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Հոդվածում քննարկվում են էթնիկական հանրության կիրառական 

արվեստի, մասնավորապես բնակարանի ներսույթի և կենցաղային 

առարկաների դերն ու նշանակությունն աճող սերնդի ազգային 

դաստիարակության գործընթացում: Էթնիկական սոցիալականացման և 

էթնոնույնականացման տեսանկյունից բնութագրված է էթնոկիրա-

ռական արվեստի և ընտանեկան դաստիարակության փոխկապվա-

ծությունը:   

Բանալի բառեր. էթնոկիրառական արվեստ, մշակույթ, ընտանեկան 

դաստիարակություն, մանկավարժություն, ներսույթ, էթնոնույնակա-

նացում, էթնիկական սոցիալականացում, սոցիալական հիշողություն: 
 

Նախաբան: Ընտանեկան դաստիարակությունը՝ որպես սոցիալ-

մշակութային երևույթ, դիտարկվել է փիլիսոփայական, մարդաբա-

նական, ազգագրական, մշակութաբանական, պատմագիտական, 

մանկավարժական, հոգեբանական, սոցիոլոգիական, ֆիզիոլոգիական 

հետազոտություններումֈ  Էթնոկիրառական արվեստի, մասնավորապես 

տան ներսույթի և կենցաղային առարկաների՝ որպես ընտանեկան 

դաստիարակչական մշակույթի դերի արժևորման և էթնոնույնա-

կանացման հարցերին են նվիրված Դ. Ռ. Ռահմանկուլովայի «Իրը 

որպես մարդու մշակույթի չափանիշ» [1] և O. Ա. Կովտունի «Մարդը և 

իրը մշակույթում. անձնային նույնականացման իրային հիմնավորումը» 

[2] աշխատությունները: Վերոնշյալ հետազոտություններն առնչվում են 

իրի՝ որպես անձի ինքնության դրսևորման յուրահատուկ մշակութային 

միջոցի փիլիսոփայական տեսանկյունների քննությանը: Մանկավար-

ժության տեսանկյունից ուշագրավ է նաև Գ. Վ. Ժիգունովայի 

«Առօրեականությունը որպես սոցիալական երևույթ» ուսումնասի-
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րությունը [3]: Կենցաղային-կիրառական իրերի խորհրդանշական, 

հոգեբանական, գործառութային և սոցիալականացման հարցերին են 

անդրադարձել Վ. Բդոյանը, Հ. Մարությանըֈ 

Պայմանավորված կյանքի բոլոր ոլորտներում համաշխարհայ-

նացման գործընթացներով և հասարակական կյանքի 

վերափոխումներով՝ անհրաժեշտություն է առաջանում մանկավար-

ժության համատեքստում վերաիմաստավորել էթնոկիրառական 

արվեստի, մասնավորապես բնակարանի ներսույթի և կենցաղային 

իրերի նշանակությունն աճող սերնդի ազգային դաստիարակության, 

էթնիկ ինքնության, ինքնագիտակցության ձևավորման, էթնիկական 

սոցիալականացման և էթնոմշակութային ժառանգության փոխանցման  

գործընթացներում: Հոդվածի նպատակն է բացահայտել և վերլուծել 

էթնոկիրառական արվեստի բովանդակության փոխկապվածությունն 

աճող սերնդի ընտանեկան դաստիարակության գործընթացի հետ, քանի 

որ ընտանիքում են ձևավորվում անձի հասարակական 

կողմնորոշումները, սոցիալական փորձն ու արժեհամակարգը:   

