ԼՈԻԻԶԱ ԳՈԻՄՐՈՅԱՆ
«Ռուսաց էեզվի էւ մշակույթի» կենտրոնների ղեկավար

ԴԵՆԴԵԸԱՅԻՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԵՋ ԵՎ ԴՐԱ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԸԱՏՎԱԱԻՋՈՑՆԵԸՈՒԱ
Գենդերային անհավասարության
խնդիրը լայն արձագանք է ստացել հայ
իրականության մեջ: «Կանանց հարցը»
հրապարակ հանվեց հայ տղամարդ
մտավորականների կողմից' որպես ազ
գային շարժման, ազգային ընդհանուր
նպատակների թելադրանք:
Հանգուցային բառեր. Գենդերային
անհավասարություն, կինը ն քաղաքա
կանությունը, ժողովրդավարության մա
կարդակ,
Հայ հասարակական հոսանքնե
րի գրեթե բոլոր գործիչներն ընդունում
էին իգական սեռի կրթության անհրա
ժեշտությունը' ելնելով ազգային շա
հերից: Նրանք գտնում էին, որ առանց
դրա իրականացման, այլևս հնարավոր
չէ ապահովել ազգի առաջընթացն ու
զարգացումը: Իգական սեռի կրթության
անհրաժեշտությունը հիմնավորվում էր
սերնդի դաստիարակման գործում կնոջ
ունեցած դերի կարևորությամբ:
Հայ անվանի մտավորականներից ու
գրողներից իգական սեռի կրթության
անհրաժեշտությանը կողմնակից էին Մ.
Նալբանդյանը, Ստ. Նազարյանցը, Ռ.
Պատկանյանը, Պ. Պռոշյանը, Րաֆֆին
և այլք: Առաջինն այդ մասին բարձրա֊
ձայնել է «Ազգասեր» և «Ազգասեր Արա
րատյան» թերթերի խմբագիր' Մեսրոպ
Թաղիադյանը: Իր «ձառ դաստիարա
կության օրիորդաց» աշխատության մեջ
նա բացահայտել է կանանց կրթության
անհրաժեշտության հիմնավորումները:
Նրա համոզմամբ' հայրենիքի անկախու
թյան համար մարտնչող քաղաքացիներ
դաստիարակելու համար առաջին հեր

թին անհրաժեշտ են ուսյալ մայրեր1:
Իսկ Հ. Աբելյանը պնդում էր, որ կր
թության միջոցով կինը կազատվի ան
բարոյականությունից, որին նրան դր
դում էր կարիքը: Հ. Հիսարյանը գրում
էր. «Մայրերն են միայն, որ մարդիկ կշի
նեն»:
Ազգային֊պահպանողական հոսան
քի ներկայացուցիչները վախենում էին,
որ կնոջը շատ իրավունքներ տալը կա
րող էր խաթարել հայ ընտանիքը: Իսկ
իրավական անհավասարությունն ար
դարացվում էր բնական անհավասա
րությամբ: Կինը չպետք է մոռանար «իր'
բնությունից ստացած դրությունը ն ներ
քին պաշտոնը և ցանկանար հասարա
կական կյանքի բոլոր երնույթների մեջ
իրեն տղամարդուն հավասարեցնել»1
2:
Մ. Նալբանդյանը և նրա գաղափա
րակիցները փորձում էին ապացուցել,
որ կնոջ իրավունքը չպետք է սահմա
նափակվեր միայն կրթություն ստանա
լով, քանի որ եկել է նոր դարաշրջան,
որտեղ մարդկությունը կնոջը ստրուկ չի
համարում:
19֊րդ դարում Կ. Պոլսում ասպարեզ
եկավ «Ընտանի իմաստասեր» պարբե
րականը, որի հիմնական նպատակն էր
կնոջ, դեռահաս աղջիկների մեջ ներշն
չել լիարժեքության, ազգային արժանա
պատվության, հասարակական գործե
րում իրենց կարևորության զգացումը3:
Կանանց հիմնավոր, ազգային ար֊
1
Զաքարյան L, Հարությունյան Ա., նշվ.
աշխ. էջ 52:
2
Հարությունյան Ա.., «Երևեյի տիկնանց դարը,
հայ կանանց հասարակական գործունեությունը 19-րդ
դարում և 20-րդ դարասկզբին», Երևան 2005, էջ 160:
3
Հակոբյան Մ., «Զմյուռնահայ պարբերական
մամույը», Երևան 1987, էջ 362:
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ժեքների վրա հիմնված խնդրով էր հե
տաքրքրված նաե Ստեփան Ոսկանը: Նա
իր «Արևմուտք» հանդեսում բարձրաձայ
նում էր, որ առանց հիմնավոր կրթու
թյան անհնար է ընդունել Եվրոպայից
եկող ազդեցությունները: Նա հայ կա
նանց հորդորում է «ոսկին կապարին
հետ չփոխել, չտարվել Եվրոպայի ար
տաքին փայլով, այլ հասու լինել Եվրո
պայի «ազնիվ տիկինների» սրտին ու
մտքին և օրինակ ունենալ «նախ' Եղի
շեի նկարագրած արի տիկինները և հե
տո օտարազգի պեպեկները...1»:
Կանանց և տղամարդկանց իրա
վահավասարության գաղափարները
ճշգրիտ շեշտադրումներով ու զորեղ
ապացույցներով «Մուրճ» ամսագրում
բարձրաձայնել է խմբագիր Ավետիս
Արասխանյանը: «Կինը հասարակության
մեջ» հոդվածում նա կանանց հարցը
տեղափոխում է մարդու իրավունքների
հարթություն: Ուշադրություն է հրավի
րում կանանց զարգացման խնդրի վրա,
որը կենսական պայման է համարում
մեր ազգի և ընդհանրապես, մարդկու
թյան զարգացման համար. «Պետա
կան և ազգային զարգացման գաղա
փարն ամենից վառ է, ամենից արթուն
և ընդհանրության մեջ խորը արմատներ
գցած1
2»,֊շեշտադրում է Ա. Արասխանյա֊
նը: Ըստ նրա' սա իրավունքի խնդիր է և
չպետք է շփոթել այն կանանց և տղա
մարդկանց հավասար կամ անհավասար
մտավոր ունակությունների հետ:
19֊րդ դարում կանանց հարցի ար
ծարծման տեսանկյունից նշանակալի
դեր են ունեցել Գրիգոր Արծրունին և
նրա «Մշակ» թերթը: Արծրունին առաջին
անգամ այս հարցը բարձրացրեց, երբ
դեռ ուսանող ժամանակ Սանկտ Պետեր֊
բուրգում թղթակցում էր «Մեղու» լրագ
րին: Արծրունին քննադատում էր ժամա
նակի դաստիարակության համակարգը'
դպրոց, ընտանիք: Իր հոդվածներից
մեկում նա գրում էր ընտանիքում կնոջ
1
2

Հարությունյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 175:
Նույն տեղում, էջ 170:

իրավազուրկ լինելու մասին և բարձ
րացնում էր կնոջ կրթության իրավունքի
ապահովման հարցը: Արծրունին ժամա
նակ առ ժամանակ հանրագումարի էր
բերում հայ կնոջ առաջխաղացման ար
դյունքները: «Իգական պրոլետարիատ»
հոդվածաշարում նա խիստ անբավա
րար էր համարում Անդրկովկասում 15
տարի գործող իգական դպրոցների հա
սարակական օգուտը: Արհեստագործա
կան կրթության բացակայությունը հան
րակրթական դպրոցում, նրա կարծիքով,
հանգեցնում էր չարաղետ հետևանքի3:
Կնոջ կրթության խնդիրը, կինը և քա
ղաքականությունը, կնոջ ազատագրու
մը, կանաց իրավունքները, կնոջ հասա
րակական գործունեության ոլորտները,
կնոջ ազդեցությունը լուսավորության
վրա, կանանց աշխատանքի հարցը մշ
տապես քննարկվել ու բարձրացվել են
«Մշակում»: «Ձեզ ենք դիմում, հայ կա
նա՛յք, ն կրկնում ենք, որ մենք ձեզանից
ենք սպասում հայության բարոյական
ն մտավոր վերանորոգության գործի
առաջ տանելը...Առանց ձեզ մենք ոչինչ
ենք: Ձեզանից ենք սպասում մեր վերա
նորոգությունը:...Այն րոպեից սկսած, երբ
հայ կինը կմեկնի մեզ օգնության ձեռքը,
կրկին կվերադառնա հայությանը, մենք
կկարողանանք մեզ փրկված ասել և
ժողովրդի մտավոր և բարոյական վե
րանորոգության գործը հաջողված հա
մարել4»: Գր. Արծրունին արձանագրում
էր նաև հայ կանանց հաջողություննե
րը, նրանց առաջխաղացումները: «Մեր
կանանց առաջին քայլերը» հոդվածում
նա գրում էր, թե ինչ հայրենասիրական
քայլեր արեցին կանայք' հօգուտ գաղ֊
թականնների5:
Րաֆֆին նույնպես անդրադարձել է
կանաց խնդրին: Նրա «Հայ կինը» ու
սումնասիրությունը շարունակաբար
3
«Մշակ», 1886, № 120, 122, 124:
4
Գևորգյան Լ, «Գ. Արծրունին և նրա
«Մշակը»», Երևան 1996, էջ 412:
5
Հայ
պարբերական
մամույի
պատմություն,18-19-րդ դդ., էջ 56:
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լույս է տեսել «Մշակում»:
Րաֆֆին, հետազոտելով գյուղի, գա
վառների, Թիֆլիսի կանանց կյանքը,
բնութագրել է նրանց բոլոր տիպերը: Նա
գտնում էր, որ կինը պետք է դուրս գար
բանտարկյալ վիճակից, սակայն նախ'
անհրաժեշտ էր նախապատրաստել
կնոջը' հասարակական ասպարեզ դուրս
գալու համար, ինչն անհրաժեշտ էր նաև
տղամարդկանց. «Մեր զարգացած կա
նայք կարող են ունենալ միայն գրակա
նական սալոններ, բայց մեր գրականու
թյամբ պարապող երիտասարդությունը
դեռևս այն աստիճան անկիրթ է, որ հա
զիվ թե իր պատիվը հասկացող մի տի
կին կցանկանար նրանց առջն բաց անել
իր դռները»1:
Մերժելով ընտանիքի «միապետա
կան կազմը», որտեղ բռնակալի գահին
նստած է տղամարդը, իսկ կնոջ ամեն
մի ընդվզում իր ստրկական վիճակի
դեմ անողոքաբար պատժվում էր, Րաֆ
ֆին տղամարդու և կնոջ «կրոնա֊ամուս֊
նական» հնացած կապն այլնս պատ
մությամբ մերժված է տեսնում, նրան
փոխարինելու է գալու «ընտանեկան»
կապը, որը կնոջը դուրս կբերի կրավո
րական վիճակից և կդարձնի հասարա
կության լիիրավ անդամ2:
«Հայ կինը Ղարաբաղում» ընդար
ձակ ուսումնասիրությամբ «Մշակում»
հանդես է գալիս Լեոն' գտնելով, որ հայ
կինն արժանի է մամուլի էջերում ավե
լի մեծ ուշադրության: Նահապետա
կան առաքինությունների անհետացման
նշանները մի ավելի լավ հասարակա
կան հարաբերություն չեն գուշակում,
գյուղում դեռևս չորս պատի մեջ և սպի
տակ չադրայից իր ազատության սահ
մանը' երնացող աչքերով ցուցադրող
կինը, իսկ քաղաքում եվրոպական ար
տաքինով կինը' «փայլուն սիրունիկ
զարդը, ոչնչով լավ և ոչնչով պակաս մի
շքեղ սիրամարգից»: Մի դեպքում' ան
զարդ հետամնացություն, մյուս դեպ
1
2

