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 Հայաս տա նի այն սո ցի ալ-քա ղա քա կան հա մա կար գը, որ 2018-ի 
գար նան սկզ բին հա վեր ժա կան էր թվո մ, մի ի րա դար ձո թյա մբ, որ 
ան վա նո մ ենք Հե ղա փո խո թյո ն, մտել է մեծ շր ջա դար ձի հո ն։ Այս 
ի րա դար ձո թյո նը, ան կախ ըն թաց քից և ար դյո նք նե րից, մեր հա-
սա րա կո թյան կյան քո մ ժա մա նա կի նոր սկզբ նա կետ է սահ մա նե լ։ 
Գլ խա վո րը՝ վե րա դա րձ րել է ժա մա նա կի ո պատ մա կա նո թյան զգա-
ցո մը, որ թվո մ է՝ կո րց րել է ի նք հաս տատ ված ա պա քա ղա քա կան 
իբր-հա վեր ժի մե ջ։ 

Այժմ ա ռա վել, քան երբ ևէ մեր ա մե նօ րյա կյան քո մ փոր ձա ռո մ ենք 
սո ցի ալ-քա ղա քա կան գա ղա փար նե րի, դիս կո րս նե րի և պրակ տի-
կա նե րի փո խազ դո հա րա փո փո խո թյո նն ո մի ա ժա մա նակ կարծ-
րո թյո նը, քա ղա քա կան դե րա կա տար նե րի կամ քի ո գա ղա փա րա-
կան դաշ տի փո խա ռն չո թյո նը։ Սա մեզ օգ նո մ է պատ կե րաց նել, թե 
ինչ պի սի բա րդ հյո ս վա ծք նե րո մ են պատ մա կա նո րեն ձևա վոր վել 
այն գա ղա փա րա բա նա կան մտա կա ռո ց վա ծք նե րը, ի րա վա կան և 
բա րոյա կան նոր մե րը, ո րոն ցով ապ րո մ է մեր հան րո թյոնն այ սօ ր։ 
Ժա մա նա կին հաս տա տե լով ի րե նց գե րիշ խա նո թյո նը` դրանք այն-
քան սո վո րա կան են դառ նո մ, որ ժա մա նա կա կից նե րին թվո մ են 
բնա կան և մշ տա կա ն։ 

Այս հա տո րը ներ կայաց նո մ է հայ կա կան ան ցյա լո մ այդպիսի 
բա րդ ո բազ մա զան, փո փո խա կան ի րա կա նո թյան բա ցա հայտ ման 
հե տա զո տա կան մի նա խա գի ծ՝ նվիր ված այն պի սի զգայո ն հար ցի, 
ինչ պի սին սե ռա կա նո թյո նն է։ Մի ա ժա մա նակ այն ներ կայիս հայաս-
տա նյան հա սա րա կա կան-գա ղա փա րա կան խմո րո մ ե րի մի ար տա-
հայ տի չն է: Գի րքն ըն թեր ցո ղին առնչակցոմ է պատ մա կա նորեն 
ձևավորվող գիտելիքի: Այն հրա վի րո մ է հետ ևել սե ռա կա նո թյան 
ժա մա նակա կից հղացքի1 շո րջ հայ կա կան 
սո ցի ալ-պատ մա կան կյան քի տար բեր ժա մա-
նա կա հատ ված նե րի ըմբռնո մե րի և սահ մա-
նո մ ե րի ընթացքին, դրա նց ներ հա կո թյո ն-
նե րին, ինչ պես նաև ժա մա նակ նե րի և տա րա-
ծո թյոն նե րի հետ դրա նց փո խազ դե ցո թյոն նե րին։

1. Սեռականոթյան ժամանակակից հղացքը ի 
հայտ է եկել ընդամենը 19-րդ դարոմ արևմտյան 
գիտակարգային զարգացոմերի դաշտոմ (Фуко, 
М. (1996). Воля к истине: по ту сторону знания, 
власти и сексуальности. Работы разных лет. 
Пер. с франц. - М.: Касталь, 271):

Ներածություն

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/fuko_vol/index.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/fuko_vol/index.php
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 Տի րա պե տող գա ղա փար նե րը և հիմ ա հոս քա ղա քա կա նո թյո ն-
նե րը հան դես են գա լիս մեն-մի ակ, կո ռ և ան փո փոխ ա վան դոյ թի 
դիր քից, այ նի նչ ո նե նո մ են խնամ քով թա քց րած հետ նա խոր շե ր։ Այս 
գր քի հե տա զո տող հե ղի նակ նե րից յո րա քան չյո րն իր ա ռան ձին թե-
մայո մ դո րս է բե րո մ հայ կա կան հա մա տե քս տի այլ՝ բազ մա զան և 
փո խա կե րպ վող ա վան դոյթ նե րը և դրա նց մի ջև հայ տա րար ված կամ 
քո ղա րկ ված պայ քար նե րը։ Սրա նով բա ցա հայտ վո մ են հայ կա կան 
մշա կոյ թի բար դո թյո ն նե րն ո լա րո մ ե րը, ո րե մ և՝ հա րս տո-
թյոն նե րն ո ար ժա նիք նե րը ։

 Հե տա զո տա կան աշ խա տա նք նե րը նաև մեր կաց նո մ են մեր 
ներ կայի կյան քը, մտ քե րը և գա ղա փա րա բա նո թյո ն նե րը ձևա վո-
րող ա վա նդ ված մտա կա ռո ց վա ծք ներ և մե խա նի զմ ե ր՝ փո րփ րե լով 
պատ մաքա ղա քա կան ի րա դար ձո թյո ն նե րի շո րջ այ սօր գե րիշ խող 
դիս կո րս նե րի ո ղի նե րը և դրա նց քա ղա քա կան հա մա տե քս տե րն ո 
նպա տա կադ րո մ ե րը։ Մեր ի րա կա նո թյո նո մ սե ռա կա նո թյա նն 
առնչ վող դիս կո րս նե րը լռեց ված են կամ շղա րշ ված, դրա նք շո շա-
փե լն իսկ կա ՛մ իշ խա նա կան ար տո նո թյան մաս է, կա ՛մ լո սա նց քային 
զան ցա ռա կան մար մա ջ։ Սե րն ո սե ռը, դրա նց ըմբռ նո մ ե րի և դրսե-
վո րո մ ե րի ժա մա նա կային փո փո խա կա նո թյո նը Հայաս տա նո մ 
դե ռևս մո մ են նեղ շր ջա նակ նե րի հե տա քրք րո թյան և ի մա ցո թյան 
ա ռար կա այ նի նչ այս գի տե լի քի կա րի քը հա սո նա ցել է վա ղո ց։ 

Գի տե լի քի ար տա դր ման և վե րար տա դր ման հաս տատ ված ա տ-
յան նե րը կե նտ րո նաց ված և աս տի ճա նա կա րգ ված (հայր)իշ խա նո-
թյան տրա մա բա նո թյան ներ քո շա րո նա կո մ են ար տաք սել սե ռա-
կա նո թյան բազ մա զան ա վան դոյթ նե րը։ Շա րո նա կո մ են խրա խո-
սել հնա պաշ տա կա ն՝ իբր-հա վե րժ և մե նիշ խան նա հա պե տա կան և 
հե տե րո նոր մա տիվ ա վան դոյ թը, գոր ծի քայ նաց նո մ այն կո սակ ցա-
կան շա հե րի հա մա ր՝ շր ջան ցե լով դրա թե՛ ներ քին գա ղա փա րա բա-
նա կան հա կա սո թյո ն նե րը, թե՛ ի րա կան կյան քին դրա ան հա մա պա-
տաս խա նո թյո նը ։

Հ նա պաշ տո թյան նկատ մա մբ ա ռա ջա դի մա կան և զան ցա ռա-
կան մի ջամ տո թյո ն նե րը հայ տա րվոմ են հայ կա կան հան րոյ թից 
և մշա կո թային լո սա նց քից դո րս, համարվոմ են շե ղո մ կամ այ-
լա սե րոմ՝ սահ մա նա փակելով քն նա կան մտ քի ծա վա լո մ ե րը և 
բազ մա հա րո ստ սո ցի ա լա կան կյա նքն ինք նի ն։ Այ նի նչ քն նա կան 
մո տե ցո մ է այն հնա րա վո րո թյո նը, որ մա րդ կա նց ի րա կան կեն-
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սա փոր ձե րը կբե րի մտա ծո մ ե րի դա շտ, կձ ևա կեր պի գի տա կան, 
ար վես տային և այլ հրա պա րա կային լե զո նե րով, կդառ նա գի տե լիք 
և, ի  վեր ջո, կս տեղ ծի սո բյե կտ նե րի հա մե րա շխ հա մա կե ցո թյան 
ա պա հով տարա ծք նե ր։

 Սե ռա կա նո թյո նը ոչ մի այն ան ձնա կան բա րդ կեն սա փո րձ է, 
այլև քա ղա քա կան իշ խա նո թյա մբ սահ մա նա դր վող հան րային փոր-
ձի` կա նոն նե րի, հար կադ րան քի հա մա կար գե րի և գի տե լի քի ներ քո 
ձևա վոր վող սո բյեկ տի (ինք նա) ճա նա չո մ։ 

