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Լի լիթ Մա նու կյան*

Հոդ վա ծում քննարկ վում են ներ կա հա յաս տա նյան առօ րյա կյան քում 
տղա մարդկին հա ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում առ կա մի շարք խնդիր ներ: 
Այդ խնդիր նե րը ներ կա յաց վում են եր կու հար թու թյու նում` տա րա ծա կան 
և լեզ վա կան: Մաս նա վո րա պես խոս վում է հա ղոր դակ ցու թյան այն պի սի 
տա րածք նե րի, այդ տա րածք նե րում գոր ծած վող լեզ վի և շրջա նառ վող թե
մա նե րի մա սին, որոնք սո վո րույ թի ու ժով հա մար վում են տղա մարդ կա յին: 
Այ նու հե տև ներ կա յաց վում են այն բար դու թյուն ներն ու խո չըն դոտ նե րը, 
երբ կա նայք փոր ձում են ներգ րավ վել այդ տա րածք ներ և մաս նակ ցել խոս
քի փո խա նակ մա նը: Որ պես այդ խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար ման մի ջոց 
առա ջարկ վում է, որ կա նայք հա ճախ գոր ծեն տղա մարդ կա յին հա մար վող 
տա րածք նե րում` մաս նակ ցե լով քննարկ վող թե մա նե րին, ին չը կնպաս տի 
միջ սե ռա յին հա ղոր դակ ցու թյան տար բե րու թյուն նե րի մեղ մաց մա նը:

Բա նա լի բա ռեր. միջ սե ռա յին հա ղոր դակ ցու թյուն, միջ սե ռա յին ան հա վա
սա րու թյուն, կա նա ցի լե զու, տղա մարդ կա յին լե զու, հան րա յին տա րածք, 
տղա մարդ կա յին տա րածք, կա նա ցի տա րածք, ֆո նա յին ակն կա լիք ներ, 
թաքն ված հա մա տեքս տեր:

Ներ կա հա յաս տա նյան առօ րյա յում հա ճախ ենք լսում «բա դա կնոջ 
տե՞ղ է» կամ «դա աղջ կան սա զա կան խոսք չէ» ար տա հայ տու թյուն նե րը: 
Հարց է առա ջա նում, թե ինչ պի սի «տե ղեր» ու «խոս քեր» կան, որոնք հա
սա րա կու թյան մեջ ընդ հա նուր չեն հա մար վում տղա մար դու ու կնոջ հա
մար, և հե տև ա բար ինչ պի սի՞ խնդիր ներ են առա ջա նում միջ սե ռա յին հա
ղոր դակ ցու թյու նում` կապ ված տղա մարդ կանց ու կա նանց վե րա պահ ված 
տար բեր «տե ղե րի» ու «խոս քե րի» հետ:

Ներ կա յաց վող աշ խա տան քի հա մար հիմք են ծա ռա յել 2014 –2015 թթ. 
Երև ան, Գյում րի և Վա նա ձոր քա ղաք նե րում իրա կա նաց ված հե տա զո տու
թյան նյու թե րը` խո րաց ված ան հա տա կան հար ցազ րույց ներ և ներգ րավ

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի հայ ազ գագ րու թյան 
բաժ նի ավագ լա բո րանտհե տա զո տող:
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ված դի տար կում եր1: Հար ցազ րույց ներն անց են կաց վել տար բեր սե ռա
տա րի քա յին խմբե րի կա նանց հետ, հե տև ա բար ներ քո բե րյալ տեքս տը 
ներ կա յաց նում է կա նանց տե սան կյու նը միջ սե ռա յին ան հա վա սա րու թյան 
հար ցե րում:

Հիմ վե լով հար ցազ րույց նե րի վրա` պետք է նկա տել, որ տղա մարդ
կանց և կա նանց մի ջև հա ղոր դակ ցու թյան խնդիր ներ են առա ջա նում, քա
նի որ շատ հա ճախ նրանք ու նե նում են տար բեր խոս քա յին դրսև ո րում եր 
և գոր ծում են տար բեր տա րածք նե րում:

Յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյու նում կան հա ղոր դակ ցու թյան սո ցի
ա լա կան տա րածք ներ2, որոնք ու նեն իրենց բնո րոշ կա նոն նե րը, սո վո րու
թյուն նե րը: Այս տեղ տա րած քը պետք է ըն կա լել ոչ մի այն իր ֆի զի կա կան 
իմաս տով (տուն, փո ղոց, բակ և այլն), այլ նաև որ պես սո ցի ա լա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի դաշտ, որ տեղ շրջա նառ վում են որո շա կի իմաստ ներ, 
մտքեր, քննարկ վում և լու ծում են ստա նում սո ցի ա լա կան հար ցեր: Խոս քը, 
որի մի ջո ցով իրա գործ վում է հա ղոր դակ ցու թյու նը, իրա կա նաց վում է 
տվյալ սո ցի ա լա կան տա րած քի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Հա սա
րա կու թյան տար բեր խա վե րի ու խմբե րի կող մից վե րահսկ վում և կազ մա
կերպ վում է այս կամ այն տա րած քը, թե դա ում է և ով ու նի այդ տա րած քի 
հան դեպ իրա վունք: Կամ ինչ պես ֆրան սի ա ցի նշա նա վոր սո ցի ա լա կան 
մար դա բան Ան րի Լե ֆե վըրն է ասում, կար գա վո րիչ դեր է կա տա րում այն, 
թե ու՞մ է պատ կա նում տա րա ծու թյան նկատ մամբ իրա վուն քը3:

Իրա կա նաց ված դաշ տա յին հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը որո շա կի
ո րեն ցույց են տա լիս, որ հա յաս տա նյան առօ րյա յում տղա մար դիկ ու նեն 
հա ղոր դակ ցու թյան հա տուկ տա րածք ներ ու մի ջա վայ րեր, որ տեղ կա նանց 
մուտ քը սահ մա նա փակ ված է: Այլ կերպ ասած` դա կա րող է լի նել ցան կա
ցած տա րածք, որ տեղ հա ղոր դակ ցու թյու նը ըն թա նում է գլխա վո րա պես 
տղա մարդ կանց մի ջև, հե տև ա բար քննարկ վող թե մա նե րը վե րա պահ ված 
են տղա մարդ կանց: Հա ղոր դակ ցու թյան հար ցում խնդիր ներ են առա ջա
նում այն ժա մա նակ, երբ նման տղա մարդ կա յին տա րածք նե րում կին է 

1 Դաշ տա յին նյու թե րը հա վաք վել են Աղա սի Թա դև ո սյա նի գլխա վո րու թյամբ իրա
կա նաց ված հե տա զո տա կան ծրագ րի շրջա նակ նե րում, որին որ պես դաշ տա յին 
հե տա զո տող մաս նակ ցել եմ նաև ես: Թա դեւ ո սյան Ա. Գեն դե րա յին ան հա վա սա
րու թյուն և առօ րյա պրակ տի կա ներ. հիմ ախն դիր ներ և մար տահ րա վեր ներ, Երև
ան, 2015 (այ սու հետ` ԴԱՆ 2015):

2 Bourdieu P., Social Space and Symbolic Power. – Sociological Theory, Volume 7, Issue 1, 
1989, pp. 14 –25.

3 Lefebvre H., Writings on Cities. Translated and edited by Eleonore Kofman and Elizabeth 
Lebas. Oxford: Blackwell Publishers, 1996, pp. 148 –159.
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Միջ սե ռա յին հա ղոր դակ ցու թյան որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նում

