


Սույն ձեռնարկը մշակվել է «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն կողմից 

«Հայաստանում հասանելի և կայուն գենդերային կրթության հաստատում» ծրագրի 

շրջանակում շվեդական «Քվիննա թիլ Քվիննա» հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։ 

Ձեռնարկը հանդիսանում է հիմնական գենդերային դասընթացի հավելված։ 

Դասընթացի կազմողներ՝ 

Ըստ այբենակարգի 

Աննա Արուճյան  

Օքսֆորդի համալսարանի հետազոտող, ՀԱԲ ՀԿ համահիմնադիր 

Մոդուլ․Գենդերային կարծրատիպեր 

Ռոյզին Բուրկե  

Կանտերբուրիի համալսարանի դասախոս  

Մոդուլ․ Գենդեր, հակամարտություն և խաղաղություն 

Հասմիկ Գևորգյան  

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, գենդերային ուսումնասիրությունների փորձագետ 

Մոդուլ․ Գենդեր և սեռ, Գենդերը հայ մշակութային գոհարներում 

Քերի Թորնհիլ  

Օքսֆորդի համալսարանի (Բրուքս) դասախոս  

Մոդուլ․ Գենդերային բռնություն 

Անի Կոջոյան  

ԵՊՀ դասախոս, կրթության և գենդերային հարցերով փորձագետ 

Մոդուլ․ Գենդեր և մեդիա  

 

 

 

 

 

 

 

 



Նախաբան 

«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն գործունեության հիմքում մշտապես ընկած է եղել 

գենդերային հավասարության գաղափարախոսությունը։ Ձգտելով այս 

գաղափարախոսության հաստատմանը՝ կազմակերպությունը հիմնադրման օրվանից 

առանցքային է համարել գենդերային կրթությունը։ 2001 թ․-ից «Հասարակություն առանց 

բռնության» ՀԿ-ը այս ուղղությամբ իրականացրել է բազմաթիվ միջոցառումներ, այդ թվում՝ 

տարբեր հաստատությունների անձնակազմի վերապատրաստումներ, ուղեցույցների, 

ձեռնարկների, ուսումնական նյութերի մշակում, գենդերային քաղաքականության հետ 

կապված տարբեր ռազմավարական ծրագրերի և նախագծերի արդյունավետության 

մշտադիտարկում, դասագրքերի վերլուծություն գենդերազգայնության տեսանկյունից։  

Կուտակած փորձառության և կրթական ոլորտում մասնագիտացման շնորհիվ վեր հանվեց 

գենդերային հարցերով համապարփակ դասընթացի բացակայությունը։ «Հայաստանում 

հասանելի և կայուն գենդերային  կրթության հաստատում» ծրագրի շրջանակում, որն 

իրականացվում է շվեդական «Քվիննա թիլ Քվիննա» հիմնադրամի աջակցությամբ, 

«Հասարկություն առանց բռնության» ՀԿ-ը միավորեց կրթության և գենդերային հարցերով 

տեղացի և միջազգային փորձագետներին գենդերային ընգրկուն դասընթաց մշակելու 

նպատակով։ Գենդերային դասընթացի թիրախային խումբն ուսումնական 

հաստատությունների անձնակազմն է։ Դասընթացը նպատակաուղղված է նվազեցնելու 

հանրակրթության ոլորտում առկա անհավասարության և խտրականության դրսևորումները՝ 

բարձրացնելով իրազեկումը գենդերային հարցերի շուրջ, ձևավորելով քննադատական 

մտածողություն և նպաստելով գենդերազգայունության զարգացմանը։    

Սույն ձեռնարկը նպատակ ունի ներկայացնելու՝ 

• դասընթացի բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

• ստեղծված դասընթացի և յուրաքանչյուր մոդուլի ընդհանուր նկարագիրը,  

• նպատակներն ու ակնկալվող արդյունքները։  

 

Դասընթացի ընդհանուր նկարագիր 

Սույն դասընթացը հիմնվելով գենդերային ուսումնասիրությունների առանցքային 

տեսությունների վրա՝ գիտելիքներ է փոխանցում «գենդեր» եզրույթի վերաբերյալ, քննում դրա 

սոցիալապես կառուցակցված բնույթը։ Դասընթացը պարզաբանում է «գենդեր» և «սեռ» 

հասկացությունների տարբերակումը, սահմանում մի շարք էական հասկացություններ, ինչպիսիք 

են՝ գենդերային դերերը, գենդերային նորմերը, գենդերային կարծրատիպերը, գենդերային 

հավասարությունը, գենդերային հիմքով խտրականությունը, գենդերային հիմքով բռնության 

տեսակները, բռնության շարունակականությունը, կառուցվածքային բռնությունը, 

ռազմականացումը և այլն։ Գենդերային հարցերի հիմնովին ուսումնասիրման համար 

մոդուլներում քննության են առնվում սոցիալական համատեսքստը և սոցիալական 

ինստիտուտների դերը։ Խորը վերլուծության է ենթարկված գենդերի և մշակութային կարևոր 

նշանակություն ունեցող տեքստերի, մեդիայի բազմաշերտ փոխհարաբերությունները։ 



Դասընթացում տեղ գտած բոլոր թեմաները սերտորեն առնչվում են հայաստանյան ինչպես 

ներկայիս, այնպես էլ պատմական տարբեր ժամանակահատվածների հետ, վեր հանելով գենդերի 

«ներկայությունը», ընկալման փոխակերպումները և ազդեցությունը։ Դասընթացը սովորողին 

հնարավորություն է տալիս մոտենալու թեմային լայն դիտանկյունից՝ այն կապակցելով մի շարք 

գիտակարգերի հետ։ 

Չնայած բաղադրյալ թեմաներին՝ դասընթացում տեղ գտած վերլուծություններն ու 

ձևակերպումները հանրամատչելի են և հասանելի գենդերային ուսումնասիրություններով 

հետաքրքրվող յուրաքանչյուրի համար։ Դասընթացը բաղկացած է 6 մոդուլից, որոնք ներառում են 

պարտադիր ընթերցանության նյութ, կարճ դեպքերի ուսումնասիրություններ, գիտելիքների 

ամրապնդման հարցաշար (թեստ) և լրացուցիչ ընթերցանության նյութեր։   

 

Դասընթացի նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է ըմբռնելի դարձնել մի շարք կարևոր հասկացություններ, սահմանումներ 

և տեսություններ գենդերային հարցերի շուրջ։ Դասընթացի մասնակցին փոխանցել 

քննադատական մտածողության գործիքներ և ճանապարհներ։ Տալ հարցադրումներ անելու 

թեմաներ և մեթոդներ և այն անմիջականորեն կապել իր իսկ կենցաղի և առօրյայի հետ։ 

Դասընթացը կօգնի ընկալել գենդերը որպես սոցիալական երևույթ, վերլուծել սպասումները, 

ընկալումը ձևավորող և պայմանավորղ գործոններն ու ինստիտուտները։ Ցույց տալ գենդերային 

հիմքով խտրականաության, բռնության տարածվածությունը և ճանաչելի դարձնել դրանց 

տեսակները։ Զարգացնել քննադատական հայացք գենդերի, խաղաղության և անվտանգության 

հարցերի շուրջ։ Դասընթացը նպատակ ունի բարձրացնել գենդերազգայունությունը, մասնակցի 

ուշադրությունը սևեռել հավասար հնարավորությունների վրա, ձևավորել փաստարկված կարծիք 

ունենալու, հաղորդակցելու հմտություններ և իր դերը գիտակցող, փոփոխություններ ձեռնարկող 

անհատ։  

 

Դասընթացի ակնկալվող արդյունքը 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կկարողանա․ 

• Տարբերակել «գենդեր» և «սեռ» հասկացությունները 

• Ըմբռնել և վերլուծել գենդերային դերերը,  սոցիալական սպասումները, 

փոխհարաբերությունները, կարծրատիպերը 

• Վերլուծել գենդերային հարցերը սոցիո-մշակութային համատեսքստում  

• Ցուցաբերել գենդերազգայունություն 

• Ճանաչել գենդերային հիմքով խտրականությունը և բռնությունը  

• Տիրապետել գենդերի, խաղաղության և անվտանգության տեսությանը և 

քննադատորեն մտածել այդ հարցերի շուրջ 

• Հաղորդակցել ստացած գիտելիքները և հարմարավետ զգալ փոփոխություն 

իրագործողի դերում 

 



Մոդուլ՝ Գենդեր և սեռ 

Հասմիկ Է. Գևորգյան  

 

«Կին չեն ծնվում, այլ դառնում են», Սիմոնե դե Բովուար 

Նույնը վերաբերում է տղամարդուն 

 

ԻՆչպես դասակարգը¸ այնպես էլ գենդերը կարող է ձևավորել ողջ սոցիալական կառույցի 

գնահատման չափանիշները: Գենդերը ըստ էության, սոցիալապես կառուցակցվող և 

պատմականորեն փոփոխվող հարաբերություններ են: Կենսաբանական սեռը սոցիալապես 

կարևորում է մշակութային նույնականացման՝ իդենտիֆիկացիայի միջոցով: 

  Գենդեր  հասկացությունը չի նշանակում ուղղակի բնութագիր, այլ արտահայտում է 

տղամարդկանց և կանանց սոցիլական փոխհարբերությունները: 

                                                                                                      Լասոլետ Բ., 1989         

 

 

 

Մերօրյա խոսակցականում «գենդեր» բառը դիտարկվում է որպես ժամանակակից 

աշխարհին բնորոշ, ոչ առողջ իրարանցում առաջացնող մի հասկացություն։ Սակայն հարկ է հաշվի 

նստել այն փաստի հետ որ, այդ բառը իմաստավորող հասկացությունը՝ գենդերային դերերը, նրանց 

բնորոշ սահմանափակումները և առավելությունները շրջապատում են մեզ ծնված օրվանից, իսկ 

շատ դեպքերում անգամ ծնունդից առաջ, հաշվի առնելով սեռով պայմանավորված հղիության 

ընդհատումները։ Այդ հասկացությունը առկա է մեր առօրյա փոխհարաբերություններում. 

զրույցներում, հումորում, կոնֆլիկտներում։ Այդ հասկացությունը հայտնվում է մեր խոսքում 

բացատրելով գրեթե ամեն ինչ՝ սկսած պահվածքի ոճից մինչև սննդի նախասիրությունները։ 

Գենդերը այնքան է ներդրված մեր սոցիալական ինստիտուտների մակարդակում, մեր 

համոզմունքներում, մեր գործողություններում և ցանկություններում, որ մենք բացարձակապես 

բնական ենք համարում գենդերային ներկայացումներն և արտահայտումները։  

Այս մոդելը մասնակիցներին կօգնի հասկանալ սեռի և գենդերի տարբերությունը։ Այն 

կնպաստի եզրույթը վերաիմաստավորելուն և գենդերային փոխհարաբերություններին մեկ այլ 

տեսանկյունից հայացք գցելուն։ Կօգնի վերանայել սովորական դարձաց իրողությունները, 

վերլուծել սոցիալական երևույթների «սովորական» դառնալու խորքային գործընթացները, 

հարցադրումներ կատարել «թե ինչքանով է նորմալ» մեր «սովորական», կարծրատիպային 

ըմբռնումներին հետևելու փաստը։  



Մասնակիցը կսկսի վերլուծել և վերանայել մեր բնական թվացող գենդերային փաստերի, 

գենդերացված սոցիալական փոխհարաբերությունների, սպասումների և առկա գենդերային կարգի 

վերաբերյալ մեր հիմնարար համոզմունքները։  

Հիմնական հասկացություններ. 

• Գենդեր 

• Սեռ 

• Սեռականություն 

• Գենդերային դերեր 

• Գենդերային հավասարություն 

• Գենդերագիտություն /gender studies 

• Գենդերային փոխհարաբերություններ 

• Գենդերացված սոցիալական փոխհարաբերություններ 

• Առնականություն 

• Կանացիություն 

• Սոցիալական կարգավիճակ 

• Համոզմունքներ 

• Գենդերային խտրականություն  

• Գենդերային պիտակավորում և գենդերային կարծրատիպեր 

• Սոցիալական կառուցակցում 

• Գենդերային կարգավիճակ 

• Գենդերային վերահսկողություն 

• Գենդերային գաղափարախոսություն 

• Գենդերներին պարտադրված սեռական վարքագծի վերագրումները 

Մոդուլի նպատակները 

Այս մոդուլի հաջող ավարտից հետո մասնակիցը/ հայցորդը  

• Կտարբերակի «սեռ» և «գենդեր» հասկացությունները 

Կծանոթանա. 

•  գենդեր եզրույթի ծագումնաբանական աղբյուրների հետ 

• Գենդերի ուսոմնասիրության մարդաբանական, սոցիոլոգիական, հոգեբանական 

մոտեցումների հետ 

• Ունակ կլինի դիտարկել գենդերը սոցիո-մշակութային համատեքստում 

• Կկարողանա տեսնել այն պրակտիկաները և հանգամանքները, որոնք տեղափոխում են 

մարմինների վերարտադրողական տարբերությունները տեղափոխում են սոցիալական 

դաշտ 

 



Ունակ կլինի. 

•  վերլուծել գենդերային դերերը և սոցիալական սպասումները  

• Ճանաչել հասարակության ազդեցության դերը առնականության և կանացիության 

ըմբռնումներում  

• Զարգացնել հասարակությունում գենդերային խնդիրների վերաբերյալ վերլուծական 

միտքը 

• Ձեռք բերելով գենդերային զգայունություն կտարբերակի գենդերային 

խտրականության արտահայտումները ամենօրյա կյանքում 

• Ծանոթանալ գենդերային խնդիրների հայաստանյան համատեքստին 

• Կիրառել ստացված գիտելիքը ուսումնական գործընթացում 

 

Մինչ բուն թեմային անցնելը խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին։ 

Հարց. Մտածե՞լ եք արդյոք գենդեր և սեռ հասկացությունների մասին։  

1. Այո, չեմ տեսնում տարբերություն, և գենդերի փոխարեն կարելի է օգտագործել սեռ 

բառը։ 

2. Այո,  գենդեր բառը հակասական իմաստներ ունի և ներմուծված է արևմտքից։ 

3. Այո, գենդեր բառը տսրբերվում է սեռ բառից և օգտագործվում է իմաստավորված։ 

4. Ոչ, չեմ մտածել։ 

Գենդեր և սեռ.  

 սահմանումներ և մոտեցումներ 

Ժամանակակից հասարակարգերում «առնականը» և «կանացին» փոխհարաբերվում են` 

հիմնվելով անհամաչափ սոցիալական դրսևորուման հնարավորությունների վրա: Գենդերային 

կարգավիճակների և գենդերային փոխհարաբերությունների անհամաչափությունները 

բացատրվում են սեռային տարբերություններով` դրանով իսկ «բնական» դարձնելով 

խտրականությունը: Այստեղ արհեստականորեն ստեղծված սոցիալական դերաբաշխումները 

ավելի շատ քողարկում են խտրականությունը և մատուցում որպես սեռերի միջև առկա 

տարբերություններ: 

Այս իմաստով արդիական են դարձել կանանց և տղամարդկանց սոցիալական 

կարգավիճակների` նրանց միջև փոխհարաբերությունները բնութագրող և վերլուծող 

հետազոտությունները:  Համաշխարհային գիտական հանրությունը խնդրին լուծում տալու համար 

առաջարկել է «գենդեր» հասկացության կիրառումը գիտահետազոտական պրակտիկայում:    

«Գենդեր» հասկացությունը տարբերվում է «սեռ» հասկացությունից: «Սեռ » հասկացության 

մեջ շեշտը դրվում է տղամարդկանց և կանանց կենսաբանական տարբերությունների վրա 

(սեռական օրգաններ, երկրորդային սեռական հատկանիշներ` մազածածկույթ, կրծքագեղձեր և 



այլն): Այսպիսով, սեռային տարբերությունների հիմքում ընկած են կենսաբանական և 

ֆիզիոլոգիական բնութագրիչները: 

«Գենդեր» բառն ունի անգլիական ծագում և բառացի թարգմանվում է «սեռ», որը 

տարբերվում է անգլերեն «sex» (սեռ) հասկացությունից, որտեղ շեշտը դրվում է տղամարդկանց և 

կանանց կենսաբանական տարբերությունների վրա (սեռական օրգաններ, երկրորդային սեռական 

հայտանիշներ` մազածածկույթ, կրծքագեղձեր և այլն): Այսպիսով, սեռային տարբերությունների 

հիմքում ընկած են կենսաբանական և ֆիզիոլոգիական բնութագրիչները, որոնցով տարբերակվում 

են կինը և տղամարդը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Գենդեր» հասկացության հիմքում ընկած են սոցիալապես կառուցակցված դերերը, 

վարքային դրսևորումները, գործունեության ոլորտները, որոնք մշակութային և սոցիալական 

համատեքստում տարբերակվում և բնութագրվում են որպես տղամարդուն կամ կնոջը բնորոշ: 

Իրավունքների, պարտականությունների, դերակատարումների և վարքային դրսևորումների այդ 

տարբերակումները կարող են դասակարգվել աննշանից մինչև բևեռայինը:  Նշենք, որ բևեռային 

տարբերակումները չեն խթանում հասարակության զարգացմանը, իսկ շատ դեպքերում անգամ 

արգելք են հանդիսանում ինչպես քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը, այնպես էլ 

հասարակության ընդհանուր զարգացման գործընթացներին: 

Մեկնաբանենք գենդերագիտության (Gender Studies) մեջ ընդունված տերմինաբանական 

յուրահատկությունները. «տղամարդը» կամ «կինը» համարվում են սեռային կատեգորիաներ, իսկ 

«առնականությունը» կամ «կանացիությունը»` գենդերային: «Կանացիությունը» և 

«առնականությունը» հասկացություններն են, որ ի սկզբանե ստեղծված են մշակույթում, 

պայմանավորված են մշակութորեն և վերարտադրվում են մշակույթի մեջ: 

Սեռի բնութագրման համար կիրառվող հատկանիշները չեն տարբերվում ոչ միայն տարբեր 

հասարակություններում, այլև տարբեր ժամանակաշրջաններում, սակայն գենդերային 

բնութագրիչները կարող են խիստ տարբերվել հասարակությունից հասարակություն, պատմական 

ժամանակաշրջանից պատմական ժամանակաշրջան: Կարելի է ասել, որ գենդերային դերերը` 

սոցիալական և վարքային նորմերի ամբողջությունը, որոնք ընդունելի են կնոջ կամ տղամարդու 

Գենդերի և սեռի սահմանում 

Այսպիսով գենդերը սոցիալական կոնստրուկտ է կամ 

սոցիալապես է կառուցակցված և վերաբերում է սեռերի միջև 

փոխհարաբերություններին հիմնված իրենց սոցիալական դերերի 

վրա։ 

Առնականություն / Կանացիություն 



համար սոցիալական կամ միջանձնային փոխհարաբերություններում պատմամշակութային 

համատեքստ ունեն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ջոն Մանին առաջինն էր (1955թ.), որ հանրությանը ներկայացրեց «գենդերի» և «սեռի» միջև 

տերմինաբանական տարբերությունը:1/2 Սակայն այդ հասկացությունը լայն տարածում գտավ 

ավելի ուշ` 1970-ականներին, երբ ֆեմինիստական տեսությունների ներկայացուցիչները 

հստակորեն օգտագործեցին այն կենսաբանական սեռի և սոցիալական կոնստրուկտի միջև 

տարբերությունը մատնանշելու նպատակով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Խոսելով գենդերային առանձնահատկությունների մասին` Էնն Օյկլին3  նշում է, որ այս 

կամ այն սեռի ներկայացուցչի ընկալման տարբերություններն առաջացել են ոչ թե կենսաբանական 

 

1 Տե՛ս Money, J. (1955). Hermaphroditism, gender and precocity in hypera-drenocorticism: Psychologic findings. Bulletin of the Johns 

Hopkins Hospital, 96, 253–264. Money, J. (1973). Gender role, gender identity, core gender identity. 

2 Տե՛ս Usage and definition of terms. Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 1, 397–402 

3 Տե՛ս Oykley, A., Sex, Gender and Society, London, Temple Smith 1972, p.170 

Գենդերի և սեռի սահմանում 

կենսաբանանական կոնստրուկտ է կամ 

կենսաբանորեն է կառուցակցված և տարբերակում է 

տղամարդուն և կնոջը ֆիզիակական բնութագրերի և 

վերարտադրողական հնարավորությունների հիման վրա։ 

Կին /Տղամարդ 

Կիկ  

Գենդերի և սեռի սահմանում 

❖ Սեռը՝ ինչպես ծնվել ես 

❖ Գենդերը՝ այն է ինչ կյանքի ընթացքում 

տրվել է  

 



յուրահատկությունների, այլ ձևավորվել են մշակութային տարրերի հիման վրա, և դրանք 

սոցիալական ուսուցուման արդյունք են: 

 

 

 

 

 

 

Մեր օրերում շարունակվում են բանավեճերն այն հարցի շուրջ, թե որքանով են գենդերի 

սոցիալական դիրքորոշումները պայմանավորված կենսաբանական առանձնահատկություններով: 

Գերիշխում է այն համոզմունքը, որ սեռերի ընկալման տարբերությունները կառուցվել են 

մշակույթի ընդերքում, իսկ «գենդեր» հասկացությունը իր հերթին ընդունվել է սոցիալական սեռը 

սահմանելու համար, այսինքն` այն սոցիալական կառույց է:  Ըստ Էնն Օյկլիի` գենդերը 

սահմանվում է որպես այս կամ այն մշակույթի շրջանակներում ընդունված  պատկերացումներին 

համապատասխան վարքի ձևերի, արժեքների, դիրքորոշումների, սոցիալական ատրիբուտների 

(հագուստ, զարդեր, սանրվածք և այլն) ամբողջություն: Սրանք բնութագրեր են, որոնք շատ հաճախ 

խստորեն վերագրվում են յուրաքանչյուր անհատին` իր կենսաբանական հատկություններին 

համապատասխան:4 

 

 

 

 

 

 

«Գենդեր» հայեցակարգի ձևավորումը կոչված է մատնանշելու կենսաբանական 

տարբերություններով պայմանավորված խտրականության ձևերը: «Գենդեր» հասկացությունը նաև 

իրավահավասարության, սոցիալական հավասարության համատեքստում իրական պատկերն 

ուսումնասիրելու, հետազոտելու և ըմբռնելու հնարավորություն է տալիս` դրանով իսկ 

նպաստելով գենդերային խտրականության արտահայտումների նվազեցմանը: 

 

 

4 Տե'ս Oykley, Sex, Gender and Society, London, Temple Smith 1972, 

թե 

Կինը ծննդաբերում է, իսկ տղամարդը ոչ։ 

                                   Սեռ 

 

թե 

Տղամարդկանց ձայնը փոփոխվում է  սեռական հասունացման 

շրջանում, իսկ կանանց ձայնը ոչ։ 

Սեռ 

                                   Սեռ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Տարբեր գիտական ուղղությունների ներկայացուցիչներ գենդերը 

ուսումնասիրում են տարբեր տեսակետներից` այդ հասկացության այս կամ այն 

կողմը լուսաբանելով: Սոցիոլոգները և մարդաբանները գենդերը հետազոտում են 

կառուցվածքային, հասարակական մակարդակներիի վրա, իսկ հոգեբանները` 

անհատական:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Կոնֆլիկտաբանության տեսանկյունից բոլոր հասարակություններում 

գենդերը ներկայացվում է որպես իշխող և ստորադասվող 

փոխհարաբերությունների պահպանման, սոցիալական տարբերակման հիմք:  

Ֆեմինիզմը զբաղվում է գենդերային խտրականության հարցերով և ողղված 

է «սեքսիզմին, սեքսիստական չարաշահմանը և կեղեքմանը վերջ տալուն, որը 

թե 

Տղամարդը ավելի մեծ հնարավորություններ ունի 

ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու քան կինը ։ 

Գենդեր  

Գենդերային խտրականություն 

թե 

Տղամարդը սովորաբար ավելի շատ դրամ է աշխատում 

քան կինը։ 

Գենդեր  

Սոցիալական անարդարություն 



ներառում է հայրիշխանության՝ հաստատականացված սեքսիզմի 

գերիշխանությանը վերջ տալը»։5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սիսըլ Հերմանը, դիտարկելով գենդերային բնութագրերը, այդ հասկացության մեջ 

համակարգել է նաև սեռային բնորոշիչներ` դասակարգելով հետևյալ կերպ. 

o գենետիկ գենդեր` հիմնված գենոտիպի և երկու սեռերի X և Y 

քրոմոսոմների համադրության վրա (XX-կանանց, XY-

տղամարդկանց), 

o սոմատիկ գենդեր` հիմնված ֆենոտիպի, հատկապես երկրորդային 

սեռական բնութագրիչների ֆիզիկական ծագման և արտահայտման 

վրա (արտաքին սեռական օրգանները, կուրծքը, ձայնը, ճարպային 

շերտերի և մազածածկի տեղաբաշխումը),  

o հոգեբանական գենդեր` հիմնված ինքնաընկալման և վարքի վրա, 

o սոցիալական գենդեր` հիմնված «տղամարդ» և «կին» 

հասկացությունները սահմանող անձի մշակութային 

կատեգորիաների վրա, որոնք պայմանավորված են 

հասարակության` անհատից ունեցած սպասումներով, թե ինչպիսի 

 

5 Տե'ս Hooks Bell, Feminism is for Everybody: Passionate Politics. New York: Routledge, vii-viii 2000. 

 

թե 

Կինը թույլ սեռի ներկայացուցիչ է, իսկ տղամարդը 

ուժեղ։ 

Գենդեր  

Գենդերային խտրականություն, սեքսիզմ  

 



տեսք պետք է ունենալ, ինչպես հագնվել, գործել, ընկալել աշխարհը 

որում ապրում են:6 

Ցանկացած հասարակությունում «տղամարդկանց» և «կանանց» 

աշխարհների տարաբաժանումը տեղի է ունենում տարբեր սեռերի 

ներկայացուցիչների սոցիալականացման մեխանիզմների շնորհիվ: Արդյունքում 

նրանց մոտ և նրանց հանդեպ ձևավորվում են յուրահատուկ սպասումներ, 

հուզական և մտավոր զարգացման տարբեր ճանապարհներ: 

 

 

 

 

 

 

Գենդերի սոցիոմշակութային բնույթը հաստատվել է հետազոտությունների 

արդյունքներում: Առաջինը այդ աշխատանքը ձեռնարկել են մարդաբանները: 

Գենդերի սոցիալական բնույթի ուսումնասիրման  գործում մեծ ներդրում է ունեցել 

ամերիկացի մարդաբան Մարգարետ Միդը: Ուշագրավ է նրա ձեռնարկած 

հետազոտությունն արխայիկ քաղաքակրթության ներկայացուցիչների` Նոր 

Գվինեայի երեք` արապեշ, մունդուգումոր և չամբուլի ցեղերում: Վերջիններս, 

չնայած աշխարհագրորեն  ապրում էին հարևանությամբ, անտեղյակ էին մեզ 

հայտնի և հարազատ համարվող քաղաքակրթությանը` նրան բնորոշ 

վարվելակերպի և արժեքային համակարգի նորմերով: Գենդերային վարքային 

դրսևորումների, գենդերային դերաբաշխումների և գենդերային 

փոխհարաբերությունների իմաստով այդ երեք ցեղերում խիստ տարբերություններ 

էր նկատվում:  

Արապեշների (Arapesh) կանանց և տղամարդկանց գործելակերպում և 

վարքագծի ոճերում ընդգծված տարբերակումներ չկային: Կարելի է ասել, որ 

նրանց վարքային դրսևորումները չէին տարբերվում: Կանանց և տղամարդկանց 

 

6Տե՛ս  Herman, C.G. 1994 

 

թե 

Մարդիկ՝ կին թե տղամարդ ունեն նույն իրավունքները։ 

Գենդեր  

Գենդերային հավասարություն 

 



բնորոշ էին այնպիսի վարքային դրսևորումներ, որոնք ընդունված է համարել 

«կանացի». նրանք մեղմ էին, ոչ ագրեսիվ, նուրբ, հոգատար, «մայրական» 

վարքագծով: Ըստ արապեշների` թե′ տղամարդիկ, թե' կանայք բնությունից ի 

սկզբանե բարի են, հոգատար, պատրաստակամ փոխօգնության ու սեփական 

«եսը» իրենցից երիտասարդ և թույլ էակների կարիքներին զոհաբերելու: 

Մունդուգումորների (Mundugumor) կենցաղը հետազոտելիս վարքային 

դրսևորումներում գենդերային տարբերություններ նույնպես չեն վավերացվել: 

Սակայն ի տարբերություն արապեշների նրանց պահվածքը ագրեսիվ էր, կոպիտ, 

մի խոսքով, ըստ հեղինակի, այնպես, ինչպես բնութագրվում է «ագրեսիվ 

տղամարդկային» վարքը: 

Չամբուլիների (Chambouly) տղամարդկանց և կանանց վարքագծի 

դրսևորումները տարբերվում էին միմյանիցից. ցեղում գերիշխանությունը կանանց 

ձեռքում էր, որոնք ագրեսիվ էին և փառասեր: Տնտեսությամբ նույնպես զբաղվում 

էին կանայք: Տղամարդիկ զգացմունքայնորեն կախված էին կանանցից, ջանում էին 

հարմարվել նրանց և գրավիչ լինել նրանց համար: Տղամարդկանց հիմնական 

արժանիքը համարվում էր գեղեցկությունը: Նրանք զարգացնում էին 

գլխավորապես իրենց դերասանական և գեղագիտական հակումները. նվագում 

էին, պարում, նկարում և այլն: Ավելի մեծ տարիքի կանայք ամուսնանում էին 

երիտասարդ տղամարդկանց հետ: Զուգընկերոջ ընտրությունը կատարում էր 

կինը: Կանայք գնահատվում էին ընտանիքը կերակրելու իրենց կարողությամբ: 

Փաստորեն մեր առջև բացվում է գենդերային հարաբերությունների մի աշխարհ, 

որը չի համապատասխանում մեր պատկերացումներին, միակ ընդհանրությամբ, 

որ երեխայի դաստիարակության գործում դարձյալ կանայք էին գլխավոր 

դերակատարները:  

Միդը պնդում է, որ գենդերային բնութագրերը «մենք ստիպված ենք կրել 

այնպես, ինչպես հագուստը»: Նրա հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ 

գենդերը և գենդերային դերերը ձևավորվում  և պարտադրվում են այս կամ այն 

մշակույթի շրջանակներում:7 

 

 

 

7 Margaret Mead, 1935, p.259-260 



 

 

 

 

 

 

 

Մարդաբան Գեյլ Ռուբինը8 «սեռագենդերային համակարգը» սահմանել է որպես խստորեն 

հաստատված վարքի օրինաչափությունների, փոխազդեցությունների և փոխհարաբերությունների 

ամբողջականություն, որը կարգավորում է հարազատների միջև փոխհարաբերությունները, 

վերարտադրողականության ընթացքը, սեռական վարքագիծը և աշխատանքի գենդերային 

բաժանումը ինստիտուցիոնալ մակարդակով: 

Ջուդիթ Լորբերը,9 սոցիոլոգիական ֆունկցիոնալիզմի տեսության վրա հիմնվելով, գենդերը 

ներկայացրել է որպես սոցիալական ինստիտուտ և սոցիալական իրականության կամ մշակույթի 

կառուցման եղանակ: Ինչպես ցանկացած սոցիալական ինստիտուտ, գենդերայինը նույնպես 

բաղկացած է դերերի և կարգավիճակների ցանցից: Գենդերային կարգավիճակը սահմանվում է 

որպես տվյալ հասարակության մեջ պատմականորեն ձևավորված իրավունքների և 

պարտականությունների ամբողջություն, որն ունի վարքային, ժեստային, լեզվական, հուզային 

դրսևորումներ: 

Գենդերային երևույթի առավել համապարփակ ուսումնասիության համար Լորբերը 

տարբերակում է հետևյալ կատեգորիաները` գենդերային կարգավիճակ, գենդերային դերեր, 

աշխատանքի գենդերային բաժանում, գենդերի սեքսուալ վերագրումներ, գենդերային 

վերահսկողություն, նրա գաղափարախոսությունը, տեղեկատվության ներկայացման լեզուն և ոճը:  

Այսօր նույնպես այդ կատեգորիաները կարևոր տեղ ունեն սոցիոլոգիական 

հետազոտությունների իրականացման և գենդերային խնդիրների հիմնարար բացահայտումների 

համար: Դիտարկենք այդ կատեգորիաները: 

 

 

 

 

8 Rubin, 1975 

9 Lorber, 1994, p. 27 

Գենդերի և սեռի սահմանումներ 

Գենդերի համատեքստը տարբերվում է տարբեր 

մշակույթներում, այն դինամիկ է և բաց է փոփոխությունների 

համար ժամանակի ընթացքում։ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դերերի սոցիալապես պայմանավորված լինելու մասին մտորումները 

շարունակելով` ուշադրություն դարձնենք «Ին» և «Յան» հասկացություններին, 

որոնք ընդունված են հին չինական բնափիլիսոփայության մեջ: «Ին»-ը և «Յան»-ը 

բևեռային, շարունակաբար իրար մեջ անցնող ուժեր են, ակունքներ (իգական-

արական, պասիվ-ակտիվ, սառը-տաք և այլն): «Ին»-ը խորհրդանշում է իգական 

սկիզբը, «Յան»-ը` արական: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր կնոջ, ինչպես և 

յուրաքանչյուր տղամարդու բնորոշ է և′ «Ին»-ը, և' «Յան»-ը, և դժվար է սահմանել, 

թե որն է ում մոտ գերակշռում: «Ին»-ը և «Յան»-ը միասնական սուբստանցիոն 

էության բևեռային համաչափություններն են:  

Սահմանում. 

Գենդերային կարգավիճակը 

բնորոշում է տղամարդու և կնոջ պաշտոնավարման դիրքերի 

տարբերակումը: Գենդերային կարգավիճակի միջոցով է 

մեկնաբանվում է իշխանության բաշխումը: 

 

Սահմանում. 

գենդերային դերերը 

նորմավորված բնութագրեր են, որոնք մատնանշում են, թե 

ինչպիսի վարքագիծ պետք է դրսևորեն, և ինչ պետք է զգան 

տարբեր գենդերային կարգավիճակ կրողները: Դերերն 

ամրապնդվում են մյուս անհատների սպասումներով ամենօրյա 

սոցիալական փոխհարաբերությունների և 

փոխազդեցությունների ընթացքում: 

 



Տղամարդկանց և կանանց սոցիալապես պայմանավորված և խիստ 

ուրվագծված բևեռային դերերն անձի ինքնարտահայտման ձևերի հետ գտնվում են 

հակասության մեջ և հիմք են դառնում ներքին և միջանձնային հակասությունների: 

Տարբեր սոցիալական դերերի և դրանով պայմանավորված սոցիալական 

աշխարհների հակամարտությունը և բևեռացումը պայմանավորված են զուտ 

մշակութորեն: 

Գենդերի մշակութային տարբերակումները իրականություն են դառնում գենդերային 

գաղափարախոսության շնորհիվ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս իմաստով գիտելիքը և ճշմարտությունը տարբեր գենդերների համար տարբեր են: Այդ 

իրականությունը բխում է այն փաստից, որ մեր հասարակության մեջ տղամարդու և կնոջ 

փոխհարաբերությունները դիտարկվում են որպես տարբերությունների փոխհարաբերություններ, 

որի հիմքում ընկած է հնարավորությունների անհավասարությունը: Ինչպիսին էլ լինի գենդերային 

գաղափարախոսությունը երեխաները հասունանում են այդ ստվերի տակ: Նրանք կարող են ժխտել 

մատուցվող գաղափարախոսությունը, սակայն գրեթե չեն կարող մոռանալ այն: Եվ անգամ 

գաղափարախոսությունը ժխտելու պայմաններում ևս չի բացառվում այդ գախափարախոսության 

իրավիճակային կիրառումը: 

Գենդերային գաղափարախոսությունը պայմանավորում է նաև աշխատանքի գենդերային 

բաժանումը` այս կամ այն աշխատանքային ոլորտի գործունեության վերագրումը տարբեր 

գենդերային կարգավիճակներին: Որքան բարձր է գենդերային կարգավիճակը, այնքան հարգված և 

գնահատելի է կատարվող աշխատանքը։ Ինչքան ավելի հարգված և եկամտաբեր է դառնում 

աշխատանքային գործունեության ձևը, այնքան ավելի շատ են դրա մեջ ներգրավվում արտոնյալ 

գենդերի ներկայացուցիչները` տղամարդիկ: Աշխատանքի գենդերային բաժանման միջոցով տեղի 

է ունենում իշխանության հանգուցային դիրքերի բաշխումը: Դրա  վառ օրինակն է փաստորեն 

բոլոր երկրների օրենսդրական և պետական կառավարման մարմիններում գենդերային 

Սահմանում. 

Գենդերային գաղափարախոսությունը  

ներկայացնում է հասարակության մեջ գործառվող 

պատկերացումներն այն որակների մասին, որոնք 

նախընտրելի են տղամարդու կամ կնոջ համար։ 



ներկայացվածության մասնաբաժինների հարաբերակցությունները: Օրինակ` ՀՀ վիճակագրության 

նախարարության տվյալներով Հայաստանի օրենսդիր դաշտում 2006 թվականի դրությամբ 

կանանց և տղամարդկանց հարաբերակցությունը կազմում էր 5% - 95%, 2010 թվականին նույն 

հարաբերակցությունը Ազգային ժողովում ունի այսպիսի պատկեր` 9% կանայք, 91% տղամարդիկ:  

Այս տոկոսային մասնաբաժանումը արդեն իսկ վառ ապացույց է գենդերային 

իշխանաբաշխության:10   

Ֆեմինիստական տնտեսագիտության տեսակետից ինստիտուցիոնալ 

կանոնակարգումները, նորմերը և պրակտիկաները որոնցով ղեկավարվում է 

գործողությունների բաշխումը կանանց և տղամարդկանց, աղջիկների և տղաների 

միջև նույնպես աշխատանքի գենդերային բաժանման մեջ լուրջ դեր է կատարում։ 

Աշխատանքի գենդերային բաժանման ամենատարածված ձևերից է վճարովի և 

անվճար աշխատանքի բաշխումը կանանց և տղամարդկանց միջև ինչպես 

անձնական, այնպես էլ հասարակական կյանքում։  

Այժմ կանգ առնենք գենդերային սեռական վարքագծի վերագրումների վրա 

և դիտարկենք արտոնությունների վերագրման մեխանիզմները: Գենդերային 

սեռական վարքագծի նորմատիվ վերագրումները համարվում են սեռական  

կողմնորոշման և սեռական վարքի չափորոշիչ ձևեր: Գերիշխող գենդերին 

վերապահվում է սեռական արտոնություններ: Դրա ապացույցներից է բազմաթիվ 

հասարակություններում, որտեղ գերիշխում են հայրիշխանական 

հարաբերությունները,  կնոջ մինչամուսնական և արտամուսնական սեռական 

հարաբերությունների ճնշվածությունը` անգամ մահվան սպառնալիքով: Դրանք 

ամրապնդվում են վարքի չափանիշներով և ավանդույթներով, երբեմն էլ 

արարողակարգերով (օրինակ` հարսնացուի կուսության փաստի ապացույց 

պահանջելը): Դրան հակառակ` տղամարդկանց` որպես գերիշխող գենդերի 

ներկայացուցիչների, մինչամուսնական և արտամուսնական սեռական 

հարաբերությունները ոչ միայն չեն դատապարտվում, այլև խրախուսվում են: 

 

 

 

 

 

 

10 www.armstat.am/am/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սոցիալական այնպիսի երևույթի դիտարկման ժամանակ, ինչպիսին է 

մարմնավաճառությունը, կինը սովորաբար ներկայանում է որպես «անառակ էակ», 

երբ նրա ծառայություններից օգտվող տղամարդու բնութագիրն ընդհանրապես չի 

քննարկվում կամ էլ կարող է դիտարկվել որպես սոցիալապես ընդունելի:   

 

 

 

 

 

 

Բռնություն կիրառելու փաստն անգամ համամարդկային անթույլատրելի 

նորմատիվ վարքային դաշտից դուրս է գալիս և բացատրվում է որպես գերիշխող 

գենդերի վարքային առանձնահատկություն: «Ակնհայտ գենդերային խնդիրների 

շարքին են դասվում բռնության որոշ տեսակներ` ֆիզիկական և սեռական, որոնց 

թե 

Կանանց  ՄԻԱՎ-ով վարակվելու  ռիսկերը պայամանավորված 

են նրանց սեռական վարքով։ 

 

Ի՞նչ է գենդերային բռնությունը: 

Բռնության ձևերը որոնք ընգրկում են ինչպես կանանց այնպես էլ 

տղամարդկանց  և ուղված են անձին իր գենդերային 

պատկանելիությունից և հասարակությունում տղամառդկանցից կամ 

կանանցից, տղաներից կամ աղջիկներից սպասումներից ելնելով։    

 

 

թե 

Կանայք կենսաբանորեն ՄԻԱՎ-ով վարակվելու ավելի մեծ 

ռիսկեր ունեն։

 



լուծումը հիմնականում քրեական դաշտում է: Հարկ է նշել` անգամ քրեական 

դաշտում  

o միշտ չէ, որ պիտակավորման են ենթարկվում բռնություն 

կիրառողները, 

o ֆիզիկական բռնության գործողությունները միշտ չէ, որ դիտարկվում 

են որպես հակաօրինական, 

o սեռական բռնությունը ամուսինների միջև հազվադեպ է ընկալվում 

որպես այդպիսին»:11 

 

Գենդերի վերագրումների տեսակետից զուգընկերոջ ընտրության 

ազատությունը դիտարկելիս դժվար չէ տեսնել սեռական արտոնություններ 

ունեցող գենդերի ներկայացուցիչների առավելությունը: Տղամարդիկ, սեքսուալ 

վերագրումների համաձայն, զուգընկերուհի որոնելու ընթացքում ակտիվ դեր են 

խաղում` լավագույն դեպքում կնոջը թողնելով ընտրելու հնարավորություն իրեն 

ընտրողներից: Հայաստանի դպրոցներում անցկացված գենդերային ուսուցման 

ընթացքում քննարկման էր դրվում այն հարցը, թե սիրո բացատրության առաջին 

քայլը ո՞վ կարող է անել: Աղջիկների մեծամասնությունը պատրաստ չէր առաջին 

քայլն անելու` վախենալով, որ իրենց կպիտակավորեն և արտահայտում էր այն 

համոզմունքը, որ սիրո բացատրության առաջնությունը ավանդաբար վերագրվում 

է տղաներին և տղամարդկանց: Այս համոզմունքին էին հակված նաև տղաները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Գևորգյան,Հ.,Է., Գենդերային փոխհարաբերությունների խճանկար. գենդերային պիտակավորում, գենդերային վարքի 

նմուշներ, էդիտ Պրինտ, Երևան 2012, 246էջ, /էջ 30/ 

Ի՞նչ է գենդերային վերահսկողությունը 

Գենդերային վերահսկողությունը սոցիալական 

վերահսկողության մի ձև է, որը գենդերային այս կամ այն դերը 

խրախուսող կամ չխրախուսող պատկերացումների ամբողջություն է: 

Գենդերային վերահսկողության ընթացքում մեծ դեր է խաղում 

հասարակական կարծիքի ազդեցությունը: 

 



Գենդերային վերահսկողությունը սոցիալական վերահսկողության մի ձև է, 

որը գենդերային այս կամ այն դերը խրախուսող կամ չխրախուսող 

պատկերացումների ամբողջություն է: Գենդերային վերահսկողության ընթացքում 

մեծ դեր է խաղում հասարակական կարծիքի ազդեցությունը: 

Որքան խիստ է գենդերային վերահսկողությունը այս կամ այն 

հասարակությունում, այնքան ցայտուն են արտահայտվում գենդերային 

հակասությունները: Հոգեվերլուծողները արձանագրել են հայրիշխանական 

հասարակություններում այնպիսի խախտում, ինչպիսին «գենդերի անձնային 

խանգարումն» է, որն առաջանում է գենդերային խիստ վերահսկողության 

արդյունքում: Որպես կանոն գենդերային խիստ հսկողության պայմաններում 

զարգանում է գերառնականությունը, որն աչքի է ընկնում  հասարակության մեջ 

տղամարդուն բնորոշ վարքագծի վառ արտահայտումներով` բարձր պաշտոնների 

ձգտելու, ուժային սպորտաձևերի մասնակցելու, կանանց հանդեպ բռնի վարք 

ցուցաբերելու իմաստով և այլն:   

Գենդերային գաղափարախոսությունը, այսպիսով, ավանդույթների, 

բարոյական նորմերի ամբողջություն լինելով, նպատակաուղղված է գենդերային 

կարգավիճակը մեկնաբանելու, ամրապնդելու կամ փոփոխելուն: Գենդերային 

գաղափարախոսությունը գենդերային դերերի ամրագրման և պարտադրման հզոր 

մեխանիզմ է: Միաժամանակ այն կարող է դառնալ նաև գենդերային 

հակասությունների վերացման միջոց: Գենդերային գաղափարախոսությունն 

իրականացվում է տեղեկատվության մատուցման լեզվի, շեշտադրումների և ոճի 

միջոցով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սահմանում. գենդերային գաղափարախոսություն 

Այս կամ այն գենդերի նկատմամբ որոշակի սոցիալական 

ենթատեքստ պարունակող տեղեկատվության մատուցման ձև 

 



Լեզուն և տեղեկատվության մատուցման ոճը ընդունելի` լեգիտիմ է 

դարձնում և հաստատում գենդերային կարգավիճակը: Այն սերտորեն կապված է 

գենդերային գաղափարախոսության հետ, քանի որ տեղեկատվության 

մատուցման ժամանակ առկա է այս կամ այն գենդեր կրողի նկատմամբ որոշակի 

սոցիալական ենթատեքստ։  

Միևնույն բնութագրումները, օգտագործվելով տարբեր գենդերների 

ներկայացուցիչների հանդեպ, կարող են դիտարկվել ինչպես դրական, այնպես էլ 

բացասական կերպով. դա կախված է հասարակության մեջ տվյալ բնութագրերը 

կրող գենդերի գերակայությունից: Օրինակ`հայրիշխանական 

հարաբերություններով կազմակերպված հասարակություններում, ինչպիսին է 

նաև հայ հասարակութունն, որտեղ տղամարդիկ ավելի արտոնյալ դիրքում են, 

«նա ունի տղամարդկային տրամաբանություն» արտահայտությունը ընկալվում է 

որպես գովեստ, եթե օգտագործվում է կնոջը բնութագրելու պարագայում։ Սակայն 

տղամարդու դեպքում «նա ունի կնոջ տրամաբանություն» արտահայտությունը 

կարող է դիտարկվել որպես վիրավորանք: Նույն տրամաբանությամբ է գործում 

«տղամարդ կին» արտահայտությունը, որն ունի դրական երանգ, իսկ «կանացի 

տղամարդը»` խիստ բացասական: 

Ֆեմինիզմի տեսության համաձայն գենդերը առանցք է, որի վրա 

խարխսվում է իշխանությունը. տղամարդկային հատկանիշները խորհրդանշում 

են իշխանություն և հեղինակություն: Իշխանությունը և հեղինակությունը 

տղամարդկանց մենաշնորհն է համարվում գրեթե բոլոր հասարակություններում: 

Ըստ ֆեմինիզմի պատմաբան Ջոուն Սքոթի` հեղինակությունը, ուժը, 

իշխանությունը տղամարդկանց մենաոամենուրեք ընկալվում են որպես արական 

սեռի ներկայացուցիչների հատկանիշներ, իսկ կախվածությունը, թուլությունը, 

կամակորությունը` իգականին հատուկ բնութագրեր: 

Դիտարկելով գենդեր հասկացությունը սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի 

տեսության շրջանակներում` Ջոուն Սքոթը12 առանձնացրել է այն բնորոշող չորս 

տարրերը, որոնք կարևորություն են ներկայացնում գենդերի բնութագրման 

հարցում: Դրանք են` 

o մշակույթի խորհրդանիշները, որոնք ձևավորում են բազմաթիվ, 

երբեմն իրարամերժ պատկերացումներ, 

 

12 Scott, J. Gender and Politics 



o հայեցակարգեր, որոնք մեկնաբանում են այդ խորհրդանիշները և 

դրանց օգտագործման մեխանիզմները, 

o սոցիալական ինստիտուտները և նրանց գործառույթների 

բովանդակությունը, 

o սուբյեկտիվ նույնականացումը: 

 

Նշված տարրերը կազմում են փոխկապակցված շղթա և բնութագրում են 

գենդերային փոխհարաբերությունների առկա վիճակը: Անկասկած, նշված բոլոր 

եզրույթները, լինելով տեսական, հայեցակարգային, սոցիալական իրականության 

մեջ վառ արտահայտվում են գենդերային փոխհարաբերություններում: 

 Հայրիշխանական տիրույթում գենդերային փոխհարաբերությունները 

լավագույնս նկարագրված են ավստրալիացի սոցիոլոգ Ռոբերտ Քոննելի «Գենդեր 

և իշխանություն»13 աշխատության մեջ: Վերլուծելով իշխանության կառուցվածքը և 

փաստելով իշխանության գենդերային բաշխման իրողությունը` նա առանձնացրել 

է երեք կարևորագույն հանգույցներ, որոնք բնութագրում են գենդերային 

փոխհարաբերությունների պրակտիկան: 

o Աշխատանքի բաժանումը, ըստ գենդերային տարբերակման, տանը և 

աշխատավայրում, որը համակցվում է վերը նշված աշխատանքի 

գենդերային բաժանման եզրույթի հետ: 

o Դատական և ինստիտուցիոնալ իշխանության բոլոր առանցքային 

դիրքերի նվաճումը տղամարդկանց կողմից: Այս փաստը կոնֆլիկտի 

տեսության ներքո դիտարկվում է որպես իշխանության բաշխման 

հակասություն, իսկ ֆեմինիստական տեսությունների 

մեկնաբանմամբ դիտարկվում է` որպես խտրականություն: 

Տղամարդկանց կողմից առանցքային դիրքերի գրավման հետևանքով 

դանդաղում են այն օրինագծերի իրականացման մեխանիզմները, 

որոնք ընդունվում են առկա գենդերային խտրականության 

հարթեցման համար: 

o Սոցիալապես խրախուսվող վարքային նմուշները, որոնք բխում են 

ավանդաբար ձևավորված և ամրապնդված 

փոխհարաբերությունների խեղաթյուրումից: 
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«Ֆալոցենտրիկ» կամ «ֆալոկենտրոն» մոտեցումը վերաբերում է ոչ միայն 

մշակույթի ըմբռնմանը, այլ նաև մարմնի: Ռոբերտ Քոնելը, խոսելով մարմնի 

ըմբռնման կարևորության մասին, շեշտում է. «Մարմինները չի կարելի դիտարկել 

միայն որպես սոցիալական գործընթացի օբյեկտ`սիմվոլիկ կամ գիտաճյուղային 

(դիսցիպլինար): Մարմինները սոցիալական գործընթացի կարևոր մասնակիցներ 

են: Նրանք մասնակցում են` օգտագործելով սեփական հնարավորությունները և 

բավարարելով սեփական պահանջմունքները, ձևավորվում են հակասությունների, 

տարաձայնությունների արդյունքում` հետևելով, այսպես կոչված, 

անհնազանդությանը…»:14  Մարմնի և գենդերի նույնականացումը հանգեցնում է 

գենդերի սոցիալական դերակատարումները և գործառույթները մարմնի 

դերակատարումներին և գործառույթներին: Գենդերային նույնականացումը տեղի 

է ունենում որոշակի քննախոսության ներքո և, ըստ էության, նույնականանում է 

մարմնի հետ 

Գենդերային փոխհարաբերությունները գործնականում պայմանավորված 

են ոչ այնքան պաշտոնապես ամրագրված օրենքներով և նորմերով, որքան նրանց 

իրագործման մեխանիզմներով: Իսկ քանի որ իշխանության կառույցը պատկանում 

է գերիշխող գենդերի ներկայացուցիչներին, ընդունված օրենքները կրում են 

ձևական բնույթ: 

 Այս առումով գենդերային փոխհարաբերությունների իրագործման 

մեխանիզմների տեղեկատվական դաշտի ձևավորումը կարող է լրջորեն նպաստել 

գենդերային հավասարակշռության հաստատմանը: 

Հասարակական կյանքը, սոցիալական փոխհարաբերությունները և 

սոցիալական դրամատուրգիան իրենց հիմքում ունեն գենդերային 

տրամաբանություն: Գենդերային դերաբաշխումները, սոցիալական 

գործառնությունները, իշխանության բաշխման տրամաբանությունները, 

փոխազդման և ինքնադրսևորման մեխանիզմները կարելի է լուսաբանել տարբեր 

սոցիոլոգիական մոտեցումների ներքո: 
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Գենդերային խնդիրների առկայությունը բնորոշ է գրեթե բոլոր 

հասարակություններին: այաստանյան հասարակությունը այդ իմաստով 

բացառություն չէ: Սակայն, ամեն հասարակություն, ամեն մշակույթ ունի 

գենդերային խնդիրների` իրեն իսկ հատուկ ձևաչափը, գիտակցման մակարդակը, 

գենդերային դրսևորումերի, հնարավորությունների, իրավունքների, 

պարտականությունների և ազատությունների, ինչպես նաև աշխատանքի 

բաժանման բևեռացման մակարդակները:  

Գենդերային փոխհարաբերությունների որակը ազդում է հասարակության 

զարգացման օրինաչափությունների վրա, իսկ գենդերային իրավազորության, 

գենդերային ներդաշնակության շահառուներն են ինչպես տղամարդիկ, այնպես էլ 

կանայք: 

Հարց. Ստորև ներկայացված սահմանումների կամ բնութագրերի տակ  նշեք թե որ 

եզրույթին է վերաբերվում «սեռ» թե «գենդեր»։ Այո, չեմ տեսնում տարբերություն, և գենդերի 

փոխարեն կարելի է օգտագործել սեռ բառը։ 

1.  սոցիալական կոնստրուկտ է կամ սոցիալապես է կառուցակցված                             

ա)սեռ     բ) գենդեր 

2. կենսաբանանական կոնստրուկտ է կամ կենսաբանորեն է կառուցակցված և 

տարբերակում է տղամարդուն և կնոջը ֆիզիակական բնութագրերի և 

վերարտադրողական հնարավորությունների հիման վրա։                                            

ա)սեռ      բ) գենդերնչ կյանքի ընթացքում տրվել է  

3. Ինչպես ծնվելես                                                                                                                                    

ա)սեռ      բ) գենդերնչ կ 

յանքի ընթացքում տրվել է  

Գենդեր ≠ սեռ 

Գենդեր ≠ կին  

 



4. այն ինչ կյանքի ընթացքում տրվել է    

ա)սեռ      բ) գենդերնչ 

5. Կինը ծննդաբերում է, իսկ տղամարդը ոչ  

ա)սեռ      բ) գենդեր 

Տղամարդկանց ձայնը փոփոխվում է  սեռական հասունացման շրջանում, իսկ կանանց 

ձայնը ոչ  

ա)սեռ      բ) գենդեր 

6. Կանայք կենսաբանորեն ՄԻԱՎ-ով վարակվելու ավելի մեծ ռիսկեր ունեն 

ա)սեռ      բ) գենդեր 

7. Կանանց  ՄԻԱՎ-ով վարակվելու  ռիսկերը պայամանավորված են նրանց սեռական 

վարքով 

ա)սեռ      բ) գենդեր 

 

Կարդացեք խնդրում եմ սահմանումները և նշեք ստորեվ ներկայացված շարքից թե որ 

եզրույթին են համապատասխանում 

• Տղամարդը ավելի մեծ հնարավորություններ ունի ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու քան 

կինը ։ /8/ 

• Բռնության ձևերը որոնք ընգրկում են ինչպես կանանց այնպես էլ տղամարդկանց  և 

ուղված են անձին իր գենդերային պատկանելիությունից և հասարակությունում 

տղամառդկանցից կամ կանանցից, տղաներից կամ աղջիկներից սպասումներից ելնելով։ 

/1/  

• Ներկայացնում է հասարակության մեջ գործառվող պատկերացումներն այն որակների 

մասին, որոնք նախընտրելի են տղամարդու կամ կնոջ համար։/2/ 

• Այս կամ այն գենդերի նկատմամբ որոշակի սոցիալական ենթատեքստ պարունակող 

տեղեկատվության մատուցման ձև։ /2/ 

• Սոցիալական վերահսկողության մի ձև է, որը գենդերային այս կամ այն դերը խրախուսող 

կամ չխրախուսող պատկերացումների ամբողջություն է: Գենդերային վերահսկողության 

ընթացքում մեծ դեր է խաղում հասարակական կարծիքի ազդեցությունը:/6/ 

• նորմավորված բնութագրեր, որոնք մատնանշում են, թե ինչպիսի վարքագիծ պետք է 

դրսևորեն, և ինչ պետք է զգան տարբեր գենդերային կարգավիճակ կրողները: Դերերն 

ամրապնդվում են մյուս անհատների սպասումներով ամենօրյա սոցիալական 

փոխհարաբերությունների և փոխազդեցությունների ընթացքում: /3/ 



• բնորոշում է տղամարդու և կնոջ պաշտոնավարման դիրքերի տարբերակումը: Գենդերային 

կարգավիճակի միջոցով է մեկնաբանվում է իշխանության բաշխումը:/4/ 

• Տղամարդը սովորաբար ավելի շատ դրամ է աշխատում քան կինը։/5/ 

 

• Մարդիկ՝ կին թե տղամարդ ունեն նույն իրավունքները։/7/ 

 

• Կինը թույլ սեռի ներկայացուցիչ է, իսկ տղամարդը ուժեղ։/8/ 

 

1. Գենդերային բռնություն 

2. Գենդերային գաղափարախոսությունը  

3. գենդերային դերեր 

4. Գենդերային կարգավիճակ 

5. Սոցիալական անարդարություն 

6. Գենդերային վերահսկողությունը 

7. Գենդերային հավասարություն 

8. Գենդերային խտրականություն, սեքսիզմ 
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ՄՈԴՈՒԼ 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ 

Աննա Արուճյան 

Ա․ Ներածություն 

Բ․ Մաս Առաջին։ Ինչ է գենդերային կարծրատիպը։ Ինչպես է այն 

դրսևորվում դպրոցում 

Գ․ Մաս Երկրորդ։ Գենդերային կարծրատիպերի ձևավորումը 

մարդկության պատմության ընթացքում  

Դ։ Մաս Երրորդ։ Սեքսիզմը որպես գենդերային կարծրատիպերի 

արտադրիչ։  Գենդերային դերերի ընկալումը հայկական 

մշակույթում  

Ե։ Մաս Չորրորդ։ Սեքսիզմը հայոց լեզվի և լեզվամտածողության 

մեջ 

Զ։ Մաս Հինգերորդ։ Հայաստանում ցայտուն արտահայտված որոշ 

գենդերային կարծրատիպերի վերլուծություն հետազոտության 

շրջանակներում 

Է։ Մաս Վեցերորդ։ Եզրափակում 

 

Ներածություն 

Մենք բոլորս առանց բացառության գենդերային կարծրատիպերի կրող 

ենք/էինք այս կամ այն չափով։ Այդ կարծրատիպերը ամրապնդվել են մեր 

մանկությունից, ձևավորվել մեր լեզվամտածողության մեջ։ Ոմանք այդ 

կարծրատիպերի դեմ պայքարում են իրենց քննադատական մտքի 

զարգացման շնորհիվ, ոմանք որդեգրում են ավելի հարմարվողական 

դիրքեր և փորձում հնարավորիս շահավետ տեղավորվել այդ 

կարծրատիպերի տիրույթում՝ ենթադրելով, որ այդ կարծրատիպերը 

իրենց և իրենց ընտանիքին չի վերաբերում, դե մյուսներն էլ դրա զոհն են 

դառնում սեփական մեղքով։ 

Այս ուսումնական մոդուլը գրելուց շատ եմ ուսումնասիրել միջազգային 

փորձը, վերլուծել ակադեմիական գրականություն և մեծ գայթակղություն 

կար հենց սևեռվել խնդրի ակադեմիական կողմի վրա, բայց մի հարց էր 

ինձ անընդմեջ տանջում՝ ում համար է նախատեսված այս մոդուլը, ում է 

ուղղված այս ուղերձը։ Անկեղծորեն այս հարցի պատասխանը ինձ 

ստիպեց վերանայել մոդուլի՝ այն է գենդերային կարծրատիպերի 

վերանայման տեսագիծը և լեզուն։  



Օրեր առաջ, հանրային դպրոցը Երևանում ավարտելուց տասնամյակներ 

հետո իմ դասընկերուհիները գտան իրար համացանցում և մենք 

կազմակերպեցինք առցանց սուրճըմպում 25 տարի անց։ Իհարկե 

հիշեցինք մեր դպրոցական օրերը, չարությունները և բնականաբար 

սկսեցինք խոսել մեր ընտանիքների և երեխաների մասին։ Գիտե՞ք, այդ 

զրույցի ժամանակ իմ ականջը սղոցի պես սկսեցին ծակել որոշ 

արտահայտություններ, որոնց համոզված եմ, ես էլ չեմ անդրադարձել 

տարիներ շարունակ՝ մանավանդ Հայաստանում ապրելու ժամանակ, երբ 

իմ համադասարանցիները, որոնք ի դեպ բոլորը ապրում են Երևանում, 

սկսեցին խոսել  իրենց դուստրերի մասին։ Հիմնական բնութագրող 

բառերն էին․ «առան», «լավ են պահում», «փախցրին, բայց լավ տեղ ա 

ընկել», «տղան լավ փող ա աշխատում» և այլն։ Կարծում եմ ցանկը դուք 

էլ կարող եք շարունակել։ Այս բառերը ինքնին ոչինչ չասող բառեր են և 

գրեթե ոչ մի վիրավորական բան չեն պարունակում քերականորեն, բայց 

բավական է դրանք կիրառել մարդու նկատմամբ, և տեսարանը շատ 

տխուր ու բնորոշիչ է դառնում։ Ես համոզված եմ, որ այդ խմբի բոլորը 

մայրերը անվերապահնորեն սիրում են իրենց զավակներին և երբեք 

նրանց իրերի տեղ չեն դնում, բայց արի ու տես, որ այն բառամթերքը, որ 

մենք առանց գիտակցելու կիրառում ենք մեր դուստրերի նկատմամբ շատ 

բան է ասում այն կարծրատիպային լեզվամտածողության մասին, որի 

կրողն ենք մենք։ 

«Գենդեր և նախասիրություններ երիտասարդ տարիքում։ Օրինակներ 

Հայաստանից» հետազոտության1 արդյունքները ցույց են տալիս, որ մինչ 

դեռահասության տարիքը և տղաները և աղջիկները Հայաստանում 

ցուցաբերում են նույն մրցակցային ոգին, սպորտում հաղթելու և 

առաջինը լինելու ձգտումը։ Բայց կրթության հետագա փուլերում և 

հանրային կյանքում իրենց դրսևորելու գործում խիստ ընդգծվում է, որ 

կանայք զիջում են տղամարդկանց։ Բավական է դրա համար նայել 

կանանց դերը հանրային կյանքում պատկերող վիճակագրությունը2։ 

Կան ընդհանրական և դարամյակներ շահարկվող թեզեր, որ 

կենսաբանորեն տղամարդկանց ուղեղը ավելի զարգացած է, կշռով ծանր 

է, շատ ծալքեր ունի, քան կանանցը: Եվ տարիներ շարունակ այդ թեզերը 

լայնորեն ներկայացվել են մարդկությանը որպես գիտական փաստ։ 

Նյարդաբան Ջինա Ռիփոնը իր «Գենդերացված ուղեղ» գրքում3 շատ 

մանրամասն անդրադառնում է տարիներ շարունակ ձևավորված և 

ամրապնդված փաստարկներին և բերում գիտական օրինակներ, որ 

 
1 Karen Khachatryan, Anna Dreber, Emma von Essen, Eva Ranehille ՛Gender and preferences at a young age: 
Evidence from Armenia՛ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268115000645 
2 Եվրոպայի Խորհրդի Մարդու Իրավունքների Հանձնակատար Գունյա Միյատովիչի զեկույցը, գլուխ 1.1.2 էջ 7 

https://rm.coe.int/-2018-16-20-/1680920149 
 
3 Gina Rippon; ‘The Gendered Brain’; 2019, ISBN 9781847924759 
https://sillyolyou.files.wordpress.com/2019/05/ginaripponripponginathe.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268115000645
https://rm.coe.int/-2018-16-20-/1680920149
https://sillyolyou.files.wordpress.com/2019/05/ginaripponripponginathe.pdf


բժշկական տեսակետից գրեթե անհնար է որոշել ըստ ուղեղի, թե այն 

պատկանում է կնոջը, թե  տղամարդուն և առավել ևս անել 

եզրակացություն, որ տղամարդու ուղեղը կենսաբանորեն տարբերվում է 

կնոջ ուղեղից։ 

Ապա ինչպես բացատրել, որ վաղ դպրոցական տարիքում աղջիկներն ու 

տղաները ունեն նույն ձգտումը առաջընթացի, հաղթելու, գովասանքի 

արժանանալու և ավելի ուշ դեռահասության շրջանում այդ 

սպասելիքները կտրուկ փոխվում են։  

Այս մոդուլը ստեղծված է պատասխանելու հենց այս հարցին, թե ինչպես 

է լեզվամտածողությունը կանանց «առնելու», «տունը մնալու», «լավ տեղ 

ընկնելու» հռետորաբանությունը ձևավորում կարծրատիպային 

մոտեցումներ և տղաների և աղջիկների մոտ և նաև նրանց  ծնողների 

մոտ։ 

Որպեսզի թյուր կարծիք չստեղծվի, որ այդպիսի կարծրատիպերը 

հատկանշական են միայն հայաստանյան իրականությանը, ես կփորձեմ 

վերլուծել միջազգային փորձը գենդերով պայմանավորված 

կարծրատիպերի մասին և անդրադարձ կկատարեմ, թե ինչպես են այդ 

կարծրատիպերը ամրապնդվում հայ հասարակությունում արմատացած 

խտրական լեզվամտածողության միջոցով։   

Գայթակղիչ, բայց միևնույն ժամանակ նաև մարտահրավերային կլինի 

կարծել, որ այս մոդուլի շրջանակներում հնարավոր է արծարծել 

գենդերային կարծրատիպերի դրսևորումները հասարակական կյանքի 

բոլոր ոլորտներում (քաղաքական, տնտեսական, մշակութային), և այդ 

իսկ պատճառով, մենք կկենտրոնականք հիմնականում կրթական 

բաղադրիչի վրա։ Ինչու՞ կրթական․ որովհետև դպրոցը հասարակության 

խտացված արտացոլանքն է, ինչպես նաև ձևավորում և արտահայտում 

է առկա արժեհամակարգը և սոցիալական հարաբերությունները։ 

Պայքարը գենդերային կարծրատիպերի դեմ հենց կրթական 

համակարգում խթանում է այդ համակարգի բարձրագույն 

առաքելությունը՝ գիտելիքի կուտակում և վարքագծի ձևավորում։  

 

Մաս Առաջին։ Ինչ է գենդերային կարծրատիպը։ Ինչպես 

է այն դրսևորվում դպրոցում 

Ի՞նչ է կարծրատիպը ընդհանրապես։ Ինչպես նշվում է Հասարակություն 

Առանց Բռնության «Կանայք և տղամարդիկ՝ տարբեր, բայց հավասար» 

ուսումնական գրքում4 «․․․․․կարծրատիպերը մարդկանց և երևույթների 

 
4 ՛Կին և տղամարդ՝ տարբեր, բայց հավասար։ Տեսական և Գործնական ուղեցույց՛, ՀԱԲ, 2016, Երևան 
https://www.swv.am/index.php/hy/what-we-do-am/publications-am/1180-2018-06-18-11-00-31 
 

https://www.swv.am/index.php/hy/what-we-do-am/publications-am/1180-2018-06-18-11-00-31


մասին կարծրացած պատկերացումներն են, որոնք արմատավորվում են 

մարդկանց մտածելակերպում, վերածվում ընդհանրական կարծիքի և 

հեշտությամբ տարածվում են հասարակության մեջ։ Կարծրատիպային 

կարող են լինել վարքագծի, սովորությունների, կենսակերպի մասին 

պատկերացումները (ամերիկացիները հարուստ են, ակնոց կրողները 

խելացի են, շիկահերները գեղեցիկ են, թուրքերը արյունարբու են և 

այլն)»։ 

Այդ նույն գրքում գենդերային կարծրատիպը բնութագրվում է հետևյալ 

կերպ․  «Գենդերային կարծրատիպերը տվյալ ժամանակահատվածում 

տվյալ հասարակության մեջ գոյություն ունեցող կայուն 

պատկերացումներն են տղամարդկանց և կանանց վերաբերյալ։ 

Գենդերային կարծրատիպերը յուրացվում են մանուկ հասակից, շատ 

կայուն են, դժվար են փոփոխվում, յուրացվում են նույնիսկ այն խմբերի 

կողմից, որոնց նկատմամբ ձևավորվել են։ Գենդերային կարծրատիպերը 

գործում են ինչպես անհատական, այնպես էլ հասարակական 

մակարդակում։ Տարածված գենդերային կարծատիպեր են՝ 

Կինը ստեղծված է ընտանիքի և տնային գործերի համար։ 

Կանայք տղամարդկանցից թույլ են։ 

Ղեկավարելը տղամարդու առաքելությունն է։ 

Կանայք տեխնիկայից թույլ են։  

Տղամարդու սիրտ տանող ճանապարհը անցնում է նրա ստամոքսով»։ 

Այն թյուր պնդումները, որ գենդերային կարծրատիպերը հատուկ են միայն 

հայ հասարակությանը անհիմն են։ Ինչ խոսք, կա նաև հակադարձորեն 

տարբերվող մեկ այլ կարծիք՝ գեիշխող հայ հասարակության մեջ, որ 

«գենդեր» եզրույթը իր բոլոր դրսևորումներով մտացածին, հնարովի, 

ներմուծվող կեղծ օրակարգ է՝ ներմուծված մեծամասամբ կանանց 

հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների, 

ֆեմինիստ ակտիվիստների կողմից, որոնք նպատակ են հետապնդում 

ֆինանսական միջոցներ ստանալ միջազգային կառույցներից։ Այս 

մոդուլում մենք կխոսենք հայ իրականության մեջ բոլորիս հայտնի 

երևույթների, արտահայտությունների մասին և կփորձենք վերլուծել 

սեքիզմի տեսանկյունից և հասկանալ, թե արդյոք կա նման երևույթ հայ 

հասարակության մեջ, թե ոչ։ Ինչպես նաև, կծանոթանանք գենդերային 

կարծրատիպերի օրինակների միջազգային փորձից։ Բայց մինչ այդ, եկեք 

վերլուծենք, թե ինչու է գենդերային կարծրատիպերի վերհանումը, 

գիտելիքի ձեռքբերումը սեքսիզմի5 մասին կարևոր հենց դպրոցում։ 

 
5  
«Կնասպանությունը Հայաստանում․ Լուռ համաճարակ» Ընդդեմ Կանանց նկատմամբ Բռնության 
Կոալիցիա  



Երբևէ անդրադարձե՞լ եք այն երևույթին, թե որն է ամենաառաջին հարցը, 

երբ տրվում է երեխայի ծնվելուց։ Ճիշտ եք՝ «Աղջիկ է, թե՞ տղա»։ Իսկ երբև 

անդրադարձել եք, թե ինչու՞։ Հավատացած եմ, որ շատ եք լսել կատակներ 

այս թեմայով, մանավանդ, որ ընդունված է տղաների գերադասումը 

աղջիկներին Հայաստանում, և աղջիկները, փաստորեն, մինչև լույս 

աշխարհ գալը արդեն դառնում են որոշ դեպքերում հիասթափությունների 

առիթ, իսկ ոմանք այդ հիասթափության պատճառով նույնիսկ չեն ծնվում 

և դառնում են սեռով պայմանավորված աբորտի զոհ։  

Այդ «անմեղ» հարցը, որը բոլորս գրեթե անխտիր տալիս ենք՝ աղջիկ է, թե 

տղա ծնված երեխան, ենթագիտակցորեն նպատակ է հետապնդում այդ 

նոր ծնված էակին տեղավորել սոցիումում առկա հստակ ընդգծված 

գենդերային դերի մեջ։ Հետևաբար՝ հենց ծնված պահից երեխան արդեն 

պատկանում է արական կամ իգական «կաղապարին» իրեն հատուկ 

բոլոր սոցիալական հետևանքներով՝ երկնագույն կամ վարդագույն 

շորերով, խաղալիքներով և այլն։ Եվ քանի դեռ սովորույթի ուժով այս 

երևույթները շարունակվում են, ոչ մի օրենսդրություն, հայեցակարգ ի 

զորու չէ փոխել գենդերային անհավասարության ընկալումը դե ֆակտո։ 

Պատկերացնենք, որ  փոխաբերական իմաստով գենդերային 

խտրականությունը կամ սեքսիզմը գետի հուն է հարթել 

հազարամյակների ընթացքում և հանգեցրել կանանց և տղամարդկանց 

անհավասարության ընկալման։ Եվ միայն այդ գետի հունը փոխելով, այն 

է՝ գիտակցված ջանք գործադրելով հասարակության կողմից հնարավոր է 

կոտրել այդ խտրական վերաբերմունքը և փոխել հասարակական 

վերաբերմունքը գենդերային հիմքով։ 

Եվ իմ խորին համոզմամբ, այդ հասարակական վերաբերմունքի 

փոփոխման կենտրոնական դերը բաշխված է հենց դպրոցին։ Դպրոցը 

ունի այն եզակի դերը, որը պետք է խթանի հավասարության ընկալումը 

և խտրական վերաբերմունքի կոտրումը դպրոցական երեխայի՝ որպես 

ապագա հասարակական կարծիք ձևավորող սուբյեկտի մոտ։ 

Իրազեկելով, լայն մտահորիզոն ձևավորելով, թյուրտեղեկատվությունը 

բացահայտելով և դրա դեմ պայքարելով, գիտելիք տարածելով միայն 

կարող է առաջ քաշվել հանրային վարքագծի փոփոխության մոդելները, 

որոնք կարող են դառնալ դրական տեղաշարժի գործիք սեքսիզմի դեմ։  

Այդ սեքսիստական, գենդերային կարծրատիպերը ներարկվում են դեռ 

մանկությունից՝ ծնողների կողմից, հեքիաթների, կատակների միջոցով, 

եթերից։ Կրթական միջավայրում այդ կարծրատիպերը փոխանցվում են 

հագուստի, խաղալիքների, գրքերի, պատմությունների, կշտամբանքի, 

գովասանքի միջոցով։ Գրեթե բոլոր իրավիճակների համար թե ծնողները, 

թե ուսուցիչները կարող են իրենց խոսքը կառուցել՝ սկսելով այն հետևյալ 

արտահայտությամբ՝ «․․․դե դու տղա ես, պետք է․․», կամ «դու աղջիկ ես, 
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պետք է․․․․․»։ Թերևս եթե մի պահ կանգ առնենք և վերլուծենք մեր 

գովասանքի կամ պարսավանքի խոսքը մեր երեխաներին, այն գրեթե 

միշտ զուգորդված է և պայմանավորված է նրանց սեռով՝ ավելի ճիշտ ոչ 

թե կենսաբանական, այլ սոցիալական սեռով՝ գենդերով։ Օրինակ՝ «դե դու 

տղա ես, պետք է լաց չլինես» արտահայտությունը ոչ մի կապ չունի այդ 

երեխայի կենսաբանական սեռի հետ, որովհետև անկախ 

կենսաբանական սեռից, եթե մարդը ֆիզիկական կամ զգացական ցավ է 

ապրում, ապա արտահայտում է այն արցունքների միջոցով: Դա երևույթ 

է, որը տեղի  է ունենում մեր օրգանիզմում, անկախ մեր սեռական 

օրգաններից։ Տղա երեխային սաստելով, որ չպետք է լացես, որովհետև 

տղա ես, ունի բացառապես սոցիալական բնույթ և տիպիկ օրինակ է հենց 

գենդերային խտրական վերաբերմունքի։ Այո, մի զարմացեք, միայն 

աղջիկները չեն ենթարկվում խտրական վերաբերմունքի՝ 

պայմանավորված իրենց սոցիալական սեռով, այս օրերին գիտական 

հանրությունը և շատ հետազոտությունները սեքսիզմի դրսևորումը 

բացահայտում են հենց տղաներին սերմանված թունավոր 

առնականության մեջ, որը իր հետևից բերում է բազում խնդիրներ։  

Եվ այսպես, երեխաները դեռ վաղ հասակից տեղավորվում են երկնագույն 

կամ վարդագույն «կաղապարի մեջ» դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, 

ակնկալիքներով և պահվածքով։ Եվ եթե լինում են ծնողներ, որոնք 

հանդգնում են քանդել այդ գենդերային պատկանելիության 

«կաղապարները» հաստատ հանդիպում են կոշտ դիմադրության այլ 

ծնողների, դպրոցի կողմից: Եվ անասելի մեծ ջանքեր են պահանջվում 

անընդմեջ դիմակայել այդ ծաղրական վերաբերմունքին, որին շատ 

հաճախ զոհ են դառնում երեխաները և վերջիվերջո տրվում  

հասակակիցների ճնշումներին և ձուլվում ընդհանրական ակնկալվող 

սոցիալական սեռի պատկերացման մեջ։ Նման հասարակություններում 

աներևակայելի դժվար է պատկերացնել տրասնգենդեր մարդկանց 

գոյությունը և նրանց ապրումակցումը։ Եվ այսպես՝ խիստ ընդգծված 

գենդերային բևեռացված դերերով երեխաները դաստիարակվում են 

դպրոցում և մտնում հանրային կյանք։ Հենց դպրոցից տղաներին 

էականորեն տարբեր ձևով են պատրաստում կյանքին, քան աղջիկներին։ 

Օրինակ՝ հենց նախադպրոցական, դպրոցական տարիքից, աղջիկներին 

տեղավորում են այն գաղափարական կաղապարի մեջ, որ նրանք 

խնամող են՝ ճաշ են պատրաստում, շորեր են կարում, մանկապարտեզից 

դեռ վերցնում են տիկնիկներ ու ենթագիտակցորեն ընկալում իրենց 

հիմնարար դերը հասարակության մեջ, որպես խնամող, իսկ հարգված 

դերը՝ որպես մայր (նախընտրելի է տղա երեխայի մայր)։ Եվ հենց այս 

կրթական կետից է սկսվում մղձավանջը այն աղջիկների համար, որոնք 

չափահաս կյանքում չեն ամուսնանում, կամ որ ավելի վատթարագույնն է՝ 

չեն մայրանում և արժանանում են բարձրաձայն և լռելյայն խարանի։ 

Չկարծեք, թե տղաներին քիչ է առնչվում այդ խարանը։ Նրանք էլ փոքր 

տարիքից կշտամբվել են զգացմունքներ արտահայտելու համար, և իրենց 



առաքելությունն է համարվել լինել փող հայթայթող, ընտանիք կերակրող, 

առնական կերպար ունենող։ Եվ դրա հետևանքները՝ պակաս 

ողբերգական չեն կարող լինել։  

Հասարակություն Առանց Բռնության ՀԿ-ն, որի համահիմնադիրն եմ ես, 

հաճախ կազմակերպել է դասընթացների ուսուցիչների համար և շատ է 

բախվել այն իրավիճակներին, երբ ուսուցիչները իրենք չեն խրտնել 

բարձրաձայնելու, որ տարբեր ակնկալիքներ ունեն դասարանում 

տղաներից և աղջիկներից։ Գրեթե առաջին արձագանքը ուսուցիչների 

կողմից գենդերային թեմաներով դասընթացների ժամանակ այն 

վերաբերմունք է, որ ահա ևս մի բեռ են դնում առանց այդ էլ քիչ 

վարձատրվող ուսուցիչների վրա։ Ես հակված եմ կարծելու, որ գենդերային 

զգայությունը, մասնավորապես ուսուցիչների կողմից կարող է 

ճակատագրական լինել երեխաների համար, և գենդերազգայությունը ոչ 

թե պետք է դիտել որպես ուսումնական նյութ, որը պետք է դասավանդվի 

դասապրոցեսի ժամանակ, այլ դիտվի ընդհանուր արժեհամակարգ 

կերտելու համատեքստում, ինչպես դա արվում է օրինակ երեխաների մեջ 

կրթելու մարդասիրություն, գթասրտություն։ Չէ՞ որ դա արվում է ոչ թե 

կոնկրետ մի առարկայի դասավանդման շրջանակներում, այլ երեխայի 

ընդհանուր աշխարհընկալման դիտանկյունից։ 

Իհարկե, երբևէ այդ աշխարհընկալման մարդասիրական և 

գենդերազգայուն պատասխանատու դերը չպետք է թողնել միայն 

ուսուցիչների ուսերին, քանզի բացի ծնողներից, ընտանիքից ու դպրոցից, 

երեխաներին կրթում են նաև եթերը, համացանցը, փողոցը, ֆիլմերը, 

հեռախոսը և այլն․․․․ 

Թե ինչպես է ձևավորում գենդերային խտրական վերաբերմունք մեդիան 

և հեքիաթները ավելի մանրամասն կարծարծեն իմ գործընկերները իրենց 

մոդուլներում։ Իրավիճակը, որ երեխաները դեռ վաղ հասակից ընկալում 

են, որ աղջիկները անօգնական արքայադուստրեր են և պետք է փրկվեն 

խիզախ և քաջ արքայազների կողմից անթաքույց է և դաստիարակվում է 

դեռ վաղ մանկուց։ Հագուստի սրահներում հստակ ընդգծված է, թե որտեղ 

են անհամար քանակությամբ վարդագույն զգեստները, մանկական 

շպարը, տիկնիկները աղջիկների համար և խրոխտ, զինվորական 

հագուստը տղաների համար։ Այլ խոսքերով, հասարակական, կրթական 

կյանքում, խիստ ընդգծված են այն դերերը, որոնք պետք է ստանձնեն 

տղաներն ու աղջիկները, և այն անընդմեջ խրախուսվում է բոլոր 

սոցիալական ինստիտուտների կողմից՝ ընտանիք, դպրոց, մեդիա, 

եկեղեցի: 

Տարիքի հետ գենդերային կաղապարի պատկանելիությունը ավելի է 

ընդգծվում։ Իհարկե, թյուր է պատկերացնել, թե գենդերազգայություն 

կարող են փոխանցել երեխաներին գլխավորապես դպրոցում, որովհետև 

ծնողները անվերապահորեն օրինակելի կերպարներ են իրենց 



երեխաների համար։ Ծնողներն են փոխանցում իրենց 

պատկերացումները արժեքների, հավատամքի, մշակութային 

սովորույթների մասին իրենց երեխաներին: Եվ շատ դժվար է 

պատկերացնել, որ հնարավոր է սահուն կոտրել այն կարծրատիպերը 

դպրոցում, որոնք եռանդով և ազգային ավանդույթի անվան տակ 

մատուցվում են երեխաներին տանը։ Հարց է առաջանում՝ իսկ ո՞վ պետք է 

կրթի ծնողներին, որոնք ժամանակին ընդհանրապես զրկված են եղել 

գենդերազգայության մասին տեղեկացված լինել դպրոցում և 

քննադատական միտք զարգացնել՝ հարցադրելու իրենց մեջ սերմանած 

երևույթները։ Եվ այս համատեքստում, ինչքան էլ առաջընթաց ապրի 

դպրոցական ծրագիրը, կամ պետությունները հայեցակարգեր մշակեն 

գենդերային կրթության մասին, դիմադրությունը ծնողների կողմից չի 

դադարելու, եթե ոչ՝ ավելի է ուժգնանալու։  Ըստ այդմ՝ ծնողները նույնպես 

պետք է ընդգրկվեն գենդերային կրթության ծրագրերի մեջ, որպես 

առանցքային դերակատարներ։ Պայքարել գենդերային կարծրատիպերի 

դեմ դպրոցում կրթական ծրագրերի միջոցով առանց ծնողներին 

ներգրավվելու և նրանց աջակցությունն ակնկալելու  առաջին հերթին 

կարող է տրավմատիկ լինել երեխաների համար և չծառայել իր 

նպատակին։ 

Այս մոդուլների առցանց ստեղծումը և հասանելիությունը բոլորին նաև 

նպատակ ունի երկխոսություն սկսել դպրոցի ուսուցիչների և ծնողների 

միջև գենդերային կարծրատիպերի կոտրելու ուղղությամբ՝ քանզի այդ 

կարծրատիպերի կրումը երեխաների համար (թե աղջիկ, և թե տղա) 

կարող է լինել ճակատագրական։ 

Գենդերային կարծրատիպերը և սեքսիզմը հիմնական խոչընդոտներն են 

գենդերային հավասար իրավունքների և հնարավորությունների դե 

ֆակտո հաստատման համար։ Գենդերային կարծրատիպերը և սեքսիզմը 

թերևս մնում են հզոր դիմադրողական ուժ ժամանակակից բոլոր 

հասարակական շերտերում և շարունակում են սկզբունքորեն 

կազմավորել մեր երեխաների աշխարհընկալումը, ակնկալիքները, 

կյանքում կատարվող ընտրությունները և բացասաբար ազդել մեր 

երեխաների վրա: Եվ կրթական համակարգը հենց այն լոկոմոտիվն է, որը 

պետք է միտված լինի կոտրելու այդ դիմադրությունը՝ գիտելիքի ուժով։  

Մաս Երկրորդ։ Գենդերային կարծրատիպերի 

ձևավորումը մարդկության պատմության ընթացքում 

«Ոչ ոք այնքան ամբարտավան, այնքան ագրեսիվ չէ կանանց հանդեպ, 

որքան այն տղամարդիկ՝ սևեռված իրենց սեփական առնականության 

վրա»-Սիմոն Դե Բովուար 

Միանշանակ տարբեր հասարակություններ ունեն տարբեր 

կարծրատիպեր՝ կախված մշակութային առանձնահատկություններից, 

կյանքի սոցիալական պայմաններից, տարիքից, կրթությունից և այլն։ 



Գոյություն ունեն նաև համընդհանուր ընդունված գենդերային 

կարծրատիպեր, որոնք հատուկ են ցանկացած աշխարհագրական և 

սոցիալական կտրվածքներին։ Գերակշռող  հայրիշխանական 

հասարակություններում տղամարդու հետ նույնացնում են ուժը, 

իշխանությունը, կերակրողի դերը, սպորտային կառուցվածքը, 

ագրեսիվությունը, առաջնորդությունը, իսկ կին գաղափարի հետ 

նույնացնում են քնքշությունը, թուլությունը, պասիվությունը, 

հոգատարությունը, հարմարվողականությունը, ընտանիքի 

հավատարմությունը, ամոթխածությունը, զգացմունքայնությունը։ 

Այս մոդուլում որպես օրինակներ մեծամասամբ բերված են 

եվրոպակենտրոն, հայրիշխանական, քրիստոնեական երկրների 

օրինակներ։ Ավելի մեծամասշտաբ հետազոտության արդյունքում պարզ է 

դառնում, որ գոյություն են ունեցել և դեռ ունեն ավելի էգալիտար 

քաղաքակրթություններ, որոնք մարգինալացվում են և անտեսվում։ 

Գենդերային սկզբունքի վրա հիմնված սոցիալական 

խտրականության ակունքները պետք է փնտրել խոր անցյալում: Հին 

եվրոպակենտրոն աշխարհի աստվածաբանական և փիլիսոփայական 

աշխատություններում կինը հաճախ դիտվում է որպես ոչ լիարժեք էակ: 

Տղամարդու գերազանցությունը կնոջ նկատմամբ հույն փիլիսոփա 

Սոկրատեսը արտահայտել է հետևյալ տողերում. «Երջանկությունը 

կայանում է երեք բանում. առաջին` որ դու վայրի կենդանի չես, երկրորդ` 

որ դու հույն ես, և երրորդ` որ դու տղամարդ ես, այլ ոչ` կին»:  

Կամ մեկ այլ հայտնի փիլիսոփա Արիստոտելը ասում էր։ «Կինը կին է 

որոշակի էական որակների բացակայության պայմաններում։ Մենք պետք 

է ընդունենք կանանց էությունը որպես բնությունից դեֆեկտիվությամբ 

օժտված»։ Սուրբ Թոմասը, ով քրիստոնեական եվրոպական աշխարհի և 

գաղութարարության հետևանքով մարդկային պատմության մեջ մնացել է 

որպես մեծ մտածողներից մեկը խորին համոզմունք ուներ, որ կանայք 

տղամարդկանց թերի տեսակն են, (incomplete man, ‘incidental’ being), իսկ 

Ժան Ժակ Ռուսոն կարծում էր, որ կանայք կրթություն չպետք է ստանան։ 

Սոկրատեսի, Արիստոտելի, Սուրբ Թոմասի, Ժան Ժակ Ռուսոյի 

ժամանակներից անցել են հարյուրավոր տասնամյակներ, սակայն 

կանանց խտրականության թեման չի կորցրել իր արդիականությունը: 

Չնայած նրան, որ գրեթե ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր պետությունների 

սահմանադրություններում կինը և տղամարդը ունեն հավասար 

իրավունքներ, իրականում թերևս չկա մի տեղ, ուր կինը չհանդիպի 

գենդերային  անհավասարության:  

