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Հոդվածում քննարկված են հայկական սփյուռքի ձևավորման աշխար-

հագրական առանձնահատկությունները: Վերջիններիս տարածաժամանակա-

յին վերլուծության համար ընտրվել է հասարակական աշխարհագրության 

մեթոդաբանական տեսանկյունը, քանի որ աշխարհագրական գիտությունների 

համակարգի ժամանակակից սոցիալական և գիտական ֆունկցիան հնարավո-

րություն է տալիս հետազոտական խնդիրները դիտարկելու ոչ միայն աշխար-

հայացքային, ճանաչողական-տեղեկատվական և համամշակութային նշանա-

կության, այլև գիտագործնական տիրույթում:  

Աշխատանքում, հետազոտական խնդիրների լուծման տրամաբանության 

համապատասխան, քննարկվել են հայկական սփյուռքի ձևավորման օբյեկտիվ 

և սուբյեկտիվ պատճառները, որոնց բացահայտումը հնարավորություն կտա 
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սահմանելու Հայաստան-սփյուռք փոխհարաբերությունների առավել արդյու-

նավետ հարթություն՝ մեկնակետ ընդունելով հայրենադարձությունը՝ որպես 

այլընտրանք չունեցող գործընթաց: 
  

Հայը պատկանում է այն եզակի ազգերի թվին, որոնց մեծ մասը բնակվում 

է հայրենիքի սահմաներից դուրս՝ ձևավորելով հայկական հզոր սփյուռք: 

«Սփյուռք» տերմինը (հուն. διασπορά, «ցրված, սփռված») բնութագրում է 

ազգի (էթնոսի) այն հատվածը, որը, ապրելով իր պատմական հայրենիքից դուրս, 

ձևավորել է համախմբված և կայուն էթնիկ խմբեր: Բացի դրանից, այն առանձ-

նանում է կազմակերպված համապատասխան սոցիալական ինստիտուտների 

առկայությամբ, որոնք երաշխավորում են սեփական ինքնության ու ընդհան-

րության պահպանումը1: Այսինքն՝ սփյուռքն իրենից ներկայացնում է տվյալ 

ազգի ներկայացուցիչների տեղաբաշխումը տարբեր երկրներում, որը հետևանք 

է սեփական երկրից բնակչության արտագաղթի: Վերջինիս պատճառները կա-

րող են լինել տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և այլն: 

Պետք է փաստել, որ և՛ գիտական, և՛ հասարակական ու քաղաքական 

շրջանակներում սփյուռքի արժևորումը գնահատվում է խիստ հակադիր 

դիրքերից: 

Մասնավորապես, մի կողմից ցանկացած պետության կամ ազգի համար 

հայրենիքի ֆիզիկական սահմաններից դուրս բնակվող, բայց նրա հետ կապերը 

պահպանող որոշակի թվով հայրենակիցների առկայությունը գնահատվում է 

խիստ դրական գործոն, իհարկե, եթե սփյուռքի հայրենակիցների և հայրենա-

բնակների թվերի միջև առկա է տրամաբանական համամասնություն: Հատ-

կապես, երբ խնդիրը դիտարկվում է ժամանակակից համաշխարհայնացման 

պայմաններում՝ ներկա տեղեկութային տեխնոլոգիաների հնարավորություն-

ների պրիզմայից: Այսինքն՝ ներկա «փոքրացած» աշխարհում, որտեղ իրարից 

հեռու գտնվող աշխարհագրական շրջանները վիրտուալ իմաստով մոտեցել են 

միմյանց, արտերկրաբնակ հայրենակիցների ներկայությունը հնարավորություն 

է տալիս ներգրավվելու համաշխարհային հասարակության զարգացման տրա-

մաբանության մեջ (գաղափարների, մշակութային արժեքների փոխակերպման 

տեսքով) առավել ակտիվ մասնակցել միջազգային գործընթացներին, բայց միա-

ժամանակ ապահովել սեփական ինքնուրույնությունը աշխարհաքաղաքական, 

                                                        
1 Социология: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин,     Г. Н. Со-