հայտն վում և փոր ձում մաս նա կից դառ նալ հա ղոր դակց մա նը: Սե ռա յին 
դե րե րին վե րա բե րող հա յաս տա նյան հա սա րա կա կան կարծ րա տի պե րում 
կան կնո ջը վե րա պահ ված դե րեր (օրի նակ` մայր, քույր, դուստր, մոտ բա
րե կա մի կամ ըն կե րոջ աղ ջիկ) ու դրանց հա մա պա տաս խան տա րածք ներ 
(օրի նակ` տուն, ըն տա նիք) որոնց շրջա նա կից դուրս կնոջ մուտ քը ան հար
մար վի ճա կում է դնում տղա մարդ կանց4: Դաշ տա յին նյու թե րը ցույց են 
տա լիս, որ հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյու նում առ կա են կա նան ցից ակն
կալ վող հստակ վար քա յին կա նոն ներ, որոն ցից մեկն էլ այն է, որ կի նը 
չպետք է հայտն վի տղա մարդ կա յին հա մար վող հա սա րա կա կան տա րածք
նե րում: Տղա մար դուց էլ ակն կալ վում է, որ նա պետք է վե րահս կի կնոջ 
մուտ քի ար գել քը նման տա րածք ներ: Ար գել քի խախ տու մը առա ջին հեր
թին այդ կնոջ ըն տա նի քի, որոշ դեպ քե րում նույ նիսկ ազ գա րյու նակ ցա կան 
հա մայն քի տղա մարդ կանց (հոր, ամուս նու, եղ բոր և այլն) հա մար հա մար
վում է ան պատ վա բեր: Հան րայ նո րեն ակն կալ վող վար քի խախ տու մը ան
պատ վա բեր է հա մար վում նաև կնոջ հա մար5: Այս երև ույ թը, երբ ան հա տը 
առաջ նորդ վում է գլխա վո րա պես այն սպա սում ե րով, որոնք որ նրա հան
դեպ, որ պես ճիշտ վար քի ձև, ու նի մի ջա վայ րը, ամե րի կյան սո ցի ո լոգ Հ. 
Գար ֆին կե լը ան վա նում է ֆո նա յին ակն կա լիք6, երբ անընդ հատ կրկնվող 
և սո վո րույ թի ուժ դար ձած փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, դե րե րը ու դրան ցից 
բխող վար քը ստեղ ծում են մի ֆոն, որի հիմ քի վրա իրա կա նաց վում են 
առօ րյա պրակ տի կա նե րը: Հե տև ա բար, երբ կի նը հայտն վում է տղա մարդ
կա յին հա մար վող մի ջա վայ րում, հա մար վում է, որ նա խախ տում է կա տա
րում և հա կա սում կնոջ հան դեպ տղա մար դու ու նե ցած ֆո նա յին ակն կա
լիք նե րին: Այս դեպ քե րում է, որ առա ջա նում են կինտղա մարդ հա ղոր
դակ ցու թյան մի շարք խնդիր ներ: Հար ցազ րույց նե րը ցույց են տա լիս, որ 
նման դեպ քե րում առա ջին ար ձա գանքն այն է լի նում, որ տղա մար դը փոր
ձում է վե րա կանգ նել «խախտ ված կար գը»` կնո ջը հի շեց նե լով իր տե ղը և 
փոր ձե լով ուղ ղոր դել նրան.

«Էս վեր ջերս մի ակ տի վիստ կնոջ հետ եմ խո սում, ով մե նակ ա ապ-
րում մի գյու ղում ու որ տեղ մի այն ինքն ա բոյ կո տո ղը: Ու մի ան գամ 
իրանց տան կող քը մե քե նա յա շրջվել, ին քը դուրս ա եկել, առա-
ջար կել ա ոս տի կա նու թյուն կան չել, էն տեղ տղա մար դիկ ասել են 

4 Թա դեւ ո սյան Ա., Գեն դե րա յին ան հա վա սա րու թյուն և առօ րյա պրակ տի կա ներ. 
հիմ ախն դիր ներ և մար տահ րա վեր ներ, Երև ան, 2015, էջ 41 –46, http://www.ysu.
am/files/AghasiTadevosyanGenderInequalityandEverydayPracticesarm.pdf

5 ԴԱՆ, 2015, էջ 24:
6 Garfinkel H., Studies in Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press, 2011, p. 54.
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«դու ներս գնա, թող տղա մարդ գա, ու՞ր ա տղա մարդտ, որ դու ես 
դուրս եկել խո սա լու մեզ հետ»: Կին, 27 տա րե կան, ք. Երև ան7:
Այս տեղ կա րե լի է խո սել այն երև ույ թի մա սին, որը սո ցի ո լեզ վա բան 

