
 



 

 

 

 

 

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է Հայաստանում կանանց հիմնադրամի՝ 

ֆեմինիստական ուղղվածությամբ ուսանող կանանց և աղջիկներին կրթաթոշակի 

տրամադրամն ծրագրի շրջանակներում: Հետազոտության մեջ արտահայտված 

կարծիքները պատկանում են հեղինակին և կարող են չհամընկնել Հայաստանում 

կանանց հիմնադրամի տեսակետների հետ: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ջավախահայերի գենդերային խնդիրները.ամուսնական 

պրակտիկաներ 

Սիրանուշ Ղազարյան, մագիստրոս՝ սոցիոլոգիա մասնագիտությամբ 

 

     Հետազոտության մեջ նախևառաջ ուսումնասիրվել է գենդերային 

փոխհարաբերությունների արդիականությունը, ընտանիքի և ամուսնության 

ինստիտուտը, ինչպես նաև պատմական ակնարկ է արվել՝ բացահայտելու համար 

գենդերային փոխհարաբերությունները հայոց մեջ և Ջավախքում։ Խնդիրները 

բացահայտելու և վեր հանելու համար ուսումնասիրվել են չորս սերունդների կանանց 

կենսափորձերը՝ հասկանալու համար, թե ինչպես են մեծ սերնդի կանայք ընդունում 

նոր սերնդի կանանց, ինչպես են կապ հաստատում նրանց հետ և հակառակը։ 

Այսինքն՝ ինչպես է փոխանցվում կենսափորձը սերնդից սերունդ, և ինչպիսի 

առաջընթաց է նկատվում այդ սերնդափոխության ընթացքում։ Վերլուծության 

ընթացքում բացահայտվել և վեր են հանվել ամուսնական պրակտիկաներում առկա 

գենդերային խնդիրները։ Դիտարկելով կանանց կենսափորձերը՝ վեր է հանվել 

տարբեր փուլերում առկա կանանց ընկալումները, կարծրատիպերը, խնդիրները և 

առանձնահատկությունները։ Սակայն հոդվածում կանդրադառնանք 

մասնավորապես ամուսնական պրակտիկաներում առկա ամուսնության մասին 

կանանց պատկերացումներին, ինչպես նաև ամուսնության ձևերում առկա 

խնդիրներին։ 

     Բանալի բառեր-գենդեր, գենդերային փոխհարաբերություններ, ընտանիք, 

ամուսնական պրակտիկաներ, կենսափորձ, դեր, հայրիշխանություն, բռնություն 

     Գենդերային խնդիրների արծարծումը կարևոր է, քանի որ հենց այդ հարցերի 

սպեկտրային տարածքում են գտնվում բազմաթիվ սոցիալական հիմնախնդիրներ, 



այնպիսիք, ինչպիսիք են՝ դեմոգրաֆիական հարցեր, շեղվող վարքի դրսևորումներ, 

ընտանեկան բռնություն, իրավահավասարություն, մարդու հիմնարար 

իրավունքների պաշտպանություն և այլն։ Ջավախահայերի գենդերային խնդիրների և 

ամուսնական պրակտիկաների ուսումնասիրությունը արդիական է ջավախահայերի 

լոկալ հասարակության զարգացման և այդ հասարակության տրանսֆորմացիայի 

տեսանկյունից։ Այստեղ կարևոր է անդրադառնալ հետևյալ հիմնախնդիրներին․ 

 Որքանո՞վ է ջավախահայերի լոկալ հասարակությունը աջակցում կանանց 

առաջխաղացմանը, 

 Անկախ լոկալ հասարակության աջակցությունից կամ խրախուսումից՝ 

որքանո՞վ է ինքը՝ կինը, ձգտում դրան։ 

     Ջավախահայերի գենդերային փոխհարաբերությունները առայսօր քիչ են 

հետազոտված, և այդ առումով` աշխատանքը կարևոր և արդիական է։  

     Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ջավախահայերի ամուսնական 

պրակտիկաների հիմքում ընկած հիմնախնդիրները։ 

     Հետազոտության մեջ անդրադարձել ենք մի շարք խնդիրների, սակայն հոդվածում 

անդրադարձ է արվել հետևյալ խնդիրներին՝ 

1. Ուսումնասիրել ընտանիքի կառուցվածքը Ջավախքում։ 

2. Ուսումնասիրել Ջավախքում առկա ամուսնական պրակտիկաների 

տեսակները։ 

3. Համեմատել սերունդների պատկերացումները ամուսնական պրակտիկաների 

մասին և վեր հանել այդ պատկերացումների հիմքում ընկած կոնֆլիկտները։ 

 

