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   Գ Ի Տ Ա Ժ Ո Ղ Ո Վ Ի   Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 

1-ին օր 29.10.2010 

10:00 -10:30 ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ 

10:30 -11:00 ԲԱՑՈՒՄ 

11:00 -17:00 Հնագիտություն (նիստ 1) 

Անցկացման 

վայրը 

Չարենցի փողոց 15, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 

գրադարան 

2-րդ օր 30.10.2015 

10:00 -17:00  Ազգաբանություն (նիստ 2), Բանագիտություն (նիստ 3), 

 Չարենցի փողոց 15, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 

գրադարան 

3-րդ օր 31.10.2015 

10:30 -17:00  Ազգաբանություն (նիստ 4) – Չարենցի փողոց 15, Հնագիտության և 

ազգագրության ինստիտուտի գրադարան 

 

*Գիտաժողովի ընթացքում նախատեսվում է անցկացնել համացանցային ուղիղ 

կապով զեկուցումներ (livestream-ով): 
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1-ին օր 29.10.2015 ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (նիստ 1) 

Նիստավար` Արթուր Պետրոսյան,  Ռոման Հովսեփյան 

11:10 - 11:30 Արթուր Պետրոսյան Քարի գործիքների ուսումնասիրության 

մեթոդոլոգիան 

11:30 - 11:50 Աննա Ազիզյան Կուր-արաքսյան խեցեղենին հազվադեպ 

տեղադրությամբ հանդիպող զարդաձևեր 

11:50 - 12:10 Սոնա Մանուկյան Ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարերի բրոնզե 

գոտիների հնագիտական համատեքստը 

12:10 - 12:30 Արսեն Բոբոխյան, 

Հենրի Դանիելյան, 

Ավետիս Գրիգորյան 

Արտանիշի վիշապաքարերի խնդիրը 

12:30 - 13:30 ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ   

Նիստավար` Ռոման Հովսեփյան,  Արթուր Պետրոսյան 

13:30 - 13:50 Հենրիկ Դանիելյան Աշխարհագրական տեղեկատվական 

համակարգը՝ Սոթքի տարածաշրջանի 

ամրաշինական կառույցների օրինակով 

13:50 - 14:10 Արա Պետրոսյան, 

Ռիկարդո Լա 

Ֆարինա, Ռոբերտո 

Դան, Մանուել 

Կաստելուչիա, 

Մաթիա Ռաչիդի, 

Արթուր Պետրոսյան 

Նորահայտ Սոլակ-1 ամրոցի 2013-2015 թթ. 

պեղումների հիմնական արդյունքները 

14:10 - 14:30 Նժդեհ Երանյան Ք.ա. I հազարամյակի Արցախի տափաստանային 

մշակույթի որոշ հարցերի շուրջ 

14:30 - 14:50 Ավետիս Գրիգորյան Սևանա լճի ավազանի դերն ու նշանակությունը 

անտիկ Հայաստանի պատմամշակութային 

զարգացումներում 

14:50 - 15:00 Ընդմիջում   

Նիստավար` Աստղիկ Բաբաջանյան 

15:00 - 15:20 Աստղիկ Բաբաջանյան Առյուծի վերադիր պատկերներով կարասների 

խնդրի շուրջ 

15:20 - 15:40 Հայկ Հակոբյան Նորահայտ արձանագրություններ Խաչենից 

15:40 - 16:00 Տիգրան Ալեքսանյան Միջնադարյան վանքերը «մայրաքաղաք» 

կոչելու հարցի շուրջ 
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16:00 - 16:20 Սուսաննա Ադամյան  Սկզբնաղբյուրները Մ. Սմբատյանցի 

մենագրություններում 

16:20 - 16:40 Արսեն Հարությունյան ԺԷ-ԺԸ. դդ. եկեղեցիների որմերին ագուցված 

խաչքարերը 

16:40 - 17:00 ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 
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2-րդ օր 30.10.2010 ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (նիստ 2) 

Նիստավար`  Գոհար Ստեփանյան,  Համլետ Մելքումյան 

10:00 - 10:20 Նելլի Մանուչարյան Կոմունիստական գաղափարախոսության 

արտացոլումը խորհրդային Երևանի 

փողոցների անվանափոխության 

քաղաքականության մեջ (1921-1939) 

10:20 - 10:40 Լիլիթ Մանուկյան Կյանքը դեֆիցիտի պայմաններում. կանացի 

հագուստի պրակտիկաները Երևան քաղաքում 

1970-80-ական թվականներին 

10:40 - 11:00 Գարեգին Գրիգորյան Ոչ ավանդական և ավանդական 

փոխօգնության ազգագրական 

ուսումնասիրության խնդիրները. 

տեսական մոտեցումներ 

11:00 - 11:20 Սմբատ Հակոբյան Ազգային (ավանդական), թե՞ եվրոպական 

(արևմտյան) թաղումներ 

11:20 - 11:30 Ընդմիջում   

Նիստավար` Ռուզաննա Ծատուրյան, Սմբատ Հակոբյան 

11:30 - 11:50 Հասմիկ Գրիգորյան Բռնության ծիսականացումը Հայոց 

ցեղասպանության ժամանակ 

11:50 - 12:10 Ռուզաննա Ծատուրյան Ճամփորդություն «էրգիր». գտնելով ու 

տեսնելով ընտանեկան պատմությունը 

(Ներքին Բազմաբերդ գյուղի օրինակը)  

12:10 - 12:30 Սաթենիկ Մկրտչյան Հայ երիտասարդների միգրացիոն փորձը 

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից 

դեպի Հայաստանի Հանրապետություն. 

«հայրենադարձություն », «հայրենիքային կամ 

դեպի արմատները զբոսաշրջություն», 

«վերադարձ», կամ «ժամանակավոր նոր 

կացարան» 

12:30 - 13:30 ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ  

Նիստավար` Թերեզա Ամրյան, Սմբատ Հակոբյան 

13:30 - 13:50 Ռոման Հովսեփյան Էթնոբուսաբանական հետազոտությունների 

արդիականությունը և հեռանկարները ՀՀ-ում 

13:50 - 14:10 Համլետ Մելքումյան, 

Ռոման Հովսեփյան 

 

«Պրեստիժային կարգավիճակի» վերաբերյալ 

նոր ձևավորվող ընկալումները և 

հակասությունները ՀՀ գյուղաբնակ եզդիների 

առօրյայում  
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14:10 - 14:30 Թերեզա Ամրյան Կրոնափոխության պատճառները 

հայաստանաբնակ եզդիների շրջանում 

14:30 - 14:40 Ընդմիջում  

  ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (նիստ 3) 

Նիստավար` Լիլիթ Մկրտումյան  

14:40 - 15:00 Նինո Պոպիաշվիլի Կնոջ կերպարը Նարթական էպոսում. 

Սաթանա 

15:00 - 15:20 Քրիստինա Այվազյան Բարեգործությունն ու ողորմատվությունը հայ 

ժողովրդական հեքիաթներում 

15:20 - 15:40 Լիլիթ Մկրտումյան Տրիքստերի կերպարի շուրջ միավորված 

հայկական կենդանական հեքիաթները 

15:40 -16:00 Արփինե Առուշանյան Որոշ թալիշական էթիոլոգիական 

առասպելների շուրջ 

16:00 -16:20 Աննա Պողոսյան «Ցասման ժամը» և նրա կապը նախնիների 

պաշտամունքի հետ 

16:20 -16:40 Սիրանույշ 

Առաքելյան 

Դյուցազնական-առասպելաբանական 

պատկերացումներն ըստ «Սասնա Ծռեր» 

հերոսավեպի 

16:40 -17:00 ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 
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 3-րդ օր 31.10.2015 ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (նիստ 4) 

   

Նիստավար` Էլլի Պոնոմորյովա  

10:30 -10:50 Արգամ Երանոսյան Էթնիկության հակադրությունները. նոր 

ինքնությունների ձևավորման մշակութային 

փոխակերպումները Սամցխե-Ջավախքի հայ 

երիտասարդների շրջանում 

10:50 -11:10 Էլլի Պոնոմորյովա Բնիկ թիֆլիսցիներ թե՞ սփյուռք. առճակատվող 

նարրատիվները թբիլիսաբնակ հայերի 

կարգավիճակի շուրջ 

11:10 -11:30 Սյուզաննա Բարսեղյան 

 

Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում 

էթնոմշակութային արժեքների 

վերարտադրման և տարածման գործում 

11:30 -11:50 Ասյա Թադևոսյան Սփյուռքը որպես համայնքի տեսակ. 

ժամանակակից սոցիոլոգիական 

տեսաբանական խնդիրները Սփյուռքի 

վերաբերյալ (Հայկական Սփյուռքի օրինակով) 

12:00 -13:00 ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ   

Նիստավար`  Սաթենիկ Մկրտչյան  

13:00 -13:20 Գայանե Հակոբյան Սիրիահայերի շփման 

առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 

13:20 -13:40 Լուսինե Տանաջյան  

 

Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման 

առանձնահատկությունները ՀՀ ներգաղթած 

սիրիահայերի շրջանում 

13:50 -14:10 Սոնա Ներսիսյան Ցանցային հարաբերությունները ՀՀ 

ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում 

14:10 – 14:30 Շուշանիկ Ղազարյան Ադրբեջանահայ փախստականների 

ինտեգրման գործընթացը. հայոց լեզվի 

կարևորությունը սոցիալ-մշակութային 

ինտեգրման համար 

14:30 - 14:40 Ընդմիջում  

Նիստավար` Սյուզաննա Բարսեղյան  

14:40 -15:00 Տիգրան Սարգսյան Ժամանակավոր ամուսնությունն Իրանում 

15:00 -15:20 Նարինե Շամամյան Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղի պարային  

Մշակույթը 
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15:20 -15:40 Ալլա Լաչինյան Հղիության արհեստական ընդհատման 

մեթոդները Հայաստանում. 19-րդ դարի վերջ և 

20-րդ դարի առաջին կես  

15:40 -16:00 Լիանա Քևնակսզյան Մարզային երիտասարդությունը Երևան 

քաղաքի սոցիալ-մշակութային միջավայրում. 

ադապտացիան և վարքագծային 

փոփոխությունները 

16:00 - 16:20 Հասմիկ Աբրահամյան Գյումրու «Յոթ վերք» սրբապատկերը 

16:20 - 17:00 ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ  
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   C O N F E R E N C E   P R O G R A M 

DAY 1 29.10. 2015 

10:00 -10:30 REGISTRATION 

10:30 -11:00 OPENING  

11:00 -17:00  Archaeology (Session 1) 

Happening at 15 Charents str., Institute of Archaeology and Ethnography (Libarary). 

DAY 2 30.10.2015 

10:00 -17:00 15 Charents str., Institute of Archaeology and Ethnography (Libarary). 

DAY 3 31.10.2015 

10:30 -17:00  Anthropology (Session 4),  
15 Charents str., Institute of Archaeology and Ethnography (Libarary). 

 

*Some authors may make online presentations (via Skype). 
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DAY 1 29.10.2010 ARCHAEOLOGY (session 1) 

   

Chair: Roman Hovsepyan, Artur Petrosyan 

11:00 - 11:20 Artur Petrosyan The Research Methodology of the Stone Tools 

11:20 - 11:40 Anna Azizyan Ornamental Patterns of Rare Arrangement on Pottery of 

the Kur-Arax Culture 

11:40 - 12:00 Sona Manukyan The Archaeological Context of Bronze Belts from Late 

Bronze and Early Iron Ages 

12:00 - 12:20 Arsen Bobokhyan, 

Henry Danielyan, 

Avetis Grigoryan 

The Problem of Vishaps of Artanish 

12:20 - 13:30 BREAK   

Chair: Artur Petrosyan, Roman Hovsepyan 

13:30 - 13:50 Henry Danielyan Geographic Information System: The Case of the 

Defensive Structures of Sotk Region 

13:50 - 14:10 Ara Petrosyan, 

Riccardo La Farina, 

Roberto Dan, Manuel 

Castelluccia, Mattia 

Raccidi, Arthur 

Petrosyan 

The Main Results Of The 2013-2015 Campaign Of Newly 

Discovered Fortress Solak 1  

14:10 - 14:30 Njdeh Yeranyan On Some Aspects of Arstakh's Steppe Culture in the 1st 

mil. B.C. 

14:30 - 14:50 Avetis Grigoryan The Role and Significance of Sevan Lake Basin in 

Historical and Cultural Developments of Armenia During 

Antique Period 

14:50 - 15:00 BREAK   

Chair: Asthghik Babajanyan  

15:00 - 15:20 Asthghik Babajanyan On Appearance of the Pithoi with Overhead Figures of 

Lion 

15:20 - 15:40 Hayk Hakobyan New Epigraphic Inscriptions From Khachen 

15:40 - 16:00 Tigran Aleksanyan On the Issue of Naming Medieval Monasteries as 

”Mayraqakhaq” 

16:00 - 16:20 Susanna Adamyan   Lithographs in Monographs of M. Smbatyants 

16:20 - 16:40 Arsen Harutyunyan 17-18th Centuries Khachkars Placed on the Walls of 

Churches 

16:40 - 17:00 DISCUSSION  
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DAY 2 30.10.2010 ANTHROPOLOGY (session 2)  

   

Chair: Gohar Stepanyan,  Hamlet Melkumyan 

10:00 - 10:20 Nelli Manucharyan  The Reflection of Communist Ideology in the Street 

Naming Policy of the Soviet Yerevan (1921-1939) 

10:20 - 10:40 Lilit Manukyan Living in Deficiency: The Practices of Women’s Clothing 

in 1970-80s in Yerevan 

10:40 - 11:00 Garegin Grigoryan  Studying Traditional and Non-traditional Forms of Mutual 

Help Ethnographically: Theoretical Approaches 

11:00 - 11:20 Smbat Hakobyan National (Traditional) or European (Western) Funerals? 

11:20 - 11:30 BREAK   

Chair:  Ruzanna Tsaturyan,  Smbat Hakobyan 

11:30 - 11:50 Hasmik Grigoryan The Ritualization of Violence During the Armenian 

Genocide 

11:50 - 12:10 Ruzanna Tsaturyan Visit to ‘’Ergir’’: Looking for Family Histories (the Case 

of Nerqin Bazmaberd)  

12:10 - 12:30 Satenik Mkrtchyan Migration of the Armenian Youth from Islamic Republic 

of Iran to Republic of Armenia: “repatriation”, “homeland 

or root tourism”, “return” or “temporary transit residence” 

12:30 - 13:30 BREAK  

Chair: Teresa Amryan,  Smbat Hakobyan 

13:30 - 13:50 Roman Hovsepyan Actuality and Perspectives of Ethnobotanical Studies in 

Armenia 

13:50 - 14:10 Hamlet Melkumyan, 

Roman Hovsepyan 

The newly formed perceptions and conflicts on "social 

prestigiousness" in daily life of rural Yazidis in Armenia 

14:10 - 14:30 Tereza Amryan The Reasons of Proselytism Among the Yezidis of 

Armenia 

14:30 - 14:40 BREAK   

  FOLCLORISTICS (session 3)  

Chair: Lilit Mkrtumyan  

14:40 - 15:00 Nino Popiashvili The Face of a Woman in the Narthan Folklore: Sathana 

15:00 - 15:20 Christina Ayvazyan  Charity and Alms Giving in Armenian Folk Tales 

15:20 - 15:40 Lilit Mkrtumyan The Armenian Animal Tales With a Trickster Character  

15:40 -16:00 Arpine Arushanyan On Some Talishi Etiological Myths 

16:00 -16:20 Anna Poghosyan “The Time of Wrath”: linkages with Cult of Ancestors 

16:20 -16:40 Siranoush Arakelyan Heroic - Mythological Conceptions according to the Epic 

"Sasna Tsrer " (The Daredevils of Sasun) 

16:40 -17:00 DISCUSSION   
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DAY 3 31.10.2015 ANTHROPOLOGY (session 4) 

Chair: Elli Ponomareva  

10:30 -10:50 Argam Yeranosyan Ethnicity Controversies: the Cultural Transformations of 

New Identities Formation Among Armenian Youth in 

Samtskhe-Javakhketi Region in Georgia 

10:50 -11:10 Elli Ponomareva Native Tbilisians or Diaspora: Competing Narratives on 

the Status of the Armenians in Tbilisi 

11:10 -11:30 Syuzanna Barseghyan 

 

The Role of Armenian Press in Reproduction and 

Dissemination of Ethnic and Cultural Values in the 

Diaspora 

11:30 -11:50 Asya Tadevosyan Typology Of Communities: Diaspora as a Type of 

Community. Modern Sociological Theoretical Issues on 

Diaspora (The Case of Armenian Diaspora) 

12:00 -13:00 BREAK   

Chair: Satenik Mkrtchyan  

13:00 -13:20 Gayane Hakobyan Contact peculiarities of Syrian Armenians in the RA 

13:20 -13:40 Lusine Tanajyan  

 

Sociо-professional features of integration of Syrian-

Armenian immigrants in Armenia 

13:50 -14:10 Sona Nersisyan Network Relations Between Syrian-Armenian 

Immigrants In Armenia 

14:10 – 14:30 Shushanik Ghazaryan The Integration Process of Armenian Refugees from 

Azerbaijan: the Impact of Armenian Language on 

social-cultural Integration in Armenian Society 

14:30 - 14:40 BREAK  

Chair: Syuzanna Barseghyan  

14:40 -15:00 Tigran Sargsyan Temporary Marriage in Iran 

15:00 -15:20 Narine Shamamyan Dance Culture of Aygehat Village, Lori marz 

15:20 -15:40 Alla Lachinyan Methods of Artificial Termination of Pregnancy In 

Armenia In The End of 19th - Beginning of 20th 

Centuries  

15:40 -16:00 Liana Qevnakszyan The Youngsters From Administrative Regions in Urban 

Socio-Cultural Environment: Adaptation and Behavioral 

Changes 

16:00 -16:20 Hasmik Abrahamyan The Story of ’’The Seven Wounds” Icon 

16:20 -17:00 DISCUSSION   
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1. 

Արթուր Պետրոսյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ  

artur.petrosian@yahoo.com 

 

Քարի գործիքների ուսումնասիրության մեթոդոլոգիան  

 

Մարդկության վաղագույն շրջանի պատմության վերլուծության համար 

կարևոր է քարի գործիքների, դրանց ստացման տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի 

ուսումնասիրությունը։ Մինչև նախորդ դարի 30-ական թթ․ տարբեր 

ժամանակաշրջաններին պատկանող քարի ինդուստրիաները բնորոշելիս 

առաջնայնություն էր տրվում հիմնականում տիպոլոգիական ասպեկտին։ 

Քարի ինդուստրիայի տեխնոլոգիական ուսումնասիրության անհրաժեշտութ-

յան մասին դեռ 1945 թ. նշել էր հին քարի դարի հարցերով զբաղվող Կ․Վան 

Ռիտ Լոուն, ում կարծիքով ինդուստրիաների նմանությունը պետք է բնորոշել 

առաջին հերթին տեխնոլոգիական և ոչ թե տիպոլոգիական սկզբունքից 

ելնելով (Riet Lowe van C. 1945)։ 1950 թ. լույս տեսավ քարի ինդուստրիայի 

տեխնոլոգիական, ինչպես նաև ստորին և միջին քարի դարի ինդուստրիաների 

տիպոլոգիական հարցերին նվիրված ֆրանսիացի նշանավոր հնագետ 

Ֆրանսուա Բորդի աշխատությունը (Bordes 1950), որում նա՝ որպես էպիգրաֆ, 

վերցրել էր Լոուի քարի ինդուստրիայի տեխնոլոգիական առաջնայնության 

մասին խոսքերը։ Հիմնվելով էվոլուցիոն տեսության վրա՝ Բորդը առաջարկում 

էր ստորին և միջին պալեոլիթյան գործիքների մի ցուցակ, որտեղ տարբերակ-

վում էին բեկորների վրա արված գործիքների 63 տեսակներ, որոնք իրենց 

հերթին բաժանվում էին չորս խմբի։ Նման տիպաբանական համակարգի 

ստեղծումը մեծ ձեռքբերում էր հատկապես միջին պալեոլիթի քարի 

ինդուստրիան ուսումնասիրելու համար։ Այս համակարգը քննադատվեց 

հատկապես անգլոսաքսոն մի քանի հեղինակների կողմից, ովքեր փորձում 

էին դրան հակադրել վերլուծության մի նոր մեթոդ, որը այդպես էլ լայն 

կիրառություն չունեցավ։  

Զարգացնելով Բորդի առաջարկած մեթոդը՝ 1953 թ. Դենիս դը Սոնեվիլ 

Բորդը և Ժան Պերոտը վերին պալեոլիթի համար առաջարկում են մի ցուցակ՝ 

բաղկացած 92 տիպերից, որտեղ ավելի է ընդգծվում միօրինակության 

չափանիշների բացակայությունը։  

Մշակվում են քարի ինդուստրիայի տիպաբանությանը վերաբերող այլ 

ցուցակներ, որոնք կապված էին հիմնականում վերին պալեոլիթի, էպի-

պալեոլիթ - մեզոլիթի քարի ինդուստրիաների ուսումնասիրության հետ 

(Broglio A. – Kozlowski S.K. 1983)։  

mailto:artur.petrosian@yahoo.com
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Վերինպալեոլիթյան քարի ինդուստրիայի ուսումնասիրության 

ամենաճկուն համակարգը մինչ այժմ բազմաթիվ հեղինակների կողմից 

համարվում է դեռևս 1964 թ. Ջորջ Լապլասի կողմից առաջարկվածը (Laplace 

G. 1964), որը կիրառվում է նաև ավելի ուշ ինդուստրիաները բնորոշելիս։ 

Հետագայում Լապլասը որոշակի փոփոխություններ կատարեց իր առաջար-

կած համակարգում՝ առանձնացնելով 6 տիպեր՝ ըստ գործիքների վրա առկա 

ռետուշի (Laplace G. 1968)։ 

Լապլասի առաջարկած համակարգից հետո քարի ինդուստրիայի 

ուսումնասիրության ոլորտում նոր մոտեցում է համարվում ֆրանսիացի 

ուսումնասիրողների աշխատանքը, որում փորձ է կատարվել ամփոփել քարի 

ինդուստրիայի ոլորտում առկա բոլոր մոտեցումները (Inizian el all. 1999):   

 

Artur Petrosyan  

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

artur.petrosian@yahoo.com  

 

The Research Methodology of the Stone Tools 

 

The research of stone tools and knapping technique and technologies are important 

for the analysis of human history early stages. In the process of distinguishing the 

different periods of stone industry priority was mainly given to the typological aspect till 

the 30 -ies of last century.  

In 1945 K.Van Riet Lowe, who was engaged in Old Stone Age studies, mentioned 

about the necessity of technological research for stone industry. In his opinion, the 

similarity of the industries should be distinguished first by technological not typological 

principal (Riet Lowe van C. 1945). 

Remarkable French archaeologist François Bordes took as epigraph Lowe’s words 

about the technological priority for the stone industry in his work about the stone 

industry technology, typological issues of upper and middle stone industries published in 

1950 (Bordes 1950).  

Based on the evolution theory Bordes suggested a list of lower and middle 

Paleolithic tools, were he differentiated 63 types of tools made on flakes. Those tools 

were divided into four groups.  

The creation of such typological system was a great acquirement especially for the 

research on Middle Paleolithic stone industry. This system was criticized especially by a 

few Anglo-Saxon authors who tried to contradict a new analysis method which never 

was widely used. 