Յ. Բլու մա եր թը ան վա նում է «թաքն ված» հա մա տեքս տեր (invisible con
texts), որոնք ազ դում են խո սո ղի ու խոս քի վրա: Այլ կերպ ասած` պայ մա
նա վո րում են, թե ով ինչ պետք է ասի և աս վա ծը ինչ դեր պետք է ու նե նա8: 
Օրի նակ, ան կախ այն հան գա ման քից, թե կի նը իրա կա նում գի տե լիք նե րի 
ինչ պի սի ռե սուրս ու նի և փաս տա ցի ինչ պի սի գոր ծա ռույթ իրա կա նաց նե
լու կա րո ղու թյուն, հա ղոր դակ ցու թյան մեջ լսե լի ու հաս կա նա լի լի նե լու 
խնդիր է ու նե նում, եթե գտնվում է այն պի սի հա ղոր դակ ցա կան դաշ տում, 
որ տեղ չի ակն կալ վում իրե նից տվյալ գի տե լիքն ու դե րա կա տա րու թյու նը:

«Ռե մոնտ կազ մա կեր պե լու ժա մա նակ էդ վար պե տը չէր կա րո ղա-
նում նա յել աչ քե րիս մեջ ու գի նը ասել կամ ասել, որ էս ինչ բանն ա 
պետք, ասում ա, բա մի հատ տղա մարդ բեր, հե տը խո սամ: Ասում 
եմ, ես եմ փո ղը տա լու, ինձ հետ պայ մա նա վոր վեք»: Կին, 28 տա րե
կան, ք. Վա նա ձոր:
«Շի նա րա րու թյան տե ղե րը, ասենք, ես որ գնում եմ, տան հա մար 
մի բան ա պետք լի նում սար քե լու (դե ամու սինս էդ քան լավ չի սար-
քե լու մեջ), վա ճա ռող նե րին ու զում եմ հարց տամ, բան, սենց մի տե-
սակ են ինձ նա յում, հարց նում, թե ով ա անե լու, ասում եմ ես, զար-
մա նում են, թե դու ոնց կա րող ես անել, չես կա րա էս փո խես, բա 
տան տղա մար դը ո՞րտեղ ա»: Կին, 45 տա րե կան, ք. Երև ան9:
Խնդիրն իր լու ծում է գտնում, երբ կի նը, «իր տե ղը ճա նա չե լով», 

դուրս է գա լիս տղա մարդ կա յին հա ղոր դակ ցա յին մի ջա վայ րից ու «հարց 
լու ծե լու» իրա վուն քը զի ջում է տղա մար դուն: Իսկ եթե կի նը շա րու նա կում է 
մալ այդ մի ջա վայ րում և փոր ձում է մաս նակ ցել հար ցե րի քննարկ մա նը, 
որը գոր ծող սո վո րույթ նե րի հա մա ձայն հա մար վում է տղա մար դու անե լի
քը, այս տեղ դրսև որ վում է հա ղոր դակց ման մեկ այլ բար դու թյուն: Խոս քը 
վե րա բե րում է մի մյանց լե զուն չհաս կա նա լու խնդրին:

Դիս կուր սի տե սու թյան մեջ կա «ցու ցի չա յին կար գեր» հաս կա ցու
թյու նը (orders of indexicality), ըստ որի լեզ վում կան սիս տե մա տիկ կեր պով 
վե րար տադր վող նշա նա կու թյուն ներ` լեզ վի «նոր մեր» կամ «կա նոն ներ» և 

7 ԴԱՆ, 2015, էջ 56:
8 Blommaert J., Discourse: A Critical Introduction. New York: Cambridge University 

Press, 2005, p. 77.
9 ԴԱՆ, 2015, էջ 80:
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Միջ սե ռա յին հա ղոր դակ ցու թյան որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նում