Հազարամյակների հոլովույթում  զարգացման ընթացքում մարդն 

աստիճանաբար դադարել է օգտագործել  բնական ապաստարանները և 

կառուցել է արհեստականը՝ տունը: Այդ կառույցը, որն այսօր 

սովորական երևույթ է համարվում, իրականում կարելի է դասել 

մարդկության հայտնագործությունների շարքին: Որպես ապաստարան՝ 

տունն ըստ էության կառուցվում է որոշակի մշակութային չափանիշների 

համաձայն՝ ծառայելով ոչ միայն բնության անբարենպաստ 

երևույթներից ֆիզիկապես պաշտպանվելու, այլև սննդի պաշարի 

պահպանման ու վերամշակման, կենցաղային և աշխատանքային 

կարիքները հոգալու համար: Տան կառուցմամբ մարդը կամ մարդկային 

խումբը, տվյալ դեպքում՝ ընտանիքը, իրեն առանձնացնում է 

հասարակության մյուս անդամներից, ստեղծում է իր պայմանական 

անձնային և կենսասոցիալական տարածքը: Իր տան տարածքում մարդը 

կամ ընտանիքն իրականացնում է նաև շփում հասարակության այլ 

անդամների կամ օղակների հետ, օրինակ` հյուրընկալության միջոցով: 

Տունը մարդու կենսագործունեության իրականացման հիմնական 

միջոցներից է և որպես այդպիսին՝ անհրաժեշտություն է ոչ միայն 

օնթոգենեզում կենսապահովման առումով, այլև մարդկության 

ֆիլոգենետիկ զարգացումն ապահովելու համար:  

Տունն ու նրա կառուցվածքը կարևորվել են դեռևս մարդկության 

պատմության արշալույսին: Գրեթե բոլոր ժողովուրդների դյուցազնավե-
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պերում պետության, հասարակության կողմից տան առկայությունն 

ընկալվում է որպես աճող սերնդի նկատմամբ ոչ միայն ֆիզիկական 

խնամակալության, այլև հոգևոր և հուզական պաշտպանության 

պատասխանատվության իրագործում: Այսպես, օրինակ, շումերական 

«Գիլգամեշ» դյուցազնավեպում կարդում ենք. «…Այս քաղաքին 

սահմանին մեջ կալված մը, պարտեզ մը և կանանոց մը թող քուկդ ըլլան, 

Ուրուկի մեջ տուն մը շինիր և օրերդ խաղաղությամբ ապրե» [4, էջ 105]: 

Տուն-բնակարանը՝ որպես կառույց, մարդու և ընտանիքի 

կենսասոցիալական մտերմիկ տարածքն է՝ իրեն յուրահատուկ 

մշակույթովֈ 

Յուրաքանչյուր էթնիկ հանրություն, կրելով ինքնատիպ առանձնա-

հատկություններ, միաժամանակ մարմնավորում է տվյալ մշակույթին 

բնորոշ իրավաբարոյական նորմերը, արժեքները, խորհրդանիշները, կա-

ղապարները, էթնոմշակութային տեղեկույթի փոխանցման միջոցները: 

Մանկավարժության մեջ իր դաստիարակչական գործառնությամբ և 

անկյունաքարային բնույթով առանձնանում է էթնոկիրառական 

արվեստը՝ որպես նյութական մշակույթի դրսևորում: Դեռևս վաղ 

տարիքից երեխան առանց գիտակցելու, թե ինչ է մշակույթը, 

ենթարկվում է նրա ազդեցությանը նախ և առաջ ընտանիքում: Մենք 

համակարծիք ենք այն տեսակետին, որ որպես գործընթաց՝ «Մշակույթն 

իրականացնում է դաստիարակչական գործառություն» [5; էջ 94]: 

Խոսելով մշակույթի, մասնավորապես կիրառական արվեստի և տան 

ներսույթի/ինտերիերի ձևահնարքի մասին՝ շատերն այն  ընկալում և 

իմաստավորում են գեղագիտական դաստիարակության տեսանկյունից: 

