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Նախաբան 

Դարերի ընթացքում որպես ծայրահեղ բևեռներ իրար են հակադրվել ինչպես գենդերները՝ 

որպես բինար համակարգ («կանայք Վեներայից են, տղամարդիկ՝ Մարսից»1), այնպես էլ 

նույն գենդերին վերաբերող բևեռացված, ծայրահեղացված հասկացություններ։ 

Այդ հասկացությունների շուրջ են պտտվում սեքսիզմի երկու հակառակ դրսևորումները՝ 

«բարյացկամ» և «թշնամական» սեքսիզմը։  

Բարյացկամ սեքսիզմը սեքսիզմի ավելի աննկատ դրսևորումներից է, որն արտահայտվում 

է թվացյալ դրական կերպով: Այստեղ շեշտը դրվում է տղամարդու «ասպետական» դերի 

վրա, որը կայանում է կնոջը պաշտպանելու և «պահելու»/ապահովելու մեջ։ Այս 

պաշտպանությունը և սերը տրվում է պայմանով, որ կինը կհամապատասխանի իր 

ավանդական գենդերային դերերին2։  

Թե բարյացկամ, թե թշնամական սեքսիզմի դրսևորումներում ակնառու են 

ծայրահեղացված հասկացություններ, որոնք կապվում են գենդերներից որևէ մեկի հետ։  

Հետազոտության շրջանակում նախատեսվում է ուսումնասիրել գենդերներից մեկին 

ավանդաբար վերագրվող կամ յուրաքանչյուր գենդերի վերագրվելիս իմաստը փոխող և 

ծայրահեղության հասցվող հասկացություններ, որոնցից են՝ «մայր», «անմեղություն»՝ 

կուսության իմաստով, «պոռնիկ», «գեր»՝ կնոջ վերաբերյալ, «իսկական կին/տղամարդ», 

«իսկական հայուհի» և այլն։ 

 

Անդրադարձ կկատարվի հետևյալ կետերին՝ 

 

- Գենդերային հասկացությունների սրբազանացումը 

- Բռնության նորմալիզացումը գենդերային դերերի կոնտեքստում 

- Հումորը և գենդերային հասկացությունների ծայրահեղացումները  

 

 

 

 

 

                                                
1 John Gray, “Men Are from Mars, Women Are from Venus”, 1992 
2 Laora Mastari, Bram Spruyt, Jessy Siongers, “Benevolent and Hostile Sexism in Social Spheres: The Impact of 

Parents, School and Romance on Belgian Adolescents' Sexist Attitudes”, Front Sociol. 2019; 4: 47. 
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1. Գենդերային հասկացությունների սրբազանացումը 

 

Գենդերին և սեռականությանը վերաբերող մի շարք հասկացություններ հասցվում են 

սրբազանության աստիճանի՝ ինչպես կրոնի, այնպես էլ ժամանակահատվածին բնորոշ 

բազմաթիվ իրողությունների ազդեցությամբ։ 

Անդրադառնալով «բարյացկամ» սեքսիզմին՝ հարկավոր է նշել, որ սեքսիզմի այս թեթևակի 

քողարկված դրսևորումն ունի նաև կրոնական արմատներ։ Ամսական մոտ 60.000 

այցելություն գրանցող qahana.am քրիստոնեական պորտալում կնոջ դերի մասին ասվում 

է հետևյալը՝  

«Երբ Պողոս առաքյալն ասում է, որ տղամարդն է կնոջ գլուխը, ինչպես Քրիստոս գլուխն է 

Եկեղեցու (Ա Կորնթ. 11։3):  Բնավ նկատի չունի, թե տղամարդն է գլխավորը, իսկ կինը՝ 

ստորադաս մեկը։ Առաքյալը սոսկ ընդգծում է այդ երկուսի դերերը, դերաբաշխումը և ոչ թե 

աստիճանակարգումը: Տղամարդու՝ գլուխ լինելը նշանակում է հոգատարություն, 

քնքշություն կանանց հանդեպ և աջակցություն նրանց, այլ ոչ թե ավելի բարձր դիրք»3։ 

Այսինքն, տղամարդու ակնհայտ գերակա դիրքը նկարագրելուն և ամրագրելուն զուգահեռ 

անմիջապես հերքվում է անհավասարությունը՝ փաթեթավորելով անհավասարության 

պարզ միտքը ռոմանտիկ, վեհ բառերի մեջ։ 

Կանանց վերագրվող հակադարձ ծայրահեղությունները վառ դրսևորվում են 

հոգեվերլուծության և հոգեբուժության մեջ արմատավորված և նեղ մասնագիտական 

շրջանակներից դուրս լայն տարածում գտած «սրբի և պոռնիկի բարդույթ» հասկացության 

մեջ։ Հասկացությունը հաճախ է հանդիպում ժամանակակից մեդիայում և կենցաղում՝ 

ցույց տալով կնոջ կերպարի մասին պատկերացումներում գոյություն ունեցող 

հակասությունները։  

Բարդույթի մասին տեսությունը ֆրոյդական է, չունի մեկ միասնական սահմանում4, 

սակայն ենթադրում է, որ տղամարդու իմպոտենցիայի պատճառ կարող է դառնալ կնոջ 

կերպարի մասին բևեռացված պատկերացումը. կամ նա պարզապես սեռական հաճույքի 

օբյեկտ է տղամարդու համար՝ առանց մարդկային հատկանիշների, կամ կույս, «անմեղ» 

կերպար, որին չի կարելի «ապականել»։  

Սրբացման բևեռը կապվում է «կուսածին» կնոջ՝ Մարիամ Աստվածածնի կերպարի հետ։ 

Նրա կերպարը սրբության, կուսության և անմեղության մեջ հավասարություն դնելու 

                                                
3 «Ո՞վ է կինը քրիստոնեության մեջ». Qahana.am 
4 John A. Speyrer “The Madonna/Whore Complex: A Primal Theory Interpretation” 

https://www.qahana.am/post/4324
https://www.qahana.am/post/4324
http://primal-page.com/madonna.htm


ամենավառ դրսևորումներից է։ Հետաքրքրական կերպով այս սրբազան կերպարը 

հակադրվում է նախաքրիստոնեական հավատքներում ընդունված՝ կնոջ սեռականության 

սրբազանացմանը՝ մասնավորապես մարմնի, կրծքի և սեռական օրգանների 

պաշտամունքին։  

Տարբեր աղբյուրներ բարդույթի մասին խոսելիս օգտագործում են ինչպես «սուրբ», 

այնպես էլ «կույս» բառերը, Երևույթը կարելի է հանդիպել տասնյակ 

ստեղծագործություններում, ֆիլմերում և հատկապես սերիալներում։ Ամենահայտնի 

հիշատակումներից է, թերևս, Sex and the City ամերիկյան սերիալը, որի հերոսը 

սիրահարվում է կնոջ «անմեղությանը» և ամուսնությունից հետո դժվարանում է նրան 

ընկալել որպես կին և զուգընկեր։5 Նման ենթատեքստում «մեղք» է համարվում կնոջ 

սեռականության ցանկացած դրսևորում։  

Հայկական իրականության մեջ կնոջ սեռականության հանդեպ ծայրահեղ բացասական 

վերաբերմունքի մասին խոսում է մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանն իր 

«Բարոյականություն և սեռականություն». խոսույթներ և պրակտիկաներ» 

հետազոտությունում, մասնավորապես՝ «Կնոջ կողմից սեռական հաճույքի ձգտումը [....] 

պիտակավորվում է որպես անբարոյականություն»։6 Հատկանշական են «մայր», «կին» 

գենդերային դերերը, երբ կինը համապատասխանում է կոնկրետ կարծրատիպների և 

սրբազան է։ Հենց այս սրբազանությունն էլ ամենաակնհայտ ծայրահեղացումներից է։ 

Սրբազան հասկացության տակ մոր դեպքում մենք հասկանում ենք «մշտապես ճիշտ, 

անսխալական, վեհ, անձեռնմխելի», իսկ կնոջ դերի դեպքում՝ «լսող, հնազանդվող, 

ամուսնու մեջքի հետևում, երեխաների հիմնական խնամակալ, ինչպես նաև կրոնական՝ 

Ադամի կողից արարված կերպար»։ Այսպիսի դեպքում կնոջ երկու դերերը՝ մոր և կնոջ, 

հակադրվում են միմյանց, քանի որ «մայրը» իր սրբազանացված դերում զուրկ է 

ցանկացած տեսակի սեռականությունից, իսկ «կինն» իր ամուսնու համար կարող է լինել 

սեռական ցանկության առարկա, ավելին՝ 2019 թվականին Հայաստանում կատարված 

հարցման մասնակիցների 77%-ը համարում է սեռական հարաբերությունը «ամուսնական 

պարտականություն»։7 

                                                
5 Sex and the City սերիալ, Frenemies էպիզոդ  
6 Աղասի Թադևոսյան: «Բարոյականություն և սեռականություն։ խոսույթներ և պրակտիկաներ» 
7 Ամուսնական կյանքում սեռական հարաբերությունների վերաբերյալ ՀՀ բնակիչների մոտեցումները.  