սո վո րա բար կապ ված են ու վե րա բե րում են լեզ վի այս կամ այն ձև ին` պաշ
տո նա կան լե զու, էլի տար կամ պրես տի ժա յին լե զու, ըն կեր նե րի հետ սո վո
րա կան զրույց անց կաց նե լու լե զու և այլն10: Այս հա մա տեքս տում կա րե լի է 
առանձ նաց նել տղա մարդ կա յին լե զուն, որը ու նի իրեն բնո րոշ կա նոն նե րը: 
Օրի նակ, տղա մարդ կանց որո շա կի սո ցի ա լա կանկրթա կան խմբե րում 
հան դի պող այս պես կոչ ված «ռազ բոռ կան» կամ «բա զար անե լը» հա ղոր
դակ ցու թյան և մի մյանց մի ջև առա ջա ցած խնդիր նե րը լու ծե լու լե զու է` հա
մա պա տաս խան կան նո նե րով, նոր մե րով, նշա նա կու թյուն նե րով ու պայ
մա նա վոր վա ծու թյուն նե րով: Այդ կան նո ներն էլ ուղ ղա կի ո րեն կապ ված են 
տվյալ խմբի ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի հետ: Այ սինքն, եթե կա րև ո
րու թյուն է տրվում բռնու թյամբ հարց լու ծե լուն, ապա դրա նով կպայ մա նա
վոր վեն խոս քա յին և ոչ խոս քա յին (վեր բալ և ոչ վեր բալ) լեզ վի մեջ բարձր 
տո նը, սպառ նա լից ար տա հայ տու թյուն նե րը, հայ հո յան քը կամ մարմ ի 
որո շա կի կեց ված քը, դեմ քի մի մի կան, ժես տե րը և այլն:

Այն կա նայք, ով քեր ինչոր հար ցով քննարկ ման մեջ են մտնում 
նման լեզ վամ տա ծո ղու թյուն կրող տղա մարդ կանց հետ, հան դի պում են 
փո խըմբռն ման բար դու թյուն նե րի: Եթե տղա մար դիկ ըն դու նեն, որ կնոջ 
հետ են հարց քննար կում, բայց խո սեն նույն լեզ վով ինչ մի մյանց հետ են 
խո սում (հայ հո յանք և այլն), ապա կնսե մաց նեն իրենց «տղա մարդ կա յին 
կեր պա րը», քա նի որ ըն դուն ված չէ կնոջ հետ այդ պես վար վել գո նե հան
րայ նո րեն: Տա րած ված կարծ րա տի պե րի հա մա ձայն, կի նը «թույլ սեռ» է, 
հե տև ա բար տղա մար դուց «ցածր» է, և ըն դուն ված չէ նույն դիր քից նրա 
հետ հա ղոր դակց վել: Նախ, խնդի րը իրեն հա վա սար ըն կա լե լու մեջ է, հե
տո ար դեն նոր լեզ վով խո սե լու: Թե հար ցազ րույց նե րի տվյալ նե րում և թե 
դի տար կում ե րի ըն թաց քում հա ճախ է հան դի պում «եթե տղա լի ներ այլ 
ձև ով հե տը կխո սեի/կվար վեի» ար տա հայ տու թյու նը: Այ սինքն, այս տեղ 
տես նում ենք, թե ինչ պես է ան հա վա սա րու թյան խնդի րը ազ դում հա ղոր
դակ ցու թյան ըն թաց քում լեզ վի ընտ րու թյան վրա: Ար դյուն քում, որոշ դեպ
քե րում, կինն ըն դու նում է տղա մարդ կա յին մի ջա վայ րի ու հա ղոր դակ ցու
թյան կա նոն նե րը, եր բեմ փո խա ռե լով տղա մարդ կա յին խո սե լա ո ճի, 
ժար գո նա յին ար տա հայ տու թյուն նե րի և նույ նիսկ մի մի կա յի ու ժես տե րի 
որոշ տար րեր: Նման դեպ քե րում տղա մարդ կանց կող մից կի նը հա ճախ 
ըն կալ վում և մեկ նա բան վում է որ պես հարց լու ծե լու ու նակ տղա մարդ-կին: 
Կար ծես կնո ջը տղա մարդ-կին կո չե լով փորձ է ար վում վե րա կանգ նել 
խախտ ված կար գը, այն իմաս տով, որ կի նը իր կար գա վի ճա կով կոչ ված չէ 

