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Համընդհանուր ուսումնառություն ձևավորելու համար 

Կր թու թյան նե րա ռա կա նու թյան սկզ բուն քը ա րժ ևո րում է յու րա քան չյուր 

ա շա կեր տի ներդ րու մն ու սում նա կան պրո ցե սում։ Ե րե խա նե րը կա րող են 

տե ղե կատ վու թյու նն ըն կա լել, յու րաց նել ու ար տա հայտ վել բազ մա զան ե ղա-

նակ նե րով (ՀԲ, 2020)։ Հետ ևա բար, կար ևոր է կի րա ռել դա սա վանդ ման, գի-

տե լի քի գնա հատ ման զա նա զան մո տե ցում ներ ու մե թոդ ներ՝ ա ջակ ցող 

կրթա կան մի ջա վայր ստեղ ծե լով բո լոր սո վո րող նե րի հա մար (Leveraging 

Lessons from the COVID–19 Crisis for Learners with Disabilities, 2020, p.17)։

 Բո լոր սո վո րող նե րի հա մար ո րա կյալ կր թու թյան ա պա հով ման ժա մա-

նա կա կից մո տե ցում նե րը բխում են Ու սում նա ռու թյան հա մընդ հա նուր 

ձևա վոր ման (Ո ՒՀՁ) սկզ բունք նե րից։ 

ՈՒՀՁ–ն ու նի ե րեք հիմ նա կան սկզ բունք՝ 

1. Ներգ րա վում՝ ու սու ցու մը կազ մա կեր պե լու բազ մա զան մի ջոց նե րի կի-

րա ռու մը, ինչն օգ նում է սո վո րող նե րին մո տի վաց ված մնալ ո ղջ ու սուց-

ման ըն թաց քում, 

2. Ներ կա յա ցում՝ բո վան դա կու թյու նը ներ կա յաց նե լու բազ մա զան մի-

ջոց նե րի կի րա ռու մը, 

3. Գոր ծո ղու թյուն և ար տա հայ տում՝ սո վո րող նե րին բազ մա զան ե ղա-

նակ նե րով ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թան տրա մադ րու մը։ 

Ն շյալ ե րեք սկզ բունք նե րի վրա հիմն ված ու սու ցու մը նպաս տում է ո ւս-

ման մեջ բո լոր սո վո րող նե րի ներգ րավ մանն ու ա ռա ջա դի մու թյան բարձ-

րաց մա նը։ Դա սապ րո ցե սը Ո ՒՀՁ –ի սկզ բունք նե րի հի ման վրա պլա նա վո-

րող ու ան ցկաց նող ու սու ցի չը՝

 • Դա սա նյու թը ներ կա յաց նե լիս և սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րը ստու գե լիս 

կի րա ռում է բազ մա զան մո տե ցում ներ՝ սխե մա ներ, սա հի կա շար, խոս-

քային ձևա կեր պում, փոք րիկ տե սա ֆիլմ և այլն։

 •  Սո վո րող նե րին ըն ձեռ ում է սո վո րա ծը, քն նարկ ման ար դյուն քում դուրս 

բե րա ծը, սեփական տե սա կե տը ներ կա յաց նե լու բազ մա զան ե ղա նակ-

ներ գոր ծի դնե լու հնա րա վո րու թյուն՝ նկա րել, նկա րագ րել, էս սե պատ-

րաս տել, գրա վոր ար տա հայտ վել, այ լընտ րան քային հա ղոր դակց ման 

որ ևէ ձև կի րա ռել։ 
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 • Գ րե լու, պատ մե լու, բա ցատ րե լու պա հանջ պա րու նա կող ա ռա ջադ-

րանք նե րի դեպ քում խոս քի ու հա ղոր դակց ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե-

ցող, ու սուց ման լեզ վին լի ար ժեք չտի րա պե տող սո վո րող նե րին տրա-

մադ րում է կր թա կան օ ժան դակ նյու թեր, հար մա րու թյուն ներ, մտ քերն 

ու յու րաց րա ծը ար տա հայտ վե լու այ լընտ րան քային ե ղա նակ ներ։

 Բազ մա զան կր թա կան կա րիք նե րի հաշ վի ա ռն ման, դա սա վանդ ման, 

ա շա կերտ նե րի ներգ րավ ման ու գի տե լիք նե րի ստուգ ման հար ցում ճկու-

նու թյան դրս ևոր ման շնոր հիվ հնա րա վոր է լի նում ա պա հո վել ո րա կյալ 

կրթու թյուն բո լո րի հա մար։
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Դա սի թե ման
 Կա նանց ա զա տագ րու թյան հար ցը խորհր դային վաղ շր ջա նում 

Դա սի հիմ նա կան հար ցադ րու մը 
Ի՞նչ դեր ու նե ցավ խորհր դային վաղ շր ջա նը կա նանց ա զա տագ րու թյան 

հար  ցում: 

Դասն ո ւղ ղոր դող հար ցե րը
1.  Կա նանց ա զա տագ րու թյան հար ցի վե րա բե րյալ ի ՞նչ հիմ նա կան գա ղա-

փա րա խո սա կան մո տե ցում ներ և փաս տարկ ներ ու ներ բոլշ ևի կյան իշ խա-

նու թյու նը խորհր դային վաղ շր ջա նում:

2.  Բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյունն ի ՞նչ քայ լեր (քա ղա քա կա նու թյուն) էր ձեռ նար-

կում կա նանց ա զա տագ րու թյան հար ցի վե րա բե րյալ իր գա ղա փա րա խո-

սա կան մո տե ցում ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

3.  Որ քա նո՞վ էր ի րա կա նաց ված քա ղա քա կա նու թյու նը նպաս տում կա նանց 

ա զա տագ րու թյա նը:  

4. Ի՞նչ կա րող ե նք եզ րա կաց նել կա նանց ա զա տագ րու թյան հար ցում 

խորհրդային վաղ շր ջա նի բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյան գա ղա փա րա խո սա-

կան մո տե ցում նե րի և ի րա կա նաց ված քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ։ 

Դա սի նպա տա կը 
• Օգ նել սո վո րող նե րին կազ մել սե փա կան բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա կան 

պատ կե րա ցու մը կա նանց ա զա տագ րու թյան հար ցում խորհր դային վաղ 

շր ջա նի բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյան դե րի վե րա բե րյալ:  

• Օգ նել սո վո րող նե րին, որ կի րա ռեն բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա կան 

պատ կե րա ցում ձևա վո րե լու հմ տու թյուն նե րը և թե մայի շուրջ գի տե լիք նե-

րը ա ռօ րե ա յում՝ օ րի նակ, կնոջ դե րը ներ կա յում քն նար կե լու հար ցում։

Դա սի վերջ նար դյունք նե րը 
1. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել և հա մա կար գել տե ղե կու թյուն նե րը։ 

2. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել, դա սա կար գել և ներ կա յաց նել կա-

նանց ա զա տագ րու թյան հար ցի շուրջ բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյան հիմ նա-

կան գա ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում ներն ու փաս տարկ նե րը:

o  Վեր լու ծել թե որ քա նով է ին այդ մո տե ցում ներն ու փաս տարկ նե րը 

հիմ նա վոր և ի նչ բաց թո ղում ներ ու նե ին: 

3. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել, ը ստ գա ղա փա րա խո սա կան մո տե-

ցում նե րի դա սա կար գել և ներ կա յաց նել կա նանց ա զա տագ րու թյանն ո ւղղ-

ված բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը (քայ լե րը): 
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4.  Հա մադ րել և վեր լու ծել կա նանց ա զա տագ րու թյան վե րա բե րյալ բոլշ ևի-

կյան իշ խա նու թյան գա ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում նե րի և ի րա կա նաց-

ված քա ղա քա կա նու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը: 

5. Գ նա հա տել բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյան վա րած քա ղա քա կա նու թյան ազ դե-

ցու թյու նը կա նանց ա զա տագ րու թյան հար ցում: 

Թե մայի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րին 
և ծրագ րե րին

Դասապլանը և քարտերը կարող են կիրառվել ստորև նշված ծրագրերի 

շրջանակում՝ ուսուցչի ընտրությամբ։

1.     « Հայոց պատ մու թյան» 1 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝ 
• 9–րդ դա սա րան 

• Թե մա 3. « Խորհր դային Հա յաս տա նը 1920–1991 թթ.» (24 ժամ)՝ 

o Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը։ Խորհր դային վար չա կար գի 

հաս տա տու մը Հա յաս տա նում. իշ խա նու թյան մար մին նե րի ստեղ-

ծու մը։ 

o Խորհր դա հայ հա սա րա կու թյան ա ռօ րյա կյանքն ու կեն ցա ղը, հա-

սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։

• 12–րդ դա սա րան՝ 
• Թե մա 2. Խորհր դա հայ հա սա րա կու թյու նը (10 ժամ)։ 

o Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյուն. Հա սա րա կու թյան տի պա-

բա նու թյու նը։

o  Գյու ղա կան կեն ցա ղի փո փո խու թյուն ներ։ 

o Խորհր դա հայ քա ղա քա ցու ա ռօ րյա կյան քը։

2.    « Հա սա րա կա գի տու թյան»2 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝
• 10–րդ դա սա րան
•  Թե մա 6. Քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն ներ (10 ժամ)

o  Գա ղա փա րա խո սու թյուն. բնո րո շում նե րը և տե սակ նե րը։

o  Դա սա կան քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն ներ։

• 12–րդ դա սա րան

1 Հա մա ձայն «2021–2022 ու սում նա կան տա րում ՀՀ Տա վու շի մար զի հան րակր թա կան 

ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում փոր ձար կե լու նպա տա կով « Հա յա գի տու թյուն» 

բնա գա վա ռի փորձ նա կան չա փո րո շի չը և ծրագ րե րը (5–12–րդ դա սա րան ներ) հաս տա տե-

լու մա սին» ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի՝ 2021 թվա կա նի ապ րի լի 30 –ի N 12–Լ հրա մա նի։ 
2 Հա մա ձայն «2021–2022 ու սում նա կան տա րում ՀՀ Տա վու շի մար զի հան րակր թա կան 

ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում փոր ձար կե լու նպա տա կով « Հա սա րա կա գի տու-

թյուն» ա ռար կայի փորձ նա կան չա փո րո շի չը և ծրագ րե րը (7–12–րդ դա սա րան ներ) հաս-

տա տե լու մա սին» ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի՝ 2021 թվա կա նի ապ րի լի 30 –ի N 19–Լ հրա մա նի։ 
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•  Թե մա 3. Մար դու կյան քի բաղ կա ցու ցիչ նե րը (8 ժամ)։

o  Մար դը որ պես գոր ծող է ակ։

o  Խա ղը, ու սու մը, աշ խա տան քը, ա զատ ժա մա նա կը՝ որ պես գոր-

ծու նե ու թյան տե սակ ներ։

o  Մարդ կային կյան քի բնու թագ րիչ ներ. ա զա տու թյուն և եր ջան կու-

թյուն, հա վատ և սեր։

3. « Հա մաշ խար հային պատ մու թյան» 3 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝
• 11–րդ դա սա րան
•  Թե մա 3. Ամ բող ջա տի րա կան պե տու թյուն ներ (10 ժամ)

o  Սո ցի ալ–տն տե սա կան և քա ղա քա կան մի ջա վայ րը, հա մա կե ցու-

թյան հա րա բե րու թյուն նե րը։ 

• Թե մա 5. Հե ղա փո խու թյուն (10 ժամ) 

o Ար դյու նա բե րա կան (սո ցի ալ–տն տե սա կան) հե ղա փո խու թյուն։ 

• Թե մա 6. Գա ղա փա րա խո սու թյուն (8 ժամ)

o  Դա սա կար գային և այլ գա ղա փա րա խո սու թյուն ներ։

• 12–րդ դա սա րան
•  Թե մա 4. Հա մա մարդ կային խն դիր ներ (10 ժամ) 

Դա սի կա պը պատ մա կան ակ տիվ մտա ծո ղու թյան սկզ բունք նե րի հետ 
1.  Պատ մա կան հե ռան կար

2. Վ կա յու թյուն

 Տե՛ս ա վե լին « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 15–29 է ջեր:

Դա սի կր թա կան ռե սուրս նե րը
« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տուփ՝

o  Խորհր դային մա մու լի աղ բյու րային քար տեր

o  Խորհր դային գա ղա փա րա խո սու թյան աղ բյու րային քար տեր 

o Ու սուց չի թե մա տիկ նոթ 

« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տու փի « Կա նանց ա զա տագ րու թյան հար ցը 

խորհր դային վաղ շր ջա նում» թե մայի բո լոր քար տերն ա ռանձ նա նում են մուգ 

և բաց կար միր գու նան շամբ։

 

3 Հա մա ձայն «2021–2022 ու սում նա կան տա րում ՀՀ Տա վու շի մար զի հան րակր թա կան 

ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում փոր ձար կե լու նպա տա կով « Հա մաշ խար հային 

պատ մու թյուն» ա ռար կայի փորձ նա կան չա փո րո շի չը և ծրագ րե րը (7–12–րդ դա սա րան-

ներ) հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի՝ 2021 թվա կա նի ապ րի լի 30 –ի N 20–Լ 

հրա մա նի։ 
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Դա սի ըն թաց քը

Դաս 1

5 րո պե՝ 

Դա սի սկիզբ 
1. Ու սու ցի չը, օգ տա գոր ծե լով բազ մա զան մի ջոց ներ, (տե՛ս այս ու ղե ցույ ցի նե-

րա ծու թյու նը)՝ ներ կա յաց նում է դա սի թե ման, հիմ նա կան հար ցադ րու մը, 

նպա տա կը և վերջ նար դյունք նե րը: 

10 րո պե

 Փուլ 1 
1. Ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է Քոր նե լի ռազ մա վա րու թյամբ նո թագ րե լու ձևը4։ 

Այ լընտ րան քային տար բե րա կով տե ղե կու թյուն նե րը հա մա կար գե լու 

անհրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է տվյալ տար բե-

րա կը։ Նշում է, որ յու րա քան չյուր տե ղե կու թյուն ա վե լի լավ հաս կա նա լու և 

վեր լու ծե լու հա մար ցան կա լի է այն հա մա կար գել (տե՛ս ա վե լին՝ « Գիրք 

պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 258–260 է ջե րում):  

2. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին մի ա վո րում է խմ բե րում։ Խմ բի յու րա քան չյուր ան-

դա մին « Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տու փից խորհր դային գա ղա փա րա-

խո սու թյան մե կա կան աղ բյու րային քարտ է տա լիս, հանձ նա րա րում կար-

դալ, Քոր նե լի ռազ մա վա րու թյամբ նո թագ րել կամ տե ղե կու թյուն ներն այ-

լընտ րան քային ձևով հա մա կար գել։

3.  Նո թագ րե լուց կամ այ լընտ րան քային ձևով հա մա կար գե լուց հե տո խմ բի 

ան դամ նե րը մի մյանց են ներ կա յաց նում դուրս բեր ված գա ղա փա րա խո-

սա կան մո տե ցում նե րը։ Նրանք քն նար կում են թե ի նչ պես դա սա կար գեն 

դուրս բեր ված մո տե ցում նե րը, ա պա նաև կազ մում են այն դա սա կար գու-

մը, որ խմ բի կող մից ներ կա յաց նե լու են աշ խա տան քի ա վար տին։ Սո վո-

րող ներն ի րենք են ո րո շում թե դա սա կարգ ման ի նչ մի ա վոր ներ ը նտ րեն։ 

Ու սու ցիչն այդ ըն թաց քում մո տե նում է խմ բե րից յու րա քան չյու րին ա ջակ-

ցե լու, որ բո լոր սո վո րող նե րը կա րո ղա նան նո թագ րել կամ այ լընտ րան-

քային ձևով հա մա կար գել աղ բյու րային տե ղե կու թյու նը։ 

4 Թույ լատր վում է նո թագ րել նաև հա մա կարգ չով, որպեսզի բո լոր սո վո րող նե րը կա-

րո ղա նան ի րա գոր ծել ա ռա ջադ րան քը։ Մտ քե րը գրա վոր կեր պով լի ար ժեք ներ կա յաց նե լու 

դժվա րու թյուն ու նե ցող սո վո րող նե րի դեպ քում, կա րե լի է բո լոր սո վո րող նե րին ա ռա ջար-

կել ի րենց հար մար որ ևէ տար բե րա կով ներ կա յաց նել նյու թի հիմ նա կան մո տե ցում ներն ու 

փաս տարկ նե րը։ 
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10 րո պե

 Փուլ 1 –ի ամ փո փում 
1. Ու սու ցի չը հայ տա րա րում է խմ բային աշ խա տան քի ա վար տը։ Նա հրա վի-

րում է խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ներ կա յաց նել դուրս բեր ված գա ղա-

փա րա խո սա կան մո տե ցում նե րը և դրանց դա սա կար գու մը։ Մեկ խմ բի 

ներ կա յաց ման ժա մա նակ մյուս խմ բե րի ան դամ ներն ի րենց մոտ բո լոր մո-

տե ցում նե րը նո թագ րում են կամ այ լընտ րան քային ձևով հա մա կար գում՝ 

դրա շնոր հիվ թե մայի վե րա բե րյալ ա վե լի ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում 

կազ մե լու նպա տա կով։ 

2. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին հար ցեր է տա լիս խմ բային աշ խա տանք նե րի 

ներ կա յա ցում ներն ո ւղ ղոր դե լու հա մար։ Հար ցե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել 

են նաև սա հի կով։ «Այո» կամ «ոչ» պա տաս խան ներ ա կն կա լող հար ցե րի 

դեպ քում կա րե լի է պատ րաս տել «Այո» և «Ոչ» քար տեր՝ սո վո րող նե րին 

ա ռա ջար կե լով հար ցը լսե լուց հե տո բարձ րաց նել հա մա պա տաս խան քար-

տը։ Հար ցե րի օ րի նակ ներ՝

o  Կա՞ր աղ բյու րային նյութ, ո րը վե րա բե րում էր կնոջ աշ խա տան քին տա-

նը՝ ըն տա նի քում:  Հե ղի նակն ի ՞նչ մո տե ցում էր ներ կա յաց նում և ի ՞նչ 

փաս տարկ ներ էր բե րում։ 

o Կա՞ր աղ բյու րային նյութ, ո րը վե րա բե րում էր կնոջ աշ խա տան քին 

դրսում՝ օ րի նակ գոր ծա րա նում:  Հե ղի նակն ի ՞նչ մո տե ցում էր ներ կա-

յաց նում և ի ՞նչ փաս տարկ ներ էր բե րում։ 

o Կա՞ր աղ բյու րային նյութ, ո րը վե րա բե րում էր ա մուս նու թյա նը:  Հե ղի-

նակն ի ՞նչ մո տե ցում էր ներ կա յաց նում և ի ՞նչ փաս տարկ ներ էր բե րում։ 

o Ի՞նչ փաս տարկ ներ կային ա մուս նու թյան, ըն տա նիք կազ մե լու և կնոջ 

ա զա տագ րու թյան միջև կա պի վե րա բե րյալ: 

3. Քն նարկ ման ա վար տին ու սու ցի չը սո վո րող նե րի հետ մի ա սին կազ մում է 

գա ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում նե րի դա սա կար գու մը՝ ը ստ կա նանց 

ա զա տագ րու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րի (օ րի նակ՝ տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, 

և այլն) և ամ փո փում սո վո րող նե րի կող մից դուրս բեր ված գա ղա փա րա-

խո սա կան հիմ նա կան մո տե ցում նե րը։ 

15 րո պե

 Փուլ 2 
1.  Հիմն վե լով դա սի ա ռա ջին փու լի ամ փոփ ման վրա՝ ու սու ցի չը դա սա րա-

նային քն նար կում է ծա վա լում։ Քն նար կում են ու սում նա սիր վող գա ղա փա-

րա խո սա կան մո տե ցում նե րի հիմ նա վո րում նե րը, բաց թո ղում նե րը և մո-

տե ցում նե րից բխող հիմ նա կան խն դիր նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ ու սու ցի չը 

քն նար կու մը կա րող է վա րել հետ ևյալ հար ցե րով.
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o Որ քա նո՞վ է ին քար տե րում նշ ված գա ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում-

նե րը հիմ նա վոր, օ րի նակ՝ որ քա նո՞վ էր ի րա տե սա կան, որ հա մայնք-

նե րը կկա րո ղա նային հո գալ ըն տա նիք նե րի բո լոր կեն ցա ղային հոգ-

սե րը (օ րի նակ՝ լվաց քը, սնուն դը և այլն)։ Ի ՞նչ ռե սուրս ներ դա կպա հան-

ջեր, ի սկ ի ՞նչ կլի ներ, ե թե այդ ռե սուրս ներն ի նչ –որ պա հի սպառ վե ին, 

ո ւ՞մ վրա և ի նչ պե՞ս կազ դեր այդ ռե սուրս նե րի սպա ռու մը։ 

o Որ քա նո՞վ էր ի րա տե սա կան, որ ըն տա նե կան կար գե րը կփոխ վե ին և՛ 

գյու ղե րում, և՛ քա ղաք նե րում հաշ վի առ նե լով մի ջա վայ րի տար բե րու-

թյուն նե րը։ Ի ՞նչ քայ լեր կպա հանջ վե ին նշ ված գա ղա փա րա խո սա կան 

մո տե ցում ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 

o Որ քա նո՞վ էր ի րա տե սա կան նո րա ծին նե րի խնամ քը հա մայն քի մի ջո-

ցով կազ մա կեր պե լը։ Ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն կու նե նար դա ե րե խա նե րի ու 

ըն տա նիք նե րի վրա։ 

o Կայի՞ն գոր ծոն ներ, ո րոնք հաշ վի չէ ին ա ռն վում կնոջ ա զա տագ րու-

թյան վե րա բե րյալ գա ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում նե րում: 

o Ինչ պի սի՞ հնա րա վո րու թյուն ներ էր ստեղ ծում բոլշ ևի կյան գա ղա փա-

րա խո սա կան մո տե ցում նե րի ի րա կա նա ցու մը կա նանց հա մար: 

o Որ քա նո՞վ եք հա մա ձայն Ձեր ըն թեր ցած գա ղա փա րա խո սա կան մո-

տե ցում նե րի փաս տարկ նե րի հետ, և ին չո՞ւ: 

2. Ու սու ցիչն ամ փո փում է քն նար կու մը ան դրա դառ նա լով սո վո րող նե րի պա-

տաս խան նե րին և տա լով հա վե լյալ տե ղե կու թյուն ներ թե մայի վե րա բե րյալ 

«Ու սուց չի նո թե րից» (տե՛ս էջ )։

5 րո պե 

Ամ փո փում 
1. Ու սու ցիչն ամ փո փում է դա սը «Եր կու ա ստղ և մի ցան կու թյուն» ռազ մա վա-

րու թյամբ։ Սո վո րող նե րը մատ նան շում են եր կու բան, որ սո վո րե ցին դա սի 

ըն թաց քում, և մեկ բան, ո րի մա սին կու զե ին ա վե լին ի մա նալ: 

2. Ու սու ցիչն ա վար տում է դա սը՝ տնային աշ խա տանք հանձ նա րա րե լով:  

3. Ու սու ցի չը դա սից հե տո վեր լու ծում է սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը և 

դրա շուրջ կա ռու ցում հա ջորդ դա սի մի մա սը։ 

Տ նային աշ խա տանք 

Պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցին «Ի՞նչ կա նե իք, ե թե բոլշ ևի կյան իշ խա նու-

թյան ներ կա յա ցու ցիչ լի նե իք և փոր ձե իք ի րա կա նաց նել կա նանց ա զա տագրու-

թյան վե րա բե րյալ Ձեր իշ խա նու թյան գա ղա փա րա խո սա կան հիմ նա կան 

դրույթ նե րը»։
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Դաս 2

5 րո պե

 Դա սի սկիզբ 
1. Ու սու ցի չը, օգ տա գոր ծե լով բազ մա զան մի ջոց ներ, (տե՛ս այս ու ղե ցույ ցի նե-

րա ծու թյու նը)՝ ներ կա յաց նում է դա սի թե ման, նպա տա կը և վերջ նար-

դյունք նե րը: 

2.  Ու սու ցիչն ան դրա դառ նում է նա խորդ դա սի ա վար տին սո վո րող նե րի կող-

մից նշ ված ցան կու թյուն նե րին՝ «ինչ կու զե ին հա վե լյալ ի մա նալ» և նշում, 

թե տվյալ դա սին ի նչ են ա նե լու այդ ո ւղ ղու թյամբ։ 

15 րո պե 

 Փուլ 1 
1. Ու սու ցի չը ա շա կերտ նե րին բա ժա նում է խմ բե րի։ 

2. Ներ կա յաց նում է խմ բային աշ խա տան քում սո վո րող նե րի դե րե րը հա մա-

ձայն « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի «Խմ բային 

քննարկ ման դե րային քար տեր» ռազ մա վա րու թյան (տե՛ս ա վե լին՝ « Գիրք 

պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 243–245 է ջե րում)։

3. Յու րա քան չյուր խմ բի սո վո րող ներն ի րենք ը նտ րում թե որ դե րը վերց նեն. 

Տա րա ձայ նու թյան դեպ քում, սո վո րող նե րը պար տա վոր են բա նակ ցել. 