«Ազդեցիկ Քաղաքացի» ՀԿ 

https://www.imdb.com/title/tt0698636/plotsummary
https://www.hkdepo.am/up/docs/Aghasi_Tadevosyan_gender_sensitivity.pdf
https://infogram.com/--1hd12yq7qjww4km?fbclid=IwAR0_w38MdfrCAPsl36BuIioKqr5eVP0pLblhsRR-YX092nMTjYFcCIp2lAw
https://infogram.com/--1hd12yq7qjww4km?fbclid=IwAR0_w38MdfrCAPsl36BuIioKqr5eVP0pLblhsRR-YX092nMTjYFcCIp2lAw


Մոր սրբազան դերն ընդգծվում է այն փաստով, որ մորը վերաբերող սեռական բնույթի 

հայհոյանքի էսկալացիան մինչև ֆիզիկական բռնություն համարվում է նորմա անգամ 

պաշտոնատար անձանց կողմից։  

2020 թվականին նման միջադեպի գլխավոր գործող անձ է եղել ՀՀ ԱԺ փոխնախագահը, ով 

բացեիբաց հայտնել է լրատվամիջոցներին, որ ծեծկռտուքի հիմքում եղել է իր հասցեին 

հնչեցված հայհոյանքը՝ ֆիզիկական բռնության անցնելը ներկայացնելով որպես 

օրինաչափ շարունակություն։8 

Տղամարդկանց հարցում սրբազանացումը ստանում է այլ երանգ։ Եթե կնոջ սրբազան 

կերպարը սերտորեն կապված է նրա սեռականության հետ, տղամարդու՝ լայն առումով 

սրբազանացումը բացարձակ այլ ճանապարհ է անցնում։  

Վերադառնալով «բարյացկամ» սեքսիզմի հարթակ՝ մենք տեսնում ենք, որ տղամարդը 

կրում է պաշտպանի, պահապանի, պատասխանատվություն ստանձնողի դեր։  

Մի կողմ թողնելով վաղեմի ժամանակներում ձևավորված սրբադասման ավանդույթները՝ 

հետազոտության շրջանակում հարկավոր է վերադառնալ մեր օրեր և հետևել սրբության 

մասին տարածված խոսույթներին հենց հայկական իրականությունում։  

Այստեղ տղամարդկանց վերագրվող պաշտպանի դերը շատ ավելի ուղիղ է և վերաբերում 

է առաջին հերթին հայրենիքի պաշտպանությանը՝ ուժային իմաստով, անձնազոհության, 

սեփական կյանքի գնով։ Կենցաղում հաճախ հնչող արտահայտություն է «սուրբ 

զինվոր/մեր սուրբ զինվորները»։ Զոհված զինվորի հուղարկավորությունից հետո կարելի է 

լսել «Հողն ավելի սրբացավ»9 արտահայտությունը։ Եթե կինը սուրբ է համարվում նոր 

կյանք ստեղծելով, ապա տղամարդը կարող է սրբադասվել իր իսկ կյանքի գնով այլ 

կյանքեր փրկելով։ Այստեղ ակնհայտ է կապը ինքնապահպանման և տեսակի 

պահպանման բնազդի առերես դրսևորումների հետ։  

Այլ մշակույթներում և այլ հավատալիքներում, սակայն, առավել նկատելի է 

առնականության հենց սեռական դրսևորումների սրբազանացումը։ Այդ մասին է խոսվում 

Ալեն Դանիելուի «Փաղղոս. ստեղծարար ուժի սրբազան խորհրդանիշը»10 գրքում։ 

Փաղղոսը՝ որպես խորհրդանիշ, հայկական իրականությունում չի հանդիպում նույն 

վեհացված ընկալմամբ, հակառակը՝ գլխավորապես հանդես է գալիս որպես հայհոյանքի, 

գռեհկաբանության, ագրեսիայի արտահայտման խորհրդանիշ։ 

                                                
8 Armtimes.com. «2016 թվականին ևս նույն վայրում Արթուր Դանիելյանը փորձել է ծեծել Ալեն Սիմոնյանին» 
9 hayzinvor.am, Զոհրաբ Ըռքոյան, «Եռաբլուրն ավելի սրբացավ» 
10 “The Phallus: Sacred Symbol of Male Creative Power”, Alain Daniélou, 1995 

https://www.armtimes.com/hy/article/186819
http://www.hayzinvor.am/23015.html
https://www.goodreads.com/book/show/939136.The_Phallus
https://www.goodreads.com/book/show/939136.The_Phallus
https://www.goodreads.com/book/show/939136.The_Phallus
https://www.goodreads.com/book/show/939136.The_Phallus


2. Բռնության նորմալիզացումը գենդերային դերերի 

կոնտեքստում 

 

Թե՛ ֆիզիկական, թե՛ հոգեկան, թե՛ ֆինանսական, և թե՛ հատկապես սեռական 

բռնությունը հաճախ գտնում է իր արդարացումները ինչպես մեդիայում, այնպես էլ 

առօրյա կյանքում։ Համարվում է, որ բռնությունն արդարացնողն ունի երկու շարժառիթ. 

 

Ա. նա իրեն նույնացնում է բռնարարի հետ և փորձում արդարացումներ գտնել 

գործողությունների համար, որին նույնքան ընդունակ է,  

Բ. նա նույնացնում է կամ խուսափում է իրեն նույնացնել զոհի հետ՝ ինքն իրեն 

վստահեցնելով, որ զոհը արժանի է բռնությանը իրենց միջև առկա որոշակի 

տարբերությունների պատճառով՝ այդպիսով սեփական աշխարհընկալման մեջ իրեն 

զգալով պաշտպանված իր կողմից նշված տարբերությունների հաշվին։ 

 

Այդ արդարացումները հատկապես ակտիվ են լինում, եթե զոհը շեղվում է իրեն 

պարտադրվող գենդերային դերից։ Ստանում ենք երկու ծայրահեղ բևեռ՝ «նորմա» և 

«շեղում»։ Եթե կինը չի հապատասխանում առաջին ծայրահեղությանը՝ սրբազան 

կերպարին, ապա նա այլևս անձեռնամխելի չէ, և նրա հանդեպ բռնությունը պատրիարխալ 

հասարակության կողմից սկսում է արդարացվել բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Այս 

դեպքում բռնության զոհը զրկվում է մարդկային հատկանիշներից, դառնում է այդ 

բռնությանն արժանի օբյեկտ։ Բռնությունը չի ընկալվում որպես բռնի գործողություն։ Այն 

ընկալվում է որպես պատժամիջոց՝ ընդունված գենդերային դերին չհապատասխանելու 

համար։ Ամենևին կարևոր չէ, թե արդյոք այդ անհապատասխանությունը «հիմնավորված» 

է, թե արտահայտվում է միմիայն որոշակի հատկանիշներով՝ հագուստով, 

դիմահարդարմամբ, կոշտ, «անհարմար» բնավորությամբ։  

 

Սոցիալական ցանցերի դրական և բացասական ազդեցությունները դեռևս հստակ չեն 

բռնության նորմալիզացման հարցերում։ Սակայն դրանց առկայությունը հեշտացնում է 

հայաստանյան հասարակության կողմից բռնության նորմալիզացման պրոցեսներին 

մանրամասն հետևելը և հետազոտելը։ Բռնությանը վերաբերող նորությունների 

մեկնաբանություններում մշտապես կարելի է ականատես լինել, թե ինչպես է 



արդարացվում կանանց հանդեպ բռնությունը, երբ նրանք չեն համատասխանում 

հասարակության կողմից ընդունելի «սրբազանազված» կերպարներին։  

 

Ստորև կներկայացնենք մի քանի օրինակ, երբ լիակատար նորմալիզացվել է կնոջ հանդեպ 

բռնությունը։ 

 