10 Blommaert J., նշվ. աշխ., էջ 73 –78:
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մաս նակ ցել տար բեր կար գի հար ցե րի լուծ մա նը վե րա բե րող տղա մարդ
կա յին խո սակ ցու թյուն նե րի, և երբ տե ղի է ու նե նում նման ըն դուն ված կար
գի խախ տում, ապա այդ կի նը հա մար վում է տղա մարդ-կին, ոչ թե սո վո
րա կան կին, և հե տև ա բար կա րե լի է վեր ջի նիս հետ «հար ցեր լու ծել»: 
Այս պի սով, յու րաց վում է առա վե լու թյուն կամ իշ խա նու թյուն ու նե ցո ղի 
(տղա մար դու) լե զուն իշխ վո ղի կամ խտրա կա նու թյան են թարկ վո ղի (կնոջ) 
կող մից, եթե կա ցան կու թյուն հաս նել նույն առա վե լու թյուն նե րին: Այ սինքն, 
առօ րյա հա ղոր դակ ցու թյան մեջ շատ հա ճախ նկատ վում է ընդ հա նուր 
կամ չե զոք լեզ վի բա ցա կա յու թյուն, որը գոր ծառ նա կան կլի ներ եր կու սե ռե
րի հա ղոր դակց ման հար ցում.

«Մեկ-մեկ լի նում ա, որ ամուս նուս ասում եմ լավ էս մի բա նը դու 
արա, չեմ ու զում անել: Բա ներ կան, որ տես նում ես տղա մար դը 
տղա մար դուն ավե լի լավ ա հաս կա նում: Ասենք էլեկտ րի կի հետ ես 
հարց չլու ծե ցի, մենք տար բեր լե զու նե րով էինք խո սում, ամու սինս 
ավե լի հեշ տու թյամբ կոն տակ տի մեջ մտավ: Ինձ թվում ա, տղա-
մարդ կանց լե զուն շատ ընդ հան րու թյուն ներ ու նի: Կամ ասենք, հի-
մա տան հար ցեր ենք լու ծում, ես խո սում եմ էդ միջ նոր դի հետ, ինձ 
չի հաս կա նում, օրեն քի լեզ վով եմ խո սում, խորթ ա իրեն...»: Կին, 45 
տա րե կան, ք. Երև ան11:
Շատ հա ճախ այդ չե զոք կամ օրեն քի լե զուն տղա մարդ կանց կող

մից ըն կալ վում է որ պես կուլ տու րա կան լե զու, ոչ տղա վա րի, քա նի որ չի 
հիմ վում տղա նե րի մի ջա վայ րում ըն դուն ված խոս քա յին նոր մե րի վրա, 
որը նույ նաց վում է փո ղո ցա յին լեզ վի հետ12: Այդ պատ ճա ռով էլ կնոջ հետ 
խոսք փո խա նա կե լը դժվա րու թյուն է առա ջաց նում, եթե տվյալ կի նը, ինչ
պես վե րը մեջ բեր ված օրի նա կում է, չի յու րաց նում և խո սում տղա վա րի 
լեզ վով, այլ խո սում է օրեն քի լեզ վով կամ պար զա պես բա րե կիրթ:

Այս պի սով, ել նե լով որա կա կան հե տա զո տա կան նյու թե րից, կա րե լի 
է եզ րա կաց նել, որ առօ րյա կյան քում տղա մարդ կանց և կա նանց մի ջև հա
ղոր դակ ցու թյան խնդիր ներ են առա ջա նում, քա նի որ հա սա րա կու թյան 
մեջ գոր ծող նոր մերն ու կարծ րա տի պե րը նրանց վե րա պա հում են ինք
նադր սև որ վե լու և հա ղոր դակց վե լու տար բեր մի ջա վայ րեր ու մի ջոց ներ: 
Հարց է առա ջա նում, թե ինչ պես կա րող է մեղմ վել լեզ վա կան ու տա րա ծա
կան բև ե ռա ցու մը և հի ե րար խի կու թյու նը միջ սե ռա յին հա ղոր դակ ցու թյու