Այսինքն` գենդերային խտրական վերաբերմունքը այնքան է 

արմատացած մարդկային պատմության գենետիկ կոդի մեջ, որ այն 

վերածվել է լեզվամտածողության և նույնիսկ իրավական առումով 

հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ամրագրումը օրենքով 



չի վերացնում հազարամյակներով կարծրացած պատկերացումները 

կանանց և տղամարդկանց սոցիալական դերերի մասին։ Թերևս այս 

տարիներին ինձ հանդիպած ամենացցուն արտահայտված օրինակներից 

է․ «Եթե կանայք և տղամարդիկ հավասարապես խելացի են, ապա ինչու 

պատմությունից մենք գիտենք միայն տղամարդկանց հայտնի անուններ, 

բացառապես բոլոր ոլորտներով»։ Այս հարցի պատասխանը շատ պարզ է։ 

Տեսականորեն, պատկերացրեք, որ դու ունեք երկու բույս՝ մեկը խնամում 

եք, ջրում, հոգ տանում, մյուսը՝ մատնված է անտարբերության և 

անհոգատարության։ Ինչպես եք կարծում՝ ո՞ր բույսը հնարավորություն 

ունի աճելու և փթթելու։ Կանայք հազարամյակներով զրկված են եղել 

հանրային կյանքին մասնակցելու, սեփական մարմնի նկատմամբ 

իրավունքներ ունենալու, ուսում ստանալու հնարավորություններից և 

իրենց անքակտելի իրավունքները ձեռք են բերել պայքարի, զրկանքների, 

զոհերի ու զոհողությունների արդյունքում և այն էլ միայն 20-րդ դարում, 

որը մարդկության պատմության ընթացքի համար միայն վերջերս է տեղի 

ունեցել։ Ի միջի այլոց, հենց այս իրավունքների ձեռքբերման հաղթանակն 

է նշվում մարտի 8-ին ամբողջ աշխարհում, և այդ օրը չի առնչվում 

գարնան և գեղեցկության հետ, ինչը նորից կանանց, որպես «երկրորդ 

սեռ», «թույլ սեռ», «գեղեցիկ սեռ» ներկայացնելու մղումով է աղավաղվել 

սովետական տարիներին։ 

«Երկրորդ սեռ» արտահայտությունը առաջ է քաշում 20-րդ դարի 

մտածող-փիլիսոփա, գրող Սիմոն Դե Բովուարը։ Հենց այդպես կոչվող իր 

գրքի՝ «Երկրորդ սեռ»(Second sex)6 մեջ նա առաջ է քաշում մի թեզ, 

համաձայն որի, կին ոչ թե ծնվում ես, այլ դառնում։ Առաջին հայացքից մի 

փոքր անհեթեթ թվացող այս վարկածը ամենևին էլ չի վերաբերում 

սեռային պատկանելիությանը ըստ սեռական օրգանների, այլ 

համատարած ընկալմանը կնոջ նկատմամբ, կամ նրա կանացիության 

նկատմամբ։ 

Սիմոն Դե Բովուարը հանդուգն մտքեր է առաջ քաշում և մտորելու տեղիք 

տալիս։ Օրինակ՝ ամուսնությունը և մայրությունը, որպես կնոջը 

հասարակությունում կարևորելու բնորոշ հատկանիշ։ Նա իր համար 

դավանում է այն սկզբունքը, որ հրաժարվում է լինել լոկ տնային 

տնտեսուհի, այլ սեփական ճակատագրի կերտողը։ Եվ դա առաջին 

հերթին սեփական մտքում որդեգրելու և կրելու վճռականությունն է, քանի 

որ կնոջ դերը վերջիվերջո տեսնել ամուսնության և մայրության մեջ 

հասարակական մեծամասշտաբ ճնշող ակնկալիքն է։ Այդ 

վճռականությունը նա տեսնում է առաջին հերթին ինտելեկտուալ և 

ֆինանսական անկախության մեջ, մասնագիտություն ձեռք բերելու 

պատրաստակամության մեջ, որով կամրապնդվի նրա անկախությունը։ 

Ինչու՞ է հասարակությունը այդքան կարևորում կնոջ ամուսնական 

կարգավիճակը, լռելյայն կամ բարձրաձայն պախարակում միայնակ մորը, 

 
6 Simone de Beauvoir ‘The Second Sex’, ISBN: 9780099744214 



ամուսնալուծված կամ չամուսնացած կնոջը։ Դեռևս 16-րդ դարում 

հեղինակություն վայելող և մինչ այսօր էլ եվրոպական պատմության մեջ 

կշիռ ունեցող Սուրբ Ագուստինը համոզված էր, որ կնոջը հսկողության 

տակ պահելու համար նա պետք է ամուսնացած լինի, քանի որ 

ամուսնացած կինը վստահելի չէ, բայց կառավարելի է, իսկ չամուսնացած 

կինը անկառավարելի է, քանի որ տնօրինում է սեփական գործերը։ Եվ 

ընդհանրապես հազարամյակներով օրինաստեղծ տղամարդիկ, 

փիլիսոփաներ, գիտնականներ, անգամ բժիշկներ ջանք ու եռանդ չեն 

խնայել ապացուցելու համար, որ կանանց ստորադաս, կախյալ 

կարգավիճակը բխում է միմիայն իրենց իսկ շահերից, որ նրանք թույլ ու 

խոցելի են, ենթակա անընդմեջ խնամքի ու պաշտպանության, որ իրերի 

այդ դասավորությունը կնքվել է երկնքում՝ Աստծո կողմից, աշխատում է 

անխափան երկրի վրա և ըստ այդմ՝ վերլուծության և քննարկման 

ենթակա չէ։ Իհարկե, այն վարկածը, որ կանայք երկրորդային են և 

առաջացել են Ադամի կողոսկրից, քրիստոնեական աշխարհում բոլորս ենք 

լսել: Իրական կյանքում ես դեռ չեմ հանդիպել նորածնի, որը ծնվել է 

տղամարդու կողոսկրից, բայց մոլորակի վրա ամեն վայրկյան ծնվում են 

երեխաներ կանանց արգանդից։  

Վերադառնալով, կանացիության հասկացությանը, Դե Բովուարը իր 

գրքում նկարագրում է, որ կանայք ամեն քայլափոխին իրենց մաշկի վրա 

զգում են այդ անվերապահ գերիշխող տղամարդու դերը հասարակության 

մեջ, որը անընդմեջ ու անհագ ցանկություն ունի ընդգծելու այն և անխնա 

քննադատության ենթարկելու և ստորադասելու կնոջը՝ նամանավանդ 

հանրային դաշտում։ Եվ կինը իր լիարժեքությունը, իր ամբողջությունը, իր 

անկախությունը հաստատելու համար պետք է հասկանա այդ 

կախվածությունը ստեղծելու շարժառիթներն ու հանգամանքները, այդ 

կարծրատիպերը ստեղծելու և անվերջորեն պարտադրելու պատճառները 

և միայն քննադատական մտքի զարգացման և հարցադրելու 

պայմաններում կարելի է կոտրել այդ կարծրատիպերը և չդառնալ դրանց 

կրողը։  

Սիմոն Դե Բովուարը կնոջ և տղամարդու հարաբերությունը դիտարկում 

է, որտեղ տղամարդը սուբյեկտ է, իսկ կինը օբյեկտ, տղամարդը՝ 

բանական էակ է, իսկ կինը՝ գերի իր զգացմունքներին՝ պայմանավորված 

հորմոնների առկայությամբ, տղամարդու ուղեղը ավելի զարգացած է 

կենսաբանորեն, քան կնոջը։ Այդ տարօրինակելու (othering) սկզբունքը, 

երբ ճշմարտացիության հիմնաքարը առնականությունն է, կինը միշտ էլ 

դիտվել է մի էակ, որը միշտ հագուրդ է տալիս զգացմունքներին, մտածում 

է հորմոններով և ընդհանրապես իր արգանդով և ձվարաններով 

ստեղծվել է ոչ թե հանրային դիրք զբաղեցնելու համար, այլ մայրանալու 

և ազգը բազմացնելու։ Այլ խոսքերով ասած՝ կինը մի մեծ ինկուբատոր է, 

արգանդ՝ կենսական նշանակությամբ:  Այդ թեզն այնքան է արմատացած 

մարդկանց մտածողության մեջ, որ անգամ կանայք կհոխորտան, եթե ինչ-



որ մեկը հանդգնի ասել, որ մայրանալը կամայական, կենսաբանական 

ֆունկցիա է, հատուկ կնոջը՝ այլ ոչ թե ի վերուստ տրվող մեծագույն 

առաքելություն։ Քավ լիցի, որևէ մտադրություն չկա ստեղծելու թյուր 

կարծիք, որ մայրանալը վատ բան է (նման բան չի կարող ասել կինը, որը 

երկու երեխաների մայր է): Կարևոր է սակայն հարցականի տակ դնել 

կնոջ դերի և առաքելության մասին միայն մայրանալու կամ 

ամուսնանալու սկզբունքով դատելը և նրա արժանիքներն միայն այդ 

դիտանկյունից սահմանափակելը։ 

Այս և բազմաթիվ այլ կարծրատիպերը հղկվում են դարերով: Ցավոք, 

կանայք էլ են հենց այդ կարծրատիպերի կրողը և որոշ դեպքերում նաև 

դրանց ջանասիրաբար տարածողը և արդարացնողը։ Որքան ենք մենք լսել 

այս արտահայտությունը․ «Դե դու այդպես ես կարծում, քանի որ կին ես», 

«Դե կին է մեքենա քշողը, ինչ եք ուզում», «Դե կնգա խելք, հազիվ էլ 

այդքան»։ Այսինքն՝ անընդմեջ դեռ շատ մանկահասակ տարիքից մենք 

սերմանում ենք երեխաներին, (և աղջիկներին և տղաներին), որ կանայք 

իրենց էությամբ, ինչու չէ նաև խելքով, թերի են, կամ ինչպես Դե 

Բովուարն է ասում՝ «ուրիշ են, երկրորդական»։ Եվ իրապես, եթե խորհենք, 

կանանց անընդհատ բաժանում են, դասակարգում են, ստեղծում միֆեր 

(կաթնակեր աղջիկ կամ փողոցային) սկզբունքով, անեկդոտներ, 

կարծրացած կերպարներ (դրանց թվում՝ շիկահեր կանայք, զոքանչներ, 

վհուկներ, պոռնիկներ, կին վարորդներ և այլն)։ 

Եվ այդ դարերով ստեղծված միֆը, որ կանանք կյանքի գրեթե բոլոր 

ասպարեզներում ստորադաս են տղամարդկանց շատ ամուր 

փայփայվում է, օրեցօր ստեղծվում են նոր կարծրատիպեր ամրապնդելու 

այդ միֆը։ Եվ այդ միֆը առավել ցայտուն է արտահայտվում, երբ կինը 

հանդգում է ապստամբել․․․  

Դա շատ կարևոր, դոմինանտ, հայրիշխանության անսասան միֆերից է, 

և անչափ կարևոր է, որ այդ հայրիշխանական մտածողության կրող լինեն 

նաև կանայք, այլապես այն դատապարտված է փլուզման, քանի որ 

կանայք աշխարհի բնակչության չնչին հարաբերակցությամբ, բայց 

մեծամասնությունն են, և եթե այդ կարծրատիպերի կրողները լինեն 

բացառապես տղամարդիկ, ապա այն երկար կյանք ունենալ չի կարող։ Այդ 

իսկ պատճառով, հույժ անհրաժեշտ է, որ կանայք չդիտեն իրենց որպես 

մեկ միասնություն՝ «մենք» նկարագրմամբ, լինի ցանկություն ընդգրկվել 

«կաթնակեր աղջիկ» դասակարգման տակ, և ամեն գնով արհամարհել և 

պարսավել այդ մյուս «փողոցային աղջիկների» դասակարգման տակ 

ընկնողներին։ Այլ կերպ ասած՝ ընդունված լինել տղամարդկանց 

աշխարհում՝ ընդօրինակելով նրանց պահվածքը։  Երբևէ նկատե՞լ եք կամ 

անդրադարձել եք այն մտքին, որ ժամանակակից աշխարհում կանանց 

իրավունքները դիտվում են նույն հարթության վրա, ինչպես 

փոքրամասնությունների իրավունքները կամ նույն հարթության վրա 

ինչպես երեխաների իրավունքները։ Այսինքն՝ լինելով մոլորակի 



բնակչության մեծամասնություն, կանայք (նույնիսկ իրավական առումով) 

դեռ շարունակում են պայքարել, որպես փոքրամասնություն կամ պետք է 

պաշտպանության տակ առնվեն անչափահասների հետ նույն 

սանդղակում։ Սրանք բոլորը շատ խորքային հարցեր են և աներկբա 

ենթակա են վերլուծության ընդհանուր հայրիշխանական համակարգի, 

թունավոր առնականության տեսակետից։ 

Սակայն համահունչ մնալով մոդուլի թեմային, վերադառնանք գենդերային 

կարծրատիպերի թեմային։ 

Անգլերենում բավականին տարածում ունի «Կանայք Վեներայից են, իսկ 

տղամարդիկ՝ Մարսից» արտահայտությունը, որը հաճախակի 

օգտագործվում է ցույց տալու համար դիտարկված տարբերությունը 

տղամարդկանց և կանանց աշխարհընկալման, մտածողության մասին՝ 

համեմատելով այն իրարից միլիոնավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող երկու 

տարբեր մոլորակների հետ։ Այս համեմատությունը գրեթե կարող է 

ընկալվել, որ կանայք և տղամարդիկ տարբեր կենդանական խմբերին 

պատկանող տեսակներ (species) են։ Անխոս, ոչ ոք չի ժխտում, որ կա 

տարբերություն կանանց և տղամարդկանց մեջ։ Սակայն հարցն այն է, թե 

ինչ չափով են այդ տարբերությունները իրապես արտացոլում նրանց 

կենսաբանական տարբերությունները, և որքան են նրանք տարբեր մեր 

գենդերային կարծրատիպերի ընկալմամբ։ Բացահայտելով գենդերային 

կարծրատիպերի էությունն ու բովանդակությունը փաստացի 

հնարավորություն է ընձեռվում հասկանալու, որ նրանք ոչ միայն 

արտացոլում են կանանց և տղամարդկանց տարբերությունները, այլ նաև 

ակնկալում են որոշակի վարքագիծ կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Եթե 

նույնիսկ տղամարդը և կինը արտահայտում են նույն 

նախընտրությունները, ամբիցիաները, երազանքները, միևնույն է 

ակնկալվող կարծրատիպային գենդերային դերը նրանց ուղղորդում է ըստ 

իրենց գենդերային պատկանելիության «կաղապարի»։ Օրինակ, որքան էլ 

նախադպրոցական, հետո նաև դպրոցական տարիքի աղջիկը 

մաթեմատիկական հակումներ ունենա և բոլորը հպարտանան նրա 

ձեռքբերումներով, մեծամասամբ նրա կյանքում կգա մի պահ, երբ 

հասարակությունը նրան կցանկանա ոչ թե մաթեմատիկական 

հաջողություններ, այլ «կանացի երջանկություն»։ Իսկ կանացի 

երջանկությունը, որը շռայլում են աղջիկների հանդեպ որպես 

հաճոյախոսություն, զուտ ակնկալիք է, որ նա պետք է ամուսնանա, 

երեխաներ ունենա ու լավ մայր լինելու համար ձուլվի իր երեխաների 

կյանքի մեջ։  Այս հասարակական, շատ դեպքերում անխոս ճնշումը, 

ստիպում է շատ աղջիկներին հրաժարվել իրենց երազանքներից և տուրք 

տալ հասարակական ակնկալիքներին, այլապես դատապարտված են 

բորոտի (изгой) ճակատագրին։ 



Նաոմի Էլեմերսը իր «Գենդերային Կարծրատիպեր»7 հոդվածում 

դիտարկում է, որ մարդու սոցիալական սեռը կամ գենդերը մարդու 

առաջնային ընկալումն է։ Հիշու՞մ եք վերևում մենք խոսեցինք, երբ 

երեխայի ծնվելուն պես, առաջին հարցը, որ ուզում ենք իմանալ հետևյալն 

է՝ երեխան աղջիկ է, թե՞ տղա։ Հենց այդ պահից մենք կողմնորոշում ենք, 

թե որ «կաղապարի» են նրանք պատկանում իրենց հետևանքային 

ակնկալինքներով։  Այս բևեռացված դասակարգումը հեշտությամբ 

դաջվում է մարդկանց ընկալման մեջ և հենց այդ ընկալումն էլ գենդերային 

կարծրատիպերի ձևավորման և վերարտադրության հիմք է դառնում։  

Ակնհայտ և հաճախ մեջբերվող կարծրատիպային «հաղթական» 

մոտեցումները արդարացնող հիմնական փաստարկներն են, որ կանայք 

և տղամարդիկ կենսաբանորեն տարբեր են, ունեն տարբեր հորմոններ և 

ուղեղի կառուցվածք։ Սա տասնյակ տարիներով թրծված փաստարկ է, 

նույնիսկ կեղծ գիտական հենքով, և դժվար է մեկ կամ երկու 

նախադասությամբ այն այստեղ համոզիչ ժխտելը։ Նյարդաբան Ջինա 

Ռիբոնը իր հեղինակած «Գենդերացված ուղեղ» գրքում մանրամասն 

անդրադառնում է այդ միֆի ստեղծման և զարգացման պատճառների և 

հետևանքների մասին։ Հակիրճ ասեմ, որ չկա ոչ մի գիտական ապացույց, 

որ կանանց և տղամարդկանց ուղեղները ունեն տարբեր կենսաբանական 

կառուցվածք։ 1,400 մարդկային ուղեղների մագնիսական սկանը չի 

հայտնաբերել որևէ էական տարբերություն կնոջ և տղամարդու ուղեղի 

ծավալի կամ կառուցվածքի միջև։ (Joel et al. 2015; see also Fine 2013): Իսկ 

ինչ վերաբերում է հորմոններին, ապա նորից մեջբերեմ Սիմոն Դե 

Բովուարին․ «Կանայք ունեն արգանդ և ձվարաններ և սրանով 

պայմանավորված հանրային ընկալում կա, որ կանայք սուբյեկտիվորեն 

մտածում են իրենց հորմոններով։ Բայց տղամարդիկ հաճախ մոռանում են 

նշել տղամարդու անատոմիայի մասին, որը հստակ ներառում է 

հորմոններ և ամորձիներ, սակայն նրա հորմոնների և սեռական 

օրգանների առկայությունը նրան, չգիտես ինչու, չի խանգարում չկորցնել 

իր օբյեկտիվությունը, տուրք չտալ հորմոններին, մինչդեռ կինը կարծես 

թե գերի է իր սեփական մարմնի ձեռքում»։ Հենց այս ընկալումն է 

արմատացած մարդկանց մեջ դեռ հին դարերից (Արիստոտել․ «Մենք 

պետք է կանանց ընկալենք որպես էակներ, որոնք բնությամբ օժտված են 

դեֆեկտիվությամբ») և ցայսօր էլ ցանկացած իրավիճակ, բանավեճ 

հնարավոր է կարճել հետևյալ նախադասությամբ՝ «Դե կին արմատ է, 

զգացմունքային, պետք չէ լուրջ վերաբերել»։ 

Հարյուրամյակներով շահարկել հորմոնների և ուղեղի կառուցածքի 

թեման ապացուցել է լինել արդյունավետ և անհրաժեշտ է, որ աղջիկներն 

ու տղաները հենց այդ գիտակությամբ էլ կրթվեն թե տանը, թե դպրոցում։  
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Այս երկարաժամկետ կրթական պրոցեսում, կենսաբանական 

տարբերությունները հենք են ծառայում վերագրել որոշ կարողություններ, 

որոնք իրականում սոցիումով պայմանավորված  դերեր են։ Այսինքն ոչ թե 

քո կենսաբանական անատոմիան է քեզ թելադրում, ձևավորում քո դերը 

հասարակությունում, այլ քո սեռի նկատմամբ սոցիալական ակնկալիքն է 

շատ հաճախ արդարացվում, խարսխվում քո կենսաբանական սեռի վրա։  

Ինչու՞ է կարևոր, որ մարդիկ առաջնորդվեն հենց գենդերային 

կարծրատիպերի տեսանկյունից։ Մարդկանց կատեգորիաների բաժանելը 

հեշտացնում է իրականության ընկալումը։ Ամենուրեք և անընդմեջ 

երկբևեռ սահմանների ստեղծումը, սոցիալական   «կաղապարները», 

որոնց մեզ պարտադրում են պատկանել, ուղղակի հեշտացնում է 

սոցիումի կազմակերպումը, ուժի և իշխանության դինամիկան և մեզանից 

ակնկալվող սոցիալական դերերը։ Հենց այդ իսկ պատճառով, բավականին 

վտանգավոր և մեծ դիմադրության է արժանանում այն քննադատական 

միտքը, որը հարցականի տակ է դնում այդ սոցիալական դերերը։ 

Գենդերային կարծրատիպերի ընդգրկուն իրազեկվածությունը կարող է 

ունենալ կործանարար հետևանքներ այն համակարգերի համար, որոնք 

հենց խարսխված են այդ կարծրատիպերի վերարտադրման հենքի վրա և 

ակտիվորեն օգտագործում են այդ կարծրատիպերը մյուսներին իշխելու, 

գնահատելու և դատապարտելու համար։  

Հայրիշխանական համակարգի գործարկման համար հույժ անհրաժեշտ է 

այդ գենդերային կարծրատիպերը վերարտադրվեն հենց վաղ հասակից, 

որպես աշխարհընկալման աքսիոմա։ Կարևորագույն, անհրաժեշտ 

բաղադրիչ է, որ այդ կարծրատիպերը կրեն և աղջիկները և տղաները։  

Ակնհայտ է, որ գենդերային կարծրատիպերի երբեմն ջերմեռանդ 

կրողները հենց կանայք են։ Նրանք, օրինակ, հպարտությամբ և ինչ-որ 

առումով նաև հեգնանքով դատապարտում են ընտանեկան բռնության 

ենթարկված կնոջը, ենթագիտակցորեն կարծելով, որ նրանց հետ երբեք 

նման բան չի կարող պատահել, որովհետև (ա) նրանք շատ խելոք են և 

բռնության դեպքերը կատարվում են միայն հիմար կանանց հետ, և (բ) 

նրանք դրանով անգիտակցաբար պաշտպանության տակ են առնում 

բռնարարին, սեփական ինքնությունը դասելով այդ պարագայում ուժեղի 

կողմը։ Մեկ այլ ցայտուն օրինակ է, կանանց վերարտադրողական կյանքի 

առողջության իրավունքը և դրա հանրային պախարակումը կամ 

դատափետումը։   

Շատ հաճախ մենք ծնողներից լսում ենք, որ մենք տարբերություն չենք 

տեսնում և նույն կերպ ենք դաստիարակում մեր երեխաներին։ 

Գենդերային կարծրատիպերի փոխանցումը երեխաներին տեղի է 

ունենում անգիտակցաբար, մեր լեզվամտածողության միջոցով։ Փորձեք 

հիշել, թե որքան լսած կլինեք այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսին 

են՝ «դե դու աղջիկ ես, պիտի․․․․․», կամ «դե դու տղաների մայր ես, պիտի․․․»։ 



Հաջորդ բաժիններում մենք ավելի մանրամասն կխոսենք գենդերային 

կարծրատիպերի փոխանցման մասին լեզվամտածողության միջոցով, իսկ 

առայժմ բավարարվենք այն փաստով, որ դեռ շատ վաղ հասակից 

երեխաներին սերմանվում են գենդերային կարծրատիպեր, որոնց 

վերարտադրությունը ձևավորում է նրանց աշխարհընկալումը և 

վարքագիծը։ Օրինակ, կա նախապաշարմունք, որ մաթեմատիկան, 

շախմատը այդքան էլ աղջիկների համար չեն և շատ ծնողներ հենց իրենց 

աղջիկ երեխաների մոտ շատ վաղ դպրոցական տարիքից ասում են, դե 

թող սովորի շախմատ, բայց դե աղջիկ ա, էդքան էլ պետք չի գա։ 

Երեխաները ընկալում են նման ձևակերպումները որպես ճշմարտություն 

և իրոք սկսում են հավատալ, որ ասենք շախմատը այդքան էլ հարիր 

զբաղմունք չէ աղջկա համար։ Ըստ վերոնշյալ սոցիոլոգիական հարցման, 

որի համատեքստում հեղինակները դիտարկում են 7-16 տարեկան 

աղջիկների և տղաների վարքագծային տարբերությունները 

մրցակցության, ռիսկի նախընտրության և ալտրուիզմի դաշտում 

պարզվել է, որ մինչև դեռահասությունը տղաները և աղջիկները 

նույնակերպ մրցակցային են, որը տարիքի հետ ավելի է թուլանում 

աղջիկների մոտ։  

Օրինակ՝ կրթական համատեքստում գենդերային կարծրատիպ է 

տեխնիկական գիտությունների մեջ տղաներին տեսնել ավելի 

տաղանդավոր, քան աղջիկներին։ Կա մի հետաքրքիր սոցիալական 

գիտափորձ, երբ նույնական բնութագրերը (CV) ներկայացվում են 

պոտենցիալ գործատուին՝ մեկը տղամարդու անունից, իսկ մյուսը կնոջ 

(Moss-Racusin et al. 2012)։ Եվ դրան հաջորդում է գործատուի կողմից 

առաջարկվող տարբեր պաշտոններ, տարբեր վարձատրություններով։ 

Նմանատիպ բազում օրինակներ կան, երբ վերաբերմունքը կտրուկ 

փոխվել է ինչ-որ իրավիճակում՝ կախված թե այն կատարվում է 

տղամարդու անունից, թե կնոջ։ (Մտածեք այնպիսի իրավիճակների 

մասին, երբ բախվել եք տղամարդկանց և կանանց վերաբերյալ տարբեր 

ընկալումների)։ Գենդերային կարծրատիպերի հենքով սնված այս 

գնահատողական տարբերությունները կարևորագույն հետևանքներ են 

ունենում կարիերայի ձևավորման ժամանակ։  

Հստակ է, որ կանայք շատ ավելի հազվադեպ են ընտրվում 

պատասխանատու և բարձր պաշտոններում, չնայած գրեթե բոլոր 

ոլորտներում միջին ադմինիստրատիվ օղակը կատարում են հենց կանայք։ 

Դիցուք, կրթական հաստատություններում հստակ երևում է, որ չնայած 

ուսուցիչների մեծ մասը կանայք են, բայց որքան նայում ենք որոշում 

կայացնողների, առաջնորդների, ոլորտի պատասխանատուների 

ցանկին, ապա անպայման նկատվում է գենդերային 

անհավասարակշռութուն՝ ի օգուտ տղամարդկանց։  



“Յուրաքանչյուր կին ուսանող, որը աշխատում է  է բժշկի կամ 

իրավաբանի մասնագիտությամբ, գողանում է մեզանից 

[տղամարդկանցից]։ - հատված «Երկրոդ Սեռ» գրքից  

Նման խտրական վերաբերմունքի կարելի է ականատես լինել հստակորեն 

նաև գրեթե ցանկացած աշխատանքային համատեքստում, երբ օբյեկտիվ 

աշխատանքի արդյունավետության չափումը նույնպես արվում է 

առաջնորդվելով գենդերային կարծրատիպերով։ Ելնելով գենդերային 

սոցիալական ակնկալիքներից, բացի մասնագիտական 

հմտություններիցմ հաշվի են առնվում այնպիսի կատեգորիաներ, 

ինչպիսին են` ջերմությունը, ալտրուիզմը և կարեկցանքը։ Սրանք 

մեծամասամբ վերագրվում են կանանց: Եվ շատ երկրներում հայրերը 

ծնողական արձակուրդ վերցնելու շատ սահմանափակ հնարավություն 

ունեն և մեծ դժվարությամբ կարող են երեխաների խնամքը դատական 

վճռով վերցնել իրենց վրա՝ դիցուք հիմնված այն կարծրատիպի վրա, որ 

տղամարդիկ ավելի քիչ  ծնողական կապվածություն ունեն, քան կանայք։   

Ծնող կոնցեպտի ընկալման ժամանակ էլ մենք անպայմանորեն ծնող 

եզրույթը գնահատում ենք տարբեր՝ ըստ կանանց և տղամարդկանց՝ 

ուղղորդված գենդերային կարծրատիպերի ծպտյալ դատողությամբ։ Երբ 

կանայք են դառնում ծնող, մենք անմիջապես ենթադրում ենք, որ 

երեխաների խնամքի առաջին կրողն են նրանք (ես ի նկատի չունեմ 

կրծքով կերակրելը) և երեխայի ծնունդով նրանք պետք է աշխատանքում 

դառնան ավելի քիչ հավակնոտ ու նպատակասլաց։  Մինչդեռ, երբ 

տղամարդիկ են դառնում ծնող, այդ փաստը բացասաբար չի ազդում 

նրանց աշխատանքի վրա։ Իրականում, տղամարդկանց առօրյա կյանքում 

երեխա ունենալու ընթացքում և առավելապես երեխայի ծնունդից հետո 

գրեթե ոչինչ չի փոխվում։ 

Ուստի, շատ կարևոր է ընդգծել և իրազեկել, որ գենդերային 

կարծրատիպերը առնչվում են և կանանց և տղամարդկանց։ 

Վստահաբար, դրանք տարբեր հարաբերակցությամբ են բնորոշում 

կանանց և տղամարդկանց կյանքի ընթացքը, բայց հստակ է, որ 

գենդերային կարծրատիպերը ստեղծում և հղկում են մեր հանրային 

դիրքը։  

Այդ իսկ պատճառով պնդել, որ տղամարդիկ ավելի պակաս ջերմ են 

սեփական երեխաների հանդեպ, այնքան անհեթեթ է, որքան, որ կանայք 

իռացիոնալ են և կարողություն չունեն։   

Գենդերային կարծրատիպերի փոխանցումը միշտ ծպտյալ բնույթ 

ունի և կարևոր է այն արձանագրել։  

 

 



Կարկառուն օրինակ է կնոջ որակի և մասնագիտական 

պատրաստվածության մասին պատկերացում կազմել նրա արտաքինի 

միջոցով։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով մենք ականատես ենք լինում, թե 

ինչպես են քննության ենթարկում հանրային կնոջ արտաքինը, 

սանրվածքը, շպարը, զարդեղենը, և անմիջականորեն երկրորդ պլան է 

մղվում նրա ասելիքը։ Այդ է պատճառը, որ շատ հաճախ հանրային կանայք 

նախընտրում են նմանվել տղամարդկանց իրենց հագուստով, կեցվածքով։   

Հատկանշական է, որ ավելի ու ավելի շատ երկրներում են օրենսդրական 

ակտերի միջոցով փորձում շտկել այս խտրական վերաբերմունքը, բայց 

ծպտյալ (implicit) մակարդակի վրա գենդերային կարծրատիպերը 

շարունակում են ձևավորել մեր վարքագիծը և դատողությունը։     

Վերոնշյալ նկարագրությունից պարզ ու հասկանալի է դառնում, որ 

գենդերային կարծրատիպերը հայկական ծագում չունեն, և 

հարաբերականորեն արմատացած են տարբեր երկրում։ 

Այժմ եկեք վերլուծենք, թե ինչպիսի գենդերային կարծրատիպեր 

գոյություն ունեն հայ հասարակությունում և ինչպես են դրանք 

արտահայտվում։ Հայ հասարակությանը գենդերային հավասարության 

առումով բնորոշ է կարծրատիպային մտածողությունը: 

 

Դ։ Մաս Երրորդ։ Սեքսիզմը որպես գենդերային 

կարծրատիպերի արտադրիչ: Գենդերային դերերի 

ընկալումը հայկական մշակույթում  

«Ես սարսափելի մեղք եմ գործել ծնվելով աղջիկ և հանդգնելով ունենալ 

կարծիք և հանրային կյանք»- Լաուրա Բեյտս «Ամենօրյա Սեքսիզմ» 

Այս բաժնում մենք խոսելու ենք սեքսիզմի որպես երևույթի մասին և դրա 

դրսևորումը հայաստանյան իրականությունում։ Ինչպես նաև փորձելու 

ենք հակիրճ պատմական էքսկուրս անցկացնել, թե արդյոք գենդերային 

հիմքով խտրականությունը ունի հայկական մշակութային արմատներ։ 

Որպես ծանոթ իրավիճակ օրինակ բերեմ, որը լայն տարածում ունի գրեթե 

բոլոր հայկական տներում․ միշտ խնջույքներից, կամ նույնիսկ սովորական 

ընտանեկան ճաշից հետո, կանայք սկսում են հավաքել սեղանը, կարգի 

բերել խոհանոցը, մինչդեռ տղամարդիկ շարունակում են նստած մնալ 

սեղանի շուրջ և քննարկել «լուրջ» հանրային խնդիրներ։ Արդյոք 

համարում եք, որ սա սեքսիզմի դրսևորում է՞։ 

Գործնական։ Փորձեք մտաբերել դեպքեր, երբ ականատես եք եղել 

սեքսիզմի։ 

Այսօր աշխարհում որևէ սոցիալական խմբի պատկանելիությամբ 

պայմանավորված խտրականության ձևեր շատ կան՝ ռասիսզմ, 



քսենոֆոբիա, հոմոֆոբիա և այլն։ Բայց կարծում եմ խտրականության 

ամենահին արտահայտված ձևերից է շարունակում մնալ սեքսիզմը։ Կնոջ 

դերը, որպես օջախի (ջերմության միակ աղբյուրի) կրակը վառ պահելն ու 

չթողնելը, որ այն հանգչի դարձավ կնոջ առաքելություններից մեկը, քանի 

դեռ տղամարդիկ դրսում զբաղվում էին գյուղատնտեսությամբ և 

որսորդությամբ։ Այս կոնցեպտը հիմք է դրել սեքսիզմին և դարեդար 

կարծրացել։ Օրինակ Հին Հռոմում կանայք չէին կարող հանրային դիրք 

զբաղեցնել կամ քվեարկել։ Կանայք հին Չինաստանում դաստիարակվում 

էին Կոնֆուցիոզյան սկզբունքներով, երբ կինը մանուկ հասակում պետք է 

ենթարկվի հորը, ամուսնության ընթացքում՝ ամուսնուն, և այրիության 

շրջանում՝ որդուն։ 

Առաջին անգամ սեքսիզմ տերմինը օգտագործվել է 1965թ-ին 
ուսանողական մի ֆորումի ժամանակ, իսկ տպագիր մամուլում այն 

առաջին անգամ հայտնվել է 1968թ-ին Քարոլայն Բըրդի «Ծնվելով Կին» 

ելույթում․ «Սեքսիզմը դա երբ մարդիկ քննադատում են մարդկանց 

վարքագիծը սեռով պայմանավորված, երբ սեռային պատկանելիությունը 

նշանակություն չունի։ Սեքսիզմը բովանդակային առումով հանգավորվում 

է ռասիզմի հետ»։8  

Պատմության անիվը իհարկե ետ պտտել չենք կարող, որպեսզի 

վերադառնանք սեքսիզմի ակունքներին և փոխենք այն, բայց էվոլուցիայի 

փաստը չենք կարող հերքել և ընդունել, որ թեկուզ այս 

կապիտալիստական աշխարհը չի կարող զարգացում ապրել, երբ 

աշխարհի բնակչության մեծամասնությունը դիտվի որպես թույլ, տնային 

էակ և չմասնակցի հանրային կյանքին։  

Ինչպիսի՞ն է կնոջ հանրային դերի ընկալումը Հայաստանում։ 

Հայաստանի երրորդ հանրապետության նորագույն պատմության վերջին 

շրջանում ավելի հաճախակի է արծարծվում այն մտայնությունը, որ 

որոշակի արևմտյան ուժեր քաղ․ հասարակության միջոցով փորձում են 

խարխլել հայկական պետականության հիմքերը՝ թիրախավորելով 

հասարակության կարևորագույն սոցիալական բջիջներից մեկը՝ 

ընտանիքը։ Այդ մտայնությունը այնքան համատարած կիրառում է 

գտնում, որ արդեն նույնիսկ «գենդեր» բառը ասոցացվում է 

տարաբնույթ մեկնաբանությունների հետ և ներկայացվում է 

որպես հայ ձևավորված մշակույթը տապալելու փորձ։ 

Իմ գործընկեր Հասմիկ Գևորգյանը իր «Գենդեր և Հայկական Մշակույթ» 

մոդուլում մանրամասն անդրադարձ կանի գենդերային դերերի և 

ազգային մշակութաբանությանը, իսկ այս բաժնում թույլ տվեք անել 

հակիրճ պատմական էքսկուրս հայկական մշակույթի մեջ գենդերային 

 
8Caroline Bird, "On Being Born Female," Speech, Episcopal Church Executive Council in Greenwich, Connecticut, 
1968  
https://www.goodreads.com/en/book/show/1613564.Born_Female#:~:text=Watch%20your%20blood%20pressur
e%20rise,shatteringly%20explores%20the%20ongoing%20female   

https://www.goodreads.com/en/book/show/1613564.Born_Female#:~:text=Watch%20your%20blood%20pressure%20rise,shatteringly%20explores%20the%20ongoing%20female
https://www.goodreads.com/en/book/show/1613564.Born_Female#:~:text=Watch%20your%20blood%20pressure%20rise,shatteringly%20explores%20the%20ongoing%20female


խտրականության դրսևորումները և ընդհանրապես գենդերային դերերի 

հանրային ընկալումները բացահայտելու նպատակով։ 

Ինչպես Հ․ Գևորգյանն է նշում իր «Գենդեր․ խնդիրներ և լուծման ուղիներ» 

գենդերային ուսուցման մեթոդաբանական ձեռնարկում9 Հայաստանում 

գենդերային փոխհարաբերությունները բնորոշելը շատ դժվար է, 

որովհետև այն դարերով գտնվել է Արևելքի և Արևմուտքի 

ճամփաբաժնում իր բոլոր սոցիալ-մշակութային հետևանքներով։ 

Գենդերային դերերը հայ իրականությունում հասկանալու համար 

անհրաժեշտ է այն դիտարկել զուգահեռաբար գոյություն ունեցող 

մշակութային համատեքստում՝ հելլենական, ասորական, իրանա-

զրադաշտական, մուսուլմանական և այլն։ Ավելի խորքային վերլուծության 

համար խորհուրդ եմ տալիս ծանոթանալ վերոնշյալ ձեռնարկին, իսկ այս 

բաժնում ուղղակի հպանցիկ կշարադրեմ որոշակի օրինակներ, թե ինչպես 

են գենդերային դերերի իմաստով բուն հայկական մշակութային տարրերը 

փոխկապակցվել զուգահեռ մշակույթների հետ և փոխակերպվել։ 

Օրինակ՝ Մ․ Մաշտոցի աշակերտ Կորյունը իր մատյաններում մեծ 

պարսավանքով և անթաքույց զզվանքով էր հիշատակում կանանց 

վերաբերող պարսկական ավանդույթը․ «․․․․կարճվի և արգելվի սուրբ 

ամուսնության օրենքը․․․մեկ կնոջ փոխարեն թող շատ կանայք առնեն․․ 

աղջիկներն ամուսնանան իրենց հայրերի հետ և քույրերը՝ եղբայրների․․․»։ 

Պատմաբան Մուրադյանը նշում է, որ հայերը, հույները, հնդիկները 

ընտանիքի զարգացման իրենց մշակույթներում ավելի վաղ են դուրս եկել 

խմբային ամուսնության ընթացաշրջանից և զարգացրել 

մենամուսնությունը։    

Մեկ ուրիշ օրինակ, այս անգամ հելլենիստական մշակութային և ասորա-

պարսկական մշակութային առանձնահատկությունների բախմամբ, որ 

ըստ հելլենիստական մշակույթի կանայք հավասարապես կարող էին 

մոտենալ խորանին և աղոթել, այնինչ ասորա-պարսկական մշակույթով 

դա արգելվում էր։ Մեզ է հասել Մարիամի պատմությունը (Արծրունիների 

իշխանական տոհմից), երբ նա որոշել է գնալ վանք աղոթքի, սակայն 

ասորական իշխանությունները նրան արգելել են, որպեսզի մտնի 

սրբավայր։ Նա ուժով մտնում է սրբավայր և վերադարձի ճանապարհին 

նրան սպանում են՝ չհանդուրժելով խիզախ կնոջ վարքագիծը։ 

Ընդհանրապես, եթե համեմատենք եվրոպական եկեղեցական 

պատմության հետ, հայ եկեղեցական պատմության մեջ կանանց դերը 

միշտ էլ կարևորվել է և նրանք կարող էին ունենալ սարկավագուհիների 

կարգավիճակ։ 

Պետական կառավարման տեսակետից հայ պատմության էջերից հայտնի 

են փաստեր, երբ ամուսնու՝ երկրի ղեկավարի բացակայության դեպքում 
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նրա կինը կառավարում էր պետությունը։ Օրինակ՝ մեր թվարկության 

առաջին դարում պետությունը կառավարում էր Էրատո թագուհին՝ 

Արտաշեսյանների տոհմից, չորրորդ դարում՝ Փառանձեմ 

թագուհին՝ Արշակ II-րդի կինը։ Համեմատության համար հարկ է 

նշել, որ Անգլիայում առաջին կին թագուհին եղել է միայն 16-րդ 

դարում։ 

Հայ դիցաբանության և հեքիաթագրության մեջ վառ արտացոլված են հայ 

կնոջ խիզախ և ուժեղ կերպարները և ավելի մանրամասն վերլուծություն 

կարող եք գտնել Հ․ Գևորգյան մոդուլում։  

Մեկ այլ ցայտուն օրինակ գենդերային դերերի բաշխման մասին սոցիալ-

տնտեսական, իրավական համատեքստում իհարկե հարկ է նշել, որ 4-6րդ 

դարերում Հայաստանում գործում էր մի հռոմեա-ասորական 

դատաստանագիրք (ժամանակակից տերմինաբանությամբ 

օրենսդրություն)։ Այդ դատաստանագրքի 152 հոդվածներից միայն 8-ն էին 

փոխառված բյուզանդական օրենսդրությունից։ Մնացածը խիստ 

հայկական օրենքներ էին, այդ օրենսդրությունը քաղաքացիական էր և 

բավականին առաջադեմ՝ հենքում ունենալով անձը։ Այսինքն դեռ 4-6 րդ 

դարերում իրավունքի գերակայության այդ դարերին բնորոշ ընկալմամբ 

օրենսրդություն է գործել հայերի համար։  

Այստեղ անկարելի է շրջանցել և չընդգծել միջնադարյան իրավունքի 

կարևորագույն օրենսդրությունը՝ սահմանված Մխիթար Գոշի 

«Դատաստանագիրքը»։ Ըստ «Դատաստանագրքի» ամուսինը 

պարտավոր էր հարգել կնոջը, հոգ տանել նրա մասին, պահպանել 

ամուսնական հավատարմությունը, իրավունք չուներ կոպիտ վարվել կամ 

ֆիզիկական ուժ կիրառել կնոջ նկատմամբ, այսինքն ժամանակակից 

լեզվով ասած՝ օրենսդրորեն պատժում էր ընտանեկան բռնության 

դեպքերը։ Եվ անհրաժեշտ է նշել, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում 

եվրոպական շատ երկրներում օրենքով թույլատրվում էր պատժել կնոջը 

դաստիարկման նպատակով՝ ֆիզիկական ուժ կիառելով։  

Գոշի «Դատաստանագրքում» նշված է, որ ամուսինների 

մինչամուսնական սեփականությունը պահպանվում է և ժառանգությունը 

հավասարապես ստանում էին և տղաները, և աղջիկները։ Կնոջ մահից 

հետո նրա ժառանգությունը փոխանցվում էր երեխաներին, իսկ եթե 

երեխաներ չկային, ապա հայրական ընտանիքի անդամներին, բայց ոչ 

ամուսնուն։ Այսինքն օրենքների իրականացման մակարդակով 

տարբերություն չէր դրվում կանանց և տղամարդկանց իրավունքների 

միջև և այդ իրականությանը զուգահեռ Եվրոպայում ժառանգությունը 

փոխանցվում էր բացառապես տղաներին։ 

Մեկ այլ հատկանշական օրենք էր, որ ծնողները իրավունք չունեին կյանքի 

ընկերոջ ընտրության ժամանակ պարտադրեին իրենց կամքը։ Իսկ 

եվրոպական շատ երկրներում ծնողների համաձայնությունը ուղղակի 



անհրաժեշտություն էր ամուսնության համար։ Եթե վերլուծենք արևմտյան 

ամուսնության՝ հարսանիքի նույնիսկ այսօրվա արարողությունը, ապա 

ընդգծված երևում է, որ կնոջը խորանի մոտ է ուղեկցում կնոջ հայրը և 

հանդիսավոր փոխանցում ամուսնուն։ 

Հանրային կյանքում միջնադարյան հայ կինը տղամարդկանց հետ 

հավասար հանրային գործերի մասնակից էր և նրանք իրենց այդ 

իրավական, հանրային անկախությունը պայմանավորված էր նրանց 

տնտեսական անկախությամբ։ Մինչդեռ միջնադարյան եվրոպական 

պատկերացումները կանանց դերի մասին հեռու էին հավասար լինելուց։  

 Եվրոպական կրթության հիմնադիրներից Ժան Ժակ Ռուսոն (1712-

1778թթ) համոզված էր, որ կինը չպետք է ունենա կրթության իրավունք և 

հանիրավի, օրինակ եվրոպական շատ երկրներում, այդ թվում նաև 

Անգլիայում, կանայք բարձրագույն կրթության լիարժեք իրավունք են ձեռք 

բերել միայն 20-րդ դարում։  

Թերևս հայոց պատմության մեջ այլ զարգացումներ ապրեին կանանց և 

տղամարդկանց իրավահավասարության նորմերը, հաշվի առնելով անձի 

(առանց գենդերային խտրականության) իրավունքի հենքի վրա 

խարխսված միջնադարյան օրենսդրությունը, եթե կանանց սոցիալական 

սահմանափակումները մեծ թափով չսկսվեին կիրառվել։ Այդ 

սահմանափակումները մեծամասամբ բխում էին ոչ թե օրենսդրական 

անհրաժեշտությունից, այլ օտար արևելաասիական նվաճողներից և 

հարեմներում հայտնվելուց խուսափելու համար։ Նորից հիշելով հայ 

գրականությունը, հատկապես Րաֆֆու վեպերը, երբ աղջիկներին 

մեծացնում էին տղաների շորերով, կամ մեկուսացնում տներում և թույլ 

չէին տալիս դուրս գալ տներից։ Օրինակ՝ Րաֆֆին նշում է, որ «երբ ծնվում 

էր տղա, ծննդաբերած կնոջ շուրջը հավաքվում էին մարդիկ, 

ուրախանում, աղոթում, իսկ երբ ծնվում էր աղջիկ՝ ծնողները 

շնորհավորանքի խոսքեր չէին ստանում և դա դառնում էր դժգոհության 

առիթ»։ 

Ցավոք, տարիների ընթացքում այս արատավոր խտրական 

վերաբերմունքը ավելի արմատավորվեց և այսօր այն ներկայացվում է 

որպես հայկական մշակույթի տարր։ Դրանք աստիճանաբար ստացան 

սովորույթի ուժ, մնացին ձև առանց բովանդակության։ Հայոց 

միջնադարյան պատմության կնոջ իրավունքների ընկալման և 

եվրոպական որդեգրված նորմերի համեմատական զուգահեռներ 

պատահական չեն արվել, այլ ընդգծելու, որ ժամանակակից հայ 

հասարակությունում այն մտացածին, բացասաբար շահարկվող թեման, 

որ կանանց իրավահավասարության, ընտանեկան բռնությունից զերծ 

ապրելու, հանրային կյանքին լիարժեք ընդգրկվելու եզրույթները 

դավադրաբար ներմուծված արժեքներ չեն եվրոպական երկրներից, 

հայկական ընտանիքի հիմքերը խարխլելու և կազմաքանդելու 



նպատակով։ Այդ իրապես անձի իրավունքի նորմի հենքով ստեղծված 

օրենսդրությունը ունի հայկական արժեքահամակարգ, որը 

դժբախտաբար պետականության բացակայության պատճառով և 

արևելաասիական ասպատակությունների ուժի կիրառմամբ 

ստիպողաբար ադապտացվել են հասարակական, ընտանեկան կյանքում։  

Մեկ այլ ծավալուն քննարկման առարկա է հայ կնոջ մասնակցությունը 

քաղաքական կյանքին։ Առաջին հայկական հանրապետության ստեղծման 

ժամանակ՝ 1918թ-ին նույնիսկ չի վիճարկվել կնոջ ընտրելու և ընտրվելու 

իրավունքը, մինչդեռ արևմուտքում 20-րդ դարի առաջին կեսը հայտնի է 

եվրոպական և հյուսիս-ամերիկյան պատմության մեջ որպես 

սուֆրաժիստների պայքար կնոջ ընտրելու իրավունքների ձեռքբերման 

համար։ Անգլիայում կանայք առանց տարիքային սահմանափակման 

ընտրելու իրավունք են ստացել միայն 1928թ-ին։  

Իհարկե խոսել կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության, 

գենդերային խտրականության մասին և շրջանցել Հայաստանի 

խորհրդարայնացման տարիները հնարավոր չէ։ Երբ Հայաստանը մտավ 

Խորհրդային Միության կազմի մեջ 1921թ-ին կանանց և տղամարդկանց 

իրավահավասարության սկզբունքն էր որդեգրված Վ․ Ի Լենինի կողմից։ 

Իրապես, թեկուզ և զուտ աշխատավորական ուժի ընդրգկման 

տեսանկյունից կանայք զանգվածային ընդգրկվում էին հասարակական 

կյանքում։ Խորհրդային Միությունը որպես հակակշիռ կապիտալիստական 

արևմուտքին կատեգորիկ ժխտում էր ֆեմինիզմի 

գաղափարախոսությունը որպես արևմտյան, կապիտալիստական 

գաղափարախոսություն, բայց շատ ֆեմինիստական տարրեր 

ներմուծվում և ներքայնացվում էին սոցիումում։ Օրինակ ուժեղ, հանրային 

կշիռ ներկայացնող կնոջ դերը։ Խորհրդային տարիներին, մասնավորապես 

Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմի տարիներին կնոջ 

դերակատարումը փոխվում էր, հայտնվում էին խիզախ կնոջ կերպարներ, 

ծխող կնոջ պատկերով նամականիշներ և վերջիվերջո արձաններ։ 

Դրանցից ամենացայտունը այսօր Երևանում վեր հառնող Մայր 

Հայաստանի արձանն է՝ որպես ուժեղ, պայքարող կնոջ կերպար։ 

Բնականաբար, կանանց աշխատաշուկա լիարժեք ներգրավելու գործում 

համակարգային փոփոխություններ էին արվում նախադպրոցական և 

դպրոցական հաստատությունների մատչելիությունը ապահովելու 

համար, ինչը՝ մինչ օրս կապիտալիստական աշխարհում կանանց 

հանրային կյանքում առաջընթաց ապրելու համար լուրջ խոչընդոտներ է 

ստեղծում։ Այնուամենայնիվ, ինչպես խոսեցինք վերևում, ընդգծված 

արականացված հասարակարգում՝ լինի դա կոմունիստական, թե 

կապիտալիստկան, խտրական վերաբերմունքը կնոջ նկատմամբ 

կրում է ենթադրական բնույթ և միշտ հակվում է ի 

պաշտպանություն տղամարդակենտրոն համակարգի։ Խորհրդային 

Հայաստանում, գրեթե համահավասար հանրային ընդգրկվածության 



պայմաններում, ընտանիքի ներսում տնտեսվարության հիմնական բեռը 

ընկած էր կանանց վրա: Այլ կերպ ասած, կանանց հանրային կյանքում 

ներգրավածությունը չէր ակնկալում անձնական, ընտանեկան կյանքում 

տնտեսվարության բեռի նվազում կամ կիսում տղամարդկանց հետ։ Իմ 

սերնդակիցները կհիշեն մեր մանկությունից, որ գրեթե անխտիր բոլոր 

ընտանիքներում և մայրերը և հայրերը աշխատում էին, բայց 

այնուամենայնիվ տան հոգսերի, երեխաների խնամքի բեռը ընկած էր 

մեծամասամբ կանանց ուսերին։ Խորհրդային Միությունում կանայք 

ստացան հավասար իրավունքների հնարավորություն 

տղամարդկանց թույլտվությամբ և  նրանց անմիջական 

վերահսկողությամբ, մինչդեռ Արևմուտքում կանայք պայքարում 

էին այդ իրավունքների ձեռք բերելու համար։  

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո գենդերային դերերի ընկալման 

դիտակետից հայ հասարակությունը նորից կանգնեց արևելքի և 

արևմուտքի ճամփաբաժնում, բոլոր գաղափարական հետևանքներով։ 

Դրան գումարվեց նաև պատերազմական և մինչև օրս 

կիսապատերազմական կամ սառեցված պատերազմական իրավիճակը, 

իսկ ինչպես հայտնի է, պատերազմական իրավիճակներում սրվում է 

միլիտարիստական մտածողությունը, որը հայրիշխանության զինված 

թևն է, և այն չի հանդուրժում կանանց ներկայությունը։ Այս մասին ավելի 

մանրամասն կարող եք ծանոթանալ իմ գործընկերոջ՝ Ռոյզին Բուրկեի 

«Կանայք և խաղաղասիրությունը» մոդուլում։ Հետզհետե սոցիալական 

ծանր պայմաններում և կրկին հարմարվելով տղամարդակենտրոն 

համակարգի թելադրված օրակարգին, կանայք զիջեցին իրենց հանրային 

դերը տղամարդկանց և հետ մղվեցին ինչպես ընդունված է կոչել 

«խոհանոցային տարածք», սակայն չզիջելով պայքարը։  

Այսպիսով ավելի խորացավ բևեռացումը, աշխարհաքաղաքական շահերի 

արդյունքում ավելի սրված ձևով  շահարկվեցին գենդերային թեմաները, 

որպես ռուսամետ և ռուսաֆոբ քաղաքական ուղղություններ, 

անդրադարձը հայկական արմատներին և մշակույթին աղճատվեց։ 

Իրավահավասարության հիմնախնդիրները, որոնք Երկրորդ 

Համաշխարհային Պատերազմից հետո դարձան հետագա 

պատերազմները բացառելու Եվրոպայի շարժիչ և հիմնարար 

սկզբունքներ, դարձան խնդրահարույց և մերժելի հայ իրականությունում՝ 

ուղղորդված հակաեվրոպական տրամադրություններով։ Այնինչ ևս մեկ 

անգամ չեմ զլանա շեշտել, որ իրավահավասարության և անձի 

իրավունքի հետքով օրենսդրությունը շատ ավելի խորքային և հին 

կիրառություն ուներ հայ մշակույթում, քան այն առկա էր 

եվրոպական շատ երկրներում։ 

Գենդերային խտրականության հարցը ինչպես բազմիցս նշվեց չունի 

ազգային պատկանելիություն․ որոշ ժողովուրդների մոտ այն օրենսդրորեն 

քողարկվել է իրավահավասարության սկզբունքի ուժով, մյուսների մոտ 



այն ճնշվել է։ Բայց գլխավոր հարցադրումը հայրիշխանական 

համակարգում դեռ առկախ է՝ կինը միշտ և բոլոր ժամանակներում 

պետք է դիտարկվի և հարմարվի տղամարդակենտրոն 

հասարակարգում։  Ինչպես Լինդա Նիկոլսոնն է ասում «Մարդկություն 

ասելով՝ հասկացվում է տղամարդկայինը և տղամարդն է բնութագրում 

կնոջը ոչ թե որպես ինքնուրույն և չհամեմատատվող էություն և արժեք, 

այլ դիտարկվում է որպես տղամարդուն հարաբերվող էակ»։ 

 

Ե։ Մաս Չորրորդ։ Գենդերային կարծրատիպերը հայոց 

լեզվի և լեզվամտածողության մեջ 

Այս բաժնում մենք խոսելու ենք, թե ինչպես է լեզուն փոխանցում 

գենդերային խտրականության ընկալումը, հղկում այն և հրամցնում 

հասարակությանը։  

Աննա Գևորգյանը իր «Գենդերային կարծրատիպերը հայաստանյան 

համատեքստում» հոդվածում10 նկարագրում է լեզուն որպես գենդերային 

խտրականության կարծրատիպերի ստեղծման միջոց, որը թերևս 

ակներև չէ, այլ քողարկված։ Իմ գործընկեր Անի Կոջոյանը իր մոդուլում 

մանրամասն անդրադարձ է կատարում գենդերային խտրականության և 

սեքսիզմի արտահայտմանը մեդիայում: Իսկ այս բաժնում մենք հակիրճ 

կանգ կառնենք միայն լեզվի, իսկ ավելի ճիշտ, լեզվամտածողության վրա։ 

Ինչպես նշում է Հ․ Գևորգյան իր «Գենդեր։ Խնդիրներ և լուծման ուղիներ» 

գրքում լեզուն և տեղեկատվության մատուցման ոճը ընդունելի, լեգիտիմ 

է դարձնում և վերարտադրում գենդերային կարծրատիպը։ Կնոջ կամ 

տղամարդու հանդեպ գործածված տարբեր բնութագրեր կարող են 

ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական երանգ։ Օրինակ՝ 

«տղամարդու տրամաբանություն», «տղամարդ կին», եթե գործածվում է 

կնոջ նկատմամբ, հստակ կրում է իր մեջ դրական երանգներ, բայց եթե 

տղամարդու հանդեպ գործածում ենք «կանացի տղամարդ» կամ «կնոջ 

տրամաբանություն», ապա այն հաստատապես ընկալվում է որպես 

վիրավորանք։ Նման օրինակներ ես համոզված եմ դուք կարող եք 

մտաբերել տասնյակներով, որոնք հնչում են ձեր շրջապատում շուրջօրյա 

ռեժիմով։ Եվ ինչպես Ա․ Գևորգյանն է նշում, մենք շատ հաճախ 

ուշադրություն էլ չենք դարձնում և այդպիսով թույլ տալիս, որ այդ 

կարծրատիպերը վերարտադրվեն, փոխանցվեն ծնողներից երեխաներին 

և այլն։ Լեզվամտածողության վերլուծությունը գենդերային 
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կարծրատիպերի վերարտադրման տեսանկյունից անննկարագրելի 

կարևոր է և միայն դրանք վեր հանելով, հարցականի տակ դնելով կարող 

ենք փոխել մեր լեզվամտածողության գենդերային խտրական տարրերը։ 

Լեզվամտածողության գենդերային խտրական տարրերի օրինակները 

բազում են։ Փորձենք քննարկել դրանցից ամենատարածվածները, որոնք 

կիրառվում են կնոջ նկատմամբ հանրային վայրում։ Թերևս 

լեզվամտածողութան մեջ ամրացած գենդերային կարծրատիպերից 

ամենատարածվածը մեքենա վատ վարելը մեկ արտահայտությամբ 

բնորոշելն է՝ «կին վարորդ»։ Անմիջապես ամբողջականանում է մի վատ 

վարորդի կերպար՝ իր բոլոր բնորոշ գծերով։ Շատ հաճախ ես ինքս եմ ուրիշ 

կանանցից լսում նույն արտահայտությունը՝ «դե կին է վարորդը, պետք է 

ներողամիտ լինել»։ Հայաստանյան իրականությունում յուրաքանչյուր կին 

վարորդ կարող է հատորներով դիպվածներ, իրավիճակներ պատմել, երբ 

ինքը ենթարկվել է խտրական վերաբերմունքի (և, այո, «ազիզ ջան», 

«սիրուն ջան», «արի քեզ օգնեմ տեսնենք մեքենայիդ ինչ ա եղել» 

նույնպես խտրական վերաբերմունք է, կնոջը նսեմացնող, դարձնելով 

նրան սուբյեկտից օբյեկտ և բոլորովին էլ այն պետք չէ ընկալել որպես 

հաճոյախոսություն)։ Միայն պատկերացրեք, թե հանրային ինչ 

հոգեբանական ճնշումների տակ է պարտավոր կինը մեքենա վարել, երբ 

գիտի որ ցանկացած, թեկուզ աննշան սխալ անվերապահորեն 

վերագրվելու է իր կին լինելուն։ Երբեմն մտածում եմ, թե արդյոք 

կկարողանային, ասենք, տղամարդիկ իրացնել այսպես կոչված իրենց 

«ամուսնական պարտականությունը» նման հոգեբանական ճնշման տակ, 

երբ ամեն վայրկյան կնոջից լսեին, որ սխալ են անում, պետք է դանդաղ 

անել կամ արագ անել և այլն․․․․  

Մեկ այլ լեզվամտածողության գենդերային կարծրացած օրինակ է «կին 

արմատը»։ Հիշում եմ տարիներ առաջ գնացել էինք մարզ հարցում 

անցկացնելու և տնամերձ այգում աշխատող տղամարդուն հարցրինք, թե 

արդյոք տանը մարդ կա, որպեսզի իրեն գործից չկտրենք և տան ուրիշ 

անդամների հետ հարցում անենք։ Եվ պատասխանը միևնույն ժամանակ 

շատ ցնցող, խոսուն էր, և շատ սովորական։ Այդ տղամարդը 

պատասխանեց․ «Չէ չկա, մենակ կնիկ արմատ ա»։ Կարծում եմ այս մի 

փոքր էպիզոդը լեզվամտածողության շատ խորքային վերլուծության 

պատճառ կարող է դառնալ: Եվ ես վստահ եմ, որ նմանատիպ էպիզոդներ 

հանդիպում են բոլորիս գրեթե ամեն քայլափոխին։ Ցավով պետք է 

արձանագրել, որ նման արտահայտությունները այնքան սովորական են 

դարձել առօրյայում, որ ընկալվում են որպես սովորական երևույթներ և 

ոչ ոք չի զայրանում կամ զարմանում դրանց վրա։  

Մեկ այլ ընդարձակ քննարկման թեմա է գենդերային խտրական 

վերաբերմունքի արտահայտումը կանանց նկատմամբ քաղաքական, 

հասարակական կյանքում։ Չկա այդպիսի մի կին հանրային գործիչ, որին 

չեն հարցրել, թե ինչպես է համատեղում ընտանեկան և հանրային 



կյանքը, պահում կանացի հմայքը, լինում լավ մայր և այլն․․․ Չեմ հիշում 

նման մի օրինակ, երբ նման հարցեր տալիս են տղամարդ քաղաքական 

գործիչներին, թե ինչպես է հաջողվում նրանց լինել լավ հայր և 

քաղաքական գործիչ։ Տպավորվել է մի դրվագ, երբ տղամարդ 

քաղաքական գործիչը իր կին քաղաքական գործիչ հակառակորդի հետ 

չերկխոսելու, չբանավիճելու համար որպես փաստարկ ասել է՝ «Բա որ 

հանկարծ ճանկռի․․» և արժանացել ոչ թե պարսավանքի, այլ համայն 

ուրախության և ժպիտի։ Վերևում շատ խոսեցինք, որ ժամանակակից 

աշխարհում պետությունները ձգտում են ընդունել օրեսդրություն, որը 

իրավական առումով կպահպանի կանանց և տղամարդկանց 

իրավահավասարությունը և հավասար հնարավորություններ կստեղծի 

կանանց համար հանրային կյանքում կայանալու համար։ Բայց որքանո՞վ 

է դա իրականում իրականանալի, երբ լեզվամտածողությունը փոխանցում 

է սերնդե սերունդ կարծրացած գենդերային պատկերացումները, և շատ 

հաճախ այդ կարծրատիպերը կրում են քողարկված բնույթ, լայնորեն 

հարցականի տակ չեն դրվում հասարակությունում, այլ ծաղրի և 

կշտամբանքի են արժանանում։ Ասել է թե, մինչև մենք վեր չհանենք, 

չվերլուծենք, հարցադրենք այդ կարծրատիպերի ստեղծումը և 

վերարտադրությունը մեր լեզվամտածողության մեջ, միջազգային 

իրավական բոլոր նորմերի և ազգային օրենսդությունների 

բարելավումները կանանց իրավահավասարության հարցում չեն ունենա 

էական, գործնական ազդեցությունը մեր կյանքում։  

Այդուհանդերձ՝ մեր լեզվամտածողության մեջ խիստ առկա, բայց 

թաքնված գենդերային կարծրատիպերի վերարտադրության հետ 

զուգահեռ պետք է նշել հետաքրքրական փաստ, որ հայոց լեզուն գենդերի 

առումով ինքնին չեզոք է։ Օրինակ, ի տարբերություն հնդեվրոպական 

լեզվաընտանիքի գերմանական և ռոմանական լեզուներին, հայոց լեզուն 

չունի քերականակ սեռը բնորոշող դերանուն։ Հայոց լեզվում, եզակի թվի 

երրորդ սեռը կամարտահայտվում է «նա» բառով և չունի սեռային 

պատկանելիություն։ Ռաֆիկ Սանթրոսյանը իր «Սեռ ի հակադարձումը 

գենդերի՝ հայոց լեզվի միջոցով»11 հոդվածում նկարագրում է մի 

սոցիոլոգիական հարցում, որը ցուցադրում է հայոց լեզվի գենդերային 

քերականական չեզոքությունը և հայկական լեզվամտածողության 

խիստ գենդերային խտրական լինելը։  

Նա անցկացրել է փորձարարական բառային ասոցիացիա, երբ հայերեն 

լեզվի կրողները, անկախ իրենց գենդերից, կրթությունից, տարիքից, 

բնակության վայրից, արձագանքել են իրենց առաջին ասոցիացիան այս 

կամ այն բառը լսելուց։ Այս սոցիալական փորձարակական հարցումը տվել 

է բազմակի պատասխանի հնարավորություն (ա․ արական, բ․ իգական, գ․ 

 
11 https://www.evnreport.com/arts-and-culture/sex-vs-gender-through-linguistic-expression-in-armenian 

https://www.evnreport.com/arts-and-culture/sex-vs-gender-through-linguistic-expression-in-armenian


երկուսն էլ, դ․ չգիտեմ) և հարցվողները հնարավորություն են ունեցել 

արտահայտելու իրենց առաջին ասոցիացիան տվյալ բառը լսելիս։ Բառերը 

հիմնականում ընտրվել են լեզվական, քերականական առումով 

գենդերային չեզոքության տեսակետից։ Օրինակ՝ «անհատ» բառը․ 

հարցվողների 72.80% վերաբերել է բոլորին, 20.25 % տղամարդուն և 4.48 

% կնոջը, մնացած 2.47% դժվարացել են պատասխանել։ Մեկ այլ 

«պատգամավոր» բառը, հարցվողների մոտ ասոցացվել է՝ (Արական: 

62.29%; Իգական: 1.70%; Երկուսն էլ: 34.47%; Չգիտեմ: 1.55%).  

Հարցման երկրորդ փուլում բառերը կիրառվել են նախադասության մեջ և 

նորից հնարավորություն է տրվել ասոցացնել այս կամ այն գենդերի հետ։ 

Օրինակ՝ «Նա մասնակցել է եվրոպական առաջնությանը և գրավել 

առաջին հորիզոնականը»։ Հարցվողների միայն 6.03 %-ն է «նա»-ն 

ասոցացրել իգական սեռի հետ, իսկ 39.26 %՝ արական։ Մեկ այլ 

օրինակում՝ «Երկար տարիներ աշխատելուց հետո քաղաքապետը որոշեց 

իր տեղը զիջել երիտասարդ սերնդին»։ Այս նախադասության ասոցացիվ 

վերլուծության ժամանակ հարցվողների ճնշող՝ 87.79% ասոցացրել է «նա» 

բառը տղամարդու հետ, 2.01% կնոջ հետ և միայն 9.12% երկուսի հետ։  

 

Զ։ Հայաստանում ցայտուն արտահայտված որոշ 

գենդերային կարծրատիպերի վերլուծություն 

հետազոտության շրջանակներում 

Այս վերջին բաժնում անդրադարձ ենք կատարում մեկ այլ 

հետազոտության, որը ցայտուն արտահայտում է և մեր 

լեզվամտածողության մեջ առկա գենդերային խտրական 

մտածողությունը, և տալիս է այդ լեզվամտածողության 

ընդլայնվածության և որպես նորմ ընկալվող պատկերը: 

2010-2011 թթ-ին «Հասարակություն առանց Բռնության”» 

հասարակական կազմակերպությունը իրականացրեց սոցիոլոգիական 

հարցում «Զերծ պահիր ինձ քո կարծրատիպերից»12 (այսուհետև՝ 

հարցում)։ Հարցման հիմնական նպատակն էր բացահայտել 

ժամանակակից հայ հասարակության մեջ արմատավորված գենդերային 

կարծրատիպերը, քանի որ այս բացահայտումը առավել կարևոր է 

 
12 «Զերծ պահիր ինձ քո կարծրատիպերից» սոցիոլոգիական հարցում, «Հասարակություն առանց 

բռնության» ՀԿ, Երևան, 2011. Կապուղի՝ http://bit.ly/1QJ2tc9 



երիտասարդ սերնդի համար: Չէ՞ որ նրանք կանգնած են դժվար 

ընտրության առջև` ապրել այնպես, ինչպես նախորդ սերունդները, թե 

փոխել սեփական կյանքի որակը, ձերբազատվել անցյալի կարծրացած 

պատկերացումներից, կառուցել փոխհարաբերությունների մի նոր 

համակարգ, որը հիմնված կլինի փոխադարձ հարգանքի և իրական 

հավասարության վրա: Այստեղ շատ կարևոր է որոշել այն 

կարծրատիպերը, որոնց ազդեցությունն արդեն իսկ սկսել է նվազել,  և 

որոնք հնարավոր կլինի կոտրել մոտ ապագայում:  

Հարցման հաջորդ նպատակներից է որոշել   հասարակության այն 

ոլորտները, որտեղ առավել է նկատվում  կնոջ նվաստացում և նրա 

իրավունքների ոտնահարում, ինչպես նաև վերհանել կարծրատիպերի 

տարածման և ամրապնդման մեխանիզմները: Հիմք ընդունելով 

կատարված դիտարկումները` առաջադրվեցին մի քանի վարկածներ, 

որոնք պետք է ապացուցվեին կամ մերժվեին հետազոտության վերջին 

փուլում: Վարկածներից մեկն այն էր, որ կանայք՝ իբրև ավելի լիբերալ 

խումբ, առավել պատրաստակամ են ձերբազատվել հնացած գենդերային 

կարծրատիպերից սակայն, համաձայն երկրորդ վարկածի, կանայք` 

հատկապես մայրերը, միևնույն ժամանակ գենդերային կարծրատիպերի  

սերմանող և դաստիարակող խումբ են կազմում: 

Հարցման համար կիրառվել է զանգվածային հարցման մեթոդը` 

ստանդարտացված հարցազրույցի տեսքով, ինչպես նաև 

անկետավորում` համացանցում տեղադրված հարցաթերթիկի միջոցով: 

Հարցմանը մասնակցել է ՀՀ մայրաքաղաքի և մարզերի  ընդհանուր թվով 

550 բնակիչ: 

Հարցվողների 68.5%-ը կարծում է, որ գոյություն չունի գենդերային 

հավասարություն, և հանդիպել է անհավասարության դրսևորումների: 

Ընդ որում՝ այդպես է կարծում կանանց 72.2%-ը, իսկ տղամարդկանց 

28%-ը (գծ. 1).    

 

72%

28%

Այո, կյանքում հանդիպել եմ գենդերային 

անհավասարության դրսևորումների

իգական

արական



 

Հարցման արդյունքների ամբողջական պատկերին կարող եք ծանոթանալ 

համապատասխան հղմամբ, իսկ այստեղ եկեք վերլուծենք հայ 

հասարակությունում գերիշխող որոշ գենդերային կարծրատիպերը, որոնք 

արտացոլվում են հայ լեզվամտածողության մեջ։ Ներքոնշյալ 

վերլուծության համատեքստում, ցանկանում եմ կիսվել հարցման մի քանի 

աղաղակող հայտնություններով,  ինչպիսին են օրինակ՝ 

• Կանանց  43.7%-ը և տղամարդկանց 56.6%-ը կարծում է, որ կինն է 

դրդում տղամարդուն իր վրա ձեռք բարձրացնել։ 

• Տղամարդկանց 60.4% և կանանց 36.9% կարծում է, որ կինը չի 

կարող լինել լավ ղեկավար։ 

• Հարցվողների 24.2% կարծում է, որ եթե կինը զբաղված է 

կարիերայով, ապա խնդիրներ ունի անձնական կյանքում։ 

• Կանանց 63.8%  ափսոսում է, որ տղամարդ չի ծնվել։ 

Շատ հաճախ թվերը շատ ավելի խոսուն են, քան բառերը և ավելի հստակ 

պատկերացում են տալիս, թե որքան արմատացած է գենդերային 

նորմատիվ մտածողությունը մեր մեջ։ 

Ինչպես արդեն բազմիցս նշվեց, գենդերային կարծրատիպերի զոհեր 

կարող են լինել ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ։ Շատ հաճախ 

գենդերային կարծրատիպերի հետևանքով մարդիկ չեն կարողանում 

ինքնարտահայտվել, մասնագիտական հաջողությունների հասնել, 

կայանալ որոշակի ոլորտներում կամ ընտանիքում, փոխարենը դառնում 

են շրջապատի կարծրացած մտածողության զոհ՝ գնալով որոշ զիջումների։ 

Այդ պատճաոով կարևոր է կարծրատիպերի դեմ պայքարելը և դրանք 

կոտրելը։ Գենդերային կարծրատիպերի արդյունքում ձևավորվում են 

գենդերային սոցիալական նորմեր, որոնք կանանց և տղամարդկանց 

վարքի որոշակի ընդունված ձևեր են։ Գենդերային նորմերը 

պարտադրվում են մարդկանց՝ նրանց կենսաբանական սեռից ելնելով՝ 

հասարակական ընկալումներին և սպասումներին համահունչ։ Ելնելով 

այդ պատկերացումներից` կանայք և տղամարդիկ սոցիումում 

կատարում են իրենց՝ կենսաբանական սեռով պայմանավորված 

գենդերային դերեր, որոնք թելադրում են հասարակության կողմից և 

կանանց և տղամարդկանց։  

Կատարել այս կամ այն գենդերային դերը նշանակում է ունենալ 

տղամարդուն կամ կնոջը համապատասխան արտաքին տեսք, հագուստ, 

շարժուձև, խոսք, հասարակական կամ քաղաքական դիրք, ստանձնել 

հասարակության մեջ այդ գենդերին հատկացված գործառույթը։  

Շատ հաճախ մարդիկ իրենց կյանքի ընթացքում դառնում են այդ 

գենդերային դերերի գերին՝ կողմնորոշված գենդերային 



կարծրատիպերով, որոնք իրենք լսել և ընկալել են որպես նորմ դեռ շատ 

վաղ հասակից։ 

Վառ ընդգծված գենդերային կարծրատիպերից է՝ օրինակ հայոց լեզվում 

արմատացած մի շարք արտահայտություններ՝ ինչպիսին է, օրինակ՝ 

«տունն ա մնացել» արտահայտությունը։ Թերևս հայ մարդը իր կյանքի 

ընթացքում բազմիցս լսում է այս արտահայտությունը, որը բացառապես 

վերագրվում է իգական սեռի ներկայացուցիչներին։ Նման հանրային 

կարծրատիպը ստիպում է աղջկան դեռ վաղ հասակից մտածել ու ձգտել, 

որ իր առաքելությունը այս կյանքում տանը չմնալն է, այլ խոսքերով ասած՝ 

ամուսնանալը, որովհետև որոշակի տարիքից հետո ստիպված են կրել 

տանը մնացածի պիտակը և խորտակել իրենց կյանքը։ Թերևս որքան կին 

քաղաքական, հասարակական գործիչներ է կորցրել Հայաստանը՝ գերի 

լինելով գենդերային այս կարծրատիպին: Եվ և շատ ժամանակ կանայք 

ուղղակի փորձում են համակերպվել այդ իրողության հետ, զոհ գնալ 

հասարակական կարծիքին, քան թե հանդգնություն ցուցաբերել և 

արտահայտել սեփական կարծիքը կամ ընկալումը։ Սեփական կարծիքի 

արտահայտումը կնոջ համար ենթարկվում է պիտակավորման։ Սեփական 

կարծիքը անվերապահորեն արտահայտող կինը ամենայն 

հավանականությամբ կպիտակավորվի որպես «լաչառ», «հիստերիկ», 

«հայ կնոջը ոչ-հարիր»։ Այլ կերպ ասած գենդերային կարծրատիպը դեռ 

շատ մանկուց որոշում է մեր դերը հասարակության մեջ՝ մեծամասամբ 

թելադրված սովորույթի կամ հասարակական կարծիքի ուժով։ Հարցման 

արդյունքներից մեկը ցույց է տալիս, որ հարցվածների 74%-ի կարծիքով 

ազատությունը սահմանափակում է հասարակական ճնշումը։ Սա ահռելի 

հասարակական բեռ է, որ մասնավորապես աղջիկները ստիպված են կրել 

իրենց ուսերին։  

 



 

 

Թերևս հասարակական կարծիքի ճնշումը ձևավորում է ոչ միայն 

աղջիկների որոշակի դերը, զգացմունքների արտահայտման 

թույտվության չափը և կարևորությունը, այլ նաև տղաների։  

Վերցնենք մեկ այլ կարծրատիպային արտահայտություն․ «դու տղա ես, 

ինչ ես աղջկա նման լացում» կամ «դու տղա ես, ցավին դիմացիր»։ 

Այսինքն երեխաներին փոքրուց սովորեցնում ենք դերեր, որոնք 

բացառապես կապ չունեն իրենց կենսաբանական սեռի հետ, այլ 

վերարտադրված սոցիալական գենդերային դերերի դրսևորումներ են՝ 

պայմանավորված սոցիումում առկա գենդերային հատուկ 

ընկալումներին։  

Թերևս գենդերային կարծրատիպերի ցցուն օրինակը Հայաստանում 

սեռով պայմանավորված աբորտների քանակն է: 

ՄԱԿ-ի Զարգացման գործակալության հաշվետվության հեղինակները 

նկատում են, որ Հայաստանում տարեկան 1,400 աղջիկ չի ծնվում սեռով 

պայմանավորված աբորտների պատճառով13։  

Սույն հաշվետվությունը կազմվել է ՀՀ Առողջապահության 

նախարարության և Վերարտադրողական Առողջության Ինստիտուտի 

հետ համատեղ։ Հաշվետվությունը անցկացվել է 2011թ․ 2830 

ընտանիքներում՝ երբևէ հղի կանանց շրջանում (15-49 տարեկան)։  

 
13 https://www.geneticsandsociety.org/article/1400-girls-not-born-armenia-annually-because-sex-selective-
abortions-report-0 
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Համաձայն պաշտոնական վիճակագրության 1993թ-ից ի վեր 

նորածինների հարաբերակցությունը կազմել է 110-120 տղա և 100 

աղջիկ, որը էականորեն բարձր է միջինից (102 տղա – 106 աղջիկ)։ 

Այսինքն դեռևս չծնված, հասարակությունը, տվյալ պարագայում այդ 

ընտանիքը, և ամենայն հավանականությամբ ոչ հղի կինը որոշում է 

կայացնում, որ երեխան, պայմանավորված բացառապես իր սեռային 

պատկանելիությամբ, չի ծնվելու։ Հայաստանը սեռով պայմանավորված 

աբորտների թվով զբաղեցնում է աշխարհում առաջին եռյակը14, որը 

ժողովրդագրական աղետ է։  

Նմանատիպ պատկերի դեպքում, երբ տղաների նախընտրությունը 

ընտանիքում շատ ցայտուն է արտահայտված, զարմանալի չէ, որ ըստ 

«Զերծ պահիր ինձ քո կարծրատիպերից» հարցման կին հարցվողների 

63.80%-ը ափսոսում է, որ տղա չի ծնվել, այնինչ տղամարդ հարցվողների 

միայն 15.4%-ն է ափսոսում, որ աղջիկ չի ծնվել, այն էլ մեծամասամբ 

բանակ չգնալու համար։ Նման գերիշխող թիվը  63.80%-ը քանակական 

այն արտացոլումն է, որ աղջիկները դեռ վաղ տարիքից չեն ուզում աղջիկ 

լինեն, որովհետև կարծում են, որ տղաները ավելի արտոնյալ են։  

 

 

Հաջորդ կարծրատիպը՝ «Կնոջ գլխավոր և միակ առաքելությունն է 

ընտանիքի մայր լինելը» թերևս մարդկության պատմության մեջ 

ամենատարածված և հասարակության կողմից ընկալելի կարծրատիպը։ 

Այն կինը, որ իր կյանքի ընթացքում երեխա չի ունենում ընկալվում է ոչ-

ամբողջական։ Թերևս տարբեր հասարակություններում այս 

կարծրատիպը միտում ունի փոխվելու, կոտրվելու, բայց արդյոք այդ 

միտումը նկատվում է նաև Հայաստանում։ Հայ հասարակությունում 

 
14 https://www.reuters.com/article/us-armenia-women-abortion/armenians-urged-to-value-their-women-as-
abortions-of-girls-skew-population-idUSKBN1CE08P 

արական իգական

15.40%

63.80%

Կանանց և տղամարդկանց դրական 

պատասխանները "Ձեր կյանքում պատահո՞ւմ 

են այնպիսի պահեր ,  երբ ափսոսանքով ասում 

եք. "Ինչո՞ւ  ես  տղա  չծնվեցի" կամ "Ինչո՞ւ ես 

աղջիկ չծնվեցի"

https://www.reuters.com/article/us-armenia-women-abortion/armenians-urged-to-value-their-women-as-abortions-of-girls-skew-population-idUSKBN1CE08P
https://www.reuters.com/article/us-armenia-women-abortion/armenians-urged-to-value-their-women-as-abortions-of-girls-skew-population-idUSKBN1CE08P


գրեթե բոլոր դեպքերում հաջողակ, ինքնուրույն, առանց երեխաների կինը 

միշտ ասեկոսների և բամբասանքների թիրախ է և մեծամասամբ 

որակվում է շրջապատի կողմից որպես թեթևաբարո կին, իսկ ամուսին և 

երեխաներ ունեցող կինը հասարակությունում ունի «առաքինի» դերը, 

անկախ նրա անհատական հատկանիշներից, ձեռքբերումներից և 

արարքներից։ Սա նույնպես կարկառուն գենդերային կարծրատիպ է, 

քանի որ առողջ բանականությունը թելադրում է, որ անձնագրում զուտ 

ամուսնության կնիք ունենալով և երեխաների առկայությունը դեռ չի 

նշանակում բարոյականություն, որն էլ որ լինի այդ բարոյականության 

սահմանումը։ Հարցման մասնակիցներից մեկը նշել էր. «Երբևիցե լսե՞լ 

եք, որ բաժանված տղամարդու հետևից խոսեն, մի բան էլ նրան են 

խղճում, կարեկցում»: Այո´, հասարակական կարծիքը, չգիտես ինչու, 

միշտ տղամարդու կողմն է ուղղված. «լքված կին»,  «միայնակ մայր»,  

«միայնակ կին», այս բոլորն այն հասկացություններ են, որոնք  ընկած են 

«կինը առանց տղամարդու հասարակության ոչ լիարժեք անդամ է» 

գենդերային կարծրատիպի հիմքում, և որը չափազանց խորն է ամրացած 

մեր գիտակցության մեջ: 

Եկեք տեսնենք, թե ինչպես են բաշխվել հարցման մասնակիցների 

պատասխանները այս և նման այլ կարծրատիպերի վերաբերյալ։  

 

72.5%
39.5%

29.8%
24.9%

24.2%
24.2%

12.9%
9.5%

Հետևյալ դատողություններից որո՞նց հետ եք 
համակարծիք

կինը բիզնեսում մեծ հաջողությունների  է հասնում միայն 
անկողնու միջոցով
աշխատող կանանց երեխաները պակաս խնամված  ու 
դասիարակված են
եթե կինը զբաղված է կարիերայով, ապա նա խնդիր ունի 
անձնական կյանքում
կնոջ միակ ու գլխավոր առաքելությունն է ընտանիքի մայր 
լինելը
առօրյա տնային հոգսերը սպառում են կնոջ ողջ էներգիան, և 
նա ֆիզիկապես չի կարող զբաղվել կարիերայով
կինը չի ձգտի աշխատելու, եթե ամուսինը բավարար գումար 
վաստակի
աշխատանքը տալիս է կնոջը նյութական անկախություն

կինը պետք է ունենա հետաքրքիր աշխատանք, լինի կրթված 
և զարգացած, որպեսզի օրինակ ծառայի երեխաներին



Ի դեպ այն կարծրատիպը, որ կնոջ առաքելությունը մայր դառնալն է ծնում 

է մեկ այլ կարծրատիպ, որ կանայք ընդհանրապես չեն կարող լավ 

ղեկավար լինել և տղամարդկանց միայն 14%-ն է համաձայն աշխատել 

կնոջ ղեկավարության ներքո։  

 

Ավելին, ընդհանուր թյուրըմբռնում կա, որ կանայք կարիերայում 

հաջողության են հասնում միայն ինտիմ բնույթի ծառայություններ 

մատուցելու դիմաց, բայց ոչ իրենց խելքի և բանիմացության շնորհիվ։ 

Այդպես մտածողների 42.3%-ը կանայք են, իսկ 57,7%-ը՝ տղամարդիկ։ 

Ինչպես նկատելի է, կանանց ճնշող մեծամասնությունն էլ է այդպես 

կարծում: Սա համատարած գենդերային կարծրատիպերի ամրապնդումն 

է խիստ ընդգծված հայրիշխանական հասարակությունում, որտեղ 

հոսանքին հակառակ գնալը (այսինքն քննադատաբար մտածելը) 

արժանանալու է խիստ գնատահանքի և անարգանքի։ Կանանց 

նկատմամբ թերհատավությունը, որ կարող են առանց կանացի հմայքը և 

սեքսուալությունը չարաշահելու հասնել հաջողությունների դատողության 

հետ առավել համաձայն են 18-26 տարեկանները, ընդ որում թե 

ամուսնացած թե ամուրի կանայք։  

  

 

60.4%

39.6%

Կինը չի կարող լավ ղեկավար լինել

Արական

Իգական

35.40%

29.70%

12.20%11.50%
9.50%

1.70%

Համակարծի՞ք եք  "Եթե կինը զբաղված է 

կարիերայով, ապա նա խնդիրներ ունի 

անձնական կյանքում " դատողության 

հետ

(կանանց դրական պատասխանները 

ըստ տարիքային խմբերի)

18-25 14-17 26-35 36-45 46-55 56 և բարձր



 

Ընտանիքում գենդերային կարծրատիպերը ավելի դրսևորված են 

արտահայտվում, երբ աղջիկները ի տարբերություն իրենց եղբայների 

կամ տղա ընկերների ստիպված են որոշակի ժամից ուշ սահմանափակել 

տեղաշարժվելու իրավունքը՝ բացառապես կախված նրանց աղջիկ լինելու 

փաստի հետ, կամ հագուստի և սանրվածքի կրումը՝ որը հաճախ պետք է 

հավանության արժանանա ընտանիքի տղամարդու կողմից՝ հոր կամ մեծ 

եղբոր։ Մեկ այլ արտահայտված կարծրատիպ է՝ տղաների հետ 

ընկերություն անելու ցանկությունը համաձայնեցնել ընտանիքի 

տղամարդու՝ հոր կամ եղբոր հետ։  

Հայաստանյան իրականությունում շատ կարևորվող գենդերային 

կարծրատիպ է աղջկա կուսության խնդիրը։ Գաղտնիք չէ, որ 

Հայաստանում անվերապահորեն ամոթ է, որ տղամարդը ամուսնության 

ժամանակ կույս լինի, այնինչ կնոջ համար դա պարտադիր պահանջ է և 

անհաշվելի են այն դեպքերը, երբ կյանքեր են խորտակվում կամ նույնիսկ 

ինքնասպանության դեպքեր են լինում հենց այս «հույժ կարևոր» 

կարծրատիպի իրացման ժամանակ։ Ըստ հարցման արդյունքների 

մարզերի երիտասարդ տղաների 62,5% և երևանաբնակ երիտասարդ 

տղաների 56.7% մեծ նշանակություն են տալիս աղջկա կուսությանը և 

որակում, որ «ոչ կույս աղջիկները տուն տանելու ապրանք չեն»։ Միայն 

այս մեկ նախադասության մեջ առկա են գենդերային կարծրատիպերի մի 

բույլ, ընդհուպ մինչև աղջկան ապրանքի հետ համեմատելը։ 

 

 

արական իգական

21.7%

78.3%

22.1%

77.9%

25%

75%

32.6%

67.4%
58.5%

41.5%

68.6%

31.4%

Կարևո՞ր է արդյոք ձեզ համար ձեր ապագա 

հարսի/փեսայի, կնոջ/ամուսնու կուսությունը
այդ հարցը վերաբերում է միայն ամուսնացող զույգին

այո, դա շատ կարևոր է. թե' աղջիկը, թե' տղան պետք է մաքուր 
լինեն միմյանց նկատմամբ
ինձ համար կնոջ կուսությունը այնքան էլ կարևոր չէ, բայց ի՞նչ 
կասեն հարևանները, բարեկամները
ցանկալի է, բայց ոչ պարտադիր

կարևոր է միայն աղջկա կուսությունը 

ո՞վ է այսօր ուշադրություն դարձնում նման հարցերին



Բոլոր հասարակությունում առավել տարածված գենդերային 

կարծրատիպերից են անձնական հատկանիշների, 

պարտականությունների, մասնագիտությունների, զբաղմունքների և 

անգամ սպորտաձևերի  տարանջատումը  ըստ գենդերային 

պատկանելության: Եվ Հայաստանը բացառություն չէ։ Կյանքում հաճախ 

հանդիպում ես այնպիսի իրավիճակների, երբ մարդիկ, առաջին իսկ 

հայացքից, այս կամ այն մարդուն վերագրում են  այնպիսի հատկանիշներ, 

որոնցով, ըստ նրանց, պետք է օժտված լինի տվյալ գենդերի 

ներկայացուցիչը, և անտեսում են նրա իրական բնավորության գծերն ու 

ընդունակությունները: Չի կարելի խնամված, ոչ այնքան առնական 

կազմվածք և շարժուձև ունեցող տղամարդկանց պիտակավորել կամ 

շիկահեր կանանց` անխելք անվանել: Այդպիսի սխալ 

պատկերացնումները քայքայիչ գործառույթ են կատարում 

հասարակության մեջ և ստեղծում են լարվածություն: Որպեսզի այդ 

լարվածությունը վերանա կամ գոնե թուլանա, անհրաժեշտ է զուտ 

կանացի և զուտ տղամարդկային հատկանիշների` դերերի մասին 

պատկերացումների փոփոխում: Եվ դա կարծես թե սկսում է տեղի 

ունենալ մեր հասարակությունում. ավանդական բնութագծերը 

միահյուսվում են ժամանակակից պատկերացումների հետ, սեռից 

անկախ գնահատելով անհատին` ելնելով նրա ունակություններից, 

հնարավորություններից, կրթության մակարդակից և անձնական 

հատկություններից: 

Մեր հարցման մասնակիցներին առաջարկվել էր տարբեր 

հատկանիշներից բաղկացած ցուցակ, որից նրանք պետք է ընտրեին, 

իրենց կարծիքով, կանացի և տղամարդկային հատկանիշները: 

Արդյունքում ստացվեց հետևյալ պատկերը (գծ. 31). 