ուսու ցի չը մի ջամ տում և դե րա բաշ խում է կա տա րում մի այն խիստ ան հրա-

ժեշ տու թյան դեպ քում։ 

4. Խմ բե րին հանձ նա րա րում է դա սա կար գել և քն նար կել տնային աշ խա-

տան քի ար դյուն քում դուրս բեր ված քայ լե րը: Սո վո րող նե րը քն նար կում են, 

թե որ քա նով կա րող է ին ի րենց ա ռա ջար կած քայ լե րը նպաս տել կա նանց 

ա զա տագ րու թյա նը, որ քան ի րա տե սա կան կլի նե ին դրանք խորհր դային 

վաղ շր ջա նում, ի նչ մի ջոց ներ կպա հան ջեր դրանց ի րա գոր ծու մը, ի նչ բաց-

թո ղում ներ կու նե նային այդ քայ լե րը և ի նչ հնա րա վո րու թյուն ներ կտային 

կա նանց, որ քան հա մա հունչ են դրանք նա խորդ դա սին քն նար կած գա-

ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում նե րին։ 

5. Խմ բային աշ խա տան քի ար դյուն քում սո վո րող ներն ը նտ րում են այն քայ լե-

րը (մինչև հինգ քայլ), ո րոնք ներ կա յաց նե լու են այլ խմ բե րին։ 

6. Աշ խա տան քի ա վար տին յու րա քան չյուր խմ բից մե կա կան սո վո րող ներ-

կա յաց նում և բա ցատ րում է այն քայ լե րը, ո րոնց շուրջ խմ բով հա մա ձայ-

նու թյան են ե կել (մինչև հինգ քայլ): Սո վո րո ղը նշում է, թե հատ կա պես 

ին չու են այդ քայ լերն ը նտ րեն և որ քան հա մա պա տաս խան են դրանք 

քննարկ ված գա ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում նե րին։ 
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20 րո պե

 Փուլ 2 
1. Ու սու ցի չը նույն խմ բե րի յու րա քան չյուր ան դա մի բա ժա նում է « Պատ մու-

թյուն#5» ռե սուր սա տու փից խորհր դային մա մու լի աղ բյու րային քար տեր: 

Նա հանձ նա րա րում է սո վո րող նե րին կար դալ քար տե րը, Քոր նե լի ռազ-

մա վա րու թյամբ նո թագ րել կամ այ լընտ րան քային ձևով հա մա կար գել 

դրանք ու դուրս բե րել կա նանց ա զա տագ րու թյանն ո ւղղ ված բոլշ ևի կյան 

իշ խա նու թյան քայ լե րը (քա ղա քա կա նու թյու նը)։

2.  Նո թագ րե լուց կամ այ լընտ րան քային ձևով հա մա կար գե լուց հե տո խմ բի 

ան դամ նե րը մի մյանց են ներ կա յաց նում դուրս բեր ված քայ լե րը և դա սա-

կար գում այն պես, որ դրանք հա մա պա տաս խա նեն ա ռա ջին դա սի՝ գա-

ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում նե րի դա սա կարգ մա նը։ 

3. Ու սու ցի չը հայ տա րա րում է խմ բային աշ խա տան քի ա վար տը և հրա վի րում 

խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ դուրս բեր ված քա ղա քա կան քայ լե րը և 

դրանց դա սա կար գու մը ներ կա յաց նե լու։ 

4. Ու սու ցի չը քն նար կում է կազ մա կեր պում, թե կա նանց ա զա տագ րու թյանն 

ո ւղվ ված սո վո րող նե րի՝ տա նը մտա ծած քայ լե րը, խորհր դային մա մու լից 

դուրս բեր ված քայ լե րը և խորհր դային գա ղա փա րա խո սու թյու նը որ քա նով 

են հա մա պա տաս խա նում մի մյանց։ Ու սու ցի չը լրա ցու ցիչ հար ցեր է տա լիս 

քն նար կե լու նշ ված քայ լե րի հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն նե րը։ 

5. Ու սու ցիչն ամ փո փում է քն նար կու մը ան դրա դառ նա լով կա նանց ա զա-

տագ րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դային վաղ շր ջա նի բոլշ ևի կյան իշ խա-

նու թյան գա ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում նե րին, ի րա կա նաց ված քայ լե-

րին, դրանց ար դյունք նե րին՝ ա վե լի լայն քա ղա քա կան–տն տե սա կան հա-

մա տեքս տում և բաց թո ղում նե րին։ 

3–5 րո պե 

Ամ փո փում 
1. Ու սու ցիչն ամ փո փում է դա սը «Եր կու ա ստղ և մի ցան կու թյուն» ռազ մա վա-

րու թյամբ։ Սո վո րող նե րը մատ նան շում են եր կու բան, որ սո վո րե ցին դա սի 

ըն թաց քում, և մեկ բան, ո րի մա սին կու զե ին ա վե լին ի մա նալ: 

2. Ու սու ցիչն ա վար տում դա սը՝ տնային աշ խա տանք հանձ նա րա րե լով:  

3. Ու սու ցի չը դա սից հե տո վեր լու ծում է սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը և 

դրա շուրջ կա ռու ցում հա ջորդ դա սի մի մա սը։ 

Տ նային աշ խա տանք
 Պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցին « Կա նանց հա վա սա րու թյան ի ՞նչ խն դիր կա 

այ սօր և ի ՞նչ մի ջոց նե րով կա րե լի է այդ խն դի րը լու ծել»: 
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Ու սուց չի թե մա տիկ նոթ 

 Կա նանց ա զա տագ րու թյունն այն բո լոր ռազ մա վա րու թյուն նե րի և քայ լե րի 

ամ բող ջու թյունն է, որ թույլ է տա լիս նրանց ա զատ վել ի րենց նկատ մամբ 

ա վան դա կան իշ խա նու թյան տար բեր դրս ևո րում նե րից։ Այդ քայ լե րը նե րա ռում 

են տղա մար դու հետ հա վա սար աշ խա տան քի, աշ խա տան քի դի մաց հա վա-

սար վար ձատ րու թյան, ա մուս նու թյան, քա ղա քա կա նու թյա նը մաս նակ ցու թյան, 

վար քագ ծի խտ րա կա նու թյան և այլ ի րա վունք նե րի ամ րագ րու մը։ Խորհր դային 

վաղ շր ջա նի բոլշ ևի կյան մի քա նի ակ նա ռու գոր ծիչ ներ կա նանց ա զա տագ րու-

թյու նը պայ մա նա վո րում է ին ստորև բեր ված գոր ծոն նե րով։  

Ա ռա ջին գոր ծո նը կա նանց ա զա տումն էր ըն տա նի քի կեն ցա ղային հոգ-

սե րից։ Բոլշ ևիկ նե րը հա վա տում է ին, որ կա պի տա լիզ մը հա կադ րում է մար դու 

ըն տա նե կան և աշ խա տան քային պար տա վո րու թյուն նե րը։ Ը ստ նրանց՝ այս 

հա կադ րու թյու նը հատ կա պես մեծ դժ վա րու թյուն էր ստեղ ծում կա նանց հա-

մար։ Նրանք պետք է աշ խա տե ին և մի ա ժա մա նակ հո գային ըն տա նի քի կեն-

ցա ղային հար ցե րը՝ ի տար բե րու թյուն տղա մարդ կանց, ո րոնք նման հար ցե-

րում գրե թե չէ ին ներգ րա վում։ Կա նանց կրկ նա կի զբաղ վա ծու թյու նը (տա նը և 

դր սում՝ աշ խա տան քում) նրանց թույլ չէր տա լիս տղա մարդ կանց հա վա սար 

մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ հան րային կյան քում, օ րի նակ՝ քա ղա քա կա նու թյան 

մեջ, ստեղ ծա րար ո լորտ նե րում և այլն։ Ը ստ բոլշ ևիկ նե րի՝ քա նի որ այս հա-

կադ րու թյու նը հա տուկ էր հենց կա պի տա լիզ մին, ա պա այն եր բեք չէր կա րո-

ղա նա լու դրան հա մա կար գային լու ծում տալ։ Մինչ դեռ սո ցի ա լիզ մը, բոլշ ևիկ-

նե րի կար ծի քով, կա րող էր լու ծել այս խն դի րը։ Բոլշ ևիկ ներն ա ռա ջար կում է ին 

կնո ջը պար զա պես ա զա տել տան աշ խա տան քից՝ պե տու թյան օգ նու թյամբ։ 

Օ րի նակ՝ ե րե խա նե րի խնամ քը կազ մա կեր պել հա մայն քային մսուր– ման կա-

պար տեզ նե րում, սնուն դը՝ հա մայն քային ճա շա րան նե րում, լվաց քը՝ հան րային 

լվաց քատ նե րում, և այլն: Բոլշ ևիկ նե րը հա վա տում է ին, որ նույ նիսկ նո րա ծին-

նե րի կա րիք նե րը կա րե լի էր հո գալ հա մայն քի մի ջո ցով։ Կնոջ ա զա տումն ըն-

տա նի քի կեն ցա ղային հոգ սե րից նրան ա զատ ժա մա նակ կտար՝ թույլ տա լով 

տղա մարդ կանց հա վա սար կր թու թյուն ստա նալ, վճա րո վի աշ խա տանք ու նե-

նալ և ակ տի վո րեն մաս նակ ցել հան րային կյան քին։  

Երկ րորդ գոր ծո նը կա նանց ներգ րա վումն էր վճա րո վի աշ խա տան քում։ 

Ը ստ բոլշ ևիկ նե րի, վճա րո վի աշ խա տանք չու նե ցող կի նը մե ծա պես կախ ված 

էր տղա մար դուց։ Ա մուս նու թյու նը հա ճախ դի տարկ վում էր հենց որ պես կնոջ 

ապ րուս տը հո գա լու մի ջոց։ Բոլշ ևիկ նե րը վս տահ է ին, որ սե փա կան ե կա մու տը 

է ա պես կն պաս տի կա նանց ի նք նու րույ նու թյան ա ճին, ի նչն էլ իր հեր թին կա-

նանց թույլ կտա ակ տիվ ներգ րա վա ծու թյուն ու նե նալ հան րային կյան քում։
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Հայտ նի կին բոլշ ևի կյան ա ռաջ նորդ Ա լեք սանդ րա Կո լոն տայի կար ծի քով՝ 

այն ըն տա նի քը, ո րն ա զատ է կեն ցա ղի, կնոջ ապ րուս տի ա պա հով ման և հա-

ջորդ սերն դի մա սին հո գա լու կա րիք նե րից, դա դա րում է ըն տա նիք լի նե լուց և 

վե րա փոխ վում զույ գի ա զատ մի ու թյան։ Հետ ևա բար՝ կա նանց լի ա կա տար 

ա զա տագ րու թյու նը խթա նող եր րորդ գոր ծո նը նրանց ա զա տու թյունն էր ը ստ 

ցան կու թյան ա մուս նա կան մի ու թյուն կազ մե լու կամ բա ժան վե լու՝ ա ռանց 

տնտե սա կան– ֆի նան սա կան մտա հո գու թյուն նե րի։ Այս պայ ման նե րում ա մուս-

նու թյունն այլևս կախ ված չէր լի նի ե րե խայի կամ կեն ցա ղի կա րիք նե րը հո գա-

լու տն տե սա կան գոր ծոն նե րից։ Կա նայք ու տղա մար դիկ կկա րո ղա նային 

ա մուս նա նալ ու բա ժան վել ե ՛րբ և ի նչ պե՛ս ցան կա նային։ Ա մուս նու թյան ի նս տի-

տու տը ժա մա նա կի ըն թաց քում գրե թե կվե րա նար, փո խա րե նը՝ կա նայք և 

տղա մար դիկ ա զատ կլի նե ին ապ րել մի մյանց հետ ա ռանց որ ևէ պար տա վո-

րու թյուն նե րի։ Պե տու թյունն ակ տիվ ներգ րա վա ծու թյուն կու նե նար ըն տա նե-

կան կա րիք նե րը հո գա լու գոր ծում։ Կո լոն տայը, օ րի նակ, կար ծում էր, թե հան-

րային ճա շա րան նե րը վե րաց նում են ա մուս նու թյան տն տե սա կան գոր ծո նը, 

քա նի որ պե տու թյու նը լու ծում է յու րա քան չյու րի սնն դի հար ցը։ 

 Հիմն վե լով վե րը ներ կա յաց ված մո տե ցում նե րի վրա՝ 1917 թ–ի հե ղա
փո խու թյու նից հե տո իշ խա նու թյու նը մի շարք օ րենսդ րա կան փո փո խու
թյուն ներ ի րա կա նաց րեց։ Մաս նա վո րա պես՝ 1917 թ. դեկ տեմ բե րին եր կու 

օ րենք ըն դուն վեց։ Կրո նա կան ա մուս նու թյուն նե րի փո խա րեն օ րի նա կան հա-

մար վե ցին քա ղա քա ցի ա կան ա մուս նու թյուն նե րը, և ցան կա ցած զույ գի թույ-

լատր վեց բա ժան վել՝ զույ գի որ ևէ ան դա մի խնդ րան քի դեպ քում՝ ա ռանց պատ-

ճա ռի ներ կա յաց ման: Հե ղա փո խա կան վաղ շր ջա նի օ րենսդ րու թյունն առ հա-

սա րակ կա նանց ու տղա մարդ կանց դի տար կում էր որ պես ի րա վա հա վա սար-

ներ։ Դրա շատ դրույթ նե րը կա նանց տա լիս է ին ա վե լի շատ ա զա տու թյուն, 

քան ժա մա նա կի բազ մա թիվ այլ պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյուն ներ: 

 Բոլշ ևի կյան մո տե ցում նե րը հա ճախ քն նա դատ վել են տար բեր խնդ րա հա-

րույց կե տեր ու նե նա լու հա մար, օ րի նակ՝ կեն ցա ղային բո լոր խն դիր նե րը լու ծե-

լու պե տու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի գե րագ նա հա տու մը, կեն ցա ղային հոգ-

սերն ամ բող ջո վին հա մայն քին ար տա պատ վի րե լու, ըն տա նի քի ի նս տի տու տից 

լի ար ժեք ա զատ վե լու և ե րե խա նե րի խնամ քը հնա րա վո րինս ա ռանց ծնող նե րի 

մի ջամ տու թյան կազ մա կեր պե լու ի րա տե սու թյան պա կա սը:  
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Օ րենսդ րա կան լու ծում նե րին զու գա հեռ բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյուն նե րը 

հիմ նե ցին նաև Կա նանց բա ժի նը (Женотдел), ո րը գոր ծում էր որ պես 

Խորհրդային Մի ու թյան Կո մու նիս տա կան Կու սակ ցու թյան Կենտ րո նա կան Կո-

մի սա րի ա տի քար տու ղա րու թյան բա ժին: Սկզ բում այն կո մի սի ա նե րի խումբ է ր՝ 

միտ ված կա նանց շր ջա նում պրո պա գան դա և ա գի տա ցի ա ի րա կա նաց նե լուն, 

ո րն ա վե լի ո ւշ դար ձավ ա ռան ձին բա ժին և ո րի ա ռա ջին տնօ րենն էր Ի նես սա 

Ար ման դը: Կա նանց բաժ նի գոր ծու նե ու թյունն ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու 

հա մար հիմն վե ցին տե ղա կան կա նանց բա ժին ներ, որ տեղ աշ խա տում է ին և՛ 

կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ ներ, և՛ կա մա վոր ներ: Կա նանց բաժ-

նի գլ խա վոր գրա սե նյա կը գտն վում էր Մոսկ վա յում, և քա ղա քա կան հիմ նա-

կան ազ դակ ներն այն տե ղից է ին գա լիս: 

 Քա ղա քա կան ազ դակ նե րը բո լո րին հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար հա ճախ 

օգ տա գործ վում է ին թեր թերն ու տպա գիր այլ գոր ծիք նե րը, սա կայն քա նի որ ան-

գրա գի տու թյան տո կո սը բարձր էր, ան հրա ժեշտ էր նաև տե ղա կան– մաս նա վոր 

լու ծում ներ գտ նել: Դրա հա մար կա նանց բա ժի նը կի րա ռում էր մի շարք մո տե-

ցում ներ, ո րոն ցից մե կը գնաց քով տար բեր վայ րեր այ ցե լելն ու տե ղում մարդ-

կանց հետ շփ վելն էր, ի սկ մյու սը՝ գոր ծա րան նե րում ը նտ րու թյուն ներ ի րա կա-

նաց նե լը, ո րոնց ար դյուն քում ը նտր ված կա նայք դառ նում է ին տե ղի կա նանց 

բաժ նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ մի քա նի ամ սով, կրթ վում է ին և կր թում գոր ծա րա նի 

մյուս կա նանց: Սրա նից բա ցի՝ տե ղա կան կա նանց բա ժին նե րը հա ճախ այլ 

պատ ճա ռա բա նու թյամբ հան դի պում է ին կա նանց հետ օ րի նակ բաղ նիք նե րում, 

ար տել նե րում և հան րային այլ վայ րե րում: Ը նդ հա նուր առ մամբ՝ կա նանց բա ժինն 

ու ներ գոր ծու նե ու թյան շատ մեծ շր ջա նակ՝ ե րե խա նե րի խնամք, ու տե լի քի բաշ-

խում, հան րային ա ռող ջա պա հու թյուն, մարմ նա վա ճա ռու թյան դեմ քա րո զար-

շավ ներ, պա տե րազ մա կան աշ խա տանք, կր թու թյուն, օ րենսդ րու թյուն, ըն տա նե-

կան աշ խա տանք ներ, և այդ ա մե նին հա մա հունչ՝ հան րային պրո պա գան դա: 

1921 թ. փետր վա րին Լե նինն ա ռա ջար կեց նոր տն տե սա կան քա ղա քա կա-

նու թյու նը (ՆԷՊ)՝ վե րա կեն դա նաց նե լու ծանր պայ ման նե րում գտն վող 

խորհրդային տն տե սու թյու նը: Մինչև ՆԷՊ –ի գոր ծար կու մը, հաշ վի առ նե լով 

ռե սուրս նե րի սա կա վու թյու նը, պե տու թյու նը առ կա հա ցա հա տիկն օ րա բաժ նով 

էր հա սա նե լի դարձ նում: ՆԷՊ –ը մաս նա վո րա պես սահ մա նում էր, որ գյու ղա-

ցի նե րը պետք է պե տու թյա նը հա ցա հա տի կի տես քով ո րո շա կի չա փով հար-

կեր վճա րեն, ի սկ ա վել ար տադր ված հա ցա հա տիկն ի րա վա սու են վա ճա ռել 

այլ քա ղա քա ցի նե րին: Ի սկզ բա նե՝ ՆԷՊ–ն ըն դա մե նը միտ ված էր հա ցա հա տի-

կի պա կա սը լրաց նե լուն, սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում այն դար ձավ ը նդ-

հա նուր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն, քա նի որ բա վա կան ար դյու նա վետ 

էր հա ցա հա տի կի պա կա սը լրաց նե լու գոր ծում:
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Մյուս կող մից՝ ՆԷՊ –ին զու գա հեռ իշ խա նու թյուն նե րը սկ սե ցին պա կաս 

ներդ րում ներ հատ կաց նել հան րային սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րին՝ 

դրանց ֆի նան սա վո րու մը թող նե լով հա մայն քի բնա կիչ նե րին: Ար դյուն քում 

փակ վե ցին բազ մա թիվ հան րային ման կա պար տեզ ներ, ճա շա րան ներ և այլ 

սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես՝ 1922–1923 թթ. փակ վե ցին 

ման կա պար տեզ նե րի և մի այ նակ մայ րե րի հա մար նա խա տես ված տնե րի կե-

սից ա վե լին: Փակ վե ցին նաև հա մայն քային ճա շա րան նե րը: Սա նշա նա կում էր, 

որ տնային աշ խա տանք նե րի ի րա գոր ծու մը հա մայն քից վե րա դառ նում է տան 

տա րածք, ի սկ ա վե լի կոնկ րետ՝ կր կին դր վում է կա նանց վրա: Հե տա զո տու-

թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ, ի հա վե լումն հիմ նա կան աշ խա տան քի, կա նայք 

տան աշ խա տանք նե րի վրա օ րա կան ծախ սում է ին մո տա վո րա պես 5 ժամ, 

ի սկ տղա մար դիկ՝ ըն դա մե նը 2: Կա նայք մի ջի նում քնում է ին 6 ժամ 45 րո պե, 

ի սկ տղա մար դիկ՝ 8 ժամ: Ար դյուն քում, բազ մա թիվ կա նայք դար ձան գոր ծա-

զուրկ: Մաս նա վո րա պես՝ 1921 թ. վեր ջում աշ խա տանք նե րի կո մի սա րի ա տում 

որ պես ան գործ գրանց ված ան հատ նե րի 62% –ը կա նայք է ին: Ստորև կգտ նեք 

կա նանց գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը 1921–1929 թթ.: Նշենք, որ այս տվյալ-

նե րում ար տա ցոլ ված չեն այն ան հատ նե րը, ո րոնք ա ռա ջին ան գամ է ին աշ-

խա տանք փնտ րում: 

Ամ սա թիվ Քա նակ
Տո կո սը՝ ը նդ հա նուր գոր
ծազր կու թյան հա մե մատ

1921

 Դեկ տեմ բեր
60,975 62.0

1922 

Հու լիս
108,300 59.2

 1922 

Հոկ տեմ բեր
142,600 58.3

1923

 Հուն վար
190,300 52.5

1923

 Հու լիս
154,578 41.4

1923 

Հոկ տեմ բեր
315,400 50.2

1924 

Ապ րիլ
383,200 45.9
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1924

 Հու լիս
Տ վյալ նե րը հա սա նե լի չեն 35.4

1925

 Հուն վար
Տ վյալ նե րը հա սա նե լի չեն 32.6

1925

 Հուն վար
167,200 39.2

1925 

Ապ րիլ
Տ վյալ նե րը հա սա նե լի չեն 35.4

1925 

Ապ րիլ
217,100 39.2

1926

 Հուն վար
431,100 45.3

1926

 Հուն վար
Տ վյալ նե րը հա սա նե լի չեն 44.4

1927

 Հուն վար
Տ վյալ նե րը հա սա նե լի չեն 44.4

1927

 Հոկ տեմ բեր
369,800 45.5

1929

 Հուն վար
Տ վյալ նե րը հա սա նե լի չեն 43.9

1929

 Հու լիս
Տ վյալ նե րը հա սա նե լի չեն 49.9

 Մինչ դեռ ՆԷՊ –ի ըն թաց քում գոր ծա զուրկ տղա մար դիկ մի քա նի տար վա 

ըն թաց քում կա րո ղա ցան աշ խա տանք վե րագտ նել, կա նայք ա վե լի մեծ դժ վա-

րու թյուն նե րի բախ վե ցին: Մաս նա վո րա պես՝ 1929 թ. դրու թյամբ գոր ծա զուրկ նե-

րի 50% –ը կա նայք է ին, ի սկ աշ խա տանք ու նե ցող նե րի՝ ըն դա մե նը 29% –ը։ Կա-

նանց ու տղա մարդ կանց տրա մադր վե լիք աշ խա տան քի բաշ խու մը փոխ վել էր: 

Ե թե մինչ ՆԷՊ –ը կա նայք հա ճախ աշ խա տում է ին ար դյու նա բե րա կան ո լորտ-

նե րում, որ տեղ մաս նա գի տա կան բարձր հմ տու թյուն ներ է ին պա հանջ վում, 

ա պա ՆԷՊ –ի գոր ծազր կու թյան շր ջա նից հե տո 1925 թ. դրու թյամբ աշ խա տանք 

գտած կա նանց ըն դա մե նը 13%–ն ներգ րա ված էր մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն 

պա հան ջող ո լորտ նե րում, 42% –ը՝ կի սա մաս նա գի տա կան, ի սկ մնա ցա ծը 45% –ը՝ 

ոչ մաս նա գի տա կան (տ ղա մարդ կանց դեպ քում այդ տո կոս նե րը
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հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում է ին 50%, 30% և 20%) ո լորտ նե րում է ին: Սրա 

հետ ևան քով ան հա վա սա րու թյուն էր ա ռա ջա նում կա նանց ու տղա մարդ կանց 

աշ խա տա վար ձե րի միջև. կա նայք վճար վում է ին տղա մարդ կանց աշ խա տա-

վար ձի 65% –ի չա փով: Ը նդ հա նուր առ մամբ՝ կա նանց ա զա տագ րու թյան հար-

ցում հե ղա փո խա կան վաղ շր ջա նի մո տե ցում ներն ու ձեռք բե րում նե րը շու տով 

սկ սե ցին տե ղի տալ գոր ծող քա ղա քա կան–տն տե սա կան կա րիք նե րին։ 

Կի րառ ված նյու թեր 

1. Աղ քատ գիւ ղա ցի: Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան (բոլ շե ւիկ նե րի) կու սակ-

ցու թե ան կենտ րո նա կան կո մի տէ ի օր գան: (1921, փետր վար): http://tert.

nla.am/archive/NLA%20TERT/Axqatgyuxaci1921/1921/12.pdf 

2. Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի: Որ գան Հ.Կ.Կ. Կենտ կո մի բան վո րու հի նե-

րի յեվ գեղջ կու հի նե րի բաժ նի: (1924, մարտ): http://tert.nla.am/archive/

NLA%20AMSAGIR/Hayastaniashxatavoruhi/1924/1.pdf

3.  Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի: Որ գան Հ.Կ.Կ. Կենտ կո մի բան վո րու հի նե-

րի յեվ գեղջ կու հի նե րի բաժ նի: (1924, մայիս): http://tert.nla.am/archive/

NLA%20AMSAGIR/Hayastaniashxatavoruhi/1924/2.pdf

4.  Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի: Որ գան Հ.Կ.Կ. Կենտ կո մի բան վո րու հի նե-

րի յեվ գեղջ կու հի նե րի բաժ նի: (1924, սեպ տեմ բեր): http://tert.nla.am/

archive/NLA%20AMSAGIR/Hayastaniashxatavoruhi/1924/3.pdf

5.  Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի: Որ գան Հ.Կ.Կ. Կենտ կո մի բան վո րու հի նե-

րի յեվ գեղջ կու հի նե րի բաժ նի: (1924, նոյեմ բեր): http://tert.nla.am/archive/

NLA%20AMSAGIR/Hayastaniashxatavoruhi/1924/5.pdf 

6. Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի: Որ գան Հ.Կ.Կ. Կենտ կո մի բան վո րու հի նե-

րի յեվ գեղջ կու հի նե րի բաժ նի: (1925, հուն վար): http://tert.nla.am/archive/

NLA%20AMSAGIR/Hayastaniashxatavoruhi/1925/1.pdf

7.  Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի: Որ գան Հ.Կ.Կ. Կենտ կո մի բան վո րու հի նե-

րի յեվ գեղջ կու հի նե րի բաժ նի: (1925, սեպ տեմ բեր– հոկ տեմ բեր): http://tert.

nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Hayastaniashxatavoruhi/1925/6–7.pdf

8.  Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի: Որ գան Հ.Կ.Կ. Կենտ կո մի բան վո րու հի նե-
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Դա սի թե ման 
Հայկական նախահարսանեկան և ետհարսանեկան ավանդույթները։

Դա սի հիմ նա կան հար ցադ րու մը 
Ինչ պե՞ս է փոխ վել ա մու սին նե րի նա խա հար սա նե կան և ետ հար սա նե կան 

ծի սա կան վար քը ա վան դա կան ու ար դի հայ հա սա րա կու թյուն նե րում։

Դասն ո ւղ ղոր դող հար ցե րը 
1. Ին չո՞վ է նման ու տար բեր աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի նա խա հար սա նե կան և 

ետ հար սա նե կան ծի սա կան վար քը ա վան դա կան հայ հա սա րա կու թյան 

մեջ։ 

o Ի՞նչ գոր ծոն նե րով կա րե լի է բա ցատ րել այդ նմա նու թյուն ներն ու տար-

բե րու թյուն նե րը։  

2. Ինչ պե՞ս է փոխ վել աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի նա խա հար սա նե կան և ետ-

հար սա նե կան ծի սա կան վար քը ար դի ա կան հայ հա սա րա կու թյան մեջ։  

o Ի՞նչ գոր ծոն նե րով կա րե լի է բա ցատ րել այդ փո փո խու թյուն նե րը։ 

Դա սի նպա տա կը 
• Օգ նել սո վո րող նե րին կազ մել սե փա կան բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա-

կան պատ կե րա ցու մը ա վան դա կան հայ հա սա րա կու թյան մեջ տղա նե րի 

ու աղ ջիկ նե րի նա խա հար սա նե կան և ետ հար սա նե կան ծի սա կան վար քի 

նմա նու թյուն նե րի, տար բե րու թյուն նե րի և ար դի հայ հա սա րա կու թյան մեջ 

այդ վար քի փո փո խու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:  

• Օգ նել սո վո րող նե րին, որ կի րա ռեն բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա կան 

պատ կե րա ցում ձևա վո րե լու հմ տու թյուն նե րը և թե մայի շուրջ գի տե լիք նե-

րը ա ռօ րե ա յում։

Դա սի վերջ նար դյունք նե րը
1. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել, դա սա կար գել, հա մե մա տել և ներ կա-

յաց նել ա վան դա կան հայ հա սա րա կու թյան մեջ աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի 

նա խա հար սա նե կան և ետ հար սա նե կան ծի սա կան վար քի հիմ նա կան 

նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը։  

2. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել, դա սա կար գել, հա մե մա տել և ներ կա-

յաց նել ար դի հայ հա սա րա կու թյան մեջ աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի նա խա-

հար սա նե կան և ետ հար սա նե կան ծի սա կան վար քի հիմ նա կան նմա նու-

թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը։

3.  Դուրս բե րել և վեր լու ծել աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի նա խա հար սա նե կան և 

ետ հար սա նե կան ծի սա կան վար քի փո փո խու թյուն նե րը (դա պայ մա նա վո-

րող գոր ծոն նե րը) ա վան դա կան և ար դի հայ հա սա րա կու թյուն նե րում։
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4. Քն նար կել աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի դե րը ա վան դա կան և ար դի հայ հա-

սա րա կու թյուն նե րում՝ ել նե լով նա խա հար սա նե կան և ետ հար սա նե կան 

վար քի ու սում նա սի րու թյու նից: 

5. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել և հա մա կար գել տե ղե կու թյուն նե րը։

6.  Կի րա ռել Վե նի դի ագ րա մը տե ղե կու թյուն ներ հա մադ րե լու– հա մե մա տե լու 

նպա տա կով։

Թե մայի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րին 
և ծրագ րե րին
1. « Հայոց պատ մու թյան»1 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝ 8–րդ դա սա րան 

• Թե մա 4. « Հայ ժո ղո վուր դը և Հա յաս տա նը XIX–րդ դա րում» (18 ժամ)՝ 

o «Ար ևե լա հայե րի և ա րևմ տա հայե րի ա ռօ րյա կյանքն ու կեն ցա ղը, 

հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը XIX–րդ դա րում և XX–րդ 

դա րի սկզ բում»

Դա սի կա պը պատ մա կան ակ տիվ մտա ծո ղու թյան սկզ բունք նե րի հետ 
1.  Պատ մա կան հե ռան կար, 

2. Փո փո խու թյուն և շա րու նա կա կա նու թյուն։

 

Տես ա վե լին « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 15–29 է ջեր:

Դա սի կր թա կան ռե սուրս նե րը
« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տուփ 

o Ազ գագ րու թյան/ մար դա բա նու թյան աղ բյու րային քար տեր 

o Ու սուց չի թե մա տիկ նոթ

« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տու փի «Ա մու սին նե րի նա խա հար սա նե կան և ետ-

հար սա նե կան ծի սա կան վար քը ա վան դա կան ու ար դի հայ հա սա րա կու թյուն-

նե րում» թե մայի բո լոր քար տերն ա ռանձ նա նում են կա նաչ գու նան շամբ։ 

Դա սի ըն թաց քը

5 րո պե՝ 

Դա սի սկիզբ 
1. Ու սու ցի չը օգ տա գոր ծե լով բազ մա զան մի ջոց ներ, (տե՛ս այս ու ղե ցույ ցի նե-

րա ծու թյու նը) ներ կա յաց նում է դա սի թե ման, հիմ նա կան հար ցադ րու մը, 

նպա տա կը և վերջ նար դյունք նե րը: 

1  Համաձայն «2021–2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով «Հայագիտություն» 

բնագավառի փորձնական չափորոշիչը և ծրագրերը (5–12–րդ դասարաններ) հաստատելու 

մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի ապրիլի 30–ի N 12–Լ հրամանի։ 
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15 րո պե

 Փուլ 1 
1. Ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է Քոր նե լի ռազ մա վա րու թյամբ նո թագ րե լու ձևը2։ 

Այ լընտ րան քային տար բե րա կով տե ղե կու թյուն նե րը հա մա կար գե լու 

անհրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է տվյալ տար բե-

րա կը։ Նշում է, որ յու րա քան չյուր տե ղե կու թյուն ա վե լի լավ հաս կա նա լու և 

վեր լու ծե լու հա մար ցան կա լի է այն հա մա կար գել (տե՛ս ա վե լին՝ « Գիրք 

պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 258–259 է ջե րում):  

2. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին մի ա վո րում է խմ բե րում։ Խմ բի յու րա քան չյուր 

ան դա մի « Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տու փից Ազ գագ րու թյան/ մար դա-

բա նու թյան մե կա կան աղ բյու րային քարտ է տա լիս, հանձ նա րա րում կար-

դալ , Քոր նե լի ռազ մա վա րու թյամբ նո թագ րել կամ այ լընտ րան քային ձևով 

հա մա կար գել ա վան դա կան հա սա րա կու թյան մեջ տղա նե րի ու աղ ջիկ նե-

րի նա խա հար սա նե կան և ետ հար սա նե կան ծի սա կան վար քի հիմ նա կան 

նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը։

3.  Նո թագ րե լուց կամ այ լընտ րան քային ձևով հա մա կար գե լուց հե տո խմ բի 

ան դամ նե րը մի մյանց են ներ կա յաց նում դուրս բեր ված նմա նու թյուն ներն 

ու տար բե րու թյուն նե րը։ 

4. Ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է Վե նի դի ագ րամ կազ մե լու ձևը (տե՛ս ա վե լին՝ 

« Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 123–126 է ջե րում) և 

խմ բե րին հանձ նա րա րում, որ կազ մեն ի րենց դուրս բե րած նմա նու թյուն-

նե րի ու տար բե րու թյուն նե րի Վե նի դի ագ րամ։ Ու սու ցիչն այդ ըն թաց քում 

մո տե նում է խմ բե րից յու րա քան չյու րին ա ջակ ցե լու, որ բո լոր սո վո րող նե րը 

կա րո ղա նան կազ մել դի ագ րա մը։

10 րո պե

 Փուլ 1 –ի ամ փո փում 
1. Ու սու ցի չը հայ տա րա րում է խմ բային աշ խա տան քի ա վար տը։ Նա հրա վի-

րում է խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ներ կա յաց նել ի րենց խմ բե րի կազ-

մած Վե նի դի ագ րամ նե րը։ Մեկ խմ բի ներ կա յաց ման ժա մա նակ մյուս 

խմբե րի ան դամ ներն ի րենց մոտ բո լոր մո տե ցում նե րը նո թագ րում են կամ 

այ լընտ րան քային ձևով հա մա կար գում՝ դրա շնոր հիվ թե մայի վե րա բե րյալ 

ա վե լի ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մե լու նպա տա կով։ 

2 Թույլատրվում է նոթագրել նաև համակարգչով, որպեսզի բոլոր սովորողները կա-

րո ղանան իրագործել առաջադրանքը։ Մտքերը գրավոր կերպով լիարժեք ներկայացնելու 

դժվա րություն ունեցող սովորողների դեպքում, կարելի է բոլոր սովորողներին առաջարկել 

իրենց հարմար որևէ տարբերակով ներկայացնել նյութի հիմնական մոտեցումներն ու 

փաս տարկները։ 
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2. Ու սու ցի չը՝ խմ բե րի ներ կա յա ցում նե րի հիմ քով գրա տախ տա կին կազ մում 

է մի աս նա կան Վե նի դի ագ րամ՝ աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի նա խա հար սա-

նե կան և ետ հար սա նե կան ծի սա կան վար քի նմա նու թյուն ներն ու տար բե-

րու թյուն ներն ամ փո փե լու նպա տա կով:  

3. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին հար ցեր է տա լիս խմ բային աշ խա տանք նե րի 

հիմ քով վեր լու ծա կան միտ քը խթա նե լու հա մար։ Հար ցե րի օ րի նակ ներ՝ 

o Ի՞նչ գոր ծոն նե րով կա րե լի է բա ցատ րել այդ նմա նու թյուն ներն ու տար-

բե րու թյուն նե րը։ 

o Վար քի սահ մա նա փա կում ներն ա վե լի շատ ո ՞ւմ է ին ո ւղղ ված և ին չու՞:

o  Հիմ նա կա նում ի ՞նչ բնույ թի է ին տղա նե րին ո ւղղ ված կար գա վո րում նե-

րը և ի ՞նչ բնույ թի է ին աղ ջիկ նե րին ո ւղղ ված կար գա վո րում նե րը: 

o Ի՞նչ նմա նու թյուն ներ ու տար բե րու թյուն ներ կային՝ ը ստ սո ցի ա լա կան 

խա վե րի:

 

Ու սու ցիչն ամ փո փում է քն նար կու մը՝ հիմն վե լով Ու սուց չի թե մա տիկ նո թի վրա։ 

Դա սի հա ջորդ մա սին ան ցնե լու նպա տա կով ան դրա դառ նում է նաև, թե ի նչ 

նկա տի ու նենք «ա վան դա կան և ար դի հա սա րա կու թյուն ներ» ա սե լով: 

10 րո պե

 Փուլ 2  
1. Ու սու ցի չը խմ բե րին հանձ նա րա րում է, ել նե լով ի րենց տե ղե կու թյուն նե րից, 

ի րենց կամ ի րենց ըն տա նի քի ան դամ նե րի փոր ձից, քն նար կել, թե ի րենց 

ու սում նա սի րած ծի սա կան վար քի որ ա րա րո ղու թյուն ներն են այ սօր պահ-

պան վել և ո րոնք՝ ո չ։  

2. Ու սու ցի չը կազ մա կեր պում է վար քի փո փո խու թյան վրա ազ դող գոր ծոն-

նե րի քն նար կում։ 

5 րո պե

 Դա սի սմ փո փում 
1. Ու սու ցիչն ամ փո փում է դա սը՝ հիմն վե լով Ու սուց չի թե մա տիկ նո թի վրա, և 

նշում վեր լու ծու թյան այն հատ ված նե րը, ո րոնք դուրս են մնա ցել դա սի 

քննար կու մից։ 
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Ու սուց չի թե մա տիկ նոթ 

Ի՞նչ է ա վան դա կան հա սա րա կու թյու նը/մ շա կույ թը

 Հա ճախ ա վան դա կան մշա կույթ ա սե լով՝ են թադ րում են հնուց ե կած, ազ-

գային ա վան դույթ նե րը պահ պա նող ցան կա ցած մշա կու թային հա մա լիր։ Սա-

կայն այս սահ ման ման մեջ մի շարք հաս կա ցու թյուն ներ պա հան ջում են հս տա-

կու թյուն. ի նչ պե՞ս ըն կա լել «հ նուց ե կած» ար տա հայ տու թյու նը, որ քա՞ն «հ նուց», 

ի նչ պե՞ս պար զել ա րդյոք այս կամ այն ա վան դույ թը ազ գային է, թե փո խառ ված, 

ի ՞ն չը և ի նչ պե՞ս հա մա րել ազ գային և այլն։ Նման հար ցե րի պա տաս խան նե րը 

պա հան ջում են եր կար ու սում նա սի րու թյուն կամ ա ռն վազն պատ մու թյան ըն-

թաց քի խոր ի մա ցու թյուն, տե սա կան մո տե ցում նե րի տի րա պե տում։  

Ո րոշ պար զու թյուն մտց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել «ա վան-

դույթ» հաս կա ցու թյու նը «ա վան դա կան մշա կույթ» եզ րույ թից։ Ա վան դույթ ներն 

այ սօր էլ են ձևա վոր վում, դրանք կա րող են լի նել ոչ մի այն ազ գային կամ նույ-

նիսկ՝ լայն խմ բային, այլև ըն տա նե կան, նեղ սո ցի ա լա կան և ան գամ ան հա-

տա կան։ Ցան կա ցած դրա կան փորձ, ո րն ան ձը կամ խում բը մի տում նա վոր 

կրկ նում է, կա րող է հա վակ նել ճա նաչ վե լու որ պես «ա վան դույթ»։ Սա կայն 

«ա վան դա կան մշա կույթ» կամ «ա վան դա կան հա սա րա կու թյուն» եզ րույթն 

ունի ա վե լի հս տակ չա փո րո շիչ ներ։ Նման մշա կույթ նե րը հա կադր վում են ար-

դի հա սա րա կու թյուն նե րին և հայտ նի են նաև որ պես նա խար դի ա կան հա սա-

րա կու թյուն ներ/մ շա կույթ ներ։  

Ա վան դա կան մշա կույ թը (կամ հա սա րա կու թյան տե սա կը) այն հա սա րա-

կու թյունն է, որ տեղ ներ հա մայն քային բազ մա թիվ հա րա բե րու թյուն ներ կար-

գա վոր վում են սո վո րույթ նե րի և ա վան դույթ նե րի հի ման վրա: Ե ՛վ ա վան դույ թը, 

և՛ սո վո րույ թը սերն դե սե րունդ փո խանց վող ի մա ցու թյուն ու փոր ձա ռու թյուն ե ն։ 

Սա կայն ա վան դույթ ա սե լով սո վո րա բար հաս կա նում են մշա կու թային ժա-

ռան գու թյան լայն շր ջա նակ (ծես, բա նա հյու սու թյուն, կրո նա կան պատ կե րա-

ցում ներ և այլն), մինչ դեռ սո վո րույթն ը նդ գր կում է ո րո շա կի ժա մա նա կի հա-

մար բնո րոշ և ո րո շա կի խմ բի հա մար ըն դու նե լի վար քա գիծ։ Գո յու թյուն ու նի 

նաև սո վո րու թային ի րա վունք հաս կա ցու թյու նը, ո րը են թադ րում է սո վո րույ թի 

ու ժով կար գա վոր վող այն պի սի հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք սո վո րույ թից շեղ-

վե լու պա րա գա յում են թադ րում են հա սա րա կա կան պատ ժա մի ջոց նե րի կի-

րա ռում՝ ոչ պաշ տո նա կան դա տաս տա նի տար բեր ձևեր։

Ար դի հա սա րա կու թյան գոր ծու նե ու թյունն ա պա հով վում է օ րենսգր քով, 

օ րենք նե րի փա թե թով, ներ կա յա ցուց չա կան իշ խա նու թյան օ րենսդ րա կան 

մար մին նե րի կող մից և ե րաշ խա վոր վում է սահ մա նադ րու թյամբ։
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Բայց դա չի նշա նա կում, որ սո վո րու թային ի րա վունքն ու ա վան դույ թի ու ժը 

այլևս բա ցար ձա կա պես զի ջում են ի րենց տեղն ու դե րը։ Ա վե լին՝ բազ մա թիվ 

օ րենք ներ ձևա վոր վել են սո վո րու թային ի րա վուն քի հի ման վրա և, ը ստ է ու-

թյան, դրանց ա ռա վել կա նո նա կարգ ված դրույթ ներն ե ն։ Սա կայն եր բեմն էլ 

սո վո րու թային նոր մե րի և ար դի օ րենսդ րու թյան միջև ստեղծ վում են հա կա-

սու թյուն ներ, ին չից հա սա րա կու թյու նը կա րող է նույ նիսկ բա ժան վել խմ բե րի, 

ո րոնք բա նա վի ճում են մի մյանց հետ՝ նա խընտ րե լով դրան ցից մե կը (հմմտ. 

« Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան և ըն տա նե կան բռ նու թյան կան խար գել ման 

ու դրա դեմ պայ քա րի մա սին կոն վեն ցի ա» –ի շուրջ ե ղած հա սա րա կա կան 

քննար կում նե րը)։ 

Ա վան դա կան մշա կույ թը գե րակշ ռում է այն հա սա րա կու թյուն նե րում, որ տեղ 

փո փո խու թյուն ներն ան տե սա նե լի են մեկ սերն դի կյան քի հա մար, և ե րե խա նե րի 

ա պա գան նման, գրե թե նույ նա կան է մե ծա հա սակ նե րի ան ցյա լին։ Այս տեղ տի-

րում է սո վո րույ թի, սերն դե սե րունդ փո խանց վող ա վան դույ թի ու ժը։ Հա սա րա կա-

կան մի ա վոր նե րը կազմ ված են հիմ նա կա նում ծա նոթ մարդ կան ցից և ամ փոփ-

ված են հա մե մա տա բար փոքր հա մայնք նե րում: Այս տե սա կի հա սա րա կու թյուն-

նե րը պահ պա նում են ի րենց հա տուկ մշա կու թային դի մա գի ծը: Այս տեղ ա նա-

ռար կե լի է ա վագ սերն դի հե ղի նա կու թյու նը, ա վագ սե րունդն է նաև հան դի սա-

նում գի տե լի քի և հմ տու թյուն նե րի հիմ նա կան աղ բյու րը։ Մինչ դեռ ար դի կամ 

ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե րին բնո րոշ են ա րագ փո փո խու թյուն նե րը՝ 

պայ մա նա վոր ված ա նընդ հատ ար դի ա կա նա ցող գոր ծըն թաց նե րով։ Գի տե լիք և 

ու նա կու թյուն ներ ձեռք են բեր վում ոչ թե ըն տա նի քում, այլ ի նս տի տու ցի ո նա լաց-

ված հաս տա տու թյուն նե րում, որ տեղ ա պա հով վում է մաս նա գի տա կան կր թու-

թյան մա տա կա րա րումն ու հա մա հար թեց ված դաս տի ա րա կու թյու նը։ 

Ի տար բե րու թյուն ա վան դա կան հա սա րա կու թյան ե ռա սե րունդ և ա վե լի մեծ 

ազ գակ ցա կան ըն տա նե կան խմ բե րի (ա վան դա կան հայ կա կան ըն տա նիք նե-

րում ան դամ նե րի քա նա կը կա րող էր հաս նել մինչև 50–70 մարդ)՝ ար դի հա սա-

րա կու թյան հեն քը հիմ նա կա նում կազ մում են ե րկ սե րունդ խմ բե րը՝ ծնող ներ –

ե րե խա նե րը, ըն տա նիք նե րը։ Եվ, ե թե ա վան դա կան հա մայն քում մար դիկ ան-

ձամբ ճա նա չում է ին մե կը մյու սին, ար դի հա սա րա կու թյու նը հիմ նա կա նում 

ա նա նուն է, այն բաղ կա ցած է մի մյանց չճա նա չող մե ծա քա նակ խմ բե րից։ 

Ա վան դա կան հա սա րա կու թյան տն տե սու թյու նը մին չար դյու նա բե րա կան 

է, այն կազմ ված է գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող գիր չի մա ցող կամ գրա ճա-

նաչ նե րի ցածր տո կոս կազ մող խմ բե րից։ Այս հան րույթ նե րը ճկուն չեն՝ թե՛ սո-

ցի ա լա պես (մի կար գա վի ճա կից մեկ այլ կար գա վի ճա կի ան ցնե լու ա ռու մով), 

թե՛ ֆի զի կա պես (մի բնա կա վայ րից կամ ե րկ րից մյուսն ան ցնե լու ա ռու մով, 

ի նչն ա ռա վել վառ է ար տա հայտ վում կա նանց դեպ քում)։
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 Հա կա ռակ գյու ղատն տե սու թյան վրա հիմն ված ա վան դա կան հա սա րա-

կու թյուն նե րի՝ ար դի հա սա րա կու թյան տն տե սու թյան հեն քը ար դյու նա բե րու-

թյունն է, այն հիմ նա կա նում կենտ րո նա ցած է քա ղաք նե րում, և նույ նիսկ գյու-

ղատն տե սա կան ո լոր տը հիմն ված է տն տե սու թյու նը կազ մա կեր պե լու ար դյու-

նա բե րա կան մի ջոց նե րի վրա։ Թեև պետք է հաշ վի առ նել, որ զար գա ցած ար-

դյու նա բե րա կան շատ ե րկր նե րի գյու ղա կան հա մայնք ներ կա րող են մա սամբ 

պահ պա նել ա վան դա կան հա սա րա կու թյա նը բնո րոշ հատ կա նիշ ներ։ Տե ղա-

շար ժե րը, լի նեն դրանք հա սա րա կա կան թե տա րա ծա կան բնույ թի, ան հա մե-

մատ ա վե լի ա րագ են տե ղի ու նե նում և մատ չե լի ե թե ոչ յու րա քան չյու րի, ա պա 

բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյան հա մար։ 

Այս պի սով՝ մեկ ե րկ րում կա րող են հա մա տեղ վել եր կու տե սա կի մշա-

կույթ ներ՝ հա մա հար թեց ված ար դյու նա բե րա կան և ի նք նա տիպ ա վան դա-

կան: Օ րի նակ՝ Հա յաս տանն ա վան դա կան և ժա մա նա կա կից մշա կույթ նե րի 

բարդ խառ նուրդ է ։

 Մինչ հար սա նե կան և ետ հար սա նե կան ծի սա կան վար քը  
ա վան դա կան հայ հա սա րա կու թյան մեջ

 Հար սա նե կան են այն բո լոր ծի սա կան ա րա րո ղու թյուն նե րը և ձևե րը, ո րոն-

ցով ա պա հով վում են տղա մար դու և կնոջ սե ռա կան կա պի հա րատև կա յու նու-

թյունն ու ամ րու թյու նը, նոր սե րունդ ստեղ ծե լու նպա տա կը (Լի սի ցյան՝ Շա գո յա-

նի գոր ծում, 2011, էջ 563): « Շա տերն են փոր ձել վե րա կանգ նել «իս կա կան» կամ 

«ի դե ա լա կան» հայոց հար սա նի քը, ո րը սո վո րա բար փնտ րում են դա րե րի խոր-

քում: Թվում է՝ ե ղել է մի ժա մա նակ, ե րբ ապ րել են « մա քուր» հայեր, ո ւմ ծե սե րը 

ե ղել են «իս կա կան հայ կա կան», և հե տո ե կել են այլ ևայլ ցե ղեր ու ժո ղո վուրդ ներ 

և «պղ տո րել» իս կա կան, մա քուր հայ «ար տադ րող» այդ ջինջ ա կունք նե րը: Սա 

թյուր պատ կե րա ցում է և լի ո վին ա նըն դու նե լի:» (Շա գո յան, է ջեր 12–13) 

Ա վան դա կան հա սա րա կու թյու նում ա մուս նու թյունն ը նդ հան րա պես ա վե լի 

հի շեց նում է տն տե սա կան գոր ծարք, քան եր կու ան հա տի զգաց մունք նե րից 

ծնված մի աս նու թյուն, թեև նման դեպ քեր նույն պես պա տա հում է ին՝ չնա յած 

դրանք ա վե լի շուտ բա ցա ռու թյուն է ին, քան օ րի նա չա փու թյուն (Շա գո յան, 

2011, էջ 137)։ Հայ ա վան դա կան հա սա րա կու թյան մեջ ա մուս նու թյան հետ 

կապ ված հար ցե րը կար գա վո րում է ին հիմ նա կա նում նո րապ սակ նե րի ծնող-

նե րը: Նրանք ոչ մի այն կա րող է ին հաշ վի չառ նել ա մուս նա ցող նե րի կար ծի քը, 

այլև ա պա գա ա մու սին նե րին նույ նիսկ տե ղյակ չպա հել ար դեն ըն թա ցող խնա-

մի ա կան բա նակ ցու թյուն նե րի մա սին՝ չբա ցա ռե լով ա մուս նու թյունն ա ռանց 

փե սայի ներ կա յու թյան: 
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Դաս տի ա րակ ված ե րի տա սար դից ա կն կալ վում էր նրա հնա զան դու թյունն 

ար տա հայ տող մի այն մեկ պա տաս խան. « Դուք հա վա նել եք, էլ ես ի ՜նչ կա րող 

եմ ա սել»: Այդ ա ռի թով տղայի հետ խո սողն ան պայ ման մայրն էր, ո րով հետև 

տղան հո րից այն քան էր ա մա չում, որ նման հար ցի շուրջ նրա հետ խո սելն ո ւղ-

ղա կի ան հնար էր: Սե փա կան ա մուս նու թյան հար ցը կա րող է ին ի րենք կար-

գա վո րել մի այն ծնո ղա զուրկ և ի նք նու րույն կյանք վա րող տղա նե րը: 

 Հարս նա ցու ը նտ րե լիս սո վո րա բար ա ռաջ նորդ վում է ին ոչ մի այն և ոչ այն-

քան հարս նա ցո ւի բա րե մաս նու թյուն նե րով ու ա ռա քի նու թյուն նե րով, որ քան 

նրա մոր և հոր գեր դաս տա նի մա սին տե ղե կու թյուն նե րով: Տղայի մա սին կար-

ծիք կազ մե լիս նույն պես հաշ վի էր ա ռն վում հոր համ բա վը (Շա գո յան, 2011, էջ 

43): Հար սա նե կան ծե սի ան բա ժա նե լի մասն է ին կազ մում խնա մի ա ցող կող-

մե րի՝ հար սա նի քին նա խոր դող բա նակ ցու թյուն նե րը (Շա գո յան, 2011, էջ 44)։ 

Ա վան դա կան հա սա րա կու թյան մեջ աղ ջիկ նե րի կյանքն ըն թա նում էր զգա լի ո-

րեն սահ մա նա փակ տա րած քում: Նրանց հնա րա վոր էր տես նել, օ րի նակ, բա-

ցօթյա տո նախմ բու թյուն նե րի, ո ւխ տագ նա ցու թյուն նե րի և այլ ծի սա կան մի ջո-

ցա ռում նե րի ժա մա նակ, աղ բյու րից ջուր բե րե լիս, այ գի նե րում բեր քա հա վա-

քին մաս նակ ցե լիս և ան տառ նե րում պտուղ հա վա քե լիս, ար տե րում քաղ հան 

ա նե լիս, ի սկ քա ղաք նե րում աղ ջիկ ը նտ րե լու լա վա գույն վայ րե րից է ին հա մար-

վում քա ղա քային բաղ նիք նե րը (Շա գո յան, 2011, էջ 46)։ Ե թե գյու ղի փոք րա թիվ 

բնակ չու թյուն ու նե ցող հա մայնք նե րում կա նայք ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի տե-

ղե կու թյուն ներ ու նե ին « հար մար» հարս նա ցու նե րի մա սին, և պաշ տո նա կան 

«աղ ջիկ տե սի» կա րիք չկար, ա պա քա ղա քում, ի նչ պես նաև մեկ այլ գյու ղից 

աղ ջիկ ը նտ րե լիս, ա պա գա հարս նա ցո ւի հետ ծա նո թու թյու նը շատ ա վե լի ծի-

սա կա նաց ված էր (Շա գո յան, 2011, էջ 47)։ Մինչև վերջ նա կան պա տաս խան 

տա լը ա ղջ կա կող մը, հատ կա պես ե թե մեկ այլ գյու ղից է ին, «տն տես (տու նը 

տես նե լու) է ին գնում», այ սինքն՝ գնում է ին տղայի տու նը տես նե լու. ի ՞նչ կա րո-

ղու թյուն ու նեն, ի նչ պի սի՞ նիս տու կաց, հարց նում է ին գյու ղա ցի նե րից տղայի 

վարք ու բար քի մա սին, ստու գում տղայի «օխ տը պոր տը»՝ պար զե լու՝ ա րդյո՞ք 

հի վանդ ներ կամ հան ցա գործ ներ չեն ու նե ցել (Շա գո յան, 2011, էջ 50)։ Հար սա-

նիքն ա վան դա կան հայ հա սա րա կու թյուն հե տաքրք րու թյուն նե րի բա խում էր 

պա րու նա կում։ Հե տաքրք րու թյուն նե րի բախ ման հիմ նա կան պատ ճա ռը 

ա մուս նու թյու նը նախ ևա ռաջ որ պես տն տե սա կան գոր ծարք ըն կա լելն էր. 