Ինչպես արդեն նշվել էր, կնոջ «սուրբ» կերպարը միշտ չէ, որ կարող է փրկել նրան 

բռնությունից, քանի որ ծեծը, խանդը, ինչպես նաև բռնության այլ ձևերը ներկայացվում 

են մշակույթում որպես «սիրո դրսևորում» և պատշաճ կերպով չեն դատապարտվում 

հասարակության կողմից։ Սակայն հասարակության արձագանքը շատ սուր է, երբ կինը չի 

համատասխանում «սուրբ կնոջ» կերպարին, այսինքն՝ աննկատ, զուսպ, տնակյաց, 

առանց տատուների, պիրսինգների, շատ համեստ հագուստ կրող։ Եթե կինը չի 

համատասխանում այս կետերից թեկուզ մեկին, ապա նրա հանդեպ բռնությունը 

միանգամից սկսում է արդարացվել հենց այդ հանգամանքի հիման վրա։ Հաճախ, երբ 

խոսքը գնում է բռնաբարության մասին, հնչում են «թող այդպես չհագնվեր», «թող այդպես 

չխոսեր», «այդ ժամին թող դրսում չլիներ» արտահայտությունները։ Զուգահեռաբար 

հասարակությունը այդպիսի դեպքերի կոնտեքստում հաճախակի զրկում է տղամարդուն 

մարդկային հատկանիշներից՝ ներկայացնելով նրան որպես կենդանի, որն ի զորու չէ 

կառավարելու իր բնազդները։  

Վառ օրինակ է 2022 թվականի մայիսի դեպքը, երբ ԱՄՆ քաղաքացի կինը ոստիկանություն 

է դիմել՝ հայտնելով, որ բռնաբարվել է «Փարվանա» ռեստորանի տարածքում։ Ըստ 

հաղորդման՝ 04:00-ի սահմաններում Hyundai-ի վարորդ կնոջ նկատմամբ բռնություն էր 

գործադրել և նրա կամքին հակառակ սեռական հարաբերություն ունեցել նրա հետ։11 

Դեպքը հանրայնացվելուց հետո այն դարձավ լայն քննարկման առարկա։ Միայն News.am-

ի կողմից Facebook սոցիալական ցանցում տարածված լուրն ուներ մոտ 900 

մեկնաբանություն, որոնց մի մասը կատակ էր, մի մասը քննադատում էր զոհին, իսկ մյուս 

մասը՝ քննադատում զոհին քննադատող մարդկանց։ Իհարկե, զոհին մեղադրող կողմի 

հիմնական մտահոգությունն այն էր, թե ինչ էր անում կինը գիշերը ժամը 4-ին Հրազդանի 

կիրճում՝ Փարվանայի ետնամասում։ Օգտատերերի մի մասը նաև համարում էր, որ 

նորությունը բացարձակ սուտ էր, իսկ մնացածը շարժում էին զոհին մեղադրող սցենարով՝ 
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նշելով, որ աղջիկը ժամը 04։00-ին Հրազդանի կիրճում նշված մեքենայի վարորդի հետ հենց 

այնպես չի հայտնվել, պարզապես «նրանք չեն եկել ընդհանուր հայտարարի»։ Կրկին կինը 

կամ «անմեղ աղջիկ» է, որ բոլոր մութ ժամերն անցկացնում է տանը, կամ 

«անբարոյական», որ նախապես արդեն համաձայնություն է տվել սեռական բնույթի 

ցանկացած գործողության՝ ցանկացած մարդու հետ, որ գիշերային ժամերին իր հետ նույն 

տարածքում կգտնվի։ Մեկնաբանողների ևս մի մասն ընդհանրապես կարևորություն չէր 

տվել բռնության փաստին, այլ ուշադրությունը սևեռել էր այն փաստի վրա, որ աղջիկը 

ԱՄՆ-ի քաղաքացի է։ Այստեղ «հայուհի»-ն միակ հասկացությունն է, որը կարող է 

զուգակցվել «պարկեշտ աղջկա» հետ, մնացած բոլոր կատեգորիաներն անցնում են 

հակառակ բևեռ և դեհումանիզացվում։ Նշանակալի է նաև, որ նորության 732 

արձագանքներից 234-ը ծիծաղող էմոջիներ էին։12 Այսպիսի արձագանքը ցույց է տալիս, թե 

որքան անլուրջ են ընկալվում բռնության դեպքերը Հայաստանում։ Զոհը դառնում է ծաղրի 

և քննադատությունների առարկա։  

Եվս մեկ բռնության դեպք, որի դեպքում ակնհայտ էր հասարակության՝ զոհին մեղադրելու 

տենդենցը, տեղի էր ունեցել 2021 թվականի վերջին, պատմվել էր Ինստագրամում՝ Նելլի 

անունով angelic_wav3s օգտատիրոջ կողմից։13 Նելլին, որը դեպքերի պահին դեռևս 17 

տարեկան էր, կիսվել է իր հետ կատարվածով իր ինստագրամյան էջում՝ տեղի ունեցած 

դեպքերից ամիսներ անց։ Դեպքը սերտ կապված է ճանաչված coworking space-ի և տեխնո 

ակումբի հետ։ Ըստ Նելլիի՝ երբ նա դեռևս 17 տարեկան էր, ակումբի համահիմնադիրները 

նկատել են նրան մեկ այլ տեխնո ակումբում և դեռահասի վստահությունը շահելով՝ 

հրավիրել մեկ այլ մասնավոր տարածք: Այնուհետև նրան համոզել են փորձել ծանր 

թմրանյութեր: Չնայած Նելլին ի սկզբանե դրան դեմ էր, այնուամենայնիվ, որոշ ժամանակ 

հետո նրանց հաջողվում է համոզել աղջկան փորձել ծանր թմրանյութ` մեֆեդրոն։ 

Այնուհետև, երբ անչափահաս Նելլին արդեն գտնվում էր թմրանյութերի ազդեցության 

տակ, նրան դրդում են սեռական բնույթի գործողությունների, անգամ երբ թմրանյութի 

ազդեցության պատճառով բաժակը կոտրվում էր Նելլիի բերանում, և վերջինս 

արյունահոսում էր։ Նելլին նաև պատմում է, որ նրա կապը ակումբի 

համահամահիմնադիրներից մեկի հետ շարունակվում է դեռ մի քանի ամիս, որի 

ընթացքում տղամարդը շարունակում էր սեռական ոտնձգություններ կատարել աղջկա 

հանդեպ, չարաշահել նրա վստահությունը։  
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Այդ ժամանակ Նելլին դեռևս լիակատար չէր գիտակցում տեղի ունեցածը։ Նա համարում 

էր իր բռնարարներին ընկերներ, իսկ սեռական գործողությունները և թմրանյութերի 

օգտագործումը նրան ներկայացվում էր որպես «մեծական աշխարհի» անբաժանելի 

մասնիկ։ Միայն հոգեբանի հետ աշխատանքից հետո Նելլին հասկանում է, թե ինչ է 

իրականում կատարվել իր հետ, ինչպես են «ընկերները» չարաշահել իրենց գերակա 

դիրքը՝ 10+ տարվա տարբերություն, զգալի ֆինանսական կարողություններ, 

հասանելիություն թմրանյութին, որից աղջիկն ուներ կախում, ակումբում նվագելու 

հնարավորություն, ինչպես նաև վերոնշվածներով պայմանավորված մեծ շրջապատ։ 

Այս պատմությունը կայծակնային արագությամբ տարածվեց սոցիալական ցանցերում։ 

Նելլիի գրառումը հավաքեց հազարավոր լայքեր Ինստագրամում ժամերի ընթացքում և 

բազմաթիվ տարածումներ՝ աջակցության խոսքերով։ Սակայն այս ամենի մեջ շատ 

նկատելի էին նաև զոհին մեղադրող մեկնաբանությունները, որոնք կապված էին մի քանի 

հանգամանքների հետ։ 

 

