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 ԷՋՄԻԱԾԻՆ 

ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

ԵՒ  ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

ՍԱՄՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ,
«ՀԱՅՈՑ ՏՈՆԱԾԻՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ»

ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրա տա րակ չու թյու նը 2016 թ. լույս 

ըն ծա յեց պատմ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ս. Մկրտ չ  յա նի՝ 

եր կար տա րի նե րի գի տա կան ու սում նա սի րու  թյուն  նե րի ար գա սիք « Հա յոց 

տո նա ծի սա կան մշա կույթ» մե ծա ծա վալ աշ խա տու  թյու  նը, որն, ի րա վամբ, 

նոր խոսք է տո նա  ծի սա կան հա մա լի րի հե տա զո տու թյան բնա   գա վա ռում: 

Գր քի պա տաս խա նա տու խմբա գի րը պատմ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

Լ. Ա.  Սարգս յանն է, խմբա գիր նե րը՝  պատմ. գիտ. թեկ նա ծու Լ. Դ.  Սի մոն-

յա նը և Թ. Զ.  Զա քար   յա նը, գրա խո սող նե րը՝ պատմ. գիտ. դոկ տոր, պրոֆ. 

Ռ. Հ.  Վար դան յանն ու պատմ. գիտ.  դոկ տոր Ռ. Ս.  Կա րա պետ յա նը:

 Տո նե րի վե րա բեր յալ էթ նո սո ցիո լո գիա կան և  ազ գա բա նա կան նման 

ու սում նա սի րու  թյու նը հույժ այժ մեա կան է, քան զի մեր ժո ղովր դի կյան-

քում 1988-ից մինչև մեր օ րե  րը կա տար վում են սո ցիալ-տնտե սա կան, 

քա ղա քա կան և մ շա կու թա յին խո շոր տե  ղա շար ժեր, ո րոնք դրսևոր վել են 

նաև հա յոց տո նա ծի սա կան հա մա կար գում:  Հե ղի նակն իր առջև խնդիր 

է դրել հան գա մա նա լից քննել հա յոց տո նա ծի սա կան հա մա   կար գում կա-

տար ված փո փո խու թյուն նե րը, բա ցա հայ տել այդ գործ ըն թա ցը պայ մա նա-

վո րող գոր ծոն նե րի ողջ հա մա լի րը, նպաս տել նոր կյան քին հա մա պա տաս-

խա նող պե տա կան տո նա ցույ ցի լրամ շակ մա նը, ինչ պես նաև կան խո րո շել 

այդ հա մա կար    գի զար գաց ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը: 

 Սույն ու սում նա սի րու թյու նը ոչ միայն հույժ այժ մեա կան է, այլև չա-

փա զանց կա րևոր և՛ գի տա կան, և՛ կի րա ռա կան նշա նա կու  թյամբ, քան-

զի գի տ  նա կանը նպա      տակ է դրել ու սում նա սի րել հա յոց տո նա ծի սա կան 

հա մա կար գի զար գաց ման, նրա կեն ցա ղա վար ման հիմ նա կան ո լորտ նե րը, 
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հե տա զո տել  դրա զար գաց ման գոր ծըն թա ցը` բա ցա հայ տե լով ժա մա նա-

կաշր ջա նի քա ղա քա կան, տնտե  սա կան, կրո նա կան, էթ նո մշա կու թա յին 

ար ժե քա յին հա մա կար գե րով էա պես տար բեր վող պատ մա կան փու լե րի 

յու րա հատ կու թյուն նե րը: 

 Հա յա գի տու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ տո նա ծի սա կան հա մա կարգն 

ու սում նա սիր   վում է էթ նո սո ցիո լո գիա կան տե սանկ յու նով:  Բա ցի այդ, 

սույն գրքի ար ժե քը նաև այն է, որ հե ղի նա կին հա ջող վել է ո րո շա կի ներ-

դաշ նա կու թյամբ հա  մակ ցել էթ նո սո ցիո  լո գիա կան և  ազ գագ րա կան մե-

թոդ նե րը:  Թեև վեր ջինս մեծ մա սամբ վե րա բե րում է անց յա լին, սա կայն Ս. 