     Հայ ազգագրագետների բնորոշմամբ` տղամարդու և կնոջ դիրքը 

հասարակությունում և ընտանիքում ամփոփվում էր «տղամարդը տան դրսի պատն է, 



կինը՝ ներսի» բանաձևով1։ Այս բանաձևը ոչ միայն տղամարդու և կնոջ ֆունկցիոնալ 

դերաբաշխման ամփոփումն է, այլև հայ ավանդական մշակույթում տղամարդուն և 

կնոջը վերաբերող դերերի սահմանումն է․ տղամարդը և կինը հայոց մեջ դիտարկվում 

են ոչ այնքան որպես ինքնուրույն արժեքներ, որքան որպես «ընտանիքի» մի մաս։ 

Այսինքն՝ բացարձակ արժեքն ընտանիքն է, իսկ կինը և տղամարդը դիտարկվում են 

ընտանիքից արտածվելով։ Այլ կերպ ասած՝ գենդերային հարաբերակցությունը 

դիտարկելի է նրա երկու կողմերով՝ ընտանիքից բխող արժեքների դիտակետով։  

     Ջավախքը, լինելով Հայաստանի մաս և միևնույն ժամանակ գտնվելով Վրաստանի 

տարածքում, մշտապես կանգնած է եղել ինքնության պահպանման խնդրի առաջ, և 

դա շարունակվում է մինչև մեր օրեր։ Այդ առումով՝ այս տարածաշրջանը, հենվելով 

ավանդական բարքերի վրա, փորձել է գոյատևել և պահպանել իր ազգայինը։ Սակայն 

այդ ավանդույթների, ծեսերի ու կարծրատիպերի պատճառով մշտապես կինը եղել է 

տուժողի դերում։ Մի շարք ավանդույթներ, որոնք պահպանվել են մինչև այսօր, իրենց 

մեջ պարունակում են բռնության տարրեր, որոնք ունեն խիստ լուծման կարիք։ 

     Ամուսնական պրակտիկաները։ Փորձագետները փաստեցին, որ ջավախքյան 

ընտանիքը անցել է բարդ ու շրջադարձային բավական մեծ զարգացման ճանապարհ։ 

Եվ արդյունքում ընտանեկան փոխհարաբերությունները, ներկայիս ամուսնական 

իսնտիտուտը Ջավախքում վերաձևավորվել և կրկին բարդ կառուցվածքով 

համակարգ է դարձել։ Որոշ փորձագետներ նշում էին, որ ջավախքյան ամուսնական 

պրակտիկաները շատ ինքնատիպ են, յուրօրինակ և չկրկնվող՝ շնորհիվ տեղանքով 

պայմանավորված մի շարք խնդիրների և ավանդույթների։ Նրանցից ոմանք կարծում 

են, որ  այդ ավանդույթների պահպանման շնորհիվ է այսօր ջավախքյան ընտանիքի 

ինստիտուտը ամուր հիմքի վրա  դրված։ Սակայն որոշ փորձագետներ էլ համարում 

են, որ Ջավախքում ընտանիքի ինստիտուտը մի շարք խնդիրների առաջ է կանգնած, 

որոնք անտեսված են, ուշադրության չեն արժանանում ու չեն ստանում 
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համապատասխան լուծումներ ո՛չ պետության կողմից, ո՛չ էլ՝ մասնավոր 

կազմակերպությունների ու անձանց կողմից։ Այդպիսի խնդիրները նրանց կարծիքով 

քարացած օրենքների՝ կարծրատիպերի, ավանդույթների հետևանք են։  

     Մեզ մոտ այնքան քարացած օրենքներ են պահպանվում, ադաթներ են 

պահպանվում, որ ժողովուրդը դրանց զոհ գնալով, կանգնում է մի շարք խնդիրների 

առաջ։ Էդպիսի խնդիրները շատ-շատ են։ Աբորտները հենց էդ խնդիրներից մեկն է։ 

(Փորձագետ կին՝ բժիշկ-գինեկոլոգ) 

     Ջավախքում կարծրատիպերը ընտանիքի անբաժանելի մաս են կազմում։ Դրա 

պատճառով կանայք ու աղջիկները միշտ տուժողի դերում են լինում։ Տուժում են 

ընտանիքում, կրթության մեջ, աշխատանքի մեջ։ 

(Փորձագետ կին՝ ուսուցիչ) 

     Նրանք բազմաթիվ խնդիրների մասին բարձրաձայնեցին, որոնցից էին  սելեկտիվ 

աբորտները, վաղ ամուսնությունները, կրթության մասնագիտական ընտրությունը, 

ընտանեկան բռնությունը, աշխատանքի գենդերային բաժանումը, ամուսնության 

ձևերում առկա խնդիրները, առհասարակ ամուսնաընտանեկան 

փոխհարաբերությունների մասին կանանց պատկերացումները և էլի մի շարք 

խնդիրներ։  

     Սկզբում շատ կարևոր էր անդրադառնալ կանանց մինչև ամուսնություն ունեցած 

ընտանեկան փոխհարաբերությունների վերաբերյալ պատկերացումներին, քանի որ 

դրանք կարևորագույն օղակ են հանդիսանում  իրենց դերի սպասելիքների հետ 

կապված։ Այդ պատկերացումները, կարելի է ասել, դառնում են նրանց՝ ընտանիքում 

սոցիալականացվելու հիմք, որը հետագայում կա՛մ բերում է որոշակի խնդիրների, 

կա՛մ էլ դառնում է օգնող շարժառիթ։ Այս տեսանկյունից էլ կարևորել ենք տվյալ 

փուլը։ 



Գծապատկեր 1  

    

  

     Մինչև ամուսնանալը, երկու (40-64, 65-ից բարձր) սերունդների  կանանց 

պատկերացումները ամուսնության վերաբերյալ համընկնում են սակայն 

ամուսնությունից հետո եկող փուլերը՝ և՛ կրոնալեզվային, և՛ տարածական, և՛ 

ժամանակային առումներով տարբերվում են։ Այնուամենայնիվ, նմանություններ 

ավելի շատ նկատվում են 40-64 և 65-ից բարձր սերնդի կանանց պատմություններում։ 

Այստեղ կարևոր է այն փաստը, որ այս սերունդների կանայք ամուսնությունից առաջ 

պատկերացրել են  ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների բնույթը, քանի որ 

ընտանեկան դաստիարակության շնորհիվ տեղյակ են եղել տվյալ 

ժամանակահատվածում ամուսնաընտանեկան բարքերի 

առանձնահատկություններին, ինչպես նաև,  ընդհանուր առմամբ, թե ում հետ են կողք 

կողքի ապրելու ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ այդպիսի կնոջ կերպարը իրենից 

ենթադրում էր խոնարհի և ենթարկվողի կերպար։ Այսինքն՝ գիտակցական 

մակարդակում սոցիալականացման ընթացքում կանանց մոտ հստակ ձևավորվում էր 

ամուսնաընտանեկան փոխհարաբերությունների վերաբերյալ պատկերացումների 

ամբողջությունը, և այդ իսկ պատճառով արդեն ամուսնությունից հետո ընտանիքի 

Սերնդային 
պատկերացումները 

ընտանեկան 
փոխհարաբերությունների 

մասին

"Ժամանակակից 
հարսներ"