1. Տարիք։ Մեկնաբանողների մի խմբի կարծիքով՝ 17 տարեկան աղջիկը չպետք է 

գտնվեր ակումբում։ Այսինքն՝ շեշտադրումը կատարվում է նրա վրա, որ դեռահասը 

ինքը չպետք է այցելեր նման վայրեր, ոչ թե այն փաստի վրա, որ ակումբներում 

պետք է գործեր ավելի խիստ ֆեյս քոնթրոլ, իսկ դեռահաս աղջկանից զգալիորեն 

ավելի մեծ մարդիկ չպետք է օգտվեին իր անփորձությունից։ Դեռահասի կերպարը 

հակադրվում է կնոջ կերպարին՝ համարելով, թե դեռահասն ընդհանրապես պետք է 

սեռականության դրսևորումներ չունենա՝ անտեսելով այն փաստը, որ նոր 

ձևավորվող սեռականություն ունեցող դեռահասները գտնվում են առավել խոցելի 

վիճակում և ձգտելով հասուն կնոջ կերպարին՝ հեշտությամբ դառնում են նման 

իրավիճակի զոհ։ 

2. Տեղի և ժամանակի հանգամանք։ Կրկին, այստեղ արծարծվում է այն միտքը, որ 

բարոյական աղջիկները չեն այցելում տեխնո ակումբներ, իսկ ակումբի 

հաճախորդները մարգինալացված խումբ են, որը հեշտությամբ զրկվում է 

մարդկային իրավունքներից։ 

3. Աղջկա արտաքին տեսքի հանգամանքը։ Ինչպես արդեն նշվել էր, 

հասարակությունը հաճախակի արդարացնում է կնոջ հանդեպ բռնությունը՝ 

վերջինիս մոտ բաց հագուստի, պիրսինգի, տատուի առկայության դեպքում։ 

Նմանատիպ մեկնաբանություններից խուսափելու նպատակով Նելլին 



Ինստագրամյան սթորիներում դեպքը պատմելուց նույնիսկ տեղադրել էր նկար, որը 

արված էր այն ժամանակրջանում, երբ նա ծանոթացել էր իր հանդեպ բռնություն 

գործադրող մարդկանց հետ։ 

4. Աղջկա՝ պատմությունը ամիսներ անց պատմելու հանգամանքը։ Սա թերևս 

տարածված սցենար է, երբ պատմության իրողությունը հասարակության մի մասի 

կողմից դրվում է հարցականի տակ, քանի որ այն չի պատմել դեպքերից 

անմիջապես հետո։ Պարզ է, որ շատ դեպքերում զոհը գիտակցում է, որ իր հետ տեղի 

ունեցածը բռնություն էր միայն դեպքերից որոշ ժամանակ անց։ Պատճառներից 

մեկը հենց այն արձագանքն է, որը նա ակնկալում է։ Սակայն, երբ նա կիսվում է 

բռնության դեպքով ամիսներ կամ առավել ևս՝ տարիներ անց, հասարակության մի 

զանգված սկսում է նրան մեղադրել, որ ամեն ինչ կատարվել է իր կամքով, սակայն 

այս պահին նա փորձում է այլ պատճառներով «վատ դրության» մեջ գցել իր 

բռնարարներին։ Այդպես էր նաև ներկայացրել իրողությունը ակումբի 

համահիմնադիրը, որը, ըստ Նելլիի պատմության, մի քանի անգամ կատարել էր 

սեռական ոտնձգության ակտ դեռահաս աղջկա հանդեպ։ Ըստ Գեղամի՝ Նելլին այս 

պատմությունը հորինել է, քանի որ նա համագործակցում է ակումբի մրցակիցների 

հետ որպես DJ: Նելլիի պատմությունը ներկայացվում էր որպես կազմակերպված 

հարձակում ակումբի հեղինակության դեմ։ 

5. Հանգամանք, որ աղջիկը գնացել է ամեն տեղ իր ցանկությամբ։ Այստեղ ակնհայտ 

է գրումինգի երևույթը, երբ ավելի ազդեցիկ և տարիքով մեծ մարդիկ տարբեր 

միջոցներով «գրավում են» դեռահասներին և կատարում սեռական ոտնձգություն 

նրանց հանդեպ։ Սակայն այս երևույթը դեռևս չի ընկալվում որպես լուրջ խնդիր մեր 

հասարկությունում։ 

  

Այս դեպքի արձագանքները ցույց տվեցին, որ նույնիսկ հասարակության այն շերտերը, 

որոնք համարում են իրենց առաջադեմ արժեքների կրող, հաճախակի ունեն կատեգորիկ 

սխալ պատկերացում վիքթիմբլեյմինգի, գրումինգի և այլ արատավոր երևույթների մասին։  

Նշված դեպքերը հանրայանցնելուց հետո առաջին օրերին հայտնի բլոգերները, որոնք 

զբաղվում են հենց նմանատիպ թեմաների լուսաբանմամբ, ոչ մի արձագանք չտվեցին 

նշված դեպքերին կամ արձագանքեցին շատ նեյտրալ՝ նշելով, որ աղջիկը պետք է դիմի 

ոստիկանություն։ Ստացվում է, որ եթե բռնություն կատարող անձը ունի որոշակի 



ազդեցություն և ծանոթություններ, ապա նրա կողմից կատարված բռնի 

գործողությունները ինֆլուենսերները չեն քննարկում։ 

Մշակույթում բռնության արդարացման օրինակները ևս բազմազան են։ Հայկական 

կինոինդուստրիայում հաճախակի ականատես ենք լինում կնոջը՝ ընտանիքի սուրբ մոր 

կերպարում։ Սակայն հետաքրքիր է, որ նույնիսկ «սրբությունը» բացարձակապես չի 

նպաստում նրան, որ նրա հանդեպ բռնություն չկիրառվի։ Ավելին՝ ամուսնու բռնակալ 

վերաբերմունքը, խանդը հաճախակի ներկայացվում է որպես սիրո դրսևորում։  

1985 թվականին էկրաններ դուրս եկած «Մեր մանկության տանգո» ֆիլմում հերոսուհին 

բարկանում է, որ իր ամուսինը բռնություն է կիրառում սիրուհու, սակայն ոչ նրա հանդեպ․ 

«Վարդուշը քուգդ է, դրա համար կզարկես: Երեխեքիդ կզարկես, Վարդուշին կզարկես: Էդ 

ընչի՞ համար կյանքումդ մեկ անգամ ինձ չես զարկէ»։14 Եվ չնայած ֆիլմը ցուցադրվել է 

գրեթե 40 տարի առաջ, ժամանակակից հայկական մշակույթում դեռևս առկա են 

ստեղծագործություններ, որտեղ բռնությունը տղամարդու կողմից ներկայացվում է որպես 

սիրո դրսևորում։  

Ժամանակակից մշակույթում կարծրատիպացված գենդերային դերերի և բռնության 

արդարացման վառ օրինակ են սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանի հեղինակած 

հեռուստասերիալները։  

«Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան» անդրադարձել էր դեռ 2011-ին այդ 

սերիալներից մեկին՝ «Դժվար ապրուստ»-ին։ Ինչպես նշվում է հայատարարության մեջ, 

«Գրեթե բոլոր սերիալներում կնոջ իրավունքները ոտնահարված են, իսկ կերպարը` 

ծայրահեղ ցածրացած: Կնոջը ծեծելը, հրապարակայնորեն նվաստացնելը և հայհոյելը 

դարձել են հայկական հեռուստասերիալների անբաժան ուղեկիցը` դիտող ընտանիքների 

ներսում նույնատիպ պահվածքը և վարվելակերպը դարձնելով սովորական, 

չդատապարտվող երևույթ»։15  

Այս փաստը, սակայն, որևէ կերպ չի նպաստել այդ սցենարներով սերիալների 

նկարահանման դադարեցմանը։ Այս պահին Դիանա Գրիգորյանի սցենարներով 

նկարահանվել է 11 սերիալ, այդ թվում՝ «Ճակատագրի գերիները», «Շփացած 

խելագարները», «Դիմակահանդես», «Դժվար ապրուստ» և «Հարազատ թշնամի»։ 

Նրանցից յուրաքանչյուրը առանձնանում է չափազանց դաժան տեսարաններով՝ այդ 

թվում նաև կնոջ հանդեպ ընտանեկան բռնության։  

                                                
14 «Մեր մանկության տանգոն» ֆիլմ, 1985 
15 Hetq.am, «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության»: Մտահոգված են հեռուստասերիալներում 

ցուցադրվող բռնություններով  
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Նշված սերիալներում կնոջ կերպաները մեծամասամբ բևեռային են․ նրանք ներկայանում 

են կամ ընտանիքի «մաքուր» աղջիկ, կամ, ինչպես հենց սերիալներում է ասվում, 

«փչացած և լիրբ» կերպարներով։ Ընդ որում՝ երկրորդ «կատեգորիային» պատկանելու 

համար բավական է այն, որ աղջիկը մի փոքր չհամապատասխանի ընդունված 

հասարական նորմերին, այսինքն՝ ուշ տուն գա, կարճ հագնվի, վառ դիմահարդարում անի 

և այլն։  

Ավելին՝ դեռ 2012 թվականին Blognews.am կայքին տված հարցազրույցում այն 

նկատառմանը, որ «Դժվար ապրուստ» սերիալում չափից շատ են կնոջ նկատմամբ 

բռնության տեսարանները, Դիանա Գրիգորյանը պատասխանել է․ «Ի՞նչ է նշանակում 

կանանց նկատմամբ բռնություն. դա այն է, երբ կնոջն անմեղ տեղը բռնանաս, բռնաբարես, 

պատվազրկես: Բայց երբ դու տեսնում ես, որ կինդ քեզ հիմարեցնում է, եւ մեկ հատ 

ապտակում ես, դա չի նշանակում բռնություն, դա յուրաքանչյուր ընտանիքում կա, ես 

կարծում եմ, որ տղամարդիկ, մանավանդ հայ տղամարդիկ, չպետք է թույլ տան, որ 

կանայք իրենց հիմարեցնեն»։16 Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, որ բռնաբարության 