 

Առավել կանացի են համարվում` գթասրտությունը, խորամանկությունը, 

հոգատարությունը, հարմարվողականությունը, քնքշությունը, 

ինտուիցիան, բամբասկոտությունը, զգացմունքայնությունը, 

չարախոսությունը, շատախոսությունը և թուլությունը, իսկ 

տղամարդկային են` խելքը, կոպտությունը, դաժանությունը և ուժը: 

Վերջին հաշվով, ոչ թե կենսաբանական սեռը, այլ սոցիալ-մշակութային 

նորմերն են սահմանում հոգեբանական հատկանիշները, վարքագիծը, 

գործունեության տեսակները, տղամարդու և կնոջ 

մասնագիտությունները: 

Չնայած այսօր կին-բժիշկ, կին-ինժեներ բավականին հաճախ հանդիպող 

մասնագիտություններ են, սակայն մարդիկ դեռևս որոշ 

վերապահումներով են վերաբերվում նրանց: Հասարակության ճնշող 

մեծամասնությունը նախընտրում է, որ իրեն սպասարկող 

ատամնաբույժը, գինեկոլոգը, վիրաբույժը լինի տղամարդ:   

Ահա թե որ մասնագիտություններն/զբաղմունքներն են հարցվողները 

կապում այս կամ այն սեռի հետ`    

Մասնագիտություն  Կին Ընդհանուր Տղամարդ 

բժիշկ 6% 75.5% 19% 

78%

88%

88%

88%

79%

76%

91%

36%

91%

92%

90%

91%

92%

79%

83%

78%

49%

82%

94%

90%

86%

46%

91%

61%

51%

71%

70%

71%

60%

94%

60%

36%

46%

44%

47%

69%

81%

70%

90%

83%

40%

49%

52%

92%

խելք

գթասրտություն

խորամանկություն

ճաշակ

կարգապահություն

կազմակերպչական ձիրք

հոգատարություն

կոպտություն

հարմարվողականություն

քնքշություն

ինտուիցիա

բամբասկոտություն

զգացմունքայնություն

անձնազոհություն

աշխատասիրություն

փառասիրություն

դաժանություն

խանդ

շատախոսություն

չարախոսություն

թուլություն

ուժ

Տվյալ հատկանիշները ո՞ր սեռի հետ եք 

նույնացնում
իգական արական



դաստիարակ 75.1% 22.4% 2.5% 

ուսուցիչ 34.2% 63.1% 2.7% 

դերձակ 37.8% 52.9% 9.5% 

խոհարար 14.7% 61.6% 23.6% 

դիզայներ 35.8% 56% 8.2% 

մոդել 52.2% 44.9% 2.9% 

ձեռներեց 22.1% 51.2% 46.7% 

վարսահարդար 23.3% 69.6% 7.1% 

վաճառող 18.2% 71.1% 10.7% 

մատուցող 24.9% 60.1% 15% 

թիկնապահ 1.3% 18.2% 80.5% 

ոստիկան 1.5% 31.2% 67.3% 

զին.աշխատող 1.8% 25.1% 73% 

վարորդ 2% 35% 61% 

 

Վերը նշված մասնագիտություններից /զբաղմունքներից   միայն երկուսն 

են, որ հարցման մասնակիցները համարել են զուտ կնոջը բնորոշ` 

դաստիարակը և մոդելը, իսկ տղամարդկային են համարվել թիկնապահը, 

ոստիկանը, զինաշխատողը և վարորդը:  

Ինչ վերաբերում է վարորդի աշխատանքին, այստեղ իրոք զգացվում է 

գենդերային կարծրատիպի խորը ազդեցությունը: Այսօր մեր քաղաքների 

փողոցներում հաճախ ես հանդիպում մեքենայի ղեկին նստած կին-

վարորդներ, մինչդեռ երբեք չես լսի տղամարդ-վարորդ 

արտահայտությունը։ Սակայն գրեթե երբեք չես հանդիպի մի կնոջ, որը 

վարորդ աշխատի: Ի՞նչն է պատճառը: Դա ուղղակի ընդունված չէ մեր 

հասարակությունում: Եվ առհասարակ, տղամարդկանց 19%-ն այնքան էլ 

գոհ չէ, որ կանայք մեքենա են վարում, իսկ 9%-ը համարում է, որ կանանց 

պետք է ուղղակի  արգելել ավտոմեքենա վարել: 

Ի դեպ, տարիներ առաջ «Հասարակություն Առանց Բռնության» 

կազմակերպությունը մի սոցիալական ֆլեշմոբ անցկացրեց Վանաձոր 

քաղաքում, երբ թռուցիկներ էին բաժանվել քաղաքում անվճար տաքսի 

ծառայության մասին։ Բնականաբար, զանգողները շատ էին, բայց նրանց 

սպասվում էր անակնկալ։ Անվճար տաքսու վարորդը կին էր․ որը շատ 

անսպասելի էր հաճախորդների համար և տաքսու մեջ նստած էր նաև 

հարցազրուցավար, որը ճանապարհին զրուցում էր հաճախորդի հետ և 



փորձում միասին վերլուծել այդ և նմանատիպ գենդերային 

կարծրատիպերի պատճառները և հետևանքները։ 

Ինչպես արդեն նշել էինք, մեր հասարակությունում ընդունված է 

տարանջատել կանացի և տղամարդկային ոչ միայն հատկանիշները, 

մասնագիտությունները և զբաղմունքները, այլ նաև մարզաձևերը: 

Այսպես, օրինակ` 

 

Ինչպես երևում է, այս մարզաձևերից ամենականացին են համարվում 

սպորտային պարերը: Մնացած մարզաձևերը, բացի վոլեյբոլից, 

մեծամասամբ տղամարդկային են համարում: 30.9%-ը, նշելով 

ծանրամարտը որպես ընդհանուր մարզաձև, հավանաբար նկատի է 

ունեցել վերջին տարիների մեր հայ կին ծանրամարտիկների 

հաջողությունները, և այդ մարզաձևը հասարակության գիտակցության 

մեջ դադարել է զուտ տղամարդկային համարվել:  

Եվ վերջում հակիրճ ցանկանում եմ անդրադառնալ մեկ այլ 

արտահայտված ու շատ ցավալի կարծրատիպի, որը պատճառ է 

հանդիսանում ոչ միայն կնոջ նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի, այլ 

նաև ծնում ֆիզիկական բռնություն: Այն թյուրըմբռնումը և 

հասարակական կարծրային ընկալումը, որ «կինն ինքն է դրդում 

տղամարդուն իր վրա ձեռ բարձրացնել»։ Ահագնացող թվով 

մասնակիցներ, հարցվողների 51,1%-ը համամիտ է ֆիզիկական 

բռնության այդպիսի պատճառաբանության հետ, որոնց 43,7% հենց 

կանայք են։ Այս պատկերը իհարկե մտահոգիչ է, և ավելի լայն քննարկման 

կարիք ունի, որի հետ դուք կարող եք ավելի հանգամանալից ծանոթանալ 

ֆուտբոլ

վոլեյբոլ

բոքս

ծանրամարտ

ըմբշամարտ

սպորտային պարեր

հոկեյ

0.5%

16.0%

0.9%

1.3%

1.3%

37.1%

2.4%

78.7%

17.1%

80.9%

67.8%

81.8%

6.7%

70.0%

20.8%

66.0%

18.2%

30.9%

16.9%

56.2%

27.6%

Հետևյալ սպորտաձևերը ո՞ր սեռի հետ եք 

ասոցացնում

Ընդհանուր Տղամարդկային Կանացի



իմ գործընկեր Քերիի Թորնհիլի «Գենդերային հիմքով բռնություն» 

մոդուլում։ 

 

 

 

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 

«Բոլոր ազգերը ունեն իրենց ավանդույթները, և գենդերային 

կարծրատիպերը դրանց մաս են կազմում։ Բայց պետք է միշտ հիշել, որ 

այդ ավանդույթները ստեղծում են մարդիկ և կարող են փոփոխել 

նույնպես մարդիկ»- 

 Տարյա Հալոնեն, Ֆինլանդիայի նախկին նախագահ 

Թյուր է այն ընկալումը, որ գենդերային կարծրատիպերը ստեղծում են 

բացառապես տղամարդիկ: Այդ կարծրատիպերի կրողներ են նաև 

կանայք։  

Գրեթե բոլոր հասարակություններում առկա են տվյալ հասարակությանը 

հատուկ գենդերային կարծրատիպեր։ Եվ այդ կարծրատիպերը կոտրվում 

են, փոխվում հասարակական զարգացման փուլերին համընթաց, կամ մի 

կարծրատիպային ձևից փոխակերպվում են մեկ այլ կարծրատիպային 

ձևի։ Հայաստանում շատ ժամանակ այդ կարծրատիպերը ստանում են 

սովորույթի ուժ, և ինչպես հայտնի է, որպես ավանդապաշտ 

հասարակություն այդ կարծրատիպերը սերնդե սերունդ գրեթե մնում են 

անփոփոխ և փոխանցվում ապագա սերունդներին։ Ինչպես և որքանով 

են այդ կարծրատիպերը արտահայտվում մեր մշակութային 

ստեղծագործություններում, ավելի խորությամբ կքննարվի հաջորդ 

մոդուլում։ 

Խոսելով գենդերային կարծրատիպերի մասին ակնհայտորեն պետք է նշել, 

որ  գենդերային կարծրատիպերը ծնում են որոշակի կարծրացած 

գենդերային դերեր, որոնք տարիների ընթացքում ստանում են սովորույթի 

այո, միշտ

այո, երբեմն

ոչ

դժվ.պատ.

9.7%

34.0%

56.0%

0.3%

17.2%

39.4%

35.8%

8.0%

Համամի՞տ եք այն մտքի հետ, որ կինը ինքն է 

դրդում ամուսնուն իր վրա ձեռք բարձրացնել
արական իգական



արժեք և ավելի արմատավորվում հասարակության մեջ, 

անխուսափելիորեն նպաստելով գենդերային խտրականության 

առաջացմանը։ Իսկ ինչպես պայքարել այդ կարծրատիպերի դեմ, որպեսզի 

դրանք չվերածվեն խտրական վերաբերմունքի։ Թերևս ամենաառաջնային 

խնդիրը կարծրատիպերը  դեռ վաղ դպրոցական տարիքից վեր 

հանելն/ճանաչելն է։  

Կարծրատիպերի ճանաչումը կօգնի վաղ հասակում ձերբազատվել 

դրանցից և սթափ բանականության և քննադատական մտքի շնորհիվ 

չտրվել կարծրատիպերի կործանարար ուժին։ Ահա թե ինչու է հույժ 

անհրաժեշտ կարևորել դպրոցներում գենդերային կարծրատիպերի 

թեմայի արծարծումը, քանի որ այդ կարծրացած պատկերացումները ոչ 

միայն խոչընդոտում են հասարակության բնականոն զարգացումը, այլ 

նաև խեղում ճակատագրեր, երբեմն նույնիսկ խլում կյանքեր։   
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Մոդուլ՝ Գենդերը հայ մշակութային գոհարներում 

Պատմական և գրաքննադատական գենդերային վերլուծություն 

Հասմիկ Է. Գևորգյան 

 

Հարգելի ունկնդիր, 

Ողջույնում եմ Ձեզ գենդերային կրթության դասընթացի վիրտուալ 

տիրույթում։ Այս՝ Գենդերը հայ մշակութային գոհարներում, մոդուլի ձևաչափում 

մենք կծանոթանանք գենդերային խնդիրների լուսաբանմանը հայ ժողովրդական 

բանահյուսության և գրականության մեջ։ 

Դարերի ընթացքում մեր ժողովրդի պատմական ուղին իր սկզբնական 

արժեքներից նկատելի շեղումներ է ունեցել հայրիշխանական գերակայության, 

պետականության կորստի, օտար բռնակալական ճնշումների հետևանքով:  

Այսօր մենք զարգացման նոր ուղի ենք ընտրել: Այս ուղին իր հռչակված 

արժեքներով շատ հարազատ է մեզ: Սակայն վերջին հարյուրամյակների 

շեղումները և ընթացիկ դժվարությունները լուրջ խոչընդոտներ են հարուցում այդ 

արժեքները մեր կյանքում կիրառելու համար: Գենդերային 

փոխհարաբերություններում հավասարակշռությունը վերականգնելուն երբեմն 

խանգարում է այնպիսի պատրվակային ինքնարդարացում, ինչպիսին «այդպես 

ընդունված է» բանաձևն է: Իրականում ժողովուդը մոռացության է տվել 

գենդերային հավասարություն պարունակող բազում ավանդական նորմեր, որոնք 

կարևոր է վերականգնել և գենդերային իրավազորության մթնոլորտ ձևավորել:  

 

Հարց. Մտածե՞լ եք արդյոք, որ գենդերային խնդիրներները իրենց ամբողջ 

ծավալով արտացոլում են գտել հայ մշակութային ժարանգության մեջ, հայ 

բանահյուսության և գրականության մեջ։ 

1. Այո, նրանք մանրամասն արտահայտված են հայ մշակութային 

ժառանգության, բանահյուսության ու գրականության մեջ և շատ 

առաջադեմ մտքեր են պարունակում։ 

2. Այո, հայ մշակութային ժառանգության, բանահյուսության և 

գրականության մեջ գենդերային խնդիրները որոշ չափով արտացոլվել 

են։ 



3.  Եթե անգամ հայ մշակութային ժառանգության, բանահյուսության և 

գրականության մեջ կան արտահայտումներ, ապա նրանք շատ թռուցիկ 

են։ 

4. Ոչ,   հայ մշակութային ժառանգությունը, բանահյուսությունը և 

գրականությունը չի անրադարձել գենդերային խնդիրներին։ 

5. Ոչ, գենդերի հայեցակարգը ներմուծված է արևմուտքից։ 

“Գենդեր” հասկացությունը ըմբռնվում է հայ հասարակության կողմից 

որպես արևմտյան ներմուծում մեր բառապաշարում, որպես արտաքին՝ ուրեմն 

օտար մի հասկացություն, որն ըստ էության վտանգում է մեր մշակույթային, 

“ազգային” նորմատիվ համակարգը և ավանդույթները։ Այսօր այդ հասկացությանը 

բազմերանգ բացատրություններ են տրվում` շատ դեպքերում անհիմն և 

վուլգարացված: Այն պիտակավորման է ենթարկվում, ըմբռնվում է որպես 

“կանանց զբաղմունք”: Գենդերային խնդիրները հաճախ շփոթում են կանանց 

վերարտադրողական գործընթացը ապահովող գործունեության  

միասեռականության երևույթի հետ կամ ԼԳԲՏ շարժման։ 

Սակայն գենդերային հավասարության, գենդերային պիտակավորման և 

գենդերային կարծրատիպերի, գենդերային փոխհարաբերությունների, 

աշխատանքի գենդերային բաժանման, գենդերային բռնության, ընտանեկան 

բռնության և գենդերային փոխհարաբերությունների տիրույթում ընկած այլ 

խնդրահարույց հարցեր լայն արձագանք են ստացել հայակական Էպոսում, 

դատաստանագրքում, հայ գրականության մեջ։  
 

  “Գենդեր և հայ մշակութային գոհարներ” մոդուլը նպատակ ունի 

գենդերային դիտակետից գրաքննադատական վերլուծության ենթարկել 

հայկական էպոսը, դատաստանագիրքը, հայ գրականության որոշ 

աշխատանքներ, պատմական փաստերի և հետազոտությունների տվյալների 

զուգահեռներ կատարել։ Այս մոդուլը նպատաուղղված է վերաիմաստավորել 

հանրահայտ մշակութային գոհարները։ Քննարկվող աշխատանքները 

հիմնականում ներկայացված են դպրոցական ծրագրերում։ 

 

Մոդուլը հնարավորություն է տալիս ըմբռնելու այն փաստը, որ գենդերային 

խնդիրներին անրադարձել են շատ վաղուց։ Ինչևէ այսօր էլ նրանք չեն կորցրել 

կարևորությունը, իսկ շատ դեպքերում գենդերային փոխհարաբերությունների 

տիրույթում ընկած մեր ավանդականը ավելի առաջադեմ  երանգներ է ունեցել, 

քան մերօրյան։   

 

 

Հիմնական հասկացություններ. 

 

• Աշխատանքի գենդերային բաժանում 

• Առաջնորդություն և գենդեր 

• Գենդեր, գենդերային դերեր 



• Գենդերային փոխհարաբերություններ 

• Գենդերային խտրականություն  

• Գենդերային բռնություն /տնտեսական, զգացմունքային, ֆիզիկաական/ 

• Գենդերային պիտակավորում և գենդերային կարծրատիպեր 

• Պատմական վերլուծություն 

• Կառուցակցում 

• Էգալիտար  

 

Մոդուլի նպատակները.  

 

Այս մոդուլի հաջող ավարտից հետո մասնակիցը /հայցորդը. 

• Ունակ կլինի վերլուծել գենդերային խնդիրները գրականության մեջ 

• Կզարգացնի վերլուծական ունակությունները հասարակությունում 

գենդերային խնդիրների վերաբերյալ  

• Ունակ կլինի ճանաչել գենդերային բռնության լայն սպեկտրը ամենօրյա 

կյանքում 

• Ձեռք կբերի գենդերային զգայունություն  

• Կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքը ուսումնական գործընթացում 

 

Այս մոդուլի համատեքստում գենդերային դիտակետից մենք կվերլուծենք 

ազգային ճանաչում գտած հետևյալ աշխատանքները. Սասնա Ծռեր էպոսը, 

Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը», Հովհանես Թումանյանի «Անուշ» պոեմը, 

«Անահիտ» ժողովրդական հեքիաթը և «Արեգնազան կամ կախարդական աշխարհ» 

հայկական հին «գյուղերից առած մի վեպիկը» Ղազարոս Աղայանի 

մեկնաբանությամբ։ Վերլուծությունը կհավելվի պատմական փաստերի 

մեկնաբանմամբ։ 

 

 

 

 

Էպոս “Սասնա Ծռեր” 

Հայոց ավանդական մշակույթում գործող գենդերային 

փոխհարաբերությունների լայնակտավ պաստառ է “Սասնա Ծռեր” կամ 

«Սասունցի Դավիթ» էպոսը: Սասնա Ծռերի վերլուծության մեջ մենք 

կծանոթանանք գենդերային դերերի բաշխման հետ, առաջնորդության գենդերային 

ընկալումների, սիրո խոստովանության առաջնահերթության 



նախապայմաններին։ 

 
Առնվազն երկու հազարամյակների վարքային նորմեր խտացնող այս էպոսի 

հերոսուհիների իրավական և սոցիալական աշխարհայացքները և 

աշխարհընկալումը ոչնչով չէին տարբերվում հերոսների` տղամարդկանց 

աշխարհայցքներից և աշխարհընկալումից: Էպոսի հերոսուհիներն օժտված են 

բարձր սոցիալական կարգավիճակով. տղամարդկանց բացակայության ժամանակ 

նրանք պետության ղեկը վերցնում են իրենց ձեռքը` Դեղձուն Ծամը, Արմաղանը, 

Խանդութը, Գոհարը: Մասնավորապես Դեղձուն Ծամը յոթ տարի կառավարում է 

Սասունը. 

«Թողնենք Քառսուն Ճուղ-Ծամ Դեղձուն կառավարի` 
Չուրի տղեք մեծնան»:1 

Նրանք օժտված են նաև ֆիզիկական ուժով, խիզախ են, տղամարդկանց 

մենամարտի հրավեր են նետում, նրանց հետ մտնում են պայքարի մեջ:  

«Գոհարն էլ էլավ մեյդան, կայնավ: 
Մհեր  որ գուրզ թալեց, Գոհար վերուց. 

Գոհար  որ թալեց, Մհեր վերուց: 
Մեկ մեկու չկարցան հաղթեն»:2 

Էպոսի հերոսուհիները գրագետ են, իմասատուն, ազատ.   

«Խանդութ խանում իմաստուն, կարդացվոր էր. 
Գիրք էդիր էնտեղ, գիրք կարդած…»3 

Նրանք ինքնավստահ են, իրենք կարող են ընտրել ամուսիններ. 

«Խանդութ ասաց……………………… 
- Գուսաննե՛ր, - ասաց, - կէրթաք Սասուն, 
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2 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, Էջ 403  
3 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, էջ371 



Կը հարցուք Դավթի սենեկ, 
Կ՛էրթաք , կը նստեք էնտեղ 

Դավթի առջև ինձի կը գովեք, 
Որ էլնի գա, ինձի առնի:» 4 

Հերոսուհիներից մեկը` Դեղձուն Ծամը, սիրո խոստովանության նամակ է 

ուղարկում Սանասարին` 

«  …Էրազով ըզքեզ տեսեր եմ, արի ինձի առ. 
Ինձի շատ դուր կգաս դու»: 5 

 Միևնույն ժամանակ սիրո խոստովանություն անելիս կամ իրենց 

ներկայացնելիս կարևորում են սոցիալական կարգավիճակը /Պղնձե թագավորի 

աղջիկն եմ, Կապուտկողի Վաչոյ-Մարջոյ աղջիկն է, քառսուն նաժիշտներով կը գա 

Խաս բախչեն/, սեփական անձը բնութագրում են հետևյալ հատկանիշներով. 

 Խելացի` «իմ գլուխ` քանց էսա լիք կուժ լափ-լի՛քն է»,  
 Շնորհալի` «Աստծու շնորհքով լցուկ եմ»  

 Մաքուր, անաղարտ սրտով` «իմ սի՛րտ`քանց էսա դատարկ կուժ սար-
սո’ւրբ է»,  
 Մեծահոգիությունը և ազատությունը` «Էնոր սրտիկ Քուռկիկ Զալալու 
մեյդանն է, ընդրա սրտի լենք յոթ գազ է, իմ սիրտն քանց կաթն անարատ է»,  
 Խոսքի գեղեցկությունը` «էնոր բերան մեղրով բացած է»: 
 Ընտրություն կատարելիս էպոսի կանայք գնահատում էին տղամարդու 

ուժը, մենամարտելու ունակությունը, ազնվությունը, քաջությունը: Ընդ որում` 

կանանց կերպաներում արտաքին հմայքի և գեղեցկության հետ մեկտեղ 

գնահատվում էին հնարամտությունը և  ֆիզիկական ուժի առկայությունը: 

Էպոսում ներկայացված են դրվագներ, որտեղ կանայք մենամարտում են 

տղամարդկանց հետ: Անգամ Խանդութի ընտրյալի կերպարի չափանիշը 

նկարագրվում է, որպես մենամարտում իրեն պարտության մատնողի:  

«Ով իմ մեջք գետին դնի` 

Ես էնոր կառնեմ»: 6  
Էպոսի հերոսուհիներն ընտրությունը կատարելուց հետո հավատարիմ են 

իրենց ամուսնական առագաստին:  

 
4 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, էջ 348 
5 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, էջ 123 
6 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, Էջ 375 



«Կինը»` որպես պարգև, հնչերանգը նույնպես առկա է էպոսում: 

Ամուսնանալիս սիրած էակին գրավելու համար տղամարդը պետք է պայքարեր` 

կռվեր փահլևանների, դևերի, առյուծների դեմ:     

«Ակունք կո մեջ ծովուն վիշապի բերնի մեջ: 
Հրեղեն մարդ մի տի՛ըլնի, ……… 
Ակ վիշապի բերնեն հանի, …… 

Կարնա զաղջիկ առնի իրեն տանի»: 7 
❖  

«Վիշապ արնակոլոլ ընկավ, սատկեց: 

……………………………………………. 

Ձեր ազատած աղջիկ չխո ձերն է»: 8 

❖  

«Արմաղան Խլաթի տեր, Սպիտակ Դևն տարե գերի, 

Թե գերութենե ազատ անի – Արմաղան Մհերին հալալ»: 9 

Անգամ պատերազմ հայտարարելու սպառնալիքով էին հանդես գալիս 

չամուսնանալու պարագայում. հիշենք Ծովինարի ամուսնության առաջարկը` 

«Խաթրով ըլնի տի տաս, Կռվով ըլնի, տի տաս … Քո ժողովուրդ առ ու գերի 
կանեմ»: 10 
 Էպոսը շատ վառ պատկերացում է տալիս հայ տղամարդկանց  կերպարի 

վերաբերյալ: Նրանք սոցիալականացվում են որպես մարտնչող, տաքարյուն 

հերոսներ` «պատրաստի կտրիճներ»: Սոցիալականացման ընթացքը բավական 

դժվար է, և նրանք բազմիցս ցուցաբերում են հակասոցիալական վարք` 

«ծռություն»:  Ծռությունը տարբերակիչ հատկությունն է, որն էպոսում 

արդարացվում է չգիտակցված լինելով: 

«Օր մի կխաղային վազրի ճժերու հետ, 
Սիլա մի զարկեց Սանասար վազրի լաճուն, 

Վիզն ծռվեց, մնաց ծուռ»: 11 
 Վիպերգության տղամարդ-հերոսները ներկայացված են որպես 

արդարամիտ մարդիկ, արդար մարտի կողմնակիցներ, ընդ որում` նշանակություն 

չունի, թե հակառակորդն ով է` մարդ, կենդանի, թե առասպելական էակներ (դևեր, 

վիշապներ). 

«Ով որ էդ առյուծ թրով զարկեց, ես կթողնեմ առյուծն իր տեղ, 
Ետ կդառնամ էնոր վերան ու կսպանեմ զենի: 

Առյուծի մեր Աստված կանչեց, ծնավ էնոր, 
Իմ մեր էլ ինձ, Աստված կանչեց, էնպես ծնավ. 

Ես իմ ասպապը տի հանեմ, կուշտի կպնեմ էնոր հետ»: 12 
կամ 

«Չասեք Դավիթ գող-գող եկավ, 
Գող-գող գնաց»: 

 
7 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, էջ 138  
8 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, էջ 153-154 
9 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ,  էջ 180 
10 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, էջ 67 
11  Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, էջ 77 
12  Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, էջ 177 



 Մեկ այլ հատվածում Դավիթը հավաքած «քաղքեն տարած ալան-թալան 
հետ դարձուց» և առաջարկեց, որ ամեն մարդ իր հասանելիքը տանի «ամեն իր 
տված թող  վերցու, բոլոր ցրվեց տվեց ժողովրդին, ինք էկավ իր տուն նստավ»:13 

 Արդարությունն ու ազնվությունը համակցվում են տված խոստումը 

կատարելու  բարձրագույն կարևորությանը` «խոսքի տեր» լինելուն, և  

նշանակություն չունի, թե ում են տվել այդ խոստումը` լինի ընկե՞ր, թե՞ թշնամի, 

դև՞, թե՞ վիշապ:  Յուրահատուկ, կարելի է ասել ոչ բանական, գործողություն է 

կատարում   Մեծ Մհերը: Խոստում տալով Մսրա Մելիքին` նրա մահից հետո տեր 

կանգնել ընտանիքին, նա լքում է սեփական ընտանիքը միայն «տղամարդու» 

կերպարի կարծրատիպը պահպանելու համար, միայն կնոջ չնմանվելու համար: 

Մի տեսակ մթագնում է տեղի ունենում այն պարագայում, երբ տղամարդկային 

ուրվագծված «ինքնությանը» վտանգ է սպառնում: 

«Ես որ չ՛էրթամ, ես էլ էնոր պես կնիկ եմ, 
Մսրա Մելքին ուխտ եմ արե, 

Իմ ճար ի՞նչ է, ես տի գնամ»: 14 
 Յուրովի երանգապատումներ ունեն տարիքն առած հերոսների 

կերպարները:  Ո՞վ է Հայոց էպոսում հանդես գալիս որպես իմաստության 

կերպար, ո՞ւմ են դիմում խորհուրդ ստանալու համար: Միանշանակ կարելի է 

ասել, որ մեծահասակներն են, և գենդերային տարանջատումն այստեղ ընդգծված 

չէ: Խորհուրդ ակնկալելու նպատակով դիմում են ինչպես տղամարդուն` 

Հալևորին, այնպես էլ կնոջը` Պառավին: 

«Պապիկ, քեզի բերի էստեղ, 
Որ դու անուն դնես մեր բերդին»: 15 

Արտատեր Պառավն, ըստ էության, Դավթի առաջին և ամենամեծ խորհրդատուն է: 
«Էդ վախտ արտատեր Պառավ ելավ դեմ Դավթին... 

Պառավն ասաց. – Դավի՛թ, մեռնե՛մ քո արևուն, 
Մի բարկանա, կ՛էրթաս, քեզ բա՛ն ասեմ, նո՛ր գնա»:16 

Էպոսը ինքնին վկայություն է գենդերային հավասարության ու 

համամարդկային արժեքների ներաշխարհայնացման և առօրեական 

մակարդակով կիրառման մասին:   

  Հայոց պատմությունը և էպոսի տրամաբանական զարգացումները 

փաստում են կնոջ սոցիալական ակտիվության մասին: Այն շեշտադրում է 

հասարակության կողմից սահմանված սոցիո-նորմատիվ արժևորման հետևյալ 

որակների առկայությունը` անձնվիրություն, անձնազոհություն, գթասրտություն, 

սեռական ժուժկալություն, քրիստոնեական հնազանդություն և այլն։ 
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16 Սասունցի Դավիթ, հայկական ժողովրդական էպոս, Երևան, Արևիկ, 1989, 432 էջ, էջ 310-311 



 

Հարց. Ինչպիսի բնույթ ունեն «Սասնա Ծռեր» էպոսում ներկայացված գենդերային 

դերերը։  

1. Էգալիտար,  

2.Ավելի շատ էգալիտար,  

3. Անհավասարության տարրերը վառ արտահայտված են։ 

 

Հարց. Էպոսում կանանց տրված ընտրության հնարավորությունները։ Սիրո 

խոստովանության հնարավորությունը մերօրյա իրականության մեջ տրված է 

հիմնականում արական սեռի ներկայացուցիչներին, իսկ ինչպիսի՞ 

հնարավորություններ ունեն սիրո խոստովանություն անելու էպոսի 

հերոսուհիները։  

1. Սիրո խոստովանությունը տղամարդուն է տրված, տղամարդն անում 

զուգընկերուհու ընտրությունը։  

2. Կնոջը վաել չէ առաջին քայլը անել։ 

 3. Կինը կարող է սեր խոստովանել տղամարդուն։ 

 

 

 

Գենդերը սոցիալ-տնտեսական և իրավական տիրույթում հայոց մեջ 

Մխիթար Գոշ 

Այս մասում կծանոթանանք սոցիալ- տնտեսական և իրավական 

ոլորտներում առկա գենդերային հավասարության, տնտեսական բաշխման, 

ժառանգության և տնտեսական հնարավորությունների գենդերային 

առանձնահատկությունների հետ, կդիտարկենք դատաիրավական դաշտում 

առկա պատմական փաստերի և կանանց իրավունքների հետ։  

Մերօրյա հայաստանյան ընտանիքները հիմնականում որդիակենտրոն են։ 

Կուտակված հարստության, անշարժ գույքի, շատ դեպքերում անգամ 

մասնագիտական փորձի փոխանցելիությունը նույնպես կենտրոնանում է 

ընտանիքի որդու վրա: Հետաքրքիր է, որ հայաստանյան առաջնորդ կանանց 

շրջանում կատարված խորին հարցազրույցների տվյալները17 խոսում են այն 

մասին, որ անգամ առաջնորդի կարգավիճակ18 ունեցող կանայք արու զավակի 

առկայության դեպքում անշարժ գույքը կփոխանցեն որդուն և ոչ թե դստերը` 

որոշումը հիմնավորելով ընդունված և «ավանդական դարձած» սովորույթներով: 

Սակայն ավադույթի վերաբերյալ այդ պնդումը բավականին անհիմն է, քանի որ 

 
17 “Առաջնորդ կանայք Հայաստանում” հետազոտությունը կատարվել է “Վստահություն” ՍԱՍՀ կենտրոնի կողմից 2001թ. 

առաջնորդ կանանց կարգավիճակը և դիրքորոշումները պարզելու նպատակով:   
18 «Առաջնորդ կանայք» այս հետազոտության շրջանակներում դիտարկվում էին որպես մասնագիտական հմտությունների 

շնորհիվ տնտեսական ազատություն ձեռք բերած կանայք: 



դեռ միջնադարում, ըստ Մխիթար Գոշի դատաստանագրքի օրենքների,  

ժառանգությունը բաշխվում 

էր հավասարաչափ որդու և դստեր միջև: Մերօրյա ժառանգության բաշխման 

տրամաբանությունը, ինքնին լինելով տնտեսական խտրականության 

արտահայտում, հանգեցնում է ավելի բարդ խնդիրների երիտասարդ աղջկա 

համար: Ամուսնությունից հետո` մանավանդ վաղ հասակում, երիտասարդ կինը 

մտնում է կյանք առանց որև է սեփականության առկայության և լիովին 

տնտեսական կախման մեջ է ընկնում ամուսնուց կամ ամուսնու ընտանիքից:    

Հարկ է նշել, որ պատմական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ սոցիալ-

տնտեսական և իրավական տիրույթում նույնպես նկատվում է գենդերային 

հավասարություն: Բազում օրինակներ վկայում են, որ վաղ ավատական 

Հայաստանում, ըստ օրենքի, թե´ դուստրը, թե´ որդին ժառանգելու հավասար 

իրավունքներ ունեին: Դա չէր վերաբերում կտակված ժառանգությանը: Մարդն 

ազատ էր ժառանգորդ ընտրելու մեջ:  

Ժառանգության փոխանցման ժամանակ նշվում էր ինչպես մորից ստացված 

ժառանգությունը` «մայրենիքը», այնպես էլ հորից ստացվածը` «հայրենիքը»: 

Այսպիսով, կինն ուներ տնտեսական անկախություն: Կինը և ամուսինն ունեին 

առանձին սեփականության իրավունք` ձեռք բերված կամ ժառանգաբար 

փոխանցված: 19  

 Գործող օրենքի համաձայն` ծնողներն իրավունք չունեին կյանքի ընկերոջ 

ընտրության ժամանակ իրենց կամքը պարտադրել երեխաներին: Դեռ ավելին, 

եկեղեցական կանոնները լրացնում էին դրանք: Կաթողիկոսներ Սահակ Պարթևի 

(ԻԷ), Ներսես Մեծի և եպիսկոպոս Ներշապուհ Մամիկոնյանի (ԻԴ) 

ընդունած կանոնների համաձայն` ծնողների միջամտությունն այս հարցում 

խստիվ արգելվում էր: Պսակադրությանը նախորդող մի սովորույթի` 

նշանադրության ժամանակ, ծնողների համաձայնությունը չէր դիտվում որպես 

անհրաժեշտ պայման: Ամուսնությունը համարվում էր ընտանեկան և 

հասարակական կյանքի հիմք:20  

Այստեղ տեղին է մեջբերել ֆրանսիացի լուսավորիչ, իրավագետ և 

փիլիսոփա Շարլ Մոնտեսքիոյի (1689-1755) մտորումները: Նա «օրենքների ոգու 

 
19 Տե’ս Հովհաննիսյան Ա., 1976, էջ 72 
20 Տե’ս Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. II, 1984, էջ 492  



մասին» աշխատության մեջ վերլուծել է եվրոպական որոշ երկրներում առկա 

ամուսնության համար ծնողների համաձայնության անհրաժեշտությունը: 

«Անգլիայում աղջիկները հաճախ չարաշահում են օրենքները, ամուսնանում են 

իրենց ընտրությամբ` առանց ծնողների հետ խորհրդակցելու: Ինձ թվում է, որ այս 

սովորույթը Անգլիայում ավելի հանդուրժելի է, քան որևէ այլ երկրում, քանի որ 

անգլիական օրենքները չեն պարտադրում կուսակրոնության ուխտ և աղջիկները, 

չունենալով ապագայի համար ուրիշ լուծում, չեն կարող ձեռնպահ մնալ 

ամուսնությունից: Իսկ Ֆրանսիայում գոյություն ունի կուսակրոնության 

ինստիտուտ, և աղջիկները միշտ կարող են նախընտրել չամուսնանալը: Այստեղ 

ծնողների երեխաների ամուսնության համար  համաձայնություն տալու օրենքը 

ավելի տեղին կարելի է համարել: Այս տեսակետից ավելի քիչ տրամաբանական է 

Իտալիայի և Իսպանիայի սովորույթները. կուսակրոնությունը այստեղ 

հաստատված է օրենքով, բայց միաժամանակ թույլատրում է ամուսնություն` 

առանց ծնողների համաձայնության»:21 

Այսպիսով, սովորութային իրավունքի նորմերը արտացոլում էին 

ժամանակի բարոյա-էթիկական ընկալումները: Իսկ ինչպիսի՞ն էր կանոնական 

իրավունքը: 

            Հայ հասարակությունում գործում էր օրենսդրություն, օրենքները 

պաշտպանում էին քաղաքացիների շահերն ու իրավունքները, նրանց 

փոխհարաբերությունների համակարգը: Նույնիսկ կանոնակարգված էին կանանց 

և տղամարդկանց միջև գույքային և ամուսնական փոխհարաբերությունները: 

  4-6-րդ դարերում Հայաստանում գործում էր մի «Դատաստանագիրք», որը 

համարվում էր հռոմեա-ասորական: Այն բաղկացած էր 152 հոդվածից, որոնցից 

միայն 8-ն էին փոխառված բյուզանդական օրենսդրությունից: Մնացածը խիստ 

հայկական օրենքներ էին, այսինքն` շտկված, ստուգված և օրենքների տեսք 

ստացած վարվելակերպի նորմեր, ավանդույթներ և սովորույթներ: Այս 

օրենսդրությունը քաղաքացիական էր և բավական առաջադեմ, եթե հաշվի 

առնենք, որ հենակետն ու անկյունաքարը հանդիսանում էր անձը:22 

Միջնադարյան իրավունքի խոշորագույն հուշարձանը` Մխիթար Գոշի 

«Գիրք դատաստանին»23 այդ դարաշրջանի համար համարվում է առավել 

առաջադեմ: Նրանում հատուկ արտացոլված է մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հայեցակարգը: «Դատաստանագրքի» օրենքներում հետաքրիքր 

է արտացոլված գենդերային փոխհարաբերությունների կարգավորումը. 

ընտանիքի ղեկավար էր համարվում ամուսինը, սակայն թե´ կնոջ և թե´ ամուսնու 

համար պարտականությունները կանոնակարգված են: Ըստ Գոշի 

«Դատաստանագրքի»` ամուսինը պարտավոր է հարգել կնոջը, լինել մարդկային 

նրա հանդեպ, հիվանդության ժամանակ հոգ տանել նրա մասին, վճարել բուժման 

ծախսերը, նաև պահպանել ամուսնական հավատարմություն: Ամուսինը ոչ միայն 

իրավունք չուներ կոպիտ լինել կամ ֆիզիկական ուժ գործածել կնոջ հանդեպ, այլ 

 
21 Монтескье, 1955, стр. 510-512  
22 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. II, 1984 
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նույնիսկ նման վարքի համար նա կարող էր  ենթարկվել դատական 

պատասխանատվության: 

Հետաքրքիր է նշել, որ նույն դարաշրջանի շատ եվրոպական երկրներում 

օրենքը թույլատրում էր «կնոջը դաստիարակելու նպատակով» ֆիզիկական ուժ 

կիրառել: Այն փաստը, որ դաստիարակելու պարտականությունը դրված է 

ամուսնու վրա, վկայում է խնդրի առկայության և փոխհարաբերությունների 

օրինական կարգավորման անհրաժեշտության մասին: 24  

Ամուսնական փոխհարաբերություններում համեմատական 

իրավահավասարությունը պայմանավորված էր սեփականության բաշխմամբ, 

այսինքն` իր արմատներում ուներ տնտեսական հիմք: Գոշի 

«Դատաստանագրքում» հստակ նշված է, որ ամուսինների մինչամուսնական 

սեփականությունը ամուսնության ընթացքում պահպանվում էր: Ամուսնանալիս 

կինն ունենում էր նյութական միջոցներ, ինչն ապահովում էր նրա իրավունքների 

երաշխիքը: Կնոջ սեփականությունը կազմվում էր օժիտից (պռույգից) և թե´ մինչ 

ամուսնությունը, թե´ ամուսնությունից հետո ամուսնուց ու նրա բարեկամներից 

ստացած նվերներից: Կնոջ ունեցվածքը կառավարում էր ամուսինը, բայց այն 

երբեք չէր միաձուլվում իր ունեցվածքին: Կնոջ սեփականության 

շրջանառությունից ստացված եկամուտը փոխանցվում էր հենց իրեն: 

Բացառություն էր կազմում այն մասը, որը ներդրված աշխատանքի համար 

տրամադրվում էր ամուսնուն:25  

Ժառանգական ընթացակարգն ուներ հետևյալ տեսքը. ընտանիքում 

տղաները և աղջիկները ստանում էին հավասար ժառանգություն, եթե աղջիկը 

ամուսնացած չէր: Այն դեպքում, երբ աղջիկը ամուսնացած էր, ապա նա ստանում 

էր հասանելիք մասի կեսը: Դա բխում էր հավասարաչափ բաշխման, 

արդարության սկզբունքից և բացատրվում էր հետևյալ կերպ. ամուսնացած 

դուստրը արդեն ստացել էր որոշակի բաժին «օժիտի» ձևով և ժառանգության 

հավասարաչափ բաշխման դեպքում նրան հասանելիք մասը ստացվում էր 

ավելին, քան տղայինը: 

  Կնոջ մահից հետո իր ունեցվածքը երեխաների առկայության դեպքում 

փոխանցվում էր նրանց: Եթե չկային երեխաներ, կնոջ սեփականությունը անցնում 

էր հայրական ընտանիքի անդամներին, ոչ թե ամուսնուն: Իսկ եթե մահանում էր 

ամուսինը, նրա ունեցվածքը առանձնացվում էր ընտանեկանից և փոխանցվում էր 

երեխաներին, իսկ կնոջ սեփականությունը մնում էր իրեն:  

Ամուսնալուծության դեպքում, եթե կային հիմնավորված պատճառներ, 

ինչպիսիք են` չբերությունը, սեռական անկարողությունը և այլն, ամուսինները 

լիարժեք ստանում էին սեփականության` իրենց հասանելիք մասը: Իսկ, օրինակ, 

ամուսիններից մեկի դավաճանության դեպքում ամուսնալուծության պատճառ 

հանդիսացող կողմի ուեցվածքի կեսն անցնում էր տուժածին` որպես 

ոտնահարված ինքնասիրության փոխհատուցում: 

 
24 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. III, 1976, էջ 825  

 
25 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. III, 1976, էջ 827  



Գոշի «Դատաստանագիրքը» հիմնված է եղել 4-րդ դարից գործող և 

աստիճանաբար կարգավորվող օրենսդրության և ավանդույթների վրա, որոնք 

օրենքի տեսք էին ստացել: «Դատաստանագրքի» բովանդակությամբ և այդ 

ժամանակաշրջանի այլ աղբյուրներով կարելի է դատել, թե որքանով էր զարգացած 

արդարադատության համակարգը: Այն բազմաստիճան էր, և նրա կառուցվածքի 

մեջ մտնում էր նաև վճռաբեկ դատարանը: Ամեն մարդ ուներ վճռաբեկման 

գանգատի իրավունք, որը, ինչպես հայտնի է, հանդիսանում է բարձրաստիճան 

իրավապաշտպանության ցուցանիշ:26  

Հետաքրքիր փաստեր են նշված Լեհաստանի հայկական մեծ համայնք 

ունեցող Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի դատական արձանագրություններում: Ավելի 

քան երեսուն արձանագրություններում հայցողները կանայք էին: Այստեղ կարելի է 

հանդիպել կանանց, որոնք պարտատեր են և պարտատու: Ընդ որում` կարևոր 

փաստ է հանդիսանում այն, որ մայրը և աղջիկը  առանձին-առանձին` ոչ 

ընտանեկան բյուջեից, ինքնուրույն կարող էին պարտքով գումարներ հատկացնել: 

Կարելի է տեսնել նաև կանանց, ովքեր զբաղվում էին անօրինական առևտրով, 

մասնավորապես` գինու և մանվածքի, կանանց, ովքեր իրենց ամուսինների և 

եղբայրների պարտապանների դեմ գործ էին հարուցում: Քիչ չէին նաև այնպիսի 

կանայք, ովքեր կարող էին որոշում կայացնել ժառանգության իրավունքը 

փոխանցելու մասին: Կինը կարող էր նաև երաշխավորել կալանավորին բանտից 

ազատելու համար:27  

Շատ կարևոր է նշել, որ ո´չ Գոշի «Դատաստանագրքում», ո´չ էլ օրենքների 

իրականացման մակարդակով տարբերություն չէր դրվում տղամարդկանց և 

կանանց  իրավունքների միջև, մի խոսքով հավասարությունը իրավականորեն 

ապահովվում էր: 

Պատմաբան Ս. Գ. Բարխուդարյանը, ամփոփելով հայ կանանց իրավական 

վիճակի մասին իր հոդվածը, նշում է, որ «միջնադարում հայ կինը լիարժեք 

օգտվում էր քաղաքացիական իրավունքից… Հայ կինը միջնադարում 

տղամարդկանց հետ հավասար հասարակական գործերի մասնակից էր: Ավելին, 

նա ազատ կարող էր ընդգրկվել արտադրողական գործունեության մեջ: Կանայք 

միջնադարի երկու ընտրական ինստիտուտների` վանքերի և մենաստանների 

հոգաբարձուների խորհրդի և գյուղական համայնքի ավագանու անդամ էին: 

Կանանց այդպիսի իրավական դրության հիմք էր հանդիսանում իրենց 

տնտեսական անկախությունը»:28  

Այնուամենայնիվ, հայկական միջնադարը, առաջադեմ լինելով գենդերային 

իրավահավասարության առումով, ուներ սահմանափակումներ:  Կանանց 

սոցիալական սահմանափակումների պատճառը բխում էր ոչ թե օրենսդրական 

հավասարակշռության բացակայությունից, այլ նպատակ ուներ պաշտպանել հայ 

կանանց օտար նվաճողներից և հարեմներում մեկուսացվելուց: Հենց այդ փաստից 

ելնելով` խիստ սահմանափակումներ էին նախատեսված երիտասարդ աղջիկների 

և հարսների համար: Այդ պարտադրված սահմանափակումները  բերեցին  

երիտասարդ կանանց ազատության սահմանափակումների ավանդույթներին: 

 
26 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. III, 1976, էջ 830   
27  Տե’ս ԳրիգորյանՎ. Լ., 1963  
28 Տե’ս Բարխուդարյան Ս.Գ., ՊԲՀ 2/33/, 1966  



Սակայն արդեն հասուն տարիքում կինը կրկին ազատություն էր ձեռք բերում և 

ակտիվ մասնակցություն էր ունենում սոցիալական կյանքին: Տվյալ 

ժամանակահատվածի համար այդ ավանդույթներն ունեին ֆունկցիոնալ բնույթ: 

Հետագայում նրանք սովորույթների տեսք ստացան` պահպանելով ձևը և զուրկ 

լինելով իմաստից: Այժմյան երիտասարդ աղջիկների ազատության 

սահմանափակումները այդ ավանդույթների ածանցյալն են և մեծ ազդեցություն 

ունեն կնոջ ազատության սահմանափակումների վրա:  

Նման գենդերային աստիճանավորված փոխհարաբերությունների 

կառուցվածք կարելի էր տեսնել նաև ժամանակակից հայկական ընդարձակ 

գերդաստաններում, որտեղ ընտանիքի գլուխն են հանդիսանում տարիքով կանայք 

և տղամարդիկ: Բացառիկ երևույթ չէ, երբ ընտանիքի ղեկավարումը միանշանակ 

պատկանում է «մեծ մորը»  (խոսքը սկեսրոջ` ամուսնու մոր մասին է): 

Ընդհանրապես կարելի է պնդել, որ հայկական մշակույթում 

դերակատարումները խիստ տարբեր են, իսկ ընտանիքի «մեծ մոր» 

ներընտանեկան, իսկ երբեմն էլ հասարակական բարձր դիրքի վկայությունները 

խիստ ընդգծված են: Օրինակ` գերմանացի հետազոտող Օ. Հակստհաուզենը 

դեռևս նախանցյալ դարում գրում է, որ կնոջն հայկական ընտանիքում «լսում էին 

պատկառանքով, ինչպես տան նահապետին` հորը... Նրա դիրքը համեմատելի չէ 

Արևելքի կնոջ դիրքի հետ, քանզի նա շատ ավելի մեծ հարգանք է վայելում, քան 

կինն անգամ Եվրոպայում»: Նույն հեղինակը գտնում է, որ «հայերը արևելքի 

ժողովուրդներից մի խիստ էական տարբերություն ունեն: Այդ տարբերությունը 

կանանց հանդեպ վերաբերմունքն է, նրա ինքնուրույնության ընդունումը: 

Իրավունքների և արժանապատվության հավասարությունը դրսևորվում է թե´ 

ընտանեկան հարաբերություններում, թե´ կնոջ անձի մեջ»:29  

Ոչ միջնադարի, ոչ էլ լուսավորության դարաշրջանի եվրոպական 

պատկերացումները կնոջ դիրքի և կոչման մասին շատ չէին տարբերվում 

ասիականից: Մեջբերենք Ժան Ժակ Ռուսոյի (1712-1778թթ.) խոսքերը, ով պնդում 

էր, թե կինը չպետք է ունենա կրթության իրավունք: Կրթություն ստանալը նրա 

կողմից դիտվում էր հռչակված ժողովրդավարական իրավունքների խախտում: 

Հետագայում «Էմիլ կամ դաստիարակության մասին» վեպում Ռուսոն նշում է, որ 

«...կնոջ իշխանությունը հիմնված է նրա հեզության, ճկունության և 

բարեհամբուրության վրա: Նրա փաղաքշանքները նույն հրամաններն են, իսկ 

արցունքները` սպառնալիք: Նա պետք է ղեկավարի տունն ինչպես պետությունը` 

ստիպելով, որ իրեն հրամայեն այն, ինչ իրեն է պետք: Անկասկած այն 

ընտանիքներն են երջանիկ, որտեղ կինն ունի առավել ազդեցություն: Բայց եթե նա 

չի հնազանդվում ընտանիքի ղեկավարին, եթե փորձում է տիրել նրա 

իրավունքները, սա անխուսափելիորեն բերում է չքավորության, 

երկպառակության և պատվազրկության»:30 

 

 

 
29 Гастгаузен А., ч. 1,1857, ст. 188, 192 
30 Руссо Ж.,Ж., 1980  



Հարց. Մխիթար Գոշի «Գիրք դատաստանի» աշխատությունը ինչպե՞ս էր 

կանոնավորում ընտանեկան բռնությունը։ 1.ամուսինը անպատիժ է մնում 

բռնություն կիրառելիս; 2. Որոշ դեպքերում  ենթարկվում է դատական 

պատասխանատվության; 3. Կնոջ հանդեպ բռնություն կիրառելու դեպքերում 

անհապաղ ենթարկվում է դատական պատասխանատվության։ 

Հարց. Մխիթար Գոշի «Գիրք դատաստանի» աշխատությունը ինչպե՞ս էր 

կանոնավորում ժառանգությունը։ 1. Ժառանգությունը փոխանցվում էր ընտանիքի 

որդուն(որդիներին).  2. Ժառանգության մեծ մասը փոխանցվում էր ընտանիքի 

որդուն(որդիներին) 3. Ժառանգությունը բաշխվում էր հավասարաչափ։ 

Հարց. Հայկական միջնադարը հայ կանանց ազատությունների ինչպիս՞ի 

սահմանափակումներ էր դնում։ 1.Կանանց հանդեպ կիրառվում էին ազատության 

խիստ սահմանափակումներ։ 

 2. Կանանց հանդեպ չէին կիրառվում ազատության խիստ 

սահմանափակումներ։ 

3.երիտասարդ կանանց հանդեպ կիրառվում էին ազատության խիստ 

սահմանափակումներ։ 

Հարց. Եթե համեմատության մեջ դնենք միջնադարում հայկական և 

եվրոպական պատկերացումները կնոջ դիրքի և կոչման վերաբերյալ, ապա կարելի 

ասել, որ 

1. Նրանք գրեթե նույնն էին;  

2. հայկական պատկերացումները կնոջ դիրքի և կոչման վերաբերյալ ավելի 

առաջադեմ էին;  

3. եվրոպական պատկերացումները կնոջ դիրքի և կոչման վերաբերյալ 

ավելի առաջադեմ էին։ 

 

 

Կինը և իշխանությունը հայոց մեջ 

Առաջնորդություն, աշխատանքի գենդերային բաժանում, գենդերային 

դերակատարումներ և վերափոխումներ 

պատմական փաստեր, Ղազարոս Աղայանի «Անահիտ» և «Արեգնազան» 

հեքիաթների վերլուծություն 

Նախորդ մասում մենք պատմական անդրադարձ կատարեցինք և 

քննարկեցինք կանանց տնտեսական և իրավական դաշտում գոյություն ունեցող 

իրավիճակին։  Այժմ դիտարկենք աշխատանքի գենդերային բաժանման, 

իրավահավասարության  և առաջնորդության թեմաները։  Պատմությունը 

փաստում է որ հայ կանայք տղամարդկանց հավասար մասնակցում էին ոչ միայն 

տնտեսական, այլև քաղաքական կյանքին:  



Ըստ Հռիփսիմեի տաճարի 1296թ. գրության` Շիրինը և Պայալունը օրենք են 

արձակել բամբակի հարկը վերացնելու մասին: 1288թ. Մրենի վանքի վրա թողնված 

գրության համաձայն` կալվածատիրուհին և կալվածատերը միասին վերացրել են 

հացի, գինու և խաղողի հարկը:31  

Հայտնի են փաստեր, երբ ամուսնու` երկրի ղեկավարի բացակայության 

դեպքում նրա կինը կառավարում էր պետությունը: Օրինակ` մեր թվարկության 

առաջին դարում պետությունը կառավարում էր Էրատո թագուհին` 

Արտաշեսյանների տոհմից: Չորրորդ դարում Փառանձեմ թագուհին` Արշակ II-ի 

կինը, ամուսնու գերեվարումից հետո իր ձեռքն է վերցնում պետության 

կառավարումը: 

Եթե զուգահեռ անցկացվի գեղարվեստական գրականության հետ, ապա Ղ. 

Աղայանի «Անահիտ» հեքիաթում նույնպես հերոսուհին` հասարակ մի գեղջկուհի, 

իր ձեռքն է վերցնում երկրի կառավարումը այն ժամանակ, երբ քրմերը 

բանտարկում են արքային:32  

Ստորև ներկայացվում է հեքիաթի խմբագրված համառոտ 

բովանդակությունը, որը հնարավորություն է տալիս ըմբռնել գենդերային 

փոխհարաբերությունների բնույթի նրբերանգները: 

 

 

«Անահիտ» 

Ըստ Ղազարոս Աղայանի 

Թարթառ գետի մոտ էր գտնվում Վաչե թագավորի ապարանքը: 

Մեկ անգամ նրա միամորիկ որդին` Վաչագանը, պատշգամբում կանգնած 

տխուր նայում էր պալատի պարտեզին: Այդ տխուր մտմտուքից հանեց նրան իր 

մայրը` Աշխենը: 
• Մայրի՛կ,-ասաց Վաչագանը,-ասում են Մեսրոպ վարդապետը կրկին եկել է 

Հացիկ, աշակերտներ ժողովել: Ուզում եմ ես էլ գնալ այնտեղ: Այնքան լավ գյուղ 

է այդ Հացիկը: Այնտեղ թե՛ տղերքը, թե՛ աղջկերքը այնպես սրամիտ, այնպես 

գեղեցիկ են, որ եթե տեսնես, կմնաս հիացած: 

• Դու քո ամուսնանալու մասին մտածի՛ր, Վաչագա՛ն: Վրաց թագավորը երեք 

աղջիկ ունի, Գուգարաց բդեշխը ունի մի շատ գեղեցիկ աղջիկ, որ իր միակ 

ժառանգն է: Սյունյաց իշխանն էլ ունի մի շատ սիրուն աղջիկ և վերջապես մեր 

հազարապետի Վարսենիկն ի՞նչ պակաս աղջիկ է, մեր աչքի առջև մեծացել է, 

մեր ձեռքով կրթվել: 

Վաչագանի քսան տարին նոր էր լրացել: Նա էր Աղվանից աշխարհի 

թագաժառանգը: Հայրն էլ նրան հանգիստ չէր տալիս և նրան տարբեր 

հարսնացուներ էր առաջարկում շաբաթը մի քանի անգամ: Հոր 

պարտադրանքներից ազատ լինելու համար Վաչագանը իրեն տվեց որսորդության: 

Նա իր հետ վերցրեց միայն իր քաջ ծառային` Վաղինակին, և իր շանը` Զանգիին: 

Նրանք հագան որսորդի հասարակ հագուստ և ճանապարհ ընկան: 

Իբրև հասարակ օտարական` նա մտնում էր նաև գյուղեր, ծանոթանում 

գյուղացիների կյանքին, տեսնում նրանց ամենօրյա հոգսերն ու կարիքները: Շատ 
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կաշառակեր դատավորներ էին հեռացվում պաշտոնից, շատ գողեր բռնվում և 

պատժվում, նեղության մեջ ընկած շատ տներ ու համայնքներ օգնություն էին 

ստանում թագավորից:  

Մեկ օր Վաչագանն ու Վաղինակը շատ հոգնած ու քրտնած հասան մի գյուղ 

ու նստեցին նրա աղբյուրի մոտ, որ հանգստանան: Աղբյուրից ջուր տանող 

աղջիկներից ջուր ուզեց Վաչագանը: Նրանցից մեկը ջրով լիքը փարչը մեկնեց, իսկ 

մեկ ուրիշը խլեց այն ու թափեց, նորից լցրեց ու թափեց ու դա արեց հինգ-վեց 

անգամ: Այդ աղջիկը մեկնաբանեց իր արածը, որ ճամփորդները քրտնած էին, 

այդպես արեց, մինչև հովանան, որ սառը ջուրը չվնասի: 

Աղջկա խելացիությունը հիացրեց Վաչագանին, իսկ գեղեցկությունը` 

առավել ևս: Նա ոչ մի զարդարանք չուներ վրան, հագուստն էլ մի կարմիր գեղեցիկ 

շապիկ էր, որը նրա վայելչակազմ հասակը ծածկում էր մինչև ոտքերը:Աղջիկը 

գյուղի նախրչի Առանի դուստր Անահիտն էր: Նա առավ փարչը և հեռացավ` 

առանց իմանալու որսորդների ով լինելը:  

Վաղինակը, տեսնելով, որ Վաչագանը սիրահարվել է Անահիտին, այդ 

մասին պատմեց թագավորին: Անահիտի մասին պատմեց այն բոլոր 

տեղեկությունները, որ նա ծածուկ հավաքել էր: Պարզել էր, որ գյուղի ծերերը նրան 

են դիմում խորհրդի համար: Նրան անվանում են «Անտառի թագուհի»: Իր հոր 

նախիրից երբ մի ապրանք է կորչում, նա իսկույն մի կրակոտ ձի հեծած սար ու ձոր 

է ընկնում, գտնում բերում է: Այդ բոլորը նա Վաչագանին չի ասել, որ ավելի 

չտաքանա: 

Թագավորն ու թագուհին տեսան, որ չեն կարողանում փոխել Վաչագանին, 

խորհուրդ արին և որոշեցին ընդունել նրա որոշումը: Վաղինակին պալատական 

իշխանների հետ մեծամեծ նվերներով ուղարկեցին Հացիկ` հարսնախոսության: 

Նախրչի Առանն ասաց, որ իր ձեռքում չէ աղջկա տալն ու չտալը. նա պիտի որոշի: 

Հարսնախոսության եկած Վաղինակն Անահիտին ասում է, որ աղբյուրի մոտ 

հանդիպած երիտասարդը թագավորի տղան է եղել և որ հիմա խնդրում է նրա 

ձեռքը: 
• Նա շատ լավ երիտասարդ է, բայց որևէ արհեստ գիտի՞,-հարցրեց Անահիտը: 

• Բայց նա թագավորի որդի է,-զարմացած պատասխանեց Վաղինակը : 

• Այսօրվա ծառաների տերը վաղը կարող է ինքը ծառա լինել: Ամեն մարդ 

արհեստ պիտի իմանա, - կտրուկ պատասխանում է Անահիտը և 

հարսնախոսության եկածներին իրենց նվերներով հետ դարձնում: 

Վաչագանը, այդ մասին իմանալով, որոշեց որևէ արհեստ սովորել:  

Մեկ տարվա մեջ Վաչագանը դիպակ գործել սովորեց, մի բաճկոնացու 

գործեց և ուղարկեց Անահիտին ընծա: Նա էլ իր ձեռքով գործած մի գորգ ուղարկեց 

Վաչագանին: Նրանք ամուսնացան: 

Հարսանիքին Վաղինակը ներկա չէր. գործով տեղ էր գնացել և անհետացել 

էր: 

Շատ չանցած թագավորն ու թագուհին վախճանվեցին և քառասուն օր հետո 

Վաչագանին հոր տեղը նստեցրին: Նրա ամենալավ խորհրդակիցն Անահիտն էր. 

առաջ նրա հետ էր հարցը քննարկում, հետո գնում էր խորհրդի:  



Մի օր Անահիտը խորհուրդ է տալիս, որ Վաչագանը առաջվա պես ծպտված 

գնա ժողովրդի մեջ` նրանց վիճակին ծանոթանալու, իսկ ինքը այդ ընթացքում 

կկառավարի երկիրը: 

Վաչագանը համաձայնում է և մուրացիկի հագուստով հասնում է Կուր 

գետի մոտ գտնվող մի քաղաք, ուր բնակիչները հիմնականում պարսիկներ էին: 

Մի անգամ իր շքախմբով ամբոխի մեջ հայտնվում է սպիտակամորուս մի 

պատկառելի քրմապետ: Նրա սուր աչքը նկատում է օտարական Վաչագանին և 

աշխատանք է առաջարկում: Նրա նման մի քանիսի հետ գցում է ստորերկրյա 

արհեստական մի քարայրի մեջ: Այն, ինչ այնտեղ տեսնում և լսում է Վաչագանը, 

հասկանում է, որ սուրբ քրմապետի տակ թաքնված է մի հրեշավոր մարդ: Այստեղ 

նա գտնում է նաև իր կորած զինակցին` Վաղինակին, որն այնպիսի վիճակում էր, 

որ Վաչագանը նրան մի կերպ ձայնից ճանաչեց:  

Խելամիտ Վաչագանը քրմերին ներկայացրեց է իր արհեստը և ասաց, որ այն 

շատ թանկ գնահատվող է: Պայմաններ պահանջեց` լուսավոր տեղ, հաց, 

բուսական ուտելիքներ ու օգնականներ: Առաջին դիպակը ավարտեց ու ասաց, որ 

այն տասնապատիկ թանկ կգնահատի Անահիտ թագուհին, որովհետև նա 

այդպիսի բաներից ավելի լավ է հասկանում: Առաջարկը գրավիչ էր, և քուրմը 

համաձայնեց: 

Անահիտ թագուհին, որ Վաչագանի բացակայության ժամանակ լավ 

կառավարում էր երկիրը, շուտով քրմի միջոցով ստացավ դիպակը, որի վրա 

ծածկագրված էր Վաչագանի գտնվելու տեղը: 

Թագուհին անմիջապես հնչեցրեց պատերազմական փողերը, ոտքից գլուխ 

սպառազինվեց: Նրան միացան նաև օրիորդներն ու տիկինները, որոնք նույնպես 

զրահավորվեցին ու ձի նստած շրջապատեցին թագուհուն, որպեսզի գնան 

թագավորին փրկելու: Անահիտը հրամաններ արձակեց, կարգավորեց այրուձին ու 

ասպանդակեց ձին: 

Երբ հասան տեղ, քրմապետը հայտնվեց` սպիտակ շուրջառը ձգած, թագը 

գլխին, գավազանը ձեռքին: Անահիտը, ձախ ձեռքին վահանը, հանեց սուրը և 

պահանջեց բացել այդ տարտարոսի դռները: Թեժ կռվի ժամանակ սաղավարտն 

ընկավ Անահիտի գլխից և երկայն մազերը փռվեցին ուսերին: Դա ավելի սարսափ 

ձգեց ամբոխի վրա:  

Անահիտը մարդկանց առաջնորդեց այդ դժոխքի դռներից ներս ու գտավ 

Վաչագանին ու Վաղինակին: Ազատեց բոլորին: Վաղինակը, տեսնելով իր 

թագուհուն, սկսեց հեկեկալ. 
• Դու փրկեցիր մեզ, աննմա՛ն թագուհի: 

• Սխալվում ես, Վաղինա՛կ, նա մեզ փրկեց այն ժամանակ, երբ 

հարսնախոսության ժամանակ քեզ ասաց, որ քո թագավորի որդին արհեստ 

պիտի սովորի: 

Նրանք վերադարձան իրենց խաղաղ կյանքին, իսկ Անահիտի մասին ժողովուրդը 

ահա, թե ինչ էր ասում: 
Նա մեր գետերը ծածկեց լաստերով, մեր ծովերն ու լճերը` նավերով ու 

նավակներով: Նա մեր դաշտերը ողողեց ջրանցքներով ու առուներով, մեր 

քաղաքներն ու գյուղերը` սառն աղբյուրներով: Նա մեր սայլերին հարթ 

ճանապարհներ տվավ, մեր գութաններին` ընդարձակ երկիր: Նա կործանեց 



դժոխքը և մեր աշխարհը շինեց մի եդեմական դրախտ: Կեցցե՛ Անահիտը, 

կեցցե՛ հավիտյան:     

❖  

«Անահիտ» հեքիաթում Ղազարոս Աղայանը կարողացել է ներկայացնել 

գենդերային փոխհարաբերություններում էգալիտար մոդելի գործունակությունը: 

Այստեղ միաձուլվում են դրվագներ, որոնք վերաբերում են գենդերային 

հավասարությանը, երկչափ առաջնորդական հմտություններին, աշխատանքի 

գենդերային բաժանման հետ կապված հարցերի քնարկմանը, ավանդույթների, 

սովորույթների դիսֆունկցիոնալության հարցերին  և նորամուծություններ 

ներդնելու անհրաժեշտությանը։ Ստորև ներկայացված դիպաշարային 

օրինակները շատ դեպքերում գործողությունների և գենդերային 

դերաբաժանումները վառ ապացույց են։  

 

Օրինակներ` 

«Հավասարություն»  

«Հացիկ գյուղում թե՛ տղերքը, թե՛ աղջկերքը այնպես սրամիտ, այնպես 
գեղեցիկ են, որ եթե տեսնես, կմնաս հիացած»:   

 «Վաղինակը պարզել էր, որ գյուղի ծերերը Անահիտին են դիմում խորհրդի 
համար, նրան անվանում են «Անտառի թագուհի»: Իր հոր նախիրից երբ մի 
ապրանք է կորչում, նա իսկույն մի կրակոտ ձի հեծած սար ու ձոր է ընկնում, 
գտնում բերում է»: 

❖  

«Անահիտը, ձախ ձեռքին վահանը, հանեց սուրը և պահանջեց բացել այդ 
տարտարոսի դռները: Թեժ կռվի ժամանակ սաղավարտն ընկավ Անահիտի գլխից 
և երկայն մազերը փռվեցին ուսերին: Դա ավելի սարսափ ձգեց ամբոխի վրա»: 
 

«Աշխատանքի գենդերային բաժանում»  

«Մեկ տարվա մեջ Վաչագանը դիպակ գործել սովորեց, մի բաճկոնացու 
գործեց և ուղարկեց Անահիտին ընծա»: 

❖  

«Առաջնորդություն»   

«Մի օր Անահիտը խորհուրդ է տալիս, որ Վաչագանը առաջվա պես 
ծպտված գնա ժողովրդի մեջ` նրանց վիճակին ծանոթանալու, իսկ ինքը այդ 
ընթացքում կկառավարի երկիրը»: 
 

«Անահիտ թագուհին, որ Վաչագանի բացակայության ժամանակ լավ 
կառավարում էր երկիրը, շուտով քրմի միջոցով ստանում է դիպակը, որի վրա 
ծածկագրված էր Վաչագանի գտնվելու տեղը»: 

❖  

«Թագուհին անմիջապես հնչեցրեց պատերազմական փողերը, ոտքից գլուխ 
սպառազինվեց: Նրան միացան նաև օրիորդներն ու տիկինները, որոնք նույնպես 



զրահավորվեցին ու ձի նստած շրջապատեցին թագուհուն, որպեսզի գնան 
թագավորին փրկելու: Անահիտը հրամաններ արձակեց, կարգավորեց այրուձին ու 
ասպանդակեց ձին»: 

❖  

«Անահիտը մեր գետերը ծածկեց լաստերով, մեր ծովերն ու լճերը` նավերով 
ու նավակներով: Նա մեր դաշտերը ողողեց ջրանցքներով ու առուներով, մեր 
քաղաքներն ու գյուղերը` սառն աղբյուրներով: Նա մեր սայլերին հարթ 
ճանապարհներ տվավ, մեր գութաններին` ընդարձակ երկիր: Նա կործանեց 
դժոխքը և մեր աշխարհը շինեց մի եդեմական դրախտ»: 
 

«Ավանդույթներ / Նորամուծություններ »  

«Հայրն էլ նրան հանգիստ չէր տալիս և տարբեր հարսնացուներ էր 
առաջարկում շաբաթը մի քանի անգամ: Հոր պարտադրանքներից ազատ լինելու 
համար Վաչագանը իրեն տվեց որսորդության»: 
 

«Թագավորն ու թագուհին տեսան, որ չեն կարողանում փոխել Վաչագանին, 
խորհուրդ արին և որոշեցին ընդունել նրա որոշումը»:  

❖  

«Այսօրվա ծառաների տերը վաղը կարող է ինքը ծառա լինել: Ամեն մարդ 
արհեստ պիտի իմանա, - կտրուկ պատասխանում է Անահիտը և 
հարսնախոսության եկածներին իրենց նվերներով հետ դարձնում»: 

 

Կարելի է ասել, որ հեքիաթի հերոսների երջանկությունը ապահովվեց երկու 

գենդերային տիրույթների միջև եղած ավանդական, կարծրատիպային պատնեշի 

վերացումով և կյանքի ամբողջական ընկալումով: Ինչպես խաղաղության օրոք, 

այնպես էլ պատերազմային իրավիճակում Անահիտը կարողանում է առաջացած 

խնդիրներին համապատասխան լուծումներ տալ: Չընդունելով կարծրացած 

վարքային նմուշները` Անահիտն ու Վաչագանը կառուցում են սեփական 

երջանկությունը և երջանկացնում մի ամբողջ թագավորություն: 

 
 

❖  

 

Արեգնազան կամ կախարդական աշխարհ 
        (հայկական հին գյուղերից առած մի վեպիկ) 

Գենդեր և սեռ հասկացությունների արտացոլումը 

Գենդերային վերափոխումներ 

 

Ղազարոս Աղայանի «Արեգնազան կամ կախարդական աշխարհ» հեքիաթը 

ժողովրդական հեքիաթներից վերցրած հավաքածու-գրվածք է։  



Իրադարձությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ «բարի ու չար 
ոգիները անընդհատ պատերազմ էին մղում իրար դեմ…»։  «Արմանն ուներ երեք 
զավակ՝ մորից որբ մնացած։ Նրանցից երկուսն աղջիկ էին ՝ մինը զմյուսը գեղեցիկ, 
իսկ երրորդը՝ ավելի ևս չքնաղ ու չնաշխարհիկ, միայն բարի ոգիները նրա ինչ լինելը 
թաքցրել էին հողեղեններից։ Այդպես էին կամեցել բարի ոգիները իրանց համար 
հայտնի նպատակով և մի ուրիշ ժամանակով, երբ ժամանակը լրանար, այնուհետև 
նա կամ աղջիկ կամ տղա պիտի դառնար։ Բայց Արմանը (հայրը, իշխանը) նրան չէր 
որոշում աղջիկներից և երեքին էլ միաձև աղջկա հագուստով էր պահում»։   

«Արեգնազանը մեծացավ աղջկա պես. և թեպետ հավատացած էր, որ ինքն 
աղջիկ է և աղջիկներից էլ ամենից գեղեցիկը, բայց ատելով ատում էր աղջկան վայել 
բաները»։ 

Այստեղ հարկ է վերհիշել նախորդ մոդուլներում ներկայացրած գենդերի 

սահմանումները։ Այո, մարդիկ չեն ծնվում միանշանակ գենդերով, սոցիալական 

կարգավիճակով, հարստությամբ, մասնագիտությամբ և այլն: Սակայն նրանց 

ծնվելուն պես մշակութային պատկերացումներով ընկալվող կենսաբանական 

սեռի հիման վրա վերագրվում է կոնկրետ սոցիալական գենդեր՝ դրանով իսկ   

պարտադրելով նրանց ինքնաիրականացման տարբեր հնարավորություններ և 

եղանակներ սոցիալական տարբեր կարգավիճակներում, գործունեության տարբեր 

ոլորտներում, այլ կերպ ասած՝ գենդերային դերեր, կարգավիճակ, աշխատանքի 

գենդերային բաժանման յուրահատկություններ։  Տղամարդուց և կնոջից 

սպասումները և նրանց նկատմամբ դրսևորվող վերաբերմունքը ծնված օրվանից 

ակնհայտորեն տարբերակվում են: Արեգնազանից սպասում էին աղջկան բնորոշ 

սոցիալական դերակատարումներ, սակայն ներքուստ նա ըմբոստանում էր 

կանանց նկատմամբ ունեցած ակնկալիքների դեմ։ 

 

  Մի օր Արմանը որոշում է, որ աղջիկներից մեկը ծառայության գնա 

թագավորի մոտ։ «Ապագա թշվառությունից ձեզ ազատելու համար ես մտածել եմ, 
որ ձեզանից մեկին, տղայի հագուստով, ուղարկեմ թագավորի մոտ ծառայելու։»  

Աղջիկներին ուղարկում է ծառայության իրենց առջև պայմանը կատարելուց հետո։ 

Դրված պայմանին համապատասխանում էր Արեգնազանը։ Այսպիսով 

ծառայության անցնելով թագավորի մոտ Արեգնազանը ներկայանում է որպես 

Արեգ, իսկ թագավորը գոհ լինելով Արեգի ծառայության ընթացքից, ուրախանալով 

«որ մի փոքրիկ դյուցազն է գտել»,  այսպես է խոսում Արեգի մասին.«Ապրի'ս, 
տղա'ս, ապրի'ս։ Դու մի հազվագյուտ էակ ես. գեղեցկության և ջահելության հետ 
շատ հաշտ չէ քաջությունը, բայց , բայց երկինքն ուզեցել է քեզ մի բացառություն 
համարել»։ 

Գենդերային դերերի սոցիալապես պայմանավորված լինելու մասին 

մտորումները շարունակելով` վերհիշենք «Ին» և «Յան» հասկացությունները, 

որոնք ընդունված են հին չինական բնափիլիսոփայության մեջ: «Ին»-ը և «Յան»-ը 

բևեռային, շարունակաբար իրար մեջ անցնող ուժեր են, ակունքներ (իգական-

արական, պասիվ-ակտիվ, սառը-տաք և այլն): «Ին»-ը խորհրդանշում է իգական 

սկիզբը, «Յան»-ը` արական: Չնայած դրանց տրվել են տարբեր սեռերի 

անվանումներ, այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր կնոջ, ինչպես և յուրաքանչյուր 

տղամարդու բնորոշ է և′ «Ին»-ը, և' «Յան»-ը, և դժվար է սահմանել, թե որն է ում 



մոտ գերակշռում: «Ին»-ը և «Յան»-ը միասնական սուբստանցիոն էության 

բևեռային համաչափություններն են:  

 

Թագավորի աղջիկը՝ Նունուֆարը, սիրահարվում է .«Նունուֆարի 

ուրախությունը սահմանից անց էր կացել»։ Նունուֆարը որոշում է Արեգին կանչել 

իր մոտ։ « - Այս րոպեիս կերթաս Արեգի մոտ և կասես, որ գա ինձ մոտ. ասա՝ ե'կ 

ինձ տես... » 

Իսկ Արեգի վերջնական պատասխանը հետևյալներ. -Գնա ասա, «Ոչ կգամ և 

ոչ կտեսնեմ քեզ»... 

Նունուֆարը մերժումից հիվանդացավ։ 

 

«Արեգնազան» հեքիաթում նրբանկատորեն խոսվում է գենդերի չֆիքսված 

լինելու փաստի և գենդերի վրա հիմնված ակնկալիքների կամայականության 

մասին։ Այն կարելի է դիտարկել նաև, որպես սիրո և ցանկության հարցը 

գենդերային բինարության շրջանակներում կարգավորելու և 

հետերոսեռականության նորմավորող նարատիվների օրինակ ՝ որպեսզի 

Նունուֆարն ու Արեգնազանը զույգավորվեն, պետք էր որ Արեգնազանը տղամարդ 

լիներ։  

 

......... 

Արեգին ուղարկեցին անմահական ջրի հետևից։ Նա երկար պտտեց, 

«հասավ կախարդական աշխարհը, ուր ամեն քայլափոխում մի նոր հրաշք էր 

տեսնում, մի նոր զարմանալիք»։ Արեգնազանը կանգ առավ մի լճի մոտ «և սկսեց 

ճաշել։ Հենց այդ միջոցին մեկ էլ տեսավ, որ ահա մի խումբ աղավնիներթռան եկան 

և իջան լճի ափին՝ իրանից շատ մոտիկ։» «մեկ էլ տեսավ, որ բոլոր աղավնիները 

հանեցին փետուրները և աղջկերք դառնալով թափվեցան լողանալու։» 

...Արեգնազանը վերցրեց նրանցից մեկի  փետուրները։ Երկու մեծ թև էր 

աղավնու, մնացած փետուրներն էլ վրան։  

Չանցավ մի քանի րոպե, բոլոր աղջիկներքը դուրս եկան, հագան իրենց 

թևերն ու թռան, բայց մեկը, որ իր թևերը չգտավ, ամաչեց մերկ կանգնել ջրի ափին, 

իսկույն իրան գցեց ջուրը։ Արեգնազանը այդ նկատելով, թևերը ձեռին մոտեցավ 

աղջկանը։ Աղջիկը ջրումն ընկղմնված միայն գլուխը դուրս հանած մոտեցավ 

Արեգնազանին և սկսեց երգել.  

Ա'յ տղա, սիրուն տղա, 

..... 

Իմ օրումս չեմ տեսած 

Քեզ պես սիրուն մի տղա, 

Այդքան գեղեցկության մեջ, 

Սիրտ չի լինի անզգա։ 

... 

Թևերս տուր, թռչիմ գնամ, 

Ինչ կամենաս քեզ կտամ։ 

 

Եթե իրավ տղա ես, 



Կուզեմ դառնաս  դու աղջիկ, 

Որ քո սեռում չլինի 

Քեզ հավասար գեղեցիկ։ 

... 

Ինչ կամենաս քեզ կտամ։ 

Աղավնի աղջիկը լռեց, ... 

... 
- Շարունակիր, շարունակիր, մի քիչ էլ երգիր, - խնդրեց Արեգնազանը։ - Քո երգը ինձ 

շատ է դուր գալիս, դեռ այդպես բան լսած չկամ կյանքումս։ Միայն մի բան ես 

չհասկացա, սիրուն աղջիկ։ Դու ասում ես. «Եթե տղա ես, աղջիկ դառնաս». Այդ. 

Ինչպես կարելի է։ 

Աղջիկը շարունակեց երգել.  

Ամենայն ինչ կարելի է 

Ոչ մի դժվար բան չկա. 

Եթե իրավ աղջիկ դառար, 

Ալժմ դարձիր դու տղա։ 

Թող երեսիդ մորուք բըսնի 

Թուխ ու երկայն բեղերով, 

Թող կոշտանա սիրուն դեմքըդ 

Հաստ ջիղերի գծերով։ 

Ո~հ, տեսնում եմ, դու փոխվում ես 

Թևրս տուր, թևերս... 

.... 

 Մի վայրկենական ուշադրություն եկավ Արեգնազանի վրա, և նա 

զգաց մի անսովոր բան, բայց շատ հաճոյական։ Նայեց ջրի երեսին, ուր՝ 

ինչպես հայելու մեջ՝ պատկերացավ մի դեմք, բոլորովին Արեգնազանին 

նման, միայն նորածիլ  բեղերով և մորուքով։ Այդ պատկերն առաջ մի քիչ 

խորդ թվաց Արեգնազանին, բայց հետո այնքան զմայլելի եղավ, որ վրան 

նայելուց չէր կշտանում։ - Այս ես կլինիմ անպատճառ, - ասաց ինքն իրան։ 

Ես հիմա ճշմարիտ որ Արեգ եմ։  

- Սիրուն աղջիկ, դու տվիր ինձ այն, ինչ որ իմ միակ ցանկությունս էր, այժմ դու 

ազատ ես. ես չեի սպասում քեզանից այսպես բան, թե որտեղ է գտնվում 

անմահական ջուրը, որի համար ես ահա քանի ժամանակ է թափառում եմ։ 

Աղջիկն սկսեց երգել. 

Թող Նունուֆարդ, ուրախանա, 

Որ ճանկ գցեց քեզ պես փեսա, 

Հիմա հասար քո մուրազին, 

Եկար աղջիկ, կերթաս տղա։ 

 

Անմահական ջուր ես ուզում ... 

... 

Գնա օգնիր տկարներին, 



Հոգի ու շունչ տուր քարերին, 

Թե որ կուզես ինչպես հիմա, 

Մնալ փոխված այդպես տղա, 

 

Իսկ եթե ոչ, լավ գիտենաս, 

Որ տղայից քար կդառնաս, 

Երբ քարացած քաղաքի մեջ 

Կախարդ կնկան կըմոտենաս։ 

 

Թևերս տուր, թևերս, 

Թևերս տուր, շուտ հագնեմ, 

Թռչիմ գնամ և քեզ համար,  

Անմահական ջուր բերեմ... 

...Մի քանի րոպե չանցած աղջիկը մի փոքրիկ շիշ կտցին, անմահական ջրով լիքը, 

բերավ Արեգին տվավ...» 

Հետաքրքիր է Արեգի խոսակցությունը ձիու՝ Բազիկի հետ։ 

«- Բազիկ, ես հիմա տղա եմ, գիտես, էլ աղջիկ չեմ։ Առաջ աղջիկ էի. Այդ մասին ոչ ոք 

չգիտեր. գուցե դու էլ չգիտեիր. Հայրս պատվիրել էր, որ ոչ ոքի չասեմ թե ես աղջիկ 

եմ, բայց հիմա տղա դառա։ ...» 

Արեգը  ճանապարհին ազատեց, շունչ տալով քարե քաղաքին, քաղաքի 

բնակիչներին, վախճանի մոտեցնելով չար պառավից։ 

Ուշագրավ է պառավին պատժելու տեսարանը. 

«Ինչ պատիժ ուզեք մեկ է ինձ համար, 

Թող ձեր պատիժը ձեզ լինի հարմար։ 

Բայց դա դու չէիր Անդաս թագավոր, 

Այլ տղայացած աղջիկ զորավոր... 

Գրվա՛ծ է արդեն իմ ճակատագրում, 

Եվ ոգիների մատենագրում, 

Թե երբ մի աղջիկ կըդառնա տղ~ա,  

Քո թշվառ կյանքին ն՜ա վախճան կըտա։» 

... Չնայած Արեգի համեստությանը՝ քաղաքացիք նրան դյուցազանց կարգը ձգեցին, 

որ երախտապարտ չմնան երկնքի առջև»։ 

... 

 

«Նունուֆարը վերջին շնչումն էր», երբ Արեգը եկավ։ 

 «Լուռ հանդիսականների միջով լուռ ու մունջ անցավ Արեգը, մոտեցավ 

Նունուֆարի մահճին, հանեց անմահական ջրի շիշը, մի կաթիլ կաթեցրեց 

բամբակի վրա և քսեց Նունուֆարի մեռելատիպ շրթունքներին։ 

Նունուֆարի աչքերը պարզվեցան։ Արեգն այդ նկատեց և մի քանի կաթիլ 

կաթեցրեց ուղղակի բերանի մեջ։» 



«Նա մի նոր կյանք զգաց, կյանք՝ աշխուժով լի, երևակայությամբ ճոխացած… 

Ձեռներով ծածկեց երեսը, որ երևակայությունն ամփոփե։ Ամփոփե 

երևակայությունը, որ այդ րոպեի երկնային զվարճությունն ու զմայլմունքը լիուլի 

վայելե։» 

«Այդ հայացքը, որի մեջ ամփոփված էր կենդանության հրափայլ ոգին, ամենքը 

տեսան, և ամենքն էլ, կարծես խոսք մեկ արած, միաձայն քրքիջ բարձրացրին՝ 

փա՜ռ-փա՜ռ ծիծաղելով։ Այդ ծիծաղից անմասն չմնաց և ինքը՝ Նունուֆարը։ Նա էլ 

ծիծաղեց. կարծես ուրիշների տեղիք տալուն էր սպասում, որ մի կուշտ 

ծիծաղի։  Այս էլ որ տեսան մի վայրկյան առաջ սգավոր հանդիսականները՝ 

բոլորովին միամտվեցան. էլ ուշադրություն չդարձրին Նունուֆարի վրա, և 

սկսեցին փոխ առ փոխ գգվել ու համբուրել Արեգին։ Թագավորը իր գիրկն առավ 

Արեգին և սկսեց երեխայի նման հեկեկալ։ Թագավորի ուրախության զգացումն 

անսահման էր։ Նա մի վայրկյանում երկու որդի էր գտել, մինը՝ կորած տեղից, 

մյուսը՝ մեռած տեղից։ Ամենքի աչքերից ուրախության և զմայլմունքի արտասուք 

հոսեց։» 

Նունուֆարրը «հագնվեցավ, զուգվեցավ թագուհու վայել զարդարանքներով և 

դուրս եկավ հանդիսականների մեջ այնպես ուրախ ու զվարթ և այնպես առողջ, որ 

հիացան ամենքը, բայց մանավանդ Արեգը, որի համար մի բոլորովին նոր արև 

ծագեցավ։ 

Եթե Արեգը մի վայրկյանում վերակենդանացրեց Նունուֆարին՝ հիմա էլ 

Նունուֆարը, իր գեղեցկության ազդեցությամբ՝ Արեգի այնպիսի երակները 

շարժեց, որոնց միջով կարծես մինչև նույն րոպեն դեռ արյուն չէր խաղացած։ 

Արեգը մի նոր կյանք զգաց իր մեջ, մի նոր զգացմունք՝ անսահման հաճոյական, 

բայց ինքն իրան հաշիվ տալ չկարողանալով և միևնույն ժամանակ այդ իրան 

համար տարօրինակ զգացմունքը զսպել ուզենալով՝ սկսեց խոսիլ խելքը թռցրածի 

պես. 

 — Հիմա՜ եմ զգում, որ ես՝ էլ ես չեմ… 

Բայց թե ես ո՞վ եմ՝ այդ էլ չգիտեմ. 

Ինձ հափշտակեց Աղջիկ Աղավնին, 

Եվ տեղս դրավ այժմյան Արեգին. 

Անիրավ աղջիկն իմ ուշքս տարավ, 

Արեգնազանիս լճի մեջ առավ, 

Իր քաղցր երգով ինձ քնացրեց, 

Եվ իմ տեղս նա մի ուրիշ դրեց…» 

 

 

 

«— Սպասեցե՛ք, սպասեցեք, ես վերջ կտամ ձեր վեճին, — ասաց թագավորը։— 

Արեգ, ասա՛ ինձ, հոգիս, դու ո՞ւմ որդին ես։ 

— Արման իշխանի որդին էի մի ժամանակ, բայց հիմա չգիտեմ՝ էլի նրա՞ որդին եմ, 

թե՞ մի ուրիշի։ 



— Քո այդ պատասխանն է ահա, որ մենք չենք հասկանում, բայց քեզ լավ ենք 

ճանաչում։ Դու մեր Արեգն ես, միևնույն գեղեցիկ Արեգը, միայն մորուքդ է 

ավելացել ու բեղերդ… »  

«ներս մտավ Արմանը։ Արեգն իր հորը տեսնելուն պես վազեց գիրկն ընկավ և մի 

քանի ուրախության բացականչությունից հետո փսփսաց ականջումը. 

— Գիտե՞ս, հայրի՛կ, ես հիմա տղա՜ եմ, տղա՜, իսկ և իսկ տղա, ճշմարիտ տղա. 

կարո՞ղ ես երևակայել… 

— Իհա՛րկե, տղա ես, հոգի՛ս, հապա ի՞նչ պետք է լինեիր… 

— Բայց չէ՞ որ, հայրի՛կ, բայց չէ՞ որ… ախը՜ր… 

— Դու առաջ էլ էիր տղա, հոգի՛ս, բայց այդ չգիտեիր դու, նոր ես սկսել ճանաչել 

քեզ. առաջ անմեղ էիր ինչպես հրեղեն, հիմա մարդ ես դառել հողեղեն, բայց այդ 

վնաս չունի, հոգի՛ս… 

— Օ՜… եթե այդպես է, ուրեմն ես՝ ե՛ս եմ եղել. վազեմ Նունուֆարին ասեմ… 

Արմանը մոտեցավ թագավորին և սկսեց շշնջալ նրա ականջին բանի էությունը, 

իսկ Արեգը վազեց Նունուֆարի մոտ։» 

«Այսպես խոսելով, ձեռք ձեռքի տված՝ դուրս եկան Արեգն ու Նունուֆարը, բայց 

երկար սպասեցնել չտվին։ 

Մի քանի րոպեից հետո տեսարանը՝ մի կախարդական ասեմ, թե երկնային, 

կերպարանք ստացավ։ 

Պալատի ընդարձակ դահլիճը լցվեցան թե՛ տղամարդիկ, թե՛ կանայք՝ շքեղ 

հագուստներով զարդարված։ Այստեղ էին և Արեգի քույրերը։ 

Երբ որ Արեգն ու Նունուֆարը ներս մտան Անդասի ընծայած հագուստովը 

զարդարված՝ անթիվ անգին քարերի ճառագայթները, ծիրանի ծովից ծագող 

արեգակի պես, գույնզգույն լուսով լուսավորեցին ամբողջ դահլիճը։ Չոքեցին 

թագավորի առջև, որ օրհնե իրանց։ 

Թագավորը մի քանի րոպե չկարաց խոսիլ, հազիվ էր կարողանում բռնել 

ուրախության արտասուքը։ Վերջապես սկսեց օրհնել մեր նորապսակներին…» 

«Թագավորի օրհնությունն ավարտած-չավարտած՝ մի նոր լուսով լուսավորվեց 

դահլիճը։ Մի ծիածան կապվեց, ծիածան անտես, աննման, հրաշալի՜ այնքան, որ 

ամպերում կապվող աղեղը նրա մոտ մի մռայլ ամպ կարելի էր համարել… Ի՜նչ 

լեզու կարող է պատմել, ի՜նչ գրիչ կարող է գրել, կամ ի՜նչ վրձին կարող է նկարել… 

Ամենքն էլ նրան էին նայում և տեսնում էին, թե ինչպե՛ս էին կազմվում նրա 

գույները հետզհետե. կարծես աներևույթ ոգիք, արագ-արագ վազելով, երկնային 

մատներով մի նոր ծիածան լինեին հինում, և երկնքումը լինին կապելիս Արեգի ու 

Նունուֆարի հարսանեկան Կանաչ-Կարմիրը[18]։ Հիրավի՛, այդ Կանաչ-Կարմիրը, 

թվում էր, թե՝ դահլիճի առաստաղից շատ ու շատ բարձր է և շատ հեռու։ 

Եվ ահա՛, երբ ծիածանն ամբողջապես պատրաստ էր, նրա վրայով, իբրև մի 

լուսեղեն սանդուղքով, ցած իջան մի խումբ երկնային թագուհիք՝ աստղերի 

https://hy.wikisource.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A5%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%A1%D5%B4_%D4%BF%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0#cite_note-18


ճառագայթներից և ձյունափայլ ամպերից գործած հագուստով մի-մի արեգակ… 

Բայց ի՜նչ արեգակ… եթե ցերեկ լիներ, և արեգակը նրանց տեսներ՝ ամպեղեն մի 

քող կքաշեր երեսին, որ տեղի տար նրանց լույսին… 

Բոլոր երկնային օրիորդները, որոնք թվով մինչև ինը հոգի էին, երկ-երկու 

պսակաձև փունջեր ունեին ձեռներին՝ ո՛րը ցողից քաղած, ո՛րը ծաղիկների գույնից 

ու հոտից փնջած, ո՛րը վճիտ աղբյուրների բյուրեղացած գոհարներից հավաքած, 

ո՛րը քաղցրաշունչ զեփյուռից ու զովարար հովերից հյուսած, ո՛րն արևի 

շամանդաղի մեջ եղած գույնզգույն հյուլեներից կազմած… մի խոսքով՝ լուսեղեն 

մատներով բնության բոլոր զարդերի ոգին էին քաղել ու փնջել։ Այդ փունջերի 

անմահական բուրմունքովը լցվեցավ բոլոր դահլիճը։» 

Հարց. գենդերային տիրույթում ընկած ինչպիս՞ի հարցեր են քննարկվում Ղազարոս 

Աղայանի «Անահիտ» հեքիաթում. ընտրեք 2 պատասխան 

1. գենդերային բռնություն, 2.գենդերային պիտակավորում, 3.աշխատանքի 

գենդերային բաժանում, 4. գենդերային դերեր, 5. գենդեր և իշխանություն, 6. 

սեռափոխություն, 7. գենդերային  վերահսկողություն 

Հարց.գենդերային տիրույթում ընկած ինչպիս՞ի հարցեր են քննարկվում Ղազարոս 

Աղայանի «Արեգնազան» հեքիաթում. ընտրեք 2 պատասխան 

1. գենդերային բռնություն, 2.գենդերային պիտակավորում, 3.աշխատանքի 

գենդերային բաժանում, 4. գենդերային դերեր, 5. գենդեր և իշխանություն, 6. 