Մկրտչ յա նը հա յոց տո նա ծի սա կան հա մա կար   գին առնչ վող սո ցիալ-մշա-

կու թա յին հիմ նախն դիր նե րը քննար կել է պատ մա կան լայն կտրված քով: 

Ու զում եմ հատ կա պես ընդգ ծել «հա    մա կարգ» բա ռը, քա նի որ այս տեղ 

դի տարկ վում է ոչ թե ա ռան ձին տոն կամ տո նե րի շարք, այլ մի ամ բողջ 

տո նա ծի սա կան հա մա լիր, ո րը պա րու նա կում է տասն յակ տո ներ` ի րենց 

ա ռան ձին խմբե րով և  են թա խմբե րով: Առ այ սօր մշա կու թա յին այս ֆե նո-

մե նը ու սում նա սիր վել է ա մե նա տար բեր տե  սանկ յուն նե րով (կրո նա կան, 

տո մա րա գի տա կան, ազ գա գրա կան, բա նա գի տա կան, ար   վես տա գի  տա  կան 

և  այլն), սա կայն ամ բողջ տո նա ծի  սա կան հա մա կար գի հե տա զո տու  թյան 

հնա  րա վո րու թյու ն, այն էլ` ար դիա կան կտր  ված քով, ու նի ա ռա  վե լա պես 

էթ նո սո ցիո լո  գիան: Ս. Մկրտչ յա նին քաջ հայտ նի են նաև մշա կու թա-

յին այս եր ևույ թի վե րա բեր յալ վե րը նշված գի տա կան ուղ ղու թյուն նե-

րը` ի րենց մո տե ցում նե րի բազ մա զա նու թյամբ:  Մե նագ րու թյու նը գրվել 

է աղբ յու րա գի տա կան հա րուստ նյու թի, էթ նո սո ցիո լո գիա կան և  ազ-

գագ րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մե ծա քա նակ տվյալ  նե րի, ար խի վա յին 

փաս տա թղթե րի, մա մու լի լայ նա ծա վալ նյու թի օգ տա գործ մամբ, ո րոնց 

մեծ մա սը գի   տա կան շրջա նա ռու թյան մեջ է դրվում ա ռա ջին ան գամ: 

Աղբ յուր նե   րի այս ցան կում թերևս ա մե նագլ խա վո րը ՀՀ պատ մա ազ գագ-

րա կան գրե թե բո լոր շրջան նե րում կա տար ված դաշ տա յին հե տա զո տու-

թյուն նե րի արդ յուն քում կրո նա-ա վան դա կան և  խոր հր  դա յին-աշ խար հիկ 

տո նե րի վե րա բեր յալ ստաց ված տվյալ ներն են:

Ու սում նա սի րու թյու նը հա րուստ է աղ յու սակ նե րով, ուր ա մե նա-

տար բեր տե սանկ յուն նե րով ներկայացված է տո  նե   րի տա րած վա ծու թյան 

պատ կե րը: Այդ աղ յու սակ նե րը տա լիս են կեն ցա ղա մշա կու թա յին այլ 

տար րե րի հետ տո նե րի փոխ կա պակ ց  վա ծու  թյան ամ բող ջա կան բնու թա-

գի րը: Հե ղի նա կը մեծ ջանք և  ժա մա նակ է վատ նել հե տա զո տու թյուն նե րի 

արդ յուն քում կազմ ված աղ յու սակ նե րի մշակ ման վրա: Ն յու թի հա վաս-
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տիու  թյունն ու ար ժե քը պայ մա նա վոր  ված է հե տա զոտ ված հա սա րա կա-