(18-39)

"նրանք սխալ են 
ապրել, մենք ուզում 

ենք ճիշտ ապրել"

"հին ճշմարտության 
բացառում, նոր 
ճշմարտության 

ընդունում"

անհամաձայնություն, 
ավանդույթների հակադրում

"Հին կանայք"

(40-64, 65-ից 
բարձր)

"հին ճշմարտության ընդունում, 
նոր ճշմարտության բացառում"



անդամների հետ փոխհարաբերությունների ընթացքում բախումներ, որպես 

այդպիսին, տեղի չէին ունենում։  

     Ի՞նչ կը խոսիս, բալա ջան։ Մեր ժամանակ մենք տորի նշանվիլներս արդեն 

գիտեինք օր նշանվինք օրա ընտանիքը ինչըղ տի ըլնի, ում հետ ինչըղ տի շփվինք, ինչ 

իրավունքներ տի ունենանք։ Պարզ է, օր ենթարկվեինք տի, էդիկ բնական բան է 

հըբինչ։ Էդոր համար մեր հարս էրթալեն էտև, մենք կռիվ չէինք էնե կեսուրոջ 

կերսարոջ հետ, ինչ օր կսեին, անկաջ կենեինք, վաբշե գիտեինք մենք մեր տեղը։ Բայց 

հիմիկվա հարսները մեզի պես չեն, զարգացած են։ (առաքելական կին, 76 տարեկան) 

     Հա դե ինչ կռնայինք էնե, մեզի էդպես կը դաստիրակեին տունը։ Մամաս կսեռ, ձագ 

ջան, հառս օռ էռթաս մոռանասկը մեռ տան ծեսեռն ու ըդըթնեռը, շառժվիսկը 

կեռսանցդ տանը ծեսեռով։ Կսեռ մեզի ամոթով չենես, ինչ կսեն, սուս ու փուս կենես, 

հոռդ տուն հետ գալուն մասին է կմոռանաս։ Ճիշտը էդիկ էռ մեզի համառ։ Էդոռ 

համառ է ինձի շատ կուզեին կեսուռս ու կեռսառս։ Ես է դժգոհ չեմ էղե։  (կաթոլիկ կին, 

73 տարեկան) 

     Մեր տունը ես ինչ օր տեսել եմ, նույն ձևի է կերսանցս տունն եմ պատկերացուցե։ 

Գիտեի օր ինչ ըսեն էնեմ տի։ Մերոնք կսեին կարևորը կեսուրոջդ հետ լավ էղի, օր 

մարդդ է քեզի ուզե։ Մերոնք համ էլ կսեին, անընդհատ գործ կենես տանը գործերուն 

չես խառնվի, որովհետև հարսին չի կարելի տանը գործերուն խառնվիլ։ Ես է էդպես կը 

մտածեի, օր ճիշտ է։ (առաքելական կին, 40 տարեկան) 

     Տատիկս ու մեռ մըյլին տատիկնեռը , ջայիլ աղջկնուս հավաքեինկը գիշեռը 

սեպեռաթին բոլոռը ու կսկսեին իռենց հառսնության պատմություննեռը, մեզի է 

բացատռեինկը թե ինչղ տի մեզի պայենք հառս էռթալնեռես էտև։ Ամենակառևոռը 

իռենց ըսելով՝ լավ ճաշ եփելն է։ Կսեին կառևոռը առավոտը շուտ էլնելն է ու տան 

տղամառդոցը ստամոքսնին կուշտ պայելը, ուրիշ բան ձեզնեն պետք չէ էնել։ Մենք է 

մտածեինք կը օռ հա ամենաիդեալական տառբեռակը էդիկ է, ճաշ կեփենք տնեցիք 



կուռախանան ու շատ կուզեն մեզի։ Մեզի էդոռեն բացի ուռիշ բան պետք չի ըլնի։ 

(կաթոլիկ կին, 42 տարեկան) 

   Այստեղ կարելի է տեսնել նույնություն Ջավախքի պատմական ակնարկի մեջ 

ամփոփվող բարքերի հետ։ Այնտեղ էլ կնոջ դերը կարևորվում էր խոնարհությամբ և 

խոհանոցային գործերի վարպետությամբ։ 2 Սակայն այլ է պատկերը 12-17 և 18-39 

սերունդների կանանց մոտ։ Ներսերնդային և միջսերնդային 

փոխհարաբերությունների մակարդակում նրանց պատկերացնումների 

համակարգում տեղի է ունենում փոփոխություն ավանդականից  դեպի մասնավոր 

«առաջադիմական» պատկերացումներ։ Ինչը ամփոփվում է հետևյալ 

արտահայտությամբ՝ «նրանք սխալ են ապրել, մենք ուզում ենք ճիշտ ապրել»։ Սա էլ 

իր հերթին բերում է «հին ճշմարտության» հետ անհամաձայնության և գիտակցական 

մակարդակում ավանդույթների հակադրման։   

     Դե մեռ տունը սաղ՝ պապայես սկսած մամայես վեռջացուցած, ինձի ու քուռեռուս 

միշտ կսեին օռ հառսը իսպես տի ըլնի, յընի խոլոք, անկաջ էնող, այսինքն լիռբ չըլնի 

տի, չիտեմ, մենք բայց համաձայն չէինք մեռոնց հետ։ Հենց հակառակվեինք կը կսեին 

իսոնք ինչ աղջիկ են, ինչ հառս տի ըլնին, ավելի լավ է չնշանվին, թե չէ սաղին քով 

խայտառակ տի ըլնինք։ Բայց ինչի տի մենք էլ իրենց պես սխալ ապռինք, մենք 

կուզենք օռ մեզի համառ է լավ ըլնի, մենք է ազատ ըլնինք, մենք ոռոշենք մեռ ճիշտ 

ապռելու ձևը։ (կաթոլիկ կին, 34 տարեկան) 

