ կորուստննրի...»:
I կ. Հակոբյանը պսւտկնրավորման իր ուրույն ոճն ուննցող բանաստնղծ է: Նրա 

|քտածուլության գնղարվնստականացման գործում կարնւոր դնր ուննն նանւ անսովոր 
իքակդիըննրը, համնմատաթյունննրը, ւիոխաբնրությանննրը, ինչպնս' լուսաշողնրից հունցված 
իքարմնին, ծրարված սնր, հանգնրգող լույս, գիշնրվա ափ, իմաստազրկված ծառնր, ծնրացած 
աւլոթբննր, նրնկոն' գնդնցկագույն տիկնոջ պարանոցի գարդ նւ այ|ն:

«Գոյության պատրանք» ժոդովածուն կ. Հակոբյանի բանաստնղծական հասան 
հոադանդի առաջին ճիչն է նւ, անշուշտ, վնրջինը չէր փնի, նթն ճակատագիրն այլ կնրպ 
եախասահմսւնվնր, նթն բանաստնղծը կյանքը չգոհաբնրնր իր հայրննիքի հավնրժության 
համար, չդառնար «գոյության պատրանք» այդ հավնրժության անհունննրում...

Գրականություն

Տ. «Ագատ Արցախ», թիվ 5,1993:
2. կ. Հակոբյան, «Նվիրում», Եր., 1997:

ԱրՊՀ գրականության ն ժուռն ա յ ի ստի ակ այ ի ամբիոն
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ՀՏԴ 07 ժռւռնայիսսա
ՏԵՂԵկԱՏվՈԻԹՑԱՆ ԱԶԱՏՈԻԹՅԱՆ ԵՐԱսսԻՔՆԵՐԸ *

Գ . Ս. Մսւրդյան

«Ազատության զինը հավերժական զզոնութթա 
Թո մ աս Զե$ա

Պետության գործադիր, օրենսդիր, դատական մարմիններին հսկելու եւ նրա I  
կառավարմանն ակտիվորեն մւսսնակցե|ու համար քաղաքացիներն անհրսւժէո I  
տեդեկատվության կարիք ունեն: Եթե երկրի քաղաքացիները տեղյակ չեն հասարակության 1 1 
պետության միջեւ տեղի ունեցող գործընթացներին, ապա նրանք ի գորու չեն Լակս I  
մասնակցություն ունենալ այդ գործերին: Նրանք իրավունք ունեն ստանալ հասարա1լակա I  
հետաքրքրության ներկայացնող կամ իրենց անձնական շահերը շոշավտդ, ինչպես նսւՏ I  
պետական մարմինների գործոդաթյունների մասին տեղեկություններ, տեղեկանալ նսւխաւոեա|ւ® 
եւ ընդունված օրենքներին, կառավարության եւ տեղական ինքնակառավարման որոշումների® 
նախագահի հրամանագրերին: Նման տեղեկությունների իմացությամբ քաղաքացիները կալա® 
են հավուր պատշաճի վերահսկողություն իրականացնեւ պետական իշխանությւՏ 
գործունեության վրա: Պատահական չԼ, որ մարդու իրավունքների միջազգային հասարակակա® 
կազմակերպություն «Արտիկլ 19»-ը տեղեկատվությունը բնութագրել Է որպնս I  
«ժողովրդավարության թթվածին»: (Ւողովրղսւվարաթյունը եւ տեղեկատվության ագաւոաթյու® 
քաղում են համընթաց, եւ մեկը առանց մրսսի (ինել չի կարող:

Տեղեկատվության ազատության ապահովումը չափազանց կարեւոր Է ժողովրդավարական 
հասարակության համար, երբ տեղեկատվության ազատության իրավունքը օրենսդրսւ1լս® 
գործնական կիրառության Է գտնում: Այս խնդրի գործնական իրականացման համօ® 
առաջնային կարետրություն ունի տեղեկատվություն ստանալու քաղաքացիների իրավուն]! 
ամրագրումը ինչպես երկրի սահմանադրությամբ, այնպես Էլ առանձին իրավսւկո! 
փաստաթղթերով: Համաշխարհային մասշտաբով տեդեկատվության ազատության մսւփ1 
առաջին իրավական ակտն ընղանվեւ Է Շվեղիայում 1766թ.: Եվ առհասարակ, տեղեկատվությօ! 
ազատության իրավունքի գործնական իրականացումն ապահովող տեղեկատվությ® 
ազատության մասին օրենքներ գոյություն անեն ավեփ քան երկու հարյուր տարի եւ ւյրանից I 
միայն մի քանիսը քսան տարուց ավելի կյանք ունեն: 20-րղ դարավերջին եւ 21-րղ դարասկգբին I 
նկատվում Լ տեղեկատվության ազատության վերաբերյաւ օրենսդրական ալիք, որը հեղեղել 1; I 
ամբողջ երկրագունդը: Աշխարհի բոլոր տարածաշրջանների երկրները ինտեգրվել են I
տեղեկատվության ազատության օրենսդրական քայլարշավին: Սակայն տեղեկաավաթյօա 
ազատության դասական օրինակը ձնավորվեւ Է Մարդու իրավունքների մասին համընդհանուր 
հռչակսւգրում: 1946թ. ՄԱկ-ի որոշմամբ ընղունվե| Է հետեւյալ պահանջը. «Տեղեկատվության 
ազատությանը մարդու' հիմնարար իրաւխւնքներից Է եւ մյուս բոլոր ազատությունն™ 
անկյունաքարը: Այն կենսական նշանակություն ունի աշխարհում խաղաղություն եւ առաջընթաց 
ապահովեւու ցանկացած ւուրջ վարձի համար: Պետությունների միջեւ վտխըԱբռնումը նւ 
համագործակցությունը անհնար Է առանց արթուն եւ առողջ հասարակական կարծիքի: 
Տեղեկատվության ազատությունը ներառում Է անարգել կերպով ինֆորմացիա հավաքեր] 
փոխանցելու, հրապարակեւու իրավունքը այլուր եւ ամենուր»: Իսկ ահա ԱՄՆ-ի գերաղուո 
դատարանի դատավոր նուիս Որան դեն հետաքրքիր մեկնաբանություն Է տվել. «Մի վտքր արեփ 
լույսը լավագույն ախտահանումն Է»: Սա Է թերեւս պատճառը, որ ԱՄՆ-ի որոշ նահանգներում 
տեղեկատվության ազատության օրենքները պարզապես անվանվում են արեւի լույսի օրենքներ!

Աստղանիշով նշված բո/пр աշխատանքները ցեկուցվե/ են «Երիտասարդ ցիանականների II
գիտաժոդռվտմ»: Ստեփանակերտ, ապբխ, 2007թ.:



fnpniJhtUntii այն թափանցում է իշխանական մութ միջանցքն tip tit կանխում կառավարության 
«մութ» գործողությունները:

Եվրոպական շատ պետություններ ընդօրինակն} նն տեղեկատվության ազատության 
հաատսւթդթերի ննրկայացված պայմանննրը, սկզբունքները նւ օգտագործնլ դրանք որպնս 
ազգային օրենսդրական փաստաթդթնրի հիմք: Որպես Եվրոխորհրդի անդամ պնտություն 
Հայաստանի Հանրապետությունը խոսքի նւ տնդնկասւվության ազատության իրավունքննրը 
ամրագրել Է թն' Սահմանադրության մնջ նւ թն' առանձին իրավական ակտերում: 
թողոփւդավարական գործընթացներից անմասն չի մնացնլ Լեռնային Ղարաբսւդը: 2001թ. ԼՂՀ 
fԱզգային ժողովը կիրառում Է Եվրոպայի խորհրդի առջնւ 44 ստանձնած պարտավորությունննրը: 
Չնայած արտաքին աշխարհը դեռեւս չի ճանաչում ԼՂ4-Ի անկախությունը նւ որպնս առանձին 
կղեսաթյան գոյությունը, այնուամենայնիվ արցախյան իշխսւնությունննրը նւ 
քհասարակսւյնությունը զիտակցն} նն, որ անհրաժեշտ Է ինտեգրվել ժոդովրդավարական 
արժեքներին ու քաղաքակրթության հհտքնրով առաջնորդվել: Այդ նպատակին հասնելու 
ամննացայտուն նվաճումը 2006թ. դնկտնմբնրի 10֊ին ԼՂՀ Սահմանադրության ընդունումն Է, որի 
: 27-րդ հոդվածի առաջին մասը լայն նրաշխավորություն Է տարածում տեղեկատվության 
ազատության իրավունքի շրջանակներում. «Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատորնն 
արտահայտնլու իրավունք, այդ թվում՝ խոսքի ազատության իրավունք, ներառյալ' 
սւէպեկություններ նւ գաղափարն նր փնտրնլու, ստանալու, տարածելու ազատությունը 
րւէպեկատվության ցանկացած միջոցով' անկախ պետական սահմաններից...»: Այսօր արդեն 
|ԼՂ4 Սահմանադրությանը համապատասխանեցննլու վւովախությունննր են կատարվում թե 
[քաղաքացիական եւ քրեական օրենսգրքերում, թե՜ ԶԼՄ օրենսդրական փաստաթղթերում: Թվում 

ողջունելի առաջընթաց կնկատվի ԼՂՀ օրենսդրության մնջ: (Ներքոհիշյալ վերլուծությունների 
աջ մեր դիտարկումները կատարն} ենք մինչեւ 2007թ., քանի որ վերջնական տեսքի չեն բերվել 
|ՑԼՄգործունեությունը կարգավորող օրենքները): 

f Մինչեւ 2006թ. նոյեմբերը Լեռնային Ղարաբադում ընդունվել են ամենատարբեր 
բնագավառների վերաբերյսդ բազմաթիվ օրենքներ: Այդ օրենքները կանոնակարգում են 
|1արսւբադի քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները: Անցումային
^ժամանակաշրջանում գտնվող հասարակությունում, որտեղ դեռ նոր են կառուցվում 
աագաքացիական ինստիտատները, յուրաքանչյուր օրենք կարոդ Է շրջանցվել եւ այլ կերպ 
ընկալվել, ինչի արդյունքում վիճող կողմերը կարոդ են դժգոհ լինել միմյանցից: Նման իրավիճակ 

к ստեղծվել ԼՂ4-ում հետպատերազմյան տարիներին, երբ ռազմական դրության ռեժիմը 
քացասաբար Է անդրադարձել քաղաքացիների իրավունքների մի շարք սահմանափակումների 
f վրա: Երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը քանիցս հայտարարել Է, որ «Ռազմական դրության 
աեժիմի մասին» ԼՂՀ օրենքի' մարդկանց հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների 
|ւահմանափակո1մներ պարունակոդ հոդվածների գործողությունները կախակայված են: Սակայն 
քւնդիրը նրանում Էր, որ այդ հայտարարությունները չէին ամրագրված կոնկրետ փաստաթղթով, 
[ասել է թե' հիշյալ օրենքում համապատասխան վտփոխություններ չեն մտցվել: Համենալն դեպս, 
տ ԼՂՀ Ազգային ժողովում դժվար էր հայտնաբերել համապատասխան փաստաթուղթ: Սա 
աոսւնգավոր էր այն իմաստով, որ իրենց համար ցանկացած հարմար պահի իշխանությունները 
այրող են օգտվել իբր թե անորոշ հոդվածներում առկա սահմանափակումներից: Մի քանի տարի 
բարունակ Լնռնային Ղարաբաղի լրագրոդական հասարակայնությունը դիմել է 
^խանություններին հետեւյալ խնդրանքով' փաստաթղթում ամրագրել հիշյալ հոդվածներում 
գործողությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին որոշումը:

■  Հիշեցնենք, որ 2002թ. սկսած արցախյան ԶԼՄ-ում շատ է խոսվել Լնռնային Ղարաբադում 
1 աեդեկատվություն ստանալու հետ կապված հիմնախնդիրների մասին: Հրատարակվել է 
■հաստերի մասին, որ քաղաքացիների' պետական մարմիններին հղված հարցապնդումները եւ 
արորները մնացել են անպատասխան, որ մարդիկ պարզապես չգիտեն, որ պետական 
(արմիններից տեղեկություն ստանալը ոչ թե լրագրողի մենաշնորհն է, այլ ցանկացած 
■աղսւքացու իրավունքը: Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի ուսումնասիրությունները դրա վառ 
աայությունն են: Սրանց հաջորդեցին հետեւյալ դեպքերը: Ստեփանակերտի մամուլի ակումբը 
ասել է մշակել «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրինագիծ, որը «Արտիկլ-19» 
■իջագգային կազմակերպության հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածության համաձայն եւ 
■կապական վտրձսւքննություն է անցնելու: Ի դեպ, նշենք, որ Լեռնային Ղարաբադում «Խոսքի 
■ազատության միջոցով ժողովրդավարության արմատավորումը Հարավային կովկասում» 
■սւխագծի շրջանակներում «Արտիկլ 19» միջազգային կազմակերպությունը համագործակցում է
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Ստեփան ակերտի մամուլի սւկումթի հետ Ծւ տեղեկատվության մատչելիության թեմայով UpgA. հյ
տարածքում կազմակերպում Ծն սեմինարներ, թրեյնինգներ, հանրարշավ, աաք» Բ'
միջոցառումներ Ծւ լրագրոդական ծրագրԾր: Ընդ որում միջազգային կազմակերպության 
միավորվելու Ծւ համագործակցելու անհրաժեշտությունը բավականին հրատապ կ ս
ամեն ակարետրը' ուսանելի: 2004թ. «Արտիկւ 19» միջազգային կազմակերպության D ^ B u  
Ստեփան ակերտի մամուլի ակումբը ԼՂՀ ղեկավարությանն Է դիմել մի խնդրանքով ընդունա о
օրենսդրական փաթեթում նախատեսեւ ՏԱ օրենքը: Ւ դեպ, այդ օրինագիծը Լոնւթա
միջազգային վարձագիտությսւն Է ենթարկվել: Փաստորեն օրենքի ընդանմսւմբ լրացվում 1.яВ 
օրենսդրական դաշտը:

2004թ. հոկտեմբերին ԼՂՀ Ազգային ժոդովը ընդունել Է ՏԱ օրենքի նախագիծը til 200i|B. ւ 
հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտեւ սույն օրենքի բուոր հոդվածները: Օրենքի նախապատմարյ^Տ 
հայտնի Է, որ օրինագծի նախաձեռնության համար հիմք Է հանդիսացել Մարդու հիմնպ^Տ 
ազատությունների համակարգից բխոդ դրույթը, ըստ որի յուրաքանչյուր ոք ունի տեղեկաթյու^Տ 
փնտրելու, ստանալու եւ տարածելու իրավունք ել, միաժամանակ այն հանգամանքը, op 2 0 0 I | B  
սկսած' ԼՂՀ Ազգային ժալովն աշխատում Էր Եվրոպայի խորհրդի սաջեւ ՀՀ ստանձնա 
պարտավորությունների շրջանակներում: Այդ առնչությամբ ԼՂ գործող օրենպրությ™! 
համապատասխանեցումը համաեվրոպական չափանիշներին դարձել Էր անհրաժեշտա^^լ 
Այդպիսի քաղաքական նպատակը մտնում Էր նաեւ Լեռնային Ղարաբադի հիմնախնդրի լուծա 
համատեքստ: Թվում Է' օրենքի նախագիծը վաղուց պետք Է շրջանառության մեջ դրվեր, սակավ 
զուտ տեխնիկական բնույթի հանգամանքները խոչընդոտել են այդ հարցի քննարկմանը: 1

Օրինագծի համար հիմք Է ծառայել ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից րնւլան^Տ 
համապատասխան օրենքը, որը գործում Է ՀՀ-ում 2003թ.: Նշենք, որ ՀՀ եւ ԼՂՀ պարագա^Տ 
նմանությանը կայանամ Էր նրանում, որ երկու պետություններում օրենքի ընդունել 
պայմանավորված Էր ներքին պահանջով եւ իրական ժողովրդավարական կ\աաձլօ;^1 
ստեղծելու ակնկալիքով: Հավաստի Էր այն, որ ԼՂՀ օրենքում մարդու հիմնսւլ^Տ
ազատությունները սահմանափակող որեւէ փովւոխա թյուն չի նախատեսվել: ԼՂՀ Ավ<լա| |̂ 
ժողովի ւրսւտվության հանձնաժողովը ըմբռնումով է վերաբերվել այդ խնդրին, մանավսսգ A  
աշխատանքներ Էին ընթանում հիմնական օրենքի մշակման ոպդությամբ:

«Հասարակությունն իրավունք ունի իմանալ' ինչ Է անում իր կառավարությունը, ինչպնս1̂ 1 
գործում պաշտոնյաները, եւ ինչպես են ծախսվում հարկերից ստացված գումարները: Ոլայէ̂ լ 
ազատ հասարակության քաղաքացիներ' մենք պարտավոր ենք հարցեր տալ կաասվարությանլ^Տ 

ԼՂՀ քաղաքացին համաձայն ՏԱ օրենքի իրավունք ունի իրեն hhiniupppp̂ B 
տեդեկատվության համար (բացի օրենքով նախատեսվածներից) դիմել ցանկացած մարւ!)^Տ 
Ավելին, տեղեկատվության տիրապետողները, այսինքն' պետական եւ տեւլակւ̂ Տ 
ինքնակառավարման մարմինները, բյուջեից ֆինանսավորվող կառույցները, ինչպես նա|^լ 
հասարակական նշանակության կազմակերպությունները պարտավոր են տարեկան մեկ սւնզա լ̂ 
ԶԼՄ-ում տեղեկատվություն հրսւպարակել իրենց աշխատանքի, բյուջէփ, հաստիբացուցաա 
հասարակական միջոցառումների, քաղաքացիների ընդունելության ժամերի 
տեղեկատվությունների ցանկը, որոնց տնօրինում Է տվյալ հիմնարկը, ինչպես նաեւ դրանք» 
քաղաքացիներին տրամադրելու կարգը, գանձվող վճարի չսոիերը Ծւ մերժելու հիմքերը:

Հարցապնդում ուղարկող քաղաքացին պարտավոր չէ հիմնավորել իր հարցումը, բայց к В  
պետք է ստորագրի հարցապնդման տակ' բոլոր կանոնների համաձայն: Ւ դեպ, մինչեւ աա 
օրենքի ընդունումը, Լեռնային Ղարաբաղում դիմումը ներկայացնելու պայմանները սահմանւխ^Տ 
էին «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները, գանգատները քննարկերս կսւրգ}| 
մասին» ԼՂՀ օրենքով: վերջինիս համաձայն, քաղաքացու դիմումին ներկայացւխղ պահանջն̂ ւ I  
բացակայության դեպքում այն ստացած մարմինը կարող է ընդհանրապես չպատասխանճ լ̂ 
նույնիսկ ոչնչացնել: կամ, նույն օրենքի 9-բդ հոդվածը անհիմն երկարաժամկետ պայմաննճլւէ^լ 
առաջադրում, ասենք 15 օրվա ընթացքում պատասխանել դիմումին, իսկ եթե անհրաժեշտ 
կատարել ստուգումներ' ապա մեկ ամիս ժամանակ Է անհրաժեշտ: Եվ չնայած այս рфДН 
մեծությանը, քաղաքացիների դիմումները մնամ Էին անպատասխան: կամ միանգսւմայՏ 
անսպասելի Է, երբ մերժելու դեպքում պաշտոնյայի պարտավորությունն Է հիմնավորել մերժում™ 
Սա մեծամասամբ անիրական Ծրետւյթ Էր Արցախում: Եվ առհասարակ, այս օրենջոսՏ 
յուրաքանչյուր ձեւակերպում, ցանկացած դրույթ աննկատ Էր մնում:

ՏԱ օրենքը վկայում Է, որ պաշտոնյան կարող Է հրաժարվել տեղեկատվություն 
տրամադրելուց, եթե մատնանշի այն իրական վնասը, որ կծագի պահանջվող տեղեկության
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■հրապարակման արդյունքն էտում: կստէատը հէսոէոյալն Է' ի՜՞նչ կյինի, նթն տրամադրվի, 
■թօցահսւյւովի տնդնկությունը: Ի՞նչ վնաս կփնի: կարծում ննք' սա Է կսւրնտրը:

| Եւս մնկ կարնար հանգամանք: ՏԱ օրհնբով ԼՂՀ քսւղաքացիննրը իրավունք Mi ստանում 
Տյահսւնջէկ փաստաթղթնրի պսաւճննննրը, նւ ոչ թն միայն դրանգում պարունակվող 
I անպատվությունը: Իսկ նթն պաշտոնյան հրաժարվում Է տնդնկությունննր տալ, ապա 
«րն&սդրությունը պնտակսւն պատժամիջոցննր Է նախատնսում այդ պահսւնջննրը խախտնլու 
■համար:

Այսպիսով, օրննքի հիմնական աոավնւությունննրն նն.
Աոաջին հնրթին, Արցախում քաղաքացիննրի տնղնկատվակսւն իրավունքը ապահովում Է 

[ այդ օրննքը, որը կարգավորում Է տեղնկությսւն տնօրինոդից տնղնկատվություն ստանալու 
ւ մատչնլիությունը: Սույն օրննքը համապատասխանում Է միջսւգգային չափանիշննրին, այդ թվում 
I մարդու իրավունքննրի նվրոպական համաձայնագրին: Բացի դրանից հստակ որոշված նն այն 
{էլաոույցննրը, որոնք այս օրննքի կոնտնքստում հանդիսանում նն տնդնկատվությսւն իշիտդննր, 

որոնք մնծ պարտականությունն նր նն ստսւնձննւ: Դրանք նն «պնտական նւ տնղական 
I ինքնակառավարման մարմինննր, պնտակսւն հիմնաբկննր, բյուջնննրից ֆինանսավորվող 
աագմակնրպությունննր, ինչպնս նանւ հանրային նշանակության կսւգմակնրպությունննր նւ 
I դրանց պաշտոնատար անձինք»: Ուշադրության արժանի Է նանւ այն Փաստը, որ աոաջին
|  անդամ հայկական օրննսդրության մնջ մտցվնւ Է «հանրային նշանակության 
| կագմակնրպություն» հասկացությունը: Սույն հոդվածում վկայակոչվում նն այն ոչ պնտական 
? կսւգմակնրպությունննրը, որոնք հանդիսանալով շուկայում գէկփշխոդ' ննրկայացնում նն 
| հասարակական ծսաայությունննր առողջապահության, սպորտի, կրթության, մշակույթի, սոցիալ 
[ ապահովագրության, տրանսպորտի, կապի նւ կոմունսդ ոլորտննրում: Փորձագնտննրի կարծիքով 
այս որոշումը բավականին արդարացի Է նւ ննրաասմ Է այն ոլորտննրը, որոնք պարտավոր նն 
մուսւք սւպահովնլ ղնպի հասարակական հնտսւքրքրություն ննրկայացնոդ տնղնկատվություն:

Չնայած նրան, որ ՏԱ օրննքի ընդունումը մնծ առաջընթաց Է, սակայն թերությունննրը նւս 
օտկւս նն նույն օրննքում: Դրանց մնջ ոչ արդարացված սահմանափակում Է բանավոր հարցումի 
պատասխանը տրվնրս ժամանակը: Այսինքն, պատասխանը ստվում Է միայն այն դնպքում, նթն 
պահանջվող տնդնկությսւն տրամսւդրումը կարող Է կանխնլ պնտական, հասարակական 
անվտանգությանը, հասարակական կարգին, հանրության առողջությանն ու բստքնրին, այլոց 
իրավունքննրին նւ ագատությունննրին, շրջակա միջավայրին սպաոնացող վտանգը: կամ շսւտ 
դավնշտական նն հաջորդ կնտնրը այն մասին, թն «սւնհրաժնշտ Է ճշտնլ տնղնկսաւվաթյան 
անօրինոդի մոտ համապատասխան տնղնկության առկայության փաստը», կամ թն «սւնհրաժնշտ 
Է պարղաբաննլ տվյալ տնդաւսւտվությոէնը տնօրինողի կողմից գրավոր հսւրցամննրի կարգը»: 
Սրանով նւ սահմանափակված Է բանավոր հարցումի շրջանակը: Սակայն ընդգծննք, որ 
գործնականում, օրինակ, հաճախ Է պատահում շտսւպ ստուգնւ կամ ստանալ որնւէ փաստ, թիվ 
(լամ այլ տվյսղննր: Պարգվում է, որ նման դնպքնրում պնտք է դիմնլ գրավոր ձնտվ նւ միայն 5 օր 
սպւսսնլուց հնտո ակնկալել ինչ-որ բսւն: Արդյունքում խոչընդոտն նր նն ստնղծվում ւրագրոդննրի 
օպնրսւսփվ աշխատանքննրի համար: կարծում ննք արդարացված չէ այդ ժամկնտը: 
Ավնլացնննք, նույն հոդվածը սահմանում է. «Եթս գրավոր հարցման մնջ նշված տնդնկությունը 
հրապարակված է, ապա տվյալ հրապարակման միջոցի, վայրի նւ ժսւմկնտի մասին 
տնդնկությունը դիմողին է տրվում 5-օրյա ժամկնտում»: Մի՞թն տնղնկատվություն տնօրինողին 
սւնհրաժնշտ է 5 օր' միայն ճշտնլու հրապարակված {րատվամիջոցի տնղը կամ հրապարակման 
ժամկնտը: Մտածելու տնդիք է տսղիս այն, որ տնղնկաավության տրսւմադրմսւն ժամկնտը կարնլի 
է տնդավորնլ ծանրագույն դնպքում մնկ օրվա ինտնրվալում:

Օրննքը նանւ տնդնկւաովության տրամադրման դնպքում նախատնսում է վճարննրի 
գանձում: վճար չի գանձվում միայն օրննքով սահմանված մի քանի դնպքնրում:

Ուսումնասիրման ննթսւկա նն նանւ օրննքում առկա տնղնկատվության ազատության 
սահմսւնափակումննրը: Սովորաբար իշխանությունննրը սահմանափակում նն այնպիսի 
տնղնկատվություն, որն իրննց կարծիքով է կարնար, որ հասարակությունը չիմանա: Որոշակի 
տնղնկատվություն սահմսւնափակնլա կառավարության պարտականությունը չպնտք է շվտթնլ 
հասարակության կամ ւրատվամիջոցննրի ննրկայացուցիչննրին առանց օրինական հիմքի 
տնղալատվությունը չտրամադրելու կառավարության ձեւական պայմանականությանննրի հնտ, 
մի նրետւյթ, որ շատ հաճախ է պատահում լրագրողական պրակտիկայում:

Հարկ ննք համարում փսատնլ, որ Լնռնային Ղարաբադում տնդնկւաովության 
մատչնփությունը սահմանափակող այն գաղտնիքննրը, որոնք անդ նն գտնլ ՏԱ օրննքում, դրանց



կարգավորման շուր«յ> միայն ու մ՛իայն օրննքի սահմանն էտում պիտի լուծվի »կարնլի«-ի էս «Jij 
կարնլի»֊ի խնդիրը: Այսինքն, ԼՂՀ-ում պնւոք Է ստնդծնլ պատասխանատու մարմիններ նւ 
պատասխանաստւ մարդիկ, Ո|տնգ պիտի իրավունք վնրսւպահվի' քննարկումննրից հնտո որոշէՈ 
թն որ տնդնկատվությանն Է պարունակում պնտական գաղտնիք, պնտք Է հստակ սահմանւտ 
պնտական գադտնիքննրի ցանկը: Դա նորմա| պրակտիկա Է բո|որ երկրներում: ՀՀ պարագայուա 
ՀՀ օրննսդրությամր սահմանված նն պնտական գաղտնիք հասկացությունը, նրա պահպանման] 
պահանջները նւ պատասխանատվության հիմքնրը: Անհրաժեշտ Է ոչ թն ՀՀ պեսւակստ 
գադտնիքննրի ցանկը կրկնօրինակն], այլ պնտք Է ԼՂՀ պայմաններին համապատասխանեցնպ 
որպեսգի գերծ մնան չարաշահվող բնագավառների մասին տեղեկությունների գաղտնից 
պահելուց: կան ներքաղաքական խնդիրներ, որոնց մասին Ղարաբադի իշխանությունները սլխոս 
խոսեն, տեղեկացնեն, ու դա չի վնասեւու երկրի ընդհանուր եւ տնտեսական քաղաքականությանա 
Եվ կան հարցեր, որոնց բարձրացումը իսկապես վնասում 1. պետական շինարարությանը: Այլ| 
խնդիր Է, որ սահմանափակումներում հաշվեկշիռը պետք Լ փորձել պահել: Այսինքն' Արցախ» 
ժողովուրդը պետք Է իմանա, թե ինչ Է անում եւ ինչպես Է աշխատում երկրի ղեկավարություն™ 
տարբեր ոլորտներում, եւ միեւնույն ժամանակ, չպիտի վտանգվի պետական շինարարությաա 
գաղափարը: Այսպիսով, անհրաժեշտ Է միջազգային օրենքների հիման վրա եւ ինֆորմացիա 
դոկտրինայի վրա խնդիրը տեղայնացնելով եւ ԼՂՀ. ռեսդ իրավիճակը հաշվի առնելով' ստեղծել tfl 
մշակել համապատասխան մարտավարություն:

2002-2005թթ. Г/լ ֊ո ւմ  օրենսդրորեն դրվել Է իրավունքի սահմանագիծը, ասել I. թե' «կարող 1 
ես» ու «պարտավոր ես» հասկացությունների սահմանագիծը: Եթե ԼՂՀ-ի ներսում ստեղծվում էծ 
նորմաւ պայմաններ, հաղթահարել ներքին սպառնալիքները' ավելի հեշտ կլինի արտսւլփո 
տեղեկատվական պայքարում: Քաղաքացիական հասարակության ստեղծումը հնարավոր В 
միայն քաղաքացու տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի գոյությամբ:

ՏԱ ԼՂՀ օրենքի ընդունումը կմնա |ոկ թղթերի փաթեթ, եթե հանրությունը տեր չկսւնդտ 
տեղեկություն ստանսցա իր իրավունքին, թիկունք չկանգնի լրագրողներին till 
լրատվամիջոցներին: Ղարաբադի հասարակությունը պետք Է չթողնի, որ իր մ՛իջոցով, իբր թե щ 
իսկ համար սահմանափակեն այդ իրավունքը, չթողնի, որ լրագրողների իրավունքները էոս| 
սահմանափակեն: Եթե հանրությունը զիջեց այս հարցում, ապա զիջելու Է մյուս բուոր հարցԾրումյ 
կորուսվեյոյ Է նորմալ երկրում նորմսղ պայմաններով ապրելու իր երազանքը (վկա'շատ երկրների| 
վւորձը): Որովհետեւ անտեղյակ մարդուն հեշտ Է խաբել, հեշտ Է կառավարն]: Մարդը իրավուն» 
ունի իմանալ, թե ինչ Է կատարվում իր երկրում, իմանալ ամբողջ ճշմարտությունը: Միայն] 
այսպես կարող Է ղարաբադցին, անհատը վերաճել քաղաքացու, իր երկրի տիրոջ: Եվ այս հարցում| 
ւրագրողն ու ւրագրոոական կազմակերպությունները նրա հավատարիմ բարեկամներն են, այդ 
պահանջարկների ձեւավորման գործում, անշուշտ, անելիք ունեն:

Գրականություն

1. Պաշտոնական տեղեկագիր, ՀՀ Սահմանսւդրություն( վտվտխություններով), Երեւան, 2006:
2. Պաշտոնական տեղեկագիր, ԼՂՀ Սահմանադրություն, 2006:
3. Շ. Դոյդոյան, Սահմանադրությունը մամուլի ազատության երաշխավոր, Երեւան, 2001:
4. կ-Անդրեսայան, Տեղեկացնելու իրավունք. Տեղեկատվական իրավունք, Երեւան, 2003-2004:
5. «Դեմո», «Ագատ Արցախ», «Ստեփանակերտ» թերթեր (2002-2006):
6. Իրավական ուղեցույց հեռարձակողների համար, Իտերնյուս , Երեւան, 2002-2004:
7. Տեղեկատվություն, մարդ, իրավունք, «Թիմ» ուսումնասիրությունների կենտրոն, Երեւան,] 
. 2005:

8. Զանգվածային տեղեկատվության բնագավառը Եւրոպսւյի խորհրդի փաստաթղթերում, ԵՄԱ, 
2003:

9. Гармонизация законодательств стран южного Кавказа в области СМИ с 
европейскими стандартами, 2004.

10. Տեղեկատվություն, մարդ, իրավունք, Երեւան, 2005:

Երեւանի Պետական Հա մաւ սար անի ժուռն այ ի и տիկ այ ի ֆակայտետի 
Մամայի տեսության եւ պատմության ամբիոն
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Ն. ԶԱՐՅԱՆԻ ՀԱկԱՖԱՇԻՍՏԱկԱՆ ՊԻԵՍՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱկԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 

Ա .վ . Բ ւպ սա ա նյա ն

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 (15), 2007

Գրականություն

В  1941թ. հունիսի 22փն հիւոլերյան Գերմանիան ախւոադրուժ կերպով ներխուժեց 
I  ՍովնւոակաԿ Միություն: Խորհրդային երկրի կագմի մեջ ման ույ ազգերը ոտքի ելան 
^№աշապաննլու իրենց ընդհանուր Երկիրը: Եդթայրական ժողովարդն երի ընտանիքում զենքի
■  փքեց նան հայ ժողովուրդը' ռազմաճակատ ա զարկ էրով իր 600 հազար քաջարի գավակներին, 
Н որոնցիզ 300 հազարը չվերադարձան տուն:Հայ քաջազունների հիշողության մեջ դեռևս թարմ
■  է|ւա1915թ-ի արյունոտ ցեղասպանությունը, որ իրականացրել Էին երիտթուրքերը'
■  Գ&րմանիայի կանցլեր վիլհելմ Երկրորդի իմացությամբ և թողտվությամբ:

Պատերազմի հենց առաջին օրը հնչեց «Ամեն ինչ ռազմաճակատի համար, ամեն ինչ 
^աոյթաեակի համար» կոչը: Զինվորագրվեցին ոչ միայն մարդիկ, այլ գրականությունն ու 
■յրվէատը: Իր խոսքը պիտի ասեր նաև թատրոնը, ն ասաց: Հայ մտավորականների հետ 
Տքիաւփն դերասանները լարեցին իրենց ուժերը, երիտասարդները մեկնեցին ռազմաճակատ, 
I  յակ (տարիքն առած արվեստագետները հատուկ բրիգադներ կազմած մեկնում Էին
■  այւքաճակսւտ' զորամասեր, հոսպիտալներ, զինվորական հավաքատեղիներ' ասում իրենց 
Տ̂ էարիչ խոսքը և ապա ձեռնամուխ լինում հայրենասիրական պիեսների բեմադրությանը:

■  Ծանր Էր կյանքը, դժվարություններն Էլ' անթիվ: Ամեն դեպքում չէր մոռացվում 
ոթատրոնը, բեմարվեստի զարգացման պահանջը չէր շրջսւնցվում:Սակայն գոյություն ուներ մի 
1ւ№ծ դժվարություն, որ կապված էր հակաֆաշիստական դրամատուրգիայի բացակայության 
К հետ: Հայտնի է, որ վտանգի հենց առաջին րոպեներին բանաստեղծները կարոդ են 
(անմիջապես ասել իրենց մարտական չափածո խոսքը: Սակայն արձակագիրների և 

դրամատուրգների համար ժամանակ է պետք: Այս անգամ էլ հայ գրողները գտան ելքը: 
К/աեդծվԾցին մեկ գործողությամբ պիեսներ, որոնցում ներկայացվում էին ռազմաճակատում 
աարտնչող ռազմիկների քաջագործությունները' ֆաշիստական դեղին ժանտախտի դեմ: Իսկ 
11941թ. վերջերին բեմադրության ներկայացվեցին առաջին հայրենասիրական 
■դրամատիկական գործերը: ճիշտ է, գեղարվեստական առումով դրանք զերծ չէին
ոմտություններիօ, սակայն անհրաժեշտ արձագանքն էին պատերազմական 
[ ժամանակաշրջանի: Այս առումով հաջողված փորձեր հանդիսացան Գեղսւմ Սարյանի 
(«Անտառի խորքում», Աւեքսանդբ Արաքսմանյանի «Անտառները շարժվում են», «Հրաբուխի 
Iվրա», Ա. Գուլսւկյանի «Ցասում», Տ. Հախումյանի «Հայրենիքի զավակը», Գ. Ցադջյանի 
(«Զոյա» և այլ պիեսներ: ճիշտ է, Գ.Սունդուկյանի և Ա. Մռսւվյանի անվան թատրոններում 
[դրանց բեմադրությունները ցանկալի հաջողություն չունեցան, սակայն հարթեցին այն 
[ճանապարհը, որ արդյունաբեր եղավ այդ ժամանակահատվածի դրամատուրգիայի համար:

I Ինչպես գրականության մյուս բնագավառներում, դրամատուրգիայի ասպարեզում ևս 
հնչեց ՆԶարյանի խոսքը: 1941թ. նոյեմբերի 7փն կայացավ նրա «վրեժ» չափածո դրամայի 
աոաջին ներկայացումը: Բեմագրիչը տաղանդավոր ռեժիսոր Վարդան Աճեմյանն էր: 
Թատերագետ Բ. Հարությունյանը գրամ է. «Բեմադրիչ վ.Աճեմյանը ուժեղացրել էր այդ 
ստեղծագործության հայրենասիրական հնչոդությունը»:[1]

Բեմադրող ռեժիսորի մոտեցումը հասկանալի է: Դա մի այնպիսի ժամանակաշրջան էր, 
up գրականության և արվեստի բոլոր տեսակներով և ձևերով պետք էր քաղաքացիների վրա 
ներգործել գադափարապես: Ն.Զարյանի պոեզիան հագեցված էր քաղաքացիական պաթոսով,

Աստղանիշով նշված բոքոր աշխատանքները զեկուցվեք են «Երիտասարդ գիտնականների II 
գիտաժողովում»: Ստեփանակերտ, ապրիг/, 2007թ.:
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գաղափարական նպատակասլացությամբ, այդպիսի]! էր նան «վրեժ» դրաման: Անհրա! I  
է նշել, որ այդ շրջանում Սունդուկյանի անվան թատրոնը խաղացանկի մեջ մտցրէա В Я1 
Սիմոնովի «Ռուս մարդիկ», Լ. Լեոնովի «Արշավանք», Ա. կորնեյչուկի «Ռսպմաճա|1 В  հ 
պինսննրը: Ռուս հեղինակներին հաջողվել էր նշված դրամաներում ստեղծել ինքնւա В 
կերպարներ' օժտված գաղափարական ներգործության ագդեցիկ ուժով: վերոնշյալ u p i  E մ 
գաղափարական հագեցվածության և գեղարվեստական առանձնահատկությունների \խ 
վրա գրականագետը ընդգծել է. «Բնութագրականն այն է, որ իրենց նախահիմա В * 
պահպանելով ժանրային խիստ որոշակիությունը, պատերազմական տարի! В  1 
դրամատուրգիան դրա հետ մեկտեղ իր վրա կրել է գեղարվեստական տարբեր 
ազդեցությունը' հարստանալով գրական տարբեր տարրերով: Դրամատիկական լսւփալյ̂ Տ 
երկերում կրքոտ հրապարակախոսությունը միախառնվել է ոգևորող քնարականուր^Տ 
էպիկական լայն անդրադարձերը' խոր ե նուրբ հոգեբանությամբ, առօրեական կենցաւ|Ճ^Տ 
պատկերներով, բարձր ողբերգությամբ: Բայց նրանցում գլխավոր անփովտխ հանդես է Й||Н 
հերոսական նախադրյալը, որի մեջ բացահայսւվեյ է սովետական մարդու hnqlilj^B 
վեհությունը, նրա անկոտրում քաջությանը սոցիալիստական հայրենիքի համար i[qi|^B 
պայքարում ե միաժամանակ հասնելով համաժողովրդական խիզախության աննախւայ^Տ 
չափերի: [2] Նշված առանձնահատկությունների հիման վրա էլ պետք է վերաարժեքավորի® 
Զարյանի «վրեժ» դրաման: Պիեսն առաջին անգամ տպագրվել է «Սովեւոա^®
գրականության ե արվեստ» ամսագրի 1941թ. 9-12-րդ համարներում: Այն անմիջատ В  
արժանացել է ականավոր մտավորականների ուշադրությանը: վարպետը գրել է. «Այդ պիեվ В 
պատերազմի յուրատեսակ խտացումն է, սինթեզը, մի կողմից ֆաշիստների զսպանա В 
կերպարը, բռնությունների և կողոպուտի, նրանց դաժան քաղաքականության, մյուս կոդմւ В 
մեր զինվորների խիզախության, գաղափարական կայունության և համոզի® 
հայրենասիրության»: [3]

Ն  .Զարյանը պիեսում նկարագրում է սովետական ռազմագերիների' լեյտենանտ Վասյւ^Տ 
Գերասիմովի, սերժանտ Մուշեղ Արամյանի, բուժքույր Լարիսա էիֆշիցի անձնուլւ^Տ 
հայրենասիրությունը: Հիտլերսւկանների թիկունքում նրանք հանդես են գափս npl^B 
ժողովրդական վրիժառուներ, որի հետևանքով գերի են վերցվում ե հարցաքնն!^® 
ֆաշիստական զինվորների կողմից: Եվ այնքանով, որքանով սովետական քաջազունս^® 
բնավորության գծերը բացահայտվում են հարցաքննության ժամանակ, գերիշխոս[ |̂ 
հրապարակախոսությունը, որի արդյունքում զգացվում է սխեմատիզմը:

կառուցվածքով «վրեժը» հերոսական դրամա է: Խորհրդային տարիներին նման գործպ̂ ® 
քիչ չեն ստեղծվել: Քաղաքացիական պատերազմի մասին գրված գործերից հայտնի № Ա ®  
Պոգոդինի «Հրացանավոր մարդը», վ . Իվանովի «Զբահագնաց «14-69», Լ. 'Ч Ц ®  
«Ինտերվենցիա», կ . Տրենևի «Լյուբով Յարովայա», Բ.Լավրենևի «Բակում» և այյ դրամա1ւէյր: Д  
Հերոսական դրամայի կարիքն զգացվեց նաև հայրենական պատերազմի առաջին իսկ optip^H 
Հենց այդ հրամայականի ծնունդ հանդիսացավ Ն.Զարյսւնի «վրեժ»-ը, որի մեջ սւոկա l B  
Էպիկականի և լիրիկականի տարրերը: Դրամայի հիմքում կոնֆլիկտը 2 հակադիր 
սովետական ռազմիկների և ֆաշիստական հրոսակների միջև: Զարյանը ձգտել Է ցույց imofl 
հերոսների թե' աշխարհայացքին հարազատ մնալը, թե' անսասան բնավորությունը: Ujuinto|Ji® 
Էլ պիեսի մեջ ընդգծված պատմողական հրապարակախոսական տարրերը, որ,անշուշտ հէա® 
են դրամային ներկայացվող գեղարվեստական առանձնահատկություններից: Այդ մասի® 
անվանի գրականագետ Ս. Աղաբաբյսւնը գրել Է. «վրեժ» պիեսում երկու սկգբունբն11|® 
բախումը ցույց տալու համար Զարյանը հենց սկզբից իրեն դրել Է անհարմար դրության ЩЩ 
տեսարանների մեծ մասը կառուցելով գերիների հարցաքննության փաստի վրա, դրանով իսկ В  
հերոսներին ղրկելով գործելու, իրենց անհատականությունը բացահայտի® 
հնարավորությունից: Եվ ահա մարդկային կենդանի բնավորությունների փոխարեն մեջտեղ| Я  
քաշվել «որոշ» տենդենցի արտահայտիչներ, անհատների փոխարեն բախման մեջ են ifmtin 
սկզբունքներ»: [4]
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I Սակայն անհրաժեշտ ննք համարում նշել, որ թեկուզ պինսում կնրպարննրը 
■գործողությունների ընթացքում չնն դրսեորում իրննց, այնուամենայնիվ նրանք իրականում 
արոսսւկանո ւթյան կրողներ նն:

I հետաքրքիր ռոմանտիկական գունավորումներ ունեն Լարիսան ե Մուշեղը, որոնք 
ասհվան աչքերին նայում են անվախ և արտահայտվում են իրենց անրիծ սիրո մասին: 
р -նրասիմողը ցուցադրում է իր հնարամտությունը' թշնամուն ծուղակի մեջ գցելու նպատակով, 
սաջալ է պատկերված ֆաշիստ գնդապետ Շրեդերի կերպարը իր մարդատյացությամբ, 
յյարամանկությամբ: Իհարկե, դրամայում կան անհաջող կերպարներ, ֆաշիստ կապիտան 
Թրանց կոխը:

I Իր թերություններով հանդերձ, «Վրեժ»-ը ուշագրավ երևույթ էր: Դա առաջին 
[հէկտսական, հակաֆաշիստական պիեսն էր, հայ ժողովրդի հերոսական պայքարի առաջին 
ոուրջ առձագանքը:

Պիեսի բեմադրությունը ունեցել է հաջողություն ե ներկայացվել է հայկական մի շարք 
[պսաական թատրոններում: Երևանում հրատարակվող «կոմունիստ» թերթը գրել է, որ 
[հանդիսատեսները մեծ խանդավառությամբ են ընդունել «վրեժ»փ  բեմադրությունը: [5] Իսկ 
ներկայացման մեջ լեյտենանտ Գերասիմովի դերակատար Գուրգեն Զանիբեկյանը, որ հանդես 
(է եկել նաև Արթիկի շրջանային թատրոնում, պատմում է, որ գյուղերում և շրջանային 
կենւորոններում հանդիսատեսները ևս խանդավառությամբ էին ընդունում բեմադրությունը: [6] 
ներկայացման հաջողությունը մեծապես կախված էր. վ . Աճեմյանի հմտությունից: Ինչպես 

[հաստատում է գրականագետը. «Վ. Աճեմյանը «վրեժ» դրամայի բեմադրությունը կառուցել էր 
[որպես բացահայտ հրապարակախոսական հանդիսախաղ, դրամատիկական պոեմի 
՛յուրաքանչյուր գործողությունից առաջ բեմ էին դուրս գալիս գիմնաստյորկաներ հագած 
գնւլարվեստակսւն ասմունքի վարպետները (նրանց թվում էր հայ նշանավոր դերասանուհի 
Արուս Ոսկանյսւնը) և «դահլիճին» էին ուղղում պատերազմի թեմայով գրված հեղինակի 
բանաստեղծությունները: Պիեսի բնաբանն ու սերժանտ Մուշեղ Արամյանի եզրափակիչ խոսքն 
էր «Գերմանիա» բանաստեղծության հետևյալ տողը. «Գերմանիա, ու՞ր ես գլորվում այդպես»: 
Ներկայացումն անցնում էր որպես Ն . Զարյանի հակաֆաշիստական պոեզիայի յուրատեսակ 
թատերականացված երեկո»: [7]

«վրեժ«պիեսի վերն ագրո վ Ն . Զարյանը 1942թ. տպագրել է ժողովածու, այդ առումով 
մեծանուն Մ. Սարյանը գրել է. «Ն . Զարյանի պոեզիան կրքոտ է և կոչող»: «վրեժ» խորագրով 
բանաստեղծությունների նոր գիրքը նվիրված է Հայրենական մեծ պատերազմին, որտեղ 
Ն.Զարյանի ձայնը հնչում է որպես մեր Հայրենիքի քաղաքացու և բոցաշունչ հայրենասերի 
ձայն»: [8]

«վրեժ» դրամայի բեմադրության առթիվ քննադատական դիտողություններով հանդերձ 
իր դրական խոսքն է ասել նաև հայտնի գրականագետ Հ. Գյոււի-Քևխյանը: [9]

Գրականագետ վ . Թերգիթաշյանը ընդգծել է. «Աճեմյանը կարողացել է հմտությամբ 
բեմականացնել այն, ստեղծելով դրամատիկական կոնֆլիկտը և աշխատելով հնարավոր 
լխսհնչյունությամբ ընդգծել դրամատիկական պոեմի իդեական հագեցվածությունը»:

«վրեժ»-ի ներկայացման հաջողությանը մեծապես նպաստել են Գ. Մունդուկյանի 
անվան թատրոնի դերասանները: Մուշեղի դերում հանդես է եկել Գ. Խսւժսւկյանը, Լարիսայի 
դերը մարմնավորել է Ա. Արազյանը, կապիտան կոխինը' Դ. Մալյանը, գնդապետ Շրեդերինը' 
Ա. Ավետիսյանը: Գ. Գաբրիելյանը կատարել է վիլլի Բոշի դերը, իսկ Գ. Աֆրիկյանը' Շուլցի: 

«վրեժ»-ից հետո Զարյանը գրել է «Այրող դիմակ» պիեսը, որտեղ նկարագրված է 
ֆաշիստական հրոսակների թիկունքում սովետական պարտիզանների պայքարը: Պիեսը 
կառուցվածքային առումով զիջեց «վրեժ»-ին, ուստի այդ բեմական կյանք չստացավ:

Իսկ «Ամենագազան» սատիրական պամֆլետը բեմադրվել է Երևանի տիկնիկային 
թատրոնում:

«Ամենագազան»-ի գործող անձերը կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներն են' 
առյուծը, վագրը, Նեղոսի արքա կոկորդիլոսը, կապիկը, Բորենին և այլն: կենդանիների
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երկխոսության միջոցով պարզվում Լ, որ Հիտլերը qազանների մեջ ամենագազանն է, Щ 
կրկեսում ոչ մեկը չի ոպում նրան իր վանդակում աեդ տայ:

Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթական ավարտից հետո անցել M 
տասնամյակներ: Դժվար Է գերագնահատել այդ պատերազմում խորհրդային ժողովուրդնա 
այդ թվում նաև հայ ժողովրդի նվաճած հաղթանակի նշանակությունը մարդկության 
գոյատևման ճանապարհին: Ահա հենց այս առումով Էյ պետք Է անդրադառնա
գրականության և արվեստի կատարած դերի վերագնահսւտմանը:Այս ասպարեգոոէ I 
Ն.Զարյանը առաջինն Էր, որին պարտավորում ենք հիշեւ և միաժամանակ երախտիքի մ|| 
զգացումը վտխանցել գալիք սերունդներին:

Ծանոթագրություն

1. Բ. Հարությունյան, Հայ սով. թատրոնը 1917-1977, Եր., 1986, Էջ 188:
2. История русской сов. литературы, 40-80-е голы, подр. А.И. Метченко, М., 1983г., стр| 

44.
3. Ավ. Իսահակյան, Ն.Զարյանի գրական, հասարակական գործունեության մասին, 1942,1 

26 հունվարի (Ն.Զարյսւնի արխիվից):
4. ՄԱղսւբաբյան, «Ն.Զարյան», Հայպետհբատ, 1954, Էջ 167:
5. Տես «Комунист» թերթի 1941, նոյեմբերի 16-ի համարը:
6. Տես «Սովետական Հայաստան», 1942, մարտի 6-ի համարը:
7. Ս. Դսւրոնյան, «Ն . Զարյան», Եր., 1982թ. Էջ 222:
8. Զարյան ի արխիվ:
9. Տես «Քննադատական հատվածներ», Եր., 1955, Էջ 279:

Գրականության

1. Զարյան Ն. «Մարտակոչ», Եր., 1941:
2. Զարյան Ն . «Վրեժ» (բանաստեղծություններ և պիեսներ), Եր.,1942:
3. Զարյան Ն. «Ձայն հայրենական» Եր., 1943:
4. Զարյան Ն. «Շիկացած հոգով», Եր., 1943:
5. Զարյան Ն. «Հիտլերը գոոսրսրկում», Եր., 1944:
6. Զարյան Ն . «Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատոր 2», Եր.,1962:
7. Ադաբաբյան Ս. «Նսփրի Զարյան», Եր.,1954:
8. Ասատրյան Աս., «Հայրենիքի պաշտպանություն թեման շքանշանակիր պոետ Ն. 