քում' պճնված քաղքենիություն:
«Մշակի» շնորհիվ ասպարեզ եկան
կին թղթակիցներ, որոնք հաջողությամբ
շարունակեցին սկսված բանավեճը: Խե
լացի ու համարձակ մտքերով աչքի է
ընկնում «Կանանց խնդիրը հոդվածը»,
որի տակ ստորագրված էր' օրիորդ Ե.
Թ.: «Ստրկություն բառը կամաց֊կամաց
սկսում է խորթանալ»,֊գրում էր թղ֊
թակցուհին,֊ «հավասարությունն ավելի
ու ավելի բարձրանում է. անհատական
ինքնուրույնության գաղափարը մտնում
է մարդու մտքերի մեջ, մի խոսքով, գի
տակցությունը ավելանում է, իսկ գի
տակցությունը սկիզբն է և ավանդն
ազատությ ան»3:
Արևելահայ իրականության մեջ կա
նայք արձագանքողի դերում էին, և եր
կյուղածություն կար նրանց ելույթների
մեջ: Արևմտահայ իրականության մեջ,
ընդհակառակը, Սրբուհի Տյուսաբն ինքն
էր բանավեճ հրահրում, կրքեր բորբո
քում:
Կնոջ բերանով կնոջ ազատության
հարցեր բարձրացնելը թուրքական իրա
կանության պայմաններում մեծ համար
ձակություն էր: Մ. Մամուրյանի խոսքե
րով' նա «դառն ճշմարտություն ասելու
բարոյական արիություն ունեցավ' մատը
դնելով ազգային ծանր վերքի վրա»4:
Սղջունելով Ս. Տյուսաբի գաղափար
ները' Մամուրյանը արտատպեց նրա'
«Քանի մը խոսք կանանց անգործության
մասին» հոդվածը: Տյուսաբը, Մամուրյա֊
նի խնդրանքով, գրեց նաև «Կանանց
աշխատության սկզբունքը» հոդվածը,
որտեղ կանանց բաժանեց երեք դասի'
ա) աղքատ դաս, կին, որ աշխատում է
զրկանքների, տվայտանքների մեջ, աշ
խատում է բնազդով, սոսկ գոյությունը
պահպանելու համար, բ) միջին դաս.
գոռոզ ու աշխատանքի թշնամի, «մեծա
փարթամ» կանայք, գ) կանայք, որոնք
հարստության ու զեխության մեջ ար
համարհում էին աշխատանքը: Ըստ Տյու֊