մասին խոսելիս նա օգտագործում է «անմեղ տեղը» արտահայտությունը, ինչից կարելի է 

ենթադրել, թե բռնաբարությունը կարող է լինել նաև «հիմնավորված»։ 

Նույն հարցազրույցի ժամանակ Դիանա Գրիգորյանը պնդել է, որ չի կարծում, թե կայուն 

դաստիարակված ընտանիքի վրա հեռուստատեսությունը կարող է ազդեցություն ունենալ: 

Սակայն հայտնի փաստ է, որ հեռուստատեսությունը մարդկանց վրա ազդող ամենահզոր 

գործիքներից է։ Իսկ նշված սերիալների սցենարները տարեցտարի ոչ միայն չեն 

բարելավվում, այլ նաև կարծես թե ավելի ուժգին են ամրացնում մեր հասարակության՝ 

կնոջ կերպարի շուրջ ստեղծված կարծրատիպերը։  

2022 թվականի նոյեմբերին, սակայն, գրանցվեց նախադեպ, երբ սերիալում ցուցադրված 

բռնությունը ոչ միայն դժգոհության ալիք է բարձրացնում, այլև ուսումնասիրվում 

պատկան մարմինների կողմից։ Ավելին՝ խնդիրն ինչ-որ կերպ լուծում է ստանում 

դատական ճանապարհով։ Դիանա Գրիգորյանի սցենարով վերջերս նկարահանված «Կույր 

աշխարհ» սերիալի մեջ առանձնանում է մի տեսարան, որը մեծ աղմուկ էր հանել և մեծ 

տարածում ստացել սոցցանցերում։ Տեսարանի գլխավոր հերոսները նորապսակներ են։ 

Սեռական հարաբերությունից առաջ կինը դժվարությամբ խոստովանում է, որ «կույս չէ»։ 

                                                
16 Blognews.am: «Ինչո՞ւ են «Դժվար ապրուստի» կանայք անընդհատ ծեծ ուտում. պարզաբանում է սերիալի 

սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանը» 
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Տեղեկությունը կարևոր է, քանի որ ակնկալվում է արյուն՝ որպես կուսության ապացույց։ 

Անմիջապես կինը սկսում է արդարանալ՝ համոզելով, որ կուսաթաղանթը պատռվել է այլ 

պատճառներով, իսկ իրականում նա կույս է և ունի դա ապացուցող համատասխան 

փաստաթուղթ․ «Ես արնահոսում էի ու էդ ժամանակ չէի հասկանում, թե ինչ ա 

կատարվում։ էդ օրը հորքուրս ինձ մի հատ թուղթ տվեց ու ասեց, որ ես դա պետք ա անգին 

գանձի պես պահեմ»։ Հետագայում ամուսնու ծնողները ենթադրում են, որ հարևան 

սենյակի աղմուկի պատճառը կնոջ կույս չլինելն է, ինչի ընթացում մայրն ասում է, «աղջիկ 

չի, այլ…» և չի շարունակում՝ իրենից ցածր համարելով անգամ ասել այն բառերը, որոնք 

կարելի է վերագրել նախկինում սեռական հարաբերություն ունեցած կնոջը։17  

Տվյալ իրավիճակը ներկայացված է դրամատիկ կոնտեքստում, սակայն այս հատվածը 

կտրվեց և դարձավ բուռն քննարկումների առարկա տարբեր հարթակներում, հատկապես 

ՀՀ-ում տարածված սոցիալական ցանցերում՝ Տիկտոկում, Ֆեյբուքում և Ինստագրամում։ 

Թեժ քննարկումներից զատ՝ իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանը ներկայացրեց 

բողոք «Արմենիա» հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող «Կույր աշխարհ» սերիալի 

վերաբերյալ՝ ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմնին։ Ինչպես նշված էր բողոքում՝ 

«․․․Անընդունելի է կուսության թեման վերստին դարձնել մեր հասարակության 

կարևորագույն, անկյունաքարային արժեքներից մեկը, որը, իբրև թե «արդարացիորեն», 

հանգեցնում է կանանց նկատմամբ բռնության սիստեմատիկ դրսևորումների»։18  

Բողոքի արդյունքում իրավասու մարմինը՝ Հեռուստատեսության և ռադիոյի 

հանձնաժողովը, «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալի հեռարձակման փաստով «Արմենիա» 

հեռուստաընկերությանը տուգանեց նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի չափով։ 

Սա ՀՀ-ում դեռևս եզակի դեպքերից մեկն է, երբ կանանց հանդեպ բռնության 

տեսարաններին ժամանակակից սերիալներում որևէ կերպ ուշադրություն դարձվեց 

պատկան մարմինների կողմից։  

 

 

 

 

 

                                                
17 «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալ, Սերիա 1  
18 ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի հայտարարությունը «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալի դեմ բողոքի 

վերաբերյալ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w0AIMIoeDew
https://medialab.am/242837/
https://medialab.am/242837/


3. Հումորը և գենդերային հասկացությունների 

ծայրահեղացումները  

 

Միջսեռային հարաբերությունները համարվում են հումորի ամենահեշտ և հանրամատչելի 

թեմաներից։ Տասնամյակներ շարունակ բեմերում և եթերներում կրկնվել են հարյուրավոր 

կատակներ զոքանչների, կանանց/ամուսինների, սեքսի և հարաբերությունների մասին։ 

Այժմ հետազոտության առարկա է հայկական ժամանակակից հումորային ասպարեզը և 

այնտեղ տեղ գտած ծայրահեղացումները։  

Բազմաթիվ ծայրահեղ դրսևորումներ կարելի է դիտարկել լայն տարածում ստացած 

«Կարգին hաղորդում» ծրագրում։ «Կարգին hաղորդումը» հումորային 

մանրապատումների ժողովածու է՝ ստեղծված հայտնի դերասաններ Հայկ Մարությանի և 

Մկրտիչ Արզումանյանի կողմից։ Չնայած ծրագիրը հեռարձակումը ավարտվել է դեռ 2009 

թվականին, սակայն դրա շրջանակներում ներկայացված մանրապատումները մինչ օրս 

հիշվում են բազմաթիվ հեռուստադիտողների կողմից, իսկ հնչեցրած 

արտահայտությունները դարձել են թևավոր խոսքեր։  

Այս ծրագրում կանանց կերպարները երկրոդական և բևեռացված են։ Ցուցադրված 

մանրապատումներում կինը ներկայանում է հիմնականում երկու դերում՝ որպես տնային 

տնտեսուհի կամ անհավատարիմ կին/սիրուհի։ Կարևոր է նշել, որ կինը շատ քիչ 

դեպքերում է ներկայացված աշխատանքային միջավայրում։ Այն բացառիկ դեպքերում, 

երբ կինը ներկայացված է աշխատանքային միջավայրում, ապա նա հիմնականում 

կարծրատիպային «քարտուղարուհու» դերում է։  

«Կարգին հաղորդման» էպիզոդներում կնոջ կերպարի ծայրահեղ բևեռացումը 

հետազոտելու նպատակով դիտարկվել է հաղորդման երեսուն էպիզոդ։ Երեսուն 

էպիզոդներից տասներեքում կնոջ կերպար ընդհանրապես ներկայացված չէ։19  

                                                
19 Կարգին հաղորդում․ «Չոնչուռիկ» սկետչ 

Կարգին Հաղորդում․ «Լուսինն ու Ամերիկան» սկետչ  
Կարգին Հաղորդում․ «Լավ չեք աշխատում» սկետչ 
Կարգին Հաղորդում․ «Ապեր, ես եմ, քշի, քշի» սկետչ 
Կարգին Հաղորդում․ «Գժանոց» սկետչ 
Կարգին Հաղորդում․ «Թաղային» սկետչ 
Կարգին Հաղորդում․ «Վարսավիր» սկետչ 
Կարգին Հաղորդում․ «Փայատերեր» սկետչ 
Կարգին Հաղորդում․ «Տիրու մերը» սկետչ 
Կարգին Հաղորդում․ «Մահ» սկետչ 
Կարգին Հաղորդում․ «Բերլին Արրիվա» սկետչ 
Կարգին Հաղորդում (The Best) - Թողարկում 1 , սկետչ 8:49 րոպեից 
Կարգին Հաղորդում (The Best) - Թողարկում 1, սկետչ 10:39 րոպեից 