     Դե ես տարիմ է ինչ նշանված եմ, մեր տունը նշանվելու մասին էդպես խոսք չէին 

բանա շատ, որովհետև պզտիկ էինք ես էլ, քուրս էլ։ Բայց ըսենք տատիկս միշտ է 

սորվեցներկը աղջկա գործ էնել, խոսքին մեջ միշտ կսեր օր, ծագ ջան հարս օր էրթաս 

կնկա գործերը իմանաստի, թե չէ ձեր տնեն ղալմաղալը չի կտռի։ Կսեր գիտես չէ եթե 

կռիվ ցկես կերսանցդ տունը, պապայիդ անունն է էդիկ, ամոթ է։ Բայց մամաս էդպես 

չէր ըսե, կսեր հարգե կերսանցդ, բայց էման չենես օր քեզի բանի տեղ չդնեն, քուկ 

                                                             
2 Լալայան Ե. 1983. Ջավախք, Երկեր, հ 1, Երևան (232-288 էջ) 



կարծիքդ հաշվի չառնեն։ Բայց ես գիտեմ օր առաջվա մարդոցը պես չեմ ուզե ապրիմ, 

ես փորձեմկը էնեմ էման, օր ինձի դուր քա, ոչ թե՝ հարևաննուն ու բարեկամնուն։ 

Առաքելական կին, 18 տարեկան 

   Երբ արդեն վերլուծում ենք այս փոխհարաբերությունների 

առանձնահատկությունները անչափահաս աղջիկների բանավոր 

պատմություններում, այստեղ ակնհայտ էր դառնում ժամանակային տարբերության 

առանձնահատկությունները, որոնք մասնավորապես բնութագրվում էին «հին 

կանայք» և «ժամանակակից հարսներ» հասկացություններով, որոնց միջոցով տարբեր 

սերունդների կանայք իրար են բնութագրում։ Ինչը իր մեջ պարունակում է «հին 

ճշմարտության» բացառում և «նոր ճշմարտության» ընդունում։ 

     Ի՞նչ կապ ունի, թե ինչղ են ապրել հին կանայք։ Մենք թըզը սերունդ ենք, մենք տի 

որոշենք ինչղ ապրինք նշանվելներես էտև։ Ճիշտ է դժվար կըլնի մեզի համար, 

որովհետև էման տեղ կապրինք օր կարևոր է ուրիշնուն կարծիքը, էման չէ օր, օֆ 

չիտեմ, իմ կարծիքովս մենք էն դարում կապրինք օր մենք է արդեն ահագին բաների 

իրավունք տի ունենանք։ Առաքելական աղջիկ, 17 տարեկան։ 

    Մեռ տունը հլը օռ էդ մասին չեն խոսի ինձի հետ։ Ես պստիկ եմ, ինձի չի հետաքռքռե 

հլը էդ հառցեռը։ Ընկռուհինեռս բայց միշտ քննառկեն կը, նեռվայնանամկը, կսեմ ինչի 

կը կնիկամառդավառի քննառկեք, մեռ ինչ վախտն է էդ հառաբեռություննեռուն 

մասին մտածելու։ Համե կսեմ մենք 21-ռդ դառում կապռինք, ժամանակակից հառսնեռ 

կըլնինք, առանձին կապռինք մեռ մառդոցը հետ։  Հին կնիկմառդ են իռենք, կառող է 

շատ տեղեռ չհասկնան մեզի, բայց պետք չէ ըսածնին հալած յեղի տեղ ընդունել։ 

Կաթոլիկ աղջիկ, 14 տարեկան։ 

    Ամուսնաընտանեկան փոխհարաբերությունների մասին կանանց 

պատկերացումները, փորձագետներից ոմանք համարում էին ավանդական-

պահպանողական, ինչը հաջորդ սերունդների հետ փոխհարաբերություններում 



առաջացնում է բախում, հակադրում։ Այս խնդրի պատճառը նրանք տեսնում են մեծ 

սերնդի կանանց պահպանողական լինելու հետ, քանի որ այդ ավանդույթների ու 

կարծրատիպերի կրողը և վերարտադրողը նրանց են համարում։  

     Տարիքով կանայք պահպանողական հայացքներ ունեն։ Էդ լավ չի, որովհետև էդ 

ադաթները նաև մյուս կանանց են պարտադրում։ Դրա համար էլ խեղճ կանայք չեն 

կարողանում ազատ ապրեն, ոնց ուզեն էդպես պատկերացնեն իրենց կյանքը։ 

Փորձագետ կին՝ բժիշկ-գինեկոլոգ։ 

    Իսկ տղամարդ փորձագետներից ոմանք պնդում էին, որ, այո՛, կանայք պետք է 

ժամանակակից հայացքներ ու պատկերացումներ ունենան ամուսնաընտանեկան 

փոխհարաբերությունների մասին, բայց միևնույն ժամանակ չպետք է մոռանան իրենց 

դերի մասին, չպետք է մոռանան իրենց ավանդական բարքերը։ Սա հակասություն է 

իրենից ենթադրում, մի կողմից կնոջը տալիս են ազատություն և միևնույն ժամանակ 

սահմանափակումներ դնում այդ ազատության վրա, սրա արդյունքում 

սահմանափակումներն ու արգելքները բնականաբար ավելի ուժեղ դիրք են 

զբաղեցնում, հետևաբար կինը կրկին ընդունում է ավանդական համարվող 

պատկերացումները։ Բայց պետք է նշենք, որ այս սահմանափակումներն ու 

արգելքները ըստ փորձագետների, դեռահասների մոտ նույնպես ազդեցություն 