Ինչ խոսք, մշակութային տարբեր դրսևորումներ նպաստում են 

գեղագիտական դաստիարակությանը, սակայն մշակույթը՝ որպես 

հասարակական երևույթ, ավելի լայն, համընդգրկուն  ազդեցություն 

ունի: Հատկապես սոցիալական հիշողության պահպանման և 

միջսերնդային հաղորդակցման ապահովման համար սովորաբար 

բնակարանում պայմանականորեն առանձնացվում են կրոնապաշ-

տամունքային (կրոնածիսական իրեր), քաղաքացիական (ազգային-

պետական խորհրդանիշներ) կամ անձնական (նախնիների նկարներ, 

մասունքներ, խորհրդանշական իրեր) բովանդակություն ունեցող 

որոշակի հատվածներ: Այսինքն՝ բնակարանի կահավորումը կամ 

ձևավորումը միաժամանակ դառնում է աշխատանքային, 

քաղաքացիական, էկոլոգիական, հայրենասիրական, բարոյական, 

գեղագիտական, հումանիստական դաստիարակչական միջոց՝ 
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իրականացնելով ճանաչողական, տեղեկատվական, հուզաարժեքային, 

վարքակարգավորիչ գործառույթներ: Այսպիսով, ընտանեկան 

դաստիարակությունը՝ որպես մանկավարժական երևույթ, 

կենսասոցիալական կառույցի արգասիք է, որի բովանդակությամբ է 

հիմնականում ուղղորդվում անձի ներդաշնակ կամ կենսակերպային 

առումով գերակա որևէ դաստիարակչական ուղղություն:   

Ընտանեկան առօրեական կենցաղից, տան բակի և ներսույթի 

բովանդակությունից երեխայի ստացած նախնական տպավորություն-

ներն իրենց անջնջելի հետքն են թողնում նրա հոգեկան աշխարհում և 

կարող են պահպանվել ամբողջ կյանքի ընթացքում: Նման 

տպավորությունների աղբյուր են ոչ միայն հոգևոր, այլև նյութական 

միջավայրը, որի մի մասն է կազմում տունը: Ընտանիքի կենսակերպով 

պայմանավորված՝ երեխայի կենսամիջավայրում գտնվող կահավորան-

քի, առաջնային նշանակություն ունեցող բազմաբնույթ գործիքների և 

իրերի (կահույք, սպասք, աշխատանքային գործիքներ և այլն) հետ 

կապվում են որոշակի հիշողություններ, ձևավորվում է հուզական կապ, 

որը երեխայի կողմից ծնողական վարքի ընդօրինակման և ընտանեկան 

ինքնաբուխ դաստիարակության սկզբնավորման հիմք է դառնում:  

Հայ մանկավարժ Խ. Աբովյանը հեղինակել է   բնակարանի 

ուսումնասիրությանը նվիրված «Գյուղական տների կառուցվածքը» 

հոդվածը [6, էջ 59]: Էթնոմանկավարժության տեսանկյունից արժեքավոր 

է այն, որ նա տուն-ապաստարանն իր ամբողջության մեջ դիտում է 

որպես տուն-ընտանիքի առանձնահատկություն, մշակութով պայմանա-

վորված էթնոընտանեկան նախնական դաստիարակչական միջավայր: 

Խ. Աբովյանը, Ա. Դիստերվեգի մանկավարժական փիլիսոփայությունից 

բխող տեսությանը համընթաց, ձգտում է կրթադաստիարակչական 

գործընթացն իրականացնել՝ հաշվի առնելով էթնոմշակութային 

գործոններն ու միջոցները:  
Եթե բանահյուսական գործերում էթնոհանրությունը ձգտում է 

ստեղծել ընտանեկան կառույցի հոգևոր մոդելը, ապա կիրառական 

արվեստի միջոցով, որի ակունքում ընկած է տնայնագործությունը, նա 

փորձում է ստեղծել ընտանեկան կացարանի նյութական կառուցվածքն 

ըստ գեղեցիկի էթնոընկալման չափանիշների: Եվ չնայած այդ 

կառուցվածքի բաղադրիչներն անշունչ առարկաներ են, 

այնուամենայնիվ նրանցում առկա է հոգևոր, հուզական 

բովանդակություն՝ պայմանավորված  մարդու բնույթով: Մեր կարծիքով՝ 

Հ. Տ. Մարությանն այդ կարևոր իրողության վրա է ուշադրություն 
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հրավիրում՝ ասելով. «Ե՛վ գործառնական, և՛ օգտագործման 

առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ այդ իրերը, դրանց 

կառուցվածքն ու ձևն օժտված են այս կամ այն սոցիալական և 

հոգեբանական արժեքով, որն առարկան դարձնում է որոշակի 

մշակույթի խորհրդանիշ» [7, էջ 115]: Որպես այդպիսին՝ տնային իրերը 

վերածվում են ոչ միայն միջանձնային, այլև միջսերնդային 

հաղորդակցման և սոցիալական փորձի փոխանցման միջոցների: 

Խորհրդանշական առումով այդ իրերն ունեն սոցիալ-հոգեբանական 

որոշակի ազդեցություն, որը նպաստում է երեխայի՝ ընտանիքում 

դաստիարակության գործընթացին: Բնակարանի ներսույթը՝ որպես 

մարդու կողմից ստեղծված և հոգևորի նյութականացման փորձ, 

պայմանավորված է ոչ միայն բնությամբ` արտաքին շրջակա 

միջավայրով, այլև այդ ասպարեզում  հասարակական փորձն իրացնողի 

գիտակցությամբ: Այսպիսով, բնակարանի ներսույթի ձևավորման 
գործընթացում արտացոլվում են բնահարմարության և 
մշակութահարմարության հիմնարար սկզբունքներըֈ 

Բնակարանի ներքին տարածքի կազմակերպումը պայմանա-

վորված է ոչ միայն տարածաշրջանային գործոններով, այլև նրանում 

բնակվող ընտանիքի կազմով [7, էջ 137]: Գնահատելով հայ 

էթնոկիրառական արվեստի զարգացման բարձր մակարդակը, քննելով 

բնակարանի հարդարման և կահավորանքի հարցերն ըստ տեղադրման 

և գործածման առանձնահատկությունների՝ Հ. Տ. Մարությանը գրում է. 

«Կահույքի առարկաները ծառայում էին մարդկանց նաև հասարակական 

և հոգևոր հետաքրքրություններին, քանի որ դրանք միայն գործնական 

իրեր չեն» [7, էջ 115]: Երեխան, ըստ բնակարանի հարդարանքի և 

կահավորման, սովորում է, որ  ընտանիքում բոլորն ունեն իրենց 

անհատական և ընդհանուր իրերը, սեղանի մոտ նստելու տեղն ու դերը, 

առանձին ննջարանները, բայց և ընդհանուր ճաշասենյակն ու 

խոհանոցը: 

Տան-բնակարանի նյութական միջավայրի հանդեպ ընտանիքի 

ավագ անդամների վերաբերմունքը վարքային օրինակ է դառնում. 

նրանց գործելակերպը նպաստում է երեխայի մեջ դեպի ընտանիքն ու 

կենցաղային առարկաները դրական տրամադրվածության, անձնային 

հատկանիշների՝ մաքրասիրության, կարգապահության ձևավորմանը: 

«Կահույքը հաճախ վերածվել է հարգանքի արտահայտման միջոցի»      

[7, էջ 115]: Բնակարանային կենսատարածքի հետ ֆիզիկական և հոգևոր 

առումով կապված երեխան փոխազդեցության մեջ է մտնում որոշակի 
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իրերի հետ, ընկալում դրանց ներդաշնակ դասավորվածության, 

կիրառելիության բովանդակությունն ու նշանակությունը: Ըստ 

բնակարանի ներսույթից ստացված տպավորությունների էլ ձևավորվում 

է վարքի սեռադերային «կաղապարը», չափանիշը, որը հետագայում 

ուղղորդվում, զարգացվում է նպատակաուղղված դաստիարակության և 

ինքնադաստիարակության միջոցով: 

Անդրադառնալով կենցաղում գործածվող կիրառական իրերի, 

մասնավորապես աղամանների և գոտիների նշանակությանը՝ Վ. Հ. 