սեռափոխություն, 7. գենդերային  վերահսկողություն 

  

 

Գենդերային դրսևորումների խիստ նորմատիվ համակարգ, գենդերային 

պիտակավորում 

Հովհանես Թումանյան / Անուշ 

  Սիմվոլների մակարդակով ամեն մի դրսևորում ստանում է իր 

իմաստավորումը: Այս համատեքստում կարելի է ասել, որ սիմվոլիկ 

իմաստավորումերի կոնֆլիկտ է ստեղծվում։  Ստեղծվում է որոշակի 

հակասություն հռչակվող արժեքների և իրականության միջև: Բռնությունն իր 

տարբեր դրսեւորումերով հռչակվում է անընդունելի իրավական և էթիկական 

“ենթադրվող” իմաստներով, սակայն համաշխարհային մասշտաբով գրեթե բոլոր 

սոցիալական կառույցներում առկա են գենդերային բռնության տարրեր: Այստեղ 

կարևոր է ընկալման առկայության մակարդակները` որքանով է բռնությունն առկա 

և ո՞ր ոլորտներում: Գենդերային բռնակալությունը /և շատ դեպքերում հաջողված/ 

փորձում է պահպանել մի գենդերի գերիշխանությունը մյուս գենդերի հանդեպ հենց 

այդ ֆորմալ անընդունելի, սակայն առօրեականության մակարդակով ենթադրվող 

գերակայման փաստերը: Այդ գերիշխանությունը պահպանելու համար 



օգտագործվում են բռնության տարբեր ձևեր` առնականությունը 

/մասկուլինությունը/ պահպանելու նպատակով բռնությունը օգտագործվում է 

արական գենդերի նկատմամբ և միաժամանակ բռնությունը` որպես տարր, 

առնականության հատկանիշ է հանդիսանում:  

Հայացք գցենք հայ դասականների ստեղծագործություններում արտահայտված 

գենդերային պիտակավորման հայելապատկերմանը և գենդերային 

պիտակավորման հետևանքներին` դիմենք թումանյանական կերպարներին 

«Անուշ» պոեմից.  

“Մեյդան բա՛ց արեք, թող մին էլ մեջ գա... Ու ամեն կողմից ուրախ հըռհըռում, 

Թունալի ծաղրով կանչում են, գոռում. -Չելա՜վ, էդ չելա՜վ,  

Վեր չի գցել դեռ, 

Մոսին թոլ էլավ-խոզապարկուկ էր... Հա՛, հա՛, հա՛, տըղե՛րք, 

Շատ էլ լավ կանի, 

Մեջքը թա՛փ տըվեք, 

Թող մին էլ բըռնի... 

Հա՛, հա՛, հա՛, տղե՛րք, 

Մեջքը թափ տվեք...19  

Այս հատվածն է, որ շատ գունեղ արտահայտում է անգամ խաղահրապարակում 

առնականություն դրսեւորումեր չցուցաբերելու դեպքում ծաղրուծանակից զերծ 

չմնալու անխուսափելիությունը: Ամեն մի պայքար, այսպիսով, դառնում է կյանքի և 

մահվան պայքար, քանի որ պարտվողին այդ պայքարում կանվանեն «կին»` իբրև 

«հայհոյանք», որն օգտագործվում է բոլորի` անգամ կանանց կողմից:  

-Ամո՜թ քեզ, Մոսի՛, թո՜ւք ու նախատինք, Ամո՜թ քեզ նըման գոված իգիթին, 

Մի անունդ հիշիր, մի բոյիդ մըտիկ, Դեռ քու թիկունքը չի տեսել գետին: Ինչպե՜ս վեր 

ընկար դու սարի նըման, Երբոր նայում էր ողջ գյուղը կանգնած... Դո՜ւ...կուչ գաս 

տակին Սարոյի ծընկան,  

Նըրանից հետո երևաս կանանց... Եկա՞ծ էր էս բանն իսկի քու գըլխին... Ծաղրատեղ 

դառար բովանդակ գեղին... Դե մեռի՛ր, էլի՛, գետինը մըտի՛ր, 

Տանը վե՛ր ընկիր` իլիկ պըտըտիր...:20  

Տղամարդկանց գերիշխանությունը ապահովվում է բռնության կիրառմամբ, 

սեփական զարգացման միտումերի ժխտմամբ (մասկուլինության կոշտ 

կաղապարում) և երկու սեռերի հանդեպ էլ բռնանալու սահմանակարգմամբ: 

Սակայն եթե տղամարդ–տղամարդ փոխհարաբերություններում երկուսն էլ 

մարտադաշտում են, ապա կին-տղամարդ բանաձևում կինն անտրտունջ ընդունում 

է տղամարդու կողմից իրականացվող բռնությունը:  



Այսպիսով, “բռնությունը հանուն բռնության” բանաձևը համաշխարհային 

հանրության հիմնահարցն է դարձել:  

Բռնության կիրառելիության թույլատրելիությունը, հասարակական 

կարծիքի մակարդակով “սովորականի”, “առօրեականի” կարգավիճակի 

ձեռքբերումը ոչ այլ ինչ է, քան ինքնաոչնչացման մեխանիզմերի գործարկում, որոնց 

շատ լուրջ տեղ է տվել Հովհ. Թումանյանը: Սակայն մենք առօրեականության 

մակարդակով միշտ չէ, որ վերլուծության ենք ենթարկում թումանյանական 

գաղափարները, եւ այսօր քսանմեկերորդ դարի գենդերային վարքի բանաձեւը 

նույնպես ընդգրկում է ինքնաոչնչացման ուղի պիտակավորման միջոցով:  

Սոցիալական պիտակավորումը, այդ թվում նաև գենդերային 

պիտակավորումը, հզոր ուժ է հանդիսանում հասարակական կարծիք ձեւավորելու 

եւ սոցիալական գործունեությունը վերա- հսկելու գործընթացում: Այն 

պայմաններում, երբ պիտակա- վորման չի ենթարկվում բռնություն կիրառողը /այս 

դեպքում տղամարդը/, ապա “բռնություն կիրառելը” դիտարկվում է որպես 

ընդունելի վարք, և այդ իսկ փաստի հետևանքները կարող են իրականում 

բռնությունը տեղափոխել ընդունելի սոցիալական արժենորմատիվ դաշտ: Դրանից 

զատ ընդունվում է հետեւյալ բանաձեւը` ”եթե տղամարդը բռնություն չի 

կատարում, ապա պիտակավորվում է”, այսինքն` տղամարդու համար 

նախատեսվում է ագրեսիվ իռացիոնալ վարքաձեւ, որը, սակայն, երջանկաբեր չէ 

հենց այդ վարքը կրողների համար:  

Այսպիսով ինչպես Թումանյանի պոեմի վերոհիշյալ հատվածներում, այնպես էլ 

հասարակության մեջ նկատվում է.  

• առօրեականության մակարդակով կարծրատիպային գենդերային 

վարքագծերի վերահսկումը պիտակավորման միջոցով,  

• կենսուղու իմաստավորման և կառուցակցման գենդերային ուղղորդումը, 

որը ոչ միշտ է, որ համապատասխանում է համամարդկային նորմատիվ և 

բարոյաիմացական տեսլականին, իսկ բազմաթիվ դեպքերում անգամ 

հակասում է։  

 

Հարց. գենդերաբանության տիրույթում ընկած ինչպիս՞ի հարցեր են քննարկվում 

Հովհանես Թումնյանի «Անուշ» պոեմում. ընտրեք 2 պատասխան 

1. գենդերային բռնություն, 2.գենդերային պիտակավորում, 3.աշխատանքի 

գենդերային բաժանում, 4. գենդերային դերեր, 5. գենդեր և իշխանություն, 6. 

սեռափոխություն, 7. գենդերային  վերահսկողություն 

 



 

վերջաբանի փոխարեն 

 

Ժամանակակից Հայաստանում գենդերային փոխհարաբերությունների 

տարիմաստությունը հասկանալու համար պետք է նկատի ունենալ  վերջին 

դարերի պատմական իրադարձությունները: Հարյուրամյակների ընթացքում, 

կորցնելով պետականությունը, հայ էթնիկական հանրությունը պահպանվեց ուժեղ 

արտահայտված ու կայացած ընտանիքի և կրոնի ինստիտուտների շնորհիվ: 

Կրոնը անխաթար պահեց հայ մշակույթն ու ավանդույթները, մասամբ նաև իր վրա 

վերցրեց քաղաքական ինստիտուտի գործառույթները: Ընտանիքի հիմնական 

գործառույթները հանգում էին նրա անդամների առաջնային` նյութական 

պահանջների բավարարմանը և վերարտադրողականությանը: Ընտանիքի 

անդամները առաջին հերթին գնահատվում էին ընտանեկան բարենպաստության 

համար ներդրումների առումով: Որպես ընտանիքի հենակետի` տղամարդ-

կերակրողի մեջ գնահատվում էր տնտեսվարությունը, գործիմացությունը, 

այսինքն` բոլոր այն բնութագրերը, որոնք հնարավորություն էին տալիս 

բազմաթիվ  արտաընտանեկան  սոցիալական փոխհարաբերությունների 

հաստատմանը, ինչը հիմնավորում էր և նպաստում «գլխավորի» դերի 

կատարմանը: Հենց այդ դերն էր, որ ընտանիքում նրա իշխանության հիմքն էր 

հանդիսանում: Տղամարդու գենդերային դերակատարումները պահանջում էին, որ 

նա ունենա լայն աշխարհայացք, իր գործունեության ոլորտում զարգացած 

ունակություններ, միևնույն ժամանակ պատասխանատվություն կրի ընտանիքի և 

համայնքի սոցիալական փոխհարաբերությունների կարգավորման հարցում: 

Ընտանիքը, իր սպասումները կապելով հիմնականում տղամարդու հետ, 

մտահոգվում էր նրա հաղորդակցման և կառավարման ընդունակությունները 

զարգացնելու խնդրով: Կանայք զբաղվում էին տնային տնտեսությամբ և 

երեխաների դաստիարակությամբ: Կնոջ նյութական կախվածությունը, 

օտարերկրյա զավթիչներից  պաշտպանվելու անհրաժեշտությունը հատուկ 

պահանջներ էր ներկայացնում տղամարդուն և ձևավորում իրավիճակային  

վարքային նմուշներ, որոնք կարծրատիպացման միտում ունեին: Այդ 

կարծրատիպերը հիմք ստեղծեցին յուրահատուկ գենդերային սպասումների և  

փոխհարաբերությունների համար։ 

Հայաստանը 1921թ.  մտավ Խորհրդային Միության կազմի մեջ, ուր 

հռչակված էր համընդհանուր հավասարության սկզբունքը: Ըստ Վ. Ի. Լենինի` 

«երկու տարվա ընթացքում սովետական իշխանությունը ամենահետամնաց 

երկրներից մեկում կանանց ազատության, նրանց տղամարդկանց հետ 

հավասարեցման համար արեց այնքան, ինչքան հարյուր երեսուն տարվա 

ընթացքում չէին արել աշխարհի բոլոր առաջավոր, լուսավորչական և 

«ժողովրդավարական» պետությունները միասին»: Այս բառերը դեկլարատիվ 

բնույթ չէին կրում: Խորհրդային իշխանության օրոք սկսվեց մասնագիտական և 

հասարակական գործունեության մեջ կանանց զանգվածային ընդգրկման 

գործընթացը: Եվ չնայած այն ուղղված էր գլխավորապես աշխատուժի 

ներգրավմանը, ինչը հարկավոր էր հետամնաց տնտեսության համար, կանանց 



ընդգրկումը մեծ ազդեցություն ունեցավ և իր հետ բերեց գենդերային դերերի 

կտրուկ փոփոխություններ: 

Խորհրդային Միության քաղաքացիները` թե´ տղամարդիկ, թե´ կանայք, 

որոնք չէին զբաղվում հասարակությանը պիտանի գործունեությամբ, 

«պորտաբույծներ» պիտակն էին ստանում և կշտամբանքի էին ենթարկվում, 

անգամ կարող էին իրավական պատասխանատվության ենթարկվել: 

Աշխատանքային գործունեության մեջ կանանց ներգրավման գործընթացը 

նախադպրոցական դաստիարակության ինստիտուտի ստեղծման 

անհրաժեշտություն առաջացրեց: Երեխաների դպրոցական և նախադպրոցական 

կրթությունը և դաստիարակությունը իրականացվում էր հատուկ կրթություն 

ստացած մասնագետների կողմից համապատասխան մշակված 

մեթոդաբանությամբ:  Այն ներառում էր գենդերային հավասարության 

սկզբունքներ: Գենդերային սոցիալականացումը ընթանում էր հիմքում ունենալով 

իրավահավասարության  գաղափարախոսություն:  

Խորհրդային իշխանության տարիներին, հիրավի, բարձրացավ կանանց 

տնտեսական ինքնուրույնությունը,  ընդլայնվեցին նրանց հետաքրքրությունների և 

սոցիալական շփումների շրջանակները, բարձրացավ կրթական մակարդակը: 

Փոխվեց նաև արժեքային համակարգը: Մասնագիտական դիրքորոշումները, 

պաշտոնական առաջընթացը, կրթական գրաքննության աճը, ազատ ժամանակի 

բովանդակալից և նպատակային կազմակերպումը նկատելի տեղ էին գրավում 

արժեքների աստիճանակարգում: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ծանր 

արդյունաբերության մեջ կանանց ներգրավվածությունը լրացվում էր նաև 

ռազմական գործունեության մեջ նրանց մասնակցությամբ, ինչը նպաստեց «ուժեղ» 

կնոջ կերպարի ձևավորմանը: Ստեղծվեց գենդերային նոր կերպավորում և 

խորհրդանիշներ: Նամականիշների վրա կանայք պատկերվում էին ծխախոտը 

բերանին, ատրճանակը  ձեռքին: Հայաստանի մայրաքաղաքում` Երևանում, այժմ 

էլ վեր է խոյանում  վահանով և սրով կնոջ արձանը` «Մայր Հայաստան», որը 

խորհրդանշում է երկիրը պաշտպանող, ուժեղ կնոջ կերպար: Այդպիսի արձաններ 

կան նաև նախկին Խորհրդային Միության այլ քաղաքներում` Կիև, Վոլգոգրադ և 

այլն:  Սիմվոլիկ ընկալումների մակարդակով առօրեականության մեջ ընդունելի 

էին դարձել կնոջ հետևյալ կերպարները. կին, որը մարտի դաշտից տանում է 

զինվորի հզոր մարմինը, կին և տղաամարդ` մուրճ և մանգաղով` աշխատավոր 

խորհրդային ժողովուրդ, կին-տրակտորիստ, կին` հաստոցի մոտ աշխատող, կին` 

արդյունաբերության առաջավոր և այլն: Օրինակների այս շարքը կարելի է 

շարունակել: Գենդերային կերպավորւմը, ինչպես նաև գենդերային 

գաղափարախոսությունը, շեշտը դնում էր գենդերային հավասարության վրա: 

Քսաներորդ դարի թե´ առաջին և թե´ երկրորդ կեսին կանայք 

հնարավորություն ստացան սոցիալապես ընդունելի ձևերով իրենց նյութապես 

ապահովել: Կրթական աճի և մտավոր աշխատանքի ավելացման հետ կանանց 

համար առաջացան բարձր վարձատրվող աշխատատեղեր: Ամրապնդվեց 

գործարար կնոջ կերպարը: Կանանց իրավունքները պաշտպանվում էին 

օրենսդրորեն: Գենդերային սոցիալականացումը ձևավորվում էր 

հավասարազորության արժեքների հիման վրա: 



Աշխատանքի արտադրողական աճի, զարգացած արդյունաբերության 

ստեղծման և գիտական ներուժի բացառիկ երևույթներից էր գենդերային 

հավասարության գաղափարախոսությունը և հասարակության բոլոր անդամների 

ներգրավումը սոցիալական գործընթացում: 

Չնայած գենդերային հավասարության իրականությունը համընդհանուր 

բնույթ չէր կրում և չափից ավելի գաղափարայնացված էր, այնուամենայնիվ, 

կանանց իրավական և սոցիալական գիտակցության մեջ լուրջ տեղաշարժ եղավ: 

Խորհրդային Միությունը ամբողջ աշխարհին համառորեն ապացուցում էր, որ 

կանանց ազատագրման հարցը լուծված է վերջնականապես, անվերադարձ և 

արդեն ձեռք է բերված տղամարդկանց հետ նրանց լիարժեք հավասարությունը: 

Սակայն միայն 1981թ. Խորհրդային Միության կողմից ստորագրվեց «Կանանց 

հանդեպ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիան»: 

Այն ժամանակ, երբ բարձրացավ կրթության ընդհանուր մակարդակը, 

շատացան քաղաքական և տնտեսական կյանքին մասնակցելու 

հնարավորությունները, ձևավորվեց գենդերային հավասարությանը ձգտելու 

ձևաչափը,  կանանց մեծամասնությունը «ժողտնտեսության» շատ ոլորտներում 

միջին մակարդակից չբարձրացավ: Չնայած քաղաքական բեմահարթակում տեղի 

ունեցած տեղաշարժերին` կոմկուսի համագումարում  կանանց ներկայությունը 

որոշակի չափով ապահովվում էր, սակայն քաղբյուրոյում սովորաբար կանայք 

չէին ընտրվում: Ընտանիքի ինստիտուտի մակարդակով հռչակված 

հավասարության պայմաններում անգամ առկա էին բռնության տարբեր ձևեր:  

Գենդերային փոխհարաբերությունների, կնոջ սոցիալական գործառույթների, 

դերային բաշխումների և վարքային դրսևորումների վերաբերյալ գերակշռում էին 

հայրիշխանական պատկերացումները: Այդ կարծրատիպացումն այնքան ուժեղ էր, 

որ նույնիսկ ինքը` կինը, դժվար էր հարմարվում նոր կարգավիճակին և իրեն 

տրված իրավունքներից օգտվելու հնարավորությանը, իսկ իրական, 

ներաշխարհայնացված գենդերային հավասարության մասին խոսք լինել չէր 

կարող:  

Այսպիսով Խորհրդային Հայաստանի պայմաններում գենդերային 

փոխհարաբերությունները հակասական էին և հայկական ընտանիքներում 

դերերի միանշանակ մեկնաբանումը արհեստական բնույթ էր կրում:  Ավելի ճիշտ, 

խորհրդային և ժամանակակից հայկական ընտանիքներն իրենց մեջ ներառում են 

գենդերային փոխհարբերությունները բնութագրող բոլոր հատկանիշները` սուր 

ընդգծված ավանդականից մինչև առաջադեմը` «եվրոպականը», ինչպես մեզ մոտ 

ընդունված է անվանել: Նկատելիորեն տարբերվում էին «քաղաքային»  և 

«գյուղական» տիպի ընտանիքները: Ընդհանուր առմամբ ընտանիքներում 

նկատվում էր «առաջադեմ» տարրերի պատրանք ստեղծելու միտում: Ուշագրավ է, 

որ առաջադեմ մշակույթի կրողներն էին համարվում գերիշխող` ռուսական 

մշակույթի ներկայացուցիչները: Խորհրդային և վաղ հետխորհրդային  տարիներին 

«Ռուսական մշակույթ» հասկացությունը ներառում էր իր մեջ լայն համատեսքտ և 

ընդգրկում էր ԽՍՀՄ-ի եվրոպական մասի, երբեմն նաև արևելյան եվրոպայի 

երկրների մշակույթները: Այս արժեքները առավել ընդունելի էին սոցիալական 

վերնախավի համար, քանի որ նրանք համարվում էին նաև Խորհրդային Միության 

վերնախավ և պետք է համապատասխանեին ամրագրված ընդհանուր  



չափանիշների: Գենդերային հավասարությանը վերաբերող արժեքների  որոշակի 

«բեմականացում» էր նկատվում: Բնակչության միջին և ստորին շերտերում 

«մերժելի» էին դառնում գենդերային հավասարության գաղափարները և 

դիտարկվում էին որպես «ազգային արժեքներին հակասող»:  Այն, ինչ ներելի, 

ընդունելի, հասկանելի էր եվրոպական մշակույթի ներկայացուցիչների համար, 

այստեղ աններելի, անընդունելի, անհասկանալի էր դառնում և երբեմն ազգային 

ինքնությանը վտանգող իմաստավորում էր ձեռք բերում:  
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Ընթերցանություն Ա․ Ի՞նչ է գենդերային բռնությունը 

 

Ընթերցանության այս նյութը սահմանում է գենդերային բռնության և կանանց 

նկատմամբ բռնության տարբեր տեսակները։ Այն ներկայացնում է ամբողջ աշխարհում 

և Հայաստանում գենդերային բռնության տարածվածության վերաբերյալ 

տեղեկատվություն։ Մեր ուսումնական օրակարգն է․  

 

Ընթերցանություն․ գենդերային բռնության սահմանում (10 րոպե) 

Արվեստային դադար․ «Թեյ և համաձայնություն» տեսանյութ (3 րոպե) 

Վիկտորինա (3 րոպե) 

Ընթերցանություն․ գենդերային բռնության տարածվածությունն ամբողջ աշխարհում (5 

րոպե) 

Ընթերցանություն․ գենդերային բռնության տարածվածությունը Հայաստանում (15 րոպե) 

Վիկտորինա (5 րոպե) 

Արվեստային դադար․«Անվի մեջ ձող խրողը», Փոլլի Նոր (A Spanner In The Works, Polly 

Nor) (10 րոպե) 

Հարցեր մտորելու համար (այնքան երկար կամ կարճ, որքան կցանկանաք) 

 

Գենդերային բռնության մասին սովորելը կարող է մի շարք զգացողություններ 

արթնացնել՝ ներառյալ բարկություն, վիշտ, մոտիվացիա, ներշնչանք, վախ կամ այս 

ամենի որոշակի համադրություն։ Եթե դուք կամ ձեր սիրելիներից որևէ մեկը վերապրել 

է գենդերային բռնություն, սա ոչ թե պարզապես ակադեմիական, այլ ծայրահեղ 

անձնական կարևորության հարց է։ Համոզվեք, որ այս բովանդակությունն անցնում եք 

այնպիսի արագությամբ, որը ողջամիջ է ձեզ համար, և հաճախակի դադար վերցրեք՝ 

ստուգելու համար ձեր առողջությունն ու բարեկեցությունը։ Օգնության համար 

ռեսուրսները հասանելի են ․․․ (գենդերային բռնության հայաստանյան ռեսուրսներ)։ 

 

Եթե այս կայքն անմիջապես լքելու կարիք ունեք, սեղմեք (էջի վերևում գտնվող կարմիր 

կոճա՞կը)։ 

 

Գենդերային բռնության սահմանում․  

 

«Գենդերային բռնություն» եզրույթը վերաբերում է բռնությանը, որը թիրախավորում է 

անհատների կամ խմբերի՝ իրենց գենդերի հիմքով։ Սա ներառում է գործողություններ, 

որոնք պատճառում են ֆիզիկական, մտավոր կամ սեռական վնաս կամ տառապանք, 

նման գործողությունների սպառնալիք, հարկադրանք և ազատությունից զրկելու այլ 

ձևեր։ Գենդերային բռնությունը կար ող է տեղի ունենալ ընտանիքում կամ անձնական 

հարաբերություններում, համայնքում կամ հասարակությունում և կարող է նաև 

իրագործվել պետության կողմից կամ դրա թողտվությամբ։  

 

Ցանկացած գենդերի պատկանող ցանկացած անձ կարող է լինել գենդերային 

բռնություն իրագործող կամ դրա զոհ։ Որոշ մարդիկ երկուսն են։ Գենդերային 
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բռնության ամենատարածված ձևը կանանց նկատմամբ բռնությունն է, որն 

անհամաչափորեն իրագործվում է տղամարդկանց կողմից կանանց և աղջիկների 

նկատմամբ։   

 

Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը կանանց նկատմամբ բռնությունը սահմանում է 

որպես «գենդերային բռնության ցանկացած գործողություն, որը կանանց պատճառում 

է կամ կարող է պատճառել ֆիզիկական, սեռական կամ մտավոր վնաս կամ տառապանք՝ 

ներառյալ նման գործողությունների սպառնալիքները, հարկադրանքն ու 

ազատությունից կամայական զրկելը՝ անկախ նրանից՝ այն պատահում է հանրային, թե 

անձնական կյանքում»։ Ինչպես նշված է ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ բռնության 

վերացման հռչակագրի նախաբանում, «կանանց որոշ խմբեր, ինչպիսիք են 

փոքրամասնությունների խմբերին պատկանող կանայք, բնիկ կանայք, փախստական 

կանայք, գաղթական կանայք, գյուղական կամ հեռավոր համայնքներում ապրող 

կանայք, չքավոր կանայք, հաստատություններում կամ կալանքի տակ գտնվող կանայք, 

աղջիկ երեխաները, հաշմանդամություն ունեցող կանայք, տարեց կանայք և զինված 

հակամարտությունների իրավիճակում գտնվող կանայք, առանձնակի խոցելի են 

բռնության նկատմամբ»։ 

 

Գենդերային բռնության կամ կանանց նկատմամբ բռնության տեսակները ներառում 

են.  

 

Բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ՝ ներառյալ ամուսնական 

բռնաբարությունը 

 

Բռնաբարության իրավական սահմանումը տարբերվում է երկրից երկիր։ 

 

ՀՀ քրեական օրենսգքրի 138-րդ հոդվածը սահմանում է, որ «Բռնաբարությունը՝ 

տղամարդու սեռական հարաբերությունը կնոջ հետ՝ նրա կամքին հակառակ, վերջինիս 

կամ այլ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով 

կամ կնոջ անօգնական վիճակն օգտագործելով, պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից 

վեց տարի ժամկետով»։  

 

Բռնաբարության ամենատարածված և համաշխարհայնորեն կիրառելի սահմանումը 

մշակել է Միջազգային քրեական դատարանը՝ Ռուանդայում և նախկին 

Հարավսլավիայում 1990-ականների ցեղասպանություններից հետո։ Վերապրածների 

վկայության հիման վրա Միջազգային քրեական դատարանը փորձեց 

պատասխանատվության ենթարկել տղամարդկանց ու տղաների, ինչպես և աղջիկների 

ու կանանց բռնաբարած պատերազմական հանցագործներին, որոնք որպես սեռական 

խոշտանգման միջոց առարկաներ էին օգտագործել և զոհերին հարկադրել սեռական 

հարաբերությունների «համաձայնություն» տալ անազատության այնպիսի 

պայմաններում, ինչպիսին գերությունն է։  
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Միջազգային քրեական դատարանի սահմանմամբ՝ բռնաբարություն է «սեռական 

օրգանով ներխուժումը զոհի կամ հանցագործի մարմնի ցանկացած հատված, կամ զոհի 

անալ կամ սեռական անցքի բացումը որևէ առարկայով կամ մարմնի որևէ հատվածով՝ 

ուժի, հարկադրանքի կիրառմամբ, հարկադրական միջավայրից օգտվելով, կամ ընդդեմ 

այն անձի, որն անկարող է տալ իրական համաձայնություն»։ 

 

Սեռական հարաբերություն անչափահասի հետ 

 

Երկրից երկիր տարբերվող համաձայնության տարիքից ցածր որևէ մեկի հետ սեռական 

գործողությունների կատարում։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 141-րդ հոդվածը 

անչափահասի հետ սեռական հարաբերությունը սահմանում է որպես «տասնութ 

տարին լրացած անձի կողմից սեռական հարաբերությունը կամ սեքսուալ բնույթի այլ 

գործողություններ կատարելն ակնհայտ տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ», անգամ 

եթե երեխային չեն հարկադրել սպառնալիքներով կամ ուժով։  

 

Սեռական չարաշահում (abuse) 

 

Սեռակական բնույթի ֆիզիկական փաստացի ներխուժումը կամ դրա սպառնալիքը՝ 

ներառյալ ոչ պատշաճ հպումը, ուժի, կամ անհավասար, կամ հարկադրանքի 

պայմաններում: 

 

Սեռական շահագործում 

 

Ստիպողական/հարկադրական սեռական ակտը կանխիկի, նվերի, կամ օգնության 

դիմաց։ Սեռական շահագործումը սովորաբար թիրախավորում է բարձր խոցելիություն 

ունեցող մարդկանց, որոնք պայքարում են իրենց հիմնական կարիքները բավարարելու 

համար։ 

 

Սեռական ոտնձգություն 

 

Ցանկացած չողջունվող սեռական սիրախոսություն, անցանկալի սեռական 

ուշադրություն, սեռական բարեհաճությունների պահանջ՝ հատկապես, երբ այն 

խառնվում է աշխատանքին, աշխատելու պայման է դառնում, կամ ստեղծում է  

վախեցնող, թշնամական կամ վիրավորական աշխատանքային միջավայր։ 

 

Վերարտադրողական բռնություն 

 

Կնոջը կամ աղջկան հարկադրելը հղիանալ կամ մնալ հղի, հղիության կանխման 

հասանելիությունը կամ դրա մասին տեղեկատվությունը սահմանափակելը, ապահով 

կլինիկական աբորտի հասանելիությունը սահմանափակելը, զոհի վերարտադրողական 

ընտրությունները վերահսկելու նպատակով բժիշկ-այցելու գաղտնիությունը խախտելը, 

նախածննդյան խնամքի հասանելիությունը մերժելը, ծննդաբերության ժամանակ 

ցավազրկողներն ու այլ ցանկալի տարբերակները մերժելը։ Վերարտադրողական 
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բռնությունը կարող է իրագործվել զուգընկերների, ծնողների, ընտանիքի անդամների, 

բուժանձնակազմի, պետության և ոչ պետական զինված խմբերի կողմից։  

 

Վերարտադրողական բռնությունը կարող է նաև ներառել կանանց հարկադրելը 

չվերարտադրվել, օրինակ, ստերիլիզացման կամ հղիության հարկադրված ընդհատման 

միջոցով։ Ստիպողական ստերիլիզացումը զանգվածաբար կիրառվել է ճնշված խմբերի 

կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ, ինչպիսիք են ցեղասպանության և էթնիկ 

զտումների զոհերը, աղքատության մեջ ապրող կամ մտավոր հաշմանդամություն 

ունեցող մարդիկ։    

 

Ֆիզիկական հարձակում 

 

Ֆիզիկական հարձակումն ընդգրկում է գործողությունների շարք՝ ներառյալ բռունցքով 

հարվածը, ոտքով հարվածը, կծելը, այրելը, կամ խեղելը։ Ֆիզիկական հարձակման որոշ 

ձևեր չեն թողնում տևական ֆիզիկական վնասներ, բայց այնուամենայնիվ, բռնի ու 

վնասակար են, ինչպես, օրինակ, ապտակելը, թքելը, կամ առարկաներ նետելը կամ 

կոտրելը։  

 

Խոսքային չարաշահում և ոտնձգություն  

 

Խոսքային հարձակումներ, ինչպիսիք են վիրավորանքը, սպառնալիքը կամ 

նվաստացումը, որոնք հարկադրում են զոհին/վերապրածին ներքաշվել ստորացուցիչ 

գործողություններում։ 

 

Բանտարկություն  

 

Անհատին ընկերներից/ընտանիքից մեկուսացնելը, շարժումները սահմանափակելը, 

ազատությունից զրկելը, կամ ազատ տեղաշարժը խոչընդոտելը/սահմանափակելը։  

 

Վաղ ամուսնություն և ստիպողական ամուսնություն 

Զոհի/վերապրածի ցանկությունների դեմ կամ մինչ իրավական համաձայնության 

տարիքին հասնելն իրականացված կազմակերպված ամուսնությունը։ «Մանկական 

ամուսնությունը գենդերային երևույթ է, որն աղջիկների և տղաների վրա տարբեր կերպ 

է ազդում։ Ընդհանուր առմամբ, աշխարհում մանկական ամուսնություններում 

տղաների թիվը զգալիորեն ցածր է աղջիկների թվից։ Աղջիկ երեխա հարսնացուները 

անհավասար հարաբերություններում նաև խոցելի են ընտանեկան և սեռական 

բռնության նկատմամբ, և եթե նրանք հղիանում են, հաճախ բարդություններ են 

ունենում հղիության ու ծննդաբերության ընթացքում, քանի որ նրանց մարմինները 

պատրաստ չեն երեխա կրելուն։ Ամուսնանալուց հետո, ինչպես տղաները, այդպես էլ 

աղջիկները հաճախ ստիպված են լինում թողնել կրթությունը աշխատուժ դառնալու 

և/կամ տնային պարտավորությունները ստանձնելու համար» (ՄԱԲՀ, էջ 1 – 

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/08/UNFPA-Child-marriage-in-

Armenia-2014.pdf):   

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/08/UNFPA-Child-marriage-in-Armenia-2014.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/08/UNFPA-Child-marriage-in-Armenia-2014.pdf
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«Պատվի համար» հանցագործություններ 

Կնոջը կամ աղջկան հաշմանդամացնելը կամ սպանելը՝ որպես պատիժ այն արարքների 

համար, որոնք ընկալվում են իբրև իր սեռին ոչ պատշաճ, և որոնք համարվում են 

ամոթաբեր իր ընտանիքի կամ համայնքի համար։  

Սեռով պայմանավորված աբորտներ և մանկասպանություն 

Գենդերային նախապատվության հիման վրա հղիության ընդհատումը, սպանությունը, 

սնունդից զրկելը և/կամ աղջիկ երեխաներին վտանգավոր կերպով անտեսելը այն 

պատճառով, որ հասարակությունում նրանց համարում են տղա երեխաներից պակաս 

արժեքավոր։   

Մարդու իրավունքների ժխտում  

Կրթության մատչելիության, առողջապահական օգնության կամ վճարովի աշխատանքի 

մերժումը, բացառումը, սեփականության իրավունքի մերժումը։  

Սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության ու արտահայտման հիմքով 

խտրականություն 

Խտրականությունը կամ բռնությունը, որը թիրախավորում է անհատին՝ գենդերային 

դերերի և սեռականության վերաբերյալ լայնորեն տարածված համոզմունքներին 

չհամապատասխանելու հիման վրա։  

 

Արվեստային դադար․ «Թեյ և համաձայնություն» տեսանյութ – 3 րոպե  

https://vimeo.com/126553913 

 

[Հեղինակային իրավունք ©2015 Emmeline May and Blue Seat Studios 

Ոչ կոմերցիոն օգտագործում․ տեսանյութը պետք է ունենա հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է տեղադրել տեսանյութի ներքևում՝ բնօրինակի ակտիվ հղմամբ։ 

Թարգմանությունից բացի տեսանյութի ոչ մի փոփոխություն չպետք է արվի։] 

 

Վիկտորինա․ 

1․ Անհատը չի կարող ազատորեն համաձայնել սեռական հարաբերություններ ունենալ, 

եթե․ 

ա․ Քնած կամ անգիտակից է 
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բ․ Երեխա է 

գ․ Նրան «ընտրություն» է առաջարկվել հարկադրական պայմաններում  

դ․ Նա ներքաշվում է գործարքային սեռական հարաբերություններում՝ փրկության 

նպատակով  

ե․ Վերոնշյալ բոլորը 

 

2․ Համաձայնությունը թեյի նման է, քանի որ․ (նշեք բոլոր կիրառելի տարբերակները) 

ա․ Մեկ անգամ թեյելը չի նշանակում, որ դուք պարտադրված եք ամեն անգամ թեյ 

խմել 

բ․ Երբ անհատը մերժում է մեկ բաժակ թեյը, դուք չպետք է ճնշում գործադրեք նրա 

վրա 

գ․ Նորմալ չէ մարդկանց հարկադրել թեյ խմել, երբ նրանք քնած են կամ 

անգիտակից 

դ․ Անհատը կարող է փոխել իր միտքը թեյի վերաբերյալ, անգամ թեյի մատուցման 

ընթացքում 

 

3․ Ո՞վ կարող է գենդերային բռնության զոհ լինել․  

ա․ Միայն կանայք և աղջիկները 

բ․ Միայն կանայք և երեխաները 

գ․ Միայն խոցելի մարդիկ, որոնք ավելի քիչ են ունակ իրենց պաշտպանել  

դ․ Ցանկացած մեկը կարող է զոհայնացվել, և գենդերային բռնությունը 

մեծամասամբ գործադրվում է տղամարդկանց կողմից կանանց և աղջիկների 

նկատմամբ 
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Կանանց նկատմամբ բռնության տարածվածությունն աշխարհում 

Զուգընկերոջ կողմից բռնության և սեռական բռնության վերաբերյալ 

ամենահամապարփակ համաշխարհային ուսումնասիրությունն իրականացվել է 2013 

թվականին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, Լոնդոնի  

հիգիենայի և արևադարձային բժշկության դպրոցի և Հարավաֆրիկյան բժշկական 

հետազոտությունների խորհրդի կողմից։ Ուսումնասիրությունը հայտնաբերել է, որ 

համաշխարհային մակարդակում երբևէ հարաբերությունների մեջ եղած կանանց 30%-

ը սեռական կամ ֆիզիկական բռնության է ենթարկվել։ Կանանց 7%-ը սեռական 

ոտնձգության է ենթարկվել իր զուգընկերը չհանդիսացող անձի կողմից։ Ընդհանուր 

առմամբ, աշխարհում կանանց 35%-ը ֆիզիկական և/կամ սեռական բռնության է 

ենթարկվել զուգընկերոջ կամ զուգընկեր չհանդիսացող անձի կողմից:  

Հետևյալ ինֆոգրաֆիկաներն ավելի շատ մանրամասներ են ներկայացնում բռնության 

վերաբերյալ՝ ըստ տարածաշրջանի և առողջական հետևանքների։ 

[Աղբյուրը՝ 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/]։ 

 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 

Կանանց նկատմամբ բռնություն․ տարածվածություն  

Աշխարհում ամեն երրորդ կին ֆիզիկական և/կամ սեռական բռնության է ենթարկվելու 

զուգընկերոջ կողմից կամ սեռական բռնության՝ զուգընկեր չհանդիսացող անձի կողմից 

 

29․8% ԱՀԿ Ամերիկաների տարածաշրջան 

23․2% Բարձր եկամտով երկրներ 

25․4% ԱՀԿ Եվրոպական տարածաշրջան 

37․0% ԱՀԿ Արևելյան միջերկրածովյան տարածաշրջան 

24․6% Արևմտյան խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան 

37․7% Հարավարևելյան ասիական տարածաշրջան 

36․6% ԱՀԿ Աֆրիկյան տարածաշրջան 

 

Բանալի․  

Ամերիկաների տարածաշրջան 

Աֆրիկյան տարածաշրջան 

Արևելյան միջերկրածովյան տարածաշրջան 

Եվրոպական տարածաշրջան 

Հարավարևելյան ասիական տարածաշրջան 

Արևմտյան խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան 

Բարձր եկամտով երկրներ 

 

Քարտեզը ցուցադրում է զուգընկերոջ կողմից բռնության տարածվածությունն ըստ 

ԱՀԿ տարածաշրջանի  
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Բոլոր վիճակագրությունները կարող եք գտնել «Կանանց նկատմամբ բռնության 

համաշխարհային և տարածաշրջանային հաշվարկներ․ Զուգընկերոջ և զուգընկեր 

չհանդիսացող անձի կողմից սեռական բռնության տարածվածությունն ու առողջական 

հետևանքները» զեկույցում, Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպություն, Լոնդոնի  հիգիենայի և արևադարձային բժշկության դպրոց և 

Հարավաֆրիկյան բժշկական հետազոտությունների խորհուրդ։ Հասանելի այստեղ՝ 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/ 

 

 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 

Կանանց նկատմամբ բռնություն. առողջական հետևանքներ 

 

Զուգընկերոջ կողմից բռնության ենթարկված կանայք․ 

 

Հոգեկան առողջություն 

 

Ընկճախտի մեջ ընկնելու կրկնակի հավանականություն ունեն  

Ալկոհոլի օգտագործման խանգարումներ ձեռքբերելու գրեթե կրկնակի 

հավանականություն ունեն  

 

Սեռական և վերարտադրողական առողջություն 

16%-ով ավելի են հակված թերքաշ երեխա ունենալ 

ՄԻԱՎ ձեռք բերելու և սիֆիլիսի, խլամիդիայի և սուսանակի վարակի հետ կոնտակտ 

ունենալու 1․5 անգամ ավելի մեծ հավանականություն ունեն 

 

Մահ և վնասվածքներ 

 

Զուգընկերների կողմից ֆիզիկական կամ սեռական բռնության ենթարկված կանանց 

42%-ը որպես հետևանք վնասվածքներ է ունենում 

Համաձայն հաղորդումների՝ ամբողջ աշխարհում կանանց սպանությունների 38%-ն 

իրագործվում է զուգընկերոջ կողմից 

 

Բոլոր վիճակագրությունները կարող եք գտնել «Կանանց նկատմամբ բռնության 

համաշխարհային և տարածաշրջանային հաշվարկներ․ Զուգընկերոջ և զուգընկեր 

չհանդիսացող անձի կողմից սեռական բռնության տարածվածությունն ու առողջական 

հետևանքները» զեկույցում, Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպություն, Լոնդոնի  հիգիենայի և արևադարձային բժշկության դպրոց և 

Հարավաֆրիկյան բժշկական հետազոտությունների խորհուրդ։ Հասանելի այստեղ՝ 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/ 

 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/


9 

 

Գենդերային բռնության տարածվածությունը Հայաստանում․ ի՞նչ է ասում 

հետազոտությունը    

Գենդերային բռնության ամենատարածված ձևերի վերաբերյալ ամենավստահելի 

տեղեկատվական աղբյուրը 2015-2016 թվականների Հայաստանի ժողովրդագրական և 

առողջապահական հարցերի հետազոտությունն է։ ՀԺԱՀ-ն միակ աղբյուրն է, որը 

չափում է գենդերային բռնությունը, գենդերային հավասարության որոշիչները և 

գենդերային տարբերակմամբ մյուս կարևոր տվյալները Հայաստանում՝ ողջ երկրի 

մակարդակով։ Այն ներկայացնում է Հայաստանի բոլոր մարզերը, ունի լավ կազմված ու 

ստուգված հարցաշարային հետազոտության մեթոդոլոգիա և մեծ ընտրանք՝ 

բնակչության համար ներկայացուցչական լինելու համար։ Այս բաժինն առաջարկում է 

Հայաստանում գենդերային տարածվածության մանրամասն անդրադարձ, որը 

գլխավորապես հիմնված է այդ հետազոտության վրա։  

Վաղ ամուսնություն 

Չափահաս կանանց 1%-ից քիչն է առաջին անգամ ամուսնացել 15 տարեկանը չլրացած, 

և 13%-ն ամուսնացել է 18-ը չլրացած (ՀԺԱՀ 2016, էջ 47)։  

Թեև մանկական ամուսնության թվերը ցածր են Հայաստանում, այն շատ ավելի 

տարածված է որոշ էթնիկ փոքրամասնությունների խմբերում, մասնավորապես՝ 

եզդիների շրջանում։ Այս ամուսնություններից շատերը գրանցված չեն, ինչը 

բարձրացնում է խոցելիությունը։ Կանանց իրավունքների պաշտպաններն իրենց 

մտահոգությունն են հայտնել եզդի և մոլոկան համայնքներում վաղ ամուսնությունների 

վերաբերյալ, քանի որ «այս համայնքների աղջիկները դուրս են մնում դպրոցից և 

խնդիրներ ունեն առողջապահական և այլ պետական ծառայություններ մուտք գործելու 

հետ կապված» (Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմիտեի 

եզրափակիչ դիտարկումներ, Հայաստան, 40-րդ պարբերություն)։  

 

Հայաստանում ՄԱԲՀ-ի կողմից իրականացված հետազոտության շրջանակներում 

հարցազրույց տված կանանցից մեկը նշել է․ «Ինձ առևանգեցին, երբ ես 14 տարեկան էի 

(Սովետական ժամանակաշրջանում), դպրոցի դիմացի փողոցից։ Ամուսնուս որոշումն 

էր, նա 22 տարեկան էր։ Ոչ ես, ոչ ծնողներս չէինք ուզում, որ ես ամուսնանայի այդ 

տարիքում։ Նախքան առևանգելը ամուսնուս ծնողները եկել էին մեր տուն և ծնողներիս 

խնդրել ինձ ամուսնացնել, բայց հայրս մերժել էր՝ ասելով․ «Իմ աղջիկն անչափահաս է, 

և ես չեմ ուզում հիմա ամուսնացնել նրան։ Նա դեռ երեխա է և իր ծնողների խնամքի 

կարիքն ունի»։ Սա էր հարսնացուին առևանգելու պատճառը։ (երեխա հարսնացու, 

Արարատի մարզ), (ՄԱԲՀ, էջ 5, հղումը՝ ստորև) 

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/08/UNFPA-Child-marriage-in-

Armenia-2014.pdf։  

 

Ֆիզիկական և սեռական բռնություն 

 

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/08/UNFPA-Child-marriage-in-Armenia-2014.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/08/UNFPA-Child-marriage-in-Armenia-2014.pdf
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15-49 տարեկան կանանց 6%-ը, 15 տարեկանից սկսած, առնվազն մեկ անգամ 

ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության, իսկ 3%-ը ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության 

հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում (ՀԺԱՀ, էջ 261)։ 15-49 

տարեկան կանանց 1%-ն իր կյանքի ընթացքում առնվազն մեկ անգամ ենթարկվել է 

սեռական բռնության (ՀԺԱՀ 2016, էջ 261)։ Այնուամենայնիվ, այս թիվը կարող է իրական 

դեպքերից ավելի ցածր լինել՝ թերի հաղորդման պատճառով։ Փաստը, որ հայաստանցի 

կանանց 59%-ը գիշերը միայնակ քայլելիս անապահով է զգում (OECD SIGI 2019), 

ազդարարում է, որ սեռական բռնությունը կարող է ավելի տարածված լինել, քան 

հաղորդվել է։  

 

Որևէ անձի կողմից ֆիզիկական կամ սեռական բռնության ենթարկված կանանց միայն 

29%-ն է օգնություն փնտրել բռնությունը դադարեցնելու նպատակով (ՀԺԱՀ 2016, էջ 

261)։ 

 

Զուգընկերոջ կողմից բռնություն 

 

Հաշվի առնելով Հայաստանում ամուսնությունների գրեթե համընդհանուր 

պրակտիկան, անակնկալ չէ, որ զուգընկերոջ կողմից բռնությունը գենդերային 

բռնության ամենատարածված ձևերից է, անգամ եթե այն պակաս հաճախակի է տեղի 

ունենում, քան այլ երկրներում։  

 

Երբևէ ամուսնացած 15-49 տարեկան կանանց 14%-ը ենթարկվել է ֆիզիկական, 

սեռական կամ զգացմունքային բռնության իրենց ամուսնու կողմից (ՀԺԱՀ 2016, էջ 261)։    

 

Ամուսնական բռնության ամենատարածված ձևերը, որոնց առերեսվում են 

հայաստանցի կանայք, վիրավորելն է կամ ստիպելը վատ զգալ (11%), ապտակելը (7%), 

հրելը, թափահարելը կամ որևէ առարկա կնոջ վրա նետելը (6%) և այլ մարդկանց 

ներկայությամբ նվաստացնելը (6%): Կանանց 1-ական տոկոս նշել է դանակով, 

հրացանով, կամ որևէ այլ զենքով սպառնալու կամ հարձակվելու և խեղդելու կամ 

վառելու փորձերի մասին (ՀԺԱՀ 2016, էջ 272)։    

 

Ֆիզիկական կամ սեռական բռնություն վերապրած կանանց գրեթե կեսը վնասվածք է 

ստացել։ Տարածված վնասվածքները ներառում են կտրվածքներ, կապտուկներ կամ 

ցավեր, հազվադեպ հանդիպում են ավելի ծանր հետևանքներ, ինչպիսիք են աչքերի 

վնասվածքները, ջլաձգումը, հոդախախտումները կամ այրվածքները։ Վերապրածների 

4%-ը կամ մոտ քսանից մեկը ծայրահեղ ծանր վնասվածքներ է ստացել՝ կոտրված 

ոսկորներ, կոտրված ատամներ, կամ կյանքին վտանգ սպառնացող այլ վնասվածքներ 

(ՀԺԱՀ 2016, էջ 278)։    

 

Ընտանեկան բռնության դեպքերում թե տղամարդը, թե կինը կարող են լինել բռնություն 

հրահրողը։ Հայաստանում կանանց միայն 1%-ն է հաղորդել, որ երբևէ ֆիզիկական 

բռնություն է նախաձեռնել իրենց ամուսինների նկատմամբ։ Կանայք, որոնք երբևէ 

ֆիզիկական բռնության են ենթարկվել, կամ երեխա ժամանակ ականատես են եղել 
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ընտանեկան բռնության, ավելի հակված են նախաձեռնելու բռնություն ամուսնու 

նկատմամբ (ՀԺԱՀ 2016, էջ 282)։    

 

Խոսքային ու հոգեբանական բռնություն և վերահսկման վարքագիծ 

 

Վերահսկման վարքագծերն առավել հաճախ դրսևորվում են ծայրահեղ 

սեփականատիրության, խանդի և կանանց իրենց ընկերներից ու ընտանիքից 

մեկուսացնելու փորձերի տեսքով։  

 

Ամուսինների կողմից վերահսկման վարքագծի ամենատարածված տեսակները, որոնց 

կանայք ենթարկվում են, հետևյալն են՝ ամուսինը պնդում է, որ կինն իրեն տեղյակ պահի, 

թե որտեղ է գտնվում ցանկացած պահի (38%), ամուսինը խանդում է կամ բարկանում, 

եթե կինը խոսում է այլ տղամարդկանց հետ (36%), և ամուսինը թույլ չի տալիս կնոջը 

հանդիպել ընկերուհիների հետ (8%): Ընդհանուր առմամբ, երբևէ ամուսնացած կանանց 

8%-ը նշել է, որ իրենց ամուսինը դրսևորել է վերահսկման վարքագծի նշված 

տեսակներից երեքը կամ ավելին, իսկ 51%-ն ասել է, որ իրենց ամուսինը չի դրսևորել 

վարքագծի նշված տեսակներից ոչ մեկը (ՀԺԱՀ 2016, էջ 271)։    

 

Ամուսնական բռնությունը կտրուկ աճում է ամուսնու կողմից դրսևորվող վերահսկման 

վարքագծերի թվաքանակի աճին զուգընթաց։ Այն կանանց շրջանում, որոնց 

ամուսինները դրսևորում են վերահսկման վարքագծերի 3-4 տեսակ, կանանց կեսից 

ավելին (52%) ենթարկվել է բռնության մեկ կամ մի քանի ձևերի։ Ի հակադրություն սրան՝ 

այն կանանց շրջանում, որոնց ամուսինը չի դրսևորել վերահսկման վարքագծի ոչ մի 

տեսակ, կանանց միայն 5%-ն է ենթարկվել ամուսնական բռնության որևէ ձևի։ Ավելին, 

կանայք, որոնք չեն մասնակցում տնային տնտեսությունում որոշումների կայացմանը, 

կրկնակի անգամ ավելի հավանական է, որ ենթարկվեն ամուսնական բռնության, (21%-

ն ընդդեմ 10%-ի), (ՀԺԱՀ 2016, էջ 276)։ 

 

Ինչպես են տարիքը, մարզը և աղքատությունն ազդում զուգընկերոջ կողմից բռնության 

ենթարկվելու վրա 

 

Բարձրագույն կրթությամբ կանայք և նրանք, ովքեր բարեկեցության երկու 

ամենաբարձր քվինտիլներում են, ավելի քիչ հավանական է, որ ամուսնական բռնության 

առնվազն մեկ ձևի կենթարկվեն, քան համեմատաբար ցածր կրթությամբ և ավելի 

աղքատ կանայք (ՀԺԱՀ 2016, էջ 274)։  

 

Ամուսնական բռնությունը բարձր է այն կանանց շրջանում, որոնց ամուսինները միայն 

հիմնական կրթություն ունեն (19%), քան այն կանանց, որոնց ամուսինները 

բարձրագույն կրթություն ունեն (6%): Նաև, այն կանայք, որոնք տարիքով շատ ավելի 

փոքր են ամուսնուց՝ առնվազն 10 կամ ավելի տարով, ավելի հակված են ամուսնական 

բռնության ենթարկվելուն, քան այն կանայք, որոնց տարիքային տարբերությունն 

ամուսնու հետ մեծ չէ։   
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Մինչ ոչ մի կին Սյունիքի մարզում չի նշել ամուսնական բռնության մասին, Արարատի 

մարզում գրեթե ամեն երրորդ կին (32%) հաղորդել է ամուսնական բռնության մասին։ 

Արագածոտնում (18%) և Գեղարքունիքում (17%) ապրող կանայք և ամուսնալուծված, 

բաժանված կամ այրի կանայք (32%), մյուս կանանցից շատ ավելի հավանական է, որ 

կհաղորդեն իրենց ամուսինների կողմից դրսևորած վերահսկման վարքագծերի  

առնվազն երեք տեսակի մասին։ Ընդհանուր առմամբ, ավելի կրթված և բարեկեցության 

ավելի բարձր աստիճան ունեցող կանայք ավելի քիչ հավանական է, որ կհաղորդեն իրենց 

ամուսնու կողմից դրսևորվող վերահսկման վարքագծի առնվազն երեք տեսակների 

մասին, քան թե ավելի քիչ կրթված և ավելի աղքատ կանայք։ Վերահսկման վարքագծի 

երեք կամ ավելի տեսակ դրսևորող ամուսին ունենալը խիստ փոխկապակցված է իրենց 

ամուսիններից վախեցող կանանց հետ։  

 

Հայաստանում ընտանեկան բռնության միջսերնդային ազդեցությունները բավականին 

ակնհայտ են․ կանայք, որոնց հայրը ծեծել է մորը, շատ ավելի հավանական է, որ 

կենթարկվեն բռնության որևէ տեսակի ամուսնու կողմից՝ համեմատած այն կանանց 

հետ, որոնց հայրը չի ծեծել մորը (32%-ն ընդդեմ 11%-ի)։ Ի վերջո, կանայք, որոնք երբեմն 

վախենում են իրենց ամուսիններից, ավելի հակված են ամուսնական բռնության 

ենթարկվելուն, քան այն կանայք, որոնք երբեք չեն վախենում ամուսնուց (41%-ն ընդդեմ 

8%-ի), (ՀԺԱՀ 2016, էջ 276)։    

 

Վերարտադրողական բռնություն 

 

Հայաստանը վայելում է ավելի մեծ վերարտադրողական ազատություններ, քան 

աշխարհի շատ երկրներ․ սա մի օգուտ է, որը կասկադային ազդեցություն է ունենում 

մայրական և նախածննդյան մահացության, երեխաների բարեկեցության, առողջ 

ընտանիքների և սոցիալական համախմբվածության վրա:  

 

Ծնունդների 92%-ը ցանկալի է եղել հենց հղիանալու պահին, 6%-ը եղել է անժամանակ 

(ավելի ուշ է ցանկալի եղել), և միայն 2%-ն է անցանկալի եղել (ՀԺԱՀ 2016, էջ 83)։    

 

Հակաբեղմնավորիչների մասին գիտելիքը լայնատարած է Հայաստանում՝ կանանց 97%-

ը և տղամարդկանց 99%-ը լսել են մեթոդներից առնվազն մեկի մասին (ՀԺԱՀ 2016, էջ 

94)։ Համապատասխանաբար, աբորտների տոկոսը կայունորեն նվազել է նախորդ 

սերնդի շրջանում (ՀԺԱՀ 2016, էջ 126)։ 

 

Այնուամենայնիվ, կան ոլորտներ, որտեղ այս լավ ցուցանիշները կարող էին ավելի 

բարելավվել։ Ներկայում ամուսնացած կանանց 13%-ն ունի ընտանիքի պլանավորման 

ծառայությունների չբավարարված կարիք։ Թեև հղիության կանխման ժամանակակից 

մեթոդների օգտագործման մակարդակը բարձրացել է 2000 թվականից, ներկայում 

ամուսնացած կանանց ընդամենը 28%-ն է դրանք օգտագործում։ Ընդհատված 

սեռական հարաբերությունը դեռ ամենատարածված հակաբեղմնավորման մեթոդն է, 

որն օգտագործվում է ամուսնացած կանանց 25%-ի կողմից։ Ժամանակակից 

կանխարգելիչ միջոցները, ինչպիսիք են դեղորայքային, ներարկային և ներդրվող 
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(ներարգանդային միջոցներ) հակաբեղմնավորիչները, ավելի անվտանգ են և 

առհասարակ ավելի վստահելի, մինչդեռ պահպանակները կանխում են սեռական 

ճանապարհով փոխանցվող վարակների տարածումը։ Ժամանակակից 

հակաբեղմնավորիչներ օգտագործողների (հիմնականում ներարգանդային միջոցների 

օգտագործողների) միայն մոտ մեկ երրորդն է իր  հակաբեղմնավորիչները ձեռք բերել 

պետական հատվածից, մինչդեռ մեծամասնությունը կախված է մասնավոր 

առողջապահական հատվածից (ՀԺԱՀ 2016, էջ 93)։  

 

Հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործումը փոփոխվում է նաև ըստ մարզերի։ 

Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերում գրանցվել են հակաբեղմնավորման 

մեթոդների օգտագործման ամենաբարձր մակարդակները (համապատասխանաբար  

70% և 69% տոկոս), մինչդեռ Սյունիքի մարզում՝ ամենացածրը (21%): Երևանն ունի 

ժամանակակից մեթոդների ամենաբարձր օգտագործումը՝ 40%-ով (ՀԺԱՀ 2016, էջ 98)։ 

 

Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները մնում են շատ 

բարձր մակարդակի վրա՝ տղաների 114-115 ծնունդ՝ աղջիկների 100 ծնունդի 

հարաբերակցությամբ։ Այս ցուցանիշը գերազանցել են միայն Չինաստանը (118) և 

Ադրբեջանը (116) (ՄԱԲՀ 2013, 7)։ 

 

Առողջապահական ոլորտի հետազոտողները հայտարարում են, որ սա տեղի է ունենում 

երեք պատճառով․ 

 

«Նախ, հայաստանյան հասարակության հայրիշխանական կառուցվածքները 

սոցիալական անհավասարակշռություն են ստեղծում երեխաների միջև և միտված են 

խստորեն գերադասել տղաներին աղջիկներից։ Երկրորդ, նախածննդյան տեխնոլոգիան 

թույլ է տալիս կանանց իմանալ իրենց երեխայի սեռը նախքան ծնունդը, և աբորտը 

հեշտորեն հասանելի է ամբողջ երկրում։ Երրորդ, ծնելիության մակարդակը կտրուկ 

անկում է ապրել սկսած 1980ականների վերջերից։ Պտղաբերության անկումը 

նշանակում է, որ կրկնվող հղիություններն այլևս ցանկալի լուծում չեն տղայի ծնունդն 

ապահովելու համար» (ՄԱԲՀ 2013, 7)։ 

 

Հայաստանում բժշկական ոլորտի աշխատակիցների զեկույցն ուշադրություն է դարձրել 

աբորտային ծառայությունների համար 3-օրյա պարտադիր սպասման 

ժամանակահատվածին՝ դիտարկելով, որ «աբորտի խարանը հաճախ վճռորոշ գործոն է 

դառնում կնոջ համար աբորտային ծառայությունների հասանելիությունը մերժելու 

հարցում։ Հայաստանյան հայրիշխանական հասարակությունում տղամարդիկ օգտվում 

են իշխանություն և հեղինակություն գործադրելու արտոնություններից և հրաժարվում 

են հակաբեղմնավորիչ գործածել՝ աբորտի հետևանքների ամբողջ բեռը թողնելով 

կանանց ուսերին, բայց միաժամանակ կանանց մեղադրելով աբորտն ընտրելու համար։ 

Կանայք կանոնավոր կերպով ամոթանքի, պիտակավորման և խտրականության են 

ենթարկվում հասարակության տարբեր անհատների, այդ թվում՝ բժշկական 

ծառայություններ մատուցողների կողմից» (ՀՊԴ 2020, էջ 6)։ Միևնույն ժամանակ, 
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«շատ հաճախ կանայք հարկադրված են աբորտ անել իրենց ամուսինների, սկեսուրների 

և այլ հարազատների ճնշման տակ»։  

 

Ամփոփելով, սոցիալական ճնշումները կաշկանդում են կանանց վերարտադրողական 

ընտրությունները շատ կողմերից, լինի դա հղիության կանխման ավելի վստահելի 

մեթոդների հասանելիությունը սահմանափակելու, սեռով պայմանավորված աբորտ 

անել ճնշելու, թե այդ ընտրությունը կատարելու համար խարանելու միջոցով։  

   

Բռնություն և ագրեսիա երեխաների նկատմամբ 

 

Հայաստանյան երեխաների 65%-ը հաղորդել է անցյալ ամսում հոգեբանական 

ագրեսիայի ենթարկվելու մասին` որպես կարգապահության ձև, իսկ երեխաների 38%-ը 

ենթարկվել է ֆիզիկական պատժի։ Մեկ ամսվա ընթացքում դաժան ֆիզիկական 

պատժի է ենթարկվել հայաստանցի երեխաների 4%-ը (ՀԺԱՀ 2016, էջ 13):   

 

Հաշվի առնելով մանկության շրջանում բռնությանը ականատես լինելու և 

չափահասության շրջանում բռնության ենթարկվելու կամ բռնություն գործադրելու 

միջև կապը՝ այս թվերը մի սերնդի և մյուսի միջև բռնության շղթան կոտրելու 

հնարավորություն են մատնանշում։ 

 

Բռնություն ու խտրականություն ԼԳԲՏՔ* անձանց նկատմամբ 

 

Ինչպես աշխարհի շատ վայրերում, սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության 

հիմքով բռնությունը լուրջ սպառնալիք է Հայաստանում։ Մինչ այս խնդիրը, ցավոք, 

անտեսվել է բռնության վերաբերյալ շատ քանակական ուսումնասիրությունների 

կողմից, լուրջ մտահոգություններ կան, որոնք փաստագրվել են որակական 

ուսումնասիրությունների միջոցով և համայնքային աշխատողների ու երկրում ԼԳԲՏՔ 

իրավունքների ջատագովների փորձով։ Օրինակ, 2018 թվականին «լեսբի, գեյ, 

բիսեքսուալ, տրանսգենդեր (ԼԳԲՏ) անձանց իրավունքները պաշտպանող 

ակտիվիստները» հարձակման են ենթարկվել և դաժանորեն ծեծվել ամբոխի կողմից, 

ինչը հանգեցրել է ոստիկանական հետաքննության, սակայն ոչ մի մեղադրանք չի 

առաջադրվել (HRW, 2018) https://www.hrw.org/news/2018/08/10/violence-against-lgbt-

activists-armenia. Ջատագովական խմբերը, ինչպիսիք են Փինք Արմենիան և 

«Իրավունքի կողմը», վերջին տասնամյակում հաճախակի են տուժել սպառնալիքներից, 

հարձակումներից և խտրականությունից: Առավել մանրամասն անդրադարձի համար 

կարդացեք՝ http://ccprcentre.org/doc/2015/01/INT_CCPR_NGO_ARM_105_7997_E.pdf։  

 

Սեքս աշխատողների նկատմամբ բռնություն 

 

Սեքս աշխատողները շատ խոցելի բնակչություն են ամբողջ աշխարհում, և Հայաստանը 

բացառություն չէ։ 2013 թվականին Լանգի և մյուս հեղինակների կողմից իրականացված 

ուսումնասիրությունը պարզել է Երևանում կին սեքս աշխատողների նկատմամբ 

բռնության տարածվածությունը՝ հայտնաբերելով, որ մոտ 57%-ը գենդերային 

բռնության ենթարկվելու առնվազն մեկ միջադեպ է ունեցել իր կյանքի ընթացքում։ Սա 

https://www.hrw.org/news/2018/08/10/violence-against-lgbt-activists-armenia
https://www.hrw.org/news/2018/08/10/violence-against-lgbt-activists-armenia
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թե՛ համաշխարհային, թե՛ ազգային միջինից բարձր է։ Գենդերային բռնություն 

վերապրած սեքս աշխատողներն անպաշտպան սեռական հարաբերություն ունենալու 

ավելի մեծ վտանգի տակ էին, պահպանակ օգտագործելու պահանջ ներկայացնելիս 

ավելի հակված էին վախենալ իրենց հաճախորդի արձագանքից, և սեքս աշխատանքը 

սկսել էին ավելի վաղ տարիքից։ Հայաստանցի չափահաս տղամարդկանց 27%-ը նշել է, 

որ մեկ կամ ավելի առիթներով վճարել է սեռական հարաբերության համար (ՀԺԱՀ 2015, 

էջ 244): 

 

Տարբերակներ վերապրածների համար․ օգնություն և համայնքային աջակցություն 

փնտրելով      

 

Ֆիզիկական կամ սեռական բռնության ենթարկված չափահաս կանանց միայն 29%-ն է 

օգնություն փնտրել բռնությունը դադարեցնելու նպատակով (ՀԺԱՀ 2016, էջ 261)։ 

Օգնություն փնտրած կանանցից շատերը գնացել են իրենց ընտանիքներ․ 82%-ը 

օգնություն է փնտրել իրենց ընտանիքում, և 22%-ը՝ իրենց ամուսնու ընտանիքում։ 

Հարևանները հաջորդ ամենատարածված օգնության աղբյուրն են (3%): Կանանց 2% -ն 

օգնություն է փնտրել իրենց ընկերների և փաստաբանների շրջանում (տվյալները 

ցուցադրված չեն)։ Կանանց 40%-ը երբեք օգնություն չի փնտրել և երբեք որևէ մեկին չի 

պատմել, և 29%-ը օգնություն չի փնտրել, բայց պատմել է ինչ-որ մեկին (ՀԺԱՀ 2016, էջ 

261)։    

 

Վերապրածները լռության մեջ են կրում իրենց տրավման, երբ չեն կարող ապավինել 

իրենց ընտանիքների, ընկերների և լայն հասարակության հասկացողության ու 

աջակցության վրա։ Կանանց նկատմամբ բռնությունը «նվազեցնում է կնոջ 

ինքնագնահատականը և հասարակության մեջ նրա դերը։ Նման վարքագծի 

արդարացումն անդրադառնում է կնոջ ցածր կարգավիճակի վրա, ինչպես նաև 

ընդունելի է դարձնում այն միտքը, որ տղամարդիկ բարձր են կանանցից» (ՀԺԱՀ 2016, 

էջ 307)։ Այն, թե ինչպես են սովորական մարդիկ ընկալում գենդերային բռնությունը, 

կարևոր որոշիչ է հասկանալու համար՝ կշարունակվի՞ բռնությունը տեղի ունենալ, թե ոչ։ 

     

2015-2016 թթ․ ՀԺԱՀ-ը հարցրել է կանանց և տղանարդկանց՝ արդյո՞ք արդարացվում է 

ամուսնու կողմից կնոջը ծեծելը, եթե կինը այրում է կերակուրը, հակաճառում է 

ամուսնուն, դուրս է գալիս տնից առանց ամուսնուն զգուշացնելու, անուշադրության է 

մատնում երեխաներին կամ հրաժարվում է սեռական հարաբերություն ունենալ նրա 

հետ (ՀԺԱՀ 2016, էջ 307)։   

 

Վերաբերմունքը տարբեր է եղել՝ պայմանավորված սեռով, մարզով և կարգավիճակով։ 

Ընդհանրապես, հայաստանյան կանանց գերակշռիռ մեծամասնությունը չի ընդունել 

այս պատճառներից որևէ մեկը՝ որպես ամուսնական բռնության արդարացում։ Օրինակ, 

գյուղաբնակ կանանց միայն 16%-ն է համաձայնել արդարացումներից առնվազն մեկի 

հետ, իսկ քաղաքաբնակ կանանց՝ միայն 6%-ը։ Ավելի երիտասարդ, ավելի կրթված, 

ավելի բարեկեցիկ, քաղաքաբնակ կանայք ավելի քիչ էին հակված ընդունել կնոջը 

ծեծելու որևէ արդարացում։   
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Կնոջը ծեծելը արդարացնող յուրաքանչյուր պատճառի հետ համաձայնությունն առավել 

բարձր է տղամարդկանց, քան կանանց շրջանում։ Կնոջը ծեծելն արդարացված է 

համարում Երևանի, Արմավիրի և Սյունիքի մարզի կանանց 2-3%-ը, մինչդեռ 

Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի մարզի կանանց՝ 40-41%-ը։ Ամենաքիչը  

Արարատի մարզի տղամարդիկ են հակված (1%) նշված պատճառներից առնվազն մեկն 

արդարացի համարելուն, մինչդեռ Գեղարքունիքի մարզում բոլոր տղամարդիկ այն 

արդարացի են համարում (100%): Ինչպես դիտարկվել է կանանց դեպքում, 

տղամարդկանց դեպքում ևս կնոջը ծեծելն արդարացնող պատճառներից առնվազն մեկի 

հետ համաձայն լինելու ամենաբարձր տոկոսը կրթության և բարեկացության ցածր 

մակարդակ ունեցող տղամարդկանց շրջանում է (ՀԺԱՀ 2016, էջ 310)։ Նույնապես, 

գյուղաբնակ տղամարդիկ ավելի հակված են համաձայնելու կնոջը ծեծելու նշված 

արդարացումներից առնվազն մեկի հետ, քան քաղաքաբնակ տղամարդիկ։         

 

Ընդհանուր առմամբ, կանանց 10%-ը և տղամադկանց 23%-ն է համաձայն, որ կնոջը 

ծեծելն արդարացված է նշված իրավիճակներից առնվազն մեկի դեպքում։ Սա 

նշանակում է, որ հայաստանցիների գերիշխող մեծամասնությունը՝ տղամարդիկ և 

կանայք նույնապես, հավատում են, որ ամուսնական բռնությունը երբեք արդարացված 

չէ։ 

 

Եթե կանանց 90%-ը և տղամարդկանց 77%-ը հավատում են, որ զուգընկերոջ 

բռնությունն անընդունելի է, ինչո՞ւ բռնություն վերապրածների 40%-ը երբեք չի 

պատմում որևէ մեկի կամ օգնության որևէ ձև չի փնտրում։  

 

Հավանական բացատրություններից մեկն  այն է, որ կանանց նկատմամբ բռնությունն 

առավել տարածված է այն մարզերում, համայնքներում ու ընտանիքներում, որոնք թույլ 

են տալիս դա։ Մեկ այլ բացատրություն կարող է կապված լինել բռնության և տրավմայի 

բնույթի հետ։ Բռնության տարածված մարտավարությունները ներառում են 

վերապրածին մեկուսացնելը իրեն աջակցող շրջանակներից, նրան սպառնալը, որ որևէ 

մեկին չպատմի, նրան մեղադրելը, որ նա «սադրել» է բռնությունը, քայքայել նրա 

վստահությունն այն աստիճան, որ նա հարցարկի իր հիշողությունները, նվազագույնի 

հասցնել, հերքել և պարզունակացնել բռնությունը և ասել, որ ոչ ոք չի հավատա նրան։ 

Ավելին, առաջին արձագանքողները՝ ներառյալ ոստիկանության սպաներն ու 

բժիշկները, միշտ չէ, որ բողոքը լուրջ են ընդունում։ Առողջ արձագանքման 

մեխանիզմների մասին մենք կսովորենք հաջորդ բաժնում։  

 

Ինչպես ցույց է տալիս վերոշարադրյալ տեղեկատվությունը, գենդերային բռնությունը և 

կանանց նկատմամբ բռնությունը բազմաշերտ խնդիրներ են, որոնք արտացոլում են 

անձերի և խմբերի միջև իշխանության անհավասարությունները։ Այժմ, երբ մենք մի 

փոքր գիտենք, թե ինչ է գենդերային բռնությունը, և որքան հաճախ է այն տեղի ունենում, 

հաջորդ ընթարցանությունը կօգնի մեզ հասկանալ, թե ինչու այն գոյություն ունի, 

ինչպես այն կանխարգելել և կառավարել, և ինչ կարող է անել ցանկացած մեկը 

ցանկացած իրավիճակում՝ առողջ և հարգալից հարաբերություններ խթանելու համար։   
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Վիկտորինա 

 

1․ Հայաստանցիների ո՞ր տոկոսն է հավատում, որ, ինչ էլ լինի, ամուսնու կողմից կնոջը 

ծեծելը ոչ մի պարագայում արդարացված չէ․ 

 

ա․ 50% 

բ․ Կանանց 90%-ը և տղամարդկանց 77%-ը 

գ․ Կանանց 30%-ը և տղամարդկանց 25%-ը 

դ․  100%-ը 

 

2․ Հայաստանցի կանանց ո՞ր տոկոսն է անապահով զգում գիշերը միայնակ քայլելիս․  

 

ա․ 59% 

բ․ 10% 

գ․ 0% 

դ․ 33% 

 

3․Կանանց նկատմամբ ամուսնական բռնությունն առավել հավանական է, եթե․  

 

ա․ Ամուսինը վերահսկում և խանդում է 

բ․ Կինը ներգրավված չէ տնային տնտեսությանը վերաբերող որոշումների կայացման 

մեջ 

գ․ Կինը շատ ավելի երիտասարդ է, քան ամուսինը 

դ․ Վերոնշյալ բոլորը 

 

 

 

Արվեստային դադար․ Փոլլի Նոր, «Անվի մեջ ձող խրողը» (տե՛ս Polly Nor, A Spanner 

In The Works, 2018) 

 

Արտիստ Փոլլի Նորը թողարկել է նկարազարդումների շարք, որով պատմում է 

գայթակղիչ ծովահրեշի հետ անառողջ և վերահսկողական հարաբերության մեջ գտնվող 

մի կնոջ պատմություն։ Նա առերեսվում է բազմաթիվ մարտահրավերների իրեն և իր 

երեխաներին ծովահրեշի ստորջրյա որջից ազատել փորձելիս։ Իրավիճակը փոխվում է 

նրա ընկերուհու օգնության շնորհիվ։ Կինը պտուտակաբանալու միջոցով կոյուղու 

խողովակների մեջ է մտնում և փախչում անվտանգ տեղ։ 

 

Կարճ ենթագրերը միակ խոսքերն են, որ Նորը գործածում է «Անիվի մեջ ձող մտցնողը» 

արվեստային աշխատության մեջ՝ ընթերցողնին խրախուսելով նկարներն 

ուսումնասիրել սեփական երևակայությամբ։ Ընթերցելիս նշումներ վերցրեք այն մասին, 

թե ինչպիսի փոխհարաբերության մեջ եք մտնում այս արտառոց նկարազարդումների 
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հետ։ Սցենարներից որևէ մեկը ձեզ վերաբերելի համարո՞ւմ եք։ Մինչ այժմ կարդացած 

ընթերցանության նյութերում ներկայացված բռնության օրինակներից որևէ մեկը ձեզ 

ծանո՞թ է։     

 

 [Նորն առատաձեռնորեն թույլատրել է ՀԱԲ-ին վերարտադրել իր արվեստի գործը այս դասընթացի 

համար․ արտիստի մասին ավելին կարող եք գտնել այստեղ՝  www.pollynor.com] 

 

«Դու նրան չգիտես այնպես, ինչպես ես» 

«Երբ լավ է, դա հիանալի է» 

«Չգիտեմ, թե ինչ է տեսնում նրա մեջ» 

«Պետք է դուրս գամ» 

«Բայց գնալու տեղ չունեմ» 

«Հեշտ ելք չկա» 

«Ինչո՞ւ է նա միշտ իրեն վատ պահում» 

«Բավականը բավական է» 

«Ազատության առաջին նշույլը» 

«Ես գիտեմ՝ դու ինչ-որ գաղտնի բան ես անում» 

«Կեղտի միջով կհասնեմ» 

«Այլևս երբեք» 

«Օգնող ձեռք» 

«Դեռ կրում եմ քո ծանրությունն ինձ վրա» 

«Վերջի սկիզբը» 

 

 

Հարցեր մտորելու համար․ 

 

1․ Արդյո՞ք զարմացաք գենդերային բռնությանը վերաբերող որևէ 

ուսումնասիրությունից։ Արդյունքներից որևէ մեկն անսպասելի՞ էր։  

2․ Դուք ձեզ պատշաճ պատրաստված զգու՞մ եք ուսանողին, ընկերոջը կամ 

բարեկամին օգնելու համար, եթե նրանք ձեզ մոտ օգնության գան։ Եթե ոչ, ի՞նչ 

տեղեկատվության կամ աջակցության կարիք ունեք, որպեսզի օգնեք 

վերապրածներին ձեր համայնքում։  

3․ Մտածեք իշխանության և արտոնության մասին ձեր սեփական կյանքում։ 

Ինչպիսի՞ արտոնություններ ունեք (գենդեր, տարիք, մասնագիտական 

կարգավիճակ)։ Ինչպե՞ս եք բացառված իշխանությունից և արտոնությունից։  

4․ Եթե Հայաստանն ունենար գենդերային բռնության բոլոր ձևերի 0% 

մակարդակ, ի՞նչը կտարբերվեր ձեր կյանքում։ Ի՞նչը կտարբերվեր այն 

հասարակությունում, որում ապրում եք։ 

 

Կա՞ որևէ բան, որ այս պահին կցանկանայիք ասել այս դասընթացի վերաբերյալ։ 

[Տեքստի դաշտ պատասխանների համար]  
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Ընթերցանություն Բ․ Մտածելով գենդերային բռնության մասին 

 

Այժմ, երբ դուք սովորել եք այն մասին, թե ինչպես և որտեղ է գենդերային բռնությունը 

տեղի ունենում, ժամանակն է դիտարկել, թե ինչու է այն տեղի ունենում, և թե ինչ կարող 

եք անել դուք այն կանխելու կամ կանգնեցնելու համար։ 

 

Ընթերցանություն Բ-ն ներկայացնում է երեք հղացք, որոնք կարևոր են գենդերային 

բռնությունը շատ տարբեր համատեքստներում հասկանալու համար՝ դրա 

պատճառների, հետևանքների և լուծումների առումով։  

 

Առաջին երկու հղացքները բռնության շարունակույթն ու կառուցվածքային բռնությունն են։ 

Դրանք սովորողներին խրախուսում են բռնության մասին բազմակողմանիորեն մտածել 

և գենդերային բռնությունը ճանաչել որպես իշխանության դրսևորում։ Երրորդ կարևոր 

հղացքը կենտրոնանում է լուծումների վրա՝ համեմատելով կանանց մարդու 

իրավունքների վերաբերյալ համընդհանրական մոտեցումը  բազմակարծականի հետ։   

 

Ընթերցանության նյութը զուգորդված է Արվեստային դադարներով, կարճ 

վիկտորինաներով և ձեզ մտորելու հնարավորություն տվող հարցերով։  

 

 

Բռնության շարունակույթ  

 

«Բռնության շարունակույթ» եզրույթն առաջին անգամ շրջանառել է Լիզ Կելլին (Liz 

Kelly)՝ 1987-ին հրապարակված իր հոդվածում։ Սկզբնական շրջանում գործածվելով 

Մեծ Բրիտանիայում սեռական բռնություն վերապրածների տրամադրած որակական 

տվյալները մեկնաբանելու համար՝ բռնության շարունակույթի տեսությունն այժմ 

քննում է կանանց նկատմամբ «աննշան» ագրեսիաների և առավել դաժան 

հարձակումների միջև եղած կապը։ Կելլին հայտնաբերել է, որ վերապրածների 

նկարագրած փորձառությունները չեն սահմանափակվել մեկ եզակի հարձակումով, այլ 

զուգորված են եղել վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի հետ։ Թեև չնչին ագրեսիաները չեն 

փաստագրվել իբրև հանցագործություն, դրանք բռնության հստակ հետագծի մաս են 

կազմել։  

 

Շրջանառումից ի վեր՝ «բռնության շարունակույթը» կիրառվել է հետազոտողների, 

ակտիվիստների և սոցիալական աշխատողների կողմից ամբողջ աշխարհում՝ 

բռնության զանազան համատեքստներում։ Բռնության շարունակույթի տեսության 

ամենաուշագրավ կետերից մեկը ապացույցների լայնացող ամբողջությունն է, ըստ 

որոնց՝ կանանց և աղջիկների նկատմամբ ստորացուցիչ վերաբերմունքը գենդերային 

բռնության կարևոր կանխատեսիչ է և՛ անհատ բռնարարների, և՛ հասարակության 

համար առհասարակ (WHO/What Works 2017)։ 

 

Բռնության շարունակույթն օգնում է ընդլայնել գենդերային բռնության մեր ճանաչումը 

«ոճիր և պատիժ» նեղ սահմանափակումներից անդին։ Գենդերային բռնությունը վնաս 
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է հասցնում, անգամ երբ չի հասնում քրեական արարքների աստիճանի։ Բացի դրանից, 

շատ իրավական օրենսգրքեր բավարար չեն վերապրածներին պաշտպանելու համար, 

օրինակ այն երկրներում, որտեղ պաշտոնական օրենք չկա ամուսնական 

բռնաբարության կամ զուգընկերոջ կողմից բռնության այլ ձևերի դեմ։  

 

Գենդերային բռնությունից զերծ աշխարհի մասին երազող մարդիկ պարզապես չեն 

փորձում «բռնել վատ տղային» կամ «բանտարկել բռնարարին»։ Մեր նպատակը 

բռնության իրագործման կանխարգելումն է և այնպիսի վերաբերմունքի ու վարքագծերի 

խթանումը, որոնք կառուցում են խտրականությունից, բռնակալությունից և 

տրամվայից զերծ հարգալից հարաբերություններ։ Բռնության շարունակույթը մեզ 

օգնում է անել դա՝ ուշադրություն հրավիրելով բռնության հետագիծը սնող «աննշան» 

իրադարձությունների վրա։   

 

[Աղբյուրը՝ Kelly L. (1987) The Continuum of Sexual Violence. In: Hanmer J., Maynard M. (eds) Women, 

Violence and Social Control. Explorations in Sociology (British Sociological Association Conference Volume 

series). Palgrave Macmillan, London] 

 

 

Արվեստային դադար․ նա չի հարվածել ինձ 

 

Չարաշահման (abuse) ենթարկված մարդկանցից շատերը դրան արձագանքում են՝ 

կատարվածը չնչին ու աննշան դարձնելով։ Նրանք հավատում են, կամ մյուսներն են 

նրանց ասում, որ կատարվածն իրականում բռնություն չէ, քանի որ այլ մարդիկ ավելի 

վատի միջով են անցել։ Վերապրածների կողմից իրականացվող ջատագովական 

աշխատանքն օգնում է ցրել այս առասպելը։ Օրինակ, պոետ Էմիլի Քաթշոուն (Emily 

Cutshaw) գրում է․  

 

«Երկար ժամանակ փորձում էի պաշտպանել հպարտությունս ու թաքցնել ամոթս՝ ինձ 

թաղելով «բայց նա ինձ չի հարվածել» պնդման մեջ։ Այնքա՜ն շատ կանայք են քայլում 

ամոթով լցված այս նույն կոշիկներով»։ Իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով 

Քաթշոուն զուգընկերոջ կողմից բռնության ենթարկվելու իր փորձառության մասին 

պոեմ է գրել, որը կոչվում է «Նա ինձ չի հարվածել»։ 

 

Նա ինձ չի հարվածել 

 

Նա պարզապես քչփորում էր իմ հեռախոսն ամեն անգամ, երբ ցնցուղ էի ընդունում՝ 

Հրահրելով կռիվներ, որ ժամեր կտևեին,  

Միշտ ներողություն խնդրելով ծաղկեփնջերով։ 

 

Նա չի հարվածել ինձ․․․ 

  

Նա պարզապես ատում էր իմ բոլոր ընկերներին․․․․ 

 

Նա ջանում էր մշտապես հիշեցնել ինձ, որ անարժեք եմ, 
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Եվ ամեն անգամ, երբ խոսում էի տղամարդու հետ, ինձ մեղադրում կոկետ լինելու մեջ․

․․ 

 

Նա ինձ չի հարվածել ․․․ 

Նա քննադատում էր իմ արտաքինը՝ 

Ինձ անվանելով հիմար, ամեն օր թուլացնելով իմ ճկունությունը․․․  

 

Քաթշոուն բռնություն վերապրածներին հիշեցնում է, որ նրանց պետք չէ մեղադրել․ 

«Թունավոր ինչ-որ բանի մեջ ընկնելը մեզ չի դարձնում թույլ։ Որևէ մեկին ուղղելու 

փորձը մեզ չի դարձնում հիմար։ Եվ հավատալը սիրուն մեզ չի դարձնում պարզամիտ»։ 

Պոեմն ամբողջությամբ և հոդվածը հասանելի են հետևյալ հղմամբ՝ 

https://www.elephantjournal.com/2017/10/he-didnt-hit-me-poem/։  

 

 

Կառուցվածքային բռնություն 

 

«Կառուցվածքային բռնություն» եզրույթը շրջանառության մեջ է դրել սոցիոլոգ Յոհան 

Գալթընը (Johan Galtung) 1969 թվականին։  

 

«Կառուցվածքային բռնությունը հասարակության կառուցվածքում ներդրված 

անարդարություն և անհավասարություն է, որը հանգեցնում է անհավասար 

իշխանության և, այնուհետև, չհավասարակշռված կենսական հնարավորությունների։  

Բռնության գործադրման համար հստակ դերակատար սահմանելու պահանջ չկա, այն 

ավելի շուտ ներկառուցված է հասարակության հաստատություններում։ 

Կառուցվածքային բռնությունը մարդկային հիմնարար կարիքների խուսափելի 

վատթարացում է»։ [Աղբյուրը՝ https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002234336900600301]  

 

Կառուցվածքային բռնությունը մեզ օգնում է հասկանալ, թե ինչպես կարող է բռնություն 

ծնվել ակնհայտ բռնարարի բացակայության պարագայում։ Աղքատությունը, օրինակ, 

կառուցվածքային բռնության ամենահայտնի ձևերից մեկն է։ Այն վնասում է մարդկանց, 

որոնց զրկել են ռեսուրսներից, հնարավորություններից և իշխանությունից։ 

Կառուցվածքային բռնության գենդերային ձևերը ներառում են աղջիկների կրթության 

սահմանափակումը, սեփականության և ժառանգության անհավասար իրավունքները, 

աշխատանքային խտրականությունը, անհավասար վարձատրությունը, երեխայի 

խնամքի խտրական կարգավորումները և քաղաքական անբավարար 

ներկայացվածությունը։  

 

Կառուցվածքային տեսանկյունից գենդերային բռնության դիտարկումը ցույց է տալիս, 

թե ինչպես են սոցիալական պայմաններն ակտիվորեն կամ պասիվորեն նպաստում 

գենդերային բռնությանը։ Oրինակ․ 
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• Խտրական օրենքները և նախապաշարմունքները կարող են սահմանափակել 

բռնաբարության ենթարկված անձանց քայլերը՝ դիմելու բժշկական և իրավական 

աջակցության:  

• Աղջիկը կարող է ստիպված լինել վաղ տարիքում ամուսնանալ կամ ենթարկվել 

սեռական շահագործման, եթե նրան, սեռից ելնելով, զրկել են իր հիմնական 

կարիքները բավարարելու միջոցներից: 

• Կինը կարող է ի վիճակի չլինել լքել բռնարար հարաբերությունը ֆինանսական 

կախվածության կամ տվյալ երկրում ամուսնալուծված կանանց տրվող 

իրավունքների պակասի պատճառով։ 

 

Վերոնշյալ բոլոր դեպքերում կան բռնություն գործադրող անհատներ, բայց նրանք դա 

անում են սոցիալական, իրավական կամ տնտեսական պայմանների ներքո, որոնք 

բռնությունն առավել հավանական են դարձնում և բռնության ենթարկվածներին 

թողնում առանց աջակցության։    

 

Անհավասարությանն օժանդակող նորմերն ու համոզմունքները ևս կարող են  նպաստել 

բռնությանը։ Օրինակ, վաղ ամուսնությունն ու անչափահասի բռնաբարությունը 

սնուցվում են կատարվածն անկարևորեցնող հայտարարություններով․ «աղջիկը 

տասնութ տարեկանի տեսք ուներ», «նա դեռահաս տղա է, պետք է որ հաճույք ստացած 

լինի դրանից», «երեխաները վայրի երևակայություն ունեն, պետք չէ նրա խոսքերը լուրջ 

ընդունել»։ Սեռական բռնության շատ դեպքեր հանդիպում են ժխտման․ «դա իսկական 

բռնաբարություն չէր», «անհնար է, նա ընտանիքի տղամարդ է», «աղջիկը ընդամենը 

ռոմանտիկ հանդիպում է ունեցել, որի համար հետագայում զղջացել է»։ Այս 

հայտարարություններից որևէ մեկը ձեզ ծանո՞թ է։ 

 

Մինչ անհավասարությունը կարող է արտահայտվել բռնության միջոցով, բռնությունն էլ 

իր հերթին ամրապնդում է անհավասարությունը։ Թեև հայ կանանց միայն 1%-ն է 

հաղորդել ՀԺԱՀ-ին, որ ենթարկվել է բռնաբարության, հայաստանցի կանանց 59%-ն 

անվտանգ չի զգում գիշերը միայնակ քայլելիս (OECD SIGI 2019)։ Սեռական բռնությունը 

կարող է բացասաբար ազդել կանանց ազատությունների և հավասարության վրա, եթե 

անգամ հազվադեպ է պատահում։ Սա պատճառներից մեկն է, որ ՄԱԿ-ի Կանանց 

նկատմամբ բռնության վերացման հռչակագիրը սահմանում է, որ կանանց նկատմամբ 

բռնությունը՝ 

 

«կանանց և տղամարդկանց միջև պատմականորեն անհավասար իշխանական 

հարաբերությունների դրսևորում է, որը հանգեցրել է տղամարդկանց կողմից կանանց 

նկատմամբ գերիշխանության ու խտրականության և կանանց լիարժեք 

առաջխաղացման կանխման, և որ կանանց նկատմամբ բռնությունը սոցիալական 

վճռորոշ մեխանիզմներից մեկն է, որով կանանց ստիպում են զբաղեցնել ստորադաս 

դիրք՝ տղամարդկանց համեմատ»։ 

 

Սկզբունքորեն, կառուցվածքային բռնությունն ու բռնության շարունակույթը 

գենդերային բռնությունը որպես կանանց և աղջիկների նկատմամբ իշխանության 
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դրսևորում ընկալելու մասին են, այլ ոչ թե որպես չարաբաստիկ իրադարձությունների 

շարք, որոնք որևէ կապ չունեն այն շրջանակի հետ, որում տեղի են ունեցել։  

 

Գենդերային անարդարությունը շարունակում է գոյություն ունենալ որպես կանանց 

նկատմամբ բռնության և՛ պատճառ, և՛ հետևանք։ Ինչպես Ընթերցանություն Ա-ն ցույց 

տվեց մեզ, կրթությանը, եկամտին ու տարիքին վերաբերող իշխանական 

անհավասարակշռությունները հանգեցնում են գենդերային բռնության բարձր 

հավանականության։ Ռասայի, հաշմանդամության, գենդերային ինքնության և 

արտահայտման հիմքով անհավասար և խտրական վերաբերմունքը հաճախ 

զուգորդվում է գենդերային անարդարության հետ՝ բարձրացնելով բռնության վտանգը 

որոշակի խոցելի խմբերի համար։  

 

Գենդերային բռնության ամբողջ ծավալի և դրա արդյունքում խորտակված կյանքերի 

մասին մտածելը կարող է ճնշող լինել։ Եթե գենդերային բռնությունը սնուցվում է 

սոցիալական անհավասարության և տարածված ընկալումների արմատացած 

դրսևորումներով, արդյո՞ք դա նշանակում է, որ այն դադարեցնելու հույս չկա։ 

 

Բնավ։ Գոյություն ունեն գենդերային բռնության կանխարգելմանն ու դադարեցմանն 

ուղղված մի շարք արդյունավետ ռազմավարություններ։ Ճիշտ ինչպես «աննշան» 

անարդարություններն են մեծացնում գենդերային բռնության հավանականությունը,  

այդպես էլ «աննշան» թվացող գործողությունները կարևոր դեր են խաղում դրա 

կանխարգելման հարցում։ Այս ռազմավարությունները գոյություն չէին ունենա, եթե 

չլինեին ձեր նման հետազոտողներ, ակտիվիստներ, աջակիցներ և դասավանդողներ, 

որոնք գործողություններ են ձեռնարկել շատերի կողմից «բնական» կամ 

«անխուսափելի» համարվող բռնության դեմ։ 

 

 

Վիկտորինա․ 

 

1․ Ի՞նչ է բռնության շարունակույթը․ 

ա․ Բռնություն, որը տեղի է ունենում շարունակաբար 

բ․ Ագրեսիայի չնչին ձևեր, որոնք կարող են վերաճել ավելի դաժան արարքների 

գ․ Բռնարարներ, որոնք իրենց հանցագործությունները կատարում են շարունակաբար 

 

2․ Ի՞նչ է կառուցվածքային բռնությունը․ 

ա․ Ճարտարապետների նկատմամբ բռնություն 

բ․ Շենքերի և լուսացույցների նկատմամբ բռնություն 

գ․ Հասարակության կառուցվածքում ներդրված անարդարությունն ու 

անհավասարությունը 

դ․ Մարդկանց հիմնարար կարիքների խուսափելի վատթարացում 

ե․ գ-ն և դ-ն 
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3․ Բռնության դեմ պայքարող ակտիվիստները ցանկանում են․  

ա․ Առողջ և հարգալից հարաբերություններ 

բ․ Կանխարգելիչ միջոցառումներ, որպեսզի բռնությունը դադարեցվի նախքան ծագելը 

գ․ Վերջ դնել վերապրածների նկատմամբ խարանին, ամոթանքին և 

զոհամեղարդմանը (victim-blaming) 

դ․ Որ տղամարդիկ ու տղաները երջանիկ լինեն ու լավագույնս ապրեն իրենց կյանքը 

ե․ Վերոնշյալ բոլորը 

 

 

Հաջորդ բաժինը ներկայացնում է Հայաստանում գենդերային իշխանության 

դինամիկայի վերաբերյալ մի հետազոտություն, որն օգնում է մտածել ազգային 

համատեքստում կիրառվող գենդերային շարունակույթի և կառուցվածքային 

բռնության մասին։   

 

Բռնության շարունակույթն ու կառուցածքային բռնությունը հայաստանյան 

համատեքստում 

 

Ընթերցանություն Ա-ում դուք սովորեցիք, որ զուգընկերոջ կողմից կիրառվող 

բռնությունը գենդերային բռնության ամենատարածված տեսակն է Հայաստանում։ 

Դուք նաև սովորեցիք Հայաստանի տարբեր մարզերում հուզական և խոսքային, ինչպես 

նաև ֆիզիկական բռնության տարածվածության, այլ կերպ ասած՝ բռնակալ  

հարաբերություններում առկա բռնության շարունակույթի մասին։ Այս բաժինը 

կխորացնի Ընթերցանություն Ա-ում ստացած ձեր գիտելիքը՝ հավասարության ու 

անհավասարության ազգային միտումների մասին ավելի շատ մանրամասներ 

ներկայացնելով։ Ընթերցելիս մտովի հետ գնացեք հավասարության և 

փոխհատվելիության մասին այն դասերին, որ սովորել եք ——— մոդուլում։  

 

Տվյալները բարդ պատկեր են փոխանցում։ Ընթերցելիս հիշեք, որ գենդերային ոչ բոլոր 

տարբերություններն են գենդերային անհավասարության և կառուցվածքային 

բռնության ապացույց։ Իշխանության անհավասարակշռություններն ու վնասակար 

արդյունքներն են, որ մատնանշում են կառուցվածքային բռնությունը։ Կանանց 

նկատմամբ բռնության հետ ամենից հաճախ կապված գենդերային 

անհամամասնություններն են՝ պետությունում և տնային տնտեսությունում 

որոշումների կայացման ցածր մակարդակը և ֆինանսական անկախության պակասը։ 

Ավելին, կանանց և տղամարդկանց միջև անհավասարությունը ընդամենը մի մասն է այն 

ավելի մեծ պատկերի, որում գործում են իշխանության և արտոնության այլ ձևեր, 

ինչպիսիք են հարստությունը, կարգավիճակը, էթնիկ պատկանելիությունը, 

հաշմանդամությունը և սեռական կողմնորոշումը։ Իրավունքի փիլիսոփա Քիմբերլե 

Քրինշոուն (Kimberlé Crenshaw) սա անվանում է «փոխհատվելիություն» 

(intersectionality) (Crenshaw 1991)։ Անձը կարող է ծայրահեղ արտոնյալ լինել մի 

ոլորտում, սակայն իշխանության պակաս ունենալ մյուսում։ Այս պատճառով ձեր 

ընթերցանությունը ներառում է համեմատություններ ըստ տարիքի, մարզի, եկամտի և 

իշխանության ու արտոնության այլ փոխհատումների։ 
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[Crenshaw, Kimberle. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women 

of Color.” Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, pp. 1241–1299. JSTOR, www.jstor.org/stable/1229039.] 