https://www.youtube.com/watch?v=OaNA9BK3Arw%E2%80%A4
https://www.youtube.com/watch?v=WnvHjmEvUnY
https://www.youtube.com/watch?v=24-X2sCIenA
https://www.youtube.com/watch?v=RXlqVRujI7s
https://www.youtube.com/watch?v=in1SMpoTSFs
https://www.youtube.com/watch?v=zUK7qbtl21c
https://www.youtube.com/watch?v=EUXX3ghqdXE
https://www.youtube.com/watch?v=L1-qOlA-SWQ
https://www.youtube.com/watch?v=9yatZugHqUQ&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=5SHHn-6mzrc&t=222s
https://www.youtube.com/watch?v=-Jp9pnVIHnA
https://youtu.be/e0iZ2FeH_Wc?t=528
https://youtu.be/e0iZ2FeH_Wc?t=642


Մնացած տասնյոթ էպիզոդներից չորսում կնոջ կերպարը երրորդական է և որևէ 

նշանակալի դեր սյուժեում չի խաղում։ 20 

Էպիզոդներից երկուսում կանայք տանը անհանգիստ սպասում են ամուսնու 

վերադարձին։21 Երկու էպիզոդում էլ ամուսինը ուշ է տուն վերադառնում՝ դավաճանության 

ակնհայտ հետքերով, և կնոջ հետ կռիվ է սկսում։ Խոսակցությունից պարզ է դառնում, որ 

դավաճանությունները կրում են մշտական բնույթ, իսկ կանայք ներկայացված են 

կարծրատիպային տնային տնտեսուհու կերպարով, որը մշտապես սպասում է ամուսնուն 

տանը և ի վերջո ամեն ինչ նրան ներում։  

Այլ երկու էպիզոդում կանայք, չդիմանալով տղամարդկանց դավաճանությանը և բռնարար 

պահվածքին, դիմել են (կամ ցանկանում են դիմել) ամենածայրահեղ քայլին՝ ամուսնու 

սպանությանը։22 Մասնավորապես՝ էպիզոդներից մեկում հեռուստադիտողը տեսնում է 

լացող աղջկա, որը հերթական անգամ եկել է մայրիկի տուն՝ թվում է, թե փախչելով 

բռնարար ամուսնուց։ Աղջկա մայրը՝ դեռ անտեղյակ, որ աղջիկը դիմել է սպանության, 

փորձում է աղջկան մխիթարել և հասկացնել, որ նա պետք է իր օրինակով փորձի 

կարգավորել հարաբերությունները։ Մասնավորապես՝ նա ասում է հետևյալ խոսքերը․ «Հլը 

աչքդ տենամ։ Հլը ստեղ ինչ ա արել։ Ախր քեզ ասում էի՝ դրա հետ մի ամուսնացի, քեզ 

դժվար ա լինելու իրա հետ, էդի պրոֆեսիոնալ բաքսյոր ա։ Էդի ծեծելուց քեզ պրոֆեսիոնալ 

կերպով ա ծեծելու։ Չնայած հերդ էլ պակասը չէր։ Գալիս էր խմած գիշերը տուն, հանում էր 

ինձ հայաթը, բոլորի դեմը էնքան էր ծեծում, էնքան էր ծեծում… Դու հասկանում ես, կռիվ 

ա, էս ա, էն ա, դու պիտի նենց քո քայլերը դասավորես, որ ամեն ինչ հարթացնես։ Դե հիմա 

հանգստացի, գնա տուն ու գործերդ կարգավորի, հասկացա՞ր»։ 

Դիտարկված էպիզոդներից ևս երկուսում կինը պատկերված է աշխատանքային 

միջավայրում, ինչը բավականին քիչ է հանդիպում Կարգին հաղորդման 

                                                
20 Կարգին հաղորդում․ «Կույրաղիքի օպերացիա» սկետչ  

Կարգին հաղորդում․ «Շահում» սկետչ 
Կարգին հաղորդում․ «Էշի տղա» սկետչ  
Կարգին Հաղորդում (The Best)․ թողարկում 1, սկետչ 12:44 րոպեից 

 
21 Կարգին Հաղորդում․ «Խելացի կնիկ» սկետչ 

Կարգին Հաղորդում (The Best): Թողարկում 3, սկետչ 5:53 րոպեից  

 
22 Կարգին Հաղորդում (The Best): Թողարկում 1, սկետչ 04:21 րոպեից 

Կարգին Հաղորդում (The Best): Թողարկում 13, սկետչ 16:02 րոպեից 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v5MaO_0_VFA
https://www.youtube.com/watch?v=kuLWF7L9AYk&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=yeF4hAdM-Pc
https://youtu.be/e0iZ2FeH_Wc?t=763
https://www.youtube.com/watch?v=96lFDlSebDU
https://youtu.be/p-VgHuMPGro?t=353
https://youtu.be/e0iZ2FeH_Wc?t=260
https://youtu.be/dLCj_x_ZjzA?t=961


մանրապատումներում։23 Սակայն այս էպիզոդներում էլ կնոջ պատկերումը կրում է 

անլուրջ, կարծրատիպացված և սեքսուլացված բնույթ։ Մասնավորապես՝ էպիզոդներից 

մեկում աշխատակիցը ղեկավարին ներկայացնում է նոր քարտուղարուհու՝ ասելով, որ 

«լավ աղջիկ է»՝ նկատի ունենալով բացառապես իր արտաքին հատկանիշները։ Էպիզոդը 

խնդրահարույց է միանգամից մի քանի կետով։ Կնոջ՝ ըստ հորինված ստանդարտների 

«բարետես» լինելն ընկալվում է որպես գործ ստանալու ամենակարևոր հանգամանքներից 

մեկը մինչև այժմ։ Եվ չնայած որ ծրագիրը նկարահանվել է ավելի քան տասը տարի առաջ, 

այս խնդիրը դեռ շատ արդիական է մեր իրականությունում։ Կնոջ սեքսուալիզացումը 

աշխատանքային միջավայրում մինչև այժմ շատ տարածված երևույթ է․ դա կարելի է 

հեշտությամբ նկատել՝ ուսումնասիրելով աշխատանքային հայտարարությունները։ 

Օրինակ՝ Հայաստանի ամենահայտնի հայտարարությունների կայքի՝ list.am-ի 491 գործող 

աշխատանքային հայտարարություններում «բարետես» լինելու հատկանիշը 

ամենակարևորների շարքում է։ Ավելին՝ հայտարարությունների մեծ մասում 

գործատուները խնդրում են ուղարկել իրենց ոչ միայն CV-ն, այլ նաև ազատ ոճի 

լուսանկարներ։ 

Երկրորդը, «Կարգին հաղորդման» էպիզոդներում կարծրատիպացված է քարտուղարի 

հաստիքը։ Երկու էպիզոդում էլ ակնարկվում է, որ քարտուղարուհին սեռական կապի մեջ 

է իր անմիջական ղեկավարի հետ կամ էլ ձգտում է դրան։  

Երրորդ հանգամանքը կնոջ կերպարի՝ ծայրահեղության հասնող առարկայացումն է։ 

Միաժամանակ կերպարների ինտելեկտուալ հատկանիշներն ընդհանրապես ի ցույց չեն 

դրվում, ասես հակասեն կնոջ՝ սեքսուալ զուգընկեր, տան անդամ, մայր լինելուն։ 

Էպիզոդներից մեկում քարտուղարուհին գործատուի ամեն հարցին պատասխանում է մեկ 

բառով՝ «լավ»։ Ի վերջո, այն հարցին, թե արդյոք նա գիտի այլ բառեր, աղջիկը 

պատասխանում է «սեքս, ստրիպտիզ, մասաժ»։ Պատասխանը, ըստ երևույթին, շատ 

գոհացնում է գործատուին։ 

Եվս հինգ էպիզոդներում կանայք ներկայացված են չափազանց խեղճացված 

կերպարներով․ օրինակ՝ ուսուցչուհու, որը չի կարողանում սաստել ակնհայտ գռեհիկ 

աշակերտին և չի ստանում օգնություն դպրոցի տնօրենից24, կամ տնային տնտեսուհու, որը 

շատ դժբախտ է իր ամուսնական կյանքում։25 Թերևս միակ դեպքը մանրապատումներում, 

                                                
23 Կարգին Հաղորդում (The Best)․ թողարկում 1, սկետչ 1:39 րոպեից  

Կարգին Հաղորդում (The Best)․ թողարկում 12, սկետչ 9:25 րոպեից 
24 Կարգին Հաղորդում․ «Գնա ֆռֆռա» սկետչ 
25 Կարգին Հաղորդում (The Best)․ թողարկում 1, սկետչ 7:08 րոպեից   

https://youtu.be/e0iZ2FeH_Wc?t=99
https://youtu.be/LkaOWVPS7PY?t=542
https://www.youtube.com/watch?v=bGT8CeabIig
https://youtu.be/e0iZ2FeH_Wc?t=430