տղայի կող մը ջա նում էր հարս նա ցու ձեռք բե րել հնա րա վո րինս քիչ ծախ սե-

րով, ի սկ հար սի կող մը, ը նդ հա կա ռա կը, տղայի կող մից հնա րա վո րինս մեծ 

գու մար և նվեր ներ ստա նալ (Շա գո յան, 2011, էջ 56)։ Ան ցու մային ծե սե րի դա-

սա կան փու լե րի նման հայոց հար սա նե կան ծի սա շա րը նույն պես բա ժան վում 

էր ե րեք փու լի՝ ան ջատ ման, մի ջան կյալ և մի աց ման: 
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Ա մուս նա կան ծե սի դեպ քում այդ փու լե րը հա մա պա տաս խա նում է ին ե րեք 

հիմ նա կան շր ջան նե րի՝ մինչ հար սա նե կան ծե սեր, բուն հար սա նիք և հետ-

հար սա նե կան ծի սա շար (Շա գո յան, 2011, էջ 510): Մինչ հար սա նե կան ծի սա-

շարն ու ներ եր կու հիմ նա կան նպա տակ՝ 1) ա մուս նա ցող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րի միջև նախ նա կան բա նակ ցու թյուն ներ վա րելն ու 2) ա մուս նա ցող կող մե րի 

միջև հա մա ձայ նու թյան հաս տա տու մը: Ա ռա ջին նպա տակն ի րա կա նաց նե լուն 

է ին ո ւղղ ված աղ ջիկ տեսն ու խնա մա խո սու թյու նը: Ի սկ ա ղջ կա ըն տա նի քի հա-

մա ձայ նու թյու նը ձեռք բե րե լուց հե տո տե ղի է ին ու նե նում այդ հա մա ձայ նու-

թյունն ամ րապն դող և հան րու թյա նը դրա մա սին տե ղե կաց նող ծե սե րը՝ խոսք-

կա պը, նշա նադ րու թյունն ու հարս նա տե սը, նվեր նե րի հան րային փո խա նա-

կու թյու նը, ո րոնք, ը ստ է ու թյան, բա նակ ցող կող մե րի ա մուս նա կան « պայ մա-

նա գիր» կն քե լու ծի սա կան ա րա րո ղու թյուն ներն են: Այս նպա տակ նե րին 

ո ւղղված ծե սե րը կա րող են բազ մա պատկ վել, ծա վալ վել կամ, ը նդ հա կա ռա կը, 

կրճատ վել՝ կախ ված կող մե րի ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից և տվյալ 

ժա մա նա կաշր ջա նի ծի սա կան նոր մե րից (Շա գո յան, 2011, էջ 135): Հետ հար սա-

նե կան խմ բի ծե սերն ու նեն եր կու հիմ նա կան նպա տակ. նախ՝ նրանք ա մուս-

նա ցող նե րին մաք րա գոր ծում են ան ցու մային ծե սե րի ազ դե ցու թյամբ և դրա-

նով ազ դա րա րում ան ցման ա վար տը, և ե րկ րորդ՝ ա մուս նա ցող նե րի ըն տա-

նիք նե րի միջև հաս տա տում են նոր կար գի հա րա բե րու թյուն ներ՝ այլ « պայ մա-

նագ րային» հի մունք նե րով, ո րոնք վե րաց նե լու են եր կու կող մե րի միջև առ կա 

բո լոր նյու թա կան պար տա վո րու թյուն ներն ու վերջ նա կա նա պես հաս տա տում 

կնոջ ան ցու մը նոր ըն տա նիք (Շա գո յան, 2011, էջ 510): 
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Դա սի թե ման
 Հայ կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը 19–րդ դա րում և  
20–րդ դա րի սկզ բին Օս մա նյան և Ռու սա կան կայս րու թյուն նե րում ու 
Պարս կաս տա նում (Ի րա նում) 

Դա սի հիմ նա կան հար ցադ րու մը
 Հայ կա նայք որ քա նո՞վ է ին հա սա րա կայ նո րեն ակ տիվ 19–րդ դա րում և 20–

րդ դա րի սկզ բին Օս մա նյան և Ռու սա կան կայս րու թյուն նե րում ու Պարս-

կաս տա նում (Ի րա նում)։ 

Դասն ո ւղ ղոր դող հար ցե րը
1.  Հայ կա նանց հա սա րա կա կան հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյու նը ո ՞ր ո լորտ-

ներն էր ը նդ գր կում և ին չու՞:  

2. Ի՞նչ գոր ծոն ներ կա րող է ին պայ մա նա վո րել հայ կա նանց հա սա րա կա կան 

հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյու նը։ 

Դա սի նպա տա կը 
• Օգ նել սո վո րող նե րին կազ մել սե փա կան բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա-

կան պատ կե րա ցու մը 19–րդ դա րում և 20–րդ դա րի սկզ բին Օս մա նյան և 

Ռու սա կան կայս րու թյուն նե րում և Պարս կաս տա նում (Ի րա նում) հայ կա-

նանց հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ:  

• Օգ նել սո վո րող նե րին, որ կի րա ռեն բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա կան 

պատ կե րա ցում ձևա վո րե լու հմ տու թյուն նե րը և թե մայի շուրջ գի տե լիք նե-

րը ա ռօ րե ա յում՝ օ րի նակ, ներ կա յում կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու նե-

ու թյան հա մե մա տա կան քն նարկ ման հար ցում։

Դա սի վերջ նար դյունք նե րը 
1. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել և ներ կա յաց նել 19–րդ դա րում և 20–

րդ դա րի սկզ բին Օս մա նյան և Ռու սա կան կայս րու թյուն նե րում ու Պարս-

կաս տա նում (Ի րա նում) հայ կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան 

հիմ նա կան ո լորտ նե րը (օ րի նակ կր թու թյուն), տե սակ նե րը (օ րի նակ մի ու-

թյուն նե րի, ըն կե րակ ցու թյուն նե րի հիմ նում), և ձևա չա փը (օ րի նակ դրա-

մա հա վաք ման մի ջո ցով), կա նանց և տղա մարդ կան հա սա րա կա կան 

գոր ծու նե ու թյան ո լոր տային նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը։ 

2. Վեր լու ծել այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կա րող է ին պայ մա նա վո րել 19–րդ դա րում 

և 20–րդ դա րի սկզ բին Օս մա նյան և Ռու սա կան կայս րու թյուն նե րում ու Պարս-

կաս տա նում (Ի րա նում) հայ կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը։ 

3. Փաս տարկ ված կար ծիք կազ մել 19–րդ դա րում և 20–րդ դա րի սկզ բին Օս-

մա նյան և Ռու սա կան կայս րու թյուն նե րում ու Պարս կաս տա նում (Ի րա նում) 

հայ կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ։ 
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Թե մայի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րին 
և ծրագ րե րին

Դասապլանը և քարտերը կարող են կիրառվել ստորև նշված ծրագրերի 

շրջանակում՝ ուսուցչի ընտրությամբ։

1. « Հայոց պատ մու թյան» 1 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝ 8–րդ դա սա րան 

• Թե մա 4. « Հայ ժո ղո վուր դը և Հա յաս տա նը XIX–րդ դա րում» (18 ժամ)՝ 

o Հա յաս տա նի սո ցի ալ–տն տե սա կան, ի րա վա քա ղա քա կան կա ցու-

թյու նը Ռու սա կան և Օս մա նյան կայս րու թյուն նե րի կազ մում XIX–րդ 

ե րկ րորդ կե սի և XX–րդ դա րի սկզ բին։ 

o Ար ևե լա հայե րի և ա րևմ տա հայե րի ա ռօ րյա կյանքն ու կեն ցա ղը, 

հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը XIX–րդ դա րում և XX–րդ 

դա րի սկզ բում:

•  Թե մա 5. «Ազ գային մշա կույ թը Մայր հայ րե նի քում և գաղ թօ ջախ նե-

րում (XV–XX դա րի սկիզբ)» (14 ժամ)

I. Դպ րոց նե րը և կր թա կան գոր ծը

2. « Հա սա րա կա գի տու թյան»2 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝ 
• 8–րդ դա սա րան

o Թե մա 4. Թի մային և նա խագ ծային աշ խա տանք (8 ժամ)

• 10–րդ դա սա րան
o Թե մա 2. Մարդ և հա սա րա կու թյուն (10 ժամ)

Դա սի կա պը պատ մա կան ակ տիվ մտա ծո ղու թյան սկզ բունք նե րի հետ 
1.  Պատ մա կան հե ռան կար

2.  Պատ ճառ և հետ ևանք 

3. Վ կա յու թյուն

 Տե՛ս ա վե լին « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 15–29 է ջեր:

1  Համաձայն «2021–2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով «Հայագիտություն» 

բնագավառի փորձնական չափորոշիչը և ծրագրերը (5–12–րդ դասարաններ) հաստատելու 

մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի ապրիլի 30–ի N 12–Լ հրամանի։ 
2  Համաձայն «2021–2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով «Հասարակագիտություն» 

առարկայի փորձնական չափորոշիչը և ծրագրերը (7–12–րդ դասարաններ) հաստատելու 

մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի ապրիլի 30–ի N 19–Լ հրամանի։ 
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Դա սի կր թա կան ռե սուրս նե րը
« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տուփ՝

o  Հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ աղ բյու րային քար տեր 

o Ու սուց չի թե մա տիկ նոթ 

« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տու փի « Հայ կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու

նեու թյու նը 19–րդ դա րում և 20–րդ դա րի սկզ բին Օս մա նյան և Ռու սա կան 

կայս րու թյուն նե րում և Պարս կաս տա նում (Ի րա նում)» թե մայի բո լոր քար տերն 

ա ռանձ նա նում են մոխ րա գույն գու նան շամբ։ 

Դա սի ըն թաց քը՝

5 րո պե՝ 

Դա սի սկիզբ
 

1. Ու սու ցի չը դա սը մեկ նար կում է հար ցով, թե  սո վո րող նե րը Հա յաս տա նում 

այ սօր գոր ծող ի նչ հիմ նադ րամ ներ կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-

թյուն ներ գի տեն, ո րոնց հիմ նա դիր նե րը կամ ղե կա վար նե րը կա յանք են: 

Հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ու սու ցի չը տա լիս է 2 րո պե՝ ա ռա ջար կե-

լով նշել դրանց ա նուն ներն ու գոր ծու նե ու թյան տե սա կը: Ե թե ա շա կերտ-

նե րը դժ վա րա նում են օ րի նակ ներ բե րել, ու սու ցի չը հու շում է և մի քա նի 

օ րի նակ բե րում, օ րի նակ՝ « Հա յաս տա նում կա նանց հիմ նադ րամ», « Վին-

նեթ Հա յաս տան կա նանց ռե սուրս կենտ րոն նե րի ցանց» և այլն։ Ու սու ցի չը 

կա րող է նաև նա խոր դող դա սին սո վո րող նե րին հանձ նա րա րել հա մա-

ցան ցում փնտ րել հիմ նադ րամ ներ կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-

թյուն ներ ո րոնց հիմ նա դիր նե րը կամ ղե կա վար նե րը կա յանք ե ն։ 

2. Ու սու ցի չը տա լիս է ե րկ րորդ հար ցը թե սո վո րող նե րը 19–րդ դա րում նմա-

նա տիպ գոր ծու նե ու թյան ի նչ օ րի նակ ներ գի տեն։ 

3. Սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը քն նար կե լուց հե տո ու սու ցի չը ներ կա յաց-

նում է դա սի թե ման, հիմ նա կան հար ցադ րու մը, նպա տա կը և վերջ նար-

դյունք նե րը: 
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15 րո պե

 Փուլ 1 
1. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին մի ա վո րում է խմ բե րում։ Խմ բի յու րա քան չյուր 

ան դա մի « Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տու փից հա սա րա կա կան գոր ծու-

նեու թյան վե րա բե րյալ մե կա կան աղ բյու րային քարտ է տա լիս։

2.  Քար տե րը բա ժա նե լուց հե տո ու սու ցի չը գրա տախ տա կին պատ կե րում է 

ա ղյու սակ՝ ը ստ հետ ևյալ սյու նակ նե րի՝ ան վա նում, հիմ նա դիր նե րի սո-

ցիա լա կան խավ, ակ տի վու թյան ո լորտ, ակ տի վու թյան տե սակ, ակ տի վու-

թյան ձևա չափ, քա ղաք/ գյուղ: Խմ բե րը նույն ա ղյու սա կը կազ մում են ի րենց 

մոտ։ 

3. Խմ բե րը ի րենց մոտ ե ղած քար տե րից դուրս են բե րում և ի րենց ա ղյու սակ-

նե րում լրաց նում հա մա պա տաս խան տվյալ նե րը։ 

4. Աշ խա տան քի ա վար տին կազ մում են ա ղյու սա կի տվյալ նե րի ամ փոփ 

նկա րա գի րը. քա նի ըն կե րակ ցու թյուն են ու սում նա սի րել, ակ տի վու թյան և 

ո լոր տի քա նի տե սակ և այլն։ 

5. Ու սու ցի չը հայ տա րա րում է խմ բային աշ խա տան քի ա վար տը։ Նա հրա վի-

րում է խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ներ կա յաց նել ի րենց կազ մած ա ղյու-

սակ ներն ամ փոփ ձևով։ 

15 րո պե

 Փուլ 1 –ի ամ փո փում
1. Խմ բային աշ խա տանք նե րի ներ կա յա ցում նե րի ա վար տին ու սու ցի չը հար-

ցեր է տա լիս վեր լու ծա կան աշ խա տան քը խթա նե լու նպա տա կով։ Սո վո-

րող նե րի պա տաս խան նե րից ել նե լով կա րող է Ու սուց չի թե մա տիկ նո թից 

լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դել։ Հար ցե րի օ րի նակ ներ՝

o  Ի ՞նչ կա րե լի է եզ րա կաց նել դուրս բեր ված տվյալ նե րը հա մադ րե լու 

ար դյուն քում։

–  Կա նայք քա ղաք նե րո՞ւմ է ին ա վե լի ակ տիվ հա սա րա կա կան գոր-

ծու նե ու թյուն ծա վա լում, թե՞ գյու ղե րում:

– Կրթ վա ծու թյան աս տի ճանն ա րդյոք ազ դո՞ւմ էր հա սա րա կա կան 

գոր ծու նե ու թյան վրա:

–  Վեր լու ծե լով տվյալ նե րը՝ ի ՞նչ օ րի նա չա փու թյուն ներ եք նկա տում։

–  Դի տա կե լով տղա մարդ կանց և կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու-

նե ու թյան ո լորտ նե րը և դրան ցում ե ղած տար բե րու թյուն նե րը, ի ՞նչ 

նմա նու թյուն ներ կամ տար բե րու թյուն ներ եք նկա տում: 

–  Կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը պայ մա նա վո րող ի ՞նչ 

գոր ծոն ներ կա րե լի ա ա ռանձ նաց նել։
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2. Ու սու ցիչն ամ փո փում է քն նար կու մը՝ ան դրա դառ նա լով ա շա կերտ նե րի 

պա տաս խան նե րին և տա լիս է ը նդ հա նուր եզ րա կա ցու թյուն ներ:

Ամ փո փում 
1. Ու սու ցիչն ամ փո փում է դա սը «Եր կու ա ստղ և մի ցան կու թյուն» ռազ մա վա-

րու թյամբ։ Սո վո րող նե րը թղ թի վրա գրում են եր կու բան, որ սո վո րե ցին 

դա սի ըն թաց քում, և մեկ բան, ո րի մա սին կու զե ին ա վե լին ի մա նալ: 

2. Ու սու ցի չը հա վա քում է թղ թե րը և ա վար տում դա սը։ 

3. Ու սու ցի չը դա սից հե տո վեր լու ծում է սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը, և 

դուրս բե րում հե տա գա քայ լե րը՝ նրանց ու սում նա ռու թյու նը զար գաց նե լու 

ո ւղ ղու թյամբ։ 

Ուսուցչի թեմատիկ նոթ
 Կա նանց ստեղ ծած կա մա վոր ըն կե րակ ցու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյունն 

օգ նում է պատ կե րա ցում կազ մել տվյալ հա սա րա կար գում կա նանց (կամ 

նրանց հա մար այ լոց կող մից սահ ման ված) դե րե րի, պար տա վո րու թյուն նե րի ու 

ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ: 

Ի՞նչ են կա մա վոր ըն կե րակ ցու թյուն նե րը
 Կա մա վոր ըն կե րակ ցու թյուն նե րը « ֆոր մալ կազ մա կերպ ված մարդ կանց 

խմբեր [են], ո րի ան դամ նե րը՝ լի նեն [ն րանք] ան հատ ներ թե կազ մա կեր պու-

թյուն ներ, ի րենց գոր ծու նե ու թյան հա մար ֆի նան սա կան վար ձատ րու թյուն չեն 

ստա նում» (Knoke, 1986, p. 2): Այս խմ բե րը գոր ծում են հա նուն որ ևէ նպա տա-

կի։ Կա նանց կա մա վոր ըն կե րակ ցու թյուն ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք կա մա վոր 

ըն կե րակ ցու թյուն ներ, ո րոնք հիմ նել են կա նայք կամ ո րոնց ան դամ նե րը հիմ-

նա կա նում (եր բեմն ոչ մի այն) կա նայք են:
 

Ընդ հա նուր տե ղե կու թյուն 
Ընդ հան րա պես, կա նանց կա մա վոր ըն կե րակ ցու թյուն ներն ամ բողջ աշ-

խար հում ան վա նա կա նո րեն սկզբ նա վոր վել են ու ձևա վոր վել 19–րդ դա րի ե րկ-

րորդ կե սից: Դրան ցից ա ռա ջին նե րը մե ծա մա սամբ հիմ նել են « հա րուստ դա-

սի» (leisured class) կա նայք։ Նրանք հա ճախ ա ռաջ նորդ վում է ին այն պատ կե-

րաց մամբ, որ կա նայք բա րո յա պես ա վե լի պար կեշտ ե ն՝ ու նեն մայ րա կան 

հատ կա նիշ ներ, և պետք է մայ րա բար խնամք տա ծեն կա րի քա վոր նե րի նկատ-

մամբ, օգ նեն նրանց պայ քա րել բա րո յա կան ա նար դա րու թյուն նե րի դեմ, ի նչ-

պես օ րի նակ ստր կու թյու նը:

Կա տե սա կան բա նա վեճ առ այն, թե որ քա նով էր կա նանց կող մից կա մա-

վոր ըն կե րակ ցու թյուն նե րի հիմ նու մը հան դի սա նում նրանց մաս նա վոր տա րած-

քի ը նդ լայ նում և որ քա նով էր մուտք հան դի սա նում դե պի հան րային տա րածք:
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Մաս նա վո րա պես՝ ըն դուն ված է կար ծել, որ հան րային տա րած քը տղա-

մարդ կանց կող մից ստեղծ ված մի ջա վայրն է, ի սկ մաս նա վոր տա րած քը՝ տղա-

մարդ կանց կող մից կա նանց հա մար նա խա տես ված նեղ ան ձնա կան, ըն տա-

նե կան տա րած քը: Ա վան դա կան հա սա րա կու թյու նում կա նանց գոր ծուն մաս-

նակ ցու թյու նը հան րային տա րած քում խիստ սահ մա նա փակ էր (օ րի նակ՝ կա-

նայք ը նտ րե լու ի րա վունք չու նե ին, փո ղո ցում այլ տղա մարդ կանց հետ չէ ին 

կա րող խո սել և ան գամ, ո րոշ դեպ քե րում, տղա մար դու կող քով ան ցնե լիս շրջ-

վում է ին այլ կողմ): Ըն տա նե կան, կեն ցա ղային պար տա վո րու թյուն նե րը գտն-

վում է ին կա նանց տի րույ թում: 

Մաս նա վոր և հան րային տա րածք նե րի վե րա բե րյալ վե րոն շյալ բա նա վե-

ճում կա տե սա կան եր կու մո տե ցում. ա ռա ջի նի հա մա ձայն՝ կա նանց կա մա վոր 

ըն կե րակ ցու թյուն նե րի հիմ նու մը ան ձնա կան տա րած քի ը նդ լայ նում էր, քա նի 

որ կր թու թյամբ զբաղ վելն ըն կալ վում էր որ պես նրանց ան ձնա կան պար տա վո-

րու թյուն նե րի շա րու նա կու թյուն, ի սկ ե րկ րոր դի հա մա ձայն՝ կա նանց կա մա վոր 

ըն կե րակ ցու թյուն նե րի ստեղ ծու մը կա նանց մուտքն էր հան րային տա րածք և 

սե փա կան գոր ծու նա կու թյան ցու ցադ րու մը: 

Կա նանց հա սա րա կա կան ակ տի վու թյունն Օս մա նյան կայս րու թյու նում
 Թեև 19–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սից Օս մա նյան կայս րու թյու նում սկ սե ցին 

գոր ծել տար բեր էթ նիկ խմ բե րի կող մից ստեղծ ված ըն կե րակ ցու թյուն ներ, այ-

նո ւա մե նայ նիվ՝ դրանք օ րի նա կա նաց վե ցին մի այն 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան 

հե ղա փո խու թյու նից հե տո: 

Օս մա նյան կայս րու թյու նում կա նանց ա ռա ջին ըն կե րակ ցու թյուն նե րը 

ստեղծ վել են քրիս տո նյա նե րի և հրե ա նե րի կող մից և որ պես կա նոն հե տապն-

դել են բա րե գոր ծա կան, աղ քա տախ նամ ու որ բախ նամ նպա տակ ներ: Կ. Պոլ-

սում այս պի սի ա ռա ջին ըն կե րակ ցու թյուն նե րից է ե ղել «Հ րե ա կա նանց քրիս-

տո նեա կան կր թու թյան ա ջակ ցու թյան Կոս տանդ նու պոլ սի օ ժան դակ կա նանց 

ըն կե րակ ցու թյու նը» (Constantinople Auxiliary Ladies’ Association for Promoting the 

Christian Education of Jewish Females): Նմա նօ րի նակ ըն կե րակ ցու թյուն նե րից էր 

նաև 1861 թ. Օս մա նյան կայս րու թյան հույն բան կային աշ խա տող նե րի և 

ա ռևտրա կան նե րի կա նանց կող մից հիմն ված ըն կե րու թյու նը՝ Peran Philoptochos 

Adelphotis ton Kyrion (Բե րայի կա նանց բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն), 

ո րը, ի դեպ, մինչ օ րս գոր ծում է: Այս ըն կե րակ ցու թյու նը սկզ բում ա ջակ ցել է 