Developing the method offered by Bordes in 1953, Denise de Sonneville-Bordes 

and Jean Perrot offered a list of 92 types for upper Paleolithic where the absence of 

uniformity standards is more emphasized. 

mailto:artur.petrosian@yahoo.com
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In future there were developed other different typology lists for stone industry 

which were manly about the research on Upper Paleolithic, Epipaleolithic - Mesolithic 

stone industry (Broglio A. – Kozlowski S.K. 1983). 

Till now the most flexible system of Upper Paleolithic stone industry research 

considered by many researchers is the one offered by George Laplace in 1964 (Laplace 

G. 1964); it is also used for distinguishing later industries. Later Laplace made several 

changes in his system, differentiating six types according to the retouch on the tools 

(Laplace G. 1968). 

After the system offered by Laplace the paper work on stone industry by French 

researchers is considered as a new approach in stone industry research in which the 

authors attempted to summarize all the existing approaches for stone industry (Inizian el 

all. 1999).  

 

2. 

Աննա Ազիզյան  

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ  

annamalah@yahoo.com 

 

Կուր-արաքսյան խեցեղենին հազվադեպ տեղադրությամբ հանդիպող 

զարդաձևեր 

 

Բազմազան են վաղբրոնզեդարյան խեցեղենի զարդամոտիվները, որոնց 

տարրերն ու տարատեսակները առկա են անոթի պարանոցի, ուսի և իրանի 

հատվածներում: Եզակի է զարդանախշերի տեղադրումը խեցեղենի ներսում և 

նստուկին: 

Հոդվածը այս մշակույթին ոչ այնքան բնորոշ զարդարման մոտեցումների 

մասին է: Նման օրինակներ մեզ հայտնի են Շիրակավանից, Շենգավիթից, Մեծ 

Սեպասարից, Հառիճից, Ֆիոլետովոյից, Արագածից և Յանիկ թեփեից: 

Զարդաձևերը ակոսային են, ռելիեֆ, կատարված են նաև սեղմելու-փոսի-

կավորելու, կոկման եղանակներով: Գտածոների շարքում աչքի է ընկնում 

Շիրակավանից հայտնաբերված լայնաբերան կարասի շուրթի բեկորը: 

Շրթնաբեկորը ներսից զարդարված է շուրջանակի, ակոսագիծ հորինվածքի 

պատկերագրությամբ` լեռներ, մարդ և թռչուն, հավանաբար` արագիլ: Այս 

պատկերաշարը փոխկապակցության մեջ ընկալվում է, որպես գարնան 

դրվագ: 

 

 

 

 

 

 

mailto:annamalah@yahoo.com


17 

 

Anna Azizian 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

annamalah@yahoo.com 

 

 

Ornamental Patterns of Rare Arrangement on Pottery of the Kur-Arax Culture 

 

Early Bronze Age pottery is distinguished for diverse decoration patterns found in 

a wide variety on the neck, shoulder and back of the vessel body. A rare feature is the 

placement of ornaments inside the vessel and on its foot. 

The article dwells on modes of decoration that are rarely found on vessels of the 

Kur-Arax Culture: specimens of such ornamentation have been unearthed in Shirakavan, 

Shengavit, Metz Sepasar, Harij, Fioletovo, Aragatz and Yanik Tepe. 

The ornaments are grooved and relief, some of the methods of shaping also 

including pressing, incurvation and burnishing. Among the archaeological finds, it 

should be mentioned the rim fragment of a jar of a broad mouth unclosed in Shirakavan. 

It is embellished all round its inner part, the grooved ornaments including mountains, a 

human being and a bird, probably, a stork. This composition is considered to be spring 

fragment. 

 

3. 

Սոնա Մանուկյան 

Երևանի պետական համալսարան 

sonamanukyan1992@gmail.com 

 

Ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարերի բրոնզե գոտիների  

հնագիտական համատեքստը  

 

Հարավային Կովկասում բրոնզե գոտիները հայտնի են ուշ բրոնզի դարի 

վերջից և վաղ երկաթի դարի սկզբից: Գոտիների այս մշակույթը գոյատևել է 

մինչև մ.թ.ա. VII-VI դդ.: Բրոնզե գոտիները գլխավորապես հայտնաբերվում են 

դամբարաններից, պատրաստված են բարակ թիթեղից, անզարդ են կամ 

պատկերագրված: Դրանց պատկերագրությունը բաղկացած է մի դեպքում 

միայն երկրաչափական զարդերից, մյուս դեպքում՝ երկրաչափական զարդերը 

ուղեկցում են մարդակերպ և կենդանակերպ կերպարներին, որոնց տարբեր 

համադրությունների արդյունքում գոտիների մի մասի վրա ժամանակի 

վարպետները ստացել են դիպաշարեր: Պատկերագրությունը արվել է դակման 

կամ փորագրման տեխնիկայով: Հոդվածը միտված է բացահայտելու նշված 

գոտիների հնագիտական համատեքստը: Որոշակի քանակությամբ 

դամբարաններից ստացված արդյունքների վիճակագրության հիման վրա 

փորձ է արվում հասկանալ՝ ովքե՞ր էին կրում այս գոտիները, պայմանավոր-
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վա՞ծ էր արդյոք դրանց կրելը որոշակի սոցիալական նախապայմաններով, և 

քննության առնել գոտու կիրառման նպատակները:  

 

Sona Manukyan 
Yerevan State University 

sonamanukyan1992@gmail.com 

 

The Archaeological Context of Bronze Belts from Late Bronze and Early Iron Ages 

 

In South Caucasus bronze belts have been known since the Late Bronze Age and 

the beginning of the Early Iron Age. The culture of these belts has survived till B.C. VII-

VI centuries. Belts are mainly found in the tombs and are made of thin tin sheets; either 

without ornaments or with iconography. The ornamentation consists of only geometric 

decorations on one hand, and on the other hand it forms geometric decorations 

accompanied by human and animal characters; the masters combined the ornaments in 

various ways and created narrative series on some of the belts. The ornamentation was 

made with techniques of composting or etching. The article aims to identify the 

archaeological context of these belts. Based on the statistical experience from the results 

derived from certain number of tombs, an attempt is made to understand who wore these 

belts and whether the wearing of it was conditioned by certain social prerequisites and to 

examine the aims of the use of the belts.  

 

4. 

Արսեն Բոբոխյան, Հենրիկ Դանիելյան, Ավետիս Գրիգորյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

arsenbobokhyan@yahoo.com 

 

Արտանիշի վիշապաքարերի խնդիրը 

 

Հայաստանի Հնությունների պահպանության կոմիտեի արշավախմբի 

կողմից գրանցված Արտանիշի վիշապաքարերի մասին տեղեկություն են 

հաղորդում Հ. Բերբերյանը (1927) և Բ. Պիոտրովսկին (1939): Ընդ որում՝ 

Բերբերյանը խոսում է «լճի արևելյան հրվանդանին գտնվող հինգ ձկնակերպ 

վիշապների» մասին` չնշելով նրանց կոնկրետ գտնվելու վայրը: Մինչդեռ 

Պիոտրովսկին շեշտում է, որ այդ վիշապաքարերը հայտնաբերվել են 1927 թ.՝ 

«Արտանիշի ծովածոցի մոտ, լճի ցածրադիր ափին» և նման են եղել Գեղամա 

լեռների վիշապաքարերին, սակայն չի նշում, թե կոնկրետ քանի վիշապաքար 

է հայտնաբերվել: Այս տեղեկությունների մեջ որոշակի ճշգրտում է մտցնում 

Խորհրդային Հայաստան թերթում 1926 թ. Ա. Քալանթարի կողմից 

հրատարակված հոդվածը (որը, ի դեպ, պիտի լիներ Բերբերյանի հիմնական 

աղբյուրը և համապատասխանաբար հղվում է նրա կողմից): Ըստ այդմ՝ 
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Հնությունների պահպանության կոմիտեն այդ վիշապաքարերը փաստագրել է 

իր մերձսևանյան արշավախմբի ընթացքում ոչ թե 1927 թ., ինչպես գրում է 

Պիոտրովսկին, այլ՝ 1926 թ. օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 20-ը ընկած 

ժամանակահատվածում: Հոդվածում մասնավորապես ասվում է. «Ջրի կուլտի 

գոյության և ջրաբաշխական սիստեմի կատարելության ամենացայտուն 

ապացույցներն այստեղ ևս հայտնվեցին. լճի արևելյան հրվանդանի շրջանում 

գտնված են 5 հատ վիշապ, այն քարե հսկաներից ձկի ձևով, որոնց առաջին 

անգամ հայտնագործեց Մառը Գեղամա լեռներում, ապա Կոմիտեի 

հնագիտական էքսպեդիցիան Արագածի վրա»: Հոդվածից պարզ է դառնում 

նաև, որ արշավախմբի աշխատանքներին մասնակցել են հնագետներ Ա. 

Քալանթարը (ղեկավար) ու Ե. Բայբուրթյանը, ճարտարապետ Գ. Սիրանյանը, 

լուսանկարիչ Ա. Վրույրը և ուսանող Ս. Բարխուդարյանը: Հոդվածում նշվում է 

նաև, որ նյութերը չափագրվել և լուսանկարվել են: Չնայած այս տեղեկութ-

յուններին՝ Արտանիշի վիշապաքարերը մնում են մինչ օրս անհայտ: Ճշտելու 

համար վերոհիշյալ տեղեկությունները՝ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգա-

գրության ինստիտուտի Սոթքի արշավախումբը հետախուզական աշխատան-

քներ իրականացրեց Արտանիշում: Ներկայացվող զեկուցման մեջ Արտանիշի 

վիշապաքարերի խնդիրը քննարկվում է նոր հետազոտությունների լույսի 

ներքո:  

 

Arsen Bobokhyan, Henrik Danielyan, Avetis Grigoryan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

arsenbobokhyan@yahoo.com 

 

The Problem of Vishaps of Artanish 

 

Towards the vishaps of Artanish peninsula, Lake Sevan registered by the 

Committee for Antiquities’ Preservation of Armenia is reported by H. Berberyan (1927) 

and B. Piotrovski (1939). Berberyan speaks on “five fish-shaped vishaps on eastern 

promontory of the lake” not specifying their concrete location. Meanwhile, Piotrovski 

underlines, that the vishaps have been found in 1927 “near the bay of Artanish, on the 

lower shore of the lake” and were similar to the vishaps of Geghama mountains: 

however he does not indicate how many vishaps were found. This information are 

supplemented by the earlier article by A. Kalantar published in the newspaper Soviet 

Armenia in 1926 (which should be the main source for Berberian having been 

correspondingly cited by him). According to this, the Committee found these vishaps 

during its Sevan trip not in 1927, as by Piotrovski, but in 1926, during 17 August and 20 

September. The article particularly states: “Also here were found prooves on water cult 

and perfect water-supply system: in the eastern promontory of the lake were found 5 

vishaps, from those giants in fish shape, which were discovered for the first time by 
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Marr in Geghama mountains, than by archaeological expedition of the Committee on 

Aragats”. From the article we also know that in the works of the expedition took part 

archaeologists A. Kalantar (chief) and E. Baiburtyan as well as one architect (G. 

Siranyan), one photographer (A. Vruyr) and a student (S. Barkhudaryan). It is specified 

that the materials were measured and photographed. Despite these data, the vishaps of 

Artanish remain to be unknown till now. To test the mentioned data, the Sotk expedition 

of the Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA realized surveys in Artanish. 

In the present work the problem of vishaps of Artanish is considered under the light of 

these new investigations. 

 

5. 

Հենրիկ Դանիելյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

henrikh.danielyan@gmail.com 

 

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը՝  

Սոթքի տարածաշրջանի ամրաշինական կառույցների օրինակով 

 

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը՝ GIS ("Geographic 

Information System"), հանդիսանում է համակարգչային համապատասխան 

ծրագրով աշխատող գործիք, որի միջոցով կազմակերպվում է աշխարհա-

գրական տվյալների կուտակումը, այնուհետև քարտեզագրումը և վերլու-

ծությունը: Տերմինը առաջին անգամ օգտագործել է Ռոջեր Թոմլինսոնը 1968 

թ.: Քարտեզները, լինելով թեմատիկ բովանդակություն կրող տարածքի 

փոքրացված և համակարգված պատկերներ, թույլ են տալիս մասնագետին 

պատկերացում կազմել, վերլուծել և ավելացնել համապատասխան կետեր 

իրական աշխարհի թվային փոքրացված համապատասխան մասշտաբի 

մոդելի վրա: GIS քարտեզները լինում են երկչափ և եռաչափ՝ ըստ իրենց 

հատկանշների ու առանձնահատկությունների: Հնագիտության համար 

հատկապես կարևոր է GIS-ի միջոցով վերակառուցել փոփոխությունների 

ենթարկված լանդշաֆտը՝ հիմք ունենալով հին քարտեզները, ուսումնասիրել 

դրանք և ապա թվայնացնել, մոդելավորել և դիտարկել այն եռաչափ մոդելի 

ներքո: GIS-ը կարող է ուսումնասիրել ցանկացած հնագիտական հուշարձան և 

միջավայր՝ սկսած ընդհանուր մակարդակներից (հնագիտական միջավայրի 

անհատական և խմբակային հուշարձաններ՝ բնակավայրեր, դամբարաններ, 

սրբատեղիներ, դրանց խմբերը ևն) մինչև վերացական՝ մշակութային:  

Հաղորդման մեջ հիշյալ մեթոդով կփորձենք ցույց տալ Սևանա լճի 

հարավ-արևելյան հատվածի միջնատարածքում պեղված երեք տարա/համա-

ժամանակյա հնագիտական հուշարձանների՝ Սոթք 1, Սոթք 2, Նորբակ 1 

ամրաշինական համակարգերը՝ դրանք դիտարկելով շրջակա պաշտպան-
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ական համակարգերի համատեքստում: Քարտեզագրության և դրանց երկչափ 

ու եռաչափ մոդելավորման համար օգտագործվել են խորհրդային ճշգրտված 

տոպոհանույթները և արբանյակային (Թվային բարձրությունների մոդել) 

ռելիեֆի բարձրությունների մակերեսի տվյալները: Հնարավորինս բացարձակ 

կետերով ճշգրտել և ստուգել ենք լանդշաֆտի բարձրությունները, ապա 

քարտեզների եռաչափ մոդելավորմամբ դիտարկել նշված պաշտպանական 

համակարգերի տեսանելիության դաշտերը այլ կետերից և դրանց 

փոխկապակցվածությունը՝ վերականգնելով ռազմավարական նշանակություն 

ունեցող ճանապարհ(ներ)ի սահմանները: 

 

Henrik Danielyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

henrikh.danielyan@gmail.com 

 

Geographic Information System:  

The Case of the Defensive Structures of Sotk region 

 

Geographic Information System (GIS) is a tool working by respective computer 

program, which allows to organize the selection of geographical data, then their 

cartography and analysis. The term GIS was first highlighted by Roger Tomlinson in 

1968. Being minimized and systemized pictures of thematic contents area, maps allow 

specialists to gain impression, analyze and add points in a respective minimized scale 

model of the real world. GIS maps are 2D and 3D modelled. For archaeology GIS is 

especially important to restore transformed landscapes, and based on old maps, analyze, 

digitalize, modell them and observe under the light of 3D modells. GIS can study any 

kind of archaeological site and environment, beginning with general levels (settlements, 

cemeteries, sanctuaries, etc.) to wider cultural aspects.  

In our report, using the above mentioned methods, we will try to point out the 

defensive system of three sites in Sevan region (Sotk 1, Sotk 2, Norabak 1) and observe 

those in the context of regional defensive system. For cartography and its 2D and 3D 

modeling, the accurate topographical maps of Soviet period and the data of satellite 

DEM (Digital elevation modell) relief’s surface elevation were used. Trying to use the 

absolute points we adjusted and checked the landscape elevations, and then, with map 

3D modelling, observed the visibility features of the indicated defensive systems and 

their correlations, reconstructing the borders of the strategic roads.  
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6. 

Արա Պետրոսյան, Ռիկարդո Լա Ֆարինա, Ռոբերտո Դան, Մանուել 
Կաստելուչիա, Մաթիա Ռաչիդի, Արթուր Պետրոսյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

petrosyan.ara@gmail.com 

 

Նորահայտ Սոլակ-1 ամրոցի 2013-2015 թթ. պեղումների հիմնական 

արդյունքները 

 

Կոտայքի մարզում հայ-իտալական արշավախմբի կողմից կատարվող 

հնագիտական ուսումնասիրությունների նպատակն է իրականացնել 

մանրամասն հետազոտություն Հրազդան գետի վերին ավազանում և կազմել 

նշված տարածքի հնագիտական քարտեզ։ 

Նախագիծն իրականացվում է 2013-ից՝ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգա-

գրության ինստիտուտի, Միջերկրածովյան և Արևելյան երկրների ուսումնա-

սիրության միջազգային ասոցիացիայի և Իտալիայի Արտաքին գործերի 

նախարարության համագործակցությամբ: 

2013թ. գործաշրջանի ժամանակ հայտնաբերված Սոլակ 1 (KSP 016) 

հնավայրը գտնվում է Երևան-Սևան հին մայրուղու /M4, H1/ արևելյան մասում, 

Սոլակ գյուղից 3.5կմ հարավ-արևելք ընկած բլրի գագաթին՝ ծովի 

մակարդակից 1880մ բարձրության վրա /կոորդինատները՝ 40°25.955’, 

44°43.077’/:  

Նախագծի շրջանակներում ուսումնասիրված հնավայրերից միայն այս 

մեկից է հայտնաբերվել Երկաթի դարի միջին և ուշ փուլերին պատկանող 

խեցեղեն և ճարտարապետություն, որոնք աղերսվում են Հայաստանում 

Լճաշեն – Մեծամորյան և Ուրարտական հնագիտական մշակույթներին: 

Հնավայրի հարավային բլրի գագաթին (Area A) հստակորեն տեսանելի է 

քառակուսի քարաշեն կառույց (մոտ 27x27մ), որի պատերը շարված են 

բազալտե խոշոր բեկորներով: Արտաքին պատերից որոշներն ունեն 

որմնահեցեր։ Մեծ քանակությամբ կարասի (pithoi) բեկորներ են 

հայտնաբերվել բլրի հարավային լանջին. դրանց եռանկյունաձև պատկեր-

ներով զարդանախշերը խիստ բնորոշ են ուրարտական ժամանակաշրջանին: 

Հնավայրն ուսումնասիրվող տարածքի մինչ այժմ մեզ միակ հայտնի 

ուրարտական հուշարձանն է։ Ամենայն հավանականությամբ Սոլակ-1 

հնավայրն ամրոցային համակարգի մի օղակն է, որը կապում էր հարավում 

գտնվող ուրարտական ամրոցները (Էրեբունի, Կարմիր բլուր, Արամուս) 

Սևանի ավազանում գտնվողներին (Լճաշեն, Ծովինար)։  
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Ուրարտական ամրոցը, որի պատերը պահպանվել են առնվազն 2մ 

բարձրությամբ, հնարավորություն է տալիս ապագայում թանգարանայնացնել 

հնավայրն ու ներառել այն տուրիստական երթուղիների մեջ։ 

 

Ara Petrosyan, Riccardo La Farina, Roberto Dan, Manuel Castelluccia, Mattia 

Raccidi, Arthur Petrosyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

petrosyan.ara@gmail.com 

 

The Main Results of the 2013-2015 Campaign of Newly Discovered Fortress Solak 1 

  

The aim of the Armenian-Italian archaeological expedition of Kotayk region is to 

conduct a detailed survey of the Hrazdan river upper valley and to create archaeological 

map of the region. The project has started in 2013 with the collaboration of the the 

Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of the 

Republic of Armenia and the International Association of Mediterranean and Oriental 

Studies (ISMEO) and the Ministry of Foreign Affairs of Italy. 

The 2013 expedition year discovery Solak 1 (KSP 016) archaeological site is 

situated on the eastern part of Yerevan-Sevan old highway /M4, H1/, on a hill 3.5 km 

south-east from Solak village (altitude 1880m, GPS N40°25.955’, E44°43.077’). 

Among all the explored archaeological sites during the project only this site 

disclosed pottery from Middle and Late Iron ages, which belong to Lchashen-Metsamor 

and Urartian archaeological cultures in Armenia. On the top of southern hill of the site 

(Area A) we can clearly see a rectangular stone-made construction /27x27m/, the walls 

of which are built of large basalt blocks. Some of the outer walls have buttresses. Large 

quantity of pithoi sherds were found on the southern slope with triangular ornaments 

very characteristic to Urartian ornamental styles. 

The site is the only Urartian monument so far known to us on the studied area. 

Most likely Solak 1 is one of the links in fortress system which connected the Urartian 

fortresses in the south (Erebuni, Karmir blur, Aramus) to the ones in Sevan lake basin 

(Lchashen, Tsovinar). 

The Urartian fortress, the walls of which have been preserved in minimum 2 

meters height, allows the site to be made into a museum in future and include it in tourist 

routes. 
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7. 

Նժդեհ Երանյան 

Երևանի պետական համալսարան 

njdehyan90@yahoo.com 

 

Ք.ա. I հազարամյակի Արցախի տափաստանային մշակույթի 

որոշ հարցերի շուրջ 

 

Ինչպես հայտնի է, Ք.ա. II հզ.-ի վերջ-I հզ. -ի սկիզբը Անդրկովկասում 

համարվում է բրոնզե մետաղագործության ինտենսիվ զարգացման և քայլ առ 

քայլ երկաթի հիմնադրման շրջան: Սա մի շրջան էր, երբ ցեղային և 

ներցեղային հարաբերությունների արդյունքում զարգանում էին տնտեսական 

և մշակութային կապերը: Հարկ է նշել, որ այս շրջանում Անդրկովկասը ակտիվ 

մշակութային կապերի մեջ էր Առաջավոր Ասիայի երկրների հետ: Այս 

կապերը զարգանում էին ինչպես Անդրկովկասից Առաջավոր Ասիայի մյուս 

երկրներ, այնպես էլ՝ հակառակ ուղղությամբ: Մասնավորաբար՝ Արևելյան 

Անդրկովկասում հայտնի է բրոնզե և երկաթե զենքերի մի քանի տիպ, որոնք, 

անկասկած, իրանական ծագման են:  

Այս տեսանկյունից հատկապես հետաքրքրություն է ներկայացնում 

Անդրկովկասի և Առաջավոր Ասիայի միջև կապերի ուսումնասիրությունը 

հնագիտական սկզբնաղբյուրների միջոցով: Հետևյալ զեկուցմամբ փորձում ենք 

անդրադառնալ Ք.ա. II հզ. վերջին և I հզ. սկզբին Անդրկովկասի և իրանական 

տափաստանների միջև մշակութային կապերի ուսումնասիրությանը: Թեման 

առավել հետաքրքրական է, քանի որ նշված կապերը, ըստ ամենայնի, ընթացել 

են Արցախի միջով (Միլի տափաստանով): Դա, իր հետքն է թողել Արցախի 

երկաթեդարյան մշակույթի վրա: Դրա օրինակներն են մի խումբ քարե 

մարդակերպ արձանները, սկյութական տիպի նետասլաքները և այլ զենքերի 

օրինակները, ինչպես նաև՝ մի շարք այլ հնագիտական գտածոներ, որոնք 

հայտնաբերվել են Արցախի տարբեր վայրերից: Հավանաբար այս կապերը 

առավել ակտիվ են եղել Ք.ա. VIII-VII դդ., ինչը կապված է այս շրջաններում 

կիմմերա-սկյութական ցեղերի ներթափանցման հետ:  

Այսպիսով՝ հնագիտական գտածոների, տարածաշրջանից հայտաբերված 

նրանց զուգահեռների, ինչպես նաև պատմական սկզբնաղբյուրների 

համադրման արդյունքում փորձ ենք արել վերականգնել Արցախի՝ Ք.ա. I 

հազարամյակի տափաստանային հատվածների մշակույթի որոշ 

մանրամասներ:  
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Nzhdeh Yeranyan 
Yerevan State University 

njdehyan90@yahoo.com 

 

On Some Aspects of Arstakh's Steppe Culture in the 1st mil. B.C. 