колова, О. В. Терещенко. — Мн.: Книжный Дом, 2003. 
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աշխարհատնտեսական և աշխարհամշակութային տուրբուլենտության պայ-

մաններում:  

Գնահատման հաջորդ հարթությունը վերաբերում է այն օբյեկտիվ իրո-

ղությանը, որ ցանկացած սփյուռքի համար ժամանակի մեջ ռեալ է ուծացման 

վտանգը, քանի որ իրենց էթնիկ-մշակութային կենսունակության կայուն սնու-

ցումից կտրված լինելու հանգամանքը արտերկրաբնակների ապագա սերունդ-

ներին օբյեկտիվորեն հեռացնում է ազգային նույնականացման առանցքից: 

Խնդրի նման երկփեղկվածությունը ամբողջ թափով արտահայտվում է 

հայ ազգի համար: Այսօր, երբ հայաստանաբնակների թիվը մի քանի անգամ 

զիջում է արտերկրաբնակ հայրենակիցների թվին, օբյեկտիվ անհրաժեշտու-

թյուն է առաջանում արմատապես վերաարժևորել Հայաստան-սփյուռք փոխհա-

րաբերությունների ժամանակակից տրամաբանությունը և գտնել ազգի երկու 

հատվածների փոխգոյության ու փոխգործակցության առավել արդյունավետ 

հարթություն: 

Այս ամենով հանդերձ, ամբողջանում է հայրենի գիտական շրջանակների 

համար ձևավորվող սոցիալական նոր պատվերը: Խնդրի բարդությունն ու բազ-

մաշերտությունը գիտական գնահատման տարբեր տեսանկյուններ է բացում:  

Սույն աշխատանքը Հայաստան-սփյուռք փոխառնչությունների դիտար-

կումը և գնահատումը իրականացնում է աշխարհագրության, մասնավորապես՝ 

հասարակական աշխարհագրության դիրքերից՝ հիմնվելով նրա ժամանակակից 

մեթոդաբանական զինանոցի վրա: Մեր կարծիքով, դա հնարավորություն կտա 

խնդրի քննարկման համար առավել լայն տեսադաշտ ընտրելու, քանի որ 

աշխարհագրական գիտությունների համակարգի ժամանակակից սոցիալական 

և գիտական ֆունկցիան հնարավորություն է տալիս խնդիրը դիտարկելու ոչ 

միայն աշխարհայացքային, ճանաչողական-տեղեկատվական և համամշակու-

թային նշանակության, այլև գիտագործնական տիրույթում:  

Հայկական սփյուռքի ձևավորման պատմաաշխարհագրական ընթացքը 

դիտարկելիս կարելի է փաստել, որ յուրաքանչյուր պատմական ժամանակա-

շրջան առանձնանում է իր ինքնատիպ բնույթով, որը պայմանավորված է ինչ-

պես սեփական հայրենիքից հեռանալու պատճառներով, այնպես էլ սփյուռքյան 

համայնքների ինքնակազմակերպման աշխարհագրական առանձնահատկու-

թյուններով: Այն, որ հայկական սփյուռքի համայնքներ գոյություն են ունեցել 

պատմական վաղ անցյալում՝ հայ ազգի նախնական ինքնակազմակերպմանը 

զուգահեռ, վավերացված է ինչպես օտարազգի, այնպես էլ հայրենի մատենա-



157 

 