աղ քատ նե րին՝ նրանց հա մար ի րեր և ան վճար բու ժօգ նու թյուն ա պա հո վե լով։ 

Մահ մե դա կան կա նանց կող մից հիմն ված ա ռա ջին ըն կե րակ ցու թյուն նե րը 

ստեղծ վել են 1876 թ., ի ար ձա գանք նախ՝ Սեր բի այի և հե տո՝ Ռու սա կան կայս-

րու թյան հետ պա տե րազմ նե րին:
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  Այս ըն կե րակ ցու թյուն ներն ու նե ցել են հայ րե նա սի րա կան– բա րե գոր ծա կան 

նպա տակ ներ՝ ա ջակ ցե լու զին վոր նե րին, հի վան դա նոց նե րին և այլն: 

 Հայ կա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րը
Կ. Պո լի սը Օս մա նյան կայս րու թյան մշա կու թային հիմ նա կան կենտ րոն նե-

րից էր, և հայ ըն կե րակ ցու թյուն նե րի մեծ մա սը սկզբ նա վոր վել է հենց այդ քա-

ղա քում։ Հա սա րա կա կան ակ տի վու թյան ա ռա ջին օ րի նակ նե րը կա րե լի է տես-

նել դեռ 1810 թվա կա նից: Մաս նա վո րա պես՝ վար դա պետ Հ. Ղու կաս Ին ճի ճե ա-

նի նա խա ձեռ նու թյամբ « Տիւ զե ան ա մի րա յա կան ըն տա նի քի եր կու ե րի տա-

սարդ ան դամ ներ կազ մա կեր պում են «Ար շա րու նե աց» ա նու նով մի ըն կե րու-

թիւն, ո րի նպա տակն էր հան րա մատ չե լի գրա կան հրա տա րա կու թիւն ներ 

ա նե լը» (Լե ո, 1911, էջ 12)։ 1812 թ. Այս ըն կե րու թյու նը հրա տա րա կում է « Դի տակ 

Բիւ զան դե ան» ե րկ շա բա թա թեր թը՝ հայե րեն ա ռա ջին աշ խար հա բար հրա տա-

րա կու թյու նը: Հայ կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան ակ նա ռու օ րի-

նակ նե րից է «Ազ գա նո ւէր հա յու հե աց ըն կե րու թե ան» հիմ նու մը (հիմ նադր ված 

1879թ. Ապ րի լի 11 –ին)։ Այն նպա տակ ու ներ նպաս տել հայ ի գա կան սե ռի դաս-

տի ա րա կու թյա նը: Ը ստ ըն կե րու թյան հի մա դիր նե րի տվյալ ժա մա նա կաշր ջա-

նում ջան քե րի մեծ մասն ո ւղղ վում էր հայ կա կան գա վառ նե րում մի այն տղա-

մարդ կանց կրթու թյան ա պա հով մա նը, կա նանց թող նե լով տգի տու թյան ստ վե-

րի մեջ, ո ւս տի 1880 թ. հրա տա րա կած ի րենց տե ղե կագ րում նշում են,– «... ըն

կե րու թիւնս ա ռա ջին ան գամ ե կաւ փա րա տել սոյն ան տար բե րու թյան մշու շը 

հրա ւի րե լով զՀա յու հիս ի րենց կոչ ման ծա ռայել. Գրե թէ բո լոր Հայ Տիկ նայք եւ 

Օ րի որդք ե կան հա ւա քո ւե ցան սոյն դրո շա կին ներ քեւ, ու սկ սան ի րենց ջան քե

րը մի աց նել Հա յաս տա նի ա ղջ կանց մտաց մէջ լոյս սփ ռե լու»: (Տե ղե կա գիր 

1879–1880, էջ 3)։ «Ազ գան վեր հա յու հյա ցին» գրե թե զու գա հեռ հիմն վել է նաև 

Դպ րո ցա սեր հա յու հյաց ըն կե րու թյու նը (1880թ.–ից «Դպ րո ցա սեր տիկ նանց 

ըն կե րու թյուն»), ո րը դար ձել է ա րևմ տա հայ կա նանց ա մե նաեր կա րա կյաց 

կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կը: (Հա րու թյու նյան, 2005): Ար դեն 19–րդ դա րի 

ե րկ րորդ կե սին ա ռա ջա ցել է ին բազ մա թիվ ըն կե րակ ցու թյուն ներ, ո րոնք «ծն-

վում է ին, ապ րում է ին մի ժա մա նակ և տե ղի տա լիս ու րիշ այ լա նուն կազ մա-

կեր պու թիւն նե րի» (Լե ո, 1911, էջ 17):

Նույ նիսկ Կ.Պոլ սից դուրս գոր ծող շատ հայ ըն կե րակ ցու թյուն ներ կազմ վել 

են Կ.Պոլ սում գտն վող ըն կե րակ ցու թյուն նե րի օ րի նա կով կամ դար ձել են այդ 

ըն կե րակ ցու թյուն նե րի մաս նա ճյուղ։ Կ.Պոլ սում գոր ծող հայ ըն կե րակ ցու թյուն-

նե րի թի վը, ը ստ Եփ րեմ Պո ղո սյա նի աշ խա տու թյան շուրջ 350 էր, ի սկ հայ կա-

կան վի լայեթ նե րում՝ մոտ 580, ևս շուրջ 350 հայ կա կան ըն կե րակ ցու թյուն ներ 

գոր ծում է ին կայս րու թյան այլ բնա կա վայ րե րում։ Մաս նա վո րա պես՝
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•  Կ. Պոլիս՝ 350 ընկերակցություն, որից 80-ը՝ կանանց կողմից հիմնա դրված։

•  Վա նի վի լայեթ՝ 74 ընկերակցություն, ո րից 5 –ը՝ կանանց կողմից հիմնա դրված։

• Էրզ րու մի (Կա րին) վի լայեթ՝ 107 ընկերակցություն, ո րից 7 –ը՝ կանանց կող-

մից հիմնա դրված։

•  Խար բեր դի վի լայեթ՝ 191 ընկերակցություն, ո րից 16 –ը՝ կանանց կողմից 

հիմնա դրված։

•  Մու շի վի լայեթ՝ 74 ընկերակցություն, ո րից բո լո րը տղա մարդ կանց կող մից 

հիմ նադր ված։ 

•  Դի ար բե քի րի (Ա միդ) վի լայեթ՝ 21 ընկերակցություն, ո րից 1 –ը՝ կանանց 

կողմից հիմնա դրված։

•  Սե բաս տի այի (Ս վազ) վի լայեթ՝ 114 ընկերակցություն, ո րից 5 –ը՝ կանանց 

կողմից հիմնա դրված։

 Հարկ է նկա տել, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նում ստեղծ ված եր կա րա կյաց 

ըն կե րակ ցու թյուն նե րից «Դպ րո ցա սէր հա յու հե աց ըն կե րու թիւ նը» օ ժան դա կու-

թյուն է տրա մադ րել նաև Սո վե տա կան Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը աղ-

ջիկ նե րի վար ժա րան հիմ նե լու նպա տա կով։ 

 Կա նանց հա սա րա կա կան ակ տի վու թյու նը Ռու սա կան կայս րու թյու նում
19–րդ դա րի սկզ բին Ռու սա կան կայս րու թյու նում հիմն ված ըն կե րակ ցու-

թյուն նե րը որ պես կա նոն կրո նա կան հիմ քով ստեղծ ված խմ բեր է ին։ Ա լեք սանդր 

II –ի օ րոք (1855–1881) կա նանց կող մից հիմն ված ա ռն վազն 33 ըն կե րակ ցու թյուն 

կար, ի սկ մինչև 19–րդ դա րի ա վարտն այդ թի վը բազ մա պատկ վել էր: 1901 

թվա կա նին կա նանց կող մից հիմն ված մոտ 4000 ըն կե րակ ցու թյուն կար: 

20–րդ դա րի սկզ բին փոխ վել է ին նաև ըն կե րակ ցու թյուն նե րի ձևա վոր ման 

նպա տակ ներն ու հայե ցա կար գը։ Կա նայք հիմ նադ րում է ին նաև այնպ սի սի 

ըն կե րա կու թյուն ներ, ո րոնք ը նդ դի մա նում է ին ցա րիզ մի վա րած քա ղա քա կա-

նու թյա նը և այդ մո տեց մամբ տար բեր վում է ին մյուս ըն կե րակ ցու թյուն նե րից: 

  Հայ կա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րը
«Ար ևե լա հայ ի րա կա նու թյան մեջ կա նանց հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու-

թյու նը հիմ նա կա նում ծա վալ վեց Թիֆ լի սում՝ Ա նդր կով կա սի ա մե նա խո շոր հա-

յա շատ մշա կու թային կենտ րո նում» (Հա րու թյու նյան, 2005, էջ 74):

Ի նչ պես Օս մա նյան կայս րու թյու նում, այդ պես էլ Ռու սա կան կայս րու թյու նում 

ըն կե րակ ցու թյուն նե րը սկզ բում հա ճախ «ան ջատ մար մին նե րով տե ղա կան 

պէտ քե րին» է ին ծա ռա յում (Լե ո, 1911, էջ 19), ի սկ հե տա գա յում ը նդ լայ նում է ին 

գոր ծու նե ու թյան դաշ տը: 
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1877–1883 թթ. Թիֆ լի սում կազ մա կերպ վում են մի շարք բա րե գոր ծա կան 

ըն կե րակ ցու թյուն ներ. 1880 –ին «Հ րա տա րակ չա կան Ըն կե րու թիւ նը», 1881 –ին 

« Հայոց Բա րե գոր ծա կան Ըն կե րու թիւ նը Կով կա սում» և 1882 –ին « Թիֆ լի սի Հա-

յու հե աց Բա րե գոր ծա կան Ըն կե րու թիւ նը»:  Վեր ջինս ար ևե լա հայ ի րա կա նու-

թյան մեջ կա նանց ա մե նա խո շոր և ա մե նաեր կա րա կյաց կազ մա կեր պու թյունն 

է: 1906թ.–ին Թիֆ լի սում հիմն վում են կա նանց ևս եր կու ըն կե րակ ցու թյուն ներ: 

Ա ռա ջի նը՝ « Թիֆ լի սի (Ա նդր կով կա սի) հա յու հյաց որ բախ նամ ըն կե րու թյու նը», 

ո րը նպա տակ ու ներ ա պա հո վել ման կա հա սակ ո րբ ու կի սաորբ ե րե խա նե րի 

խնամքն ու կր թու թյու նը, ի սկ ե րկ րոր դը « Թիֆ լի սի Հա յու հյաց « Մե ղու» ըն կե-

րու թյու նը», ո րի հիմ նա կան նպա տակն էր կա նանց զբաղ վա ծու թյան խն դիր-

նե րի լու ծու մը (Հա րու թյու նյան, 2005):

 Ժա մա նա կի ըն թաց քում Ռու սա կան կայս րու թյու նում հիմն ված ըն կե րակ-

ցու թյուն նե րի մի մա սը սկ սեց հա մա գոր ծակ ցել (և նաև ան հրա ժեշ տու թյան 

դեպ քում ա ջակ ցել) Օս մա նյան Կայս րու թյան հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րին 

հետ: 1876 –ին ստեղծ ված «Ա րա րա տե ան Ըն կե րու թիւ նը», ո րը նպա տակ ու ներ 

Ա րևմտյան Հա յաս տա նում դպ րոց ներ բա ցել, գրա վել էր ռու սա հա յու թյան 

ուշադ րու թյու նը և դրա հա մար « Թիֆ լի սի լրա գիր նե րը սկ սե ցին նո ւէր ներ հա-

ւա քել յօ գուտ այդ ըն կե րու թե ան և մի այն «Մ շակ» լրա գի րը եր կու տա րո ւայ ըն-

թաց քում հա ւա քեց մօտ 13 հա զար ռուբ լի» (Լե ո, 1911, էջ 32):

 Կա նանց հա սա րա կա կան ակ տի վու թյունն Պարս կաս տա նում 
(Ի րա նում) 
Ընդ հա նուր ի րա վի ճա կը
19–րդ դա րում և 20–րդ դա րի դա րասկզ բին ի րա նա հայե րը կենտ րո նա ցած 

է ին ի րա նա կան Ա դր բե ջա նում3 և Սպա հա նում: Դեռ 20-րդ դարի սկզբին 

իրանահայ բնակչությունը մեծամասամբ գյուղացիական էր։ Ընդհանրապես, 

տղամարդիկ դեռ վեց-յոթ տարեկանից աշխատում էին դաշտերում, իսկ 

կանայք զբաղվում էին տան գործերով և հոգ էին տանում անասունների 

մասին: Քաղաքներում հայերի մեծ մասը առևտրով և արհեստով էր զբաղվում, 

աշխատում էին որպես ոսկերիչներ, դարբիններ, հրացանագործներ, 

ատաղձագործներ, զգալի թվով գինեգործներ և գինեվաճառներ կային 

(Berberian, 2000, p. 71-75)։ Մինչ օրիորդաց դպրոցների հայտնվելը, միայն 

հարուստ ծնողների դուստրերն էին սովորում գրել և կարդալ։ Նոր Ջու ղան 

առաջին օրիորդաց դպրոցն ունեցավ 1858 թվականին, Թավրիզն ավելի ուշ՝ 

1879 թ–ին։ 

3 Հայալեզու շատ աղբյուրներում կիրառվում է նաև Ատրպատական եզրույթը: 
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Աղջիկների և տղաների կրթության հարցում մեծ դեր խաղացին իրանահայ 

կանայք։ Նրանք ստեղծեցին բարեգործական կազմա կեր պու թյուն ներ և մի 

քայլ առաջ գնացին՝ ոչ միայն օգնելով հիմնել նոր դպրոցներ, այլև 

ուսանողներին տրամադրելով ուսման վարձ, հագուստ և դպրոցական պա-

րագաներ (Berberian, 2000):

Հայ կա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րը
Դարասկզբին (խմբ. 20-րդ) իրանահայ կանայք, 19-րդ դարի վերջի հայ 

ազգա յին շարժման համատեքստում, ակ տի վա ցել է ին կր թու թյան, բա րե գոր-

ծու թյան, և հա մե մա տա բար ա վե լի քիչ, քա ղա քա կա նու թյան ո լորտ նե րում: 

Քսա նե րորդ դա րի սկզ բին՝ ի րա նա կան սահ մա նադ րա կան հե ղա փո խու թյան 

ժա մա նակ, նրանք մաս նակ ցե ցին նաև ի րա նա կան ազ գային շարժ մանն ու 

ի րա նա ցի կա նանց շարժ մա նը:

Հատ կա պես հյու սի սային Ի րա նում գտն վող նե րը խո րա պես ա զդ վել է ին 

ռու սա կան հարավային Կովկասից ե կած հայ ու սու ցիչ նե րի և ակ տի վիստ նե-

րից, և խո րա պես մտա հոգ ված է ին Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան 

ճա կա տագ րով: Քանի որ իրանահայ կանանց համայքն ավելի փոքրաթիվ էր, 

քան Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունների իրենց քույրերի համայքները, 

ի տար  բե րու թյուն վեր ջին նե րիս՝ ի րա նա հայ կա նայք չէ ին հիմ նադ րել ի րենց 

պար բե րա կան նե րը, ու նե ին ա վե լի քիչ թվով կազ մա կեր պու թյուն ներ, և ա վե լի 

քիչ էր հա վա նա կան, որ ու նե նային ո ւղ ղա կի կա պեր մյուս եր կու կայս րու թյուն-

նե րի կա նանց կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ: Այնուամենայնիվ, կանանց 

ակտի վու թյու նը, սկզբում՝  կրթական և բարեգործական ոլորտներում, իսկ հե-

տո կա նանց շարժման շրջանակում, փորձելով գրավել կանանց ուշադրությունն 

իրենց իսկ խնդիրների վրա, բարձրացնել կանանց գիտակցությունը և կրթելու 

նրանց՝ քաղաքականության, Օսմանյան ու Իրանական սահմանադրա կա նու-

թյան, ժառանգության իրավունքի, հիգիենայի և այլ ոլորտներում, ավելի լուրջ 

ազդեցություն ուներ, քան կարելի էր ենթադրել դատելով նրանց համայնքի 

չա փից (Berberian, 2000)։  

Ար դեն 1890 թվա կա նին հիմ նադր վել էր Թավ րի զի կա նանց բա րե գո րա-

ծա կան ըն կե րու թյու նը: Սկզ բում՝ 1891–92 թթ., չն չին դրա մագ լուխ և ըն դա մե նը 

32 ան դա մու հի ներ ու նե նա լով, ըն կե րու թյու նը կա րո ղա նում էր նպաս տել Լի լա-

վա թա ղա մա սի օ րի որ դաց դպ րո ցին՝ 12 ա շա կեր տու հու հա մար տրա մադ րե-

լով հա գուստ և գրե նա կան պի տույք ներ: 1893–94 թթ. ար դեն կա րուձ ևի ար-

հես տա նոց էր բա ցել չքա վոր ա շա կեր տու հի նե րի հա մար՝ հո գա լով և նրանց 

հա գուս տով ա պա հո վե լու խն դի րը (Հարությունյան, 2005): 
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1895–96թթ. ջար դե րից հե տո Ա տր պա տա կա նը ա պաս տան դար ձավ 

Վաս պու րա կա նի գաղ թա կան նե րի հա մար: Թավ րի զի կա նանց բա րե գոր ծա-

կան ըն կե րու թյունն էր, որ ստանձ նեց գաղ թա կան նե րի հա մար շատ թե քիչ 

տա նե լի պայ ման ներ ստեղ ծե լու, նրանց օգ նու թյան հաս նե լու գոր ծի զգա լի 

մա սը (Հա րու թյու նյան, 2005, էջ 122): Նույն շր ջա նում գրե թե նույն ծրագ րով 

Թավ րի զում գոր ծում էր ևս մեկ կազ մա կեր պու թյուն՝ Ա տր պա տա կա նի կա-

նանց բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյու նը (1895): Սա նույն պես իր գոր ծու նե ու թյու-

նը սկ սել էր չնչին դրա մագլ խով, սա կայն հենց ա ռա ջին տա րում հա ջո ղել էր 

կա րուձ ևի ար հես տա նոց և ման կա պար տեզ բա ցել, ո րոնց հա մար ու սուց չու հի 

էր բե րել Կով կա սից: Ա տր պա տա կա նի բա րե գոր ծա կա նը ևս ձեռ նա մուխ էր 

ե ղել գաղ թա կան նե րին սա տա րե լու և նրանց աշ խա տան քով ա պա հո վե լու 

գոր ծին, որ պես զի վեր ջին նե րիս հե ռու պա հի մու րաց կա նու թյու նից։ Ար դեն 

1901 թ.–ին այս եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րը մի ա վոր վե ցին « Թավ րի զի հա-

յու հյաց բա րե գոր ծա կան մի ա ցյալ ըն կե րու թյուն» ան վան տակ:

 Մի ա վոր ման ար դյուն քում Մի ա ցյալ ըն կե րու թյունն ու նե ցավ 12 հաս տա-

տու թյուն՝ եր կու ման կա պար տեզ, եր կու կա րուձ ևի ար հես տա նոց և ո ւթ ու սում-

նա րան ներ գյու ղե րում: Սրանց գու մար վեց հատ կա պես կա նանց և օ րի որդ նե-

րի հա մար նա խա տես ված գրա դա րան –ըն թեր ցա րա նը Թավ րի զում՝ այդ պի-

սով ծնունդ տա լով գրա դա րա նային աս պա րե զում մի ան նա խա դեպ հաս կա-

ցու թյան՝ «ի գա կան գրա դա րան նե րի»» (Հա րու թյու նյան, 2005, էջ 124):

19–րդ դա րա վեր ջի և 20–րդ դա րասկզ բի հայ հե ղի նակ նե րը հա ճախ մատ-

նանշում են հայ կա նանց՝ կր թու թյան և բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան ո լոր-

տում զար գաց վա ծու թյու նը՝ ի հա մե մատ ի րենց մահ մե դա կան հար ևան նե րի 

(Berberian, 2000, p. 87): Ի րա նա կան սահ մա նադ րա կան հե ղա փո խու թյան ժա-

մա նակ հայ կա նայք ներգ րավ վե ցին նաև Ի րա նի կա նանց շարժ ման մեջ, 

հատ կա պես փոր ձե լով ի րան ցի կա նանց ու շադ րու թյու նը գրա վել կա նանց 

հար ցե րի վրա: Ի րա նում դաշ նակ ցա կան կու սակ ցու թյան ան դամ կա նայք 

ստեղ ծե ցին եր կու կո մի տե՝ Հույ սը (14 ան դամ ու նե ցող) և Ծի ա ծա նը (19 ան դամ 

ու նե ցող): Եր կու խմ բերն էլ աշ խա տել են կր թել կա նանց քա ղա քա կա նու թյան, 

կու սակ ցա կան հար ցե րի, օս մա նյան և ի րա նա կան սահ մա նադ րա կա նու թյան, 

ժա ռան գու թյան ի րա վունք նե րի, հի գի ե նայի և կա նանց հար ցե րի մա սին: Ի նչ-

պես 19– դա րի բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյուն նե րը կազ մա կեր պող հայ կա-

նայք, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ այս խմ բե րի կա նայք էլ է ին պատ կա նում 

ի րա նա հայ կա կան հա սա րա կու թյան մի ջին և բարձր խա վե րին (Berberian, 

2000, p. 91): 
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Դա սի թե ման 
19–րդ դա րի Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա կան վի լայեթ նե րի հայե
րի պանդխ տու թյու նը։ 

Դա սի հիմ նա կան հար ցադ րու մը
 Ի՞նչ կա րող ե նք եզ րա կաց նել 19–րդ դա րի Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա-

կան վի լայեթ նե րի հայե րի պանդխ տու թյանն ա ռնչ վող փոր ձա ռու թյան 

օ րի նակ ներ ու սում նա սի րե լուց։ 

Դասն ո ւղ ղոր դող հար ցե րը
1.  Հիմ նա կա նում ո ՞ր գոր ծոն ներն է ին պայ մա նա վո րում պանդխ տու թյու նը: 

• Ինչ պե՞ս էր կրթ վա ծու թյան աս տի ճա նը, ան ձի և նրա մի ջա վայ րի սո-

ցիալ–տն տե սա կան և ան վտան գային վի ճա կը, պանդխ տու թյան հա-

մար պա հանջ վող աշ խա տան քի հմ տու թյուն նե րի մա կար դա կը փոխ-

կա պակց ված պանդխ տու թյան հետ: 

2. Ին չո՞վ է ին նման և տար բեր պանդխ տու թյանն ա ռնչ վող տղա մարդ կանց 

ու կա նանց փոր ձա ռու թյուն ներն ու ին չու՞։ 

• Ինչ պե՞ս էր տղա մար դու պանդխ տու թյունն ազ դում նրա կնոջ և մոր 

ըն տա նե կան ու հան րային դե րե րի վրա: 

• Ին չո՞ւ է ին հիմ նա կա նում տղա մար դիկ պանդխ տում։ 

3. Ին չո՞վ են պանդխ տու թյան 19–րդ դա րի փոր ձա ռու թյուն նե րը նման կամ 

տար բեր այժմ ձեզ ծա նոթ աշ խա տան քի միգ րա ցի այի փոր ձա ռու թյուն նե-

րին: Օ րի նակ ներ՝ 

• Ինչ պե՞ս է ին մար դիկ ի րար հետ հա ղոր դակց վում 19–րդ դա րում և ի նչ-

պե՞ս են հա ղոր դակց վում հի մա: 

• Որ քա նո՞վ են նման կամ տար բեր պան դուխտ նե րի/ միգ րանտ նե րի 

կրթ վա ծու թյան աս տի ճան նե րը, սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը: 

• Ինչ պե՞ս է փոխ վել աշ խա տան քի միգ րա ցի այի մեկ նող նե րի կազմն այ-

սօր։ 

Դա սի նպա տա կը 
• Օգ նել սո վո րող նե րին կազ մել սե փա կան բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա-

կան պատ կե րա ցու մը 19–րդ դա րի Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա կան վի-

լայեթ նե րի հայե րի պանդխ տու թյան փոր ձա ռու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:  

• Օգ նել սո վո րող նե րին, որ կի րա ռեն բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա կան պատ-

կե րա ցում ձևա վո րե լու հմ տու թյուն նե րը և թե մայի շուրջ գի տե լիք նե րը ա ռօ-

րե ա յում, օ րի նակ՝ աշ խա տան քային միգ րա ցի այի հար ցը քն նար կե լու։
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Դա սի վերջ նար դյունք նե րը 
1. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել, դա սա կար գել, վեր լու ծել և ներ կա-

յաց նել 19–րդ դա րի Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա կան վի լայեթ նե րի 

հայե րի պանդխ տու թյու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը։ 

2. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել, հա մե մա տել, վեր լու ծել և ներ կա յաց նել 

19–րդ դա րի Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա կան վի լայեթ նե րի հայե րի 

պանդխ տու թյանն ա ռնչ վող կա նանց և տղա մարդ կանց փոր ձա ռու թյուն նե րը։

3. Ձ ևա կեր պել և ներ կա յաց նել փաս տարկ ված բազ մա տե սան կյուն կար ծիք 

19–րդ դա րի Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա կան վի լայեթ նե րի հայե րի 

պանդխ տու թյան վե րա բե րյալ:

4.  Վեր լու ծել 19–րդ դա րի Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա կան վի լայեթ նե րի 

հայե րի պանդխ տու թյան և այ սօր աշ խա տան քի միգ րա ցի այի նմա նու-

թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը։ 

Թե մայի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րին 
և ծրագ րե րին
Դասապլանը և քարտերը կարող են կիրառվել ստորև նշված ծրագրերի 

շրջանակում՝ ուսուցչի ընտրությամբ։

1. « Հայոց պատ մու թյան» 1 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝ 8–րդ դա սա րան 