 

Բազմաթիվ ցուցանիշներով Հայաստանը շատ ավելի լավ վիճակում է՝ ի համեմատ 

տարածաշրջանային և համաշխարհային միտումների․ 

 

• Հիմնական և ավագ դպրոցների հաճախումներում գենդերային ճեղքվածք գրեթե 

չկա: Ըստ տվյալների՝ բոլոր կանայք և տղամարդիկ առնվազն միջնակարգ 

կրթություն ունեն, և կանանց 31 ու տղամարդկանց 27 տոկոսն ունեն 

բարձրագույն կրթություն (ՀԺԱՀ 2016, էջ 39)։ 

• Հայաստանցիների ավելի քան 90 տոկոսի համար զանգվածային լրատվության 

միջոցների որոշ ձևեր հասանելի են՝ ներառյալ հեռուստատեսությունն ու 

համացանցը։ Կանանց ու տղամարդկանց կողմից բջջային հեռախոսի 

սեփականությունը, ըստ էության, համատարած է (ՀԺԱՀ 2016, էջ 301)։ Անկախ 

նրանից՝ դուք կարծում եք ԶԼՄ-ը դրական, բացասական, թե խառը 

ազդեցություն ունեն, տեղեկատվության հասանելիության հարցում գենդերային 

ճեղքվածքի պակասը լավ նշան է։  

• Հարցումն անցկացնելուն նախորդած 5 տարիներին ծննդաբերությունների 99%-

ը տեղի է ունեցել բուժհաստատություններում։ Գրեթե բոլոր կանայք իրենց 

հղիության ընթացքում ստանում են նախածննդյան խնամք որակավորված 

մասնագետի կողմից (ՀԺԱՀ 2016, էջ 130)։  

 

Գենդերային անհամաչափություններն առավել կտրուկ են զբաղվածության ու 

ֆինանսական կարգավիճակների, գույքի սեփականության և կենցաղում ու 

պետությունում որոշումների կայացման պարագայում։  

 

Զբաղվածություն 

 

Գծագիր 1․ 

Աշխատանքային մասնակցությունը կյանքի շրջափուլի ընթացքում, 2015 

Տղամարդիկ Կանայք 

Աշխատանքային մասնակցության մակարդակը (%) 

Տարիքային խումբ 

Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկի թիմային վերլուծություն, որը հիմնված է 

աշխատուժի 2015թ․ հարցման տվյալների վրա (ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2016)։ 

 

Տղամարդկանց մասնակցությունը վճարովի աշխատուժում ավելի բարձր է կյանքի 

շրջափուլի ընթացքում։ Մոտավորապես տղամարդկանց 70%-ը  և կանանց 40%-ը  

հայտնել են, որ հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ունեցել են աշխատանք։ 

Գյուղաբնակների համեմատությամբ՝ քաղաքաբնակների շրջանում ավելի շատ են 

աշխատանք ունեցողները։ Ըստ մարզային տարբերությունների՝ հետազոտության 

պահին կանանց զբաղվածության ամենաբարձր մակարդակը Երևանում է (42%) և 
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Սյունիքի մարզում (39%), իսկ ամենացածրը՝ Լոռու (15%) և Շիրակի (18%) մարզերում: 

Տղամարդկանց շրջանում ընթացիկ զբաղվածության ամենաբարձր մակարդակն 

արձանագրվել է Արարատի (76%), Սյունիքի (72%) ու Կոտայքի (71%) մարզերում, իսկ 

ամենացածրը՝ Շիրակի (31%) մարզում (ՀԺԱՀ 2016, էջ 50)։ 

 

Որոշ դեպքերում աշխատուժային մասնակցությունը նվազում է կենցաղում  

լիարժեքորեն աշխատելու ցանկության արդյունքում։ Գործազրկության գենդերային 

անհամաչափությունները, այդուհանդերձ, ցույց են տալիս, որ աշխատուժային 

մասնակցության խոչընդոտներ կան նույնիսկ այն կանանց համար, որոնք ակտիվորեն 

աշխատանք են փնտրում։ Հետաքրքական է, որ գործազրկության գենդերային 

ճեղքվածքը նեղանում է ավելի ավագ տարիքային խմբում, և 50 տարեկանից հետո 

փոքր-ինչ ավելի մեծ թվով տղամարդիկ են աշխատանք փնտրում, քան կանայք։    

 

Գծագիր 2։ Գործազրկության մակարդակը ըստ տարիքի և գենդերի, 2015 

Տարիքային խումբ 

Տղամադիկ Կանայք 

Գործազրկության մակարդակ (%) 

Աղբյուրը՝  Համաշխարհային բանկի թիմային վերլուծություն, որը հիմնված է 

աշխատուժի 2015թ․ հարցման տվյալների վրա (ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2016)։ 

 

Զբաղված կանանց մեծամասնությունն աշխատել է մասնագիտական, տեխնիկական 

կամ վարչական պաշտոններում (42%) կամ առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 

(23%), իսկ մոտ մեկ հինգերորդը՝ գյուղատնտեսության ոլորտում։ Զբաղված 

տղամարդկանց շրջանում 21%-ն է ունեցել մանսագիտական, տեխնիկական կամ 

վարչակառավարչական պաշտոն, 27%-ը աշխատել է առևտրի և ծառայությունների 

ոլորտում, մեկ երրորդից ավելին եղել է բանվոր՝ որակավորված (28%)  կամ 

չորակավորված (6%), իսկ 13%-ը զբաղված է եղել գյուղատնտեսության ոլորտում։ 

Տղամարդիկ նաև ավելի հակված են աշխատել արտասահմանում․ կանանց 1%-ը և 

տղամարդկանց 12%-ն է հայտնել, որ հարցմանը նախորդած 3 տարիների ընթացքում 

երեք կամ ավելի ամիս շարունակ աշխատել է արտասահմանում (ՀԺԱՀ 2016, էջ 52 և 

56)։  

 

Ներկայում ամուսնացած տղամարդիկ շատ ավելի հավանական է, որ աշխատանք 

ունենան, քան ամուսնացած կանայք (89%՝ ի հակադրություն 42%-ի)։ Ամուսնացած 

կանանց մոտ երկու երրորդը (65%) ավելի քիչ է վաստակում, քան իրենց ամուսինները, 

և ամեն հինգերորդը (20%) վաստակում է մոտ նույնքան գումար, որքան իրենց 

ամուսինը։ Միայն 8%-ն է վաստակում ավելի շատ, քան իրենց ամուսինը (ՀԺԱՀ 2016, էջ 

55)։ 15-49 տարեկան կանանց կեսից ավելին նշել է, որ անհրաժեշտ գումարի 

բացակայությունը հանդիսանում է բժշկական խորհրդատվության կամ բուժում 

ստանալու համար լուրջ խոչընդոտ (ՀԺԱՀ 2016, էջ 129)։   

 

Հավասար վարձատրություն 
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2018 թվականի մի ուսումնասիրություն վերլուծել է 2015 թվականին Հայաստանում 

տղամարդկանց և կանանց միջև աշխատավարձերի անհավասարությունը։ 

Հետազոտության համաձայն՝ մինչ «աշխատավարձի գենդերային ճեղքվածքը փակվել է 

վերջին տարիներին․․․ժամավճարի գենդերային միջին ճեղքվածքը մնում է 20%»: 

Ավելին․   

 

«Մի քանի տեղ կարմիր դրոշակ ենք բարձրացրել։ Մեր եզրակացությունները փաստում 

են, որ աշխատող կանանց մեծ մասը չի աշխատում ամբողջ դրույքով, և որ կանայք թերի 

են ներկայացված որոշ աշխատանքներում ու տնտեսական ոլորտներում, որտեղ 

աշխատավարձերը բարձր են։ Մյուս կողմից էլ կանայք, տղամարդկանց համեմատ, 

գերներկայացված են գյուղատնտեսության ու ծառայությունների ոլորտներում։  

 

Արդյունքները․․․ առաջ են քաշում «ապակե առաստաղ» երևույթը, որը վերաբերում է 

այն «անտեսանելի» խոչընդոտներին (խտրականություն), որոնք կանանց հետ են 

պահում կորպորատիվ հիերարխիայում որոշակի մակարդակից առաջ անցնելուց ու 

ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալուց՝ անկախ նրանց որակավորումներից կամ 

ձեռքբերումներից։ Փաստացի… աշխատավարձի մակարդակների մեծ մասի 

պարագայում կանայք գերորակավորված են՝ ի համեմատ վաստակի նույն տոկոսային 

սանդղակում (պերցենտիլ) գտնվող տղամարդկանց։  

 

Նույնիսկ համեմատաբար ավելի լավ վարձրատրվող արդյունաբերություններում 

կանայք հակված են ավելի ցածր վճարվող պաշտոններում լինել, քան տղամարդիկ։ Ինչ 

վերաբերում է հմտություններին և մարդկային կապիտալին, արդյունքները ցույց են 

տալիս, որ յուրաքանչյուր տոկոսային սանդղակում նույն պաշտոնները զբաղեցնող բոլոր 

կանայք տղամարդկանցից ավելի կրթված են (Rodriguez-Chamissy 2018, 14)։ 

 

Նմանապես, Համաշխարհային բանկը 2016 թվականին հաղորդեց, որ, թեև կանանց և 

տղամարդկանց վաստակների միջև տարբերությունները վերջին տասնամյակներում 

զգալիորեն նվազել են, կանայք դեռևս վաստակում են միջինում 36% ավելի քիչ, քան 

տղամարդիկ (Համաշխարհային բանկ 2016)*։ 

 

Հետազոտողները նշում են, որ «գործատուների կողմից գենդերային խտրականությունը 

հավելյալ դեր է խաղում կանանց աշխատանքային մասնակցության սահմանափակման 

մեջ: Հակախտրականության սկզբունքներն ամրագրված են Հայաստանի 

Սահմանադրությունում և Աշխատանքային օրենսգրքում, սակայն գործատուներին 

արգելված չէ ապագա աշխատակիցներին հարցնել իրենց ընտանեկան կարգավիճակի 

մասին»։    

 

[Աղբյուր․ Երկրի գենդերային գնահատման 2016թ․ ամփոփագիր Հայաստանի համար, պատրաստվել է 

Համաշխարհային բանկի թիմի կողմից, որը կազմված էր Նիսթա Սինհայից և Լուրդես Ռոդրիգես 

Չամուսիից և գործում էր Լաուրա Բեյլիի, Մերսի Թեմբոնի, Քարոլինա Սանչես-Պառամոյի և Ռաշմի 

Շանկարի ընդհանուր ուղղորդման ներքո] 
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* Նշում. Համաշխարհային բանկի հետազոտությունն ուսումնասիրել էր մարդկանց ընդհանուր 

վարձատրությունը, իսկ  Ռոդրիգես Չամիսիիի հետազոտությունն ուսումնասիրել էր ժամավճարները, 

ինչի հետևանքով մեկը գտել է 36%-ի անհամամասնություն, իսկ մյուսը՝ 20%-ի: 

 

 

Հողի և ունեցվածքի սեփականություն ու ժառանգություն 

 

Կանանց գրեթե կեսը (48%) հանդիսանում է որևէ տան սեփականատեր կամ 

համասեփականատեր, իսկ 16%-ը՝ որևէ հողատարածքի։ Համապատասխան 

ցուցանիշները տղամարդկանց շրջանում 72% և 35% են (ՀԺԱՀ 2016, էջ 285)։  

 

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն՝ կանայք ունեն հավասար ժառանգական 

իրավունքներ։ Այնուամենայնիվ, մշակութային նորմերի թելադրանքի ներքո 

ունեցվածքը սովորաբար ժառանգում են և գրանցում ընտանիքի արական սեռի անդամի 

անունով (OECD SIGI 2019)։   

 

Գյուղական բնակավայրերում, որտեղ մշակման ենթակա ավելի շատ հողեր կան, հողի 

սեփականությունը կանանց շրջանում ավելի տարածված է, (32%), քան քաղաքաբնակ 

կանանց շրջանում (5%)։ Կանանց շրջանում հողի սեփականությունը՝ թե՛ որպես 

սեփականատեր, թե՛ որպես համասեփականատեր, նվազագույնն է Լոռիում ու 

Երևանում (1-2%) և ամենաբարձրն է Գեղարքունիքում (62%)։ Ինչպես դիտարկվեց 

կանանց դեպքում, գյուղաբնակ  տղամարդիկ շատ ավելի հավանական է, որ ունենան 

հող (64%), քան քաղաքաբնակները (12%)։ Տղամարդկանց շրջանում հողի 

սեփականությունը՝ թե՛ որպես սեփականատեր, թե՛ որպես համասեփականատեր, 

տատանվում է Երևանում բնակվող տղամարդկանց շրջանում գրանցված 3%-ից մինչև 

Գեղարքունիքի մարզում գրանցված 100%-ը։ Բարեկեցության ավելի ցածր 

մակարդակում գտնվող տղամարդիկ ավելի շատ են հակված սեփական հողատարածք 

ունենալուն՝ համեմատած ավելի բարեկեցիկ մակարդակում գտնվող տղամարդկանց 

հետ (ՀԺԱՀ 2016, էջ 295): 

 

 

Տնային տնտեսության ծախսերի վերաբերյալ որոշումներ 

     

Ամուսնացած կանանց գերակշիռ մեծամասնությունը կա՛մ ինքնուրույն են տնային 

տնտեսությունում կոնկրոտ հարցերի շուրջ որոշումներ կայացնում, կա՛մ մասնակցում 

են այդ որոշումների կայացմանը իրենց ամուսինների հետ։ Կանանց մոտ երեք չորրորդը 

ինքնուրույն կամ համատեղ է մասնակցում տնային տնտեսության ֆինանսական 

որոշումների կայացմանը։ Գումար վաստակող կանանց 28%-ն ասում է, որ իրենք 

հիմնականում ինքնուրույն են որոշում ինչպես օգտագործել իրենց վաստակած 

գումարը, և 67%-ը նշում է, որ իրենց ամուսնու հետ համատեղ է կայացնում այդ 

որոշումը։  
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Հավանականությունը, որ ներկայումս ամուսնացած կինը ինքնուրույն է որոշում, թե 

ինչպես ծախսի իր վաստակած գումարը,  մեծանում է տարիքին զուգահեռ, ինչը թույլ է 

տալիս ենթադրել, որ տարեց կանայք ավելի զորեղ են, քան երիտասարդ կանայք:    

Կանանց կողմից իրենց վաստակած գումարի վերաբերյալ ինքնուրույն որոշում 

կայացնելը լայնորեն տարբերվում է մարզերում՝ տատանվելով Արարատում 13%-ից 

մինչև Արմավիրում 41%։ Իրենց կանանց հետ համատեղ որոշում կայացնող 

տղամարդկանց տոկոսը տատանվում է Կոտայքում 5%-ից մինչև Սյունիքում 100%։ 

Տղամարդկանց կողմից վաստակած գումարի վերաբերյալ համատեղ որոշման 

կայացումը կտրուկ աճում է տղամարդկանց կրթության մակարդակի բարձրացմանը 

զուգընթաց։    

Ժամանակակից համաբեղմնավորիչների օգտագործումն ավելի բարձր է այն կանանց 

շրջանում, որոնք մասնակցում են տնային տնտեսությունում մեկ կամ ավելի 

որոշումների կայացմանը, և որոնք չեն ընդունում կնոջ ծեծն արդարացնող ոչ մի 

պատճառ (ՀԺԱՀ 2016, էջ 285)։ 

 

Քաղաքական ներկայացվածություն   

 

2019 թվականի դրությամբ՝ տղամարդիկ զբաղեցնում են Հայաստանի խորհրդարանի 

82%-ը (OECD SIGI 2019)՝ չնայած Ընտրական օրենսգրքում 2011 թվականին արված 

փոփոխություններին, որոնց նպատակն էր նվազեցնել գենդերային 

անհավասարակշռությունները քաղաքական կուսակցություններում։  

 

ՀՀ ԱԺ փոխխոսնակ Լենա Նազարյանը ջատագովում է Ընտրական օրենսգրքում 

կանանց քվոտայի բարձրացումը 30%-ից 40%-ի։ «Ներկայումս, Ընտրական 

օրենսգրքում մի սեռի ներկայացվածությունը չպետք է գերազանցի 70 տոկոսը: 

Առաջարկում եմ, որ այն չգերազանցի 60 տոկոսը, այսինքն՝ կանանց քվոտան հասցնենք 

40 տոկոսի»։  

 

[Աղբյուրը․ 

http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=12141&year=2019&month=10&da

y=11&lang=arm&enc=utf8] 

 

Նախկին Սովետական երկրների վերաբերյալ 2016 թվականի մի ուսումնասիրություն 

պարզել է, որ խորհրդարանում կանանց բարձր տոկոսն ավելացնում է կանանց 

նկատմամբ բռնության վերաբերյալ օրենսդրության անցկացման հնարավորությունը։ 

«Այս արդյունքը կարող է արտացոլել այն, որ կանանց նկատմամբ բռնությունն առավել 

ցցուն խնդիր է կին պատգամավորների համար, ինչը նման է նախկինում արված այն 

եզրակացությանը, որ կին օրենսդիրները հակված են հովանավորել և աջակցել նման 

օրինագծերին։ Առնվազն որոշ փաստեր կան, որ կին պատգամավորներն ավելի 

աջակցող են կանանց խնդիրների լուծմանը» (Bingham 2016, էջ 307)։ Մարդու 

իրավունքների մշտադիտարկողները մտահոգություն են հայտնում առ այն, որ «կանանց 

մասնակցությունը մշտապես ցածր է որոշումների կայացման ամենաբարձր 

http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=12141&year=2019&month=10&day=11&lang=arm&enc=utf8
http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=12141&year=2019&month=10&day=11&lang=arm&enc=utf8
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մակարդակներում, ինչպիսիք են Ազգային ժողովը, կառավարությունը, մարզային և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները, դատական համակարգը, արտաքին 

գործերին վերաբերող ծառայությունները, ինչպես և հակամարտության 

կանխարգելման, կառավարման և լուծման մեխանիզմներում, [մտահոգություն են 

հայտնում] նաև առ այն, որ քաղաքական և հասարակական կյանքում կանանց 

մասնակցության կարևորության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման 

արշավների և նման արշավներում կանանց ներգրավվածության պակաս կա» 

(Հայաստանի վերաբերյալ CEDAW զեկույցի 40-րդ պարբերություն)։  

 

Բռնության դեմ օրենսդրությունը ոչ միայն կապված է խորհրդարանում կանանց զուտ 

քանակի, այլև նրանց զբաղեցրած հատուկ պաշտոնների և նրանց համար առաջնահերթ 

խնդիրների հետ: Օրինակ, Հրանուշ Հակոբյանը՝ այն քիչ կանանցից մեկը, որ երբևէ 

նախարարի պաշտոն է զբաղեցրել Հայաստանում, 2005 թվականին աջակցեց 

գենդերային քվոտայի մասին օրենքի ընդունմանը, ինչը հետագայում հանգեցրեց 

Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների։ Մյուս նշանավոր կին քաղաքական 

գործիչների թվին են դասվում Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար 

Զարուհի Բաթոյանը և Մշակույթի նախկին նախարար Լիլիթ Մակունցը։ Լուսանցքային 

ծագմամբ ակտիվիստները ևս ներգրավվում են խորհրդարանական 

քաղաքականության մեջ՝ պայքարելով գենդերային բռնությունից ու վիրավորանքից 

զերծ լինելու իրենց իրավունքի համար։ Օրինակ, տրանս կին և տրանս անձանց  

իրավունքների պաշտպան Լիլիթ Մարտիրոսյանը 2019 թվականին առճակատում 

ունեցավ Ազգային ժողովում՝ կոչ անելով դադարեցնել բռնությունը տրանսգենդեր և ոչ 

բինար անձանց նկատմամբ, որոնք «խոշտանգված են, բռնաբարված, առևանգված, 

ֆիզիկական բռնության ենթարկված, այրված, ողջակիզված, դանակահարված, 

մահափորձի ենթարկված, սպանված»։ Նա Ազգային ժողովին դիմած առաջին 

տրանսգենդեր կինն է պատմության մեջ։   

 

https://www.nytimes.com/2019/04/26/world/europe/armenia-transgender.html ‘A Trans 

Woman Got 3 Minutes to Speak in Armenia’s Parliament. Threats Followed.’ 

 

 

Վիկտորինա․ 

 

1․ Հայաստանցի տղամարդկանց և կանանց ո՞ր տոկոսն ունի տուն․ 

 

ա․ Կանանց 48%-ը, տղամարդկանց 72%-ը 

բ․ Կանանց 80%-ը, տղամարդկանց 70%-ը 

գ․ Կանանց 70%-ը, տղամարդկանց 80%-ը 

 

2․ Ստորև ներկայացված ոլորտներից որո՞ւմ է առկա փաստագրված գենդերային 

ճեղքվածք Հայաստանում․ (նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները) 

ա․ Բջջային հեռախոսի օգտագործում 

https://womensenews.org/2007/05/quota-law-puts-more-women-armenias-election/
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բ․ Եկամուտներ 

գ․ Հողի սեփականություն 

դ․ Խորհրդարանի տեղեր 

ե․ Տարրական դպրոցի հաճախելիություն 

  

 

 

Համընդհանրականությունն ընդդեմ բազմակարծության և իրավունքներն 

ընդդեմ մշակույթի 

 

Վերոնշյալ տեղեկատվությունը ցույց է տալիս հայաստանյան հասարակության 

բազմազանությունն ու բարդությունը և մատնանշում բռնության հետ կապակցված 

գենդերային հավասարության խնդիրների թե՛ ուժը, թե՛ խոցելիությունը։ Գենդերային 

արդարությունը կապված է անարդարության այլ ձևերի դեմ պայքարի հետ։ Որևէ այլ 

տեղ դա այնչափ ճիշտ չէ, որքան Հայաստանում, որը, ցեղասպանություն վերապրելով 

հանդերձ, կարողացել է ծաղկում ապրել ցեղասպանությունից և դրան հաջորդած 

քաղաքական խորը փոփոխություններից հետո: 

 

Ի՞նչ է նշանակում փոփոխության կոչ անել հազարամյակների նվիրական 

ժառանգություն ունեցող մշակույթում: Արդյո՞ք գենդերային բռնության դադարեցումը 

մեզնից պահանջում է հրաժարվել մշակութային արժեքներից ու ավանդույթներից կամ 

ընդունել հարկադրված արժեքներ։ Այս բաժինը կանանց իրավունքների շուրջ 

համընդհանրական մոտեցումները համեմատում է բազմակարծական մոտեցումների 

հետ։ Այն նաև ընդգծում է, թե ինչպես են հայաստանյան կանայք և ամբողջ աշխարհի 

ակտիվիստները գենդերային հավասարությանը նվիրված արշավներ իրականացրել՝ 

ելնելով իրենց մշակութային արժեքներից, այլ ոչ թե դրանց դեմ։    

 

Մարդու իրավունքների համընդհանրական մոտեցումը իրավունքները դիտարկում է 

որպես համաշխարհայնորեն կիրառելի յուրաքանչյուր անհատի համար՝ անկախ նրա 

ազգությունից, լեզվից կամ նրան բնորոշող որևէ այլ հատկանիշից։ Հայտնի օրինակ է 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, որն իր ստեղծման տարեթվից՝ 

1948 թվականից ի վեր ընդունվել է երկրների մեծ մասի կողմից։  

 

Մարդու իրավունքների համընդհանրական ձևաչափերը կարող են արժեքավոր լինել 

անդրազգային համատեքստներում, ինչպիսիք են պատերազմը, գաղթը և առևտուրը։ 

Նրանք մեզ հիշեցնում են մեր ընդհանուր մարդկայնության մասին և հաստատում, որ ոչ 

ոք ավելի կամ պակաս արժանի չէ մարդու իրավունքների՝ իր «ծննդյան 

վիճակահանությունից» ելնելով։ Նրանք միջազգային համագործակցության համար 

հիմք են ստեղծում այնպիսի խնդիրների լուծման շուրջ, ինչպիսիք են 

փախստականները, ցեղասպանության կանխարգելումը, պատերազմական 

հանցագործությունների պատժումը։ Կարևոր է այն, որ նրանք պաշտպանում են 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավունքները և ձևավորում կառավարական 



14 

 

պարտավորություններ քաղաքացիություն չունեցող անձանց, փախստականների և 

փոքրամասնությունների նկատմամբ։    

 

Գենդերային բռնության շուրջ համընդհանրական մոտեցման օրինակ է ՄԱԿ-ի 

Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1993 թվականին ընդունված Կանանց նկատմամբ 

բռնության վերացման հռչակագիրը։ Բազմաթիվ ակտիվիստներ ուրախությամբ են 

ընդունում բռնությունը կանխելու և վերացնելու համընդհանրական 

նախաձեռնությունները, հատկապես նրանք, ովքեր տասնամյակներ շարունակ 

ջատագովել են կանանց իրավունքներն ու գենդերային բռնությունը մարդու 

իրավունքների օրակարգում ներառելը։ Քանի որ գենդերային բռնությունը  

համաշխարհային խնդիր է, շատերը կարծում են, որ այն պետք է լուծի համաշխարհային 

կառավարումը՝ գործածելով համընդհանրորեն կիրառվող չափանիշներ։ Կանանց 

իրավունքներով զբաղվող բազմաթիվ ակտիվիստներ կարծում են, որ մեկ կնոջ 

նկատմամբ անարդարությունը անարդարություն է բոլորի նկատմամբ, և որ մենք 

բարոյապես պարտավորված ենք ամենուր ոտքի կանգնել հանուն կանանց։ Այս 

մոտեցման ջատագովներից են․ 

 

• Միշել Բաչըլեն (Michelle Bachelet), ով Պինոչետի վարչակարգի օրոք 1980-

ականներին ենթարկվել է խոշտանգումների, բայց շարունակել գործել՝ 

դառնալով Չիլիի նախագահը և ՄԱԿ-ի Կանանց առաջին գործադիր տնօրենը։  

• Իվ Էնսլերը (Eve Ensler)՝ արտիստ և ակտիվիստ, որը գրել է 

վիճաբանությունների ալիք բարձրացրած «Հեշտոցի մենախոսություններ»-ը և 

համահիմնադրել V-Day-ը (Vagina Day, Հեշտոցի օր)՝ ամբողջ աշխարհում 

կանանց նկատմամբ բռնության վերաբերյալ իրազեկվածությունը 

բարձրացնելու նպատակով։  

• Վինի Բայնյիման (Winnie Byanyima)՝ կանանց իրավունքների և քաղաքական 

ակտիվիստ Ուգանդայից, որը ղեկավարել է Օքսֆամ ինթերնեշնլը նախքան 

UNAIDS-ին միանալը (ՄԱՁԻԱՀ / ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագիր) 

որպես գործադիր տնօրեն։  

• Ֆաթու Բենսուդան (Fatou Bensouda)` Միջազգային քրեական դատարանի 

գլխավոր դատախազը։ 

 

 

Մյուսներն առավել քննադատական են համընդհանրականության նկատմամբ՝ վիճելով, 

որ այն խթանում է «մեկ չափսը հարմար է բոլորին» լուծումներ, հակված է կողմնակալ 

լինել արևմտյան ու այլ գերուժերի առաջնահերթությունների նկատմամբ և բավարար 

զգայուն չէ պատմական ու մշակութային նրբերանգների նկատմամբ։ Օրինակ, Արմինե 

Իշխանյանը քննադատել է ընտանեկան բռնության շուրջ համընդհանրական 

մոտեցումները, որոնք «նվազեցնում են հայ կանանց կյանքի բարդությունները։ Նրանց 

պատկերելով որպես անօգնական, անգիտակ զոհեր, որոնք տառապում են իրենց 

մշակութային ավանդույթների հետևանքով՝ [նրանք] անտեսում են հայ կանանց 

շրջանում կարևոր դասակարգային, կրթական և քաղաքային-գյուղական 

տարբերությունները» (2007, էջ 503)։ Իշխանյանը հարցազրույց է վերցրել 
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Հայաստանում կանանց իրավունքների առաջատար ջատագովներից մեկից, որը 

հայտարարել է՝ «ընտանեկան բռնության խնդիրը Հայաստանում գոյություն ունի 

այնպես, ինչպես աշխարհի որևէ այլ տեղ, սակայն խնդրի լուծումն առանց սոցիալական, 

մշակութային, տնտեսական և քաղաքական համատեքստը հաշվի առնելու 

վիճահարույց է»։ Նա բացատրել է, որ  

 

«Բոլոր պրակտիկաներն ու համոզմունքները մշակութային համատեքստի մաս են։ 

Մենք պետք է հասկանանք մշակութային և սոցիալական համատեքստը․․․ Հակառակ 

դեպքում կհանգենք «պրոֆանացիայի» (նմանակելը կամ ձևացնելը)՝ այն առումով, որ 

տպավորություն կստեղծվի, թե խնդիրը կարգավորվում է, բայց իրականում խնդիրը 

հեռու կլինի լուծվելուց (Rosa April 3, 2003)»։ (Ishkanian 2007, էջ 510) 

 

Ի հավելումն ինքնության վրա հիմնված այս մտահոգությունների, առկա էին նաև 

ընտանեկան բռնությունը դադարեցնելու գործնական և կառուցվածքային 

խոչընդոտներ․ 

 

«Ընտանեկան բռնության հակազդումը Հայաստանում մաս էր կազմում 

հետսովետական ավելի լայն անցումային քաղաքականությունների, որոնք հանգեցրին 

պետության վերականգմանը և սոցիալական ապահովության ծառայությունների 

մասնավորեցմանը։ Թեև, ինչպես երևաց, արագ մասնավորեցումը և 

ազատականացումը սաստկացնում են աղքատությունը, սոցիալական բացառումը և 

սոցիալական անհավասարությունը բոլոր նախկին Սովետական երկրներում (Stiglitz 

2003; Townsend 2002; UNDP 1998b), 2002 թվականի ընտանեկան բռնության 

հակազդման արշավի ներքո առաջարկված լուծումների մեծ մասը (այն է՝ 

ապաստարաններ ու թեժ գծեր) խիստ կենտրոնացած էր խնդրի ոչ կառավարական, 

հատվածային մոտեցումների վրա: Այն ամենը, ինչ կարող է հասարակական 

կազմակերպության կողմից ղեկավարվող ապաստարանն անել, խորհրդատվության և 

մինչև չորս շաբաթ ժամանակով կացարանի տրամադրումն է, ինչն անպատասխան է 

թողնում այն հարցը, թե ինչ է պատահում կնոջ հետ, երբ նա լքում է ապաստարանը։ 

Առանց գործուն աշխատանքի, մատչելի կացության և կենսապահովման նպաստների, 

կանանց հաճախ միայն երկու տարբերակ էր մնում՝ վերադառնալ ամուսնու մոտ կամ 

ծնողական տուն։ Այլընտրանքների և հանրային աջակցության պակասը նշանակում էր, 

որ բազմաթիվ կանայք ապաստարանային ծրագրերը համարում էին անկայուն»։ 

(Ishkanian 2007, էջ 516) 

 

Այն տարածաշրջանները, որոնք ենթարկվել են գաղութացման կամ զավթվել օտարների 

կողմից, հակված են բևեռացված հայացքներ ունենալ այս թեմայի վերաբերյալ։ Որոշ 

մարդիկ զայրացած են առանց բավարար խորհրդատվության «վերևից» իրենց 

պարտադրվող օրենքներից և վստահության ցածր մակարդակ ունեն կառավարական 

հաստատությունների նկատմամբ։ Մյուսները, ականատես լինելով մի վարչակարգի 

ներքո մարդու իրավունքների ոտնահարումների, զգում են մարդու իրավունքների 

համընդհանուր չափանիշների և անպատժելիությանը վերջ դնելու կարիքը։ 



16 

 

Իշխանության այս դինամիկան կարող է ի հայտ գալ անգամ հաստատությունների միջև, 

օրինակ՝ հարուստ մեծ երկրի և ավելի փոքր, պակաս հզոր երկրի միջև։  

 

Գենդերային բռնությունը զգայուն թեմա է, հատկապես երբ օրենքները, որոնք 

պահանջում են «պաշտպանել» կանանց, ընդունվում են զավթող ուժի կողմից, որը 

սեռական բռնություն է գործադրում՝ առանց հետագա պատժի։ Գաղութացումից, 

ցեղասպանությունից կամ օտարների զավթումից հետո որոշ վերապրածներ կոչ են 

անում «վերադառնալ ավանդույթներին», ինչը կարող է ներառել իրական կամ հնարած 

ավանդույթներ, որոնք իշխանությունը տեղափոխում են կանանցից տղամարդկանց։ 

Ոմանք կարծում են, որ դրսեցիները թերըմբռնում կամ վիրավորում են իրենց 

մշակութային ինքնությունները և մարդու իրավունքներն օգտագործում որպես 

պատրվակ գաղութարար գերակայության համար։ Մյուսները պնդում են, որ բռնարար 

տղամարդիկ չեն կարող որոշել, թե ինչ է «մշակույթը»․ նրանք հավատում են, որ իրենց 

ժողովրդի համար ավելի լավ պայմանների ստեղծումը լավագույն տարբերակն է 

երկարատև գոյատևումը երաշխավորելու համար։  

 

Գոյություն չունի այս թեմային վերաբերող պարզ պատասխան։ Գենդերային 

բռնությունը դադարեցնելու ուղղությամբ աշխատող ակտիվիստների մեծ մասն իր 

սեփական ճանապարհն է գտնում «իրավունքներն ընդդեմ մշակույթի» խճճված հարցի 

միջով ուղղորդվելու համար։ Շատերը ցուցաբերում են համակցված մոտեցում, 

ընդունելով, օրինակ, համընդհանրական շրջանակները օրենսդրական դաշտում, բայց 

ստեղծելով համատեքստին հատուկ նախաձեռնություններ իրենց ընտանիքներում, 

դպրոցներում և երկրում։ Օրինակ, Մալալա Յուշըֆզայը (Malala Yousafzai) աշխարհով 

մեկ խթանում է աղջիկների կրթությունը՝ որպես մարդու հիմնարար իրավունք, բայց 

նաև ջատագովում իր հայրենի երկրում՝ Աֆղանստանում, ավելի խորը ընկալում և 

հարգանք մշակութային ու կրոնական արժեքների նկատմամբ։ 

 

Փիլիսոփաներ Ամարտյա Սենը (Amartya Sen) և Մարթա Նուսբաումը (Martha Nussbaum) 

զարգացրել են «հնարավորությունների» մոտեցում կոչվող համակցված շրջանակ, որը 

գենդերային հավասարության մեկ չափանիշ սահմանելու փոխարեն կենտրոնանում է 

աղջիկների և կանանց համար հասանելի տարբերակների, ազատությունների և 

հնարավորությունների վրա՝ զորեղացման իրենց սեփական տարբերակը փնտրելու 

ճանապարհին։ Այլ կերպ ասած՝ բանավիճելու փոխարեն այն հարցի շուրջ, թե արդյոք 

կանանց համար «զորեղացնող» կամ «ճնշող» է շատ երեխաներ ունենալը կամ գլխաշոր 

կրելը կամ վճարովի աշխատանք ունենալը, նրանք կենտրոնանում են հենց կնոջ 

նախընտրությունների վրա։ Այնպիսի իրադրություններում, երբ կանանց մարմինները 

վերածվել են ազգային հպարտության, կրոնական անմեղության կամ արդիականության 

մարտադաշտերի, հնարավորությունների մոտեցման դեպքում մարդն է վերահսկում 

կատարելությունը, ոչ թե կատարելությունն է վերահսկում մարդուն։   

 

Հայաստանում համակցված մոտեցումը օգնել է լուծել Իշխանյանի 

ուսումնասիրությամբ փաստագրված որոշ մտահոգություններ։ Կանանց ապահով տան 

տնօրենը բացատրել է, թե ինչպես են իրենք վերաձևավորել ապաստարանի   
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«արևմտյան» օրինակը, որպեսզի վերջինս հարմարեցնեն այն մարդկանց պատմական, 

մշակութային և ընտանեկան համատեքստին, որոնց իրենք սպասարկում են։   

 

Համատեքստազգայուն այս ջանքերը կարող են բազմակարծական կոչվել այն իմաստով, 

որ «բազումը»-ը նշանակում է «շատ»։ Բազմակարծական մոտեցումն ընդունում է, որ 

գենդերային արդարության խթանման բազմաթիվ ընդունելի եղանակներ կան։ Անգամ 

միևնույն մշակույթում, համայնքում կամ ընտանիքում այն, ինչ ազատագրող է մի կնոջ 

համար, կարող է ազատագրող չլինել մյուսի պարագայում։    

   

Եկեք դիտարկենք մի քանի այլ ճանապարհ, որոնցով աշխարհի տարբեր երկրների 

ակտիվիստներ անցել են գենդերային բռնությունը դադարեցնելու համար։ Առաջարկում 

ենք կարդալուն զուգահեռ մտորել ձեր սեփական փորձառության, կուտակած փորձի և 

ձեր դերի մասին՝ որպես առաջնորդ և ազդեցություն ունեցող անձ։   

 

 

Սոմալիլենդ․ սովորութային իրավունք 

 

2003-2006 թվականներին Սոմալիլենդում տարածաշրջանային համաժողովներ 

անցկացվեցին, որոնք տոհմային համայնքների ավագների միջև երկխոսության ֆորում 

բացեցին Սոմալիլենդի սովորութային արդարադատության համակարգում 

(ավանդական մեխանիզմ հասարակությունը կարգավորելու և վեճերը լուծելու համար)։ 

Ավագների կողմից սկսված երկխոսությունը ներքևից վերև ուղղությամբ 

նախաձեռնություն էր։ Նպատակներից մեկը կանանց և փոքրամասնությունների 

իրավունքների քննարկումն էր։ Ուշադրության կենտրոնում էր այն, թե ինչպես 

բարեփոխել սովորութային իրավունքի/նորմերի որոշ կողմեր՝ դրանք 

համապատասխանեցնելու համար Շարիաթի և մարդու իրավունքների նորմերին՝ 

ներառելով նաև կանանց և աղջիկների իրավունքները։ Գործընթացը սկսվեց 

Սոմալիլենդում և ուժգնացավ 2006 թվականի սովորութային դերակատարների 

համաժողովի ընթացքում1։ 2006 թվականի համաժողովում2 սովորութային ավագները 

քննարկեցին կանանց և փոքրամասնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը 

սովորութային արդարադատության համակարգում, ամուսնության համար 

տղամարդու ընտանիքի կողմից հարսնացուի ընտանիքին վճարվող օժիտի գումարը, 

տոհմային համայնքների  ավանդական խմբային պատիժները, ունեցվածքի 

սեփականությունը և այլ խնդիրներ։ Համաժողովը հանգեցրեց ավագների կողմից 

ընդունված Ազգային հռչակագրին, որը պարտավորեցնում էր աշխատանք տանել այդ 

խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ 

 

 
1 AHMED A. OMAR DHARBAXO & JOAKIM GUNDEL, THE PREDICAMENT OF THE ‘ODAY’* THE ROLE OF 

TRADITIONAL STRUCTURES IN SECURITY, RIGHTS, LAW AND DEVELOPMENT IN SOMALIA FINAL REPORT SOMALI 

COUNTERPART (Danish Refugee Council & Novib/Oxfam, November 2006) 20–21, 

http://www.logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%252

0structures.pdf։ 
2 Տես Tanja Chopra & Deborah Isser, Women’s Access to Justice, Legal Pluralism and Fragile States,  in Peter 

Albrecht et al. (eds.) PERSPECTIVES ON INVOLVING NON-STATE AND CUSTOMARY ACTORS IN JUSTICE AND 

SECURITY REFORM (DIIS, 2011)։ 
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Կարևոր էր նաև այն, որ Հռչակագիրը պարտավորեցնում էր բռնաբարություն 

կատարած անձանց անհատական պատասխանատվության ենթարկել։ Սա 

վերապրածներին արդարադատության հասնելու ավելի շատ տարբերակներ տվեց, 

որովհետև գանգատին հետամուտ լինելը անպայմանորեն չէր նշանակի 

հակամարտություն տոհմային համայնքների  միջև։ Հռչակագիրը նաև 

պարտավորեցնում էր երաշխավորել, որ բռնաբարության գործով կզբաղվեր 

պաշտոնական իրավական համակարգը3։ Անցյալում կանանցից և աղջիկներից հաճախ 

պահանջում էին ամուսնանալ իրենց բռնաբարողների հետ, և բռնարարի տոհմային 

համայնքի կողմից փոխհատուցումը վճարվում ոչ թե զոհին, այլ  նրա տոհմային 

համայնքին։ Նման երկխոսություններ են ծավալվել նաև Փանթլենդում (Puntland), և 

այնտեղ ևս Հռչակագիր է ընդունվել4։ Թեև հռչակագրերը չեն լուծում երկխոսության 

նստաշրջանների ընթացքում բարձրացված խնդիրները, դրանք գենդերային 

բռնությունը գոնե ուշադրության կենտրոն եմ բերում, որտեղ ավելի շատ տեղացի 

դերակատարներ են ներգրավվում․ սա կարող է դանդաղորեն հանգեցնել կանանց 

իրավունքների հիմնահարցերի նորմատիվ և վարքագծային փոփոխության։  

 

Ամբողջ աշխարհում կրոնական և սովորութային առաջնորդները նմանօրինակ 

ճանապարհ են անցել գենդերային բռնությանն անդրադառնալիս։ Դուք կարող եք 

ավելին իմանալ «Սոնկե գենդերային արդարություն» (Sonke Gender Justice) 

կազմակերպության տեսանյութից <https://genderjustice.org.za/video/engaging-religious-

leaders-for-gender-transformation-in-the-region/> և «Գենդերային բռնության 

դադարեցման համատեղ կրթական նախաձեռնություն՝ հավատքի վրա հիմնված 

մոտեցումների մասին» միավորումից (Joint Learning Initiative on Faith-Based approaches 

to ending gender violence)։ 

 

 

Հնդկաստան․ Պրիյայի շակտին (Պրիյայի ուժը, տե՛ս Priya’s Shakti)  

(հատվածներ) 

 

Բռնաբարության աղմկահարույց գործերի միջադեպերից հետո, ինչպիսին էր Դելիում 

2012 թվականին բժշկականի ուսանող Ջյոտի Սինի (Jyoti Singh) խմբակային 

բռնաբարությունը, կանանց իրավունքների ակտիվիստները Հնդկաստանում սկսեցին 

կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի նոր ալիք։ Արտիստների մի խումբ 

թողարկեց Priya’s Shakti (Պրիյայի ուժը) վերնագրող ծաղրաշարային անվճար մի գիրք, 

որում Հինդու աստվածուհի Պարվատին միջամտում է Պրիյա անունով մի աղջկա 

կյանքին, որին իր ընտանիքը մերժել էր բռնաբարության ենթարկվելուց հետո։ Վագրի 

օգնությամբ Պրիյան վերադառնում է գյուղ իր համայնքն ազատագրելու ուղերձով։ 

Ընտրված պատկերազարդումները ներառված են ստորև, ամբողջական 

 
3 MARIA VARGAS SIMOJOKI, EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF LEGAL EMPOWERMENT APPROACHES  TO 

CUSTOMARY LAW REFORM IN SOMALILAND AND PUNTLAND 4–5, 

http://www.idlo.org/Documents/Somalia_inception_paper.pdf։ 
4 Նույն տեղում։ 

https://genderjustice.org.za/video/engaging-religious-leaders-for-gender-transformation-in-the-region/
https://genderjustice.org.za/video/engaging-religious-leaders-for-gender-transformation-in-the-region/
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ծաղրաշարային գիրքն ամբողջությամբ և դրան հաջորդած մասերը կարող եք գտնել 

www.priyashakti.com կայքում։ 

 

Պատկեր 1 

 

Լավ եղիր, Շիվա, և թող տիեզերքը մնա հավասարակշռության մեջ։  

Մի գիշեր երկրի վրա․․․ 

Պրիյա անունով նվիրյալը կանչում է աստվածուհուն։ 

Պարվատի աստվածուհի, օգնի՛ր ինձ․․․ Ես դիմելու տեղ չունեմ։  

Աղջկա անցյալ և ներկա փորձառությունները հեղեղեցին Պարվատիի միտքը։ 

 

Պատկեր 2 

 

Եվ նա պատրաստ չէր տեսնելու այն, ինչ տեսավ հաջորդիվ։ 

 

Մի դրա՛ն նայեք 

Անբարո աղջիկ 

Մեզ ոչ ոք չի կանգնեցնի 

 

Հենց Պրիվան դարձավ երիտասարդ կին․․․ 

․․․Նրա կյանքն ավելի բարդացավ։ 

Ո՛չ 

 

Պատկեր 3 

 

Խոսիր առանց ամոթի և մնա ինձ հետ․․․ 

․․․Բեր այն փոփոխությունը, որ ուզում ենք տեսնել։ 

 

Ինչպես Սավիտրին, որ գերազանցեց մահին։ 

Ինչպես կանայք, որ օգնեցին  

Հնդկաստանին ազատություն ձեռք բերել 

Եվ շարունակեցին քվեարկել իրենց խղճով։ 

Եվ կանայք, որ 

Դուրս են եկել պայքարի։ 

 

Պատկեր 4 

 

Դու իմ շակտին (ուժն) ես 

Խոսիր առանց ամոթի․․․  

 

Պրիվան վերադարձավ գյուղ, որը նրան մերժել էր։  

 

Պատկեր 5 
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Անարդարությունը կվերանա, միայն երբ այն բացահայտվի։ 

 

Գործի՛ր 

Արդարություն 

Միասին՝ վախից զերծ ազատության մեջ  

Խոսիր առանց ամոթի 

 

Հասարակությունն իրապես անվտանգ կլինի միայն այն ժամանակ, երբ այն 

հավասարապես պաշտպանի իր բոլոր քաղաքացիներին։ 

 

Երբ ամուսնանաս և քո սեփական երեխաներն ունենաս․․․ 

․․․հիշիր՝ դուստրերն ու որդիները հավասարապես թանկագին են։ 

 

Խոսիր առանց ամոթի 

 

 

Զիմբաբվե․ Հույսի երգ (Հոփի երգ, տե՛ս Hope’s song)  

(հատվածներ) 

 

Ամբողջ աշխարհում գենդերային հիմնախնդիրներով զբաղվող ակտիվիստների 

հասցեին հնչում են վիրավորանքներ և մեղադրանքներ այն մասին, իբրև իրենք 

«դավաճանում» են իրենց մշակույթը՝  գենդերային բռնությանը դեմ դիրքավորվելով։ 

Զիմբաբվեցի ֆեմինիստ Հոփ Չիգուդուի (Hope Chigudu) փորձառությունը հստակ 

նմանություններ ունի այն անվստահության հետ, որը բազմաթիվ հետսովետական 

երկրներում դրսևորվում է «արևմտյան» գենդերային գաղափարախոսությունների 

նկատմամբ։ Բայց Հոփի (Հույսի) երգում Չիգուդուն բացատրում է, որ դա դեռ ամբողջ 

պատկերը չէ․․․ 

 

Հույսի (Հոփի) երգ․ կյանքի ուղևորության իմ ուղեկիցը 

 

Զիմբաբվեից Ամստերդամ ճանապարհին ես նստած էի Մուսի անունով մի տղամարդու 

կողքին։ Նրան հետաքրքրում էր, թե ինչպես եմ դարձել ֆեմինիստ, և ուզում էր 

հասկանալ, թե արդյոք չեմ փոխառում արևմտյան գաղափարախոսությունը․․․ 

 

Հոփ Չիգուդու  

16 մայիսի 2015 թ․  

 

Երկու շաբաթ առաջ ես ուղևորվում էի դեպի Ամստերդամ՝ «Նոբելյան կանանց 

նախաձեռնության» հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Նստած էի Մուսի անունով մի 

տղամարդու կողքին։ Նա մեկն էր այն հետաքրքրասեր ուղևորներից, որ 

խոսակցությունը սկսում են շապիկիդ վերաբերյալ հաճոյախոսությունով, այնուհետև 

շարունակում՝ հարցնելով քո մոր մասին, թե ուր ես գնում և ինչպես ես ապրուստդ 

https://www.opendemocracy.net/en/author/hope-chigudu/
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հոգում։ Ես նրան ասացի, որ կանանց ծառան եմ, գնում եմ միանալու իմ քույրերին, 

որպեսզի ռազմավարություններ քննարկենք կին ակտիվիստներին պաշտպանելու 

համար, նրանց, ովքեր պաշտպանում են այլ կանանց։  

 

Հույս ունեի, որ «ֆեմինիստներ» բառը դիտավորյալ գործածելուց հետո ինձ հանգիստ 

կթողներ, բայց չթողեց։ Փոխարենը հետաքրքրվեց, թե արդյոք չեմ փոխառում 

արևմտյան գաղափարախոսությունը, և ուզում էր իմանալ, թե ինչպես եմ դարձել 

ակտիվիստ ու ֆեմինիստ։ 

 

Ստորև՝ մի քանի հատված այն պատմությունից, որ պատմեցի նրան։  

 

Իմ «Բակիգա» (Bakiga) տոհմում երբ կինը աղջիկ երեխա է ունենում, ինքնըստինքյան 

համարում են, որ նա ֆեմինիստ առաջնորդ է լինելու։  

 

Մայրը աղջկան սովորեցնում է մի երգ, որը նրան զինում է գործիքներով և 

ռազմավարություններով։ Դրանց շնորհիվ նա ապահով և առողջ կմնա, կստեղծի 

հիշողություններ, որոնք ինչ-որ բան կտան նրան՝ հպարտությամբ հետ նայելու համար, 

և կկարողանա առաջ նայել՝ հույսով, ուրախությամբ ու խաղաղությամբ լի։ Դա ուղղակի 

մի երգ չէ, այն հոգու երգ է, կյանքի ուղևորության ուղեկից, լցված տարրերով, որ 

սնուցման կարիք ունեն։ Երգն ապախրախուսում է այն ամենն ինչ նրան դարձնում է 

ավելի փոքր/անտեսանելի, պակաս մարդկային, և խրախուսում է այն, ինչը նրան 

դարձնում է տեսանելի, զորեղ և ուժեղ։ Այն նրա ներսում կրակ է բոցավառում, որպեսզի 

կարողանա պայքարել հայրիշխանության և դրա դաժանության դեմ։ Երգը նրան լիցք է 

տալիս ոտքի ելնելու և մարտահրավեր նետելու խարանին, տաբուներին և սեռի ու 

սեռականության վերաբերյալ հերքումներին, կանանց նկատմամբ բռնության 

հանդուրժողականությանը և կանանց հպատակեցնող ամենավիրավորական ու 

ամենանվաստացնող պրակտիկաներին։    

 

Վերոնկարագրյալ երգն ունի առաջնորդության ուսանելի ուղերձներ, հոգին 

հարստացնող ասացվածքներ և հանելուկներ, որ փոքրիկ աղջկան ստիպում են կանգ 

առնել ու մտածել… 

 

Վաղ տարիքում նրան սովորեցնում են, որ կարևոր է անձնական կյանքում փոքրիկ, 

ինչպես նաև մեծ հաղթանակները դիտավորյալ տոնել։ Երբ նա փոքրիկ նվաճում է 

ունենում, դրան վերաբերվում են ինչպես տոնելու հսկայական առիթի։ Նրան ասում են, 

որ ինքն իրեն և մյուսներին տոնելը լիցքավորում է մարմինները և մեկն է այն ուղիներից, 

որոնցով պայքարում են երջանիկ աղջիկների և կանանց նկատմամբ դրսևորվող 

խտրական համակարգերի դեմ, որ առկա են հասարակությունում, ակադեմիայում, 

մեդիայում և արվեստում։   

 

Երիտասարդ աղջկան տանում են ընտանիքին պատկանող իրենց դաշտը, որ նա այն 

միայնակ մշակի (ոչ որպես մանկական աշխատուժ, այլ որպես սովորելու ձև)։ Նա 

ջանասիրաբար և ինքնուրույն է աշխատում ու օրվա ավարտին հոգնում է, բայց փոքրիկ 

առաջընթացներ է ունենում։ Բեռը հեշտացնելու համար հաջորդ օրը նրան թույլ են 
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տալիս ընտրել այլ երիտասարդներին, որոնց հետ նա կմշակի դաշտը։ Բնականաբար, նա 

ընտրում է իր ընկերներին, սակայն մայրը պնդում է, որ նա պետք է աշխատի ուրիշ 

մադկանց հետ նույնպես, նույնիսկ նրանց, ում հետ մտերիմ չէ։ Աստիճանաբար նա 

սովորում է գնահատել յուրաքանչյուր անձի տարբերությունը և հետևապես ընդունել 

հակասությունները, պահել բևեռներն ու մի բաց ազատ տարածք այլ ձայների համար։ 

Նա նաև սովորում է, որ տարբեր մարդիկ տարբեր ուժեր ունեն։ Ոմանք կարող են մշակել 

հողը և դա լավ անել, մյուսները՝ հատակը մաքրել, մեկ այլ խումբ սնունդ է 

պատրաստում, իսկ մյուսները զվարճացնողներ են, որոնք գործը դյուրին և հաճելի են 

դարձնում։ Փորձը սովորեցնում է նրան, որ իրենց բոլորի լիցքերը մեկտեղելով՝ ավելի մեծ 

հող է ծածկվում․․․ 

 

Իր կյանքի ավելի ուշ փուլում, արդեն որպես ակտիվիստ և ֆեմինիստ, նա այս դասերն 

ուղղում է դեպի չափահասություն և ունակ է գնահատել այլ իրավապաշտպաննների 

հետ և նրանց միջև դաշինքներ ստեղծելու առավելությունները տարբեր խնդիրների, 

ոլորտների ու ինքնությունների շուրջ։ Նաև նաև գիտի, թե ինչպես է պետք դա 

օգտագործել միմյանց պաշտպանելու համար։ Նա սովորում է, որ դաշինքի կառուցումը 

պահանջում է մշտական ուսուցում ու վերաուսուցում՝ զարգացնելու ընդհանուր լեզու, 

ռազմավարություններ և գործիքներ։  

 

Ամեն երեկո ընտանիքի անդամների հետ սեղանի շուրջ նստելիս նրան սովորեցնում են 

ուշադրությամբ լսել։ Լսելը՝ որպես քաղաքական գործողություն, մարդկանց 

ուշադրություն դարձնելը և հաստատակամորեն խոսելը՝ նայելով հեղինակավոր 

դերակատարների ուղիղ աչքերին՝ առանց աչքը թարթելու, սեփական դիրքորոշումն ու 

արժեքներն ամուր արտահայտելով, թողնելով մյուսներին համաձայնելու կամ 

դիմադրելու ընտրություն։ Նրան խրախուսում են պահել իր ուժը, դիրքորոշում ընդունել 

ու չկրել զոհի մտածողություն անգամ այն դեպքում, երբ մյուսները համաձայն չեն իր 

դիրքորոշման հետ։   

 

Վաղ տարիքից սկսած՝ փոքրիկ աղջիկն իր մեջ է կրում փոխակերպող ֆեմինիստ 

նախնիների ամբողջական պատմությունը։ Այս պատմությունները նրան տալիս են 

դերային մոդելներ, որոնք նրան ոգեշնչում են անհատական և խմբային 

գործողությունների դիմել։ Պատմություններ պատմելը նրան նաև հնարավորություն է 

տալիս որպես ակտիվիստ իր կյանքի և այլ կանանց կյանքերի, նվաճումների ու 

մարտահրավերների մասին մտորել և ցուցադրել իր տաղանդը՝ որպես պատմություն 

պատմող, արտիստ և վերլուծաբան։  

 

Լինելով երեխա՝ նա զվարճանալու համար ժամանակ ունի․ կարող է ուրախությամբ 

վազել քամու մեջ և թողնել, որ մարմինը ձգվի իր ամբողջ հասակով։ Նա սովորում է, որ 

կանայք կարող են լինել ամենն ու ամեն ինչ, բոլոր տարիքներում։ Ինքն է սահմանում իր 

վարքագիծը․ լավ վարքագիծն այլոց հավանությունը շահելու համար չէ, այլ սեփական 

արժանապատվության, հաճույքի ու ինքնահարգանքի համար, որն ուղեկցվում է այլոց 

հանդեպ հարգալից լինելով։ Մայրը շարունակաբար ասում է նրան՝ լցրու քեզ ու քո  
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շարժում(ներ)ը մարդկայնության խորը զգացումով ու սիրով, հնարավորությամբ և 

գիտակցաբար ընտրված ապագայով։      

 

Ես պատրաստվում էի բացատրել, որ սա է իմ պատմությունը, որ ես սովորել եմ 

ակտիվիզմը մորս ծնկներին, բայց լսեցի, թե ինչպես է ինչ-որ մեկը խռմփացնում։ 

 

Քույրեր, դա Մուսին էր։ 

 

[2015 CC - Այս հոդվածը հրապարակվում է Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International արտոնագրի ներքո։ Աղբյուրը՝ 

https://www.opendemocracy.net/en/5050/hopes-stories/] 

 

 

Հարցեր մտորելու համար․   

 

Ձեր կարծիքով՝ անհատական փոփոխություններն ինչպե՞ս կարող են փոփոխություն 

բերել ավելի լայն հասարակական մասշտաբով։ Ո՞ր միջոցներն են պահանջում 

համակարգման աշխատանքներ կառավարության կամ միջազգային հանրության 

կողմից։  

 

Դուք ավելի շատ համընդհանրակա՞ն, թե՞ բազմակարծական մոտեցում ունեք 

գենդերային բռնության նկատմամբ։ 

 

Ընթերցանություններից ո՞րը համարեցիք ամենահետաքրքիրը կամ ամենահզորը։ Ի՞նչ 

եք կարծում, այս մոտեցումը կարո՞ղ էր աշխատել Հայաստանում։ Ինչո՞ւ՝ այո, կամ 

ինչո՞ւ՝ ոչ։ 

 

Ձեր անձնական կյանքում ո՞ւմ եք համարում փոփոխություններ բերող անձ։ Տեսնու՞մ 

եք ինքներդ ձեզ և ձեր ներուժը գենդերային արդարության ջատագովության մեջ։  

 

Ձեր մասնագիտական աշխատանքում որո՞նք են ձեր ազդեցության ոլորտները։ Կարո՞ղ 

եք մտածել ուղիներ ձեր աշխատանքում գենդերային բռնության կանխարգելումը 

ներառելու համար։  

 

 

Եզրակացություն և հետագա ընթերցանություն․ 

 

Շնորհավորում ենք գենդերային բռնության վերաբերյալ այս մոդուլն ավարտելու 

կապակցությամբ։ Դուք ներածական գիտելիք եք ստացել մի հսկայական թեմայի 

վերաբերյալ, և այժմ գուցե ավելի շատ հարցեր ունենաք, քան երբ նոր էիք սկսում 

մոդուլը։ Եթե հետաքրքրված եք սովորել ավելին, հետագա ընթերցանության համար 

հսկայածավալ ռեսուրսներ կան։ Այս մոդուլի աղբյուրները թվարկված են ստորև։    
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Մոդուլ – Կանայք, հակամարտություն և խաղաղություն 

 
 

Նախնական գրառում․ 

Այս մոդուլն անդրադառնում է որոշ մտահոգիչ խնդիրների, որոնք կարող են 

անհանգստություն պատճառել։ Ես հորդորում եմ ձեզ նախապես որոշ ժամանակ 

տրամադրել հոգեպես պատրաստվելուն, որպեսզի կարողանաք մասնակցել մի շարք 

զգայուն թեմաների քննարկմանը։ Եթե որևէ առանձին բաժնի ընթերցումը ձեզ համար 

հոգեպես ծանր է, դուք կարող եք այլևս չշարունակել կարդալ այն։ Եթե բարձրաձայնված 

խնդիրներից որևէ մեկը ազդել է ձեզ վրա, և ցանկանում եք աջակցություն ստանալ, 

մոդուլում ներկայացված են Հայաստանում գործող աջակցության կենտրոնների 

տվյալները։ Այդուամենայնիվ, թեև այս քննարկումները կարող են անհարմարություն 

պատճառել, դրանք վերաբերելի են թե՛ հայաստանյան համատեքստին և թե՛ ընդհանուր 

առմամբ աշխարհի ցանկացած վայրի, որտեղ կարող եք գտնվել։  

Մոդուլի ուշադրության առարկան կանայք են՝ հաշվի առնելով այս հատուկ դասընթացի 

շրջանակը․ այդուհանդերձ, գենդերի հղացքը լայն է, ինչպես բացատրվել է նախորդ 

մոդուլներում, և բռնությունը հաճախ առավել ուժգին է չհամապատասխանող 

գենդերային ինքնությունների պարագայում։ Այս մոդուլն այդ փորձառություններն 

արժեզրկելու նպատակ չունի։  

 

 

Ներածություն 

Կանանց և տղամարդկանց փորձառությունները զինված հակամարտության ժամանակ 

սովորաբար տարբեր են։ Այս տարբերությունները նաև փոխհատվում են դասակարգի, 

կրոնի, հաշմանդամության, տեղահանման, տարիքի և այլ կարգավիճակների հետ։ 

Հաճախ կանայք և աղջիկները զինված հակամարտություն վերապրածներ ու զոհեր են, 

այդուհարդերձ, հակամարտության հետ ունեցած նրանց հարաբերությունն առավել 

ընդարձակ է։ Կանայք բազմիցս մասնակցել են հակամարտությունների իբրև 

մարտիկներ, ունեցել են այլ աջակցող դերեր թե՛ պետական և թե՛ անկանոն զինված 

խմբերում։ Պատմության ընթացքում կանայք անմիջական դեր են խաղացել 

հակամարտության ընթացքում և հետհակամարտական խաղաղաշինական և 

խաղաղության գործընթացներում, թե՛ պաշտոնապես, թե՛ ոչ պաշտոնապես։ Կանանց 

մասնակցության հետևանքները կարևոր են հակամարտության և խաղաղության 

դինամիկան քննության առնելու համար։ Այս մոդուլը հակիրճ կքննի գենդերի և կանանց 

փոխհարաբերությունը պատերազմի և խաղաղության հետ։ Այն կքննարկի 

հակամարտության գենդերային բնույթը, գենդերային իրավունքների խախտումը և 

ռազմականացման դերը հասարակություններում, այդ թվում՝ Հայաստանում, 

մասնավորապես` ղարաբաղյան հակամարտության և աշխարհագրական դիրքի 

օրինակով։ 
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Ռազմականացված միջավայրերում առնականության հասարակական ակնկալիքները, 

ինչպիսիք են մարտիկի դերն իրենց վրա վերցնելու ճնշումը և զգացմունքները զսպել 

սովորելը, վնասակար են նաև տղամարդկանց ու տղաների համար և ազդում են նրանց 

կյանքերի ու իրավունքների, բռնության գործադրման աճի և հասարակական 

դինամիկայի վրա։ Ավելին, նման ռազմականացված միջավայրերում առնական 

հասարակական ակնկալիքներին չհարողները հաճախ են այլ անձանց կողմից 

ոտնձգության, բռնության և ստորացման ենթարկվում։ Այս դասընթացը համառոտ 

կերպով անդրադառնալու է այս ակնկալիքների որոշ կողմերին։ 

Սեռական և գենդերային բռնությունը չափազանց ակնառու է հակամարտական 

իրադրություններում։ Հանրայինից անձնական ոլորտ ձգվող բռնության այս 

շարունակույթը տարածված է ինչպես հակամարտության ընթացքում, այնպես էլ 

դրանից հետո։ 1990ականներին բռնաբարության և գենդերային բռնության այլ ձևերի 

մասին տեղեկությունն ի հայտ եկավ բալկանյան պատերազմի և Ռուանդայի 

ցեղասպանության զոհերի ու ականատեսների ցավացունց վկայություններում՝ 

Նախկին Հարավսլավիայի միջազգային քրեական տրիբունալի և Ռուանդայի 

միջազգային քրեական տրիբունալի առջև։ Այս դատարանները, իսկ հետագայում՝ 

Միջազգային քրեական դատարանը, սեռական բռնությունը ճանաչեցին իբրև 

պատերազմական զենք և ցեղասպանություն իրականացնելու մեխանիզմ։ 

Այդուհանդերձ, գենդերային բռնության այս ձևերը պատմության ընթացքում տևական 

ժամանակ եղել են պատերազմին բնորոշ երևույթներ։ Անշուշտ, սեռական և գենդերային 

բռնությունը մեծամասամբ բնորոշ է եղել նաև 1915-1917 թթ․ հայոց 

ցեղասպանությանը։ Մոդուլը համառոտ կերպով կուսումնասիրի սեռական 

բռնությունը՝ որպես պատերազմական զենք և ցեղասպանության գործիք։ 

Սրան կհաջորդի տղամարդկանց ձայների համառոտ ուսումնասիրություն Կանանց, 

խաղաղության և անվտանգության (ԿԽԱ) օրակարգի (անդրադարձը՝ ստորև) առաջ 

մղման գործում և մասնավորապես սեռական ու գենդերային բռնության դեմ 

ջատագովելու հարցում։ 

2000 թվականին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդն ընդունեց Անվտանգության 

խորհրդի թիվ 1325 բանաձևը՝ Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն բանաձևերի 

շարքից առաջինը՝ պաշտոնապես ճանաչելով կանանց ավանդը խաղաղության և 

անվտանգության հարցերում։ Այն պահանջում է հակամարտության կանխարգելման և 

լուծման մեջ կանանց մասնակցություն։ Այս բանաձևի և դրան հաջորդած բանաձևերի 

ընդունումը շատ կարևոր էր, քանզի միջազգային հանրությունը հստակորեն ճանաչեց 

այն, որ կանանց ձայները պետք է լսելի լինեն, երբ խոսքը վերաբերում է խաղաղության 

և անվտանգության խնդիրներին։ Այս բանաձևերի համախումբը կարելի է կոչել 

Կանանց, խաղաղության և անվտանգության օրակարգ։ Թեև բոլոր բանաձևերն էլ 

նշանակալից են, մենք այստեղ կկենտրոնանանք Անվտանգության խորհրդի թիվ 1325 

բանաձևի վրա միայն, քանի որ այն ուղենշային է՝ առաջինը, որի վրա կառուցվեցին 

հաջորդները։ Այդուհանդերձ, այս խնդիրներն առավել խորությամբ ուսումնասիրելու 

ցանկություն ունեցողները պետք է տեղյակ լինեն ավելի լայն խնդիրներից, որոնց 

անդրադառնում են ԿԽԱ մյուս բանաձևերը։ Կանայք, խաղաղություն և 



3 
 

անվտանգություն բանաձևերը կարևոր գործիք են՝ մուտք գործելու տարածքներ, այդ 

թվում՝ իշխանության օղակներ, որտեղ կանանց ավանդաբար լուսանցքայնացրել են։ 

Միավորված ազգերի կազմակերպությունը միավորում է պետությունների ամբողջ 

աշխարհով մեկ, և ինչպես ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ու մարդու 

իրավունքների հիմնական պայմանգրերով, ՄԱԿ-ն առաջատար հարթակ է միջազգային 

մակարդակում խաղաղության և անվտանգության խնդիրներով զբաղվելու համար։ 

Մինչ ԿԽԱ բանաձևերը զերծ չեն քննադատությունից, դրանք, ըստ իս, կենտրոնական 

դեր ունեն կանանց, խաղաղությանը և անվտանգությանը վերաբերող միջազգային 

խոսույթում։ Հետևաբար, այս մոդուլում կարևոր շեշտադրում է արվելու ՄԱԿ-ի ԿԽԱ 

բանաձևերում առկա նորմատիվային շրջանակի վրա՝ Անվտանգության խորհրդի թիվ 

1325 բանաձևի վրա կենտրոնանալով։ Այս կերպ մոդուլը կքննի խաղաղաշինության մեջ 

պաշտպանության, կանխարգելման և մասնակցության խնդիրները։  

Մոդուլը կշոշափի խաղաղաշինության և խաղաղապահության մեջ կանանց ունեցած 

դերերի հարցը՝ հայաստանյան համատեքստից մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտության շուրջ ընթացող խաղաղության գործընթացի օրինակով։ Այս կերպ 

այն կանդրադառնա ֆեմինիստական խմբերի շրջանակներում տեղի ունեցող ընթացիկ 

քննարկումներին և ԿԽԱ օրակարգի շուրջ մասնակցության վերաբերյալ խոսույթներին։ 

Վերջիններս վերաբերում են մի կողմից կանանց մասնակցության բարձրացմանը 

զինված ուժերում, այդ թվում որպես զինված ուժերի և ոստիկանության 

խաղաղապահներ, որ արվում է հանուն գենդերային հավասարության, և մյուս կողմից՝ 

ռազմատենչության ամբողջ հարացույցը ժխտելուն ու համաշխարհային զինաթափման 

համար ջատագովելուն։ Հայաստանյան իրականությունից մենք կքննարկենք կանանց 

մասնակցությունը խաղաղաղաշինական նախաձեռնություններում՝ ընթացիկ 

ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում։  

 

Սահմանումներ․  

Այս մոդուլի համատեքստում օգտակար կլինի ներկայացնել խաղաղապահության, 

խաղաղարարության և խաղաղաշինության ՄԱԿ-ի հետևյալ սահմանումները․ 

«Խաղաղաշինությունը ներառում է մի շարք միջոցներ, որոնք միտված են 

հակամարտության կառավարման ազգային կարողությունները բոլոր 

մակարդակներում ուժեղացնելու միջոցով հակամարտության մեջ ներքաշվելու կամ 

նորից ներքաշվելու ռիսկը նվազեցնելուն և կենսակայուն խաղաղության ու զարգացման 

համար հիմք ստեղծելուն։ Խաղաղաշինությունը կենսակայուն խաղաղության 

հաստատման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման բարդ, երկարաժամկետ 

գործընթաց է։ Այն համապարփակ ձևով անդրադառնում է բռնի հակամարտության՝ 

խորապես արմատացած, համակարգային պատճառներին։ Խաղաղաշինական 

միջոցներն անդրադառնում են հասարակության ու պետության գործունեության վրա 

ազդող խնդիրներին և փորձում բարձրացնել պետության կողմից իր հիմնական 
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գործառույթներն արդյունավետորեն և օրինական կերպով իրականացնելու 

կարողությունը»։ 

«Խաղաղարարությունն ընդհանուր առմամբ ներառում է ընթացիկ 

հակամարտություններին արձագանքելու միջոցներ և սովորաբար ընդգրկում է 

թշնամական կողմերը բանակցված համաձայնության բերելուն ուղղված 

դիվանագիտական գործողություն։ Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր 

քարտուղարը, Անվտանգության խորհրդի կամ Գլխավոր ասամբլեայի պահանջից 

ելնելով, կամ սեփական նախաձեռնությամբ կարող է կիրառել իր «օգտակար 

ծառայությունները»1 (“good offices”)՝ հակամարտության լուծմանն աջակցելու 

նպատակով։ Խաղաղարարներ կարող են լինել նաև պատվիրակները, 

կառավարությունները, պետությունների խմբերը, տարածաշրջանային 

կազմակերպությունները կամ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ 

Խաղաղարարական ջանքերը կարող են նաև գործադրվել ոչ պաշտոնական և 

հասարակական խմբերի կամ էլ անկախ գործող հայտնի անհատների կողմից»։ 

«Խաղաղապահությունը մեթոդ է, որով նախատեսվում է պահպանել խաղաղությունը, 

որքան էլ այն փխրուն լինի կռվի դադարեցումից հետո, և աջակցել խաղաղարարների 

շնորհիվ հասած համաձայնությունների իրականացմանը։ Տարիների ընթացքում 

խաղաղապահությունը զարգացել է զինադադարները և միջպետական 

պատերազմներից հետո ուժերի բաժանումը  դիտարկող  նախնական ռազմական 

մոդելից մինչև մի խրթին մոդել, որը ներառում է բազմաթիվ բաղադրիչներ՝ ռազմական 

համակարգ, ոստիկանություն և քաղաքացիներ, որոնք միասին աշխատելով օգնում են 

դնել կենսակայուն խաղաղության հիմքը»։ 

(Վերոնշյալ սահմանումների աղբյուրը՝ «Միավորված ազգերի կազմակերպության 

խաղաղապահ գործողություններ․ սՍկզբունքներ և ուղենիշներ», տե՛ս United Nations 

Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines (Department of Peacekeeping 

Operations, 2008) 17-18, 

 <https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf>) 

Առավել պարզության համար՝ խաղաղաշինության մասին խոսելիս ենթադրելու ենք, որ 

այն ներառում է և՛ խաղաղարարության, և՛ խաղաղաշինության վերոնշյալ հղացքները։ 

 

  

 
1 Երրորդ կողմի օգտակար ծառայություններ և գործողություններ, մասնավորապես՝ միջնորդության 

իրականացում վիճաբանող երկու կողմերի միջև [թարգմ․] 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf
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Մոդուլի ենթաբաժինները 

1․ Գենդեր, հակամարտություն և խաղաղություն 

Ա․ Հակամարտության գենդերային բնույթը 

Բ․ Գենդերային դերերի փոփոխությունը հակամարտության ժամանակ 

Գ․ Ռազմականացում 

2․ Սեռական և գենդերային բռնություն և միջազգային իրավունք 

3․ Տղամարդկանց և տղաների ձայների ներառումը․ Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն ու անդրադարձ ՍԳԲ-ին 

4․ Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն (ԿԽԱ) օրակարգ 

Ա․ Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն նորմատիվային շրջանակ 

Բ․ Կանայք որպես խաղաղարարներ 

5․ Կանայք, խաղաղապահություն և հակառազմատենչություն 

 

Ուսուցման/Մոդուլի նպատակը 

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները․ 

• Պատկերացում կկազմեն կանանց, տղամարդկանց, տղաների ու աղջիկների վրա 

հակամարտության գենդերային ազդեցությունների վերաբերյալ թե՛ 

հակամարտության ընթացքում և թե՛ դրանից հետո 

• Կտիրապետեն գենդերի, խաղաղության ու անվտանգության մասին տարրական 

տեսությանը և հնարավորություն կունենան քննադատորեն մտորել այդ 

հղացքների շուրջ 

• Կքննեն Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն նորմատիվային շրջանակը 

և կսովորեն, թե ինչու են գենդերային դատողությունները կարևոր 

խաղաղության և անվտանգության համար 

• Կծանոթանան սեռական և գենդերային բռնության դինամիկային 

հակամարտության ընթացքում և դրանից հետո, ինչպես և այն կարգավորող 

միջազգային քրեական իրավունքի տարրական կողմերին 

• Հպանցիկ կերպով կուսումնասիրեն, թե ինչ դեր կարող են խաղալ տղամարդկանց 

ձայները գենդերային բռնությունը նվազեցնելու հարցում 
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• Կկարողանան առանձնացնել ՄԱԿ-ի Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն օրակարգի իրականացման արդյունքում ի հայտ եկած որոշ 

մարտահրավերներ, դասեր և հաջողված պրակտիկաներ։ 

 

Անհրաժեշտ ժամաքանակ 

Այս մոդուլն անցնելու համար անհրաժեշտ է 6 ժամ։ Ստորև տեղադրված են անգլերենով 

լրացուցիչ նյութեր այն մասնակիցների համար, որոնք կցանկանան շարունակել 

ենթաթեմաների ուսումնասիրությունը։ 

 

Դասավանդող 

Դոկտոր Ռոշին Բուրկե (Dr Róisín Burke) 

 

Մոդուլի նյութեր 

Յուրաքանչյուր ենթաբաժնում ներառված են առանցքային ուղերձներ։ Այս մոդուլը 

բաղկացած է ներքոնշյալ նյութերից․ 

1. Պարտադիր ընթերցանության նյութերի բանաքաղություն 

2. Տեսանյութ/մուլտիմեդիա 

3. Կարճ դեպքերի ուսումնասիրություն կամ հանձնարարություններ 

4. Վիկտորինա 

 

Գործողություններ/Գնահատման կարգ 

Այս մոդուլն ավարտվելու է մոդուլի ընթացքում մատուցած նյութերի հիման վրա 

կառուցված վիկտորինայով, որը մասնակիցներին թույլ կտա հետևել իրենց 

առաջընթացին և ուսուցմանը։ Վիկտորինան գնահատման բաղկացուցիչ մաս է, և այն 

պետք է լրացնել մոդուլը վերջնականացնելու համար։ Անհրաժեշտ է անցնել 

վիկտորինայի 80% անցողիկ շեմը մոդուլն ավարտած համարելու համար։ Գնահատումը 

հնարավոր է կրկնել։ 
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1․ Գենդեր, հակամարտություն և խաղաղություն 

 

Ի՞նչ տեսակ գենդերային կարծրատիպեր են 

անցնում ձեր մտքով այս վարժությունը 

կատարելիս։ 

Հնարավոր գենդերային ենթադրություններ․ 

Տղամարդիկ ուժեղ են, բռնի, գերիշխող, կոպիտ, 

վճռական և չհաղորդակցվող։ 

Կանայք թույլ են, խաղաղ, համեստ, ենթարկվող, 

անվճռական և հաղորդակցվող։ 

 

 

 

 

Հասարակության տարբեր կանոններ ազդում են մարդկանց հարաբերությունների, 

հնարավորությունների, պատասխանատվությունների, նրանց կարիքների և 

հասարակության ու կյանքի այլ մարտահրավերների վրա, որոնց նրանք առերեսվում են 

իրենց գենդերի պատճառով։ Այդուհանդերձ, գենդերային հատկանիշները, դերերը, 

պատասխանատվություններն ու հնարավորությունները սոցիալապես կառուցված են։ 

Վերոնշյալ մտավարժության ու այս դասընթացի նախորդ մոդուլների լույսի ներքո 

կարելի է տեսնել, թե ինչպես է գենդերային կարծրատիպացումը հանգեցնում 

տղամարդկանց և կանանց մասին պատկերացումներին առ այն, թե ինչ են կարող նրանք 

անել, ինչպես պետք է իրենց պահեն և ինչ դեր ունենան հասարակությունում։ Սա կարող 

է և ունենում է բացասական ազդեցություն տղամարդկանց ու կանանց վրա։ 

Դժբախտաբար, հակամարտության և խաղաղաշինության պարագայում գենդերային 

այս կարծրատիպերի բացասական ազդեցությունը կանանց վրա ավելի մեծ է, թեև 

դրանք հաճախ վնասում են տղամարդկանց ու տղաների կյանքին և առողջությանը 

նույնպես։ Օրինակ, կարծրատիպերը կարող են կանխել կանանց մասնակցությունն 

այնպիսի տարածքներում, ինչպիսիք խաղաղության շուրջ ընթացող 

բանակցություններն են, և փակել նրանց մուտքը որոշակի պաշտոնների 

քաղաքականությունում, անվտանգության ոլորտում և այլուր։ Մյուս կողմից, օրինակ, 

ավելի հավանական է, որ զինված հակամարտության ժամանակ տղամարդիկ 

կսպանվեն, իսկ կանայք ու աղջիկները կդառնան սեռական բռնության զոհ։ Ինչպես 

ԴԻՏԵԼ 

https://www.youtube.com/watch?v=mZH5hIOyU4Y 

Մտավարժություն․  

Լրացրեք բաց թողնված կետերը 2 

սյունակով՝ պատասխանելով 

հետևյալ 

արտահայտություններին․  

Երբեմն կուզեի տղամարդ լինել, 

որովհետև … 

Երբեմն կուզեի կին լինել, 

որովհետև … 

Երբեմն չէի ուզի տղամարդ լինել, 

որովհետև … 

Երբեմն չէի ուզի կին լինել, 

որովհետև … 

https://www.youtube.com/watch?v=mZH5hIOyU4Y
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կտեսնենք այս մոդուլում, այս ամենը մեծամասաբ ճիշտ է նաև հայաստանյան 

համատեքստում։ 

Գենդերային կարծրատիպերով մարդիկ սոցիալականացվում են ի ծնե՝ ընտանիքների, 

կրթության, կրոնի, համայնքների և այլ օղակների միջոցով։ Գենդերային 

կարծրատիպերին անդրադարձել ենք այս դասընթացի սկզբում։ Գենդերի հղացքը և 

անշուշտ այն, թե ինչ է նշանակում լինել լավ տղամարդ կամ լավ կին, կայուն չեն և 

փոփոխվում են ըստ մշակույթների, կրոնների և ժամանակի։ Ավելին, գենդերը 

փոխհատվում է մարդու տարիքի, դասակարգի, եկամտի չափի, էթնիկ 

պատկանելիության, կրոնի, քաղաքականության, սեռականության, ֆիզիկականության 

և այլ փոփոխականների հետ։ 

Հակամարտական և հետհակամարտական համատեքստներում գենդերային 

պատկերացումների հետևանքով կանայք և աղջիկները չեն ներգրավվում կամ 

լուսանցքայնացվում են խաղաղաշինության գործընթացներից, ինստիտուցիոնալ և 

իրավական բարեփոխումներից ու պետականաշինությունից։ Գենդերային այս 

պատկերացումները նաև թելադրում են տղամարդկանց ու կանանց կողմից 

ռեսուրսների, հողի և մարդասիրական օգնության վերահսկման ու հասանելիության 

չափը։ Դրանք նաև թելադրում են որոշումների կայացման գործընթացներին 

մասնակցության աստիճանը։ 

 

Հակամարտությունից տուժած պետություններում կամ դրանց հետ աշխատող 

դերակատարները գնալով ավելի շատ են ընդունում միջավայրի գենդերային 

վերլուծության անցկացման կարիքը։ Սա մի գործընթաց է, որի նպատակն է հասկանալ 

տվյալ երկրում տղամարդկանց և կանանց միջև առկա հարաբերությունները, և թե 

ինչպես են այդ հարաբերությունները նպաստում հասարակությունում իշխանության 

Ինչպե՞ս է Միավորված ազգերի կազմակերպությունը սահմանում 

գենդերը 

Գենդերը վերաբերում է սոցիալական հատկանիշներին, 

մարտահրավերներին և հնարավորություններին, ինչպես նաև 

հարաբերություններին, որոնք կապված են տղամարդ կամ կին լինելու 

հետ։ Դրանք կառուցված են և սովորեցվում են սոցիալականացման 

միջոցով, դրանք բնորոշ են տվյալ համատեքստին ու ժամանակին և 

փոփոխուն են։ Գենդերն ազդում է հասարակության մեջ իշխանության 

հարաբերությունների վրա ու սահմանում, թե ինչ է ակնկալվում, 

թույլատրվում և արժևորվում կնոջ ու տղամարդու մեջ տվյալ 

համատեքստում։    

 

(Միավորված ազգերի կազմակերպության Զարգացման ծրագիր, 

«Գենդերային և ներառող միջնորդության ռազմավարությունների 

ուղեցույց», տե՛ս UNDPA Guidance on Gender and Inclusive Mediation 

Strategies, 2017, էջ 7) 
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բաշխմանն ու ռեսուրսների նկատմամբ վերահսկողությանը, ինչպես և որոշումների 

կայացման գործընթացներին ունեցած հասանելիությանը։ Սա նշանակում է ամեն ինչ 

դիտարկել տնային տնտեսության մակարդակից մինչև քաղաքական մակարդակ, 

տեղային մակարդակից մինչև ազգային։ 

Գենդերային վերլուծությունն օգնում է հասկանալ տղամարդկանց և կանանց 

նկատմամբ դրսևորվող վերաբերմունքն ու վարքը և հասարակությունում կանանց ու 

տղամարդկանց կարգավիճակը։ Այս վերաբերմունքն ու վարքը ազդում են 

տղամարդկանց և կանանց կարիքների, նախընտրությունների ու խոցելիությունների 

վրա։ Գենդերային դինամիկաների ընկալումն անբաժանելի է հարատև խաղաղության 

կերտումից և հասարակությունների զարգացումն ապահովելուց՝ այդ կարիքներին, 

նախընտրություններին և խոցելիություններին արձագանքելու միջոցով։ Ավելին, 

գենդերային դինամիկաների ընկալումը կարող է մեզ օգնել արձագանքել այնպիսի ձևով, 

որը թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց համար արդարության հասնելու ավելի լավ 

արդյունքներ կարձանագրի։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Միջազգային և տեղական դերակատարներն ավելի ու ավելի շատ են պարտավորվում 

գենդերային նկատառումները համալիր կերպով ներառել խաղաղաշինական և 

պետականաշինական իրենց բոլոր գործողություններում, որպեսզի լավագույնս 

արձագանքեն հասարակությունում առկա բոլոր մարդկանց կարիքներին։ Գենդերային 

մեյնսթրիմինգը  «քաղաքականությունների և ծրագրերի նախագծման, իրականացման, 

մշտադիտարկման և գնահատման մեջ կանանց և տղամարդկանց մտահոգություններն 

Մտավարժություն․ 

Մտածեք և թվեք 

հակամարտության 

ազդեցություննները առանձին-

առանձին տղամարդկանց, 

կանանց, տղաների և աղջիկների 

վրա։   

 

Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կարող է սա 

նշանակել հակամարտության 

արդյունավետ արձագանքման 

համար։ 

 

Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կարող է սա 

նշանակել հայաստանյան 

համատեքստում։ 
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ու փորձառությունները ներառելու [պրակտիկա է]՝ միտված նրան, որ տղամարդիկ և 

կանայք հավասարապես շահեն»2։  

 