 

As it is known, South Caucasus is considered to be an area of Bronze Age 

metallurgy intense development step by step turning into Iron Age period during II-I mil. 

BC. It was a period when South Caucasus was in intense cultural connections with other 

counties of Western Asia. These connections were developing not only from South 

Caucasus to Western Asia, but also in the inverse direction. Namely, there are known 

some types of iron and bronze weapons in the East of South Caucasus which originally 

come from Iran. 

This report is dedicated to researching the cultural connection between South 

Caucasus and Iranian Steppes in II-I mil. BC. Apparently, these connections were 

passing through Artsakh region /Mill steppe/. These connections definitely left their 

trace on Artsakh's Iron Age culture. A group of anthropomorphic stone stelaes, some 

Scythian like arrows and other weapon as well as a range of other archeological findings 

found from different areas in Artsakh serve as an evidence for this. Most probably, these 

connections were more active in VIII-VII century B.C. due to Cimmerian and Scythian 

tribes' penetration into these regions. 

 

8. 

Ավետիս Գրիգորյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

hnaget@mail.ru 

 

Սևանա լճի ավազանի դերն ու նշանակությունը անտիկ Հայաստանի 

պատմամշակութային զարգացումներում 

 

Առաջարկվող զեկուցումը նվիրված է Սևանա լճի ավազանի անտիկ 

շրջանի նյութական մշակույթի լուսաբանմանը (մ.թ.ա. VI – մ.թ. IV դդ.): Այդ 

մշակույթի ձևավորման, նրա ակունքների, զարգացման միտումների, 

տարածաշրջանային գործընթացներում ունեցած տեղի ու դերի, այլ 

ենթաշրջանների հետ ունեցած մշակութային առնչությունների վերաբերյալ 

խնդիրները հանդիսացել են աշխատանքի հիմնական թիրախային կետերը: 

Աշխատանքում օգտագործվում են մինչ օրս Սևանի ավազանում կատարված 

հնագիտական բոլոր այն ուսումնասիրությունների (պեղումներ և 

հետախուզություններ) արդյունքները, որոնք վերաբերում են խնդրո առարկա 

դարաշրջանին (Ժ. Խաչատրյան, Ի. Կարապետյան, Հ. Հակոբյան և այլք): 

Որպես նոր նյութ՝ շրջանառվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 

ինստիտուտի Սոթքի արշավախմբի կատարած աշխատանքները Սևանա լճի 
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հարավարևելյան շրջաններում (2011-2015 թթ.), որոնք գալիս են էապես 

լրացնելու մեր ունեցած պատկերացումները տարածաշրջանի հնամշակութ-

ային զարգացումների վերաբերյալ: 

 

Avetis Grigoryan  

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

hnaget@mail.ru 

 

The Role and Significance of Sevan Lake Basin in Historical and Cultural 

Developments of Armenia during Antique Period 

 

Suggested report is dedicated to Sevan lake material culture during Antique period 

(6-4th centuries B.C.).The problems related to that culture's formation, roots, 

development tendences, its role and place in regional context, as well as cultural 

relations to other sub-regions have become the main target points in this research. The 

results of earlier archaeological excavations in Sevan lake basin related to the above 

mentioned period have been used in the work so far. Sotk expedition's (Institute of 

Archaeology and Ethnography NAS, RA) research in south-eastern parts of Sevan lake 

(2011-2015) is being circulated as a new matter of subject, which come to complete our 

knowledge towards area's cultural developments. 

 

9. 

Աստղիկ Բաբաջանյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

babajanyanastghik@yahoo.com 

 

Առյուծի վերադիր պատկերներով կարասների խնդրի շուրջ 

 

Անիի, մասամբ նաև Գառնիի պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են 

առյուծի կամ հովազի վերադիր պատկերներով կարմրաներկ կարասներ (XI – 

XII դդ.): Դրանց պահպանված բեկորների վրա տեղ գտած վերադիր հո-

րինվածքները թեև չեն ամբողջանում, սակայն, հատվածաբար երևացող պատ-

կերներից դատելով, կենդանիները կիսադեմով են: Կարելի է ենթադրել, որ 

ամբողջական հորինվածքի պակասող բաղադրիչը հանդիպակաց կանգնած 

նույն պատկերն է: Հորինվածքը, թերևս, ներկայացնում է Բագրատունիների 

տոհմական զինանշանը (առյուծ կամ հովազ` լրացված խաչի, ռոմբի, 

վարդյակի կամ կենաց հեղուկի սափորի պատկերներով) և կրկնում XI – XIII 

դդ. ճարտարապետական հուշարձանների վրա հանդիպող բարձրա-

քանդակները: 

Ամեն կերպ ցույց տալով իրենց գերիշխանությունը ավատատիրական 

մյուս իշխանությունների նկատմամբ՝ Բագրատունիները զարգացրին ու 
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տարածեցին իրենց տոհմական զինանշանը, որը դարձավ հայկական միացյալ 

թագավորության խորհրդանիշը: Բագրատունյաց տոհմանշանի հորինվածքն 

ամբողջությամբ կամ առանձին բաղադրիչների տարբեր դասավորություն-

ներով դրսևորվեց նյութական մշակույթի տարբեր բնագավառներում` քան-

դակագործություն, մանրանկարչություն, ոստանանկություն, գեղարվեստա-

կան մետաղամշակություն, փայտամշակություն, կնիքներ, դրամներ: Այն իր 

արտահայտությունը գտավ նաև խեցարվեստում, որը սերտորեն կապվելով 

ժողովրդական լայն խավերի հետ, ավելի արագ էր ներգործում հասարակու-

թյան մեջ իրականության գեղարվեստական ընկալման վրա:  

Բագրատունյաց զինանշանի ամբողջական հորինվածքը պատկերված է 

Դվինում հայտնաբերված ավելի ուշ շրջանի (XII – XIII դդ.) կարմրափայլ 

կարասի դրոշմազարդ գոտու վրա, սակայն այստեղ, անկախ գաղափարական 

բովանդակությունից, այն հանդես է գալիս իբրև սոսկ զարդատարր: 

 

Astghik Babajanyan  

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

babajanyanastghik@yahoo.com 

 

To the Question on Appearance of the Pithoi with Overhead Figures of Lion 

 

Red-polished pithoi with overhead figures of the lion or the leopard had been 

found by archaeological excavations in Ani and partly in Garni (XI – XII cc.). Although 

the overhead compositions unfortunately are not complete on the remaining parts of 

pithoi, but judging by the fragmentary visible images we can suppose that the figures of 

animales are represented in profile. We can assume that the missing part of the whole 

composition is the same figure of animal standing in front of the one. The whole 

composition (lions standing in front of each others, supplementing by the images of 

cross, rhombus, rosette or vase) represents very likely the heraldic symbol of the 

dukedom Bagratuni. It repeats the haut-reliefs of architectural monuments of the same 

period. Showing their dominance over the other dukedoms the Bagratuni developed and 

spread their coat of arms which became the symbol of the united kingdom. It expressed 

in all spheres of art, including ceramics. The whole composition of the heraldic symbol 

of Bagratuni is depicted on the stamped belt of the red-polished pithoi found in Dvin of 

later period (XII – XIII cc.). In this case it appears only as an ornament regardless of 

primary ideological content. 

mailto:babajanyanastghik@yahoo.com


28 

 

10. 

Հայկ Հակոբյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

hayk.hakobyan.88@mail.ru 

 

Նորահայտ արձանագրություններ Խաչենից 

 

2015 թ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կամ Արցախի 

պատմական Խաչեն գավառից հայտնաբերվել են նորահայտ արձանա-

գրություններ: Նոր վիմագրեր հայտնաբերվել են անգամ այնպիսի հուշարձան-

ներից, որոնց մասին կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, օրինակ՝ 

Գանձասարի վանքից, ինչպես նաև՝ Հավապտուկ կամ Հավոցպտուկ վանքից, 

Պառավաձորից, որը մինչ այդ համարվում էր գյուղական եկեղեցի, այնինչ 

նորահայտ վիմագիրն ապացուցում է, որ այն եղել է վանք: Նոր արձանա-

գրություններ են ի հայտ եկել նաև Գանձասարի վանքի շրջակայքից ու Վանք 

գյուղի հին գերեզմաններից, մասնավորապես՝ Շահմասուրից, որի եզակի 

խաչքարը շատ «ասելիք» ունի գիտությանը: Վերը նշված հուշարձանների ու 

բնակատեղիներից ընդօրինակված արձանագրությունների վերծանություն-

ներն ու վերլուծությունները հանդիսանում են գիտաժողովում ներկայացվելիք 

զեկուցման հիմնական նպատակը: 

 

Hayk Hakobyan 
Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

hayk.hakobyan.88@mail.ru 

 

New Epigraphic Inscriptions From Khachen 

 

During the scientific expedition made in June of this year, new epigraphic 

inscriptions are found in the province of Khachen situated in the Republic of Nagorno-

Kharabagh, or Artsakh. The new inscriptions are discovered even on the monuments, 

which were studied and published many times, for example the monastery of Gandzasar, 

as well as the Havaptuk or Havotsptuk monastery. the monument of Parvadzor was 

earlier considered a rural church, while the newfound inscription proves that it was a 

monastery. There are also some new inscriptions found around the monastery of 

Gandzasar and in Vank village, in old cemeteries, particularly in Shahmasur where the 

unique cross-stone has a lot to “tell” to the science. The analyze of the inscriptions 

copied from the above mentioned monuments and settlements will be the main subject of 

the report to be presented during the conference. 
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11. 

Տիգրան Ալեքսանյան 

ԼՂՀ ԿԱ Զբոսաշրջության և պատմական 

միջավայրի պահպանության վարչություն 

tigranalexanyan@yandex.ru 

 

Միջնադարյան վանքերը «մայրաքաղաք» կոչելու հարցի շուրջ 

 

Հայաստանի միջնադարյան վանքերը հայկական քրիստոնեական 

ճարտարապետության կարևոր նվաճումներից էին, որոնց շինարարությունը 

լայն թափ է առնում հատկապես 11-14-րդ դարերում: Բազմաթիվ վանքեր, 

ժամանակի ընթացքում համալրվելով աշխարհիկ ու հոգևոր նոր շենքերով, 

ամբողջացան՝ դառնալով բարդ, ներդաշնակ համալիրներ: Միաժամանակ 

միջնադարյան վանքերը գիտության և մշակույթի կենտրոններ էին:  

Միջնադարյան գրավոր աղբյուրներում որոշ վանքերի հիշատակման 

ժամանակ երբեմն օգտագործվել է նաև «մայրաքաղաք» անվանումը: Սույն 

հաղորդմամբ փորձ է արվում մեկնաբանելու միջնադարյան վիմագիր և 

մատենագիր վավերագրերում վանքերի հիշատակման ժամանակ հանդիպող 

«մայրաքաղաք» եզրույթները, միջնադարյան ընկալումներում իմաստային 

ընդհանրություններ ունեցող վանք-քաղաք կամ մայրաքաղաք 

հասկացությունները: 

 

Tigran Aleksanyan  
RMK government’s department of 

tourism and historical environment protection 

tigranalexanyan@yandex.ru 

 

On the Issue of Naming Medieval Monasteries as” Mayraqakhaq” 

 

Armenian medieval monasteries are important achievements of Armenian 

Christian architecture that had a large scale especially in 11-14th centuries. Over time 

many monasteries were replenished with new secular and religious buildings becoming 

complete and harmonies complexes. At the same time medieval monasteries were 

centers of science and culture, where was concentrated scientific thought and cultural 

vigor of the time. In medieval written sources while mentioning some monasteries 

sometimes the name “mayraqakhaq” was also used.  

The report is an attempt to present ”mayraqakhaq” terms in lapidary and 

manuscript documents in presenting medieval monasteries, medieval perceptions of the 

common meanings of ”vanq-qakhaq” or ”mayraqakhaq”. 
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12. 

Սուսաննա Ադամյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

susanik23ad05@mail.ru 

 

Սկզբնաղբյուրները Մ. Սմբատյանցի մենագրություններում 

 

XIX դարի հայ տեղագիրների հավաքչական աշխատանքների 

արդյունքում մեզ են հասել մի քանի հազարի հասնող վիմագրեր, որոնց մեջ 

կան այնպիսիք, որոնց քարեղեն ապացույցները մեզ չեն հասել մի շարք 

հայտնի պատճառներով: Սկզբնաղբյուրային նշանակության վիմագրերն 

անգնահատելի ու կարևոր են համարվում յուրաքանչյուր հուշարձանի 

պատմության ուսումնասիրության համար: Հայ տեղագիր Մ. Սմբատյանցի 

տպագիր և անտիպ նոթերից մեզ են հասել մոտ յոթ հարյուր վիմագրեր, 

որոնցից 248-ն ունեն սկզբնաղբյուրային նշանակություն: Վիմագրերը 

վերծանվել կամ ընդօրինակվել են Հայաստանի տարբեր հուշարձաններից, 

Վասպուրականի Գողթն և Նախճավան, Սյունիքի Երնջակ և Ճահուկ 

գավառներից, Աղվանքից, հայկական գաղթօջախներից: Մ. Սմբատյանցն այն 

եզակի տեղագիրներից է, ով վերծանել է Բաքվի հայկական հուշարձանների 

պատերին պահպանված վիմագրերը և ակտիվ մասնակցություն է ունեցել 

դրանց շինարարական աշխատանքներին: Վիմագրերի մեծ մասն ուսումնա-

սիրվել է նորագույն շրջանում (մինչև XX դարի 80-ական թթ. վերջը): Մեր 

կողմից առանձնացվել են ավելի քան մեկ տասնյակ արխիվային վիմագրեր, 

որոնք ներկայացվում են առաջին անգամ: Մ. Սմբատյանցի վիմագրա-

գիտական ժառանգությունից մեզ է հասել 73 սկզբնաղբյուր ՀՀ, 185-ը՝ Նախիջ-

ևանի ԻՀ, 47-ը՝ Ադրբեջանի տարածքներից:  

Այսպիսով` Մ. Սմբատյանցի գործունեության շնորհիվ սկզբնաղբյուր 

արձանագրությունները նոր գիտական շրջանառություն և կիրառվություն են 

ստանում: 

 

Susanna Adamian 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

susanik23ad05@mail.ru 

 

 Lithographs in Monographs of M. Smbatyants 

 

A few thousand lithographs are reached to us thanks to the collecting works of 

Armenian surveyors of XIX century, they include also those, of which stone evidences 

are not reached to us because of some obvious reasons. The lithographs which have 

source significance are invaluable and important for the history study of each monument. 
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We got about seven hundred lithographs from Armenian surveyor M. 

Smbatyants’s published and yet unreleased notes, of which 248 have source significance. 

Lithographs are transcribed and copied from different monuments of Armenia, from 

Goghtn and Nakhchvan of Vaspurakan, Ernjak and Chahunk provinces of Syuniq, from 

Aghvanq and Armenian diaspora. 

M. Smbatyants is one of the fewest who transcribed the lithographs conserved on 

the walls of Armenian monuments in Baku, and had active participation in its 

construction works. Such a wealth of lithography confirms that Armenian nation had 

lived and worked for centuries in all the settlements of Armenian highlands, leaving 

permanent and invaluable treasures. The great part of lithographs are studied in the latest 

period (till the end of 80s of XX century), but we separated more than a dozen archival 

lithographs, which are presented for the first time. 

From the lithography heritage of M.S mbatyants 73 sources are reached to us from 

the territory of RA, 185 sources from Nakhchvan AR, 47 from the territory of 

Azerbaijan. 

Thus M. Smbatyants’s heritage of lithography get a new life, and are wildly used. 

 

13. 

Արսեն Հարությունյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

ars.vimagraget@gmail.com 

 

ԺԷ-ԺԸ. դդ. եկեղեցիների որմերին ագուցված խաչքարերը 

(հորինվածք, գործառույթ, հիշատակագրություն) 

 

Հայաստանի միջնադարյան կոթողային հուշարձանների շարքում 

առանձնահատուկ են խաչքար-հուշակոթողները, որոնց վերաբերյալ կազմվել 

են պատկերագրքեր, գրվել մենագրություններ ու հոդվածներ: Սույն 

հոդվածում անդրադառնում ենք մինչ օրս հատուկ ուշադրության չարժանա-

ցած ԺԷ-ԺԸ. դդ. հոգևոր կառույցների շարվածքում ագուցված տվյալ կառույցին 

ժամանակակից խաչքար կոթողներին. քննության են դրվել դրանց 

հորինվածքը, գործառույթը, ինչպես նաև հիշատակագրությունները, քանի որ 

նման խաչքարերը հիմնականում արձանագիր են:  

Կատարված ուսումնասիրությամբ ու համեմատական քննությամբ 

պարզվում է, որ ԺԷ-ԺԸ. դդ. եկեղեցիների որմերին ագուցված խաչքարերը 

նախ և առաջ առանձնանում են իրենց հորինվածքային առանձնահատ-

կությամբ, մասնավորապես՝ ունեն պարզ դեկորատիվ հարդարանք, հյուսածո 

խաչ ու եզրագոտի, անզարդ խաչախորք, արմավազարդ՝ առանց վարդյակի: 

Վերջինիս բացակայությունը պայմանավորում ենք խաչքարերի՝ եկեղեցու 

բարձրադիր ու տեսանելի հատվածներում ագուցելու երևույթի հետ, երբ իբրև 
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վարդյակ հանդես էր գալիս հենց եկեղեցին: Նման կերպ է բացատրվում նաև 

լուսամուտների վերնամասերում խաչքարերի ագուցումը. այս դեպքում վարդ-

յակին փոխարինում է խաչքարակիր լուսամուտը, որը, լույսի խորհրդաբանու-

թյամբ պայմանավորված, թերևս, խորհրդանշում է Քրիստոսի և խաչի լուսա-

յին-աստղային գալուստը: Քննվող խաչքարերով հիմնականում հարդարվել են 

եկեղեցիների արևելյան որմերը՝ հիմքում ունենալով արևելքի՝ իբրև 

Քրիստոսի՝ Արդարության արեգակի երկրորդ գալստյան ուղղության գաղա-

փարը: Նմանատիպ խաչքարեր են ագուցվել նաև եկեղեցիների արտաքին 

որմերի ճակատային մասերում, գլխավոր մուտքերի բարավորներին, լուսա-

մուտների վերնամասերում, ավագ խորանի բեմի դիմաց և այլուր: Այս 

երևույթի հավանական բացատրությունը խաչքարի՝ Աստծու և հավատացյալի 

միջև միջնորդ լինելն է: Ագուցված խաչքարերն ունեն ոչ միայն գեղազարդման, 

այլև հիշատակարանային գործառույթ, քանի որ ի դեմս հիշատակագրություն-

ների՝ փաստացի տեղեկություններ են հաղորդվում շինության ժամանակի, 

մեկենասի, հարազատների, վերակացուի, երբեմն՝ կառուցող վարպետի 

մասին: Հիշատակագրությունները հիմնականում եկեղեցու գլխավոր արձ-

անագրության (փորագրված մեծ մասամբ արևմտյան գլխավոր մուտքի վեր-

նամասում) անբաժանելի մասն են, ըստ որոնց՝ առանձին խաչքարեր են կերտ-

վել ու ագուցվել վիմագրում հիշատակված անձանց՝ մեկենասի, նրա հարազա-

տների, վերակացու հոգևորականի, այցելու-նվիրատուների անուններով: 

Ուշմիջնադարյան եկեղեցական ճարտարապետության գեղազարդման 

միջոց հանդիսացող խաչքարերի քննվող տեսակն առանձնանում է 

հիմնականում հորինվածքային, գործառութային ու հիշատակագրությունների 

յուրահատկությամբ, շնորհիվ որոնց խաչքարային արվեստը շարունակել է 

նորովի ու ինքնատիպ դրսևորվել նաև ԺԷ-ԺԸ. դդ.:   

 

Arsen Harutyunyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

ars.vimagraget@gmail.com  

 

17-18th Centuries Khachkars Placed on the Walls of Churches 

(Arrangement, Functions, Memorial Inscriptions) 

 

Among the monuments of Medieval Armenia the special place is given to 

Khachkars (cross-stones), about which numerous albums, written researches and articles 

have been published. This research is related to the khachkars placed on the walls of 

churches dating to the 17-18th cent. These khachkars have not been awarded attention so 

far. They are contemporary with the church. In this article the arrangement and functions 

of cross-stones are investigated, as well as memorial inscriptions, because the same 

cross-stones are frequently inscribed. As a result of comparative investigation it is 
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demonstrated that khachkars placed on the walls of 17-18th cent. churches can be 

distinguished first of all by their compositional feature. In particular these stones have 

simple decorative ornaments, wicker-work cross and border, undecorated areas adjacent 

to the cross, and palm decorations without vardyak (rosette). The absence of this latter 

motif we associate with enchase phenomenon of the crosses, which were placed on the 

uppermost and visible walls of the churches. In such cases the church itself stands in for 

the vardyak. In such a way is also explained the placement of khachkars on the windows 

on top of the church. In this case window bearing the khachkar replaces the vardyak and 

given the proximity of the light was meant to symbolize, probably, the astral and 

luminous advent of Christ and Cross. The examined cross-stones primarily decorate the 

eastern walls of churches, which symbolizes the idea of the direction of the second 

arrival of the sun of Christ’s judgment. The same type of khachkars are placed in a parts 

of the frontal façade walls of the churches, in the main door post, the upper parts of 

windows, along the front of altar bema and elsewhere. A likely explication of 

phenomenon is that the khachkars probably served as a mediator between of Christ and 

Christian. Khachkars which were placed on the walls of churches had not only 

decorative but also commemorative function, because within the text of the memorial 

inscriptions are reported actual information about the date of building, the benefactor 

and his family, the craftsman, and sometimes about the master builder. Memorial 

inscriptions form an integral part of the main inscription of the church (inscribed on the 

upper part of the western entrance), and in addition to them separate khachkars installed 

and inserted with names the people remembered in the inscription, with names of 

benefactor and his family, the craftsman, visitors, donors etc. The examined khachkar's 

which are an ornamental technique of ecclesiastical architecture of Late Middle Ages 

stand out on the basis of their compositional, functional and commemorative singularity. 

Due to this artistry, the khachkars continued to displayed original and new forms also in 

the 17-18th centuries. 
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14. 