Ի նչ պես բո լոր այլ մշա կոյթ նե րո մ, այն պես էլ հայ կա կան հա-
մա տե քս տո մ սե ռա կա նո թյա նն առնչ վող հար ցե րը են թա րկվել են 
և՛ ա ռեր ևոյթ, և՛ ա ներ ևոյթ շր ջա նա կո մ ե րի և նոր մե րի, աստվա-
ծաբանական մեկ նա բա նո թյո ն նե րի և ի րա վա քա ղա քա կան կար-
գա վո րո մ ե րի: Սակայն առանձին դեպքերոմ դրանք հաջողել են 
գործնականոմ կամ տեքստերոմ ճեղ քել սահմանափակոմերը և 
կարգավորոմերը: Սե ռա կա նո թյո նը, թեև ժա մա նա կա կից հղացք 
է, մար դ կային կյան քի բո լոր շր ջան նե րո մ վե րա պր վել է և վե րա ներ-
կայաց վել մշա կո թային տար բեր կեր պե րով և լե զո նե րով, հատ կա-
պե ս՝ ա ռաս պե լա կան, գրա կան, հրա պա րա կա խո սա կան, կրո նա կան 
և ի րա վա կան-նոր մա տի վայի ն։ 

Ս րա նով է պայ մա նա վոր ված սե ռա կա նո թյան սո ցի ալ-պատ մա-
կան ո սո մ ա սի րո թյո ն նե րո մ մեր մե թո դա բա նա կան մո տե ցո մը ՝

Այս մո տեց ման հիմ քո մ Մի շել Ֆո կոյի՝ գի տե լի քի և դիս կո րս նե-
րի հնա գի տո թյան և ծա գո մ ա բա նո թյան տե սա կան մե թո դա բա նո-
թյոնն է, ինչ պես նաև սե ռա կա նո թյան տե սո թյան հիմ ադ րոյթ նե րը։ 

Ը ստ այդմ, խո սել սե ռա կա նո թյա ն՝ որ պես պատ մա կան փոր ձի 
մա սին նշա նա կո մ է դրա ա ռա նձ նա հատ կո թյան ան կյան տակ վեր-
լո ծել այն սահ մա նադ րող ե րեք ա ռա նցք ը՝ դրան վե րա բե րող գի տե-
լի քի ձևա վո րո մը, սե ռա կա նո թյո նը կար գա վո րող քա ղա քա կան-իշ-
խա նա կան հա մա կար գե րը, սե ռա կա նո թյան սո բյեկ տի (ինքնա) ճա-
նաչ ման հնա րա վոր և ան հրա ժե շտ ձևե րը (Фуко 1996, 273)։

դի տար կել այն իր հա րա փո փոխ ըն թաց քի մեջ, վեր հա նել դրա սո ցի ալ-պատ մա-
կան սահ մա նո մ ե րը՝ ի րա վա քա ղա քա կան կար գե րի, տե ղի և ժա մա նա կի տե քս-
տե րի և հա մա տե քս տի, ըմբռ նո մ ե րի և ձևա կե րպ ման փոր ձե րի հե տա զոտ ման 
մի ջո ցով։ 
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Դ րա նք թոյլ են տա լիս դի տար կել սե ռա կա նո թյան շո րջ պատ-
մա կան մշա կո թային հա րա ցոյց նե րը, տես նել սե ռա կա նո թյան մա-
սին գի տե լի քի և իշ խա նո թյան կար գի հա րա բե րակ ցո թյո նը։ Նման 
մո տեց մա մբ սե ռա կա նի և սո ցի ալ-մ շա կո թային ո քա ղա քա կան-իշ-
խա նա կան պայ քար նե րի հա մա տե քս տե րի կա պե րի հո դա վո րո մ ե-
րը ա ռա վե լա պես հնա րա վոր է բա ցա հայ տել տե ղի բազ մա զան աղ-
բյո ր նե րի՝ պատ մա կան եր կե րի, գրա կան ստեղ ծա գոր ծո թյո ն նե րի, 
կրո նա կան կա նո նա գր քե րի, ի րա վա կան փաս տա թղ թե րի, մա մո լի 
և ար խի վային նյո թե րի ան մի ջա կան ո սո մ ա սիր ման ե ղա նա կո վ։ 
Այս պա րա գայո մ հե տա զո տո թյո նը ներ կայա նո մ է նաև իբրև սե-
փա կան սո ցի ա լա կան պատ մո թյո ն(ներ)ը ճա նա չե լո փո րձ, ին չով 
էլ պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն բազ մա զան աղ բյո ր նե րի նե րա ռո-
մը, այլև հե տա զո տո թյան ժա մա նա կային ընդ գր կո մը՝ մի նչք րիս տո-
նեա կան շր ջա նից մի նչև քսա նե րո րդ դար: 

Ար դի ժա մա նակ նե րին առնչ վող աղ բյո ր նե րի ընտ րո թյան ժա-
մա նակ մեր ո շադ րո թյան կե նտ րո նո մ ե ղել են նախ ևա ռաջ ար ևե-
լա հայ աղ բյո ր նե րը (դ րա նք ո սո մ ա սիր վել են արևմ տա հայ և այլ 
աղ բյո ր նե րի հետ հա րա բե րո թյան մեջ)։ Մաս նա վո րա պե ս՝ մա մո լի 
ո գրա կա նո թյան ա ռո մով մեր այս պի սի նա խը նտ րո թյո նը պայ-
մա նա վոր ված է սե ռա կա նո թյան, սե ռի ո գեն դե րի (կ նոջ դե րի) խըն-
դիր նե րի ան կյան տակ ար ևե լա հայ հրա պա րա կա խո սո թյան և գրա-
կա նո թյան ո սո մ ա սի րո թյո ն նե րի սա կա վո թյա մբ՝ ի հա մե մատ 
արևմտա հայ մա մո լի և գրա կա նո թյան մա սին ար դեն իսկ ման րա-
կր կիտ բազ մա թիվ հե տա զո տո թյո ն նե րի ։

 Հա րկ է շեշ տել, սա կայն, որ հե տա զո տա կան այս նա խա գի ծը չի 
հա վակ նո մ ամ փո փել սե ռա կա նո թյան հար ցի պես բա րդ ո սո ցիալ-
քա ղա քա կան կյան քին ա ծա նց ված թե ման ամ բող ջո թյա մբ: Այն 
բարձ րա ձայ նո մ է հիմ ա հար ցեր և բա ցո մ ա պա գա ո սո մ ա սի րո-
թյո ն նե րի նոր հե ռան կար նե ր։

 Տար բեր փոր ձա ռո թյո ն նե րից ե կող և տար բեր հայա ցք ներ ո տե-
սան կյո ն ներ բե րող հե տա զո տող հե ղի նակ նե րը ո սո մ ա սի րել են 
սե ռա կա նո թյան հար ցե րի շո րջ ա ռան ձին աղ բյո ր նե րի զա նա զան 
պա տո մ ե րը, տա րա ժա մա նա կյա կեն սա պայ ման նե րը և սի րո ո սե-
ռի հան դեպ ար դի ո թյան պա հա նջ նե րով պայ մա նա վոր ված շրջա-
դար ձե րը։ 



6ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հե ղի նակ նե րից յո րա քան չյո րը սե ռա կա նո թյան ձևա կեր պո մ ե-
րի փնտր տո քի մե թո դա բա նա կան մո տեց մա մբ ո րո նել է և ըստ նյո թի 
ո րո շել իր կո նկ րետ ո լոր տի ո շր ջա նի ա ռա նձ նա հա տո կ ա ռար կա ն։ 
Ար դյո ն քո մ բո լոր հե տա զո տող նե րը, պա տաս խա նե լով նոյն հար ցե-
րին, բա ցա հայ տել են զա նա զան սո ցի ալ-մ շա կո թային շեր տե ր՝ խո-
րաց նե լով սե ռա կա նո թյան հայե ցա կար գը և դրա նո մ տե ղա վո րե լով 
կնոջ իշ խա նու թյան խն դի րը՝ վե րա փոխ ված ար տա մու ս նա կան սի-
րային կա պի ի րա վա սու թյան և մայ րա կան ի րա վու ն քի, աղ ջիկ նե րի 
կր թու թյան և ազ գի մոր, կնոջ ըն տա նե կան դե րի և հան րային կյան քի 
հա կա սու թյան, երկ սե ռու թյան և հայ կնոջ խնդ րի, հայ կնոջ և ա զատ 
սի րո լա րու մ ե րի, հայ կնոջ և Հայաս տա նի աշ խա տա վո րու հու ներ-
հա կու թյան, ցան կա ցած մա րմ ա կա նի ոչն չաց ման և մա րմ ի պա-
հան ջի, մա րմ ի և հո գու պայ քար նե րի, կրո նա կան սի րեր գի և սի րեր-
գի քա ղա քա կա նու թյան, սի րեր գի մա րմ ա կան ու պաշ տա մու ն քային 
չա փու մ ե րի, սե ռա կան հա ճույ քի ա ռա քե լա կան [ան] հան դու ր ժո ղու-
թյան և ե կե ղե ցա կան նե րի սե ռա կան աս կե տիզ մի պա հան ջի, ա սի ա-
կան-մահ մե դա կան և քրիս տո նե ա կան բա րոյա կա նու թյան պայ քար-
նե րի, նույ նա սեռ վար քի և եվ րո պա կան ար դի աց մամբ ներ մու ծ վող 
պատ ժիչ ի րա վա կար գի, սո ցի ա լա կան աս տի ճա նա կա րգ ման նույ-
նա սեռ պրակ տի կա նե րի, խո րհր դային ա զա տա գրման (նույ նա սեռ 
վար քի ա պաք րե ա կա նաց ման) նա խագ ծի և ստա լի նյան ռեպ րե սիվ 
հա մա կար գի, նույ նա սե ռա կան մա րմ ի շա հա գործ ման և քա ղա քա-
կան շա հար կու մ ե րի ո շատ այլ հար ցե րի շո րջ մշա կո թային քննար-
կո մե րն ո բա նա վե ճե րը։ 