Ա․ Հակամարտության գենդերային բնույթը 

Պատերազմը քայքայում է հասարակության կառուցվածքներն ու կայունությունը3։ 

Գենդերային անհավասարությունը և մարդու գենդերային իրավունքների 

խախտումները տեղի են ունենում բոլոր հասարակություններում։ Այդուամենայիվ, այս 

խախտումներն ու անհավասարությունները սովորաբար ավելի տեսանելի են դառնում 

հակամարտության ընթացքում և դրանից հետո։ Այսպես, բազմաթիվ երկրներում 

կանայք հաճախ զրկված են հողի տնօրինման իրավունքից։ Հակամարտության 

բռնկումը բազմիցս ուղեկցվում է տեղահանմամբ, իսկ երբեմն՝ ընտանիքի տղամարդ 

անդամների մահով։ Տուն վերադառնալով՝ կանայք հաճախ տեսնում են, որ, օրինակ, 

սպանված ամուսնու տղամարդ բարեկամները կամ այլոք զավթել են իրենց տարածքը, 

ինչը սեփականության վերատնօրինումը դարձնում է բարդ, եթե ոչ անհնարին։ 

Գենդերային իրավունքների այս խախտումները հաճախ կառուցվածքային են և ազդում 

են անհատների քաղաքացիական ու տնտեսական իրավունքների վրա։ Նման 

խախտումներն ակնառու են ոչ միայն հանրային, այլև անձնական ոլորտում։ Օրինակ, 

մարտիկների վերաինտեգրումը համայնքներ հաճախ զուգորդվում է ընտանեկան 

բռնության աճով, ինչը պայմանավորված է շատ ավելի պատճառներով, քան մենք կարող 

ենք այստեղ քննել։ 

Ստորև ներկայացված է հատված մի հոդվածից, որն անդրադառնում է պատերազմի և 

բռնության փոխազդեցությանը ընտանեկան միջավայրում։ Այն կարդալիս կարող եք 

մտաբերել հայաստանյան համատեքստը։   

«Որոշ կանանց համար ընտանեկան բռնությունը կա՛մ չի ընկալվում որպես բռնություն, 

կա՛մ նորմալացվում է։ Հարցվածներից մեկը, որն աշխատում է սահմանային քաղաքի մի 

ՀԿ-ում, նկարագրում է, թե ինչպես էր քննադատվում այն բանի համար, որ կանանց 

շրջանում հարցում էր անցկացրել գենդերային բռնության իրենց փորձառությունների 

վերաբերյալ։ Այդ կանանց կարծիքով՝ հարցը տեղին չէր, որովհետև «նորմալ է, որ 

տղամարդիկ ծեծում են կանանց»։ Երբ ընտանեկան բռնությունը ճանաչվում է իբրև 

բռնություն, որոշ կանայք պնդում են, որ պատերազմի փորձառությունն անհատներին 

առավել բռնի է դարձնում։ Սա վերաբերելի է տղամարդկանց, որոնք ծառայել են 

ռազմաճակատում, և տղամարդկանց ու կանանց, որ մնացել են հակամարտությունից 

տուժած համայնքներում։ Կանայք պատմում են մայրերի մասին, որոնք, ըստ 

պատմողների, իրենց տղաներին պատերազմում կորցնելու հետևանքով ֆիզիկապես 

 
2 OHCHR, Gender Integration <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/Pages/GenderIntegration.aspx>։ 
3 Kirsti Samuels, Rule of Law Reform in Post-Conflict Countries: Operational Initiatives and Lessons Learnt 

(World Bank No 37914, The World Bank, 1 October 2006) 1։  

<http://documents.worldbank.org/curated/en/537621468137719257/Rule-of-law-reform-in-post-conflict-

countries-operational-initiatives-and-lessons-learnt> (‘Rule of Law Reform in Post-Conflict Countries’)։. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/Pages/GenderIntegration.aspx
http://documents.worldbank.org/curated/en/537621468137719257/Rule-of-law-reform-in-post-conflict-countries-operational-initiatives-and-lessons-learnt
http://documents.worldbank.org/curated/en/537621468137719257/Rule-of-law-reform-in-post-conflict-countries-operational-initiatives-and-lessons-learnt
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բռնի են դարձել մյուս երեխաների նկատմամբ։ Պարզ չէ, թե ինչն է դրդել այդ մայրերին 

բռնի վարք դրսևորել․ վերջինս հաճախ ձևավորվում է այնպիսի գործոնների 

փոխհատմամբ, ինչպիսիք են հակամարտության երկարումը, վիշտը, տրավման կամ 

ֆինանսական դժվարությունը։ 

Հարցված կանայք հազվադեպ են ֆիզիկական բռնությունը համարում ընտանեկան 

բռնություն։ Բռնության մյուս ձևերը, ինչպիսիք են հոգեբանական կամ տնտեսական 

բռնությունը, առհասարակ չեն ընկալվում որպես բռնություն»։ 

(Աղբյուրը՝ «Լսիր նրան։ Ղարաբաղյան հակամարտության գենդերային ազդեցությունները և 

կանանց առաջնահերթությունները խաղաղության համար», տե՛ս Listen to Her: The Gendered 

Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities for Peace (Kvinna till 

Kivinna, 2019) < https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2019/07/Listen-to-Her-

%E2%80%93-Gendered-Effects-of-the-Conflict-over-Nagorno-Karabakh-and-Womens-Priorities-for-

Peace.pdf>)։  

Հակամարտությանն ու դրա հետևանքներին խիստ բնորոշ գեդերային իրավունքների 

խախտումներից է սեռական բռնությունը։ Սեռական բռնությունը պատմության 

ընթացքում օգտագործվել է որպես պատերազմական զենք և հասարակության 

կայունությունը թուլացնելու ու խարխլելու միջոց։ Զինված խմբերը հաճախ են 

առևանգում կանանց ու աղջիկների և նրանց պարտադրում սեռական ու 

տնտեսվարական շահագործում ենթադրող դեր, հարկադրում են ամուսնանալ իրենց 

հետ կամ մատնում սեռական ստրկության։ Մինչ սեռական բռնության ենթարկվում են 

թե՛ կանայք ու աղջիկները, թե՛ տղամարդիկ ու տղաները, կանայք և աղջիկներն 

առաջնային թիրախում են4։ Գենդերային բնույթ ունեցող, այսինքն՝ տղամարդկանց ու 

կանանց վրա հաճախ տարբեր կերպ ազդող իրավունքի այլ խախտումներից են հողի 

զավթումը, խաղաղ բնակչության տեղահանումը, աղքատությունը, խոշտանգումը և 

մարդու իրավունքների լայնատարած խախտումները։ 

Զինաթափության շուրջ առկա մարտահրավերները, մարտիկների զորացրումն ու 

վերաինտեգրումը, անվտանգության ոլորտի բարեփոխումը, անցումային 

արդարադատությունը, իշխանության կիսումը և բնական ռեսուրսներին ունեցած 

հասանելիությունն ու դրանց կառավարումը այն կարևորագույն խնդիրներից են, որոնք 

անհրաժեշտ է գենդերային ոսպնյակով քննել խաղաղության գործընթացների 

ժամանակ։5 Պետական դերակատարներն իրենք էլ կարող են ներքաշվել մարդու 

իրավունքների խախտումների մեջ, և կոռուպցիան նրանց շրջանում հաճախ էնդեմիկ 

բնույթ է կրում։ Այս հարցերը պետք է կարգավորվեն վեթինգի, բարեփոխումների և այլ 

միջոցներով6։ Հայաստանյան համատեքստը զերծ չէ այս խնդիրներից․ ներկայիս 

 
4 Kelly D Askin, ‘Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law: 

Extraordinary Advances, Enduring Obstacles’ (2003) 21(2) Berkeley Journal of International Law 288 

(‘Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law’)։  
5 Cate Buchanan et al, From Clause to Effect: Including Women’s Rights and Gender in Peace Agreements 

(Centre for Humanitarian Dialogue, 2012) 106։ 

<https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IncludingWomensRightsInPeaceAgreements_HDC20

12.pdf>։ 
6 Samuels (n 2)․ 

https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2019/07/Listen-to-Her-%E2%80%93-Gendered-Effects-of-the-Conflict-over-Nagorno-Karabakh-and-Womens-Priorities-for-Peace.pdf
https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2019/07/Listen-to-Her-%E2%80%93-Gendered-Effects-of-the-Conflict-over-Nagorno-Karabakh-and-Womens-Priorities-for-Peace.pdf
https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2019/07/Listen-to-Her-%E2%80%93-Gendered-Effects-of-the-Conflict-over-Nagorno-Karabakh-and-Womens-Priorities-for-Peace.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IncludingWomensRightsInPeaceAgreements_HDC2012.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IncludingWomensRightsInPeaceAgreements_HDC2012.pdf
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կառավարությունն անդրադառնում է ընտանեկան բռնությանը, պետական 

համակարգերում ամրացած էնդեմիկ կոռուպցիային, հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների խախտումներին և մի շարք այլ խնդիրների7։    

Տղամարդիկ և տղաները նույնպես ենթարկվում են մարդու գենդերային իրավունքների 

խախտումների։ Օրինակ, ավելի հավանական է, որ տղաներին կառևանգեն ու կստիպեն 

երեխա զինվոր դառնալ։ Տղամարդիկ ու տղաները ենթարկվում են խոշտանգման ու 

ֆիզիկական բռնության այլ ձևերի, և թեև քանակային առումով ավելի քիչ, քան կանայք 

ու աղջիկները, բայց կարող են ենթարկվել նաև սեռական բռնության։ Տղամարդկանց 

հաճախ ստիպում են իրենց վրա մարտիկի դեր վերցնել, և ավելի հավանական է, որ 

տղամարդիկ կսպանվեն հակամարտության ժամանակ8։ Տղամարդու և կնոջ միությամբ 

ստեղծված տարասեռական տնային տնտեսություններում նման իրավիճակը կանանց 

ստիպում է անցնել տնտեսության ղեկավարմանը, որտեղ նրանք հաճախ դառնում են 

ընտանիքի ֆինանսական և խնամքի հարցերը հոգացող միակ պատասխանատուն։ 

Աղքատացած կանայք ու աղջիկները սեռական թրաֆիքինգի և սեռական չարաշահման 

ու շահագործման այլ ձևերի ենթարկվելու ավելի մեծ վտանգի տակ են, այդ թվում՝ 

տեղական զինված խմբերի, տեղի բնակչության և նույնիսկ խաղաղապահ ու 

մարդասիրական գործողություններ իրականացնող անձնակազմի կողմից9։ Այս խնդիրն 

առանձնահատուկ սրվում է բնակչության տեղահանման ժամանակ։ Իրենց և իրենց 

ընտանիքների գոյատևման համար սեռական ծառայություններ մատուցող կանայք 

վտանգվում են սեռավարակների, այդ թվում՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ձեքբերմամբ։ 

Հակամարտությունից տուժած բազմաթիվ պետություններ իրապես ունեն 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող կանանց և աղջիկների բարձր ցուցանիշ։    

Սեռական և գենդերային բռնության խնդրին մենք շուտով կվերադառնանք։ Այս պահին 

կարևոր է ընդգծել, որ զինված հակամարտության ընթացքում ԼԳԲՏ (լեսբի, գեյ, 

բիսեքսուալ, տրանսգենդեր) կամ ենթադրյալ ԼԳԲՏ անձանց խոցելիությունը բռնության 

նկատմամբ հաճախ անուշադրության է մատնվում հակամարտության 

արձագանքներում։ ԼԳԲՏ անձանց որոշակի պաշտպանություն այժմ ամրագրված է 

մարդու իրավունքների գործիքակազմով։ Ռազմական հակամարտությունը 

կարգավորող օրենքները (միջազգային մարդասիրական իրավունքը) դանդաղորեն են 

հասցնում բոլոր անձանց համար հատուկ պաշտպանություն ապահովել, սակայն այդ 

պաշտպանությունն այդուհանդերձ սահմանված է այլ դրույթներով, որոնք պահանջում 

են մարդասիրական վերաբերմունք և աննպաստ տարբերակման բացառում՝ անձի 

սեռական կողմնորոշման կամ այլ հատկանիշի հիման վրա։ Պետությունները 

պարտավոր են հետաքննել և պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ովքեր 

հակամարտության ընթացքում ոչ մարդասիրական գործողություններ են կատարել 

 
7 Human Rights Watch, World Report 2018 (text available in Armenian) <https://www.hrw.org/hy/world-

report/2019/country-chapters/326187>։ 
8 See, eg, Shelley Inglis and et al., CEDAW and Security Council Resolution 1325: A Quick Guide (UN 

Development Fund for Women, 2006) 26 <http://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/media/publications/unifem/cedawandunscr1325eng.pdf?la=en&vs=1006>։  
9 See, eg, Róisín Burke, Sexual Exploitation and Abuse by UN Military Contingents: Moving Beyond the Status 

Quo and Responsibility under International Law (2014, Brill/Nijhoff)։  

https://www.hrw.org/hy/world-report/2019/country-chapters/326187
https://www.hrw.org/hy/world-report/2019/country-chapters/326187
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/unifem/cedawandunscr1325eng.pdf?la=en&vs=1006
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/unifem/cedawandunscr1325eng.pdf?la=en&vs=1006
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ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ, լինեն նրանք պետական, թե ոչ պետական դերակատարներ։ 

Ստորև բերված հոդվածի այս հատվածն ընդծում է զինված հակամարտությունում 

ԼԳԲՏ անձանց որոշ խոցելիություններ և պատերազմի ու խաղաղության ժամանակ 

նրանց պաշտպանությանն ուղղված մարդու իրավունքների մի շարք դրույթներ։ 

 

Հատված հոդվածից 

Վերջին զեկույցներն ի ցույց են դնում ԼԳԲՏ անձանց մարդասիրական վնասները 

զինված հակամարտության ժամանակ։ Սիրիայում՝ ի թիվս այլ տեղերի, 

տեղեկություններ են հավաքագրել անձանց՝ գեյ կամ լեսբի լինելու ենթադրության 

հիման վրա իրականացվող հետապնդման մասին։ Զեկույցներից շատերը վերաբերում 

են սեռական բռնությանը, այդ թվում՝ ստիպողաբար մերկացնելուն, բռնաբարությանը և 

հետանցքի կամ հեշտոցի ստիպողական զննություններին, որ իրականացրել են թե՛ 

կառավարական ուժերը, թե՛ զինված խմբերը՝ մասնավորապես կալանավայրերում։ 

Տղամարդկանց և կանանց նկատմամբ փաստացի կամ ենթադրյալ սեռական 

կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնության հիմքով ֆիզիկական բռնության ու 

ոտնձգության դեպքեր արձանագրվել են զինված խմբերի կողմից վերահսկվող 

տարածքներում ևս, հատկապես Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության (ԻԼԻՊ) և 

Ալ-Նուսրայի ճակատի կողմից։ ԼԳԲՏ անձանց վկայությունները ցույց են տալիս, որ որոշ 

դեպքերում, Սիրիայի հակամարտության սրացմանը զուգընթաց, իրենց հարևանները, 

ընկերները, նախկին դասընկերները և նույնիսկ ընտանիքի անդամները սպառնալիքներ 

են հնչեցրել նրանց հասցեին կամ «ծախել» տարբեր զինված խմբերի։ 

ԼԳԲՏ անձանց սպառնացող վտանգը զինված խմբերի կողմից վերահսկվող 

տարածքներում անշուշտ առանձնահատուկ լուրջ է։ Իրաքում և Սիրիայում ԻԼԻՊ-ը 

նույնասեռականության կամ նույն սեռի հետ սեռական հարաբերություն ունենալու մեջ 

մեղադրվող տղամարդկանց մահապատժի է ենթարկել՝ նրանց նետելով 

բարձրահարկերի կտուրներից։ Անվտանգության խորհրդին վերջերս ներկայացված 

ՄԱԿ-ի զեկույցը քննարկում է ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ բռնությունը բռնի 

ծայրահեղականության համատեքստում և առաջարկում, որ Սիրիայում, Իրաքում և 

այլուր այդ բռնությունը կիրառվում է արմատական զինված ուժերի կողմից՝ որպես 

ահաբեկման և վերահսկողության մարտավարություն (օր․՝ վախի տարածում՝ 

ցանկացած դիմադրություն ճնշելու, տեղի բնակչությանը հնազանդեցնելու, 

հակառակորդին հնարավոր աջակցություն տրամադրողների մասին տեղեկատվություն 

ստանալու և նրանց պատժելու նպատակով)։ Հակամարտությամբ պայմանավորված 

սեռական բռնությունը տղամարդկանց և տղաների նկատմամբ արձանագրվել է վերջերս 

տեղի ունեցած և ներկայումս ընթացող զինված հակամարտությունների ժամանակ 

Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում, Կոնգոյի Դեմոկրատական 

Հանրապետությունում և այլ երկրներում։ Աֆղանստանում կառավարամետ 

հրոսակները տղաներին ենթարկել են սեռական ստրկության ու չարաշահման, իսկ 

Թալիբանը սեռական ստրկության մեջ գտնվող երեխաներին օգտագործել է 

աֆղանական անվտանգության շարքերը ներթափանցելու համար։ Թեև հարձակվող 

կողմը կարող է և տղամարդ զոհին ԼԳԲՏ անձ չհամարել, բռնի արարքի հետևում եղած 
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դրդապատճառը  թշնամու նկատմամբ իշխանություն ձեքբերելն ու նրան տիրելն է՝ 

զոհին կանացի ինքնություն կամ «նույնասեռական վարք» վերագրելու միջոցով, ինչը 

համարվում է վերջինիս թուլացնող և պատվազրկող փաստ։  

․․․ կարևոր է նշել, որ մարդու իրավունքների մարմինները զգալի ջանք են գործադրել 

ԼԳԲՏ անձանց պաշտպանությունն ուժեղացնելու նպատակով։ Թեև ոչ անպայմանորեն 

զինված հակամարտության համատեքստում, բայց խնդիրն ուշադրության է 

արժանացել և՛ իրավական, և՛ դիվանագիտական ոլորտներում, հատկապես նախորդ 

տասնամյակում։ Պայմանագրային մի շարք մարմիններ իրենց համապատասխան 

գործիքների հատուկ դրույթներ մեկնաբանելիս նշել են, որ սեռական կողմնորոշումն ու 

գենդերային ինքնությունը խտրականությունն արգելող հիմքեր են։ Չնայած նրան, որ 

մարդու իրավունքների պայմանագրերում չկա հստակ հղում սեռական կողմնորոշմանը 

կամ գենդերային ինքնությանը, աստիճանաբար ավելի ու ավելի է ճանաչվում այն 

փաստը, որ գոյություն ունեցող իրավունքներն ու պաշտպանությունները, որ 

ամրագրված են Մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքում և տրված են 

«մարդկային ընտանիքի բոլոր անդամներին», տարածվում են նաև ԼԳԲՏ անձանց վրա։ 

Այսպիսով ամրագրվել է, որ ԼԳԲՏ անձինք պաշտպանված են կյանքի ու ազատության 

կամայական զրկումից, խոշտանգումից, դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից կամ պատժից։ Նաև հաստատվել է այն, որ ԼԳԲՏ անձինք օժտված են 

իրավունքի հավասար պաշտպանությամբ, միավորման, հավաքների և խոսքի 

ազատությամբ, ինչպես և առողջության, աշխատանքի, կրթության, բնակարանային և 

այլ տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային իրավունքներով։ 

Մարդու իրավունքների պայմանագրային մարմինները, ինչպիսիք են Մարդու 

իրավունքների կոմիտեն, Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների 

կոմիտեն և Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեն, 

նույնասեռականության ու համաձայնության տարիքի չափահասների միջև նույնասեռ 

զուգընկերային հարաբերությունների քրեականացումը համարել են համապատասխան 

պայմանագրերով երաշխավորված իրավունքների, մասնավորապես՝ անձնական կյանքը 

հարգելու և խտրականությունից զերծ լինելու իրավունքի ոտնահարում, ինչպես և 

կամայական ազատազրկումից պաշտպանություն ունենալու իրավունքի խախտում այն 

դեպքերում, երբ ձերբակալությունն իրականացվել է սեռական կողմնորոշման կամ 

գենդերային ինքնության հիմքով։ 

Այնուհետև հաստատվել է, որ մահացու ուժի կիրառումը փաստացի կամ ենթադրյալ 

սեռական կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնության հիմքով, այդ թվում՝ 

մահապատժի կիրառման հարկադրումը տեղական քրեական օրենքներով, համարվում 

է կյանքի իրավունքի կամայական զրկում։ Դատապարտելով ԼԳԲՏ համայնքների 

նկատմամբ բռնությունը և անդամ պետությունների կողմից մահապատժի կիրառման 

հարկադրանքը նույնասեռական արարքների պարագայում՝ և՛ Մարդու իրավունքների 

կոմիտեն, և՛ Խոշտանգումների դեմ կոմիտեն պաշտպանել են ԼԳԲՏ անձանց կյանքի ու 

ֆիզիկական ամբողջականության և դաժան վերաբերմունքից պաշտպանություն 

ունենալու իրավունքը, այդ թվում՝ պաշտպանությունն արտաքսումից մի պետություն, 

որտեղ մահապատժի կամ խոշտանգումների ենթարկվելու վտանգ կա։ Մարդու 

իրավունքների տարածաշրջանային մեխանիզմները որդեգրել են նույնանման 
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մոտեցում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) նշել է, որ Մարդու 

իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան վերաբերելի է ԼԳԲՏ անձանց, որոնք 

համապատասխանաբար պաշտպանված են բռնությունից, դաժան վերաբերմունքից և 

խտրականությունից․․․ 

․․․ իրավական տեսանկյունից ո՛չ կրոնական համոզմունքները և ո՛չ էլ հասարակական 

սովորույթները չեն կարող կիրառվել առանց սահմանափակման։ Անձի կրոնի կամ 

համոզմունքի արտահայտման իրավունքը կարող է անհրաժեշտության դեպքում 

սահմանափակվել՝ ի թիվս ուրիշ պատճառների, այլոց հիմնարար իրավունքներն ու 

ազատությունները պաշտպանելու համար։ Համապատասխանաբար, չի կարելի 

խտրականություն, թշնամություն կամ բռնություն կիրառել՝ ուրիշներին ստիպելով 

որոշակի կրոն ընդունել կամ հետևել դրա սկզբունքներին։ Մարդու իրավունքների 

մարմինները շարունակաբար պնդել են, որ մշակութային, կրոնական և բարոյական 

սովորություններն ու համոզմունքները, կամ զուտ բացասական հասարակական 

վերաբերմունքը չի կարելի վկայակոչել արդարացնելու համար մարդու իրավունքների 

ոտնահարումները որևէ խմբի, այդ թվում՝ ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ․․․ 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարը ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ խտրականությունը և 

բռնությունը դատապարտող իր հայտարարության մեջ հստակորեն նշել է․ «Երբ 

մշակութային վերաբերմունքի և համընդհանուր մարդու իրավունքների միջև 

լարվածություն կա, համընդհանուր մարդու իրավունքները պետք է հաղթանակեն։ 

Անձնական, նույնիսկ հասարակության անհավանությունը արդարացում չէ որևէ մեկին 

երբևէ ձերբակալելու, կալանավորելու, բանտարկելու, բռնության ենթարկելու կամ 

տանջելու համար»։ 

(Աղբյուրը՝ Ալոն Մարգալիտ, «Դարձյալ կույր բիծ․ ԼԳԲՏ անձանց պաշտպանությունը 

ռազմական հակամարտության ժամանակ և բռնության այլ իրավիճակներում», տե՛ս Alon 

Margalit, ‘Still a Blind Spot: The Protection of LGBT Persons During Armed Conflict and 

Other Situations of Violence’, Vol. 100, No. 907-909, International Review of the Red Cross 

(2019։ 237, 239-247)։ 

 

ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների պաշտպանություն է տրված նաև Ամերիկաների 

և Աֆիկայի տարածաշրջանային մարդու իրավունքների գործիքներով։ 

Մարդու գենդերային իրավունքների վերոնշյալ խախտումները քայքայում են 

հասարակությունների կառուցվածքն ու բոլոր մարդկանց՝ ապահով կյանքով ապրելու 

իրավունքը, որը պայմանավորված է հենց մարդ լինելու հանգամանքով։ 

Վերադառնանք հակամարտության լուծումը և հետհակամարտական շրջանում 

պետականաշինությունը գենդերային ոսպնյակով դիտարկելու կարիքին։ Հետևյալ 

հոդվածը քննարկում է, թե ինչպես է նման ոսպնյակն օգնում նկատել ռազմական 

հակամարտության գենդերացված, բազմաշերտ մարդկային փորձառությունները։ Սա 

էական է ապահովելու համար հակամարտությանը հաջորդող մարդկային 

անվտանգություն, որը կարձագանքի բոլորի կարիքներին։ Հետևաբար, գենդերը չպետք 
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է հավասարեցվի «միայն կանանց խնդրի»։ Ստորև ներկայացված հոդվածի հատվածը 

մեզ ուղղորդում է դեպի այս մոդուլի ընթացքում շոշափվելիք մի շարք այլ ենթաթեմաներ, 

ինչպիսին կանանց մասնակցությունն է խաղաղաշինությանը։ 

«Հաճախ գենդերն օգտագործվում է՝ նշանակելու «կանանց խնդիրների» վերաբերյալ 

մտահոգություն, որին կարելի է անդրադառնալ հակամարտության լուծման և 

հետհակամարտական պետականաշինության հիմնական գործից անջատ կամ 

զգալիորեն ավելի պակաս ռեսուրսներով։ Բազմաթիվ գործիչներ կանանց դիտարկում 

են դեռ որպես սահմանագծային, միատարր խումբ, որոնց փորձառությունը 

հակամարտության վերաբերյալ կարող է կա՛մ լուսանցքում մնալ, կա՛մ նվազեցվել 

զոհերի ու խաղաղության ջատագովների միատարածական դերերին։ 

Իբրև վերլուծական գործիք՝ գենդերն այնուամենայնիվ մեզ հնարավորություն է տալիս 

ավելի մոտիկից նայել հասարակությունում առկա իշխանական հարաբերություններին 

և տեսնել, թե ինչպես կարող էին դրանք անցյալում նպաստել հակամարտությանը, 

ներկայում ազդվել հակամարտությունից և վերաձևավորման կարիք ունենալ 

ապագայում։ Ամենևին չցանկանալով խրախուսել այն տեսակետը, իբրև «բոլոր 

տղամարդիկ հանցագործներ են, իսկ բոլոր կանայք՝ զոհեր»՝ գենդերային 

վերլուծությունը պահանջում է նաև հաշվի առնել, թե ինչ ճանապարհով կարող են 

տղամարդիկ զոհականացվել հայրիշխանական, ռազմականացված 

հասարակությունում, և թե ինչպես են կանայք մասնակցում հակամարտությանը՝ լինեն 

նրանք ոճրագործներ, աջակիցներ, թե փոփոխության գործորդներ։ Սա ստիպում է 

ավելի լավ հասկանալ հակամարտությունը որպես և՛ հասարակական,  և՛ քաղաքական 

երևույթ ու կարող է որոշ լուծումներ առաջարկել հակամարտության կարգավորման և 

կենսակայուն խաղաղության հասնելու համար։ 

Գենդերային տեսանկյան ներառումը հակամարտության լուծման ու խաղաղության 

գործընթացներում հաճախ նշանակում է շոշափել խնդիրներ, որոնք, թեև 

անդրադառնում են բոլորի վրա, բայց կանանց վրա անհամաչափ ազդեցություն ունեն։ 

Այդ խնդիրներից են սոցիալական և տնտեսական բռնությունը, քաղաքական 

մասնակցությունն ու ընտրական գործընթացները, արդարադատության  

մեխանիզմների մատչելիությունը և համայնքային համախմբվածությունը։ Այս 

հարցերում փոփոխություների կատարումը կարող է ընդհատել բռնության շղթաներն ու 

օգնել քաղաքական համակարգերն այնպես վերափոխել, որ դրանից շահեն բոլորը՝ ի 

տարբերություն ցինիկ անցման դեպի «քաղաքականությունն իբրև պատերազմ՝ այլ 

միջոցներով» հռետորաբանությանը, որից շահում է արտոնյալ տղամարդկանց 

առանձին խումբ միայն։ Այնուամենայնիվ, դրական փոփոխության հասնելը նաև 

ենթադրում է, որ կանանց խմբերը, ինչպես և քաղաքացիական հասարակության մյուս 

դերակատարները, որ կազմակերպվել են խաղաղության, արդարության և սոցիալական 

հավասարության հարցերի շուրջ,  պետք է ուղիներ փնտրեն բանակցությունների սեղան 

մուտք գործելու համար10»։ 

 
10 Sinead Walsh, ‘Nagorno-Karabakh: A Gender Inclusive Approach to Peace’, openDemocracy (9 October 

2014) <https://www.opendemocracy.net/en/odr/nagornokarabakh-gender-inclusive-approach-to-peace/>։  

https://www.opendemocracy.net/en/odr/nagornokarabakh-gender-inclusive-approach-to-peace/
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Բ․ Գենդերային դերերի փոփոխությունը հակամարտության ժամանակ 

 

Հակամարտությունը պատմության ընթացքում մի տարբերվող բան էլ է արել։ Երբ 

տղամարդիկ մասնակցում են պատերազմի ու տնից հեռու գտնվում, գենդերային 

դերերը սովորաբար փոխվում են։ Կանայք հաճախ են ստանձնում այնպիսի 

կարգավիճակներ, որոնք որոշ հասարակություններում կարծրատիպորեն 

տղամարդկանց հետ են նույնացվում, ինչպես, օրինակ, տնային տնտեսության 

ղեկավարումը։ Հակամարտության ժամանակ կանայք նաև սկսում են զբաղվել 

աշխատանքներով, որ ավանդաբար տղամարդիկ են կատարել՝ գյուղատնտեսությամբ, 

բիզնեսով, ոչ ֆորմալ ոլորտով, կամ էլ այնպիսի գործեր անում, որոնք նույնացվում են 

ինքնին պատերազմի հետ։ Այսպես, կանայք ռազմական խմբերին աջակցող դերեր են 

կատարում՝ դառնալով խոհարարներ և սուրհանդակներ։ Նրանք նաև 

հակամարտության և հակամարտության լուծման ընթացքի ակտիվ մասնակից են 

դառնում՝ որպես մարտիկներ ու խաղաղարարներ։  

«Թեև կոնֆլիկտային իրավիճակները միտված են մարդկանց (և՛ 

տղամարդկանց, և՛ կանանց) խոցելիությունը խորացնելուն, 

կարևոր է կանանց աստիճանը չիջեցնել զոհի կատեգորիայի։ 

Կանայք (ինչպես և տղամարդիկ) ընտրություն են կատարում, 

մշակում հաղթահարման ռազմավարություններ, հավաքագրում 

սակավաթիվ ռեսուրսներ և խաղում էական դերեր իրենց 

համայնքներում»։ 

 

(«Գենդերը միջնորդության մեջ», տե՛ս Gender in Mediation (Center 

for Security Studies ETH Zurich and Swisspeace, 2nd ed, 2017) 114)։ 
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(ՄԱԿ լուսանկար/Արմինե Հովհաննես. «106-ամյա կինը նստած է իր տան դիմաց և հրացանով 

պաշտպանում է այն․ Տեղ գյուղ, Հայաստանի հարավում գտնվող Գորիս քաղաքի մոտ․ հունվարի 1, 

1990 թ․, Տեղ, Հայաստան 

<https://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/751/0075187.html>) 

 

(Սիրիական Քուրդիստանի (Ռոժավա) քուրդ կանայք 

<https://thekurdishproject.org/history-and-culture/kurdish-democracy/rojava-democracy/>) 

https://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/751/0075187.html
https://thekurdishproject.org/history-and-culture/kurdish-democracy/rojava-democracy/
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Կանայք, հնարավոր է, չցանկանան վերադառնալ այն գենդերային դերերին, որ ունեին 

հակամարտությունից առաջ։ Երբեմն այս փոփոխված դերերը դրականորեն են 

անդրադառնում կանանց ու աղջիկների վրա, և հետհակամարտական շրջանը լավ 

ժամանակ է այդ փոփոխություններից օգտվելու համար։ Պատճառն այն է, որ 

պետությունների վերակառուցման հետհակամարտական վաղ փուլերը (որոնք 

ներառում են խաղաղության բանակցությունները, սահմանադրական և իրավական 

բարեփոխումը, պետականաշինական գործողությունները և անվտանգության ու 

արդարադատական ոլորտների բարեփոխումը) կարող են հնարավորություններ 

ստեղծել  գենդերային առումով առավել արդարացի և մարդու իրավունքներն առավել 

հարգող պետություն վերահիմնելու համար11։ Գնալով ավելի ու ավելի մեծ ճանաչում է 

ստանում այն փաստը, որ գենդերային հարաբերությունների՝ հակամարտությամբ 

պայմանավորված դրական փոփոխությունները պետք է օգտագործել 

հասարակությունը զարգացնելու, այդ թվում՝ տնտեսական աճը խթանելու, կանանց ու 

աղջիկներին զորեղացնելու, նրանց իրավունքների կարգավիճակը, 

արդարադատության մատչելիությունն ու լայն իմաստով գենդերային 

հավասարությունը բարելավելու նպատակով12։ Իհարկե, մինչ դրսեցիները կարող են 

կարիքի դեպքում տեխնիկական կամ այլ օժանդակություն մատուցել, այդուհանդերձ, 

այս գործընթացը պետք է պատկանի տեղացիներին և բխի տեղական մակարդակից։ 

Դրսեցիները նաև կարող են իրենց սեփական օրակարգերով գալ և խոչընդոտել 

գործընթացին։ Ամեն հասարակության տղամարդիկ, կանայք ու հատկապես 

երիտասարդությունն են, որ պիտի որոշեն՝ ինչպիսին լինի իրենց երկիրն ու ապագան։ 

Այդուհանդերձ, հակամարտության հետևանքով կանանց հաճախ են ստիպում հետ 

վերադառնալ իրենց ավանդական գենդերային դերերին, որոնք սովորաբար ստանում են 

նույնիսկ էլ ավելի հնադարյան երանգներ, քան ունեին հակամարտությունից առաջ։   

Կանանց հաճախ են լուսանցքայնացնում խաղաղության գործընթացներից ու 

բանակցություններից, մարտիկների զորացրման ծրագրերից և պետության 

վերակառուցումից։ Ինչո՞ւ։ Պատճառն այն է, որ գենդերային արդարության և կանանց 

ու աղջիկների իրավունքների խնդիրներին հակամարտության ընթացքում և դրանից 

հետո ավանդաբար նախապատվություն չի տրվել։ Սա լրջորեն ի չիք է դարձնում 

արդարացի և կայուն հասարակություն վերակերտելու ջանքերը, որոնք անհրաժեշտ են 

կենսակայուն խաղաղության, անվտանգության և զարգացման համար13։ Անշուշտ, այլ 

խմբեր նույնպես լուսանցքավորված են խաղաղության գործընթացներից ու պետության 

վերակառուցումից։ Այդ խմբերից են հաշմանդամություն ունեցող անձինք, 

երիտասարդներն ու փոքրամասնությունները։ Չափից հաճախ տղամարդիկ են, որ 

տիրապետում են այս գործընթացներին։ Սովորաբար դա կատարվում է ի վնաս 

հասարակությանը և ի շահ մի քանիսի։ 

 
11 Inglis and et al. (n 7) 25։  
12 Carolyn Graydon, Time to get Serious about Women’s Rights in Timor-Leste: Wrestling Change from the 

Grassroots Up, in WILLIAM BINCHY (ED.), TIMOR-LESTE: CHALLENGES FOR JUSTICE AND HUMAN RIGHTS IN THE 

SHADOW OF THE PAST 386, 386 (2006)։  
13 Patricia Jagentowicz Mills, ‘Feminist Critical Theory, Reviewed Work(s): Unruly Practices: Power, 

Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory by Nancy Fraser Justice and the Politics of Difference 

by Iris Marion Young’ (1994) 58(2) Science and Society 211։  
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Գ․ Ռազմականացում 

Պետությունների և դրանց հասարակությունների ռազմականացման ավելի բարձր 

մակարդակները հաճախ համընկնում են ռազմական հակամարտության առկայության 

հետ։ «Ռազմատենչության» միայն մի համապարփակ սահմանում գոյություն չունի։ 

Քոլինզի անգլերենի բառարանում (Collins English Dictionary) այդուհանդերձ 

«ռազմատենչությունը» սահմանված է հետևյալ կերպ․ «ռազմական ոգի, ռազմական 

մտքերին հետամուտ լինելը․ ռազմական համակարգի տիրապետումը 

քաղաքականությունների, իդեալների և այլ երևույթների ձևակերպման մեջ՝ 

հատկապես քաղաքական մակարդակում․ քաղաքականություն՝ ուղղված ուժեղ 

ռազմական կազմակերպումը պատերազմի հարձակողական պատրաստվածության մեջ 

պահելուն14»։ 

Ռազմատենչությունը ներթափանցում է հասարակության և դրա կառուցվածքների 

բոլոր մակարդակներ։ Այն ներառում է ռազմական արժեքների և բնակչության շրջանում 

ազգայնականություն քարոզող լեզվի ու խորհրդանիշների տարածում։ Այդ կերպ այն 

«ուրիշին» պատկերում է որպես թշնամի։ Այն ջանում է օգտագործել ռազմական ուժ 

հակամարտությունը լուծելու համար։ Ավելին, ռազմատենչությունն ավելի է խորանում՝ 

ազդելով առնական և կանացի դերերի բաժանման վրա15։ 

Քոլին Բըրքը (Colleen Burke) նշում է․ «Նույնիսկ այն հասարակություններում, որոնք 

կարծես բացահայտորեն ռազմականացված չեն, ռազմական արժեքները 

«հայրիշխանության գաղափարաբանական կառուցվածքում հատուկ դեր են խաղում, 

որովհետև «մարտի» հասկացությունը կենտրոնական դեր ունի «տղամարդկության» 

հղացքների և սոցիալական կարգում արականության գերադասության 

 
14  Collins English Dictionary (1996, 2nd Ed.); See further, Carl Mirra, ‘Countering Militarism through Peace 

Education’ [2008] Encyclopedia of Peace Education 4։  
15 Colleen Burke, Women and Militarism (Women's International League for Peace & Freedom (WILPF), 

2000)։   

Առանցքային ուղերձ․ 

Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտե․ «Միայն տղամարդկանց 

կողմից մշակված քաղաքականությունները և նրանց կողմից կայացրած որոշումներն 

արտացուլում են մարդկային փորձառության ու ներուժի միայն մի մասը»։ 
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արդարացումների կերտման գործում»։ Բոլորիս ծանոթ է այն կլիշեն, որ 

ռազմատենչությունը տղային տղամարդ է դարձնում։ Բայց ի՞նչ տեսակի «տղամարդ» է 

այն ստեղծում։ Արդյո՞ք դա տղամարդ է, որն ունակ է հա՛մ տիրապետման, հա՛մ 

հպատակության, հա՛մ ագրեսիայի, հա՛մ կարեկցանքի, թե՞ դա տղամարդ է, որը 

կարծրատիպային առնական հատկանիշներն է սոսկ արժևորում։ Նորակոչիկին զրկում 

են իր անհատականությունից և սովորեցնում չցուցադրել «կանացի» հատկանիշներ, 

ինչպիսին քնքշությունն ու թուլությունն են։ Միայն լավ զինվոր լինելու համար 

անհրաժեշտ հատկանիշներն են թույլատրված16»։ 

Պատերազմն ու ռազմականացումը կախում ունեն գենդերային կարծրատիպերից։ 

Տղամարդիկ, որպես զինվորներ, պարտավոր են մարտիկի դեր խաղալ։ Վաղ տարիքից 

երիտասարդ տղաներն այդ դերերով են սոցիալականացվում դպրոցներում, 

ընտանիքում, համայնքում և պետությունում։ Նրանք վարժվում են այն 

հատկանիշներին, որ համարվում են առնական, սովորում, թե ինչ է նշանակում լինել լավ 

տղամարդ և լավ զինվոր։ Հետևաբար, դպրոցներում տղաները սովորում են 

«մրցակցությանը, ագրեսիային և «թույլ» զգացմունքները ցույց չտալուն․ սա քիչ է 

տարբերվում նորակոչիկների շարային ուսուցումից17»։ Ուոթսոնը (Watson) նշում է․ 

«հակամարտական տարածքներում հաճախ է պատահում, որ ոչ բռնի 

առնականությունները հասարակությունում աստիճանաբար ավելի ու ավելի 

անընդունելի են դառնում։ Զորակոչից հրաժարումը որոշ դեպքերում նույնիսկ 

ազատազրկման կարող է հանգեցնել, երբեմն էլ տղամարդկանց քաղաքացիական 

ինքնությունն այլևս լրջորեն չի ընդունվում․․․18»: Այս սոցիալականացումը կարող է 

վնասաբեր ազդեցություններ ունենալ տղամարդկանց ու տղաների հոգեկան 

բարեկեցության վրա։ 

Ռազմականացված հասարակություններում երիտասարդ աղջիկներն ու կանայք 

սոցիալականացվում են այսպես կոչված «կանացի» դերերում և սովորում են, թե ինչ է 

նրանցից պահանջվում լավ ու քաղցր լինելու համար, մոր և խնամողի, այդ թվում՝ 

ներկայիս ու ապագա մարտիկներին խնամելու դերերը վերցնելու համար։ Այս դերերից 

դուրս եկողները քննադատվում են։ 

Անշուշտ, հայաստանյան համատեքստում, պատերազմի ուսումնասիրություններն ու 

հայրենասիրական արժեքների ուսուցանումը, ըստ էության, երկար ժամանակ 

դպրոցական երեխաների դասավանդման ու երիտասարդական ակումբների մաս են 

կազմել և իրականացվել են առաջին հերթին ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների 

կողմից։ Այս պրակտիկաներն ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ են համարվել 

հասարակությանը պատերազմին պատրաստ պահելու համար, եթե 

հակամարտությունը մի օր վերսկսվի19։ Նման պրակտիկաները, որ երիտասարդներին, 

 
16Նույն տեղում։ 
17 Նույն տեղում։  
18 Callum Watson, ‘Begging the Question: What Would a Men, Peace and Security Agenda Look Like?’ (2015) 

14(3) Connections 45, 51 (‘Begging the Question’)։  
19 Aufe Merlin, ‘Armenian Volunteer Fighters in the Nagorno-Karabakh Conflict: An Eye on Narrative 

Trajectories in a No War No Peace Situation’, in Kevork Oskanian and Derek Averre eds, Security Society and 

the State in the Caucasus (Routledge, 2019)։ 
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ընդ որում՝ թե՛ տղաներին, թե՛ աղջիկներին սովորեցնում են պատրաստ լինել 

հակամարտությանը, անշուշտ առկա էին սովետական ժամանակաշրջանում նույնպես։ 

Թե՛ Հայաստանի, թե՛ Ադրբեջանի հասարակություններն ունեն ռազմատենչության 

բարձր մակարդակներ, ինչը մասամբ վերջին երեք տասնամյակի ընթացքում ցածր 

ինտենսիվությամբ և ուժգնության տարբեր տատանումներով ընթացող պատերազմի 

արդյունք է։ Երկու երկրներն էլ, օրինակ, ունեցել են ռազմական ծախսերի բարձր 

մակարդակներ, ինչն ըստ էության նշանակում է, որ քիչ գումար է ծախսվել 

առողջապայության, կրթության, սոցիալական բարեկեցության և այլ ոլորտների վրա20։ 

Աղքատությունը, կեցության անբավարար պայմանները, կրթության ու 

զբաղվածության անբավարար հասանելիությունն ու որակյալ ջրի և այլ ռեսուրսների 

նվազող հասանելիությունը տարածաշրջանում լրջագույն խնդիրներ են։ 2017 թվականի 

տվյալներով՝ Հայաստանը Ռազմականացման համաշխարհային ինդեքսի (ՌՀԻ) 3-րդ, 

իսկ Ադրբեջանը՝ 12-րդ հորիզոնականում էր։ ՌՀԻ-ն ցույց է տալիս ռազմական ծախսերի 

հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ին և առողջապահական ծախսերին21։ 

Կվիննա տիլլ Կվիննա (Kvinna till Kvinna) կազմակերպությունը նշում է, որ 

Հայաստանում, Ադրբերջանում և Լեռնային Ղարաբաղում «Կանայք ռազմական 

համակարգի հետ հարաբերվում են իրենց որդիների և այլ երիտասարդ տղամարդ 

բարեկամների միջոցով, որոնք 18-ամսյա (Ադրբեջան) կամ երկամյա (Հայաստան և 

Լեռնային Ղարաբաղ) պարտադիր զինվորական ծառայություն են կատարում»։ 

Ցանկացած կին կարող է ռազմականացման գործընթացի մեջ ներառվել տղամարդկանց 

հետ իր ունեցած հարաբերության միջոցով, սակայն միայն եթե նրա դերը մայր լինելն է 

(և այսպիսով ապագա մարտիկներ ստեղծելը), ռազմական ուժերի համար ճաշ 

պատրաստելն ու մաքրություն անելը, կամ ուսուցիչ լինելը, որը ներշնչում է 

հայրենասիրական արժեքներ ու «ճշմարտությունը»․․․ Կանայք՝ իբրև մայրեր, 

ռազմականացման և պետականաշինության գործընթացին մասնակցում են տղամարդ 

նորակոչիկներ ծնելով ու նրանց սոցիալականացնելով, տղա երեխաների մեջ 

հայրենասիրական արժեքներ սերմանելով22»։  

Ե՛վ Ադրբեջանում, և՛ Հայաստանում հասարակության ռազմականացված բնույթը 

հավանականորեն հանգեցրել է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական 

ընդհատումների մտահոգիչ միտման, երբ որոշ ընտանիքներ գերադասում են տղա 

երեխա ունենալ։ Ստորև ներկայացված հոդվածի հատվածն այդ անհանգստացնող 

միտմանն է վերաբերում։ Գենդերի ու սեռի տարբերակմանը մենք անդրադարձել ենք 

նախորդ մոդուլներում։ Ընթերցողները պետք է վերադառնան այդ մոդուլներին՝ դրանց 

տարբերակումներն ավելի լավ հասկանալու համար։ 

 
20 See further, Listen to Her: Gendered Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities 

for Peace (Kvinna till Kvinna, 2019) 18–19:  
21 ‘BICC - Bonn International Center for Conversion - GMI Ranking Table’ 

<https://gmi.bicc.de/index.php?page=ranking-table>:  
22 Listen to Her: Gendered Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities for Peace (n 

16) 12–13:  

 

https://gmi.bicc.de/index.php?page=ranking-table
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2․ Սեռական և գենդերային բռնություն (ՍԳԲ) և միջազգային իրավունք 

2008 թվականի հունիսին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդն ընդունել է մի բանաձև, 

որը կոչվում է ՄԱԿ ԱԽ թիվ 1820 բանաձև։ ՄԱԿԱԽ 1820 բանաձևը սեռական 

բռնությունը ճանաչեց իբրև պատերազմական զենք։ Բանաձևն ամրագրեց, որ սեռական 

բռնությունը կարող է համարվել պատերազմական հանցագործություն, մարդկության 

դեմ հանգագործություն, կամ ցեղասպանության արարք։ Այն պետություններին կոչ է 

անում իրենց զինվորներին ավելի լավ վերապատրաստել, որպեսզի նրանք կարողանան 

կանխել ու արձագանքել սեռական բռնությանը։ 

Հաշվի առնելով ժամանակի ու տարածքի սահմանափակումները, ինչպես և այն, որ 

ամբողջական գրքեր են գրվել հակամարտության ժամանակ ՍԳԲ-ի վերաբերյալ, այս 

մոդուլի նպատակից ելնելով մենք այստեղ առավել մանրամասնորեն կընդգծենք 

 

«Այնուամենայնիվ կարելի է պնդել, որ երկարաձգված հակամարտություններն ու 

տնտեսական անկումը ազդել են սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական 

ընդհատումների ցուցանիշների վրա։ Պատերազմի նախապատրաստվող 

ռազմականացված հասարակությունների պատմույթները կարող են նպաստել 

այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, որտեղ նախընտրելի է որդիների ծնունդը՝ ազգը 

պաշտպանելու նրանց ենթադրյալ կարողությունից ելնելով։ 

 

Նորածին տղաների ու աղջիկների անհամաչափ հարաբերակցությունը Հարավային 

Կովկասում խորացել է 1990ականներից սկսած։ Ուլտրաձայնային տեխնոլոգիաների 

հասանելիությունը Սովետական Միության փլուզումից հետո, հայրիշխանական 

ավանդական նորմերի հետ միասին, որ որդիներին դուստրերից առավել են 

արժևորում, և հղիության արհեստական ընդհատումը՝ որպես ընտանիքի 

պլանավորման գերակշռող գործիք, բոլորը միասին ազդեցություն ունեցան 

ընտանիքների կազմի վրա։ 

 

Հարավային Կովկասում տղա երեխա ունենալու նախապատվության մասին 

Համաշխարհային բանկի զեկույցում հարցազրույցի մասնակցած մեծ տարիքի մի 

բաքվեցի կին բացատրում է, որ ընտանիքները «ցանկանում են մի քանի տղա ունենալ, 

որ եթե նրանցից մեկին պատերազմում կորցնեն, գոնե մյուսները մնան իրենց հետ։ 

Ապագայում մեծ անդունդ է սպասվում, որովհետև աղջիկ երեխաների թիվը նվազել է»։ 

 

«Լսիր նրան։ Ղարաբաղյան հակամարտության գենդերային ազդեցությունները և կանանց 

առաջնահերթությունները խաղաղության համար», տե՛ս Listen to Her: The Gendered 

Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities for Peace (Kvinna 

till Kivinna, 2019)։ 
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ընդամենը մի քանի կետ հակամարտության ընթացքում ՍԳԲ-ի վերաբերյալ՝ 

կենտրոնանալով սեռական բռնության, շահագործման ու չարաշահման վրա։ Սեռական 

բռնությունը, շահագործումն ու չարաշահումն ահագնանում են ռազմական 

հակամարտության ժամանակ։ Դրանք նաև ՍԳԲ-ի ամենաշատ քննարկված կողմերն են 

միջազգային խոսույթներում, ինչը թեև չի նշանակում, որ բռնության մյուս ձևերը նվազ 

կարևոր են։ 

ՍԳԲ-ն հաճախ է ուժգնանում հակամարտության ժամանակ և դրանից հետո ընկած 

ժամանակահատվածում։ Այն կիրառվում է որպես միջոց ապամարդկայնացնելու, 

վիրավորելու, ահաբեկելու, ոչնչացնելու թշնամուն, անկայունացնելու ընտանեկան և 

համայնքային կառուցվածքները և հասնելու հակամարտությանն առնչվող այլ 

նպատակների։ Նմանօրինակ բռնություն է բռնաբարությունը, սեռական ստրկությունը, 

հարկադրված մարմնավաճառությունը23, ստիպողական ամուսնությունը, սեռական 

թրաֆիքինգը և սեռական բռնության մյուս ձևերը։ Տեղահանումը մեծացնում է կանանց 

ու աղջիկների խոցելիությունն այդ չարաշահումների նկատմամբ։ 

Ընտանեկան բռնությունը նույնպես սաստկանում է հակամարտության ժամանակ և 

հետհակամարտական շրջանում24, ինչը երբեմն պայմանավորված է տղամարդկանց 

տրավմաներով, բռնության նորմալացմամբ և տղամարդկանց ապազորեղացմամբ։  

Կանանց և աղջիկների ուժգնացած խոցելիությունը սեռական շահագործման ու 

չարաշահման նկատմամբ հաճախ սերտորեն կապված է տվյալ տարածքում զինված 

ուժերի ներկայությամբ, որտեղ խաղաղապահ ուժերը նույնպես նման արարքներ են 

կատարում25։ Որոշ զեկույցներ անշուշտ վկայում են այն մասին, որ սա բնորոշ է եղել նաև 

Հայաստանի ու Ադրբեջանի համատեքստին, թեև նման պրակտիկայի 

տարածվածության աստիճանն ամբողջովին չի հետազոտվել26։ 

Սեռական բռնության ենթարկվում են առաջին հերթին կանայք ու աղջիկները, սակայն 

այն կիրառվում է տղամարդկանց ու տղաների նկատմամբ ևս։ Ավելին, այն նաև ազդում 

է այն տղամարդկանց ու տղաների վրա, որոնք ներկա են եղել իրենց ընտանիքի 

անդամների բռնաբարությանը, ինչն էլ առաջացնում է հոգեբանական տրավմաներ 

ընտանիքներում27։ Իրականությունն այն է, որ սեռական բռնություն 

իրականացնողները գլխավորապես տղամարդիկ են28, հետևաբար բռնաբարությունն ու 

 
23 Enforced prostitution is a specifically enumerated offence under the Rome Statute of the International 

Criminal Court. Article 7(1)(g) (enforced prostitution and crimes against humanity), Article 8(2)(b)(xxii) and 

Article 8(2)(e)(vi) (enforced prostitution as a war crime). UN General Assembly, Rome Statute of the 

International Criminal Court (17 July 1998)։  
24 Gender & PK Training Course DFAIT -Gender & the Conflict Phase http://www.genderandpeacekeeping.org 
25 See further, Róisín Burke, Sexual Exploitation and Abuse by UN Military Contingents: Moving Beyond the 

Current Status Quo and Responsibility under International law (Brill/Martinus Nijhoff, 2014)։  
25 See further, Listen to Her: Gendered Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities 

for Peace (n 16) 27։  
26 See further, Listen to Her: Gendered Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities 

for Peace (n 16) 27։  
27 Watson (n 15) 52։  
28 See, e.g., World Health Organisation, Chapter 2 - Sexual Violence: Prevalence, Dynamics and Consequences, 

in Guidelines for Medio-Legal Care for Victims of Sexual Violence (2003) 

<https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap2.pdf>։ 

http://www.genderandpeacekeeping.org/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap2.pdf
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սեռական բռնության այլ ձևերը «կանանց խնդիրը» չեն։ Փոխարենը, բռնության այս ձևը 

մի բան է, որին պիտի անդրադառնան հասարակության բոլոր անհատները29։ 

Անցյալում սեռական բռնությունը դիտվել է որպես հակամարտության գրեթե 

անխուսափելի արդյունք։ Հանցագործություն կատարած անձանց 

հաշվետվողականության ոչ մի միջոց չկար, ոչ էլ զոհերի որևէ փոխհատուցում։ 

Համաշխարհային պատերազմներից առաջ կամ հետո սեռական բռնությունը չի 

ճանաչվել որպես միջազգային հանցագործություն։ Նախկին Հարավսլավիայի 

միջազգային քրեական տրիբունալը (ՀՄՔՏ) և Ռուանդայի միջազգային քրեական 

տրիբունալը (ՌՄՔՏ)  միջազգային առաջին դատավարություններն էին, որ սեռական 

բռնությունը դասեցին միջազգային իրավունքի ամենալուրջ ոտնահարումների շարքին։ 

Այսօր սեռական բռնությունը կարող է համարվել պատերազմական հանցագործություն, 

երբ այն իրականացվել է ռազմական հակամարտության համատեքստում, 

մարդկության դեմ հանցագործություն (լայնամասշտաբ կամ սիստեմատիկ հարձակում 

խաղաղ բնակչության վրա), և արարք, որը կարող է ցեղասպանական սխեմայի մաս 

կազմել։ Այս մասին հակիրճ անդրադարձ է կատարվել գենդերային բռնության 

մոդուլում՝ սահմանումների տեսքով։ 

Ցեղասպանությունը, մարդկության դեմ հանցագործության նման, լայնատարած կամ 

սիստեմատիկ հարձակում է խաղաղ բնակչության վրա, որը, սակայն, պետք է 

իրականացվի ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական որևէ խումբ կամ դրա մի 

մասը վերացնելու մտադրությամբ։ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ ո՛չ 

ցեղասպանությունը, ո՛չ էլ զանգվածային սեռական բռնությունը իրավականորեն 

ճանաչված չէին որպես միջազգային իրավունքի աղաղակող հանցագործություններ՝ 

համապատասխան իրավական կարգավորումներով։ Այդ զարգացումները տեղի 

ունեցան ՀՄՔՏ-ի և ՌՄՔՏ-ի ստեղծմամբ։ Ներկայումս միջազգային քրեական 

դատարաններում բազում դատավարություններ են ընթանում, որոնք վերաբերում են 

անձանց պատասխանատվության ենթարկելուն սեռական բռնության համար՝ որպես 

միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում։  

Առաջին անգամ ՀՄՔՏ-ն էր, որ սեռական բռնությունը ճանաչեց որպես ինքնուրույն 

պատերազմական հանցագործություն և որպես մարդկության դեմ հանցագործոթյուն։ 

ՌՄՔՏ-ն բռնաբարությունը ճանաչեց իբրև արարք, որը կարող է կատարվել որպես 

ցեղասպանության մաս։ Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտում 

սեռական բռնությունը հստակորեն շարադրված է որպես պատերազմական 

հանցագործություն, որպես ցեղասպանության հնարավոր բաղադրիչ և մարդկության 

դեմ հանցագործություն։ 

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը սա հստակորեն ճանաչում է իր 2106 բանաձևում 

(ՄԱԿԱԽԲ 2160)։ «Մտահոգությամբ նշում ենք, որ սեռական բռնությունը 

ռազմականացված հակամարտական և հետհակամարտական իրավիճակներում 

անհամաչափորեն է ազդում կանանց ու աղջիկների, ինչպես և առանձնահատուկ 

կերպով խոցելի խմբերի, կամ նրանց վրա, ովքեր կարող են հատուկ կերպով 

 
29 On the issue of gender-based violence against men, and where men can contribute to the Women Peace and 

Security Agenda, see, Watson (n 15)։  
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թիրախավորվել՝ այդ թվում նաև ազդելով տղամարդկանց ու տղաների և իրենց 

ընտանիքի անդամների սեռական բռնությանը պարտադրաբար ներկա գտնվելու 

արդյունքում երկրորդային տրավմաներ ապրածների վրա»։ Բանաձևն ընդգծում է, որ 

«կանանց քաղաքական, հասարակական ու տնտեսական զորեղացումը, գենդերային 

հավասարությունը և տղամարդկանց ու տղաների ներգրավումը կանանց նկատմամբ 

բռնության բոլոր ձևերի դեմ պայքարում կենտրոնական դեր ունեն սեռական 

բռնությունը ռազմական հակամարտական և հետհակամարտական իրավիճակներում 

կանխարգելելու երկարաժամկետ ջանքերում»30։  

Բազմաթիվ հակամարտական տարածքներում ռազմական ուժերի անձնակազմն ու 

հրոսակախմբերը սեռական բռնություն գործադրող առաջնային անձինք են։ 

Ռազմական ուժերի անձնակազմը ՍԳԲ թեմաներով վերապատրաստումների կարիք 

ունի։ Ռազմական ուժերի հրամանատարները պատասխանատու են ապահովել, որ 

ՍԳԲ-ն կանխարգելվի, և որ իրենց հրամանատարության տակ գտնվող անհատները 

պատասխանատվության ենթարկվեն նման բռնություն գործադրելու պարագայում։ 

Անվտանգության ոլորտի անձնակազմին պետք է մանրակրկիտ քննեն՝ համոզվելու 

համար, որ հանցագործություն կատարած անձինք իրենց շարքերում չկան։ Սեռական 

բռնություն գործադրածները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, և 

խաղաղության համաձայնագրերում չի կարող ներառվել համաներում ՍԳԲ-ի համար։ 

ՄԱԿ-ը հակամարտությունում սեռական բռնության հարցերով հատուկ 

ներկայացուցիչ31 է նշանակել, և ՄԱԿ-ի խաղաղարար գործողություններում այժմ 

կանանց պաշտպանության խորհրդականներ են կարգված։ Հակամարտությունում 

սեռական բռնության վերաբերյալ տարեկան զեկույցում ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարն 

այժմ նշում է առանձին երկրներում հանցագործություն կատարած անձանց և խմբերին, 

որոնք սեռական բռնության աղաղակող արարքներ են գործել։ Այս արարքները 

կատարած անձանց նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը հնարավոր է32։ 

Հաջորդող հատվածներում մի քանի օրինակ է բերված, թե ինչպես է սեռական 

բռնությունն օգտագործվում ռազմական հակամարտությունում և ցեղասպանության 

իրականացման մեջ և ինչու։ Այս օրինակները նշվում են, որովհետև կարևոր է 

հասկանալ, թե ինչու են այս արարքները դասվում միջազգային իրավունքի և անշուշտ 

նաև մարդկության դեմ կատարված ամենալուրջ հանցագործությունների շարքին։ 

Պատմության մեջ բռնության այս ձևերի մասին չի խոսվել, և դրանք թաքցված են 

մնացել։ Դրանց տեսանելիության համար պայքարել են ֆեմինիստները, 

իրավապաշտպաններն ու այլոք։ Նրանք, ում հետ տեղի է ունեցել իրավունքի նման 

ոտնահարում, չպետք է անտեսանելի մնան։ ՍԳԲ-ին, պատերազմին և 

ցեղասպանությանը վերաբերող այս ցուցմունքներից որոշները, այդուհանդերձ, կարող 

 
30 UN Security Council Resolution 2106, 6984th mtg, S/RES/2106 (2013) 24 June 2013։ 
31 OSRSGSVC, ‘About the Office – United Nations Office of the Special Representative of the Secretary-

General on Sexual Violence in Conflict’ <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-

office/>։  
32 Conflict-Related Sexual Violence: Report of the United Nations Secretary General (No S/2019/280, 29 

March 2019) <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/04/report/s-2019-

280/Annual-report-2018.pdf>։  

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-office/
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-office/
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/04/report/s-2019-280/Annual-report-2018.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/04/report/s-2019-280/Annual-report-2018.pdf
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են ծանր լինել ընթերցողների համար։ Կարևոր է, որ հոգ տանեք ձեր մասին, 

անհրաժեշտության դեպքում դադար տաք կամ ընդմիջեք։ 

 

 

ՍԳԲ – Ռուանդայի ցեղասպանություն 

1994 թվականին Ռուանդայում էթնիկ լարումների հետևանքով հակամարտություն 

սկսվեց մեծամասնություն հանդիսացող հություների և փոքրամասնություն կազմող 

թութսիների միջև, ինչին նախորդել էր ռուանդացի հությու նախագահ Ժյուվենալ 

Հաբյարիմանայի (Juvenal Habyarimana) ինքնաթիռի պայթեցումը 1994թ․ ապրիլին։ 

Արդյունքում տեղի ունեցավ ժամանակակից պատմության մեջ ամենալայնածավալ 

վայրագություններից մեկը, որը զուգորդվեց թութսիների և ոչ բռնի հություների 

զանգվածային ցեղասպանությամբ։ Միջազգային հանրությունը գրեթե ոչինչ չարեց 

մոտավորապես 800 000 մարդու, հիմնականում թութսի խաղաղ բնակչության 

կոտորածը կանխելու համար։ Հությու հրոսակախմբերի (Ինթերահամուե), 

ռուանդական զինված ուժերի և մյուսների կողմից իրականացվող զարհուրելի սեռական 

բռնությունը մեծամասշտաբ էր։ 

Ըստ հաշվարկների՝ ցեղասպանության ընթացքում մոտավորապես 250 000 – 500 000 

կին և աղջիկ ենթարկվել է սեռական բռնության, այդ թվում՝ զանգվածային  

բռնաբարության, սեռական օրգանների խեղման, սեռական խոշտանգման, 

ստիպողական «ամուսնության» ու ՄԻԱՎ-ի դիտավորյալ փոխանցման։ Սեռական 

բռնությանը հաճախ հաջորդել է զոհերի սպանությունը։ Մինչ հանցագործություն 

կատարած անձինք մեծամասամբ տղամարդիկ են եղել, միշտ չէ, որ սեռական 

բռնությունը կատարվել է բացառապես տղամարդկանց կողմից, իսկ տղամարդիկ և 

տղաները երբեմն եղել են նաև բռնության զոհեր։ Տղամարդկանց կողմից կատարված 

բռնության սեռական բնույթը չէր շեշտվել դատարանի կողմից։  

Ռուանդայի միջազգային քրեական տրիբունալը (ՌՄՔՏ) ստեղծվեց ՄԱԿ-ի 

Անվտանգության խորհրդի կողմից 1994թ․ հոկտեմբերին։ Տրիբունալի նպատակն էր 

անհատներին՝ անկախ պետությունում ունեցած իրենց պաշտոնական դիրքից կամ այլ 

հանգամանքներից, հետաքննել և պատասխանատվության ենթարկել 

պատերազմական հանցագործությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների 

և ցեղասպանության համար։ Կարևոր է նշել, որ բազմաթիվ անհատներ 

պատասխանատվության ենթարկվեցին սեռական բռնության հանցագործությունների, 

այդ թվում՝ բռնաբարության և սեռական ստրկության համար։ 

 

ՍԳԲ – նախկին Հարավսլավիա 

Նախկին Հարավսլավիայի 1990ական թվականների պատերազմը հանգեցրեց 

Կոսովոյում, Խորվաթիայում և Բոսնիայում միջազգային իրավունքի բազմաթիվ լուրջ և 

լայնամասշտաբ ոտնահարումների, այդ թվում՝ բռնաբարության և սեռական բռնության 

այլ ձևերի։ Արդյունքում, հետևելով ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի բանաձևին՝ 
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միջազգային հանրությունը ստեղծեց Նախկին Հարավսլավիայի միջազգային քրեական 

տրիբունալը (ՀՄՔՏ): Վերջինիս նպատակն էր անհատներին քննել և 

պատասխանատվության ենթարկել պատերազմական հանցագործությունների, 

մարդկության դեմ հանցագործությունների և ցեղասպանության համար՝ անկախ 

պետությունում իրենց զբաղեցրած պաշտոնական դիրքից կամ այլ հանգամանքներից։ 

Հաշվարկների համաձայն՝ 20 000 – 50 000 անձ, մասնավորապես՝ կանայք և աղջիկներ, 

բայց նաև տղամարդիկ ու տղաներ, ենթարկվեցին սեռական բռնության զարհուրելի 

արարքների։ Կարևոր է նշել, որ բազմաթիվ անհատներ պատասխանատվության 

ենթարկվեցին սեռական բռնության, այդ թվում՝ բռնաբարության և սեռական 

ստրկության հանցագործությունների համար։ 

Նախկին Հարավսլավիայի համատեքստում էական է նաև մատնանշել տղամարդկանց 

և տղաների՝ սեռով պայմանավորված կոտորածը։ Նրանց առանձնացրել էին կանացից 

ու աղջիկներից, որպեսզի սպանեին Սրեբրենիցայում։ Տղամարդկանց ու տղաներին 

դիտարկել էին որպես ներկա կամ ապագա հնարավոր մարտիկներ, և նույնիսկ 12 

տարեկան փոքրիկներին էին սպանել՝ համարելով, որ մարտերին մասնակցելու տարիքի 

են։ Նկարագրվածը գենդերային հանցագործության օրինակ է։ 

 

ՍԳԲ – Հայոց ցեղասպանություն 

Ստորև ներկայացված հոդվածը քննում է ՍԳԲ կիրառումը հայոց ցեղասպանության 

ընթացքում և ՍԳԲ բարդ կապերը ցեղասպանական ռազմավարության հետ։ Այս 

բռնությունը, նրա զոհերը և անշուշտ ցեցասպանությունն ինքնին դեռ ամբողջովին 

տեսանելի չեն դարձել։ Այս արարքների ընդգծումը զոհերին դարձնում է տեսանելի, իսկ 

ճանաչումը կարող է բերել որոշակի ամոքման, եթե ոչ հենց զոհերի համար՝ հաշվի 

առնելով անցած ժամանակը, ապա գոնե գալիք սերունդների։ 

 

Հատված հոդվածից 

«Գենդերի դերը հայոց ցեղասպանությունում» 

«Ցեղասպանության մի շարք նշաններ հստակ կապ են ցույց են տալիս ցեղասպանական 

և գենդերային գաղափարախոսությունների միջև։ Սա ներառում է ցեղասպանության 

բնույթը որպես ֆիզիկական կամ մշակութային ագրեսիայի արարք և որպես հարձակում 

զոհերի սոցիալական ու կենսաբանական վերարտադրության վրա, այդ թվում՝ 

ծնունդների կանխումը, կամ երեխաների յուրացումը (ասիմիլացում)։ Ավելին, 

ցեղասպանությունից առաջ զոհ խմբի հաստատութենականացված 

(ինստիտուցիոնալիզացված) եզրայնացումը ենթադրում է համաբանություն՝ 

գենդերների միջև հաստատութենականացված տարբերակման հետ։  

Գենդերահատուկ պրակտիկաները դրսևորվել են հայոց ցեղասպանության 

յուրաքանչյուր փուլում։ Սեռական վիրավորանքները, ահաբեկումն ու բռնությունն 

ուժգնացրել են Օսմանյան կայսրությունում հայկական համայնքի ամենօրյա 
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եզրայնացումը և հնարավոր է, որ դարձել են բռնության նախադեպ 1915-1917 թթ․ 

ցեղասպանության համար։ Գենդերային գաղափարախոսությունն ազդել է 

ցեղասպանության իրականացման վրա՝ սկսվելով տղամարդկանց առանձնացումից ու 

նրանց կոտորումից, ինչի հետևանքով հայ կանայք ու երեխաներն անպաշտպան են 

մնացել։ Բռնաբարությունը, երեխաների առևանգումը, սեռական ստրկությունն ու 

պարտադրված դավանափոխությունը քրիստոնեությունից իսլամի օժանդակել են 

ցեղասպանական ծրագրին, համաձայն որի՝ կանայք և երեխաներն իրենցից 

ներկայացրել են արտադրողական ու վերարտադրողական ուժ՝ ուղղված 

հարկադրական աշխատանքի և կենսաբանական յուրացման կատարմանը։ Քանի որ 

հայ կանանց տարբեր կերպ էին վերաբերվում, նրանք ի զորու էին մշակել խուսանավելու 

և ողջ մնալու ռազմավարություններ, որոնք հաճախ կապված էին կանանց ավանդական 

գործողությունների կատարման, կամ նրանց ստորադաս կարգավիճակի հետ՝ իբրև 

կանայք կամ փոքրամասնության խմբի անդամներ․․․ 

Բազում ուսումնագիտական ջանքեր են գործադրվել բացատրելու համար տեղի ունեցող 

բռնաբարության և սեռական բռնության գործառույթը խմբային 

հակամարտություններում։ Մեծ մասը համաձայն է, որ բռնաբարությունը թե՛ 

անհատական, թե՛ խմբային համատեքստներում սեռական արարք չէ, այլ ոճրագործի 

կողմից իշխանության բանեցում զոհի նկատմամբ։ Ուսումնագետները պնդել են, որ 

բռնաբարությունը կարող է ցուցադրել ոճրագործների վերահսկողությունը ստորադաս 

խմբի նկատմամբ՝ այդ խմբի կանանց անձնական անձեռնմխելիության ոտնահարման 

միջոցով կամ կարող է համերաշխություն ստեղծել ոճրագործ տղամարդկանց միջև 

հանցակցության միջոցով։ Սեռական բռնությունը նաև կիրառվում է զոհերին 

ապամարդկայնացնելու համար՝ այդպիսով նպաստելով ցեղասպանության 

իրականացմանը։ 

Սեռական ահաբեկումն ու չարաշահումը կիրառվել են հայերի դիմադրությունը ճնշելու 

և այդ կերպ օսմանական իշխանությունն արտահայտելու ու այն ուժեղացնելու 

նպատակով։ Ցեղասպանության իրականացման վաղ շրջանում սեռական 

հարձակումները կանանց վրա ոչնչացնում էին տղամարդկանց դերերը իբրև իրենց 

ընտանիքի  պաշտպանների, և հատկապես հայ ղեկավարության կին բարեկամներին 

թիրախավորելով՝ նվազեցնում հնարավոր դիմադրությունը։ 

Ցեղասպանության ընթացքում բռնաբարությունների մեծ մասն իրագործվել է խմբերով, 

կամ առնվազն դրանց իրագործման հնարավորությունը տրվել է խմբերի կողմից։ Թեև 

մենք չունենք ճշգրիտ ապացույց այն մասին, որ այս բռնաբարությունները ստեղծել են 

ոճրագործ տղամարդկանց միջև համերաշխություն (ինչպես տեսականացրել են 

բռնաբարության թեմայով ուսումնագետները), օսմանյան հիերարխիայի տարբեր 

աստիճանների միջև հանցակցությունը թույլ է տալիս զոհերի ապամարդկայնացման 

պայմանավորվածության վերաբերյալ պնդում կատարել։ 

Վերարտադրության կանխում, պարտադրված ամուսնություն, յուրացում 

Հղի կանայք և երիտասարդ մայրերն առանձին դիրք ունեին իթթիհադականների և մյուս 

ոճրագործների աչքերում։ Մինչ բազմաթիվ հայ կանայք և երեխաներ յուրացվել էին 

օսմանյան տնային տնտեսություններում, հղի կանայք, մանուկներն ու փոքրիկ 
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երեխաները հաճախ բռնության թիրախ էին՝ որպես կենսաբանական 

շարունակականության մարմնացումներ․․․»33։ 

 

3. Տղամարդկանց և տղաների ձայների ներառումը․ Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն ու անդրադարձ ՍԳԲ-ին 

  

Ինչպես նշված է մի հետազոտությունում, «խաղաղության և անվտանգության 

տիրապետող մոտեցումները մեծամասամբ անհաղորդ են աշխարհի բնակչության 

կարիքներին, ու Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգը – ինչպես և 

գենդերային հավասարությունն առավել լայն իմաստով – հնարավորություն են տալիս 

ձգտելու կառուցվածքային ու սոցիալական փոփոխության։ Մասնակիցներն ընդգծել են 

Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգի փոխակերպումային ներուժը՝ 

վերասահմանելու, թե ինչպես է միջազգային հանրությունը կոնցեպտուալացնում 

անվտանգությունը և ինչպիսի մոտեցում ունի դրա նկատմամբ34»։ Թե՛ կանայք, թե՛ 

տղամարդիկ այստեղ դերակատարություն ունեն, երիտասարդությունը՝ նույնպես։ 

«Տղամարդիկ կարևոր դեր են խաղում գենդերային հավասարության հաստատման 

գործում, քանի որ հասարակությունների մեծ մասում տղամարդիկ գերակշիռ 

իշխանություն ունեն կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում․․․ Նպատակը գենդերային 

հավասարությունը խթանելն է․․․ և տղամարդկանց քաջալերելն ու հնարավորություն 

տալը ստանձնելու պատասխանատվություն իրենց սեռական ու վերարտադրողական 

վարքագծի և իրենց սոցիալական ու ընտանեկան դերերի համար»։ (Աղբյուր՝ 

Միավորված ազգերի կազմակերպություն (1994b), Բնակչության և զարգացման 

միջազգային համաժողովի գործողությունների ծրագիր, տե՛ս United Nations (1994b), 

ICPD Programme of Action, պարբերություն 4.24, 4.25): 

Տղամարդիկ և տղաները նույնպես կարող են դերակատարում ունենալ՝ որպես դրական 

փոփոխության գործորդներ, ՍԳԲ-ի վերացման և հակամարտության ու խաղաղության 

հարցերում գենդերազգայուն մոտեցումների ջատագովներ։ Տղամարդիկ ու տղաները 

կարիք ունեն մտորելու գենդերային նորմերի, սոցիալականացման, ինչպես և 

հակամարտության ու հասարակության վերաբերյալ իրենց սեփական 

փորձառությունների մասին։ Նրանք կարող են օգնել առանձնացնել վնասակար 

վերաբերմունքներ և կարծրատիպեր՝ դրանք ճանաչելով այդպիսին ու ջատագովելով 

գենդերային հավասարությունն ու Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն 

օրակարգի կարևորությունը։ Ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ տղամարդիկ են 

ներառված նման դերերում։ Մի քանի օրինակներ, ինչպիսին է Սպիտակ ժապավենի 

արշավը, բերված են ստորև։ 

 
33 Katharine Derderian, ‘Common Fate, Different Experience: Gender-Specific Aspects of the Armenian 

Genocide, 1915-1917’ (2005) 19(1) Holocaust and Genocide Studies 1, 1, 10։  
34 One Earth Future, Sahana Dharmapuri and Jolynn Shoemaker, Not the Usual Suspects: Engaging Male 

Champions of Women, Peace and Security (One Earth Future, 21 November 2017) 1 

<http://oursecurefuture.org/publications/engaging-male-champions-women-peace> (‘Not the Usual Suspects’)։ 

http://oursecurefuture.org/publications/engaging-male-champions-women-peace
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Թեև մենք սահմանափակ տարածք ունենք  այս թեմային անդրադառնալու համար, 

կարևոր է գիտակցել, որ Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգը 

(ուսումնասիրված է ստորև) և անշուշտ, հակամարտությամբ պայմանավորված ՍԳԲ-ն 

միայն կանանց մասին չեն։ Անհրաժեշտ է, որ տղամարդիկ ու տղաները նույնպես 

մասնակից դառնան այս պայքարին և իմաստալից կերպով ներառվեն այստեղ 

շոշափված խոսակցությանը, այդ թվում՝ խոսակցության այն մասին, թե ինչպես են 

առնականություններն ազդում իրենց կյանքի, հարաբերությունների և վարքագծերի 

վրա։ Անշուշտ, այս մոդուլների ընթացքում բարձրացված խնդիրներից շատերը լուրջ 

ճակատագրական ազդեցություն ունեն նաև տղամարդկանց ու տղաների, ինչպես և 

նրանց ընտանիքների կյանքի ու առողջության վրա։ 

Մի հեղինակի կողմից բերված օրինակ, որը վերաբերում է տղամարդկանց ու տղաների 

1990ական թվականների կոտորածին Սրեբրենիցայում, մանրամասնում է․ 

«Սրեբրենիցայի տղամարդիկ մահացան մասնակիորեն սեքսիստական 

ենթադրությունների պատճառով, որոնց համաձայն՝ բոլոր տղամարդիկ հնարավոր 

մարտիկներ են։ Կանանց խնայել էին այն ենթադրությամբ, որ նրանք չեն կարող կռվել։ 

Անտարակույս, Սրեբրենիցայում կատարվածի մեղքը կոտորածը կազմակերպած սերբ 

ղեկավարների ուսերին է։ Այդուհանդերձ, մենք բոլորս էլ պատասխանատու ենք 

սեքսիստական կարծրատիպերն ակամայից հավերժացնելու համար, կարծրատիպեր, 

որոնք բոսնիացի տղամարդկանց 1995թ․ հուլիսին խոցելի իրավիճակում դրեցին։ 

Տարբեր կերպ՝ այս կարծրատիպերի արդյունքում կանայք տղամարդկանց կողմից 

բռնության ենթարկվելու վտանգի մեջ են, տղամարդիկ մեծամասամբ, թեև ոչ 

բացառապես, այլ տղամարդկանց կողմից բռնության ենթարկվելու վտանգի մեջ են, և 

հատկապես երբ տղամարդիկ ունակ չեն կատարելու հասարակության կողմից իրենցից 

ակնկալվող դերերը, նրանք ինքնավնասման վտանգի մեջ են35»։ 

Տղամարդկանց ու տղաների համար ՍԳԲ, գենդերային անհավասարությունների ու 

Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգի խոսույթներում ընդգրկվելու 

զանազան ճանապարհներ կան։ Ստորև ներկայացված է մի քանի օրինակ։ Որոշ 

կազմակերպություններ արդեն իսկ աշխատում են այս ուղղություններով․ 

• Հասարակությունում, քաղաքականությունում, ռազմական համակարգում և այլ 

հաստատություններում բարձր պաշտոններ զբաղեցնող տղամարդիկ կարող են 

գործել որպես գենդերային հավասարության առաջամարտիկներ և 

հանրայնորեն դեմ դուրս գալ գենդերային խտրականությանն ու ոտնձգությանը։ 

• Տղամարդիկ ու տղաները կարող են ինքնակրթվել գենդերային խտրականության 

ու կարծրատիպացման մասին։ 

• Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները (ինչպիսին 

Սպիտակ ժապավենի արշավն է) կարող են տղամարդկանց ու տղաների հետ 

երկխոսել գենդերային նորմերի մասին, քննարկել, թե ինչպես են դրանք ազդում 

կյանքի վրա, և խրախուսել նրանց գործել իբրև դրական դերային մոդելներ։  

 
35 Watson (n 15) 51։  
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• ՄԱԿ-ի HeForShe (Տղամարդը կնոջ համար) արշավը օրինակ է, թե ինչպես կարելի 

է տղամարդկանց ու տղաներին ներգրավել գենդերային հավասարության և 

կանանց ու աղջիկների նկատմամբ բռնության վերացման պայքարում։ 

 

 

 

 

4․ Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն (ԿԽԱ) օրակարգ 

 

Ա․ Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն նորմատիվային շրջանակ 

 

Այս մոդուլի շրջանակներում մենք մի քանի անգամ նշել ենք Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն օրակարգի մասին՝ հաշվի առնելով կանանց, պատերազմի ու 

խաղաղության թեմայով միջազգային խոսույթներում և Միավորված ազգերի 

կազմակերպությունում իր ունեցած կարևորությունը։ Մենք փոքր-ինչ ավելի 

մանրամասնորեն կուսումնասիրենք այստեղ, թե ինչ է սա նշանակում։ 2000թ․ 

հոկտեմբերի 31-ին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդն ընդունեց Կանայք, 

խաղաղություն և անվտանգություն թեմայով բանաձևերից առաջինը՝ Անվտանգության 

խորհրդի 1325 բանաձևը՝ կոչ անելով խաղաղաշինական պրակտիկաներում 

գենդերային բաղադրիչ ներառել։ Բանաձևը ճանաչում է, որ «քաղաքացիները, 

հատկապես կանայք և երեխաները, ռազմական հակամարտությունից անբարենպաստ 

կերպով տուժածների, այդ թվում՝ փախստականների և ներքին տեղահանված անձանց 

մեծ մասն են կազմում»։ Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևը տարիներ շարունակ 

մղվող ակտիվիզմի արդյունք էր կանանց իրավունքներով զբաղվող 

կազմակերպությունների ու քաղաքացիական հասարակության խմբերի կողմից, որոնք 

  

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևը նշում է, որ 

«Կանանց և աղջիկների վրա զինված հակամարտության 

ազդեցության ընկալումը, նրանց պաշտպանության 

երաշխավորմանն ու խաղաղության գործընթացներին լիարժեք 

մասնակցությանն ուղղված արդյունավետ հաստատութենական 

(ինստիտուցիոնալ) կարգավորումները կարող են էականորեն 

նպաստել միջազգային խաղաղության և անվտանգության 

պահպանմանն ու խթանմանը»։ 
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ՄԱԿ-ին կոչ էին անում ճանաչել հակամարտության գենդերային ազդեցությունը 

կանանց ու աղջիկների վրա և խաղաղության հասնելու ջանքերում կանանց ներառելու 

կարիքը36։  

Անվտանգության խորհուրդը Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն թեմայով մի 

քանի հաջորդական բանաձևեր ընդունեց։ Վերջիններս կոչ են անում վերացնել 

հակամարտությամբ պայմանավորված սեռական և գենդերային բռնությունը, շեշտում 

են կանանց մասնակցության կարիքը խաղաղության գործընթացներում37։ ՄԱԿԱԽԲ 

2122-ը, ավելին, մատնանշում է «կանանց կազմակերպությունների և կին 

առաջնորդների, այդ թվում՝ սոցիալապես և/կամ տնտեսապես բացառված կանանց խմբերի 

հետ պարբերական խորհրդակցությունների» կարիքը38։ 

Ստորև բերված հոդվածի հատվածն այստեղ կարող է օգտակար լինել, քանի որ 

ամփոփում է Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգը և կոչ է անում 

պետություններին ու այլ մարմիններին քայլեր ձեռնարկել՝ ի արձագանք 

Անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Այս օրակարգն ու դրա՝ պետությանն 

ուղղված կոչը հավասարապես վերաբերում է Հայաստանին։ Այս բանաձևերը 

պետությունների համար իրավական և քաղաքական պարտավորություններ են 

առաջացնում և խրախուսում գործողություններ ինչպես պետությունների, այնպես էլ, 

անշուշտ, այլ կազմակերպությունների կողմից։ 

 

Հատված հոդվածից 

«ԿԽԱ օրակարգը կազմված է հետևյալ իրավական և քաղաքական գործիքներից․ 

• Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին 

կոնվենցիան (CEDAW, 1999թ․) կանանց համար նախատեսված մարդու 

իրավունքների պայմանագիր է, որն ուժի մեջ է մտել 1981 թվականին, և որին 

միացել է 188 պետություն։ Այն հիմնված է հակախտրականության և 

հավասարության սկզբունքների վրա և ներկայացնում է ընդհանուր բնույթի 

առաջարկություններ պետությունների համար․․․ 

• Պեկինի գործողությունների ծրագիրը (1995թ․) համաժողովի արդյունքում 

ստեղծված քաղաքականության շրջանակ է՝ ուղղված նաև ԿԽԱ օրակարգի 

իրականացմանը, որում ներկայացված հանձնառություններին համաձայնել է 189 

պետություն։ Ծրագրի նպատակն էր կանանց հավասար հասանելիության և 
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6453th mtg, UN Doc S/RES/1960 (Dec. 16, 2010); S.C. Res. 1889, U.N. SCOR, 6196th mtg, U.N. Doc. 