• Թե մա 4. « Հայ ժո ղո վուր դը և Հա յաս տա նը XIX–րդ դա րում» (18 ժամ)՝ 

o Հա յաս տա նի սո ցի ալ–տն տե սա կան, ի րա վա քա ղա քա կան կա ցու-

թյու նը Ռու սա կան և Օս մա նյան կայս րու թյուն նե րի կազ մում XIX–րդ 

ե րկ րորդ կե սի և XX–րդ դա րի սկզ բին։ 

o Ար ևե լա հայե րի և ա րևմ տա հայե րի ա ռօ րյա կյանքն ու կեն ցա ղը, 

հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը XIX–րդ դա րում և XX–րդ 

դա րի սկզ բում:

2. « Հա սա րա կա գի տու թյան»2 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝ 
• 8–րդ դա սա րան

o  Թե մա 4. Թի մային և նա խագ ծային աշ խա տանք (8 ժամ)

• 10–րդ դա սա րան
o  Թե մա 2. Մարդ և հա սա րա կու թյուն (10 ժամ)

1 Համաձայն «2021–2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով «Հայագիտություն» 

բնագավառի փորձնական չափորոշիչը և ծրագրերը (5–12–րդ դասարաններ) հաստատելու 

մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի ապրիլի 30–ի N 12–Լ հրամանի։ 
2  Համաձայն «2021–2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով «Հասարակագիտություն» 

առարկայի փորձնական չափորոշիչը և ծրագրերը (7–12–րդ դասարաններ) հաստատելու 

մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի ապրիլի 30–ի N 19–Լ հրամանի։ 
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Դա սի կա պը պատ մա կան ակ տիվ մտա ծո ղու թյան սկզ բունք նե րի հետ 
1.  Պատ մա կան հե ռան կար, 

2. Պատ ճառ և հետ ևանք, 

3. Փո փո խու թյուն և շա րու նա կա կա նու թյուն, 

4. Վ կա յու թյուն։ 

 Տե՛ս ա վե լին « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 15–29 է ջեր:

Դա սի կր թա կան ռե սուրս նե րը՝
« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տուփ՝

o  Պանդխ տու թյան նկա րագ րե րի աղ բյու րային կեր պա րային քար տեր 

o Ու սուց չի թե մա տիկ նոթ 

« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տու փի «19–րդ դա րի Օս մա նյան կայս րու թյան 

հայ կա կան վի լայեթ նե րի հայե րի պանդխ տու թյու նը» թե մայի բո լոր քար տերն 

ա ռանձ նա նում են դե ղին գու նան շամբ։ 

Դա սի ըն թաց քը՝

5 րո պե

 Դա սի սկիզբ 
1. Ու սու ցի չը դա սը սկ սում է սո վո րող նե րին հարց նե լով, թե ա րդյո՞ք 19–րդ դա-

րում մար դիկ մեկ նում է ին ար տագ նա աշ խա տան քի, և, ե թե այո՛, ա պա ի ՞նչ 

աշ խա տան քի: 

2. Քն նար կում են սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը։ Ու սու ցի չը նշում է, որ 

ուսում նա սի րե լու են 19–րդ դա րի Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա կան վի-

լայեթ նե րի հայե րի պանդխ տու թյան փոր ձա ռու թյուն նե րը։ 

3. Սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը քն նար կե լուց հե տո ու սու ցի չը ներ կա յաց-

նում է դա սի թե ման, հիմ նա կան հար ցադ րու մը, նպա տա կը և վերջ նար-

դյունք նե րը: 

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում ու սու ցի չը կապ է ստեղ ծում դա սի թե մայի և նա

խորդ դա սե րի միջև՝ սո վո րող նե րի մոտ ի րա դար ձու թյուն նե րի տրա մա բա նա

կան կապ հաս տա տե լու հա մար։ Ու սու ցի չը նաև կապ է ստեղ ծում պանդխ տու

թյան վե րա բե րյալ սո վո րող նե րի ան ցած կամ ու սում նա սիր վող գրա կան կամ 

ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հետ։ 
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10 րո պե

 Փուլ 1
 1. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին հարց նում է, թե ո ՞վ է պան դուխ տը, ի նչ բա ռե րով 

կա րող են բնու թագ րել նրան։ 

2. Ու սու ցիչն ամ փո փում է սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը, և բա ցատ րում, 

թե ի նչ է նշա նա կում պանդխ տու թյուն և ով է հա մար վում պան դուխտ: 

3. Այ նու հետ կի րա ռում է « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» 

գրքի « Կեր պա րային քար տեր» ռազ մա վա րու թյու նը (տե՛ս ա վե լին՝ « Գիրք 

պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 39–48 է ջե րում): Սո վո րող-

նե րին բա ժա նում է  Պանդխ տու թյան նկա րագ րե րի աղ բյու րային կեր պա-

րային քար տե րը։ Կար ևոր է քար տե րը բա ժա նել այն պես, որ տղա նե րը 
ստա նան կա նանց փոր ձա ռու թյուն նե րի քար տեր, ի սկ աղ ջիկ նե րը՝ 
տղա մարդ կանց։ Սա մե ծա պես կօգ նի բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա կան 

միտք զար գաց նել։ 

4. Քար տե րը բա ժա նե լուց հե տո ու սու ցի չը սո վո րող նե րին մի ա վո րում է աշ-

խա տան քային խմ բե րում:

5.  Ներ կա յաց նում է խմ բային աշ խա տան քում սո վո րող նե րի դե րե րը հա մա-

ձայն « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի «Խմ բային 

քննարկ ման դե րային քար տեր» ռազ մա վա րու թյան (տե՛ս ա վե լին՝ « Գիրք 

պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 243–245 է ջե րում)։

6. Յու րա քան չյուր խմ բի սո վո րող ներն ի րենք ը նտ րում թե որ դե րը վերց նեն. 

Տա րա ձայ նու թյան դեպ քում, սո վո րող նե րը պար տա վոր են բա նակ ցել. 

ուսու ցի չը մի ջամ տում և դե րա բաշ խում է կա տա րում մի այն խիստ ան հրա-

ժեշ տու թյան դեպ քում։ 

7. Ու սու ցի չը տա լիս է խմ բային քն նար կումն ո ւղ ղոր դող հար ցեր՝

o Ի՞նչ կրթ վա ծու թյան աս տի ճան ու նի կեր պա րը ո ւմ քարտն ու սում նա-

սի րում ե ք։ 

o Ի՞նչ սո ցի ալ–տն տե սա կան մի ջա վայ րում է Ձեր կող մից ու սում նա սիր-

վող կեր պարն ապ րում։ 

o Ինչ պե՞ս է հար կային հա մա կարգն ազ դում Ձեր կող մից ու սում նա սիր-

վող կեր պա րի վրա։ 

o Ո՞ր քան ան վտանգ է մի ջա վայ րը, ո ւր ապ րում է Ձեր կող մից ու սում նա-

սիր վող կեր պա րը։

o Աշ խա տան քի ի ՞նչ հմ տու թյուն ներ ու նի ը ստ Ձեզ Ձեր կող մից ու սում-

նա սիր վող կեր պա րը։ 
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o Ըստ Ձեզ, ի ՞նչ է զգում Ձեր կող մից ու սում նա սիր վող կեր պա րը։ Ա ջակ-

ցե լու նպա տա կով ու սու ցի չը կա րող է հար ցե րի տես քով « Հույ զե րի 

ա նիվ» ռազ մա վա րու թյու նից հույ զե րի բնո րո շում ներ ըն թեր ցել (տե՛ս 

ա վե լին՝ « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 243–

245 է ջե րում)։ 

8. Սո վո րող նե րը քն նար կում են հար ցե րը և կազ մում ի րենց խմ բի պա տաս-

խան ներն այն պես, որ խմ բի բո լոր ան դամ նե րի ու սում նա սի րած կեր պար-

նե րի տե ղե կու թյուն նե րը հա մադ րեն։ 

10 րո պե

 Փուլ 1 –ի ամ փո փում 
1. Ու սու ցի չը հայ տա րա րում է խմ բային աշ խա տան քի ա վար տը. յու րա քան-

չյուր խմ բից մե կա կան մաս նա կից ներ կա յաց նում է թե խումբն ի նչ կեր-

պար ներ է ու սում նա սի րել և տա լիս է հար ցե րի պա տաս խան նե րը։ 

2. Ու սու ցի չը խմ բե րին տա լիս է ե րեք րո պե՝ որ ևէ տար բե րա կով գրան ցե լու 

թե ի րենց կար ծի քով հիմ նա կա նում որ գոր ծոն ներն է ին պայ մա նա վո րում 

պանդխ տու թյու նը։ 

3. Յու րա քան չյուր խմ բից մեկ մաս նա կից ներ կա յաց նում է մեկ գոր ծոն այն-

պես, որ չկրկ նի ար դեն ներ կա յաց ված գոր ծոն նե րը։ 

Ու սու ցիչն ամ փո փում է ա ռա ջին փու լը և լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ ներ կա-

յաց նում պանդխ տու թյու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի մա սին հիմն վե լով 

Ու սուց չի թե մա տիկ նո թի վրա։

15 րո պե

 Փուլ 2  
1. Ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է Վե նի դի ագ րամ կազ մե լու ձևը (տե՛ս ա վե լին՝ 

« Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 123–126 է ջե րում) և 

խմ բե րին հանձ նա րա րում, որ կազ մեն տղա մարդ կանց ու կա նանց՝ 

պանդխ տու թյանն ա ռնչ վող փոր ձա ռու թյուն նե րի նմա նու թյուն նե րի ու 

տար բե րու թյուն նե րի դի ագ րամ։ 

2. Ու սու ցիչն այդ ըն թաց քում մո տե նում է խմ բե րից յու րա քան չյու րին ա ջակ-

ցե լու, որ բո լոր սո վո րող նե րը կա րո ղա նան կազ մել դի ագ րա մը։ 

3. Ու սու ցի չը հայ տա րա րում է խմ բային աշ խա տան քի ա վար տը։ Նա հրա վի-

րում է խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ներ կա յաց նել ի րենց խմ բե րի կազ-

մած Վե նի դի ագ րամ նե րը։ 
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5 րո պե 

Ամ փո փու մը՝ 
1. Ու սու ցիչն ամ փո փում է դա սը «3–1» ռազ մա վա րու թյամբ։ Ա շա կերտ նե րը թղթի 

վրա գրում են ե րեք բան, որ սո վո րել են և մեկ հարց, ո րը բաց է մնա ցել։ 

2. Ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է տնային աշ խա տանքն ու ա վար տում դա սը։ 

Տ նային աշ խա տան քը՝

Գ րեք Ձեր կար ծի քը հետ ևյալ հար ցի շուրջ՝ ին չո՞վ են պանդխ տու թյան 19–

րդ դա րի փոր ձա ռու թյուն նե րը նման կամ տար բեր այժմ ձեզ ծա նոթ աշ խա-

տան քի միգ րա ցի այի փոր ձա ռու թյուն նե րին:

Ուսուցչի թեմատիկ նոթ 

 Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից ա ռաջ Օս մա նյան կայս րու թյու-

նում բնակ վող հա յու թյու նը ոչ մի այն հայ կա կան բարձ րա վան դա կում, այլ նաև 

Օս մա նյան կայս րու թյան այլ շր ջան նե րում հիմ նա կա նում գյու ղաբ նակ էր, թեև 

ու ներ ո րոշ քա ղա քային կենտ րոն ներ։ 19–րդ դա րի սկզբ նե րին Ա րևմ տյան Հա-

յաս տանն ու հա յաբ նակ նա հանգ նե րը շա րու նա կում է ին մնալ հե տամ նաց ագ-

րա րային ե րկ րա մա սեր, որ տեղ ազ գաբ նակ չու թյու նը ե րկ փեղկ ված էր սո ցի ա-

լա կան, ու նեց ված քային, ի նչ պես նաև ի րա վա կան տար բեր դրու թյուն ու նե ցող 

հո ղա տեր ֆե ո դալ նե րի և աշ խա տա վոր գյու ղա ցի ու թյան (Ղա զա րյան, 1967)։ 

« Ֆեոդալ նե րի դա սա կարգն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հիմ նա կա նում մահ մե-

դա կան ներն է ին։ Եր կի րը բա ժան ված լի նե լով թուր քահ պա տակ և քր դահ պա-

տակ շրջան նե րի՝ ը նդ հուպ մինչև 1840 –ա կան նե րի վեր ջը հո ղա տեր ֆե ո դալ-

ներն էլ մե ծա մաս նու թյամբ, ա ռա ջի նում՝ թուր քերն է ին, ե րկ րոր դում՝ քր դե րը, 

մա սամբ և ա սո րի ներն ու հայե րը» (Ղա զա րյան, 1967, էջ 89)։ Ֆե ո դալ ներն «ապ-

րում է ին աշ խա տա վոր գյու ղա ցի ու թյան (հայ կամ այ լազ գի՝ խմբ.) հաշ վին, նրա-

նից գան ձած հար կե րի, ու նեց ված քի կո ղոպտ ման, ան տա նե լի ճն շում նե րի ու 

խոշ տան գում նե րի մի ջո ցով կոր զած ե կա մուտ նե րով» (Ղա զա րյան, 1967, էջ 93)։ 

Գյու ղա ցի ու թյու նը սո ցի ա լա կան դրու թյամբ մի ա տարր չէր: « Գյու ղա կան հա-

մայն քը բա ժան վում էր դա սա կար գե րի՝ հա րուստ նե րի [ հո ղե րը մշա կել է ին տա-

լիս այլ գյու ղա ցի նե րին՝ խմբ.] և աղ քատ նե րի [աշ խա տում է ին հա րուստ գյու ղա-

ցի նե րի մոտ՝ խմբ.], կային նաև մի ջակ ներ [ինք նա բավ գյու ղա ցի ներ, ո րոնք սե-

փա կա նա տեր է ին ո րոշ տա րա ծու թյամբ հո ղի, որ մշա կում է ին ան ձամբ՝ խմբ.]:
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Հա րուստ նե րը կոչ վում է ին համ փա, մի ջակ նե րը՝ կես համ փա, ի սկ աղ-

քատ նե րը կամ չքա վոր նե րը՝ պճեղ» (Մով սի սյան (Բեն սե), 1972, էջ 21)։ Կային 

ի րա վա կա նո րեն ա զատ գյու ղա ցի ներ, ո րոնց մի « մասն ու ներ սե փա կան հո-

ղեր, մյուս մա սը մշա կում էր պե տա կան հո ղեր, մի հատ վածն էլ ապ րում էր 

վա կու ֆային (ե կե ղե ցուն պատ կա նող) հո ղե րի հաշ վին: Ե թե հայ կա կան ա զատ 

հա մայնք նե րի գյու ղա ցի ու թյան գո յա վի ճա կը կա յուն էր, ա պա քր դա պատ կան 

շրջան նե րում այն չա փա զանց հեղ հե ղուկ էր, եր բեմն էլ հա վա սար վում էր ճոր-

տե րի ի րա վի ճա կին» (Ղա զա րյան, 1967, էջ 93): Գյու ղատն տե սու թյու նը տեխ-

նո լո գի ա պես թույլ զար գա ցած վի ճա կում է ր՝ գրե թե չտար բեր վե լով միջ նա դա-

րյան ժա մա նակ նե րից։

 Ցայ սօր չկա որ ևէ հան գա մա նա լից, հա մա պար փակ ու սում նա սի րու թյուն 

հայ կա կան վի լայեթ նե րում հայե րի սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կի վե րա բե-

րյալ: 1909 թ. մայի սից մինչև 1910 թ. մայիս ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծին վե-

րա բե րող Օս մյա նյան կայս րու թյան ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան տա րե կան 

վի ճա կագ րա կան բյու լե տե նի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ թեև ե կա մուտ-

ներն ու ծախ սերն ա վե լի բա լա սան վոր ված է ին հայ կա կան վի լայեթ նե րում, 

քան կայս րու թյան այլ հատ ված նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ՝ կայս րու թյունն ա վե լի 

շատ գու մար ծախ սում էր բա նա կի, ոս տի կա նու թյան և ներ քին գոր ծե րի նա-

խա րա րու թյան տե ղա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի վրա, քան են թա կա ռուց-

վածք նե րի զար գաց ման հա մար։ «Այս տեղ չեք լսում եր կա թու ղու սու լո ցը, այս-

տեղ չկան կառ քեր և կա ռա պան ներ, այս տեղ չեք գտ նի նաև շատ ու քիչ տա-

նե լի ճա նա պարհ ներ ու կա յա րան ներ: Շո գե մե քե նային փո խա րի նում է ձին, 

կառ քե րին՝ ջո րին, ի սկ բեռ նա կիր ֆուր գոն նե րին՝ է շե րի և ո ւղ տե րի քա րա վան-

նե րը: Այս պի սի մի ջոց նե րով է կա տար վում ե րթ ևե կու թյունն ու ապ րանք նե րի 

տե ղա փո խու թյու նը խո շոր կենտ րոն նե րի մեջ. հետ ըն կած գա վառ ներն ու լեռ-

նոտ շր ջան նե րը այդ հար մա րու թյուն նե րից էլ զուրկ են» նշում էր Ա– ԴՕն (1912, 

էջ 256): Կայս րու թյան հար կային հա մա կար գը բա վա կան խճճ ված պատ կեր 

ու ներ։ Կայս րու թյունն ու ներ հար կե րի մի շարք տա րա տե սակ ներ, օ րի նակ՝ 

տա րե կան զին վո րա կան հարկ (գանձ վում էր ցմահ՝ ա րա կան սե ռի քրիս տո

նյա նե րից զին վո րա կան ծա ռա յու թյան փո խա րեն, քա նի որ քրիս տո նյա նե րը 

զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ի րա վունք չու նե ին և այս վի ճա կը փոխ վեց մի այն 

1908թ. հե ղա փո խու թյու նից հե տո), տա րե կան կալ վա ծա տի րա կան հարկ 

(հարկ վում է ին տու նը, խա նու թը, ջրա ղա ցը, ձիթ հան քը և այլն), տա րե կան հո-

ղային հարկ (հարկ վում է ին այ գի նե րը, ար տե րը, խոտ հար քը, ա րո տա վայ րե-

րը), տա րե կան ռազ մա կան հարկ (հարկ վում էր բո լոր հպա տակ նե րից զոր քի և 

նա վա տոր մի հա մար), տա րե կան կր թա կան հարկ (հարկ վում էր կալ վա ծա տե-

րե րից կր թա կան հաս տա տու թյուն ներ հիմ նե լու և տա րա ծե լու նպա տա կով), 
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տա րե կան ճա նա պար հային հարկ   (ճա նա պար հային են թա կա ռուց վածք նե րի 

հա մար), տա րե կան զբաղ մուն քի հարկ (հարկ վում էր վա ճա ռա կան նե րից՝ ը ստ 

ե կամ տի ա ճի), տա րե կան ոչ խա րի հարկ (հարկ վում էր ոչ խա րի գլ խա քա նա-

կից), տա սա նորդ (հարկ վում էր բեր քից) և այլն։ Հար կային հա մա կար գի խիստ 

մո տա վոր նկա րա գի րը հետ ևյալն է. « հայ կա կան վի լայեթ նե րի թուր քահ պա-

տակ շրջան նե րում գյու ղա ցին հար կեր էր վճա րում պե տու թյա նը և թուրք հո-

ղա տե րե րին, քր դա պատ կան շր ջան նե րում՝ պե տու թյա նը, քուրդ խա նե րին, 

բե կե րին, խա ֆիր նե րին։3 Գա վա ռա հա յու թյու նը նաև տուր քեր էր տա լիս հայ 

ե կե ղե ցուն ու վան քե րին՝ բո լոր նա հանգ նե րում։ Ան կախ հա մայնք նե րի ազ-

գաբ նակ չու թյու նը պե տա կան ու խա ֆի րա կան տուր քե րի մեծ մա սից ա զատ 

էր, մինչ դեռ վճա րում էր իշ խան նե րին, մե լիք նե րին» (Ղա զա րյան, 1967, էջ 100): 

Գյու ղա ցի նե րը սո վո րա բար դա տա րան նե րին չէ ին վս տա հում և դա տա րան-

ներ չէ ին դի մում, այդ թվում՝ հար կային խն դիր նե րի պա րա գա յում (Չոր մի սյան, 

1972)։ 

Բա րե փո խում նե րի ա ռա ջին շր ջա նից (Թան զի մա թից) հե տո՝ 1860 –ա կան 

թվա կան նե րի վեր ջե րին գյու ղա ցի ու թյան գե րակ շիռ մասն ի րա վա կա նո րեն 

ա զատ էր, ամ րաց ված չէր հո ղին և ցան կա ցած պա րա գա յում կա րող էր լքել 

հայ րե նիքն ու տու նը։ « Խա ֆի րա պատ կան գյու ղա ցի նե րը, սա կայն, մի այն ի րա-

վա կա նո րեն է ին ա զատ, այ սինքն՝ ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող է ին հե ռա նալ 

բնա կա վայ րե րից, ի սկ գործ նա կա նա պես կի սա ճոր տեր է ին։ Նրանք վճա րում 

է ին բազ մա թիվ հար կեր, նույ նիսկ ա ռանց վճա րի ու թույլտ վու թյան ո ՛չ կա րող 

է ին ա մուս նա նալ և ո ՛չ էլ թա ղել ի րենց հան գու ցյալ նե րին։ Խա ֆիր նե րը շատ 

տե ղե րում սահ մա նել է ին ա ռա ջին գի շեր վա ի րա վունք (Ղա զա րյան, 1967, էջ 

268), ո րն հան գեց րել էր վաղ տա րի քում աղ ջիկ նե րին ա մուս նաց նե լու պրակ-

տի կային (Օր բե լի, 1982): Շո շա փե լի թիվ է ին կազ մում կալ վա ծա տի րա կան հո-

ղե րում աշ խա տող գյու ղա ցի նե րը։ Նրանց մեծ մա սը հո ղը վար ձա կա լում էր 

քա ղաք նե րում նս տած մահ մե դա կան ու հայ հո ղա տե րե րից և պար տա վոր վում 

բարձր վար ձա գին վճա րել։

3 Բեկ /բեգ – կալվածատեր, ավատատեր թուրքական ժողովուրդների մետ, իսկ 

քրդերի մոտ ցեղապետին տրվող ժառանգական տիտղոս, այստեղից է առաջացել 

բեգարը՝ իշխանների համար գյուղացիների կատարած ձրի աշխատանքը, այսինքն 

աշխատանքով վճարված տուրքը: 

Խաֆիր – Սասունի բարբառով նշանակում է բեկ կամ իշխան, սրանք հիմնականում 

քրդական ցեղախմբերի/աշիրեթների առաջնորդներ էին: 

Բեգերն ու խաֆիրները հավասարազոր տիտղոսներ են: Բոլորն էլ ավատատիրական, 

ֆեոդալական տիտղոսներ են եղել, բնորոշ Մերձավոր Արևելքի և Ասիայի ժողովուրդներին: 
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Հա ճախ հար կային ծանր բե ռի տակ՝ գյու ղա ցի նե րը կորց նում է ին վար ձա-

կա լե լու կա րո ղու թյու նը և հա մա ձայն վում հո ղօգ տա գործ մա նը՝ կիս րա րու թյան 

սկզ բուն քով։ « Կիս րար նե րի վի ճակն ա վե լի վատ թար էր, քան վար ձա կա լող նե-

րի նը։ Սա կայն կիս րա րու թյունն աս տի ճա նա բար ըն դար ձակ վում է և վե րած-

վում մի ըն դար ձակ դա սի, ո րը կոչ վում էր մա րա բա յու թյուն։ 1858 թ., հատ կա-

պես 1867–72 թթ. բա րե փո խում նե րից հե տո բազ ման դա մա նում էր մա րա բա-

յու թյու նը, ո րը թվա շատ էր դառ նում քր դա խառն հայ կա կան գա վառ նե րում» 

(Ղա զա րյան, 1967, էջ 265)։ Մա րա բա նե րը ևս բա ժան վում է ին մի քա նի տե-

սակ նե րի: Կային մա րա բա ներ, ո րոնք ու նե ին հո ղակ տոր ներ, սա կայն զրկ ված 

է ին գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք նե րից, բա նող ա նա սուն նե րից: Մա րա բա նե րի 

մյուս խումբն էլ ու ներ հող, ա նա սուն ներ, սեր մա ցու, սա կայն բռ նու թյան ու ժով 

կամ վաշ խա ռու թյան ճա նա պար հով ֆե ո դալ կալ վա ծա տե րե րը նրանց հո ղե րը 

գրա վադ րել է ին և պար տադ րում է ին աշ խա տել ի րենց հա մար (Ղա զա րյան, 

1967, էջ 266): « Մա րա պա յու թիւ նը լուծ կի վրայ դրամ փոխ տա լու գրու թիւնն է։ 

Դրամ տո ւող եւ առ նո ղը մի ան գա մայ նը Մի րի պա կը կո չո ւին։ Օ րի նակ. 10–20–

40 ոս կի եւ սերմ ցու հա ցա հա տի կը մէկ տա րի պայ մա նով (այս պայ մա նը կր նայ 

եր կար տա րի ներ ալ տե ւել) դրա մա տէ րը կու տայ հո ղա գոր ծին եւ ա նոր ցան-

քին տա րե կան ար դիւն քը կը կի սէ։ Դրա մա տի րոջ հա ցա հա տիկ նե րը գե ղա ցին 

պի տի փո խադ րէ ա նոր տու նը, ե րբ պէտք տես նէ, կա լի ա տեն ա նոր ու տես տը 

ե ւլն. պի տի հո գայ։ Պայ մա նա ժա մը լրա նա լուն, ե թէ ու զէ՝ դրա մը ետ կը պա-

հան ջէ։ Ե թէ չու նե նայ՝ լուծ քը կը գրա ւո ւի, եւ ե թէ լուծ քը փճա ցած կամ ան բա ւա-

կան են, հո ղե րը կը գրա ւո ւին։ Նա խա պէս պարզ մուր հա կով կը գո հա նային, 

հի մա դրա մա տէր նե րը ը նդ հան րա պէս հո ղա գոր ծին հո ղե րը կա նո նա ւոր գրա-

ւի տակ դնե լէ յե տոյ մի այն կը հա ւա նին դրամ տալ: Հա րիւր ոս կի ար ժող հո ղե-

րը 20–30–40 ոս կի ով կա րե լի է գրավ դնել, եւ չքա ւոր հո ղա գոր ծը ստի պո ւած է 

այն պէս ը նել, ո րով հե տեւ ու րիշ տե ղէ չի կր նար դրամ գտ նել, ո րով հե տեւ Ե րկ-