Այդ պի սով, նա խա գի ծն ինք նին վե րած վել է հայ կա կան հա մա-
տե քս տո մ սե ռա կա նո թյան հատ վա ծային պա տո մ ե րի մի ժամա-
նա կա կից շա րո նա կո թյան: Այն բա ցել է սե ռա կա նո թյո ն կրող 
սոբյեկտ նե րի (ինք նա) ճա նաչ ման ձևե րի սա հման դիր գի տե լի քի նոր 
հնա րա վո րո թյո ն։

 Տե ղա կան սո ցի ալ-պատ մա կան հա մա տե քս տո մ սե ռա կա նո-
թյան դե ռևս չհո դա վոր ված կամ չձ ևա կե րպ ված խոր քե րի, կա պե րի 
և հղո մ ե րի, սահ ման ման փոր ձե րի վեր հան ման մեր հե ռան կա րը 
նախ ևա ռաջ հեն վել է, հե տո նաև բաց վել սե ռա կա նո թյան տե սա մե-
թո դա բա նա կան ոչ մի այն ֆո կոյա կան, այլև ֆե մի նիս տա կան հա րա-
ցո ցային մո տե ցո մ ե րի մի ջո ցո վ։ Դա մեզ թոյլ է տվել.
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Այս ի մաս տով հե տա զո տո թյան ար դյո նք նե րից էր բա ցա հայ տե լը 
և նկա րագ րե լը, թե ինչ պես է հայ կա կան հա մա տե քս տո մ պրակ տի-
կա նե րի և պա տո մ ե րի ի րա կան բազ մա զա նո թյո նը փո խա րին վո մ 
դրա նց ան փո փո խո թյան դրոյ թով, ո րի ներ քո ի րա կա նո մ ըն կած են 
հա րա բե րա կա նո րեն կայո ն որ վա գիծ ո նե ցող իշ խա նա կան պայ-
քա րի պրակ տի կա նե րը։ Հա տո րի հե տա զո տա կան աշ խա տա նք նե-
րոմ սե ռա կա նո թյո նն իբրև իշ խա նա կան պայ քա րի գոր ծիք օգ տա-
գոր ծե լո կայո ն վար քա գիծ ենք դի տար կո մ՝ ան կախ տվյալ պատ-
մա կան ժա մա նա կա շր ջա նի քա ղա քա կան գոր ծո րդ նե րի ան ձից կամ 
սո ցի ա լա կան խմ բից. դա ե ղել է ար դի ա կան և թե րևս շա րո նա կո մ է 
մալ ար դի ա կա ն։ 

Հայ րիշ խա նա կան հա սա րա կո թյան և գրա կա նո թյան քն նա դա-
տո թյան ֆե մի նիս տա կան մո տե ցո մ ե րը մեզ օգ նել են քա ղա քա-
կա նո թյո նը դի տար կել իբրև խոր քային ի մաս տով սե ռա կա նով և 
իշ խա նո թյա մբ կա ռո ցա կց ված հա րա բե րո թյո ն նե րի ինս տի տո տ, 
որ տեղ մշ տա պես առ կա է սե ռի հար ցը՝ քա ղա քա կան նե րի մա ստ նե-
րով (Millet, K. (2016). Sexual Politics. New York: Columbia University, 
Press, 24):  Հայ րիշ խա նո թյո նը մեր հե տա զո տո թյո ն նե րո մ բաց վել 
է ոչ մի այն իբրև տնային տն տե սո թյան կազ մա կե րպ ման ա ռա նձ-
նա հա տո կ ձև, ո րի շնոր հիվ հայ րը հաս տա տո մ էր իր գե րիշ խա-
նո թյոնը ազ գակ ցա կան ցան ցի մյո ս ան դամ ե րի նկատ մա մբ և 
վե րա հս կո մ դրա տն տե սա կան ար տադ րո թյո նը (Mitchel, J. (1984). 
Women: The Longest Revolution. New York: Pantheon Books, 10-11), 
այլև իբրև հե տե րո նոր մա տիվ առ նա կա նո թյան գե րիշ խա նո թյան 
հա մը նդգըր կոն կա րգ՝ կա նա նց և ոչ հե տե րոսեքսոալ մա րդ կա նց 
սո ցի ալ-քա ղա քա կան դրո թյան վրա դրա ազ դե ցո թյան տե սան-
կյո նից: Հայրիշ խա նո թյո նը ոչ մի այն հա սա րա կա կան կա րգ կամ 
կա ռո ց վա ծք է, այլև պատ մա կա նո րեն մտ քի սո վո րո թյո ն և կեն սա-
կերպ դար ձած ի րադ րո թյո ն: 

 դի տար կել սե ռա կա նո թյո նը իշ խա նո թյան հետ ան քակ տե լի պատ մա կան կա-
պի մեջ, ո սո մ ա սի րել սե ռա կա նո թյո նը սահ ման(ա փակ)ող և սե ռա կա նո թյան 
սոբյե կտ ներ ձևա վո րող ա տյան նե րը, փոր ձել հաս կա նալ, թե ինչ պես է հնա րա վոր 
ի րե նց օբյեկ տով և կա ռո ց ված քով խի ստ տար բեր գի տե լիք նե րի ծա գո մը իշ խա-
նո թյան մի ան ման ձևե րով (Фуко, М. (1996). Забота об истине. Беседа с Франсуа 
Эвальдом. Воля к истине: По ту сторону власти и сексуальности. Работы разных 
лет.  (пер.: С. B. Табачникова). М.: Магистериум, Касталь. https://bit.ly/2ZUDkVR)։
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Հայ կա կան ի րո ղո թյո ն նե րի մեջ հայ րիշ խա նա կան մշա կոյ թի և 
սե ռի վե րա բե րյալ պատ մա կան դիս կո րս նե րի բա ցա հայ տո մ ե րը եր-
բե մ ճեղ քո մ են մեր ներ կա գի տե լի քը, իսկ եր բե մ էլ հն չո մ են իբրև 
ներ կայիս տի րա պե տող դիս կո րս նե րի ար ձա գա նքն ան ցյա լոմ։

 Հետ ևա բար, սո ցի ալ-պատ մա կան ո սո մ ա սի րո թյո ն նե րով 
հղկված մեր հայաց քը կա րող է մեզ թոյլ տալ հաս կա նալ մտ քի ո 
ճշ մար տո թյան հա րա բե րո թյո ն նե րի պատ մո թյո նը, հաս կա նալ, 
թե ինչ պե ս է հնա րա վոր դար ձել տվյալ գի տե լի քի կա ռո ցակ ցո մը և 
տվյալ բա րոյա կա նո թյան ծա գո մը  (Фуко 1996)։

Հա րցն այն է, թե ինչ պես և ին չո է պա տա հո մ, որ կո նկ րետ մի 
պա հի ինս տի տո ցի ո նալ պրակ տի կա նե րի և ճա նա չո ղա կան գոր-
ծիք նե րի մի ջո ցով հան կա րծ տվյալ սե ռա կան վար քը ճա նաչ վո մ է 
իբրև խնդ րա կա ն։ Այս տեղ կար ևո րը ոչ թե տվյալ բար քե րի և վար-
քե րի պատ մո թյո նն է, այլ այն ե ղա նակ նե րի պատ մո թյո նը, ո րոն-
ցով հա ճոյ քը, ցան կո թյո նը և սե ռա կան վար քը դառ նո մ են խընդ-
րա կան, ան դրա դա րձ վո մ են և մտած վո մ որ պես կո նկ րետ տի պի 
կեն սար վե ստ։ 

Ի նչ պես Ֆո կոն նշո մ է 1984-ի գար նա նը (իր մահ վա նից մի քա-
նի ա միս ա ռաջ) կայա ցած «Ճշ մար տո թյան հան դեպ հո գա տա րո-
թյոն» Ֆրան սո ա Է վալ դի հետ հար ցազ րոյ ցո մ (Фуко 1996), քա ղա-
քա ցի ա կան դեր կա տա րող ին տե լեկ տո ալ նե րի գո րծն է վե րոն շյալ 
հար ցե րի վեր լո ծո թյան մի ջո ցով վե րս տին հար ցադ րել ակն հայ տո-
թյոն նե րը և հաս տատ ված դրոյթ նե րը, ցն ցել մտ քի և գոր ծո ղո թյան 
ձևե րն ո սո վո րոյթ նե րը, ցրել այն, ինչ ճա նաչ ված է իբրև հայտ նի, 
վե րս տին գնա հա տել կա նոն նե րը և կար գե րը և, ել նե լով այս պի սի վե-
րա խնդ րա կա նա ցո մից, մաս նակ ցել ո րո շա կի քա ղա քա կան կամ քի 
ձևա վոր մա նը ։