Գևորգյան և., նշվ. աշխ., էջ 413:
Նույն տեղում:
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սաբի' աշխատանքը պետք է ընկալվեր
որպես սկզրունք, հասարակության մեջ
արժանի տեղ գրավելու միջոց1:
Ս. Տյուսաբը քննադատում էր Նա֊
պոլեոնի օրենսգրքերը, որտեղ կանանց
իրավունքների մասին խոսք անգամ
չկար, ծաղրի էր ենթարկում 18֊րդ դարի
ֆրանսիական «իմաստուններին, որոնք
չհասկացան կնոջ կատարած դերակա
տարությունը հասարակության առաջըն
թացի գործում»1
2:
Կնոջ դատի պաշտպանությունը դար
ձավ Ս. Տյուսաբի գրական ստեղծագոր
ծության առանցքը: Նրա այդ գաղափար
ները հետագայում մարմնավորեցին նրա
«Մայտա», «Սիրանույշ» «Արաքսիա կամ
Վարժուհին» վեպերում, որոնցով, իբրև
առաջին վիպասանուհի, առանձնահա
տուկ տեղ գրավեց հայ գրականության
պատմության մեջ:
19֊րդ դարի երկրորդ կեսի և 20֊րդ
դարասկզբի հայ պարբերական մամու
լի միջոցով հասարակական գիտակցու
թյան մեջ աստիճանաբար արմատավոր
վեց սեռերի իրավահավասարության
խնդիրը:
Առաջին հայ պարբերականը, որ պաշ
տոնապես հասցեագրվել է իգական սե
ռի ընթերցողներին «Հավերժահարսն» է,
թեն իր բնույթով ու բովանդակությամբ
այն կարելի է դասել կանանց պարբերա
կանների շարքը3:
Խորհրդահայ մամուլն ու կանանց
խնդիրը: Հայաստանում խորհրդային
կարգեր հաստատվելուց հետո պարբե
րական մամուլը կանանց հարցի առն
չությամբ դրսնորում էր «պետական
ֆեմինիզմի» քաղաքականություն, իսկ
կանայք դրանց կողմից սկսեցին դիտվել
իբրև քաղաքացիների հատուկ կատե
գորիա: «Կենցաղի հեղափոխությունը»
(սնունդ' հասարակական ճաշարան֊
1
Թամրազյան Հ., «Երկեր» հ. Ա., Երևան
2006, էջ 786:
2
Գևորգյան Լ, նշվ. աշխ., 1996, էջ 418:
3
Զաքարյան Լ. , Հարությունյան Ա.., նշվ.
աշխ., էջ 68:

ներում, լվացք' լվացքատանը և այլն),
պետք է ազատեր կնոջը տնային հոգսե
րից և ներգրավեր նրան հասարակական
կյանք: Մեծ փոփոխություններ տեղի ու
նեցան ամուսնա֊ընտանեկան ոլորտում,
հաստատվեց քաղաքացիական ամուս
նությունը, թույլատրվեց ապահարզանը,
օրինականացվեցին արտաամուսնական
երեխաները: Աբորտը նույնպես օրինա
կանացվեց, թեև այդ հարցը լուծվում էր
ոչ թե ընտանիքի անդամների, այլ կին֊
բաժնի, կոլեկտիվի և սոցապահովու
թյան բաժնի ներկայացուցիչների համա
ձայնությամբ ու թույլտվությամբ:
Խորհրդահայ պարբերական մամուլը
սկսեց կերտել աշխատավոր կնոջ կեր
պարը' կոմունիստական կուսակցության
կողմից նախանշված նպատակներին
հասնելու համար:
Խորհրդային Հայաստանի բոլոր շր
ջաններում անցկացվեցին անկուսակ
ցական կանանց համագումարներ,
որոնք լուսաբանվում էին մամուլի կող
մից: «Խորհրդային Հայաստան» թերթը
գրում էր. « Հայ կինը չի տեսել, որ իրեն
մարդու տեղ դնեն, լսեն իր մտածմունք
ները և կանչեն իրեն մասնակցելու ընդ
հանուր աշխատավորության կյանքին»4:
Կանանց կոչ էր արվում մտնել հա
սարակական ոլորտ, հայտարարվում էր,
որ ժամանակը չէ, որ կինը զբաղվի իր
ընտանիքով ն երեխաներով:
Մամուլում կանանց թեման առավել
ակտիվ է շոշափվել Մարտի 8֊ի կապակ
ցությամբ: Ներկայացվում էր' օրինակ,
տոնի առիթով կազմակերպվող օրինա
կելի միջոցառումների ծրագիրը: Թեր
թերում լուսաբանվում և խրախուսվում
էին կանանց կատարած աշխատանք
ները, պարսավանքի էին ենթարկվում
նրանք, ովքեր խոչընդոտում էին նրանց
ակտիվ գործունեությանը: Խորհրդային
առաջին տարիներին կանանց հասա
րակական ոլորտ ընդգրկելու խնդիր էր
առաջացել, և մամուլի խնդիրն էր զբաղ֊
4
Զաքարյան Լ, Հարությունյան Ա.., նշվ.
աշխ., էջ 130:
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վել դրա քարոզչությամբ: Հետագայում
փոխվում է քաղաքականությունը, փոխ
վում է նաև մամուլի դիրքորոշումը: Հի
շատակման է արժանի այն, որ կանայք
ներգրավվեցին հասարակական ոլորտ,
ինչը հանգեցրեց ծնելիության չափերի
նվազմանը: 1936թ. հունիսի 27֊ի ՍՍՀՄ
Կենտրոնական գործադիր կոմիտեի և
ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի
որոշման համաձայն' աբորտն արգել
վեց: Մամուլն սկսեց ձևավորել բազմա
զավակ մոր կերպարը, ստալինյան Սահ
մանադրությամբ ամրապնդվեց սեռերի
իրավահավասարությունը կյանքի բոլոր
բնագավառներում:
Հետպատերազմյան տարիներին տն
տեսության վերականգման խնդիր կար,
և ԶԼՄ֊ներում կարևորվեց կանանց մաս
նակցությունը հասարակական կյանքին:
Ստեղծվեց արտոնյալ օրենսդրություն:
Այս շրջանում հայաստանյան մամուլը
հեղեղված էր հայ կնոջ ձեռքբերումների
մասին պատմող նյութերով1:
Շուշանիկ Կուրղինյանը1
2 այն հայ բա
նաստեղծուհիներից էր, ովքեր դեմ էին
կանանց իրավունքների սահմանա
փակմանն ու բռնությանը: Նա հայկա
կան ֆեմինիզմի ծիլն էր, սկիզբն էր,
այն բանաստեղծական ձեռքը, ով բա
ցեց հայուհիների աչքերը, նրանց ոգևո
րեց, որ խոսեն: Նրա ստեղծագործու
թյունները շատ դիպուկ են, և դրանց ում
բարձրացված թեման արդիական է բո
լոր ժամանակների համար: Շ. Կուրդի֊
նյանի ստեղծագործություններից շա
տերը («Գեղեցկուհու մորմոքը», «Արծվի
սերը», «Որպես քնքուշ մայիսյան վարդ
և այլն»), նվիրված են հայ կնոջ դատի
պաշտպանությանը: «Ես ձեզ խղճում եմ»
բանաստեղծության մեջ Շ. Կուրղինյանը
ներկայացրել է կանանց, ովքեր մտա
ծում էին միայն տղամարդկանց գերե
լու մասին, ովքեր պատրաստ էին փո
ղով վաճառվելու և չէին պաշտպանում
1
Հայ
պարբերական
պատմություն,18-19-րդ դդ., 79:
2
http://hy.wikipedia.org/:

մամուխ

իրենց իրավունքներն ու ազատությունը.
«Ես ձեզ խղճում եմ
Խղճում եմ ձեզ, բթամիտ կանայք,
Որ արդ ու զարդի հետևից ընկած,
Թրև եք գալիս միշտ աննպատակ,
Լպիրշ վաճառքի դեմքերդ կոկած:
Որ ամեն հնար դուք գործ եք ածում
Միշտ արուների հաճույքը շոյել» 3:
Կանանց խնդրի լուսաբանումը
ժամանակակից հայ մամուլում: Խոս
քի և տեղեկատվության ազատությու
նը համարվում է հասարակության և
յուրաքանչյուր անհատի զարգացման
հիմնական նախապայման: Այս ազա
տությունները կարևոր տեղ ունեն մար
դու իրավունքների համակարգում, քանի
որ տեղեկացված չլինելու պարագայում
անհատը չի կարողանա իրականացնել
իր մնացած իրավունքները: Այս կամ այն
հասարակության ժողովրդավարության
մակարդակի մասին կարելի է դատել
ըստ այն չափանիշի, թե որքանով են
այդ հասարակության մեջ օրենսդրորեն
ապահովված ու կարգավորված խոսքի,
տեղեկատվության և լրատվամիջոցնե
րի ազատությունները:
Խոսքի և ազատության իրավունքն
ամրագրված է Մարդու իրավունքների
համընդհանուր հռչակագրի 19֊րդ հոդ
վածում, Քաղաքացիական և քաղաքա
կան իրավունքների մասին միջազգային
դաշնագրի 19֊րդ հոդվածում, Մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատու
թյունների եվրոպական կոնվենցիայի
ւՕ֊րդ հոդվածում4 :
ժողովրդավարության մասին տե
սությունն ու գործելակերպն անընդ
հատ զարգացման մեջ են: Արդի ժամա
նակաշրջանում ժողովրդվարությունը
բազմաթիվ հիմնախնդիրներ է առա
ջադրում հասարակությանը, որոնցից
մեկը կանանց և տղամարդկանց հավա
սարությունն է: Սակայն հռչակել իրա
վահավասարություն, դեռ չի նշանակում
3
http://www.xnet.am/read/16183/0/:
4
Զաքարյան L, Հարությունյան Ա., նշվ.
աշխ., էջ 96:
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ապահովել դրա փաստացի իրականա
ցումը: Չպետք է մոռանալ, որ չի կարող
գոյություն ունենալ անսահմանափակ
ազատություն' առանց պատասխանատ
վության: Ըստ այդմ' լրագրությունը
գտնվում է ազատության ու պատաս
խանատվության սահմանագծում:
Հայաստանի Հանրապետությունում
կան լրատվամիջոցներ, որոնք արագ
և լիարժեք, շատ հաճախ նաե' ոչ ճիշտ
տեղեկատվություն են մատուցում հա
սարակությանը' կյանքի տարբեր բնա
գավառների վերաբերյալ:
Կովկասյան հետազոտական ռե
սուրս կենտրոնի հայաստանյան գրա
սենյակի (CRRC ֊ Armenia) կատարած'
«Հայաստանի ԶԼՄ֊ի մասին 2011 թ. հա
սարակական կարծիքի ու նախընտրու
թյունների հետազոտության» համա
ձայն' հայաստանցիների 81%֊ն ամեն
օր հեռուստացույցի առջև միջինը երեք
ժամ է անցկացնում: 33%֊ի համար հե
ռուստատեսությունը ժամանցի հիմնա
կան միջոցն է, որն օրական 7-12 ժամ է
խլում: Հայկական սերիալներ դիտում է
Հայաստանի բնակչության 80%֊ը: Հհ֊
ռուստաընկերությունները չեն հապա
ղում հեռուստադիտողին «ուրախաց 
նել» նորանոր օճառային օպերաներով:
Ամեն հերթական սերիալ նախորդից
ավելի շատ դաժան տեսարաններ, հայ֊
հոյախառը բառապաշար ու բռնություն
է պարունակում: Գրեթե բոլոր սերիալ֊
ների հեղինակերը կարծես խոսքերը մեկ
արած լինեն, օճառային օպերաների հա
մարյա ամեն սերիայում տղամարդ կեր
պարը հայհոյում, հոգեբանորեն ճնշում և
ծեծում է իր կնոջը (անգամ հղի կնոջը),
քրոջը, մորն ու զոքանչին: Հերոսուհի
ներն էլ հիմնականում չեն աշխատում,
նրանց կերպարները կարծես ստեղծված
են միայն ինտրիգներ հյուսելու, անվերջ
լացելու և բռնության ենթարկվելու հա
մար:
«Հասարակություն առանց բռնու
թյան» ՀԿ֊ի վերլուծության համաձայն'
հայկական սերիալներում կանանց