րա գոր ծա կան Պան քան ա՛յն քան նո ւազ գնա հա տում կ’ը նէ հո ղե րուն, որ խեղճ 

գե ղա ցին չի կր նար ա նով վերց նել իր պարտ քը եւ կազ մել իր քայ քայո ւած լուծ-

քը, բաց աս տի, չէ՞ որ Պան քան ա լ՝ պայ մա նա ժա մը ա ւար տե լուն՝ կը չո գի մշա-

կին սր տին եւ կը գրա ւէ հո ղե րը» (Տէր Կա րա պե տե ան, 1911)։ Մա րա պա յու թյան 

մի ջո ցով “օ րի նա կա նաց վում” էր հա յա պատ կան կալ վածք նե րի և հո ղի գրա-

վումն ու օ տա րու մը: Մա րա բա յու թյան և խա ֆի րա պատ կան գյու ղա ցի նե րի կա-

տե գո րի ային է ին պատ կա նում ոչ մի այն հայե րը, այլև քուրդ ու թուրք գյու ղա-

ցի նե րը, ո րոնց թի վը սա կայն 1830–70 –ա կան նե րին, ը նդ հա նու րի հա մե մատ, 

այն քան էլ մեծ չէր (Ղա զա րյան, 1967, էջ 268)։ 
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Օս մա նյան կայս րու թյան հայե րի պանդխ տու թյու նը 

Օս մա նյան կայս րու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան և քա ղա քա կան ի րա վի ճա-

կը շատ հա ճախ ստի պում էր հայե րին բռ նել գաղ թա կա նու թյան և պանդխ-

տու թյան ճա նա պար հը: Գաղ թա կան նե րը նրանք է ին, ո րոնք վերջ նա կա նա-

պես լքում է ին ի րենց հայ րե նի քը կամ գա վա ռը, մշ տա կան բնա կու թյան տե ղա-

փոխ վում այլ եր կիր կամ գա վառ: Պան դուխտ նե րը ժա մա նա կա վո րա պես 

գաղ թում է ին օ տար նա հանգ ներ կամ ե րկր ներ՝ աշ խա տանք ո րո նե լու, գու մար 

խնայե լու և կր կին վե րա դառ նա լու հույ սով: 

«1870–80 –ա կան թվա կան նե րին հայ պան դուխտ նե րի թի վը աս տի ճա նա-

բար ստ վա րա նում էր... Պան դուխտ նե րը գնում է ին Եվ րո պա, Ա ՄՆ, հատ կա պես 

Ա նդր կով կա սի քա ղաք նե րը՝ Բա քու, Թիֆ լիս, ի նչ պես նաև Եր ևան ու Ա լեք սանդ-

րա պոլ։ Սա կայն պան դուխտ նե րի գոր ծե լա վայ րե րը հիմ նա կա նում Թուր քի այի 

ա ռափ նյա քա ղաք ներն է ին՝ Պո լի սը, Զմյուռ նի ան, եր բեմն էլ Տրա պի զո նը» (Ղա-

զա րյան, 1967, էջ 424): Ստորև ո րոշ տվյալ ներ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար՝

− «Ազ գային ժո ղո վի 1860 թ–ի նոյեմ բե րի 4 –ի տվյալ նե րով, Կ.Պոլ սում 15.000 

հայ պան դուխտ ներ է ին ապ րում, 1870 –ա կան թվա կան նե րին նրանց թի վը 

հաս նում էր 30.000 –ի։ Պանդ խուտ նե րի խմ բե րը եր բեմն նույ նիսկ ի րենց 

հետ տա նում է ին նաև ու սու ցիչ և քա հա նա։» (Ղա զա րյան, 1967, էջ 425):

− « Կա րի նի նա հան գը տա լիս էր դե պի Ռու սաս տան գաղ թող նե րի և պանդխ-

տող նե րի հս կա թիվ» (Ղա զա րյան, 1967, էջ 423):

− « Մու շի գա վա ռից ա մեն մի ըն տա նիք 1–2, նույ նիսկ 4–5 պան դուխտ ներ ու-

ներ օ տար քա ղաք նե րում: Օ րի նա կի հա մար Մու շի Խաս գյու ղը, ո րն ու ներ 

250 տուն, ու ներ ե րեք– չորս հա րյուր պան դուխտ: Նո րա շենն ու ներ 200 

տուն և 300 պան դուխտ» (Ղա զա րյան, 1967, էջ 422):

Բազ մա հա զար պան դուխտ ներ կային նաև Կի լի կի այից, մաս նա վո րա պես՝ 

նրա դաշ տային մա սե րից: Գյու ղա ցի նե րի պանդխ տու թյան փոր ձա ռու թյուն նե-

րը, հատ կա պես խո շոր քա ղաք նե րում, հա ճախ նման է ին։ Պոլ սի  քար վան սա-

րա նե րը, նա վա հան գիստ նե րը, մաք սատ նե րը լե ցուն է ին պան դուխտ նե րով, 

ո րոնք հա մա լի աշ խա տանք է ին կա տա րում (խմբ. նաև՝ քա ղա քի աղ բի հա վա-

քում, ջր կի րու թյուն, աշ խա տանք բաղ նիք նե րում և այլն)... Մի այն 1868–1869 թթ. 

Պոլ սի խո նավ նկուղ նե րում մեռ նող պան դուխտ նե րի թի վը հա սել է 1700 –ի» 

(Ղա զա րյան, 1967, է ջեր 426–427)։ 

Պան դուխտ նե րից տա րի նե րի չար քաշ աշ խա տանք էր պա հանջ վում նախ 

ի րենց ճամ փոր դու թյան պարտ քե րը մա րե լու, ա պա մի այն նոր ի րենց հայ րե նի 

բնա կա վայ րում թո ղած ըն տա նի քին օ ժան դա կու թյուն հասց նե լու հա մար: Եր-

բեմն այդ օգ նու թյունն այն քան էր ու շա նում, որ ետ ևում մնա ցած ըն տա նի քը



58

  զր կանք նե րին չդի մա նա լով ամ բող ջու թյամբ քայ քայ վում էր: Եր բեմն էլ, հույս 

դնե լով պան դուխտ հա րա զա տի դեռ չաշ խա տած գու մար նե րի վրա, ըն տա-

նիք ներն ի րենց գո յու թյունն ա պա հով վե լու հա մար էլ ա վե լի է ին մե ծաց նում ըն-

տա նե կան պարտ քե րը, ո րը շատ հա ճախ ի րենց թող նում էր ան հող և ան տուն: 

Միև նույն ժա մա նակ, ի նչ պես նշում է Չոր մի սյա նը, « բա ցա սա կան հե տե ւանք-

նե րու կող քին պետք է հաս տա տել, որ պանդխ տու թիւ նը պատ ճառ դար ձած է 

ըն դար ձա կե լու կե ան քի հո րի զո նը հայ մար դուն, պա տե հու թիւն ստեղ ծե լով 

դուրս գա լու իր նեղ շր ջա նա կէն եւ ծա նօ թա նա լու տար բեր ազ գե րու կե ան քին, 

մշա կոյ թին, զար գաց մա նը, եւ հե տե ւե լու դա րու քա ղա քակր թու թե ան ըն թաց-

քին» (Չոր մի սյան, 1972, էջ 138):  Պան դուխտ նե րի ջան քե րով ի րենց հայ րե նի 

հա մայնք նե րում բաց վում է ին դպ րոց ներ, գրա դա րան ներ, ո րոնք մե ծա պես 

նպաս տում են հայ կյան քի մշա կու թային զար թոն քին: Կո տո րած նե րից և 

ա ղետ նե րից հե տո ի րենց վե րապ րած հա րա զատ նե րին ա ռա ջին ֆի նան սա-

կան օ ժան դա կու թյու նը ևս կազ մա կերպ վում է ին պան դուխտ նե րի հայ րե նակ-

ցա կան մի ու թյուն նե րի ջան քե րով: 
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Դա սի թե ման
 Հայ կնոջ վե րա բե րյալ հան րային քն նար կում նե րը 19–րդ դա րի վեր ջին 
և 20–րդ դա րի սկզ բին Օս մա նյան ու Ռու սա կան կայս րու թյուն նե րում

Դա սի հիմ նա կան հար ցադ րու մը 
Ի՞նչ կա րող ե նք են թադ րել Օս մա նյան ու Ռու սա կան կայս րու թյուն նե րում 

հայ կնոջ վե րա բե րյալ հան րային ո րոշ քն նար կում ներ ու սում նա սի րե լիս1:

Դասն ո ւղ ղոր դող հար ցե րը 
1. Ո րո՞նք է ին հայ կնոջ վե րա բե րյալ հան րային քն նար կում նե րի հիմ նա կան 

ո ւղ ղու թյուն նե րը (օ րի նակ, կա նանց կր թու թյուն, աշ խա տանք և այլն), 

քննար կում նե րում ա ռաջ քաշ ված հիմ նա կան դիր քո րո շում ներն ու փաս-

տարկ նե րը: 

2. Որ քա նո՞վ է ին հայ կնոջ վե րա բե րյալ հան րային քն նար կում նե րում ար տա-

հայտ ված դիր քո րո շում նե րը և փաս տարկ նե րը մի մյանց նման և տար բեր: 

3. Որ քա նո՞վ է ին հիմ նա վոր ված հայ կնոջ վե րա բե րյալ հան րային քն նար-

կում նե րում ներ կա յաց ված պն դում նե րը: 

4. Ո՞ր դիր քո րո շում նե րի հետ եք ա վե լի հա մա ձայն, և ին չո՞ւ: 

Դա սի նպա տա կը
 • Օգ նել սո վո րող նե րին կազ մել սե փա կան բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա-

կան պատ կե րա ցու մը 19–րդ դա րի վեր ջին և 20–րդ դա րի սկզ բին Օս մա-

նյան ու Ռու սա կան կայս րու թյուն նե րում հայ կնոջ վե րա բե րյալ հան րային 

քն նար կում նե րի վե րա բե րյալ: 

• Օգ նել սո վո րող նե րին, որ կի րա ռեն բազ մա տե սան կյուն վեր լու ծա կան 

պատ կե րա ցում ձևա վո րե լու հմ տու թյուն նե րը և թե մայի շուրջ գի տե լիք նե-

րը ա ռօ րե ա յում՝ օ րի նակ, կնոջ դե րը ներ կա յում քն նար կե լու հար ցում։ 

Դա սի վերջ նար դյունք նե րը
 1. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել, դա սա կար գել և ներ կա յաց նել 19–րդ 

դա րի վեր ջին և 20–րդ դա րի սկզ բին Օս մա նյան ու Ռու սա կան կայս րու-

թյուն նե րում հայ կնոջ վե րա բե րյալ հան րային քն նար կում նե րի հիմ նա կան 

ո ւղ ղու թյուն նե րը, հիմ նա կան դիր քո րո շում ներն ու փաս տարկ նե րը։ 

o Վեր լու ծել թե որ քա նով է ին այդ մո տե ցում ներն ու փաս տարկ նե րը 

հիմ նա վոր և ի նչ բաց թո ղում ներ ու նե ին: 

2. Աղ բյու րային նյու թե րից դուրս բե րել և հա մա կար գել տե ղե կու թյուն նե րը։

1 Ուսուցիչը նշում է, որ ուսումնասիրվող աղբյուրային քարտերը չեն ներկայացնում 

ժամանակի բոլոր գործիչների բոլոր մտքերը, այլ պարզապես ընտրված են որոշակի 

պատկերացում տալու։ Հետևաբար այդ քննարկումներում արտահայտված մտքերը չեն 

կարող ընդհանրացվել։ 
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Թե մայի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րին 
և ծրագ րե րին

Դասապլանը և քարտերը կարող են կիրառվել ստորև նշված ծրագրերի 

շրջանակում՝ ուսուցչի ընտրությամբ։

1. « Հայոց պատ մու թյան»2 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝ 8–րդ դա սա րան 

• Թե մա 4. « Հայ ժո ղո վուր դը և Հա յաս տա նը XIX–րդ դա րում» (18 ժամ)՝ 

o Հա յաս տա նի սո ցի ալ–տն տե սա կան, ի րա վա քա ղա քա կան կա ցու-

թյու նը Ռու սա կան և Օս մա նյան կայս րու թյուն նե րի կազ մում XIX–րդ 

ե րկ րորդ կե սի և XX–րդ դա րի սկզ բին։ 

o Ար ևե լա հայե րի և ա րևմ տա հայե րի ա ռօ րյա կյանքն ու կեն ցա ղը, 

հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը XIX–րդ դա րում և XX–րդ 

դա րի սկզ բում:

o  Հայ հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան հո սանք նե րի, ա զա տագ րա-

կան խմ բակ նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի ձևա վո րու մը։ Գոր-

ծու նե ու թյու նը։ 

2. « Հա մաշ խար հային պատ մու թյան»3 օ րի նա կե լի ծրա գիր՝
• 8–րդ դա սա րան

o  Թե մա 3. Հա սա րա կու թյուն նե րի զար գաց ման տես լա կա նը. հա-

մաշ խար հային կրոն ներ և գա ղա փա րա խո սու թյուն ներ։ 

• 11–րդ դա սա րան
o  Թե մա 6. Գա ղա փա րա խո սու թյուն (8 ժամ)

• 12–րդ դա սա րան
o  Թե մա 4. Հա մա մարդ կային խն դիր ներ (10 ժամ) 

Դա սի կա պը պատ մա կան ակ տիվ մտա ծո ղու թյան սկզ բունք նե րի հետ 
1.  Պատ մա կան հե ռան կար, 

2. Է թի կա կան հար թու թյուն, 

3. Վ կա յու թյուն

 Տե՛ս ա վե լին « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 15–29 է ջեր:

2  Համաձայն «2021–2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով «Հայագիտություն» 

բնագավառի փորձնական չափորոշիչը և ծրագրերը (5–12–րդ դասարաններ) հաստատելու 

մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի ապրիլի 30–ի N 12–Լ հրամանի։ 
3  Համաձայն «2021–2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով «Համաշխարհային 

պատմություն» առարկայի փորձնական չափորոշիչը և ծրագրերը (7–12–րդ դասարաններ) 

հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի ապրիլի 30–ի N 20–Լ 

հրամանի։ 



62

Դա սի կր թա կան ռե սուրս նե րը
« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տուփ՝

o Կ նոջ վե րա բե րյալ կար ծիք նե րի քար տեր 

« Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա տու փի « Հայ կնոջ վե րա բե րյալ քն նար կում նե րը 

19–րդ դա րի վեր ջին և 20–րդ դա րի սկզ բին Օս մա նյան ու Ռու սա կան կայս րու

թյուն նե րում» թե մայի բո լոր քար տերն ա ռանձ նա նում են կա պույտ գու նա

նշմամբ։ 

Դա սի ըն թաց քը

Դաս 1

5 րո պե՝ 

Դա սի սկիզբ
 1. Ու սու ցի չը դա սը սկ սում է մտ քի քար տե զագր ման ռազ մա վա րու թյամբ.

• Գ րա տախ տա կին գրում է ֆե մի նիզմ բա ռը, 

• Սո վո րող նե րին հարց նում, թե ի նչ գի տեն ֆե մի նիզ մի մա սին, 

• Սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րի ա ռանց քային բա ռերն ու հաս կա ցու-

թյուն նե րը գրում է գրա տախ տա կին՝ « ֆե մի նիզմ» բա ռի շուրջ։ 

2. Ու սու ցի չը սահ մա նում է « ֆե մի նիզմ» եզ րույ թը և ներ կա յաց նում է դա սի 

թե ման, հիմ նա կան հար ցադ րու մը, նպա տա կը և վերջ նար դյունք նե րը: 

15 րո պե

 Փուլ 1
 1. Ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է « Հիմ նա կան դրույթ նե րի քար տեզ» նո թա-

գրման ձևը։ Այ լընտ րան քային տար բե րա կով տե ղե կու թյուն նե րը հա մա-

կար գե լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է տվյալ 

տար բե րա կը։ Նշում է, որ յու րա քան չյուր տե ղե կու թյուն ա վե լի լավ հաս կա-

նա լու և վեր լու ծե լու հա մար ցան կա լի է այն հա մա կար գել (տե՛ս ա վե լին՝ 

« Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 258–260 է ջե րում):  

2. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րից յու րա քան չյու րին « Պատ մու թյուն#5» ռե սուր սա-

տու փից կնոջ վե րա բե րյալ կար ծի քի մեկ քարտ է տա լիս։ 

3. Հանձ նա րա րում է քար տե րը կար դալ, « Հիմ նա կան դրույթ նե րի քար տեզ» 

ռազ մա վա րու թյամբ նո թագ րել կամ տե ղե կու թյուն ներն այ լընտ րան քային 

ձևով հա մա կար գել ա ռանձ նաց նե լով քար տում ար տա հայտ ված դիր քո րո-

շու մը, դա հիմ նա վո րող փաս տար կը և քն նարկ ման հիմ նա կան ո ւղ ղու թյու նը։ 

Օ րի նակ՝ ե թե քար տում գր ված է, որ կա նայք պետք է կրթ վեն, քա նի որ 

ա պա գա յում նրանք ե րե խա ներ են կր թե լու, ա պա սո վո րողն ա ռանձ նաց-

նում է « կա նայք պետք է կրթ վեն» –ը ի բրև դիր քո րո շում, «ա պա գա յում
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ե րե խա ներ են կր թե լու»–ն՝ ի բրև այդ դիր քո րո շու մը հիմ նա վո րող փաս-

տարկ, և «կ նոջ կր թու թյու նը» որ պես քն նարկ ման ո ւղ ղու թյուն։ 

4. Ու սու ցիչն այդ ըն թաց քում մո տե նում է սո վո րող նե րից յու րա քան չյու րին 

ա ջակ ցե լու, որ բո լոր սո վո րող նե րը կա րո ղա նան նո թագ րել կամ այ լընտ-

րան քային ձևով հա մա կար գել աղ բյու րային տե ղե կու թյու նը, տար բե րա-

կեն դիր քո րո շում ներն ու փաս տարկ նե րը։

10 րո պե

 Փուլ 1 –ի ամ փո փում
 1. Ու սու ցի չը հայ տա րա րում է աշ խա տան քի ա վար տը։ Նա հրա վի րում է 

տար բեր սո վո րող նե րի ներ կա յաց նել ի րենց բե րած դիր քո րո շում նե րը, 

փաս տարկ ներն ու քն նարկ ման ո ւղ ղու թյուն նե րը։ 

2. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին հար ցեր է տա լիս ան հա տա կան աշ խա տանք նե-

րի ներ կա յա ցում ներն ո ւղ ղոր դե լու հա մար։ Հար ցե րի օ րի նակ ներ՝ 

I. Ո րո՞նք է ին այն հիմ նա կան ո ւ ղ ղու թյուն նե րը, ո րոնց մա սին դիր քո րո-

շում ներ է ին ար տա հայ տում հե ղի նակ նե րը։ 

II. Ի՞նչ դիր քո րո շում ներ կային կա նանց աշ խա տան քի վե րա բե րյալ։ 

Դրանք ի ՞նչ փաս տարկ նե րով է ին հիմ նա վոր վում։  

III. Ի՞նչ դիր քո րո շում ներ կային կա նանց կր թու թյան վե րա բե րյալ։ Դրանք 

ի ՞նչ փաս տարկ նե րով է ին ար դա րաց նում հե ղի նակ նե րը։  

IV. Ի՞ն դիր քո րո շում ներ կային կա նանց ա մուս նու թյան վե րա բե րյալ։ 

Դրանք ի ՞նչ փաս տարկ նե րով է ին ար դա րաց նում հե ղի նակ նե րը։ 

V.  Կայի՞ն ազ գան պաստ գոր ծու նե ու թյամբ պայ մա նա վոր ված փաս-

տարկ ներ, որ քա նո՞վ է ին հիմ նա վոր այդ փաս տարկ նե րը։ 

VI. Ի՞նչ այլ դի տար կում ներ է ին ա նում հե ղի նակ նե րը կա նանց և հա սա-

րա կու թյան մեջ նրանց ու նե ցած դե րի մա սին։

10 րո պե

 Փուլ 2 
 1. Ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է Վե նի դի ագ րամ կազ մե լու ձևը (տե՛ս ա վե լին՝ 

« Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 123–126 է ջե րում): 

2. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին մի ա վո րում է աշ խա տան քային խմ բե րում և 

հանձ նա րա րում ի րենց ա ռանձ նաց րած դիր քո րո շում ներն ու փաս տարկ-

նե րը Վե նի դի ագ րա մով հա մե մա տել՝ փոր ձե լով հաս կա նալ, թե ի ՞նչ նմա-

նու թյուն ներ ու տար բե րու թյուն ներ ու նեն տար բեր հե ղի նակ նե րի ներ կա-

յաց րած դիր քո րո շում ներն ու փաս տարկ նե րը։ 
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5 րո պե 

Ամ փո փու մը՝
 1. Ու սու ցիչն ամ փո փում է դա սը «ել քի տոմ սով»՝ սո վո րող նե րին ա ռա ջար կե-

լով նշել եր կու փաս տարկ և/ կամ դիր քո րո շում, ո րոնց հետ ծա նո թա ցան 

դա սի ըն թաց քում, ի նչ պես նաև մեկ բան, ո րի մա սին կու զե ին ա վե լին 

ի մա նալ։  

2. Ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է տնային աշ խա տանքն ու ա վար տում դա սը։ 

Տ նային աշ խա տան քը՝
1. Խմ բով ա վար տին հասց նել Վե նի դի ագ րա մի կազ մու մը։ 

2. Հա մա ցան ցում փնտ րել կեն սագ րա կան տվյալ ներ ու սում նա սիր վող հե ղի-

նակ նե րի վե րա բե րյալ, հատ կա պես ու շադ րու թյուն դարձ նե լով նրանց 

կրթու թյա նը, սո ցի ա լա կան վի ճա կին։ 

Դաս 2

10 րո պե

 Դա սի սկիզբ
 1. Ու սու ցի չը դա սը սկ սում է՝ խմ բե րին հրա վի րե լով եր կու րո պե ում ներ կա-

յաց նել ի րենց կա տա րած տնային աշ խա տան քը։ 

10 րո պե

 Փուլ 1
 1. Ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րում է նույն խմ բե րով քն նար կել թե 

ի րենց բա ժին հա սած քար տե րի հե ղի նակ նե րի սո ցի ա լա կան վի ճա կը, 

կրթ վա ծու թյան աս տի ճա նը, սե ռը և այլ կեն սագ րա կան տվյալ ներ ի նչ պես 

կա րող է ին ազ դել նրանց դիր քո րո շում նե րի և փաս տարկ նե րի վրա։ 

2. Ու սու ցի չը տա լիս է խմ բային քն նար կումն ո ւղ ղոր դող հար ցեր՝ 

• Ի՞նչ կրթ վա ծու թյան աս տի ճան ու նի հե ղի նա կը ո ւմ քարտն ու սում նա-

սի րում ե ք։ 

• Ի՞նչ սո ցի ալ–տն տե սա կան մի ջա վայ րում է Ձեր կող մից ու սում նա սիր-

վող հե ղի նա կը ապ րում։ 

• Ըստ Ձեզ, ի ՞նչ է զգում Ձեր կող մից ու սում նա սիր վող հե ղի նա կը։ Ա ջակ-

ցե լու նպա տա կով ու սու ցի չը կա րող է հար ցե րի տես քով « Հույ զե րի 

ա նիվ» ռազ մա վա րու թյու նից հույ զե րի բնո րո շում ներ ըն թեր ցել (տե՛ս 

ա վե լին՝ « Գիրք պատ մու թյան ու սուց ման. ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս» գր քի 243–

245 է ջե րում)։ 

3. Սո վո րող նե րը քն նար կում են հար ցե րը և կազ մում ի րենց խմ բի պա տաս-

խան ներն այն պես, որ խմ բի բո լոր ան դամ նե րի ու սում նա սի րած հե ղի-

նակ նե րի տե ղե կու թյուն նե րը հա մադ րեն։ 
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10 րո պե

 Փուլ 1 –ի ամ փո փում
1. Ու սու ցի չը հայ տա րա րում է խմ բային աշ խա տան քի ա վար տը. յու րա քան-

չյուր խմ բից մե կա կան մաս նա կից ներ կա յաց նում է թե խումբն ի նչ հե ղի-

նակ ներ է ու սում նա սի րել և տա լիս է հար ցե րի պա տաս խան նե րը։ 

2. Ու սու ցի չը դա սա րա նային քն նար կում է ծա վա լում թե ա րդյոք կար ևոր են 

հե ղի նակ նե րի մա սին կեն սագ րա կան տվյալ նե րը նրանց դիր քո րո շում-

ներն ու փաս տարկ նե րը քն նար կե լիս և ին չու։ 

Ինչ պե՞ս են այս գոր ծոն ներն ազ դում հե ղի նակ նե րի դիր քո րո շում նե րի վրա։

10 րո պե

 Փուլ 2 
 1. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին տե ղե կաց նում է, որ հա ջորդ դա սի հա մար պետք 

է թե մայի հար ցադր մա նը (դա սապ լա նի վեր ևում նշ ված) պա տաս խա նող 

էս սե պատ րաս տել։

2.  Ներ կա յաց նում է էս սե ի կա ռուց ված քը (այդ ա ռիթվ ու սու ցի չը կա րող է 

օ գտ վել « Վեր լու ծա կան էս սե ներ» ռազ մա վա րու թյու նից՝ « Գիրք պատ մու-

թյան ու սուց ման. Ին չու՞, ի նչ պե՞ս» էջ 163)։ 

3. Ու սու ցիչն սո վո րող նե րին հանձ նա րա րում է դուրս բե րել ի րենց էս սե ի հիմ-