Զարյանի պոեզիայում», «Խորհրդային գրականություն» ամսագիր, 1938, N 8,09:
9. Դյուլի-Քեվխյան Հ., «Սովետական դրամատուրգիան Հայրենական պատերազմի 

օրերին», «Սովետական գրականություն և արվեստ», 1943, N1:
10. Թերզիբաշյան վ'. «Ն.Զարյանի «ւէրեժ» դրամատուրգիական պոեմը», «Գրական 

թերթ», 1941, N 33:

ԱրՊՀ գրականության ն ժուռնայիաոիկայի ամբիոն
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЛР11АХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 (15), 2007

тт9 Գրականության

ՌԱԶՄԻկ ԴԱՎՈՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԴՈՐԾՈԻԹՑԱՆ Լ1)ԶվԱՈՃԱկԱՆ 
11աԼՆԶՆԱՀԱՏկՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ *

Մ. Ս. Սահակւան, Ք. Վ.Քոչսւրյսւն

■  Յուրաքանչյուր սերունդ պարտաւ|որ է իր որոնած ու նախասիրած կենսական, 
աւափւոական կամուրջը հատել յուրովի, իր տպավորություններն ընթերցողին մատուցել նոր 
հնարրնՆրով ու թարմ պատկերներով: Այդ ոսփով մերթ համսւչավւ, մերթ վայրիվերումներով 
ձգվնց Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծական որոնումների աշխարհը: Գույների ինքնատիպ 
բանաստեղծը /19-րդ դարում Արթուր Ռեմբոն հանգամանորեն անդրադարձավ գույներին և 
ստեղծեց գույների բանաստեղծական տեսությունը/ հաճախ Լ դիմում համեմատությունների և 
ակամայից արդեն համեմատվողն ավելի պատկերավոր է դաոնում, ավելի խորն ու 

աոաբրրրական է ըմբռնվում նրա սովորական հատկանիշը:
I  Ձյուները սպիտակ շրթունքների պես 
■  Իջան ինձ վրա,
I Ծածկեցին մարմնիս վերքերը բոլոր 
I Եվ ինձ պատմեցին աս աղերի մասին 
j Եվ կրկնում էին, թե աստդեր չկան,
I Իսկ ես մոլորված հիանում Լի 
[ Մողփ մեջ հանգչող 
I Նրանց սպիտակ թրթռումներով: \ 1; 16]

Այստեղ համեմատությանը կրկնակի բանաստեղծական է. Դավոյանը ձյուները չի 
■համեմատում սպիտակ գույն արտահայտող ինչ-որ սովորական առարկայի հետ, ա յլ շրթունքների' 
■ւ!խսժամանակ ստեղծելով անհարիր բառակապակցություն, որն էլ ձյուներին հաղորդում է 

բազմիմաստության, կարելի է ընկալել ե* գեղեցիկ ձյուն, ե փավտւկ, ե՜ պատրանքային, 1Г 
անցողիկ:

Համեմատությունը չնայած շատ սովորական ու տարածված ոճական միջոց է, բայց 
■  Դավոյանի գրչի տակ դառնում է պատկերավոր, թարմ ni վառ.

Եվ անցնում է այսպես պահը, ժամանակը:
Մարում է լուսինը:
Ձեռքերս դողում են քո թույլ հպումի զորությունից 
Մշուշոտ տենդի մեջ վառվում են աչքերդ 
Ինչպես իր ծխով քողարկված կրակը: Է2;22]
Առաջին հայացքից թվում է քառատողի երկտոդերի մեջ անջրպետ կա: Սկզբի երկու 

I  տողերում խոսվում է հաճելի, ռոմանտիկ երևույթներից, իսկ հաջորդներում ցավի /աչքերդ 
I վսւովում Mi կրակի նման/, սակայն համեմատությունն այնպես է կառուցված, որ անգամ այդ 
I ցավը գայթակղիչ է. իր ծխով քողարկված կրակը միանգամից չի վառվում, այլ դանդաղ, հեգահալ 
I նաև' լուսավորելու նպատակով: Գեղեցիկի հակադրություն է մարմնավորում նան հետևյալ 
I բանատողը.

ճակատագրի դառնության միջով 
Ես մարդուս անհուն ցավին եմ նայում,
Մայրամուտի պես հրահալ եմ ես 
Եվ մայրամուտի նման անկայուն:
Նայում եմ.-սիրտս կծկվում Է ահից,
Ապա ցրվում Է արահետներում,
Եվ նա, որ ձեռքս բռնեւ էր ամուր,

Աստղանիշով նշված բո/որ աշխատանքները զեկուցվեք են «Երիտասարդ գիտնականների II 
զխոաժռդռվտմ»: Ստեփանակերտ, աոյրխ, 2007թ.:



Ինձ իր տրտմության ծաղիկն է բերում... [3;33]
հակադրությունը Ռ. Դավոյանի ստեղծագործություններում ինրնաբացահայաման բանտ I  

է, որով հնարավոր է դաոնում բսւցորոշեյ ապրումի ու զգացումի խորության չափը:
Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծ ական պատկերներում կարևորվում է անձնավորում™ Н  

պատկերների այն տարածքն է, որտեղ գրողի գրիչն այլևս խոչընդոտ հաղթահարելու խնդիր» Щ 
Այս արտահայտչամիջոցով գրված բանաստեղծություններն ավեփ շատ վերլիբր են.

Եղբայրը ասում էր, որ դատարկ ես դու, աշխարհ,
Եվ քո փորի մեջ են խրված քո ոտքերը,
Իսկ քույրը կրկնում էր, թե գիժ է եղբայրը,
Ինչպես բոլոր-բոլոր պոետները: [4;42]
Բանաստեղծական իր ըմբռնումները Մ. Մեծարենցը բանաձևում է այսպես.«Բանսւստ^^| 

բնության ցուացումը պետք է ըլլա, քերթվածները իբրև բառ պետք է ունենան տերևների թբթոա^Տ 
թռչունին դայլայլը, մարդերուն գորովը, դաշտին ու լեռան մշտանուն զորությունը :РшЬшишЦ^И 
ձայնը տիեզերական հարաբերության մի լարը պետք է ըԱա, բորտ գույներուն համադրա1|օ1ա 
թրթռումովը տրովաւն»: Մեծարենցյան բանաձևումը' տարբերվում է դավոյան ականից, բա® 
նույնն են բանաստեդծական ընկալումները.

Փողոցը նրա համար է,
Որ անցնեն տրամվայները'
Իրենց կմախքացած կոնքերն օրորելով.
Եվ մեքենաներն անցնեն, իհարկե,
Երբեմն էլ մարդկանց տրորելով

կամ'
Ձեր կուրծքը ցավում է, մայթեր,
Ձեր խեղճ կողերը փշրված են ու կարկատված նորից 
Եվ ձեր սիրտը, որ խորն է թաքնված 
Հառաչում է միշտ այդ անհայտ խորից 
Եվ ձեր կուրծքը շատ ցավում է, մայթե՜ր,
Ես այդ զգում եմ... Է5;8]
Ինքնատիպ ու նուրբ են Ռազմիկ Դավոյանի մակդիրները:Նրսւնք բխում № ■ 

բանաստեղծության ընդհանուր ոգուց, հարստացնում տրամադրությունը, կասւարյւ լ̂ 
մարմնավորում մտահղացումը.լաջվարդ-լագուր լեռներ, առասպելապատ երկիր, gn^qqnt^J 
շշուկներ, ջրասույզ երկինք, սուզված հուշեր, անպաճույճ լուսին, թավշե շրթունքներ, ЩЩ 
լռություն և այլն:

ճերմակ գիշերներ, բարի գիշերներ 
Գիշերներ վշտի, կարոտի, լացի 
Իսկապես մի քիչ անէ ու անգո 
Իսկապես լրիվ, լրիվ կանացի: [6;20]
Ռազմիկ Դավոյանը շարունակեց հայ պոեզիայի մեջ հազարամյա պատմություն nihbgnl 

նմանաձայնության ավանդը: Դավոյանի պոեզիայում ալիտերացիան ինքնանպատակ չէ.ե 
համապատասխանում է նկարագրվող երևույթի բնույթին: Օրինակ' Վահան Տերյանը աշուն կամ 
տերևաթսւփ նկարագրելիս կուտակում է ս,ջ,շ հնչյունները, որոնք օգնում են լսելու թափտ 
տերևների ու աշնան մեղմ հովի ձայնը: Իսկ Դավոյանի ջ, շ, ժ հնչյունները ավելի շատ տիպսւկւա 
կոլորիտ են ստեղծում, որտեղ ավելի պարզ ու բանաստեղծական են կավե կժերն ու դալկացա! 
շրթունքները.

Գիշերվա մեջ կժերն իրար 
Շշնջում են կավե խոսքեր,
Եվ կենդանի շշուկներից 
կավեշուրթերն են դալկանում: [7;37]
Լեգվաոճական առանձնահատկություններով ու գեղարվեստական հնարքնա 

հարստությամբ յուրատիպ են նաև Ռ. Դավոյանի պոեմները, որոնց հեղինակը դիմել Я 
ստեղծագործական նախընթաց կյանքի գրեթե բոլոր վաղերում: Պոեմներում, լինի այղ 
«Ռեքվիեմ», «էպոս պատանության», թե «Հեքիաթ մղձավանջներով», «Թորա Ռոսլին» կաւ| 
«Խսւչերի ջարդը», Դավոյանն ակնհայտորեն պահանջում է խոսքի բարձ! 
գեղարվեստականություն' հիմնականում ապավինելով վտխաբերությունննրիտ 
զուգահեռականությանը, բառային կրկնություններին, երաժշտականությանն ու ռիթմայնությսւա
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Դրանց գուգահեռելով տասնյակ այլ արտահայտսւմիջոցներ' աստիճանավորում, առձայնույթ, 
այրաբանության, հռետորական հարցում: Իբրև բանաստեղծության տեսակ, պոեմը Ռ. Դավոյանը 
աարէւփոխել Է նոր ժամանակների գեղագիտությանը համահանգ' դարձնելով այն պոետական, 
■կաշկանդ, խորագնին ու գգացմունքային արտահայտություն: Այդ ամենը տեսանելի եդավ դեռ 
■կաւյյասւջին ծավալուն ստեղծագործության' «Ռեքվիեմի» մեջ: Բովանդակային առումով այստեղ 
■արծնս թե նորություն չկա: Դասական պոեմների պես «Ռեքվիեմը» նույնպես արձագանքում Է 
■ալովրդի' տվյալ դեպքում հայության ճակատագրական իրադարձություններին' բնականաբար 
արջանցելով նաե մեծ եղեռնի թեման: Պոեմը սկգբից մինչե վերջ գրված Է եղերգական շնչով, թեև 
■արաբանչյուր հատվածում գգալի Է լավատեսական հայացքի ներկայությունը: Գեղարվեստական 
■պատումի տոնայնությունը, ռիթմը, բառապաշարը և ոճական այլ տարրեր լիովին համահունչ են 
Տրծարծվող թեմային և որպես այդպիսին «Ռեքվիեմը» թախծոտ Է ու տխրալի.

К Ցավերն ամեն' առած ուսին 
I  Գլխի վերն մեռած լուսին,
1 Ոտքերի տակ աշխարհը սին,
I  Չգիտեմ երբ, չեմ հիշում ով 
1  Անցնում Էր լուռ այս աշխարհով [8;248]
I Այդպիսի հակիրճ ու դիպուկ մատնանշումից հետո հեդինակը խտացնում Է խոսքի 

■պբէկպական տոնը.
1 Աչքերից կախ' սարսուռ երգեր 
I Ուսերից կախ' թմրած ձեռքեր 
I  Չգիտեմ երբ, չեմ հիշում ով 
к Հողածն ունդ իմ ցավերով 

Մեխվեց երկրի ամեն անկյուն 
Խեղդեց բոլոր ցավերն անքուն 

1 Ո՞վ Է Արարիչը,
| Որ խեղդվեւով մթից 

գոռաց'
I  «Եղիցի լույս...»

Եվ «լույս եղն»
Գոռաց'

«Համակարգվիր քաոս»... [9;248]
Սակայն դաժան ժամանակների քաոսն անգամ չի կարող կասեցնել իրական երգը, որքան 

|է{ այն եղերական շնչով տոգորված լինի, գրկել գեղարվեստականության հաստատող այնպիսի 
|ւոարրերից' ինչպիսիք են երաժշտականությունն ու ռիթմը, որոնք առանձին հատվածներում 
I միանգամից են ընկալելի ու տպավորիչ:

Ի տարբերություն «Ռեքվիեմ» պոեմի' «էպոս պատանությունում» առկա է սյուժետային գիծ, 
կան կոնկրետ հերոսներ' անուններով ու ոգորումների պատմությամբ: էպոսայնության ձգտող այդ 
ստեղծագործությունը ցավի ու սիրո ներդաշնակ պատում Է, որի գրեթե բոլոր գլուխները 
յսոստովանության պես են հնչոււՐ լինի վերջինս Հեղինակի, թե հերոսի կողմից: Խոսքի մեղմություն 
ե խորը քնարականություն, ահա թե լեգվաոճական տեսակետից ինչով Է առանձնահատուկ 
պոեմը:

Գեղարվեստական խոսքի ներգործությունը ուժգնանում Է ոչ միայն առարկայական 
աոանձին երևույթների մատնանշմամբ, այլև դրանց շեշտվող հանգավորմամբ /լուսին-լուսին-սին, 
երգեր-ձ եռքեր ֊մեղքեր, անկյուն-անքուն/: Շարունակելով ոճավորման այդ հնարքը' հեղինակը 
ավելի Է սրում պատումի բովանդակային ու ձևային կողմերը.

Աշնան տամուկ երկինքներով
Տարավ մեռած աչքերը մեր
Մեր քրքրված, լոա աչքերում
կուլան ճերմակ ու պադ ձյուներ,
կուլան տխուր, կուլան ճերմակ
Թարթիչներին մեր ձյունակեր
Եվ մեր մեռնող սրտերի մեջ
կիջնեն հանդարտ ձյունե ձեռքեր: [10;249-250]
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Դավոյանն այստեղ ստեղծում Է բառային կրկնություններ՝ նախ «կուլան» բայով. uiup^H 
«ձյուն» գոյականով: Հաջորդ բաօաաուլում «ձյունը» ստանում Է նոր ու htJinuippp^H 
երանգավորում.

Ձյունե մարմին. ձյունե շապիկ.
Ձյունե նժույգ, ձյունե թամբիկ.
Ձեր մոլեռանդ հմայքներով....( 11;250|
Բայց ոդբն ու գավը հնարավոր չէ ն հոգեբանորեն ճշգրիտ չէ շարունակ տեղավորեյ կաեոհ^Տ 

չափ ու ձևի մեջ: Ուստի դասական կառույցներին անմիջական հաջորդում են բանասսւէպծա^^Տ 
ավելի ագատ, վերլիբրի հասնոդ պատումները:

Այն հերարձակ գիշեր.
Երբ այլևս գիշեր չկար.
Երբ գիշերը վերջացել հր կեսգիշերից առաջ
Երբ ուդիդ կեսգիշերին
Արշսդույսն Էր մի սև
ժայթքում հոդի կրծքից
Դեդին աստդերն ի վեր,
Երբ դու վւղոսկրե անոթ Էիր 
Լցված դատարկությամբ

/Եվ ծովս Էր'/ ես ծուխ Էի'
Լուծված փդոսկրովվ 12^53-2541
Ռեքվիեմ պոեմում Ռ. Դավոյանը հաճախ Է կիրառում հարց-դիմումը, որը, կարծես, հայI 

պոեգիայում ոճահնարքից վերածվել Է բախտահնարքի' հոգա բոդոքը ճշմարտացիոր® 
արտահայտեւու համար: Այդպես հեդինակը փորձում Է երկխոսության մեջ մտնել, աչքերը ինչ-пн 
ձևով պետք Լ պատասխան տան գործված մեդքի ու ոճիրի համար: Բայց հեղինականա 
դիմումները վերածվում են անպատասխան մենախոսությունների /ընդհանրապես «Ռեքվխհէա 
երկար մենախոսություն Է' բագում եւեէջներով ու անխնա գննումներով/.

Եթե մարմինդ լցված է հանգով
Եվ երակներդ ներդաշնակության ցավով են տնքում.
Ուրեմն' ինքը' Արարիչն է քո 
ճակատագիրը վերևից հսկում:[13;30)
Պոեմում գերիշխողը գեղարվեստական մտածումի նման որակն Լ: Սակայն ստեսլ-ստա 

խոսքը ստանում է սաստկական շերտեր.
Եվ կատարյալին ձգտելով անվերջ 
Իր կատարյալը հենց ինքը խեղվում 
Մարդը դառնում է մոլուցքի գերին 
Որ այլանդակներ ծնվեցին ցեդումվ 14; 121]
Հատկապես խոսքի աստիճանավորման բագում օրինակներ կարեփ է գտնել արծարծվող 

պոեմում, որոնք տեքստին հաղորդում են շեշտվածության, հոպ ական ու թյուն ա 
արտահայտչականության.

Այն տանջանքը, որ նա է կրում 
Այն սարսափները, գերաշխարհային,
Որ մարմնի վրա ,
Մտքի թանձրաթույն մելանն է գրում 
Այդ նյութը մաքուր ու աստվածային 
Մտքի սանդերքի վրա քրքրում

կրկնում շղթան 
Նյութն են քրքրում:[15;121]
Խոսքը սկսվում է մարդկային տանջանքներից և աստիճանաբար հասցվում! 

համաշխարհային նյութի քրքրման կետին:
Ինչպես բնորոշ է խոհսւփիլիսոփայական երկին, ինչպիսին «էպոս պատանությունն» Է,] 

այստեղ ևս իրեն բնորոշ բծախնդրությամբ ու ոճով Դավոյանը կատարում Է իմաստային 
ընդհանրացումներ, որոնք հաճախ իրենց չորությամբ ասես հակասության մեջ են մտնում 
քնարական հյութեղ տեքստի հետ..

Գեղեցկությունը նշաններ չունի
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I Միակ նշանը հննց ինքն Է, որ կա 
|աս
I Խմննք, հավատանք, որ մի հարվածով 
1 Չի ոչնչանում կայանքը հիւ1նովին:[ 16; 132]
К  Ռսլպմիկ Դավոյանի պոնգիայում հաճախ առանձին բառ-նրևույթննր ընկալվում նն որպնս 

ադգրկուն հասկացությունննր. որպնս բազմիմաստ սիմվոլննր: Նման բառ֊նրնույթննրից նն 
[«լույսը», «խավարը», «մութը», «արցունքը», «անկումը», «անդունդը», «թախիծը» և այլն:
Щ Հաննլուկ Է հավնրժակսւն 
в  կամ առնդծված անթնրի 
I  Մարդը խավար մի զանգված Է 
Щ բայց նման Է կանթնդի 
1  Տրորվում Է իր մութի մնջ 
в  սակայն լույս Է ճառագում,
I  1սաանում Է մութն անընդհատ 
Щ, լույսը-ավա՜դ բարակում: [17;1611
К Մնջբնրված տոդնրում կարնլի Է նկատնլ բանաստնդծի նուրբ բառագգսւցոդությունը 

■ստվարի» ու «մթի» գործածության օրինակով: Նշված բառնրը այլևս միանշանակ համանիշննր 
|չնն. խիստ մոտ լիննլով հսւնդնրձ' հնդինակային մտքի դիպուկ ու թնթև շարժումննրով ձնռք նն 
ppnuf լրացուցիչ նրանգննր. «մութը» բնական նյութնդնն շոշափնլի տարածքի Է նման, 
աութական մնացյալ աշխարհին հավասար' առանց բացասական շնշտով:

I  Մնկ այլ մնջբնրում բառ-խորհրդանիշննրով.
Թ Տինգնրքի բոլոր անկյունննրում 
i  կա մի աոցունո

Եվ անաաւման անդունդնսրհ 
В  վրակախված:[18;241]
Щ Արտաքուստ իրարից անչափ հնռու նն «արցունքն» ու «անդունդը», բայց նրանց միջև 

■ոյություն ունի ննրքին բովանդակային կապ: Սա այն դնպքն Է, նրբ ստնդծագոբծական 
I համարձակությունը կոմպննսացվում Է գնդարվնստական նոր արդյունքով:

■  Ռ. Դավոյանը ինքնատիպ բանարվնստ ուննցոդ հնդինակ Է քնարական տնքստնր հորինող 
■mipdpqnt, որ դնպքից դնպք դիմում Է նաև նորարարություն ապահովող արտահայտամիջոցննրի: 
արա բանաստնղծությունննրը առավնլս աչքի նն ընկնում հնտաքրքիր ու տպավորիչ ռիթմիկայով 
ու րտաժշւոակսւնությամբ, դասական տաղաչափական ձևնրի լայն կիրառությամբ, որտնդ 

աւնկաշնշտական ոտանավորը հանգային իր կառույցով ամննագործածականն Է: Ռ. Դավոյանի 
■յսխսւսքտած արտահայտամիջոցննրն նն վախաթնրությունն ու համնմատությունը. որոնք Էապնս 
■վճռում Ծն նրա բանսւրվնստի տիպն ու որակը:

Գրականության

I 1. Ռագմիկ Դավոյան, Ընտիր նրկնր, «Սովնտակսւն գրող» հրատարակչություն, Երևան 1987: 
I  2. Ռագմիկ Դավոյան, «Պոնմննր», «Սովնտական գրող» հրատարակչություն, Երևան 1980: 
■ 1  էդ.Զրբաշյան, «Դրականության տսսություն», Երևանի համալսարանի 

В  հրատարակչություն 1980:
1 4. էդ.Ցբբաշյան, Հ,. Մախչանյան «Գրականագիտական բառարան», «Լույս» 

|Լ հրատարակչություն, Երևան 1980:

աԽրոպ Մաշտոց» եամարւարանի հայոց ւԾցվի, 
արականության ն ւրագրռւթյան ամբիոն
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Լ.Գ. Մարգ արյան

Բարբառի, բանահյուսության յեզվի բառապաշարային որոշ իրողությունս!™ 
իմաստաբանական մի շարբ առանձնահատկությունների վերհանման համար կարևորփա̂  
հաճախական կիրառություն ունեցող ւիոխսւռյալ-մայրենի միավոր հակադրությամբ հոմանշայ1 
զույգերի քննությունը, որոնց վերլուծությունը հնարավորություն կտա թացահայտելու հոմաա 
Փոխառյալ միավորի լեզվական արժեքը, պարզելու նրա նախընարսլիության աստիճանը մայրճա 
միավորի համեմատությամբ, ուրեմն և ներկայացնելու բանահյուսության լեզվում տւա 
թառաշերտի լեց կական արժեքը:

Դարեր շարունակ հարակից ապրելով, գտնվելով մերթ արաբական, մերթ սլարսկւս» 
մերթ թուրք-թաթարական, մերթ ռուսական, մերթ ադրբեջանական տնտեսական-բաւլաբա1ա 
ազդեցության տակ' բնականաբար, մեր բարբառն Էլ (բանահյուսության լեզուն) իր բառապաշա] 
մեջ ներառե( Է այդ հարաբերություններն արտացոլող մեծաթիվ փոխսւռյսղ բառեր, ոլտնա 
հակադրել ու տարբերակեյ ենք գրաբարյան շրջանի վտխառություններից. վերջինն™ 
հոմանշային ներկայացվոդ խմբերում հանդես են զալիս որպես հարազատ կամ մայրնա 
միավորներ:

Արեւելյան լեզուներից կատարված վտխառությունները բավական մեծ թիվ են կազմաւ 
բանահյուսության բառապաշարում: Դրանց ներհոսը ենթադրվում Է ոչ միայն մայրնա 
համարժեքը չունենալու պայմանով, այլև լեզվի բառապաշարի հոմանշային շարքը լրացնողի 
հարստացնող միավորների ներմուծմսւմբ:

Նման կարգի փոխառությունների հնարավորությունը պայմանավորվում ու բացատրվող! 
նրանով, որ վտխառյսդ միավորի ծավսդը ոչ միշտ Է ներառնում մայրենի լեզվում զործւտփյ 
միավորի տիրույթը և կամ ընդգրկվում նրա տիրույթում, այսինքն' դրանք իմաստսւյ» 
ընդգրկվածությամբ չեն նույնանում: Փոխառյալ միավորը մայրենի համապատասխան միափտ 
ազդեցությամբ կամ նոր գործածությամբ հոմանշային որոշ նրբերանգներ Է ձեռք բերում, 
ծավալվում իմաստային այս կամ այն հատկանիշով' երբեմն Էլ գործածությա 
հաճախականությամբ գերազանցեւով մայրենի միավորին: Չի բացառվում նաեւ փոխսալու 
միավորի' մայրենիի հետ իմաստային լրիվ համընկնման փաստը:

Ըստ մայրենի և փոխառյալ միավորի իմաստային հարաբերակցության ու գործաասկա 
հաճախականության' կարեփ Լ առանձնացնել հոմանշային խմբերի իմաստային որոշ կարցեր, 1 

ա) Մայրենի լեզվում գործստվոդ միավորն իմաստային ծավալով չի ընդգրկում վտխաղյայ 
միավորը, վերջինս Էլ նոր միջավայրում ձեռք Է բերում նոր իմաստներ ու իմասաայ™ 
նրբերանգներ եւ գործածության հաճախականությամբ գերազանցում մայրենի միավորի! 
նախընտրվելով նրա համեմատությամբ:

Այսպես' Խաթր կամ խաբիր եւ հարգ կամ պատիվ, մայրենի (եզվում գործառփպ պատէհ 
եզրը նվազ հաճախական Է, եւ հոմանշային այդ խմբից վտխառյալ միավորը նախընտրվում Է նւ 
ունի հաճախական գործածության: Բառակազմական հնարավորություններով Էլ այն
գերազանցում Է մայրենի միավորին' խաբիր անեք, խաթիրը պահեք եւ այլն:

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՒ ԴՒՏԱկԱՆ ՏՄ1ԵկԱԴԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

՚  ապրի/, 2007թ.:
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I  Օրինակ Տերտեր, տու նի մատ, սւռչը pm խսւթրըտ կըպսւհի, մին տեղան վանի, վըեններտ 
տուրուր կըտաս, վըեններիցըտ կըփռնինրյ ծիբյ տանք հանենք/: [1 ]

Դադւսր-դինջ: Դինջ֊ը սւնհամնմւաո հաճախական գործածություն ունի: Մնծ նն նանւ 
Տաոակագմական հնարսւվորությունննրը' դինջօթուն, դինջանաչ, դինջամը նւ այլն: Դադար֊ը 
Мшц հաճախական Է, գործածական Ւ. բաղադրյալ կագմությամթ' թիրթերի/:
В Օրինակ ՚  Մին դոնում ըբազի տենումա, վար ուրան բւսշկերը դինջոթուն չըն տամ: [2] 
ա Թամբս//ն է/ տամ ա, բընավընցընըմ, վըեր դինջւսնա; [1 ] 
ա Քափիգ' ըրած թիրթերու մչի, յօխ տըկտըյէր ա անում: [3]
է Նվեր (նիվԾր) - խսղաթ - փեշ բեշ ֊բա դ արկա. քառանդամ հոմանշային այս խմբից 

ոսրաքանչյուրը մինւնույն հասկացությունն արտահայսւամ Է տարբնր նրբիմաստննրով: Խա/աթ-դ 
№ի գործածության մնծ հաճախականություն ւտշւսվԾլապնս վաղ շրջանում գրառված 
բանահյուսական նմուշննրում: Մայրննի միավորը' նվեր-ը, գրնթն անգործածական Է: Փեշբեշ-ը 
աօճախական գործածություն ունի, բայց այն իմաստային ծավալով չի համընկնում խա/աթ-ին: 
աշբԵջ-\ձ\ համարժնբ Է բախշայիշ անէ/֊ին: Նվագ հաճախական գործածություն անի պադարկա- 
I,որի հաճախականության կայունության նկատվում Է վնրջին շրջանում:
К Օրինակ' Հ/н հնչու օժը պատաց, Ծր կւս/սւվ, եկա թաբավերեն նվնր պերավ, մինը՝ գ/աբա, 

աւըկյամաշ, ծի, կով, վեխճար, վեսկե, մին խոսբավ, ամեն հինչ: [4]
к  Շատ ղաշս/նզյ ծհւկներ ըն ինում, ուրան բ է/ հա/ա սաղ, ասում ա, «Տըննական ըմ 

ասբակըերեն խայաթ տամ»: [5J:
»  Նույնանան հնրիաթից' ուրիշ բանահավաքի փոխադրությամբ.
1  էս ծհւկնան շատ օբուտ կկ/ա, տանիմ մըԾր թաբուհան բադարկա տամ: [6] 
ա կամ ՕցԾրին թաբավԾրը վըԾր էտ /սըմ ա, հրամմայըմ ա Օվչի Փիրումին պիրին ուրան 

աթլ1, վեր բադ արկեր տա օդացա/ ա /ավօթուն անէՀ վԾչ թա փիսօթան:
■  վըեր մնր թաբավԾրը քյնց փնշքնշ տա, օդի մին պնն բախշի տու ասի «ԹաբավԾրը ապրած 

աաա, յընս վնչ մին պնն օզըմչըմ»: [7]
■  Հոմանշային նման կարգի խմբնր նն'
I  Պատճառ (պաճճառ)֊մահնա կամ մհանա, մանի, վնրջինս միավորում Է պատճառ նւ ստիթ 

հաճրի երբիմաստննրը: Պատճառ՜ը նվագ հաճախական Է, իսկ մահնաձւ կամ մհանաՀւ կայուն ու 
■ւճախական գործածություն ունի:
К  Օրինակ' Էս վըրթաբնդը ամեն դոնում մին մհանա փըռնած բյաթա կըթնահտնց, թըրթնրտկ 

[ թխած, խուրջինը /ցած, մին Էշու յրա  բըցած բյինամ ա սիրածեն կոշտը: [1]
К  էտ սպվԾսը բընենբյ աընես, բընենբյ, թւս էտ մըսեն պատառը հունց ճս/նգ/ը բըցե, 

{վԾրչը մանին ճըրես ա: [6]
§  Ափսոս (սոիսոպ) - մըղափհւն. դարձյալ մայրննի միավորը գործածության 

■^ախականությսւմբ գիջում Է օտար միավորին, բայց և գործածական Է:
■  Օրինակ' Մըդափուն Լա խոխա, վըեբ ամբուրը կարճ ա, էս խոխան ըպրե/nt չի, մըռնե/т  ա:
Щ կյամ ըն ախմախ թաբավերեն կոշտը, հըսկըցնում, վեր Սեյիդը յոր ունե/իս տեղեն 

ատսվԾրաթենԾնւ ադաթին ինբյը պիտի տաս կ/и/ սաղ ջամահաթեն ըռաչին ուրան քարոզը ասն, 
առ խոս Ծ, թարիփ անե, սւփսագն, վեր իտի մարթը մեռա/ ա: [1 ]
В  Չնրկարնլով շարքը' բավարաբվննք այդ կարգին պատկանող հոմանշային նա մի քանի 

սույզերի ննրկայաց մամբ:
Щ Այսպնս' ողջ-առողջ (վօխչ-առօխչ)- սաղ-սը/մաթ 

հայրննիք-վաթան բայց-ամմա
■  գանձ (կանժէխազնա թշնամի ֊դուշ ման
Щ միջնորդ ֊սաբս/բ գովբ (կ օվբ)-թարիփ
■  վկա-շըհւնդ

հոմանշային վնրոնշյալ խմբնրի մայրննի միավորի ոչ հաճախական կիրաոությունը պնտք Է 
! բացաարնւ նրա հնտ իմաստային ընդհանրություն ուննցոդ վտխաոյալ միավորի իմաստային լայն 
в տիրույթով' չբսւցաոնլով ժամանակային գործոնը:
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р) Երկու միավորն էտն Էլ կայուն գործածություն ունեն բանահյուսության լեզվում եւ 
գործածություննե բում ունենալով իմաստային ընդհանրություններ' նրանգ միջեւ առկա 1. аш1И 
նրբիմաստային տարբերակվածmթյուն: Տվյալ դեպքում Փոխառյալ միավորն արտահայաոււ^Տ 
նույն հասկացությունը' իմաստային այլ երանգով:

Այդպիսի հոմանշային խմբեր են'
Մեծ (մըԷծ) - գըՏ?. Երկուսն կ  հավասարապես գործածվում են: Դրանց միջեւ աոկա [H  

իմաստների նրբերանզային տարբերակվածության: Օվո-ը անի չափի մեծությանն рЬгщтЩ 
սաստկական երանգ, անձի աոմամբ գործածվեյու դեպքում' նան վիրավորական: Մը1ծ-բ(՝սր|^| 
իմաստով:

Օրինակ' Հրենն ի քյինսդիս վարար թոռ ա կ/ամ նդարաչին նի յա  մենում մին օրանաճպ^̂ է 
քարեն յիրա նստում, մխրե կենամ, տըեսնամ տոռնը պեց խավ, մին գըեռ արջ նի մտավ: [1] а  

ԻմհէրդիբԼտ յկէց֊ հի ՜նչ տյքսնար, վար յւսվինմւր...մին մըէծ օց: [8]
Անկյան (ւսնվհւն) - պօճախ (թրքիբարջ-վանյք (պրսկ.)  - ոպըյէռուս.)  հնգանդամ այս ]uityH 

բպոր միավորներն էլ հավասարապես գործածվում են' բացառությամբ ոպը/֊\[, прцН 
համեմատաբար նվագ հաճախական է: Սրանցից յուրաքանչյուրն ունի նրբիմաստայ^  ̂
առանձնահատկություն: Անվհւն-ը սովորաբար գործածվում է տան, շինության եւ այլնի կտքա 
ընդհանրական ու չեգոք իմաստով. քունջ-]) արտահայտած իմաստը մասնավոր է' ծայր,եվ> :■  
Պօճախ-դ կամ պաճախ-]) հոմանշային սերտ աղերս անի քունջ եւ անզյտն բառերի htliniH 
միավորում Լ նրանց իմաստային եգրերը: Ունի ավեքի մասնավորված նրբիմաստ ինրոր I I  
անկյան: Երբեմն 1.լ այն վհւնվ բառի հետ հանդես է գսղիս բարդության մեջ' վհւնվ-պուճաI  
արտահայտելով ամեն տեդ, ամենուր վտխաբերակսւն իմաստը: Բարջ-զ ավելի անորոշ ա ЩI  
իմաստ ունի' մի կողմ, մի տեդ, երբեմն նույնիսկ' ոչ անկյունում իմաստով մոտ 1. ղրրադփա 
Ռգըյ-\) հաճախականության ակտիվություն նկատեփ է վերջին շրջանում:

Օրինակ' 1. Չորս րնգյանավը պեցիր հասար քաշած, մաշկաս ծառեր, ծղգնե, ախպթւր: [9]: I
2. Ըտրանց մինը հենզյ պեռնած էշերն ա քըշըմ, էն չորս հոքին էյ Լտ թըմբմւյին կըրպեսա I  

յրա պարսւնց քըցած կըրպետեն քունջերքսւն փըռնըմ, թըմբւսյին յեր օնըմտանըմ: [1]
3. Էտ երկու ըխճըկանը կոշտը ընդրանց Էյ յոր օնըմ, ընդրանց ստոյին qua? բա/բույնին կ յոր I  

օնամուրանց վըեսկեդափազավը, ընցնըՍքունջըպուճախ, յո/սհըվաքըմ, կյամԼտ վըերին մըեչը: [7] I
4. Սա դե ծեռքավը հինչ ար կ/ամ, վըեր հինչ անե, պեմբակը տանը մին բարջումը ֆ I  

ա ածում, թոդամ ինդի, նի յե յ չի կյամ{ՀՕ]
5. Էս ագըյան Էն ոպոԱրն ա վինում, Էն ազայան Էս ագայը, հանց ա պհւնակաա 

կարցըրած հավ ինի .{3]
Սին կէրպ - մին թահրավ - գօռոավ. հոմանշային այս խմբի II եւ 111 եզրերն այլեւս I 

գիտակցվում որպես վտխսւռյալ միավորներ, այլ փոխառյալ ու հայերեն բառերով բաղսւդլւփՏ 
կազմություններ' բարբառային միավորներ, որոնք գործածության հաճախականությաՏ 
գերազանցում են մայրենի միավորին: Իմաստային առումով նրանք համարժեք են: Այդ ԾրետւմՏ 
նույնիսկ միեւնույն նախադասության մեջ:

Օրինակ' Շենին մպրթ կնեգյ, խոխա-ըրախա քըշտըրներեն պըսյրգըմ ըն, հաացուն ծամթա 
ռըխներըմը տինըմ, վըեր մին կյերպ կոյ ըն տամ, ճարը տայիս 'շորը թռչըմըն, պիրըններըմը միՓա 
վըեր մին թսւհրսյվ կաթ-կաթ կոյ ըն տամ, վըեր սովածաթյանան կըստրվին վեչ: [1]

վերջը, շատ ըսեյան, կռեւ ընեյան, հըսկըցնեյան Ծտը մին թահրավ ըտրանց անսւ միկ\ 
գոռավ-կյիժավ խոսկերքը կըսըտ-կեսատ թա ասըմ ա. «Դ-Ծ—վ֊ը-ե֊ր շ-ա-տ ը-ք օզըմինձ т-ш-А 
եքյ»: [1]

Նայն կարգի հոմանշային զույգ են' մին պերան-մին վայ մա (մ այ մա' Junup). վերջինիս 
գործածության շրջանակներն ավելի լայն են' պայմանավորված նոր միջավայրում ձեոր բերած] 
բազմիմաստությամբ, ունի նաև մի քիչ իմաստը:

Օրինակ' Տըդըներան էյ տըմբըհան չըն ինիյ վըեչ ըշկըրնեն պեց կանին, վըեչ մին բյալմճւյ 
կը՛խո սին: [1]

Մին ք՚ալմւս ըսսրսսէ յադ ըս անումյըրա տամ: [3]
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Մեծ ա մեծեր (մվծամյյծէր) - ախսախկա/նէ իմաստային առումով համարժեք նն: 
|{սաո|ա| միավորն ունի նրբերսւն գային տարբերակվածություն. այն ավելի մասնավոր Լ եւ 
■ակում է ոչ թե մեծ, տարեց ՛ընդհանրապես, այլ հասարակական հարգանքն ու սերը վայե/ող. 
ահրդատու, իմաստուն: Նոր սերնդի խոսվածքում այն հազվադեպ է գործածվում:
В  Օրինակ' Շենին ախսախկսղնեն մի օր հվաքված մա ածը մ  ըն, վըեր ախեր հւրանց շենին 
ատխ/չի պերըմ ամեն մի ղարիբ մարթ կ/այաւ/շենը, աըեսնըմ ա սըրանց ըրարմտնքը, ուրան էյ 

ամաս ակյամ: [7]
В  Հըվարվըմ ըն էտ Ծրգփրին ախսախկալնեն, վւորցված; զյիդացող, աշխարք տըեսած 

աիբթիթյ, մին-մին կ/ամ էտ թաքավերեն կոշտը, վըեր հըսկըցնին, քյհմագյ ինին ուրան, կարե 
աղփրը կսաավարե: [1]
■  q) հոմանշային խմբերի եզրերի միջեւ իմաստային տարբերակածաթյան գոյություն չանի,
Bi փոխառյալ միավորի ակտիվ գործածությունը պայմանավորված չէ իմաստային ավելի լայն 
անկամով: Տվյալ դեպքում փոխառյսդ միավորի հաճախական գործածության փաստը կարելի է 
ացաարն[ միայն ժամանակային գործոնով, հին սերնդի խոսվածքում, որն անմիջական եզր էր 
փոխատու լեզվի, դրանք անհամեմատ հաճախական էին, քան այժմ են:
Ш Այդ խմբից էլ երկու կարգ կարեփ է առանձնացնել.
К 1. Հոմանշային խմբեր, որոնց փոխառյսդ եգր-միավորը գործառական հաճախականությամբ 

(համարժեքվում Է մայրենի միավորին' ինչ֊որ տեդ Էյ գերազանցեյով:
В  Այսպես' Մաքուր - թամհւկ:
В  Օրինակ' ԼԹամոււզ կործը պըռլ/անդի նման ա: [6]

2.Ըստըեղ սպան մաքուր շորերն ա կյենում, ծին նըստում: [1 ]
Սոված-տոպնլv 

■  Օրինակ ’ 1. Տղցին նոքյարըխի սուվըծանում ա:
2. Մ  տնաքանդ, խոխեքը տհւգնը կտորվեցեն մարդս, ախըր ինսանուն ջինս ըս, եր 

կաց մին պենու կաց, {սուխոցըտ հետե ռուզի ճարե: [ 111 
I  ճար-թահրը-յօն-իլաջ. վերջինս չանի հաճախական գործածության:

1 .վէչ ճար օնէ, վէչ իլւււջ:/ [3]
2. Հավեն պհւնու կային սա վեր շունը թւսհրը չի ինիյ: [5]
3 Ախր էտ խըեղ6  շինացեքյ տեսնան վըեր էյ ճաը չըկա, էշերը պեռնած ա, յա  բիզի 

\ թողին ծըմակըմը, յա բիդի մին թւսհրւսվ տանին: [1 ]
4. Ա բըղատար ինձ նըհետ ըստի֊ըստի պեն ա պըտահաչ, էս հինչ տեղը մին 

Կփձոր ըմ քթայ, կերաք, ետհետ պարգվայ ա, վեր ծերն ա էտ խնձորը, ղանչանք ըմ անըմ, 
թա յոն կա, էտ խնձորը ինձ հայայ ըրա, թա չէ բոնս տննական չի: [4]

Առաջին (առաչին) - սուվթա, պատառ - թիվա 
Օրինակ' Սուվթա պատառը անուշ կինի:

Առաջին թիքյան քաղծր կինի: վ5] 
կամաց-կամաց - յավաշ-յավաշ
Օրինակ' վըրթաբեդն էյՀտաօգամ, յավաշ-յավաշ տոթ ա տամդիպա սիրածեն տեղերը: [1 ] 
Յըվըշ-յավաշ շօո ա կամ,
Մինշէյակ փօշ մաշկէն: [12]
Ինյյն Հ/կըմընց-կամանց յյհւնհւմ ա, տըռանը ծակավըյեշում: [3]
Հերթ-նօբաթ-օչերեդ. մայրենի միավորին հավասարարժեք գործածվում է վտխսայալ 

եզրը, նվազ հաճախականություն ունի երրորդ եզրը, որի գործառական ակտիվությունը զգափ 
է վերջին շրջանում:

Օրինակ' 1. Հէրթը հըսնումա Դէրունց Ըռըքէյին:/[3\
2. Ապան֊Բայասին, մին էյ էս իրեք մարթս շատ-խրեգյ քյեցայ ըն մին 

տեղ մին տոն շինայ հու էս չորս հոլքյին ընդեղ կացայ հու նոբաթ֊նորաթան մինը տանը 
կենում ա ի յա յ.../\\\

7>.Սուրթա տրուղյունը մըեծ աղեն օչերդն ա ինում: [10]
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F

Ուժ (օժիդվսւթ:
Օրինակ' ԹաբավԾրին ադան տենակը ջուբան հանըմ ա, ուրան բադան կտրըմ թաւքա 

դուշին ատըցնըմ, ըտրանավնա ղվաթ ա առնում:
Քօրփւս անդավը յէկած ինձ նըհչէտ օժ ա փօրցամ[3]

2. հոմանշային խմբեր, որոնց վտխաօյալ եզրերը աստիճանաբար արտամղվել 1ւ 
արտամղվում են բարբառից ու բանահյուսության . վերջին շրջանում դրանց գործածությունը 
զգալիորեն նվազել է :

Այդպիսիք են' չբեր (չըպէրբ) -  սոխսուզ (սօնբսըցիսըբԼ: 
էտ թաբավԾրը սոխասգ ա ինհւ մ' ադա չի ինհւ մ, ախճիզյ չի ինում: [13] 

կամ ՚  Տահանբ սոնկսոպ ըն ինիս, միշտ կ  դիյխոր. [10]
3-րդ եզրը իմաստային ու գործառական տարբերակվածություն ունի, անպտուո 

անասունների վերաբերմամբ Լ գործածվում:
Օրինակ' էս աբանէ տստէ յա  ծընումչի, սըյձ.յա  աուլսյէկսղ, տանում ումբազար ծախիմ: [3]] 
Ներկայությամբ - դաշարումս:
Վեչ մին պեն չօնիմ բեգ մին շդարշ խնձոր տամ, իմ դաշարումսԿբ կալ կեր: [13] 
Արդուզարդ-զինյսւթ.
Օրինակ' Ուրան զինյսւթը կարմհւր յըյյեխում կապում ա, տինամ մին բօյու տակԾ, շորԾա 

հանում նի մըտնումկյԾտը: [13]
Օգուտ (օբութիյքսւր. 1. Քյար չի ըրայ, հու էն մարթը տես ու տԾն մտԾգյ ա ըրայ ասա/: [1 ] 1  
Աշխաբբ-օ լ// ադա նյա.
Օրինակ' Ծրավայըմճհւրչիկա,
Արաններում ախպհւր չիկա, 
կըմեռնիմդ արիր օլրյում,
Քըշսփս մճւր նան քուր չիկսւ: [6] 

վըեչխարին մըեսը խաշինբյ 
[լյինի-արւսդավ փւսրշինբյ 
էն դանյումը կործ չօնինբյ 
/.'ձ/դունյումը զյանբ բաշինբյ: [6] 

ժալովուրդ - խալխ 
Օրինակ' Արտ ըմ վարսդ կյարիյա, 

կադթական տարի յա ,
Նամաս-դեյրաթավ խալխ ընբ, 
էւհաախպԾրըսվսւրիյա: [6]

Խայխ-դ գործածվում է նաւ ուրիշ, արիշները մասնավորված իմաստով:
1սալխը հավ ա վ  ու դու մ  հինչէր ըն կէնում, ստւ հի՞նչ ըս ըրայ էտ: [3]

Խիղճ (խը4լճ) - ինմւսփ
Օրինակ ՚  կըծէ, օխծ ախպեր, կըծե սաբաթը էն ա վեր էրկու վըննանան չիվոթան ընելի չի, 

տեդավը մին ըտրանբ անինսափ ըն, խեղճ, մեխկչօնին: [1]
Զրույց (զրհւց) - զի/իչ/սւ
Օրինակ' Ամին տարի գըրունբիս յա  ըշունբիս շինըմաչումը համիշա էտ Ուզուն-Թըյըն 

զիյիջան ըն անում: ([11]
Գավազան (կըվազան) - չօմախ. Մարթը մին փետ, չոմադ ըն Ծր կա յար ամմա մինն էյ մին 

յհւծ ա Ծր կայայ: [1]
դ) Բանահյուսության բառապաշարում կան ւիոխառյալ միավորներ, որոնք չունեն իրենց 

մայրենի համարժեքը: Հոմանշային խմբում ընտրվող մայրենի միավորը չի ընդգրկվում 
փոխառյալ միավորի իմաստային տիրույթում:

Այսպես' Մըս/ըհաթ. եթե հոմանշային մյուս եզրն ընտրենք զրայց-ը, այն չի ընդգրկի 
մըսյըհաթ-\լ արտահայտած իմաստը; Մըպըհաթ-դ զրույց է, բայց զրույց՛դ մըպըհաթ չէ: իյօբոա
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Щ, խօրարթ նըստէ/ հարադրությունն նրը իմաստային ծավալով ավնլի նն մնրձննում, բայց չնն 
աանում:

I Օրինակ' 1. Սաղ Ժողովուրթր հըվաբվսւծ, էս տըղան թաբավերեն /ոխ պսոոմըմա, վըեր բու 
տամաետ ես կադարա/ չըմ, իմ հար պահա/ ըմ, մըտածա/, վըեր փորցված մարթ ա, մին պեն 
աթահե, կըրյինամ մըսլըհաթ հըրցընիմ. մըհենզյ հանց վըեր տեսնենք/, վարցանքը պըտահա/ 
ц ա կ բյեցայ ըմ իմ հոր կոշտը մըսլըհաթու, սաղ շըհարը ըզադա/ ա:  [1]
К 2. կյամ ըն մըսլըհաթ անըմ, տանըմ սրանց շենան մին ղըրաղ տան վըեր քցըմ, արանք Է/ 
ֆաւֆնթահրավ, նտբաթավըտրանց ուսաւցնըմ, խմըցնամ: [1]
\ 1վեր\՝ապես մարթը և կնեգ/ը մաս/ահաթ ըն կյա/իս ու խոխան տամ թաջիրին: [10] 
Տաիցյարան.
В  Յըես նիցյարան կ Սեոնի մ, վեր գ/իդամ վեչ, թա Էտ խոխան հի՞ն/ արւսց ա տրեստ/, վեր 
Կատան Էտքան ստիբիս ա, ինքյն է/ ըսես չի: [7]
В  կամ էն ̂ մնիգ՚արան, մին խաբար կանիս, տըէսնամտա կօրծէրըհինչ սղքռավ: [3]
В  Գընվը/ըխտա.
■  Հունց կըպըտահե, ըտրանց տոնը նի կըկենա, ըսկըսե էրի/ը, ըտրանց անա մինը կրակը վըեր 

աոեսնըմ ա, հոռավ-կ/իժավ, շատ գյընգյըլըխտա պիրանեն մին ղո/ավ ծեն կըտա: [1]
К ն) Հոմանշային խմբնր, որոնց նգրնրը տարբնր լնգուննրից վտխառությունննր նն: Մայրննի 

[ համարժԾբ միավորը գործածական չէ:
В  Ինչպնս' Շ/ապկա - փափաղ.
В  Օրինակ' Ծիյիս ոանզյըբոց ա՛,

Սիրածըս ա/ագյհց ա,
Շը/ապկատ կը/խատ եր կա/,
Թափ տամքյաքյհււ/ըտթոց ա: [6]

I Մարթն ասում ա.
I  Ա' փափաղ կ/խաս պեցիր տեղ օնիմ, վեր քեց տնիմ յրա, քեց ամենա/ավ տեղն ըմ 

\щш/, խե՞ վեր ըս ըղնում: [9]
Բագսւր ֊յա ր  մուրկա.

I  Օրինակ' Սին օր մըեծ տղան հորըն ասըմ ա. ’
I  Ա հար, թող յըես բյինիմյարմուրկա տըեսնամ հինչ կա, հինչ չի կա: [7]
В Իր/քքըմս/քկան խօխա'
В Ք/քցըբագար: [12]
№ Տուրմա - դոաաղխանա.
ք Օրինակ' էտ գ/ադան մըհենգյ էն ա դուսաղխանըմը, ընդրան թողըմըմծըեր դարաստանին, 

\եինչ պատիժ ասիր, ինդի յըմանե/ տսղա: [7]
I  Скит փիս մարթ ա, արա տըեղը ահ լրման ա.[ 10]
г  Նորագիր բանահյուսական նմուշն նրում գործածվում է նան բանտ մայրննի

համսւրժնքը:
I  Օրինակ' էս պա/ատը ինձ ետ Ծ բանտ ա, ինձ էս բսւնտան ացսոո ըրա: [9]
I  կամ Տավարը անտեր հանցումն ա,

Սա/ղաթը մոտէ բանդումն ա 
Քիշերը բոմնս հանց տան Ծ'
Ախպերս Շռւշվա բանտումն ա: [14] 

է Այդ կարգի հոմանշային խմբնր նն'
Աշպագ - պօվուր. ժամանակի ընթացքում ռուսերենն ավելի է արմատավորվեր 
Օրինակ' Եննան /ոխ սըտանեք/ը եկա/ ըն Ճոխտ ծեռքնեն տիրս// էն պատառ մղած տեղը, 

ււֆեակ սւշպագն ա մնաց ար [1]
Իտի մին քանէ ինջինէրնէրի, ջահի/֊ջըհու/նէրի կընչէ/ան յէտը, Սսւռա բաջին 

պօվըրին կանչում а/.{3]
Մա/ղաթ /էշկւեր.
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Օրինակ' Սայդաթր հըվաքումըն,
Իմ սըԾրտըս կըրակըմ ըն.
Ես հի Ъ< անիմ Սին-Օինակ,
Շուշվա մըԾծ բաղսւքըմը: [6]
Ընցանբ կէտէն էն անզյհւնը, տէհայ հինչ... սւնա, մին լԼշկյար կա ըստէղ, 1ւ/սք| 

կըչխավը ընցընԾքի թահրը չկա.[8]
Չ/շմակ-աշկի.նոր սերնդի խոսվածքում առաջինը գրեթե չի գործածվում:
Օրինակ' Սիկա կ Ակ մամ ա և և անում, չէշմակը դուզըցնամ, Ծշում ճխփ-ճկփ я 

շամը փոնած դԾրիցըվԾն,յիրա կզնվում, թա ' շամը մոտԾ պսւհԾ,կյիրը ըրվամ չի [4]
(Խանց աշկի աշկըս պէն չի նըհաշ տամ, հանց ա թախպըկաւած:/[3] 1 

Ա փփարիմ- մայադԾց 
3  ըդօլի ֊  վիլկսւ 
փյք՚նթամէնթ - բընօվրա 
թամբալ — լօդըր 
մարօգ - այագ
Այսպիսով, հոմանշային խմբերի քննությունից երեւում է, որ վտխառյսւլ միավորներն իր 

իմաստա յին ֊կիրառական առանձնահատկություններով ընդգրկել են գործածության ր 
շրջանակներ: Բայց ե այնպես, պատմական դիտանկյունով քննելով' ակներև է, np I 
բառիմաստային այդ խմբերը միտում չունեն լեզվական համակարգում կայունանալու որպե 
հոմանշային մանրահամակսւրգեր: Բարբառի և բանահյուսության բաոապաշարի I
բառակազմական համակարգի զարգացման ու կատարելագործման գործ ըն թացում I
գերակայողը գրականացման միւռումն Է, որն արւոամդէկով օտարաբանաթյունները' այն I 
փոխարինում Է մայրենի գրականով: Դա պատմական որ նն արդարացված լճյփւ
պաշտպանունակության օրենքն Լ, նրա զարգացման տրամաբանությունը:

Դրսւկանութքուն

1. Հայ Ժողովրդական հեքիաթներ, հ VI, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երեան 1973:
2. Հայ ազգագրություն ե բանահյուսության, հ 15, Հայկ. ՍՍՀ ԴԱ հրատ., Երեան 1983:1
3. Սարգսյան Ար., Արցախյան ավանդույթներ (ձեռագիր):
4. Ղահրամանյան П-., Բան ասեմ լսիր, Սոնա հրատ., Ստեփանակերտ, 2002:
5. Նմուշներ Լեռնային Ղարաբադի բանահյուսությունից, Հայաստան հրատ., Երեան 1978:]
6. Գրիգորյան Մ., Լեռնային Ղարաբադի բանահյուսություն, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրսոո., ԵրեաՅ 

1971:
7. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ V, Հայկ. ՍՍՀ ԴԱ հրատ., Երեան, 1966:
8. Դավթյան կ., Լեռնային Ղարաբադի բարբառային քարտեզ, Հայկ. ՍՍՌ ԴԱ hpunnJ 

Երևան, 1966:
9. Հարությունյան r Լ., Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, Երկրորդ գիտ 

Ստեփանակերտ, 2004:
10. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ VII, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ.,Երևան 1979:
11. Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Իսրայելյսւն Ս., FF II, 1մաս, 8815,014 

8816,00:
12. Սարգսյան Ար., Արցախյան հանելուկներ, Ստեփանակերտ, Դիգակ պրուս հրսոո., 2002:!
13. Հնագիտությանն ազգագրության ինստիտուտ, ՂազիյանԲ.,F F V ,6769,01-6960,00: I
14. Հայրապետյան Ռ., Դարաբաղյան խաղիկներ, Ստեփանակերտ, 2000:

«ՄԾսրոպ Մաշստց» համայսարանի հայոց /մզվի, 
գրականության և ւրազրության ամբիոն
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԷՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏԷՂԵկԱԳՒՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2  (15), 2007

աԴ 801.311 Լ Եզրաբանության

ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՐՏՈԻՆՈԻ ՇՐՁԱՆԻ ՄԱՆՐԱՏՇՂԱՆՈԻՆՆԵՐԻ 
ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԴԱայկԱՐԳՈԻՍէ: *

Լ.Ս. Մ ինա սյա ն

*Մանրսաւեդսւնուններն իբրե լեզվի բաոապաշարի միավորներ ստեղծվում էն լեզվական 
ւփջոցնԾրով: Այսւոեղ նս գործում էն բառակազմական, շարահյուսական միևնույն օրենքները, որոնք 

րաոուկ նն տվյալ տեղանունն ստեղծած ժողովրդի լեզվին: Սակայն տեղանունների յուրահատուկ 
աւյթը պայմանավորում է այդ օրենքների գործսւռութան որոշ սահմանափակումներ: 
■անուններում կարոդ Էն հանդես գսդ ոչ բոլոր արմատներն m ածանցները, շարահյուսական ոչ 
I լալոր նկանակները:
к  Ըստ իմաստային դասակարգման առանձնանում են մանրատեդանունների հետլալ խմբերը' 

■աւունննր, սրբավայր ֊մանրատեդանուններ, դաշտանուններ, լեռնանուններ: 
■ա՚անրատեդանունների իմաստային յուրաքանչյուր խումբ առանձնանում Է իր 

աակադմական կաղապարներով, ափալ իմաստային դաշտին պատկանող միավորներով: 
■աարտունու շրջանի ջրանուններում հանդիպում են շարահյուսական հետևյալ եղանակները' 

աշիչ-որոշյալ, հատկացուցիչ-հսւտկացյսդ: Այս ջրանուններում որոշյալի կամ հատկացյալի 
աաշաոնում հանդես են գալիս կէտ, վօբ ախպար, ճար, բողազ բառերը:
աարոշիչ-որոշյսղ կառուցվածքի բաղադրյալ ջրանուններում որոշչի պաշտոնում հանդես են 

սալիս.
В  ա)ւսծականներ (ինչպես' ՄօտԼ ճուր, Շէշմա ախպոտ, Պիծի ճուր, Զըրավուր ախպուր),
В  բ) ոպդական հոլովով գոյական որոշիչներ' ՅԷմուշ ախպուր, Շօր ախպուր, Ղագ ախպուր, Տանձ 

ասպուր, ԹըրԱ ախպուր, Մօշ ախպուր, Շըլլօր ախպուր, Զարգյ ըխպիրօտ [1]:
Е  q) սեռական հոլովով գոյական որոշիչներ'Ներին ախպուր, Խութին ճուր, Խսւչին ճուր, Շէնին 

|ճար:
К  q) թվականներ' երկու ըկնանէ,ոխն ախպուրև այլն :
К  դ) հազվադեպ նաև հարակատար դերբայը'ժէժտսւծ ճոտ, վը4ոած ախպոտ և այլն:
К  Հատկացուցիչ-հսւտկազյալ կառուցվածքի բաղադրյալ ջրանուններում հատկացուցչի 

■աշանում հանդես Mi գալիս:
К  ա) անձնանունն եր,տոհմանունն եր Բախշուն ճուր, Ցըթարանց ճուր, Ակուվանց ք՛ահրիզ, 
ա՜այյ՚ոէնց գյօլ, Թիմիրին ճուր, ԱշխԷնին ախպուր, Ընուշէն ախպուր, Հոտումէն ախպուր, Մըկիչսւնց 
ասպուր:

I  դ) անձնանիշ հասարակ անուններ' Պօպէն ախպուր, Թօրքէն ախպուր, Ռուսէն ախպոտ, 
ա՚էչուն ախպուր, Խառնատէն ախպուր:

К ե) այլ մանրատեդանուններ' Թէդուն տակէ ճուր, Նըվէն ճուր, Խուջըվանդին ախպուր, Ղըզարա 
Տբադէն ախպուր, Ծրծքարէն ծօվ, Քուլըսարէն ախպուր, վր՚սկԼ խաչէն ախպար, Ղուղուն բադէն 
աւպուր Սայլն:
1 Ցրանուն կարոդ են դառնալ «ջուր» իմաստային դաշտին պատկանող բառերը:
I  Մարտունու շրջանի ջրանուն֊մանրատեդանուններում այս իմաստային դաշտին պատկանող 

[բառերից առկա են ճար, ախպուր, յյահրիզ, վօչ, հօվադ, բողազ, սա, կէտ, ծօվ բառերը:
I Իմաստային դասակարգմամբ առանձնանում են ջրանուն մանրատեդանունների հետնյալ 

Ոսմբերը'I ա) ջրային օբյեկտը կառուցողի անվան կամ տոհմանվան հիման վրա ծագած ջրանուններ 
Բախշուն ճուր, Ավաք՚էն ճար, ԱվԼտիսի ախպուր, Սադըրբէգփն ախպուր, Բադ՚ուն գյօլ, Մէլ՚ուն 
ախպոտ, Աբունց ք՛ահրիզ, Մսւք՚ունց գյօլ, կանունց ախպոտ և այլն:

բ) Ավանդությունների հիման վրա առաջացած ջրանուններ' Դավաչիչագ*, Թթուն ախպոտ, 
|նմսւհական ախպոտ, Պըրկսւկը՚ք, Փրթուշ ախպոտ, Չըդալ ախպուր:

I  Աստղանիշով նշված բռ/որ աշխատանքները, զեկոպվէղ են «Երիտասարդ գիտնականների II  
Փտաժոդովտմ»: Ստեփանակերտ, աւզրխ, 2007թ.:
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Անմահական ախպոտ Պատմում նն, որ մի մարդպրի ոտքնրը ցավում էին, այս գյոսրւվաԱյ 
սւնցննլիս ոտքնրը լվանամ է այս աղբյուրի ջրով,ցավն անցնում է:

Թթուն ախպոտ -  կապվում է Աղջկսւբնրդի լնգննդի հմա: Ըստ այս յնգննդի ղէպւտոնս|3] 
վայրնրամ մի աղջիկ Էր ապրում, որը սիրում Էր իր հսւյրննի նրկրի առյուծասիրտ կտրիճն^®!
Բայց նրբ թշնամին արշավում Է այս վայրնրը,մահ ու ավնր սփռում,ղոեվում Է նաև այս աղջկաս» 
պատանին: Աղջիկը սգում Է ու Սրդվում սուրբ պահևլ իր սիրածի անբիծ հիշաստկը:§յ« 
գնղնցկության համբավը ծավալվում Է նրկրննրկիր,գայթակղում բագում խխաննկա 
կտրիճննրխլուրը հասնում Է նաև ոսոխնևրին: Աղջիկը պաշտպանվնլա համար բևրդի գագպ! 
դղյակ Է կառուցում,պարսպում այն: Բայց գգալով վտանգը ն գնրադասնլով մահը, բան Щ  
տարփածուն դառնալը,աղջիկը ցատկում Է վսւր'անղունդ:Ասում նն,թն ցատկելուց հնտո աղջկա® 
շրջագգնստը բացվում Է օդի ծանրությունիցս աղջիկը սավառնում Է օդում,իսկ ժողովուրդը հաւյսա 
ու անգոր ճիգ Էր թալիում՛ փրկնլու աղջկան,բայց մարդկային արարածն անգոր Էր մահի դնմ: Щ  

Ասում էս նան, թև այնտնդ, ուր հավաքվնլ Էր ժողովուրդը ե աղաղակում Էր'թութուն, թուրան | 
(բռնևցնբ), ի հավնրժացումն այդ նդնրական տնսարսւնի'բացվում Է մի սւղբյուրտրը հՕնց այդ™ 
կոչվում Է' Թթուն ախպուր:

Պըրկակըկւ - Ասում նն, թն մի քանի ճանսւպարհորդննր այս աղբյուրից ջուր նն խմամբս !̂ 
գգում, նստում ևն հաց ուտելու ե իրննց պարկում ևղած պանիրը ուտում, պարկը դատարկ 
նն Զարմանքից ասում նն.

֊Պըրկակըի ա Էս ախպոտը:
Եվ դրանից հնտո Էլ աղբյուրն անվանվում Է Պըրկակը^:
Քսւրհատ ֊Ավանդությունը պատմում Է, որ Քևրթ ե Քարահունջ գյոսլնւփ միջև Պըրկաա 

աղբյուրի պատճառով այս գյուդնրի բնակիչննրն անընդհատ վիճում Էին որոշնլու համար, janp! 
գյուղին է պատկանում այդ աղբյուրը:Լուրը հասնում է իշխսւնավորննրին, որոնք էլ ղսդիսԱ 
ստուգնլու արղյոր Քարահունջում ուրիշ աղբյուր չկա: Քարահունջում կար ես մնկ աղբյուր ե прщЦ 
իրննց ասածը հաստատնն, թն ուրիշ աղբյուր չուննն, քարով փակում նն աղբյուրի ակը՛ջուրը կտրէ̂  
համաբՏնտագսւյում նորից աղբյուրը բացվում է:Այդ պատճառով էլ անվանվում է Քսւրհատ:

Ղամշավ թխած ախպար - ավանդությունը պատմում էպր արաբննրի դնմ մսւրւոնրում hnqhmi 
հայ գորքը այստեղ (Նորշնն) ջուր է պահանջում գորսւպնտից: Զռրապնտը (ղսւմշով) հարվածով 
ժայռին, որտնղից ջուր է բխում: Այս տարածքում այժմ էլ պահպանվում նն ղամշի ե ձիու htorij^T 

Փըրթուշ ախպուր - Ըստ ավանդության մի անգամ կինը նախրապան ամուսնա համար հայ,! 
նաև մածուն է դնում պայուսակում, բայց ափսն չի դնում բրդոշի համար: Ամուսինը ստիս™ 
վախում է աղբյուրի ջրի հանը և աղբյուրի ակում բրդոշ անում, ուտում, նորից նախկին ւոէաբի բերում» 

Չդսղ ախպուր -  ժողովուրդը պատմում Է, որ նթն այս աղբյուրը ցամաքում Է գարնանը, ուրնա 
տարին երաշտ Է փննլու:

գ)Զրային օբյնկտի որևէ հատկանիշի հնտ առնչվող անվանումննր՝ Օխե ախպուր, Շօր ախսրա 
Ղուրուսա, Մօտէ ճուր, Պուրտոպաճուր, վը՚տած ախպուր, Փադի նավ, Երկու ըկնանէ, ճօխտ ճուր,̂ 
Շէշմա ախպուր, կ՛ար մուր ճուր, Մըէծ գյոլ, Դամջըբուլախ, Պըլաճուր, Ղարախպուր, որավուր ախպոա 
Յէրէ ճուր, Քսւրէ նօվէ ախպուր, Ղում ախպուր:

դ) Թռչունննրից և կենդսճւիննրից ծագած ջրանուն-մանրատնդանունննր՝ Ղագ ախսա 
Դօնգուգ բուլաղ, Ս՚ուէուկնու ծօվ, Ղուրթբուլաղ, Չախկալբուլսպ, կհււլփն ծավ, կըբըվախսա 
Չընախպոտ:

ն)Այլ մանրատնդսւնունննրից առաջացած ջրսւնունննր՝ ԾըվԷն ճուրժսուջըվանդին տխպում 
Ղըգստա բսպէն ախպուր, Աըծքսւրէն ծօվ, Քուլըսարէն ախպուր,վը4ւկէ խաչին ախպուր,Դյւպուք 
բսպէն ախպուր, Բըթըջսւմալա ախպուր:

գ)Զրանունննրին հատուկ է նանւ տփալ շրջանում գնրիշխոդ հիմնական զբաղման® 
մասնագիտությունննրից, նրանց մակսւնունննրից ածանցված անունննր ստանալը hJuMmnnlj 
ախպուր, Ղըէէչուն ախպուր, կըկլո ն ւ ախպուր, Պօպէն ախպուր,Դէրին ախպոտ:

Տնդանունննրի մնջ որոշակի քանակ նն կագմում սրբավայր-մանրատնդանուննէ® 
Սրբավայրնրը՝նկնղնցիննր,վանքնր,ովստատսղիննր,մատոաննր, Մստտունու շրջանում շատ նն: Щ 

Ըստ առաջացման աղբյուրի' սրբավայրնրի անվանումները կարնլի է բաժսւննլ մի քանի խմվւ!
1.կրոնական տնրմինննրից առաջացած' Ըստուծուն, Սուրբ Աստվածածին, Ցէխծէ, Խաչէա 

կաղնէն խաչ, ճընթըռըմ խաչ, վըրթօտէն խաչ, Ըխտըլհսւգի խաչ, Թագա սօրվւ, վանքէր, ժամ ե այլն!
2. Որևէ տնղսւնունից առաջացած'Ամարսւսավանք, Սօսա սօրփ, Յէրէ ճիրին տինջիրի [2 ] : 
ՅԱվանդության հնտ կապված կամ արտաքին որևէ տարբերակիչ հատկանիշ®

պայմանավորված, Օր'. Պըրըվածառ, Ձարգյա մաթաք՛, ճօխտ կէմ, Ուջըդսաւըէդ, Տընջըրէ, կաղա 
խաչ, կարւփր ավետարան, ճօխտ կաղնէ, Մըէծ Նըհատակ, Քամհար խաչ, Ըխտըլ ծառ, Պիծի սօրտ 
ճօխտ պըրըվածառ:
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^■անձնանուններից առաջացած՜Չսղանց օջախ,ՄաթԷգ', Ս՜իրգաբԷկսւնց օջախ, Տօդցունց 
I  >տ|ս, Սահակ ք՚օխսւնց օջախ, Ղըյամանց սօրւի, Լւււսաւ|էրԼնջ, Ք՚իդուն սօրփ, Նըլյթանդւսնց սօրփ, 
■կշափսնբ, Ղօնդէգյ , Փաթունց խաչ, Դէրանց յէխծէ, Սայունց սօրփ:
^®անբաւոեդանունների այս խումբն առանձնանում ե յուրահատուկ դիրք է; գր ա վում: կրոն ական 
■սւլւսկության մանրատեդան ունները կարելի Է դասակարգել մի քանի սկզբունքների համաձայն՝ 
ոաաային, կառուցվածքային ե այլն:Իմսւստային դասակարգումը վեր Է հանում լԾգւվի ե նրա 
1օ|նԾրի սոցիալ-հոգեբանակսւն ու մտածոդական գործունեության ոլորտների միջե առկա կապերը:
| Իմաստային դասսւկարգմամբ առանձնանում են սրբավայր-մանրատեղանունների հետնյալ
щщ.
Bui) Լեգենդների, ավանդությունների հիմքի վրա առաջացած մանրսւտեղանուններ՝ 
Ոըվածառ, ՄըԷծ Նըհատակ ն այլն:
В  բ) կրոնական ծեսերի ե հավատքի այլ առարկաների հետ կապված մանրատեդանուններ' 
Ոօտըլհագի խաչ, ՄիրգաբԷկանց օջախ, Բուլվանց ՃԷդաց, Օպտարան, Յէրէ ճիրին սփնջիրի, ճօխտ 
fjmi&t, Խսւչէր, Տընջըրէ, Մըտադա խութ և այլն:
[ գ)ՍրբԾրի անուններից ծագած մանրատեդանուններ Լուսավէրէնջ, Չըրադլու,
■աւվսւծսւծին, Գր.Լուսավորիչ, Սուրբ վարդսւն, Ըստուծուն:
\ դ) կրոնական շինություններ և հաստատություններ նշսւնակոդ մանրատեդանուններ'
Ամաբաս կանք,Յէխծէ ,վսւն քըր ,ժսւմ:
I էեգԹւդների ա ավանդությունների հիմքի վրա առաջացած մանրսւտեդանուններն
օաանձնանուԱ են իրենց պատկերավորությամբ: ժողովուրդն իր անսպառ երևակայության շնորհիվ 
փակ է գեղեցիկ ավանդություններ :Այսպես՛

Պըրըկածառ -  Սի ժամանակ այդտեդ ապրում էր մի խստակյաց եպիսկոպոս ն երբ նա երկար 
աապահո ւթյո ւնից ու ճգնությունից հետո պատարագ Լ մատուցում,շրջակայքի ծառերը 

ասգարվում են՝ 3 անգամ կպցնելով միմյանց իրենց գլուխները: Մի անգամ մի ջերմեռանդ հայ այդ 
|1րա;քը տեսնելու համար գալիս է և խոստանում վանքին նվիրել իր հետ բերած մի ջորեբեռ ոսկին: 
այււկոպոսը պատարագի ժամանակ սկսում է երկմտել,թե արդյոք ոսկու հետ ջորին էլ պետք է նվիրի, 
pfi ոչ, ե այդ երկմտությունից ողջույնի ժամանակ ծառերը չեն խոնարհում իրենց սաղարթախիտ 

■սւաբներլւ: Երբ ովստավորը հայտնում է, թե ջորին էլ է տալիս, նաև այլ նվերներ, եպիսկոպոսը 
|Խ(փց է պատարագ մատուցում ն հրաշքը կատարվում է:

Րխտըլ ծառ -  Ըստ ավանդության եթե այս ծափ տակով անցկացվում է հագող երեխան փսւգն 
անցնում է, ն հիվանդը բուժվում է :
^■Տընջըրէ Այս ծափ փչակը բացվել է կայծակից,որի մեջ տեղավորվում են 100 մարդ: Ըստ 
Ոսնգության այստեղ'այս ծառի մոտ, հանգստացել են Մ.Մաշտոցը և Սահակ Պարթևը, որի 
պատճառով էլ ծառը սուրբ է համարվել:
^■յրբավայր-մանրատեդանունների ստեղծման հիմքում ընկած են անվանակոչմսւն հետևյալ 
■յանրները.
Щ ա) ըստ անձնանունների, այս դեպքում ժողովրդի' իր համար թանկ դեմքերի անունները 
ափրմացնելու ձգտումն է առկա,նաև տվյալ ուխտատեղին հիմնադրողի անունը Օր'. Ղըյամանց 
[шрф, Նըլբանդանց սօրփ, Փաթունց խաչ, Մվարդսւն յէխծէ, Մաթէգյ :
В  բ) ըստ անվանակոչվող օբյեկտների բնորոշ, ամենսւհիշարժան հատկությունների, եկեղեցին 

յաբւփբ բարով է կառուցված'անվանել են կյսւրմուր յէխծէ, գյուղում եղած եկեղեցու կողքին (Ք՚օհնա 
աէ) կառուցվել է մի նոր սրբավայր, կոչել են'Թագա սօրվւ, խաչքարը թփերի մեջ Է Քօլէն խաչ և 
[# :

В  Սբբավայր-մանրատեդանունները խմբավորվում են բառակագմական հետևյալ խմբերում.
■  ա) սեռական հոլովով դրված -անք,-ունք հոգնակերտ մասնիկներով գերդաստանի անուն 

աախ' Սիրգաբէկսւնց օջախ, Շըվէրդունց օջախ, Տօղցունց օջախ, Սըղէրանց օջախ:
Տբխեռակսւն հոլովով դրված ֊անքյսնք հոգնակերտ մասնիկով գերդաստանի սւնուն+սօրփ, 

■ ’Սայունց սօրփ, Նըլբսւնդանց սօրփ, Ղըյամանց սօրփ:
Տպխեռական հոլովով դրված ֊անք մասնիկով գերդաստանի անուն+ ճըԿյսւցԸսլանանց ճը՚դսւց, 

ափսնց Ճը4լաց, Աղանց ճըդաց:
ա-դ)հատկանիշ նշող բառ+իմսատագատիչ դեր կատարող բառ (կրոնական բովանդակության 
յա) Պիծի սօրվւ, Քամհար խաչ,Փունէ յէխծէ, Թագա սօրփ, վըտկէ խաչ, կարմիր ավետարան :
В  ե)անձնանուն+յէխծէ' Ս.վարդսւն յէխծէ, ԱՀոփսննես յէխծէ, ՄԳրիգորիս յէխծէ, Ս.Մինսւս

Խ է.
Б  Մանրատեդանունների այս խմբում որպես բաղադրիչ երբեմն հանդես են գսղիս իմաստային 

pi դաշտի պատկանող բառեր:Դրսւնք են
I  ա) ծառսւնուններ' ՅԷբԷ ճիրին տինջիրի, ճօխտ կաղնէ, կսւդնէն խաչ:
В  բ) խութ բառը' Սօրւիէն խութ, Մըտաղա խութ:
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Մնծ սատա ծա и ուենհ այն մսւնրատնղանունննրրպրոնր սանչվամ նն յւքւիստււ'ւէէւա1ա 
ծիսակարգին: Այսպիսի մանրատնղանանննրը հիմնականում 1{ագ!Ա[ած նն՚խսւչ, աւքնաարա 
նահատակ, յէխծէ, ժամ, վանբ, մատաղ, ուխտ ն այ| րսւոնրից: Օր'.կարմիր ավնտարան, atm 
վանրէր,վըրթօտէն խաչ, Օպտարան,կսպնէն խաչ, Մըտադսւ խութ, Պիծի նրհսւտակ:

Մանրատնդանուննհրի մի առանձին իմաստային խումբ էա նսրկայացնում դաչտանունձ6* 
Ըստ իմաստային դասակարգման առանձնանում tfu ղաշտանունննրի հնտևյալ խմցնել 
այւոփսղ օրխկտի որնէ հատկանիշի հնտ աոնչփպ անվանտմննր՜Ղ-՚ունԷ բաղ, Ան щцщй 

Խանձած ստտ, էբկան թաւա,Հաչա սօրսւն, Դավսղու խութ, կընդակ ճուղպօրէ, էրկան цшршДЙ 
տափ Սայլն:

ր)տվյալ օբյնկտի սնՓականատիբոջ անկան հնտ կապված մանբատնղանունննրՂւպա1 
դօբի, Մարդուն կալյ, ԸթսւմԷն բաղ, Ղըրմանսւնց տւտի, Խաչուն արտ, Ըթանց չսոիար, վարյ*1 
տրհլ, Ղրկարսւնց խէւվան,Դագան հարթ, Բուդաղա ւկՀւյ ե այլն:

գ)տվյսղ օբյնկտի սնփականատիրոշ մասնագիտությունից, զբաղմունքից,մական* 
ածանցված մսւնրատնղանուննՕր. ՏրվըրածՒն տափ Քուրունա կա1յ, Չարչու խրմհսոո, ШошшНЫ 
Վըրթըբէյյին տափ Չաթանչան տափ, Էրյ Էգ՛ին չսոիար, Չիլիգ՚սւնց խրմհսոո, Քխլխանց mod 
ւծուփալէն դոպ, կլայանց տօոնր ե այլն:

դ)ՈրեԷ մանրսոոնղանունից ածանցված մանրսոոՕղանունննր՜կըթնախպուրին տօշ, կակա® 
ւոօշ, Ղուղուն տակ, Իմիր՚ճանա վր՚դ, կօհակըէն յար Սղիղ կաղնուն յսփկհօկըէն գ՚ունէ, Դիրիկս* 
հըդէ,Ղարադրշլադա կալէր և այլն:

Դաշտանունննրում մնծ թիվ նն կսւղմում բաղադրյալ մանրսոոսղանուննսրը: РищшщЛ 
դաշտանուննէրում հանդիպում նն բառակապակցության հնտևյալ նդանակննրը՝ որոշիչ-njmjjiil 
հսաւկացացիչ-հատկացյարԱյսպիսի կապակցություննհրում որպնս գնրադաս անդամ հանդնս V  
цшфи րար, արտ, шшф, fy r/t, դարա, յհարթ, ծօր, բ՚ա /ւրխ , կաք, պառակ, տ/քղ դուց, խէյվան, ճլ/յլպ1 
I/л/մ ,փիրմւս,թաղ,բանդ բակ, մօր վյքղ, յ  սղ, խութ, թալա,
խըմհաւո, տօշ, ծըմակ,րօւ̂ ափար,դահման,դամի,ծավ բւսռնրը:

Որոշիչ-ոյտշյայ կառուցվածքի բաղադրյալ դաշտանունննրու մ որպնս ստորադաս անդսո! 
հանդնս նն գափս.

ա)ածսւկանննր' Պղընձհ կսւլյ, Պոդուր պութնը, էրկան դարա,Լեն պառակ, Պառավ արտ, գյունէ| 
բադ, Յէրէ բանդյկըՏշ թաղ,՛էյը լւքէ թաղ: 

բ)գոյական որոշիչննր'
ա)ուդդական հոլովով Ղըդղան ախպուր,Պօժկա ճըդպօրէ,Գյուրջի քօլ, Դ՚ադուկ գամի ,Ղսպ բադ 

ե այլն:
բ)սնռական հոլովով'վըրէրէն հըդէ, Շօրէն դսւրա,էվլին արա, Խօգին փիրմսւ, Բիյանա դոպ,յ 

Մօշին բադ, Հօռուն քօլ, Ղումէն բադ, Սսւրէն վըղ, ՜Օօվէն հըղԼ, Խութին արտ, ՜Ծյսոէն կալյ, կէւոա 
արտ,1սութին յալ ե այլն:

գ)դնրբայննր'Խանձած արտ, էրած բաղ, Խաղ ընէլի արտ ն այլն:
Այսպիսի մպնրատնդսւնունննրում բադադրիչննրի կապը հիմնականում ստորադասական Է:1 

Որոշիչ ֊  որոշյալ կառոցցննրը տվյալ մսւնրատնդանվան նկարագրությունննրն նն' հիմնակսս 
հատկանիշի շնշտադրմամթ:

հատկացուցիչ - հատկացյալ կառուցվածքի բաղադրյալ դաշտանունննրում որպնս! 
հատկացուցիչ հանդնս նն գալիս

ա) անձնանունննր' կյըվէրքին կալյ, կարակինին բադ, Բըգփմէն բաղ, Սնուն դուգ,Նխփբին| 
տը՚ւլ, Յըփրսւմէն յալ, Իսուն քօլօտ, Բախշուն բադ, Ըրտէմէն ջսղա, 1սոպուն բսւղ,Անագյուլին բադ ե ] 
այլն:

բ)տոհմանունննր' 'Սաղունց դօբի, Շիրման անց բաղ,Ծատունց տսոի, Ըղբսղանց ծըմակ, 
Փաթունց չափար, Ղըրմսւնանց վը£ղ,Չարչունց տօն, Տարյսւմունց գյունէ, ք1ըգսւրանց խէյվան U այլն: I 

գ)սւնձնանիշ հասարակ սւնուննր՝ Շէխու հարթ, վըրթըբէդին տափ, Չաթսւնչուն ասոի, 
Ղըցախէն դարւպԹօրքէն խըմհատ,Քփխսւնց տափ, Չարչու խըմհսաւԹօրքէն դուգ,Դարզունց 
բադ,կօմսօմօլէն դարա, Խըռսոոէն կալ՛ ե այլն:

դ)այլ մանրսւտնղանունննր՝ կթնախպուրին տօշ,կօհակէն յսղ, Քարահարթի գյունէ, 
Դիքիվսւրէն հըդէ,Ագիդ կաղնուն յալ, կուկուէն տօշ, Իմիք՚ճանա վըփՂարաղըշլաղա կալէր ն այլն: 

Հատկացուցիչ֊հատկացյսդ կառույցնհրում ընդգծված է տվյալ օբյնկտի վնրաբնրությունը կամ 
պատկաննլությունը:

Դաշտանունննրում հանդիպող դաշտ իմաստային խմբին պատկանող բառնրն Ш  բադ, արտ, 
տափ, դարա ,կաք , պառակ, հարթ ,տրդ, դուզ, խէյվան,ճըղաց, բանդ, վէքդյ ար թարս, ւյօբի, 
խըմհատ, տօշ, ծըմակ, չափար,դահման,դավի, ծավ:



■Լէանանուն կարող նն դառնալ «լէա» իմաստային դաշտին պատկանող բառնրը:«Լնռ» 
ուստային դաշտին պատկանող բառնրից Մարտունու շրջանում առկա նն յտումբ, խութ, բար, բլէրծ, 
խզուկ, ւոօշ, սար բսւռնրը: Տարբնրվում նն լնռնսւնունննրի հնտեյւա իմաստային խմբնրը'
■  ա) անձնանունննրից կազմված լնռնանունննր՛ Տուդունց քըրծ, Սըհականց քըրծ, Սալաթունց 

աԲաբուն ւոօշ, Ըվանսւ բար Սայլն:
В  բ) որեէ արտաքին հատկանիշ արտահայտող բառից կազմված լնռնանունննր' Պուլլոտ թոէմբ, 

ասլ խութ, կարմուր րըկւծ, Ղաշա բը յւծ, ԴիբըզզԷղ, ԸրկաթԷ թումբ, Ալի խութ, Յէցքստ, Տօն քար, 
ատի բար և այլն:

Щ գ)թռչնսւնունննրից կազմված լնռնանունննր' Ադսւվնա քար, Ղուզդունա քը^ւծ Ս այլն [3:]
В  դ) այլ մանրատեղանուններից կազմված լնռնանունննր' Յնխծու խութ, Մը ծ պըռակա տօշ, 

|արա ըխպիրիե տօշ, կթնախպոդփն տօշ, կուկուէն տօշ ե այլն:
К ն) ավանդությունն Ծրի հիմքի վրա առաջացած լնռնանունննր'

В  Լուսավորչի սար - Ավանդության համաձայն սարը Լուսավորիչ է կոչվնլ Լուսիկի կամ Լուսիննի 
■նանով: Նա ուննցն{ է 3 նդբսւյր:Երբ նղբսւյրննրը մահանում նն, մնկին թաղում նն Ամարասում, 
|քթւփն'1սաչմաչամ, նրրորդինՂշսւ սարում: Լուսիկն էլ խնդրում է հարազատներին, որ մահից հնտո 
լան թսպնն մի այնպիսի տնղղրտնղից նա կկարողանա հսկնլ նղբայրննրին: Նղւան թաղում նն մի 
■սրսունքում, որտնդից նրևում նն նղբայրննրի զնրնզմսւնննրը:
В  Ծծաքար ժայռը կնոջ տնսք ուեի նրնխան զրկած և կրծքից ջուր Է կաթում: Ավանդությունն 

Ուսում Է, թն մի անգամ մի հարսսկնսուրից տանջված,նրնխսւյին գրկում,գնում Է սւյդտէՅդ ն խնդրում 
աւրսին,որ քար դարձնի իրնն ու նրնխային :Այդ կնոջ խնդրանքը կսւտարվնլ Է, կրծքից Էլ ջուր Է հոսնլ, 
m ժայռը ուխտատնդի Է դարձն) ստնտու մայրնրի համար:
В  Ռրսկրհան - Այս ժայռի մասին պատմում նն հնտՍյսղը. Յոթ քույր ճանապարհ Էին գնում և 
չպիտի հնտ նայնին, որովհնտև նթն մնկը շրջվնր, հնտ նայնր, յոթն Էլ բար պիտի դառնային: Փոքր 
հույրը չի համբերումվւնտ Է նայում, ն յոթ քույրնրը քար նն դառնում,գոյանում Է Ռըսկըհան ժայռը: 
к  ԸրկաթԷ թումբ - Ըստ գյուղացիների բլուրն այսպնս Է կոչվնլղրովհնտՍ հնէաբանննրը այս բլրի 

աննաբսւրձր կնտում ամրացրնլ նն մի նրկաթն նռանկյունի աշտարակ ղրից էլ այն ստացնլ է այս 
անվանումը:
В  Ըստ կազմության (նռնսւնունննրը հիմնականում բաղադրյալ նն,կազմում նն

ատոսկապակցությունննբ,որտնղ բաղադրիչննրից մնկն անպայման տնսականիշ բառ է:
I Բառակապակցական մանրատնղանունննրում բաղադրիչննրի կապը ստորադասական է, ե 

նրանց միջև առկա նն որոշիչ-որոշյալ, հատկացուցիչ ֊հատկացյալ շարահյուսական 
աարաբնրությունննրը: Որոշիչ-որոշյալ կառուցվածքի լնռնանունննրում որպնս որոշիչ հսւնդնս նն 
1 ա1իս.