Նելլի Մանուչարյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

manucharyann@hotmail.com 

 

Կոմունիստական գաղափարախոսության արտացոլումը  

խորհրդային Երևանի փողոցների անվանափոխության քաղաքականության 

մեջ (1921-1939) 

 

Փողոցների անվանումները մեծապես արտացոլում են Խորհրդային 

երկրի գաղափարախոսության և ազգային ինքնության էությունը: Տեղան-

վանաբանության վերջին հետազոտությունները, թերևս, սակավ են անդրա-

դարձել այն միջոցներին, որոնց ներքո Կոմունիստական իշխանությունը 

պետական կառավարման խիստ վերահսկողության պայմաններում խրախու-

սում էր իր գաղափարախոսությունը փողոցների անվանացանկերի միջոցով: 

Այս ելույթում վերլուծվում է փողոցների անվանումների կարևորությունը՝ 

որպես կոմունիստական իշխանության արտահայտություն վաղ խորհրդային 

շրջանում՝ Երևանում 1921-1939 թթ.:  

Հայաստանում բոլշևիկյան իշխանության հաստատմամբ փողոցների 

անվանափոխության համատարած և լայնամասշտաբ գործընթաց սկսվեց: 

Նոր ռեժիմը ինստիտուցիոնալացնելու նպատակով իշխանությունը քաղաքա-

յին լանդշաֆտն օգտագործեց որպես ասպարեզ, որով կոմունիստական գաղա-

փարախոսությունն ու արժեքները ներկայացրեց Խորհրդային Հայաստանի 

քաղաքացուն: Քաղաքական ենթատեքստ պարունակող փողոցները շատ 

շուտով խորհրդային վարչակարգի համար քարոզչության մի ձև դարձան: 

Երևանի բնակչության առօրյա կյանքում խորհրդային անձանց և իրադար-

ձությունների ներկայացմամբ «քարոզչական» փողոցների անվանումները 

դարձան միջոց էին, որով կոմունիստական իշխանությունները օրինականաց-

րին նոր ռեժիմն ու ներմուծեցին այն բնակչության առօրյա: Փողոցների անվա-

նափոխությունը դարձավ Խորհրդային Հայաստանում պետականաշինության 

և ինքնության կազմավորման գործընթացների հիմնական գործիքներից մեկը: 

 

Nelli Manucharyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

manucharyann@hotmail.com 
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The Reflection of Communist Ideology 

 in the Street Naming Policy of the Soviet Yerevan (1921-1939) 

 

Street names present deeply exposing vision into the nature of ideology and 

national identity in the Soviet state. Recent works on toponymy paid a little attention on 

the ways in which Communist power, through the control of state government, promoted 

its ideology via nomenclature of street network. This paper analyzes the significance of 

street names as an expression of Communist power in Yerevan, Armenia during the 

early Soviet period from 1921-1939. When the Bolsheviks took power in Armenia they 

launched a widespread street renaming process. In order to institutionalize the new 

regime, they used urban landscape as an arena to proclaim Communist ideology and 

values to Soviet Armenian citizens. Street names carrying the political connotations soon 

became one form of propaganda for Soviet regime. By introducing the personalities and 

events of Soviet and Armenian communism into everyday lives of the residents of 

Yerevan “propagandist” street names represented one of the ways in which the 

Communist authorities institutionalized the new regime and embed it into everyday life 

of Armenian people. Street renamings became basic tools in nation-building and state 

formation processes in Soviet Armenia.  

 

15. 

Լիլիթ Մանուկյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

lilitanthropology@gmail.com 

 

Կյանքը դեֆիցիտի պայմաններում. կանացի հագուստի պրակտիկաները 

Երևան քաղաքում 1970-80-ական թվականներին 

 

Ներկայացվելիք զեկույցը նվիրված է 1970-1980-ական թթ. Խորհրդային 

Հայաստանում՝ մասնավորապես Երևան քաղաքում, երիտասարդ կանանց 

հագուստի պրակտիկաներին: Մասնավորապես կքննարկվեն պետական-

գործարանային կամ բանասացների արտահայտությամբ՝ «ֆաբրիչնի» 

հագուստի հանդեպ հասարակությունում տարածված մերժողական 

վերաբերմունքը և «ֆաբրիչնիից» տարբեր այլ հագուստ կրելու և դրա ձեռք 

բերման հետ կապված հարցերը։ Խորհրդային առօրեականության մաս 

կազմող այս ոլորտը հետաքրքիր է դիտարկել հատկապես այն առումով, որ, 

ինչպես բանասացներն են հիշատակում, կային գործարանային «շաբլոն ու 

անորակ» հագուստից տարբեր, մարդկանց գեղագիտական պահանջներին և 

անհատական ճաշակին համապատասխան տեսականու և դրա ձեռք բերման 

դժվարություններ։ Հետևաբար, հետաքրքրական է ներկայացնել, թե նման 

պայմաններում մարդիկ ինչպես էին բավարարում հագուստի իրենց 

պահանջմունքը, ինչպես էին փնտրում և գտնում հագուստ ձեռք բերելու այլ 
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աղբյուրներ։ Դաշտային նյութերը ցույց են տալիս, որ շատ դեպքերում մարդիկ 

տուրք էին տալիս սեփական նախաձեռնությանը ու ստեղծագործական 

կարողություններին, երբ պարզապես հագուստը կարում և գործում էին: Մյուս 

դեպքերում էլ դառնում էին այսպես կոչված «իմպըրտնի ապրանք»-ի 

սպառողներ: Ժողովրդական արտահայտությամբ «իմպըրտնի ապրանքը» 

տարբեր ծագում ուներ. դրանք ներառում էին ինչպես արևելաեվրոպական 

սոցիալիստական երկրներից, այնպես էլ արևմտաեվրոպական երկրներից և 

ԱՄՆ-ից բերված հագուստները: Դրանք ձեռք էին բերվում պետական 

խանութների պահեստներից՝ «տակից», ինչպես նաև «չեկի խանութից», 

«կոմիսիոնից», «տուրիստի տնից» կամ այսպես կոչված «ձեռի վրայից»: 

Վերջին երկու վաճառքի աղբյուրները ապահովում էին պետական վերա-

հսկողությունից դուրս վաճառքով զբաղվող մարդիկ: Այս համատեքստում, 

ինչպես նաև հագուստ կարելու հմտությունների առումով կքննարկվի նաև 

սփյուռքահայության դերը, որն այդ տարիների Հայաստանի համար արտա-

սահմանյան հագուստի ձեռք բերման և հագուստ կարելու հարցում որոշակի 

դերակատարություն ուներ։ 

Ի վերջո, առանձնակի քննարկման առարկա է այն, թե ինչպես էին 

մարդիկ գնահատականներ տալիս, նկարագրում ու իմաստավորում մի 

կողմից տեղական, մյուս կողմից արտասահմանյան հագուստները, ինչպես 

նաև սեփական մոդելավորմամբ կարված հագուստները, ինչպիսի իմաստ-

ների, նշանների հետ էին նույնացնում այս կամ այն տեսակի հագուստը՝ 

կապված դրա արտադրման վայրի, տեղական և արտասահմանյան լինելու 

խնդրի հետ:  

 

Lilit Manukyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

lilitanthropology@gmail.com 

 

Living in Deficiency: The Practices of Women’s Clothing in 1970-80s in Yerevan 

 

The following report aims at presenting the practices of young women’s clothing 

in 1970-80s in Yerevan. This topic, as a domain of everyday life, is especially interesting 

to investigate in Soviet period when according to the recalls of the interlocutors, there 

was deficiency in the types, styles of the clothes and places of obtaining them. There 

were mainly clothes modelled by special state commette and produced by state factories. 

Though there was no deficiency in the quantity of those clothes, they did not correspond 

to women’s individual differences in aestetic preferences. Therefore, people sought and 

found other sources of obtaining clothes on the one hand developing their own initiatives 

and creativity when they got the desired clothes by sewing and weaving themselves or 

having them sewed by special tailors. On the other hand, they became the consumers of 
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so called imported goods which, as people recall, were deficient in state markets and 

were brought from different Eastern sociaist European as well as Western capitalist 

countries. They were obtained from the storehouses of state markets or so called ''from 

underneath''as well as from ''check market'', ''kommisionka'', ''tourist home''. The latter 

source of sale was provided by the ones who managed to import and sell clothes on their 

own out of state controll. In this context as well as in terms of tailoring skills, the role of 

Diaspora Armenians will be discussed considering them as the alternative sources of 

obtaining clothes and being demanded tailors. 

Finally, there will be presented how people perceived, described and evaluated 

local, imported clothes as well as the sewed ones. Which kind of meanings, signs they 

associated with the clothes which had diverse geography of origin. 

 

16. 

Գարեգին Գրիգորյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

garikgrigoryan83@gmail.com 

 

Ոչ ավանդական և ավանդական փոխօգնության ազգագրական 

ուսումնասիրության խնդիրները. տեսական մոտեցումներ 

 

Ավանդական հասարակական հարաբերություններում կարևոր դեր ու 

նշանակություն ունի փոխօգնության  ինստիտուտը: Մարդը՝ որպես 

սոցիալական էակ, իր նմանի հետ փոխադարձ շփման և իրենց առջև ծառացած 

խնդիրները հաղթահարելու բնական անհրաժեշտությունն ունի: 

Հազարամյակներ շարունակ մարդիկ միմյանց օգնել են իրենց կյանքը ավելի 

անվտանգ և ապահով դարձնելու համար: Փոխադարձ օգնությունն ու 

համագործակցությունը հայ ժողովրդի հասարակական կյանքում գոյություն 

են ունեցել հնագույն շրջանից, բավական երկար պահպանվել են իրենց 

նախնական ձևով, իսկ դրանց վերապրուկները մնացել են առ այսօր, որոնք 

բավականին մեծ դեր ունեն ընտանեկան, համայնքային, հանրային կյանքում: 

Հարևանների, ազգակիցների, համայնքների միջև ավանդականորեն 

ձևավորված փոխօգնությունը արտահայտվել է տնտեսական զբաղմունքների 

մեջ, առօրյա կենցաղում, անհատական և համայնքային շինարարական 

աշխատանքների ժամանակ և այլն: Փոխօգնությունը՝ որպես համակարգ, 

արդի շրջանում էլ իր կարևոր նշանակությունն ունի, հետևաբար՝ կարևոր է 

նաև ազգագրության տեսանկյունից վերջինիս հետազոտումը: Հատկապես 

հետաքրքրական է փոխօգնության եղանակների ու ձևերի ուսումնա-

սիրությունը անկախության ժամանակահատվածում, երբ օբյեկտիվ ու 

սուբյեկտիվ պատճառներով հանրությունը ենթարկվեց համակարգային 

կտրուկ փոփոխությունների: Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում 
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հասարակության համախմբման գործում ռազմական գործողությունների 

ազդեցությունը: Ուշագրավ է, թե արտաքին վտանգի պայմաններում, երբ դեռ 

գոյություն չուներ պետություն և բանակ, ինչպիսի գործոնների ազդեցությամբ 

տեղի ունեցավ համախմբումը ինքնապաշտպանության նպատակով, 

հասարակության որ շերտերը ավելի ակտիվ գտնվեցին, և փոխօգնության 

ինչպիսի ձևեր գերիշխեցին այդ ժամանակաշրջանում:  

 

Garik Grigoryan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

garikgrigoryan83@gmail.com 

 

Studying Traditional and Non-traditional Forms of Mutual Help Ethnographically: 

Theoretical Approaches 

 

Mutual assistance institution plays a special and significant role in traditional 

social relations. Human beings are naturally inclined to communication and resettlement 

of common problems mutually. For thousand years people have helped each other in 

creation of secure and safe life. Mutual help and cooperation have existed in Armenian 

social traditional since prehistoric times, were long followed in traditional forms and 

nowadays its remnants may be found still, notably performing in family, community and 

social relations. These forms of traditional mutual help have survived in economic 

occupations, in daily life, individual and communal construction and in other fields, in 

which neighbors, kins and communities were engaged together. As a system of 

reciprocity, which has preserved its significance to date, it is worth of thorough 

anthropological study. The period after independence of Armenia, when the society 

appeared in state of drastic systemic transformations, is especially interesting and 

suggestive in terms of abundance of forms and ways of mutual help. The impact of 

military unrest on social mobilization is a topic of special interest. The following 

questions may be asked about this earlier period of external threat, when neither state nor 

army existed yet: what factors have lead to mobilization for self-defense, which layers of 

society reacted more effectively, which forms of mutual help appeared dominant at those 

times? 
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17. 

Սմբատ Հակոբյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիության և ազգագրության ինստիտուտ 

smbathakobyan@yahoo.com 

 

Ազգային (ավանդական), թե՞ եվրոպական (արևմտյան) թաղումներ 

 

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մարդիկ քննարկում են 

հայկական ժամանակակից թաղումները լոկալ և գլոբալ մշակույթների ենթա-

տեքստում: Մասնավորապես, մի խումբը պնդում է, որ բոլոր «վատ» և 

անընդունելի երևույթները թաղման մեջ եկել են արևմտյան աշխարհից 

(Եվրոպա և/կամ ԱՄՆ) ու «փչացրել են» «ազգային ավանդույթները»: Մյուս 

կողմից կա նաև հակառակ տեսակետը, որի համաձայն՝ ամբողջ ծեսի բոլոր 

«վատ» էլեմենտները տեղական են, և մենք պետք է հետևենք արևմտյան 

երկրներին, որպեսզի կազմակերպենք ավելի քաղաքակիրթ թաղումներ:  

Այս խոսույթների (դիսկուրս) հետազոտությունը հիմնվում է Էռնեստո 

Լակլոյի և Շանտալ Մուֆի (Marianne Jorgensen, Louise Phillips 2002) խոսույթի 

տեսության և մեթոդաբանության վրա: Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ 

մարդիկ վիճում են միմյանց հետ՝ հենվելով ազգային կամ արևմտյան 

թաղումների առասպելական ընկալումների վրա: Մարդիկ, ովքեր ասում են, 

որ մենք պետք է ձևափոխենք թաղումները արևմտյան մոդելով, 

ընդհանրացնում են թաղման ձևերը որպես մեկ միաձև երևույթ: Նրանք հաշվի 

չեն առնում, որ արևմուտքում կան թաղման բազմապիսի պրակտիկաներ: Այս 

խոսույթը ցույց է տալիս, թե ինչպես է գլոբալիզացիան ստեղծում արևմտյան 

մշակույթի ընկալում, որը հիմնված է արևմտյան ֆիլմերում և մեդիայում 

ցուցադրվող թաղման պարագաների սպառման վրա (Ritzer 2004): Իսկ նրանք, 

ովքեր փորձում են պաշտպանել «ազգային» արժեքները, «ավանդական» 

թաղումները, որպես հիմք են ընդունում ավելի շուտ սեփական փորձը և 

թաղումների «իդեալական» ձևերը, որոնք նրանք տեսել են իրենց կյանքի 

ընթացքում, քան իսկապես հին ժամանակներից շարունակաբար եկող ավան-

դույթները: Մեծ մասամբ այս մարդիկ փորձում են ստեղծել ավանդույթի նոր 

ձևեր, (Hobsbawm, Ranger 1983) որոնք կհակադրվեն թաղման գլոբալիզացված 

արդյունաբերությանը: 

 

Smbat Hakobyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

smbathakobyan@yahoo.com 
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National (Traditional) or European (Western) Funerals? 

 

During the last several years many people discuss contemporary funerals in 

Armenia in the context of global and local culture. In particular one side claims that all 

bad and unacceptable things in funerals came from the Western world (Europe and/or 

America) and spoiled our “national traditions,” on the other hand, there are people who 

claim that every “bad” element of the ritual is local and we must follow Western 

countries which practice more civilized funerals. 

Study of these discourses based on the discourse analysis theory and methods 

supplied by Ernesto Laclauand Chantal Mouffe (Marianne Jorgensen, Louise Phillips 

2002) showed that people argue with each other basing on mythical notions of what 

should be called national or Western. Those who assert that we need to renew funeral 

rituals on the examples from Western countries generalize Western forms of funerals as 

something homogenous; they don’t take into consideration various forms of funerals 

practiced in Western countries. This discourse shows how globalization creates an image 

of Western funerals based on the consumption of Western paraphernalia used in the 

funeral rituals presented in Hollywood films (Ritzer 2004). 

On the other hand, those who try to protect “national” values in the “traditional” 

funerals use as a base rather their own experience and “ideal” forms of the rituals which 

they have observed during their life than actually some continued ancient tradition. 

Mostly these people are trying to create a new form of the tradition (Hobsbawm, Ranger 

1983) opposed to the globalized funeral industry. 

 

18. 

Հասմիկ Գրիգորյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

grigoryanhasmik86@yahoo.com 

 

Բռնության ծիսականացումը Հայոց ցեղասպանության ժամանակ 

 

Հայոց ցեղասպանության ժամանակ հայերի նկատմամբ գործադրած 

բռնությունները ոչ միայն աչքի են ընկնում դաժանությամբ, որի վերաբերյալ 

ընդունված է ասել, որ գործել է «թուրքական մեթոդը», այլև` 

բազմազանությամբ: Գործադրվող բռնությունների դասակարգումը թույլ է 

տալիս ասել, որ դրանք հաճախ թատերականացվել և ծիսականացվել են: 

Գործադրվող բռնություններն ու սպանություններն իրականացվել են մարմին-

ների մասնատմամբ, կենդանի մարդկանց և դիակների գլխատմամբ, ցցերի 

վրա հանելով, բռնությունները խաղերի, վիճակահանության վերածելով, 

տոնական բնույթ հաղորդելով: 

Հայոց ցեղասպանության ժամանակ գործադրվող բռնություններն ու 

սպանությունները պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի՝  
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 Առաջին խմբի մեջ ներառվում են ցուցադրաբար տեղի ունեցող բռնութ-

յուններն ու սպանությունները, որոնք ահաբեկում և համընդհանուր 

վախի մթնոլորտ էին ստեղծում:  

 Երկրորդ ձևը բռնության ժամանցային բնույթն է:  

Օսմանյան կայսրության իրագործած Հայոց ցեղասպանության ժամանակ 

գործադրվող բռնությունների ու սպանությունների թատերականացմամբ և ծի-

սականացմամբ ոճրագործները լուծում էին մի քանի «խնդիր»:  

Ազգակիցների ներկայությամբ, հասարակական վայրերում տեղի ունե-

ցող զանգվածային բռնություններն արագացնում են «զոհի» թիրախայնացման 

գործընթացը: Հասարակական վայրերում, ընտանիքի ներկայությամբ 

նվաստացնելով մարդկանց` բարոյալքում և ահաբեկում են ոչ միայն անմիջա-

կան զոհերին, այլև նրանց ընտանիքն ու համայնքը: Այսպիսով՝ ոչնչացնում են 

սոցիումը նաև բարոյապես և ամրագրում նրա նկատմամբ «հաղթանակը»: 

Բռնության ծիսականացման կարևոր գործառույթներից է այն, որ որոշա-

կիորեն տաբու է դրվում ոճրագործություն իրականացնող խմբի անդամների 

միջև պայքարի հնարավորությանը, մեկուսացնում նրանց «թիրախային 

խմբից» և վերջինիս հետ նույնացման վտանգից: Բռնության ծիսականացմամբ 

ամրապնդվում է «ոճրագործ խմբի» միասնականությունը և վերացվում 

դիմադրություն ցուցաբերելու հնարավորությունը: Ծիսականացված վարքին 

հատուկ համընդհանուր ծիծաղը, ուրախությունը, ծաղրը, աղմուկը, 

երաժշտությունը, պարը միավորում են խմբի անդամներին, որոնց շնորհիվ 

յուրաքանչյուր անդամ զգում է իր միասնականությունը մյուսների հետ, և 

շեշտվում է ընդհանրության զգացումը: Զանգվածային սպանությունների ու 

բռնությունների ծիսականացված և «տոնական» մթնոլորտում խախտվում են 

սոցիալական նորմերը, բացակայում է պատժի սպառնալիքը, արդյունքում 

ավելի է մեծանում հասարակության մասնակցության հնարավորությունը: 

 

Hasmik Grigoryan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

grigoryanhasmik86@yahoo.com 

 

The Ritualization of Violence During the Armenian Genocide 

 

The violence against the Armenians during the Armenian Genocide was striking 

not only for its cruelty, about which it is said that “Turkish method operated”, but also 

for diversity. The classification of implemented violence allows us to state, that they 

were often dramatized and ritualized. The implemented violence and murders were 

carried out by fragmentation of bodies, decapitation of alive people and corpses, 

mailto:grigoryanhasmik86@yahoo.com


44 

 

impaling them, turning the violence into games, lotteries, thus giving the latter a festive 

tone. 

Violence and assassinations implemented during the Armenian Genocide can be 

conditionally divided into 2 groups. 

 First group involves violence and murders carried out demonstratively to 

terrorize people and create a general atmosphere of fear. 

 The second type was the entertaining nature of violence.  

By dramatizing the violence and murders of the Ottoman Empire during the 

Armenian Genocide the villains solved several “tasks”. 

Mass violence taking place in front of the countrymen, in public places, 

accelerated the victim targeting process. By humiliating people in public places, before 

the family, they demoralized and terrorized not only the direct victims, but also their 

families and the whole community. Thus, annihilating the society morally they won 

“victory” over it.  

One of important functions of violence ritualizing was its certain taboo of conflict 

among the members of crime conducting group, thus isolating them from the “target 

group” and the risk of identification with the latter. By violence ritualization the unity of 

the “criminal group” was assessed and the probability of resistance was abolished. 

General laughter, joyfulness, mockery, noise, music, dance united the members of the 

group, due to which each member felt his/her unity with the others and the feeling of 

common sense was emphasized.  

In festive atmosphere of mass slaughters and violence social norms were violated, 

the threat of punishment was absent, as a result of which the possibility of participation 

of society increased.  

 

19. 

Ռուզաննա Ծատուրյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

ruzantsaturyan@yahoo.com 

 

Ճամփորդություն «Էրգիր». գտնելով ու տեսնելով ընտանեկան պատմությունը 

(Ներքին Բազմաբերդ գյուղի օրինակը) 

 

Հայաստանի զբոսաշրջային շուկայում ձևավորվել են նոր ուղղություններ 

ու առաջարկներ՝ «արմատների» կամ պատմական տուրիզմի մոտեցումների 

հիման վրա: Տարբեր զբոսաշրջային ընկերություններ առաջարկում են 

կազմակերպված ուղևորություններ դեպի Արևմտյան Հայաստան, անգամ ԵՊՀ 

պատմության ֆակուլտետի շրջանավարտներն են իրենց ուսման ավար-

տական փաստաթուղթը ստանում Անիում: Հոդվածում քննարկվելու է, թե 

ինչու° են մարդիկ ձգտում տեսնել վայրերը, որոնք չեն տեսել, բայց դրանց 

կապված են զգացմունքային կապերով ու հիշողությամբ, ինչպե°ս են դա 
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իրականացնում, և առհասարակ ինչպե°ս է ձևավորվում դեպի նախնիների 

հայրենիք զբոսաշրջության պրակտիկան՝ Արագածոտնի մարզի Ներքին 

Բազմաբերդ գյուղի բնակիչների զբոսաշրջային փորձառության հիման վրա: 

Զբոսաշրջության/տուրիզմի մարդաբանական ուսումնասիրություններում 

վերջին շրջանում սկսել են քննարկվել «ժառանգության զբոսաշրջության», 

«նախնիների զբոսաշրջության», «արմատների զբոսաշրջության» և մշակութ-

ային բաղադրիչ ենթադրող այլ՝ մինչ այժմ «դատարկ» դաշտեր: Այսօրինակ 

հետազոտություններում կարևորվում են նաև ծագումնաբանության հետ 

կապված շարժառիթները, երբ զբոսաշրջիկները այցելությունները կազմակեր-

պում են ոչ թե զվարճանքի վայրեր, այլ վայրեր, որոնք ունեն ավելի 

անձնական, անհատական պատմություն ու նշանակություն՝ հանդիսանալով 

խորհրդանշան: Հայկականության համատեքստում թեման առնչվում է նաև 

ուխտագնացություններին, քանի որ, ինչպես նշում են հետազոտողները, 

«հազարավոր սրբատեղիներ որպես մագնիս դեպի իրենց են քաշում հոգևոր 

բավարարվածություն փնտրողներին»: Նախկինում բացառապես կրոնակա-

նության հատկանիշ ունեցող մարդկային տեղաշարժերը այսօր արդեն 

դիտարկվում են նաև աշխարհիկության համատեքստում՝ մարդկանց համար 

կարևոր/սրբազան ընկալվող վայրեր այցելության միջոցով: Ներքին Բազմա-

բերդ գյուղի՝ դեպի Արևմտյան Հայաստան սրբազան ընկալվող ճամփոր-

դությունների փորձառությունները այս համատեքստում դառնում են 

հետաքրքրական, քանի որ միաժամանակ տեղավորվում են առաջարկված 

դասակարգումների ու ձևակերպումների մի քանի հարթակներում: Գյուղի 

բնակիչները, հանդիսանալով Ցեղասպանության արդյունքում Արևմտյան 

Հայաստանի, հիմնականում Սասունի գյուղերից ներկայիս բնակության վայր 

տեղափոխվածներ, մինչ օրս կրում, փոխանցում, անընդհատ վերակառուցում 

ու վերապրում են «սասունցիական ինքնությունը» և ընտանեկան ու խմբային 

պատումները՝ «Էրգրի տան», լանդշաֆտի, բարեկեցության ու իրենց՝ դեռևս 

չկորցրած «ամբողջականության» մասին:  

 

Ruzanna Tsaturyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

ruzantsaturyan@yahoo.com 

 

Visit to ‘’Ergir’’: Looking for Family Histories 

(The Case of Nerqin Bazmaberd) 

 

Developing new routes to Western Armenia (contemporary Turkey) is a common 

trend in Armenian tourism business of recent years. These new touristic practices based 

on the case of Neriqn Bazmaberd village in Armenia where the ancestors of the most 

mailto:ruzantsaturyan@yahoo.com


46 

 

villagers are from Western Armenia, Sassoun, are to be discussed in the article. 