թողնում են, բայց  այնուամենայնիվ, նրանք փորձում են ունենալ առաջադիմական  

հայացքներ ամուսնաընտանեկան փոխհարաբերությունների մասին։   

     Մենք իհարկե փոփոխություն տեսնում ենք դեռահաս աղջիկների մոտ, ինչ խոսք 

դա դրական է։ Տեխնոլոգիան այնքան է զարգացել, որ աղջիկների պատկերացումներն 

էլ դանդաղ, բայց դրանց շնորհիվ փոփոխման են ենթարկվում։  

Փորձագետ կին՝ ուսուցիչ։ 

     Ամփոփելով պետք է նշենք, որ փորձագետներն էլ անդրադառնալով այս հարցին, 

փաստեցին այն մասին, որ խնդիրը մեծ սերնդի կանանց ավանդական-



պահպանողական լինելու հետ է կապված, որի արդյունքում նրանք անընդհատ  

վերարտադրում և  այդ պահպանողական հայացքները փոխանցում են սերնդից 

սերունդ։ Սակայն  նրանցից ոմանք էլ նշեցին, որ կա առաջընթաց, որի արդյունքում 

այժմյան դեռահասները ավելի առաջադեմ հայացքներ ու պատկերացումներ ունեն 

ամուսնաընտանեկան փոխհարաբերությունների վերաբերյալ։ Եվ որ դա նրանք 

կապում են տեխնոլոգիական աշխարհի զարգացման հետ, երբ համացանցի 

հասանելիության շնորհիվ, կանայք, աղջիկները, դեռահասները ինֆորմացիայի մեծ 

պաշար ունենալու արդյունքում դառնում են էլ ավելի ինքնավստահ, ըմբոստացող և 

համարձակ իրենց պատկերացումներում։  

     Այսպիսի պատկերացումների ֆոնի վրա հետաքրքիր էր ուսումնասիրել 

Ջավախքում գոյություն ունեցող ամուսնության ձևերը, որոնք տեղի են ունենում մի 

քանի տարբերակներով։  

     Գերմանացի փիլիսոփա Փրիդրիխ Հեգելի տեսության մեջ ասվում էր, որ  

երեխաների ամուսնանալու հարցը պայմանավորվում է նրանց ծնողների կողմից, և 

ամուսնությունը կլինի ավելի բարոյական, եթե այն կատարվի հասարակության՝ 

բոլոր ներկաների առջև՝ իրագործման մասին հանդիսավոր հայտարարությամբ։ Ու 

ըստ Հեգելի՝ ծանոթությունը, մտերմությունը չպետք է գոյություն ունենան մինչև 

ամուսնությունը։ 3 Փաստորեն, այս ամենը պետք է կինն ու տղամարդը ձեռք բերեն 

ամուսնության մեջ։ Եվ ահա փորձագետները փաստում են, որ հենց այս նույն 

տրամաբանությամբ էլ տեղի են ունենում ամուսնությունները ջավախքյան 

ավանդական հասարակությունում, ինչպես վաղ անցյալում, այնպես էլ (իհարկե 

որոշակի փոփոխությունների տեսքով) հիմա։  Նրանք նշում էին, որ 

ամուսնությունները այստեղ տեղի են ունենում հետևյալ երեք տարբերակներով՝  

Գծապատկեր 2 
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 աղջիկ փախցնելով (կամ եթե աղջիկը համաձայն է, միասին փախչել։ Այստեղ 

նկատի ունեն առևանգումը, որի ժամանակ տղան անկախ աղջկա 

ցանկությունից, որոշում է ամուսնանալ նրա հետ և դիմում է այս քայլին։ Սա էլ 

իրենից ենթադրում է բռնություն)։  

 միջնորդելով (այստեղ նկատի ունեն ծանոթ-բարեկամների միջնորդավորած 

տարբերակը, որում բացակայում է սերը), 

 խնամախոսությամբ՝ սիրել-ամուսնանալով (այս դեպքում զույգի մեջ կա սեր, 

զգացմունք, սակայն այդ զգացմունքը գաղտնի է պահվում՝ հասարակության 

աչքից հեռու, քանի որ, այստեղ ընդունված չէ՝ ամոթ է, երբ աղջիկը  զգացմունք 

է ունենում երիտասարդի հանդեպ մինչև ամուսնությունը)։ 

     Աղջիկ փախցնելու և միջնորդավորելու տարբերակով ամուսնության ձևերը, 

ավանդույթ են համարվել 4 և անընդհատ վերարտադրվելով պահպանել են 

հայրիշխանական համակարգին բնորոշ առանձնահատկությունները 

հասարակության մեջ։ Փորձագետներից ոմանք այս սովորույթի պահպանման 

պատճառը տեսնում են ավանդապաշտ ու փակ հասարակություն ունենալու հետ, 

իսկ ոմանք էլ՝ կարծում են, որ դրա հիմնական պատճառը լուսավորվածության 

խնդրի հետ է կապված։ Կրթական մակարդակը լինելով ոչ բարձր տեղում, հիմք է  

դառնում նման պրակտիկաների, ինչի հետևանքով կանանց իրավունքները կրկին 

ոտնահարվում են։ Նրանց կարծիքով ամուսնության ժամանակ կանայք ընտրելու 
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Ամուսնությունների
ձևերը