Г  Լածականը'
I ա) որակական սւծականննր'Պուլլուր պութնը, Քաչալ խութ, կ^ապուտ քը^ծ, կյարմուր քար. Ալի 

[խութ՛, Լրկան քար, Ցէց քար, Պիծի թամբ, Պուզտի քար ե այլն:
՚  բ)հարաբնրսւկսւն ածակսւնննր' Պղնձի կսդյ, ԸրկաթԷ թումբ ե այլն:
№ 2զոյականը'
| սւխւդդական հոլովով'Տօն քար

բ)տրական հոլովով' Յէխծու խութ՛, "Ծուխըվէրին տօշ, կլէրէն խութ՛, Քամուն խութ՛ և այլն: 
ь Հատկացուցիչ ֊հատկացյալ կառուցվածքի մանրատնղանունննրում որպնս հատկացուցիչ 

№անդնս նն գալիս. 
ւ սւ)անձնանունննր' Աթաբէկին թամբ, Ըվսւնա քար ե այլն:
1 բ)տոհմանունննր' Սըհականց բըյւծ, Մըրալանց քըկւծ,Սալաթունց տօշ, Տուդունց քը՚րծ, 

Պոպունց ղալա ե այլն:
I  գ) անձնանիշ հասարակ գոյականննր' Փաշու պէրթ, Բագ*ին թամբ ե այլն: 

դ)թռչնանունննր'Ադսւվնա քար, Ոուզդունու քը՚րծ ե այլն:
I ն) այլ մանրատնղանունննր' Մըէծ պըռակա տօշ, Ղազուն տօշ, Ղարա ըխպիրին տօշ, Սօրփէն 

քխութ, կուկուէն տօշ ե այլն:
Գրականություն

I  1. Ե. Լալայսւն, Երկնր, հ. 11,ՀՍՍՀԳԱ,1988:
I  2. Մ. Բարխոպարյան,Արցախ, Եր., 1991:
|  3. А.Суперанская.Что такое топонимика,М;Наука,1985.

«ՄԾսրռպ Մաշտոց» ն ամա [սարանի հայոց [Ծզվի, 
գրականության ե ւրագրության ամբիոն

*  109



ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳՒՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРНАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 (15), 2007

ՀՏԴ 809.198.1 Լ&քվաբաեոա
ԲԱՌԱՅԻՆ ՆՈՐԱԲԱՆՈԻ/ՅՅՈԻՆՆՕԲԻ ՀԱՐՑԸ ՀԱՅ 
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Շ.Պ.Սաղյան

Նորաբանությունն՝ իբրն լնգվական իրալության, բազմական ա հաճախւո 
դրսևորումնևրով հանդնս է դալիս բառային մակարդակում ն աոավն|սւպնս ասամնսաիյււիլք 
բառագիտության բաժնում: Լնգվաբսւնության մնջ բառային նորաբանпщ
արտահայտությանը նրկիմաստ գործածություն ունի, մի դնպրամ այն' իբրև piunuiqfmfl 
միավոր, հակադրվում է լնգվի այլ մակարդակն հրին հատուկ նորաբսւնությունննլւին, մի ոլ 
դնպրամ էլ նույն' բառային մակարդակում իբրև նրկպլանային արտահայտությամբ կագմուրա 
հակադրվում բովանդակային կոդմին սաեչվոդ նորաբանությունն նրին: Աննք հակված № р м  
արտահայտությունն առաջին իմաստով գործածնլուն, բանի որ բառը ձևի և բովանդակով 
միասնությամբ ստնդծված միավոր է և ինքնին չի կարոդ հակադրվնլ նշված տաբբնյփցո 
Ա՜նկին:

Նորաբանությունննրի հանգամանալից քննությունը հայ լնգվաբսւնտթյան illij) ւյԱւ 
բացակայում է: ЮН' տնսական, թն գործնական ոաումնասիրություննՕրում գնրա1լբռուՍ՜ I  
ավանդական հայացքննրը, զգացվում է նորաբանությունննրի միօրինակ դասակարգ™ 
կարիքը: Առայժմ առկա նն հնտևյալ խմբավորումննրը.

I.բառային, իմաստային, հեղինակային (1,204. 2,209), II. ընդհանրացող, մեկոաաա 
(3,170), III. բուն///եղկական, հեղինակային / /անհատական (4,182. 5,135, 6,216):

Աոաջինն ամհնսւընդունվածն է: Թվում է՝ այն հննված է ձևաիմաստային դասակալւգմւււէ 
վրա. նորաբանությունննրը' իբրև բառային միավոբննր, դիտվում նն նրկպ|ա1աա 
արտահայտությամբ կագմությունննր: Ձևի և բովանդակության միասնական կամ սաասծնո 
դրսևոլտւմննրով նրանք ի հայտ նն բնրում տնսւսկային տարբնրությունննր' piuraijm 
իմաստային: Ընդ որում ավանդաբար բառային նն ընդունվում թն բովանդակության а 
արտահայտության դիտվածքում և թն միայն արտահայտության դիտվածքում նոր բւանրլւ 
կարծում ննք' նպատակահարմար է առանձնացննլ նշված նրկու տնսակի բառնրը, բսւեի ոլ 
ձևաիմաստային հատկանիշով նրանք տարբեր միավոբննր նն (|6ցվարանննրը հենց այդ նր1քո| 
(սմբնրե էլ առանձնացնում նն' բառային նորաբանությունննրի ծագումը քեենփս): Сսսւ այւլււ' 
կունննանք նբնք տիպի նոբաբսւնությունննր' ձևաիմաստային, ձևային ե իմաստային.
Աոաջինննրը նոր հն ընկալվում բովանդակության ու արտահայտության տնսակնտից, օրինակ՛I 
համացսւնց, հեռոատատեբստ և այ|ն, նբկրոբդնծրը արտահայտության դիտվածքում նոր բառնր&I 
նն, օրինակ' ինքնաձիգ (ավտոմատ), հիշասարբ (պրոցնսոր), տեղեկո/յթ (ինֆորմացիա), Я  
նրրոբդննբը' բովանդակության դիտվածքում նոր բառնրը' էջ (տնքստի որոշակի բանակ, որք 
ցուցադրվում է համակարգչի էկրանին), կամուրջ (նրկու ցսւնցնրը կւսպայ սարք)՛ և այ|ն:

Լնգվաբսւնննրը սովորաբար նշված խմբում իբրև առանձին ննթախումբ նն ընդու&ուա 
հնդինակննբի կնրտած բառնրը' քննարկնլով դրանց գնդարվնստական սւրժնքը համաանբստոււՈ 
Եթն ուսումնասիրնլու |ինննք այդ բառնրի ձևաիմաստային դրսևորումն նրը, ապա կտնսն№կլ, որ 
դրանք ոչնչով չնն տարբնրվամ նշված նորաբանությունննրից: Հեղինակի կնրտած բառը նռւյնպնս 
կարոդ է նոր ընկւսլվՕ) թն արտահայտության, թն բովանդակության դիտվածքննրում ե թն 
միաժամանակ: Այսինքն' հնդինակի կնրտած բառը կարոդ է նոր լիննլ ոչ միայն ձևով, այլև 
իմաստով: Այս տնսակնտից հեղինակային բառը ոչնչով չի տարբնրվում |նգվի համակարգում 
արդնն առկա բառային նորաբանությունից (իհսւրկն, այստնդ նկատի ունննք կոնկրնտ որևէ j

Աստղանիշով նշված բո/որ աշխատանքները ցեկտցվեյ են «Երիտասարդ ցիանականների В 
գիտաժողովտմ»: Ստեփանակերտ, ապրիր 2007թ.:
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■ծառահատվածի համար նոր դիտարկվող հեղինակային կսպ dm թյու ե հ Ծրը >): Հ/րանււ ufiyh 
աէտական ւոարբերու թյուն ը ձևաիմաստային դասակարգման համար Լական չէ. բառային- 
տատային ֊հեղինակային (նորաբանություններ) անմիջական հակադրություն գոյության 
ասպ չի կարոդ: Անհատական նորսւբանությունները ոչ անհատական նորսւբանություններից 
■Փբէւրվւււմ' նն այլ հատկանիշով (հեղինակի անվան կարևորությունը), որն ուրիշ դասակարգման 
Ы Է առնչվում: Սրա հիման վրա Էլ Ս. Մելբոնյսւնն ընդունում Է հանրական ե անհատական 
աակացմությաննեբ անվանումն Ծրը (7,159):
Щ Այսպիսով' կարծում Ծնք' նպատակահարմար կլինի բառային նորաբանտթյուննԾրն ըստ 
ալանային արտահայտության բաժանել երեր խմբի' ձևաիմաստային, ձևային, իմաստային՜ 
идо խմբերում քննարկելով լԾգվի գործառական բոլոր շերտերին հատուկ նոր համարվոդ բառերը:
■  Երկրորդ դասակարգմամբ հաշվի Է առնվում նոր ստեղծված լեզվական միավորի 
■ւծածվելիք չափը հասարակական հաղորդակցման ոլորտում: Ընդհանրացող
աաբաեությտնները ենթադրաբար վաղ թե ուշ պետք Է անցնեն բառապաշարի գործուն շերտ' ի 
աադրություն մեկուսացած նորաբանոտյունների որոնր տարածվելու միտում չունեն' 
աւփջական հաղորդակցմանը չմասնակցելու պատճառով: կարծում ենք' այս դասակարգումը 
հատկանշային բնույթ ունի, նախանշում Է նոր ստեղծված բառի հետագա ճակատագիրը ն կարոդ 
1 կիրառվել միայն նրա գործառումից որոշ ժամանակ անց: Սակայն այս դեպքում նման բառի' 
աւաբանության դիտարկվե)ն արդեն իսկ հարաբերական կլինի: Ինչպես էդ. Ադայանն Է 
Щ ттй .«Ընդհանրացող նորաբանություններ են այն բոլոր նոր բառերը, որոնր կարճատև թե 
թկար ժամանակամիջոցում, անընդհատ կրկնվող գործածությունների հետևանրով անցնում են 
հասսպաշարի գործուն շերտին և հենց դրանով Է] դադարում նորաբանություն լինելուց»(3,170):
|  Երրորդ դասակարգման հիմքը նոր համարվոդ բառերի հակադրությունն Է' ըստ ստեղծման 

ոպաաակայնաթյան: Բուն // [եղկական նորսւբանությունների գործառույթն անվանողական Է, 
նրանբ ստեղծվում են հասարակական հաղորդակցմանը ծառայելու նպատակով և կայունանում 
ft լելվական համակարգում: ժամանակի ընթացքում նրանք բառապաշարային տեղաշարժեր են 
ունենում, անցնում գործուն շերտ, այնտեղից Է|' հնաբանությունն երի շարքը, կամ իբրև 
աւմիններ' գործածվում համապատասխան գիտության ոլորտում: Լեզվական այս միավորներն 
անմիջաբար կապված են արտալեգվական գործոնների հետ և բաոաշերտային ակտիվ 
անցումայնությամբ են օժտված: Խոսրային//անհատական նորաբանությունն Ծրը, ի
հակադրություն նշվածի, կապված են որևէ անհատի հետ, արտացոլում են նրա 
ածղծագործական մտածելակերպը և գործում են խոսքային մակարդակում: Այս միավորները 
աաօապաշարային տեղաշարժեր համարյա չեն ունենում և որևէ անհատի ստեղծագործության 
արգասիքն են: Մասնագիտական գրականության մեջ նման բառերը քննվում են
ւհամաժամանակյա ն տարաժամանակյա հայեցակետերի ոչ հստակ սահմսւնագատմամբ: Իբրև 
[քարաբանության ենթատեսակ' նրանց ուսումնասիրությունը ևս պետք է կատարվի որոշակի 
| ժամանակահատվածի հաշվառմամբ: Եթե այսօր լեգվաբանական գրականության մեջ արդեն 
իսկ նորաբանություն չեն համարվում անցած դարի 60-70-ակսւններից գործսւռվոդ բագմաթիվ 
բսանր (հեռուստացույց, տիեզերագնաց և այլն), ապա հսւմաբանորեն իբրև հեղինակային 

լ.Խրաբանտթյտններ չպետք է քննարկվեն նաև Գր. Նարեկացու, <ովհ. Թումանյանի, վ . Տերյանի, 
Պ. Սևակի և աղոց կերտած բառերը (սրանք պետք է ուսումնասիրվեն այլ ենթավերնագրի տակ): 

ւ Հեղինակային բառերի համակարգից նորակազմ են դիտարկվում միայն տվյալ 
ժամանակաշրջանի հետ առնչվողները: Իհարկե, սա ձևական տարանջատում է և ընդհանրապես 
կապ չանի հեղինակային բառերի էության, ուսումնասիրության ն առավելապես բառապաշարում 
նրանց գրաված դիրքի հետ: Այս վերջին հանգամանքը ևս հայ ւեգվաբանության արդիական 
խնդիրներից է: Ինչպես հայտնի է, լեզվաբանների մեծ մասը բառապաշարի ոչ գործուն շերտի 
ենթատեսակներ է ընդունում նորաբանտթյուննԾրն ու հնաբանաթյաններԱ. Ավանդաբար 
նորաբանությունն Ծրի բաժնում էլ քննարկվում են հեղինակային բառերն ընդհանրապես3, 
նույնիսկ այն դեպքում, երբ չի կարևորվում նրանց նոր լինելը: Եթե համեմատեւու լինենք 
նորաբանտթյուննԾրն ու հեղինակային բառերը, կտեսնենք մի շարք տարբերություններ:

1. Նորաբանությունն Ծրը (ինչպես և հնաբանությունն Ծրը) իրականության զարգացումներից 
անմիջական կախում ունեն, ժամանակի գործոնը նրանց էության, բնորոշման համար գլխավոր է:
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Մինչդնռ հեղինակային բառի համար սա առաջնային lupddp չունի, բանի որ նրա liuljulH 
հատկանիշն անհատական գործոնն է: Համաժամանակյա Ь iniupuid iuiMiuil|^B
հայնցսւկնտնրով քննվնփս' հեղինակային բառերը բառապաշարային ւոնղաշարժն^^^լ 
ենթարկվում, նրանբ մնկընդմիշտ կապված հն կոնկրնտ անհատի ե իրննց Ьшршър^И 
համատնքստի հնտ: Նույնիսկ այն փաստը, որ էդ. Ադայանը Նդ. Չսւրննցի կնրտած пщЩша̂ Ж 
թեւիկատատանում գւխավորսղծեյ և այլ բառնրը համարում է հնացած' դրանր աշխարհաբար™ 
անցած շրջանի արդյունք լիննլու պատճառով (3,138), առաջին հայացքից էլ թվում 
անհավանական: Բավական է' նշված բառնրը համնմատննք նույն խմբի ш ш Ьптщ щ Л  
դիվանատուն և այլ բառնրի հնտ, և ակնհայտորնն պարդ կլինի, որ դրանք հնացած փն&լու^^լ 
ընդհանրապնս կապ չուննն. դրանք Չարննցի կնրտած բառնրն նն ն ուսումնասիրվում նն ս՜իա/* Н  
որպնս այդպիսիք:

2. հեղինակային բառը բագմագործսաույթ է. հնացած բադադրիչ պարանակնլով տ I  
տնքստում կարոդ Լ կատարն) հնաբանության դնր կամ հակառակը' կառուցվածքում ուննեաո I  
նորաբանության/ հնդինակային բառը հանդնս կգա իբրև այդպիսիե: Օրինակ' Ս. 1սանցազլա I  
կնրտած մելիբացու բառը, կսոք Հ. 1սսւչատրյանի կնրտած աղտազորբ, Հովհ. Ղուկսայա I  
ստնղծած հոռոմս/նա/և այլ բառնր: Ակնհայտորնն, նման բառնրը չննք կարոդ ուսումնասիրելիք! 
նորաբանություններ՝.

Այսպիսով, հեղինակային բառերն աոանձին խումբ նն ն բառապաշարի ոչ գործուն շնրստսՈ 
հարևանում նն նորաբանաթյուններին ու հնաբանությանն երին: կարծում ննք' այս տնսակԽոտ 
գնրադասնլի Լ Հ. Պնտրոսյանի դասակարգումը, ըստ որի' բառապաշարի ոչ գործուն շնրսփյ 
խմբնրն նն' հազվադեպ գործածվող բառեր, հնաբանտթյաններ, նորաբանտթբւննԵր, 
մասնագիտական բառեր, անհատական բառաստեղծությաններ, դիպվածային բառեր (8,115):4Я

Լնգվաբանննրը տարակարծիք նն նաև նորաբանության ե նորակազմություն տնրմիննա 
վնրաբնրյալ: Ոմանք դրանք ընդունում նն իբրև համարժնք անվանումննր: Միտում կա նաև ] 
նորաբանության անունը նոր առարկա, նրևույթ արտահայտոդ բառնրին վնրագրսոՏիւօ 
հնդինակային բառնրն անվանն) նորակազմություններ: Ս. Մնլքոնյանը նա|սընտրւա19
նորակազմություն տնրմինը: կարծում ննք' նշված բառն իմաստային ննդ ընդգրկում ունի, այն չի* 
տարածվի իմաստային նորաբանաթյանների վրա, քանի որ վնրջինննրս նոր կագմությսւն հնտ 
առնչություն չուննն:

Ոճագիտությունը, օգտվԾւով բառագիտության սահմանումննրից ու դասակւսրգումննլփւ)] 
աոավնլապնս գբադվում է հնդինակային նորաբանությանննրով: Ռուս լնգվաբանությսւն մնջ 
վաղուց է արծարծվում այն հարցը, որ հնդինակային բառնրը նորաբանություններ կոչնլն այնքան] 
էլ հարմար շէ: Գնրադասնլի է օկազիոնայիզմ (լատ. occasio- դիպված) անվանումը, որն | 
արտացոլում է; հննց նման բառնրի էությունը' դիպվածով ստնդծվնլը, մնկանգամյա գործածվևլը 
(9,63): Այս տնրմինն ընդունվնց լնգվաբանննրից շատնրի կողմից: Հայ լնգվաբանությսւն մնջ 1 
նման միտումը դնռևս ամրակայված չէ, առանձնսւպնս ոճագնտննրի կոդմից, որոնց առավնլապե I 
հնտաքրքրում նն այդ բառնրի ոչ թն նոր փննլը, այլ բառակազմական ու ոճակսճո 
առանձնահատկու թյունննրը: ճիշտ է' յուրացվնց օկազիոնայիզմ տնր մին ը' հայնրնն համարժեքով! 
դիպվածական բսա, սակայն վնրջինս միանշանակ դիտվում է միայն որպնս անհատակшЯ 
նորակազմության տնսակ:

Ոճագիտության մնջ անհատական նորակազմության ննթատնսակննր նն ընդունվում 1 
հնտևյալ խմբնրը' պոտենցիաք, դիպվածական, հեղինակային (4,184) // դիպվածականU  
հեղինակային (10,6. 5,140), դիպվածական, պոտենցիայ (11.213): Պոտենցիայ-դիպվածակաա 
հեղինակային (բառնր) հակադրությունը հիմնված չէ միահատկանիշ դասակարգման վրա:1 
Նշված անվանումննրը ստնղծված բառը բնութագրում նն տարբնր կողմնրից: Եթն պոտենցիա 
բառերը համարվում նն «լնգվի կննսունակ բառակազմական կադապարննրով» (4.184) կազմված,! 
միավորննր, ապա դիպվածականները հանպատրաստից ստնղծված, արտառոց կազմությամբ 
բառնր նն, իսկ հեղինակայիններն ուննն «հնդինակային ընդգծված դրոշմ», «ինքնատիպություն,! 
անսովորություն և լնգվի բառակազմական օրինաչավտւթյունննրից շնդումննր»(4,207): Ինչսլնս 
նրևում է սահմանումննրից' պոտենցիայ և դիպվածական, հեղինակային բառնրը հակադրվում ffii 
բառակազմական տնսակնտից' իբրև բառակազմական օրինաչաւիությամբ և անսովոր]
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հպմությամբ միավորն նր: Այսինքն' նրանք ներկայացնում նն միևնույն հատկանիշի տարրեր 
1ու)մԾրը: Այստեղ կարծես չի արդարացվում երրորդ' հեղինակային անվանումը, որովհետև 
I աոԾնցխպ ե դիպվածական բաոերն էլ ինքնին հեղինակային են: Իզուր չէ, որ հենց Ս. էլոյսւնն էլ 
է| խոստովանում, որ դիպվածական և հեղինակային բառերի «տարբերակումը խիստ 
■պսսբերական բնույթ ունի և ինչ-որ չավւով նաև պայմանական Է, քանի որ երկուսն Էլ միևնույն 
նրևույթի դրսևորումներն են», «երկուսն Էլ վերջին հաշվով հեղինակային են և երկուսն Էլ 

սրածությամբ շեղվում են յեզվի բառակազմական ավանդական օրինաչափություններից ու 
արխւկան նորմայից....»(4, 196): Այս Է պատճառը, որ լեզվաբանի կողմից նույն բառը 
միաժամանակ ընդունվել Է որպես և դիպվածական, և հեղինակային (4,200): 
ւ Դիպվածական բստերի նաև հանպատրաստից ստեղծված լինելու փաստը տարբերակիչ 

[հատկանիշ չէ, քանի որ պոտենցիաք բառը նույնպես կարող է ստեղծվել անմիջականորեն որևէ 
[պահի, առանձնապես, որ այն կերտվում է լեզվում արդեն առկա կենսունակ կաղապարով: 
[Այսպիսով' մեր կարծիքով հեղինակի ստեղծած բառը որոշակի հիմունքներով (առավելապես' 
բառակազմական) կարող է ունենալ պոտենցիա/ կամ դիպվածական հատկանիշ: Սրանք 

յաոորակւսրզվում են հեղինակային հատկանիշին: Եթե որևէ մալը ստեղծի չեզոք երանզավորմամբ,
| կենսունակ կաղապարով բառ, ապա այն կանվանվի պոտենցիա/ երանգով հեղինակային բառ; 
I իսկ անսովոր կազմությամբ բառը' դիպվածական երանգով հեղինակային բառ. Ս. Ելոյանը 
պոտենցիա/ և հեղինակային բառերի տարբերություններից Է համարում նաև առաջիններում 

ւհէեփեակային դրոշմի բացակայությունը: կարծում ենք' այս դեպքում խոսքն այն պոտենցիալ 
ոստերի մասին Է, որոնք չեզոք երանզավորմամբ և անվանողական արժեքով են հանդես զալիս: 

Չնայած վերը նշված դիտարկմանը' լեզվաբանը հետագայում Էլ անհատական-ոճակսւն 
քարաբանությունն երու մ տարանջատում Է դիպվածական և հեղինակային տեսակները' 
[հիմնավորելով. «Անհատական ֊ոճական նորաբանությունն երի մեջ մենք տարբերակն] ենք' ա) 
դիպվածական և բ) հեղինակային տեսակները: Այս երկու տիպերն Էւ անհատական 

[ստեղծագործության արդյունք են, բայց դիպվածական բառերում առավեյ շեշտվում է առիթի, 
[պահի, դիպվածի և ընդհանրապես իրադրության պահանջով ստեղծված փնելու հանգամանքը,
| իսկ հեղինակային տեսակի դեպքում պատկերավորության, բանաստեղծական ներշնչանքի 
գործոնը» (10,6): կարծում ենք' նշված տարբերակիչ հատկանիշներն իրականամ հեղինակային 

[րոտերի ստեղծման պատճառն ու նպատակն են ներկայացնում: Իրադրությունը հեղինակային 
րաոի ծագման պատճառ կարող է փնել (առավելապես' առօրյա խոսքում), իսկ թե ինչ 
հպատակներով է այն կերտվել, դա արդեն անհատական գործոն է: Եվ որպես պատկերավորման 
միջոց կարոդ է ծառայել նաև դիպվածական բառր, օրինակ' հենց Ս. Ելոյսւնի դիտարկումով 
միաժամանակ և հեղինակային, և' դիպվածական համարվոդ մասիսակերտ, կակաչվեք (ՀՇ) 
բառերը: Այսպիսով՝ կարծում ենք՝ Ս. էլոյանի կողմից հեղինակային և դիպվածական բառերի 
տարանջատումը հարաբերական դիտարկելու պատճառներից մ՜եկն էլ այն է, որ նույնացվել են 
տեսակն ու հատկանիշը, բառի ստեղծման նպատակն ու պատճառը:

Հեղինակային ն դիպվածական բառերի տարբերակում է կատարում նաև Լ. Եզեկյանը: 
Նշված երկու միավորների միջև' իբրև էական տարբերություն, նա ընդունում է գրական լեզվի 
բաոապաշարը հարստացնելու գործոնը: Բառակազմական անսովոր կազմությամբ միավորներն 
անվանելով դիպվածական' նա նշում է. «Դիպվածային բառերը հեղինակային այն 
նորակազմություններն են, որոնք գործ են ածվում թսւնավոր-խոսակցական լեզվում, 
հրաււլարակախոսության մեջ, գեղարվեստական ոճում և հատկապես մամուլում, խոսքային 
տվյալ իրավիճակում նյութի թելադրանքով կամ հեղինակի ոճական որոշակի նպատակադրումով' 
խոսքն ավելի համոզիչ, պատկերավոր դարձնելու համար» (5,140): կարծում ենք' այս 
բնութագրության մեջ չկա այնպիսի տարբերակիչ հատկանիշ, որով դիպվածական բառը 
հեղինակային բառից առանձնանար իբրև ինքնուրույն միավոր:

Անհատական բառաստեղծությունների երկու ենթատեսակ է ընդունում նաև Թ. 
Ղարազյուլյսւնը: ՛Հետևելով ռուս ւեզվաբանության ավանդույթներին' նա դրանք անվանում է 
դիպվածական ն պոտենցիա/ (11,213): Առաջինի ենթատեսակները լեզվաբանն առանձնացնում է 
ըստ նրանց' գործառական պորտներում կիրառվելու' գեղարվեստական գրականության մեջ 
ստեղծված դիպվածական բառերն անվանելով ստեղծագործական կամ հեղինակային
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նորաբանություննԾր\ Այս դնպքում Թ.Ղաբսւգյուլյանը հեղինակ բառը ննղ իմաստով Լ գործածում |  
նրան վերագրելով միայն գեղարվեստում ստեղծագործող անձ իմաստը: Մինչդեռ հէպինւսխփա 
կարոդ նն ւիննլ նաև դիտական ասպարեզում, մամոդում կնրտված բառերը:

Այսպիսով4 մնր կարծիքով նպատակահարմար է անհատննրի կողմիդ ստնդծված puioti# I  
տրվող լեզվաբանական տնրմինննրիդ նախընտրնւ հեղինակային բառ անվսւնաՏ 
'Համաժամանակյա հայնդակնտով քննվնլիս դրանդ համակարգում պնտք Է աոանձնսվս 
ժամանակային կոնկրնտ հատվածի հնտ կսւպվածննրը, որոնք կքննվնն նան |որփ1 
նորաբանությունննր: Ոճագիտական ասումնսոփրությունննրամ պոտենցիա/ և դիպվածщШ 
անվանումն նրը հարմար Է գործածնլ որպնս հնդինակային բաոնրի հատկանիշներ' կապված I 
բառակազմական առանձնահատկությունննրի հնտ: Այսպնս յուրաքանչյուր ուսումնասիրողqm 
կմնա դասակարգման այն հարաբնրականությունիդ, որոնք կան քննարկս
աշխատություններում:

Ոտնմն' ոճագիտության բնագավառում հնդինակային բսանրին առնչվող արդիակցտ 
խնդիրննրիդ նն նաև անհատական նորաբանության, հեղինակային, դիպվածական բւա 
անրմինննրի հստակ բնութագրությունը, տարանջատումը և լնգվի գործառական բոլոր 
ոլորտննրում ստնդծված բառնրի հանգամանալիգ ուսումնասիրությունը:

Ծէսնոթագրոէթյոէն

1. Ըստ «Անգլնրնն - հայնրնն համակարգչային բառարան»֊ի (Եր., 2004թ.):
2. կարծում ննք' նպատակահարմար Է նման, դասակարգում ընդուննլ նւսե 

հնաթանությունննրի համար:
3. Լնգվաբանության մնջ առաջադրվնլ նն մի շարք գիտաբառնր' անհասւակաԿ 

նորակագմոէթյուններ, անհատական ֊հեղինակային նորաբանություններ, անհատակւД  
ոճական նորաբանություններ, խոսքային կամ անհատական նորաբանություննա 
հեղինակային նորաբանություններ, հեղինակային նորակագմոէթյուններ, նորակօա 
բառեր, ստեղծագործական կամ հեղինակային նորաբանությունն երՆ աղն: կարծում Kip' 
անվանումն նրի նման առատությունը խրախուսնլի չէ:

4. Մնր կարծիքով այս վնրջին նրկուսը նույն նրևույթի դրսևորումննրն նն:
5. Նշված տնրմինի հայնրնն ներուժունակ համարժնքը, որն առաջարկվնլ է Ալ. 

Մարգարյանի կողմիդ, զմռես {նգվաբանական քննարկման չի ննթսւրկվնւ:

Գրականություն

1. Սուքիասյան Ա., ժամանակակիդ հայոդ ւնգու, Եր., 1982:
2. Մարգստյան Ա., ժամանակակից հայոց /Ծգու, Եր., 1993:
3. . Ադայան էդ., Ընդհանար և հայկական բառագիտություն, Եր., 1984:
4. էլոյան Ս., ժամանակակից հայերենի բառային ոճաբանություն, Եր., 1989:
5. Եգնկյան Լ., Ոճագիտություն, Եր., 2003:
6. Մոտության Ա., Հայոց /եղվի ոճաբանություն, Եր., 2000:
7. Մնյքոնյան Ս., Մկնակներ հայոց յեգվի ոճաբանության, Եր., 1984:
8. Պնտրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Եր., 1987:
9. Лонатан В., Рождение слова. М., 1973:
10. էլոյան Ս., Արդի հայերենի նորաբանությանն երի բառարան, Եր., 2002:
11. Ղարագլուլյան Թ., Դիպվածային ն պոտննդիալ թառնրը ժամանակակիդ հայերենի 

բառաստնդծման համակարգում, ԼԾգվի և ոճի հարցեր, VII հ., Եր., 1983:

ԱրՊՀ, եայոց յեգվի հ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
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I  Ш378.147 Լեզվաբանություն

կԱՊԱկԱՆ ԲԱՌԵՐԻ ՈԻՍՈԻՑՈՒՍՐ ԲՈԻՀՌԻՄ *

Ն .Գ . Խաչա տրյան

К  Լեղվսւկան-քերականական գիտելիքների յուրացումը զգալի չափով նպաստում է ուսանողի 
I  մտածողության զարգացմանը: Բնութագրելով լեզվական որևէ իրողություն' սովորողը որոշակի 
I  Տատերի, կոնկրնտ օրինակննրի հիման վրա կատարում է վերացարկում և ընդհանրացում' 
I  դրանով իսկ գարգացննլով իր մտածողությունը: Սա կարևոր նշանակություն ունի ուսման մնջ 
I  աաջադիմելու գործում, որն էլ ւնգվի ուսուցման կարևոր նպատակննրից է:

К Այստնդ մննր վարձում ննր ննրկայացննլ խոսքի մսւսնրի վյոխհարաբերությունննրի
■  ամենաընդհանուր օրինաչափությունննրը և քնննլ այդ նրևույթը նույն ն այլ խոսքի մսւսնրի 
■ատկանոդ բառնրի միջոցով: Խոսենք կապնրի և այլ խոսքի մսւսնրի հարաթնրակցության և նրա 
Hliuniqifuhi մասին, որը կնպաստի ուսանողի ինքնուրույնության ն տրամաբանական ու 
^■աեղծազործական մտածողության զարգացմանը:

§’ Թեման ուսուցաննփս բացատրում ննք, որ չթնքվոդ խոսքի մսւսնրի բառապաշարի
■  կազմավորման և հարստացման հիմնական ուղին բառնրի վտխանցամն Է, որը կատարվում Է այլ 
■խոսքի մասնրից: Փոխանցումը այն նրնույթն Է, նրբ թառը կամ բառաձևը առանց բառակազմական 
Տիջոցի վախում Է իր խոսքիմասային արժնքը: Փոխանցման խնդրում կարևոր դնր նն կատարում 
■փոխանցվող բառնրի բառային իմաստը, իմաստի այս կամ այն կողմը, ինչպնս նաև 
I  շարահյա սական հատկանիշը:

I  Ինչպնս գիտննք, ժամանակակից հայնրննի բոլոր կապնրն առաջացԵլ նն նրբնմնի 
ւ նյութական իմաստ ուննցոդ բառնրից' վնրջինննրիս նյութական նշանակության լրիվ կամ 
Տասնակի կապի հիման վրա: կապնրն արտահայտում նն բսանրի ստորադասական 
■հարաբնրությունննր, կազմավորվել նն համապատասխան բսանրի որոշակի շարահյուսական 
Տապական կիրառությունննրի հիման վրա:

կապերին հարաբնրակից նն այնպիսի բառնր, որոնց մնջ կա հարաբերության որոշ իմաստ, 
■օրի շնորհիվ նրանք նախադասության մնջ գործածվում նն կապական առումով: Հաճախակի 
աործածվելով բառնրի ստորադասական հարաթնրություն արտահայտելու դերով տվյալ բառի 
սախկին կիրառությունները կարող նն կամ վերանալ կամ զուգահեռաբար գոյություն ունենալ 
fdtlnp բերած խոսքիմասային նոր արժեքի հետ:

կապական բառնրը ուսուցաննփս համեմատում ննք իսկական և անիսկական կապնրի հետ: 
նշում ենք, որ իսկական կապերը առհասարակ չունեն նյութական իմաստ և ինքնուրույն 

յլործածություն, հոդ ստանալ ու հորւվվել չնն կարոդ: Անիսկական կապերի մեջ գերակշռում Է 
հարաբերության իմաստը, բայց հոլովվելով ու հոդ ստանալով հասկացվում են նյութական 

աանակությամբ:
Եվ կան «բսաեր, որոնք թեև այս կամ այն չսււիով գործածվում են կապի դերով, բայց նրանց 

իմաստի մեջ իշխողը, որոշիչը նյութական իմաստն Է» [1]: Այսպիսի բառերը կոչվում են կապական 
բառեր: Դրանք մի կապակցության մնջ կիրառվում են նյութական, մի այլ կապակցության մեջ' 
հարաբերության իմաստով: Հարաբերակցություններ են նկատվում գոյականի, ածականի, բայի, 
մակբայի, շաղկապի և կապերի միջև: Այսպես'

ա) երեսից, ժամանակ, չափ, պատվին, հասցեին, ձեռքից, ձեռքով, միջոցին, միջոցով, 
անունով, անունից, կողմից, գծով, պատճառով, հետևանքով, նպատակով, ընթացքին, ընթացքում, 
գործում (գոյական են և կապ).

բ) անկախ, համաձայն, հավասար, համապատասխան, հակառակ (ածական են և կապ), 
գ) նայած, չնայած, չնայելով, չանցած, սկսած, չսկսած, հաշված, չհաշված (բայ են և կապ), 
դ) առաջ, ընդառաջ, հետո, վեր, հեռու, վերև, ներքև, դիմաց, շուրջ, ներս, դուրս (մակբայ են ե կապ).

Աստղանիշով նշված բո/որ աշխատանքները զեկուցվեք են «կւիտասարդ գիտնականների II
ւգիտաժողովտմ»: Ստեփանակերտ, ապրի/, 2007թ.:



ն) փոխանակ, մինչև, նախքան (շաղկապ Են ն կապ):
Նյութը համոզիչ դարձնէկու համար զրե| Ենք աափս նախադասություններ ե սոփւրողնճ|փI 

ուժերով պարզաբանում, թե տվյսղ նախադասության մեջ եղած թառը ինչ իմասւոոքէ| 
գործածված ե նախադասության մեջ ի՛՛նչ անդամի դեր Լ կատարում:

Համեմատենք հետևյալ օրինակները:
Այսպես.

1. Նրա ԾրԾսից արյունը մաքրեց:
2. Նրա ԾրԾսից տուժեց:

Առաջին նախադասության մեջ ԾրԾսից բառը նախադասության անդամ Է (տեղի щшрикЛ
Երկրորդում երեսիցը նախադասության անդամ չէ ն չի նշանակում երես, դեմք. Նրա երեսիցը̂  1 
անդամ Է:

կապական բառերի կարոդ Mi վերածվել գոյականի և՜ ուդիղ, ն թեք ձեերը: Եվ քանի np { 
խոսքիմասային վտխանցումները տեղի են ունենում բառերի տարբեր շարահյուսակւա 
կիրառությունների հիման վրա, բերում ենք այդ բառերի տարբեր խոսքիմասային իմաստնէա 
գործածությամբ նախադասություններ:

Նյութի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով կազմում ենք շարքեր, npiftpl 
կընդգրկեն այդ բառերի թէւ ուղիդ, թե թեք ձևերը:

Այսպես.

Գոյական
1. Խոտհունձի ժամանակրվաղուց անցել Է:

2.Անպարկեշտ աղջիկների 
անամոթությունը չափ չունի:

3. Դու կպար նրա սրտովին:

4. Սիրահարը սրտի թրթիռով բռնեց 
զեդեցկուհու ձԾորից.

5. Փոքրիկը նկարեց մայրիկի ձ Ծորով.
6. Հիվանդը ստիպված դիմեց նրա 
առաջարկած միջոցին:
7. Բժշկի առաջարկած միջոցով 
բուժեցինք հիվանդին:

8. Նա հետևեց մեքենայի ընթացրին:

9. Հարևանների Փոխանցած հասցեին 
կասկածեցինք:

10. Ես միշտ հպարտանում եմ այդ վեհ 
ու գեղեցիկ անունով ՚
11. Նրանք զզվում են այդ անունից.

12. Փողոցի աջ կոդմից երեում Է տունը:

13. Մենք անցանք ճակատի առաջին գծով

14. Հետևանքն Է որոշվում պատճառով 
ն ոչ թե պատճառը հԾտնանրով:

15. Հպարտանում եմ նրա վեհ նպատակով.

կապ
Գյուղացիները խոտհունձի ժամանսվԱ 
աշխատում են:
Երեկոյան իր հավաբնի չափ ւիոքրիկ խանութՏ 
փակե|ուց հետո մեր տուն Էր գալիս Ասատուրյտ 
Մենք նրա պսոովին ճաշկերույթ 
կազմակերպեցինք:
Նրա ձ Ծորից վառվեցի:

Նրա ձ Ծորով բոլորս փորձանքի մեջ ընկանք: ] 
Այդ միջոցին ներս մտավ:

Խոտաբույսերն արմատների միջոցով հուփ 
շերտերից կլանում են մեծ քանակությամբ] 
սննդանյութեր:
Նայած իրերի ընթացրին մենք կորոշենք 
ինչպես վարվել:
Նա սկսեց սարսափեփ հայհոյանքներ թափել 1 
հետևից աղաղակող չարաճճի երեխաների 1 
հասցեին:
Նրան ճանաչում են Ծդբոր անունով.

Ազատամարտիկները միշտ խոսում են նրա 1 
անունից.
Այդ առաջարկությունը մտցվել Է ուսուցիչների ն 
կողմից:
Այդ մասնագիտության գծով բավական 1 
աշխատողներ եկան:
Հիվանդության պատճառով հ մասնակցեց երեկոյին: ]
Թշնսւմու հարվածը կասեցնե/ա հետևանրով 
մեր զորքը օր առաջ շարժվեց դեպի սահմանը: 1 
Ընկերուհիս մեկնեց մայրաքաղաք՝ սովորեթ 
նպատակով.
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16. Մահն իր հավերժական ընթացքում 
|ւխնայում ոչ մեկին:
№. Գործում անընդունակ է:

Հինգ օրվա ընթացքում վերկացրեց:

Հանցագործությունը կանխ եք ու գործում մեծ է 
նրա դերը:

[Բացատրում ենք, որ աոաջին ե երկրորդ շարքերի թառերն իմաստային տարբեր 
1ւաբերություններ են արտահայտում, U յուրաքանչյուր կառույց նախադասության առանձին 
ալամ Է. առաջին շարքի, նախադասություններում ընդգծված բառերը պահպանում են իրենց 
ասկան բովանդակությունը, երկրորդում ընդգծվածները գուրկ են նյութական 
ատակությունից ն նախադասության անդամ են դառնում իրենց խնդրի հետ միասին: 

ապական բառերը հիմնականում գործածվում են հետադաս:
Նշում ենք, որ կապական դերով կարոդ են հանդես գալ նաև մի շարք ածականներ, 

յսլւբայներ, մակբայներ, շաղկապներ' ե' նյութական, և' հարաբերության նշանակության 
րկասարաչափ դրսևորմամբ, կամ դրանցից մեկի կամ մյուսի գերակշռությամբ:

Բերում ենք զուգահեռ օրինակներ.

Ածական 
Անկախ պետություն հռչակվեց:

■Յոթրին շարել Էր իրարից հավասար 
ոաափւրությսւն վրա:
Հ̂ամապատասխանօրինակներ բերեց:

к Հակառակուղղությամբ շարժվեցին:

■նրանք համաձայն Էին ամառն ա նց ֊ 
ոսպեելա գյուղում:

Բայ
I  հայած թերթերը դրեց սեղանին:
1рш/и/ժ գրքերը պահեց դարակում:

|. Չեայեքովշուրջը առաջ անցավ:
I. Չսկսած աշխատանքներիդ մասին մի' 
ւ խոսիր:
Լ Սկսած գործը կիսատ մի' թողիր:

ւ ճանապարհը չանցած վրաերթի 
Թթարկվեց:
. Հաշված մատիտները հանձնեց վաճառողին: 

. Չհաշված տոպրակները փակի տակ առան:

կապ
Անկախ այդ ամենից կհամաձայնվի ու կգա:
Նա աշխատեց մեգ հավասար.

Համապատասխան գոյություն ունեցող օրենքների 
բոյոր գյուղացիներից հարկ են վերցնում:
Հակառակ խմբի թախանձանքին Սմբատը մնաց 
ծովուՄ մի ծանրություն սրտի վրա:
Իր սովորության համաձայն'
Արտաշեսը նույնպես հեռացավ իր սենյակից:

կապ
Նայած տրամադրությանը' կկատարի այդ ամենը: 
Չնայած այդ անախորժություններին' նրա 
տրամադրությունը բարձր Էր: 
կնոջ աղաչանքներին չնայեք ով' շարունակեց այն: 
Դեռ մրցույթը չսկսած'դուրս մնաց խաղից:

Մայիս ամսից սկսած թարմ մրգեր են հանվում 
շուկա:
Չանցած երեք ժամ՜ եկավ:

Բոքոր թերությունները հաշված նա Էլի 
մնում Է լավը:
Չհաշված մի քանի թերություններ' 

աշխատանքն արժանի Է բարձր գնահատման:

Առաջ, ընդառաջ, հետո, վեր, հեռու, ներքև, վերև, դեմ, շուրջ, ներս, դուրս գոյականներից 
աջացել են համապատասխան մակբայները ն կապերը: 
ամեմատում ենք օրինակները.

Մակբայ 
Հեծյալներն առաջ սլացան:
Ընդառաջ գնաց:

Նայեց դեպի գավիթը, հետո ավելի 
ւկվելով թամբի վրա՝ նայեց լույս անոդ

կապ
Համալսարանի դռան առաջ կանգնում եմ երկար: 
Զորքին ընդառաջ գնացին սպարապետն ու 
նախարարը:
Դրանից հետո նա երկար ժամանակ 
լուռ մնաց:
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վանականին:
4. կարմրախայտ ձկները Դիլիջանի գետից 
մտնում էին մեր գետակը ու նրանով 
գնում էին վեր:
5. Բյուրավոր ճառագայթները զմայլելի 
բոցեղեն ծովից տարածվում են
հեռու ու հետո:
6. Լուսաբացին նա բարձրացավ վերև:

Ամպերից վեր ճախրում էին:

կւկաթուդուց հեռու այդ քաղաքում լուր 
է տարածվում:

7. Իջան ներքև ՛ջուր խմելու:
8. Նա դեմ  կանգնեց այդ ամենին:

9. Շուրջ քսան տարի սպասել ենք:
10. Ես դուրսԱՃ գալիս նորից շրջելու 

նեղ փողոցները:
11. 1սմբապեաը մտավ ներսն խոժոռ 

հայացքով սկսեց զննել նրան:

Լեռներից վերև բացվում էր հանդիսավոր երկինք™ 
աստդերով լեցուն:
Նախրից ներրև վեց պախրա նստած որոճում էին:| 

Նեղ հանի մեջ խեղդված գետը ծառս էր լինում Я  
ժայռերի դեմ.
Սեղանի շուրջ պարն արդեն հանդարտվել էր: Щ 
Նրանք իրենց գթպից դուրս աշխարհ 
չեն ճանաչում:
Դռներից ներս էր խցկել:

Այնուհետև բացատրում ենք, որ մի շարք բառեր, եթե արտահայտում են рщ&р 
հարաբերություններ, կապեր են, եթե արտահայտում են նախադասությունտ 
հարաբերություններ, հանդես են գալիս որպես շաղկապ:

Այսպես'

կապ
Փոխանակ ուրախանաքռւ' դու ինչ-որ բանի 
մասին ես մտածում:
(քինչև Դարեգինի ցայր նա թողեց ու գնաց:

Չնայած չսովորելուն' լավ պատմեց:

Շաղկապ
1. Փոխանակ ուրախանաս, դու ինչ-որ 

բանի մասին ես մտածում:
2. Մինչև Գարեգինը կգար, նա թողեց ու 
գնաց:
3. Չնայած չէր սովորել, բայց շատ լավ 

պատմեց:
4. Նախքան դու կգայիր, գթոսաշրջիկները 
գնացին:

Այսպիսդվ' սովորողը պետք է համադրելու և համեմատելու միջոցով կարողանա որո 
նշված բառերի գործածության միջև եղած ընդհանուրը և, ճանաչելով այն, իմանա նրանց մ| 
եղած տարբերությունը: Այս տարբերությունների պարգաբանումից էլ ուսանողները կիմանան, 
ինչպես բառերը դարերի ընթացքում կարոդ են զրկվել նյութական իմաստից և վերած 
կապական բառերի:

Այս թեմայի յուրացումը և տեղին գործածությունը առնչվում է սովորողի տրամաբանած 
մտածողության խորացման հարցերին:

Նախքան քո ցաքը զբոսաշրջիկները գնացին:

Գրականություն

Ս.Դ.Աբրահամյան, Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական և քերականական 
հատկանիշների վտխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1965: 
Ս.Գ.Աբրահամյան, Ն.Ա.Պառնասյան, Ն.Ա.Օհանյան, ժամանակակից հայոց լեզու, հ.! 
Երևան, 1975, էջ 476:
Մ.Ե.Ասատրյան, ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 2002:
Ս.վ.Գյուլբուդսւդյան, Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, Երևան, 1987:

ԱրՊՀ հայոց Լեցվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
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Ш -802.0 Английский язык

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И ДИАЛОГ КУЛЬТУР

ւկինրօ Э.А.Айрапетян

if էին: 
Ilf

[ Актуальность лингвокультурологического направления в методике преподавания 
иностранного языка мотивирована современными дидактическими воззрениями на структуру
шуникативно ориентированного обучения в поли культурном обществе. Являясь прикладным 
кпектом в процессе преподавания иностранного языка, ее сущность и направленность 
доставляется более широким, и, наряду с охватом конкретно культурологических проблем, 
■рцполагает систематизацию таких основных понятий данной науки как языковая картина 
пира, диалог культур, интернационализация обучения и т.д.
լ Понятие картины мира относится к числу фундаментальных категорий, выражающих 

специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, представляя собой «исходный

шшвности человека». 111 Мысль о существовании особого языкового мировидения была 
сформулирована В. Гумбольдтом |2| как научно-философская проблема еще в начале XIX в.