Particularly the questions like why people still wish to visit the places they have never 

seen but have very strong emotional and sensory ties with, what are they searching for 

there, how they are managing these visits to Turkey and how these touristic practices are 

organized from village will be explored in paper. The approaches of genealogy or 

ancestral/rout tourism anthropology will be applied while discussing the topics.  

 

20. 

Սաթենիկ Մկրտչյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

satenik.mkrtchian@gmail.com 

 

Հայ երիտասարդների միգրացիոն փորձը 

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից դեպի Հայաստանի 

Հանրապետություն. «հայրենադարձություն», «հայրենիքային կամ դեպի 

արմատները զբոսաշրջություն», «վերադարձ» կամ «ժամանակավոր նոր 

կացարան» 

 

Այս ելույթում փորձ կարվի քննելու Իրանի Իսլամական Հանրապետու-

թյունից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված և Երևան քաղաքում 

բնակվող 16-35 տարեկան ազգությամբ հայերի միգրացիոն փորձը` հիմնվելով 

2006 և 2014 թ. անցկացված խորքային հարցազրույցների վրա1: Մասնավորա-

պես քննարկելու ենք Իրանից դուրս գալու և Հայաստան գալու պատճառները 

և Հայաստանում հիմնավորվելու վերաբերյալ տրամադրվածության արտա-

հայտումները: Հավաքած նյութի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ, ի տարբե-

րություն Խորհրդային շրջանի ներգաղթի պրակտիկաների, որոնք տեղավոր-

վում էին «հայրենադարձություն» եզրույթի շրջանակում, ետխորհրդային 

շրջանի ներգաղթի այս քննարկված դեպքում հանդիպում ենք նաև այլ տարբե-

րակների, օրինակ՝ «հայրենիքային կամ դեպի արմատները զբոսաշրջություն», 

«վերադարձ» կամ «ժամանակավոր նոր կացարան» և այլն: 

 

Satenik Mkrtchyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

satenik.mkrtchian@gmail.com 

 

 

 

                                                           
1 Հարցազրույցներն իրականացվել են Ռուզաննա Ծատուրյանի հետ միասին 2014 թ.: 

Նյութը հավաքվել է CBRS (Ֆրանսիա) և Հայաստանի Գիտպետկոմի համատեղ 

ֆինանսավորմամբ՝ Հայաստանի ներգաղթյալ խմբերը 1940-2012 բաղադրյալ 
ինքնությունների չափումները խորագրով գիտական հետազոտության շրջանակներում: 

mailto:satenik.mkrtchian@gmail.com
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Migration of the Armenian youth from Islamic Republic of Iran to Republic of  
Armenia: “repatriation”, “homeland or root tourism”, “return” or “temporary 

transit residence” 

 

We will discuss migration experience of the Armenians between the age of 16 and 

35 settled in Armenia from the Islamic Republic of Iran based on the interviews 

conducted in 2006 and 2015 in Yerevan2. Particularly, we will discuss the push and pull 

factors from their family homes in Iran to Armenia, reasons and meanings attached to 

their decision by this specific migrant group of young people. We will also examine the 

discourse around their intentions and aims of future life in or out of their new “home”. 

The analyses of the empiric material showed that unlike the migration of the same group 

in Soviet times, when Iranian Armenians coming to Soviet Armenia were formulated as 

"repatriation", post-Soviet migration movement can be identified by other formulations 

(e.g. “homeland or root tourism”, “return” or “temporary transit residence”, etc.). 

 

21. 

Ռոման Հովսեփյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

roman.hovsepyan@gmail.com 

 

Էթնոբուսաբանական հետազոտությունների արդիականությունը  

և հեռանկարները Հայաստանում 

 

Էթնոբուսաբանությունը, հակիրճ սահմանմամբ, մարդու՝ բույսերի հետ 

առնչվող գործունեությունը ուսումնասիրող գիտություն է: Այս 

միջմասնագիտական գիտաճյուղի թիրախում են նաև մարդու նյութական և ոչ 

նյութական մշակույթում ներգրավված և ուղղակիորեն կամ մետամորֆիկ 

կերպով արտահայտված բույսերը (մշակված բուսական հումքը, օրինակ՝ 

սնունդ, բույսերի օգտագործմամբ պատրաստված օբյեկտները, օրինակ՝ 

գործիքներ, բույսերի փոխակերպված արտացոլումները ոչ նյութական 

մշակույթում, օրինակ՝ նկարչություն, քանդակագործություն, բանահյուսութ-

յուն և այլն): Բնությունից հեռանալուն զուգընթաց (ուրբանացում, ինդուստրա-

լացում և այլն), երբ պակասում կամ վերանում է մարդկանց կախվածությունը 

բնությունից և մասնավորապես բույսերից, բույսերին առնչվող պրակտիկա-

ները դառնում են հազվադեպ կամ բացակայում են: Այս ֆոնի վրա մարդկանց 

մոտ աստիճանաբար մարում են բույսերին և դրանց օգտագործմանը առնչվող 

գիտելիքները: Սերնդից սերունդ գիտելիքների ծավալը և խորությունը 

                                                           
2 Total of 25 interviews were conducted in 2014 (together with Tork Dalalyan) within the 

framework of the Project funded by CNRS (France) SNC (Armenia) “Migration groups in 

Armenia: 1940-2015: Parameters of Complex identities” and with in 2006 (with Ruzanna 

Tsaturyan) as part of an ethnographic field work.  
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զգալիորեն տարբերվում են, և ավագ սերնդի կրած գիտելիքը, որը սովորաբար 

ամենահարուստն է, հաճախ անվերադարձ կորսվում է ժամանակի 

ընթացքում: Բույսերը եղել են և մնալու են մարդուն սննդով և այլ անհրաժեշտ 

նյութերով ապահովող հիմնական աղբյուրը: Մարդկանց թվաքանակի և 

պահանջմունքների աճին զուգընթաց ակտուալ է բնական ռեսուրսների, 

մասնավորապես բույսերի օգտակարության և օգտագործման տարբերակների 

մասին գիտելիքների պահպանումը՝ հետագայում հնարավոր կիրառման 

նպատակներով: Լիարժեք էթնոբուսաբանական հետազոտությունը ակնկա-

լում է ազգաբանական, սոցիալմշակույթային մարդաբանական և բուսաբանա-

կան՝ բազմակողմանի մոտեցումների և տարաբնույթ մեթոդների համատեղ 

կիրառություն: Նմանատիպ լիարժեք (պայմանականորեն) էթնոբուսաբան-

ական ուսումնասիրություններ Հայաստանում կատարվել են միայն եզդիների 

և քրդերի վերաբերյալ՝ 2013-2015 թթ.: Մնացած դեպքերում հետազոտություն-

ները կատարվել են կամ ազգագրագետների, կամ բուսաբանների կողմից, 

որոնց մոտ հետազոտության՝ համապատասխանաբար բուսաբանական կամ 

մշակութաբանական կողմերից մեկը թույլ է արտահայտված կամ բացակայում 

է: Հայկական միջավայրում բույսերին առնչվող գիտելիքները դեռ պահպանվել 

են, մասնավորապես որոշ դեպքերում դեռևս ինտենսիվ պրակտիկաների 

շնորհիվ: Սակայն, ինչպես ողջ աշխարհում, Հայաստանում ևս այն նվազման 

միտում ունի, ուստի էթնոբուսաբանական ընդգրկուն հետազոտությունների 

մեկնարկը հրատապ կարելի է համարել: Ի լրումն այս ամենի՝ պետք է նշել, որ 

Հայաստանի հարուստ ֆլորայի օգտակար հատկանիշներով և տեղացիների 

կողմից օգտագործվող շատ նմուշներ գործնականորեն չեն ուսումնասիրվել, 

կամ գիտությանը դրանց օգտակար հատկանիշները ընդհանրապես անհայտ 

են: Այդպիսի բույսերի շարքում են մասնավորապես մի շարք դեղաբույսեր, 

ուտելի, թեյային և ներկատու բույսեր, որոնք կարող են մշակվել և 

օգտագործվել ըստ իրենց օգտակար հատկանիշների: 

 

Roman Hovsepyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

roman.hovsepyan@gmail.com 

 

Actuality աnd Perspectives օf Ethnobotanical Studies in Armenia 

 

Ethnobotany, in short, is a discipline studying plants related practices of people. 

The plants involved in the material and non-material culture of people and directly or in 

metamorphic states expressed there are also object of this interdisciplinary domain 

(processed plant material, e.g. food, objects prepared by plants, e.g. tools, metamorphic 

expressions of plants in culture, e.g. in paintings, sculptures, folklore, etc). Parallel to the 
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withdrawal of people from nature (urbanization, industrialization, etc), when dependence 

of people from nature, particularly from plants disappears or decreases, plants related 

practices are becoming rare or absent. In this background, people's knowledge of plants 

and their use are gradually fading. The volume and depth of knowledge differs from 

generation to generation and knowledge of senior generations, which is usually the 

richest, often irrevocably loses over time. The plants have been and continue to be the 

main providing source of food and other necessary materials for people. Along with 

growth of human population and its urgent needs, preservation of knowledge about the 

use (with possible future application purposes) of the natural resources, in particular 

plants, is important. Complete ethnobotanical research expects co-application of 

ethnological, social-cultural anthropological and botanical multilateral approaches and 

different methods. Such complete (conventionally) ethnobotanical studies in Armenia 

have been made on the Yezidis and Kurds in 2013-2015. In other cases, the 

investigations were carried out either by ethnographers or by botanists whose 

corresponding botanical or culturological aspects of the research were weakly expressed 

or absent at all. Armenians have preserved their knowledge about plants, in some cases 

thanks to still intensive practices. However, like the rest of the world, in Armenia also it 

has a tendency to decrease, so launch of comprehensive ethnobotanical investigations 

can be considered urgent. In addition it should be noted that many representatives of 

Armenian rich flora, which have useful features and are gathered by local population, 

practically have not been studied or knowledge of their useful features are completely 

unknown for science. Such plants include a variety of medicinal herbs, edible, tea and 

dye plants that can be cultivated and used according to their useful properties.  

 

22. 

Համլետ Մելքումյան, Ռոման Հովսեփյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

hamlet.melkumian@iae.am  
 

«Պրեստիժային կարգավիճակի» վերաբերյալ նոր ձևավորվող 

ընկալումները և հակասությունները ՀՀ գյուղաբնակ եզդիների առօրյայում 

  

Հայաստանցի եզդիների, քրդերի մասին ուսումնասիրություններում և 

պաշտոնական փաստաթղթերում հիմնականում քննարկվում են այս 

համայնքների էթնիկ փոքրամասնություն լինելու հանգամանքը 

պայմանավորող ինքնության տարբեր բաղադրիչներին (կրոն, ավանդական 

կենցաղ, տոներ ևն) առնչվող թեմաները: Այս դեպքում քննարկելու ենք 

եզդիների առօրեա տնտեսական զբաղմունքի փոխակերպման միտումները 

վերակառուցման և հետխորհրդային շրջանում: Գյուղատնտեսական 

զբաղմունքի աճը հանգեցնում է առօրեականության մշակույթում նոր 

սոցիալական ընկալումների առաջացման: Մասնավորապես քննարկելու եմ 
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համայնքում «պրեստիժայինի» և ոչ «պրեստիժաբյինի» կերպարների վերա-

ձևակերպումների մեխանիզմները: Համայնքային առօրյայում առավել 

հեղինակություն ունեն անասնապահ ընտանիքները, քանի որ անհամեմատ 

մեծ եկամուտ ունեն, քան գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները: Միայն 

հողագործական տնտեսվարումն այս պատճառով դառնում է որպես ոչ 

«պրեստիժային» աշխատանք, քանի որ ապահովում է նվազ եկամուտ և 

ասոցացվում է «աղքատ» կարգավիճակի հետ: Այսինքն՝ առօրյա ընկալում-

ներում թերևս այդ պատճառով է, որ հողագործները ևս ներկայանում են ոչ 

հողագործ՝ իրենց համար կարևոր համարելով «հարուստի» կերպարը:  

Նախախորհրդային և խորհրդային շրջանում ձևավորված տնտես-

վարման մոդելը՝ անասնապահություն կամ բուսաբուծություն տարբերա-

կումը, առավել հաճախ սկսում է չգործել Վերակառուցման և հետխորհրդային 

փուլերում: Առավել բնորոշ է դառնում «լողացող» տնտեսվարումը՝ անասնա-

պահության և հողագործության համատեղմամբ: Այս փոփոխությունները 

ինքնության ձևավորման առօրյա դրսևորումներում ևս դառնում են նկատելի: 

 

Hamlet Melkumyan, Roman Hovsepyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

hamlet.melkumian@iae.am 
 

The newly formed perceptions and conflicts on "social prestigiousness" 

in daily life of rural Yazidis in Armenia 

 

The present work focuses on the studies about economic employment among 

Yezidi people in Armenia, because they are viewed as a characteristic part of historically 

evolved identity structure of Yezidis. This presentation discusses the tendencies of daily 

economic activity transformation during Perestroika and post-Soviet period with an 

effort to view how agricultural engagement results to specific changes in daily culture.  

In daily community discourse families engaged in cattle-breeding are much more 

famous, because they have more income, than those engaged in horticulture. Because of 

this the agrarian management becomes “non-prestigious” job, as it secures low income 

and is associated with poor status. Thus, in daily perceptions cattle-breeding in Yezidi 

communities is considered as indicator of well-to-do families. For this reason perhaps 

farmers also ascribe this identity to them, considering the image of a “wealthy” 

important.  

Modes of economic management to some extent cause inner contradiction of 

identity within local and in a more extensive identity system. The binary model of 

economic management developed in pre-Soviet and Soviet period, which separates 

cattle-breeding and horticulture, often started disfunctioning during Perestroika and post-

Soviet phases. Floating economic management with combination of cattle-breeding and 
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horticulture is generally more characteristic to Yezidi community. These transformations 

become more visible within daily expressions of identity formation.  

 

23. 

Թերեզա Ամրյան 

Երևանի պետական համալսարան 

amryantereza@yahoo.com 

  

Կրոնափոխության պատճառները հայաստանաբնակ եզդիների շրջանում 

 

Եզդիական համայնքը էթնիկ-դավանական հանրույթ է, որը 

պատմության ընթացքում աչքի է ընկել իր ներփակ, էզոթերիկ բնույթով: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ կրոնափոխությունը հատուկ չի եղել 

եզդիական համայնքի անդամներին, վերջին մի քանի տասնամյակների 

ընթացքում Անդրկովկասի եզդիների շրջանում նկատվում են կրոնափոխութ-

յան դեպքեր: Մի շարք եզդիներ թողնում են իրենց կրոնը և ընդունում են 

քրիստոնեություն: Հայաստանաբնակ այն եզդիները, որոնք կրոնափոխ են 

եղել, հարում են Ավետարանչական-մկրտական և Հոգեգալստական եկեղեցի-

ների տարբեր հարանվանություններին և ճյուղերին. կան նաև ոչ մեծ թվով 

եզդիներ, ովքեր դարձել են Եհովայի վկաներ: 

Ներկայացվելիք հետազոտության մեջ քննարկվելու են 

հայաստանաբնակ եզդիների շրջանում կրոնափոխության հիմնական 

պատճառները և այդ երևույթին նպաստող հանգամանքները: 

Հետազոտությունը հիմնված է եզդիների կրոնական աշխարհընկալման խոր 

ուսումնասիրության և կրոնափոխ եղած հայաստանաբնակ եզդիների հետ 

անցկացված անանուն հարցազրույցների հիման վրա: Այս թեմայի 

ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս հետազոտել եզդիական 

համայնքներում իրականացվող միանգամայն նոր գործընթացը, ինչպես նաև 

եզդիների կրոնական աշխարհընկալման և նրանց ինքնության վերափոխման 

հարցը նոր՝ գլոբալիզացիոն ժամանակաշրջանում: 

 

Tereza Amryan 

Yerevan State University 

amryantereza@yahoo.com 

 

The Reasons of Proselytism Among the Yezidis of Armenia 

 

The Yezidi community is an ethno-religious group which has obvious esoteric 

features. Despite the fact that traditionally the proselytism was not typical of the 

members of Yezidi community, during the last several decades many cases of it are 

attested among the Yezidis living in the Southern Caucasus. Due to the various 
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circumstances some Yezidis abandon their own religion and adopt Christianity in this 

region. The neophytes are mostly followers of different denominations and branches of 

Pentecostal and Evangelical Baptist churches, but some of them have also become 

Jehovah’s Witnesses.  

In the report the main reasons, goals, contributing factors and therefore the 

subsequences of Proselytism among the Yezidis of Armenia will be discussed.  

The present report is based on the comprehensive survey of the Yezidi religious 

Weltanschauung and on an anonymous inquiry of the converted Yezidis. The subject of 

report gives an opportunity to analyse principally new processes in modern Yezidi 

communities, as well as the notion of transformation of the Yezidi identity and religious 

world- outlook in the new, globalization era. 

 

24. 

Նինո Պապիաշվիլի 

Իվանե Ջավախիշվիլու անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան 

nino.popiashvili@yahoo.de 

 

Կնոջ կերպարը նարթական էպոսում. Սաթանա 

                

Կնոջ դերը սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական և այլ կարևոր 

ոլորտներում եղել է վեճերի առարկա: Նարթական էպոսում կինը ունի 

կենտրոնական և առաջնային դեր: Նա ներկայացվում է տարբեր 

ունակություններով և խաղում է կարևոր դեր թե՛ իրական և թե՛ միստիկ 

իրադարձություններում: Կինը մշտապես և ամենուր պաշտվում է անկախ 

իրավիճակից՝ լինի պատերազմ, ռազմի դաշտ, թե խաղաղ ժամանակ: Կինն 

ունի առաջնորդի բոլոր արժանիքները և ամեն լավ բան գալիս է նրանից. նա 

աստվածային է, ծնունդ, գեղեցկություն, բարություն և իմաստություն 

պարգևող է:  

Նարթական էպոսում կնոջից հաճախ են խորհուրդ հարցնում, և նրա 

պատասխանը մեծ արժեք ունի: Սաթանան կնոջ հավաքական կերպարն է և 

ընդգրկում է ամեն ինչ իր մեջ: 

Պետք է նշել, որ հետագայում կնոջ դերը և կարևորությունը նվազում է, 

կնոջը նույնիսկ չի թույլատրվում խոսել տղամարդու հետ: Նա կախում է 

ստանում օրենքներից և նորմերից, ինչպիսին են, օրինակ, վաիսադագան, 

նոմիլուսոբան և այլն: Բայց նմանատիպ երևույթները նկարագրված են միայն 

ուշ շրջանի առասպելներում և բնորոշ չեն նարթյան էպոսին: 
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Nino Popiashvili 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

nino.popiashvili@yahoo.de 

 

The Face of a Woman in the Narthan Folklore: Sathana 

 

From the beginning of mankind till today woman has been a source of inspiration; 

however woman’s role in social, political, economic and other important spheres has 

been subject of dispute. Woman is the central, leading figure of the Narthan Legendary 

Sayings. She is characterized with many different features and plays important role in 

real as well as in mystic passages. She is the one adored every time, and everywhere, 

despite the situation: in war, on the battlefield, during peace time. She has all virtues of a 

leader and everything good comes from her - she is god-made, and herself she is giver of 

birth and beauty, kindness and wisdom.  

In the Narthan Legendary Sayings she is often asked for advice and her answer has 

great value. Sathana, the face of a woman in the Narthan Legendary Sayings includes all 

in herself. Such is the beginnings of the Narthan Legendary Sayings. 

It must be admitted that later on the role and importance of the woman decreases, 

she even isn’t allowed to talk to a man. She becomes dependent on rules and norms, such 

as vaisadaga, nomilusoba and etc. But such kinds of things are depicted in the later 

sayings and it is unusual for the Narthan Legendary Sayings.  

 

25. 

Քրիստինա Այվազյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

christina.ayvazyan@gmail.com 

 

Բարեգործությունն ու ողորմատվությունը 

հայ ժողովրդական հեքիաթներում 

 

Ողորմատվությունն ու բարեգործությունը առկա են հայ 

բանահյուսության տարբեր ժանրերում, այդ թվում հեքիաթներում: 

Բարեգործության թեման հանդիպում է թե՛ հրաշապատում և թե՛ իրապատում 

հեքիաթներում: Հեքիաթների հերոսները բարիք են անում որդեծնության, 

մեղքերի քավության և իրենց հարազատների հոգիների հանգստության 

նպատակով:  

Կարիքավորին բարիք անելու թեման հանդիպում է նաև այլ 

ժողովուրդների հեքիաթներում, ինչպես նաև այլ հեքիաթագիր հեղինակների 

ստեղծագործություններում: Հեքիաթներում տարածված են «խեր անել», 

«խերյաթխանա (աղքատանոց) բացել» իրողությունները: Շատերն օգնում են 

ամեն մի կարոտյալի՝ բարեգործությունը համարելով իբրև հոգու փրկության 

մի միջոց: Բացի այդ՝ հայ ժողովրդական հեքիաթներում իր հաստատումն է 
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գտնում այն միտքը, որ մարդու արած բարիքը վերադառնում է իրեն: 

Հեքիաթներում նույնիսկ հերոսների մահն է հետաձգվում՝ ի հատուցումն 

գթասրտության և ողորմածության: Եվ բարեգործությունը իր ազդեցությունն է 

ունենում հերոսների կյանքի ընթացքի, երկարակեցության և անգամ մահվան 

կերպի վրա: Ոչ միայն իր հատուցումն ունեն բարիքն ու առատաձեռնությունը, 

այլ նաև անողորմությունն ու ժլատությունը:  

 

Christina Ayvazyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

christina.ayvazyan@gmail.com 

 

Charity and Alms Giving in Armenian Folk Tales 

 

Charity and alms giving exist in different genres of Armenian folklore including 

folktales. The theme of charity is found in both magic and realistic tales. The heroes of 

the tales do charity either for childbearing or for the peace of their relatives’ souls and 

atonement of sins. The theme of doing charity is popular in the repertoire of folktales of 

many nation sin the world, as well as in literary tales.  