նկատմամբ բռնության, լացի ու ընկճ
վածության տեսարանները կազմում են
60%: Նույն պատկերը արտացոլվում է
նաև իրականության մեջ: Հայաստանի
կանանց 52%֊ը գոնե մեկ անգամ բռնու
թյան որևէ տեսակի է ենթարկվել: Ըստ
հիշյալ ՀԿ֊ի անցկացրած «Զերծ պահիր
ինձ քո կարծրատիպերից» սոցիոլոգի
ական հարցման տվյալների' հայ տղա
մարդկանց 55%֊ը կարծում է, որ կինն
է մեղավոր, եթե տղամարդը նրա վրա
ձեռք է բարձրացնում:
Կանանց նկատմամբ մեդիայով
«խրախուսվող» բռնությունը միակ խն
դիրը >Լ Լրատվամիջոցներն ամեն օր
մարդկանց ներշնչում են, որ կնոջ ար
ժեքն ուղիղ համեմատական է նրա տես
քի ու սեքսուալության հետ: Երգիչներին
շրջապատում են կիսամերկ աղջիկներ,
երգչուհիներն էլ իրենց երգը հանրա
հայտ դարձնելու համար էրոտիկ տար
րեր պարունակող հոլովակներ են նկա
րահանում:
Կնոջ մարմինը նան օգտագործվում է
ապրանք գովազդելու և գնորդին գրա
վելու համար: Հայկական ամսագրային
գովազդներում կանանց 50%֊ը կարճ,
բաց հագուստով է, ներքնազգեստով
կամ էլ բոլորովին մերկ է:1
Այն, ինչ ցուցադրվում է, ամրապնդ
վում է իրականության մեջ: Հայ տղա
մարդկանց 60%֊ը համարում է, որ կինը
երբեք լավ ղեկավար չի լինի1
2:
Հասարակության մեջ և տնտեսական
կյանքում կանանց և տղամարդկանց
իրավունքների ու հնարավորություննե
րի ոլորտում առկա անհավասաարու֊
թյունը հիմնականում պայմանավորված
է ոչ միայն մշակութային ավանդույթնե
րով ու սոցիալ֊տնտեսական իրավիճա
կով, այլև իրականացվող քաղաքակա
նության մեջ գենդերային բաղադրիչի,
գենդերային գաղափարախոսության'
հետևաբար նաև ողջ հասարակության
1
«Կնոջ կերպարը հայկական գովազդում»
հետազոտություն, (տես http://womennet.am):
2
http://womennet.am :
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մեջ գենդերային մտածելակերպի բա
ցակայությամբ:
Գովազդում կիրառվում են կանանց
հասարակական կարծրատիպերով թե
լադրվող հետևյալ կերպարները.
1. Ընտանեկան օջախի պահապան
(մայր, կին), այս կերպարը հիմ
նականում օգտագործվում է կեն
ցաղային իրերի, սննդամթերքի,
մանկական ապրանքների, դեղա
միջոցների գովազդում:
2. Քաղաքային կոկետուհի, նա հեշ
տությամբ հաղթահարում է ցան
կացած իրավիճակում ծագող
բոլոր խնդիրները և վարում է
ակտիվ կյանք: Այս կերպարը կի
րառվում է կոսմետիկ միջոցների,
օծանելիքի, հագուստի, կոշիկի,
աքսեսուարների և, անգամ, հյու
թերի ու սպորտային ապրանքնե
րի գովազդում:
3. Գործարար կին. Նա անկախ է և
միշտ բարձունքին: Այս կերպարն
ակտիվ օգտագործվում է տեխ
նիկայի, մեքենաների, հագուստի
գովազդում:
Տղամարդու կերպարը գովազդում
լինում է հետևյալ տիպերի.
1. Գործարար տղամարդ, գովազդ
վող ապրանքը նրան օգնում է
հասնել իշխանության, հզորու
թյան: Տվյալ կերպարն օգտա
գործվում է էլիտար ապրանքների
գովազդում:
2. Խիզախ հերոս' «մաչո». համա
պատասխանում է տղամարդ
կանց' առաջնորդ լինելու կեր
պարին, կիրառվում է օծանելիքի,
մարմնի խնամքի կոսմետիկ մի
ջոցների գովազդում:
3. Ընտանիքի տեր. հոգ է տանում
իր ընտանիքի մասին, մասնավո
րապես' տնտեսական, ընտանե
կան հարցերում: Այս կերպարն ի
հայտ է գալիս մեքենաների կամ
բջջային օպերատորների սակագ֊
նային պլանների գովազդում:

Գովազդում գենդերային խտրակա
նությունը ստեղծվում է տղամարդկանց'
որպես գերիշխող և կանանց' որպես
հնազանդվող սեռերի ներկայացման
միջոցով: Գենդերի կիրառումը հայկա
կան գովազդում չի սահմանապակվում
տղամարդկանց ն կանանց հարաբերու
թյունների և հասարակության մեջ զբա
ղեցրած դիրքի մասին կարծրատիպային
պատկերացումներով: Եթե արտասահ
մանյան գովազդում տղամարդու ն կնոջ
տիպիկ կերպարները սպառողներին հա
րազատ են, ապա հայերի համար այդ
կերպարներն օտար են:
Հայաստանում յուրաքայչյուր 5֊րդ
կինը բարձրագույն կրթություն ունի,
բայց այդ ներուժը մեր իրականության
մեջ չի օգտագործվում ըստ արժանվույն:
Պատճառները շատ են' սկսած հայ հա
սարակության հոգեկերտվածքից, վեր
ջացրած նրանով, որ հայ կանայք մեծ
մասամբ զբաղված են ընտանիքով ու
ընտանեկան հարցերով:
Հայաստանում կանանց դերը հասա
րակության մեջ զգալիորեն բարձրացել
է: Մեր երկրում կան բազմաթիվ չլուծ
ված հարցեր' կապված կանանց խնդ
րի հետ, սակայն դրանք ժամանակ են
պահանջում, ն, աստիճանաբար «սայլը
տեղից շարժվում է: Լրատվամիջոցները
կամ սուտ տեղեկատվություն են իրա
կանացնում այս խնդրի հետ կապված,
կամ էլ հարցին անդրադառնում ն այն
լուսաբանում են սխալ տեսանկյունից:
Հայաստանում գենդերային խտրակա
նությանը հիմնականում անդրադառնում
են ինտերնետային լրատվամիջոցները,
որոնք լուսաբանում են կամ այդ ուղղու
թյամբ ՀԿ֊ների կատարած աշխատան
քը, կամ' որոշ միջոցառումներ: Լրատ
վամիջոցների գլխավոր խնդիրը հարցը
բարձրացնելն է հասարակության շրջա
նում, դրա համար լուծման տարբերակ
ներ առաջարկելն է, հասարակությանն
իրազեկված պահելն է մեր երկրում կա
տարվող բռնությունների, անհավասա
րությունների ու անարդարությունների
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վերաբերյալ:
Ընտանեկան բռնությունը բռնության
ամենատարածված տեսակներից մեկն է:
Ընտանեկան բռնություն ասելով' նկա
տի ունենք որոշակի գործողություններ,
որոնք կատարվում են ներընտանեկան
հարաբերություններում և բնորոշվում
են հոգեբանական ճնշման գործադր
մանը, ինչպես նաև կարող են ուղեկց
վել ծեծով, սպառնալիքներով, սեռական
բռնության կիրառմամբ. այսինքն' բռնու
թյունը ընտանեկան զույգի միջև փոխ
հարաբերության այն տեսակն է, որը
ընտանիքի զույգի անդամներից որևէ
մեկին պատճառում է ֆիզիկական, հո
գեբանական կամ սեռային վնաս: Սովո
րաբար տղամարդիկ են դիմում բռնու
թյան' փորձելով ճնշում գործադրել կամ
ցույց տալ իրենց իշխանությունը թույլ
սեռի հանդեպ:
Այսպիսով' մեր ուսումնասիրության
շրջանակներում կատարված աշխա
տանքի արդյունքում կարելի է փաստել,
որ հայաստանյան հեռուստատեսու
թյունները քիչ են անդրադառնում մեր
իրականության մեջ առկա գենդերային
հիմնահարցերին: Լրատվամիջոցնե
րի զգայուն քաղաքականությունն ամ
րապնդում է կանանց կարծրատիպային
ընկալումը հասարակության կողմից որ
պես անհատներ, ովքեր անընդունակ են
իրականցնել հասարակական֊քաղաքա֊
կան ակտիվ գործունեություն:
Այսպիսով' տղամարդու և կնոջ հա
վասարության մասին խոսելիս հար
կավոր է նկատի ունենալ ոչ թե ֆիզի
կական հավասարությունը, այլ այն, որ
սոցիալապես կինն ու տղամարդը պետք
է լինեն հավասար: Դա նշանակում է,
որ հասարակության ն պետության մեջ
նրանց համար պետք է ընձեռված լինեն
հավասար հնարավորություններ: Քան