Что касается термина «языковая картина мира», уверенно вошедший в научный арсенал 
[дангвокультурологии и понимаемый исследователями как зафиксированная в языке схема 
восприятия, концептуализации и систематизации действительности, то он восходит к известной 
гипотезе лингвистической относительности, определившая рамки исследований языковой 
иртины мира, языкового мировидения в XX в. Согласно этой гипотезе структура языка и 
выковая семантика коррелируют со способом познания у того или иного народа.

Однако, данная гипотеза в современных филологических исследованиях квалифицируется 
далеко неоднозначно: от полного или частичного принятия до совершенного отрицания или даже 
лишения ее статуса полноценной научной гипотезы. Большинство исследователей, 
занимающихся вопросами взаимоотношения языка и культуры, языка и мышления, обращаются к

о национальной картине мира: научной (концепту альной), художественной, фольклорной.

научного знания при возможности существования научной картины мира "в национальной 
[ языковой оболочкс“ и при четком различении национальных менталитстов, воплощенных и 
в отраженных в языковых картинах мира. Как следствие отвергалась возможность 
I  взаимопроницаемости языков и культур (национальные языковые картина мира 
К “непроницаемы для иноязычного сознания” ) [3| и признавалась лишь их 
I взаимопостигаемость. Эта точка зрения восходит к “ закону многообразия национальных 
I культур”, предложенному еще в начале 20-х годов XX в. Н.С.Трубецким, который писал, 
I что благодаря этому закону “общение между представителями разных народов 
I затрудняется, а при известной степени различия между культурами даже становится совсем 
I невозможным” . [4]

«При таком подходе, - отмечает В.М.Лейчик. - диалог культур оказывается весьма 
I ущербным, сводится к ограниченному взаимопониманию народов и отдельных

բ սանրի I  глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека, репрезентирующий
и են սրի 1 (ущностные свойства мира в понимании ее носителей и являющийся резу льтатом всей духовной

ր ո շ ս յ  

միջև 
ն ,  թ և  

ւ ծ վ է կ

гапотезе лингвистической относительности во всех ее разновидностях.
В зависимости от принятия той или иной точки зрения на соотношение ку льтуры и языка 

может решаться еще один принципиальный вопрос о национальном менталитете и в связи этим

կան юыковой. Большинство ученых до последнего времени склонялось к мысли об инварианте

119



представителей этих народов. Однако реальности конца тысячелетия свидетельствуют oil 
ином». [5]

Действительно, интернационализация знания в различных сферах человеческой I  
деятельности, глобализация проблем человечества, взаимный обмен ценностями культуры ա I  
разных уровнях, что особенно характерно для нашей эпохи, позволяют говорил» о 1 
превращении национального достояния в общечеловеческое, о создании интернациональных ■  
продуктов. В литературе появилось даже понятие универсальных культу рных ценностей.

С этой позиции можно утверждать, что диалог культур осуществляется в настоящее I  
время по следующим направлениям: взаимообмен научными достижениями, взаимна I  
торговля -  обмен продуктами материального производства, совместная научная и I  
производственная деятельность, межкультурная коммуникация, в первую очередь. Я 
межъязыковая, в сфере информации, в том числе в сфере СМИ (одна из наяблсс I  
показательных и эффективных реализаций -  Интернет), взаимный обмен ценностями духовной I  
культуры. Иначе говоря, диалог ку льтур реализуется не только в виде взаимопостижения, но ив I  
виде взаимодействия этносов в различных областях культуры.

Вопрос о диалоге культур с точки зрения филологии и лингводидактики обсуждался. I 
в частности, на VIII Международном конгрессе МАПРЯЛ (Регенсбург, авгу ст 1994г.). В докладе I 
президента МАПРЯЛ В.Г.Костомарова и в его статье, представляющей расширенное изложне I 
доклада, национальная культура рассматривалась с позиций, отвергающих национальную 
ограниченность: “Истинные отличия культуры нации в особом, только ей свойственном наборе 
общечеловеческих черт, в неповторимом их сочетании и в самобытности их реализации *. [6] ]

Развитие данной области исследований основывается на базе научно-гуманитарных щей 
философии диалога культур. Особенности "диалога культур" исследовали и разработали ММ. I 
Бахтин, В. С. Библер, М.С. Каган и другие.

По М.С.Кагану,|7| отношения между культурами могут быть различными:
а) отношения одной культуры к другой, как к некоему объекту ,
б) отношения неприятия одной культуры другой,
в) отношения взаимодействия и взаимообогащения, т. с. отношения ку льтур к друт друзу 

как к равноценным субъектам. Щ
Прогрессивным, способствующим развитию человеческой цивилизации признаете! I 

третий тип отношений, что и нашло отражение в международном документе ЮНЕСКО 
"Декларация Мехико по политике в области культуры":[81

1. Любая культура представляет совокупность неповторимых и незаменимых ценностей, 
поскольку именно через свои традиции и формы выражения каждый народ заявляет о себе всему 
миру.

2. Утверждение культурной самобытности способствует освобождению народов и 
наоборот, любая форма господства является отрицанием этой самобытности и угрозой ее 
существованию.

3. Культурная самобытность представляет собой неоценимое богатство, которое расширяет 
возможности для всестороннего развития человека, мобилизуя каждый народ и каждуто группу, 
заставляя их черпать силы в своем прошлом, усваивать элементы других культур, совместимые 
со своим характером, и тем самым продолжать процесс самосозидания.

4. Все культуры составляют единое целое в общем наследии человека.
Культурная самобытность народов обновляется и обогащается в результате контактов с 

традициями и ценностями других народов. При таком понимании ку льтура - это диалог, обмен 
мнениями и опытом, постижение ценностей и традиций других; в изоляции она у вядает и 
погибает.

5. Ни одна культура не может абстрактно претендовать на право быть универсальной, 
универсальность складывается из опыта всех народов мира, каждый из которых утверждает свою
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■иобытность. Культурная самобытность и культурное разнообразие неразрывно связаны друг с 
Нцтом.

К 6. Культурные особенности не нарушают единства всеобщих ценностей, которые 
Воьсдиняют народы, более того, они делают их более плодотворными. Многообразие составляет 
■wy основу культурной самобытности там, где бок о бок существуют разные традиции.

К 7. Международное сообщество считает своим долгом сохранять и защищать культурное 
■вследие каждого народа.

I 8. Все это требует такой культурной политики, которая бы охраняла, развивала, обогащала 
■иобытность и культурное наследие каждого народа, обеспечивала полное уважение 
■мьтурных меньшинств и других культур мира. Незнание культуры той или иной группы или ее 
■ничтожение обедняет человечество в целом.

9. Необходимо признать равенство в достоинстве всех культур и право каждого народа и 
Нодого культурного сообщества утверждать, сохранять свою культурную самобытность и 
Ибеспечивать ее уважение.

Именно третий тип отношений, для которого характерно отношение ку льтуры к культу ре
■  ик к равноправной, равноценной при ее отличиях и интересной, ну жной, желанной именно в ее 
■непохожести, в ее уникальности, и определяется в философских исследованиях как диалог
■  культур.

Диалог культур в обществе, между нациями, странами, регионами -  это сознательно 
■вбираемая позиция, позволяющая противостоять высокомерному культурному изоляционизму и 
I  всем формам неравноправных отношений между культурами.

В результате диалога культу р образуются разные продукты, и это зависит от сферы, в 
; которой он происходит, от эпохи и от взаимоотношений партнеров (“собеседников”): 

I  “Существует, - отмечает В.М. Лейчик, - по крайней мере, четыре вида культурного обмена по 
I  его последствиям.» В первом случае ку льтуры остаются в принципе незыблемыми и лишь 
■обогащаются некоторым количеством отдельных ассимилированных элементов. Это, 
■например, взаимное заимствование и калькирование лексических единиц контактирующих в 
I  культурном отношении языков. Во втором случае происходит образование смешанных, 
■ “креолизованных” культур, которые, как правило, даже ниже по у ровню, чем те, которые 
■вступили в контакт. Это некоторые виды массовой культуры (искусства), это креольские 
■языки, в том числе языки типа pidgin English. В третьем случае могут формироваться 
I пофаничные типы ку льтур, вобравшие наиболее ценные компоненты с обеих сторон; это 
I обычно бывает, когда контактирующие культуры находятся на одинаковом или близком 
уровне. К ним можно отнести результаты совместных научных разработок, коллективные 

I технические проекты; в сфере языка это диалекты, образующиеся на границе 
[функционирования родственных языков. Наконец, иногда создается суперкультура, чаще 
всего интернационального характера, в образовании которой участвует несколько народов, 
несколько культур, подчас несколько сфер духовной жизни. Именно о такой культуре писал 
П.С.Гуревич,|91 подчеркивая: “Да, они (множество культур) уникальны, но это вовсе не означает, 
будто они отгорожены друг от друта. Возможно, образцом для них окажется какая-то культура, 
обладающая наиболее значительным совокупным опытом? А может быть, родиться некий 
культурный синтез”. В области религии это христианство, явившееся продуктом высокого 
духовного развития ряда древних народов и постоянно обогащающееся за счет вкладов со 
стороны сотен современных народов. К высшим продуктам диалога культур можно отнести 
и непрерывно обновляющуюся научную модель мира или по крайней мере ее фрагменты. 
Это также интернациональный языковой фонд, включающий, прежде всего, лексические 
интернационализмы и отображающий фрагменты интернациональной языковой картины мира.

В программной статье “ Вызовы современной эпохи и приоритетные задачи педагогической 
науки” В.П.Борисенков[10] отмечает, что “ нам выпало жить в эпоху, когда в мире 
происходят перемены цивилизационного значения, сочетающие в себе высочайший динамизм и
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“глобальный характер” , среди первостепенных задач подчеркивая "no.ui культурное 
образование” .

прогрессу .Подготовить студентов, изучающих иностранные языки, к роли участников двш 
культур, личностей, признающих равенство различных культур и народов -  вот основные задл 
вузовского и школьного языкового образования.

Հոդվածի ուսումնասիրության հի մրում ընկած Լ լեգվա մշ ակութաբսւն աթյան հիմնական

ժողովուրդն հրի մշակույթների յուրահատկությունը վերափոխվում եւ հարստանում է այլ 
ժողովուրդն երի մշակութային արժեքների եւ ավանդների շփումների հետեւանքով: Այսպիսի 
հասկացության դեպքում մշակույթը դա երկխոսության է, որը կանխում է մ; ակուրատ 
մեկուսացումը եւ մշակութային բո|որ անիրավահավասար հարաբերությունները:

Актуальность лингво культурологического направления в методике преподавания 
иностранного языка мотивирована современными дидактическими воззрениями на структуру 
коммуникативно ориентированного обучения в поликультурном обществе. Являясь прикладным 
аспектом в процессе преподавания иностранного языка, ее сущность и направленности 
представляется более широким, и, наряду с охватом конкретно культурологических проблем, 
предполагает систематизацию таких основных понятий данной науки как языковая картина 
мира, диалог культур, интернационализация обучения и т.д.

1. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988
2. Гумбольдт В. Язык и филисофия культуры. М., 1985.
3. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальны! 
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АрГУ, кафе при английского языка

Поликульту рное образование способствует продвижению народов t

Ամփոփում

կարգերից մեկը' աշխարհի լեգվանկարագրությունը: Աշխարհայեցոգականաթյէւո
բագմագանությունը ծագում Է ագգային մշակույթի տարատեսակության օրենքից:

Резюме

Л итература
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 (15), 2007

ատդ 802.0 Ш 9 .198.1 U & qfipM  [Щ т

ԱՆՈՐՈՇ ԴԵՐԲԱՅԻ ԳՈ ՐէՈաՈԻԹՑԱՆ ՈՐՈՇ ԴԵՊՔԵՐ 
ԱՆԳԼԵՐԵՆՈԻՄ Ե վ ՀԱՅԵՐԵՆՈԻՄ

Ն . Մ .Գբիգորյա ն

Բայն ունի դիմսւփւր (finite) ե iuhqhU՝(non-finite) ձենր. վնրջինս կոչվում է դնրբսւյ, որը չունի դնմբ, 
I թխ| կամ նղսւնակ ե չի կարոդ նախադասության մնջ հսւնդնս գսդ որպնս ստորոգյալ: Անգլնրննում 
■գոյություն ունճն նրնբ դնրբայննր՝ ածական qhppuij(participle), գնրունդիում(gerund) ն անորոշ դնրբսւյ 
■infinitive): Հայնրննի դնրբայնԾրի հնտ համնմսաւնլով' paiticiple-ը համապատասխանում է հայնրննի 
I հարակատար դնրբային, gerund-ը համակատար դնրբային:

|  Ըստ Եղվարդ Ոդայանի,Դուրդ նն Սևակի, Սնրգնյ Աբրահամյանի հայնրննի քնրակսւնության 
■մնջ գոյություն ունի ութ դնրբսւյ' անորոշ (ել, սւլ), ննթակայակսւն(ող, սւցող), հարակատար 
■(ած,ացած), համակատար (նլիս,ալիս), անկատար (ում), վաղակատար (նլ,ացնլ), ապակատստ (նլու, 
■զու), ժխտական (ի, ա), մինչդնռ Ֆ.Հ. 1ւղւլաթյսւնը պնդում է անորոշ, հարակատար, համակատար ե 
I ննթակայական դնրբայննրի առկայությունը հայնրնն ու մ, իսկ մնացածը համարում ձեաբայնր' 
I անկատար ձեաբայ,վաղակատար ձեաբայ, ժխտական ձեաբայ ե ապակսոոար ձևսւբայ:

Անգլնրննում անորոշ դնրբայը (infinitive) հիմնականում պայմանավորված է to մսանիկով:Ըստ 
■Գորդոնի ե կռիլովսւյի ինֆինիտիվը պարդ բայ է, որը հաջորդում է չշնշտված մասնիկին' էօ-ին:Պարգ 
■սեիհնտ ինֆինիտիվը ունի հնտեյսղ վնր լուծական ձևնրը'

Continuous-to be taking 
Perfect-to have taken 
Perfect cont.-to have been taking 
Simple passive-to be taken 
Perfect passive-to have been taken
Հայնրննում այն ունի նլ, ալ վնրջավորությունննրը ե պատասխանում Է ի՞նչ սւննլ, ի՞նչ լիննլ 

■հարցերին: Անորոշ դնրբայը օժանդակ բայի հնտ դիմավոր ձենր չի կադմում, այն հոգնակի թիվ չունի: 
■յսյկւննի անորոշ դնրբայը նախադասության մնջ լինոււք է ննթսւկա, ստորոգյալ կագմող 
■բապրացում: Օրինակ' Մի անգամ տնսննլը (ննթակա) հագար անգամ պճրսց (լրացում) լավ Է: Եթն 
I Խայսբան տարվա մնջ քիչ բան նմ գրնլ, պատճառը շատ կարդալս Լ (ստորոգյալ կագմող բառ):

- Փունջ-վտւնջ ադջիկնճր սարնրը նլսւն՝ 
վիճակ հսւննլու աշխույժ նրգնրով (Հ.Թ.) 
վիճակ հաննւու-բայակսւն անդամի լրացում:
Անգլնրննում անորոշ ^ppuij^infinitive), ինչպնս ածական qhppujfp(partic iple) ե 

անրուեդիում[|(gerund) կարող Է լիննլ անվանական ե բայական:
Անվանական տնսակնտից ինֆինիտիվը կարող Ւ, օգտսւգործվնլ որպնս՝ 

ira.fi&pufyui(subject) նախադասության մնջ.
Օրինակ՝ To go on like this was dangerous.(Galsworthy)
Այսպնս շարունակնլր վտանգավոր Էր:

1բ.սստրոգնլիական վնրադիր (predicative)
Օրինակ'Her plan was now to drive to Bath during the night 
Նրա ծրագիրը հիմա գիշնրվա ընթացբում Բաթ մնկննլն Է: 

q.որպնս 1 սնդիր(օեխօէ)
Օրինակ’ I have never leamt to read or write.
Ես նրբնր գրնլ, կարդալ չնմ սովորնլ:
Բայական տնսակնտից 

|ա. անցողական բայնրի ինֆինիտիվը կարող Է հանդնս գալ որպնս ոսլիղ խնդիխժե^շէ objec).
Օրինակ' He... began to feel some curiosity.. .(Eliot)

Ն ա .. սկսեց հնտսւրրլտություն դգալ...
|թ.անորոշ դնրբայը կարող Է լրացվնլ մակբա յով (adverb).

Օրինակ'1 cannot write so quickly.
Ես չնմ կարող այդպնս արագ գրնլ:
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գփնֆինիտիվը ենթարկվում է ժամանակի ե կերպի առանձնահատկություններին (tense and aspect) 
distinction):

ժամանակակից անգլերենում անորոշ դերբայը ունի հետևյալ ձևերը՜

Active Passive
Indefinite To write To be written
Continious To be writing
Perfect To have written To have been writing
Perfect Continious To have been writing ----

Ի տարբերություն մնացած դերբայների՜ անորոշ դերբայի ժամանակային 
առանձնահատկությունը հարաբերական է:

1 .Ինֆինիւոիվի անորոշ ձևը ցույց Լ տալիս գործողություն, որը տեղի է ունեցել միաժամանակ 
դիմավոր բայի արտահայտած գործողության հետ, այնպես, որ այն կարող է առնչվել ներկային] 
անցյալին կամ ապագային.

Օրինակ' I am glad to meet you.(Dreiscr)
I was glad to see Mr. Paul.(Ch.Bronte)
Mr.Forsyte will be very glad to see you.(Galsworthy)

2.ինֆինիւոիվի շարունակական ձևը(օօոեաօստ) նույնպես առնչվում Լ գործողությանը, որը ւոնփ 
է ունեցել դիմավոր բայի արտահայտած գործողության հետ միաժամանակ :Այս դեպքում այն 
ընթացրի մեջ եղող գործողություն է.

Օրինակ They happened, at the moment, to be standing near a small conservatory at the end of the | 
garden.(Collins)

Յ.Ինֆինիտիվի անցյալ կատարյալ (Perfect Infinitive) ձևը ցույց է տալիս գործողություն, որը 
տեղի Լ ունեցել դիմավոր բայի արտահայտած գործողությունից առաջ.

Օրինակ' Ш am glad to have seen you”, he said.
«Ուրախ եմ, որ ձեգ տեսա»,- ասաց նա:
An intimate friend is said to have dined with him that day.
Ասում են, որ այդ օրը նրա մոտ ճաշեց իր մոտիկ ընկերը:

4.Ինֆինիտիվի անցյալ շարունակական (Perfect Continuous Infinitive) ձևը ցույց է տա|խ 
գործողություն, որը շարունակվել էր մի ժամանակում4 նախորդելով դիմավոր բայի ցույց տված 
գործողությանը:

ՕբինակԴօր about ten days we seemed to have been leaving on nothing but cold meat cake and jam 
(Jerome)

Ինձ թվում էր, որ տասը օր մենր ապրում էինք միայն սառը մսով, թխվսւծքաբլիթներով և 
մուրաբայով:

Անցողական բայերի անորոշ դերբայն ունի հատուկ ձևեր ներգործական(Active voice) և 
կրավորական (Passive voice) սեռերի համար.

0րինակ'1է is glorious to love and to be loved...
Այնպես հիանալի Է սիրել և սիրվել...

Եթե նախադասության մեջ առկա Է there is կառուցվածքը, ապա որոշ բայերի ինֆինիսփվը 
կարող Է լինել ներգործական^օէհ^) կամ կրավորական (Passive)' առանց իմաստը փոխելու. 

Op^urtj'There is no time to lose.(Dreiser)
There is no time to be k>st.(Eliot)
There is nothing to fear (to be feared).

Այս տեսակի նախադասությունները հայերենում անեն թարգմանության միայն մեկ ձև' 
ժամանակ չկա կորցներս:
Վախենալու ոչինչ չկա:
ժամանակակից անգլերենում անորոշ դերբայը(Infinitive) հիմնականում գործածվում Է to 

մասնիկով: Ըստ վ.Լ. կաուշանսկայայի հին անգլերենում to համարվում Էր նախդիր, որը 
ինֆինիւոիվի հետ գործածության ժամանակ ցույց Էր տափս նպատակ, այսինքն to writtene 
նշանակում Էր «որպեսգի գրի» կամ «գրելու նպատակով»: 'Հետագայում այն դարձեւ Է ինֆինիսփփ 
անբաժան մասնիկը: Մինչդեռ կան դեպքեր, երբ ինֆինիսփվը գործածվում Է առանց to մասնիկի, այն 
կոչում են bare infinitive: Դա հնարավոր Է լինում'

1.օժանդակ բայերից հետո.
Օրինակ'1 don’t understand the meaning of this passage.

Ես այս հատվածը չեմ հասկանում:
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В 2.Մոդսդ բայնրից (modal verbs) հնտո,բացի ought բայից,բանի որ այն ունի պարտավորված 
I թ|ու իմսւսաը և միշտ հանդնս Լ դափս to մասնիկով (ought to):

В  Օրինսւկ'Մone cannot have what one loves, one must love what one has.(Wilson)
Եթն չնս կարոդ ունննսդ ինչ սիրում նս, ապա պնտբ I. սիրնլ այն ինչ ուննս:

I Յ.Այնպիսի բսւյնրից հնտո, որոնբ ցույց նն տափս զգացմունք, ինչպնս օրինակ to hear(!uty),to 
■(տճսննլ), to feel(gguit) և արն.

IB  Օրինակ’In a few minutes they heard him acscnd the ladder to his own room.(Hardy)
Մի քանի րոպնից նրանք յսնցին, թն ինչպնս նա սւստիճանննրով բարձրացավ իր սննյակը: 

К Տայնրննում այս նախադասության մնջ «բսւրձրացավ»-ը ոչ թն անորոշ դնրբայ Է, այլ' 
ահս տնական նդանակ, անցյալ կատարյալ ժամանակ:

I never saw you look so before.(Hardy)
Ես նրբնք քնց այդպնս ցնդնցիկ չնմ տնսնլ:
I felt my heart jump. (Heym)
Ես զգացի, թն ինչպես թրթռաց իմ սիրտը:

Б  Թրթռաց-սահմանական նդսւնակ, անցյալ կատարյալ ժամանակ:
В 4.To let(jamjt տալ) բայից հետո.
В Օրինակ' Let us walk along this sidewalk.

Արի քայլննք այս մայթով:
В «Քայլննք»-ը այս նախադասության մնջ հսւնդնս Է գափս ոչ թն որպնս ինֆինիտիվ, այյ որպնս 
ոճական նդանակ, ապառնի ժամանակ:
1 5. Го make, to have բայնրից հնտո, միայն այն դնպքում, նրբ դրանք ուննն ստիպնլ. թույլ տալ. 

■աոցադրնւ իմսւստննրը:
■  Օրինակ'What makes you think so?

Ի ՛նչն!, քնզ ստիպում այդպնս մտածնլ:
I.. .had them take my baggage.
Ես.. .կարգադրնցի նրանց վնրցննլ ճսւմպրուկննրս:

■  6.To knowQidiirtuu!) բայից հնտո, միայն այն դնպքում, նրբ նրա իմաստը նմանվում Է տնսննլ (to 
see),զննԾլ (to observe) բայերի իմաստին.
В Օրինակ' I have so often known a change of medicine work wonders.

Ես շատ հաճախ նմ նկսոռնլ, որ դնդնրի վտվտխությունը հրաշքննր Է գործում:
I Այստնդ «գործում Է» սահմանական նդանակ, ներկա ժամանակ Է:
I  Նման դնպքնրում նրբնմն to մասնիկը օգտագործվու մ Է.
I Օրինակ'1 have never kiv)wn her to weep before.

Ես նախկինում նրբնք չնմ անսնլ նրան լացնփս:
1 Լացնփս-համակւտոար դերբայ:
Щ 7To հյժքհրամայնլ) բայից հնտո.
I Օրինակ'1 bowed and waited, thinking she woukl bid me take a seat (E.Bronte)

Ես խոնարհվնցի և սպասնցի' մտածն|ով, որ նա կհրամայի ինձ նստնլ:
I 8.Had better, would rather, would sooner, cannot but, nothing but, cannot choose but 

արտահայտությանննրից հնտո;
в Օրինակ' You had better go to bed and leave the patient to me. (Show)

Ավնփ լավ Լ գնար բննլու և թոդննք հիվանդին իմ հսկոդությսւն տակ: 
г Հսւյնրեն նախադասության մեջ «քննլու» սւպակատար դնրբայ Է, իսկ «թոդննք»' ըդձակսւն 

ապառնի:
[ I would rather not speak upon the subject(Hardy)
I Ես կնախընտրնի չխոսնլ այդ մասին :•
1 I would sooner die here, at your feet.. .than see you married to such a one as that.(Trollope)
F Ես ավնփ շուտ կմնռննի այստնդ'քո ոտքնրի աոաջ.. .քան տնսննլ քնզ ամուսնացած նման Ա՛նկի 

հնտ:
կմնռննի- ննթադրակսւն անցյալ:

I cannot but think so.(Trollope)
Ես չնմ կարոդ այդպնս չմտածնլ:

9Հատռւկ ձևի նախադսւսությունննրում(infinitive sentences) սկսնլով why (ինչու) բառով.
Օրինակ' Why not come and talk to her yourself?

Ինչու” չմտնԾլ ե չխոսնլ:
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Հայերեն նման թարգմանության մեջ «չմտնել ե չխոսել» բայերը անորոշ դերբայննր են, )ո| 1 
եթե ավելացնենք «ինքներդ» բասը' «Ինչու0 ինքներդ չմտնեք ե չխոսեք», ապա «չմտներ և չխոսեք» Ц ՚ 
բայերը խոնարհված են:

Го մասնիկը հաճախ օգտագործում են առանց ինֆինիտիվի, եթե այն կոնտեքստից հտսկս&ալ|մ. Е  
Օրինակ' He and his three men could not defend Rollingen even if they wanted to. (Heym) Щ 
Նա U նրա երեք ընկերները չէին կարող գրավել Ո-ոփնգենը, եթե նույնիսկ ցանկանային: ■ I
To մասնիկը կարոդ է բաժանված լինեյ ինֆինիտիվից մակբայով, այն անվանում № split I  

infiniti ve(բաօացիորեն ճեղքված կամ պառակտված ինֆինիտիվ).
Օրինակ'He was unable, however, to long keep silence.

Ամեն դեպքում նա ի վիճակի չէր երկար լռել:
ԻնՖհնհտհվհ ոեոոնաքսաոասուաան մեօ:
Նախադասության մեջ ինֆինիտիվը միայնակ հագվսւդեպ է հանդես գսղիս: Շատ qtiujptipfl 

հանդիպում ենք անորոշ դերբայով կագմված արտահայտությունների, այսինքն' ինֆինիտիվ եանդես 1  
է գալիս մեկ կամ մի քանի օժանդակող բառերով'

1 .Ինֆինիտիվը որպես ենթակա.
Օրինակ'To doubt, under the sircumstances, is almost to insult(Ch.Bronte)

Նման պայմաններում կասկածեի պարգսւպես վիրավորական է:
Even to think of it gave him ineffable torture.(Bennett)
Լյույնիսկ դրա մասին մտածեյը նրան անբացատրելի տառապանք պատճսւոեց: I 

Անգլերենում կան նախադասություններ, որոնք սկսվում են it ցուցական դերանունով ն հանդէա I  
են գափս որպես ենթակա (subject). I

Օրինակ' It is useless to discuss the question.(Eliot)
Անիմաստ է քննարկել այդ հարցը:

Հայերեն նախադասության մեջ ենթական դառնում է «հարցը»:
It was pleasant to be driving a car again.(Braine)
Հաճելի էր կրկին մեքենա վարեւը:

Հայերեն նախադասության մեջ ենթական «վարելը»է:
2.Ինֆինիտիվը որպես ստորոգելիական վերադիր(քՄօմյօՅէ )̂.
Օրինակ'My intention is to get into parliament.

Իմ նպատակը պառլամենտ մտնելն Է:
Ինֆինիտիվը կարող Է օգտագործվե( որպես ստորոգելիական վերադրի մաս.
Օրինակ The abode of Mrs. Betty was not easy to find(Dickens)

Տիկին Օեթիի կացարանը դժվար չէր գտնել:
Յ.Ինֆինիտիվը որպես բարդ բայական ստորոգյալի (compound verbal predicate) մաս' 
ui.U ոդւսլ բայերի, մոդսղ արտահայտությունների ն մոդալաթյուն արտահայտող բայերի հետ տ 

ինֆինիտիվը կագմում է բարդ բայական ստորոգյալի մաս.
Օրինակ'We must not leave him by himself any longer. (Dickens)

Մենք այփս նրան միայնակ չպիտի թողնենք:
The train was to leave at midnight. (Hemingway)
Գնացքը պետք է մեկներ գիշերը: 

բՍկիգբ, ընթացք կամ' գործողության վերջ ցույց տվող բայերի հետ ինֆինիտիվը կաղնում Է1 
բարդ բայական ասպեկտային uinnjingjug(compond verbal aspect predicate) (նման ստորողյսւփ ! 
տեսակը հատուկ է միայն անգլերենին).

Օրինակ'Imprisonment began to tell upon him. (Dickens)
Ձերբակալումը սկսեց անդրադառնա} նրա վրա:
Before daylight it started to drizzle. (Hemingway)

Լուսաբացից առաջ սկսեց անձրև մաղել:
4.Ինֆինիտիվը որպես խնդիր.
0րինակ'1^Ա8 had learned to dance at boarding school.(Mansfield)
Լեյրսն պարեյը սովորեց գիշերօթիկ դպրոցում:

To allow (թույլ տալ), to oider (հրամայել), to ask (խնդրել), to beg (խնդրել), to request 
(պահանջել), to teach (ուսուցանել), to instruct (կարգադրել) բայերից հետո կարող է հայտնվել երկու 
խնդիր, որից մեկը արտահայտված է ինֆինիտիվով.

Օրինակ'He asked me to walk in.(Collins)
Նա ինձ հրավիրեց ներս մտնել:
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(այնէտ նն, իսկ 
j t ip  ե  չխոսեք»

[հասկանալի Է.

Էյին:
սնում նն split

p  դեպքերում 
տիվը հանդնս

ւսռեց:
ով ե հանդնս

ւայերի հնտ

կազմում է 
տոբոզյաւի

to request 
|վել նրկու

ւՀայնրնն նախադասության մնջ «ինձ» հանգման անադդսւկի խնդիր Է, «ննրս մտնն[»' ուղիդ
§յ>:

5.Ինֆինիտիվը որպնս complex object-ի մաս.
Օրինակ'I never saw you act this way before.

Ես նրբնք չնմ ւոնսնւ քեզ այդպնս վարվնփս: (վարվելիս՛ համակսաւար դնրբայ).
6.Ինֆինիտիվը որպնս որոշիչ (attribute): Անգլերենում այն կարոդ Է ցույց տալ աբստրակտ ե 

|օա1[արգւյած գոյականն bp(abstract and class nouns), անորոշ դնրանանննր(տօաօեօէ̂ ,something, 
lybody,anything), դասական թվսւկանննր (ordinal numerals) ե last ածական:

Օրինսւկ'1 have not had time to examine this room yet (Conan Doyle)
Ես ժամանակ չուննի գնննլու այս սենյակը:

Այստնդ «գնննլու» դառնամ Է բայական անդամի (րացամ:
I have nobody to say a kind word to me.
Ես ոչ մնկը չունեմղրն ինձ մի բարի խոսք ասնր:

Ասնր-ըգձական եղանակի անցյալ ժամանակ, իտսք ասնր-սաոյտզւայ:
7.Ինֆինիտիվը որպնս միջանկյալ pum(parenthesis).
Օրինակ'Well, to cut a long story short, they thought it would be interesting to make a show, 

կարճ ասած,նրանց թվում Էր, որ տեսարանի պահը ավնլի հետաքրքիր կլիենր:
He was rude, to say the least of it 
կարճ ասած,նա կոպիտ Էր:

■ Երկու նախադասությանն նրա մ «ասած»-ը հարակատար դնրբայ Է:
■ Ս.Աբրահամյանը հայերենում նախադասության մեջ անորոշ դերբայի առկայությունը 

Տ̂օւյմսւնավորում Է անդեմ նախադասությամբ: Ըստ նրա տեսակետի սւնդնմ կոչվում Է այն միակագմ
■  1ւախադաաււթյունը, որը չունի քերականական դեմք, սա' նշանակում Է, որ նրա կազմությանը չեն 
Я  ււ՜ասեակցում բայի դիմավոր ձևերը, այդ թվում նաև օժանդակ բայը կամ հանգույցը:

В Անդեմ նախադասությունները իրենց կազմությամբ միատեսակ չեն, նայած թե անդեմ 
^■ոփւսդասության գլխավոր անդամը ինչ խոսքի մասով Է արտահայտվում, ըստ այդ մ այն կոչվում Է 
И  բայական կամ անվանական:

I Բայական նախադաաոթյունննրն են' Հանգստացնե լ գյուղը (Դ.Դ.): Բարձրացնել
Н  աշխատանքային կարգապահություն: Այդպիսի նախադասությունների գերադաս անդամը
^աոփւրաբար արտահայտվում Է անորոշ դերբայով: Բայական միակագմ նախադասությամբ 
^■օրաահայաում Է գործողության կատարված լինելը, կատարելու անհրաժեշտությունը,
■  հարցում,հրաման կսւտարե|ու մասին և այլն:

Հմմտ. Ուրեմն բռնակ ակ դաոնա): Փսւկէք) Սեյան յային տանը, գոռա՞ լ, հայհոյէք լ. ծեծե՞լ (Շիրվ.): 
Я ֆոխւբե] գնդացիրները (Բ.Հ.):

Անդեմ նախադասությունները սովորաբար |ինում են պարգ, ըստ որում' պարգ համառոտ և 
Տպարգ ընդարձակՊարգ համառոտ անդեմ նախադասությունները կազմված են ւինում միայն մալ
■  անդամից.

Օրինակ' ԲաժանվԾկ (Շիրվ.), Լռել (Դ.Դ:):
Պարգ ընդարձակ անդեմ նախադասությունները բսւդկացած են լինում մալ գլխավոր անդամից 

И  ե լրացումից կամ լրացումներից.

I Օրինակ'Ու՞ր գնալ (Շիրվ.), Բայց ինչու0 հուգվնյ (Շիրվ.)
Բայական անդեմ միակագմ նախադասությունների գերադաս անդամը սովորաբար 

I արտահայտվում Է անորոշ դերբայով: Բայական սւնդեմ միակագմ նախադասությունները 
Е արտահայտում են հրաման, կարգադրություն, ցուցում, որոնցով պահանջվում Է կատարել որևէ

■  գործողություն կամ որով արգելվում է գործողության կատարումը.
Օրինակ' Պահե՛լ այս ռազմակարգը, չշփոթվել իր' վսւրդանի շարժումներից,կոտորել 

I բոլորին...ոդջ չթողնե՛լ ոչ մեկին Պահակներ դնել, դոտը փակել, և փախչել ցանկացողին սատակել

IE անմիջապես:
Այդպիսի նախադասությունները իրենց բնույթով մտնում են հրամայական 

j  նախադասությունների շարքը,բսւյց, ինչպես պնդում է ՄԱբրահամյսւնը, չունեն այն լայն, 
I բազմապիսի կիրառություններ, ինչ որ դիմավոր բայով արտահայտված հրամայական 
I նախադասությունները:

Անդեմ բայական նախադասությունները կարող են արտահայտել նաև պահանջ, 
[ առաջարկություն, կոչ.

Օրինակ Հրատարսւկել մասնագիտական բառարաններ, այդ թվում՜ սաևտրացսւնցի 
! աշխատողների համար:
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Քննարկվող տիպի նախադասությունները հարցական հնչերանգով ցործածվսո 
արտահայտում են հարցում տարբեր նպատակներով:

Ավելի հաճախ նրանր հարցական երանգով գործածվում են այս կամ այն գործողությա 
կատարելու վերաբերյալ երկմտության, կասկածանք, երկընտրանք ե նման այ| ւքնրաբկւ™ 
արտահայտե|ու համար.

Օրինակ' Օրի՛ն մոտենսդ, որի9 հետ ձուլվել առմիշտ, ո րն է բարվոքը-չգրկվեյ հարուստ տնից, 
մնալ հավատարիմ տեսականին և ա նգեն, թե՜՞ լինել հարուստ, զորավոր, ինքնիշխան (Օիրվ.): Щ 

Ս.Աբրահամյանի այս միակացմ բայական նախադասությունները թեե արտահայտված 
անորոշ դերբայով, բայց և այնպես վերաբերում են որեէ դեմքի, մեծ մասամբ դրանք վերաբերում ft 
հենց իրեն' խոսողին, ինչպես երեում է բնագրից:

Սակայն միակագմ բայական նախադասությունները հաճախ ցույց են տայիս այնպիսի 
գործողություն, որի կատարումը հատկապես չի վերաբերում որեէ դեմքի, այլ վեյւաերում է! 
ընդհանուրին'ե' խոսողին, և' խոսակցին, ե' ուրիշներին: Եթե վերոհիշյալ դեպքերում ե երկկաղս 
նախադասությունների միջև ոճական տարբերությունն Է կարեոր խոսքի սեղմության ն կամ այյ ՚  
պատճառով, ապա այստեղ միտքը անդեմ նախադասությամբ արտահայտելու հարցում կա որոշակյւ I 
անհրաժեշտություն, այն Է՝ գործողությունը հատկապես որևէ դեմքին չվերաբերելու հանգամանքը 
արտահայտեյ լեզվական միջոցներով, որի լավագույն միջոցը գործողության արտահայտումն է բայի 
անդեմ ձևով:

Այսպես, Հր.Աճաոյանը, նշելով Համշենի բարբառում եցն բառի հոգնակիի անկանոնության» 
հարցնում է' «Ինչպե՛՛ս բացատրել այս անկանոնությունը»: Այստեղ բացատրե{ու qորհալությունը ] 
արտահայտված է առանց վերագրելու որևէ դեմքի, ընդհանուր ձևով:

Սիակագմ բայական անդեմ նախադասությունն Ծրը հաճախ արտահայտում նն խյձ. I 
ցանկություն, տենչանք:

Օրինակ Հայացքը հառե| ձեղունին' նա մի քաղցր արթնություն է ապրում.. .Չքնել, չբնն|, միայն 1 
«նրան» տեսնել արթուն աչքերով, դգալ նրա հմայիչ դեմքի, սյացիկ հասակի, խոր հայացրի վայնԱլ; 1 
(Դ.Դ.):

Այսպիսով, հայերենի և անգլերենի անորոշ դերբայների միջև կա որոշակի նմանություն, 1 
մինչդեռ իրարից տարբերվում են նրանով, որ հայերենում անորոշ դերբայը չանի դեմք, թիվ, 1 
ժամանակ, սեռ, եղանակ, իսկ ինֆինիտիվը ենթարկվում է ժամանակի և սեռի խտրականության Լ 1 
նախադասության մեջ կարող է հանդես գալ բագմսւթիվ խոսքի մասերով, մինչդեռ հայնրննի անորոշ |  
դերբայը նախադասության մեջ հանդես է գալիս միայն որպես ենթակա, ստորոգյա| կագմող մաս Ь 1 
(րացում:

Ամփոփում

Դերբայների համեմատությունը անգլերենում և հայերենում՚Նրանց նմանությանը ն 
տարբերությունը որակական և քանակական առումով: Ինֆինիտիվի համեմատությանը հայնրննի I  
անորոշ դերբայի հետ, նրանց դերը նախադասության մեջ և գործածությունը, որււլես տարբեր խոսքի 1 
մասեր:
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f Լեզուն 
քննարկումն! 
օբյեկտիվ հա 
լքում անգ|1 
իգոխրոնությւ 
սախկւօսւակւ 
այն սերում է 
արհեսաակա 

Անգլէ 
բաշխվում 1 
աոսւջացմա 
են կոնկրես 
վանկային I 
պսւրռւնակո 
Վանկային | 
Շեշտային լէ 
վանկային 

[որակական 
վանկային լէ 

Հավ 
օբյեկտիվ hti 

Հետս 
հավասարս 
դրույթները 
գերազանց 
եգրակացն 
անհատի ի 

Ռիր 
Հետազոտ 
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Լ.Վ. վտնյան

լիգաների ռիթմային դասակարգման հիմք ծառայող հտվաստրտտևաթյտն տեսությանը թեժ 
ախմ՚ների առարկա Է առ այսօր: Այն ենթադրում Լ անգլերենի տակտերի հավասարատեաթյան: Սակայն 
n i l  հավասարատեաթյունը չի հաստատվել մի շարք վարձերով: Այնուհանդերձ, հնչյունաբաններին չի 
У անգլերենում տակտերի հավասարաւոեության զգացումը, ինչը հիմք Է ծառայում ընկալվող 
■սաթյան վարկածի մշակման համար: Սակայն ընկալման և ֆիզիկական մակսւրդակներր սերտորեն 
■պակցվւսծ են, հետնաբար, եթե ընկալման մակւսբդակամ նշմարվում Է հավասարատևաթյուն, սարս 
■մերում Է ֆիզիկականից. Անգլերենի տակտերի մի մասի օբյեկտիվ հավասարսւտևաթյանն Է վեր հանում 
Տէսատկան ցիկլային առաջադրանքը իբրև ռիթմի կոորդինացնող գործառության արգասիք:
В  Անգլերեն խոսքում շեշտված վանկերը, դասական ւեգվսւթանների կարծիքի [1,2] համաձայն, 
ասվում են հավասարաչսոի հեռավորությամբ: Սա նպաստում Է հավասարատև տակտերի 
աջացմանը: Հավսաարաչսոիության տեսության համաձայն' բազային ռիթմը սահմանելիս ելնում 
1 կոնկրետ միավորի' վանկի կամ տակտի իզոխրոնությունիզ, ըստ սւյդմ Էլ առանձնացնում 
սկային ն շեշտային ռիթմ [3]: Շեշտային լեզուներում հավասարատև են տակտերը' անկախ 
պարունակող անշեշտ վանկերի քանակից, իսկ վանկերն օժտված են վտվտխական տևողությամբ: 
վանկային լեզուներում հավասարատև են վանկերը, որոնք կազմում են անհավսւսարատև տակտեր: 
«տային լեզուների նախատիպ Լ համարվում անգլերենը: Ֆրանսերենը և իսպաներենը դասվում են 
ուկսւյին լեզուների շարքին: Շեշտային լեզուները բնութագրվում են ուժեղ քանակական և 
որակական սղումով, երկար ու կարճ հնչույթների առկայությամբ, բարդ վանկատիպերով, մինչ 
■սկային լեզուներին հատուկ են համեմատաբար պարզ վանկսոոիպեր Ն թուդ քանակական սղում:

[ Հավասարաչափության այս տեսությունը քննադատվել Է հնչյունաբանների կողմից, քանի որ 
«Իկւոիվ հավասարաչափության առկայությունը լրիվորեն չի հաստատվել վարձերի արդյունքում:

Щ Հետազոտություններից մեկը դիտարկեց շեշտային լեզուներում տակտերի 
I հւսվտսարատնության և վանկային լեզուներում տակտերի անհավասարսւտևության վերաբերյալ 
■ույթները: Արդյունքում շեշտային համարվող լեզուների ռիթմիկ տակտերի իզոխրոնությունը չէր 
■ճրագանցում վանկային լեզուներինը: Հերբելով դիխոտոմիկ դասակարգումը' հեղինակը
I կրակացնում է, որ վանկային կամ շեշտային ռիթմը հաճախ նշմարվում է նույն լեզվի, երբեմն նույն 
■ծհատի խոսքում [4]:

[ Ռիթմային դասակարգման դիխոտոմիան չի հաստատվում ՌՔոլդվելի հետազոտությամբ [5]: 
ահոագոտելով հան պատրաստի խոսքի տակտերի հավասարատեու թյունը' նա հանգում է այն 
■լրակացության, որ հան պատրաստի խոսքը մեծ մասամբ անկանոն է, ոչ իզոխրոն: 
■ավԱաարատեությունը բնորոշ է միայն երեք շեշտված վանկ պարունսւկող ռիթմիկ տակտին, որը 
■լազմում Լ տակտերի ամբողջ քանակի միայն երեք տոկոսը:

Մեկ այլ մոտեցում իգոխրոնությսւն թույլատրելի սահման համարեըւվ 1:1,5 հարաբերությունը' 
ուսումնասիրում է տակտերի տևողությունները վանկային և շեշտային լեզուներում: Երկու տիպի 
■լիգաներում էլ տակտերի տևողությունը աճում է անշեշտ վանկերի թվի ավելացման զուգընթաց:

Ֆրանսերեն Անգլերեն
j վանկերի թիվը սւակսփ վանկերի թիվը ժամանակի գործակից

1 1 1 1

2 1.84 2 1.56
3.49 3 1.87

1 4 3.88 1 4 2.57

Սակայն նկատենք, որ ֆրանսերենում աճի գործակիցն ավելի բարձր է անգլերենի 
համեմատությամբ: Փորձի հեղինակը մերժում է լեզուների դիխոտոմիկ դասակարգումը, նշելով, որ 
անգլերենում տակտերի օբյեկտիվ տևողության փոփոխականությունն անցնում է



հավասարատևության թույլաւորնլի սահմանը' 1:1,5 հսւրաբնրությունը: Հավասարաչափ տսւ1թա 
առաջացման պայման I. հանդիսանամ նան շնշաված վանկի տևողության կրճատումը ա\փթ 
վանկնրի սւվնլացման qniqընթաց: Նշված վտրձի արդյունքում, սակայն, նման նըևույթ չի նկատփո 
[6]: Անգյնրննում շնշաված վանկի տևողության սնդմման բացակայության և տակտի тЦшрш 
գծային աճի մասին է վկայում նաև այլ վտրձառական աշխատանք, համաձայն որի ռիթմայնոտյսս յ 
գգացումն առաջանում Լ շնշաված և անշնշտ վանկնրի հնրթավտխությունից, ընդ որում' շնշտկած ■ 
վանկնրն ուննն տոնի հիմնական հաճախականության հստակ արտահայտված բարձր արժնքննր [7|:1l 
Այնուամննայնիվ, հավասարատևության հնրքումը շնշաված վանկի տնոդության սնդմման ՚ 
բացակայության հիման վրա անբավարար հսւմարվնց' ի նկատի առննլով ինչպնս շնշւովսւծ, այնփ | 
էլ անշնշտ վանկնրի սնդմումը [8J:

Իրար հակասոդ մոտնցումննրի հաշտնցնոդ վարձ Լ ձնռնարկվնլ, որը ննրկայացեում IЩ 
ռիթմիկ խմբի տնսակնտը: Նշված կարծիքի համաձայն' անգլնրննում հավասարատև է ոչ թն տակտը, 
որն ընդգրկում է ինչպնս նւսխահար մսւսնիկննրը' սւնակրուգը, այնպնս էյ վնրջահարննրը, այլ նճ| 
ռիթմիկ խումբը, որը ննրսաում է միայն շնշտված վանկը ն հաջորդոդ վնրջահարննրը: Ընդ որում 
առավնլագույն հավասարատևություն նն դրսեորում միջուկային շնշտ կրոդ վանկով նալ ռիբմխ 
խմբնրը [9]: Ննդ ռիթմիկ միավորի հավասարատևության վարկածը վնրջնրս tTu ք-այրկկնց 
էլնկտրոակուստիկ հնտագոտության և կոռնլյացիոն հաշվարկման: Փորձի արդյունքում
բացահայտվնց անակրուգի անհավասարատևու թյունը և ննդ ւփթմիկ խմբի թույլ օբյնկսփւ( 
հավասարատևությունը: Անակրուգի և ննդ ռիթմիկ խմբի միջև միջանկյալ դիրք է գբադնցնամ տակսփ 
հավասարաչափությունը, որը այն ննրառում է նշված նրկու միավորննրը J10]:

Այսպիսով' նկարագրված վտրձնրը մնծ մասամբ չնն հաստատում օբյնկսփ\| 
հավասարատևու թյունը, բացառությամբ ննդ ռիթմիկ միավորի թույլ հավասարատևության վարկածի: 
Այնուամննայնիվ, ւսնգլնրննի տակտնրի հավասարատևությանը ակնհայստրնն նշմարվում կւ 
սուբյնկտիվ պլանում: Այս նրևույթը վտրձնցին մնկնաբաննյ հավասարատևությսւն առկայությամբ 
ընկալման մակարդակում, նկատնլով, որ մարդկային ընկալման համակարգը հավասարաւոեէ 
ընկա | ու մ իմաստակիր, սակայն օբյնկտիվորնն անհավասար հատվածն նրը:

վանկային և շնշտային համարվոդ լնզուննրը ընկալման պլանում ակնհայտորեն 
զանազանվում նն: Ընկալման մակարդակում շնշտային անգլնրննի և շնշտային հոլսւնդնրննի 
իմաստագոտկ ռիթմային կադապարննրի միջև տարբնրությունննր գրնթն չնկւտովնցին, մինչ 
շնշտային սւնգւնրննի և վանկային իսպաննրննի դնպքում տարբնրությունը սւնմիջապնս հատոսափյ 
[11]: Այնուհանդերձ, ընկալման և ֆիզիկական մակարդակները նույն նրևույթի տարբնր կոդմԾրն№, 
հնտևաբար, նթն ընկալման պլանում գոյություն ունի այս տարբևրակամը, ապա այն սԾրում Է 
ֆիզիկականից:

Ռիթմային տարբնրությունննրի արտացոլմանն Է ոէդդված լնզուննրի ռիթմային 
դասակարգման սանդղակի վարկածը, որի շրջանակում |նգաննրի դիխոստմիկ բաժանումը 
վտխսւրինվում Է աստիճանական տարբնրսւկմամբ, որը մատնանշում Է ոչ միայն սւկնհայւոորէճ ւ 
շնշտային կամ վանկային լնզուննրի, այլև միջանկյալ կամ խառը իյզաների առկայությունը: 
Այսպիսով' դասակարգման սանդղակն արտահայտում Է լնզվի հակվածությունը դնպի վանկային 
կամ շնշտային ռիթմ:

Ռիթմային սանդղակի գաղափարի հիման վրա մշակվնց մի մոդնի որը, հիմննա]! 
տևողության վտվտխակսւնության վրա, մսաւնանշնց ւնզվի դիրքը ռիթմային դասակարգման! 
սանդղակում [12, 13]: Այս մոտնցումը հաստատնց սւնգւնրննի ռիթմի շնշտային բնույթը' շրջսւնցնլով 
բազային միավորի հավասարատևության խնդիրը: Այս վարկածը քննադսւտվնց իբրև ձևային, բանի 
որ հիմնվում Էր ձայնային և բաղաձայնւսյին հատվածն նրի տևողության վտվտխակսւնությւԱն 
վիճակագրական հաշվարկննրի վրա: Քննադատական այլ կարծիքի համաձայն' այս վարկածն 
արտացոլում Է ոչ թե լնզվի վանկային կամ շեշտային բնույթը, այլ խզվի վանկակազմիչ 
հնարավորաթյունննրը:

Տակտի կառուցվածքը և նրա հավասարատևության հնարավորությանը ուսումնասիրվում Է 
նան Ֆ. Քամին սի ծավալուն հնտազոտության շրջանակում: Հնտազոտությունն ընդգծում Է խոսքի 
ւփթմի կոորդինացնող դինամիկան, որը ննրդսւշնակ Է մարդու կոորդինացման համակարգի հնտ: 
Փորձի ընթացքում ստնդծվում նն ւփթմի' շնշտված վանկնրի բաշխումը կարգավորող գործառության, 
նաև օթյնկտիվ հավսւսարաչավւության և խոսքի անկանոնության չափի բացահայտմանը նպաստալ 
պայմսւնննր: Այդ նպատակով կիրառվում Է արհնստսւկան ցիկլային առաջադրանքը, փորձի 
ընթացքում հաղորդավարննրին առաջադրվում Է անգլնրնն իմաստազուրկ տակտը կրկնԾլ նրկու 
արհնստակսւն ազդսւկննրի միջև ընկած ժամանակահատվածում: Արդյունքում սուբյնկւոխ[

130



աականություն առաջացնող խոսքի արագության և անհատական խոսելաձևի գործոնները 
■ացփււմ են' վեր հանելով ռիթմի ծա վայ ման ներրին դինամիկան: Այնուհանդերձ, վտրձը 
յօամբ ֆորմալւսցված բնույթ անի, բանի որ հիմնվում Լ արհեստական պայմաններում 
■ապրվող խոսքի վրա:
■հետազոտությունը հստակորեն ցույց տվեց տակտի ընդամ՜ենը երեք կաղապարների

(թյությունը բոլոր հաղորդավարների մոտ խոսքի վտվտխակսւն արագության դեպքում: Եթե 
|ոկաերը տարերային տնոդության ունենային, ապա դրանք կկազմեին անսահմանափակ թվով 
կապարներ:

Արհեստական ցիկյի 1/3, ապա 1/2 և 2/3 կազմող 
տակտերի կաղապարների գրաֆիկական պատկերը

Այդ կաղապարներից նվագ հաճախական էր արհեստական ցիկլի 1/3 մասը կագմող տակտը, 
այստեղ շեշտվում են big ն duck բառերը, որոնց հաջորդում է խուլ բախում: Երկրորդ կաղապարը 
աժանում է ցիկլը երկու հավասար մասերի' շեշտելով big և duck բառերը: Առավել 
հաճախականությամ՜բ Լ օձտված արհեստական ցիկլի 2/3 մասը զբաղեցնողը, որն արհեստական 
[շեշտ է դնում for-ի վրա [ 14|:

Ձևային բնույթով հանդերձ' հետագոտությունը հանգում է կարևոր եզրակացության ւփթմի 
■ալպավորող գործառության, տակտերի տնոդության ձևավորման մեջ նրա սահմանափակող դերի ն 
■ճշտված վանկերի բաշխման երեք հիմնական կաղապարների վերսւբերյսդ:

Ամփոփում

Այսպիսով' լեզուների ռիթմային դասակարգման հիմք հանդիսացող բազային միավորների 
(հավասարաշափության սահմանումը ենթադրում է անգլերենի տակտերի հավասարաչափություն: 
(Օբյեկտիվ հավասարաչափության բացահայտմանն ուղղված փորձառական աշխատանքները 
[միանշանակ եզրակացության չհանգեցրին: Դրան հետևեց ընկալման համաչափության վարկածը, 
որն օբյեկտիվորեն անհավասար տակտերի սուբյեկտիվ հավասարություն է ենթադրում: Լեզուների 
փթմային դասակարգման հերթական վարձերի արդյունքում առաջարկվեցին ռիթմային 

■դասակարգման սանդղակը և դրա հիման վրա մշակված լեզվի գործակցի մոդել, որոնք 
[մատնանշեցին անգլերենի շեշտային բնույթը' շրջանցելով հավասարաչավտւթյան գաղափարը:

ժամանակակից փորձառական հնչյունաբանության մեջ հավասարաչափության խնդիրը 
I շոշավւվում է յուրօրինակ ցիկլային հետազոտության շրջանակում [F. Cummins, R. Port, 1998]: Այն 
Փորձում է վեր հանել ռիթմի կոորդինացնող և սահմանափակող գործառությունը, որը շեշտված 
վանկերը բաշխում է ոչ թե տարերայնորեն, այլ հստակորեն նշմարվող երեք կաղապարներով: 
Արդյունքում օբյեկտիվ հավասարատևությամթ բնութագրվում Լ ստացված երեք կաղապարներից 
միայն մեկը: Փորձը հակադրվում է հավասարաչափության գաղափարին հակասող տեսակետերին, 
միևնույն ժամանակ մատնանշում է հավասարաչավւության առկայությունը ոչ թե սուբյեկտիվ, այլ 
ֆիզիկական պլանում: Ցիկլային վտրձը մի կողմից հաստատում է օբյեկտիվ հավասարատևության 
առկայությունը, մյուս կողմից' այլ կառուցվածքով կաղապարների առկայությունը' այսպիսով կրկին 
անգամ ընդգծելով խոսքի ռիթմի բարդ բնույթը: Փորձի ձևային բնույթը կանխարգելում է արված 
եզրակացությունները տարածել հան պատրաստի խուփի վրա: Չնայած վտրձը միանշ անակորեն չի 
[ուծում տակտի հավասարատևութլան խնդիրը, այնուամենայնիվ կատարված հետազոտությունը 
անգլերենի տակտի ներքին կառուցվածքի, մասնավորապես տակտի հավասարատևության պրոբլեմի 
ավելի խորը ներթափանցման փորձ է:



Резюме

Классическая теория изохронности, подразумевающая равновеликостъ тактов в аш'лийшч Я 
языке, неоднократно подвергалась критже ввиду отсуствия эмпирического поягеерждееия я  
ОБъективной изохронности тактов. За этим последовала гипотеза изохронности тактов на перцстгговш I 
уровне. Однако перцептивные и объективный уровни разные стороны одного и того же явлении տ 
Следовательно, если изохронность наблюдается на перцептивном плане, то  она вытекает 3  1 
ОБъекгавного. В современной эксперимешальной науке, с целью выявления овъективной реализаций 1 
такта, выл проведен цикличный эксперимент, в процессе которого б ы л и  нейтралшованшфашрн,Я 
вызывающие внешнюю сувьективную вариативность [F. Cummins, R. Port, 1998]. Результаты I  
эксперимента выявили координирующую функцию ритма, ограничения, налагаемые ритмом на Я 
длительность тактов, и три устойчивые матрицы дистривуции ударных слогов в такте, одна го которых Я 
демонстрирует овъекптную изохронность*. Эксперимент противоречит исследованиям, опровергаюп̂ И 
ОБъективпую изохронность, одновременно подтверждает наличие не сувъектавной, а физичесмИ 
изохронности. С одной стороны, исследование указывает на овъективную изохронность тактов, с лругоЛ 
стороны -  на наличие иных матриц реализации тактов, тем самым подчеркивая сложный характер рши I  
речи. Учитывая формализованностъ эксперимента, извлеченные выводы не могут выть перенесены на 1 
естественную речь. Несмотря на то, что проведенное исследование не решает провлему изохронности, Я 
тем не менее, эксперимснг является удавшейся попыткой детального проникновения в проклсму տ 
изохронности.
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1
^щЧ-802.0 ԱնգյԵրէսւ [Ազու

F ԺԱՍ՚ԱՆԱկԱկԻՅ ԱՆԴԼԵՐՇՆԻ ՉԱՓԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՍՏԱ- 
■ԱՌԱՊԱՇԱՐՍՅԻՆ ԴԱՇՏԻՆ ՀԱՏՈՒ կ  П1Ш ԱկԱԶՍ՚ԱկԱՆ ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԸ

Վ .Մ . Օհանյան

V  Լեզվային երևույթների համակարգային նկարագրությունը ժամանակակից 
անգիտության ամենսւխոշոր ձեռքբերումներից մեկն է: Լեզվի մասին գիտության 
աազման ներկա ընթացքը վկայում է լեզվային երևույթների համակարգային 
■այրության նկատմամբ լեզվագետների կողմից անընդհատ աճող հետաքրքրության 
ասին:
■  Այն, որ բառերը չպետք է ուսումնասիրվեն իրարից մեկուսացված, այլ իրար հետ 
արաբերակցված, նկատել են շատ վաղուց: Դեռ XIX դարի երկրորդ կեսին Մոսկվայի 
աաւսարանի պրոֆեսոր Մ. Մ. Պոկրովսկին նշել է իրար հետ բովանդակությամբ կապված 
առերի իմաստային զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները: Բայց բառապաշարը' 
այսս միասնական համակարգ, ներկայացնելու առաջին փորձերը կատարվել են միայն XX 
ոալտւմ: Այդ փորձերից ամենաակնառուները պատկանում են գերմանացի հայտնի յեզվագետ 
ի Տրիրին, ում աշխատանքները նվիրված Լին իմաստային դաշտի տեսության մշակմանը
ЩЩ
Щ Ինչպես հայտնի է, «դաշտ» հասկացությունը լեզվագիտության մեջ մտցրել է Դ. Իպսենը

1)24թ.: Տրիրի մոտ «դաշտի» գաղափարը ծագել էր դեռ 1923թ., չնայած այդ խնդրին 
աւաբերյալ նրա աշխատանքները լույս են տեսել միայն 30-ականների սկգբին: Ըստ Տրիրի, 
ասոնրը խոսողի կամ լսողի գիտակցության մեջ գոյություն ունեն ոչ թե առանձին-առանձին, 
այլ իմաստով իրար հետ կապակցված: Արդյունքում Ւ. Տրիրը լեզվային դաշտ է անվանել 

Տարազատ իմաստների խումբը (Sinnverwandte) կամ ինչ-որ իմաստային ոլորտը (Sinnbezrik): 
ք Ի. Տրիրի դաշտի հասկացությունը լայն օգտագործում է ստացել լեզվաբանական 

ուսումնասիրություններում: Սակայն ժամանակակից լեզվաբանական տերմինաբանության 
ասանկյունից Ի. Տրիրի դաշտը ավելի ճիշտ կլիներ կոչել իմաստա-բառապաշարային, այլ ոչ 
|թե իմաստային կամ հասկացությունների դաշտ, քանի որ այդ դաշտերում իմաստային 
■(հասկացությունների) սկզբունքով միավորված է բառապաշարը [4](էջ 27):

Հաշվի առնեյով դաշտի վերաբերյալ բազմաթիվ մեկնաբան ու թյուններն ու 
աարագրությո ւնն երը Ի. կոբոզևան սահման ել է իմաստային դաշտի հետևյալ հիմնական 
[հատկությունները.

• դաշտ կազմող բառերի միջև իմաստային հարաբերություններ,
• այդ հարաբերությունների համակարգայնություն,
• բառային միավորների միջև վտխկապակցվածություն,
• դաշտի հարաբերական ինքնուրույնություն,
• դաշտի իմաստային տարածության անընդհատություն,
•ամբողջ բառապաշարի սահմաններում իմաստային դաշտերի

ւիոխկսւպակցվածություն [2] (էջ 99):
Խոսելով ժամանակակից անգլերենի չափազանցության իմաստա-բառապաշարային 

դաշտի մասին' նախ և առաջ պետք է նշել, որ այդ դաշտը կազմող բառային միավորների 
համար ընդհանուր իմաստային հատկանիշը չափազանցոտյունն Է, այսինբն' առարկայի, 
նրևույթի, որակի նորմալ, սովորական վիճակից շեղումը դեպի մեծացում, շատացում, 
բարձրացում' mania «մոլագարություն», fanatic «մոլեռանդ» obsessive «համակված, 
մոլեգնած», worship «երկրպագել, պաշտել», exceedingly «չափազանց մեծ»: Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English բացատրական բառարանը տալիս է վերոնշյալ բառերի 
հետևյալ բացատրությունները.



mania -n 1) ինչ-որ բանի համար չափազանց ուժեղ ցսւնկության-հոմ. enthusiasm. И
2)մւոաւ|որ հիվանդություն, որի ժամանակ ինչ-որ մեկը համակվածություն ունի ինչ-որ բա1ւ|ւ̂ լ 
նկատմամբ, որն էլ նրան դարձնում է չափից ավեյի հուզված, դաժան կամ շվւռթված. I

fanatic ~ո 1) անձնավորություն, ով ունի շատ մեծ խանդավառություն ինչ-որ բսմփ̂ ք 
համար, 2)անձնավորություն, ով ունի ծայրահեղ վտանգավոր կարծիքներ ֊հոմ . extremist,Я  

obsessive -adj ինչ-որ կոնկրետ մարդու կամ առարկայի մասին չափազանց /ատ ■  
մտածող,

w o r s h ip  - V  \)շատ, անմոռաց սիրել ինչ-որ մեկին ն ինչ-որ բանով շատ հիանալ, 
exceedingly -adv ծայրահեղորեն, չափից ավնլի:
Բոլոր վերոնշյսւլ բառային միավորները անգլնրննի չափազանցության իմшuտш|Я 

բառապաշարային դաշտի ներկայացուցիչներ են. նրանք բոլորն էլ օժտված Mi Я  
բովանդակային ընդհանրությամբ, իսկ ավելի կոնկրետ, նրանք բոլորն էլ пйбйЯ 
չափազանցության իմակ:

Ինչպես տեսանք, անգլերենի չափազանցության իմաստա֊բառապաշարային դաշտը I  
ներկայանում է գոյականներով, ածականներով, բայերով ե մակբայներով: Այս դաշսւ^լ 
ուսումնասիրելիս հատուկ հետաքրքրություն են առաջացնում չափազանցության,^!
հավելուրդության իմակով օժտված նախածանցներով (super- (superheroic «<գերհճրոսա1աւտ^! 
multi- (multimillionaire «բազմամիլիոնատեր»), over- (overdeep «չափից ավելի խոր») ե այլն) ■  
բառակազմական կաղապարները:

Բառակազմության' որպես լեզվագիտության առանձին բաժնի 1фМиЛр&Я 
հասկացություններից են կաղապարը (մոդելը) ե կաղապարումը ^ш ^ш д пи ш Я  
«Բառակազմությունը ձևավորվում, ապրում և գործում է որպես հիմնավորված шОДийшиП^Я 
կաղապարման ոլորտ» [3] (էջ 55):

Նոր բառերի կազմումը լեզվում շատ դեպքերում իրականացվում է որոշակի նմուշննրիա 
տեսքով ներկայացված, արդեն գոյություն ունեցող բառերին համապատասխան: Նման* 
նմուշները դիտարկվում են որպես կոնկրետ բառային բովանդակությունից վերացարկված ինչ-տ 
որ կառուցվածք' բառակազմական կաղապար (մոդել), որը, ըստ Մ. Դ. Ստեփանով,■  
«տիպային կառուցվածք է' օժտված ընդհանուր բառա-կատեզորիական բովանդակությամբ ե, տ 
տարրերի իրար հետ զուգակցման որոշակի օրինաչավտւթյունների առկայության դեպքում,* 
ունակ լցվելու զանազան բառապաշարային նյութով (այսինքն' զանազան բառային! 
հիմքերով)» [5] (էջ 522):

Անգլերենի չափազանցության իմաստա֊բառապաշարային դաշտին հատուկ նն 1 
չափազանցություն և հավելուրդություն արտահայտող arch-, over-, super-, hyper-, ultra-, out-,Я 
multi-, poly-, - extra-, maxi-, mega- նախածանցներով և macro- կիսանախսւծսւնցաա 
(նախածանցակերպով) նախածանցային կաղապարները: վերոնշյալներիցտ
ամենաարդյունավետ կաղապարները over-, super-, ultra- նախածանցներովն են: 

over+adj, over +ո կաղապարներ
Over- նախածանցը օգտագործելի է ինչպես ածականների, այնպես էլ գոյականների ]

հետ:
over+adj ածականների կաղապար
over-ambitious «չափից ավելի փառասեր», over-attentive «չափից ավելի ուշադիր»:
He had become over-ambitious in his old age (J.H.Chase). Eamshaw found him at last 

standing before a window with his over-attentive aide, young Wiggins (I.Wallace): 
over+n գոյականների կաղապար
overcentralization «չափից ավելի կենտրոնացում», overchoice «շատ մեծ ընտրություն», 

overstability «գերկայունություն»
Տարկ է նշել, որ over- նախածանցը լայն իմաստային զուգակցվոդություն ունի 

անվանական հիմքերի հետ (over-ambitious, over-attentive, overchoice, overcentralization, 
overstability), ինչին մեծապես նպաստում է over- նախածանցի իմաստը: Այս ամենը 
նախադրյալներ է ստեղծում վերը նշված կաղապարների բարձր արդյունավետության համար:
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Այս կաղապարներին վերաբերող բառերը կազմում են զանազան բառապաշարային 
1շնրսւեր' ընդհանուր գործածական (overchoice, over-ambitious), տեխնիկական (overbalance 
I «սւվելաքաշ»), կեն սաբան ական, բժշկական (overstress «գերլարվածություն»); 

super t ո, super I adj կաղապարն նր 
super+n գոյականների կաղապար
super-club «բարձր դասի ակումբ», super-cult «զերկուռք», super-govemment «չափից 

ք  ավելի կազմակերպված կառավարություն»
People used to indicate that super-club, super-cult, super-govemment was not exactly a club 

[ or cult or government (I.Wallace).
super+adj ածականների կաղապար
super-dangerous «չափից ավելի վտանգավոր», super-intelligent «գնրխելացի,

[ գերզարգացած»
The cruise missile is a super-dangerous weapon (Daily World). It is possible that in the 

I universe there are planets populated by super-intelligent beings (Daily World).
Այս կաղապարներին պատկանող բառերը վերաբերում են ինչպես ընդհանուր 

[ qnphuihurt[uft(super-ciub, super-govemment, super-dangerous), այնպես Էլ գիտա-տեխնիկական 
! բաոապաշարին (superheavy «գերծանր», supersonic «գերծանր», supermolecula 
[ «ւքակրոմոլեկույա»):

ultra I adj, ultra+n կաղապարներ
Ultra- նախածանցը զուգակցվում Է գոյականական և ածականական հիմքերի հետ: 
ultra-top-secret «գերգաղտնի», ultra-high-level «բացառապես բարձր մակարդակի»
We've just learned from a source high up in the State Department that an ultra-top-secret and 

ultra-high-level conference has been set between representatives of the United States ant 
representatives of Communist China (T.Conway).

Ultra- նախածանցը «վտքր, ոչ մեծ չափի» նշանակության ունեցող բառերի հիմքերի 
կոպակցությամբ այդ հիմքերին տալիս Է «շատ փոքր» իմաստը (ultraminiature «շատ վաքր», 
ultra-short «շատ կարճ», ultravisible «համարյա անտեսանելի»):

Այսպիսով, այս նախածանցը (ե մյուս նախածանցները, օրինակ՝ super- (superfine 
«գերնուրբ»)) ընդհանուր առմամբ արտահայտում Է ինչ-որ բանի չափից ավեփ մեծ կամ վտքր 
փնեւա գաղափարը, այսինքն նորմափց դեպի այս կամ այն կողմը թեքվելու գաղափարը: Այս 
նախածանցով կաղապարի ւայն բառակազմական նշանակությանը կարեփ Է սահմանել' 
«շատ, չափից ավելի մեծ, շատ, չափից ավեփ վտքր», բայց քանի որ հիմքերի 
մեծամասնությունը, որոնց հետ զուգակցվում Է այս նախածանցը, օժտված են «չափից ավեփ 
մեծ» իմաստով, ուստի հենց այս կաղապարն Էւ հիմնականում ներկայանում է 
հավելուրդության, չափազանցության իմաստով:

Որպես կանոն, այս կաղապարի բառերը վերաբերում են գիտա-տեխնիկական և 
հասարա-քաղաքական բառապաշարն երին (ultraclean «շատ դիպուկ», ultraleft «ծայրահեղ 
ձախ գաղափարով»):

multi+adj, multi+n կաղապարներ
Այս կաղապարների բառակազմական իմաստը ավեփ կոնկրետացված է, քան super-, 

ultra-, over- նախածանցներով կաղսւպարներինը: վերոնշյալ կաղապարների իմաստը 
(լսւյանում է «շատ, մի քանի անգամ ավեփն» լինելու մեջ:

Multiracial «բագմառասայական», multilevel «մի քանի մակարդակ ունեցող», multi
industry «բագմապորտային», multiform «բագմակերպ»:

Multi- նախածանցով բառերը հիմնականում պատկանում են գիտական (multiengined 
«բազմաշարժիչ», multilayer «բազմաշերտ», multidimensional «բագմատարածական»), ինչպես 
նաև հասարա-քաղաքական բաոապաշարներին (multinational «բազմազգ», multicultural 
«թազմամշակութային»):

Multi- նախածանցը ունի նույն «շատ» իմաստն ունեցող մի շարք հոմանիշ 
նախածանցներ, վերջիններիս թվին են պատկանում poly- կիսանախածանցը (polyether 
«բագմեթեր», polysyllable «բազմավանկ բառ», polychromatic «բազմերանգ»): Այս կաղապարի 
բառերը, որպես կանոն, արտահայտում են զանազան գիտական հասկացություններ, ե այս
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կաղապարի սւրդյ ու նւսվետություն ը հիմ՛նականում սահմանափակվում է դիտական 
բաոապաշարի պորտով:

Տրված կաղապարն էտին մի ուրիշ հոմանիշ կազմավորում կարնլի Է համարէղ «шапу>| 
հաճախական բաղադրիչով կաղապարը: վերջինս շատ հաճախ արտահայտվում Է
բարդածանցավոր ածականներով (many-sided «բսպ մա կոդմ», many-coloured «բազմագույն», 
many-windowed «շատ  պատուհանն հր ունեցող»): Շնորհիվ «m an y» բաղադրիչի իմաստի այս 
տիպի բա րդ ածականները պատկանում են ընդհանուր գործածական բաոապաշարին [6] (Էջ 
204-209):

Ամփոփում

Այսպիսով, ժամանակակից անգլերենի չափագանցության ի մաս տա-բառապաշարային 
դաշտը կարող Է ներկայանալ գոյականներով, ածականներով, բայերով ն մակբայներով: Այս 
դաշտին հատուկ չափագանցության ու հավեւուրդության իմակով օժտված նախածանցները 
լայն իմաստային գուգակցվոդություն ունեն անվանական հիմքերի հետ, որն Է{ 
նախադրյալներ է ստեղծում այդ նախածանցներով բառակազմական կաղապարների բարձր 
արդյունավետության համար:

Резюме

Итак, в современном английском языке лексико-семантическое поле чрезмерности 
может представиться существительными, прилагательными, глаголами и наречиями. 
Префиксы,свойственные этому полю, с семами избыточности и чрезмерности имеют 
широкую смысловую сочетаемость с именными основами, что и создаёт предпосылки для 
высокой продуктивности словообразовательных моделей с этими префиксами.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԻՏԱկԱՆ ՏԷՈնկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ API 1АХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 (15), 2007

■ՃԳ 378.14 Մտնկա վարժության

I ՈէՍԱՆՌՂՆԵՐՒ ՀԵՏԱԶՈՏԱկԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱվԵՏ կԱԶՄԱկԵՐՊ Մ Ա 4յ 
ՄԱՆկԱվԱՐԺԱկՍՆ ՊԱՅՍԱՆՆԵՐԸ

է . Զ. Բաղդասարյան

Բուհն այն ասումնսւգիտական կրթօջախն Է, որանդ ուսումնառության չորս տարին նրի ընթացքում 
■ձևավորվում ու կարդանում նն ուսանողի մասնագիտական որակները: Ընդհանուր զարգացմանը 
I  նպաստող բագմառարկաններին զուգահեռ այսւոեղ ամննից առաջ պնւոբ Է իրական ացննյ ընտրած 
■մասնագիտության հնտ առնչվող առսւրկաննրի համակարգը (սոր ու բազմակողմանի 
■ ուսումնասիրության խնդիրը:

Բարձրագույն դպրոցի զարգացման արդի վաղը պահանջում Է Էապես բարձրացնն| ուսանող 
I մանկավարժն նրի հոգնբանա-մանկավարժական և առարկայա-մեթոդական պատրաստվածության 
[ որակը, որը նշանակում Է բուհում կատարէկսւգործէկ ուսուցման գործընթացի համակարգը, որոնէկ ու 
Iգտնել ուսւսնոդննրի հնտ կատարվող աշխատանքների անհատական, յ սարանային,
I արաաւսարանային/ արւլյունավնտ կազմակերպման մեթոդներն ու ձենրը, բացահայտնլ այն բոլոր 
հնարավորությունները, որոնք կարող նն լայնորնն օգտագործնլ ուսուցչի մասնագիտության 

[ս|ւստրաստվածությսւն գործում:
Ուսւսնոդննրի մանկավարժական պատրաստվածության /նկասփ ունննր հումանիտար 

I ֆակուլտետի «Տարրական կրթության մանկավարժություն ն մնթոդիկսւ» մասնագիտությանը/ 
I հիմնահարցն այսօր առավնյ կարեորություն Է ստանում, բանի որ բարնվտխվող դպրոցի պահսւնջննրն 
ամննից առաջ իրականացնելու նն այսօրվա ոաանոդննրը:

Ստնդծսւգործող մանկավարժի պատրաստման գործում կարևոր նշանակություն ունի 
ուսանողների մասնակցությունը գիտահետազոտական աշխատանքին: Որրան կատարյալ լինի 

I բուհում ուսանողննրի գիտահնտսւգոտական գործուննաթյսւն համակարգը, այնքան մնծ կլինի այդ 
I մասնակցությունից ստացված արդլունրը: Այսինքն' հնտագոտական աշ|սատանքի կատարման 
ընթացքում կատարե|ագործվում 1. ուսանողի' իր գիտելիքները մանկավարժությունից, 
հոգնբանությունից նորոգնլու, համալրնլու և ամրակայելու կարողությունը: Մննագրությունննրի, 
սկզբնաղբյուրների և առանձնսւպնս դասական մանկավարժների, հոգնբսւնննրի աշխատությունների 
ուսումնասիրությունը ուսանողների մեջ արթնացնում Է հնտաքրքրություն, մղում է ստնղծագործակսւն 
որոնումննրի, պատվաստում հնտագոտական հմտությունների, միաժամանակ ձնռք է. բնրում 
հրապարակային նյույթի փորձ, գիտական այս կամ այն դրույթի ճշմարտությունը փաստական 
համապատասխան նյութերով հիմնավորնլու, սւպացուցնլու և հակառակ դրույթննրը հնրքնլու 
կարողություններ:

Հումանիտար ֆակոդտնտի պատմությունը [1 ] մեզ հիշեցնում Է, որ այդ ուղղությամբ ֆակուլտետը 
ունեցնլ Է լավագույն ավանդույթներ: Ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքի մակարդակը 
ֆակոդտնսփ ձևավորման տարիներին /1994թ. հունիսի 1փն/ [2] ընդհանուր առմամբ բարձրացել Է, 
բայց այն տարբեր ամբիոններում տարբեր մակարդակի վրա Է: Մանկավարժության ն 
հոգեբանության ամբիոնում ուսանողների գիտահնտսւգոտական գործունեությունը ընթանում Էր 
հսասւկ պլանավորված և լսւվ կազմակերպված: Դրա վառ ապացույցն Է, որ հետագոտսւկսւն 
աշխատանք կատարած ֆակուլտետի ուսանողներից շատ շատերը /ԴԴանիելյան Անուշ Մկրտումյսւն, 
ԱԱլոյսւն, ԱԲաբսւյսւն, ԼՂարախանյսւն ե ուրիշներ/ այսօր ամբիոնի ասպիրանտներն են ն բուռն 
հետաքրքրությամբ աշխատում են իրենց ատենախոսության թեմայի ուսումնասիրության վրա:

Այս ամենը վկայում Է այն ճշմարտությունը, որ վերոնշյալ և շատ ուսանողների հետազոտական 
աշխատանքի ղեկավարները, հատկապես տվյալ կուրսի կոտսղեկը, պարտքի ու 
պսւտսախանատվությսւն զգացումով են կատարել իրենց պարտականությունները' պատշաճ 
մակարդակով կազմակերպել, հետազոտական աշխատանքը: Ուսումնասիրությունը նան ցույց Է 
տալիս, որ գիտական ղեկավարները ոասճւողների հետազոտական աշխատանքի թեմաները ընտրեփս, 
ուշադրություն են դարձրել հատկապես մանկավարժական հոգեբանության ուղղությանը, նկատի 
ունենսղով այն հանգամանքը, որ ուսանողները' ապագա ուսուցիչները, խորապես տիրապեւոեն 
հոգեբանական գիտությունների հիմունքներին, որը և հնարավորություն կընձեռի նրանց 
փորձուսուցման ընթացքում, և թե հետագայում պրակտիկ գործունեության տարիներին ուսումնասիրել



ու ճանաչել երեխաներին, բանի որ Երախայի իմացական, հուզական կյանքի, կամքի, խաւ?նւ|ածտ I  
յուրահատուկ առանձնահատկությունները պահանջում նն անձնավորության օեաւիւրման 1 
օրինաչափությունների հիմնավոր իմացում, որը կօգնի ուսանոցին' ապագա ուսուցչին, անհատակդ] | 
մոտեցում ունենաք յուրաքանչյուր աշակերտի նկատմամբ:

Էքեր պրակտիկ փորձը (նկատի ունենք հումանիտար ֆսւկու|տետում) ցույց է տալիս, op այդ I  
գործում բացառիկ մեծ Է մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոսների, ЬшшЦишЙд» 
կուրսդեկների դերը, որոնք, անշուշտ, ունեն գիտահետագոտական աշխատանքները ղեկավարելու փորձ: 1 

Հիրավի, կուրսղեկները մեծ սւնեփքներ ունեն ուսանողների արտաոաումնական գործունեությունը 1 
կագմակերպելու, ինքնակրթության և ինքնադաստիարակության համար անհրաժեշտ գիտելիքներով, 1 
կարողություններով ե հմտություններով զինելու գործում: կարևորն այն Լ, որ տվյալ խմբի կուրսղեկը ոչ ] 
թե դառնա ուսանողների ստեղծագործական նախաձեռնությանը կաշկանդող և իր I  
պարտականությունները դժվարությամբ ու հարկադրաբար կատարող մի ձանձրալի խնամակալ, կամ I  
մի պատի շքեղ թերթ հրսոոարակող, այլ նրանց հոգեհարազատ, բանիմաց, նրբազգաց ու հմուտ j 
գործընկերը, բարեկամը, և արտաուսումնական, գիտահետագոտական գործունեությանը հադորդել | 
մասնագիտական ուղղվածություն, ապրել ն աշխատել նրանց հոգսերով, նպատակներով ու 
երազանքներով:

Մեր պրակտիկ գործունեության տարիներին (1993-2006թթ., որպես դասախոս ն կուրսղեկ տ 
ղեկավարել եմ ուսանողների գիտահետագոտական աշխատանքը): [3] Նկատել եմ, որ ուսանողների տ 
հետագոտսւկան աշխատանքի արղյունավետությունը շատ բանով կախված Է նրանց 1 
հետաքրքրությունից: Այդ նկատսւաււմով Լլ տվյալ առարկայի դասախոսը, հատկապես կուրսդեկը 1 
հետագոտսւկան աշխատանքը կազմակերպելիս պետք Լ խստիվ հաշվի սանի ուսանողի 1 
առարկայական ա ընդհանուր զարգացման մակարդակը ե մեթոդական խորհուրդները հաղորդի 1 
այնպիսի ընդգրկմամբ ու ձևով, որ հետսւքրքրի ն ոչ թե ձանձրույթ պատճառի նրան: Հայտնի Է, որ 1 
յուրաքանչյուր ուսանող բուհ Է գալիս տարբեր մակարդակի մասնագիտական կողմն որոշ մսւմր և 1 
ստեղծագործական բարեհաջող ուսումնական գործունեությամբ Լ պայմանավորվում 1 
մասնագիտական, ինչպես նաև հետազոտական ուղղվածության ձևավորման հարցը:

Հետնաբար ուսանողներին այս հարցերում տվյալ առարկայի դասախոսի, հատկապես կուրւպեկի 
ցույց տված, օգնությունը ոչ թե պետք I. կրի բարոյախոսական, չորուցամաք պարզաբանումների և 1 
հանձնարարականների բնույթ, այ) իմաստավորվի գիտության տարբեր բնագավառներից, կյանքից ) 
բերված կենդանի օրինակներով, սեվւական վարքագծով և վերացվի խոր ու կայուն համոզմունքների 
համակարգի, թե առարկայի դասախոսը, և թե կոտսղեկը աշխատելով իր բազմակողմանի զարգացման 
վրա, պետք Է բարոյապես իրավասու և ի վիճակի |ինի ուսանողներին օգնելու նրանց ճիշտ 
կենցաղավարության, գեղարվեստական առողջ ճաշակի, անհատական և կոլեկտիվ անկեղծ 
հարաբերությունների ստեղծման, ուսումնառության, ինքնակրթության արդյունավետ մեթոդների ա 
ձևերի տիրապետման, հասարակական աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցելու և այ| հարցերում' 
բնավ չկաշկանդե|ով ուսանողների ազատությունը, անհատական ճաշակը, ինքնուրույնությունը և, որ 
խիստ կարևոր Է, այդ բոլորին տալով մասնագիտական ուղղվածություն:

կարծում ենք, որ եթե ուսանողների գիտահետագոտական աշխատանքը հստակ պլանավորված 
և լավ կազմակերպված է ընթանում, ապա ստեղծվում 1. բոան հետաքրքրության մթնոլորտ, նրանց մեջ 
աստիճանաբար ձևավորվում Է կայուն հետաքրքրություններ, որոնք և նրանց օգնում Է սիրով կատարել 
հետազոտություններ և ակտիվորեն մասնակցել ուսանողական գիտաժողովներին:

Ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքի հաջողությունն ամենից առաջ 
պայմանավորված Է մանկավարժական մի շարք պահանջներով.