The practice of doing charity and opening of almshouses is a common motif in 

fairy tales. Most of the people help a person in need considering charity a way to 

salvation. Furthermore, the idea that a good deed returns to the doer finds its 

confirmation in the Armenian folk tales. Even the death of heroes in the tales may be 

delayed as compensation to their compassion and mercy. Charity has its effect on the 

heroes’ life style, longevity and even on the mode of death. Folktales prove that not only 

doing good and benevolence find their compensation but also inhumanity and greed. 

 

26. 

Լիլիթ Մկրտումյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

lilushmkrtumyan@yahoo.com 

 

Տրիքստերի կերպարի շուրջ միավորված հայկական կենդանական 

հեքիաթները 

 

Հայկական կենդանական հեքիաթները, որոնք կազմում են հայ 

ժողովրդական հեքիաթային հարուստ ժառանգության մի արժեքավոր մասը, 

խմբավորված են Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի «Միջազգային հեքիաթների 

տիպերի» ավելի քան ութսուն թվահամարների շուրջ: Դրանց մանրակրկիտ 

դիտարկման արդյունքում աչքի է զարնում հեքիաթների մի մեծ խումբ, որ ունի 

հստակորեն առանձնացող մեկ կենտրոնական հերոս՝ աղվեսը: Նրա շուրջ 

հյուսված հեքիաթային սյուժեները կազմում են հայկական կենդանական 

հեքիաթների երկացանկի մոտավորապես մեկ երրորդ մասը: Կենդանակերպ 
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հնարամիտ հերոսի շուրջ միավորվող հեքիաթների բանահյուսական 

ավանդույթը տարածված է թե՛ հնդեվրոպական ժողովուրդների կենդանական 

հեքիաթների երկացանկում, թե՛ զարգացման համեմատաբար ցածր 

աստիճանի վրա գտնվող ժողովուրդների բանահյուսական կենցաղում: 

Այդպիսիք են ռուսական Լիսա Պատրիկեևնայի, ամերիկյան Կոյոտի, 

աֆրիկյան Կրիայի, Նապաստակի կամ Սարդի մասին պատմող սյուժեները: 

Հայկական կենդանական հեքիաթներում ևս կարելի է առանձնացնել 

հնարամիտ հերոսի շուրջ խմբվող դիպաշարերը, որոնք պայմանականորեն 

կարող ենք կոչել տրիքստերի ցիկլ: Հնարամիտ տրիքստեր-հերոսի շուրջ 

միավորվող հեքիաթները յուրահատուկ են նրանով, որ պատումը դրանցում 

կառուցվում է կենտրոնական հերոսի գործողությունների շուրջ: Այս հեքիաթ-

ներն ունեն իրենց կառուցվածքային առանձնահատկությունները (հեքիաթի 

սկիզբն ու ավարտը ազդարարող բանաձևերի բացակայություն, երկխո-

սությունը՝ իբրև սյուժետային հենք և բնավորությունների բացահայտման 

միջոց, ինչը հեքիաթը դարձնում է ավելի դինամիկ և այլն), իսկ ցիկլի ներսում 

տարբեր թվահամարներ կարող են թե՛ միավորվել` կազմելով մեկ հեքիաթ, թե՛ 

հանդես գալ առանձին: Հատկանշական է, որ հայկական կենդանական 

հեքիաթներում կենդանակերպ տրիքստերի շուրջ միավորվող հեքիաթների` 

իբրև առանձին խմբի դասակարգման առաջին փորձը մեզանում կատարել է 

Սարգիս Հայկունին. «Կենդանական վեպեր» վերնագիրը կրող իր ժողովա-

ծուում նա առանձնացրել է աղվեսի մասին պատմող հեքիաթները` իբրև 

առանձին բաժին, և կոչել «Աղվեսավեպեր»: Այս միտումը դրսևորվում է սկսած 

միջնադարից. «Աղվեսագրքեր» էին կոչվում միջնադարյան առակագրքերը:  

 

Lilit Mkrtumyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

lilushmkrtumyan@yahoo.com 

 

The Armenian Animal Tales with a Trickster Character 

 

The Armenian animal tales which make a valuable part of the rich heritage of the 

Armenian folk tales, are grouped under more than one hundred numbers in Aarne-

Thompson-Uther’s “The types of international tales”. After a careful observation of a 

huge number of animal tales there can be clearly distinguished one central hero – a fox. 

Fairy tales with a fox as a central character make almost one-third of Armenian animal 

fairy tales. Tales that have an ingenious main character are spread both in Indo-European 

peoples’ folklore as well as in the folklore of other nations having relatevily low level of 

development. These are the fairy tales which tell us about Russian Lisa Patrikeevna, 

American Coyote, African Turtle, Rabbit or Spyder. In Armenian animal tales it is 

possible to separate a group of tales that are united around this very character which we 
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can call trickster’s cycle. The fairy tales that are united around the genious hero-trixter 

are speical in the sense that the plot is developing around the acts of the central 

character. These tales have their structural peculiarities (the lack of beginning and 

ending formulas, dialogue as a plot basis and a means of revealing of characters’ 

features, thus making the tale more dynamic and etc.). Besides, different numbers of 

tales in the cycle can either be united becoming one tale or perform seperately. It is 

worth mentioning that Sargis Haykuni made the first attempt for classification of the 

tales united around the trickster’s character in the Armenian animal tales as a separate 

group; in his “Animal novels” he separated the fox-tales and called them “fox novels”. 

This tendency finds its roots in middle-ages: medieval parable books were called “fox 

novels”. 

 

27. 

Արփինե Առուշանյան 

Երևանի պետական համալսարան 

arpine.arushanyan@gmail.com 

 

Որոշ թալիշական էթիոլոգիական առասպելների շուրջ 

 

Էթիոլոգիական (հուն αιτία “պատճառ” բառից) են կոչվում այն 

առասպելները, որոնք մեկնաբանում են տվյալ ժողովրդի հավատալիքներում 

բնության տարբեր երևույթները, մշակութային առանձնահատկություններն ու 

սոցիալական երևույթները: Ընդհանրապես, նման էթիոլոգիական 

նշանակությունը բնորոշ է գրեթե բոլոր առասպելներին: Առաջին հերթին 

դրանց շարքին են դասվում տարբեր կենդանիների և բույսերի (կամ նրանց 

մասերի), լեռների ու ծովերի, երկնային լուսատուների, առանձին 

սոցիալական և կրոնական ինստիտուտների, ինչպես նաև կրակի, մահվան և 

այլնի մասին պատումները: Նման առասպելներ հիմնականում հանդիպում են 

հին ժողովուրդների մոտ և հաճախ սակրալ բնույթ են կրում: 

Թալիշական բանահյուսության և առասպելաբանության մեջ հանդիպում 

են էթիոլոգիական բնույթի փոքրիկ պատմություններ, որոնք ներկայացնում են 

հիմնականում կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների ծագման մասին 

ժողովրդական պատկերացումները: Այդ առասպելների համադրումը 

տարածաշրջանի ժողովուրդների հավատալիքների հետ խոսում է դրանց 

ընդհանուր ծագման կամ միմյանց վրա ունեցած փոխազդեցության մասին: 

Գրեթե միանման առասպելներ են հանդիպում թալիշների և հայերի շրջանում, 

ինչը դրանց` թափառող սյուժե լինելու ապացույցն է: Թալիշական 

առասպելները` մանավանդ ծագումնաբանական բնույթի, ուսումնասիրված 

չեն: Սա առաջին փորձն է ներկայացնել դրանք` տանելով նաև զուգահեռներ 
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հայկական հավատալիքների հետ և փորձելով վեր հանել դրանց 

ընդհանրությունները: 

 

Arpine Arushanyan 

Yerevan State University 

arpine.arushanyan@gmail.com 

 

On Some Talishi Etiological Myths 

 

This paper focuses on some Talishi etiological myths providing folk explanation 

for various aspects of nature (starting from the animals and plants, mountains and seas, 

to celestial bodies and natural phenomena), as well as for certain social and religious 

institutions.  

The Talishi mythology represents an important part of the Iranian cultural legacy 

with the peculiar elements of the South-Caspian contact zone, which has always had 

limited contacts with the other parts of the Iranian continuum, and, besides, became 

Islamicized much later than the rest of Iran. Besides, due to specific archaic menthality 

of the local population, a big number of pre-Islamic elements have been preserved up to 

nowadays, and still coexist with the proper Muslim tradition on the level of the so-called 

folk Islam.   

An essencial part of the Talishi etiological folklore is the myths about creation of 

various animals. Many of them, apart from common features with the mythologies of 

other Iranian peoples, reveal striking parallels with and sometimes almost identical to 

some Armenian, and wider – common Caucasian subjects. The South-Caspian area, 

being both a contact zone of the Iranian and Caucasian worlds and at the same time a 

conservation area of many archaic elemets, has preserved some essential features of 

many historycally neighbouring cultures. Research of such specific contact zones, which 

cultural heritage still remains unstudied in its many aspects, can significantly contribute 

not only to comparative religion studies and social anthropology, but also to the ethnic 

history of autochthonous peoples, and other relevant disciplines. 

 

28. 

Աննա Պողոսյան  

ՀՀ ԳԱԱ hնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

annakamoevna@gmail.com 

 

«Ցասման ժամը» և նրա կապը նախնիների պաշտամունքի հետ 

 

Աստվածային ցասման դեմն առնելու համար մարդիկ մատաղ են անում, 

պատարագ (ժամ) են մատուցում, զանազան ուխտագնացություններ և 

զոհաբերություններ կատարում թե́՛ անցյալում և թե́՛ ներկայում: Այս 

սովորությունը գալիս է խոր հնությունից: Այն իր հեթանոսական և քրիստո-

նեական ձևի մեջ կրում է կենտրոնական մի գաղափար՝ գերբնական ուժերի 
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զայրույթը մեղմել և նրանցից որևէ պարգևի կամ ողորմության արժանանալու 

համար զոհ մատուցել:  

Հեթանոսական շրջանում զոհաբերել են ոչ միայն կենդանիներ, այլև 

մարդկանց, ինչի մասին վկայում են հնագիտական պեղումները՝ մարդկային 

ոսկորներ գտնելով զոհասեղաններից։  

«Ցասման ժամը» մեկ այլ իմաստով կապվում է նաև հանգուցյալների 

հոգեհացի, հոգեհանգստի ծիսական արարողության հետ, երբ 

համաժողովրդական (կամ համայնքային) սուգ են մտնում, պատարագ են մա-

տուցում, աղոթում են նախնիների հոգու փրկության համար և այլ ծիսական 

արարողություններ են կատարում, որով և ցասման ժամը կապվում կամ իր 

մեջ ներառում է նաև նախնիների պաշտամունքը։  

Երգը, աղոթքը խոսքարվեստի մեջ ունեն ներգործուն հզոր ուժ: Ահա սաղ-

մոսները (հրեաների մեջ), ողորմիները (հայերիս մեջ), շարականները, 

գանձերը, տաղերը հայտնի են իրենց մաքրագործող զորեղ ազդեցությամբ և 

ծեսի անբաժան մասն են կազմում հնուց ի վեր: Համաշխարհային 

երաժշտության մեջ օգտագործվում են միջնադարյան սեկվենցիաները՝ իբրև 

քաղվածքային օգտագործման բացառիկ նմուշներ, ինչպես Dies irake (ցասման 

օր) սեկվենցիան, որը թափանցել է նաև 19-20-րդ դարերի հայ 

կոմպոզիտորական արվեստի մեջ: Սրանք ևս ծիսական են, ներազդում են 

մարդկային ներաշխարհի խորունկ շերտերի վրա և հոգեկան ապրումների 

միջոցով Աստծո ողորմությունն են աղերսում:  

«Ցասման ժամի» ծեսը դրսևորումներ ունի այնքան, որքան մարդկային 

երևակայությունը կարող է թույլ տալ արգելք դնել այս կամ այն երևույթի զսպ-

մանը, նվիրաբերման միջոցով արժանանալ Աստծո ողորմությանը: 

Հայաստանով մեկ կանգնեցված խաչքարերը, տաճարները ևս այս նպատակով 

են արված: Խաչվառներով դաշտ ու անդաստանի, աշխարհի քառակողմ 

անկյունների օրհնության եկեղեցական ծեսերը ևս միտված են միևնույն 

գաղափարին: 

 

Anna Poghosyan  

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

annakamoevna@gmail.com 

 

“The time of wrath”: Linkages with the Cult of Ancestors 

 

As in the past, long before Christianity, both in the seculiar and sacral lifes of 

people or the whole society make sacrifices, liturgy, do various pilgrimages and 

donations to stop the divine wrath. 
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This custom comes from the depth of antiquity. In its pagan and Christian form it 

bears a central idea to soften the supernatural (God’s) wrath and to make a sacrifice to be 

awarded any gift or mercy from him. In pagan times not only animals were sacrificed but 

also humans. This is confirmed by archaeological excavations that found human bones 

on the altars. But the God’s will is revealed in the 50th psalm. In the New Covenant it is 

clearly stated: “I want mercy not a sacrifice’’. 

The music, prayer has a powerful strong impact on the art of speech. The psalms 

(among the Jews), mercies (among the Armenians), hymns, treasures, verses are known 

for their cleansing powerful influence and are the undivided part of the ritual from the 

ancient times. Medieval sekventions are used as exclusive samples in the world music, 

for example Dies irake sekvention (Day of Wrath), which had its impact on the 

Armenian art of composing in 19th to 20th centuries. 

Wrath hour ceremony has many and various manifestations as much as the human 

imagination can afford to restrain this or that phenomenon and through devotion deserve 

the mercy of God. The cross stones and churches that are all over the Armenia also 

pursue this purpose. The blessing religious order of the field and crop, four corners of 

the world also has the same goal. There’s no need to mention the individual human 

offerings, fasting, poverty, virginity and other sacrifices. 

 

29. 

Առաքելյան Սիրանույշ 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

nrane3@yahoo.com  

 

Դյուցազնական-առասպելաբանական պատկերացումներն՝ 

 ըստ «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի 

 

Ծագումը՝ որպես նախասկիզբ, խիստ կարևորված և արժևորված է հայոց 

էպոսում: Այն Սասնա տան հերոսներին օժտում է ժառանգական իրավունքով 

և նրանց տալիս հստակ ու կայուն կարգավիճակ: Ուստի և Սասնա ծռերի 

ճյուղերի շրջափուլերում տեսնում ենք համակեցական ինքնության նոր 

մակարդակ` ապահովելով ինքնաճանաչում: Ինքնաճանաչումը տևական 

գործընթաց է, որի ընթացքում հերոսը դեպքերի հայելու մեջ տեսնում է իր 

ինքնության արտացոլումը: Բոլոր ճյուղերի հերոսները՝ որպես ինքնա-

ճանաչման սկիզբ, շփվում են նախևառաջ իրենց արարչական ինքնության 

հետ, որը գործողությունից վեր է կանգնած և հանդես է գալիս իբրև 

նպատակային գործընթաց: Եվ տեսնում ենք, որ այդ նպատակային գործ-

ընթացը հենց առաջին ճյուղից դառնում է ինքնուրույն մշակութային տեքստ:  

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ինքնության ձևավորման 

հիմքում ընկած է էթնոսի ինքնանույնականացումը աշխարհաստեղծ որևէ 

տարերքի հետ: Տարերքը համարվում է սկիզբ և ապահովում զարգացման 
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հետագա ընթացք, որից ծնված հերոսները, մահկանացու լինելով, ապահովում 

են սերունդների մարդեղացման փուլային գործընթացը` ձևավորելով էթնոսը` 

նրան հատուկ հոգեկերտվածքով, աշխարհայացքով, բնավորությամբ և 

գաղափարներով: 

 

Siranoush Arakelyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

nrane3@yahoo.com  

 

 Heroic - Mythological Conceptions according to the Epic "Sasna Tsrer " 

(The Daredevils of Sasun) 

 

The concept of genesis as an origin is extremely valued in the Armenian epic of 

"Sasna Tsrer" (The Daredevils of Sasun), It endows the heroes of the epic with 

hereditary rights and gives them a clear and stable status. Thus, in the phases of the 

branches in the epic "Sasna Tsrer" we find a new level of co-existence identity, which 

makes self-knowledge possible. The characters of all of the branches start their path of 

self-knowledge by communicating with their creative identity, which is set beyond and 

above the plot and is presented as a purposeful process. Starting with the first branch, it 

turns into an independent cultural text, forming the ethnos with a unique character, soul, 

worldview and ideas. 

 

30. 

Արգամ Երանոսյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Սարդարապատի 

հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազատագրական 

պայքարի պատմության ազգային թանգարան 

agyeranos@gmail.com 

 

Էթնիկության հակադրությունները. նոր ինքնությունների ձևավորման 

մշակութային փոխակերպումները Սամցխե-Ջավախքի հայ երիտասարդների 

շրջանում 

 

Հետխորհրդային շրջանի բազմէթնիկ երկրներում երիտասարդները, 

որպես կանոն, բախվում են ինքնության ձևավորման տարատեսակ դրսևո-

րումների, որոնցից առավել ազդեցիկ կարելի է համարել պաշտոնականը, 

էթնիկականը և գլոբալացվածը: Զեկույցում Սամցխե-Ջավախքի հայ երիտա-

սարդների օրինակով նախատեսվում է քննարկել բազմամշակութային հասա-

րակություններում էթնիկական սահմանների ուրվագծերը՝ պաշտոնական և 

«ազգային» ինքնությունների ձևավորման տրամասությունում: 

 Առաջարկվող օրինակներում առանձին անդրադարձ է կատարվելու 

Սամցխե-Ջավախքի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում կազմակերպ-
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ված տոնածիսական արարողություններում, հանրային միջոցառումներում և 

առօրյա պրակտիկայում տեղի հայ երիտասարդների էթնոմշակութային 

սահմաններին՝ ինքնության կառուցման և արտահայտման հենքի ներքո: 

Այստեղ հարկ է քննարկել բազմամշակութային հասարակությունում 

ինքնության ձևավորման մոդելներին, կառավարման հակադարձ ռազմավա-

րություններին, ինչպես նաև երիտասարդության շրջանում վարվող քաղաքա-

կանություններին: 

Այս զեկուցումը հիմնված է 2013 թ.-ից Սամցխե-Ջավախքում և 

Երևանում գրառած դաշտային նյութերի հիման վրա: Հետազոտության 

հիմնական մեթոդներն են հանդիսանում մասնակցային դիտարկումները, 

որակական հարցումները (խորին, խմբային և կիսաձևայնացված 

հարցազրույցներ) և վիզուալ մարդաբանական վերլուծությունը՝ քննարկելով 

պատկերը որպես տեքստ և մեկնաբանություն: 

  

Argam Yeranosyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA. National Museum of Armenian 

Ethnography and History of Liberation Struggle in the Memorial Complex of Sardarapat 

Battle 

agyeranos@gmail.com 

 

Ethnicity Controversies: the Cultural Transformations of New Identities Formation 

among the Samtskhe-Javakhketi Armenian Youth 

 

The young people in the post-Soviet multi-ethnic countries are confronted, as a 

rule, with various expressions of identity formation, among which the official, the ethnic, 

and the globalized can be considered as the most influential ones. In the report it is 

expected to discuss the outlines of ethnic boundaries in the multicultural societies by the 

example of the Samtskhe-Javakhketi Armenian youth - in the discourse of the official 

and ethnic identity formation. 

In the suggested examples an individual reference will be made to the ethno-

cultural boundaries of the local Armenian youth in Samtskhe-Javakhketi’s ritual 

ceremonies, public events and everyday practice in the urban and rural areas, within the 

framework of identity formation and expression. It’s appropriate to discuss the identity 

formation models, reverse strategies management, as well as youth policies in the 

multicultural societies. 

This report is based on the field materials recorded since 2013 in Samtskhe-

Javakhketi and Yerevan. The main research methods are participatory views, qualitative 

surveys, (deep, group and semi-structure interviews) and visual anthropological analysis 

– discussing the image as a text and a comment. 
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31. 

Էլլի Պոնոմարյովա 

Սանկտ Պետերբուրգի Եվրոպական համալսարան 

elli.ponomareva@gmail.com 

 

Բնիկ թիֆլիսցիներ թե՞ սփյուռք. առճակատվող նարրատիվները 

թբիլիսաբնակ հայերի կարգավիճակի շուրջ 

 

Ժամանակակից մարդաբանական հետազոտությունները ցույց են տալիս, 

որ թիֆլիսահայերը հիմնականում իրենց ընկալում են որպես բնիկ թիֆլիսցի, 

այլ ոչ թե սփյուռքի մի մաս3։ Դաշտային աշխատանքի միջոցով Թբիլիսիում 

հավաքած մեր տվյալները նույնպես հաստատում են, որ «հայկական 

Թիֆլիսի» մասին նարրատիվի անընդհատ կրկնելը բանասացների մեծամաս-

նության համար կազմում է հայկական ինքնության կարևոր մի տարր։ 

Մինչդեռ մյուս հետազոտողները կենտրոնացել են ինֆորմանտների 

ինքնաընկալման վրա, այս զեկուցման մեջ ես ուզում եմ քննարկել 

թիֆլիսահայերի մի այլ պատկերները ևս։ Դրանցից մեկը թիֆլիսահայերի` 

որպես Հայկական Սփյուռքի անդամների ընկալումն է, որը կառուցվում է ՀՀ 

պաշտոնյաների, գիտնականների և լրատվամիջոցների կողմից։ Վերջին 

տարիների ընթացքում այս պատկերը տեղացի հայերի մեջ շարունակաբար 

տարածվում է եկեղեցականների և Հայ Առաքելական Եկեղեցու Վիրահայոց 

թեմին կից կազմակերպությունների կողմից։ Իրականում ՀԱԵ-ն դե ֆակտո 

հանդես է գալիս որպես Վրաստանի հայ համայնքում Հայաստանի 

Հանրապետության շահերի ներկայացուցիչ։ Տեղացի հայերի ինքնաընկալման 

և Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստեղծած պատկերի միջև 

գոյություն ունեցող տարաձայնությունը հուշում է, որ թիֆլիսահայերի և 

Հայաստանի Հանրապետության միջև առկա է որոշ շահերի բախում։ 

Վրացական լրատվամիջոցներում և գիտական դիսկուրսում թիֆլիսահայերը 

մեծ մասամբ ներկայացված են որպես սփյուռք, նորեկներ և հյուրեր զուտ 

վրացական քաղաքում։ 

Զեկուցման նպատակը ներկայացման այս տարբեր ձևերի առաջացման 

պատճառների վերլուծումն է։ Կազմաքանդելով թիֆլիսահայերի դրության 

մասին մրցակցող նարրատիվներից յուրաքանչյուրը` ես փորձում եմ պարզել, 

թե ինչպիսի նպատակների են դրանք ծառայում, դրանց պատմական 

                                                           
3 Mkrtchian, S. Contemporary Armenian Community in Tbilisi // Iran and the Caucasus. 

№ 13.2. Brill, 2009. pp. 299-310. p. 305 and Vardanyan T. T‘iflisi hay hamaynk‘ə. Nor 
martahraverner, hin xndirner // 21rd Dar tełekatvakan-verlucakan handes. № 4. pp. 94-127. p. 
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արմատները, ինչպես նաև հայտնաբերել հայ փոքրամասնության և մի կողմից 

հայկական պետության, իսկ մյուս կողմից` վրացական հանրության միջև 

առկա լարվածությունները, որոնք և՛ ստեղծվում են, և՛ տարածվում այդ 

մրցակցող նարրատիվների պատճառով։ Զեկուցումը պատրաստվել է 

դաշտային աշխատանքի նյութերի, հայկական և վրացական լրատվա-

միջոցների և գիտական աշխատանքների հիման վրա։ 

 

Elli Ponomareva 

European University at St Petersburg 

elli.ponomareva@gmail.com 

 

Native Tbilisians or Diaspora: 

Competing Narratives on the Status of the Armenians in Tbilisi 

 

Contemporary ethnographic studies on the Armenians of Tbilisi reveal that local 

Armenians by and large perceive themselves as natives of Tbilisi rather than a diaspora 

community4. Our data collected through fieldwork in Tbilisi also confirms that 

perpetuation of the narrative on “Armenian Tiflis” constitutes an important element of 

Armenian identity for a majority of research participants.  