 Սա հե նց այն ճա նա պա րհն է, ո րով փոր ձո մ է ան ցնել այս հե-
տա զո տա կան նա խա գի ծը՝ ըն թեր ցո ղին ո ղեկ ցե լով դե պի հե տե րո-
նոր մա տիվ առ նա կե նտ րոն հա սա րա կար գի խնդ րա կա նա ցո մ և դրա 
վե րա նայ ման ո փո փո խո թյան հե ռան կար ներ:

 Հա տո րն ո նի չո րս բա ժին և մեկ հա վել վա ծ։ 
1-ին՝ Սե րե րն ու սե ռե րը հին շր ջա նու մ և միջ նա դա րու մ բա ժի նն 

ընդ գր կո մ է պատ մա կան-գ րա կան տե քս տե րի և Հայ ա ռա քե լա կան 
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ե կե ղե ցո կա նո նա գր քե րի վեր լո ծո թյան հի ման վրա եր կո հե ղի նա-
կի ա ռան ձին աշ խա տա նք նե ր։

 Ժան նա Անդ րե ա սյա նի հե տա զո տա կան աշխատանքը ներ կայաց-
նո մ է գրա կան և պատ մա կան եր կե րի մի ջո ցով մի նչք րիս տո նե ա կան 
և միջ նա դա րյան շր ջա նո մ սե ռա կա նո թյան պա տո մ ե րի ո րոշ դըր-
վագ նե ր՝ որ պես մեկ նա կետ ըն դո նե լով Մով սես Խո րե նա ցո « Հայոց 
պատ մո թյո ն» եր կի « Տեն չայր Սա թե նիկ» հատ վա ծը, միջ նա դա րյան 
հայ րեն նե րն ո դրա նց չա փով հո րին ված տե քս տե րը, Գրի գո րիս Աղ-
թա մար ցո ո րոշ տա ղեր և « Վա րք Մա րի նոս» ճգ նա վո րի պոե մը, ինչ-
պես նաև Սայաթ-Նո վա ն՝ իբրև ար քո նի եր գի չ։ Դր վագ նե րն ընտր ված 
են սե ռա կա նո թյան պա տո մի շր ջա դար ձե րը ցոյց տա լո մի տո մո վ։ 
Իբրև ե լա կետ ընտր ված յո րա քան չյո ր դր վագ այ նո հե տև բաց վո մ 
է ժա մա նա կի սո ցի ալ-քա ղա քա կան և տն տե սա կան հա րա բե րո թյո ն-
նե րի մե ջ՝ մեկ նա բան վե լով այդ գոր ծոն նե րի հա մադ րո թյա մբ։ 

Հե ղի նա կը քն նո մ է հայոց պատ մո թյան հնա գոյն շր ջա նի և 
հատ կա պես վաղ միջ նա դա րի մեզ հա սած գրա վոր խոս քի իշ խա նա-
կան կա ռո ց վա ծք նե րը: Դի տար կո մ է, թե ինչ պես է սե ռա կա նո թյո-
նը սահ ման վո մ կո նկ րետ խմ բե րի հան դեպ քա ղա քա կա նո թյա մբ՝ 
թի րա խա վո րե լով տվյալ ժա մա նա կո մ հա կաիշ խա նա կան վտա նգ 
ներ կայաց նող նե րին կամ այդ պես մեկ նա բան վող նե րին:

 Հե ղի նա կը եր ևան է բե րո մ, որ տևա կան ժա մա նակ սե ռա կա նո-
թյան մա սին խոս քը, դրա գրա վոր սահ մա նո մ ո ձևա կեր պո մ 
ի րա կա նաց րել է Հայոց ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցի ն՝ պայ մա նա վո րե լով 
սե ռա կա նո թյան հան դեպ կո նկ րետ դի րք՝ մա րմ ա կա նի ճնշ ման և 
հաղ թա հար ման ան հրա ժեշ տո թյո նը։ Այ նո ա մե նայ նիվ, հե տա զո-
տո թյո նը բա ցա հայ տո մ է մա րմ ա կա նի ճնշ ման դի մադ րո թյո ն-
նե րը և դրա նց մի ջո ցով սե ռա կա նո թյան շո րջ պա տո մ ե րի փո-
փո խո թյո նը: 

Հե ղի նա կի կող մից ա ռա նձ նաց վող հան գո ցային պա տո մ ե րն 
են՝ սե ռա կա նո թյան մի նչք րիս տո նե ա կան պա տո մը, ո րո մ ա ռանց-
քային դե րա կա տա րո մ ո նի իշ խա նո թյո ն ո նե ցող կի նը՝ որ պես 
թի րախ, սե ռա կա նո թյան վաղ քրիս տո նե ա կան պա տո մը, ո րո մ 
հան գո ցային դեր է ստա նձ նո մ աշ խար հիկ իշ խա նո թյո ն ո նե ցող 
տղա մար դը և վեր ջի նիս սե ռա կա նո թյո նը՝ հաս կաց ված իբրև մա-
րմ ա կան ցան կո թյո ն ներ և ինքն ի րեն զս պե լո ան կա րո ղո թյո ն, և 
մա րմ ի հաս տատ ման պա տո մը ։
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 Պատ մա կան և գրա կան տե քս տե րին շա րո նակ վող ան դրա դար ձը 
մեր օ րե րո մ բա ցո մ է պա տո մ ե րի ո սո մ ա սի րո թյան ևս մի շերտ` 
ար դի քա ղա քա կա նո թյո ն նե րի դիր քից դրա նց վե րա ներ կայաց-
ման շեր տը: Այս պա տո մ ե րը, հետ ևա բար, մի այն պատ մա կան չեն: 
Դրա նք պատ մա կա նո թյան շղար շի տակ վե րա սահ ման վո մ են իբրև 
ժա մա նա կա կից տե քս տեր` շաղ կապ վե լով ներ կայի իշ խա նո թյա նն 
ո քա ղա քա կա նո թյա նը՝ պատ մա կա նո թյո նն օգ տա գոր ծե լով իբրև 
լե գի տի մո թյան նոր աղ բյո ր:

 Մա րի ամ Խա լա թյա նի հե տա զո տոթյոնն ան դրա դա րձ է վաղ 
միջ նա դա րից մի նչև 13-րդ դար ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծո մ կա-
նո նա կան և կա նո նաի րա վա կան ա ռա նց քային փաս տա թղ թե րի ն։ Ու-
սո մ ա սիր վող ժա մա նա կա շր ջա նն աչ քի է ընկ նո մ իր բա րդ պատ-
մա կան ըն թաց քով, ինչ պես ար տա քին քա ղա քա կան, այն պես էլ ներ-
քին ե կե ղե ցա կան հա րա բե րո թյո ն նե րո մ։ 

Աշխատանքն ան դրա դառ նո մ է, մաս նա վո րա պես, սե ռա կա նո-
թյան կար գա վոր ման մե խա նի զմ ե րի ն՝ պատ մա հա մե մա տա կան ո 
ժա մա նա կագ րա կան զար գա ցո մ ե րը ցոյց տա լո սկզ բո ն քո վ։ Ու-
սո մ ա սիր վող ա ռա նց քային փաս տա թղ թե րն են 8-րդ դա րո մ կա-
թո ղի կոս Հով հան Օձ նե ցո  Կա նո նա գի րքը, 12-րդ դա րա սկզ բին հա-
վա քա գր ված Դա վիթ Ա լավ կաոր դո Կա նո նա գիր քը, 13-րդ դա րո մ 
Մխի թար Գո շի կող մից մշակ ված Դա տաս տա նա գի րքը։ 

Ու սո մ ա սի րո թյո նը մեկ նո մ է այն հար ցից, թե յո րա քան չյոր 
աղ բյո ր իր ձևա վոր ման ո կի րառ ման ժա մա նա կա շր ջա նո մ ինչ նշա-
նա կո թյո ն է ո նե ցել ո ինչ խն դիր ներ է փոր ձել կար գա վո րե լ՝ նպա-
տակ ո նե նա լով ցոյց տալ, թե վե րոն շյալ ժա մա նա կա շր ջա նո մ սե-
ռա կա նո թյան հար ցի շո րջ ինչ քն նար կո մ եր են ըն թա ցել, ինչ պես է 
կար գա վոր վել հա սա րա կո թյան տար բեր խմ բե րի սե ռա կա նո թյո նը։ 