S/RES/1889 (Oct. 5, 2009); S.C. Res. 2122, U.N. SCOR, 7044th mtg, U.N. Doc. S/RES/2122 (Oct. 18, 2013)։ 
38 S.C. Res. 2122, U.N. SCOR, 7044th mtg, U.N. Doc. S/RES/2122 (Oct. 18, 2013)։ 

https://www.peacewomen.org/sites/default/files/igis_womeninpeaceandsecuritythroughunsr1325_millerpournikswaine_2014_0.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/igis_womeninpeaceandsecuritythroughunsr1325_millerpournikswaine_2014_0.pdf
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մասնակցության ապահովումը իշխանության կառուցվածքներում և ջանքերի 

գործադրումը հակամարտությունների կանխարգելման ու լուծման համար։ 

• Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի  

բանաձևեր․ 

o ՄԱԿԱԽԲ 1325 (2000թ․)․ համարվում է ուղենշային գործիք, քանի որ 

համապարփակ է և պարտադիր ուժ ունի Միավորված ազգերի 

կազմակերպության բոլոր անդամ պետությունների համար։ Այն անդամ 

պետություններին պարտադրում է հակամարտության նկատմամբ 

գենդերային աշխարհայացք ընդունել, մասնավորապես՝ գիտակցել, որ 

հակամարտությունը տղամարդկանց, կանանց, տղաների ու աղջիկների 

վրա տարբեր կերպ է ազդում, և համապատասխանեցրած արձագանքներ 

պահանջում։ Այն իրավունքահենք է, հիմնված է գենդերային 

հավասարության և կանանց իրավունքների վրա՝ իբրև խաղաղության 

հասնելու չափանիշներ։ Մասնավորապես՝ այն սեռական բռնությունը 

բնորոշում է որպես ռազմական գործողությունների մարտավարություն և 

միջազգային անվտանգության կարևորագույն մտահոգություն։ 

o ՄԱԿԱԽԲ 1820 (2008թ․)․ սեռական բռնությունը հստակորեն կապում է 

խաղաղությանն ու անվտանգությանը և այն համարում պատերազմի 

մարտավարություն ու հանցագործություն մարդկության դեմ։ 

o ՄԱԿԱԽԲ 1888 (2009թ․)․ համալրում է 1325 և 1820 բանաձևերը և կոչ 

անում․․․կանանց ավելի մեծ մասնակցության ազգային անվտանգության 

ուժերում և որպես խաղաղապահներ։ 

o ՄԱԿԱԽԲ 1889 (2009թ․)․ անդրադառնում է կանանց մասնակցության 

խոչընդոտներին խաղաղության գործընթացներում։ 

o ՄԱԿԱԽԲ 1960 (2010). Կենտրոնանում է սեռական բռնության վրա՝ 

որպես խաղաղության բանակցությունների ժամանակ օրակարգային 

թեմա, և պարտադրում է սիստեմատիկ կերպով մշտադիտարկել և 

հաշվետվություն ներկայացնել սեռական բռնության մասին՝ իբրև 

պատերազմական հանցագործություն։ 

o ՄԱԿԱԽԲ 2105 (2013թ․)․ վերահաստատում է նախորդ բանաձևերի 

հանձնառությունը և ընդգծում արդարադատության ու 

հաշվետվողականության խթանումը հակամարտության ժամանակ 

կատարված սեռական բռնության պարագայում։ 

o ՄԱԿԱԽԲ 2122 (2013թ․)․ ճանապարհային քարտեզ է գծում կանանց, 

խաղաղության և անվտանգության վերաբերյալ հանձնառությունների 

իրականացման առավել սիստեմատիկ մոտեցման համար։ Այն ընդգծում 

է գենդերային հավասարության ու կանանց զորեղացման ծայրահեղ 

կարևորությունը միջազգային խաղաղության ու անվտանգության 

համար»39։ 

 
39 Julia Palmiano Federer and Rachel Gasser, International Peace Mediation and Gender: Bridging the Divide 

(No Vol. 4, No. 5, BRICS Policy Center, Global South Centre for Mediation, November 2016) 10–11։  
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Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն թեմայով Անվտանգության խորհրդի 

կողմից վերջերս ընդունված բանաձևերն են՝ ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի 2242 

բանաձևը, որի նպատակն է Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգի 

բարելավված իրականացումը, և ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի 2467 բանաձևը, որն 

անդրադառնում է սեռական բռնության կանխարգելման և բռնության պարագայում 

հաշվետվողականության ապահովման ջանքերն ուժեղացնելու կարիքին։ 

Ինչպես նշել ենք, գենդերի շուրջ ստեղծված սոցիալական կառուցվածքները «կարող են 

հանգեցնել տղամարդկանց ու կանանց միջև իշխանության անհամաչափությունների 

բոլոր համատեքստներում, այդ թվում՝ ռազմական հակամարտության 

իրավիճակներում և դրանք լուծելու ջանքերում40»։ Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն օրակարգը մեզ դրդում է մտորել իշխանության այս 

անհամաչափությունների և դրանց կողմից արտադրվող, ներառականությունը 

խոչընդոտող պատնեշների շուրջ՝ որպես վերջնանպատակ սահմանելով առավել 

ներառական խաղաղության կառուցումը։ Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն 

օրակարգն ու Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևը բաղկացած են չորս 

հիմնասյունից, դրանք են՝ մասնակցություն, կանխարգելում, պաշտպանություն և 

օժանդակություն ու վերականգնում։ 

 

Մասնակցություն 

Ընդունելով այն փաստը, որ կանայք ու աղջիկները պետությունների մեծ մասի 

պարագայում կազմում եմ բնակչության շուրջ կեսը, այս հիմնասյունն անդրադառնում է 

խաղաղաշինությանը նպաստող բոլոր մեխանիզմներում ու գործընթացներում կանանց 

ներառելու կարիքին։ Սա ենթադրում է որոշումների կայացման գործընթացներ 

տեղական, ազգային, տարածաշրջանային ու միջազգային մակարդակներում։ Այն 

խթանում է կանանց ներառումը որպես խաղաղապահներ, միջնորդներ, բանակցություն 

վարողներ, որոշում կայացնողներ ազգային քաղաքական և իրավական իշխանական 

օղակներում, ոստիկանությունում և այլուր։ Կանանց և աղջիկների մասնակցությունը 

պետք է տեղի ունենա բոլոր մակարդակներում, այդ թվում՝ խաղաղության, 

խաղաղաշինության, խաղաղապահության գործընթացներում և հետհակամարտական 

վերակառուցման փուլում (այդ թվում՝ անվտանգության ոլորտում և իրավունքի 

գերակայության բարեփոխման մեջ)։ Սա նշանակում է, որ կանայք պետք է ներառվեն 

խաղաղության բանակցություններում։ Ավելին, կանայք պետք է պաշտոններ ստանձնեն 

խաղաղության գործողություններում, այդ թվում՝ որպես ռազմական համակարգի, 

ոստիկանության և քաղաքացիական ուժերի անձնակազմ։ Անշուշտ, այս 

առաքելությունները հավանաբար ավելի մեծ ազդեցություն կունենան կանանց 

ներկայության պարագայում, հատկապես տեղի խաղաղ բնակչության հետ 

հարաբերությունների ու վստահության կերտման փուլում։ Կանայք նաև, եթե կարճ 

ձևակերպենք, այդ գործողություններում ընդգրկվելու ընտրության իրավունք ունեն, 

 
40 Նույն տեղում, էջ 9։ 
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ուստի նման ընտրութան պարագայում նրանց մասնակցությունը խոչընդոտող 

պատնեշները պետք է վերացվեն։ 

 

Կանխարգելում 

Սա ներառում է հակամարտությամբ պայմանավորված կանանց և աղջիկների 

նկատմամբ ՍԳԲ-ի կանխարգելում։ Այն ընդգրկում է այնպիսի խնդիրների 

ուսումնասիրման կարիք, ինչպիսին են գենդերային բաղադրիչի ներառումը 

զորացրմանն ու նախկին մարտիկների վերաինտերգրմանն անդրադառնալիս, 

հակամարտության վաղ ահազանգման նշաններն ուսումնասիրելիս, 

հակամարտությամբ պայմանավորված սեռական բռնության ու դրա 

անպատժելիության կանխարգելումը, կանանց և աղջիկներին տրված մարդու 

իրավունքների պաշտպանությունների ուժեղացումը և տղամարդկանց ներառելու ու 

նրանց հետ աշխատելու կարիքը Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն 

օրակարգն իրականացնելիս։ Այն ընդգրկում է հարակից խնդիրներ, ինչպիսին են 

արդյունավետ կառավարումն ու իրավունքի գերակայությունը և խտրական 

գենդերային նորմերի խնդրականացումը։ Այս հիմնասյունը նաև պահանջում է կանանց 

մասնակցություն և առաջնորդություն կանխարգելիչ միջոցառումներում և որոշումների 

կայացման գործընթացներում ։ 

 

Պաշտպանություն 

Այս հիմնասյունը կենտրոնանում է կանանց և աղջիկների՝ գենդերային բռնությունից 

պաշտպանության վրա հակամարտության ընթացքում և դրանից հետո։ Սա ներառում 

է սեռական բռնությունը, այդ թվում՝ խաղաղապահների կողմից։ 

 

Օժանդակություն ու վերականգնում 

Այս հիմնասյունը պարտադրում է հաշվի առնել և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց 

կարիքները օժանդակության տրամադրման և վերականգման ժամանակ։ Սա ներառում 

է նրանց կարիքներն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ վերաբնակեցում, 

մարդասիրական օգնություն, զինաթափում, զորացրում և նախկին մարտիկների 

վերաինտեգրում, աջակցություն ներքին տեղահանված անձանց և փախստականներին, 

պետականաշինություն, անվտանգության ոլորտի՝ գենդերային 

առանձնահատկություններին արձագանքող բարեփոխում, իրավունքի 

գերակայության՝ գենդերային առանձնահատկություններին արձագանքող 

բարեփոխում։ Այն կարող է նաև ներառել անցումային արդարադատության 

գենդերազգայուն մեխանիզմներ, որոնց նպատակն է ճշմարտության խոստովանումն ու 

հասարակության ամոքումը անցյալում կատարված մարդու իրավունքների 

ոտնահարումների վերաբերյալ։ 

Ազգային մակարդակում բազմաթիվ պետություններ հեղինակել են Գործողությունների 

ազգային ծրագրեր (ԳԱԾ-եր) Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն թեմայով 
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(իրականացնելով ԱԽ 1325 բանաձևը)՝ վերոնշյալ չորս հիմնասյուներին ազգային 

դիտանկյունից անդրադառնալու նպատակով։ ԳԱԾ-երը որպես կանոն ազգային 

քաղաքականություններ են այն մասին, թե պետություններն ինչպես են կատարելու 

Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգի իրենց հանձնառությունները41։ 

2019 թ․ դրությամբ 74 պետություն մշակել և ընդունել է ԳԱԾ։ Տարածաշրջանային 

կազմակերպությունները, ինչպիսին են ԵՄ-ն, ՆԱՏՕ-ն, Արևմտաաֆրիկյան 

պետությունների տնտեսական համայնքը (ԱՊՏՀ), Աֆրիկյան միությունը և մյուսները, 

նույնպես ընդունել են տարածաշրջանային գործողությունների ծրագրեր Կանայք, 

խաղաղություն և անվտանգություն թեմայով։ Այս ԳԱԾ-երի մի մասն ավելի 

արդյունավետ ձևակերպումներ ունի՝ ի համեմատ մյուսների։ 

Վերջերս Հայաստանն իր սեփական Գործողությունների ազգային ծրագիրն ընդունեց՝ 

նշելով, թե ինչ է պլանավորում անել Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն 

ոլորտում։ Կից հղմամբ կարող եք տեսնել ԳԱԾ-ի հայերեն տարբերակը։ ԳԱԾ-ից պարզ 

չէ, թե ԿԽԱ առաջարկված գործողություններն ինչպես են ֆինանսավորվելու, 

բազմաթիվ տեղին խնդիրների դեռևս անդրադարձ չկա, սակայն ԳԱԾ-ի մշակումն 

առնվազն օրակարգային է դարձնում այս թեմայով քննարկումները Հայաստանի 

համար։ 

Հայաստանի «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» խորագրով 

Գործողությունների ազգային ծրագիրը․  <https://www.e-gov.am/gov-

decrees/item/31526/>։ 

 

Շատ կարևոր է, որ այս հանձնառությունները մշտադիտարկվեն և հիմք հանդիսանան 

ապագա ԳԱԾ-երի համար, որ պետք է մշակվեն կառավարության, հայաստանյան 

քաղաքացիական հասարակության, այդ թվում՝ կանանց կազմակերպությունների 

կողմից։ Էական է նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը դրամական միջոցներ 

տրամադրի Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն ԳԱԾ-ի իր 

հանձնառություններն իրականացնելու համար։ 

 
41 For details on some of these National Action Plans (NAPs) on WPS, see, Peace Women 

<http://www.peacewomen.org/member-states>: 

ԼՍԵԼ 

 «Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն» խորագրով Հայաստանի 

առաջին Գործողությունների ազգային 

ծրագիրը  

https://www.mfa.am/en/speeches/2019/03/15/fm_s

peech_nato_week/9231։  

https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/31526/
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/31526/
http://www.peacewomen.org/member-states
https://www.mfa.am/en/speeches/2019/03/15/fm_speech_nato_week/9231
https://www.mfa.am/en/speeches/2019/03/15/fm_speech_nato_week/9231
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Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն բանաձևերը ստեղծվել են, որպեսզի 

պետություններին և խաղաղության ու անվտանգության խնդիրներով աշխատող 

միջազգային, տարածաշրջանային ու այլ դերակատարներին խրախուսեն իրենց 

ծրագրերում ու նախագծերում աստիճանաբար գենդերային դիտարկումներ ընդգրկել։ 

Սա ենթադրում է գործողությունների ֆինանսավորում կանանց մասնակցությունն 

ապահովելու համար42 և ընդհանուր առմամբ նրանց գործունեության գենդերային 

ազդեցությունների դիտարկում43։ Բանաձևերից մեկը, օրինակ, ընդգծում է, որ կանանց 

եզրայնացումը սոցիալ-տնտեսական և հանրային ոլորտներում խարխլում է 

զարգացման և կայուն խաղաղության ու անվտանգության հնարավորությունները44։  

Իհարկե, Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգում ներառված 

խնդիրների մեծ մասն արդեն իսկ ընդգրկված է մարդու իրավունքների միջազգային 

գործիքներում, ինչպես, օրինակ, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, 

Քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրում, 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրում, 

Կանանց խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայում։ 

Այդուհանդերձ, օրակարգն այս իրավունքները կապում է խաղաղության հետ և մեզ մի 

կարևոր գործիք ընձեռում խաղաղության ու կայունության առաջխաղացման համար45։ 

2015թ․ լույս տեսավ Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգի և 

Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի՝ ՄԱԿ-ի կողմից հանձնարարված 

«Համաշխարհային ուսումնասիրությունը»։ Ուսումնասիրությունն ընդգծեց բազմաթիվ 

ձեռքբերումներ և հնարավորություններ, բայց նաև մի շարք շարունակական 

մարտահրավերներ։ 2020թ․ լրանում է Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն 

խորագրով Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի 20-ամյակը, ինչը նշանակում է, որ 

հավանաբար բազմաթիվ քննարկումներ կծավալվեն այն մասին, թե ինչ քայլեր են 

պետությունները, այդ թվում՝ Հայաստանը, ձեռնարկել օրակարգի իրականացման և 

իրենց հանձնառությունների կատարման ուղղությամբ։   

 

 
42 S.C. Res. 1889, U.N. SCOR, 6196th mtg, U.N. Doc. S/RES/1889 (Oct. 5, 2009)։ 
43 Strengthening and Coordinating United Nations Rule of Law Activities - Report of the Secretary General, 66th 

sess, U.N. Doc. A/66/133 (Aug. 8, 2011) [2]; NATO/EAPC policy for implementing UNSCR 1325 on Women, 

Peace and Security, and related Resolutions (NATO, June 2007) 

<https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_76395.htm>։ 
44 Նույն տեղում։  
45 Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res 217 (III) A, UN Doc A/RES/217(III), Dec. 10, 1948; 

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (Dec. 18, 1979), 1249 U.N.T.S. 

13; International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171; See further, 

OHCHR, Women’s Rights are Human Rights, 

<https://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf>; World Conference on Human 

Rights, June 14-25, 1993, Vienna Declaration and Programme of Action, U.N. Doc. A/CONF.157/23 (July 12, 

1993) ¶37: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_76395.htm
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Բ. Կանայք որպես խաղաղարարներ 

 

Առաջին hամաշխարհային պատերազմի ժամանակ ամիսներ շարունակ պայքարելուց 

հետո ավելի քան հազար կին հավաքվել էր Նիդերլանդների Հաագա քաղաքում՝ Կանանց 

միջազգային համագումարին մասնակցելու համար: Կանայք կոչ էին անում վերջ դնել 

պատերազմին և դրան հասնելու տարբեր եղանակներ առաջարկում: Նրանք եկել էին 

Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի տարբեր անկյուններից՝ բարձրաձայնելու այն կործանարար 

ազդեցությունների մասին, որ հակամարտությունը թողնում էր սոցիալական 

արդարության, մարդու իրավունքների և խաղաղ բնակչության, այդ թվում՝ 

տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների վրա: Այս ամենի արդյունքում հիմնադրվում է 

«Կանանց միջազգային կոմիտե՝ հանուն մշտական խաղաղության» միավորումը (1919 

թ․ վերանվանվում է «Կանանց միջազգային լիգա՝ հանուն խաղաղության և 

ազատության» (ԿՄԼԽԱ)):  Այլ  կանանց խմբավորումների հետ միասին՝ ԿՄԼԽԱ-ն 

ակտիվ է եղել խաղաղաշինության ոլորտում, հատկապես Անվտանգության խորհրդի 

1325  բանաձևի ընդունման ջատագովման հարցում:  Վերջինս կանանց շարժման 

առաջին մեծ հաջողությունը չէր բնավ: Բանաձևի՝ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կողմից 

ընդունվելուց 5 տարի առաջ՝ 1995 թվականին,  Պեկինում խոշորագույն միջազգային 

համագումար անցկացվեց 17 000 մասնակցով և 30 000 գործողությամբ: 

Ակտիվիստները բարձրաձայնում էին խաղաղության բանակցությունների սեղանի 

շուրջ կանանց ներգրավելու կարիքի և կանանց ու աղջիկների վրա պատերազմի թողած 

սարսափելի հետևանքների մասին: Համագումարի արդյունքում ծնված Պեկինյան 

հռչակագիրը և գործողությունների ծրագիրը որոշ առումներով ավելի հեռուն գնացին, 

քան Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևը՝ կոչ անելով վերջ դնել բոլոր 

պատերազմներին: Փաստաթուղթը նաև պահանջում էր  կանանց մասնակցություն 

խաղաղության և անվտանգության խթանման հարցում,  կանանց հավասարություն ու 

զորեղացում և կոչ անում պաշտպանել կանանց իրավունքները հակամարտության 

ժամանակ: Այն, ըստ էության, հակառազմատենչական դիրքորոշում ընդունեց՝ 

հասարակությանը կոչ անելով իրապես մարտահրավեր նետել գենդերային նորմերին, 

որոնք հանգեցնում են զինված հակամարտության և հավերժացնում են այն:  Կանայք, 

  

«Սակայն կանայք, որ այդքան լավ գիտեն հակամարտության 

գինը, հաճախ նաև տղամարդկանցից ավելի լավ են 

պատրաստված այն կանխարգելելուն կամ լուծելուն: Սերունդներ 

շարունակ կանայք խաղաղություն են ուսուցանել թե՛ իրենց 

ընտանիքներում, թե՛ հասարակություններում: Նրանք նպաստել 

են կամուրջներ, այլ ոչ թե պատեր կառուցելուն: Նրանք վճռական 

դեր են խաղացել հասարակական կարգը պահպանելու հարցում 

այն ժամանակ, երբ համայնքները փլուզվել են»։   

Քոֆի Անան՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղար, 2000 թ. SG/SM/7598 
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խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգում պատերազմի ավարտը հատուկ 

կերպով շարադրված չէ: Պեկին +20-ում՝ 1995 թվականի համագումարից 20 տարի անց, 

մատնանշվեցին մի շարք առանցքային ուղերձներ, որոնք ներկայացված են ստորև․ 

 

Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգը խաղաղաշինության և 

որոշումների կայացման հետհակամարտական գործընթացներում կանանց 

մասնակցության կոչ է անում։ Այն ներառում է խաղաղության գործընթացներում 

կանանց իմաստալից մասնակցության և խաղաղության ու հրադադարի 

համաձայնագրերում գենդերազգայուն հոդվածների ներառման կոչ: ՄԱԿ-ի Կանանց մի 

ուսումնասիրությունում, որը ներառում է 1992-2011 թթ․ընթացքում տեղի ունեցած 

խաղաղության 31 գործընթաց, նշված է, որ կանայք խաղաղության այդ 

գործընթացներում կազմել են միայն․  

Առանցքային ուղերձներ - Պեկին +20 

• «Չնայած Կանայք խաղաղություն և անվտանգություն համաշխարհային 

oրակարգի իրականացման  առաջադիմությանը` անապահովության, 

երկարող ճգնաժամերի, աղքատության և խորացող 

անհավասարությունների, ինչպես նաև բռնի ծայրահեղականության աճի 

պես նորահայտ սպառնալիքների առավել լայն համատեքստը ծառայել է 

առաջընթացը սահմանափակելուն կամ նույնիսկ խափանելուն:      

• Կանանց լիակատար և հավասար մասնակցությունը խաղաղությանն ու 

անվտանգությանը վերաբերող բոլոր հարցերում էական է խաղաղության 

հասնելու և այն պահպանելու համար․ այդուհանդերձ, կանայք 

թերներկայացված են մնում անվտանգության ոլորտի 

կառուցվածքներում, մասնավորապես՝ որոշումների կայացման և 

ղեկավար պաշտոններում:  

• Առաջընթացի արագացումը պահանջում է Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն համաշխարհային օրակարգի արագացված 

իրագործում՝ գենդերային առանձնահատկություններին արձագանքող 

քաղաքականությունների, խաղաղության գործընթացներում կանանց 

հավասար մասնակցության ու ներկայացվածության ապահովման և 

հակամարտությունից տուժած տարածքներում գենդերային 

վերլուծությունների ու քաղաքականությունների մշակման համար 

անհրաժեշտ  սեռային տարբերակմամբ տվյալների հավաքագրման 

բարելավման միջոցով։  

(ՄԱԿ-ի Կանայք, Ամփոփիչ զեկույց.  «Պեկինյան հռչակագիրը և 

գործողությունների ծրագիրը դառնում են 20 տարեկան, տե՛ս  (UN Women, Summary 

Report: The Beijing Declaration and Platform for Action Turns 20 (UN Women, 2015), 22)։ 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/sg%20report_synthesis-en_web.pdf?la=en&vs=5547#page=22
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/sg%20report_synthesis-en_web.pdf?la=en&vs=5547#page=22
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• խաղաղության համաձայնագիր ստորագրողների 4%-ը, 

• գլխավոր միջնորդների 2.4%-ը և 

• բանակցողների 9%-ը46:  

Իրապես հարց է առաջանում, թե ում խաղաղությունն են բանակցում, և ովքեր: 

Անշուշտ, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության գործընթացին,  

կանանց ձայնը եզրայնացվել է առնվազն խաղաղության պաշտոնական 

բանակցություններում: Կանայք Մինսկի գործընթացի առաջնագծում չեն եղել, սակայն 

ավելի շատ ներկա են գտնվել ոչ պաշտոնական խաղաղաշինական տարածքներում47:     

Ամբողջ աշխարհի մակարդակում խաղաղության գործընթացները բոլորի համար 

առավել ներառական դարձնելու իրական կարիք կա: Ըստ Պալմիանո Ֆեդերերի 

(Palmiano Federer) և Գասսերի (Gasser)՝ «Խաղաղության ներառական 

համաձայնագրերը նշանակում են, որ ․․․խաղաղության համաձայնագրի հոդվածները 

հաշվի են առնում հասարակության ավելի լայն շերտեր, այդ թվում՝ կանանց, 

քաղաքացիական հասարակությունը և երեխաներին, և որ դրանք զուտ բանակցող 

կողմերի միջև իշխանությունը կիսելու պայմանավորվածություններ չեն48:  

Դժվար է պատկերացնել, թե բնակչության կեսի կամ կեսից ավելիի բացառումը ինչպես 

կարող է հանգեցնել կենսակայուն խաղաղության, որը կլինի բոլորի համար։ Փաստերը 

նաև ցույց են տալիս, որ խաղաղության համաձայնագրերն ու գործընթացները, որոնք 

կանանց ներառում են բանակցության փուլում,  ամենայն հավանականությամբ ավելի 

 
46 United Nations Women. 2012. “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between 

Presence and Influence.” New York: UN Women։  
47 OSCE, Inclusion of Women and Effective Peace Processes: A Toolkit, p 30 

<https://www.osce.org/secretariat/440735?download=true>; Sinead Walsh, Nagorno-Karabakh a Gender 

Inclusive Approach to Peace (9 October 2014) Open Democracy < 

https://www.opendemocracy.net/en/odr/nagornokarabakh-gender-inclusive-approach-to-peace/>: 
48 Palmiano Federer and Gasser (n 35) 8։ 

Առանցքային  ուղերձ 

Անշուշտ, փաստերը ցույց են տալիս, որ․ 

• Երբ կանայք մասնակցում են խաղաղության գործընթացներին, 

հավանականությունը, որ կնքված համաձայնագիրը կտևի ավելի քան 15 

տարի, մեծանում է 35%-ով։  

• Խաղաղության համաձայնագրերի ձախողման հավանականությունը 

64%-ով նվազում է, երբ քաղաքացիական հասարակությունը և կանանց 

կազմակերպությունները մասնակցում են դրանց ձևավորման 

աշխատանքներում։ 

(«Կանանց մասնակցությունը խաղաղության գործընթացներին», տե՛ս Women’s 

Participation in Peace Processes, Council on Foreign Relations 

<https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-

processes#Introduction>)։ 

 

https://www.osce.org/secretariat/440735?download=true
https://www.opendemocracy.net/en/odr/nagornokarabakh-gender-inclusive-approach-to-peace/
https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes#Introduction
https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes#Introduction
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երկարատև բնույթ կունենան ոչ միայն բովանդակության, այլև օրինականության 

առումով:   

Վեճերի խաղաղ լուծման կարիքը շարադրված է 1945թ․ ընդունված ՄԱԿ-ի 

կանոնադրության 33-րդ հոդվածում: Խաղաղության երկխոսությունները հաճախ տեղի 

են ունենում տարբեր ֆորումներում և ընթանում մի շարք ուղիներով: Այստեղ մենք 

կարճ կանդրադառնանք առաջին, երկրորդ և երրորդ ուղու դիվանագիտությանը, որը 

բնորոշ է հայկական համատեքստին, մասնավորապես՝ Լեռնային Ղարաբաղի սառը 

հակամարտութան շրջանակներում: 

«Առաջին ուղու գործընթացները տեղի են ունենում բանակցող կողմերի պաշտոնական 

ներկայացուցիչների միջև այնպիսի ֆորմալ միջնորդի լիազորությամբ, ինչպիսին 

Միացյալ ազգերի կազմակերպությունն է, որևէ պետության ներկայացուցիչ կամ 

տարածաշրջանային կազմակերպություն:  Երկրորդ ուղու գործընթացները տեղի են 

ունենում հասարակական կազմակերպությունների ազդեցիկ ներկայացուցիչների և 

համայնքներում որոշումներ կայացնող այլ անձանց միջև: Երրորդ ուղու 

գործընթացներն իրականանում են արմատաբուխ նախաձեռնությունների 

մակարդակում49: 

Վերնախավային դերակատարները, որոնք տղամարդիկ են, սովորաբար հակված են 

գերիշխող դիրք ունենալ առաջին ուղու դիվանագիտության այնպիսի 

գործընթացներում, ինչպիսիք են խաղաղության և հրադադարի պաշտոնական 

բանակցությունները: Պատմության մեջ կանայք հիմնականում բացառված են եղել 

խաղաղության այդ պաշտոնական գործընթացներից: Երկրորդ և Երրորդ ուղու 

գործընթացները ոչ պաշտոնական բնույթ են կրում, ավելի շատ ուղղված են միջին և 

արմատաբուխ (տեղական) մակարդակներին և առավել հասանելի են եղել 

եզրայնացված խմբերի, այդ թվում՝ կանանց համար։ Ինչպես նշեցինք, այս ամենն 

ակներևաբար բնորոշ է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության գործընթացում 

կանանց մասնակցությանը թե՛ Հայաստանում և թե՛ Ադրբեջանում: 

Բռնի հակամարտությանը վերջ դնելու նպատակով իրականացվող միջնորդությունը 

հակամարտության լուծման կարևոր ձև է: Միջնորդությունը կարելի է սահմանել որպես 

«մի գործընթաց, որում երրորդ կողմը երկու կամ ավելի կողմերին, նրանց 

համաձայնությամբ, սատարում է, որպեսզի հակամարտությունը կանխարգելվի, 

կարգավորվի կամ լուծվի փոխադարձաբար ընդունելի համաձայնագրեր կնքելու 

միջոցով»50: 

Խաղաղության բանակցությունների բովանդակությունն առնչվում է առավել լայն 

առումով սահմանված հինգ խնդրահարույց ոլորտի հետ՝ անվտանգություն, 

արդարադատություն, իշխանությունը կիսելու տարբերակներ, սոցիալական խնդիրներ 

և «բնական ռեսուրսների տնտեսագիտություն ու կառավարում»51:    Խաղաղության 

գործընթացներում «գենդերային ոսպնյակի» կիրառումը և իրապես, այս խնդիրների 

 
49 Նույն տեղում։ 
50 United Nations. “United Nations Guidance for Effective Mediation.” 2012. New York: United Nations։ 
51 Palmiano Federer and Gasser (n 32) 7։ 
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հետ կապված կանանց ու տղամարդկանց ունեցած փորձառությունների դիտարկումը 

կարող է մեզ նոր պատկերացումներ տալ և անշուշտ ընդլայնել քննարկման դրված 

հիմնախնդիրների շրջանակը զինված հակամարտությունից, իշխանությունից, 

տարածքային նկատառումներից անդին:   Եվ իսկապես, կանանց ներառումը հաճախ 

նշանակում է սոցիալական նկատառումների, սոցիալական արդարության խնդիրների, 

գենդերային բռնության և մարդու իրավունքների ոտնահարման այլ ձևերի առավել լայն 

ներառում բանակցային սեղան: 

Պարզ ասած՝ կանայք խաղաղության գործընթացներին ներկա գտնվելու իրավունք 

ունեն, քանի որ դա ազդում է թե՛ իրենց սեփական, թե՛ իրենց ընտանիքների կյանքի վրա: 

Ուստի, մենք պետք է և՛ տղամարդկանց, և՛ կանանց դիտարկենք որպես այս 

գործընթացներին հավասար մասնակցության իրավունք ունեցողների, ինչը վերաբերում 

է հասարակության բոլոր շերտերին, այդ թվում՝ երիտասարդությանը52: Եթե 

խաղաղության, այդ թվում՝ Առաջին ուղու պաշտոնական գործընթացների սպասված 

արդյունքները խաղաղությունն ու կայունությունն են, ապա բոլորի տեսակետները 

պետք է ներառվեն՝ սահմանելու համար այն, թե ինչ է  խաղաղությունը: Միայն 

պատերազմող կողմերի կամ զինակիրների տեսակետները բավարար չեն:  

Զուտ խաղաղության բանակցություններում կամ որոշումների կայացման 

համատեքստում սակավաթիվ կանանց ներգրավումը հաճախ բավարար չէ:  Ընդհանուր 

առմամբ՝ նրանք չեն կարող ներկայացնել կանանց պարզապես այն հիմքով, որ իրենք 

կանայք են,  և վստահաբար կանայք չպետք է դիտարկվեն որպես միայն մեկ ձայն 

ունեցող համախումբ: Վստահաբար, մենք նույն կերպ չենք կարող բոլոր տղամարդկանց 

դիտարկել որպես մեկ ձայնով խոսող մի խումբ։ Ավելին, որոշ կանայք գուցե չունենան 

բանակցություններին մասնակցելու համար համապատասխան հմտություն, ինչպես 

խաղաղ բանակցություններին այդուհանդերձ մասնակցող որոշ տղամարդկանց 

դեպքում է։ Ինչպես նշել է տիկին Բինետա Դիոպը (Bineta Diop, ներկայումս Աֆրիկյան 

միության բանագնաց Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն հարցերով) 2003 

թվականին, եթե չկա կանանց կրիտիկական զանգված խաղաղության 

բանակցություննների սեղանի շուրջ, ապա «նրանք ասես պարզապես խաղալիք լինեն 

տղամարդկանց կառուցվածքում։ Եթե ընդամենը մի կին կա 30 տղամարդու կողքին, 

որոնք տարբերվող օրակարգ ունեն,  ինչպե՞ս կարող է այդ կինը գործել»: Կանանց 

կրիտիկական զանգվածը կարող է փոխել սա: Ըստ Դիոպի՝ «երբ կանայք խմբով են, 

կտեսնեք, որ նրանք  այլ կերպ են գործում՝ միասին՝ որպես կանայք: Դուք նաև կտեսնեք, 

որ տղամարդիկ էլ են ուրիշ կերպ գործում, քանի որ գործընթացն այլևս չի 

իրականացվում տղամարդկանց գերիշխանության ներքո53։  

 
52 ‘Resources on Youth, Peace and Security | United Nations For Youth’, United Nations Youth (11 July 2017) 

<https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2017/resources-on-youth-peace-and-

security.html>։ 
53 Michael Fleshman, ‘African Women Struggle for a Seat at the Peace Table | Africa Renewal’ (February 

2003) Africa Renewal <https://www.un.org/africarenewal/magazine/february-2003/african-women-struggle-

seat-peace-table>։ 
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Հիմնվելով վերոնշյալի վրա՝ չպետք է ենթադրել, թե բոլոր տղամարդիկ հետաքրքրված են 

պատերազմով, իսկ բոլոր կանայք՝ խաղաղությամբ: Այն վարկածը, ըստ որի՝ կանայք 

ավելի շատ են հետաքրքրված խաղաղությամբ, քան տղամարդիկ, զերծ չէ 

քննադատությունից․  օրինակ՝ կանայք կարող են նաև հակամարտության ժամանակ 

բռնություն գործադրել և անշուշտ, հակամարտությանը միանալու ընտրություն 

կատարել54: 

 

 

 
54 Mckay, S. and D. Mazurana. 2004. “Where are the Girls? Girls in Fighting Forces in Northern Uganda, Sierra 

Leone and Mozambique: Their Lives During and After War.” Montreal: Rights and Democracy։ 

“Ինչպես որ ոչ բոլոր տղամարդիկ, այնպես էլ ոչ բոլոր կանայք են 

կիսում նույն հետաքրքրություններն ու առաջնահերթությունները: 

Կանանց միջև կան դասակարգային, էթնիկ, կրոնական, տարիքային 

և այլ տարբերություններ, և դրանք հաճախ են ուժգնանում 

հակամարտության ժամանակ»։ 

«Գենդերը միջնորդության ժամանակ», տե՛ս (Center for Security Studies 

ETH Zurich and Swisspeace, 2nded, 2017), 114)։ 

 

 

«Շատ մշակույթներում կանանց ավանդաբար վերագրել են անձնական, 

կենցաղային ոլորտը, և նրանց արգելվել է մուտք գործել տղամարդկանց 

գերիշխանության ներքո գործող հանրային ոլորտ՝ երեխաների ու ընտանիքի այլ 

անդամների առաջնային խնամողի իրենց դերի պատճառով: Այս տարանջատման 

հիմքում ընկած են կանանց՝ որպես զգացմունքային և հոգատար, իսկ 

տղամարդկանց՝ որպես ռացիոնալ և պրագմատիկ պատկերող գենդերային 

կարծրատիպերը, որոնք շարունակում են խոչընդոտել կանանց մասնակցությանը 

քաղաքականությանը և կանանց մուտքն իշխանական օղակներ: Որոշ 

մշակույթներում կանայք քաղաքականությունը համարում են «կեղտոտ» մի բան, 

տղամարդկանց բնագավառ՝ այդպիսով սահմանափակելով իրենց քաղաքական 

մասնակցությունը: Այդուհանդերձ, հակամարտությունը կարող է փոխել այս 

դերային ակնկալիքները, ինչի արդյունքում հնարավոր է, որ կանայք նույնպես 

ավելի մեծ ազդեցության ձգտեն հասարակության քաղաքական կյանքում:  

(Գենդերը միջնորդության ժամանակ․ վարժությունների ձեռնարկ 

վերապատրաստողների համար, տե՛ս (Center for Security Studies, ETH Zurich and 

Swisspeace, 2nd ed, 2017) 84-85)։ 
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Խաղաղության գործընթացներում կանանց ներգրավելուն ուղղված ջանքերը՝ անկախ 

Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգից, դեռ երկար ճանապարհ 

ունեն անցնելու: Նույնիսկ հենց ՄԱԿ-ում՝ միջնորդական խմբերում կամ ՄԱԿ-ի 

բանագնացների բարձր պաշտոններում, կանայք խիստ սակավաթիվ են: Անհրաժեշտ է, 

որ կանայք ստանձնեն բարձր ղեկավար պաշտոններ խաղաղության գործընթացներում, 

որպեսզի վերջիններս հաջողեն: Այդուհանդերձ, վերադառնալով տղամարդկանց դերին, 

միայն կանայք չէ, որ խաղաղության գործընթացներում գենդերային ոսպնյակ 

կիրառելու իրավասություն ունեն: Տղամարդիկ նույնպես կարող են գործել՝ իբրև 

գենդերային մոտեցումների և կանանց իրավունքների առաջամարտիկներ:  

 

Կանայք խաղաղաշինության մեջ – oրինակներ 

Ամբողջ աշխարհում կանայք խոշոր ներդրում են ունեցել խաղաղաշինության մեջ, 

հաճախ առերեսվելով սեփական անձին սպառնացող վտանգներին ու ոտնձգությանը: 

Սակայն այս ջանքերը հաճախ են թերագնահատվում կամ մնում առհասարակ 

չգնահատված:  Առավել հաճախ մենք գնահատում ենք պատերազմի, ոչ թե 

խաղաղության հերոսներին: Պատմության մեջ բազում հակամարտությունների 

ժամանակ կանայք շատ ակտիվ են եղել խաղաղության հաստատման համար մղվող 

քաղաքացիական հասարակության շարժումներում:   

Այստեղ միայն մի քանի օրինակ կարող ենք ընդգծել, բայց կանայք և 

խաղաղաշինությունը թեմայով հարուստ գրականություն կա, իսկ որոշ նյութեր նշված 

են առաջարկվող գրականության ցանկում: Խաղաղաշինության այդ փորձերից մի քանի 

օրինակ ներկայացված է ստորև․ 

 

Հյուսիսային Իռլանդիան և կին խաղաղարարները  

Հատված հոդվածից  

«Խաղաղության գործընթացը, որը հանգեցրեց 1998 թվականին Հյուսիսային 

Իռլանդիայում Ավագ ուրբաթի համաձայնագրի կնքմանը,  ցույց է տալիս, թե գոյություն 

ունեցող դասական քաղաքական կառուցվածքներն ինչպես ստեղծեցին տարածք 

խաղաղության բանակցություններում կանանց մասնակցության համար: 

Հակամարտությունը, որի մի առանձին շրջան տևել է մի քանի տասնամյակ և հայտնի է 

«Փորձանք» անունով, սկսվել էր 1960ականներին, երբ կաթոլիկ համայնքը, կարծելով, որ 

սիստեմիկ կերպով խտրականության էր ենթարկվում միութենականների 

գերիշխանությամբ գործող խորհրդարանի կողմից, հավասար իրավունքների արշավ 

ձեռնարկեց: Սակայն որոշ միութենականներ կարծեցին, որ բողոքականների 

գերիշխանությունը սպառնալիքի տակ է: Լարված իրավիճակը վերաճեց բռնության, և 

1972 թվականին բրիտանական կառավարությունն անմիջական վերահսկողություն 

սահմանեց: Բռնությունը սաստկացավ, և կիսառազմականացված խմբերը սկսեցին 

մահաբեր բռնություն կիրառել, ինչի արդյունքում ավելի քան 3000 մարդ սպանվեց, մեծ 

մասը՝ խաղաղ բնակչություն: 1985 թվականին կնքված անգլո-իռլանդական 
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համաձայնագիրը Դուբլինին թույլ տվեց միանալ հակամարտության քննարկումներին, 

և 1990ականների սկզբին Լոնդոնն ու Դուբլինը բազմակողմանի բանակցություններ 

սկսեցին:  Հրադադարների և ամիսներ տևած բանակցությունների արդյունքում 1998 

թվականին կնքվեց Ավագ ուրբաթի համաձայնագիրը: 

Խաղաղության բանակցություններին մասնակցելու համար կանայք հակամարտության 

գոտիներում հիմնեցին «Հյուսիսային Իռլանդիայի կանանց կոալիցիա» անվանումով 

քաղաքական կուսակցությունը: Նրանք մասնակցեցին ընտրություններին և, ձայների 1 

տոկոսը ստանալով, բանակցության սեղանի երկու տեղ ստացան, որտեղ էլ 

առաջադրեցին միայն կանանցից բաղկացած միջհամայնքային թիմ:  Վերջիններս 

նույնպես մանդատ ստացան և այդ ելակետն օգտագործեցին քաղբանտարկյալների 

վերաինտեգրման հարցը բանակցելու և հակամարտության գոտիներում միջնորդական 

առաքելություն ստանձնելու նպատակով55»: 

Հյուսիսային Իռլանդիայի խաղաղության գործընթացում կանանց հսկայական 

ներդրումն այն էր, որ նրանք հակամարտության գոտիներում աշխատանք տանելու 

նպատակով իրենց տարբեր քաղաքական հայացքները, հասարակական 

պատկանելիությունն ու պատմական տրավման մի կողմ դնելու կարողություն 

դրսևորեցին՝ լինեին կաթոլիկ, թե բողոքական: Սա մասնակիորեն պայմանավորված էր 

հակամարտության արդյունքում սպանված երեխաների հանգամանքով և 

հակամարտության պատճառած տրավմայով, որը վերապրում էին բոլոր համայնքները:  

 

Մանո գետի կանանց խաղաղության ցանց 

Կարևոր և հաջողված մի նախաձեռնություն էր Մանո գետի կանանց խաղաղության 

ցանցը (ՄԱԳԿԱԽԱՑ), որը համախմբել էր Գվինեայի, Լիբերիայի և Սիերա Լեոնեի 

կանանց: Ցանցը կազմավորվել էր այն համոզմամբ, որ կանանց կոլեկտիվ աշխատանքը, 

տարակարծություններով հանդերձ, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման 

գրավականներից մեկն է56: Այս ցանցն ունի բազմաթիվ ենթակոմիտեներ ողջ 

տարածաշրջանով մեկ: Ղեկավարումն իրականանում է ռոտացիոն մեթոդով, և 

ղեկավարման մարմինը մշտապես ներառում է ներկայացուցիչներ տարածաշրջանի 

բոլոր երկրներից։  Այն «բաղկացած է կին առաջնորդներից, գյուղաբնակ կանանցից, կին 

հաղորդակիցներից, կին քաղաքական գործիչներից և խորհրդարանականներից, 

կանանց իրավունքները պաշտպանող ակտիվիստներից, արհմիության կին 

անդամներից, կրոնական և գործարար կանանցից» (marwopnet.org): Ցանցը մեծ 

ազդեցություն է ունեցել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ջանքերում, 

մասնավորապես՝ երկրների ղեկավարներին բանակցության սեղանի շուրջ հավաքելու 

հարցում: 

 

 
55 Նույն տեղում, էջ15։ 
56 Stephanie Anne Johnson, ‘Women, Shared Leadership, and Policy: The Mano River Women’s Peace 

Network Case Study’ (2011) 4(8) The Journal of Pan African Studies 15։  
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Կանայք, գենդերը և Կոլումբիայի խաղաղության գործընթացը 

Ստորև ներակայացված հոդվածի հատվածն այս մոդուլում ներառվել է՝ ցույց տալու 

համար բավականին առաջադիմական այն եղանակը, որով գենդերային հարցերն ու 

կանայք ինտեգրվել են Կոլումբիայի խաղաղության գործընթաց։ Կատարյալից հեռու 

լինելով հանդերձ, այն, այդուամենայնիվ, խաղաղության գործընթացում գենդերային 

խնդիրներն արդյունավետ կերպով արծարծելու օրինակ է:  

 

Հատված հոդվածից  

«Կոլումբիայի հակամարտությունը, որը սկսվել է մոտ 60 տարի առաջ, ցածր 

ինտենսիվությամբ անհամաչափորեն ընթացող պատերազմ է Կոլումբիայի 

կառավարության, կիսառազմական խմբերի, հանցագործ միավորումների և ձախ 

պարտիզանների միջև, ինչպիսին Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժերն են 

(FARC) և Ազգային ազատագրական բանակը (ELN), որոնք միմյանց դեմ պայքարում են 

Կոլումբիայում իրենց ազդեցությունը մեծացնելու համար: 1960-2013 թվականների 

ընթացքում հակամարտության ժամանակ մահացել է մոտավորապես 220 000 մարդ, 

որոնց մեծ մասը՝ խաղաղ բնակչություն, իսկ ավելի քան հինգ միլիոն քաղաքացի 

վտարվել է իր տնից: 2016 թվականի հունիսի 23-ին Կոլումբիայի կառավարությունը և 

FARC-ի ապստամբները ստորագրեցին պատմական նշանակության հրադադարի 

պայմանագիր՝ կողմերին մոտեցնելով հինգ տասնամյակ տևողությամբ 

հակամարտության վերջաբանին: Այդուհանդերձ, 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին 

Կոլումբիայի հանրության աննշան մեծամասնությունը չեղարկեց պայմանագիրը: 

2014 թվականին Կոլումբիայի կառավարությունը և FARC-ը հայտարարեցին 

խաղաղության գործընթացում գենդերային հիմնահարցերի ենթաhանձնաժողովի 

ստեղծման մասին, որին հանձնարարվել էր երաշխավորել, որ համաձայնագրերն 

ունենան «խելամիտ» գենդերային շեշտադրում: Ենթահանձնաժողովում ութ թեմա 

ընդգրկվեց. կանանց հասանելիություն գյուղական սեփականությանը, կանանց և 

«տարբեր սեռական կողմնորոշումներ ու ինքնություններ ունեցող անձանց» 

տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների երաշխիքներ,  կանանց 

մասնակցության խթանում ներկայացուցչականության, որոշումների կայացման և 

հակամարտության լուծման գործընթացներում, կանանց նկատմամբ դրսևորվող 

վտանգների կանխարգելում, ճշմարտության և արդարադատության հասանելիություն 

ու անպատժելիությանը հակազդելու միջոցներ, կանանց քաղաքական աշխատանքի 

հանրային ճանաչում, տարածում և հակազդեցություն դրա պատճառով դրսևորված 

խարանին, ինստիտուցիոնալ գործողություններ՝ ուղղված կանանց 

կազմակերպությունների և սեռային տարբերակմամբ տվյալների մշակման 

ուժեղացմանը (Bouvier 2016): 

Մինչ ենթահանաձնաժողովի ստեղծումը ԿԽԱ օրակարգի առանցքային առաջընթաց էր 

խաղաղության գործընթացում, դիտորդները մատնանշել են, թե որքան կարևոր է 

ուշադրություն դարձնել նաև փոխհատվելիության խնդրին, այսինքն նրան, թե ինչպես է 

«գենդերը փոխհատվում ռասայի, դասակարգի և էթնիկ պատկանելիության հետ՝ 

հատկապես աֆրո-կոլումբիական և բնիկ խմբերի փորձառությունների առումով» 
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(հղումը՝ նույն տեղում): Հակամարտության ժամանակ տղամարդկանց ունեցած 

փորձառությունները նույնպես չպետք է մոռացության մատնվեն, քանի որ «գենդերը 

նաև տղամարդկանց մասին է։  Կոլումբիական մոտեցումը կենտրոնանում է ոչ միայն 

գենդերային և սեռային ինքնությունների, այլև սեռական նախընտրությունների ու 

կողմնորոշումների  և այն եղանակների վրա, որոնց միջոցով դրանք առաջացնում կամ 

մեծացնում են խոցելիություններ բռնության տարբեր ձևերի նկատմամբ» (Krystalli, 

2016): Խաղաղության գործընթացի ժամանակ ստեղծվեց նաև հատուկ միավորում 

սեռական բռնության դեպքերը հետաքննելու նպատակով՝ որպես Կոլումբիայի 

գենդերային ենթահանձնաժողովի կողմից աջակցություն ստացող անցումային 

արդարադատության միջոց (նույն տեղում)։ 

Կոլումբիայի օրինակը ցույց է տալիս գենդերային հարցերով հատուկ 

ենթահանձնաժողովների արժեքը և ընդգծում, որ խաղաղության և հակամարտության 

ժամանակ կարիքների, ազդեցությունների և դերերի տարբերություններին 

արձագանքելու նպատակով պետք է զուգահեռաբար մի քանի ուղղություն 

ուսումնասիրել:  

 

Կանանց ձայները և Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության գործընթացը 

Հայաստանում և Ադրբեջանում կանայք նույնպես ակտիվ են եղել խաղաղաշինության 

հարցերում: Հայաստանի ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ՝ Աննա 

Հակոբյանի կողմից Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային վերջերս ուղղված 

հրավերը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության գործընթացի համատեքստում 

հանդիպելու վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ նման ջանքերի օրինակ է: 

2019 թվականին Կվիննա տիլլ Կվիննա շվեդական կազմակերպությունը հրապարակեց 

«Լսիր նրան» վերնագրով մի հետաքրքրիր զեկույց, որն ուսումնասիրում է կանանց 

կողմից իրականացվող խաղաղության գործողությունները և Լեռնային Ղարաբաղի 

խաղաղության գործընթացին մասնակից դառնալու հնարավորությունները: Զեկույցի 

ամբողջական տարբերակն ընթերցել ցանկացողների համար սույն նյութի վերջում 

տեղադրված  է համապտասխան հղումը։ 

Ստորև ներկայացված հոդվածի հատվածն անդրադառնում է կանանց որոշ 

մտահոգություններին և մարտահրավերներին, որոնց նրանք բախվում են իրենց ձայնն 

այս համատեքստում լսելի դարձնելու հետևանքով: 

 

Հատված հոդվածից  

«Ֆոկուս խմբերի քննարկումների արդյունքում պարզվել է, որ բազմաթիվ կանայք 

շփվում են քաղաքացիական հասարակության հետ,  բայց այդ շփումները բնորոշվում են 

հաստատությունների և խաղաղաշինական գործողությունների նկատմամբ 

վստահության ցածր մակարդակով և արժեքավոր ժամանակ ու միջոցներ վատնելու 

մտահոգություններով: Այս ամենը վերաբերում է հատկապես միջսահմանային 

նախաձեռնություններին․ որոշ կարծիքների համաձայն՝ դրանց իրականացման համար 
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անհրաժեշտ են զգալի ջանքեր, մինչդեռ դրական արդյունքի հասնելը քիչ հավանական 

է: Չնայած նրան, որ բազմաթիվ կանայք մասնակցում են խաղաղության 

գործընթացներին, նրանք  վախենում են, որ «ոչինչ չի փոխվի»: Ավելին, բացասական 

քարոզչությունը նպաստում է անորոշության և անզորության մթնոլորտի ստեղծմանը՝ 

միաժամանակ խորացնելով անվստահությունը քաղաքացիական հաստատությունների 

նկատմամբ, որոնք կարող էին իմաստալից մասնակցության հնարավորություններ 

ընձեռել: Ռազմականացված քարոզչության, կողմնակալ լրատվամիջոցների և 

քաղաքացիական տարածքի պետական կարգավորման ազդեցությունները 

փոխհատվում են և կասկածամտության մթնոլորտ ստեղծում այն խաղաղարար 

ակտիվիստների ու հասարակ քաղաքացիների հանդեպ, որոնք խաղաղության, 

անվտանգության ու ազգի գերակա պատմույթներին հակասող դիտանկյուն ունեն։ 

Կանայք գոյություն ունեցող պատմույթներին մարտահրավեր նետելու յուրահատուկ 

կարգավիճակում են, քանի որ դրանք տարածում են ընտանիքներում, դպրոցներում և 

համայնքում: Հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ լրացուցիչ տարածքների 

խիստ անհրաժեշտություն կա՝ «խաղաղություն», «փոխզիջում», «կյանքը 

հակամարտությունից հետո» և «վերադարձ» եզրութաբանությունը հարցաքննող 

քննարկումների համար:  Մենք նաև եկել ենք այն եզրահանգման,  որ հակամարտող 

կողմերի միջև հաջողված երկխոսության համար անհրաժեշտ է երկարաժամկետ 

մոտեցում, որը ներառում է հաճախակի հանդիպումների անցկացում ավելի քան մի 

քանի տարի»: (էջ 10) 

«Գենդերային բռնությունը տարածաշրջանում դիտվում է որպես նորմալացված 

երևույթ, որը հավերժացվում է թեմայի շուրջ տիրող լռության մշակույթով: 

Հետազոտությունը սերտ կապ է գտել պատերազմի և բռնության փորձառության միջև՝ 

լինի այն ռազմաճակատում, թե տանը,  կանանց կողմից, թե տղամարդկանց: 

Գենդերային և ընտանեկան բռնությունն իր բազում ձևերով խիստ տարածված է 

հակամարտությունից տուժած տարածքներում, որտեղ փրկվածների գերակշիռ մասը 

կանայք են: Չնայած սրան, կանայք, սեփական անվտանգությանը նախապատվություն 

չտալով, նշել են, որ իրենց սթրեսի հիմնական օջախը բնավ ոչ թե սեփական անձի, այլ 

բանակում գտնվող տղամարդ հարազատների, կամ որդիների ու ամուսինների 

անվտանգությունն ու բարօրությունն են: Տնտեսական ու սոցիալական հոգսերը, որ 

ընկած են այս կանանց ուսերին, նրանց պարտադրում են անել հնարավոր ամեն բան 

գոյատևելու և իրենց ընտանիքները պահելու համար: Սթրեսը կարող է դրսևորվել 

բռնության տեսքով․ հարցվածները նկարագրել են մայրերի, որոնք պատերազմում 

իրենց որդիներին կորցնելուց հետո սկսել էին ֆիզիկական բռնություն գործադրել մյուս 

երեխաների նկատմամբ: Զոհված հերոսների հիշատակի և գովաբանության հանրային 

արարողությունները շատ քիչ տեղ են թողնում անձնական վիշտն անձնազոհության 

ազգայնական պատմույթներից դուրս արտահայտելու համար: Ավելին, այն կանայք, 

որոնց հարազատներն անհայտ կորած են, կամ որոնց մահը չի հաստատվել, փաստացի 

իրավական և հուզական անորոշ վիճակում են մնում: Այս կանայք չեն ստանում այն 

նույն իրավական կարգավիճակը կամ օժանդակությունը, որ ստանում են այրիները, կամ 

այն զինվորների մայրերը, որոնց մահը պատերազմում հաստատվել է: Բացի այդ, սգալու 

և ամոքման ընթացքը դժվար է այն կանանց համար, որոնք կարող են սպասել իրենց 

հարազատների հնարավոր վերադարձին»: (էջ 10 - 11) 
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«Չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև եղած հարաբերություններում վերջերս 

գրանցած դրական առաջընթացին, որը պատուհան բացեց կին խաղաղարարների և կին 

իրավապաշտպանների համար կենսակայուն և իմաստալից խաղաղության 

գործընթացներում ներդրում ունենալու համար, բազում մարտահրավերներ և 

մտահոգիչ միտումներ մնում են նույնը: Տարածաշրջանում քաղաքացիական 

հասարակության նեղացող տարածքը մնում է մարտահրավերային՝ ստանալով ավելի 

ակնհայտ դրսևորում մասնավորապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո: 

Ադրբեջանում խիստ սահմանափակող օրենսդրությունն անհնարին է դարձնում նաև 

կին ակտիվիստների կողմից օգտավետ ու արդյունավետ աշխատանքի կատարումը՝ 

խոչընդոտելով կանանց ներդրումը խաղաղության գործընթացում: Տարածաշրջանում 

կին իրավապաշտպանները, կին խաղաղարարներն ու ակտիվիստները գնալով ավելի են 

թիրախավորվում ծայրահեղ ազգայնական և ատելություն քարոզող աջ 

ծայրահեղականների խմբերի կողմից, ինչը սպառնում է նրանց անձնական և 

մասնագիտական անվտանգությանը»: (էջ 11) 

(Աղբյուրը՝ «Լսիր նրան։ Ղարաբաղյան հակամարտության գենդերային ազդեցությունները 

և կանանց առաջնահերթությունները խաղաղության համար», տե՛ս Listen to Her: The 

Gendered Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities for Peace 

(Kvinna till Kivinna, 2019) < https://kvinnatillkvinna.org/wp-

content/uploads/2019/07/Listen-to-Her-%E2%80%93-Gendered-Effects-of-the-Conflict-

over-Nagorno-Karabakh-and-Womens-Priorities-for-Peace.pdf>)։ 

 

 

5. Կանայք, խաղաղապահություն և հակառազմականացում 

Ներկայումս ավելի ու ավելի շատ են հնչում կոչեր կանանց ներգրավվածության թվի 

մեծացման մասին խաղաղարար գործողություններում, այդ թվում՝ ռազմական 

համակարգի և ոստիկանության բաղադրիչներում։ Մասնակիորեն սա 

պայմանավորված է Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգով։ Թեև 

որոշ առումներով վիճելի, այդուհանդերձ, խաղաղապահ ուժերում կանանց առավել 

բարձր ներգրավվածության տրամաբանությունը մասամբ հետևյալ գործոններով է 

պայմանավորված․ 

• Կանանց ներգրավումը կարող է դյուրացնել խաղաղապահների կողմից տեղացի 

կանանց և աղջիկների հետ կապի հաստատումն ու նրանց վստահության 

ձեռքբերումը։ 

• Ավելի հավանական է, որ տեղացի կանայք և երեխաները սեռական բռնության 

պես խնդիրներով և, անշուշտ, այլ մտահոգություններով կդիմեն կանանց, կամ 

նրանց հետ կկիսվեն որևէ տեղեկատվությամբ։ Սա հատկապես այն ժամանակ է 

տեղի ունենում, երբ մշակույթը և/կամ կրոնը տաբուացնում են կանանց 

հաղորդակցումը տղամարդկանց հետ։ 

https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2019/07/Listen-to-Her-%E2%80%93-Gendered-Effects-of-the-Conflict-over-Nagorno-Karabakh-and-Womens-Priorities-for-Peace.pdf
https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2019/07/Listen-to-Her-%E2%80%93-Gendered-Effects-of-the-Conflict-over-Nagorno-Karabakh-and-Womens-Priorities-for-Peace.pdf
https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2019/07/Listen-to-Her-%E2%80%93-Gendered-Effects-of-the-Conflict-over-Nagorno-Karabakh-and-Womens-Priorities-for-Peace.pdf
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• Կանանց մասնակցությունը խաղաղարար գործողություններում, 

մասնավորապես՝ ռազմական համակարգում և ոստիկանությունում, կարող է 

տեղացի կանանց և աղջիկներին խրախուսել իրենց սեփական երկրի 

հաստատութենական կառուցվածքի մասնակիցը դառնալ, այդ թվում՝ միանալով 

ոստիկանությանը կամ ռազմական համակարգին (օրինակ՝ տեղացի կանանց և 

աղջիկների համար դերային մոդելներ դառնալով)։ 

• Փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի մեծ թվով կանանց ներառումը 

խաղաղապահության մեջ կարող է օգնել սեռական շահագործման ու 

չարաշահման (այս մասին խոսելու ենք ստորև) և սեռական ոտնձգության դեմ 

պայքարին այն միջավայրերում, որտեղ ընթանում են խաղաղարար 

գործողություններ։ 

• Կանանց ներկայությունը կարող է խնդրայնացնել գենդերային խտրական 

նորմերը։ 

• Կանայք բերում են տարբեր դիտակետ և ոսպնյակ խաղաղապահության ու 

խաղաղաշինության մեջ։ 

Մյուս կողմից՝ կանանց ներգրավումը խաղաղապահ ու ռազմականացված միջավայրեր 

և ռազմական արձագանքների խրախուսումը անվտանգության սպառնալիքներին 

քննադատության են արժանանում ֆեմինիստական խոսույթներում, և ոչ բոլորն են 

համաձայնում վերոնշյալ փաստարկների հետ առնվազն այն պատճառով, որ այս հարցը 

կարող է հանգեցնել առաջին հերթին պատերազմի և ռազմատենչության 

նորմալացմանը։ «Սևազգեստ կանայք» շարժումը ֆեմինիստական և 

հակառազմատենչական նման միջազգային շարժումներից մեկն է, որը տարածում է 

գտել աշխարհով մեկ, այդ թվում և Հայաստանում։ Այս համատեքստում ես վերհիշում 

եմ իմ խոսակցությունը մի հետազոտողի հետ, որը հարցազրույցներ էր ունեցել 

ռազմական անձնակազմի մի շարք տղամարդ անդամների հետ։ Նրանցից մի քանիսը 

պատմում էին, որ ժամանակին չեն ցանկացել «խաղաղապահ» կոչվել և ընդդիմացել են՝ 

նշելով, թե «զինվոր» են։ Ես սա կթողնեմ ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, որպեսզի մտածեք 

նման վերաբերմունքի պատճառների մասին։ 

Հասարակության ռազմականացման խնդրին մենք անդրադարձել ենք այս մոդուլի 

սկզբում, սակայն արժե այս հարցի որոշ կողմեր նորից ընդգծել՝ ստորև բերված 

մտավարժության համատեքստում։ 

Հոդվածի և բլոգի՝ ստորև բերված հատվածներն ընդգծում են վերոնշյալ 

ֆեմինիստական խոսույթի որոշ կողմեր և մտորելու տեղիք են տալիս։ Կարևոր է 

մտապահել, որ գոյություն չունի մեկ ֆեմինիստական դիտանկյուն այս խնդիրների 

համար։ Այս մոդուլն ավարտվում է երկու հանրաճանաչ ֆեմինիստ ակադեմիկների միջև 

խոսակցությամբ, որոնք խոսում են հակառազմատենչության, խաղաղության շարժման 

և այն մասին, թե կանայք ու տղամարդիկ որտեղ են գտնվում այդ շարժման մեջ։ 

Այնուհետև ներկայացվում է տարածաշրջանային շարժման կողմից 

հակառազմատենչության ուղղությամբ տարվող աշխատանքը։ 

Սկսիր ստորև բերված երեք հոդվածների ընթերցումից՝ մինչ մտավարժությանն 

անցնելը։ Առաջին հոդվածի հղումը տրված է, այն հասանելի է հայերենով։ Հոդվածը 
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գրված է հակառազմատենչական դիտանկյունից և քննադատում է այն, թե ինչի է 

հանգեցրել ԱԽ 1325 բանաձևը՝ պնդելով, որ վերջինս չի աջակցում ֆեմինիստական 

հակապատերազմական օրակարգին։ Հոդվածի համաձայն՝ ԿԽԱ օրակարգը հանգեցրել 

է կանանց մասնակցության աճի ջատագովմանը խաղաղապահության մեջ։ Այն խնդիրը 

քննում է հատուկ հայաստանյան համատեքստում։ Նմանօրինակ դիրքից է գրված նաև 

ընթերցման երկրորդ նյութը։ Երրորդ հոդվածի հատվածը ծանրութեթև է անում 

ռազմական դերերում կանանց մասնակցությանը թե՛ դեմ, թե՛ կողմ պնդումները։ 

 

 

Ընթերցման նյութ 1 (սեղմեք հղումը) 

Աննա Նիկողոսյան, <http://feminism-boell.org/en/2017/09/26/feminizmi-yowratsowme-gendere-

rhazmatenchowtyowne-ew-mak-akh-1325-banadzewe>։ 

 

Ընթերցման նյութ 2 – հատված բլոգից 

Նշում․ Ստորև տեքստում ՄԱԿԱԽԲ հապավումը հեղինակի կողմից օգտագործվել է 

որպես «Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 

բանաձև»։ 

«Պատերազմի ֆեմինիստական վերլուծությունը մեզ թույլ է տալիս տեսնել, թե ինչպես 

են բռնության այս բոլոր համակարգերը փոխկապված։ Բռնի հակամարտության 

համատեքստներում գենդերն արտադրվում և պահպանվում է որպես 

հասարակությունում, քաղաքականությունում, տնտեսությունում, մշակույթում և 

ընտանեկան կառուցվածքներում դրսևորվող բռնության ընդլայնում։ Ճնշման 

տիրապետող հիերարխիկ համակարգերը պահպանում են իշխանական 

հարաբերություններն այնպես, որ գենդերային դերերը ոչ միայն պահում, այլև 

խորացնում են կանանց ու տղամարդկանց միջև առկա բացը։ Չափազանցված 

առնականության և չափազանցված կանացիության, ինչպես նաև կյանքի բոլոր 

ոլորտներում ռազմատենչության և ամենօրյա անապահովության նորմալացման 

Մտավարժություն․ 

 

Մտորելով ձեր սեփական գիտելիքի, այս և 

նախորդ մոդուլների ու ստորև բերված 

հոդվածների շուրջ՝ ձևավորեք ձեր սեփական 

դիտանկյունը ռազմական և խաղաղապահ 

ուժերում կանանց մասնակցության 

վերաբերյալ։ 

http://feminism-boell.org/en/2017/09/26/feminizmi-yowratsowme-gendere-rhazmatenchowtyowne-ew-mak-akh-1325-banadzewe
http://feminism-boell.org/en/2017/09/26/feminizmi-yowratsowme-gendere-rhazmatenchowtyowne-ew-mak-akh-1325-banadzewe
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նմանօրինակ համատեքստներում անսահման դժվար է պայքարել վնասակար 

գենդերային նորմերի, կարծրատիպերի և հայրիշխանական արժեքների դեմ․․․ 

Ինքդ քեզ ֆեմինիստ կոչելը և հայրիշխանությանը մարտահրավեր նետելը բերում են 

ագրեսիվ պատասխանների ու բացասական արձագանքների և նույնիսկ սեփական 

կյանքի նկատմամբ սպառնալիքների։ Այս ամենին ավելացնենք պատերազմի ու 

ռազմականացման համակարգին մարտահրավեր նետելու և խաղաղության համար 

ջատագովելու աշխատանքը, ու դառնում ես լավագույն դեպքում դավաճան, վատագույն 

դեպքում՝ ազգի թշնամի։ 

Այսպիսով, բազմաթիվ կանանց կազմակերպությունների համար գոյություն ունի 

գենդերային նորմերին և հայրիշխանական արժեքներին մարտահրավեր նետելու 

սահմանափակում: Արդյունքում ստացվում է այնպես, որ որոշ հայրիշխանական 

արժեքներ սկսում են վերարտադրվել. կանանց կազմակերպություններն անխուսափելի 

են համարում ռազմական կառույցներն ու պատերազմական համակարգը և ուժի մասին 

առնական պատկերացումներ են վերագրում խաղաղության գործընթացներին: ՄԱԿ-ի 

Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի շրջանակներում ջատագովություն 

կատարող այն խմբերը, որոնցից մենք հարցազրույց ենք վերցրել, կանանց ներգրավումը 

ռազմական կառույցներում դիտարկում էին որպես դրական փոփոխություն՝ 

գենդերային հավասարության խոսույթի ներքո: 

 

Ի հակադրություն՝ ֆեմինիստական քննադատական ոսպնյակը ցույց է տալիս, թե 

որքանով են պատերազմը, բռնությունն ու զենքերը էական գործոն առնական 

ինքնության կերտման և պահպանման համար, և որքանով են դրանք որոշիչ 

հայրիշխանության շարունակական գործառնության համար, մի համակարգի, որում 

կանայք լավագույն դեպքում արժեզրկված են, իսկ վատագույն դեպքում՝ վերացված: 

Եթե կանայք ներգրավվեն ռազմական հաստատություններում և նպաստեն 

պատերազմի հավերժացմանը, ապա այդ կերպ նրանց դերը կլինի կեցության առնական 

ձևերի սոսկ աջակցումը՝ հանուն հայրիշխանության  շահի, որն էլ կշարունակի ճնշել թե՛ 

կանանց և թե՛ տղամարդկանց:  

 

Ռազմական համակարգում ավելի մեծ թվով կանանց ներգրավումը ջատագովելու 

փոխարեն լավ կլիներ՝ ավելի շատ կանայք մասնակցեին խաղաղության 

գործընթացներին: Այնուամենայնիվ, Հարավային Կովկասի համատեքստում կանանց 

հասանելիությունն այս գործընթացներին, հատկապես քաղաքական մակարդակում, 

սահմանափակ է՝ հիմնականում պայմանավորված այն գերիշխող պատմույթով, որը 

կանանց ձայնն անկարևոր և անբավարար է համարում: Այն դեպքերում, երբ կանայք 

իրապես քաղաքականությունում պաշտոններ են զբաղեցնում և որոշումների 

կայացման տարածքներ ունենում, նրանք անխուսափելիորեն փոքրամասնություն են 

կազմում՝ այսպիսով անկարող լինելով ազդել քաղաքական գործընթացների վրա՝ 

կանանց օրակարգերին անդրադառնալու նպատակով: 

 

Դեռ պարզ չէ, թե կանանց ներգրավումը որոշումների կայացման գործընթացներում 

իրապես ինչպես կկարողանա մարտահրավեր նետել այն կառույցներին, տարածքներին 
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և ձևաչափերին, որոնցում և որոնց միջոցով են որոշումները կայացվում: 

Այնուամենայնիվ, հիմքում մի ենթադրություն կա ընկած, ըստ որի՝ կանայք, զուտ կին 

լինելու շնորհիվ, կարող են ինչ-որ տարբերվող բան բերել որոշումների սեղանի շուրջ...» 

(Միլենա Աբրահամյան, «Կանայք պատերազմին մարտահրավեր նետելիս. 

Հայրիշխանությունը և հակամարտությունը ֆեմինիստական ոսպնյակի միջով», բլոգ, 

տե՛ս Milena Abrahamyan, Women Challenging War: A Feminist Lens on Patriarchy and 

Conflict, Blog Blog < https://afsee.atlanticfellows.org/blog/2018/milena-abrahamyan>)։ 

 

 

Ընթերցման նյութ 3 – Հատված հոդվածից 

 

Կանանց ռազմական ներգրավվածության, մասնավորապես՝ մարտիկի դերերում լինելու 

մասին տասնամյակներ տևող բանավեճերում ֆեմինիստներն այնքան չեն կենտրոնացել 

հիմնահոսային (մեյնսթրիմ) վերլուծություննների մտահոգություն հանդիսացող այն 

հարցի վրա, թե արդյոք կանայք ունակ են ռազմական դերեր ստանձնել, որքան այն 

հարցի վրա, թե արդյոք կանայք պետք է ձգտեն ներգրավման՝ հարցադրելով, թե արդյոք 

դա կլինի առաջընթաց կանանց, գենդերային հավասարության և ֆեմինիզմի համար 

(Goldman, 1982; Enloe, 1982; Carter, 1996): 1970ականներից սկսած բանավեճն ընթանում 

է երկու բավականին տարբեր քաղաքական դիրքորոշումների միջև: Մի կողմից՝ որոշ 

մարդիկ նշում են, որ կանայք «կռվելու իրավունք» ունեն՝ ընդգծելով կանանց 

հավասարությունը տղամարդկանց հետ: Մյուս կողմից՝ հակառազմատենչ 

ֆեմիսինստները պնդում են, որ կանանց ռազմական մասնակցությունը (ինչպես էլ որ 

դրսևորվի) միմիայն օրինականացնում է մի հաստատություն, որը հակասում է 

ֆեմինիզմի նպատակներին: Կռվելու իրավունքի ֆեմինիստները պնդում են, որ կանայք, 

հիմնվելով հավասարության սկզբունքի վրա, պետք է ռազմական մասնակցության 

հասանելիության՝ տղամարդկանց հետ հավասար իրավունքներ ունենան: Ինչ 

վերաբերում է անմիջական մարտական գործողություններ ենթադրող պաշտոններին, 

նրանք պնդում են, որ կանանց նման դերեր ստանձնել արգելելը սահմանափակում է 

կանանց հնարավորությունները (օրինակ՝ պաշտոնի բարձրացում) մարտիկի որոշակի 

դերերից անդին, և որ այդպիսով մարտից բացառումը հավերժացնում է կանանց՝ 

ռազմական և սոցիալական ստորադաս  դիրքը (Segal, 1982; Snyder, 1990; Peach, 1994; 

Stiehm, 1996):   

 

Մինչ կռվելու իրավունքի ֆեմինիստներին հիմնականում բնորոշում են որպես 

ազատական ֆեմինիստներ (տե՛ս, օրինակ, Jones, 1984 and MacKenzie, 2013 

դասակարգումները), նրանցից ոմանք հիմնվում են ավելի շատ հանրապետական, քան 

ազատական տեսական ավանդույթների վրա՝ պահանջելով կանանց՝ որպես հավասար 

քաղաքացիների լիարժեք մասնակցություն՝ զինծառայության անցնելու հավասար 

պարտականությամբ: Այս տեսակետի համաձայն՝ կանանց ռազմական 

մասնակցությունը որքան որ գենդերային հավասարության հարց է, նույնքան էլ՝ 

ժողովրդավարական մասնակցության և պատասխանատվության (Mazur, 1999; Snyder, 

https://afsee.atlanticfellows.org/blog/2018/milena-abrahamyan
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2003; Kronsell, 2012): Ազատական և հանրապետական դիրքորոշումներն, իհարկե, 

սերտորեն փոխկապակցված են, քանի որ, հաշվի առնելով քաղաքացիության և 

զինծառայության միջև պատմական և խորհրդանշական կապերը (Goodman, 1978; 

Hartsock, 1983: 186–209; Elshtain and Tobias, 1990), հավասար իրավունքներին արժանի 

լինելու միակ եղանակը պարտականությունների հավասար իրականացումն է: 

 

Այս ազատական և հանրապետական պնդումների հետ մեկտեղ, ավելի գործիքային 

պնդումները հաստատում են կանանց ռազմական մասնակցության օգուտները: Ջուդիթ 

Հիքս Սթիմը (Judith Hicks Stiehm, 1989) նշում է, որ եթե տղամարդ զինվորները կանանց 

տեսնում են գործորդության և ուժի պաշտոններում, նրանք առավել դժվարությամբ են 

առարկայացնում և սեռականացնում կանանց: Առավել ընդհանուր առմամբ՝ Սթիմը 

պնդում է, որ կանայք կարող են փոխել ռազմական համակարգը՝ այն դարձնելով ավելի 

ժողովրդավարական, պակաս հիերարխիկ, առավել կարեկցող և ավելի սազական 

ժամանակակից աշխարհին․ համապատասխանաբար, կանանց  ռազմական 

մասնակցությունը հնարավորություններ է ընձեռում ռազմական համակարգի 

խափանման, այլաշրջման և նույնիսկ փոխակերպման համար… (Stiehm, 1982, 1989, 

1996): 

 

Այլընտրանքային մի տեսակետ ավելի թերահավատորեն է մոտենում այն պնդմանը, որ 

ռազմական համակարգերում կանանց մասնակցությունը կարող է ամրապնդել կանանց 

հավասարությունը կամ քաղաքացիությունը: Հակառազմատենչ ֆեմիսինստներն առաջ 

են քաշում այն տեսակետը, որ ռազմական համակարգում կանանց մասնակցության աճը 

առաջընթաց չէ կանանց կամ ավելի խաղաղ միջազգային կարգ ունենալու համար 

(Cockburn, 2007; Enloe, 2007; Eisenstein, 2007; Peterson and Runyan, 2010; Stachowitsch, 

2013): Նախ, այս ֆեմինիստները պնդում են, որ կանանց ռազմական մասնակցությունը 

չի նպաստում կանանց հավասարության հաստատմանը, այլ, փոխարենը, կանայք 

ռազմական համակարգում երբեք լիարժեք հավասար չեն: Առօրյա աշխատանքային 

խտրականության մարտահրավերները, այն ավելի մեծ ջանքերը, որ կանանց 

աշխատակազմը պետք է գործադրի զորամասի ընդունմանն արժանանալու համար, և 

այն եղանակները, որոնցով կանանց կառուցում են իբրև խափանողներ (Carreiras, 2006; 

Herbert, 1998; D’Amico and Weinstein, 1999; Callaghan and Kernic, 2003; Woodward and 

Winter, 2007; Sjoberg and Gentry, 2007: 45–46), այս բոլորն ի չիք են դարձնում այն 

պնդումը, որ կանանց ռազմական մասնակցությունն ուժեղացնում է կանանց 

հավասարությունը: Այնտեղ, որտեղ նրանց չի թույլատրվում մարտիկի դեր ստանձնել, 

նրանց զրկում են զինվորական ամենաբարձր կոչումների հնարավորությունից: Այնտեղ, 

որտեղ մարտական սահմանափակումները վերանում են, փաստերը ցույց են տալիս, որ 

կանայք դեռ առերեսվում են խտրականությանը և բռնությանը (տե՛ս 

«Միջամտություններ» բաժինը «Անվտանգության քննադատական 

ուսումնասիրություններ» աշխատությունից, ‘Interventions’. Critical Studies on Security, 

2013): Երկրորդ, մեկնաբանները նշել են այն եղանակների մասին, որոնցով 

զորավարժությունները հիմնվում են հակառակ, ստորադաս և կանացիացված  ուրիշի 

նույնացման վրա՝ որպես միջոց տղամարդկանց մոտիվացնելու ձեռք բերել ֆիզիկական 

պատրաստվածություն և  ագրեսիվություն (Enloe, 1983; Kovitz, 2003; Whitworth, 2004): 
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Հետևաբար, կնատյացությունը, որը ներառում է սեռական ոտնձգություն և բռնություն, 

այս տեսակետի համաձայն, գրեթե անխուսափելի է, և կանանց թվի աճը մարտահրավեր 

չի նետի դրան: Երրորդ, հակառազմատենչ ֆեմինիստները մերժում են այն պնդումը, որ 

ռազմական համակարգում կանանց թվի աճը կհանգեցնի հաստատութենական 

փոփոխության՝ փոխարենը պնդելով,  որ կանայք կարող են կրել միմիայն 

խորհրդանշական բնույթ այն հաստատություններում, որոնք, իրենց իսկ սահմանմամբ, 

առնականատենչ և բռնի են: Մինչ այս խնդրի վերաբերյալ ավելի ու ավելի շատ են 

հայտնվում երանգավորված դիրքորոշումներ, որոնք նշում են պետական ռազմական 

համակարգում կանանց փորձառությունները բնորոշող դիմադրության և 

համաձայնության համաժամյա առկայության բարդ համակցության մասին (Sasson-

Levy, 2003) դրանց մեծ մասն ընդծում է գենդերային նորմերի ճկունության մասին, 

որոնք ռազմական համակարգին ուղղված մարտահրավերի նետումը դարձնում են քիչ 

հավանական (Cowen and Siciliano, 2011): Ռազմական համակարգերը կազմակերված են 

ոչ միայն պետության կողմից օրինականացված բռնության գործադրման համար, այլ 

նաև դրանք ներքաշված են կառուցվածքային բռնության մեջ, որն առաջանում է, երբ 

հանրային ֆինանսավորումն ուղղվում է ռազմական համակարգին և ոչ թե սոցիալական 

ծախսերին (Enloe, 2007; Peterson and Runyan, 2010): 

 

Մինչ զինված համակարգերը կարող են օգտագործել կանանց իրավունքների և 

հավասար հնարավորությունների լեզուն շարքերը համալրելու նպատակով, 

հակառազմատենչ ֆեմինիստները պնդում են, որ կանանց մոլորեցնում են՝ հաշվի 

առնելով հաստատութենական լիարժեք հանձնառության բացակայությունը՝ 

արձանագրելու գենդերային փոփոխության առաջընթաց (Enloe, 1983, 2007; 

Stachowitsch, 2013): Կանանց ազդեցությունն այսպիսով ավելի լավ է աշխատում 

քաղաքական, այլ ոչ թե ռազմական միջամտության պարագայում և կանանց 

անհավասարության պայմաններին մարտահրավեր նետելու միջոցով  (Jones, 1984) … 

Հակառազմատենչ ֆեմինիստների վերջնանպատակը հասարակությունում 

ռազմատենչության վերացումն է և ոչ թե կանանց մասնակցության միջոցով ռազմական 

հաստատությունների ու իշխանության օրինականացումը (Cockburn, 2007; Cockburn 

and Enloe, 2012; Brock-Utne, 1984, 1985; Reardon, 1996)»: (Էջ 5-6) 

 

«1325 բանաձևի շուրջ քննադատությունները բազմաթիվ են և իրարից տարբեր (տե՛ս, 

օրինակ՝ Willett, 2010), բայց առանցքային բողոքը վերաբերում է այն եղանակին, որով 

մի բան, որ ծագել է ռազմատենչության և պատերազմի ֆեմինիստական 

քննադատություններից, դարձել է բավականին սահմանափակ մի բան՝ իր 

փոխակերպող ներուժից զրկված: Ուիթվորթի (Whitworth, 2004)՝ 1325 բանաձևի 

ազդեցիկ վերլուծությունը եզրակացնում է, որ այն եղանակը, որով կատարվել է 

գենդերային մեյնսթրիմինգ, «գենդերային մտահոգություններից մեծապես դատարկել է 

դրանց քննադատական բովանդակությունը» (էջ 130-131)։ Նա պնդում է, որ բանաձևը 

վերամեկնաբանվել է տեխնիկական խնդիրների մի խմբի (ինչպես, օրինակ, կանանց թվի 

աճը զինվորական անձնակազմում, գենդերային հարցերով խորհրդականների 

ներգրավումը, խաղաղապահների համար գենդերային վերապատրաստումների 

կազմակերպումը կամ կանանց և գենդերի մասին հիշատակումների թվաքանակի 

մեծացումը գործառնական մանդատներում), փոխարենը օգտագործվելու որպես 
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վերլուծական գործիք, որով ցույց կտրվի, թե ինչպես են հակամարտությունները ծագում 

և տևում: Հետագա բազմաթիվ ուսումնասիրություններ կրկնել են այս մեղադրանքը 

(տե՛ս, օրինակ, Charlesworth, 2008; Cohn, 2008; Shepherd, 2008; Willett, 2010; Harrington, 

2011; Olonisakin et al., 2011; Pratt and Richter-Devroe, 2011; Irvine, 2013) … 

 

 

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևը միաժամանակ նաև հանգեցրել է 

կանանց ռազմական մասնակցության մասին բանավեճերի վերսկսմանը: Այն 

«հորդորում է գլխավոր քարտուղարին ձգտել ընդլայնել կանանց դերը և ներդրումը 

Միացյալ ազգերի կազմակերպության դաշտային գործողություններում և հատկապես 

ռազմական հետախույզների, քաղաքացիական ոստիկանության, մարդու 

իրավունքների և մարդասիրական հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

շրջանակներում»: Կան տարբեր պնդումներ այն մասին, որ խաղաղապահական այն 

զորաբաժինը, որում ներգրավված են թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ, արժանանում է 

ավելի մեծ վստահության  տեղական համայնքի կողմից, ավելի պատրաստված է՝ հանձն 

առնելու այնպիսի առաջադրանքներ, ինչպիսիք են տան հետախուզումը, մարմնի 

զննումը, բանտերում աշխատելը, զոհերին կամ վկաներին ուղեկցորդ տրամադրելը և 

մարտիկների զննումը զինաթափման, զորացրման և վերաինտեգրման վայրերում, 

[զորաբաժինը] կարող է ավելի լավ հաստատել իմաստալից կապ տեղական 

կազմակերպությունների և եզրայնացված խմբերի հետ, կարող է ավելի հեշտորեն 

աջակցել հակամարտությունից տուժած այն կանանց, որոնք դժվարությամբ կխոսեն 

տղամարդ աշխատակիցների հետ, ավելի քիչ հավանական է, որ սեռական 

շահագործման և բռնության հետ կապված խնդիրներ կունենա, և կխթանի ու 

կխրախուսի տեղացի կանանց և նրանց կազմակերպությունների  մասնակցությունը 

հետհակամարտական քաղաքական գործընթացներում (Bertolazzi, 2010; Bridges and 

Horsfall, 2009; Hendricks and Hutton, 2008; Hudson, 2004; Kent, 2007; Olsson and 

Tryggestad, 2001; United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) and UN DPKO, 

2010)․․․ 

 

… Այն միտքը, որ անհատների մի փոքր խումբ կարող է մարտահրավեր նետել այնպիսի 

կազմակերպական մշակույթին, ինչպիսին ռազմականն է, միամտություն է՝ հաշվի 

առնելով, որ չկան բավարար փաստեր այն մասին, որ խաղաղության գործողություններ 

կատարող ռազմական համակարգերում որոշակի քանակով կանանց ներառումը  

մարտահրավեր է նետել առնականատենչ ռազմական մշակույթներին, կամ որ  

ռազմական համակարգերը ավելի ժողովրդավարական կամ գենդերազգայուն են 

դարձել (Hudson, 2012): Բազմաթիվ ֆեմինիստների համար ամենախնդրահարույցն այն 

է, որ կանանց ներառումը ոչ միայն ձախողում է մարտահրավեր նետել ռազմական 

համակարգերի առնական բնույթին, այլ նաև գրեթե ոչինչ չի անում մարտահրավեր 

նետելու համար խաղաղության գործողությունների ջանքերի հիմքում ընկած այն 

ենթադրություններին, որոնք նույնպես կարող են առնականատենչ և բռնի լինել»: (Էջ 8-

9)   
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«Վերադառնալով ռազմական համատեքստներին՝  Քոքբըրնի (Cockburn)՝ Բոսնիայի 

կանանց կազմակերպությունների մասին Մելիհա Հուբիկի (Meliha Hubic) հետ արված 

հետազոտությունը նույնպես վերաբերում է նրան, թե սահմանափակ թվացող 

բարեփոխումը ինչպես կարող է հանգեցնել ավելի վերափոխող փոփոխության 

(Cockburn and Hub, 2002):  Նրանց հետազոտությունը բացահայտեց, թե որքան են 

բոսնիացի կանայք իրենց երկրում արժևորել միջազգային խաղաղապահներին: 

Այդուհանդերձ, երբ խաղաղապահ զինվորներ ունենալու ցանկությունն ավելի 

մանրամասն ուսումնասիրվեց, պարզ դարձավ, որ կանայք ռազմական համակարգի 

որոշակի կողմերի առկայությունը ողջունում էին, բայց մյուսներինը՝ ոչ: Կանայք 

խոսեցին հատկանիշների և պրակտիկաների մի բարդ շղթայի մասին, որ ցանկանում 

էին տեսնել խաղաղապահ ուժի մոտ, այդ թվում՝ գենդերային առումով առավել 

խելամիտ քաղաքականություն հետևյալի մասին՝ ճանաչում և հարգանք, 

հասանելիություն և հաղորդակցում, համագործակցություն և գործընկերություն, 

տեղական մշակույթի նկատմամբ զգայունություն և մարդկություն ու ջերմություն, որ 

կդրսևորվեին ապառազմականացման, զենքերի հավաքագրման, ականազերծման, 

պաշտպանության և պատերազմի հանցագործների ձերբակալման առաջադրանքները 

կատարելու համար անհրաժեշտ ռազմական հաստատակամության հետ միասին: Ըստ 

Քոքբըրնի և Հուբիկի՝ խնդրանքն ինքնին զինվորներին չէր վերաբերում․ փոխարենը, 

ենթադրվող պահանջը «զինվորի վերագենդերացված գաղափարի» մասին էր: Նրանք 

հարցնում են. 

 

«Արդյո՞ք կարող ենք ստեղծել ռազմական այնպիսի մի մշակույթ, որում անհատների 

միջև ժողովրդավարական հավասարությունն արժևորվում է, որում իշխանությունը չի 

նշանակում բռնատիրություն, հրամանանները երբեմն կարելի է հարցարկել – սակայն 

մի մշակույթ, որն այդուհանդերձ արտադրո՞ւմ է այնպիսի զինվորներ, որոնք 

արդյունավետ են գործում վտանգին առերեսվելիս և բռնությունը վնասազերծելիս: 

Արդյո՞ք կարող ենք ստեղծել այնպիսի ռազմական մշակույթ, որը հարգալից է կնոջ 

նկատմամբ՝  որպես մարդու – բայց (ինչը նույնիսկ ավելի դժվար է) հարգալից է նաև 

սովորաբար կանացիության հետ նույնացվող բաների նկատմամբ, ինչպիսին են, 

օրինակ, կենցաղային կյանքն ու հարաբերությունների մասին հոգ տանելը: Արդյո՞ք այս 

ռազմական մշակույթը կարող է ստեղծարար կերպով արձագանքել զինվորների վշտին 

և տրավմային, չպահանջել թուլության ու վախի զգացողությունների զսպում, թույլ տալ 

արժեքների և ընտրությունների ուսումնասիրություն: Կարո՞ղ է արդյոք այն թույլ տալ 

այնպիսի կապ տղամարդկանց միջև, որը հիմնված չէ կանանց և կանացիությունը 

մերժելու, ցածրացնելու և նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու վրա: Կամ որը 

հիմնվա՞ծ չէ առնականության ավելի քիչ ռազմականացված ձևերի արհամարհանքի վրա 

(Cockburn and Hubic, 2002: 117–118)»։  

(Քլեր Դանքենսոն և  Ռեյչել Վուդվորդ, «Վերագենդերացնելով ռազմական համակարգը

․ Տեսականացնելով կանանց ռազմական մասնակցությունը», տե՛ս Claire Duncanson and 

Rachel Woodward, ‘Regendering the military: Theorizing women’s military participation’, 

47(1) Security Dialogue (2016) 3–21)։ 
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Տեղին է թվում այս մոդուլն ամփոփել Սինթիա Էնլոուի (Cynthia Enloe) և Սինթիա 

Քոքբըրնի (Cynthia Cockburn) միջև զրույցով․ ականավոր մտածողներ, որ 

անդրադարձել են այս մոդուլում և ամբողջ դասընթացում ուսումնասիրված 

բազմաթիվ խնդիրների: Կեզրափակենք հակառազմատենչական ակտիվիզմի 

տեղական օրինակով:  

 

«Սինթիա Քոքբըրնի ներդրումը ֆեմինիստական հակապատերազմական և 

հակառազմատենչական ակտիվիզմում ներառում է «Մեր միջև եղած տարածությունը․ 

Բանակցելով գենդերային և ազգային ինքնությունները հակամարտության ժամանակ» 

(The Space between Us: Negotiating Gender and National Identities in Conflict, 1998), «Գիծը

․ Կանայք, մասնատումը և գենդերային կարգը Կիպրոսում» (The Line: Women, Partition 

and the Gender Order in Cyprus, 2004), «Այնտեղից, որտեղ մենք կանգնած ենք. 

Պատերազմ, կանանց ակտիվիզմ և ֆեմինիստական վերլուծություն» (From Where We 

Stand: War, Women’s Activism and Feminist Analysis, 2007) աշխատությունները և 

վերջերս՝ «Հակառազմատանչություն. Խաղաղության շարժումների քաղաքական և 

գենդերային դինամիկան» գիրքը (Antimilitarism: Political and Gender Dynamics of Peace 

Movements, 2012): … Էնլոուն հրատարակել է «Արդյո՞ք խակին57 դարձել ես դու․ 

Կանանց կյանքերի ռազմականացումը» (Does Khaki Become You? The Militarisation of 

Women’s Lives, 1983), «Բանաններ, լողափեր և հենակետեր. Միջազգային 

քաղաքականության ֆեմինիստական ըմբռնում» (Bananas, Beaches and Bases: Making 

Feminist Sense of International Politics, 1989), «Հաջորդ առավոտը. Սեռական 

քաղաքականությունը Սառը պատերազմի ավարտին)» (The Morning After: Sexual 

Politics at the End of the Cold War, 1993), «Զորավարժություններ. Կանանց կյանքի 

ռազմականացման միջազգային քաղաքականությունը» (Maneuvers: The International 

Politics of Militarizing Women’s Lives, 2000) և «Գլոբալացում և ռազմատենչություն. 