While other researchers concentrated on self-perception of the informants, in this 

presentation I would like explore other views on Armenians of Tbilisi as well. One of 

them is the image of Armenians in Tbilisi as members of the Armenian Diaspora 

constructed by government officials, scholars and the media in Armenia. In the recent 

years this image has been repeatedly promoted among local Armenians by the clergy and 

church adjacent structures of the Diocese of the Armenian Apostolic Church in Georgia 

which de facto serves as a representative of Armenia’s interests in the local Armenian 

community. The difference between self-perception of the local Armenians and the 

image advocated by the Republic of Armenia and its representatives indicates that there 

is a certain conflict of interests between Armenians of Tbilisi and the Armenian state. In 

Georgian media and academic discourse Armenians of Tbilisi are mostly represented as 

a diaspora community, newcomers and guests in the city that is inherently Georgian. 

The presentation is aimed at analyzing reasons behind different representations. By 

deconstructing each of the competing narratives on the status of Armenians in Tbilisi I 

attempt to examine the purposes they serve, their historical roots and the tensions 

between an Armenian minority and both the Armenian state on the one hand, and the 

Georgian society on the other that are both created and perpetuated by these competing 

narratives. The presentation is based on fieldwork materials, Armenian and Georgian 

media sources and scholarly works. 

                                                           
4 Mkrtchian, S. Contemporary Armenian Community in Tbilisi // Iran and the Caucasus. 

№ 13.2. Brill, 2009. pp. 299-310. p. 305 and Vardanyan T. T‘iflisi hay hamaynk‘ə. Nor 
martahraverner, hin xndirner // 21rd Dar tełekatvakan-verlucakan handes. № 4. pp. 94-127. p. 

97. 
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32. 

Սյուզաննա Բարսեղյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

syuzanna.barseghyan@gmail.com 

 

Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում էթնոմշակութային արժեքների 

վերարտադրման և տարածման գործում 

 

Օտար միջավայրում էթնիկ ինքնությունը պահպանելու համար 

ստեղծված սփյուռքի ավանդական ինստիտուտների շարքում կարևոր 

դերակատարություն ունի էթնիկ մեդիան: Հայկական Սփյուռքի տարբեր 

համայնքների ձևավորման պատմությունը ուղեկցվել է մամուլի ստեղծմամբ: 

Այն ոչ միայն նպաստել է էթնոմշակութային արժեքների պահպանմանն ու 

տարածմանը, այլև նշանակալի դեր է կատարել ներգաղթյալների ամենօրյա 

կյանքում և էթնիկ համայնքի միավորման, ինքնակազմակերպման գործում: 

Ներկայիս գլոբալացվող և տեխնոլոգիական ժամանակաշրջանում էթնիկ 

մամուլը կարող է ստանձնել առավել մեծ դերակատարություն՝ ստեղծելով 

տրանսազգային կոմունիկացիոն ցանց հայրենիքի ու սփյուռքի համայնքների 

միջև և ձևավորելով ընդհանրական արժեքային համակարգ:  

Ներկայացվող զեկույցի նպատակն է ցույց տալ էթնիկ մեդիայի դերը 

մշակութային և էթնիկ ինքնության պահպանման, արժեքների 

վերարտադրման և տարածման գործընթացներում: Աշխատանքը ենթադրում 

է հետևյալ խնդիրների առաջադրումը.  

 պարզել մամուլի ազդեցությունը էթնիկ և մշակութային ինքնության 

պահպանման վրա,  

 գնահատել մամուլի դերը էթնոմշակութային արժեքների 

վերարտադրման և տարածման գործում, 

 դուրս բերել մամուլի տարածած առանձնահատուկ և ընդհանուր 

(տեղային և համընդհանուր) էթնիկ արժեքները, սիմվոլները, միֆերը 

և գաղափարները: 

Աշխատանքը հիմնված է Հայկական Սփյուռքի տիպային երեք 

համայնքների՝ Մոսկվայի, Թեհրանի և Լոս Անջելեսի մամուլի համեմատական 

հետազոտության տվյալների վրա: Մամուլի ուսումնասիրությունն 

իրականացվել է բովանդակության վերլուծության մեթոդով: Այն ընդգրկել է 

երեք պարբերականների՝ «Ноев Ковчег» (Մոսկվա), «Ալիք» (Թեհրան), 

«Ասբարեզ» (Լոս Անջելես) վեց տարվա (2005-2010) հրատարակությունները 

(ներկայացուցչական ընտրանքով): 
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Syuzanna Barseghyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

syuzanna.barseghyan@gmail.com 

 

The Role of Armenian Press in Reproduction and Dissemination of Ethnic and 

Cultural Values in the Diaspora 

 

Ethnic media is played an important role among the Diaspora’s traditional 

organizations created for preserving ethnic identity in foreign environment. The history 

of the Armenian Diaspora communities’ formation were accompanied by creation of a 

press. It was not only contribute to preservation and dissemination of ethnic and cultural 

values, but also played a significant role in everyday life of immigrants, in ethnic 

communities’ consolidation and self-organization process. In the current globalized and 

technological era ethnic media could assume a greater role to establish transnational 

communication network between homeland and diaspora communities and to form 

common system of values. 

The aim of presented article is to show the role of ethnic media in the preservation 

of cultural and ethnic identity, in the processes of reproduction and dissemination of 

values. The article examines following research objectives: 

 Determine the impact of press on ethnic and cultural identity; 

 Evaluate the role of press in reproduction and dissemination of the ethnic and 

cultural values; 

 Find the special and general (local and global) ethnic values, symbols, myths and 

ideas spreaded by press. 

The article examines comparative analysis of three ethnic press in Los Angeles 

("Asbarez"), Tehran ("Alik") and Moscow ("Noyev Kovcheg"). The study was 

conducted through content analysis method and included six years (2005-2010) 

publications of three periodicals.  

 

33. 

Ասյա Թադևոսյան  

Երևանի պետական համալսարան 

asyinkatadevos@gmail.com 

 

Սփյուռքը` որպես համայնքի տեսակ. 

 ժամանակակից սոցիոլոգիական տեսաբանական խնդիրները Սփյուռքի 

վերաբերյալ (Հայկական Սփյուռքի օրինակով) 

 

Մինչ այսօր «Սփյուռք» եզրույթը ուսումնասիրվել է պատմաբանական, 

պատմա-քաղաքական, պատմական/ կոլեկտիվ հիշողության տեսանկյունից՝ 

բաց թողելով սոցիոլոգիական տեսաբանական վերլուծության ողջ դաշտը: 

Սույն քննարկումը կփորձի վերոնշյալ խնդրին լուծում տալ տեսաբանական 

հարթությունում: Ներկայացվելու են խնդիրներ, ինպիսիք են`  
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1. պարզել Սփյուռքի և գաղթօջախի կառուցվածքաբանական 

տարբերությունները, 

2. կատարել համայնական, էթնիկական և ինքնության արժեքների 

վերլուծությունը Սփյուռքում` ի հակադրություն գաղթօջախի,  

3. պարզել և վեր հանել կիբեռհամայնքների դերը Սփյուռքի 

կազմավորման հարցում: 

Խնդիրն ամբողջապես վեր հանելու և լուծման հասնելու նպատակով 

կատարել ենք փաստաթղթերի վերլուծություն:  

Համաձայն բազմաթիվ միգրացիոն վիճակագրական ծառայությունների, 

ՀՀ-ն տարիներ շարունակ հանդիսացել է «առաքող», քան ընդունող երկիր: 

Սփռված լինելով, տարածելով ու պահպանելով իր մշակույթը այլ երկրներում՝ 

խնդիր է առաջանում ուսումնասիրել հայկական ինքնությամբ բնակչության 

բազմամյա կեցությունը սոցիոլոգիական տեսությունների դաշտում, որը թույլ 

կտա ավելի բազմակողմ և ամբողջական բանաձև տալ Սփյուռքի` որպես 

համայնքի տեսակին:  

Աշխատանքում սփյուռքը դիտարկվում է որպես առանձին, օտար, ոչ 

«մերոնքական» համայնք ընդունող հասարակությունում՝ հաշվի առնելով ու 

դիտարկելով սփյուռքի կազմավորման, պահպանման և հետագա 

հնարավորին ուծացման խնդիրները: 

 

Asya Tadevosyan  

Yerevan State University 

asyinkatadevos@gmail.com 

 

Typology of Communities. Diaspora as a Type of Community. Modern Sociological 

Theoretical Issues on Diaspora (The Case of Armenian Diaspora) 

 

Since now the term “Diaspora” has been studied from historical and even political 

point of view. We have noticed that this field has lack of sociological theoretical 

analysis. This article attempts to a brief overview of the sociological theoretical base on 

diasporas. It selectively focuses on aspects of the exchanges among theorists from the 

early 1990s onwards and seeks to identify types of communities in which our 

understanding of the concept has evolved and attempts to offer a sociological 

analytical/critical evaluation of these. Of particular interest and innovativeness in this 

examination is the debate on the ‘nature’ of diasporic communities from sociological 

point of view. Some key questions related to this and central in the discussion contained 

in this article are:  

 are ‘community’ , ‘ethnicity’ and ‘identity’ sufficient parameters to allow us to 

make sense of diasporic phenomena and to retain the critical edge of the 

concept?  
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  should we attempt to rethink some of our basic assumptions?  

 The line of argument taken suggests that diasporas should better be seen as 

depending not so much on displacement but on connectivity, or on the complex nexus of 

linkages that contemporary transnational dynamics make possible and sustain. One of 

the approaches is that diasporas should be seen not as given communities, a logical, 

albeit deterritorialized, extension of an ethnic or national group, but as imagined 

communities, continuously reconstructed and reinvented. I argue that it is in the context 

of this intersection of connectivity and cultural reinvention and reconstruction that media 

technologies and diasporic media become crucial factors in the reproduction and 

transformation of diasporic identities. Here we debate the  

 There has been a relatively longstanding interest within the social sciences in the 

study of forms of human mobility, particularly migration, but the article’s topical 

issue is to make identifications between Armenian Diaspora and Armenian embryonic 

community /Գաղթօջախ- we have given a conditional temporal term/. One of the 

debations of the article is the focus and approach to the diaspora from the geographical 

point of view-delivering and receiving societies’ geographical places. Predominantly 

premised upon and informed by cultures where territory and land are highly valued and 

where they have their urgent role ,impact on the diasporic community as well the 

diasporan/diaspora identity/. 

 

34. 

Գայանե Հակոբյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

gayik20@gmail.com 

 

Սիրիահայերի շփման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 

 

Ցանկացած մարդ ազդում է արտաքին աշխարհի վրա՝ 

համապատասխան իր մշակութային առանձնահատկությունների: Այդ 

մշակութային նորմերը կազմում են նրա անձի մի մասը, որոնց գիտակցումը 

տեղի է ունենում միայն այնպիսի մարդկանց հետ շփման ժամանակ, ովքեր 

իրենց վարքում ղեկավարվում են այլ նորմերով:  

Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերը, հայտնվելով այլ մշակութային 

միջավայրում, բազմաթիվ խնդիրների կողքին բախվում են նաև ՀՀ հայերի հետ 

շփման դժվարություններին: Սկզբնական շրջանում գրեթե բոլորի մոտ տիրում 

է շոկային վիճակ: Հաջորդող փուլերի ընթացքում արդեն տեղի հայերի հետ 

նրանց շփումը տարբեր դրսևորում է ստանում առանձին խմբերում և 

մակարդակներում՝ պայմանավորված տարբեր գործոններով:  

Գիտակցական մակարդակում ապագան Հայաստանի հետ կապող 

սիրիահայերի մոտ այն արտահայտվում է շփման անհրաժեշտությամբ և 

կարևորությամբ, որի պատճառով վերջիններս տեղեկատվություն են 
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հավաքում, հարստացնում իրենց գիտելիքները հայկական միջավայրի մասին՝ 

ընդունելով և հանդուրժողական դիրքորոշում ձևավորելով անհատների և 

խմբերի նկատմամբ: Հայաստանը ժամանակավոր ապաստան համարող 

սիրիահայերի մոտ տեղի է ունենում հակառակ պրոցեսը. նեղացնելով 

տեղեկատվության ստացման շրջանակը՝ նվազագույնի են հասցնում 

հայաստանցի հայերի հետ շփման կարևորությունը: 

Զգացական մակարդակում, տեղի հայերին բնութագրելով բազմաթիվ 

դրական և բացասական հատկանիշներով, սիրիահայերն իրենց շփման 

շրջանակը հասցնում են մինչև ամուսնական (59.8%) և ընկերական (33.4%) 

հարաբերություններ ստեղծելու պատրաստակամության: Չնայած ՀՀ հայերին 

բնորոշող դրական հատկանիշներն ավելի մեծ կշիռ են (65%) ստանում 

ընդհանուր հատկանիշների մեջ, այնուամենայնիվ, բացասական հատկանիշ-

ները (անքաղաքավարի ու կոպիտ, խաբեբա ու ստախոս, կռվարար ու չշփվող) 

վերացական չեն, այլ մեծամասամբ հիմնված են շփման փորձի վրա:   

Վարքային մակարդակում արդեն հայաստանցիների հետ շփման ձևերն 

ու հաճախականությունը տարբեր են՝ կախված արևելահայերեն լեզվին 

տիրապետելու աստիճանից, աշխատանքային, ուսանողական և դպրոցական 

միջավայրի առկայությունից, ազատ ժամանակն ում հետ և որտեղ 

անցկացնելու նախընտրությունից, հյուրընկալվելու և հյուրընկալելու 

սոցիալական ցանցը շրջանակելուց և այլն:  

Այսպիսով` սիրիահայերի կենսագործունեությունն ու փոխհարա-

բերությունները սահմանվում են իրենց բնորոշ մշակութային նորմերով, 

որոնք, կարգավորելով նրանց մտածողության, զգացողության և վարքի բոլոր 

ոլորտները, ազդեցություն են ունենում Հայաստանում միջանձնային 

հարաբերությունների, գնահատականների և ընկալումների բնույթի վրա:  

 

Gayane Hakobyan  

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

gayik20@gmail.com 

  

Contact Peculiarities of Syrian Armenians in the RA. 

 

According to his/her cultural features each person has an influence on the external 

world. Those cultural norms are arisen from his/her personality, the acknowledgement of 

which emerges only during the contact with such people, who are guided by other 

norms.  

Syrian Armenians appearing in a different cultural environment in the RA, also in 

the line with many other problems are faced with the difficulty in contacting (relations, 

communication) with the Armenians of the RA. In the beginning almost everyone is 
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shocked. During the following phases the contact with the local Armenians is expressed 

differently in separate groups and levels which is caused by different factors.  

Those Syrian Armenians, who tie their future with Armenia in their conscious 

level, the shock is expressed as a necessity and importance for contact, as a result of 

which they collect information, enrich their background knowledge about the Armenian 

environment by accepting and tolerating individuals and groups of people. In 

comparison with those Syrian Armenians, who perceive Armenia as a temporary refuge, 

takes place the opposite process, which is as follows: they narrow the scope of 

information source, hereby minimizing the importance of the contact with native 

Armenians.  

On an emotional level, by describing native Armenians with positive and negative 

features, Syrian Armenians willingly create matrimonial (59.8%) and friendly (33.4%) 

relationships with them. Despite of the positive features, which are typical for the 

Armenians of the RA and which are dominant (65%) among other features, negative 

features (impolite and rude, cheater and liar, quarrelsome and uncommunicative), are not 

something abstract, moreover they are mainly based on their own contact experience.  

At the behavioral level the contact forms and frequency are different with the 

native Armenians, it depends on the extent of knowing the East Armenian language, 

working, student and school environment, preferences to the people and places for 

pastime, scope of the guests and visiting others, etc. 

Thus, the vital activities and relationships of Syrian Armenians are defined by their 

cultural norms, which regulating all spheres of their thinking, emotions and behavior, 

affect interpersonal relations, the nature of assessment and perceptions in Armenia. 

 

35. 

Լուսինե Տանաջյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

tanajyan07@mail.ru 

 

Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները  

Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում 

 

Սփյուռքում տեղի ունեցող մի շարք արտակարգ իրավիճակներ, որոնք 

հանգեցնում են հայերի ներգաղթին դեպի Հայաստան, պայմանավորում են 

Հայաստանում նրանց ադապտացման ու հայաստանյան հասարակության մեջ 

ինտեգրման գործընթացի ուսումնասիրման կարևորությունը: Վերջին 

տարիներին Սիրիական հակամարտության հետևանքով Հայաստան 

ներգաղթեց սիրիահայերի մի ստվար հատված: Նշյալ համատեքստում էլ 

կարևոր նշանակություն է ստանում Հայաստանում սիրիահայերի 

ադապտացման և ինտեգրման գործընթացների ուսումնասիրությունը: 
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Նոր միջավայրում ներգաղթյալի գոյատևման առաջնային պայմաններից 

են աշխատանք ունենալը, բնակարանի առկայությունը, նոր շրջապատի և ներ-

գաղթյալի էթնոսոցիալական հատկանիշների համապատասխանությունը: Այս 

պատճառով ադապտացիոն գործընթացների հիմնային ցուցանիշներից են նոր 

միջավայրում սիրիահայերի սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնա-

հատկությունները` կախված սեռատարիքային կազմի, ընտանեկան կարգավի-

ճակի, աշխատանքային գործունեության և այլ տեսակի ցուցիչներից:  

Սույն զեկույցի նպատակն է դուրս բերել Հայաստան ներգաղթած 

սիրիահայերի սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման որոշ առանձնա-

հատկություններ: Աշխատանքն ուղղված է հետևյալ խնդիրների 

բացահայտմանը՝ 

 դուրս բերել սիրիահայերի աշխատանքային զբաղվածության 

պատկերները Սիրիայում և Հայաստանում, 

 համեմատել սիրիահայերի նախկին և ներկայիս աշխատանքային 

գործունեության պատկերները, գտնել առանձնահատուկ և 

ընդհանուր կողմերը,  

 դուրս բերել սիրիահայերի սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման վրա 

ազդող գործոնները: 

 Աշխատանքը հիմնված է վերջին երեք տարիներին Սիրիայից 

Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի ադապտացման և ինտեգրման 

խնդիրների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության արդյունքների վրա: 

Հետազոտությունն իրականացվել է երեք՝ ֆոկուս-խմբային հարցման, 

փորձագիտական հարցազրույցների և ձևայնացված հարցաթերթիկով 

հարցման մեթոդներով: 

 

Lusine Tanajyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

tanajyan07@mail.ru 

 

Sociо-professional Features of Integration of Syrian-Armenian Immigrants in 

Armenia 

 

Several emergency situations occurring in Diaspora, which lead Armenian’s 

immigration to Armenia, determine the importance of study of their adaptation and 

integration in Armenian society. In recent years in a consequence of the Syrian conflict a 

large number of Syrian Armenians migrated to Armenia. In this context the study of 

their integration and adaptation gets importance. Having a job, shelter and accordance of 

new socio-environmental features to migrant’s ethno social treats are the main 

conditions for surviving in new surrounding. That’s why the features of Syrian 

Armenian’s socio-professional integration are the main treats of adaptation in new 
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environment. These features depend on the indicators of gender and age, family status, 

working activity etc. 

The purpose of this article to reveal some features of socio-professional integration 

of Syrian-Armenians in Armenia. 

The main issues of the article are following  

 To find out working employment of Syrian- Armenians in Armenia and Syria 

 To compare their current and previous working activities: find out some general 

and specific aspects 

 To find out the impact factors of socio-professional integration of Syrian-

Armenians. 

The work is based on the results of etnosotsiological research of the problems of 

Syrian-armenians integration and adaptation in Armenia during last three years. The 

study was implemented by three research methods - focus group poll, expert interview 

and poll with formalized questionnaire. 

 

36. 

Սոնա Ներսիսյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

nesona@bk.ru 

 

Ցանցային հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետություն 

ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում 

 

Տեղափոխությունը դեպի նոր միջավայր միգրանտից պահանջում է ջան-

քերի մոբիլիզացում՝ տեղափոխման արդյունքում առաջացած խնդիրների 

հաղթահարման նպատակով: Այն առաջ է բերում մի շարք անխուսափելի 

գործընթացներ, որի արդյունքում միգրանտն ընտրում է ինքնակազմա-

կերպման և ադապտացիայի որոշակի եղանակ:  

Նոր միջավայրում էթնիկ խմբի ինքնակազմակերպման և ադապտացիայի 

մեխանիզմների գործառնության բացահայտման համար կարևոր է պարզել 

դրան նպաստող կամ, ընդհակառակը, խանգարող գործոնները: Սոցիալական 

հարաբերությունները տվյալ դեպքում հանդես են գալիս որպես 

ադապտացիոն վարքի գործոն և նոր միջավայրում կատարում են էթնիկ խմբի 

ինքնակազմակերպման կարգավորիչի դեր:  

 Տվյալ զեկույցը նպատակ ունի ուսումնասիրել ցանցային հարաբերութ-

յունները՝ որպես նոր միջավայր տեղափոխված էթնիկ խմբի 

ադապտացիայի կարևոր գործոն: Այդ նպատակով առաջադրվել են 

հետևյալ խնդիրները. 

 Ցույց տալ ցանցային հարաբերությունների դերը էթնիկ խմբի 

ադապտացման գործում 
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 Պարզել սիրիահայերի ներգրավվածության աստիճանը Հայաստանի 

սոցիալական միջավայրում  

 Համեմատել նրանց սոցիալական ներգրավվածության աստիճանը 

Հայաստանի և Սիրիայի ազգային կառույցներում 

Աշխատանքը հիմնված է վերջին երեք տարիներին Հայաստան 

ներգաղթած սիրիահայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության վրա: Այն 

իրականացվել է 3 մեթոդների՝ ֆոկուս-խմբային հարցման, փորձագիտական 

հարցման և ձևայնացված հարցաթերթիկով հարցման մեթոդներով: 

 

Sona Nersisyan  

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

nesona@bk.ru 

 

Network Relations between Syrian-Armenian Immigrants in Armenia 

 

Moving to a new social environment demands mobilization of efforts from the 

migrant to overcome the problems which resulted by moving. It accrues a number of 

unavoidable processes, therefore a migrant chooses a certain way of adaptation and self-

organization. 

It is important to study the promoting or, on the contrary, the hindering factors of 

adaptation, to find out the mechanisms of functioning of self-organization and adaptation 

of an ethnic group in the new environment. In this cases ocial relations act as a factor of 

adaptational behavior in new environments and perform a role of regulators of self-

organization of ethnic group. 