Ը ստ այդմ, հե ղի նա կը, ներ կայաց նե լով կա նո նաի րա վա կան կար-
գա վո րո մ ե րի ընդ հա նո ր հա մա տե քս տը, ար ձա նագ րո մ է, որ վաղ 
միջ նա դա րո մ ե կե ղե ցո կող մից սահ ման վող սկզ բո նք նե րն ի րե նց 
դե րը ո նե ին հայ կա կան հան րային կյան քի կազ մա կե րպ ման և կար-
գա վոր ման տար բեր բնա գա վառ նե րո մ։ Կազ մա վոր ման այդ փո լո մ 
ե կե ղե ցին մշա կո մ ո հաս տա տո մ էր իր սո ցի ալ-քա ղա քա կան տի-
րա պե տո թյան դա սա կար գային գա ղա փա րա խո սո թյո նը և սահ մա-
նո մ խրատ ներ, հրա հա նգ ներ, կար գեր, ո րո նք հան դես է ին գա լիս 
որ պես ընդ հա նո ր կա նոն նե ր։ 
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Այս ան կյան տակ ո սո մ ա սիր ված աղ բյո ր նե րը նաև մատ նա-
ցոյց են ա նո մ ժա մա նա կի ե կե ղե ցա կան իշ խա նո թյան հիմ ա կան 
թի րախ նե րի ն։ Հե ղի նա կի բնո րոշ մա մբ` սե ռա կա նո թյան վե րա հըս-
կո մը ո սո մ ա սիր վող աղ բյո ր նե րո մ հաս կաց վո մ է ա ռա վե լա պես 
իբրև սե ռա կան վար քի վե րա հս կո մ։ Այս ի մաս տով ե կե ղե ցո կող մից 
սահ ման ված ի րա վա կան նոր մե րով վե րա հսկ վո մ ո կար գա վոր վոմ 
է ին հիմ ա կա նո մ ե կե ղե ցա կան նե րի, կա նա նց, նոյ նա սե ռա կան  
վարք ոնեցող անձանց, ինչ պես նաև աշ խար հիկ տղա մա րդ կա նց 
սե ռա կա նո թյո նը և ըն տա նե կան հա րա բե րո թյո ն նե րը: 

Ի նչ պես նշո մ է հե ղի նա կը, հայ ե կե ղե ցին ձևա վոր ման դեռ վաղ 
շր ջա նո մ իր շո րջ էր կե նտ րո նաց րել ա մո ս նաըն տա նե կան հա րա-
բե րո թյո ն նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցը՝ ձգ տե լով իր ազ դե ցո-
թյո նն ո նե նալ ըն տա նի քի ինս տի տո տի վրա. ա մո ս նաըն տա նե կան 
հա րա բե րո թյո ն նե րը չէ ին կար գա վոր վո մ ա ռա նց ե կե ղե ցո միջ նոր-
դո թյա ն։ Այս նկր տո մը թոյլ է տա լիս հաս կա նալ սե ռա կա նո թյան 
ի րա վա կար գա վոր ման պրակ տի կա նե րի ե լա կե տի ընդ հան րո թյո նը ։ 

2-րդ՝ Նույ նա սե ռա կան վար քի տի րա պե տող (ի րա վա) կար գա
վո րու մ ե րը կայ սե րա կան գե րիշ խա նու թյան և հայ կա կա նու թյան 
հա տույ թու մ բա ժի նը նե րա ռո մ է ներ կայիս Հայաս տա նի ի րա վա-
կար գե րի, ի րա վամ տա ծո ղո թյան ո մշա կոյ թի ձևա վոր ման ան մի-
ջա կան ար մատ նե րը քն նող պա րս կա կան և ռո սա կան կայս րո թյոն-
նե րի, ինչ պես նաև Խո րհր դային Մի ո թյան կող մից նոյ նա սեռա կան 
վար քը կար գա վո րող ի րա վա կար գե րը և դրա նց քա ղա քա կան ո 
մշա կո թային հետ նա խոր քե րը։ 

Հրա չյա Հա կո բյա նի վեր լո ծո թյո նը ան դրա դառ նո մ է մի նչ օրս 
մեզ ան հայտ և բա րդ խնդ րի, ինչ պի սին նոյ նա սե ռա կա նո թյան վե-
րա հս կո մ է պա րս կա կան ի րա վո ն քի ներ քո։ Հե ղի նա կը հե տա զո-
տա կան խն դի րն ո սո մ ա սի րո մ է Սե ֆյան դի նաս տի այի իշ խա նո-
թյան ա ռա ջին և երկ րո րդ շր ջան նե րի օ րեն քի գե րա կայո թյան, Աֆ-
շա րյան դի նաս տի այի և կի սան կախ խա նո թյո ն նե րի իշ խա նո թյան, 
ինչ պես նաև Ղա ջա րա կան Ի րա նի ի րա վա կան վե րա հսկ ման ներ քո՝ 
այդ պի սով, եր ևան բե րե լով նոյ նա սե ռա կա նո թյան վե րա հսկ ման 
քա ղա քա կա նո թյո ն նե րը 16-19-րդ դա րե րի ի րա նա կան կայս րո-
թյո նոմ, ո րի սահ ման նե րո մ է ին գտն վո մ ներ կայիս Հայաս տա նի 
մաս կազ մող հայ կա կան հա մայնք նե ր։ Ըստ հե ղի նա կի պա րս կա կան 
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ի րա վա կար գի ա ռա նձ նա հատ կո թյո նն այն է, որ եր կո հա մա հա վա-
սար լե գի տի մո թյան ոժ ո նե ցող մա կար դակ նե րից է բաղ կա ցա ծ՝ 
սո վո րո թային կամ բար քե րի շեր տը և ի րա վաօ րենսդրա կան շեր տը։ 
Ու սո մ ա սիր ված դա րա շր ջան նե րո մ պա րս կա կան կայս րո թյան 
մյոս ա ռա նձ նա հատ կո թյո նն էլ այն է, որ դրա են թա կա կրո նա կան 
հա մայնք նե րն ո նե ին սե փա կան սո վո րո թային բար քով ապ րե լո 
ի րա վա զո րո թյո ն։ Պա րս կա կան իշ խա նո թյան ե րեք հա րյո ր տա-
րո մ հայ կա կան հա մայն քը, մի ա ժա մա նակ լի նե լով երկ րի պա րս-
կա կան իշխանոթյան վե րա հսկ ման հո վա նո ցի ներ քո, հատ կա պես 
կեն ցա ղային և ըն տա նե վա րա կան և սե ռա կա նո թյան հար ցե րով են-
թա րկ վել է ներ հա մայն քային սո վո րոյ թի՝ հայոց ե կե ղե ցո կար գին: 
Հայ կա կան ե կե ղե ցո ի րա վա կար գային դաշ տը նոյ նա սե ռա կան 
վար քի նկատ մա մբ ա ռա վել մե ղմ էր, քան նա խա տես վո մ էր շի այա-
կան ի րա վո ն քը։ Սա կայն թող նե լով հայոց ե կե ղե ցո կար գա վոր ման 
բո վան դա կային կող մը (այդ հար ցի ան դրա դար ձը տեղ է գտել Մա-
րի ամ Խա լա թյա նի հոդված ո մ)՝ այս աշ խա տան քը կե նտ րո նա նոմ 
է նոյ նա սե ռա կան վար քի նկատ մա մբ պա րս կա կան ի րա վա կար գի 
սո վո րո թային ո ի րա վաօ րե նսդ րա կան շեր տե րի գո րծ նա կան հա-
կա սո թյո ն նե րի ն։ Հե ղի նա կը, ո սո մ ա սի րե լով պատ մա կան և կրո-
նաի րա վա կան մի շա րք աղ բյո ր ներ, բա ցա հայ տո մ է որ հատ կա պես 
նոյ նա սեռ կա պի առն չո թյա մբ պա րս կա կան շի այա կան օ րե նք նե րը 
լո ռ շր ջա նց վո մ է ին դրա նց պա հա նջ նե րի հան դեպ հա կադ րո թյան 
մեջ գտն վող հո մոէ րո տիկ մշա կոյ թի ն։

Ան նա Ժա մա կո չյա նի և Է դու ա րդ Դա նի ե լյա նի հե տա զո տա կան 
աշ խա տան քը բաղ կա ցած է եր կո ա ռան ձին հոդ ված ից: Ա ռա ջին 
հոդ վա ծո մ ներ կայաց վո մ են նոյ նա սե ռա կա նո թյան ի րա վա կան 
վե րա հսկ ման մո տե ցո մ ե րը ցարական Ռոսաստանոմ, իսկ հե-
տո կայս րո թյո նո մ և դրա նց փո խա կեր պո մ ե րը քա ղա քա կան 
ար դի աց մա նը և եվ րո պա կա նաց մա նը զո գըն թա ց։ Հե ղի նակ նե րը 
դի տար կո մ են, թե ինչ պես է ռո սա կան կայս րո թյան եվ րո պա կա-
նա ցո մը հան գեց նո մ նոյ նա սե ռա կան վար քի հան դեպ խս տաց ված 
քա ղա քա կա նո թյո ն նե րի ի հայտ գա լո ն և դրա նց ար մա տա վոր մա-
նը՝ ի հա կա ռակ նախ կին մե ղմ կրո նա կան կար գա վո րո մ ե րի։ Հե-
ղի նակ նե րը ցոյց են տա լիս կայ սե րա կան օ րե նք նե րի ազ դե ցո թյո նը 
ար ևե լա հայ ա ռա ջին աշ խար հիկ օ րե նսգր քի՝ Ա ստ րա խա նի հայոց 
դա տաս տա նա գր քի (1765) վրա։ Նաև քն նո մ են ար դի ո թյան շր ջա-
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նի (18-րդ դա րի) ար ևե լա հայ ի րա վա կար գե րի մյո ս մշա կո մ ե րո մ 
(«Ո րո գայթ փա ռաց», « Տետ րակ, որ կո չի նշա վակ») նոյ նա սե ռա կան 
վար քը կար գա վո րող նոր մե րի առն չո թյո նը հին հռո մե ա կան ի րա-
վոն քին, միջ նա դա րյան ա վան դոյ թը պահ պա նող բրի տա նա կան 
ի րա վո ն քին և եվ րո պա կան լո սա վո րա կան շա րժ մա նը։ 