■Դիտական ղեկավարի կողմից հետազոտական թեմայի հստակ պլանավորումն ու վերահսկումը, 
-Գիտական դ^լավարի համագործակցությունը մի շարք ամբիոնների հետ' հետազոտական 

աշխատանքների առաջավոր վտրձը ուսումեասիրեյու նպատակով,
-Հետազոտական թեմաներն ընտրեփս հաշվի առնել ուսանողների մասնագիտական 

նախասիրությունները, հակումները, ուսում՛նական հնարավորությունները և այլն:
Սովորաբար երաշխավորվում Լ ընտրնլ քիչ ուսումնասիրված թեմա, որը (ինի հեռանկարային, 

այսինքն' հնարավոր լինի հետագա հետազոտության միջոցով այն վերածել դիպլոմային կամ 
ավարտական աշխատանքի: Ցանկալի Է, որ ուսանողը իր նախասիրություններից և
ընդունակություններից ելնելով ընտրի իր հետազոտական թեման, որը կապված Է նրա անձնական 
ւիորձի /նկատի ունենք 4-րդ կուրսի/, քննարկվող մանկավարժական փաստի կամ երևույթի 
առանձնահատուկ բնույթի, կուտակած նյութերի նշանակության, ուսումն ահետ ազոտական 
աշխատանք կատարելու իր հնարավորությունների և այլ հանգամանքների հետ:

Այդ տեսանկյունով նպատակահարմար ենք համարում, որ համալսարանում 
կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի ուսանողների գիտական հետազոտությունների ու
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■շսւկամների պլանավորման ամբողջ համակարգը: Այսինրն" ուսումնասիրելով ուրիշ բուհերի 
I խաջավոր վտրձը, պետք է այնպես աներ որ յուրաքանչյուր ամբիոնում թեմաների ընտրույ«>յունը մեծ 
Տափով արտացոլի ընտրած մասնագիտության կրթության որակի բարձրացմանը ներկայացվող 
Ոլւակսւն պահանջները:

ք հումանիտար ֆակուլտետում ուսանողների ուսումնական-հետագոտական գործունեությունը 
(փաոշաճ մակարդակով գուգակցվում է արտաուսումնական գործունեության հետ, որը նպաստում է 

■մասնագիտական որակի բարձրացմանը: Ֆակուլտետի պատմության ավանդույթները վառ պահելու 
քւպատակով այստեղ դասերից ագատ ժամանակ ուսանողների համար կազմակերպվում են 
■աքննատսւրբեր մասսայական միջոցառումներ' գիտական զեկուցումներ բարեփոխվող դպրոցի 
■առաջավոր ուսուցչի վարձի ընդհանրացման վերաբերյալ, դասախոսություններ, երեկույթներ, 
1ց11|ւնկայթներ, հանդիպումներ մշակույթի գործիչների հետ, ցուցահանդեսներ /կերպարվեստի 
ասանողների մասնակցությամբ/ համերգներ, թատերական ներկայացումների կոլեկտիվ 
[ունկնդրումներ, դիտումներ, «Բարն առաջին կուրսեցի», գեղագիտական բնույթի օլիմպիադաներ, 
քփւաատոններ ն այլ բնույթի միջոցառումներ, որոնց նպատակն է ապագա մանկավարժ մասնագետին 
[գինԾլ արվեստի, գրականության, մշակույթի, հոգեբանա-մանկավարժական գիտությունների և այլ 
[բնագավառներից գիտելիքներով, կարողություններով ու հմտություններով:

Ուսանողների արտաուսումնական գործունեության այսպիսի աղդվածաթյսւն արդյունքն այն 1;, 
0(1 հումանիտար ֆակուլտետի շրջանավարտներն աչքի են ընկնում իրենց ոչ միայն մասնագիտական, 
այլն կուլտուրական' մշակութա-գեղագիտակսւն պատրաստության բարձր մակարդակով, մի 
հատկություն, որ այսօր խիստ անհրաժեշտ է հանրակրթական դպրոցում աշխատող ուսուցիչների 
համար, իսկ ուսանողը' ապագա ուսուցիչն է:

/մսանալներին' այս միջոցառումներում կոտսղեկի ցույց տված օգնությունը ոչ թե պետք է կրի 
բարոյախոսական, չոր ու ցամաք պարզաբանումների և հանձնարարականների բնույթ, աղ 
իմաստավորվի գիտության տարբեր բնագավառներից, կյանքից բերված կենդանի օրինակներով, 
սեփական վարքագծով և վերածվի խոր ու կայուն համոզմունքների համակարգի:

վերոհիշյալ միջոցառումների նշանակությունը մեծ է նրանով, որ նրանք ներգործում են ուսանողի 
ողջ էության վրա, շարժման մեջ են դնում ոչ միայն նրա հույգերը այլն բանականությունը, կամքը, 
երևակայություն ը:

Այս ամենը օգնում է ուսանողներին իմաստավորելու համայսարանում ձեռք բերած 
մասնագիտական, մանկավարժական գիտելիքները, հարստացնելու գործնական աշխատանքի 
կարողություններն ու հմտությունները, տեսական դրույթները, կիրառելու կյանքում, ստուգելու դրանց 
կենսունակությունը, զարգացնելու սեփական հոգեբանամսւնկավարժական դիտողականությունը, 
ւ[եր(ուծահամադրակսյն կարողությունները:

Այսպիսով, հումանիտար ֆակուլտետի «Տարրական կրթության մանկավարժություն ն 
մեթոդիկա», «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությամբ /1-4 կուրսերի/ 
ուսանողների ուսումնական, հետազոտական և արտաուսումնական գործունեության որոշ 
դրսևորումների մանկավարժական վերլուծությունից կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացությունների և 
դրանցից բխող հանձնարարականների:

1. Նկատի ունենսւ|ով այն հանգամանքը, որ համա|սարան ընղուն վալ ուսանողների /նկատի 
ունենք մանկավարժական բաժնի/ մասնագիտական կողմնորոշումը բազմաշերտ Լ իր 
արտահայտվածությամբ և մակարդակով, ուսումնառության հենց սկզբում բացահայտեյ յուրաքանչյուր 
մասնագիտական կողմնորոշման բնութագրական կողմերը և ցուցաբերել տարբերակված 
մանկավարժական անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր ուսանողի նկատմամբ, ի հայտ բերելու նրա 
ուսումնսփմացական, հետազոտական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները, 
կարողություններն ա ունակությունները:

2. Յուրաքանչյուր կուրսում հոգեբանամսւնկավարժական մանրազնին վերլուծության ենթարկե) 
ուսանողների լսարանային պարապմունքից հոգնածության, ուսումնական ծանրաբեռնվածության և 
ուսումնական նյութի նորմավորման անհամաչափության պատճառները:Հայւոնաբերված 
թերությունները վերացնելու դժվարին գործին մասնակից դարձնել գիտակ, 
մանկավարժադսւսախոսական ւիորձ ունեցող մասնագետների:

3. Համագործակցել Հայաստանի հանրապետության բուհերի լավագույն ամբիոնների հետ' 
ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքի պլանավորման ու կազմակերպման առաջավոր 
փորձը ուսումնասիրելու U պրակտիկայում ներդնելու համար:

4. ժամանակակից բուհի պահանջներին համապատասխան կսւտարեւագործե| ուսանողների 
գիտական հետազոտությունների մշակումների պլանավորման ամբողջ համակարգը: Թեմաների 
ընտրությունը մեծ չափով պետք է արտացոլվի հոգեբանա-մանկավարժական կրթության որակի 
բարձրացման ներկայացվող պահանջները:



5.Համալսսւրանում ընդլայննլ նաև միջգրադարանային բաժսւնորդագրերից ու ինտերննտսւյին տ 
գանգից ուսանողների կանոնավոր օգտվելու նյութական ու կազմակերպական հնաոաԱոոոււ̂ աւնննոոա 
ն այլն:

Վերոհիշյալ հանձնարարականն երը պետք է իրագործվեն աստիճանաբար, գխոակօճՏ 
պլանավորմսւմբ ն մեթոդիկայով' համալսարանի բո[որ մարմինների սերտ համագործակցությամբ: Я

Ամփոփում

Սույն հոդվածում գիտամանկսւվարժական մեր փորձի ու մտահղացումների հիման փա I 
համսաուոակի ներկայացվում Լ ԱրՊՀ հումանիտար ֆակուլտետի «Տարրական կրթությօս 1  
մանկավարժություն ն մեթոդիկա», «Սանկավարժություն և հոգեբանություն» խմբերի ուսանոդննւփտ 
հետագոտսւկան աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման մանկավարժական պայմանննրը' 1 
միաժամանակ այն գուգսւկցելով ֆակուլտետում կազմակերպվող բազմաբնույթ արտաուսումնական 1 
աշխատանքն երի հետ: Հոդվածում զիտամանկա վարժորեն լուսաբանված հանձնարարականները, մնր ՚  
կարծիքով, կարոդ են օգտակար փնել հատկապես սկսնակ դասախոսն երի համար, որոնք ղեկավարում» 
են ուսանողների հետազոտական ն արտաուսումնական աշխատանքները:

Резюме

В данной статье автором рассматриваются научно-педагогические направления организации 1 
научно-исследовательских работ студентов. Одновременно предлагаются методические совета 
начинающим преподавателям по эффективной организации научно-исследовательских работ 
студентов.
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դպրոցում», Ռ.Ադսւջանյան «Մանկավարժական ներգործությանն արդյունավետ դարձննրս 
հիմնական պայմանները բարեվտխվոդ դպրոցում», թվով 9 զեկուցում:

Գրականություն

1. Մախչւսնյան Հ, Մանկավարժական բահում ուսուցման ընթացքի մասնագիտական 
ուղղվածության կատարելագործման ուղիները, «Հանուն ուսուցման բարձր որակի», Երևան, 
1986, էջ 125:

2.- Ղակասյան Ա.Ա., Ասատրյան Լ.Թ., Կարապետյան Ա.Ա., Մանկավարժական բոմփ 
կառավարման տեխնոլոգիան և զարգացման միտումները, Երևան, 2005, էջ 206-212:

3. Գրիգորյան Հ.վ., Հարությունյան Գ., Արցախի դպրոցը հնսւգույն ժամանակներից մինչև մեր 
օրերը, «Զանգակ» հր., Երևան, էջ 460:

4. Սանթրոսյան Մ., (հասնողի ինքնուրույն աշխատանքը գրքի ու դասագրքի վրա, Երևան, 1954, 
էջ 12-16:

5. Բաբան Ա, Ուսուցչի վարպետությունը սովորողների ինքնուրույն աշխատանքի 
կազմակերպման գործում, «Մանկավարժակսւն վարպետության հիմունքներ», Երևան, 1988, 
էջ 167:

6. ՍտարչԾնկո Ա.Ա., Տրամաբանությունը դսւսախոսության մեջ, մտքերի պարզությունն ու 
որոշակիությունը, «Դասախոսական վարպետության կատարելագործման համար», 
հեղինակային ժողովածու, Երևան, 1979, էջ 71-74:

ԱրՊՀ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏնՂԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 (15), 2007

IՀՏԴ 371.31 Մանկավարժություն

I ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՐԵվԱկԱՑՈԻԹՅԱՆ ՑԱՐԳԱՅՈԻՄԸ 
կԵՐՊԱՐվԵՍՏԻ ՈԻՍՈԻՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈԻՄ*

Ս. Լ. Ղա լա յա նց

կերպարվեստի դասավանդման առաջավոր վտրձը ցույց է տալիս, որ դպրոցականների 
1աւնղծագործական երևակայությանը մեծապես նպաստում են առանձնապես luqium թեմայով 
ւհկարչական պարսւպմունրները, որոնց ]այն տեդ Ւ. տրվում կերպարվեստի դպրոցական ծրագրում: 
ՈՒրախություն Է պատճառում մեր երեխաների նկարների թեմատիկ հարուստ բովանդակությանը, 

[նրանց հետարրբրում Է ոչ միայն հայրենի բնությունը, բուսական ու կենդանական աշխարհը, այլև 
[նաև մեր կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառները, մարդկանց ստեղծարար աշխատանքը, որոնք իրենց 
[յուրօրինակ մարմնավորումն են գտում նրանց նկարներում: Նկատի ունենք ոչ միայն Արցախի մի 
շարք դպրոցներում մեր ուսումնասիրած նկարները, այլ նկարչական այս կամ այն մանկական 
[ցուցահանդեսներում ներկայացվող նկարները, որոնք աչքի են ընկնում ոչ միայն թեմատիկ 
[հարուստ բովանդակությամբ, այլ նաև կատարման տեխնիկայով, գեղարվեստական 
I արժանիքներով:

Ստեփանակերտի դպրոցներում դասալսումների ժամանակ, ինչպես նաև դպրոցականների 
‘հէՈո ընտանեկան պայմաններում աշխատելիս նկատել ենք, որ հատկապես կրտսեր 
դպրոցականները / և ոչ միայն նրանր/ որոշ դժվարություններ են կրում ագատ թեմայով նկարելիս: 
կնրպարվեստի ուսուցիչներ Ո-.Հարությունյանի /Ստեփանակերտի հ-8 ռուսական միջն. դպրոց/, 
Բ.Բադալյանի /Մարտակերտի հ-1 միջն. դպրոց/, ԼՂալսւյանի /Ստեփանակերտի հ-1 միջն. դպրոց/ 
հետ միասին կազմակերպել ենք ուսուցողական գիտափորձ ճշտելու այն վարկածը, որ նախապես 
|տրւ[ած տիպական որոշ ուրվագծեր կարոդ են օգնել երեխաներին մարմնավորեյու ագատ թեմայով 
!իրԾնց մտահղացած նկարները: Սպիտակ թղթի վրա ուսուցիչները նախապես գծել են ագատ 
թէԱքսւյով նկարների կոմպոզիցիային բնորոշ 2-3 գիծ /ասենք' տնակի և քիչ հեռու ծառի ուրվագծեր/ և 
[աշակերտներին ասել, որ կարոդ են նկարել ցանկացած թեմայով, բայց ոչ միայն չպիտի ջնջեն 
նախապես տրված գծերը, այլ կարոդ են դրանք օգտագործել վերջնական նկարն ստեղծելիս: Ագատ 
թեմայով վերջնական նկարները վերլուծելիս պարզվել Է, որ հարյուր դպրոցականներից 75-ը, 
հմտորեն օգտագործել են առաջադրված նախնական գծերը: Դպրոցականների խոստովանությամբ 
այդ նախնական գծերը վերջնական նկարի համար կսոոարե] են յուրօրինակ հենակետերի դեր: 
Առանց վերլուծության էլ հասկանալի Է, որ վերոհիշյալ մեթոդական հնարը օգնում Է երեխաներին 
[մարմնավորելու ագատ թեմայով իրենց մտահղացումը, դրանով իսկ նպաստում նան նրանց 
ստեղծագործական երևակայության զարգացմանը: Իհարկե, հետագայում, ագատ թեմայով, 
հիշողությամբ և պատկերսւցմամբ նկարելու բավականաչափ փորձ ձեռք բերելուց հետո կարելի Է 
չհանձնարսւրեւ նման նախնական գծեր կամ հանձնարստել միայն անհրաժեշտության դեպքում 
/ըստ ուսուցչի հայեցողության/:

կերպարվեստի պարապմունքներին պետք Է հաշվի առնեւ և այն, որ ագատ թեմայով, 
՛հիշողությամբ կամ պատկերսւցմամբ նկարելիս, դպրոցականները դժվարանում են 
երևակայությամբ, մտովին «վերականգներ) տփալ օբյեկտի բաղադրամասերը, դրանց 
հւսմաչավտւթյունները: Համեմատական մեթոդով ուսումնասիրել ենք միևնույն օբյեկտի և 
բնականից, և հիշողությամբ նկարած մի շարք նկարներ: Հիշողությամբ նկարներում պարզորոշ 
նկատելի Է բաղադրամասերի անհամաչավտւթյունը, մանրամսւսների «բացթողումը» օբյեկտի 
առավել ընդհանուր գծերի համակցումը: Օրինակ, 8 տ. տղայի հիշողությամբ նկարած «կաչաղակը» 
դրեթե չի տարբերվում ագռավից, նկարել Է ընդհանրապես թռչուն, այլ ոչ թե կոնկրետ կաչաղակ: 
Այստեղ զարմանալու առիթ չկա. հիշողությամբ և պատկերացմամբ նկարելիս երեխաները 
հիմնականում հենվում են մտապատկերների վրա, իսկ ուսումնասիրությունները ցույց են տափս, 
որ մտապատկերների բնորոշ առանձնահատկություններից մեկը նրա ընգհանրացվածությանն Է: 
Եվ չպետք Լ զարմանալ ոչ միայն երեխաների, այլ նույնիսկ պատանի ու երիտասարդ նկարիչների

Աստղանիշով նշված բո/որ աշխատանքները, զեկուցվեք են «Երիտասարդ գիտնականների II 
զիտաժոդովտմ»: Ստեփանակերտ, ապրի/, 2007թ.:
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այն խոստովանության վրա, որ հիշողությամբ նկարելիս «իրենք ամենից շատ խորհել նն 
համաչափության մասին», որ իրենք դիմել Ծն «Ծրևակայության ոսփն, ֆանտւսգիային>>:( 4]

Թեմատիկ նկարչության գծով «կերպարվեստի» դպրոցական ծրագրով նախատԾսվում Ծն 
նաև հԾբիաթնԾրի, առարկաների, գրական ԾրկԾրի նկարագարդումնԾր: ՄԾր դիտումնԾրի 
ժամանակ նկաաԾլ Ծնր, որ կրասԾր U միջին տարիքի դպրոցականնԾրից շատԾրը մԾծ հաճույքով նն 
նկարագարդում հատկապես հեքիաթները: Այդ մասին վկայում Է նաև այն փաստը, որ նրանք 
նկարագսւրդում Ծն ոչ միայն «կԾրպարվԾստի» ծրագրում նախսւտԾսված հԾքիաթննրը, այլն, 
այսպԾս ասած, ծրագրից «դարս» ինքնուրույն ընտրած իրԾնց «սիրԾփ հԾքիաթնԾրը»: /Ցավով պիտի 
նշԾլ, որ ընտանիքներում և դպրոցն Ծրում չԾն պահվում ԾրեխանԾրի տարբԾր շրջաններում 
ստԾդծված նկարնԾրը, որը դժվարացնում Է հԾտագոտոդի աշխատանքը:

Հեքիաթների ա գրական ԾրկԾրի նկարազարդման կԾրպարվԾստի պարապմունքները 
մԾծապԾս նպաստում Ծն ԾրԾխանԾրի ստԾդծագործական Ծրևակայության զարգացմանը: Հոգեբան 
Բ.Մ. ՏԾպլովը «Գեղարվեստական դաստիարակության հոգեբանական հարցԾրը» հոդվածում 
մատնանշում Է, որ գրական Ծրկերի «ըմբռննյն ու հսւսկանաւը ակտիվ պրոցԾս Է, որի մեջ մտնում նն 
և շարժողական պահԾր, ն հուզական ապրումն Ծր, ն Ծրևակայության աշխատանքը' «մտքում գործնլ 
և իրևե դնել հԾքիաթի հԾրոսի տեղ, մտքում գործԾւ նրա հետ մ՛իասին»: Ուշադրության Է արժանի 
այն իրողությանը, որ հԾքիսւթնԾր ու գրական ԾրկԾր նկարագարդԾլիս դպրոցակսւննԾրը նկարելու 
համար ընտրում Ծն հատկապԾս հԾրոսնԾրի գործոդություննԾրը պատկԾրոդ դրվագնԾրը:

Նկարազարդելու համար դպրոցականները մի քանի անգամ կարդամ Ծն այս կամ այն 
հԾքիսւթը, կամ գրական Ծրկը, որ ևս (այն հնարավորություն Է տափս կԾրպարվԾստի ուսուցչին 
միջստարկայակսւն կապԾր ստԾդծԾ{ու գրականության հԾտ: Օրինակ, աշակերտուհի Ա. Բաբայանը 
/9 տ. ՍտԾփանակԾրտի հ-I միջն. դպրոց/Ղ. Ադսւյանի «Անահիտ» հԾքիսւթը նկարագարդԾլիս այն 
վԾրընթԾրցԾ| Է 3 անգամ ն ընտրԾլ համապատասխան դրվագնԾր' Անահիտի և Վաչագսւնի 
հանդիպումը աղբյուրի մոտ, նկուղային հարկում վաչագսւնի գորգ գործԾւու տԾսարանը և այլն:

ՍտԾփանակԾրտի հ-1 միջն. դպրոցի 5-րդ դաս. աշակերտին միտումնավոր հստցրԾլ Ծնք. 
«Արայիկ, միթե՞ չԾս կարդացԾւ Պուշկինի «ՈսկԾ ձկնիկը» հԾքիսւթը, որ կրկին կարդում Ծս»: կարծես 
վիրավորված մեր հարցից, նա ասում Է. «ԴԾռ էլի պիտի կարդամ նկսւրագարդԾլու համաթ>: 
Հավանաբար ոպում Է սւսԾլ, որ այս կամ այն հԾքիսւթը նկսւրագարդԾլու համար այն պիտի կարդալ 
մի րսւնի անգամ, այն Էւ նկարչի սւչքԾրով: Ի դԾպ, նրա վԾրջնական նկարում ձկնիկը պսւտկԾրված է 
ոսկեգույն թագով՛. Մեր այն հարցին, թԾ ինչու V այդպնս պատկերել, նա զարմացած 
պատասխանում է. «Չէ՛՚ որ ոսկԾ ձկնիկը ծովերի թագուհին է, իսկ թագուհին կարո՞դ Լ առանց թագի 
լինՕլ...»:

ՄատնանշԾնք, որ հԾքիաթնԾր ու գրական ԾրկԾր կարդալիս ու նկարագարդԾլիս ԾրԾխսւննԾրը 
իրԾնց դնում Ծն «Ծրկի հԾրոսի տԾդ», «մտքում գործում» նրա հետ միասին, իսկ դա ինքնին ակտիվ 
Ծրևակայության աշխատանքն է:

Մանկավարժական-հոգԾբանակսւն առումով կարևոր Է այն,որ դպրոցակսւննԾրը բարոյսւ- 
գԾդագիտական սւպրումնԾր Ծն ունևնում, կշռադատում հԾքիաթների և գրական երկերի հԾրոսների 
արարքնԾրն ու գործոդություննԾրը, մտովի որոշում, թԾ իրականում իրԾնք ինչպԾս կգործԾին, Ծթե 
փնԾին հԾրոսի տեղը: Իսկ դա շատ կարևոր Է նաև Ծրևակայության և իրականության հԾսւ կապ 
ստԾդծԾլու առումով: ԱմԾն լքի հեքիաթի մԾջ կա իրականության տարրեր, ԾթԾ մԾնք երեխաներին 
հրամցնեք մի այնպիսի հեքիաթ, որտԾդ աքաղաղն ու կատուն չԾն խոսում մարդկային (Ծգվով, 
ԾրԾխանԾրը չԾն հԾտսւքրքրվի այդ հԾքիաթով: կ.Դ. Ուշինսկու բնորոշմամբ «ժողովրդական 
մանկավարժության» այդ գոհարի' հԾքիսւթի դաստիարակչական ֊հոգեբան ական նԾրգործուն ուժը 
«իր մրցակիցը չունի» /Ուշինսկի/: ԹԾրևս նկատի ունենալով հԾքիաթի մԾջ առկա իրականության 
տսւրրԾրը «Ֆ. Էնգելսը գրԾլ Է.» Միայն այն ժամանակից հԾտո, երբ ծանոթացա հյուսիս- 
գԾրմանակսւն տափաստանին, Ծս լրջորեն հասկացա ԴրիմնԾրի «Մանկական հԾքիաթնԾրը»:

Նկատի ունԾնսդով կԾրպարվԾստի դերը դպրոցականնԾրի համար վկայակոչԾնք Ի.Ֆ. 
Գոնչարովի նկարագրած հԾտևյալ գիտափորձը: կորԾլիայում 218 դԾռահսւսնԾրի սաաջարկվԾլ Է 
դիտԾլ կԾրպարվԾստի մի շարք ստԾդծագործություններ և դրսւնցից ընտրԾլ, իրԾնց կարծիքով, 
հաջողված 2-3 ստԾդծագործություն: ՑուցադրվԾլ Ծն տԾդսւկան նկալփչնԾր' վ . Պոպովի «Գրիվսւս 
ջրվԾժը», Ս. ՅունտունԾնի «ՕնԾգինյսւն փճը», Գ. Ստրոնկի «կորեփայի հարավում», Ս. էյոգլոՓ 
«Պեյզաժ» ն կորԾլյան բնաշխարհը պատկԾրոդ այլ գւտծեր, ինչպԾս նաե Հովհ. Այվագովսկու, Ա. 
կուինջիի, Ի. Լևիտսւնի և այլոց ստեղծագործություններ:

կորԾլիսւյյի նկարիչների ստեդծագործություննԾրը միահսւմոա ընդունելություն Ծն գտել 
դպրոցականնԾրի շրջանում, գրԾթԾ բոլորն Էւ դրական գնահատական Ծն տվել, ասելով. «ՄԾնք 
դրանք տեսել Ծնք», «Մեգ դրանք ծսւնոթ Ծն», «Դա մեր երկրամասն Է» և այլն: Սակայն նույն
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■աահսւսները ոչ միայն դրական ոչինչ չԾն ասեւ Այվազովսկու Սե ծույը պատկերող կտավի մասին, 

հռչակավոր ծովանկսւրչին անվանել նն «մնծ ֆանտազիոր»: Ըստ արժանսւվայն չնն 
■  ̂ ահատնլ նաև կոփնջիիե Լեիտանի ստեղծագործությունները: «Որոշ ժամանակ անց, ֊ցրում է Ի. 

^■Խնչարովը, այդ դպրոցականները նդան Սե ծովի ափին ե Ռուսաստանի միջին գոտում: Դրւսնցից 
! ա№ւոո կրկին նրանց ցույց տվեցին Այվազովսկու, կոփնջիի, Լեիտանի ե այլոց 
^■ասրագործությունները: Ներգործությունը միանգամայն այլ էր...»: [11] Փորձարկվողների 
^■աստդությունները արդեն հիմնավոր էին, նրանք խոր ընկալեցին ու հասկացան այդ կտավների 
^■ովանդակությունը, նրանց գեղարվեստական բարձր արժանիքները:

Եվ միանգամայն ճիշտ են վարվում կերպարվեստի այն ուսուցիչները, որոնք 
^■արտադպրոցական աշխատանքների, հատկապես էքսկուրսիաների կազմակերպման ժամանակ 
^■դպրոցականներին մոտիկից հաղորդակից են դարձնում հայրենի բնաշխարհի գեղեցկություններին, 
^ ո ն ն ց  երկրամասի տեսարժան վայրերին, ճարտարապետական կոթողներին, հուշարձաններին, 
^ոոէպական նկարիչների ու քանդակագործների ստեղծագործություններին: Օրինակ,
^ՈտԾփսւնակերտի հ-2 միջնակարգ դպրոցի կերպարվեստի ուսուցիչ Ա. Գասպարյանը /որը ի դեպ, 

^^աանդակագործ է, ՍՍՀՄ նկարիչների միության անդամ/ նկարչական խմբակի հերթական 
^Տլսւրապմունքը անցկացրեց բնության գրկում, այնտեղ, ուր տեղադրված է անվանի քանդակագործ 
^■Ս. Բաղդասարյանի կերտած «Մենք ենք մեր սարերը» հիանալի կոթողը: 'Սա երեխաներին 
^■բացատրեց քանդակի ընդհանուր կառուցվածքը /կոմպոզիցիան/, որտեղ կարմիր տուփից կերտված 

տոհմիկ արցախցիներ պապիկի ն տատիկի միաձայւ առինքնող կերպարները, կատարման 
^■տնխնիկան, պատասխանեց տեղի, նյութի ընտրության հետ կապված դպրոցականների հարցերին:

Ի դեպ, քանդակագործի մտահղացման, նրա ստեղծագործական վառ երևակայության 
^■մարմնավորման մասին գաղափար կազմելու համար ուշադրության է արժանի նաև երեխաներից 
■մեկի «Ուր է՞ պատվանդանը» հարցը և ուսուցչի տված պատասխանը.

֊Ինչպե°ս է կոչվում Ս. Բաղդասարյանի կերտած այս կոթողը,- իր հերթին հարցնում է 
Я  ասուցիչր:

֊Մենը ենք մեր սարերը,- պատասխանում են դպրոցականները:
֊ճիշտ  է, ուրեմն այս հոյակապ կոթողի «պատվանդանն» էւ հենց մայր հողն է: Ինչպես 

^■տնսնում ենք' ամբողջ կռթողը կարծես ձողված է մայր հողի հետ, կարծես այդ հողից են «դուրս 
^■ցալիս» Արցախյան հին տարազով պատկերված պապն ու տատը, անվանի քանդակագործը 

կարծես «քարի |եզվով» մեզ ասում է' մարդուս հսւմար ամենաամուր «պատվանդանը» սնուցող 
^■մայր հողն է, հայրենի բնաշխարհը, որը պիտի սիրել, պահպանել, էլ ավելի բարգավաճել...

Բնության գրկում կազմակերպված նման դաս-էքսկուրսիայի հոգեբանական -
I  I դաստիարակչական խոր ներգործության մասին են վկայում նաև ուսուցչի հանձնարարությամբ 
I  I բնօրինակից 5-րդ դասարանցիների «Մենք ենք մեր սարերը» նկարները:

Դպրոցականների վրա խոր ներգործության են ունենում ականավոր արվեստագետների ու 
I  [նրանց ստեղծագործությունների վերաբերյալ զրույցները, որոնց (այն տեղ է տրվում 
I  «կերպարվեստի» դպրոցական ծրագրում: Այդ զրույցների ընթացքում երեխաները ձեռք են բերում 
I  գեղագիտական գիտելիքներ, գեղարվեստական կերպարների ազդեցությամբ ընկւպվում է նրանց 
I  տպավորությունների ու պատկերացումների շրջանակը, հարստանում է դպրոցականների 

կենսափորձը, որը նպաստում է նրանց ստեղծագործական երևակայության զարգացմանը. 
[ «Երևակայության ստեղծագործական գործունեությունը,- գրում է Լ.Ս. վիզոտսկին,- ուղղակի 
կախման մեջ է մարդու նախորդ վարձի հարստությունից ու բազմազանությունից, քանի որ այդ 

I փորձն այնպիսի նյութ է ծառայում, որից ստեղծվում են երևակայության կառույցները: Որքան 
հարուստ է մարդու վարձն, այնքան շատ է այն նյութը, որով գործառնում է նրա 
երևակայությունը»: [ 1 ]

կ.Բրյուլովի «Պոմպեյի վերջին օրը», Հովհ. Այվագովսկու «Նավաբեկություն», Ե.Քոչարի 
[ «Սասունցի Դավիթ», Ե. Թադևոսյանի «կոմիտաս», ՄԳերասիմովի «Պարտիզանի մայրը», 
[ Պ.կորինի «Մարտիրոս Սայրանի դիմանկարը», Գ.Բաշինջաղյանի «Սևան» նկարների 

վերլուծությունները մեծապես նպաստեցին դպրոցականների ստեղծագործական երևակայության 
զարգացմանը, որն ուղեկցվեց ականավոր արվեստագետն երի ստեղծագործական ւաբորաստրիայի, 
տվյալ ստեղծագործության կերտման պատմության վերաբերյալ հետաքրքիր զրույցներով: Չնայած 

[ «կերպարվեստի» ծրագրով զրույցների համար նախատեսվում են տարբեր դասարաններում
■  ցուցադրվելիք ստեղծագործությունների որոշակի քանակ' 1 -2-րդ դասարաններում մեկ զրույց, 3-րդ
■  դասարանից սկսած զրույցներին հատկացվում են 10-20 րոպե, ուստի 3-4-րդ դասարաններում 
I  նախատեսվում են ավեփ շատ ստեղծագործություններ: կերպարվեստի ուսուցիչդ տվյալ դասին
■  ցուցադրվելիք ստեղծագործությունների քսւնակը սահման ելիս պետք է ստեղծագործական
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մոտեցում ցուցաբերի, զրույցների պլանավորման ժամանակ հաշվի առն Ալով ցուցադրվեիր 
ստեղծագործությունների թեմատիկ բովանդակությանը, բարդությունը, տվ|ալ դասարանի ' 
աշ ակ Արտն Արի պատրաստության մակարդակը: Միայն նման ստեղծագործական մոտԱցմսւն 
դԱւղրում զրայցնԱրին հատկացվող կերպարվեստի դասը կհասնի իր գլխավոր նպատակին' 
աշւսկԱրաներին սովորԱցնԱլ խոր ընկա|Ա| ու հասկանաւ գրույցի օբյԱկտ ստեղծագործությունների 
հիմնական բովանդակությունը, դրանց գԱդարվԱստական արժանիքները, ինչպԱս նաե մոտիկից 
ծանոթանալ արվեստագետի ստեղծագործական լաբորատորիային, նրա ստեղծագործական 
մտահղացումների իրականացման բերկրանքներին ու «տառապանքնԱրին»:

Փորձը ցույց Է տալիս, որ դպրոցականների ստեղծագործական երևակայության 
զարգացմանը մեծապես նպաստում են նաե ստեղծագործական վարժությունները, երբ նրանք 
ստացած գիտելիքները կիրառում են ոչ թե ստանդարտ, այ| փոփոխվող նոր պայմաններում:

Հորինողական-ստեդծագործական վարժությունների միջոցով դպրոցականների 
ստեղծագործական երևակայության զարգացման նպատակով, ինչպես մյուս առարկաների, 
այնպես Էլ «կերպարվեստի» ուսուցիչներին գործնական մեծ օգնություն կարող Է ցույց սակ 
իտալերենից ռուսերեն թարգմանված Դժսւնի П-ող արիի «Ֆանտազիայի քերականությանը» գրքում 
բերված բազմաթիվ օրինակները: Մյդ գրքի առաջաբսւնը գրող Անատոլի Ալեքսինը ավարտում Է 
հետևյալ խելացի խորհրդով. «Հասկանայի Է, որ երեխաներին ստեղծագործության բերկրանքին 
հաղորդակից պիտի դարձնենք մենք' մանկության ու պատանեկության հասան բարեկամներս: Ինձ 
կարոդ են հարցնել' ինչպէՐս դա կատարել: Պատասխանի փոխարեն ես խորհուրդ եմ տալիս, 
կարդացեք Դժսւնի Ռոդարի «Ֆանտազիայի քերականությանը» գիրքը»:[ 12]

Գեղարվեստական գործունեության ընթացքում ձևավորվող ա զարգացա) 
ստեղծագործական երևակայությանը հետագայում դրսևորվում Է ոչ միայն արվեստի որևէ կոնկրետ 
ճյուղում, այլ նաև մարդկային գործունեության բպոր բնագավառներում, ցանկացած 
պրոֆեսիայոււՐ որպես համընդհանուր ընդունակություն: Այս տեսակետից միանգամայն իրավացի 
է է.վ.Իլյենկովը, երբ «Երևակայության գեղագիտական բնույթի մասին» հոդվածում գրում է. 
«Ֆանտազիան կամ երևակայության ուժը, ինքնին վերցրած, պատկանում է ոչ միայն 
ամենաթսւնկսւրժեք, այլ նաև համընդհանուր, համամարդկային ընդունակությունների շարքին, որը 
մարդուն տարբերում է կենդանուց: Առանց երևակայության ուժի անհնարին կլիներ նույնիսկ 
ճանաչել վաղեմի ընկերոջը, եթե նա հետագայում միրուք է թողել, անհնարին կլիներ նույնիսկ 
ավտոմեքենաների հոսքի դեպքում անցնել վտդոցը: Մարդկությունը, եթե գրկված լիներ 
ֆանտազիայից, երևակայության ուժից, երբեք հրթիռներ չէր արձակի տիեգերք»:[13]

Գիտական մեկ հոդվածի շրջանակներում հնարավոր չէ կանգ առնել դպրոցականների 
ստեղծագործական ունակությունների և գեղագիտական գգսւցմանքերի զարգացման գործում 
կերպարվեստի ընձեռսւծ հնարավորությունների բոլոր կողմերին, սակայն կարծում ենք, այս 
գործնական օգնություն կարոդ է լինել դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակությամբ 
զբաղվող բոլոր մասնագետների համար:

Գրականություն

1. JT.C. Выготский, Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1 %
2. ЮА. Самарин, Воспитание воображения школьника. М., 1947.
3. А.Е. Терентьев, Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства. М., 1981.
4. Е.И. Игнатьев. Психипогия рисунка и живописи, М., 1954.
5. Основы декоративного искусства в школе, М., 1981.
6. B.C. Щербаков, Изобразительное искусство. Обучение и творчество. М., 1969.
7. Е.И. Игнатьев. Вопросы психологического анализа процесса рисования. Известия АПН РСФСР.

. вып. 25.1950.
8. С.Д. Левин, Ваш ребенок рпеуег. М., 1979.
9. «կերպարվեստի» գործող ծրագրերը
10. Ն.Նալչսւնջյան Ինտուիցիան գիտական ստեղծագործության պրեցեսում, Երևան, 1976.
11. Ф.И. Гончаров. Действительность и искусство в эстетическом воспитании школьников. М., 1978.
12. Дж. Родари. Фантазия и реальность. 1961.
13. Вопросы эстетики. М., 1964, вып. 6 стр. 56.
14. А. Налчаджян, Личность: психологическая адаптация и творчество, Д1уйс„ 1980.

ԱրՊՀ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
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801(088.3) Մանկավարժություն

ԹԵվԱվՈՐ ԽՈՍՔԵՐՆ ՈԻ ԱՍՔԵՐԸ ՍՏԵՐԵՌՏԻՊԵՐԻ վԵՐԲԱԼ (ԽՈՍՔԱՅԻՆ) 
ԴՐՍԵվՈՐՈԻՄՆՇՐ *

Լ.Գ . Ղարra|uսւնյ ան

էթնիկական ստերեոտիպերը կատարում են բազմաթիվ ֆունկցիաներ: Սոցիաւական 
մակարդակում էթնիկական ստերեոտիպը կատարում Է երկու հիմնական ֆունկցիա' 
գադափսւրականացնող /երբ խմբային վարբը ենթադրում է գաղափարախոսության ձևավորում և 
պահպանում/ և նույնակւսնացնող փդենտիֆիկացնող/: Մենք կանգ կառնենք սոսկ
պաշտպանական ֆունկցիաների հոգեբանական բարդ կառուցվածքի ու դրսևորման այն 
օրինսւչավւությունների վրա, որոնք դրսևորվում են վերբսղ /խոսքային/ ստերեոտիպերում:

Հռչակավոր բրիտանացի հոգեբան Անրի Թեժվեփ համոգմամբ ստերեոսփպերն ի վիճակի 
6ն պաշտպանե| ոչ միայն անհատի արժեքները, այ|և սոցիաւական նույնականացումը:

Ցայսօր Էթնիկական ստերեոտիպերի ուսումնասիրումն իր ակտուսղությամբ,

ւոնփեֆայնությամբ, պրակտիկ նշանակությամբ, գիտական մեծ հետաքրքրություն Է 
ներկայացնում:

Ստերեոտիպերի առաջացման, ստերեոտիպացման երևույթն անմիջապես կապված Է 
խմբային արժեքների պաշտպանության հետ, որն ենթադրում Է եզակիության ու սպեցիֆիկության 
Iհաստատում: Ստերեոտիպերի պաշտպանական ֆունկցիան կայանում Է նախևառաջ դրանց 

В  անվտանգության պահպանման մեջ: Ընդունված Է այն կարծիքը, համաձայն որի «սոցիաւական 
В  ստերեոտիպերը վարքային մակարդակում հազվադեպ են դրսևորվում, եթե խմբերի միջև
■  բացահայտ թշնամանքը բացակայում Է: Իսկ ահա ւարվածության ու կոնֆլիկտների 
В պայմաններում ստերեոտիպերը դառնում են որոշիչ դետերմինանսւտներ, որոնք դժվարությամբ
■  են ենթարկվում մոդիֆիկացիայի ու կառավարման..» [1] Յուրօրինակ պաշտպանական 
В մեխանիզմներ են պարունակում թևավոր խոսքերն ու ասքերը, որոնց բովանդակային 
В նշանակությանն Էլ կվարձենք անդրադառնալ սույն հոդվածի մեջ:

Հայ ֊ադրբեջանական հարաբերությունների ուսումնասիրումը եղբայրական ազգի
■  ձեաչափում, թույլ Է տալիս ասել, որ արտաքուստ հորիզոնական /երբ հարաբերություններում
■  իշխում Է հավասարության/ թվացող շվտւմներում իշխում Էր զգուշավոր կանխակարծությունն ու
■  բացասական նախատրամադրված ությանը: ՄիջԷթնիկական հարաբերությունների 
I  բացահայտման գործում զգալի տեղեկություններ են պարունակում էթնիկական ստերեոտիպերը: 
I  Ստերեոտիպերը դրսևորվում են ինչպես սոցիալական, այնպես է( միջէթնիկական շվտւմներում ու 
I  մշակութային տրանսմիտփսւներում /տարածահաղորդում/: Ըստ որում յուրաքանչյուր էթնոս /Գ.
■  Մ. Անդրեեվա, Ի. 1յոն, Գ. Օլպորտ, Ա. Նալչաջյան/ ստերեոտիպացված պատկերացում ունի 
I  ինչպես իր /ավտոստերեոտիպեր/, այնպես էլ այլ էթնոսների /հետերոստերեոտիպեր/ 
I  հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին:

«Ստերեոտիպերում, իհարկե, կան որոշ օբյեկտիվ ինֆորմացիաներ էթնոսի մասին, սակայն 
I դրանք սովորաբար աղճատված են»[2]: էթնիկական ստերեոսփպերն արտահայտում են էթնոսի 
I դրդապատճառները, աբժեքային կողմնորոշումներն ու գաղափարախոսությունը, ինչպես նաև 
I բովանդակում բնավորության գծեր: Սակայն պետք է նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ 
I ստերեոտիպերը օբյեկտիվ ինֆորմացիա են պարունակում տվյսղ էթնոսի բնավորության մասին: 
I Ուշագրավ նյութ են պարունակում ադրբեջանական ասքերն ու թևավոր խոսքերը, որոնք 
I ստերեոտիպերի վերբալ դրսևորումներ են:

Թևավոր խոսքերն ու ասքերը ստերեոտիպերի վերբալ դրսևորումներ են, որոնք իրենց մեջ 
[ խտացնում են ոչ միայն տվլսղ էթնոսի բնավորության, ավանդույթների ու կենցաղայինԱստղանիշով նշված բոքոր աշխատանքները. զեկուցվեք են «Երիտասարդ գիտնականների II 

գիտաժողովտմ»: Ստեփանակերտ՝, ապրի/, 2007թ.:



սովորույթների բնորոշ կողմերը, այլն խորը հոգեբանական այն երևույթները, որոնց հիմքում ընկած 
են հոգեբանական դիրքորոշումներն ու պաշտպանական մեխանիզմները:

Քիչ չեն վերբսդ /խոսքային/ արտահայտություն ստացած այն ստերեոտիպերը, որոնք 
ադրբեջանցիների, մասնավորապես Ղարաբադի հայերի միջէթնիկական շփումների իրական 
արտահայտություններ են: Երեխայի քնեցնելու ե առհասարակ երեխային պատմելու խոսքային 
ընդունված ու տարածված արտահայտություն է. «էրմանի գյալիր» /Հայը գափս է/ ստերեոտիպի 
վերբալ դրսևորումը: «Հայ ես, պիտի մեռնես» /էրմանի սան, օլմսւլի սան/ ադրբեջանական 
ասույթն, ըստ Էության, պատմականորեն հայերի նկատմամբ մշակված աւոե{ության և 
թշնամական դիրքորոշման խոսքային դրսևորում Է, որն արդեն կարծրացել Է նրանց 
գիտակցության և ենթագիտակցության շերտերում: Սա ադրբեջանցիների միստիկ և ռեգրեսիվ 
մտածողության սւպամարդկայնացնոդ ու կործանիչ ագրեսիայի դրսևորում Է: Հայերիս 
նկատմամբ ատելություն և արհամարհանք Է արտահայտվում նաև ադրբեջանական հետևյալ 
ասույթում. «Հայի հացը չեն ուտի» /էրմանի չորագի յեմագւար/ կամ էրմանի սան վերմսւլիսան 
/հայ ես, պիտի վճարես, նկատի Լ առնվում հայի հարկատու լինելը/: էրմանի սան մունդաօսան 
/հայը մուրտառա/ ասույթում հային ամբարշտություն և բացասականություն Է վերագրվում: 
Ադրբեջանցի կանայք և աղջիկները հայկական խնջույքների և արարողությունների ժամանակ 
հայ մարդու հացից չէին ատում: Հացը ազգի բարքերն ու հատկություններն ամւիոփալ 
խորհրդանիշ է, ինչն կեղտոտվում է հայի հարամությունից: Հացի հարամությունը կարոդ է 
փոխանցվել մոր կաթի ու արյան մեջ, իսկ կինը դսատիարակոդ օբյեկտ է: Հիվանդագին 
ագգակենտրոնությունն, իրավամբ, զարգացած էր թուրք կանանց մոտ, ինչն աոավել 
մակերեսային և ոչ իրատեսական էր դարձնում նրանց պատկերացումներն հայերի մասին: 
Ադրբեջանցիների ազգային անհանդուրժողականության տարրերն արտահայտվում էին նան 
կենցաղային տարբեր դրվագներում: Թուրքի հարսանիքին հրավիրված հայերի համար 
պատրաստվում էր առանձին սեղան, որում նորից գործում էր «Հայը գյավուր է /անհավատ/ կամ 
«էրմանի շեյթան յոլանդսւ» /Հայը գնում Է սատանայի ճանապարհով/ կրոնական հիմքեր 
պարունակոդ կարծրատիպը, որը խարանի Էֆեկտ Էր թուրքի գիտակցական կյանքում: Նույնիսկ 
հայ քիրվան, որն համարվում Էր ընտանիքի մտերիմ բարեկամը, ունենում Էր իր առնածին 
սպասքը' բաժակն ու ափսեն, գդալն ու պատառաքաղը, որը սակայն թուրքի կինը խնամքով 
թաքցնում Էր:*Այսպես հոգեբանորեն անխուսափեփ էր դառնում հայերի նկատմամբ խտրական 
դիրքորոշման կայունությունը: Այստեղ է, որ կրոնական նախապաշարմունքները լարվածության 
մեջ էին պահում թուրքին և մղում ինքնապաշտսրսնական տարբեր գործողությունների:

կրոնը ևս որպես էթնիկական կարևորագույն ցուցիչ ադրբեջանցիների էթնիկական 
ինքնագիտակցությունում ամրապնդում էր արժեքների երևակայական անհամատեդեւիության 
գիտակցումը, միջէթնիկական հարաբերությունների երևակայական անհաղթահարելիությունը և 
դեհումանիգացիայի երևույթը: կրոնը որպես էթնիկական ցուցիչ ևս անդրադառնում է էթնիկական 
ստերեոտիպերի ձևավորման վրա: Մեր դիտարկումներից և ուսումնասիրություններից պարզվում 
է, որ Ղարաբադի հայերի և ադրբեջանցիների միջէթնիկական շվաւմներում դրսևորված 
խտրականությունն ու ագրեսիան մեծամասամբ այն ստերոտիպերի արդյունքն են, որոնց հիմքում 
ընկած էր կրոնական ցուցիչը:

Այսօր ևս մուսուլմանական կրոնը ձևավորում է այնպիսի կարծրսւտիպեր, որոնց 
պաշտպանական ֆունկցիաները բացահայտ ագրեսիայի բնույթ են կրում: Մեջբերենք. «Ահ գցել: 
Աստծո թշնամիների և ձեր թշնամիների սիրտը» /Սուրահ 8.60/: «կռվի ելեք նրանց /ոչ 
մուսուլմանների/ դեմ /իմա' սպանեցեք նրանց/, և Աստված կպսւտժի /կտանջի/ նրանց ձել 
ձեռքով, ամոթահար արեք նրանց» /Սուրահ 9.14/: «Ահ պիտի գցեմ անհավատների սիրտը 
խփեցեք նրանց վզից վերն, ջարդեցեք նրանց բոլոր մատները: հոիոդը դուք չեք, խվտդն Աստված է>: 
/Սուրահ 8.13-18/: Ա. Ռ. Գայանեան «Իսլամ ն Ավետարան» թարեկարգյալ հայեցակետ Հավասդ 
և կյանք թարեկարգյալ առաքելություն Հայաստան 2006, էջ 222: «Ղուրանն ընթերցոդլ 
զարմանքով կնկատի, որ «կռվել», «սպանել» բառերն ավելի հաճախակի են, քան «աղոթելը» 
կարծում ենք, որ կրոնը որպես էթնիկական ցուցիչ, նպաստում է ավելի շսաւ 
հետերոստերեոտիպերի ձևավորմանը: Ուշագրավ է թերևս այն, որ մուսուլմանների մոտ ագրեսխ 
էթնիկական հետերոստերեոտիպերի, որոնց հիմքում ընկած է կրոնական ցուցիչը, վերջնական 
նպատակը ենթադրում է կատարսիս /ինքնամաքրում/, քանի որ ջիհադը /սրբազան պատերազմը, 
ն առհասարակ գյավուրների /անհավատների/ ոչնչացումը կրոնական պարտականություններ}]
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I  հաստում է ն «կատարողի գործն ալյահի հետ է», ուսաի «մաքրագործում է սիրտը», նույն տեղը 
» 221:

1 կրոնական հիմքեր էր պարունակում հային աղջիկ չտալու կարծրատիպը, հայ տղամարդը 
Տլպսւտված չէ, ինչն ըստ ղուրանի անթույլատրելի է: Սպրբեջանական մհկ այլ ասույթ ասում է.

«Տասը մատն երդ մոմերի պես վառես ու լուսավորես հայի ճամփան, շնորհակււդաթյուն չի ասի»: 
Hljiuntb] արդեն հային վերագրվում Mi երախտամոռության ու անշնորհակալության անձնային 

որակները: Հային խռովարարության ու կոնֆփկտայնության որակներ է վերագրվում հետևյալ 
■ասույթում.«Ամբոխից հային ճանաչեւու համար կրակ վառիր և կողքի կանգնիր, հայն անպայման 
«մոտենա և կխառնի այն»: Իսկ ահա «Եկավ հայը ն բերավ նոր աղետ» ասույթում արտացոլվում է 
■հայի բացասական խորհրդանշացման երևույթը, որն խորը ընդհանրացման արդյունք է: Հայերի 
■բացասական սիմվոլացման տարրեր կան նաև ադրբեջանական հետևյալ հանելուկի մեջ. 0  

հաղը, էրմանի յեյիր, մուսուլման ի չիր /Անդը/ «Այն ի՛նչն է. հայն ուտում է, թուրքը' խմում» 
■Երդումը/:

Հեգնանքի պաշտպանական մեխանիգմն է արտահայտված «Հային յետե խելքը իմը 
■բխլյսղւ» ասույթը, որով թերագնահատվում է հայի իրադրական մտածողությունն և 
■արդարացվում նրան հաջորդող ինքնավերւուծման առողջ մտահանգումների 
I  վերարտադրությունը: Հեգնանքի ու արհամարհանքի էթնոպաշտպան տարրեր են պարունակվում 
■հան «Հանուն գործի հային ևս կարելի է քեռի ասել» ադրբեջանական ասույթում, որի 
■(^լուծությունը նորից ենթադրում է հայի կերպարի նսեմացում: Ի դեպ, թևավոր խոսքերից գատ, 
I հայհոյանքներում նս արտահայտվում են ադրբեջանցիների հայերի նկատմամբ ունեցած 
Iստերեոտիպերի պաշտպանական ֆունկցիաները: Հայհոյանքներում բավականին շատ են 
■շրջան առվում քրիստոնեության սիմվոլները, մասնավորապես խաչը: Հոգեբանական
■ ինքնապաշտպանության մեծ ագրեսիա է պարունակում նաև ադրբեջանական հետևյալ 
I օրորոցային երգի քառյակը.