This report aims to examine the network relationship as a key factor of adaptation 

of moved ethnic group into new environments. 

For that purpose following issues are brought out: 

 to point out the role of the network relations in the ethnic group’s adaptation 

 To identify the degree of involvement of Syrian-armenians in the social 

environment of Armenia 

 to compare the level of their social involvement in the national organizations of 

Armenia and Syria. 

The work is based on ethno-sociological research of Syrian-armenian immigrants 

from Siria to Armenia, who immigrated during last three years. The research has been 

implemented by 3 methods (research-focus-group poll, expert interview and poll with 

formalized questionnaire). 
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37. 

Շուշանիկ Ղազարյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

shushan11@yahoo.com 

 

Ադրբեջանահայ փախստականների ինտեգրման գործընթացը. հայոց լեզվի 

կարևորությունը սոցիալ-մշակութային ինտեգրման համար 

 

Սույն հոդվածում անդրադառնալու ենք 1988-92 թթ. Խորհրդային, ապա՝ 

Հայաստանի Հանրապետություն բռնագաղթած ադրբեջանահայ փախստա-

կանների սոցիալ-մշակութային ինտեգրման համար հայոց լեզվի 

կարևորությանը: Ինտեգրացիան նախևառաջ իրավական պրոցես է, երբ 

փախստականը հնարավորություն է ստանում օրինական ճանապարհով 

աշխատելու, բարելավելու սեփական կացությունն ու տնտեսապես ավելի քիչ 

կախման մեջ լինելու պետությունից ու միջազգային կազմակերպությունների 

բարեգործական օգնություններից: Ի վերջո, այն սոցիալական և մշակութային 

գործընթաց է, որը հնարավորություն է տալիս փախստականներին 

մասնակցելու երկրի սոցիալական կյանքին և ապրել առանց վախի ու 

խտրականության:  

Ադրբեջանից բռնագաղթվածների 81%-ն ապրել է Ադրբեջանի խոշոր 

քաղաքներում և նրանց 70%-ից ավելին ուներ բարձրագույն և միջին 

մասնագիտական կրթություն: Ադրբեջանահայ փախստականների հիմնական 

լեզուն ռուսերենն էր: Նրանք ռուսերենը համարում են իրենց մայրենի լեզուն 

(դպրոցական, բարձրագույն կրթությունը եղել է ռուսերենը): Հոդվածում 

քննարկելու ենք տեղացիների հետ հաղորդակցման դժվարությունները` 

ինչպես հաղթահարեցին լեզվական խոչընդոտները, ինչպես կարողացան 

աշխատանք գտնել և այլն:  

Ուսումնասիրությունը իրականացվել է Երևան քաղաքի ՝ Շիրակի և 

Արցախի երկու հանրակացարաններում: Կատարվել են որակական և 

խորացված հարցազրույցներ երկու հանրակացարանների` 55 տարեկանից 

բարձր Բաքվից Հայաստան տեղափոխված ադրբեջանահայ 

փախստականների հետ: 

 

Shushanik Ghazaryan  

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

shushan11@yahoo.com 

 

The integration process of Armenian refugees from Azerbaijan: the important role 

of Armenian language for social-cultural integration in Armenian society 
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The importance of Armenian language knowledge for social-cultural integration in 

Armenian society of Armenian refugees from Azerbaijan in 1988-92 is discussed.  

The integration first of all is a legal process, whereby refugees are granted a 

progressively wider range of rights and entitlements by the host state. Second, local 

integration can be regarded as an economic process. For in acquiring the rights and 

entitlements referred to above, refugees also improve their potential to establish 

sustainable livelihoods, to attain a growing degree of self-reliance, and to become 

progressively less reliant on state aid or humanitarian assistance. Third, local integration 

is a social process, enabling refugees to live among or alongside the host population, 

without fear of systematic discrimination, intimidation or exploitation by the authorities 

or people of the asylum country.  

 The most part of deported Armenians, 81%, used to live in big cities of 

Azerbaijan and 70% of them had high or vocational education. Their basic language was 

Russian and they accept it as their mother tongue (education at school, university etc.). 

We’ll discuss the communication difficulties with local Armenians, how they could 

overcome language issues, how they could find a job and etc.  

 The study was done in Artsakh and Shirak dormitories of Yerevan. Qualitative 

and deep interviews were done with elder than 55 years old people from Baku.  

 

38. 

Տիգրան Սարգսյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

tigransargisyan@yandex.ru 

 

Ժամանակավոր ամուսնությունն Իրանում 

 

Ամուսնությունը, համաձայն Շիա իսլամի ավանդական ձևի, երկու 

տեսակ է` մշտական ամուսնություն (حاکن) և ժամանակավոր ամուսնություն 

 Երկու ձևն էլ գոյություն ունի ԻԻՀ քաղաքացիական :(عطقنم حاكن،هغیص)

օրենսգրքում: Ամուսնությունը համարվում է ժամանակավոր, երբ 

ամուսնական պայմանագրի մեջ հստակ նշվում է ամուսնության ավարտի 

ժամկետը: Այս դեպքում էլ երկկողմ համաձայնությամբ պետք է որոշվի 

մահրիեի չափը:  

Ժամանակակից Իրանում, մասնավորապես` Թեհրանում, լայն 

տարածում ունի ժամանակավոր ամուսնությունը, որն այսօր թույլատրված է 

նաև օրենքով: Այն այսօր հասարակության մեջ առաջ է բերել մի շարք 

խնդիրներ, որոնց ուսումնասիրությունը շատ արդիական է: Իրանը միակ 

երկիրն է, որը ճանաչում է ժամանակավոր ամուսնության վավերակա-

նությունը, ինչն ունի ավելի ցածր սոցիալական վիճակ, քան մշտական 

ամուսնությունը: 
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Թեմայի ուսումնասիրության համար աղբյուր են հանդիսացել ԻԻՀ 

մայրաքաղաք Թեհրանում իմ կողմից 2010-2012 թթ. կատարած դաշտային 

աշխատանքները, որոնք իրենցից ներկայացնում են խորացված 

հարցազրույցներ, դիտարկում, իրանցիների հետ առօրյա զրույցներ, տեղական 

հեռուստատեսությամբ և կինոարտադրող ընկերությունների կողմից արտա-

դրված ֆիլմեր, տեսանյութեր, ինչպես նաև համապատասխան գրակա-

նություն, համացանցային բլոգներ: 

Ժամանակավոր ամուսնությունը գոյություն է ունեցել դեռևս Մուհամմեդ 

մարգարեի ժամանակ, բայց արգելվել է երկրորդ խալիֆ Օմարի (591-644) 

ժամանակ և մերժվել է Սուննի բոլոր դպրոցների կողմից: Այսպիսի ամուս-

նություններ գրեթե չեն հանդիպում այլ երկրների իրանական համայնքներում: 

Ժամանակավոր ամուսնությունը, ի տարբերություն մշտական 

ամուսնության, չի գրանցվում սեջիլի մեջ, և մշտական կանայք կարող են նաև 

չիմանալ ժամանակավոր կանանց մասին:  

Քիչ չեն այն դեպքերը, երբ, գյուղական բնակավայրերից սոցիալական 

ծանր պայմաններից ելնելով, երիտասարդ աղջիկները երջանիկ ապագա և 

աշխատանք գտնելու ակնկալիքով փախչում են մեծ քաղաքներ և շատ 

դեպքերում, չկարողանալով գտնել համապատասխան աշխատանք, ստիպված 

են լինում ժամանակավոր ամուսնանալ, որի դիմաց ստացած մահրիեով 

փորձում են հոգալ իրենց կարիքները: Բացի չորս մշտական ամուսնություն-

ներից, որը թույլատրվում է ըստ Շարիաթի, տղամարդը միաժամանակ կարող 

է ունենալ այնքան ժամանակավոր ամուսնություններ, որքան նա ցանկանա: 

Ժամանակավոր ամուսնությունը նաև ընդունվում է Իրանի երիտասար-

դության կողմից, որոնց ընտանիքները դեմ են նրանց ընտրյալի հետ 

ամուսնությանը կամ որոնք պատրաստ չեն դիմել իրենց ընտանիքներին` 

անհրաժեշտ թույլտվություն և օգնություն ստանալու ամուսնության ծախսերի 

և պատրաստությունների համար: 

 

Tigran Sargsyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

tigransargisyan@yandex.ru 

 

Temporary Marriage in Iran 

 

The sources for the study of the subject are the field works carried out by me in the 

capital of Islamic Republic of Iran (IRI), Tehran, during 2010-2012. They comprise deep 

interviews, review, every-day talks to the Iranians, films, videos produced by film 

production companies and shown on the local television, as well as relevant literature, 

internet blogs. 
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The temporary marraige existed since Prophet Muhammad’s time, but it was 

prohibited during the second khaliff Omar (591-644) and was refused by all Sunni 

constituencies. There are almost no such kinds of marriages in the Iranian communities 

of other countries. 

The temporary marriage, unlike the permanent marriage, is not registered in sejil 

(gozarname) and the permanent wives may also not know about the temporary wives.  

There are many cases when many young girls run away from rural communities to 

big cities because of the hard social conditions to find there job and good future. Very 

often not being able to find a suitable job they have to marry temporary and try to take 

care of themselves by the mahr they get for that marriage. 

Besides four permanent marriages, which is allowed by Sharia, a man can 

simultaneously have as many temporary marriages, as he wants. The temporary marriage 

is also accepted by young Iranians whose families are against the marriage with their 

beloved or who are not ready to turn to their families for the necessary permission and 

assistance in preparation and costs of marriage. 

 

39. 

Նարինե Շամամյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

dancenano@mail.ru 

 

Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղի պարային մշակույթը 

 

Դաշտային ազգագրական հետազոտությունների արդյունքում Լոռու 

մարզի Այգեհատ գյուղից գրանցվել են հետևյալ շուրջպարերը` «Մեծ Յալի», 

«Փոքր Յալի», «Թարս պար», «Լոռվա քոչարի», «Շահվելի», որը Շահվերդյան-

ների տոհմական պարն է և «Բալաէթարի» ձեռնապարը: Նշված պարերը մինչ 

այսօր շարունակում են կենցաղավարել: Անգամ ներառվել են մի շարք 

ավանդական պարային խմբերի երկացանկում` իրենց տեղական 

առանձնահատկությամբ և ինքնատիպությամբ: Թվարկված պարերը կատար-

վում են Այգեհատի հարսանեկան արարողություններում, տարեկան տոների, 

ինչպես նաև ամեն տարի կազմակերպվող պարային փառատոնների 

ժամանակ: Հատկանշական է, որ ավանդական պարային այս մեծ 

ժառանգության պահպանողն է եղել Շահվերդյանների տոհմը:  
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Narine Shamamyan  

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

dancenano@mail.ru 

 

Dance Culture of Aygehat Village, Lori Marz 

 

In results of the field work in Aygehat village of Lori Marz the following circle 

dances were recorded: “Great Yali”, “Minor Yali”, “Tars dance”, “Lorva Kochari”, 

“Shahveli”, which is the patrimonial dance of Shahverdyan family and solo dance 

“Balaetari”. The above mentioned dances continue to exist in the present days. They 

were even included in the program of some folk dance groups, with local peculiarities 

and uniqueness. These dances are performed during the wedding ceremonies in Aygehat, 

during annual holidays, as well as dance festivals organized every year. It is noteworthy, 

that the preservers of that huge heritage were members of Shahverdyan family. 

 

40. 

Ալլա Լաչինյան  

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

allals@mail.ru 

 

Հղիության արհեստական ընդհատման մեթոդները Հայաստանում  

19-րդ դարի վերջ և 20-րդ դարի առաջին կես 

   

Հայկական միջավայրում ծնունդը զուգորդվել է այն ընկալմամբ, որ 

ժառանգը Աստծո տվածն է և նրանից չի կարելի դժգոհել: Ծննդի ընդհատումը 

համարվում էր Աստծո կամքին հակառակվել: Ընտանիքներում ընդունված էր 

բազմաթիվ երեխաներ ունենալը, և հղիության արհեստական ընդհատումը 

ինքնին բացառիկ երևույթ էր: Այդուհանդերձ, փաստ է, որ Հայաստանում ¥19-

րդ դարի վերջ և ընդհուպ 20-րդ դարի 60-ական թվականները¤ որոշակի 

հանգամանքներում՝ ապօրինի կամ չամուսնացած վիճակում կենակցության, 

սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների հետևանքով, կատարվել են 

հղիության արհեստական ընդհատումներ: Դրանք, հիվանդանոցների 

բացակայության, դրանց անմատչելիության, բնակավայրից հեռու գտնվելու 

կամ գործողության գաղտնիության նկատառումներից ելնելով, կատարվել են 

տան պայմաններում, հատուկ գիտելիքների տիրապետող տատմայրերի 

օգնությամբ: 
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Alla Lachinyan  

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

allals@mail.ru 

 

Methods of Artificial Termination of Pregnancy  

in the end of 19th - Beginning Of 20th Centuries in Armenia 

 

The Armenians always had a special faith towards birth, believing that a 

descendant is sent by God and any resistance against His will is a crime. In Armenian 

families girls were raised with conviction that a woman’s mission is maternity first of all 

and that is the reason why it was common to give birth to many children. Thus, the 

artificial termination of pregnancy was an exceptional phenomenon in Armenian culture. 

However, there are facts stating the existence of artificial termination of pregnancy in 

Armenia. From the end of 19th century up to the 60s of 20th century the abortions were 

performed, as a result of some circumstances such as illegitimate relationships or 

cohabitation; as well as of different socio-economic conditions. Because of the absence 

of hospitals, inaccessible prices or long distances from their residences or by the purpose 

of keeping the confidentiality, abortions were conducted in domestic conditions. The 

midwives who performed the procedures were rather skillful: skills and knowledge 

which gained from their ancestors or as a result of their own experience. 

 

41. 

Լիանա Քևնակսզյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

lianaqevnakszyan@rambler.ru 
 

 Մարզային երիտասարդությունը Երևան քաղաքի սոցիալ-

մշակութային միջավայրում. ադապտացիան և վարքագծային 

փոփոխությունները 

 

 Մարզային բնակչության միգրացիան դեպի քաղաք մշտապես գոյություն 

ունեցող երևույթ է: Մենք դիտարկելու ենք ներքին միգրացիայի 

ուղղություններից մեկը՝ երիտասարդության հոսքը դեպի Երևան: Միգրանտի 

քաղաք տեղափոխությունն ուղեկցվում է նոր միջավայրում նրա ակուլտուրա-

ցիայի շրջանով: Երևան քաղաքում անցկացված հարցումները թույլ են տալիս 

եզրակացնել, որ ակուլտուրացիայի հարմարվողականության ստրատեգիան 

միանշանակ գերակա է: Թերևս պետք է նշել մի շարք գործոններ, որոնք 

ազդում են միգրանտների՝ նոր միջավայրին ադապտացվելուն: Առանձնացրել 

ենք հետևյալ ասպեկտները` 

 գյուղի հետ կապի հաճախականությունը և մասնակցությունը գյուղա-

տնտեսական աշխատանքներին 
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 նոր միջավայրում հարաբերությունների ինտեսիվություն և ուղղութ-

յուններ 

 վարքագծային առանձնահատկությունները աշխատավայրում, աշխա-

տանքից դուրս ժամանցի կազմակերպում 

 կեցության պայմաններ և նախընտրություններ 

 Մարզային երիտասարդությունը տարբերվում է քաղաքայինից հատ-

կապես վարքագծային տեսանկյունից, որտեղ առաջնային աչքի զարնող 

երևույթներն են բարբառային խոսակցականը և հագնվելու էթիկետը: Ելնելով 

հարցումների պատասխաններից` առաջին փոփոխությունները քաղաք գալուց 

հետո ոճային փոփոխություններն են, մշակութային միջոցառումներին մաս-

նակցելը (ինչի պակասը մարզերում խիստ նկատելի է): 

Մարզային երիտասարդությունը հանդիսանում է ավանդական արժեք-

ների, մտածելակերպի կրող, որոնք պահպանվում են միգրանտների կողմից 

անգամ քաղաք գալուց հետո: Այդպիսի նորմերից են շրջապատի կարծիքի 

հաշվի առնելը, հստակ տարանջատումը «յուրայինի» և «օտարի», իսկ դա էլ իր 

հերթին բերում է մի շարք խնդիների: Միգրանտը, ընկնելով անսովոր 

միջավայր, փորձում է դիմակայել առաջացած խնդիրներին` ժամանակի 

ընթացքում յուրացնելով քաղաքում ընդունված կանոնները, վարքագծային 

նորմերը, նվաճելով իր տեղը այդ միջավայրում:  

 

Liana Qevnakszyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

lianaqevnakszyan@rambler.ru 
 

The Youngsters From Administrative Regions in Urban Socio-Cultural 

Environment: Adaptation and Behavioral Changes 

 

The migration of regional population to the cities is an ever-present phenomenon. 

In this article we will discuss one of the ways of internal migration – the flow of 

youth to Yerevan. 

Migrant’s movement to the city is accompanied by his/her acculturation cycle in 

new environment.  

The surveys conducted in Yerevan allow us to conclude that the strategy of 

acculturation adaptation is a definite priority.  

However it is worth to mention a number of factors that influence on the adaptation 

of the migrants to the new environment. Particularly, we would like to discuss the 

following aspects:  

 The frequency of communication with the village and participation to 

agricultural works 

 The intensity and directions of relationship in the new environment  
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 Behavioral specifications in the workplace, leisure time out of work 

 Lifestyle conditions and preferences 

From behavioral perspective there is a special distinction between regional youth 

and the urban youth, as there are stressed differences in dialects and dressing etiquette. 

Based on the surveys' answers the first changes that migrants do after moving to the 

city are style changes and participation to cultural events (the latter is very rare in the 

regions). 

The regional youth is the bearer of traditional values and thinking which they keep 

even after moving to the city. 

 Such values may include the following norms like taking into account the 

surrounding people’s opinion or clear definition of “friends” and “strangers” which in its 

turn may cause various problems. 

The migrant appeared in an unusual environment tries to resist the encountered 

problems by learning the behavioral norms and the rules adopted in the city in order to 

occupy his/her place in that environment. 

 

42. 

Հասմիկ Աբրահամյան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

hasmikabrahamyan@yandex.com 

 

Գյումրու «Յոթ վերք» սրբապատկերը 

 

Պատկերապաշտության և պատկերամարտության սահմանում հայկա-

կան եկեղեցին դեռևս միջնադարում ընդունելի է համարել պատկերահար-

գությունը՝ սահմանելով սրբապատկերների օծման կարգ։ Սրբապատկերների 

դերը, դրանց հանդեպ անվերապահ հավատը հնուց անտի եղել են ժողովրդի 

հոգևոր-բարեպաշտական կյանքի անքակտելի մասը։ Այդպիսի սրբապատկեր-

ներից է Գյումրու Ս. Աստվածածին եկեղեցում գտնվող «Յոթ վերքը»։  

Այս ելույթի նպատակն է վեր հանել «Յոթ վերք» սրբապատկերի 

պատմությունը՝ անդրադառնալով դրա անցած ուղուն, ինչպես նաև դերին ու 

նշանակությանը Շիրակի հոգևոր, հասարակական-կրթական կյանքում։ 

Աշխատանքը կատարվել է մատենագրական և ազգագրական սկզբնաղ-

բյուրների, արխիվային, վավերագրական, մամուլի տվյալների և թեմային 

առնչվող ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Ներկայացնելու եմ 

միջնադարյան աստվածաբանության մեջ արծարծված յոթ վերքի խորհրդա-

բանության, ինչպես նաև նկարի հեղինակային պատկանելության հարցերը։ 

Հանգամանորեն ուսումնասիրվել են նկարն իր սկզբնական հանգրվանից՝ 

Բասենի Հասանկալա վանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցուց մինչև Գյումրու Ս. 

Աստվածածին կամ Յոթ վերք եկեղեցի (Հասանկալայի Ս. Աստվածածին, 
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Մարմաշեն, Հառիճ, Էջմիածին, Գյումրու Ս. Նշան, Գյումրու Ս. Աստվածածին) 

տեղափոխելու պատճառները։  

Ուսումնասիրությունը թույլ է տվել եզրակացնելու, որ, լինելով 

ժողովրդական արվեստի նմուշ և չհամապատասխանելով գեղարվեստական 

արժեք համարվելու չափանիշներին, նկարը եղել և ցայսօր մնում է որպես 

խնդրակատար սրբություն։ Այսպիսով՝ «Յոթ վերք» սրբապատկերը ոչ միայն 

արտահայտում է հավատացյալների հավատն ու խոնարհումը սրբազան 

առարկաներին, այլև կրկին ամրագրում է այն փաստը, որ նվիրական 

սրբության՝ որևէ եկեղեցում պահպանվելը վավերացնում և ամրապնդում է 

տվյալ եկեղեցու իշխանությունը։ 

 

Hasmik Abrahamyan 

Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA 

hasmikabrahamyan@yandex.com 

 

The Story of ’’The Seven Wounds” Icon  

 

Since the Middle Ages the Armenian Apostolic Church has adopted the worship of 

images and defined the blessing rite of icons between the iconolatry and iconoclasm. The 

role of icons and the belief in them has been important part of people’s religious-ritual 

life for ages. One of those icons is the Seven Wounds in the church St. Virgin, in 

Gyumri. 

This article aims to reveal the story of the Seven Wounds icon, touching upon its 

history, as well as its major role in the spiritual, social and educational aspects of the 

Shirak region. 

The work is based on the bibliographic and ethnographic primary sources, the 

archival documentary, press data and other studies. 

The article discusses questions concerning the symbolism of Seven Wounds, 

reflected in medieval theology and the authenticity of the picture. The reasons of moving 

of the icon from its first destination - St. Virgin’s Church of Hasankala monastery in 

Basen to Gyumri (St. Virgin church of Hasankala, Marmashen, Harich, Etchmiadzin, St. 

Nshan church and St. Virgin churches in Gyumri) are thoroughly studied. 

Our study demonstrates that although the discussed icon is an exsample of folk art 

and can not be appreciated as an art value, for people it was and still remains a sacred 

thing that fulfills the desires. The Seven Wounds icon not only expresses the faith of the 

people and the veneration of the sacred objects, but once again proves that a sacramental 

relic confirms and strengthens the authority of the Church where it is preserved. 
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Գիտաժողովի կազմակերպիչ` ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության 

ինստիտուտի Երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ  

 

Հասցե` Երևան, 0025, Չարենցի փ., 15:  

Հեռ.` 010 55-68-96, 093 06 56 24:  

Էլ.-փոստ` ysc@iae.am, ysc.iae.arm@gmail.com 

 

Conference organizer: Young Scientists Council of the Institute of Archaeology and 

Ethnography, NAS RA 

 

Address: 15 Charents Str., 0025, Yerevan, Republic of Armenia.  

Tel. (+374) 10 55-68-96, (+374) 93 06 56 24.  

email: ysc@iae.am, ysc.iae.arm@gmail.com  
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	In results of the field work in Aygehat village of Lori Marz the following circle dances were recorded: “Great Yali”, “Minor Yali”, “Tars dance”, “Lorva Kochari”, “Shahveli”, which is the patrimonial dance of Shahverdyan family and solo dance “Balaeta...
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	The Armenians always had a special faith towards birth, believing that a descendant is sent by God and any resistance against His will is a crime. In Armenian families girls were raised with conviction that a woman’s mission is maternity first of all ...