Ան նա Ժա մա կո չյա նի և Է դու ա րդ Դա նի ե լյա նի երկ րո րդ հոդ վա-
ծոմ նոյ նա սե ռա կա նո թյան հան դեպ վե րա բեր մո ն քը դի տա րկ վո մ 
է խո րհր դային շր ջա նի ի րա վա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի հա մա-
տե քս տո մ՝ նախ հե ղա փո խա կան ա զա տագ րա կան մի տո մի և հե-
տո ար դեն ստա լի նյան բռ նա ճն շո մ ե րի և դրան հա ջոր դած ձն հա լի, 
բրե ժն ևյան նո րս տա լի նա կա նո թյան և « պե րե ստ րոյ կայի» փո լե րո մ։ 
Մաս նա վո րա պես հե ղի նակ նե րը ներ կայաց նո մ են հե ղա փո խա կան, 
այդ թվո մ` « սե ռա կան հե ղա փո խո թյան» օ րա կար գե րով հի մ ված 
Խո րհր դային Մի ո թյան (ո րի մաս էր կազմ ո մ նաև Հայաս տա նի Սո-
ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տո թյո նը) նա խա նա կան շր ջա նի ա ռա-
ջա դի մա կան ի րա վա քա ղա քա կան լից քը և ստա լի նաց ման հետե-
վան քով դրա ձա խող ման պատ մո թյո նը։ Ըստ հե տա զո տող նե րի՝ 
Խո րհր դային « սե ռա կան հե ղա փո խո թյան» ձա խող ման` ա նը նդ հատ 
եր ևան ե կող հետ քը դի տա րկ վո մ է մի նչ օրս՝ հաս նե լով ներ կա հետ-
խո րհր դային Հայաս տա նի ա ռօ րյա։ Քն նե լով ծա գո մով հայ, հայտ նի 
խո րհր դային կի նո ռե ժի սոր Սեր գեյ Փա րա ջա նո վի կյան քի թա քո ն 
պահ վող նոյ նա սե ռա կան/ե րկ սե ռա կան կող մը՝ հե տա զո տող նե րը 
բա ցա հայ տո մ են խո րհր դային բռ նա ճն շիչ վար չա կար գե րի կող մից 
քա ղա քա կան նպա տակ նե րով ան ձի նոյ նա սե ռա կան վար քի շա-
հարկ ման դա ժա նո թյո նը և դրա ող բեր գա կան հետ ևա նք նե րը։ 

Եր կո հոդ ված ն էլ կա ռո ց վո մ են մետ րո պո լի ա(ներ)ո մ (տ ղա-
մարդ կա նց մի ջև) նոյ նա սե ռա կան վար քի ի րա վա կար գե րի փո խա-
կեր պո մ ե րը քն նե լո և հայե րի ո Հայաս տա նի վրա դրա նց փոխազ-
դե ցո թյո ն նե րը դի տար կե լո, ինչ պես նաև այս գոր ծըն թաց նե րի 
պատ մա կան հետ նա խոր քե րը ո քա ղա քա կան նպա տակ նե րը բա-
ցա հայ տե լո սկզ բո ն քո վ։ Հե տա զո տող նե րը հետ ևո մ են, թե ինչ պես 
են Ռո սաս տա նո մ և Խո րհր դային Մի ո թյո նո մ քա ղա քա կան և գա-
ղա փա րա կան հո սա նք նե րի մի ջև պայ քա րի դաշ տե րո մ ձևա կերպ-
վող նոյ նա սե ռա կան վար քի հան դեպ քա ղա քա կա նո թյո ն նե րը (հե-
տա դի մա կան-ռ ևի զի ո նիս տա կա նից մի նչև ազ ատագ րա կան-հե ղա-
փո խա կան և հա կա ռա կը) ան դրա դառ նո մ ա ռան ձին ան հատ նե րի 
կյան քի և հայ կա կան ի րա վա քա ղա քա կան մշա կոյ թի ներ կայի վրա ։
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3-րդ՝ «Կ նոջ խն դի րը» ար ևե լա հայ ար դի ու թյան ա ռար կա բա-
ժի նը ներ կայաց նո մ է հայ կա կան ար դի ո թյան շր ջա նի հետ ի հայտ 
ե կած ա ևե լա հայ մա մո լի, գրա կա նո թյան տե քս տե րի, ինչ պե ս նաև 
խո րհր դային ար դի աց ման նա խագ ծի ներ քո խո րհր դա հայ քա ղա քա-
կա նո թյո ն նե րի մա սին ա ռան ձին ե րեք վեր լո ծո թյո ն ։ 

Լու սի նե Չեր գեշ տյա նի հե տա զո տոթյոնը ներկայացնոմ է և ամ-
փոփ ներ կայաց նո մ 19-րդ դա րի և 20-րդ դա րա սկզ բի գլ խա վո րա-
պես ար ևե լա հայ պար բե րա կան մա մո լո մ տեղ գտած հրա պա րա կա-
խո սա կան դիս կո ր սը ժա մա նա կի կա նա նց և աղ ջիկ նե րի կր թո թյան 
և դաս տի ա րա կո թյան, ըն տա նե կան և ա մո ս նա կան կյան քի, ա զա-
տագ րո թյան հե ռան կա րի հիմ ա հար ցե րի շո րջ: 

Չեր գեշ տյա նը ներ կայաց նո մ է այս հիմ ա հար ցե րը նե րամ փո-
փող «կ նոջ խնդ րի» ըմբռ նո մ ե րը, ո րո նք խա րսխ ված է ին ժա մա-
նա կի լո սա վո րա կան գա ղա փա րա բա նո թյո նից բխող հայե րի՝ իբրև 
ազ գի կայաց ման ո քա ղա քա կրթ ման հրա մայա կան նե րի վրա: 

Հե ղի նա կը եր ևան է հա նո մ ժա մա նա կի ա ռա ջա դեմ-լո սա վո րա-
կան և պահ պա նո ղա կան հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան հո սա նք-
նե րը ներ կայաց նող հրա պա րա կագ րե րի գա ղա փա րա կան բա խո մ-
ներն ո ներ հա կո թյո ն նե րը կնոջ հա սա րա կա կան դե րա կա տար ման 
և ըն տա նի քի ինս տի տո տի բա րե փոխ ման շո րջ: Այս բա խո մ ե րի 
հա մա տե քս տո մ որ վա գծ վո մ են նաև լո սա վո րա կան-ք րիս տո նե ա-
կան բա րոյա կա նո թյան և ար ժե հա մա կար գի սահ ման նե րը. ազ գի 
ար դի ա կա նաց ման ծրագ րի բա րե հա ջող ի րա գո րծ ման հա մար կնոջ 
վրա դր վո մ էր դաս տի ա րակ չա կան և կր թա կան գոր ծա ռոյթ՝ իբրև 
ազ գային բա րոյա կան դի մա գի ծը կեր տող մայր: 

Այս պի սով, հե ղի նա կը բա ցա հայ տո մ է 19-րդ դա րի և 20-րդ դա րա-
սկզ բի լո սա վո րա կան գոր ծըն թաց նե րի ներ քո սկզբ նա վոր ված հրա-
պա րա կա խո սա կան դիս կո ր սը կնոջ եր կո հիմ ա կան ըմբռնոմի  
շորջ. կի նը` իբրև նա խա սահ ման ված սե ռա կա նո թյո ն, և կի նը` իբրև 
ի րա վա հա վա սար սո բյե կտ:

 Հե տա զո տո թյո նը եր ևան է բե րո մ ժա մա նա կա շր ջա նի բա րդ ո 
լա րո մ ե րով լի սո ցի ալ-քա ղա քա կան հա մա տե քս տը, հա րո ստ է ծա-
նո թագ րո թյո ն նե րով և ակ նա րկ նե րով, ո րո նք կա րող են տեղ բա ցել 
նոր հար ցադ րո մ ե րով ո սո մ ա սի րո թյո ն նե րի հա մար: 

Ար փի Մա նու սյա նի հե տա զո տա կան է սեն 19-րդ դա րի երկ րո րդ 
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կե սի ռո սա հայ լո սա վո րա կան նա խա գի ծը գոր ծադ րող ո րոշ գրա-
կան գոր ծիչ նե րի (Մի քայել Նալ բան դյան, Ռա ֆայել Պատ կա նյան, 
Ղա զա րոս Ա ղայան, Րաֆ ֆի, Գրի գոր Արծ րո նի, Մա րի ամ Խա-
տիսյան) ստեղ ծա գոր ծո թյո ն նե րո մ «կ նոջ խնդ րի» ձևա կե րպ ման և 
ըմբռն ման ան դրա նիկ սո ցի ո լո գի ա կան քն նո թյո ն է։ 