գրության մեջ: Սակայն, սեփական երկրից դուրս մեր հայրենակիցների անընդ-

հատ տեղաշարժը չի կարելի դիտարկել սովորական միգրացիոն գործընթաց-

ների տրամաբանության մեջ, որտեղ առանձնացվում են առանձին, եզակի պատ-

ճառներ: Հայ ազգի պարագայում շատ հաճախ եզակի գործոնները միաձուլվել 

են՝ բազմապատկելով և առավել ազդեցիկ դարձնելով արտագաղթելու պատ-

ճառները: Որպես հիմնական պատճառ՝ շատ հաճախ մատնանշվում է հայկա-

կան պետականության բացակայությունը, որի պարագայում օտար կեցության 

ճնշումը, ոչ հազվադեպ նաև` ֆիզիկական գոյության սպառնալիքն ստիպել են 

մեր հայրենակիցներին հեռանալ սեփական երկրից: Սակայն, հաճախ, պետա-

կանության պարագայում նույնպես մեր հայրենակիցներն արտագաղթել են` 

կտրուկ նվազեցնելով սեփական երկրի պետական-հասարակական ներուժը, 

որի արդյունքում կորսվել է նաև բուն պետականությունը:  

Այսպիսով, ստեղծված է երկփեղկված իրավիճակ, որի հիմքում էլ գտնվում 

է հայկական սփյուռքի ձևավորման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հիմքերը: Այդ հիմ-

քերի վերլուծության համար առանձնացնում ենք դիտարկման երկու հար-

թություն. 

 Հայկական սփյուռքի ձևավորման օբյեկտիվ պատճառներ: Պատճառների այս 

խումբը միշտ գերակշռող է եղել պետականության բացակայության պարա-

գայում, երբ սեփական երկրում օտար համակեցության ձևերի պարտադրումը, 

անհատների, նույնիսկ հասարակական խմբերի համար միևնույն է դարձրել 

ինքնակազմակերպման տարածական հիմքերը՝ սեփական թե օտար երկրում:  

Այս հարթության մեջ առավել ակներև են ֆիզիկական գոյության պահ-

պանմամբ պարտադրված և օտարների կողմից կազմակերպված բռնագաղթերը, 

որոնք ցավալիորեն մեր պատմության ընթացքում ոչ հազվադեպ են եղել: 

Այս պարագայում գոյության իրավունք ունի նաև այն տեսակետը, որ 

պետականության կորուստների և սեփական երկրից բռնագաղթվելու պատճառ-

ները չի կարելի դիտարկել միայն օբյեկտիվ հիմքի վրա: Այսինքն՝ հայրենա-

զրկվելու և այլ աշխարհագրական տարածություններում ինքնակազմակերպ-

վելու պատճառները չի կարելի քննարկել միայն տարածաժամանակային օբյեկ-

տիվ գործոնների տիրույթում` անբարենպաստ աշխարհագրական դիրք, ժա-

մանակի աշխարհաքաղաքական իրողությունների անբարենպաստ ընթացք, 

էթնիկ օտար տարրերի էքսպանսիոն հավակնություններ և այլն: Ակնհայտ է, որ 

պատմական իրադարձությունների ոչ ցանկալի տրամաբանությամբ զարգացու-

մը կանխորոշվել է նաև սուբյեկտիվ պատճառներով: Մասնավորապես` պետա-

կանության բացակայության պարագայում ազգի գոյությունն ապահովվել է ի 
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հաշիվ ձևավորված ազգակցական-արյունակցական ամուր կապերի, որպես 

հետևանք՝ անհատական-ազգային ինքնության պահպանումը առաջնային է 

համարվել հավաքական ազգային համակեցությունից, այսինքն՝ պարտադիր 

սեփական աշխարհագրական տարածությունում կենսագործելու հավաքական 

գաղափարից: Իսկ այս պարագայում, հայրենիքից հեռանալու, հայրենազրկվե-

լու և բռնագաղթվելու իրողությունների նկատմամբ ձեռք է բերվել պասիվ հար-

մարվողականություն:  

Պարզ է, որ այս ամենը մեր կողմից դիտարկվող խնդիրներին հաղորդում 

է սուբյեկտիվ բնույթ: Սակայն, պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ 