Հասան ֊Հասան 
բոյասան,
Լրմանին քյոքը 
քյսաասան:
/Հասան, Հասան մեծացիր հայի արմատը կտրիր/:
Այս շարքը կարելի է երկար շարունակել:

Ի դեպ, քիչ չեն նան հայերի' թուրքերի մասին ասվող թևավոր խոսքերն ու ասքերը, որոնք նս 
արտահայտում են հայերի' թուրքերի նկատմամբ ունեցած սոցիալական ու էթնիկական 
դիրքորոշումները: Դեռևս հին ժամանակներից հայերը հաճախ էին օգտագործում «Դա թուրքի 
տաՓակ խելքի բանը չէ» արտահայտությունը: Այս վտքրիկ արտահայտության մեջ հստակեցվում 

! է հայերի տվյալ էթնոսին վերագրվող գնահատականը: «Հայն առանց Քրիստոսի դա այդ նույն 
թուրքն է պարտված ու վրեժխնդրության ծարավ»: Պարտված ու գագագած թուրքի 
հոգեբանության ունի հոգևոր հավատքից ու զորությունից գուրկ հայը: Փաստորեն այսպես տվյալ 
էթնոսին վերագրվում են նմուշներ /էտսւլոններ/, որոնք ամրագրվում են մեր ազգային 
մտածողության ն ենթագիտակցության ոլորտներում:

Պետք է ասել, որ ադրբեջանցիներն ունեն բազմաթիվ օգտակար թևավոր խոսքեր, ասքեր ու 
աֆորիզմներ, որոնք ցայսօր օգտագործվում են Ղարաբադի գյուղական վայրերում: 
Ղարաթադցիների մոտ շրջանառվող ասույթ է դարձել. «Թուրքն անիծված է, բայց խոսքն 
օրհնված» ասույթը: Անիծված բառում նորից ամվտփված է հայերի' թուրքերի նկատմամբ 
արտահայտվող դիրքորոշումը:

Պետք է ասել, որ ադրբեջանցիներն անեն բազմաթիվ օգտակար թևավոր խոսքեր, ասքեր 
ու աֆորիզմներ, որոնք ցայսօր օգտագործվում են Ղարաբադի գյուղական վայրերում: 
Ղարստաղցիների մոտ շրջանառվող ասույթ է դարձեր «Թուրքն անիծված է, բայց խոսքն 
օրհնված» ասույթը: «Անիծված» բառը նորից սոցիալական ու էթնիկական ստերեոտիպի 
դրսևորում է, բայց այս արտահայտությունն ավելի շուտ դրական հետերոստերեոտիպ է: Դրական 
հետերոստերեոտիպի դրսևորում է նաև «Թորքը մյսւրդա» արտահայտությունը, որում, փաստորեն, 
թուրքին վերագրվում են անձնային այնպիսի դրական որակումներ, ինչպիսիք են' 
առատաձեռնությունը, մ՛եծահոգությունը: Ի դեպ, քիչ չեն ադրբեջանցիների նկատմամբ ունեցած 
Ղարաբադի հայերի դրական հետերոստերեոտիպերը: Դրական հետերոստերեոտիպերը որպես
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կրկնակի էթնիկական ինքնագիտակցության դրսևորումն tip, ցավոք, այսօր ևս ււլահսլանվսլ ո  1 
նախկին ադրբեջանսւբնակ գյուղերի հարևանությամբ ապրող հայկական գյուղերի բնակիչնճրի I  
մոտ: Նրանցից ոմանք /մեծամասամբ նրանք, ովքեր ծանր կորուստներ չեն կրԾլ/ երբեմն I 
երանությամբ են խոսում Ադրբեջանի կագմում ապրած տարիների մասին և շրջանառում I  
դրական հետերոստերոտիպեր արտահայտոդ ասույթները: Այստեղ ավեփ շատ աոկա № 1 
նոստսղգիկ էլեմենտներ. որոնք խորը հոգեբանական բնույթ են կրում այսօրվա դժվար դարձած 
կյանքի համեմատության պայմաններում: Մինչդեո գորբաչովյսսն վերակստուցմամբ միևնույն է 1 
անցումային շրջանի սոցիա|-տնտեսական փոփոխություններն անսուսափեփ կլինեին:

Քիչ չեն դարարաղցիների շրջանամ ադրբեջանցիների մասին տարածված ասքերը, որոնր 1 
հիմնականում շրջանաովում են սոցիալական ցածր խավերի շրջանում: «Թորքեն նհետ աշնա 1 
աեո, ճըպսոոը ծերքատ վեր Ս՜եր քցիլ» /թուրքի հետ բարեկամացիր, բայց ճիպոտը ձեռքիցդ ցած մի 
գցիր/ արտահայտության մեջ ընդգծվում 1. թուրքին նախնական /արխաիկ/ մտածողությամբ ու 
անկեղծորեն ընկալելու կարծրատիպը, որով ենթագիտակցորեն ղեկավարվում ենք հայերս: Սա 1 
օրինաչափ պաշտպանական ոագմավարություն է: «Թորքեն մինչև թակումչս աշնա չի տեոնում» { 
/թուրքին մինչև չես ծեծում ընկեր չի դաոնում/ արտահայտությունը ևս վկայում է այն մասին, որ 
հայերս զգայուն ենք և պետք է շարունակենք այդպես լինել սեփական հոգեբանական տարածքի 1 
պահպանման գործում և, որ հեռազգայությունն արդեն արմատավորված է մեր մտածողության 1 
մեջ:

Резюме

Исследование этнических стереотипов представляет с о б о й  б о л ь ш о й  научный интерес, 
Своеоьразными этническими авто- и ютеростереотипами являются афоризмы и крылатые слова. В 
данной статье анализируются азервайджанские крылатые слова о б  армянах, где по истине 
отражается дискриминирующая установка азервайджанцев по отношению к армянам. В статье 
также упомянуты армянские пословицы о б  азервайджанцах, где явно отражается п ето  л ер а и ти ость: 

и несовместимость межэтнических отношепий.
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4. Ալբերտ Նալչաջյան, Սոկրւաո Մկրտչյան, էթնիկական մանկավարժության, Տաթև 

գիաակրթակսւն համալիր, Երևան, 2003:
5. կարինե Նալչաջյան, էթնիկական ինքնագիտակցություն. Երևան 2003:
6. Ա. Ռ. Գայանեան, «Իսլամ և Ավետարան» բարեկարգյալ հայեցակետ Հավատք և կյանք 

բարեկարգյալ առաքելություն Հայաստան, 2006, Էջ 222:
7. Նայն տեղը. Էջ 221:

Դաշտային հետազոտություններ

*1 Պատմում Է ադրբեջանական Շելլի գյուղին սահմանակից Նախիջևանիկ հայկական գյոսփ 
բնակիչ Գաչայ Ղարախսւնյանը, որը ջերմ բարեկամական կապերի հետ Էր 
ադրբեջանցիների հետ ն թարքի քիրվա Էր:

ԱրՊՀ հոգեբանության ն մանկավարժության ամբիոն
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏեՂԵկԱԳՒՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 (15), 2007
աՀՏԴ 804.0 Մոնկա վւսրժա թյուն

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ՏԵՂԵկԱՏվԱկԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆ ԵՐՈԻՄ 
ԲԱՂԱՐկՈԻԹՅԱՆԴՐՍԵվՌՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ*

Լ.Վ.1սաչատրյ ան

Գաղտնիք չէ, որ բառակազմությունը, լիննլով մտածողական նւ խոսքային գործունճությսւն 
I արդյունք, մեծսւպնս նպաստում է լնգվական կապնրի ամրապնդմանն ա 
I մինչբառապաշսւրային փոխգործուննությանը: Այս ամննով պայմանավորված' լնգվի
I բառակազմական միջոցննրով նոր միավորննրի կնրտումը դաոնում է բաոային կազմը 
I համալրող հիմնական աղբյուրը: Բսաամթնրքը հարստացնող ուրույն միջոցննրից է խտացված 
I (կոմպրնսիվ) բաոակագմությունը' բաղարկությունը (contamination):

Contaminatio բաոացիոբնն նշանակում է միախառնում, որի արդյունքում տնդի է 
անննում միավորննրի «վտխանակամ»: էնգվաբանական գրականության մնջ այս նրևույթն 
սւմննահագվսւդնպ ոաումնասիրվածննրից է, այն ոչ միշտ է դիտարկվում իբրև 
բաոակագմական ինքնուրույն միջոց նւ ունի տարբնր ձևակնրպումննր:

Հայ լնգվաբանության մնջ բաղարկությանը ձեակնրպվում Է որպնս «Նոր բաոի, 
բառակապակցության, անվան ստնղծումն ու կագմումը նրկու համանուն կամ համահունչ, 
նաև իմաստով մոտ բսանրի կամ բառակապակցության որևէ բաղադրիչի խաչավորմամբ, 
միախառնումով, համակցումով» [3, էջ 91].*

Ֆրանսիացի հայտնի {նգվաբան Պ. Դիրոն, անդրադառնալով բաղարկության 
իմաստաբանական զարգացմանն ա գործառութային նշանակությանը, գրում է.

«կառույցի կրկնակի պատճառսւբանվածությանննրն ու խսւչաձևամննրը հաճախ առաջ 
նն բնրամ իմաստային կամ գործածական արժնքննրի փոփոխությանննր»| 10, էջ 80]: 
Տնտաքրքիր է, որ ի տարբնրություն այլ օտարնրկրյա հ նսսսգ ոստղն նրի հնղինակը գտնում է, 
որ բառնրի խաչավորման գործընթացը' բաղարկությունը, բառնրի ձևավորման առանձնահատուկ 
միջոց է, բանգի խաչաձևումն իրականանում է ինչպնս կառուցվածքային, այնպնս էլ 
իմաստային պլսւնննրամ: Այս տնսակնտով է պայմանավորված խառնակագմ միսւվորննրը 
կրկնակի պատճառաբանված համսւրնլու դրույթը:

Ֆրանսիացի նշանավոր աղ լնգվաբսւնննր իրավացիորնն բաղարկությունը ձևակնրպում 
նն որպնս «.. բառնրի, բաոային կառույցննրի, հնչյունական միավորննրի համաբանական 
փոխագդնցություն» [9, էջ 115]: Բաղարկության խառնակագմ կառույցննրը հաճախ կրում նն 
հատկապնս արտաքին համաբանության սւգդնցությանը: Այսինքն, ինչպնս գնրմանացի 
Iնգվաբան Գ. Պսակն է նշում.«... բաղարկության դնպքում նրկու հոմանշային կամ միմյանց 
մոտ արտահայտչաձևնր գիտակցության մնջ մաքուր ձևով հանդնս չնն գափս, ինչի 
արդյունքում առաջանում է նոր միավոր, որում նախորդ միավորի կառուցվածքային 
բադադրիչննրը միախառնվում ևն մյուսի բսւղադրիչննրին» [7, էջ 191]:

Ա. Պնշկովսկին բաղարկությունը ձևակնրպում է որպնս «Մնկ խառնածին միավորի 
մնջ լնգվական նրկու բաղադրիչննրի ձուլում» [8, էջ 52 ]: Ըստ 0. Ս. Ախմանովայի' 
հարացույցային կամ շարակարգային հարաբնրությունննրի հիման վրա, ինչը հանգնցնռւմ 
է դրանց իմաստային կամ ձևական վ\ո փոխմանը, կամ էլ' նրրորդ միավորի
կազմավորմանը» [5, էջ 206]:

Չնայած ձևակնրպումննրի տարբնր հայնցակնտնրին' դժվար չէ վնր հաննլ
բաղարկությունը բնութագրող լնգվական բաղադրիչննրի խաչավորումն ու ձուլումը
շնշտսւդրող ընղհանուր դիրքորոշումը:

Քանի որ մնր հնտագոտությունննրը կատարնլ ննք տնղնկատվական տևրմինննրի
ոլորտում և գնրծ ննք մնացնլ շարակարգային հարաբնրությունննրում տնրմինննրի

Աստղանիշով նշված բոթր աշխատանքները գեկացվեյ Են «Երիտասարդ գիտնականների II 
գիտաժաթվտմ»: Ստեփանակերտ, ապրիր 2007թ.:
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կապակցման վտխհարսւբԾրությունների դիտարկումներից, բաղարկությունը կձեակնրպննրա 
որպէւս լեզվական նրկու բաղադրիչն նրի խաչավորում' իրննց կսաաց վածքսւյին նմանության, |  
գործառութային կամ իմաստային զուգադիպության հիման վրա:

Բաղարկության միջոցով առաջացած այն տնրմինննրը, որոնց մնջ առկա էն I  
վտխագդոդ միավորն նրի ընդհանուր գծերը, կոչվում նն բացարկված կամ խառնսւկազմ 9 
տնմինննր, ձևնր [4, Էջ 47], ինչպես նաև' փուլույթննր (mots-valises, բառացիորնն բսա-1 
ճամպրուկննր) [2, Էջ 332]: վերջին ձեակերպման ֆրանսնրնն տարբնրսւկը բավական 
ուշագրավ Է այն առումով, որ արտացուում Է և բաղարկության բառակազմական 
խտացվածությունը, և ոճական- նրգիծական բնույթ:

Անկասկած, բաղարկությունը ւնգվում հուզական ֊ոճական բառապաշարի համալրման 9 
միջոց Է, որը հաճախ գործածվում Է խոսակցական [նգվում' հումորիկ նրանց հւսղորդնլու 9  
համար: Լեզվաբանական այս նրևույթը հաճախ դիտվում Է որպնս գրական նորմալի շեղում: I  
Բաղարկության միջոցով ստեղծվող միավորները հագվադնպ նն նորմատիվ համարվում, Щ 
հիմնականում անհատական, կամայական բնույթ ուննն: Հետաքրքիր Է, որ լնզվակսւն I  
նորմային համապատասխան ճիշտ կագմությունննրին նւ անհատական մոտեցումներին 9  
անդրադառնալով' վ . Իցկովիչը գտնում Է. « . .  ճիշտ խոսնլն այն Է, ինչպնս նս նմ խոսում կամ 9  
ինչպնս նս նմ գտնում սւնհրաժնշտ» [ 6, ԷջՅ]:

Այսինքն' այս դնպքում նորմավորված գործածումը որպնս համընդհանուր նւ ինքնին 9 
գոյություն ուննցոդ օբյնկտիվ իրողություն չի համարվում:

Հակառակ տնսակնտին է հարում Հ. Բարսնղյանը, որն անդրադառնալով 9
լնգվաշինարարության նորմավորմանը' ընդգծում է, որ ւեգվսւկան բոլոր 9 
նորաբանությունննրը հասարակության կողմից պնտք է ընդունվնն, լիննն հնռանկար ուննցող 1 
իրոդությունննր, այլապնս լնզվահամակարգին խորթ բոլոր նորարարական վտրձնրը, որպնս 1 
նրա զարգացման գործընթացի արհեստական նւ կամայական միջամտություններ, 9 
դատապարտված նն մերժման (1, էջ 6]:

Նորմավորումն, ինչ խոսք, անհրաժեշտաբար պնտք է բխի ւնգվի համընդհանուր, 9 
քերականական օրինաչափությունննրից, ինչը հատկսւպնս կարևորվում է տնրմինակնրւոման 1 
նրկար ու աշխատատար գործընթացում, ար կամայական, գիտականությունից զուրկ I 
տերմիններն անընդուննլի նն: Մինչդեռ, անժխտելի փաստ է, որ տեղեկատվական 1 
տնր Ակնաբանության մնջ խառնսւկագմ միավորն նրի ներթափանցումն անխուսափնլի է: 1 
Բանն այն է, որ տնդնկսոովության ահռնլի հոսքն ու էլնկտրոնային վտստով |
հաղորդ ակցվնյ ու հաճախականությունն իրննց անմիջական ագդնցությունն նն ունննում I 
հնարավորինս հակիրճ եւ հասկացության ողջ բովանդակությունն արտահայտող տնրմինննրի | 
ստեղծման հարցում: Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար է դառնում լեզվական ]
միջոցննրը տնտնսնլ, բագմաբադսւդրիչ տնրմինննրը կրճատնլ ու խտացննլ: Հապճեպ 1
հաղորդակցումննրն իրականացվում նն հիմնականում բանավոր խոսքում ծագած 
տարսաւնսակ խառնիխուռն տարրնրով, որոնք ի տարբնրություն գրավոր խոսքի 
բադադրիչննրի' հնռու նն նորմավորված համարվելուց: Այս ամննի արդյունքում ստեղծվում 1 
նն գնդչված անդամներով տերմիններ' հիմնականում միավորների ամբողջական 
հատվածների երկատման, բաղադրիչների կրճատման ու միաձուլման ճանապարհով:

Մասնագիտական գրականությունում ձուլույթներ (telescopage, անվանում այն 
միավորները, որոնք առաջացել են մեկ կառույցում երկու բաղադրիչների համակցումից, կամ 
նույն Նարացույցային դպսին պատկանող միավորների խաչավորումից [9, էջ 477]:

Տեղեկատվական տերմինաբանության մեջ բաղարկությունները հիմնականում 
արմատական ձևույթների հատման միջոցով կազմված ձուլույթներ են, որոնք մենք 
կանվանենք տերմին-ձուլույթներ:

Խառնակագմ տերմիններում հիմնականում բաղադրիչների հետ մեկտեղ առկա է նան 
վերջածանցը, որը հեշտությամբ տարանջատվում է ածանցված տերմին-ձուլույթից: Այդ 
առումով բաղարկությունն էականորեն տարբերվում է ածանցումից, եթե վերջինս դեպքում 
տեղի է ունենում բառերի ձևույթների մասնակի համընկնում, ապա բաղարկության միջոցով 
նոր միավորների ստեղծման արդյունքում լեզվական միավորների խաչավորումը տեղի է 
ունենում ինչպես մասնակի, այնպես էւ ամբողջական համընկմամբ, բայց այս դեպքում 
գործածվում են բառերի սկզբնական կամ վերջնական արմատական ձևույթները: Օրինակ' 
Ինչ վերաբերում է թաղարկային կազմություններում վերջածանցի գործածությանը, այն 
բացի բառակազմականից' ունի նաև ձևական եւ իմաստաոճական նշանակություն, 
նպաստում է միավորների համահունչությանն ու ընդգծում դրանց արտահայտչականությունը:
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■ Օրինակ' տերմին ֊ձուլույթում երկրորդ մ՛իավորի վերջածանցը ձոււվնյով տանջել, հանգիստ 
I չւոալ բային' վերածվում Լ գոյականի U ընդգծում տվյալ ծրագրային փաթեթի էությունը:

Այսինքն, բաղարկությունն իրավամբ ոչ միայն բառակազմական հետաքրքիր միջոց է, 
I այլն' արդյունավետ ոճական հնար, որը նպաստում է տարատեսակ արտահայտիչ, 
I իմաստային- հարանշանակային միավորների ստեղծմանը: Բացարկային կազմությունների 
I նշանակությունները հաճախ համակցվում են այնպես, որ երբեմն դժվար է հասկանալ' որն 
|է  դրանցից որոշյալը: Նշանակությունների նման վւոխազդեցությսւն արդյունքում ի հայտ է 
I գափս ոճականորեն նշույթավորված նշանակությունը, որը ներառում է մնացյալ 
I համանշանակաթյունները:

Ոճական երանգավորման պատճառով էլ հաճախ մթագնվում են բաղարկային 
[ միավորների չեզոք նշանակությունները, տերմինները ստանամ են երգիծական նրբերանգ, 
[ ինչը հայտնապես չի խրախուսվում տերմինակերտման գործընթացում:

Բառակազմական այս միջոցի ներքին կառուցվածքն ու գործառութային 
առանձնահատկությունները վեր հանելու նպատակով մենք տերմին-ձուլույթներն 
ուսումնասիրել ենք համաժամանակյա դիտվածքով' մասնավորապես ուշադրություն 

I դարձնելով ֆրանսերեն միավորներին, քանզի դրանք գերազանցում են հայերեն ե ռուսերեն 
թաղարկված տերմին-ձալույթներին ն մեծ հետաքրքյաւթյուն Ծն առաջացնում:

Բառակազմական այ| միջոցներին շարքում բաղարկության յեզվաբանական 
կարգավիճակը սահմանելու համար վարձել ենք անդրադառնալ նրա բառակազմական 
մեխանիզմին, իմաստաոճական բնութագրին ու գործառույթներին:

Լինելով բառակազմության ինքնուրույն ե յուրօրինակ միջոց' բաղարկությունները 
ձևավորում են կառուցվածքային տիպեր և կաղապարներ:

Դիտարկված կաղապարներից ակնհայտ է, որ այս տիպերից յուրաքանչյուրի 
կառուցվացքում որպես բաղադրիչներ ընդգրկվտմ Ծն տարբեր հոսքի մասերին պատկանող 
միավորներ: Բառակազմական այս երևույթը տարածվում է հիմնականում երեք
բառաքերականական կարգերի' թայերի, գոյականների, ածականների շրջանակներում: Ընդ 
որում, երկրորդ կարգի բաղարկային կազմությունները գերակայում են, իսկ ածականների 
մասնաբաժինը համեմատաբար ավելի քիչ է: Տերմին ձուլույթների կառուցվածքային 
կազմությունների շնորհիվ ակնհայտ Լ դառնում, որ բաղարկության բառակազմական մեխանիզմը 
բարդ ու բազմաձև է:

Օրնսւկներից պարզ է դաոնում նաև, որ բաղարկության միջոցով ձևավորված միավորները 
պարզապես բառաբարդման արդյունք չեն, երբ յուրաքանչյուր բաղադրիչ ընկալվում է որպես 
առանձին, ինքնուրույն միավոր: Այս դեպքում բաղարկային միավորը կազմվում է համաձայն 
կառուցվածքային և իմաստաբանական հարաբերությունների: Այդ հարաբերություններում, 
ինչպնս _ նշվեց հոդվածի սկզբում, մեծ դեր է խաղում նան համաբանությունը: Այսպես, 
++++ և ++-Н- բաղադրիչներից բաղկացած ++++ տերմին՛֊ձուլույթի +++++ միավորը 
համագործածական բառապաշարում մատնանշում է հեքիաթային հարստությունների երկիր: 
Համաշխարհային ցանցում առկա գովազդների առատությունն ընդգծե{ու նպատակով արտաքին 
համաբանության հիման վրա կերտեւ է վերոհիշյալ տերմին-ձուլույթ, որում արտահայտված է 
նշանակցական կոննոտատիվ մակարդակը : Երբեմն տերմին ֊ձուլույթների չեզոք և ոճական 
նշանակություններն այնպես են շերտավորվում, որ դժվար է դառնում տարանջատել դրանցից 
առաջնայինը: Իմաստային նման զարգացումներն ու միավորների խաչավորումը հանգեցնում են 
կրկնակի պատճառաբանվածությանը:

Տերմին-ձուլույթները հնարավոր է վերլուծեւ նան տարբեր հատվածների միավորման 
տեսանկյանից: Ըստ ուսումնասիրված օրինակների՜ կարելի է առանձնացնել բաղադրիչների 
ձուլման հետևյալ տեսակները՝ +++++- ելակետային միավորի սկզբնական և երկրորդ միավորի 
վերջին հատվածի միացում՝ +++, -Н +++, +++++, I I н  - ելակետային բառի ամբողջական հիմքի 
միացումը երկրորդ բառի կիսահիմքին'+++,++++:

Տեղեկատվական տերմինաբանության կերտման հարցում խնդրահարույց է (--մասնիկի 
հարցը: Ֆրանսիայի տերմինաբանական կոմիտեի որոշ լեզվաբաններ այդ մասնիկը դասում են 
նախածանցների շարքը++, մինչդեռ, այն ոչ թե ածանցված է, այլ կազմում է +++ միավորի 
անքակտելի մասնիկը, որը տարբեր ամբողջական հիմքերին միանալով' կազմում է հաճախ 
գործածվող մի շարք տերմին-ձուլույթներ, ինչպես' +++ +++ +++ +++ +■+ ե այլն:

Առավել հաճախադեպ են այն տերմին-ձոււույթները, երբ միևնույն կառույցի երկու 
բաղադրիչներն էլ կրճատվում են: Լինելով ելակետային բառի ամբողջական հիմքի և մյուս թառի 
կրճատ հիմքի, կամ ե{ակետային բառերի երկու կրճատ հիմքերի միաձուլման արդյունք'



բաղարկություն փոկին կարող է դիակն] որպնս լնգվի ւոնտնսմւսն արւլւանակնտ միջոց: Իսկ 
բաղարկության արդյունքում կերտված տերմին-ձուլույթննրը կարող նն նան ձնակնրպկն] որպնս 
ձևսւհնչյունաբսւնական կաղապարն նրի ստեղծման միջոց, քանդի միակորննրի 1 
հատույթավորումը անդի է ունննում ննթաձ Սաբան ական մակարդակում, ե բադարկված ! 
միակորննրի միավորման հարցում ուշադրություն է դարձվում նան հնչյունային 1 
համահնչությանը:

Օրինակ' +-Н I I I ձուլույթում կարեորկում Է ոչ միայն ձևույթննրի, այլն հնչյունննրի I 
համակցումը, ընդհանուր միավորի բարնհնչաթյանը: Բնրննք բնագրային օրինակ' Եվրոռոմ 4-ը 
որպնս բագմալնգու ընկսդմսւն միջոց ժան֊Պինո Սգամ Տնդեկատվության ծակողն ու դանդսււլ 
հոսքը կարոդ նն խոչընդոտն] այնպիսի թագմալնցու մնթոդի ընկալմանը, ինչպիսին Եվրոռոմն Է +++: | 

Փասստրնն, բադարկությունննրը բառակազմական այ] միջոցննրի շարքում իրականացնում 
նն իրննց յուրօրինակ «սաաքնլությունը»' նրկու վտդկապակցված գործառույթննրը’ 
բաոակագմական ն իմաստաոճական:
Դիտարկված օրինակննրից ակնհայտ Է, որ բաոակագմական բաղարկության հիմնական, շարժիչ 
գործառույթ Է, որը թույլ Է տափս բաոաստնդծման համակարգում այն դիտնւ որպնս աոանձին 
բաոակագմական միջոցով:

Չնայած հաղորդակցման մնջ իմաստաոճական գործառույթի մնծ դնրին ու 
նշանակությանը այն տնրմինակնրտման գործն թացում չի խրախուսվում, նթն բաոակագմական 
գործառույթը նպաստում Է նոր միակորննրի ստնդծմանը ե լեգվի բառային կագմի թարմացմանն 
ու համալրմանը, ապա իմաստաոճակսւնը ենթադրում Է նաև անհատական ոճական 
նրանգավորում:
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ДЖЕРМАДЖУР-КАРВАЧАРСКОЙ 

ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (ШАУМЯНСКИЙ РАЙОН НКР)
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Э.С.Халатян, Х.В.Хачанов, Г.В.Шагинян

Рассматриваются перспективы использования минеральных источников Джермаджур- 
: Карвачарской гидрогеохимической зоны в бальнеологических целях. Приводятся их 
гидрохимические и санитарно-бактериологические характеристики. Подчеркивается вероятность 
использования минеральных вод. помимо бальнеологии, в качестве стабильных геохимических 
предвестников землетрясений, а также как возможный источник утилизации некоторых редких 
металлов и газов.

Минеральные воды Арцаха и смежных регионов использовались в целебных целях с 
языческих времен, о чем свидетельствует ряд манускриптов на разных языках, находящихся в 
хранилище древних рукописей Армении -  Мате над ар ане.

В 1184 году врач Мхитар Гераци в книге «Утешение при лихорадках», выдающемся в 
мировой истории медицины произведении, написанной на доступном для народа языке, 
предостерегал людей от бесцельного использования минеральных вод, рекомендуя пользоваться 
водой только для исцеления от болезней. В этой книге Мхитар Гераци дает рекомендации по 
использованию минеральных вод для излечения от различных заболеваний [1].

Степанос Орбелян, историк XIII века, описывая природу и исторические памятники 
Сисакана и соседних регионов, дал сведения и по использованию местным населением 
углекислых минеральных вод [2]. Этот автор использовал рукописи Татевского монастыря.

Заслуживает особого внимания деятельность медиков Григориев (ХШ в.), автора книги по 
фармакологии и врачебника «Анализ природы человека и его недугов» [3], и Амирдовлата 
Амасиаци (XV века) [4].

Сведения о минеральных водах и их использовании приводятся арабскими, персидскими и 
европейскими исследователями.

Однако первые целенаправленные научные изыскания в этой области на территории 
Арцаха начаты с середины XX столетия. Данные этих исследований приводятся в ряде 
публикаций [5-8].

Минеральными водами принято в научном мире называть воды, оказывающие 
физиологическое воздействие на организм человека вследствие их биологически активных 
свойств (повышенное содержание определенных химических компонентов, газов, органических 
веществ, иногда повышенной температуры).

Выделяется ряд бальнеологических групп минеральных вод, в том числе: минеральные 
воды, действие которых определяется ионным составом и минерализацией; углекислые; 
сероводородные; железистые; бромистые и йодо-бромистыс; кремнистые: мышьяк содержащие; 
радоновые (радиоактивные): борсодержащие: воды, обогащенные органическими веществами [8].

Минеральные воды Арцаха относятся к группе углекислых минеральных вод. Наиболее 
известны Ширланская группа минеральных вод и источник Ттуджур (Лисогор), входящие в 
Ттуджур-Ширланскую гидрогеохимическую зону (Шушинский район), рассмотренную в работе 
[9], а также группа минеральных вод Джермаджур-Карвачарской (Шаумянский район) и 
Лачинский (Кашатагский район) гидрогеохимических зон.

В данной статье рассматриваются Джермаджур-Карвачарские источники, отрывочные 
научные сведения о которых появились еще в XIX веке. В работе К.Грума (1855) приводятся 
описания физических свойств «серных» и кислых термальных вод. Краткое упоминание об этих 
источниках приводится Э.А.Гофманом (1909). Краткие и весьма неточные сведения об



источниках у В.Меллера и др. [ 10]. которые указывают, что «вода температу рой 39° Реомюра 
(48.8 С°) по химическому составу почти не отличается от обыкновенной пресной волы и 
содержит лишь незначительное количество сероводорода».

Планомерные гидрогеологические исследования здесь начались с 1933 года.
Джермаджур-Карвачарская гидрогеохимическая зона охватывает большую площадь в 

верховьях р.Тартар. Данная территория входит в состав Севано-Акаринской тектоно- 
магматической зоны Малого Кавказа и сложена вулканогенными и осадочными образованиями 
от юры до четвертичного возраста [1 1 , 1 2 ].

Юрские отложения (средняя юра) мощностью около 500л/ представлены туфопесчаниками. 
туфобрекчиями. порфиритами и их туфами. Слагают Севано-Акаринский синклинорий и в виде 
узкой полосы пересекают р.Тартар в 15-20/а/ к востоку от места слияния ее с р.Тутхун и, следуя 
далее в юго-восточном направлении, протягиваются в соседний [Путинский район.

Меловые отложения (от альба до кампан-маастрихта включительно) образуют структурные 
единицы, протягивающиеся в общекавказском направлении. Широко распространены и, в 
отличие от юрских образований, играют определенную роль в формировании минеральных вод. 
На северо-востоке и востоке прорываются многочисленными интрузивами гипербазитов, 
составляющих офиолитовый пояс Малого Кавказа протяженностью свыше 200/а/.

Образования третичной системы, широко развитые в районе, представлены отложениями 
палсоцен-плиоценового возрастов.

Четвертичные лавовые образования получили широкое развитие в верховьях р.Тартар, в 
районе с.Джермаджур и к северу до г.Карвачар.

Комплекс осадочных пород мелового и эоценового возраста на юге прорван Цнорасарским 
интрузивом послсвсрхнсэоцен-миоценового возраста.

Характерной особенностью района является дайковый комплекс (пластовые интрузии и 
секущие жильные образования).

В тектоническом плане регион представляет южное крыло Карвачарской наложенной 
мульды, возникшей в результате послемеловых интенсивных дифференцированных движений 
вдоль Мравского, Тартарского и Хаченского поперечных сбросо-сдвигов и вновь оживших 
разломов глу бокого заложения общекавказского направления (Кашатаг-Башлыбельская).

Район изобилует углекислыми минератьными водами, различными по условиям 
формирования, циркуляции, разгрузки, а также по физико-химическим свойствам и 
геохимическим особенностям. Это обусловлено пестрыми гсолого-структурными особенностями 
района.

В пределах Джермаджур-Карвачарской гидрогеохимической зоны заслуживают особого 
внимания четыре группы минеральных вод (с юга на север): Багырсахская,
Верхнсджермаджурская, Нижнеджермаджурская и Карвачарская.

Воды всех минеральных источников района Верхний Джермаджур относится к типу 
термальных углекислых, хлорид-сульфатных натрий-кальцисвых вод с температурой от 2 1 ,6  до 
62°С и минерализацией в пределах 4,3-6,7г л. Суммарный дебит источников превышает 2 млн. 
л/сутки.

В водах Всрхнеджермаджурских и Багырсахских источников отмечено небольшое 
количество кальция. На Багырсахском участке воды насыщены эманациями радия. Воды 
источников Нижнего Джермаджура содержат сульфатных ионов больше, чем хлоридных. В этих 
источниках отчетливо отмечается повышение количества щелочных земель, снижение 
содержания хлора и увеличение количества ՏՕ4 Минерализация вод меняется в пределах от 3,85 
до 6,29 г/л.

Воды Карвачарского участка аналогичны водам Нижнего Джермаджура, их общая 
минерализация достигает 3.2-4 Агл. Содержание в воде свободной углекислоты изменчиво. 
Углекислота в водах присутствует и в растворенном, и в свободном состоянии. В горячих водах 
углекислоты обычно маю, порядка 0,2 г/л, а в холодных -  более 0,5 гл. В составе газа количество 
углекислоты достигает 99,8-99,9%. Содержание благородных газов определяется сотыми и 
тысячными долями процента.

Подток углекислого газа обусловливает пульсацию минеральной воды, которая в 
некоторых источниках происходит периодически в течение нескольких секу нд или минут. Дебит



углекислого газа в минеральных источниках Верхнего Джермаджура составляет 772 м* сутки 
при дебите воды 960,8 м3 сутки.

Эксплуатационные запасы месторождений Верхнего и Нижнего Джермаджура были 
оценены и утверждены ГКЗ СССР в 1964г. в количестве 825л/5 сутки и 180л/ сутки 
соответсвенно (Протокол №4454 от 20 ноября 1964г.). Эти запасы обеспечивали потребности 
курорта, организованного в Верхнем Джермаджуре в полном объеме и были достаточны для 
перспективного развития в ближайшем будущем.

В целом аналогом Джермаджурских минеральных вод являются знаменитые Карловы Вары 
(Чехия).

Воды Джермаджурских источников являются лечебными для болезней желудочно- 
кишечного тракта, печени и желчных путей, почек и мочевыводящих путей, при нарушениях 
обмена веществ, в том числе диабета и ожирения, при различных заболеваниях нервной системы, 
органов движения и опоры, сосудов, кожных и гинекологических заболеваниях и др. [5, 8 ].

Минеральные воды, обогащенные радиоактивными элементами, подразделяются на 
отдельные генетические труппы, среди которых особенно выделяются радоновые воды, имеющие 
большое терапевтическое значение. В данном регионе обращают на себя внимание холодные 
источники Багырсахской группы минеральных вод. где концентрация радона в воде достигает 
более 700 единиц Махе. Радиоактивность их выше, чем источников Цхалтубо и Пятигорска [7].

Сильно радиоактивные воды обычно выходят из гранитов, сиенитов и порфиритов, 
разбитых разломами. Из поверхностных пород со значительной радиоактивностью отличаются 
выветрслые разрушенные породы и четвертичные отложения, залегающие над массивами и 
жилами кислых магматических пород, из которых и мигрируют эманации радия.

На месторождении Багырсах напорные термальные минеральные воды вскрыты двумя 
скважинами: №5/63 и №11/63. Формула химического состава следующая:

НС О5 (49 -  52)С/(31 -  32)[ՏՕ4 (17 ֊  19)]
ՇԺ 0,2-0,3 ^ 6,2-6.6 Т° 70-72 С0

Na + K (8 7 -8 9 )
Дебит воды 20.гсек (скважина №5/63) и 42л/сек (скважина № 11/63).
Воды высокотермальные углекислые, хлорид-гидрокарбонатные натриевые
Аналогом Багырсагских вод является источник Брамбах (Германия).
Тутхунская гидрогеохимическая подзона примыкает с востока к Джермаджур- 

Карвачарской гидрогеохимической зоне. В долине р.Тутхун имеются многочисленные выходы 
углекислых минеральных вод. Минерализация вод обычно близка к 2-2,4г/л. Почти во всех 
источниках воды углекислые, гидрокарбонатные кальций-натрий-магнисвые, т.е. по составу 
близки к Джермаджур-Карвачарским водам.

Минеральные воды бассейна р.Тутхун недостаточно насыщены углекислотой, как 
спонтанной, так и связанной; содержание ее изменяется от 0,3 до 1,2%. На выходах температу ра 
минеральных вод изменяется от 10,6 до 24,4°С. Суммарный дебит минеральных источников 
подзоны достигает 500 м/сутки.

На месторожден™ «Тутхун» отмечаются естественные выходы минеральных вод в 
различных участках (табл.).

Таблица

№№
источников

Дс
бит, 

л сутки

Температу
ра, °С

Формула химического состава

№ 1
10

0000
17-18

^  , w  НСОъ{1 1)504 (24)[С/(5)] 
°,8 -1 , 2 .5  <^(55)Ak(28)[M g(17)]

№ 2
28

000
15-16

м  H c o \ m s o \ m i a m
и  17 Ca(49)Na(36)[Mg{\ 5)]

№3 40
00

20
^  , ,  Я С О 3(78)[5О4(11)][С/(10)] 

1,0 Z9 Ca(4\)Na{40)[M g(l9)]



Здесь же при прохождении нижнссантонской вулканогенной толщи скважина № 9/66 
вскрыла минеральную воду, по химическому состав}՛ отличную от других типов вод:

С 1(99)М հյ --------I—----  Т°20.8°С Д 64000л /сутки
Na(66)Ca(32)

Вода хлоридная натрий-кальциевая.
К юрским отложениям приурочен Чаректарский источник, расположенный на правом 

берегу р.Тартар. Минеральная вода выходит из шаровых лав (кератофиры и кварцевые порфиры). 
Темпераратура воды 11С°. Дебит равен 23-2Ам3 сутки. Минерализация воды 2.8гл. В воде 
содержится 0,7гл свободной углекислоты.

Химический состав воды выражен формулой:

c o W i * , - - ,  я с ° 3 ( 8 5 ) -----------
Ca(49)Na(39)[Mg(l2)]

Перспективы использования гидроминеральных ресурсов
Минеральные и термальные воды НКР представляют исключительную ценность. Наличие 

значительных дебитов, разнообразие химического и газового составов, а также терапевтические 
свойства вод и благоприятное географическое расположение многих месторождений являются 
основой для более широкого их освоения в лечебных целях и в различных отраслях народного 
хозяйства. По химическому состав}' и лечебным свойствам минеральные воды Карвачара 
идентичны всемирно известным источникам Карловых Вар (Чехия), Джермук (РА), Виши 
(Франция), Брамбах и Эмс (Германия), Железноводск (Россия) и др.

Месторождения минеральных вод республики могут иметь большое практическое 
значение, так как они могут быть использованы в:

- санаторно-курортологии;
- промышленном розливе;
- как источник тепловой энергии.
Особенно велико курортно-бальнеологическое значение минеральных вод в связи с 

местоположением их в благоприятной живописной местности с отличными климатическими и 
природными условиями.

Среди многочисленных углекислых минеральных вод чрезвычайно ценными, как для 
создания бальнео-питьевых курортов, так и для организации промышленного розлива являются 
воды месторождений Ширлан, вода которого использовалась Шушинским санаторным 
комплексом, Ттуджур (Лисогор), а также Джермаджур.

Ценные бальнеологические свойства популярных издавна горячих углекислых 
минеральных вод «Джермаджур» послужили основанием для строительства здесь в начале 50-х 
гг. прошлого столетия курортного комплекса, а также завода розлива минеральных вод.

На наш взгляд при соответствующих инвестициях можно и нужно реконструировать 
курортный комплекс.

При строительстве нового курортного комплекса необходимо учесть, что курорт 
«Джермаджур» был создан в верховьях р.Тартар, на высоте более 2200jw над уровнем моря, где 
кончается лесной массив. Проектирование и строительство нового курортного комплекса 
необходимо, по нашем}' мнению, осуществлять на обширных Карвачарском и Гепггекском плато, 
расположенных ниже по течению р.Тартар, на абсолютных отметках 1550-165Ом.

В работе [9] было отмечено, что минеральные воды Арцаха кроме бальнеологического 
интереса могут иметь и прикладное значение, в частности:

- Режимные наблюдения могут выявить стабильные геохимические предвестники 
землетрясений, названные в 1993 году В.А.Игумновым и А.Э.Казаряном «геохимическим 
затишьем» [13, 14]. Впервые обнаружены при исследовании геохимических рядов, полученных 
по скважине Лернадзор-2 (Капанский район Армении) перед Норманским (М-6,8; 1983г., 
Турция), Спитакским (М-7,0; 1988г., Армения) и Рудбарским (М-7,7; 1990г., Иран) 
землетрясениями. Идея заключается в том, что перед землетрясением значения средней 
концентрации параметра и его дисперсия могут вести себя диаметрально противоположно: 
средняя концентрация практически не меняется, а дисперсия резко уменьшается и остается
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стабильной до момента главного толчка. Синхронность в появлении этого типа предвестника 
может отмечаться для некоторых компоненотов и параметров (С1, pH и др.).

- Углекислые минеральные воды могут быть промышленным источником для извлечения 
из них некоторых редких элементов и газов [15. 16]. В связи с этим некоторые минеральные 
источники Арцаха после специального исследования могут оказаться пригодными для получения 
углекислого газа и редких металлов.

Статью рецензировал и рекомендовал к публикации канд. геол.-мин. наук А.Л.Ананян.

Ամփոփում

Դիտարկվում ЙЪ Զերմաջուր-Քարվւսճաւփ հիղրոերկրաքիմիակսւն զոնայի հանքային 
աղբյուրների օգտագործման հեռանկարները հան քարաբուժության նպատակներով: Բհրվում նն 
նրանց հիդրոնրկրաքիմիակւսն ն սանիտարսւ-բականրնո|ոգիական որոշ բնութագրերը: 
Ընդգծվում Է հանրային ջրերի որոշ թադադրսւ մասերի օգտագործման հավանական ու թյունը 
որպես երկրաշարժերի Ծրկրաքիմիական նախանշաններ: Հանքային ջրերը դիտարվում են նաև 
որպես որոշ մետաղների ն գագնրի կորգման հնարավոր աղբյուր:
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կ ա ն ո ՜ն ն ե ր  հ ե ղ ի ն ա կ ն ե ր ի  հա մ ա ր

1.«ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր» պարբերականում հրատարակվում են օրիգինալ հոդվածներ ու 
նամակներ տեսական եւ էքսպերիմենտալ բնույթի' մաթեմատիկայի, մեխանիկայի, ռադիոֆիզիկայի, 
քիմիայի, երկրաբանության, կենսաբանության, աշխարհագրության, տնտեսագիտության եւ 
հումանիտար գիտությունների բնագավառներից:
2. Ընդունվում են նաեւ ԱրՊՀ-ի մասնակցությամբ կայացած կոնֆերանսների, գիտաժողովեերի եւ 
գիտական դպրոցների հյութեր:
3.; Բնագրերը ներկայացվում են երկու օրինակով, մեքենագրված, երկու ինտերվալը մեկ, հայերեն, ռուսերեն 
կամ անգլերեն լեզուներով' հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն ամվաւիումներով: ՀՏԴ-ից (վերեւի ձախ 
անկյունում), հոդվածի վերնագրից Ы հեղինակի՜ անվանատառերից ու ազգանունից հետո բերվում է կարճ 
անոտացիա: Հոդվածի ծավալը աղյոաակներովչպևտք է գերազանցի 10 էջ, հաղորդմանը'4, նամակինը 2:
4. Հոդվածի հետ ներկայացվում է արձանագրության քաղվածքը այն ամբիոնից, որտեղ կատարվել եւ 
քննարկվել է աշխատանքը:
5. Թույլատրվում է 5-ից ոչ ավելի եկար (հստակ լուսանկար կամ գծագիր արված առանձին սպիտակ 
թղթի վրա): Յուրաքանչյուր նկարի հակառակ կողմի վրա գրվում .".-'՛է կարգային համարը: Տեքստի 
լուսանցքներում նշվում է նկարների եւ աղյուսակների տեղերը:
6. Միեւեույն նյութը աղյուսակի եւ նկարի ձեւով ներկայացնել չի թույլատրվում:
?.• Բերվող գրականության մասին հոդվածում նշվում է միայն կարգային համարը, քառակուսի 
փակագծերում ([1.3-5])՝ ըստ հանդիպման հերթականության: Հոդվածի վերջում նույն
հաջորդականությամբ բերվում են գրականության ցուցակը, կարգային համարը, հեղինակների 
ազգանուններն ու անվանատսաերը, գրքի կամ հոդվածի վերնադիրը: Պարբերական
հրատարակությունների համար այնուհետեւ հաջորդում է ամսագրի ընդունված կրճատ անվանումը 
առանց չակերտների, թվականը, հատորի ու թողարկման համարները, հերթական համարը եւ էջը: Գրքի 
դեպքում՜ հրատարակման վայրը, հրատարակչությունը, թվականը եւ էջը: Չհրատարակված աշխատանքի 
վերաբերյալ (բացի ատենախոսությունից) գրականության մեջ նշել չի թույլատրվում: Արտասահմանյան 
գրականությունը տեքստում նշվում է հոդվածի լեզվով, իսկ գրականության մեչ^օրիգինալով:
8. Հոդվածի տեքստի վերջում ձախ կողմում նշվում է այն ամբիոնը կամ լաբորատորիան, որտեղ 
կատարվել է աշխատանքը:
9. ՚  Հոդվածը ստորագրվում է բւ1լոր հեղինակների կողմից:
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