նա կան դիր քո րո շու մը և դրան ա ջակ ցող ե րեք հիմ նա կան փաս տարկ։  

4. Ու սու ցիչն այդ ըն թաց քում մո տե նում է խմ բե րից յու րա քան չյու րին ա ջակ-

ցե լու, որ բո լոր սո վո րող նե րը կա րո ղա նան կա տա րել ա ռա ջադ րան քը։ 

5 րո պե 

Ամ փո փու մը՝ 
1. Ու սու ցիչն ամ փո փում է դա սը «3–1» ռազ մա վա րու թյամբ։ Ա շա կերտ նե րը 

գրան ցում են թղ թի վրա գրում են ե րեք բան, որ սո վո րել են և մեկ հարց, 

ո րը բաց է մնա ցել։ 

2. Ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է տնային աշ խա տանքն ու ա վար տում դա սը։ 

Տ նային աշ խա տան քը՝
•  Պատ րաս տել էս սե, որ կպա տաս խա նի թե մայի գլ խա վոր հար ցադր մա նը 

և կար տա հայ տի սո վո րո ղի կար ծի քը։ 
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Ուսուցչի թեմատիկ նոթ 
« Ֆե մի նիզմ» ա սե լով՝ ը նդ հա նուր առ մամբ հաս կա նում ե նք կա նանց ու 

տղա մարդ կանց ամ բող ջա կան՝ քա ղա քա կան, տն տե սա կան և հա սա րա կա-

կան հա վա սա րու թյան գա ղա փա րը։ Ֆե մի նիս տա կան գա ղա փար նե րի ա վե լի 

հստակ սահ մա նում ներն ու մեկ նա բա նու թյուն նե րը փոխ վել են ժա մա նա կի 

ըն թաց քում և վայ րից վայր։ Օքսֆորդի բառարանը եզրույթի առաջին կիրա-

ռու մը թվագրում է 1895թ.-ով, որպես «կանանց իրավունքների ջա տա գո-

վություն»։ Ժա մա նա կա կից ֆե մի նիս տա կան շարժ ման ա ռա ջին ա լի քը սկս վել 

է 19–րդ դա րի ա ռա ջին կե սին Ա րև մուտ քում։ Բազ մա թիվ պար բե րա կան ներ 

(օ րի նակ՝ Garçonne –ը՝ Ֆրան սի ա յում, Neue Frau–ն՝ Գեր մա նի ա յում, Amateur –ը՝ 

Բրի տա նի ա յում և Flapper –ը՝ Ա ՄՆ –ում), հան րային քն նար կում ներ է ին ծա վա-

լում կա նանց դե րի մա սին:  

Օս մա նյան կայս րու թյու նում Թան զի մա թի4 ժա մա նա կաշր ջա նում՝ 1839–

1876 թթ., ե րբ սկ սե ցին քն նարկ վել ար դի ա կա նաց ման խն դիր նե րը, հան րային 

քննարկ ման դր վեց նաև կա նանց ու տղա մարդ կանց դե րե րի խն դի րը։ Օս մա-

նյան կայս րու թյան հրա տա րա կիչ նե րը 1850–1920 –ա կան թթ. հրա տա րա կում 

է ին նյու թեր, ո րոնք ու սում նա սի րում և քն նար կում է ին կա նա ցի ու թյան գա ղա-

փարն ու փո փոխ վող հա սա րա կար գում կա նանց ու նե ցած դե րը։ Այս ժա մա-

նա կաշր ջա նում մո տե ցում նե րը տար բեր է ին։ Օ րի նակ՝ տղա մար դիկ պն դում 

է ին, որ կա նայք է ա կա նո րեն տար բեր են տղա մարդ կան ցից, հետ ևա բար 

նրանց դե րերն էլ պի տի տար բեր լի նեն, և փոր ձում է ին հան րային դիս կուր սի 

մի ջո ցով սահ մա նել, թե ի նչ է նշա նա կում լի նել կին։

Հարկ է հաշ վի առ նել, որ այս ա մե նը տե ղի էր ու նե նում Օս մա նյան կայս-

րու թյան ի րա կա նու թյան հա մա տեքս տում, որ տեղ կա նանց ու տղա մարդ կանց 

դե րե րը հա ճախ սահ ման վում է ին ը ստ մահ մե դա կա նու թյան սկզ բունք նե րի, և, 

չնա յած նրան, որ հայե րը քրիս տո նյա է ին, մշա կու թային նոր մե րը սահ մա նում 

էր ե րկ րի մե ծա մաս նու թյու նը՝ գլ խա վո րա պես թուր քա կան հան րույ թը։ Օ րենքն 

ար գե լում էր հան րային վայ րե րում կա նանց ու տղա մարդ կանց մի մյանց հետ 

գտն վե լը, գնացք նե րում նրանք տար բեր հատ ված նե րում է ին նս տում, ի սկ 

ա վե լի բարձր դա սի կա նայք թատ րոն գնում է ին ա ռան ձին օ րե րի։ Այ նո ւա մե-

նայ նիվ, 19–րդ դա րի վեր ջում ար դեն Կոս տան դու պոլ սում ապ րող հայերն ա վե-

լի ա զատ է ին, և կա նայք ար դեն հան գիստ քայ լում է ին փո ղոց նե րում, չէ ին 

կրում քող և ա վան դա կան տա րազ։ Նույ նը չենք կա րող ա սել ծայ րա մա սե րում 

և այլ վի լայեթ նե րում ապ րող հայ կա նանց մա սին։ 19–րդ դա րի վեր ջին նաև 

սկ սում են տե ղի ու նե նալ պա րա հան դես ներ և այլ մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնց 

մաս նակ ցում է ին եր կու սե ռե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա վա սա րա պես։

4 Օսմանյան կայսրությունում անցկացված բարեփոխումների ծրագիր:



67

Այս փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում կա նանց ներ կա յու թյու նը հա սա րա-

կու թյան մեջ ա վե լի ըն դու նե լի է դառ նում՝ ի նչ –որ մե կի հետ (ա վե լի մեծ տա րի-

քով կնոջ, հոր, եղ բոր կամ ա մուս նու)։ 

 Հայ կա կան ֆե մի նիս տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան գրա վոր քն նար կու-

մը սկ սել է ազ գային զար թոն քի շր ջա նում 1880 –ա կան նե րին՝ մաս նա վո րա պես 

Սր բու հի Տյու սա պի, Զա բել Ա սա տու րի, Զա պել Ե սա յա նի և այ լոց գրա կան գոր-

ծու նե ու թյան շնոր հիվ։ Նրանց նյու թե րը քն նում է ին կա նանց դե րը հայ կա կան 

ազ գային զար գաց ման գոր ծում, ի նչ պես նաև կա նանց դե րը ա մուս նու թյան 

մեջ, և նրանց կր թու թյան ու աշ խա տան քի ի րա վունք նե րը։ Հաշ վի առ նե լով, որ 

մար դիկ ֆե մի նիս տա կան գա ղա փար նե րին ու շար ժում նե րին դեմ է ին լի նում՝ 

որ պես Ա րև մուտ քում ծա գած եր ևույթ նե րի, հետ ևա բար ֆե մի նիս տա կան գա-

ղա փա րա խո սու թյան մեջ նոր են թա տեքս տեր է ին ա ռա ջա նում, օ րի նակ՝ թե 

ի նչ պես կա րող է այդ գա ղա փա րա խո սու թյունն ազ գան պաստ լի նել։ Նույ նը 

կա րե լի է տես նել և հայ կա կան ֆե մի նիզ մում, ո րն ա րևմ տյան գա ղա փար նե րը 

տե ղայ նաց նում է ր՝ ել նե լով տե ղա կան ու զուտ հայ կա կան խն դիր նե րից, և 

կենտ րո նա նում էր ազ գային զար գաց ման ու ա ռա ջըն թա ցի վրա։ Կին գրող նե-

րի աշ խա տու թյուն նե րի ար դյուն քում ձևա վոր վում է « նոր հայ կնոջ» կեր պա րը, 

ով ա վե լի ար դի ա կան է և ա վե լի հա վա սար հայ տղա մարդ կանց, ի նչ պես նաև՝ 

Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ հայ բնակ չու թյա նը։ Վեր ջա պես, կին գրող նե րը 

նաև սի րո և ա մուս նու թյան հար ցեր է ին բարձ րաց նում, ին չը հատ կան շա կան 

է՝ հաշ վի առ նե լով, որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում հայ հա սա րա կու թյունն ա կն-

կա լում էր, թե բո լոր ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րը պետք է ա մուս նա նան նա խա-

պես ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի մի ջո ցով։ 

 Տար բեր հե ղի նակ ներ ֆե մի նիզ մի և հայ կնոջ դե րի մա սին տար բեր պատ-

կե րա ցում ներ ու նե ին, սա կայն ը նդ հա նուր առ մամբ նրանք հա ճախ ան դրա-

դառ նում է ին կա նանց ու աղ ջիկ նե րի կր թու թյան և աշ խա տան քի հար ցե րին, և 

հայ կա կան ֆե մի նիս տա կան հռե տո րա բա նու թյան շր ջա նա կում կր թու թյան ու 

աշ խա տան քի հար ցե րը սերտ փոխ կա պակց ված է ին։ 1880–1915 թթ. տար բեր 

սո ցի ա լա կան դա սե րի պատ կա նող բազ մա թիվ աղ ջիկ ներ սկ սե ցին դպ րոց 

հա ճա խել և կրթ վել, ի նչ պես նաև աշ խա տել որ պես ու սուց չու հի ներ։ Չնա յած 

նրան, որ դեռ ըն դա մե նը 1864 թ. Մա րա շում աղ ջիկ նե րի հա մար դպ րոց բա ցե-

լը լուրջ խո չըն դոտ նե րի էր հան դի պում, 1878 թ–ից ար դեն հենց Մա րա շում հայ 

աղ ջիկ նե րի հա մար տա սը դպ րոց էր գոր ծում։ Դրան զու գա հեռ կա նայք սկսում 

են ա վե լի լայն գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել բա րե գոր ծու թյան բնա գա վա ռում՝ 

կենտ րո նա նա լով կր թու թյան և աղ քա տախ նա մու թյան վրա։  Ի հա վե լումն տե-

սա կան քն նար կում նե րին և կր թու թյուն ստա նա լուն՝ հայ կա նայք այդ ժա մա-

նա կաշր ջա նում նաև սկ սում են մուտք գոր ծել աշ խա տա շու կա։
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Ի հար կե, ե ղած հնա րա վո րու թյուն ներն այդ ժա մա նա կաշր ջա նի Օս մա նյան 

կայս րու թյու նում բա վա կան փոքր է ին։ Աշ խա տան քի հիմ նա կան տե սակ նե րը 

ու սուց չու թյու նը, ա սեղ նա գոր ծու թյունն և այլ տնային ծա ռա յու թյուն ներն է ին։ 

Ո րոշ կա նայք նաև կա րո ղա նում է ին գոր ծում բուժ քույր ներ, դե րա սան ներ, լրա-

գրող ներ և գրող ներ դառ նալ։ Ա վե լին՝ հի շյալ հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա-

փակ վում է ին նաև ը ստ տա րա ծաշր ջա նի, օ րի նակ՝ Կոս տան դու պոլ սի մի մա-

հալ լե ում (թա ղում) ապ րող կի նը շատ հազ վա դեպ էր աշ խա տում մե կայլ մա հալ-

լե ում, քա նի որ առ հա սա րակ մա հալ լե նե րի միջև տե ղա շար ժու մը սահ մա նա-

փակ էր, և թա ղերն այն քան փոքր է ին, որ բո լորն ի րար ճա նա չում է ին, ի սկ ըն-

դուն ված նոր մից դուրս գոր ծո ղու թյուն նե րը են թարկ վում է ին խիստ քն նա դա-

տու թյան։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա նայք գնա լով ա վե լի շատ է ին աշ խա տում։ Հնա-

րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ է ին նաև այն պատ ճա ռով, որ, օ րի նակ, գոր-

ծա րա նային աշ խա տան քը (չ նա յած դա ի սկզ բա նե քիչ էր Օս մա նյան կայս րու-

թյու նում) են թադ րում էր, թե կա նայք ու տղա մար դիկ պի տի ա նընդ հատ նույն 

տա րած քում գտն վեն, ի սկ դա ան բա րո յա կան էր հա մար վում։ 

 Կար ևոր է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն հան գա ման քին, թե ի նչ պի սի կա-

նայք է ին ա ռա ջի նը սկ սում աշ խա տել։ Տն տե սա կան գոր ծոն նե րից ել նե լով՝ 

ցածր սո ցի ալ–տն տե սա կան խա վի կա նայք շատ ա վե լի վաղ են սկ սել աշ խա-

տել, քան մյուս նե րը, քա նի որ առ կա էր դրա տն տե սա կան ան հրա ժեշ տու թյու-

նը։ Սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում՝ քա ղա քա կան և այ լաբ նույթ զար գա ցում-

նե րին զու գա հեռ, աշ խա տան քը սկ սեց տն տե սա կան ան հրա ժեշ տու թյուն 

դառ նալ նաև մի ջին խա վի կա նանց հա մար. բա րե գոր ծու թյու նը բա վա րար չէր 

քա ղա քա կան ան կար գու թյուն նե րի և ջար դե րի ար դյուն քում այ րի նե րին ու որ-

բե րին օգ նե լու հա մար։ Սա կայն մի ջին խավն աշ խա տե լու ան հրա ժեշ տու թյունն 

ան պատ վու թյուն էր հա մա րում, հետ ևա բար այդ խա վին պատ կա նող կա նայք 

հան րային աշ խա տան քի հա մար հա ճախ կա՛մ հրա ժար վում է ին վար ձատր վել, 

կա՛մ մի այն տնային աշ խա տանք ներ է ին կա տա րում։ 

 Հայ կա կան ֆե մի նիզ մը Ռու սա կան կայս րու թյու նում
1853–56թթ. Ղրի մի պա տե րազ մում կրած ծանր պար տու թյու նը ա ռիթ դար-

ձավ Ռու սա կան կայս րու թյու նում բա րե փո խում նե րի և հին հա սա րա կա գի խն-

դիր նե րի վե րա նայ ման հա մար: Այս հա մա տեքս տում կա նանց հար ցը դար ձավ 

ա ռաջ նային հար ցե րից մե կը՝ ա զա տա կա նաց ման և ռե ֆորմ նե րի հա մա տեքս-

տում: Կա նանց կր թու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյու նը մտավ հա սա րա կա կան 

քննար կում նե րի աս պա րեզ: Այս հար ցում ա ռա ջա մար տիկ դար ձավ վի րա-

բույժ և ման կա վարժ Նի կո լայ Պի րո գո վը, ով Ղրի մի պա տե րազ մի հենց սկզբից 

ցա րա կան ըն տա նի քի ան դամ Յե լե նա Պավ լով նայից հանձ նա րա րու թյուն էր 

ստա ցել բուժ քույ րեր պատ րաս տել ռազ մա ճա կա տի հա մար: 



69

 Ար դեն 1850 –ա կան նե րի վեր ջին կայս րու թյան մա մու լի է ջե րում կին և 

տղա մարդ հե ղի նակ նե րի կող մից կա նանց հար ցի վե րա բե րյալ հրա պա րա-

կում նե րը դար ձել է ին ա վե լի պար բե րա կան: Ռուս գրող ներն էլ ի րենց հեր թին 

կա նանց խն դիր նե րը դարձ նում է ին գրա կա նու թյան կար ևոր մաս՝ ի րենց հե-

րոս նե րի մի ջո ցով փոր ձե լով վեր հա նել տի րող խն դիր նե րի է ու թյու նը:

 Սա կայն ա ռա ջին լուրջ վեր լու ծու թյուն նե րը կա նաց հար ցի շուրջ ձեռ նարկ-

վել են բա նաս տեղծ և ռա դի կալ հրա պա րա կա խոս Մ. Մի խալ կո վի կող մից 

1859–1865 թթ ըն թաց քում: Չնա յած նա ա ռա ջի նը չէր, ով ա ռաջ էր քա շում կա-

նանց հար ցի քն նար կու մը ռու սա կան ի րա կա նու թյու նում, սա կայն նա ա ռա ջինն 

էր, ով սին թե զում էր այս խնդ րի ա ռան ձին շղ թա նե րը, ի նչ պի սիք է ին աշ խա-

տան քը, կրթու թյու նը, սե րը, ա մուս նու թյու նը՝ մար դա բա նա կան, ըն կե րա վա րա-

կան քննու թյան մեջ: Մի խալ կո վը դար ձել էր կա նանց է ման սի պա ցի այի հրա-

պա րա կա խո սը, ով նոր էջ էր բա ցել ֆե նի նիս տա կան գա ղա փար նե րի շր ջա-

նառ ման հա մար: Ար դեն 1870 –ա կան նե րին կա նանց բարձ րա գույն կր թու թյան 

հար ցը լայ նո րեն քն նարկ վում էր ռու սա կան ա զն վա կան և մտա վո րա կան շր ջա-

նակ նե րում, և ա ռա ջին փոր ձերն է ին ար վում այս ո ւղ ղու թյամբ: Կայս րու թյան 

կա նայք ան մասն չէ ին մնում նաև հե ղա փո խա կան գա ղա փար նե րից և հե ղա-

փո խա կան օ րա կարգ ու նե ցող խմ բե րի հետ սերտ շփում նե րից: Կա նանց կր-

թու թյան բա րե լա վումն հան գեց րեց նրան, որ 20–րդ դա րի սկզ բին հա զա րա վոր 

կա նայք ար դեն է ա կան դիրք է ին զբա ղեց նում հան րային ա ռող ջա պա հա կան 

ո լոր տում, և հա վակ նում է ին տեխ նի կա կան կր թու թյան մեջ մր ցել տղա մարդ-

կանց հետ: Ռու սա կան փի լի սո փա յա կան միտքն ան մանս չէր թող նում նաև սե-

ռե րի դե րե րի ար դար հա վա սա րու թյան մա սին քն նար կում նե րը, և այս տեղ մեծ 

տեղ էր տր վում ա մուս նու թյան ի նս տի տու տի վե րա նայ մանն ու բա րե փոխ մա նը:

 Ռու սա կան կայս րու թյան մաս կազ մող ար ևե լա հա յու թյու նը մե ծա պես 

ա զդ վում էր այն շար ժում նե րից, ո րոնք սկիզբ է ին առ նում կայս րու թյան մայ-

րա քա ղա քում: Սա կայն ցա րա կան կա ռա վա րու թյու նը իր քա ղա քա կա նու թյունն 

ու ներ ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րից ան մասն չէր մնում 

հա յու թյու նը: 1884թ. կայս րու թյու նը նոր կա նոն ներ էր հաս տա տել հայ կա կան 

դպրոց նե րի հա մար, ո րով ար գել վում է ին տար րա կա նից բարձր ազ գային 

դպրոց նե րի ի նք նու րույն գո յու թյու նը: Սրան հա ջոր դել էր 1885թ մոտ 300 հայ-

կա կան դպ րոց նե րի փա կու մը: Բա րե սի րա կան–կր թա սի րա կան ըն կե րու թյուն-

նե րը ևս ան մասն չէ ին մնում ցար միզ մի հա կաազ գային քա ղա քա կա նու թյու-

նից: 1899թ. ըն կե րու թյուն նե րին պար տադր վում է հա տուկ կա նո նադ րու թյուն, 

ո րի հա մա ձայն նրանք զրկ վում է ին կր թա կան– լու սա վո րա կան աշ խա տան քի 

ի րա վուն քից, և կա րող է ին մի այն պարզ բա րե գոր ծա կան կամ աղ քա տախ-

նամ գոր ծով զբաղ վել:
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Բա ցա ռիկ բա րեն պաստ ի րա վի ճակ էր ստեղծ վել Ա նդր կով կա սում, և մաս-

նա վո րա պես Թիֆ լի սում խո շոր ա ռևտ րա կան դա սի հա մար, վեր ջի նիս տա լով 

այն պի սի ար տո նու թյուն ներ, ո րը հս կա յա կան կա պի տալ էր կու տա կել այդ 

դա սին պատ կա նող հայե րի ձեռ քին: Ա հա այս հա րուստ նե րը հս կա յա կան 

հան գա նա կու թյուն ներ է ին կա տա րում՝ զարկ տա լով ազ գային կր թա կան և 

բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րին: Նրանց շնոր հիվ մեծ թվով ե րի տա սարդ ներ 

հա մալ սա րա նա կան կր թու թյուն է ին ստա նում Ռու սաս տա նի և Եւ րո պայի լա-

վա գույն հա մալ սա րան նե րում, և այն տե ղից ի րենց հետ հայ րե նիք է ին բե րում 

ա ռա ջա դի մա կան մտ քերն ու շար ժում նե րը: Սրանց թվին դաս վում էր նաև կա-

նանց կր թու թյան և ի րա վունք նե րի վե րա նայ ման հար ցե րի ան հրա ժեշ տու թյու-

նը: Սե ռե րի ներ դաշ նակ հա րա բե րու թյու նը ար ևե լա հայոց մեջ դառ նում էր գի-

տակց ված հա սա րա կա կան պա հանջ, և ժա մա նա կի հրա պա րա կա խո սու-

թյուն նե րի կար ևոր մաս: Ի նչ պես օս մա նա հա յու թյան պա րա գա յում, այս տեղ 

ևս, հար ցի բարձ րաց ման ա ռա ջա մար տիկ նե րը տղա մարդ մտա վո րա կան ներն 

է ին, ո րոնց շար քում է ին Րաֆ ֆին, Թա ղի ա դի ա նը, Պերճ Պռո շյա նը, Ա վե տիք 

Ա րաս խա նյա նը, Գրի գոր Ա րծ րու նին, Վա հան Ա րծ րու նին և շատ ու րիշ ներ: 

1861թ. Պռո շյա նի ջան քե րով Թիֆ լի սում հիմն վում է Գա յա նյան դպ րո ցը, ա պա 

Մա րի ա մյան օ րի որ դաց դպ րո ցը Շու շի ում և 1866թ.–ին Գա յա նյան դպ րո ցը 

Երևա նում: Ավ. Ա րաս խա նյանն ա ռա ջինն էր, ով կա նանց խն դի րը տե ղա փո-

խել է մար դու ի րա վունք նե րի հար թու թյուն, այն դի տար կե լով ի բրև ոչ որ ևէ 

սե ռի, այլ մարդ –ան հա տի զար գաց ման ի րա վունք: Այս բո լոր ձեռ նար կում ներն 

ու քն նար կում նե րը, ի նչ պես նաև ա րևմ տա հայ կին գրող նե րի ջան քերն ու ազ-

դե ցու թյու նը սկիզբ են դնում այն պի սի կին գոր ծիչ նե րի աս պա րեզ գա լուն, ի նչ-

պի սիք է ին Սո ֆյա Բա բա յա նը, Սո ֆյա Ար ղու թյա նը, Մա րի ամ Խա տի սյա նը, 

Սրբու հի Ե րի ցյա նը, Մա րի ամ Թու մա նյա նը, Շու շա նիկ Կուր ղի նյա նը, Զա րու հի 

Նա զա րյանն ու շատ ու րիշ ներ: 

Ար ևե լա հայոց մեջ ֆե մի նիս տա կան գա ղա փար նե րը, կնոջ ա զա տա կա-

նաց ման հար ցը հիմ նա կա նում ար տա հայտ վեց հենց կին հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ նե րի և գրող նե րի հոդ ված նե րի, վե պե րի և բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի մի-

ջո ցով: Այդ պի սի ակ նա ռու գոր ծիչ նե րից էր Մա րի ամ Խա տի սյա նը, ով իր մի 

շարք վե պե րի մի ջո ցով ան դրա դառ նում էր ա մուս նա կան կյան քում հայ կնոջ 

խն դիր նե րին, հա սա րա կա կան կյան քում կա նանց դե րին, ռու սա կան և վրա-

ցա կան մշա կույ թին ձուլ վե լու և հայ կա կա նու թյու նը կորց նե լու խնդ րին (« Հե ղի-

նե» (1890), « Փե սա ո րո նող ներ» (1894), « Նոր ճա նա պար հի վրա» (1894), «Դժ-

բախտ կին» (1899)): Ար ևե լա հայոց թերևս ա մե նաա կան վոր ֆե մի նիստ գրո ղը 

բա նաս տեղծ Շու շա նիկ Կուր ղի նյանն էր:
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  Հայտ նի որ պես սո ցի ա լիստ, և մարք սիս տա կան գա ղա փար նե րի ջա-

տա գով, Կու ղի նյա նի բա նաս տեղ ծա կան հիմ նա կան թե մա նե րը ծա վալ վում 

է ին կնոջ խն դիր նե րի, սե ռա կան խտ րա կա նու թյան, սե ռային և դա սա կար-

գային ան հա վա սա րու թյան շուրջ: Նույն շր ջա նի ակ նա ռու դեմ քե րից էր նաև 

Ա լեք սանդ րա պոլ ցի Նվարդ Ա փի նյա նը, ա ռա վել հայտ նի Ոս տիկ ծած կա նու-

նով: Թեև նրա գոր ծու նե ու թյու նը հիմ նա կա նում ծա վալ վում էր թարգ մա նա-

կան և կր թա կան գոր ծի շուրջ, 1904 թվա կա նին նա հրա տա րա կում է հայ 

կա նանց Ա խու րյան հան դե սը, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում էր հոդ ված նե րի և 

գրա կան գոր ծե րի ժո ղո վա ծու՝ գր ված ար ևե լա հայ և ա րևմ տա հայ կին գոր-

ծիչ նե րի կող մից:

Կիրառված նյութեր 

1. Ա րե ւե լե ան մա մուլ (1881, սեպ տեմ բեր): Հան դէս ամ սե այ: Զմիւռ նի ա, 

տպագ րու թիւն Եղ բարտ Տէ տէ ե ան: 

2. Ա րե ւե լե ան մա մուլ (1881, դեկ տեմ բեր): Ու ղե ւո րու թիւն ի Կոս տանդ նու պո

լիս: Զմիւռ նի ա, տպագ րու թիւն Եղ բարտ Տէ տէ ե ան: 

3. Արծ րու նի, Վ., Աղ ջիկ. ա ռող ջա պա հա կան եւ բա րո յա գի տա կան է տիւդ, 

Թիֆ լիս, տպա րան Վրաց Հրա տա րակ չա կան ըն կե րու թե ան, 1908։
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