Ֆեմինիստները կապ են գտնում» (Globalization and Militarism: Feminists Make the Link, 

2007): Ռազմականացման վերաբերյալ նրա ամենավերջին գիրքն է  «Նիմոյի 

պատերազմը, Էմմայի պատերազմը․ Իրաքի պատերազմի ֆեմինիստական ընկալումը» 

(Nimo’s War, Emma’s War: Making Feminist Sense of the Iraq War, 2010): Այստեղ երկու 

Սինթիաները շարունակում են իրենց՝ ավելի քան քսան տարի տևողությամբ 

խոսակցությունը գենդերի, ռազմատենչության և խաղաղության շարժումների 

քաղաքականության մասին: Հետևյալ զրույցը տեղի է ունեցել էլեկտրոնային 

նամակագրության տեսքով 2011 թվականի աշնանը… 

     

ՍԷ. ․․․Կանայք, որոնց հետ խոսել եմ Չիլիում, նախկին Հարավսլավիայում, 

Թուրքիայում, Հարավային Կորեայում և Ճապոնիայում, ըստ իս, շատ արագ են նկատել, 

թե առնականության որոշակի մշակույթներ ինչպես են պատճառահետևանքային 

առումով կապված ընտանեկան բռնության, մարմնավաճառության 

արդյունաբերության և ռազմատենչության հետ: Դա այն կապը չէ, որ շատ կանայք, 

նույնիսկ ակտիվիստներ, գտել են այստեղ՝ Միացյալ Նահանգներում: Դո՞ւ էլ ես այդպես 

կարծում․ կանայք, որոնք անմիջականորեն փորձառել են ռազմատենչության 

 
57 Նկատի ունի ռազմական գունավորումը (թարգմ․) 
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ամենաուղղակի ձևերը, հեղինակել են այս վերլուծական հայտնագործությունը – գնացել 

են ռազմատենչության և ընտանեկան բռնության միջև եղած պատճառահետևանքային 

կապերի հետքերով - և այն առաջարկել մնացածի՞ս: 

 

ՍՔ. Միանշանակ: Անգլիայում կանայք հակված են մտածել, որ ընտանեկան 

բռնությունը մի խնդիր է, իսկ պատերազմական բռնությունը՝ մեկ այլ: «Կանանց 

օգնություն»-ը զբաղվում է առաջինով, «Սևազգեստ կանայք» անդրադառնում են 

մյուսին: Բայց երբ Օկինավայում էի, հանդիպեցի ակտիվիստ կանանց, որոնք ապրում 

են Միացյալ Նահանգների ռազմական հենակետերի փշալարերի մոտ: Նրանք տեսնում 

են, թե ինչպես են զինված մեքենաները ծանրորեն առաջ շարժվում իրենց «խաղաղ 

ժամանակների» փողոցներով, թե ինչպես են զինվորները խմում կարմիր լապտերների 

թաղամասերում, և այս կանայք արշավ են սկսում թե՛ իրենց կղզիներից հենակետերը 

հեռացնելու համար և թե՛ կանանց շահագործմանն ու նրանց նկատմամբ բռնությանը 

վերջ դնելու նպատակով: Կանայք, որոնց նրանք աջակցում են, ռազմական 

մարմնավաճառություն և զինվորների կողմից կատարված բռնաբարություն 

վերապրածներ են, նաև «սովորական» ընտանեկան բռնություն և «սովորական» 

թրաֆիքինգ վերապրածներ:  Օկինավայի այս ֆեմինիստ ակտիվիստներն են, որ 

բռնությունը տեսնելու ավելի օգտակար եղանակ սովորեցրին ինձ՝ ոչ պարզապես որպես 

առանձին օրինակներ, այլ՝ «շարունակույթում» փոխկապակցված: Նրանք ասում են, որ 

օրինակները ինչ-որ կերպ պատճառահետևանքային առումով կապված  են տարբեր 

պահերի հետ  (խաղաղություն-պատերազմ-հետպատերազմական շրջան), տարբեր 

վայրերի հետ (տուն-փողոց-ռազմաճակատ) և բռնության տարբեր տեսակների հետ 

(սեռական բռնություն-բանդայական կռիվներ-ռմբակոծությամբ հարձակումներ): 

Այսպիսով պատասխանեմ քո հարցին. այո՛, ինձ թվում է՝ բռնության մասին արժեքավոր 

նոր պատկերացում է ի հայտ գալիս պատերազմում կամ պատերազմին մոտ գտնվող 

ֆեմինիստական կանգնակետից (feminist standpoint): Եվ վերջապես, այն, ինչ ակտիվիստ 

կանանց մտածողությունն ավելացնում է, պատերազի թարմ վերլուծությունն է – այո՛, 

կապիտալիզմը և ազգայնականությունը հանգեցնում են պատերազմի, բայց արական 

գերիշխանության հայրիշխանական համակարգը նույնպես ծնում է պատերազմական 

մտածելակերպ և պատերազմելու սովորություն: Մասնավորապես՝ առնականության՝ 

մարտնչող, վերահսկող ձևն է, որ անրաժեշտ և նախընտրելի է նրանց համար: 

 

ՍԷ․  «Իմ կարծիքով, վերջին 30 տարվա ընթացքում  բազմաթիվ երկրներում 

ֆեմինիստները հանգել են երեք կարևոր վերլուծական եզրակացության: Առաջինն այն 

է, որ կառավարությունները չեն կարող ռազմականացնել իրենց 

քաղաքականությունները և գործողությունները՝ առանց կանանց մեծամասնությանը 

ստիպելու դառնալ հանցակից։ Այնպիսի տարբեր երկրների ֆեմինիստները, ինչպիսիք 

են Չիլին և Ճապոնիան, լույս են սփռել այն ճնշումների վրա, որոնց կանայք ենթարկվում 

են․ նրանց հարկադրում են, գայթակղում, որ իրենց հուզական և ֆիզիկական 

աշխատանքն ուղղեն ռազմականացմանը: Այսինքն՝ չես կարող պատերազմ հրահրել, 

ինչպես կարծում են բազմաթիվ ֆեմինիստներ, եթե կանանց ռազմականացնելու 

ջանքերը լուրջ չես ընդունում – ինչը հանգեցնում է որոշ կանանց դիմադրությանը այդ 

ահռելի ճնշումներին և գայթակղություններին: 
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Երկրորդ, կարծում եմ՝ ֆեմինիստները բացահայտել են գնալով ավելի ու ավելի 

շատացող փաստեր այն մասին, որ պատերազմները (և պատերազմների 

նախապատրաստությունները) հենվում են առնականության առանձնահատուկ ձևերի 

վրա – ոչ թե զուտ մեկ, այլ մի քանի ձևերի. զենքեր պատրաստող ինժեների, 

քաղաքացիական ազգային անվտանգության «փորձագետի», շովինիստ քաղաքական 

գործչի, որդիներին զինվորագրվել ստիպող հայրերի և ինքնին զինակիր մարտիկների 

ռազմականացված առնականությունը: Այսպիսով՝ ռազմականացված 

առնականությունների բոլոր տեսակների միավորումն այնքան էլ օգտակար չէ, երբ 

փորձում ես թուլացնել ռազմատենչության՝ որևէ հասարակության մեջ խրված 

ճիրանները: 

 

Երրորդ, (․․․) կանանց ռազմականացնելու եղանակները և տղամարդկանց 

ռազմականացնելու եղանակները հասկանալու փորձերը պետք է արվեն միասին: Դա 

նշանակում է մշտադիտարկել և մարտահրավեր նետել հայրիշխանությանը: 

Հայրիշխանությունն այն համակարգն է, որը ռազմականացված կանացիությունները 

կապում է ռազմականացված առնականությունների հետ այնպես, որ  առնականության 

որոշակի որակներ գերիշխող դիրքում թողնի՝ միաժամանակ կանանց պահելով իրենց 

հանձնարարված տեղերում: Ռասայապաշտությունը սնում է ռազմատենչությունը, 

ինչպես սնում է անսանձ կապիտալիզմը, ինչպես սնում է պետության ավտորիտարիզմը

․․․ 

 

Պատերազմից դեպի խաղաղություն․․․ 

 

ՍՔ․ Վերջին երեք կամ չորս տարվա ընթացքում հակառազմատենչության մասին 

հետազոտություն կատարելու համար տարբեր երկրներ ճանապարհորդելով՝ ես 

հանդիպել եմ պատերազմի դեմ պայքարող շատ ակտիվիստների, որոնք հեռացել էին 

տարբեր կազմակերպություններից, որպեսզի ստեղծեին կանանց ինքնավար խմբեր, 

որոնցում նրանք կարող էին զարգացնել իրենց սեփական վերլուծություններն ու 

մեթոդները: Բայց ես նաև հանդիպել եմ շատերին, որոնք մտածում են՝ կարևոր է մնալ 

հիմնահոսային կազմակերպություններում՝ տղամարդկանց հետ աշխատելու և նրանց 

համոզելու համար, թե որքան էական է պատերազմի ֆեմիսիստական վերլուծությունը, 

որն ի վերջո ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց լուրջ մտահոգության տեղիք է 

տալիս: Նրանք ասում են, որ եթե առնականությունը խնդրի մի մասն է, տղամարդիկ 

պետք է լուծման մաս կազմեն: Սա շատ բարդ բան է: Քանի որ, երբ նրանք փորձում են  

հասկանալ իրենց կազմակերպության մտածողության կողմից ընդունված այն միտքը, 

որ «գենդերի հետ պետք է մի բան անել», նրանց պարզապես չես լսում: Նրանք ասում են 

ինձ․ «նշեք «գենդեր» բառը, և տղամարդիկ մի քայլ հետ կքաշվեն»: Նորից ու նորից նշում 

են․ «տղամարդիկ պարզապես դա չեն հասկանում»: Եվ եթե նույնիսկ այս կամ այն 

տղամարդը այստեղ կամ այնտեղ իրապես ընդունում է, որ գենդերը խնդիր է,  և որ 

շարժման մեջ եղած տղամարդիկ պետք է փոխվեն՝ ի պատասխան ֆեմինիստական 

քննադատության, նա մտածում է, որ դա վերաբերում է ցանկացած մարդու՝ բացի 

անձամբ իրենից: 
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ՍԷ. ․․․Հայրիշխանությունը միշտ չէ, որ զինակիր պայմանագրային ծառայողների, կամ 

մեդալներով պատված գեներալների, կամ Մըրդոքի (Murdoch) մեդիա ագրեսորների 

տեսքն ունի: Իր գոյությունը պահպանելու համար հայրիշխանությանն անհրաժեշտ են 

տղամարդիկ խաղաղության շարժումներում, այնպիսիք, որոնք կարծում են, թե ամեն 

ինչ բոլորից լավ գիտեն, տղամարդիկ խաղաղապահական առաքելություններում, որոնք 

ենթադրում են, որ խաղաղության բանակցությունների սեղանի մոտ ամենաշատը 

ախոյան տղամարդկանց կարիքը կա․․․ 

  

ՍՔ. ․․․Այդ դեպքում, ինչու՞ է այդպես, որ երբ խոսքը գնում է սեռի/գենդերի մասին, 

պարզապես տղամարդ լինելը շատ հաճախ արդեն իսկ բավարար է լինում՝ 

հակահայրիշխանական մտածելակերպը և պրոֆեմինիստական ակտիվիզմը կանխելու 

համար: 

   

ՍԷ. Ես այսպես եմ կարծում - և սա գալիս է  Թուրքիայի, Հարավային Կորեայի, 

Շվեդիայի և ԱՄՆ-ի պես երկրների հակառազամատենչ ֆեմինիստ ակտիվիստներին 

լսելուց -  որ շատ տղամարդիկ վախենում են: Նրանք իրենց վախն արտահայտում են 

արհամարական բլեֆի միջոցով: Բայց ըստ իս՝ դա վախի ազդեցությունն է: Նրանք 

վախենում են, որ եթե լուրջ ընդունեն հայրիշխանության մասին ֆեմինիստական 

գաղափարները, այն տղամարդիկ, որոնց կողմից նրանք ամենաշատն են ուզում  լուրջ 

ընդունվել, իրենց կհամարեն «փափուկ»: Բազում տղամարդիկ սովորել են վախենալ այլ 

տղամարդկանց աչքում կանացի դառնալուց: Հավանաբար հակապատերազմական 

շարժումների մաս կազմող շատ տղամարդիկ զգում են, որ արդեն իսկ մեծ 

համարձակություն է պահանջվում հայրիշխանական հասարակությունում, որպես 

տղամարդ, ռազմատենչ գաղափարներին և արժեքներին մարտահրավեր նետելու 

համար, քանի որ վերջիններիս ընդունումն «իսկական տղամարդ» լինելու տարածված 

չափանիշ է: Այսպիսով՝ հաջորդ քայլին դիմելը, այն է՝ իրապես մարտահրավեր նետելը 

ինքնին առնականացված արտոնությանը, կարող է իրենց համար այնպիսի ռիսկ թվալ, 

որին, ըստ իրենց, նրանք չեն կարող գնալ: Տղամարդկանց հայրիշխանական հայացքը՝ 

ուղղված ուրիշ տղամարդկանց, կարող է վերահսկողության ազդեցիկ ձև լինել: Դու 

նկատե՞լ ես սա: 

 

ՍՔ. «Երբ կանայք մեր գենդերացված կյանքերին վերաբերող որևէ սարսափազդու կամ 

անհանգստացնող բանի են առերեսվում, մենք հաճախ ընդհանրացնում ենք այն, 

այդպես չէ՞:  Մենք լսում ենք իրար գիտակցությունը բարձրացնող խմբերում, մենք 

ստեղծում ենք կազմակերպություններ - և մենք ստեղծել ենք կանանց շարժում՝ 

անդրադառնալով շատ անձնական բաների (և քաղաքականացնելով դրանք): 

Տղամարդիկ կարծես թե այդքան էլ պատրաստակամորեն չեն հասնում իրար այս 

եղանակներով: Նկատի ունեմ, այո՛, նրանք կապեր են ստեղծում գործելիս և 

նպատակների հասնելիս, բայց առնական կանոնները նրանց կարծես հետ են պահում 

կապեր հաստատելուց ցավոտ զգացողությունների կամ անհանգստացնող 

վարքագծերի ուսումնասիրման շուրջ: Ես տեղյակ եմ մի արշավի մասին՝ Սպիտակ 

ժապավենի արշավը, որը սկսվել է Կանադայում – մի խումբ տղամարդիկ սկսել էին 
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քննարկումներ անել, գործել և միացել տղամարդկանց կողմից կանանց նկատմամբ 

դրսևորվող բռնությունը վերացնելու պայքարին: Անգլիայում նրանք մասնաճյուղ ունեն: 

Հրաշալի է և շատ դժվար գտնել տղամարդկանց, որոնք իրար հետ այսպես խոսում են 

գենդերային խնդիրների մասին: Եվ ոչ միայն պարզապես խոսում, այլ նաև դուրս գալիս 

և արշավներ իրականացնում միասին՝ բացեիբաց սատարելով կին ակտիվիստներին: 

Բայց արդյո՞ք տեղյակ ես տղամարդկանց որևէ խմբի մասին հակառազմատենչ, 

հակապատերազմական և խաղաղության շարժումներում, որտեղ տղամարդիկ 

հավաքվում են վերլուծելու և դիմադրելու ռազմականացման հետևանքով 

տղամարդկության աղավաղմանը: Դա այնքա՜ն օգտակար կլիներ: Նրանք կարող էին 

հրաշալի գործընկեր լինել հակառազմատենչ ֆեմինիստական շարժմանը: Քո գրածից ես 

սովորեցի, թե որքան է պետությունը ներառում կանանց ռազմականացման մեջ, և թե 

ինչպես մենք պետք է դիմադրենք դրան: Եվ դա ճիշտ է: Բայց արդյո՞ք չես կարծում, որ 

որպեսզի պատերազմն ավարտվի, իրականում, տղամարդիկ պետք է դառնան 

ինքնաճանաչ և հրաժարվեն՝ իրենք իրենց համար՝ որպես տղամարդ, և մյուս 

տղամարդկանց հետ, իրենցից ակնկալվող բռնությունից, առնականության 

զուգորդումից ռազմականության հետ։ 

 

(Աղբյուր՝ Սինթիա Քոքբըրն և Սինթիա Էնլոու, «Ռազմատենչություն, 

հայրիշխանություն և խաղաղության շարժումներ. Սինթիա Քոքբըրնի և Սինթիա 

Էնլոույի զրույցը», տե՛ս Cynthia Cockburn and Cynthia Enloe, ‘Militarism, Patriarchy and 

Peace Movements: Cynthia Cockburn and Cynthia Enloe in Conversation’, 14(4) 

International Feminist Journal of Politics (2012), 550-557)։ 

      

 

Հայաստանյան անդրադարձ – Հակառազմատենչ ակտիվիզմի օրինակ 

 

Կանանց հակառազմատենչ ակտիվիստական շարժումներ իհարկե կան նաև 

կովկասյան տարածաշրջանում: Այս շարժումները կոչ են արել խաղաղ միջոցներով, 

խաղաղ բանակցությունների և Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի 

փաստացի իշխանությունների միջև երկխոսության միջոցով վերջ դնել Լեռնային 

Ղարաբաղի սառը հակամարտությանը: Նմանատիպ մի հակառազմատենչ շարժում է 

«Հարավային Կովկասի կանայք՝ հանուն խաղաղության» միավորումը: Վերջինս 

համախմբում է կանանց կողմից առաջնորդվող 13 խումբ Հայաստանից, Ադրբեջանից և 

Վրաստանից, որոնք կենտրոնանում են տարածաշրջանում խաղաղաշինության 

իրականացման վրա, նախաձեռնում կանանց միջև խաղաղության երկխոսություն: Մեկ 

այլ նշանավոր շարժում, որը կազմավորվել է ՀԱԲ-ի նախաձեռնությամբ Հայաստանում 

2011 թվականին՝ «Սևազգեստ կանայք» միջազգային շարժման հայաստանյան 

նախաձեռնությունը, միավորում է երիտասարդ կանանց, որոնք ձգտում են 

խաղաղության հասնել խաղաղ միջոցներով, ինչպիսիք են կառավարության շենքի 

դիմաց և հանրային միջոցառումների ժամանակ խաղաղ պիկետների անցկացումը և 

խաղաղաշինության ու հաշտեցման մասին կրթելը58: 2016 թվականին այն դարձավ 

 
58 See further, Global Fund For Women, Join our Call to End Violence in Nagorno-Karabakh 

https://www.globalfundforwomen.org/join-our-call-to-end-violence-in-nagorno-karabakh-2/։ 

https://www.globalfundforwomen.org/join-our-call-to-end-violence-in-nagorno-karabakh-2/
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անկախ նախաձեռնություն: Շարժումը խրախուսում է երիտասարդ կանանց 

ներառումը խաղաղաշինական գործընթացներ և կանանց մասնակցությունը 

քաղաքացիական և հաստատութենական նախաձեռնություններում: Այն ձգտում է 

զորեղացնել կանանց և «Սևազգեստ կանայք» շարժման շրջանակներում նրանց կապել 

միջազգային խաղաղարարների առավել լայն ցացի հետ: «Սևազգեստ կանայք» 

միջազգային շարժման հայաստանյան նախաձեռնությունն անցկացրել է դասընթացներ 

և աշխատարաններ հակամարտության լուծման, որոշումների կայացման 

գործընթացների, խաղաղաշինության  մասին և հնարավորություն է տվել Հայաստանի 

տարբեր մարզերում ապրող կանանց ներգրավվել խաղաղաշինական գործունեության 

մեջ:        

 

 

Վիկտորինա 

 

1. Գենդերային բռնության ո՞ր ձևերն են կիրառվում կանանց և աղջիկների 

նկատմամբ զինված հակամարտության ժամանակ․ 

 

Ա) Սեռական բռնություն 

Բ) Խոշտանգում  

Գ) Ստիպողական ամուսնություն  

Դ) Սեռական ստրկություն 

Ե) Սեռական շահագործում 

Զ) Ահագնացող ընտանեկան բռնություն 

Է) Նշված բոլոր տարբերակները 

 

2. Հակամարտության ժամանակ  գենդերային բռնության կարող են ենթարկվել․ 

(նշեք բոլոր կիրառելի տարբերակները) 

 

Ա) Տղամարդիկ և տղաները 

Բ) Կանայք և աղջիկները 

Գ) ԼԳԲՏ անձինք 

Դ) Նշված բոլոր տարբերակները 

 

3. Գենդերային դերերը հաճախ փոխվում են հակամարտության ժամանակ, և 

իշխանության այս փոփոխությունների օգտագործումը կարող է․ (նշեք բոլոր 

կիրառելի տարբերակները) 

 

Ա) Խանգարել տնտեսական աճին և զարգացմանը 

Բ) Խթանել տնտեսական աճը և զարգացումը  

Գ) Հանգեցնել ավելի խորը գենդերային հավասարության հասարակությունում  

Դ) Նվազեցնել գենդերային հավասարությունը հասարակությունում 



65 
 

 

4. Կանայք նույնպես կարող են գործորդություն ցուցաբերել հակամարտության և 

խաղաղաշինության ժամանակ այնպիսի գործողություններով, ինչպիսիք են․ 

 

Ա) Ակտիվ մարտիկներ 

Բ) Զինվորներին աջակցող դերեր, օրինակ՝ խոհարարներ և մաքրուհիներ 

Գ) Խաղաղության գործընթացներում միջնորդություն և որոշումների կայացում  

Դ) Հետհակամարտական շրջանում իշխանության ավելի բարձր պաշտոնի 

զբաղեցում 

Ե) Ընտանիքի գլուխ 

Զ) Նշված բոլոր տարբերակները 

 

5. Առանձին համատեքստներում սեռական բռնությունը կարող է լինել․ (նշեք 

բոլոր ճիշտ տարբերակները) 

 

Ա) Պատերազմական հանցագործություն 

Բ) Մարդկության դեմ հանցագործությունների մաս կազմող գործողություն 

Գ) Ցեղասպանության մաս կազմող գործողություն 

Դ) Մարդու իրավունքների ոտնահարում 

Ե) Նշված բոլոր տարբերակները 

 

6. Ո՞ր դատարան(ներ)ն է/են առաջինը սկսել դատական կարգով 

պատասխանատվության ենթարկել սեռական բռնության համար՝ որպես 

միջազգային քրեական դատարանով սահմանված հանցագործություն․ (նշեք 

բոլոր ճիշտ տարբերակները) 

 

Ա) Միջազգային քրեական դատարանը  

Բ) Նյուրնբերգյան դատարանը 

Գ) Նախկին Հարավսլավիայի միջազգային քրեական դատարանը 

Դ) Ռուանդայի միջազգային քրեական դատարանը 

Ե) Նշված բոլոր տարբերակները  

 

7. Երբ հարցը վերաբերում է սեռական և գենդերային բռնության  

կանխարգելմանը, արդյո՞ք տղամարդկանց և տղաների ձայնը կարևոր է, և եթե 

այո, ապա ինչպե՞ս․ (նշեք բոլոր կիրառելի տարբերակները) 

 

Ա) Տղամարդիկ դեր չունեն սեռական և գենդերային բռնության կանխարգելման 

հարցում․ դա կանանց խնդիրն է 

Բ) Հասարակության մեջ և ռազմական համակարգում բարձրաստիճան 

պաշտոններ ունեցող տղամարդիկ կարող են գործել որպես գենդերային 

հավասարության առաջամարտիկներ 

Գ) Տղամարդիկ և տղաները կարող են հանրորեն դեմ դուրս գալ գենդերային 

խտրականությանը և ոտնձգությանը 
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Դ) Տղամարդիկ և տղաները կարող են ինքնակրթվել գենդերային 

խտրականության վերաբերյալ 

 

8. Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգը ճանաչում է, որ 

կանայք և աղջիկները մեծամասամբ միայն հակամարտության զոհ են․  

 

Ա) Ճիշտ է 

Բ) Սխալ է 

 

9. ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի ո՞ր բանաձևը բռնաբարությունը ճանաչեց 

որպես պատերազմի զենք․ 

 

Ա) ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2419 բանաձևը 

Բ) ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2117 բանաձևը 

Գ) ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1820 բանաձևը 

Դ) Նշված տարբերակներից ոչ մեկը  

Ե) Նշված բոլոր տարբերակները 

 

10. ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի ո՞ր բանաձևն ընդգծեց խաղաղության 

գործընթացներում կանանց մասնակցության անհրաժեշտությունը․ 

 

Ա) ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2467 բանաձևը 

Բ) ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1889 բանաձևը 

Գ) ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2462 բանաձևը 

Դ) ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2225 բանաձևը 

Ե) Նշված տարբերակներից ոչ մեկը  

 

11. Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգի 4 հիմնասյուներն են․ 

(ընտրեք այն 4 տարբերակները, որոնք ճիշտ են) 

 

Ա) Ընտանիքի անվտանգության ապահովում 

Բ) Կանանց մասնակցություն խաղաղաշինությանն ուղղված բոլոր 

մեխանիզմներում և գործընթացներում 

Գ) Երեխաների անվտանգության ապահովում 

Դ) Սեռական և գենդերային բռնության կանխարգելում և պայքար այդ 

բռնության հիմքում ընկած գենդերային խտրական նորմերի դեմ  

Ե)  Կանանց և աղջիկների պաշտպանություն սեռական և գենդերային 

բռնությունից 

Զ) Զինված հակամարտության ընթացքում և դրանից հետո կանանց և 

տղամարդկանց կարիքների ներառում օժանդակության և վերականգնման 

գործողություններում 

 

12. Փաստերը վկայում են այն մասին որ․ (նշեք բոլոր կիրառելի տարբերակները) 
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Ա) Կանանց ներգրավումը խաղաղության գործընթացներում ոչ մի 

տարբերություն չի ստեղծում դրանց արդյունավետության և երկարատև 

խաղաղության ու անվտանգության հաստատման առումով 

Բ) Կանանց ներառումը խաղաղության գործընթացներում 35%-ով մեծացնում է 

հավանականությունը, որ կնքված համաձայնագիրը վավերական կլինի 15 

տարուց ավելի  

Գ) Կանանց ներառումը խաղաղության գործընթացներում 25%-ով մեծացնում է 

հավանականությունը, որ կնքված համաձայնագիրը վավերական կլինի 15 

տարուց ավելի  

Դ) Կանանց կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության 

ներգրավումը խաղաղության համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններում 

64%-ով նվազեցնում է համաձայնագրի ձախողման հավանականությունը 

Ե) Նշված տարբերակներից ոչ մեկը 

 

13. Խաղաղության գործընթացներում «գենդերային ոսպնյակի» կիրառումը 

նշանակում է․ (նշեք բոլոր կիրառելի տարբերակները) 

 

Ա) Դիտարկել կանանց և տղամարդկանց փորձառությունները՝ կապված 

խաղաղության հետ, ինչը մեզ նոր պատկերացումներ կտա և կընդլայնի 

քննարկման սեղանին դրված խնդիրների շարքը զինված հակամարտությունից, 

իշխանությունից և տարածքային նկատառումներից անդին    

Բ) Սոցիալական նկատառումների հավանական ավելի մեծ ներառում 

Գ) Խաղաղության գործընթացների կենտրոնացում միայն կանանց և 

աղջիկների խնդիրների շուրջ՝ տղամարդկանց ու տղաների մտահոգությունների 

անտեսման հաշվին 

Դ) Նշված բոլոր տարբերակները 

 

14. Մարտահրավերներից մի քանիսը, որոնց առերեսվում են հայ և/կամ 

ադրբեջանցի կանայք խաղաղության գործընթացներին մասնակցելիս, ինչպես 

նշված է «Լսիր նրան» զեկույցում, ներառում են․ (նշեք բոլոր վերաբերելի 

տարվերակները) 

 

Ա) Ակտիվիզմի իրավական սահմանափակումներ 

Բ) Քաղաքացիական հասարակության նեղացող տարածք 

Գ) Կասկած 

Դ) Անզորության զգացում 

Ե) Նշված բոլոր տարբերակները 
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ԳԵՆԴԵՐ ԵՎ ՄԵԴԻԱ 

 

Բանալի բառեր՝ մեդիա, գենդեր, գենդերային դերեր, կարծրատիպեր, բռնություն: 

  

Հարգելի՛ դասամասնակից,  

 

Բարի՛ գալուստ «Մեդիա և գենդեր» դասընթաց: Այս դասընթացի շրջանակում ուսումնասիրելու 

ենք մեդիա և գենդեր հասկացությունները, վերջիններիս միջև եղած կապն ու փոխազդեցությունը, 

գենդերային կարծրատիպերն ու բռնության պատկերումն ու շրջանառումը մեդիայիում և մեդիայի 

միջոցով: 

 

Մեդիայի ունեցած դերն ու ազդեցությունը մեզ՝ մեդիա սպառողներիս վրա, անժխտելի է, բայց 

միևնույն ժամանակ՝ ոչ լիարժեք գիտակցված բոլոր սպառողների կողմից: Այս առումով կարևոր է 

դառնում քննադատական տեսանկյունից գնահատել, թե ինչ է մեզ «առաջարկում» մեդիան, թե ինչ 

մեդիա հնարներ և միջոցներ է օգտագործվում լսարանի և սպառողների վրա ազդելու համար, և 

թե ինչ մեդիա բովանդակություն ենք մենք սպառում, այդ թվում՝ գենդերային հարցերի և 

խնդիրների վերաբերյալ:    

 

Հիմնարար հասկացությունները, որ այս դասընթացի շրջանակում միասին կուսումնասիրենք 

հետևյալներն են՝ մեդիա և գենդեր, գենդերային դերերի, կարծրատիպերի և բռնության 

պատկերում և շրջանառում մեդիայում:  

 

Հարգելի՛ դասամասնակից, դասընթացի ավարտին դու կկարողանաս՝ 

• քննադատական տեսանկյունից վերլուծել մեդիայի և գենդերի միջև եղած կապն ու 

փոխազդեցությունը,  

• վերանայել և հարստացնել գիտելիքդ այն մասին, թե ինչպես է մեդիայում և մեդիայի 

միջոցով ձևավորվում/ կառուցվում գենդերը,  

• դառնալ/ լինել ավելի գենդերազգայուն մեդիայում պատկերված և ցուցադրվող գենդերային 

ուղղերձների և դիսկուրսների նկատմամբ, ինչպիսիք են՝ գենդերային դերերը, գենդերային 

բռնությունը և կարծրատիպերը, 
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• հստակ ձևավորել և արտահայտել կարծիք մեդիայի համատեքստում գենդերային 

հարցրերի և խնդիրների վերաբերյալ:  
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1.2 ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ 

 

Հարց՝ Մենք ամեն օր ժամեր ենք անցկացնում տարբեր մեդիա հարթակներում՝ գրելով, կարդալով, 

լսելով և հաղորդակցվելով միմյանց հետ, բայց արդյո՞ք մենք քննադատաբար ենք մոտենում մեր 

«մեդիա գործունեությանը» և առհասարակ ի՞նչ ենք հասկանում մեդիա ասելով:  

 

Սիրելի՛ դասամասնակից, փորձիր դասընթացի հաջորդ հատվածում սահմանել, թե ինչ է մեդիան 

քեզ համար /ոչ ավել, քան հիսուն բառի սահմանում/: Ֆորումում կարող ես տեսնել այլ 

դասամասնակիցների արձագանքները ևս:  

____________________________________________________________________________________ 

  

Գրականության մեջ բազմաթիվ սահմանումներ կան մեդիա համար, որոնցից թերևս հիմնարարն 

ու պարզագույնը հետևյալն է՝ մեդիան զանգվածային հաղորդակցության միջոց է և իր հենց այս 

հատկանիշի՝ զանգվածային հաղորդակցության շնորհիվ էլ ունի մեծ լսարան և սպառում:  

Տարբերակում են մեդիայի հետևյալ տեսակները՝ տպագիր, հեռարձակող, թվային և արտաքին: 

 

Մեդիա նյութեր և բովանդակություն սպառելիս, օրինակ՝ ինչ-որ հաղորդաշար դիտելիս կամ 

համացանցում նյութ փնտրելիս կամ կարդալիս, երբևէ մտածե՞լ եք, թե իրականում ինչքան ժամանակ 

ենք անցկացնում այդ ամենի վրա, և թե այդ ամենն ինչպե՞ս է ազդում մեզ վրա և մեր աշխարհընկալման՝ 

հայացքների ձևավորման և արտահայտման վրա:  

____________________________________________________________________________________ 

 

Մեդիան դինամիկ, անվերջ փոփոխվող և բազմաշերտ երևույթ է: Այն ամենազդեցիկ սոցիալական 

ինստիտուտներից մեկն է, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակի ազդում է մարդկանց վարքագծերի, 

վերաբերմունքի և կարծիքների վրա: Մեդիան շրջանառում է կարծրատիպեր, ներառյալ՝ 

գենդերային կարծրատիպեր և միֆեր:   

Մեդիան ոչ միայն իրականության ցուցիչ է, այլ նաև մի հարթակ, որտեղ դիսկուրսիվ բնույթի 

գիտելիք, իշխանություն, արժեքներ և սոցիալական հարաբերություններ են ստեղծվում, այլ կերպ 

ասած՝ գեներացվում:  
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Սույն դասընթացն անդրադառնում է նաև մեդիայում գենդերի դիսկուրսային ձևավորման 

հարցերին և առաջ է բերում գենդերային կարծրատիպերի և բռնության վերաբերյալ 

քննադատական քննարկում: Այս ամենը ներկայացվում և քննվում է տարբեր մեդիա ժանրերի 

համատեքստում՝ նախ համառոտ անդրադառնալով վերջիններիս ներկայացմանն ամսագրերում և 

գովազդներում, իսկ հետո արդեն ավելի ընդգրկուն՝ հեռուստասերիալներում՝ հաշվի առնելով 

Հայաստանում վերջիններիս տարածվածությունն ու դիտողականության բարձր ցուցանիշները: 

Մասնավորապես, հեռուստասերիալների համատեքստում հանգամանալից անդրադարձ է 

կատարվում առնականության և գենդերային բռնության միջև եղած կապի և դրանց 

ներկայացման հարցերին: Դասընթացի այս հատվածը ներառում է հետազոտական տվյալներ և 

արդյունքներ. հետազոտություն, որը կատարվել է իմ՝ տվյալ դասընթացը մշակող հեղինակ Անի 

Կոջոյանի, ինչպես նաև հետազոտող Աննա Գևորգյանի կողմից: 

Դասընթացի շրջանակում ներկայացվում է նաև հեռուստասերիալների զարգացման 

պատմությունն իբրև մեդիա ժանր, և այն, թե ինչպես են գենդերային հարցերն ու խնդիրները 

դարձել վերջիններս անբաժան մաս: 
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1.3 ՄԵԴԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 

 

Հարց՝ Սիրելի՛ դասամասնակից, փորձիր դասընթացի հաջորդ հատվածում համառոտ 

ներկայացնել, թե ինչպե՞ս ես դու տեսնում և հասկանում կապը գենդերի և մեդիայի միջև (ոչ ավել, 

քան հիսուն բառի սահմանում): 

Ֆորումում կարող ես տեսնել այլ դասամասնակիցների արձագանքները ևս:  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Մեդիան գենդերի և գենդերային դերերի վերարտադրման առաջնային միջոցներից մեկն է: Այն ոչ 

միայն ներկայացնում է գենդերային դերերի տիպեր և կաղապարներ, այլ ազդում է 

լսարանի/հեռուստադիտողի գենդերի ձևավորման և կառուցման վրա, այդ թվում՝ ոչ միայն 

ազդում, այլ նաև հենց ձևավորում (De Francisco, 2007): Նորմ հասկացությունը փոփոխվող 

կատեգորիա է. ժամանակի ընթացքում փոխվում են նորմերը, ներառյալ, օրինակ՝ գեղեցկության 

վերաբերյալ նորմերը և պատկերացումները մի շարք սոցիալական ինստիտուտների ազդեցության 

միջոցով, այդ թվում՝ մեդիայի:  

Մեդիան՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ, ձևավորում է կոգնտիվ՝ ճանաչողական և իմացական, 

ստրուկտուրաներ, որոնց միջոցով մարդիկ ընկալում և գնահատում են սոցիալական 

իրականությունը՝ իրենց շրջապատող աշխարհը, մարդկանց և հարաբերությունները (Dow, 1996): 

Այստեղ կարևոր է նշել, որ այն հեգոմոնիկ համակարգ է, բայց միևնույն ժամանակ «ամենակարող» 

չէ. մեդիա պետք պահպանի, կրկնի, պարտադրի անընդմեջ իր ուղերջներն ու բովանդակությունը, 

որպեսզի կարողանա համապատասխանել և հաղթահարել այլ ձևերին և մնացյալ այլ ուղերձներին, 

որոնք հակասում են իրեն և իր կողմից ներկայացվածներին: 

 

Հարց՝ Սիրելի՛ դասամասնակից, ի՞նչ ես կարծում՝ մեդիան իրականությու՞ն է արտացոլում, թե՞ 

ստեղծում է իրականություն (ոչ ավել, քան հիսուն բառի սահմանում): 

Ֆորումում կարող ես տեսնել այլ դասամասնակիցների արձագանքները ևս:  

____________________________________________________________________________________ 

 

Մեդիան վերարտադրում է հանրային լայն տարածում գտած կարծիքներ, արժեքներ, 

համոզմունքներ և կարծրատիպեր՝ հաճախ դրանով իսկ նպաստելով գենդերային դերերի 
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հայրիշխանական ներկայացմանը և վերահաստատմանը: Եվ քանի որ մեդիան անժխտելիորեն 

ունի մեծ ազդեցություն սպառողների վրա, մեդիայում ցուցադրվող նորմերը և պրակտիկաները, 

հնչեցրած կարծիքն ու համոզմունքները սկսվում են ընկալվել իբրև ստանդարտներ և նորմեր նույն 

լսարանի կողմից (այստեղ նաև հարկ է նշել, որ ողջ աշխարհում առ այս պահը մարդկանց համար 

այն նաև ամենամատչելի և հասանելի ժամանցային միջոցն  է): 

 

Մեդիայի դերն ու ազդեցությունը պայմանավորված է ոչ միայն վերջինիս բարձր 

դիտողականությամբ և սպառողականութամբ, այլ նաև տարբեր տեսողական, լսողական 

/հաղորդակցական/ հնարների, տեխնիկաների և լեզվի կիրառման միջոցով իրերը, երևույթներն ու 

հարաբերությունները մեկ պրիզմայով ցուցադրելու/ ներկայացնելու հնարավորությամբ և 

ունակությամբ: Մեդիայի գործելու և ազդելու մեխանիզմը հետևյալն է. այն նախ ստեղծում է ինչ-

որ բովանդակություն/ դիսկուրս/ ուղերձ, այնուհետև դնում է ադ բովանդակությունը/ դիսկուրսը/ 

ուղերձը շրջանառության մեջ, որն էլ, ըստ շրջանառության պարբերության և ուժգնության, 

հակված է դառնալու և ընկալվելու ընդունելի, այլ կերպ ասած՝ հակված է ստանդարտացվելու և 

նորմալիզացվելու: Այս առումով կարևոր է դառնում ուսումնասիրել մեդիան որպես սոցիալական 

ինստիտուտ և քննել վերջինիս կողմից վերարտադրվող ուղերձները, դիսկուրսներն ու 

բովանդակությունը: 

 

Մեդիան ոչ միայն սոցիալական իրականություն է արտացոլում, այլ նաև ստեղծում է այդ 

իրականությունն այն առումով, որ ինքը պատասխանատու է գիտելիքի և տեղեկության, 

արժեքների, նորմերի, սոցիալական հարաբերությունների և ինքնությունների դիսկուրսիվ 

ստեղծման, ձևավորման և ներկայացման համար (Litosseliti, 2013):  

 

Կարևոր է նաև հաշվի առնել այն, որ մեդիա դիսկուրսը գաղափարապես է աշխատում և գործում, 

այսինքն, իմաստներն ու նշանակությունները, որոնք ստեղծվում են և մատուցվում մեդիայի 

կողմից, ծառայում են նաև իբրև ուժային հարաբերությունների համակարգ և մի շարք այնպիսի 

որոշումների արդյունք են, ինչպիսիք են՝ ինչ ուղերձներ, տեսարաններ պետք է ստեղծվեն, 

ներառվեն և ցուցադրվեն, իսկ ինչպիսինները՝ ոչ: Այս առումով կարևոր է նաև նկատել, որ մեդիա 

դիսկուրսները չեզոք չեն. ամեն անգամ, երբ մի բան է ցուցադրվում կամ հաղորդվում, դրա հետևում 

կամ հիմքում կա հստակ ուրվագծած նպատակ, թիրախային լսարան և այս ամենի համար հստակ 

որոշում, թե ինչ, երբ և ինչու պետք է ցուցադրվի և ինչը՝ ոչ:  
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Գենդերային դիսկուրսները, մասնավորապես նրանք, որոնք առնչվում են կանացիության և 

առնականության հետ, քննարկման թեժ թեմաներ են մեդիա տարբեր ժանրերի միջոցով 

ներկայացնելու, շրջանառելու և մանիպուլացնելու համար, այդ թվում՝ ամսագրերի, սոցիալական 

մեդիայի, հեռուսահաղորդումների, ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի, հարցազրույցների, գովազդների, 

հեռուստասերիալների միջոցով:  

 

Մեդիան ներկայացնում է առնականության և կանացիության հստակ սահմաններ, ընդունված 

նորմեր և չափանիշներ և գրեթե երբեք չի խրախուսում այս ամենի վերաբերյալ դիսկուրսային 

քննարկումներ և գիտելիք:  

 

Մեդիա այս կամ այն նյութը կարդալիս կամ դիտելիս գենդերային տեսանկյունից երբևէ քննադատական 

հայացք նետե՞լ ես և մտածե՞լ ես հետևյալ թեմաների և հարցերի շուրջ՝ 

• Ինչպե՞ս են կանայք և տղամարդիկ ներկայացված կամ պատկերված (օրինակ՝ պասիվ, ակտիվ, 

էմոցիոնալ, ռացիոնալ և այլն): 

• Ի՞նչ կենցաղային, հանրային և մասնագիտական տիրույթներում են պատկերված և ինչպիսի՞ 

հատկանիշներով են ներկայցված՝ ըստ այդմ: 

• Ի՞նչ գենդերային դերեր է տրված վերջիններիս: Արդյո՞ք դրանք հիմնականում կարծրատիպային/ 

ավանդական դերեր են: 

• Ինչպիսի՞ ուժային հարաբերություններ են կերտված և ներկյացված այս կամ այն դերի, 

գործունեության կամ հատկանիշի միջոցով:  

• Կանացիության և առնականության ի՞նչ հարացույց/եր են ներկայացված և շրջանառության մեջ 

դրված:    

• Ո՞վ է թիրախային լսարանը տվյալ մեդիա նյութի համար: 

 

Սրանք այն հիմնական հարցերն են, որ պետք է գենդերային տեսանկյունից մենք՝ որպես մեդիա 

սպառողներ, անընդմեջ պետք է քննենք մեդիա այս կամ այն նյութը դիտելիս, նայելիս կամ լսելիս:  

 

Իսկ դու գիտեի՞ր, որ մի շարք հետազոտություններ և հարցումներ ցույց են տվել, որ մեդիայում 

հիմնականում կանայք են, որ թեր-ներկայացված են, իսկ կանանց և տղամարդկանց դերերի, 

հարաբերությունների և գործունեության սահմանները մեծամասամբ կարծրատիպային և 

սահմանափակ են (Litosseliti, 2103):  
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____________________________________________________________________________________ 

Հարց՝ Իսկ ի՞նչ ես կարծում, կարիք կա՞ փոխելու նման անհավասար ներկայացման հարացույցը: 

Ինչու՞: 

____________________________________________________________________________________ 

Այս ու նամանտիպ հարցերը դեռևս նախորդ դարի 70-ականներից բուռն քննարկման առարկա են 

դարձել ողջ աշխարհով մեկ:  

Կարևոր է պայքարել և հաղթահարել այս անհավասար և անհավասարակշիռ ներկայացումը՝ 

ապահովելով մեդիայում կանանց հավասար տեսանելիությունը, ցույց տալով և ստեղծելով 

վերջիններիս համար հնարավորություններ և այլընտրանքներ, որոնց միջոցով կանայք 

կկարողանան վերանայել գոյություն ունեցող սոցիալական պրակտիկաները և բացասական 

գենդերային կարծարտիպերը, որոնք սահմանափակում են իրենց հնարավորությունները, ներուժն 

ու կենսակերպը:  

 

Չնայած մի շարք ջանքերի և որոշ դրական փոփոխությունների, այս ամենը դեռ մարտահրավեր է 

մնում մի շարք երկրների, այդ թվում՝ Հայաստանի համար: Օրինակ, երբ մեդիան մատնանշում է և 

ընդգծում է կնոջ արտաքին հատկանիշները, ինչպիսիք են՝ գեղեցկությունը, էմոցիոնալությունը, 

խնամող և հոգատար լինելը, այն կարող է և սահմանափակել կամ խոչընդոտել վերջինիս կյանքի 

տարբեր ասպարեզներում, տարբեր հարթությունների վրա և տիրույթներում կնոջ ներուժն 

օգտագործելը: Սա նշանակում է կնոջն անհավասար հարթության և ուժի վրա դնել , դիտարկել և 

ներկայացնել՝ ի համեմատ տղամարդու:  
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1.4 ԳԵՆԴԵՐԸ ՄԵԴԻԱՅՈՒՄ  

 

ԱՄՍԱԳԻՐ 

 

Հարց՝ Մի պահ փորձիր հիշել ամսագրեր, որոնք անդրադառնում են կանանց: Փորձիր հիշել՝ ի՞նչն 

է թիրախավորված, ի՞նչ ուղերձ է հաղորդվում, ի՞նչ կերպարներ են պատկերված (ոչ ավել, քան 

հարյուր  բառի սահմանում): 

Ֆորումում կարող ես տեսնել այլ դասամասնակիցների արձագանքները ևս:  

 

 

___________________________________________________________________________________ 
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Բոլոր նկարները վերցված են շապիկի առաջին երեսը պատկերող համանուն ամսագրերից համապատասխանաբար: 

 

  

Կանանց թիրախավորող և կանանց ներկայացնող ամսագրերը բազմաթիվ են, մասնավորապես՝ 

թիրախավորելով այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են՝ գեղեցկությունն ու նորաձևությունը 

(Cosmopolitan, Vogue, Bazaar, El Style, Cosmpoloitan Armenia, NewMag և այլն): Ամսագրերի զգալի 

մասն էլ ընդգրկում է տնային տնտեսությանը և տնային տնտեսուհիներին վերաբերող թեմաներ 

(Woman and HomeGood Housekeeping), մյուս մասն էլ թիրախավորում է շոու բիզնեսի հայտնի 

դեմքերին և նրանց մասնավոր կյանքը:  

 

Անձնական դերանունների կիրառումը, օրինակ՝ մենք, քո, մեր, մեզ, ամսարգրերում կիրառվող 

լեզվական այն հնարներից է, որոնց կիրառմամբ փորձ է արվում յուրահատուկ մտերիմ կապ 

ստեղծել ընթերցողի և նյութը ստեղծողի կամ հենց նյութի միջև, ինչպես նաև համոզել, որ 

ներկայացվող բովանդակությունն ու ուղերձը ընդհանուր արժեքներ և հայացքներ են երկու կողմի 

համար էլ (Winship, 1987): Նման փոխազդեցության ստեղծումը կարևոր է թիրախային լսարանին 

պլանավորած ուղերձն ու բովանդակությունը տրամադրելու և համոզելու համար՝ ներկայացնելով 

ընդունելիի և անընդունելիի սահմանները մի կողմից, մյուս կողմից սպառողի և նյութը 

տրամադրողի միջև ստեղծված կապի ու մտերմութան միջոցով նույն ընթերցողին այսպես ասած 
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լավ «խորհուրդ տրամադրելն ու ապահովել»՝ իբրև հանուն իր շահերի կամ իբրև ընդառաջ 

ընթերցողի ցանկության կամ հետաքրքրության, մինչդեռ այն ոչ այլ ինչ է, քան զուտ արհեստական 

պահանջարկ պարտադրված առաջարկի տեսքով:  

 

Նման ամսագրերից շատերը կենտրոնանում են կնոջ գեղեկցության, մարմնի և արտաքին 

հատկանիշների վրա՝ շատ հաճախ հենց անկախ ամսագրում ներկայված կնոջ գործունեության 

բնույթից և մասնագիտությունից: Հաճախ այս ամսագրերը ներկայացնում են հատկանիշների, 

օրինակ՝ գեղեցկության, ընդունված նորմ, և ամենևին էլ հնարավորություն չեն տալիս  դիտարկելու 

այդ հատկանիշի գոյություն ունեցող այլ/ տարբեր ձևեր, այսինքն, ներկայացվում է՝ ինչպիսին է 

կամ պետք է լինի կնոջ գեղեցկությունը կամ մարմինը, այլ ոչ թե ինչպիսին կարող են լինել 

գեղեցկության տեսակներն ու տարբեր կանանց մարմնի տարբեր ձևերը: Այս առումով է, որ 

ընդունված ասել, որ մեդիան իր սպառողին ներկայացնում, պարտադրում և վաճառում է նորմեր, 

արժեքներ, հարաբերություններ և այլն (Litosseliti, 2013): Կարևոր է գիտակցե նաև, որ մեդիայում 

ներկայցվածը ոչ թե և ոչ միայն արտեֆակտեր են, այլ նաև այդ ամենը ղեկավարվում է մի շարք 

տնտեսական և ինստիտուցիոնալ գործընթացների կողմից (DeFrancisco 2007: 237):  
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Նկարները՝ շապիկի առաջին երեսը պատկերող համանուն ամսագրերից համապատասխանաբար: 

Հետևյալ երկու լուսանկարները հայկական “El Style” ամսագրից են, որի շապիկին ներկայացված են հայկական էստրադայի 

երկու ներկայացուցիչ, որոնց արտաքին ֆիզիկական գրավչությունն է բացառապես ընդգծված:  

 

ԳՈՎԱԶԴ 

  

Տեսանյութը (այս տեսանյութը պետք է համապատասխանաբար տեղադրվի մեր առցանց 

դասընթացի հարթակում. https://www.youtube.com/watch?v=3wIkljYPr6c) գովազդում է 

ջեռուցման կաթսաներ, բայց իր բովանդակությամբ ամբողջապես թե՛ կարծրատիպային, թե՛ 

սեքսիստական ուղերձ և բովանդակություն է պարունակում՝ համեմատելով կանանց և կանանց 

տեսակների ջեռուցման կաթսաների և վերջինիններիս տեսակների հետ. «Շուկայում առկա 

ջեռուցման կաթսաները բազմաթիվ են. նրանց մեջ կան չափսերով մեծ կաթսաներ, էկոլոգիապես 

ոչ մաքուր կաթսաներ, աղմկոտ կաթսաներ, անարդյունավետ կաթսաներ, բայց կա մեկը որ չի 

զբաղեցնում տարածք, աշխատում է անաղմուկ և խնայողաբար: Սքյուռել/ Squirrel՝ տուն տանելու 

կաթսա:» 

 

 

 

Չնայած լեզվական առումով համեմատությունը կատարվում է ջեռուցման կաթսայի հետ՝ նշելով, 

որ շուկայում կան տարբեր տեսակի կաթսաներ, ամեն անգամ կաթսայի որևէ տեսակին կամ 

որակին անդրադառնալիս տեսողական անդրադարձը և համեմատությունը կատարվում է կնոջ 

այս կամ այն տեսակին /այն էլ կարծրատիպային/՝ գովազդի վերջում հուշելով, որ իսկական 

կաթսան-կինը, որն անհրաժեշտ է, մեկն է, որն արժանի է «տուն տանելու». այստեղ գործում են թե՛ 

https://www.youtube.com/watch?v=3wIkljYPr6c
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լեզվական /փոխաբերության տեսքով/ և տեսողական հնարները՝ մի կողմից կնոջը համեմատելով 

իրի հետ, մյուս կողմից էլ անդրադարձ կատարելով կնոջ ավանդական-կարծրատիպային տեսակի, 

ով ներկայցվում է ամուսնության համար իբրև լավագույն և պիտանի տարբերակ:  
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1.5 ՀԵՌՈՒՍՏԱՍԵՐԻԱԼ 

 

Հարց՝ Երբևէ մտածե՞լ ես, թե ինչու են մարդիկ սիրում հեռուստասերիալ նայել: Ի՞նչ ես կարծում՝ 

կարո՞ղ են հեռուստասերիալներն ազդել մարդկանց վրա: Եվ եթե հեռուստասերիալներն ազդում 

են մարդկանց վրա, ապա արդյոք այդ ազդեցությունը կարող է լինել բացասական, թե՞ նաև 

դրական: Ինչու՞ և ինչպե՞ս (ոչ ավել, քան հարյուր բառի սահմանում): 

 

Ֆորումում կարող ես տեսնել այլ դասամասնակիցների արձագանքները ևս:  

____________________________________________________________________________________ 

Հեռուստասերիալն իր հետ բերում է մշակույթ՝ առօրյայի և նույնականացման, խոսքի և 

վարքագծի, ճաշակի և այլնի մասին:  

Հետազոտողները և հաղորդակցության ոլորտի մասնագետները (DeFranscisco 2007, Kojoyan & 

Gevorgyan 2014) անդրադարձել և անդրադառնում են հեռուստասերիալներին, 

հեռուստադիտողների մոտ դրանցից ունեցած «կախվածությանն» ու դրանց ազդեցություններին 

և հաճախ ներկայացնում մտահոգիչ փաստեր ու ակնարկներ: 

 

1970-ականներին մի շարք երկրներ, հաշվի առնելով իրենց երկրի սոցիալական, մշակութային և 

տնտեսական իրավիճակն ու խնդիրները, որոշեցին իրենց իսկ հեռուստասերիալներն արտադրել՝ 

ստեղծելով նոր մոդելներ:  

Այսպես, օրինակ՝ Մեքսիկայի կառավարությունը մշակեց հեռուստասերիալների իր մոդելը, ըստ 

որի, մեդիայի միջոցով սկսեցին արծարծվել տարբեր սոցիալական խնդիրներ և առաջարկվել 

հնարավոր մոդելներ և լուծումներ, որոնք էլ պետք է բերեին ցանկալի դրական սոցիալական 

փոփոխությունների, մասնավորապես՝ նվազեցնելով փողոցային հանցագործությունների և 

ծեծկռտուքների թիվը:   

Նման հեռուստասերիալները և ծրագրերը դիտողների համար սկսեցին դառնալ իրենց իսկ 

սեփական կյանքի այլընտրանք, կյանքը մեկ այլ կողմից դիտելու և քննելու հնարավորություն: Այս 

մոդելի տարբերակը Մեքսիկայում մշակեց սցենարիստ և պրոդյուսեր Միգել Սաբիդոն: Հիմնաքար 

հանդիսանում էր դրական և բացասական կերպաների ակնհայտ ներկայացումը. բացասականը 

քննադատվում էր և ստանում իր արժանի պատիժը, իսկ դրականը՝ գնահատվում և 

պարգևատրվում  
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Սաբիդոն առաջարկում էր նաև բացասականից աստիճանաբար անցում-զարգացում դեպի 

դրականի՝ բացասականին փոխվելու հնարավորություն տալով: Դա հույս էր ներշնչում նաև մի 

շարք այլ արատավոր երևույթների հնարավոր փոփոխության: Սաբիդոյի այս մոդելը հիմնված էր 

Բանդուրայի սոցիալական ուսուցման կամ ճանաչողականության տեսության վրա՝ ինչ տեսնում 

ենք, այն էլ սովորում ենք և կրկնօրինակում: Չնայած տեղացի բնիկների (ինչպես նաև մուգ 

մաշկի) դեմ խտրականության վերարտադրմամբ հագեցած լինելուն, Մեքսիկայում 

նմանատիպ հեռուստասերիալներն ունեցան դրական արձագանք, իսկ փորձը դարձավ կիրառելի 

մի շարք այլ երկրների համար:1 

 

  

 
1 Սույն նյութի ամբողջական տարբերակը առաջին անգամ հրապարակվել է  www.media.am հարթակում՝ 

պատրաստված սույն դասընթացի հեղինակ Անի Կոջոյանի կողմից, այս պահին նյութն առցանց հասանելի չէ: 

http://www.media.am/
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1.6 ՀՆԴԱԿԱԿԱՆ ՍԵՐԻԱԼՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ   

 

Հարց՝ Երբևէ դիտե՞լ ես հնդկական հեռուստասերիալ/ներ: Ի՞նչ ուղերձ ես նկատել այդ 

սերիալ/ներում. ըստ քեզ՝ ո՞րն է եղել լսարանի համար նախատեսված ուղերձը՞ (ոչ ավել, քան 

հարյուր  բառի սահմանում): 

 

Ֆորումում կարող ես տեսնել այլ դասամասնակիցների արձագանքները ևս:  

____________________________________________________________________________________ 

 

Հնդկական մշակույթում սովորաբար ընդունված է ասել՝ երբ կինն ամուսնանում է, նա 

ամուսնանում է ամուսնու և նրա ընտանիքի հետ միաժամանակ: Նորահարսի 

հարաբերություններն ընտանիքի այլ անդամների, հատկապես սկեսրոջ հետ դառնում են 

բեկումնային և «գոյատևման» համար կարևոր:  

Երկու տասնամյակ առաջ էկրաններին հայտնված հնդկական սերիալները հիմնականում 

կենտրոնանում էին հենց հարս-սկեսուր հարաբերությունների վրա: Նման հեռուստասերիալները 

թիրախավորված էին, հարցն՝ ակտուալ, խնդիրն ու ցավը՝ հասկանալի. սերիալն անմիջապես 

գերում էր հեռուստադիտողի սրտերը: 

Պրոֆեսոր Մունշին («Հեռակառավարման վահանակ. հնդկական հեռուստատեսությունը նոր 

հազարամյակում և փրայմ-թայմ հեռուստասերիալները հնդկական հեռուստատեսությամբ» գրքի 

հեղինակ, Munshi 2020) նշում է, որ հնդկական սերիալներն ունեն մեկ գլխավոր սյուժե և բազում 

ենթասյուժեներ, վերելքներ և վայրէջքներ, ապօրինի կապեր և հարաբերություններ, որոնք էլ 

դիտողին պահում են հեռուստացույցին գամված:  

Նման սերիալները դիտում են ընտանիքի բոլոր անդամները: Ավելին, դիտողն իր անձնական 

կյանքի որոշ դրվագներ սկսում է տեսնել հենց սերիալում, սկսում նույնականցնել և որոշակի կապ 

ստեղծել իր կյանքի և սերիալային կերպարների միջև: Այսպես, ամեն օր հեռուստադիտողը 

շտապում է երեկոյան նույն ժամին տուն, որպեսզի բաց չթողնի և օրն ամփոփի «հարազատ 

դարձած» հեռուստասերիալով: 

Հնդկաստանն այն երկրներից մեկն էր, որը նախապես որդեգրեց Մեքսիկայի մոդելը. ոգևորվելով 

Սաբիդոյի փորձից և մեքսիկական հեռուստասերիալների հաջողությունից՝ Հնդկաստանը 

ստեղծեց իր արտադրանքը: Ավելին, հետագայում այդ արտադրանքը սկսեց այլ սպառողական 



 17 

շուկաներ էլ գրավել: Շատերը սկսեցին ցուցադրվել Կենտրոնական և Հարավային Ասիայում, 

Միջին Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում:  

Հնդկաստանում հեռուստացույցն առ այս պահը մնում է ամենամատչելի և հասանելի ժամանցի 

միջոցը: Տարածված է այն կարծիքը, որ հեռուստասերիալների մեծ մասը հետադիմական է, 

պարունակում է գենդերային հիմքով բռնության բազմատեսակ դրվագներ, կտրված է իրական 

կյանքից, ճնշող է և անճաշակ, Հնդկաստանում և այլ երկրներում ընտանեկան 

հեռուստասերիալները շարունակում են ունենալ անասելի մեծ դիտողականություն:    

Այսօրվա հնդկական սերիալների մի մասը փորձ է անում պահել հին սերիալային ժառանգությունը 

և, օրինակ, նկարագրել գյուղական մի փոքրիկ միջավայրում սոցիալական այս կամ այն խնդիրը: 

Բայց բացի նեղ հնդկական սոցիալական թեմաներից այն ընդգրկում է նաև համընդհանուր 

թեմաներ՝ սեր, ատելություն, դավաճանություն: Լինելով քիչ ծախսատար և հետևաբար նաև 

մատչելի արտադրանք, ինչպես նաև կրելով ռոմանսի և մարդկային հարաբերությունների (կին-

տղամարդ, կին-ամուսին, կին-սկեսուր, կին-հասարակություն), սպասումների և ապրումների 

ընդհանրության տարրեր՝ հնդկական սերիալները գրավում են այլ երկրների սպառողական 

շուկան, այդ թվում՝ հայկական:2     

 

Հարց՝ Ի՞նչ ես կարծում՝ ինչու՞ վերջին տարիներին հնդակական սերիալներն այդքան հանրահայտ 

դարձան Հայաստանում:   

____________________________________________________________________________________ 

2016 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներից սկսած մեկը մյուսի հետևից հայկական 

եթերում հայտնվեցին հնդկական արտադրության հինգ հեռուստասերիալ: Այս պահին հնդկական 

հեռուստասերիալներն իրենց դիտողականության վարկանիշով առավել առաջ են, քան հայկական 

արտադրության որևէ հեռուստասերիալ3:     

Հնդկական սերիալների սյուժեները սովորաբար այնքան խճճված են և բազմաշերտ, որ եթե 

անգամ դրանք կրում են որոշակի սոցիալական ուղերձ, օրինակ՝ սելեկտիվ աբորտի խնդիր, բարձր 

և ցածր դասի ներկայացուցիչների շփում, անչափահասների և երեխաների ամուսնության խնդիր, 

անհատական գերլարված հարաբերությունների ներկայցման պարագայում այդ ուղերձը կորում է, 

դառնում աննկատ և անհասկանալի: 

 

 
3 http://admosphere.am/?page_id=5991&lang=HY . 

http://admosphere.am/?page_id=5991&lang=HY
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Համընդանուր և համամարդկային զգացմունքների վրա խաղացող և այդ ապրումներով 

համեմված պատմությունները դառնում են բարձր դիտողականության համար հիմք: Ավելին, 

խոցելի կարող է դառնալ հեռուստադիտողի այն խումբը, որը նախ իր և հեռուստասերիալի միջև 

գտնում-տեսնում է որոշակի համընդհանրություններ և ապրումակցում է սերիալային կերպարին:  

     

Ի՞նչ կոչել այս սերը հնդկական սերիալ, ցուցադրվել է հայկական հեռուստաալիքներից մեկով: 

  

Երկրորդ խումբն ինքնին «ձայնազուրկ»/ ձայնախեղդ է. իրական կյանքում իր ձայնը լսելի 

դարձնելու փոխարեն որդեգրում է պասիվ վարքագիծ: Նրա ձայնը կարող է կուլ գնալ 

հեռուստասերիալի դրամատիկ էկրանավորմանը: Իսկ այդ ամենի արանքում առկա միջանցիկ 

բռնությունները, սպառնալիքներն ու հոգեբանական մանիպուլյացիաները սկսվում են դիտարկվել 

որպես նորմ՝ արդեն իսկ նրա իրական կյանքում:  Հեռուստադիտողին գերում է իր և սերիալային 

կերպարի (կամ մի քանի կերպարների) կյանքի նմանատիպ որոշ դրվագների համընկնումը՝ սեր և 

սիրային կապեր, դավաճանություն, ներում և այլն: Այս փոքրիկ դրվագները նպաստում են 

հեռուստասերիալի և դիտողի միջև «մտերիմ հարաբերությունների» ստեղծամանը: Դիտողը 

հեռուստասերիալում տեսնում է իր նմանին (թեև էկրանից այն կողմ), կիսում սերիալի 

կերպարների մտորումներն ու տառապանքը, ցանկություններն ու սպասումները: Ավելին, նա 

միշտ գլխավոր կերպարի մասին իմանում է ավելին, քան մյուս կերպարները՝ դրանով իրեն ավելի 

մոտ համարելով տվյալ կերպարին:  

Չնայած մի շարք սոցիալական խնդիրների մակերեսային արծարծմանը, հայկական եթերում 

հայտնված հնդկական հեռուստասերիալները շարունակում են հիմնված լինել հայրիշխանական 

կարծրատիպերի վրա: Դրանք թեև չեն պարտադրում, բայց հուշում են և ցուցադրում, թե որն է 

«իսկական և ճիշտ» կամ ընդունված կնոջ վարքագիծը, և ինչպիսին պետք է լինի կանացիությունը, 

ընտանեկան կյանքն ու հարաբերությունները:    

Հեռուստասերիալներում դրական կանանց կերպարները բացառապես «ձայնազուրկ» տնային 

տնտեսուհիներ են և իրենց երջանկությունը գտնում և պահպանում են  տան տիրույթում: Անգամ 

ամենաճնշող իրավիճակներում, երբ ամուսինը թմրամոլ է, հարբեցող կամ բռնության է ենթարկում 
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կնոջը, խրախուսվում է, որ կինը շարունակի լռել, հոգ տանել, հանդուրժել և ավելին՝ երջանիկ մնալ 

տան պատերի ներսում:  

Մտահոգիչը հատկապես այդքան մեծ թվով սերիալների միաժամանակյա ցուցադրությունն է: 

Հնդկական սերիալների միաժամանակյա մեծ հոսքը, փրայմ-թայմին դրանց ցուցադրումը, այդ 

ամենին ավելացրած հայկական սերիալների ոչ պակաս առատությունը, հեռուստադիտողին 

պահում են կտրված իրական տեղական մի շարք կարևոր սոցիալական խնդիրներից:  

Հաջորդիվ արդեն կուսումնասիրենք հայկական հեռուստասերիալները և դրանցում ինչպիսի 

գենդերային դերեն և կերպարներ են կերտված և ցուցադրվում:4 

  

 
4 Սույն նյութի ամբողջական տարբերակը առաջին անգամ հրապարակվել է  www.media.am հարթակում՝ 

պատրաստված սույն դասընթացի հեղինակ Անի Կոջոյանի կողմից, այս պահին նյութն առցանց հասանելի չէ:  

http://www.media.am/
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1.7 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՍԵՐԻԼԱՆԵՐ. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ5 

 

Հարց՝ Կարո՞ղ ես այս պահին մտաբերել որևէ հայկական արտադրության հեռուստասերիալ: Ի՞նչ 

գենդերային հարացույց է այն ներկայացնում/ ներկայացրել. ինչպիսի՞ գենդերային դերեր, 

հատկանիշներ, վարքագծեր, վերաբերմունք, գործունեություններ է այն պատկերել: Արդո՞ք դրանում 

գենդերային բռնության տեսարաններ կան (ոչ ավել, քան հարյուր բառի սահմանում): 

 

Ֆորումում կարող ես տեսնել այլ դասամասնակիցների արձագանքները ևս:  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Վերջին տարիների ընթացքում էապես մեծացել է հայկական արտադրության 

հեռուստասերիլաների, որոնց նաև անվանում են հեռուստանովելներ, թիվը: Ըստ 

հաղորդակցության և մեդիա փորձագետների (DeFrancsico 2007)՝ հեռուստասերիալները 

հիմնականում բռնություն պարունակող և ագրեսիվ բովանդակություն ու ուղերձներ են ունենում, 

որոնք անհետևանք չեն հեռուստադիտողի համար: Բնագավառի հետազոտողները (Richardson & 

Robinson 2008, Wood 2009) կարծում են, որ մեդիայում բացասական կարծրատիպերի, 

խտրականության, բռնության և ագրեսիայի պատկերումն ու շրջանառությունը հանրության 

շրջանում զարգացնում է հանդուրժողականություն տվյալ երևույթների նկատմամբ, իսկ երբեմն 

նաև վերջիններիս նույնականացում և ընդունում իրական կյանքի, հարաբերությունների և 

տարբեր իրավիճակների նկատմամբ:  

 
5 Ամբողջական հետազոտության հասանելի է՝ 

http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf /հասանելի՝ 20-նոյեմբեր-2019/  

http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf
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Հեռուստասերիալները շրջանառում են գոյություն ունեցող կարծրատիպեր, այդ թվում՝ 

գենդերային, գենդերային դերեր, նորմեր, կաղապարներ, հարաբերություններ, ինչպես նաև 

վերաձևավորում և վերիմաստավորում են դրանք: Այս առումով հայկական հեռուստասերիլաները 

բացառություն չեն: Այն կերպարները, տեսարանները, որոնք սերիալները կերտում և 

ներկայացնում են ոչ միայն արտացոլում են սոցիալական իրականությունն ու 

հարաբերությունները, այլ դրանք ավելի գրոտեսկային, խիտ ձևերով  են ներկայացվում, դրվում 

պարբերական շրջանառության մեջ, ստանդարտացվում և նորմալիզացվում ժամանակի 

ընթացքում:  

 

Երբևէ դիտարկե՞լ ես հեռուստասերիալն իբրև պատմասացության ձև: Հայկական իրականության մեջ 

սերիալները դարձել են պատմասացներ. դրանք պատմում եմ տարբեր պատմություններ տարբեր 

մարդկանց, բայց օժտելով վերջինիս նմանատիպ հատկանիշներով, կրկնող դերերով և 

ճակատագրերով՝ դառնալով կարծրատիպային կերպարներ, հարաբերություններ, 

պատմություններ, արժեքներ, գործունեություն ցուցադրող, ներկայացնող և հաստատող 

մասայակություն ունեցող միջոցներ: Այս համատեքստում մեծ է նաև նրանց դերը կանացիության 

և առնականության տեսակների և ձևերի ներկայացման, ընդունման, հաստատման հարցում: 

Օրինակ, համաձայն մասնագետների, եթե ուզում ենք տեսնել, թե հասարակության մեջ 

առնականության ինչպիսի գերիշխող ձևեր են առկա, պարզապես անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և 

վերլուծել տվյալ հասարակության մեջ շրջանառվող մեդիա նյութերը:  

 

Տարիներ շարունակ հեռուստասերիլաներն իրենց ագրեսիվ և բռնություն պարունակող բնույթի 

համար քննադատության են ենթարկվել: Դոկտոր Կատցմանը նշում է, որ սերիալներն առնվազն 

առաջարկում են, եթե ոչ պարտադրում, թե ինչպես մարդիկ պետք է գործեն: Մեդիան բռնությունն 

ու ագրեսիվությունը չքննադատող իր բովանդակությամբ լեգիտիմացնում է հենց նույն 

բռնությունն ու ագրեսիան: Այսինքն, այս զանգվածային սպառողականություն ունեցող միջոցն 

ունի ողջ ներուժը հասարակության մեջ ձևավորելու գենդերային բռնության նկատմամբ 

վերաբերմունք, այդ թվում՝ հանդորժողական վերաբերմունք: 

Մեդիա ժանրերը կամ ենթատեսակները՝ ֆիլմեր, սերիլաներ, գովազդներ և այլն, միշտ ազդում են 

այնպիսի սոցիալական կատեգորիաների և նորմերի վրա, ինչպիսին է, օրինակ՝ գենդերը, քանի որ 

դրանք ներկայացնում են որոշակի հարացույցեր և մոդելներ, թե ինչ է առնականությունը և 

կանացիությունը, ինչպիսին պետք է լինեն դրանց սահմանները և հարաբերությունները: 
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Հայկական մեդիայում տղամարդկանց ագրեսիվությունը դրսևորվում է ոչ միան միմյանց՝ միևնույն 

սեռի նկատմամբ, այլ հաճախ կանանց՝ դիտարկվելով իբրև ընդունված և պատկերացրած 

առնականությանը «հարիր» և անբաժանելի մաս: Իր հերթին ագրեսիվ առնականությունը մեր 

հասարակության մեջ նորմալիզացնում և շրջանառության մեջ դնում է գենդերային նորմեր, 

ինչպես նաև սեքսիստական նորմեր և խտրական վերաբերմունք:  

 

Հայկական հեռուստասերիլաներում առնականության հետ են ասոցացվում և ներկայցվում 

այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝ կոպտությունը, գռեհկությունը, բռնությունը, 

ագրեսիվությունը և այլն: Դրանց ընդունելի լինելու կամ դառանալու վրա ազդում է ոչ միայն դրանց 

պարբերական շրջանառության մեջ դնելը, այլ նաև այն, որ սերիալի գլխավոր կերպարները/ 

հերոսներն են օժտված հենց նման հատկանիշներով: Առավել խնդրային դառնում է ոչ թե և ոչ 

միայն սերիալային կերպարներին նման հատկանիշներով օժտելը, այլ նաև այդ հատկանիշների և 

վարվելակերպի նկատմամբ սերիալի մյուս կերպարների կողմից հանդուրժող վերաբերմունք 

ցուցադրելն ու սերմանելը, այլ կերպ ասած՝ այդ ամենը չքննադատելը: Այս ամենը՝ գլխավոր 

կերպարին օժտելը և պատկերելը նման հատկանիշներով, մյուս կողմից մյուս կերպարների կողմից 

հանդուրժող վերաբերմունք ցուցաբերելը և չքննադատելը, հեռուստադիտողի մոտ ևս 

առաջացնում է համանման վերաբերմունք և կարծիք՝ ընդունելու, հանդուրժելու և չքննադատելու:  

 

Սա է վկայում նաև հետազոտական տվյալները՝ կատարված Ա.Կոջոյանի և Ա.Գևորգյանի կողմից:6  

Այսինքն, ստացվում է այնպես, որ գլխավոր կերպարը/ հերոսը կարող է ներկայացվել իբրև 

բռնության հակված, կամ բռնություն կիրառող կերպար, այդ թվում՝ գենդերային, և դա կարող է 

թե՛ ներկայացվել, թե՛ ընկալվել իբրև առնականության անբաժանելի և ընդունելի մաս, որն իր 

հերթին ընդունելի է և հատկապես անգամ գրավիչ կին կերպարների, ինչպես նաև կին 

հեռուստադիտողի կողմից: Նման «վատ-տղայի» կերպարներ կարելի է տեսնել բազմաթիվ 

հեռուստասերիալներում: Այս առումով մասնագետները նշում են, որ վտանգ կա, որ սերիալները 

կարող են ստեղծել կեղծ գիտակցություն առ այն, որ հեռուստադիտողն ինչ տեսնում է, այն 

սոցիալական իրականության մաս է, հետևաբար նաև՝ ընդունելի: Ահա՛ այստեղից էլ կարող է առաջ 

գալ հենց առնականության վերաբերյալ ընդունված չափանիշներն ու պատկերացումները՝ առանց 

քննադատական հայացքով նայելու սերիալի բովանդակությանը և առանց հաշվի առնելու այն, որ 

վերջիններս սոցիալական իրականությունից հատվածային վերցնում են պատառիկներ՝ խտացրած 

 
6 Մանրամասների համար տե՛ս՝ http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf /հասանելի՝ 11.11.2019/: 

http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf
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և չափանացված ծավալով և ուժգնությամբ ներմուծելով այդ ամենը մեդիայի մեջ և ներկայացնելով 

իբրև գոյություն ունեցող և ընդունելի նորմեր և վարքագծեր:  

 

Հետևյալ տվյալները վերցված են հայական հեռուստասերիալների ուսումնասիրությունից:7 

Հետազոտությունը նվիրված էր հայկական հեռուստասերիալներում գենդերային բռնության 

ուսումնասիրությանը, մասնավորապես՝ առնականության համատեքստում:   

Ուսումնասիրության շրջանակում, փորձ է արվել պարզելու, թե ինչպիսի կնոջ և տղամարդու 

կերպարներ և հարաբերություններ են պատկերված հայկական հեռուստասերիալներում,  ինչ տեղ 

է զբաղեցնում գենդերային բռնության պատկերումը այդ սերիալներում, արդյոք գենդերային 

բռնությունն ընկալվում է իբրև նորմ և առնականության ընդունելի մաս, ինչպիսի վերաբերմունք 

ունեն այս հարցերի վերաբերյալ սերիալների սցենարիստները:  

 

Մինչ հետազոտական տվյալների հետ ծանոթանալը կարճ անդրադարձ հետևյալին՝  

▪ Իսկ դու գիտե՞ս, որ բռնությունը բնական երևույթ չէ ամենևին և պայմանավորված չէ 

կենսաբանական գործոններով այնպես, ինչպես սխալ ներկայցվում է մեդիայում և սխալ 

ընկալվում հասարակության մեջ:  

▪ Արդյո՞ք գիտես նաև, որ բռնությունը սոցիալական կոնստրուկտ է և ունի սոցիալական 

կառուցվածք:   

▪ Գիտես՞ս, որ բռնության յուրաքանչյուր ակտ ունի իր սոցիալական համատեքստը, և որ որոշ 

սոցիոլոգներ կարծում են, որ ընտանեկան բռնությունը ևս սոցիալական, ձեռքբերովի վարքագիծ 

է, որը մարդիկ սովորում են և ընդօրինակում:  

 

Սոցիալական ինստիտուտները՝ ներառյալ ընտանիքը, դպրոցը և մեդիան, կարևոր դեր են խաղում 

բռնության զարգացման, իմիտատցիայի ձևավորման և շրջանառության հարցում:  Ահա՛ թե ինչու 

է կարևոր դառնում ուսումնասիրել, թե արդյոք բռնությունն ընկալվում է իբրև նորմ, թե ոչ:   

 

Հարց՝ Բռնության ի՞նչ տեսակներ գիտես կամ կառանձնացնես (ոչ ավել, քան հիսուն բառի 

սահմանում): 

Ֆորումում կարող ես տեսնել այլ դասամասնակիցների արձագանքները ևս:  

  

 
7 Մանրամասների համար տե՛ս՝ http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf /հասանելի՝ 11.11.2019/: 

http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf
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Բռնությունը կարող է դրսևորման տարբեր ձևեր ունենալ, ներառելով, բայց չսահմանափակելով 

այնպիսի ձևերով, ինչպիսիք են՝ ֆիզիկական, հոգեբանական, տնտեսական, վերբալ բռնությունը, 

սեռական ոտնձգությունը, բռնաբարություն, հայհոյանք, սպառնալիք և այլն:  

Փորձի՛ր մտաբերել բռնության այլ ձևեր ևս: 

 

Այս առումով հարկ է նշել, որ մեդիան ներկայացնում և շրջանառում է բռնության, այդ թվում՝ 

գենդերային բռնության, տարբեր տեսակներ, մասնավորապես՝ ֆիզիկական, հոգեբանական և 

վերբալ:  

 

A: Եթե լեզուդ ատամներիդ տակ չպահես, գիտե՞ս չէ՝ ինչ կլինի:  

B: Կարիք չկա ամեն անգամ հիշեցնելու: 

 

Ի՞նչ ես կարծում, որտեղի՞ղ է այս հատված վերցված: 

Այն վերցված է վերոնշյալ հետազոտությունից, որն էլ իր հերթին այն վերցրել և ուսումնասիրել է 

/«Անցյալի ստվերներ» հայկական հեռուստասերիալից: Այն իրենից ներկայացնում է երկխոսություն 

ամուսինների միջև, որին հաջորդում է մի տեսարան, որտեղ ամուսինը կրկին սպառնում է կնոջը:  

 

Հաջորդ սերիայում ամուսնու կողմից կնոջ [Իզայի] նկատմամբ սպառնալիքները շարունակվում 

են.  

 

Ամուսին. Իզա խելքդ գլուխդ հավաքի, քանի դեռ գլուխդ ուսերիդ վրա ա..  

Իսկ մյուս սերիայում ամուսինը ծեծում է կնոջը, իսկ վերջինիս քեռին և քեռորդին վրեժ են լուծում 

իրենց փեսայից՝ ծեծի ենթարկելով նրան:  

Սերիայի հաջորդ հատվածում Իզայի մայրը, լսելով, որ իր փեսան աղջկան ծեծելու ժամանակ 

հարբած է եղել, փորձում է հարթել իրավիճակը՝ արդարեցնելով փեսային և նրա պահվածքը. 

 

 ̶  Պարզ է. պատճառը հենց դա է եղել: Ասա, ա՛յ աղջիկ ջան, բա մարդ խմած մարդու հետ խելք գտնի | 

բա հիմա ի՞նչ ենք անելու:  … ախր, ինչի՞ սենց պիտի լիներ, Եղիշ ջան [դիմում է իր եղբորը], Ալեքսը 

խելքը գլխին, կարգին տղա էր երևում, հաստատ, ինչ արել ա, էտ խմիչքն ա արել … :  
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Այնուհետև Իզան իմանում է, որ իր բարեկամները գնացել են ամուսնու մոտ հաշվեհարդար 

լինելու, բարկանում է և մեղադրում վերջիններիս (իրականում վախենում է ամուսնուց): Հաջորդ 

քայլը կատարում է Իզայի քեռակինը՝ փորձելով խոսել իր ամուսնու հետ և «մեղմել» ստեղծված 

իրավիճակը. 

 ̶ Եղիշ ջան [դիմում է ամուսնուն], ես ինքս դեմ եմ բռնությանը, ես բռնություն չեմ ընդունում, բայց 

բաժանվելը շատ պատասխանատու ու ճակատագրական պահ ա: Ճիշտ ա՝ Ալեքսը հարբած ա եղել, ու 

ես նորից եմ կրկնում, ես .. ես չեմ արդարացնում ոչ մի նրա արարք, ուղղակի, Եղիշ, մեջտեղում երեխա 

կա, ու եթե նախկինում նման բան չի կրկնվել, եթե էս առաջին դեպքն ա, ու էտ տղան էլ ալկոհոլի խիստ 

ազդեցության տակ ա եղել, միգուցե .. միգուցե կարելի ա էս հարցին լուծում տալ, ու շտապ որոշումներ 

չընդունել, հը՞ն:  

 

Հաջորդիվ ամուսինը փորձում է ահաբեկել կնոջը և ստիպում է հետ վերադառնալ իր մոտ ամեն 

կերպ՝ սպառնալիքով, վախեցնելով, կոպիտ վերաբերմունքով, իսկ ընտանիքի մյուս անդամներին 

դիմելով հետևյալ կերպ. «Ես չեմ հասկանում, ձեր տանը կռիվ-վեճ չի եղել, էս ի՞նչ թատրոն եք 

սարքել»: Իզայի մայրը հավելում է. «Իզա՛, աղջի՛կս, գուցե էս անգամ իրան շանս տաս», իսկ 

քեռակինն ավելացնում. «Իզա՛ ջան, եթե էսքան գալիս ա ու էսքան պայքարում ա, ուրեմն քեզ էլ, 

երեխային էլ սիրում ա»: Եվ բռնության այս տեսարանն իր տարբեր դրսևորումներով և 

քննարկումներով շարունակվում է հաջորդ սերիաներում, չնայած այն բանին, որ կինն այդպես էլ չի 

ներում ամուսնուն8: 

Սա ընդամենը մի փոքրիկ տեսարան է ընդամենը մի հեռուստասերիալից, որտեղ տեսանելի է, թե 

ինչպիսի հարաբերություններ են պատկերված կնոջ և ամուսնու միջև, ինչպիսի հատկանիշներով 

են օժտված վերջիններս, գենդերային բռնության  ինչ ձևեր են պատկերված, ինչպիսի 

վերաբերմունք ունեն այս ամենի նկատմամբ հեռուստասերիալի մյուս կերպարները, մինչդեռ նման 

օրինակները բազմաթիվ հայկական մեդիա արտադրանքի համատեքստում:  

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել նաև, որ խնդրային է ոչ միայն այս և 

հետազոտության համատեքստում ուսումնասիրվող մյուս սերիալի՝ «Հարազատ թշնամի» 

բովանդակությունը, այլ նաև այս սերիալներ սպառող հեռուստադիտողների արձագանքը. 

հարցման արդյունքում պարզ է դարձել, որ հեռուստադիտողների մեծամասնությունն այս ամենը 

 
8 http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf /accessed 10.02.2020/ 

http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf
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դիտարկում է որպես թե՛ իրականության մաս, թե՛ առնականության ընդունելի մաս, իսկ կնոջ 

հանդեպ բռնությունը շատ հաճախ արդարացվում է՝ տարբեր պատճառներ և գործոններ 

մատնանշելով:  

Հետազոտության ընդհանրական արդյունքները կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ. հայկական 

սերիալներում՝ 

▪ տղամարդ կերպարները մեծամասամբ ներկայացվում են որպես ագրեսիա կիրառող և 

բռնություն գործադրող, 

▪ տղամարդ կերպարները մեծամասամբ ներկայացվում են որպես ագրեսիվ առնականություն 

կրողներ,  

▪ մասնավորապես կանանց նկատմամբ կատարվող բռնությունը ներկայացվում է որպես 

առնականության անբաժանելի մաս,  

▪ ոչ միայն սերիալի բացասական կերպարներն են հակված և գործադրում բռնություն, այլ նաև 

գլխավոր կերպարները/ հերոսները,   

▪ սերիալների կերպարները հիմնականում հանդուրժող վերաբերմունք ու վարքագիծ են 

ցուցաբերում գենդերային բռնության նկատմամբ,    

▪ հեռուստադիտողը ոչ միշտ է ճանաչում սերիալում կատարվող բռնությունը կամ բռնության ոչ 

բոլոր տեսակներ է ընդունում կամ ընկալում որպես բռնություն,   

▪ հեռուստադիտողը հիմնականում հանդուրժող վերաբերմունք է ցուցաբերում, մասնավորապես՝ 

ընտանեկան բռնության վերաբերյալ,  

▪ Վերոնշյալ երկու սերիալների սցենարիստները սերիալներն ընկալում են բացառապես իբրև 

իրականություն արտացոլող երևույթներ, բայց ոչ կարծրատիպեր շրջանառող, հաստատող, 

վերարտադրող, ստանդարտացնող և նորմալիզացնող միջոց: Ավելին, նրանք նաև իրենց 

պատասխանատու չեն զգում կամ համարում գենդերային դերերի և անհավասարության 

նորմալիզացման մեջ:  

  

Հայկական հեռուստասերիալների տղամարդ կերպարների վերլուծությունը ցույց է տալիս նաև, որ 

նրանք կա՛մ ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ են (ministers, soldiers, policeman, generals), 

կա՛մ բիզնեսմեններ, կամ «գողական աշխարհի ներկայացուցիչներ»: Վերադառնալով ընտանիք՝ 

հեռուստասերիալների այդ հերոսները վերարտադրում են իրենց՝ հանրային կյանքի դերն ու 

կերպարը: Նույն՝ փողոցային աշխարհին հատուկ կանոններով ու ձևերով են շփվում նաև իրենց 
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կանանց, ընտանիքի մյուս անդամների հետ: Պատահական չէ, որ «Հարազատ թշնամի» 

հեռուստասերիալի հերոսներից մեկը իր կնոջը հաճախ դիմում է «արա՛, ընգե՛ր», «արա՛, ախպե՛ր» 

արտահայտություններով: Սրանով նա իր՝ ամուսին-կին փոխհարաբերությունները տեղափոխում 

է իր համար ավելի հասկանալի ու ընկալելի տղամարդ-տղամարդ:  

 

Հարց՝ ի՞նչ եք կարծում, զբաղվածության այս ոլորտների ընտրությունը տղմարդու ինչպիսի՞ 

դերի/կերպարի ստեղծմանն է նպաստում: 

___________________________________________________________________________________ 

Զբաղվածության այս ոլորտները պատահական չեն ընտրված. շեշտադրված է տղամարդկանց 

ուժեղ, դոմինանտ դիրք զբաղեցնող, իշխող դերը,և հենց այս կերպարներն էլ ագրեսիվ 

առնականության դրսևորումներ ունեն:  

 

____________________________________________________________________________________ 

Կարևոր է նկատել և հիշել, որ 

▪ Հայկական սերիալներում ագրեսիան արտահայտվում և արտացոլվում է ոչ միայն այլ 

տղամարդկանց հետ փոխհարաբերություններում, այլև ընտանիքում, մասնավորապես՝ 

հատկապես ամուսնական փոխհարաբերություններում: Այս համատեքստում կինը 

դառնում է միջոց, գործիք տղամարդու «առնականությունը» կերտելու, ընդգծելու, 

ակտիվացնելու համար: Ահա և հենց այս նպատակին են ծառայում 

հեռուստասերիալում պատկերված «հնազանդ», անօգնական, անաշխատանք կանայք, 

որոնց ներկայությունն իսկ ավելի ցցուն է դարձնում նրանց կողքին գտնվող 

տղամարդկանց առնականությունը, ու ամփոփվում է ուժի, իշխանության, գերակա 

դիրքի մեջ: 

▪ Գենդերային բռնությունը այս համատեքստում, ագրեսիվ առնականության մաս է 

դառնում, հայրիշխանական հասարակության կողմից տղամարդուն վերագրվող 

նորմատիվային վարքագծի մաս, բաղկացուցիչ: 
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Իսկ դու գիտեի՞ր, որ՝ 

 

▪ Մեդիայի և հատկապես ամենաշատ դիտողականությունն ունեցող սերիալների 

արտացոլած գենդերային բռնությունների քանակը ուղիղ ազդեցություն է ունենում 

հասարակության մեջ կանանց նկատմամբ կատարված բռնությունների քանակի վրա:  

▪ Իսկ մի շարք հետազոտություններ փաստում են, որ եվրոպական այն երկրներում, 

որտեղ վերահսկողություն կա մեդիայում արտացոլված բռնության տեսարանների վրա, 

նվազել է հասարակության մեջ տեղի ունեցող բռնությունների քանակը: Եվ հակառակը՝ 

սերիալներում բռնության տեսարանների ավելացմանը զուգահեռ, ավելացել են նաև 

իրական բռնության դեպքերը (DeFrancisco 2007, Kojoyan & Gevorgyan 2013):   
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1.8 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻՆ (Հեռուստատեսության և ռադիոյի 

հանձնաժողով, հեռուսալիքների ղեկավարություն, սցենարիստներ, պրոդյուսերներ, 

ռեժիսորներ, դերասաններ և այլ շահագրգիռ կողմեր) 

 

Ինչպիսի՞ առաջարկներ կարելի է անել համապատասխան մարմիններին, որոնք 

պատասխանատու են մեդիա արտադրանքի պատրաստման և թողարկման համար:  

Մասնավորապես՝ 

▪ Հաշվի առնել, որ սերիալներում պատկերած ընտանեկան հարբերությունները և 

միջանձնային և միջսեռային հարաբերությունները և մոդելներն իրենց ազդեցությունն են 

ունենում հասարակության վրա: 

▪ Բացառել գլխավոր կերպարների/ հերոսների կողմից գենդերային բռնության 

իրականացումն ու պատկերումը: 

▪ Պատկերել սերիալում տեղի ունեցող բռնության, այդ թվւոմ՝ գենդերային բռնության 

նկատմամբ սերիալի մյուս կերպարների կողմից քննադատող վերաբերմունք և ուղերձներ, 

իսկ սերիալի շրջանակում համապատասխան հատվածներում անդրադառնալ գենդերային 

բռնությունը դատապարտող և կանխարգելող, զոհերին աջակցող օրենսդրության 

կարևորությանը:   
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Իսկ ինչպիսի՞ առաջարկ կանեիր դու: 

 

1.9 ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ ԴԱՍԱՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.  

Սիրելի՛ դասամասնակից, ահա և մոտենում ենք դասընթացի ավարտին: Այս հատվածում 

ներկայացնում ենք ուղենիշ հարցեր, որոնք քեզ կօգնեն գենդերային տեսանկյունից վերլուծել 

մեդիա նյութը: Այսպիսով, վերլուծելիս ուշադրություն դարձրու՝  

▪ Կնոջ և տղամարդու ինչպիսի՞ կերպարներ են կերտված և ցուցադրված, և 

ինչպիսի՞ հատկանիներով են նրանք ներկայցաված մեդիայում:   

▪ Առնականության ինչ ձև/եր է ներկայացված, և գլխավոր հերոսները 

առնականության որ տեսակով են ներկայացվում:   

▪ Կնոջ և տղամարդու միջև ինչպիսի՞ հարաբերություններ է ներկայացվում:  

▪ Արդյո՞ք գենդերային բռնություն կա պատկերված, ինչպիսի ուժգնությամբ և 

հաճախականությամբ է այն պատկերված և ում կողմից է իրականացվում:   

▪ Ինչպիսի՞ն է գենդերային բռնության նկատմամբ սերիալի տարբեր կերպարների 

վերաբերմունքն ու գործողությունները:9  

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ 

• Գենդերային հիմքով բռնությունը հեռուստասերիալներում, ՀԱԲ. 

https://www.youtube.com/watch?v=jdgvHI-

4638&list=PL957A0E5610FE2A1F&index=10&t=0s  /հասանելի՝ 10.20.2019/ 

• Հայկական սերիալները բռնություն են քարոզում, Ա1+: Հարցազրույց Ա.Կոջոյանի հետ: 

https://www.youtube.com/watch?v=vQEf9lW7Z0s&t=1s  /հասանելի՝ 10.20.2019/ 

• “Killing us softly 4”: advertising the image of women with Jean Kilbourne. /անգլալեզու 

տեսանյութ/  

https://www.youtube.com/watch?v=jWKXit_3rpQ /հասանելի՝ 10.20.2019/ 
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Նախաթեստ 1. 
 
Հարցումն անանուն է:    
 
 

1. Ընտրել տարիքային խումբը՝ 
 

- 18-35 
- 36-55 
- 55-ավել  

  
 

2. Նշել սեռը՝ 
 
  

 
 

3. Նշել աշխատանքը կամ մասնագիտական գործունեությունը, կամ ուսանող 
լինելու դեպքում սովորելու վայրը՝ 

 

• __________________________ 
 
 

4. Նշել աշխատանքային տարիների փորձը կամ ուսանող լինելու դեպքում նշել 
կուրսը՝ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

5. Նշեք, թե մեդիայի որ տեսակից եք ավելի հաճախ օգտվում (հեռուստացույց, 
ռադիո, համացանց, սոցիալական մեդիա, թերթ, ամսագիր և այլն) 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

6. Երբևէ նկատե՞լ եք գենդերային խտրականություն կամ անհավասարություն 
մեդիայում, կանանց և տղամարդկանց անհավասարաչափ ներկայացում կամ 
գենդերային բռնություն, օրինակ՝ սերիալներում, գովազդում, ամսագրերում: 

• Այո: Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ նկարագրել այն: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

• ոչ  
 

7. Ըստ Ձեզ՝ ինչու՞ է մեդիան այդքան շատ կենտրոնանում բռնության և 
ագրեսիվ տեսարանների ցուցադրման վրա (talk shows, սերիալներ, մուլտեր, 
վիդեո խաղեր և այլն): 
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• ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
8. Ի՞նչ նպատակով եք օգտվում մեդիայից: 

• ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
9. Դուք համարու՞մ եք Ձեզ պասիվ մեդիայի սպառող, թե՞ Ձեզ ներկայացրած 

նյութը ֆիլտրում եք, վերլուծում եք, քննադատական մոտեցում եք 
ցուցաբերում տվյալ նյութին: 
 

• Պասիվ սպառող չեմ: Բացատրեք, խնդրում եմ. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

• Ոչ: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
10. Ըստ Ձեզ մեդիան կարելի՞ է օգտագործել որպես հասարակության մեջ 

փոփոխությունների առաջացման գործիք, այդ թվում՝ գործիք պայքարելու 
գենդերային խտրականության և անհավասարության դեմ: 

 

• Այո, ինչպե՞ս: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

• Ոչ, ինչպե՞ս: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
11. Ի՞նչը կփոխեիք մեդիա դաշտում: 

 

• ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Շնորհակալություն  
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Հետթեստ 2. 
 
Դասընթացի ավարտին Ձեզ կխնդրենք կրկին մասնակցել թեստին: Այն հնարավարություն կտա 
Ձեզ վերանայել նախաթեստում պատասխանած որոշ հարցեր, կատարել ինքնագնահատում և 
արձանագրել սեփական առաջընթացը՝ «գենդեր և մեդիա» թեմայի շուրջ գենդերային 
զգայունության բարձրացման տեսանկյունից:  
 
Հարցումն անանուն է:    
 
 

 
1. Երբևէ նկատե՞լ եք գենդերային խտրականություն կամ անհավասարություն 

մեդիայում, կանանց և տղամարդկանց անհավասարաչափ ներկայացում կամ 
գենդերային բռնություն, օրինակ՝ սերիալներում, գովազդում, ամսագրերում: 

• Այո: Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ նկարագրել այն: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

• ոչ  
 

2. Ըստ Ձեզ՝ ինչու՞ է մեդիան այդքան շատ կենտրոնանում բռնության և ագրեսիվ 
տեսարանների ցուցադրման վրա (talk shows, սերիալներ, մուլտեր, վիդեո խաղեր և 
այլն): 

 

• ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3. Ի՞նչ նպատակով եք օգտվում մեդիայից: 

• ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4. Դուք համարու՞մ եք Ձեզ պասիվ մեդիայի սպառող, թե՞ Ձեզ ներկայացրած նյութը 

ֆիլտրում եք, վերլուծում եք, քննադատական մոտեցում եք ցուցաբերում տվյալ 
նյութին: 

 

• Պասիվ սպառող չեմ: Բացատրեք, խնդրում եմ. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

• Ոչ: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5. Ըստ Ձեզ մեդիան կարելի՞ է օգտագործել որպես հասարակության մեջ 

փոփոխությունների առաջացման գործիք, այդ թվում՝ գործիք պայքարելու 
գենդերային խտրականության և անհավասարության դեմ: 
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• Այո, ինչպե՞ս: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

• Ոչ, ինչպե՞ս: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
6. Ի՞նչը կփոխեիք մեդիա դաշտում: 

 

• ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

7. Ի՞նչ տվեց Ձեզ այս դասընթացը: 

• ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
8. Ի՞նչ կփոխեիք դասընթացում: 

  

• ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Շնորհակալություն  

 
 
 
 

 