կան մեծ զանգ վա ծի առ  կա յու թյամբ: Աշ խա տու թյան մեջ օգ տա գործ վել է 

հե ղի նա կի  գրառ ած վիթ խա րի ազ գա գրա կան և  բա նա գի տա կան նյու թը, 

որն ընդգր կում է բա վա կա  նին տա րո ղու նակ ժա  մա նա կա  շրջան:  Սա բա-

ցա ռիկ է իր կար ևո րու թյան տե սա կե տից, քան զի դրա նով նաև կորս տից 

փրկվել և  գի տու թյանն ի պահ են տրվել ան չափ ար     ժե քա վոր մշա կու թա-

յին եր ևույթ ներ: Դժ վար է պատ կե րաց նել, թե ինչ հա  մա ռու  թյամբ ու 

ջա նա սի րու թյամբ, նյու  թա կան սղու թյուն նե րի և  բա զում այլ դժվա րու  -

թյուն նե րի հաղ թա հար ման գնով է հե ղի նա կը կա րո ղա ցել այդ քան նյութ 

գրա ռել ու դնել գի տա կան շրջա նա ռու թյան մեջ: Ա վե    լաց նենք նաև, որ 

գրքում օգ տա գործ վել են շատ ար ժե  քա վոր ու ե զա կի`  մա մու լի տվյալ ներ 

 Հա յաս տա նի ա ռա ջին և  երկ րորդ հան րա պե  տու թյուն նե րի տո   նե րի վե րա-

բեր յալ: Աշ խա տու թյու նը ոչ պա  կաս ար ժե քա վոր է նաև խոր հր  դա յին նոր 

բա նա հյու սա կան նյութն օգ տա գոր ծե լու ա ռու  մով, ուր ար   տա ցոլ ված է 

այդ պե տու թյան դիր քո րո շու մն  ա վան դա կան տո նե րի և  ընդ  հա նուր առ-

մամբ` կրո նի նկատ մամբ:  Հա վե լենք նաև, որ գրքում օգ տա  գործ վել են 30 

հե ղի նակ նե րի ար խի վա յին գործ և քն նարկ վող հիմ նա խնդրին առնչ  վող 

շուրջ 270 մաս նա գի տա կան գրա կա նու  թյուն, ո րից շուրջ վեց տասն յա կը 

օ տա  րա լե զու է. ամ բող ջու թյամբ օգ տա գործ վել է 455 միա վոր գրա կա նու -

թյուն: Դ րանց մի մա սը վե րա բե րում է այլ  էթ նիկ ընդ հան   րու  թյուն  նե րի 

տո նա ծի սա կան հա մա կար գե րին: 

Ս. Մկրտչ յա նի ու սում նա սի րու թյու նը, մեր խո րին հա մոզ մամբ, ու նի 

ինչ պես գի տա կան, այն պես էլ կի րա ռա կան շատ կար ևոր նշա նա կու թյուն, 

քան զի  այն տո նա ծի սա կան գոր ծըն թաց նե րը կար գա վո րե լու, տո նա կան 

հա մա կար գե րի հե տա գա զար գա ցու մը կան խո րո շե լու և,  մաս նա վո րա պես, 

պե տա կան տո նա ցույ ցը լրա մշա կե լու ա ռա ջար կու թյուն նե րի յու րօ րի-

նակ փա թեթ է:  Պատ  մա հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յուն-

քում բա ցա հայտ վում է խոր հր  դա յին և  հետ խոր հր  դա յին շրջան նե րում 

կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի ամ բող ջա կան նկա րա գի րը: Այս տեղ ոչ 