տևական ժամանակ գոյատևման խնդիր ունեցող ազգն իր տառապանքներն ու 

փորձություններն իմաստավորելու համար ի վերջո հանգելու էր փոխհատուց-

ման կենսափիլիսոփայության: Հետևաբար, պետականության բացակայության 

պայմաններում արտագաղթելու, բռնագաղթվելու և ընդհանրապես հայրենա-

զրկվելու պատճառներով ձևավորված սփյուռքի համար ընդունում ենք օբյեկ-

տիվ հիմքը: 

 Դիտարկման հաջորդ հարթությունը վերաբերում է հայկական սփյուռքի 

ձևավորման սուբյեկտիվ պատճառներին, որոնք ամբողջ թափով արտահայտվել 

են հատկապես պետականության գոյության պայմաններում: Սեփական 

երկրում, ինքնաիրացման հնարավորություններից զրկվելով, մեր հայրենակից-

ները շատ հաճախ պետությունն իր աշխարհագրական և սոցիալ-քաղաքական 

իմաստով շարունակել են օտար համարել և սեփական ինքնաիրացման համար 

փնտրել են այլ տարածություններ: Իհարկե, այս պարագայում առաջին պլան է 

մղվում հայ տեսակի հզոր ներուժը, որի իրացման համար հաճախ անկախ պե-

տականությունը նույնպես չի կարողացել ապահովել անհրաժեշտ միջավայր: 

Սակայն, չի կարելի անտեսել նաև ազգային կենսափիլիսոփայության սկզբունք-

ների ազդեցությամբ ձևավորված և որոշակի ժամանակի մեջ գործառվող ազ-

գային մտածելակերպը: Վերջինս գրեթե միշտ կառուցված է եղել ազգային կեն-

սափիլիսոփայության անհատական և հավաքական տրամաբանությունների 

հակասության վրա: Այսինքն` ազգային հավաք ինքնությանը հաճախ հակա-

դրվել են անհատական-անձնային հաջողությունները, որի պարագայում երկ-

րորդ պլան է մղվել աշխարհագրական տարածությունը: Որպես օրինակ՝ կարելի 

է փաստարկել նորօրյա պատմության ընթացքում հայկական երկու անկախ 

հանրապետությունների գոյության ժամանակաշրջաններում1 բնակչության 

                                                        
1 Մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ 20-րդ դարում հայկական երեք հանրապետու-

թյան գոյություն է փաստարկվում՝ 1918-1920թթ., 1920-1991թթ. և 1991թ.-ից հետո: Սակայն, մեր 
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միգրացիայի բացասական հաշվեկշիռը: Մասնավորապես՝ Առաջին հանրապե-

տության անկախության երկու տարիների ընթացքում (1918-1920թթ.) Հայաս-

տանի բնակչության թիվը 1մլն 200 հզ-ից նվազել է մինչև 720 հզ1: Իսկ Երկրորդ 

հանրապետության գոյության 20 տարիների ընթացքում (1991-2010թթ.) արտա-

գաղթի ցուցանիշները կազմել են 700 հզ - 1 մլն 300 հզ2: Ակնհայտ է, որ քննարկ-

վող ժամանակշրջաններում բնակչության աշխարհագրական տեղաշարժերի 

մեջ արտագաղթի կտրուկ գերակշռումը պայմանավորվել է քաղաքական, սո-

ցիալ-տնտեսական և հոգեբանական օբյեկտիվ պատճառներով՝ պատերազմա-

կան իրավիճակներ, սոցիալ-տնտեսական խիստ ծանր պայմաններ և քաղաքա-

ցիական անարդարության ու անհավասարության դրսևորումներ: Սակայն, մեր 

կարծիքով, վերջիններս հիմնականում ոչ թե պատճառ են արտագաղթի, այլ հե-

տևանք: Այսինքն՝ արտագաղթով կտրուկ նվազում է հասարակական-քաղաքա-

ցիական կենսունակությունը, հիմնախնդիրների նկատմամբ դիմադրողակա-

նությունը, ինչի պատճառով հասարակության սոցիալական լարվածության աճը 

կրում է պարբերական բնույթ: Հետևաբար, պետականության պայմաններում, 

արտագաղթի միջոցով սփյուռքի ձևավորման պատճառները մենք համարում 

ենք սուբյեկտիվ: 