Խնամախոսությամբ

Աղջիկ փախցնելով

Միջնորդելով



հնարավորություն  չունենալու խնդրի առաջ են կանգնում։ Այսպես օրինակ, եթե տեղի 

է ունենում աղջկա կամքին հակառակ փախուստ, այս դեպքում հասարակության 

կարծիքին զոհ գնալով, նրանք ամուսնանում են «ստիպված»՝ իրենց կամքին 

հակառակ։ Եվ այդպիսի ամուսնությունից հետո նրանք ընտանեկան 

փոխհարաբերությունների ընթացքում բազմաթիվ խնդիրների հետ են բախվում։ Եվ 

այս նույն խնդիրները ունենում են միջնորդի օգնությամբ ամուսնացող կանայք։ 

Խոսելով աղջիկ փախցնելով ամուսության ձևի մասին՝ փորձագետները մեկ այլ 

ուշագրավ փաստի ևս անդրադարձան։ Փաստորեն դեռահասների հետ էլ են այդ 

պրակտիկաները տեղի ունենում։ Այս փաստը ուշագրավ էր նրանով, որ պարզվում է 

այդ դեպքում շատ հազվադեպ է լինում, երբ աղջկա ծնողները դիմում են 

համապատասխան մարմինների։ Պատճառը կայանում է նրանում, որ եթե 

համագյուղացին է լինում երիտասարդը, ուրեմն ոստիկանություն դիմելը «ամոթ» է 

համարվում։  

     Գյուղում մի տղա կար մայրը ծանր հիվանդ էր, տանը որոշել էին որ գնա աղջիկ 

փախցնի ամուսնանա , որ մայրը հասցնի տեսնել հարսին, ու որ խնամի մորը։ 

Փախցրեց աղջկան, ընդամենը 11-րդ դասարան էր, 18-ը չէր լրացել ։ Աղջկա հայրը 

ամաչեց ոստիկանություն դիմի, որովհետև դե նույն գյուղի մարդ էին։  

Փորձագետ կին՝ ուսուցիչ։ 

    Որպեսզի հասկանայինք եկեղեցու դիրքորոշումը նմանատիպ պրակտիկաների 

վերաբերյալ, փորձագետ քահանաներին հարցրեցինք թե արդյո՞ք այս երևույթը 

ընդունելի է եկեղեցու կողմից, կամ խնդիր չե՞ն տեսնում դրանում, նրանք 

պատասխանեցին հետևյալը․ 

     Ջավախքում երիտասարդները ավելի երիտասարդ տարիքում են ամուսնանում։ 

Փախցնելով ամուսնությունները բնականաբար ցանկալի չեն, բայց եթե զույգը իրար 



մեջ այդ խնդիրը լուծել է, ուրեմն եկեղեցին դրանում խնդիր չի տեսնում։ Դա 

ընդամենը սովորույթ է, որը պահպանվել է։  

Փորձագետ՝  եկեղեցական առաջնորդ։  

     Իսկ ուսուցիչները այս պրակտիկաների հիմնական պատճառը 

«անգրագիտությունն» են համարում։ 

     Այն երիտասարդները, ովքեր դիմում են այդ քայլին, հիմնականում դպրոցում վատ 

կամ միջակ սովորած տղաներն են։ Կամ օրինակ՝ այնպիսի ընտանիքի երեխաներ են, 

որտեղ ընտանեկան հանգստություն չկա։ Բայց բնականաբար անգրագիտությունն է  

հիմնական պատճառը։  

Փորձագետ կին՝ ուսուցիչ։ 

     Միջնորդի միջոցով տեղի ունեցող ամուսնությունները նույնպես կատարվում են 

ավանդական համարվող սովորույթների շրջանակներում։ Փորձագետները ասում են, 

որ շատ հաճախ ծանոթ-բարեկամները միջնորդի դեր են կատարում աղջիկներին 

ամուսնացնելու նպատակով, և այստեղ էլ, գրեթե միշտ,  ծնողներն են որոշում՝ մեծ 

մասամբ հայրը, թե «ում տան աղջկան, ում չտան», և այստեղ նույնպես ընտրելու 

հնարավորություն չեն տալիս աղջիկներին։ Իսկ երրորդ տարբերակը, որը 

փորձագետները «խնամախոսությամբ ամուսնանալ» էին անվանում,  համարում են 

թերևս ամենաառաջադեմ տարբերակը, որի ժամանակ գոնե զգացմունք է լինում 

զույգի մեջ, բայց այստեղ էլ հնարավոր է, որ հայրը, իր «տղամարդկային եսը» 