Բդոյանը մեկնաբանում է. «Նարի պատյանը գորտ տոտեմն էր` 

տղաբերքի պահապանը և տան կարողության նեցուկը… Ժողովուրդն իր 

ինչքը պաշտպանելու և պտղաբերությունն ապահովելու համար 

միավորում է հոգևոր ուժերը» [8, էջ 51]: Ավելացնենք միայն, որ 

գորտաճարմանդով կանացի գոտին՝ որպես պայմանանշան, 

միաժամանակ շրջապատողներին տրամադրում է զգուշավորություն 

հանդես բերել կնոջ նկատմամբ և նպաստում է կյանք արարող 

ընտանիքի անդամի հանդեպ բարի վերաբերմունքի  դաստիարակմանը: 

Անդրադառնալով կանացիակերպ արձան-աղամաններին՝ Վ. Հ. Բդոյանը 

նշում է, որ մայրության այդ խորհրդանիշները դրվել են բնակարանի 

առավել պատվավոր տեղում [8, էջ 19]: Կարելի է փաստել, որ 

մայրություն խորհրդանշող իրերի միջոցով էթնոհանրությունը նպաստել 

է կնոջ հանդեպ հարգանքի դաստիարակման գործընթացին: «Իսկ 

սրանից բխում է հայրենասիրության, հայրենիքը զինվորներով 

ապահովելու կարևորագույն հարցը» [8, էջ 67]: 

Ծիսական իրերի` ամուսնական մատանիների, հարսանեկան 

զգեստի, մանկական պաշտպանիչ թալիսմանների կիրառական 

նշանակության ընկալմամբ երիտասարդ սերունդը պատկերացում է 

կազմում ընտանեկան կյանքում արժևորվող լավի և բարու մասին, 

օրինակ՝ հավատարմության, բեղունության, փոխադարձ հարգանքի,   

մեծարանքի:  Չարխափան միջոցները բացասական վերաբերմունք են 

դաստիարակում վատի, չարի, բացասական երևույթների  նկատմամբ 

(դավաճանություն, նախանձ, խաբեություն): Կիրառական արվեստի 

նմուշները՝  զարդանախշերի, խորրդանշական պատկերների, գույների, 

ձևերի համադրմամբ, նպաստում են գեղագիտական ճաշակի 

ձևավորմանը, հիմք է դրվում գեղագիտական աշխարհընկալմանը: 

Երեխան, հաղորդակցվելով նյութական մշակույթի տարրերին՝ տան 

կահավորանքին, կենցաղային իրերին, նախ՝ տարերայնորեն, 

այնուհետև՝ գիտակցաբար սկսում է ոչ միայն հաղորդակցվել գեղեցիկի 
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հետ, սովորել տարբեր իրերի կիրառությունը, այլև ըստ ձեռք բերված 

սոցիալական փորձի՝  ձևավորվում են նրա պատկերացումները տան և 

ընտանիքի անդամների դերաբաշխումների մասին:  

Ընտանիքում հարգանք ձևավորելով տոհմային, ընտանեկան 

խորհրդանիշների նկատմամբ՝ երեխայի մեջ նախադեպ է ստեղծվում 

հարգելու և պաշտպանելու ազգային-պետական խորհրդանիշները: 

Այսինքն՝ ընտանեկան դաստիարակչական միջավայրում են 

ձևավորվում ապագա քաղաքացու՝ պետության նկատմամբ 

դիրքորոշման սաղմերը:   