երբ կինը ներկայացված է ուժեղ և ազդեցիկ կերպարում, տարիքով կանանց դերերն են։ 

Սակայն այստեղ էլ անհավասարությունն ակնհայտ է․ ներկայացված դերում կանայք 

ագրեսիվ են և հիմնականում բռնություն են ցուցաբերում։ Այդպիսի կերպարներ առկա են 

դիտարկված երկու էպիզոդում։26  

 

Ակնառու է հայտնի «փչացած» - «բոշա» վեճի վերաբերյալ էպիզոդը,27  որտեղ 2 

մաքրուհիները վիճում են՝ երիտասարդ ու խնամված կնոջ մասին շրջանառելով 

բամբասանքներ և նրան անվանելով «փչացած», իսկ տարիքով ավելի մեծ և պակաս 

խնամված կնոջն անվանելով «բոշա», որը բացի ազգություն նշելուց՝ ունի արմատացած 

«մուրացկան», «աներես» և մի շարք այլ բացասական իմաստներ։28 Տպավորություն է 

ստեղծվում, թե կինը չունի բարդ իրավիճակներից «հաղթող» դուրս գալու 

հնարավորություն։ Ցանկացած գործողություն առիթ է կնոջը պիտակավորելու, խոցելու և 

կանանց հակառակ բևեռների վերագրելով՝ միմյանց դեմ լարելու համար։ 

Այպիսով, «Կարգին հաղորդում» մանրապատումների ժողովածուն նույնպես կնոջ 

կերպարի բևեռացման վառ օրինակ է։ Ակնհայտ է նաև, որ էպիզոդների մեծ մասում կնոջ 

կերպարը կարևոր դեր չի տանում սյուժեում: 

Հումորային երկու այլ նախագծերի անդրադարձ է կատարվել «Ականջօղ» փոդքասթի N16 

էպիզոդում՝ «Հումորը՝ փախուստի տեղ»։29 Թողարկումը սկսվում է «Women’s Club» 

հաղորդման հատվածից, որտեղ հարսնաքույրը պատմում է հարսանիքի ժամանակ 

փեսայի կողմից սեռական ոտնձգության մասին՝ վերջում փոխելով տեսանկյունը 

պատմածի մասին և եղելությունը ներկայացնելով որպես երկար սպասված և ցանկալի 

գործողություն։ Սա ընդամենը մեկն է այն օրինակներից, երբ «միամիտ» կինը 

ներկայացվում է որպես կամազուրկ օբյեկտ, որը չգիտի իր ցանկությունների մասին կամ 

ամաչում է արտահայտել դրանք, քանի որ, ինչպես հայտնի է, «առաքինի» կինը զուրկ է 

սեռականությունից։ Փոդքասթի հեղինակները նշում են, որ ծանր էր հումորային 

հաղորդումը մեծ ծավալով դիտելը, և փորձում են հստակ տարանջատել կանանց 

վիրավորող հումորը անվնաս, ծիծաղ առաջացնող հումորից։ Հաղորդավոր Անահիտը 

սահմանում է՝ «Սեքսիստական է հումորը, որը թիրախավորում, վիրավորում կամ 

                                                
26 Կարգին Հաղորդում․ «Սպանություն» սկետչ 

Կարգին հաղորդում․ սկետչ 658  
27 Կարգին Հաղորդում․ «Բոշա, փչացած» սկետչ  
28 Բոշա — Վիքիբառարան 
29 «Ականջօղ» փոդքասթ․ «Հումորը՝ փախուստի տեղ»  

https://www.youtube.com/watch?v=kpDXoFrjQ6U
https://www.youtube.com/watch?v=WAE8wAs9FR0
https://www.youtube.com/watch?v=BueL5UsNsqM
https://hy.wiktionary.org/wiki/%D5%A2%D5%B8%D5%B7%D5%A1
https://anchor.fm/akanjogh-podcast/episodes/N16-ep7kpv


ստորացնում է մարդուն իր սեռի պատճառով։ Նման հումորի զոհ կարող են լինել ինչպես 

կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ»։ Անահիտը, սակայն, նշում է, որ նման հումորի զոհն, 

այնուամենայնիվ, հիմնականում կանայք են։  

Women’s Club-ը Շանթ հեռուստաընկերության եթերում է 2018 թվականից։ 

Ներկայացվում է առանցքային 7 կերպար։ 

1. Լիլի Մորտոն գեղեցիկ շիկահեր է, որի արտաքինը հակադրվում է ինտելեկտին։ 

Կինը բազմիցս ծաղրվում է նաև կրծքի պլաստիկ վիրահատության համար։ Ինչպես 

նշվում է փոդքաստում, այստեղ աշխատում է այն կարծրատիպը, որ «եթե կինը 

գեղեցիկ ա կամ մեծ կուրծք ունի, ապա խելացի լինել չի կարող»։  

2. Մաշա` «գեր» կին։ Ըստ շոուի՝ ավելորդ քաշի առկայությունը նրան դարձնում է 

տգեղ, անցանկալի, ուրեմն նաև անարժեք։ Արդյունքում համարվում է, որ նա 

բավականաչափ կանացի չէ։ Նա ագրեսիվորեն է արձագանքում իր հանդեպ 

ուղղված կատակներին և օգտագործում է գռեհիկ բառապաշար։ Այսպիսով, տվյալ 

կերպարը զուրկ է հատկանիշներից, որոնք համարվում են հասարակությունում 

«կանացի»։ Նիհարը այս պրիզմայով երևում է որպես գրավիչ, ցանկալի։  

3. Լուիզա՝ համարվում է «տարիքով», «ծեր» կին, և նրա կերպարը ծաղրվում է հենց 

այդ հատկանիշի համար։ 

4. Էսմերալդա Պապիկյան (ակումբի անդամ Զառայի կատարմամբ) և «Քնձխ թիվի», 

հաղորդավարը՝ Գրիգ։ Էսմերալդայի կերպարը վառ օրինակ է նրա, թե ինչպես մի 

նախագծում, որտեղ կանանց ծայրահեղ կերպով սեքսուալիզացնում են, ոչ գրավիչ 

կնոջ կերպարը ներկայացնում են անպետք։ Այստեղ հեռուստադիտողը ականատես 

է լինում չափազանց գռեհիկ հումորների, որոնց իմաստը Էսմերալդային ծաղրել և 

ստորացնելն է։ Կատակների զգալի մասը Էսմերալդայի հանդեպ ֆիզիկական և 

սեռական բռնության մասին են։  

 

Ականջող փոդքաստի հաղորդավարները կապվել էին Զառայի հետ, և նա նշել էր, որ դա 

ընդամենը դեր է, որը պետք չէ սրտին մոտ ընդունել։ Կարևոր է նաև նշել, որ շոուի սցենարը 