կարևորելով, աղջկա զգացմունքները հաշվի չառնի ու հրաժարվի ամուսնացնել։ Եվ 

այս դեպքում է, որ զույգը դիմում է փախչելու տարբերակին։ 

     Աղջիկ փախցնելու և միջնորդավորելու տարբերակով ամուսնության ձևերը, 

ինչպես արդեն նշվեց, Ջավախքում ավանդույթ են համարվել և անընդհատ 

վերարտադրվելով պահպանել են հայրիշխանական համակարգին բնորոշ 

առանձնահատկությունները հասարակության մեջ։ Այստեղ հետաքրքրական էր 



տեսնել տարբեր սերունդների կանանց ամուսնությունների  պատմությունները, 

որպեսզի ավելի հանագամանալից եզրակացություն կարողանայինք անել։ Այստեղ 

յուրաքանչյուր պատմությունից դուրս է բերվել արտահայտություններ, որոնք 

ամփոփում են ընդհանուր ամուսնության ձևերում առկա խնդիրները՝ «Սկեսուրս 

հավանել էր ինձ, տղային համոզել բերել էր ձեռքս ուզելու», «hորքուրիս մարդու 

խաթեր ինձ տվեց մարդուս» «առանց ինձ հարցնելու փախցրեց», «ուրիշը պետք է 

փախցներ, ամուսնուս հետ փախա», «մորքուրս դասավորեց ամուսնանալս», «գցել-

բռնել էին, որ հարմար տարբերակ եմ»։ Մեջբերումներ հարցազրույցներից․ 

     16 տարեկան էի, ինձի ուրիշ տղամ կար օր փախցնել կուզեր։ Մերոնք վախեցան։ 

Դպրոց չէին թողնե էրթալու։ Էդ ժամանակ մարդս ինձի ուզելու էկավ։ Կեսուրս էր 

ինձի հավնե, ադպես մանչուն համոզել էր, էկել էին ինձի ուզելու։  Ունևոր էին իրենք 

էդ ժամանակ։  Պապաս առանց մեզի հարցնելու համաձայնությունը տվել էր։ Ես չէի 

ուզե նշանվիլ, պզտիկ էի, բայց անօգուտ էր իմ չուզելս, մեկ է արդեն հերս որոշել էր։ 

Ադպես ա նշանվա։ Առաքելական կին, 40 տարեկան։ 

     Մեռ վախտը պլատոնական սեռ էռ։ Մառդս ինձի կուզեռ հեռվեհեռու, ես է կուզեի, 

բայց կամնչեի օռ  մեռոնց ըսեի թե  իսի տղեն ինձի կը հավնի, ինձի իռեն հետ 

նշանեցեք։ Բայց բըխտս բեռեց, էկավ խնամի իմ  հոռքուռիս մառդուն հետ։ Պապաս 

փեսիս խըթեռը ինձի տվեց մառդուս, թե չէ չէռ հավնի իռեն։ Կաթոլիկ կին, 42 

տարեկան։  

     Ես ու Կամոն իրար կուզեինք 3 տարի, բայց գողտու, մերոնք համաձայն չէին 

որովհետև։ 18 տարեկան հլը չկայի, ինքն է 20-ը չէր լրացուցե, առանց ինձի հարցնելու 

կազմակերպել էր փախցնելու գործը։ Ես ըսել էի օր չեմ ուզե թեզ նշանվիմ, ինքն է 

ինձի միամտծուցել էր օր չի էնե ադպես բան։ Բայց ըշտը փախուց։ Էնքան լացի 

համոզեի կը օր տուն տանիր, բայց արդեն սաղ գեղը գիտեին էս մասին։ Ըսի իրեն օր 

հետ տի էրթամ։Բայց գիտեի օր էտև փախուցած տուն փերածի անուն տի վաստկեի, 

ադ պիտակով է ամոթ էր ապռիլը։ Ըսելես էտև գնաց դուս էկավ ըսավ քնացիր էլ էտիդ 



չեմ քա գիտցած էղի։  Ես է վախեցա օր հետ էրթամ էլ ինձի չի առնե, ու համաձայնվա։ 

Բայց փոշմնել եմ։ Առաքելական կին 18 տարեկան։ 

     Պզտիկ էի, խելքս չկտռեց նշանվա։ Էդ վախտեռը շատ կը փախցսնեին։ Շատ ուժեղ 

մոդա էռ։ Նշանածս էլ 4-5 տառի ուզել էռ ինձի, ես չէի ուզե իրռան։ Ուռիշ տղեմ էլավ, 

օռ ինձի կուզեռ։ Առառկա էղավ օռ ինձի փախցնել կուզե։ Էդօօռ համառա նշանածիս 

հետ փախա։ Բայց դպռոցս չէի պռծել, նշանվա, հետո էլի դպռօց քնացի ավառտեցի ու 

տեղափոխվա իռանց տուն։   Կաթոլիկ կին, 34 տարեկան։ 

     Մեձ էի առդեն՝ 21 տառեկան։ Մոռքուռս դասավոռեց նշանվիլս։ Մեռոնք համաձայն 

չէին, ոռովհետև կուզեին օռ մեռ միջեն ըլլի փեսեն։ Էդ վախտեռը ֆըռընգնեռը մե իռառ 

մեջ կուտային կառնեին, էդօռ համառ ա մեծ պատմություն էռ իմ նշանվիլս։ Բայց 

համոզեց մոռքուռս մեռոնց, ու ես էկա հառս առաքելականնեռուն մեջ։  Ո՛չ ճանչեի կը, 

ո՛չ էլ գիտեի թե ուռ կեռթամ հառս։ Ըշվիս փակ քնացի։ Կաթոլիկ կին, 73 տարեկան։ 

     16 տարեկան էի, օր հերս ինձի նշանեց։ Դուսը քուրերուս հետ թոփ կը խաղայի, 

մեմե պապաս կանչեց տուն։ Ըսավ էլ չէրթաս դուս խաղալու։ Ըսի ինչի՞։ Հըբը քեզի 

նշանենք տի։ Բայց հլը դաժե չէի հասունացե (դաշտանային ցիկլ)։ Ուրախացա, բայց 

համե տխրա, օր էլ չեմ կյնա խաղալու էլնե։ Դու մի ըսե պապաս դուսը 

պայմանավորվել էր կերսարոջս հետ, մենք հարուստ էինք, իրենք է լավ ապրող էին, 

ցկել-բռնել էին օր հարմար տարբերակ եմ։ Էկան խնամի, նոր իմացա թե ում տի 

առնեմ, տորի էդ չէի ճանչե, պարզվավ 11 տարի մեծ է։ Հերս տվեց ինձի մարդուս 

ձեռքը ճամփեց։ Էդ էր իմ բըխտըս։ Առաքելական կին, 76 տարեկան։ 

     Այստեղ ակնհայտ կարելի է տեսնել, որ կանայք ընտրելու հնարավորություն չեն 

ունեցել, կամ որ ավելի ճիշտ կլինի ասել, նրանք չեն էլ օգտվել ազատության ու 

ընտրելու հնարավորությունից, որը մարդուն տրվում է ի ծնե։ Կարող ենք կնոջ դերի 

համար ասել, որ նրանք «պասիվ կանանց» դերում են հանդես գալիս, որը բարոյական 



էր համարում Ֆիխտեն5։ Եվ այս պրակտիկաները արդարացնելու նպատակով նրանք 

օգտագործում են հետևյալ արտահայտությունները՝ «մեր ժամանակ փախցնելը ուժեղ 

մոդա էր», «բախտս բերեց՝ էկան ինձ խնամի» «սկեսուրս համոզեց տղուն՝ եկան ինձ 