միայն վեր հան վում է կա տար ված փո   փո խու թյուն նե րի պատ կե րը, այլև 

կան խա տես վում զար գաց ման մի տում նե րը և  ուղ ղ  վա   ծու թյու նը: Աշ խա-

տու թյունն արժ ևո ր  վում է ազ  գա յին տո նա կան ա վան դույթ նե րը սե  րունդ-

նե րին հա ղոր դե լու տե սանկ յու նից, քա նի որ այն ու նի գա ղա փա րա դաս-

տիա րակ չա կան ուղղ վա ծու թյուն: Այդ իսկ պատ ճա ռով մենք կա րևո րում 

ենք սույն աշ խա տու թյան հրա պա րակ գա լը, ո րը կա րող է ծա ռա յել նաև 
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որ պես դա սա գիրք` ու սում նա  կրթա կան, գի տա կան և մ շա կու թա յին հաս-

տա տու թյուն նե րի հա մար:

Ի վեր ջո, անդ րա դառ նանք աշ խա տու թյան կա ռուց ված քին: Այն 

սկսվում է նա խա բա նով ու նե   րա ծու  թյամբ և  կազմ ված է ե րեք մա սից:

Մաս 1.  Տո նե րը հա յոց ա վան դա կան կեն ցա ղում՝   Նոր տա րի, Ք րիս տո-

սի ծնունդ,  Սուրբ  Սար գիս,  Տեառն ըն դա ռաջ,  Վար դա նաց,  Բա րե կեն դան, 

 Մեծ  Պահք,   Ծաղ կա զարդ,  Զա տիկ,  Համ     բար ձում,  Վար դա վառ, Ս. Աստ-

վա ծա ծ  նի վե րա փո խում,  Խաչ վե րաց,  Նա վա սարդ:

Մաս 2-ը կրում է « Հա յոց տո նա կան հա մա կար գը վեր ջին հար յուր ամ-

յա կում (Ի. դ.– ԻԱ. դ. սկիզբ)» խո րա գի րը, որն իր հեր թին բաղ կա ցած է 

ե րեք գլխից՝ ա)  Հա յոց ա ռա ջին հան րա պե տու թյան տո նա կան հա մա կար-

գը, բ)  Հա յոց խորհր դա յին տո նա կան հա մա կար գի ձևա վոր ու մը խոր հրդա-

յին և  ա վան դա  կան տո նե րի կեն ցա ղա վար ման հա մա տեքս տում, գ)  Հա յոց 

տո նա կան հա   մա կար գի փո փոխ ման ընդ հա նուր մի տու մը խորհրդա յին և 

 հե տ  խոր հր  դա յին ժա  մա   նա կաշր ջա նում:

3-րդ  մա սը բաղ կա ցած է ե րեք գլուխ նե րից, ո րոն ցում քննարկ  վել են 

տո նե րի կեն ցա ղա վար ման սո ցիա լա կան ա ռանձ նա հա տ  կու թյուն նե րը, 

տո նե րի տա րա ծու մը պայ մա նա վո րող ա ռանց քա յին գոր  ծոն նե րը և  հա-

յոց կրո նա կան վար քա գի ծը: Աշ խա տու թյունն ա վարտ վում է ամ փո փու մով 
(ե րեք լե զվով), սկզբնաղբ յուր նե րի և գ րա կա նու  թյան ցան կով, ծա վա լուն, բա-

ցա ռիկ աղբ յու րա գի տա կան ար ժեք ներ կա յաց  նող հա վել վա ծով և ն կար նե-

րի հա րուստ ցան կով:

Նե րա ծա կան մա սում Ս. Մկրտչ յա նը հիմ նա վո րել է թե մա յի ար դիա-

կա նու թյու նը, գի  տա կան նո րույ թը, գի տա գործ նա կան, կի րա ռա կան նշա-

նա կու թյու նը, հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րել աշ խա տան քի նպա տակն ու 