11 ԴԱՆ, 2015, էջ 72:
12 Թա դեւ ո սյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 39:
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Միջ սե ռա յին հա ղոր դակ ցու թյան որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նում

նում: Ըստ որոշ մո տե ցում ե րի13, դա կա րող է տե ղի ու նե նալ հենց խոսք 
փո խա նա կե լու ժա մա նակ, քա նի որ զրու ցա կից նե րը հա ղոր դակց վե լու ըն
թաց քում ազ դում են մի մյանց խո սե լա ձևի վրա` ստեղ ծե լով ընդ հա նուր 
լեզ վա կան մի ջոց ներ: Հե տև ա բար, կա նայք չպետք է խու սա փեն հայտն վել 
ու ինք նադր սև որ վել տղա մարդ կա յին հա մար վող տա րածք նե րում: Դա 
կա րող է աս տի ճա նա բար փո խել կա նան ցից ակն կալ վող վար քի ձև ե րը և 
նպաս տել կինտղա մարդ հա մա մաս նու թյա նը տար բեր հա ղոր դակ ցա կան 
մի ջա վայ րե րում:

НЕ КО ТО РЫЕ АС ПЕК ТЫ ГЕН ДЕР НОЙ КОМ МУ НИ КА ЦИИ  
В ПОСТ СО ВЕТС КОЙ АР МЕ НИИ

Ли лит Ма ну кян
Ре зю ме
Стат ья ка са етcя не ко то рых ас пек тов меж по ло вых ком му ни ка ци он ных 
проб лем в пов сед нев ной жиз ни сов ре мен но го ар мянс ко го об щест ва. Об
суж де ниe проб ле мы пред став ленo на двух уров нях: прост ранст вен ном и 
язы ко вом. В част но сти, речь идет о та ких ком му ни ка тив ных сфе рах и ха
рак тер ных для них язы ко вых и те ма ти чес ких осо бен нос тях, ко то рые тра
ди ци он но счи та ют ся мужс ки ми. Mас ку ли ни зац ия прост ранст ва, в осо бен
но сти со ци аль но го, соз да ет ряд проб лем и прег рад для участ ия жен щин в 
ком му ни ка тив ных про цес сах и ак тах об ме на слов и смыс лов, про ис хо дя
щих в этих прост ранст вах. Как воз мож ность пре о до ле ния пред став лен ной 
проб ле мы, расс мат ри ва ет ся перс пек ти ва «де тер ри то ри за ции» мужс ких 
со ци аль ных прост ранств пу тем про ник но ве ния жен щин в та кие ком му ни
ка тив ные прост ранст ва.

Клю че вые сло ва: ген дер ная ком му ни кац ия, ген дер ное не ра венст во, женс
кий язык, мужс кой язык, со ци аль ное прост ранст во, мужс кое прост ранст
во, женс кое прост ранст во, фо но вые ожи дан ия, скры тые кон тек сты.

SOME ASPECTS OF GENDER COMMUNICATION ISSUES  
IN POST-SOVIET ARMENIA

Lilit Manukyan
Summary
The paper discusses some aspects of gender communication problems in daily 
life of the contemporary Armenian society. Gender communication problems 
are presented on two levels: spatial and linguistic. Particularly, the paper de
scribes the communication spaces as well as the main topics and linguistic means 

13 Tannen D., Gender and Discourse. New York: Oxford University Press, 1994.
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Լի լիթ Մա նու կյան

applied in those places, which, according to tradition, are considered as male 
(masculine). The masculinization of the places, especially public places causes 
some complications and obstacles for women’s engagement in the communica
tion process in those places. One of the ways to overcome these issues is the “de
territorialization” of masculine spaces. In other words, to make the masculinized 
communication domains gender neutral, allowing women to be more active in 
those spaces.

Keywords: gender communication, gender inequality, language, masculine lan
guage, social space, masculine space, feminine space, background expectations, 
hidden contexts.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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