ուզեցին», «մեծ էի, պետք է ամուսնանայի», «փախցնելուց հետո, որ հետ գայի, էլ ինձ 

չէր առնի, փախցրած հետ բերածի պիտակ կստանայի», «դա էր իմ բախտը»։ 

Փաստորեն այստեղ բացակայում է կնոջ ազատ կամքը, ընտրելու հնարավորությունը, 

սերը, ինչը փաստում էին նաև փորձագետները։ Այստեղ բարոյականը այն է, երբ 

մինչև ամուսնանալը բացառվում է ծանոթությունն ու մտերմությունը, ինչպես Հեգելի 

կոնցեպցիայում։   

     Խնամախոս գնալու տարբերակը թերևս ամենաառաջադեմն է համարվում այս 

պրակտիկաներում, որը նաև հաստատում էին փորձագետները։ Այստեղ, քիչ թե շատ, 

նկատվում է ազատ կամքի դրսևորման գծեր։ Եվ այս տարբերակը սկիզբ առնելով 

միջնորդավորված խնամախոսության ավանդույթից, փոքր-ինչ փոփոխության է 

ենթարկվել ու դարձել «ամենահարմար» տարբերակը։ Այստեղ կարևոր էր նաև 

դեռահաս աղջիկների կարծիքն իմանալ այս հարցի շուրջ։ Եվ հնչեցին հետևյալները՝  

     Ես կուզեմ օր ընկերություն էնեմ, նոր նշանվիմ։ Ճիշտ է չենք կյնա էլնե գեղին մեջ 

իրար հետ պտտինք, զրցինք, բայց դե գոնե զանգով, գրվելով, թեկուզ հեռվեն իրար 

տեսնելով շփվինք։ Ճանչեմ իրեն, էտև նոր նշանվիմ։ Թող էլի խնամի քան ուզելու, 

բայց արդեն գոնե ուզած տղես կըլնի էկողը։ Թէ չէ միջնորդով նշանվիլ չեմ ուզե։ Հիմի 

ախր դարը զարգացել է, ու լավ կլնի օր ազատ դուս է էլնեն շփվին, իրար ձեռք է բռնեն։ 

Բայց դե հլը հոս էդքան չեն զարգացե։ Բավարարվին կը հեռախոսով ընկերություն 

էնելով, էտև է քուքան խնամի, նշանվինկը։ Առաքելական աղջիկ, 17 տարեկան։ 

     Ճիշտ է, ինձի համառ հլը թեզ է էդ մասին մտածելը, բայց դե լավ կլնի օռ ազատ 

շփվիմ, ճանչեմ էդ տղուն, էտև առնեմ։ Հուսամ իմ վախտս օռ քա մոդա կըլնի էդ 
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ազատությունը։ Բայց հըյմի ամենալավ տառբեռակը հոս պատգամով նշանվիլն է, 

իռառ թաքուն սիռեն կը, էտև տղեն պատգամ կեռթա ու նշանենկը։ Կաթոլիկ աղջիկ, 

14 տարեկան։ 

   Ահա տեսնում ենք, որ սերունդների մտածելակերպի կտրուկ փոփոխություն է տեղի 

ունենում այս հարցի շուրջ։ Եթե 40-64 և 65-ից բարձր սերունդների մոտ նկատվում է 

«բացարձակ հնազանդվողի» և իրավունքներից անտեղյակ լինողի տեսակը, այսինքն՝ 

«պասիվ կանայք», ապա դեռահասների մոտ փոքր ինչ այլ է պատկերը։ Այստեղ 

ըմբոստացման երանգներ են նկատվում․ նրանք ունեն որոշակի պատկերացումներ 

այս հարցի շուրջ, ունեն ցանկություններ և նպատակներ, որոնք կարող են հնարավոր 

իրականություն դառնալ հայացքների ժամանակային փոփոխությունների 

արդյունքում, ինչը իրատեսական է արժեքները ներաշխարհայնացնելու ընթացքում։ 

     Ուրեմն կարող ենք ասել որ կա սերունդների պրակտիկաների միջև 

փոփոխություն։  Սակայն պետք է անդրադառնալ փորձագեների կարծիքին ու ասել, 

որ այս համակարգը լի է խնդիրներով, որոնք մեծամասամբ լուսավորվածության հետ 

են կապված։ 

 

Եզրակացություն 

     Ժամանակակից աշխարհում գնալով ավելի է կարևորվում և արժևորվում կնոջ 

դերն ու դիրքը։ Իրավունքների հավասարության տեսանկյունից, մեծ 

փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնց նպաստում են կանանց մի շարք 

շարժումները, ի վերջո կնոջ ժամանակակից հայացքները, արդի մտածելակերպը և 

կրթական զարգացվածության աստիճանը։ Սակայն այսօր բազում 

մարտահրավերների առաջ է կանգնած կինը՝ Ջավախքի ընտանիքի ինստիտուտում։    



     Ամուսնական պրակտիկաների ուսումնասիրման արդյունքում հանգեցինք 

հետևյալ եզրակացություններին․ 

 Ջավախահայերի շրջանում տեղի են ունենում կնոջ իրավունքների 

ոտնահարում և իրենց  իսկ կողմից՝ այդ նույն իրավունքների 

չգիտակցվածություն։ 

 Իրավունքների չգիտակցվածության արդյունքում՝ Ջավախքում  դեռ 

պահպանվում են վաղ ամուսնությունները, իսկ դրանցից բխող հետևանքները 

արատավոր են ։ 

 Ավանդական-նահապետական մտածելակերպի պատճառով ամուսնական 

պրակտիկաներում մինչ այսօր պահպանվում են ամուսնության ավանդական 

ձևերից «աղջիկ փախցնելը», որը բռնության դրսևորումներից է և որը 

ընտրության իրավունքի սահմանափակում է իրենից ենթադրում։  

 Տարբեր սերունդների կանանց մոտ ընտանեկան փոխհարաբերությունների 

մասին պատկերացումները տարբեր են, այնուամենայնիվ գերակշռող են խիստ 

ավանդական-պահպանողական հայացքները։ 

     Ամփոփելով աշխատանքը՝ պետք է նշել, որ գենդերային անհավասարության 

դրսևորումները Ջավախքի ընտանիքի ինստիտուտում գլխավորապես 

պայմանավորված են ցածր կրթական մակարդակով, ինչպես նաև պետության ոչ 

համապատասխան վերաբերմունքի և ավանդույթ համարվող մի շարք սովորույթների 

պահպանմամամբ։ Արդյունքում կանանց իրավունքները անընդհատ ոտնահարվում 

են հայրիշխանական համակարգին բնորոշ կարգերի ու կարծրատիպերի պատճառով։  
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