զի ժողովրդավարությունը հնարավոր
չէ պատկերացնել առանց սեռերի հավա
սարության: Առաջադեմ ու զարգացած
հասարակությունը վաղուց է հանգել
այն համոզման, որ սեռերի հավասա
րության նպատակի իրականացման հա
մար ամենադժվար խոչընդոտը մարդ
կանց մտածելակերպում արմատացած
կաղապարներն են' գենդերային կարծ֊
րատիպերը: Մարդը ծնված օրվանից
իր ամբողջ կյանքի ընթացքում կրում է
տվյալ հասարակության ազդեցությունը'
«կերտվում» որպես կին կամ տղամարդ:
Գենդերային նորմերը սերմանվում են
մանկուց, իսկ հետագայում ամրապնդ
վում զանազան սոցիալական ինստի
տուտների միջոցով: Լրատվամիջոց 
ներն ամեն օր մարդկանց ներշնչում են,
որ կնոջ արժեքն ուղիղ համեմատական
է նրա տեսքի ու սեքսուալության հետ:
Երգիչներին շրջապատում են կիսամերկ
աղջիկներ, երգչուհիներն էլ իրենց երգը
հանրահայտ դարձնելու համար էրոտիկ
տարրեր պարունակող հոլովակներ են
նկարահանում: Մամուլը պետք է կար
ծիք հայտնելու հնարավորություն ընձե֊
ռի այս հարցին դեմ և կողմ վերաբերվող
մարդկանց: Հայաստանում այսօր գոյու
թյուն չունի կնոջ նույնականացման խն
դիր, ընդհակառակը, այսօր գոյություն
ունի ազգային նույնականացման, ինք
նության խնդիր: Հայ կանանց մեծ մասը
չունի իր տեղը կյանքում: Հայաստանում
յուրաքանչյուր 5֊րդ կինը բարձրագույն
կրթություն ունի, բայց այդ ներուժը մեր
իրականության մեջ չի օգտագործվում
ըստ արժանվույն: Պատճառները շատ
են' սկսած հայ հասարակության հոգե֊
կերտվածքից, վերջացրած նրանով, որ
հայ կանայք մեծ մասամբ զբաղված են
ընտանիքով ու ընտանեկան հարցերով:
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА В АРМЯНСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
И ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В АРМЯНСКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЛУИЗА ГУМРОЯН
Руководитель центра “Русский язык и культура”

В статье рассматривается актуальная проблема современной армянской действительнос
ти ֊ гендерное неравенство. Был проведен опрос группы армянских образованных людей
мужского пола. Они считают, что гендерное неравенство тормозит процесс развития демок
ратического общества и выступают за женское образование, высоко оценивая особую роль
женщин в обществе. По их мнению, соблюдение гендерного равенства исходит из интересов
общества. Таким образом, автор выступает за освещение этой проблемы в армянских СМИ.

GENDER INEQUALITY PROBLEM IN THE ARMENIAN REALITY
AND ITS COVERAGE IN MASS MEDIA
LUIZA GUMROYAN
Leader of the Centers of The Russian Language and Culture

The article touches upon one of the crucial problems of the Armenian reality: gender inequality.
It was a group of male Armenian intelligent people who first put forward such a question. They
believed that gender inequality prevents the democratic development of the society. They were
for the female education and women’s special place in the society, as it derived from the interests
of the country itself. Hence, the author revels the coverage of all those problems in the Armenian
mass media.
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