խնդիր նե րը, մե թո դա կան հի մունք նե րը, տվել է աղբ յուր նե րի և գ րա կա-

նու թյան հա մա լիր տե սու  թյու նը:  Նա միան գա մայն տե ղին անդ րա դար-

ձել է նաև «տոն» եր ևույ թին, ինչ պես և կ րո նա-ա վան դա կան տո նե րի 

տի  պա բա նու թյանն առնչ վող հիմ նախն դիր նե րին, ա ռա վել ևս, որ դրանք 

մեծ մա սամբ կա տար վել են ե կե ղե ցա-կա նո նա կան և  ազ գա   գրա կան տե-

սանկ յուն նե րով:  Այս տեղ տրվել է «տոն» եր ևույ թի ըն կալ ման բա նա-

լին, նշվում է, որ «տո նը» յու րա   տե սակ միկ րո հա  մա լիր է, ուր առ կա են 

կեն ցա ղի և մ շա կույ թի բո լոր բա  ղա դրիչ նե րը` բնա կա րան, ազ գակ ցա կան, 

դրա ցիա կան, ըն տա նե կան փոխ հա րա բե  րու թյուն ներ, նախ  նի նե րի հի շա-

տա կում, ա մուս նա-հար սա նե կան ծի սա շար, երգ և  պար, խա ղ, ու տեստ և 

տն տե սա կան գոր ծու նեու թյան փու լեր` դրանց հա ջո ղու  թյուն ներն ա պա-



2017 Դ. ՍԱՄՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, «ՀԱՅՈՑ ՏՈՆԱԾԻՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ» 165

հո վող ծե սե րով ու սո վո րույթ նե րով, հա վատ քի դրսևո րում նե րով: Ա հա 

այս կտրված քով է կա տար վել եր կար տա րի նե րի պրպտում նե րի ար գա սիք 

հան  դի սա  ցող  սույն աշ խա տան  քը: 

Ս. Մկրտ չյա նը մի ան գա մայն տե ղին է կար ևո րում  Հայ Ե կե ղե ցու դե-

րը շուրջ մեկ և  կես հա զար ամ յակ հա յոց կրո նա-ա վան   դա կան տո նե րի 

պահ պան ման գոր ծում: 

 Հա յոց տո նա կան հա մա կար գը քննվել է դրա էու թյու նը պար զա բա-

նող հիմ   նա կան եր ևույթ նե րի և  ա ռա վել բնու թագ րա կան բա ղադ րիչ նե րի 

հա մա  լի րում. այն է` ծա գում, կա տար ման ժամ կետ, տո մա րա կան հար-

ցեր, ան վա նում նե րի ստու գա բա նու   թյուն, տո նի բար բա ռա յին, հո մա նիշ 

և  այ լէթ նիկ ան վա նում ներ, քրիս   տո նեա կան կամ ե կե ղե ցա կան խոր հուրդ, 

հե թա նո սա կան հիմ քեր և  այ լէթ նիկ զու    գա հեռ ներ, ծի սա կան կեր պար ներ, 

ուխ տա վայր, նվի րա տվու թյուն, փո խայ ցե լու թյուն, մաղ թանք, մե ռե լոց, 

հա   վա տա լիք և  այլն:  Հե ղի նա կին հա ջող վել է բա ցա հայ տել տո նա ծի սա-

կան հա  մա կար  գի կի րարկ ման հիմ նա կան սո ցիա լա կան ո լորտ նե րը. սե-

ռա-տա րի քա յին, սո ցիալ-մաս  նա գի տա կան կազմ, ըն տա նե կան, ազ գակ-

ցա կան, ըն կե րա յին մի ջա վայր և  այլն: Այս  տեղ ար վել են նո  րո վի բա ցա-

հայ տում ներ, պար զա բա նում ներ, ո րոնք մեզ հայտ նի էին հիմ նա կա նում 

նկա րագ րա կան տես քով: 

Եվս մի կար ևոր հան գա մանք. ա ռա ջին ան գամ ամ բող ջա կան կեր պով 

ու հա մա հայ  կա կան նյու թի ընդ գրկ  մամբ տրված են յու ր  ա քանչ յուր տո նի 

ա րա րո ղա կար գում սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րի մաս նակ ցու թյու նը և 

 դե րա կա տա րու մը: 