Էթնոկիրառական արվեստը, լինելով մարդու կենսագործության 

արդյունք, առանձնանում է նրանով, որ նյութական արժեք ունեցող 

իրերն իրենց բովանդակությամբ վերածվում են հոգևոր 

արժեհամակարգի բաղկացուցիչների, իրենցով պայմանավորում անձի 

ձևավորման գործընթացը և հետագա գործունեությունը:  Սերնդեսերունդ 

փոխանցված որոշ իրեր, օրինակ՝ մարտական շքանշանները, կրոնական 

կամ աշխարհիկ բնույթի լուսանկարները, սրբապատկերները,  

պայմանավորված իրենց կենսասոցիալական բնույթով, կարող են ձեռք 

բերել մասունքների կարգավիճակ և փոխանցվել սերնդեսերունդ՝ 

ապահովելով հոգևոր ժառանգորդությունը և վերածվելով 

էթնոնույնականացման գործոնի: 

Եզրահանգում: Հայերենում «տուն» բառը չի նշանակում միայն 

կացարան․ տունը ենթադրում է նաև նրանում ապրող ընտանիք, ինչպես 

նաև հայրենիք: Եթե ընտանիքը դաստիարակության առաջնային 

միջավայրն է, ապա բնակարանի նյութական մշակութային միջավայրն 

ըստ էության ընտանեկան դաստիարակչական միջոց է: Այսպիսով, 

հայրենի տունը՝ որպես նախնական ինքնատիպ դաստիարակչական 

միջավայր, իր բովանդակությամբ նպաստում է աճող սերնդի 

դաստիարակությանը, ձևավորում ապագա ներդաշնակ ու կատարյալ 

ընտանիք ստեղծողների:  

Աշխարհաքաղաքական նոր փոփոխությունների հորձանուտում 

հայտնված  ավանդական հայ ընտանիքն այսօր կանգնած է սերնդեսերունդ 

փոխանցված արժեքների վերաիմաստավորման խնդրի առջև: 

Հետազոտության արդյունքում արվել է այն եզրահանգումը, որ 

ներկայումս անհրաժեշտություն կա արդիականության տեսանկյունից 

իմաստավորել և դաստիարակության փորձում արմատավորել 

ավանդական հայ ընտանիքում ընդունված հավերժ անդավաճան  

նյութական և հոգևոր արժեքները, ուսումնասիրել կենցաղում գործածվող 
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էթնոկիրառական իրերը՝ հիմնավորելով դրանց դերն ու 

նշանակությունն աճող սերնդի ազգային ինքնության պահպանման, 

միջսերնդային հաղորդակցման ու պատմամշակութային տարբեր 

ժամանակաշրջանների միջև  երկխոսության գործընթացներում:  
 

РОЛЬ ЭТНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Акопян Г. О., Манукян А. Л. 

 

В статье рассматриваются роль и воспитательное значение 

этноприкладного искусства, в частности, домашнего интерьера и бытовых 

предметов этнической общности в процессе национального воспитания 

подрастающего поколения. В контексте этнической социализации и 

этноидентификации характеризованы взаимные связи этноприкладного 

искусства и семейного воспитания.  

Ключевые слова: этноприкладное искусство, культура, семейное 

воспитание, педагогика, интерьер, этноидентификация, этническая 

социализация, социальная память. 

 

THE ROLE OF ETHNO-APPLIED ART IN FAMILY UPBRINGING 

Hakobyan G. H., Manukyan A. L. 

 

The article discusses the role and educational significance of the ethno-

applied art, particularly the home interior and household objects of an ethnic 

community, in the national upbringing of the young generation. The 

interconnection of the ethno-applied art and family upbringing have been 

observed from the perspective of ethnic socialisation and ethnic identification. 

Keywords: ethno-applied art, culture, family upbringing, pedagogy, 

ethnic identification, ethnic socialisation, social memory, interior. 
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