Ընդունելով հայկական սփյուռքի ձևավորման վերը քննարկված պատ-

ճառների տարանջատման պայմանականությունը՝ այնուամենայնիվ պետք է 

նշենք, որ հաճախ դրանք փոխպայմանավորել են միմյանց և, ըստ այդմ, հաճա-

խակի են դարձրել Հայաստանից արտագաղթելու իրողությունը:  

Որպես հետևանք՝ այսօր հայրենիքի բնակչության թիվը մի քանի անգամ 

գերազանցող բազմամիլիոնանոց հայկական սփյուռքի գոյությունն է, որն աչքի է 

ընկնում խիստ բազմաշերտությամբ: Իհարկե, վերջինս առաջին հերթին պայ-

մանավորված է սփյուռքյան գաղթավայրերի ինքնակազմակերպման աշխար-

հագրական առանձնահատկություններով: Սակայն, նույն բազմաշերտության 

մեջ բավականին ակնառու է նաև հայրենիքից հեռանալու պատճառների տար-

բերությունը: Վերջինիս ճիշտ գնահատումը հնարավորություն կտա առավել 

արդյունավետ դարձնելու ոչ միայն սփյուռքյան կառույցների գործունեությունը՝ 

                                                        
կարծիքով, 1920-1991թթ. ընթացքում գոյատևած Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական 
Հանրապետությունը չի կարելի համարել անկախ հանրապետություն, քանի որ այն չի հանդի-
սացել միջազգային իրավունքի ինքնուրույն սուբյեկտ: 

1 Լ. Հ. Վալեսյան, Հայկական ՍՍՀ տնտեսական աշխարհագրություն, Ե., 1981, էջ 84:  
2 Տե՛ս, Migration Presents Challenges and Opportunities for Armenia New Report Says, Yerevan, Armenia, 

12 May 2010, p. 1. 
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գաղթավայրերի միասնականության ապահովման տեսանկյունից, այլև Հայաս-

տանի քաղաքականությունը սփյուռքի նկատմամբ, որի մեկնակետը պետք է 

հանդիսանա կազմակերպված հայրենադարձությունը: 

 

А. О. Нерсисян  

Географические особенности формирования армянской диаспоры 
 

В статье рассматриваются географические особенности формирования 

армянской диаспоры. Для территориального и временного анализа последних 

выбрана методологическая точка зрения общественной географии, поскольку 

современная социальная и научная функция системы географических наук дает 

возможность рассмотреть исследовательские задачи не только в рамках мировоз-

зренческого, познавательно-информационного и общекультурного, но и других 

научно-практических значений.  

Согласно логике решения исследовательских задач в работе обсуждаются 

объективные и субъективные причины формирования армянской диаспоры, 

раскрытие которых даст возможность определить более эффективную поверх-

ность взаимоотношений Армения – диаспора, взяв как отправную точку репатриа-

цию, как процесс, не имеющий альтернатив.  

 

 

A. O. Nersisyan  

Geographical Features of Formation of the Armenian Diaspora 
 

In the article geographical features of formation of the Armenian diaspora are 

considered. For the territorial and temporary analysis of the last the methodological 

point of view of public geography as modern social and scientific function of system of 

geographical sciences gives the chance to consider research tasks not only within world 

outlook, informative and information and common cultural, but also other scientific 

and practical values is chosen.  

According to logic of the solution of research tasks in work the objective and 

subjective reasons of formation of the Armenian diaspora which disclosure Armenia – 

diaspora will give the chance to define more effective surface of relationship are 

discussed, having taken as a starting point repatriation, as the process which does not 

have alternatives.  
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