 Տո նա կան հա մա կար գն  ա ռա ջին ան գամ քննարկ վում է հա յոց ե րեք 

հան րա պե տու  թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Աշ խա տու թյան այս հատ վա ծը 

ամ բող  ջո վին նոր խոսք է մաս նա վո րա պես հայ ազ գա գրու թյան մեջ:

 Հե տա զոտ վել են տո նե րի կեն ցա ղա վար ման սո ցիա լա կան ա ռանձ   -

նա հատ կու թյուն նե րը` ըստ սե ռա-տա րի քա յին, սո ցիալ-մաս նա գի տա-

կան, կրթա   կան և  ըն տա նե կան-ազ գակ ցա կան հատ կա նիշ նե րի:  Հե ղի նա-

կը հատ կա պես անդ րա դառ նում է ըն տա   նե կան-ազ գակ ցա կան ո լոր տին, 

քան զի ըն տա նի քը սեր տո րեն կապ ված է ան ձի կեն  սա գոր ծու նեու թյան 

գլխա վոր փու լե րի հետ` ան վա  նա կո չու թյու նից և  ա մուս նու թյու նից մին-

չև  նախ նի նե րի հի շա տակ ման ու հան գուց յալ նե րի հետ առնչ վող ա րա րո-

ղու   թյուն նե րը: Որ պես ծի սա սո  վո րու թա յին խոր հր  դա նշա կան չա փո րո շիչ-

ներ՝ տո նե րը դա  րեր շա րու նակ կար գա վո  րել կամ կա նո նար կել են ինչ պես 

ներ ըն տա նե կան, այն պես էլ ազ գակ ցա կան, դրա ցիա  կան և  հա մայն քա յին 
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փոխ  հա րա բե րու թյուն նե րը` դրա նով իսկ ձևա վո րե լով հա րա բե րու թյուն-

նե րի ո րո շա կի հա մա կարգ: 

Այս տեղ ո րո շա կի ու շադ րու թյուն է դարձ վել տո նե րի կեն ցա ղա վար-

ման ա ռանց քա   յին գոր ծոն նե րին, ո րոնք ինք նու րույն և  միա ժա մա նակ 

սեր տո րեն փոխ  կա պակց ված էթ նոմ շա կու թա յին հա մա լիր ներ են. դրանք 

են` փոխ այ ցե լու  թյուն , էթ նիկ ինք նա գի տակ ցու թյուն, պատ մա կան հի շո-

ղու թյուն և  հայ  րե նի քի ըն կա  լում, միջ էթ նիկ փոխ հա   րա բե  րու թյուն, էթ-

նիկ և  այ լէթ նիկ ար ժե քա յին հա մա կարգ, նե րէթ նիկ խմբեր,  բնա  կա վայ րի 

տիպ, ժա ման ց, գե ղա գի տու թյուն, գա  ղա փա րա խո սու  թյուն, հա   մազ գա-

յին զար թոնք: Նշ ված գոր ծոն նե րը հե ղի նա կի կող մից ու սում նա   սիր վել են 

հիմ  նա կա նում ար դիա կան, մա սամբ նաև պատ մա կան տե  սանկ յուն նե րով,  

հան գա մանք, ո րը հնա րա  վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա մա կող մա նի քննար-

կե լու տո  նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյանն առնչ վող այդ կա ր  ևո րա գույն 

հիմ նա խնդիր նե րը: 