Այն վեր է հա նո մ տե ղի ա ռա ջա դեմ հա մար վող տղա մա րդ գրա-
կան գոր ծիչ նե րի՝ կնոջ սո ցի ա լա կան դե րե րի ըմբռ նո մ ե րը և դրա նց 
վե րաի մաս տա վո րո մ ե րը հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան բա րդ ո 
ներ հա կո թյո ն նե րով լի գոր ծըն թա ցի ներ քո, որ հռ չա կո մ էր հայե րի՝ 
իբրև ազ գի ար դի ա կա նաց ման հրա մայա կա նը և եվ րո պա կան լո սա-
վո րա կա նո թյան ո գով դրա քա ղա քա կր թո մը։ 

Հե ղի նա կն իր քն նա դա տա կան հայա ցքն ող ղո մ է ա րա կան գրա-
կան ժա ռան գո թյա նը և ա վան դոյ թին, ո րո նց ներ քո մտած վոմ էր 
կի նը սո ցի ալ-մ շա կո թային, ի րա վա կան, տն տե սա կան և քա ղա քա-
կան բազ մա զան հիմ ա խն դիր նե րի հետ առն չո թյան մե ջ։ Այդ մտած-
ման կար ևոր գոր ծըն թա ցո մ, սա կայն, կի նն ին քը մո մ էր ան նկատ 
ո ան լսե լի. ստո րա դաս ված և հան րային կյան քի լո սա նց քո մ մա-
ցած կի նը 19-րդ դա րի երկ րո րդ կե սից ո շադ րո թյան է ար ժա նա նո մ 
տղա մա րդ լո սա վո րիչ նե րի կող մի ց՝ դի տա րկ վե լով իբրև մայր ո սե-
րո նդ նե րի կր թիչ-խ նա մա տար հա նո ն ազ գային զար թոն քի։  

 Հե ղի նա կն ա ռե րե սո մ է ա րա կան գրա կան ա վան դոյ թի խոր 
ար մատ նե րին ո ազ դե ցո թյո ն նե րին, երբ ա ռա նձ նա կի ո շադ րո-
թյամբ վեր լո ծո մ է ռո սա հայ թե րևս ա ռա ջին կին վի պագ րի՝ Մա-
րի ամ Խա տի սյա նի գե ղար վես տա կան ժա ռան գո թյո նը և հան րային 
գոր ծո նե ո թյո նը: Խա տի սյա նի մի ջո ցով հա ղոր դա կից լի նե լով կնոջ 
կող մից «կ նոջ խնդ րի» ձևա կե րպ մա նը՝ հե ղի նա կը նկա տո մ է վեր-
ջի նիս ստեղ ծա գոր ծո թյո ն նե րո մ կա նա նց մա սին ա րա կան պատ-
կե րա ցո մ ե րի վե րար տադ րո թյան շր ջա նա կը՝ մի ա ժա մա նակ բա-
ցա հայ տե լով կնոջ վատ թար դրո թյան դե ռևս չքնն ված ցա քո ց րիվ 
ըմբռ նո մ եր և այդ դրո թյո նից դո րս գա լո երկ չոտ փոր ձեր: Սե ռի 
հար ցի սո ցի ալ-պատ մա կան հե տա զո տո թյան հա մա տե քս տո մ Խա-
տի սյա նի ժա ռան գո թյո նն ո սո մ ա սի րե լո այս ան դրա նիկ փոր ձը 
որ վագ ծո մ և դիպ չո մ, սա կայն ողջ խո րո թյա մբ չի քն նո մ ռո սա-
հայ մի ջա վայ րո մ ձևա վոր ված կին հան րային և գրա կան գոր ծի չե րի 
«ե րկ չոտ ֆե մի նիզ մի» ա ռա նձ նա հատ կո թյո ն նե րը: Այ դո հան դե րձ, 
այն տե ղի ֆե մի նիս տա կան մտ քի և կա նա նց գրա կան ժա ռան գո-
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թյան ո ա վան դի շո րջ նո րա նոր հե տա զո տո թյո ն նե րի հե ռան կար-
ներ է բա ցո մ: 

Ի րի նա Շախ նա զա րյա նի հե տա զո տա կան աշխատանքը 
1920-ա կան նե րի Խո րհր դային Հայաս տա նո մ սկզբ նա վոր ված կնոջ 
ա զա տա գրման ծրա գի րը հաս կա նա լո կար ևոր մեկ նա կետ է և փո րձ՝ 
դիտ ված Խորհր դային Ռո սաս տա նի և Խո րհր դային Հայաս տա նի 
քա ղա քա կա նո թյո ն նե րի փոխ կա պա կց վա ծո թյո ն նե րի և ա ռա նձ-
նա հատ կո թյոն նե րի հա մա տե քս տո մ:

 Հե ղի նա կը հե տա զո տա կան խնդ րին մո տե նո մ է Խո րհր դային 
Հայաս տա նի Կին բաժ նի գոր ծո նե ո թյան ար խի վային փաս տա-
թղ թե րի, կա նա նց շր ջա նո մ տար ված աշ խա տա նք նե րո մ հա մա-
մի ո թե նա կան նշա նա կո թյո ն ո նե ցած ո րո շո մ ե րի, օ րե նք նե րի, 
Հայաս տա նի աշ խա տա վո րու հի հան դե սո մ հրա տա րակ ված նյո թե-
րի դիս կո ր սի ո սո մ ա սի րո թյան մի ջո ցո վ՝ բա ցա հայ տե լով կա նանց 
ա զա տագ րո թյան խո րհր դային հռ չակ ված քա ղա քա կա նո թյո ն նե րի 
ո օ րե նք նե րի և տե ղի կեն ցա ղի ո բար քե րի մի ջև ըն կած լա րո մ-
ներն ո ներ հա կո թյո ն նե րը: Ուր վագ ծե լով կա նա նց ա զա տագ րո-
թյան խո րհր դային քա ղա քա կա նո թյան պրո լե տա րա կան պայ քա րի 
ճա կատ նե րից մե կը լի նե լո հան գա ման քը մի այն՝ հե տա զո տո թյո նն 
այս տե սան կյո նից ար ձա գան քո մ է 19-րդ դա րի ռո սա հայ լո սա վո-
րա կան-ազ գա կեր տիչ նա խագ ծին, ո րի ո ղեծ րո մ «կ նոջ խն դի րը» 
ա ծա նց ված էր ազ գի կայաց ման ո քա ղա քա կրթ ման լո սա վո րա կան 
նա խագ ծից:

 Հե ղի նա կը ի հայտ է բե րո մ 1920-ա կան նե րի խո րհր դային այն-
պի սի քա ղա քա կա նո թյո ն ներ, ո րո նք ողղ ված է ին կա նա նց և տղա-
մարդ կա նց փաս տա ցի հա վա սա րո թյան հաս տատ մա նը, պե տո-
թյան կող մից ե րե խայախ նամ գոր ծա ռոյ թի ստա նձն մա նը, որ կհան-
գեց ներ կա նա նց հա սա րա կա կան և տն տե սա կան կյան քո մ ներառ-
մա նը, հղի ո թյան ար հես տա կան ընդ հա տո մ օ րի նա կա նաց նող 
ո րոշմանը, մի ա ժա մա նակ բա ցա հայ տե լով 1930-ա կան նե րի ստա լի-
նյան քա ղա քա կա նո թյո ն նե րի հե տա դի մա կան փո խա կեր պո մ ե րը, 
ո րոնք կա նա նց ա զա տագ րո թյան ծրագ րի ա վար տի ազ դա րա րո մ 
է ին և հետ դար ձը դե պի ըն տա նի քի ա վան դա կան պատ կե րա ցո մը:

4-րդ` Տա րա ժա մա նա կյա ձայ ներ բաժ նո մ զե տեղ ված են եր կո 
տար բեր ժա մա նակ նե րից և տե ղե րից հն չող խոս ք, ո րոն ցից մե կը 
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արևմ տա հայ կին գոր ծիչ Մա րի Բեյ լե րյա նի հոդ վա ծի վե րատ պո-
թյոնն է, իսկ մյո սը ժա մա նա կա կից փի լի սո փա Պոլ Բ. Պրե սի ա դոյի 
հրա պա րա կա խոսական հոդ վա ծի թա րգ մա նո թյո նը ։

 Մա րի Բեյ լե րյա նի2 (արևմտ.՝ Մա ռի Պէյ լէ-
րե ան) « Կի նը և հան րայի նը կար ծի քը» հոդ-
վա ծը 1904 թվա կա նին տպա գր վել է հայ կա-
նա նց հե ղի նա կած Ոս տի կ3 հան դե սի ա ռա-
ջին հա տո րո մ, ո րի ակն կալ վող երկ րո րդ 
հա տո րն այդ պես էլ լոյս չտե սավ: 