գրում են տղամարդիկ՝ կնոջը դարձնելով խամաճիկ, թույլ չտալով խոսել և կատակներ 

անել հենց կնոջ փորձի տեսանկյունից։ Սցենարը նաև ամրապնդում է այն միտքը, իբր կինը 

կարիք չունի մտածելու։ 

Մեկ այլ նմանատիպ հաղորդման՝ ATV հեռուստաալիքով ցուցադրվող «Լեյդի քոմեդի»-ի 

սցենարը ենթադրաբար գրում են կանայք, սակայն այստեղ էլ կատակները հիմնականում 



սեքսիստական են: Փոդքասթի մյուս հաղորդավար Գոհարն ասում է, որ հումորը կարող է 

և ծիծաղելի երևալ և վիրավորական։ «Նախ ծիծաղում ես, հետո հասկանում, որ 

վիրավորական է։ Հաճախ կատակով ասում են էն, ինչ չեն կարող ասել ուղիղ ու 

պատասխանատվություն կրել»։ Հումորի միջոցով ամրապնդում են բոլոր տեսակի 

խտրական գաղափարները։  

Փոդքասթն անդրադառնում է ֆեմինիստ Սառա Ահմեդի խոսքերին։ «Ապրելով 

ֆեմինիստական կյանք» գրքում նա խոսում է մի կարծրատիպի մասին, որ ֆեմինիստները 

չունեն հումորի զգացում, խեղճ, դժբախտ, անհույս մարդիկ են, ովքեր չեն կարող 

հարաբերվել աշխարհի հետ ու պիտի սևացնեն, դժբախտացնեն ամեն ինչ»։ Ֆեմինիստի 

կերպարը հակադրվում է հումորի զգացում ունեցող կնոջ կերպարին։ Չէ՞ որ հումորի 

զգացումը հաճախ շփոթում են հումորի հեղինակ տղամարդու էգոն շոյելու հետ և ոչ 

ծիծաղելի կատակ անելիս փորձում են կախվել անիմաստ կլիշեներից, որոնցից է անհումոր 

ֆեմինիստը։ Չէ՞ որ դա ավելի հեշտ է, քան իրականությունն ընդունելը։ 

Հումորում հաճախ բազմաթիվ խնդրային հասկացություններ դիտավորյալ ուռճացվում են, 

որպեսզի գրոտեսկության շնորհիվ ուշադրություն հրավիրեն և ենթարկվեն ծաղրի։ 

Սակայն հաղորդավար Գոհարը նշում է, որ ըստ հետազոտության՝ կանխակալ 

վերաբերմունք ունեցող մարդիկ հակված են չընկալել հեգնանքը և ընդունել դա որպես 

իրենց գաղափարների ամրապնդում։ «Մենք ազատ ենք խոսել առանց հետապնդման 

ենթարկվելու վախի, բայց ոչ խոսել առանց հետևանքների մասին մտածելու։ Կանանց 

ասում են՝ դու զգայուն ես, էմոցիոնալ ես, էս ես, մենակ թե պաշտպանեն իրանց ազատ 

վիրավորելու իրավունքը»։ 

Փոդքասթն ուշադրություն է հրավիրում, թե ինչպես հաղորդման էպիզոդներից մեկում 

ակումբի մասնակից Զառան հումոր է անում «կնոջ» և «կնգա» կերպարների մասին, որտեղ 

կինը հարուստն է, իսկ կնիկը հարուստ չէ ու ծաղրի առարկա է։ Կինը գլամուրն է, իսկ 

կնիկը՝ սովորական բառապաշարով խոսողը։ Այդ կատակը ծաղրում է իրերի 

վերօգտագործումը։ Կինը դառնում է կնիկ մի բանի համար, որից տուժած է, ծաղրվում է 

«կնգա» տան հոգսը։  

Նաիրա Զոհրաբյանը իր ֆեյսբուքյան էջում մեջբերել էր30 այդ հաղորդումից մի քանի 

հատված։ Չնայած նրան, որ գրառումը կատարելու ժամանակ նա գլխավորում էր էթիկայի 

հանձնաժողովը, Զոհրաբյանը շոյում է ինքն իր էգոն՝ իրեն տեսնելով հարուստ «կանանց», 
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ոչ թե «կնիկների» շարքում, ակնհայտորեն չգիտակցելով, թե ինչու են ծաղրվող կանայք 

հայտնվել այդ իրավիճակում, աչք փակելով սոցիալական կոնտեքստի վրա։ 

Պատկերը փոքր ինչ այլ է ակումբային սթենդափում, որտեղ ծայրահեղ սեքսիստական 

կատակների հետ զուգահեռ նաև առաջ են գալիս ավելի գիտակից, խնդիրը վերհանող 

կատակներ։ Խնդրահարույց թեմաներով կատակները բաժանվում են երկու հիմնական 

խմբի՝ «punching down»՝ «հարված դեպի ներքև», երբ կատակը ծաղրում է արդեն իսկ 

խոցելի խումբը և ամրապնդում գոյություն ունեցող բացասական կարծրատիպերը, և 

«punching up»՝ «հարված դեպի վեր», երբ կատակը գալիս է խոցելի մարդու կամ նրա 

դաշնակցի կողմից և ծաղրում է բռնարարին կամ անարդար համակարգը, որն իրեն 

դարձրել է խոցելի։ 

Ակնառու է Անդո (Անդրանիկ) Համբարձումյանի կատակը, որը կարծես միավորի այս 

երկուսը։ «Պապս խմում էր, ծխում էր, գալիս էր տուն մամային ծեծում, որովհետև մաման 

իրա գործը լավ չէր անում։ Պապաս էլ խմում էր, ծխում էր, գալիս էր տուն մամային ծեծում, 

որովհետև մաման իրա գործը լավ չէր անում։ Դե ոնց ասում են, պտուղը ծառից հեռու չի 

ընկնում։ Ես էլ էի խմում, մամային ծեծում, որովհետև մաման իրա գործը լավ չէր անում։ 

Ոնց հասկացաք, մաման աշխատում ա կանանց իրավունքների պաշտպանի 

գրասենյակում»։ 

Սկսելով կատակը որպես բռնությունը արդարացնող, ոչ իդեալական կնոջ զոհ դառնալը 

նորմալիզացնող, հեղինակը կտրուկ փոխում է տեսանկյունը՝ ուշադրությունը 

տեղափոխելով զոհի «մեղավորությունից» դեպի պետական կառույցների 

գործունեությունը և դրա պակասը իրական խնդրի լուծման գործում։ Ծայրահեղացումն 

օգտագործվում է որպես գործիք, թակարդ, որով կարծրատիպերով ապրող հանդիսատեսը 

կարող է կանգ առնել և սկսել հարցի մասին մտածել այլ կողմից։ Միաժամանակ կան 

բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնք փաստում են, որ բռնարարը կամ պոտենցիալ 

բռնարարը հակված է անտեսելու հեգնանքը և լայն կոնտեքստը հումորում, քաղելու միայն 

իրեն ձեռնտու կտորը և կատակից ընկալելու միայն այն մասը, որը կամրապնդի իր 

համոզմունքները և թույլ կտա իրեն ևս մեկ անգամ ծաղրել խոցելի մարդկանց։ Ավելին՝ 

սեռական բռնությանը հակված տղամարդն ավելի հավանական է, որ իրագործի 

բռնաբարություն՝ բռնաբարության մասին կատակ լսելուց հետո։31  

                                                
31 Sexist Humor and Rape Proclivity: The Moderating Role of Joke Teller Gender and Severity of Sexual Assault։   

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077801216654017


Ժամանակակից մեդիայում առկա է նաև կիսահումորային ռեփ երգ «Հայ տղեք» հայտնի 

խմբի կատարմամբ, որը կոչվում է «Ձագ պահելը»32, իսկ երգի սկզբում հպանցիկ 

պարզաբանվում է, որ երգում «ձագ» բառով փոխարինվում է «քած» բառը, որն այդ 

կոնտեքստում նշանակում է տղամարդու զուգընկերուհի, ում հետ հարաբերությունները 

ներառում են արտամուսնական սեռական կապեր։ Կրկին սեռականություն դրսևորած կինը 

ներկայացվում է որպես «փչացած» և «պիղծ», հակադրվում է «մաքուր» ընկերուհուն, 

դիտարկվում է որպես տարատեսակ շահի աղբյուր։ 

 

 

 

 

 

 

Ինչպես և ակնկալվում էր, հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ գենդերին վերաբերող 

հասկացությունների ծայրահեղացումը մեր օրերում դեռևս մեծապես ակտուալ է։ 

Հատկապես վտանգավոր են անձանց ծայրահեղ բնորոշումները, որոնք կարող են բերել 

մարդու կերպարի դեհումանիզացիային և նպաստել բռնության վերարտադրմանը՝ առկա 

բռնության դեպքերում մեղադրանքը բռնարարի փոխարեն «սխալ» զոհի հանդեպ ուղղելու 

պատճառով։ Մեդիան և հումորը միաժամանակ վերհանում և վերափոխում են նշված 

ծայրահեղությունները, սակայն նաև ավելի են դրանք արմատացնում։ 
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https://www.youtube.com/watch?v=6lelp6Ldrw0

	Նախաբան
	1. Գենդերային հասկացությունների սրբազանացումը
	2. Բռնության նորմալիզացումը գենդերային դերերի կոնտեքստում
	3. Հումորը և գենդերային հասկացությունների ծայրահեղացումները