 Փաս տենք նաև, որ հա յոց կրո նա կան և  տո նա կան վար քագ ծե րը հե-

տա զոտ վել են բազ մա թիվ հիմ նախն դիր նե րի հա մա տեքս տում:  Հան գա-

մա նո րեն քննար կվել է տո  նե րի տա րած ման և  մաս նա կից նե րի հավ ատ քի 

վար քագ ծի միջև գո յու թյուն ու նե ցող փոխ կա պակց վա ծու թյու նը:  Տո նե րի 

կեն ցա ղա վար ման և  հա վատ քի կա պը քննարկ  վել է նաև դրանց ծագ ման, 

բո վան դա կու թյան կեն ցա ղա յին ըն կալ ման տե սան կ  յու նից: Ի վեր ջո, հա-

յոց կրո նա կան վար քագ ծի դրսևո րում նե րի վե րա բեր յալ վեր լու ծու թյու-

նը հե ղի  նա կին հիմք է տվել եզ րա կաց նե լու, որ հա վատ քի բնու թա գրում 

ա ռաջ նա յին տեղ են զբա ղեց նում տո նա ծի սա կան բա ղադ րիչ նե րը: Այս տեղ 

ա ռա    վել դի տե լին այն է, որ Ս. Մկրտչ յա նը տո նա կան և կ րո նա կան վար-

քագ ծա յին փո     փո խու թյուն նե րը քննում է խոր հրդա յին-հետ խորհր դա յին 

հա մա կար գե րի հա մա   տեքս տում՝ դրանց հի ման վրա կա տա րե լով բազ մա-

թիվ հե տևու թյուն ներ ու եզ րա կա ցու թյուն ներ, ո րոնք տա լիս են բա զում 

հար ցե րի պա տաս խան ներ: Քն նվում են, էթ նո սո ցիա լա կան գոր ծոն նե րով 

պայ մա նա վոր ված, խոր հր  դա յին ու հետ խոր հր  դա յին շրջա նում հա յոց 

կրո  նա կան վար քա գծա յին փո փո խու թյուն նե րը:  Հա վատ քի ակ տի վա ցու մը 

Ս. Մկրտչ յա նը ի րա վա ցիո րեն մի կող մից պայ մա նա վո րում է հա մ  ազ գա  յին 

զար թոն քով, մյուս կող մից` կեն սա մա  կար դա կի կտրուկ անկ մամբ պայ-

մա նա վոր ված սո ցիալ-հո գե բա նա  կան և  նույ նիսկ քա ղա քա կան բնույ թի 

դրդա պատ ճառ նե րով. հան գա մանք, ո րը նաև պա րարտ հող է ստեղ ծում 

ա ղան դա վո րա կան զա նա զան ուղ ղու թյուն նե րի տա րած  ման հա մար:
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 Հա յոց կրո նա կան վար քագ ծի դրսևոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-

րը հե ղի նա կը դիտարկում է նաև ըստ սո ցիալ-մաս նա գի տա կան և  սե ռա-

տա րի քա յին հատ կա նիշ նե րի: Աշ խա տու թյան մեջ բեր ված են նրա եզ րա-

հան գում նե րը հա վաս տող վիթ խա րի էթ նո սո ցիո լո գիա կան հար ցում նե րի 

տվյալ ներ:  Հա մոզ ված եմ` այդ հար ցա դրում  ներն ու եզ րա հան գում նե-

րը ան պայ մա նո րեն կընդգրկ վեն հե տա զո տա կան բնույ թի ու սում նա սի-

րություն նե րում և  բու հա կան ձեռ նարկ նե րում:

 Գիրքն ա վարտ վում է ամ փո փու մով, որ տեղ ի մի են բեր ված հիմ նա-

կան արդ յունք  նե րը: Դ րանք շա րադր ված են հստակ, բխում են աշ խա տու-

թյան բո վան դա կու թյու նից և, մեր հա մոզ մամբ, հիմ նա կա նում ըն դու նե լի 

են ու փաս տարկ ված:

 Հան ձին այս մե նագ րու թյան` մենք գործ ու նենք տա րի նե րի գի տա հե-

տա զո տա կան տքնա ջան աշ խա տան քի արդ յունք հան դի սա ցող հույժ կա-

րևոր մի ու սում նա սի րու թյան հետ, ո րի ար ժե քը բա ցա ռիկ է: 

ՌԱՖԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
պատ մա կան գիտ. դոկ տոր, ԵՊՀ 
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