Բեյ լե րյա նի ա ռաջ նոր դող հոդ վա ծը կա-
նանց՝ հան րային կար ծի քի բե ռի տակ ճըկ-
ված ո ճնշ ված դրո թյան մեր կաց նող մի 
մա նի ֆեստ է, որ բա րձ րա ձայ նո մ է կա նանց 
և, մաս նա վո րա բար, հայ կա նա նց բա ժին ըն-
կած «ի՞նչ պի տի ը սեն»-ի պատ մա կան մտա-
ծո մը: Բեյ լե րյա նը քն նա դա տո մ է սո ցի ալ-
պատ մա կան այն դրո թյո նը, ո րո մ տղա մար դիկ մշ տա պես ըն դար-
ձակ հնա րա վո րո թյո ն ներ են ո նե ցել խոր հե լո, գրե լո ո գոր ծե լո, 
մի նչ դեռ կա նայք, մշ տա պես կաշ կա նդ ված ո վա խե ցած հան րային 
կար ծի քի դա մոկ լե սյան սրից, դար ձել են տղա մա րդ կա նց կա րիք նե րի 
ո հա ճոյք նե րի հպա տա կը: Բեյ լե րյա նը կոչ է ա նո մ կա նա նց պայ քա-
րել հան րային կար ծի քի ար հա վիր քի դեմ՝ լսե լով սե փա կան ձայ նին 
ո խղ ճին, զա րկ տա լով կա նա նց դաս տիա րա կո թյա նը և ճա նա չե լով 
սե փա կան ար ժա նա պատ վո թյո նն ո հա մոզ մո նք նե րը:

 Բեյ լե րյա նի ձայ նը լս վո մ է հեռ վից, սա կայն նրա մեր կա պա րա նոց 
և սո ր դա տո ղո թյո ն նե րը ա մո ս նո թյան, զա վա կած նո թյան և ըն-
տա նի քո մ կնոջ են թա կայո թյան ան քն նե լի թվա ցող հիմ ա խն դիր-
նե րի շո րջ մե ծա պես ար ձա գան քո մ են ներ կա Հայաս տա նո մ կա-
նա նց հան րային կար ծի քից ճնշ ված ո կաշ կա նդ ված դրո թյան հե տ՝ 
եր ևան բե րե լով սե ռի հար ցի քա ղա քա կան ո պատ մա կան բո վան-
դա կո թյո նը: 

 Պոլ Բ. Պրե սի ա դոյի՝  Լի բե րա սի ոն օ րա-
թեր թո մ4 2018 հո ն վա րի 16-ին հրա պա րակ-
ված «Տ րա նս տղա մար դո նա մա կը սե ռային 
հին ռե ժի մին» հոդ վա ծը ար ձա գա նքն է այն 

2. Մարի Բեյլերյանը (1877-1915) պոլսահայ հասա-
րակական գործիչ է և խմբագիր: 1902-1903 թթ. 
հիմել է և խմբագրել Արտեմիս գրական հանդեսը: 

3.  Սաթոնեան, Հ., Ջանոմեան, Գ. (խմբ.). (1904). 
Ոստիկ. հայ կանանց ժողովածու. Ալէքսանդրապօլ.
տպ. Յովհ. Ափինեանի: 
Ժողովածոոմ ընդգրկված են բանաստեղ-
ծոթյոններ, թարգմանոթյոններ, հրապարակա-
խոսական հոդվածներ, վիպակներ, քննադա-
տոթյոններ, հասարակագիտական տեքստեր: 
Ժողովածոի հեղինակներն իրական և կեղծ 
անոններով հանդես եկող կանայք են՝ Մարի Բեյ-
լերյանը, Տ. Զանազան Մեհրաբյանցը, Տ. Թագո-
հի Բերբերյանը, Տիրոհի Կոստանյանցը, Սիպիլը, 
Օր. Գայանե Կայալյանը, Տ. Եփ. Պալյանը, Օր. 
Հ. Մելիք-Հայկազյանը, Ս. Վ. Արղոթյան-Երկայ-
նաբազոկը, Տ. Մարիամը, Օր. Ե.Հ-ն, Տ. Բյորեղը, 
Զ. Ալյանաքը: 

4. Լիբերասիոնը հիմադրվել է 1973-ին՝ Ժան-Պոլ 
Սարտրի շորջ հավաքված և ձախ արմատական 
(մաոիստական) հայացքներ ոնեցող մի քանի 
լրագրողների կողմից՝ նախապես զբաղեցնելով 
քաղաքական դաշտի ծայրահեղ ձախ թևը։ 
Տարիների ընթացքոմ օրաթերթը տեղաշարժ է 
կատարել դեպի կենտրոն՝ ամրապնդվելով ձախ 
կենտրոնամետ դիրքոմ և դառնալով առավելապես 
սոցիալ-դեմոկրատական ողղվածոթյան լրատվա-
միջոց։ Պրեսիադոն 2013 թվականից ակտիվորեն 
թղթակցոմ է Լիբերասիոնին (հրապարակած 
տեքս տերի թիվը հասնոմ է շորջ ինը տասնյակի)։
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քն նար կո մ ե րի, ո րո նք թափ է ին ա ռել 2017 թվա կա նի ն՝ Հո լի վո-
դի հայտ նի կի նոպ րո դյո սեր Հար վի Վայնս թի նի դեմ հն չող մե ղա-
դ րանք նե րո մ և շո շա փո մ է ին տղա մա րդ կա նց կող մի ց՝ ի րեն ցից 
կախ վա ծո թյո ն ո նե ցող կա նա նց հան դեպ սե ռա կան ոտնձ գո թյոն-
նե րի խն դի րը ։

 Պոլ Բ. Պրե սի ա դոն իր հոդ վա ծով, մի կող մից, պա շտ պա նո մ է 
սե ռա կան ա զա տո թյո ն նե րը ֆե մի նս տա կան շար ժո մից ե կող սահ-
մա նա փա կո թյո ն նե րից, մյո ս կող մի ց՝ դեմ է դո րս գա լիս սե ռա կան 
պրակ տի կա նե րի հե տե րո նոր մա տիվ դրս ևո րո մ ե րին և դրան ցով ի 
հայտ ե կող հա կա սո թյո ն նե րին ո բա խո մ ե րի ն։

 Քո իր շա րժ ման ակ տի վի ստ, պոռ նոգ րա ֆիկ գրա կա նո թյան և 
կի նոյի փա րի զյան ընդ հա տա կը ներ կայաց նող Պրե սի ա դոն սո վո-
րել է Նյո Յոր քի Սո ցի ա լա կան հե տա զո տո թյո ն նե րի նոր դպ րո ցո մ 
(New School for Social Research)՝ ա շա կեր տե լով, մաս նա վո րա պես, 
Ժակ Դե րի դային և Ագ նես Հել լե րի ն։ 

Ն րա փի լի սո փայո թյո նը տո գոր ված է պո ստստ րո կ տո րա լիզ մի 
ա ռա նց քային դեմ քե րի՝ Մի շել Ֆո կոյի և Ժիլ Դելյո զի ստեղ ծած հղա-
ցա կան ա պա րատ նե րո վ։

Գրքի hա վել վածն ամ բող ջո վին արտացոլոմ է Լու սի նե Չեր-
գեշտյա նի կազ մած « Կա նա նց և սե ռա կա նո թյան հար ցե րը 19-րդ 
դա րի հայ պար բե րա կան մա մո լո մ» մա տե նա գի տա կան ցան կը։ Այն 
հա վա քա գր վել է հե ղի նա կի սոյն հա տո րո մ ընդ գրկ ված հոդ վա ծի 
վրա աշ խա տե լո ըն թաց քո մ: Նյո թե րի ա ռանձ նաց ման հա մար չա-
փա նիշ են ընտր վել կնո ջը, մայ րո թյա նը, ըն տա նի քին, բա րոյա կա-
նո թյա նը, աղ ջիկ նե րի դաս տի ա րա կո թյա նն ո կր թո թյա նը, ա մո ս-
նո թյա նը, կին-տ ղա մա րդ հա րա բե րո թյո ն նե րին, աշ խա տան քին, 
սի րո ն և կա նա նց հա սա րա կա կան գոր ծո նե ո թյա նը վե րա բե րող 
թե մա տիկ հրա պա րա կո մ ե րը: 

Ցան կո մ ընդ գրկ ված են հայաբ նակ տար բեր վայ րե րո մ՝ 
1830-ա կան նե րի վեր ջից մի նչև 1920-ա կան ներ հրա տա րակ վող 
պար  բե րա կան նե րո մ զե տեղ ված հրա պա րա կա խո սա կան, բա-
րոյախ րա տա կան և դաս տի ա րակ չա կան հոդ ված ներ, հե տա զո տա-
կան և գի տա կան աշ խա տո թյո ն ներ, թա րգ մա նո թյո ն ներ, գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծո թյո ն ներ, գրա խո սա կան ներ, հայ տա րա րո թյո ն ներ, 



ազ գագ րա կան և բազ մաբ նոյթ այլ նյո թեր, ո րո նք այս կամ այն կերպ 
վե րա բե րո մ են կամ կա րող են օգ տա կար լի նել կնոջ հա սա րա կա-
կան դե րի վե րաի մաս տա վոր ման խն դի րն ո սո մ ա սի րե լո հա մար:

 Մա տե նա գի տա կան ցան կը թեև հա մա լր ման տեղ ո նի, այ նո ա-
մե նայ նիվ, հրա շա լի օգ նա կան է 19-20-րդ դա րե րի հրա պա րա կա խո-
սա կան դիս կո ր սո մ կա նա նց և սե ռա կա նո թյան հար ցե րը ո սո մ-
նա սի րող կամ դրան ցով հե տա քրքր վող հե տա զո տող նե րին ո հե տա-
քըրքր ված ըն թեր ցող նե րին:


