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Ներածություն
Ժողովրդական ասացվածքների վերլուծությունը ոչ միայն հայ բանահ
յուսության, այլև արդի հոգեբանական գիտության մեջ ազգային ինքնության
և նրա դրսևորման տարբեր ձևերի (համոզմունքներ, դիրքորոշումներ, վար
քի մոդելներ և այլն) հիմնախնդիրների ուսումնասիրության համար կարող է
նշանակալ ի դեր ունենալ` հատկապես ինքնության կառուցման մեջ «մշակու
թային հիշողության» տեսանկյունից: Այս հոդվածում մենք փորձել ենք վեր
լուծել հայկական ասացվածքները` դուրս բերելով դրանցում արտացոլված
մարդու կենսագործունեության ոլորտները, ինչպես նաև դրանցում թաքնված
«հաղորդագրությունները», որոնք հիմք են ծառայում համոզմունքային դաշ
տի ձևավորման համար:

Ազգային ինքնություն և բանահյուսություն
Աշխարհի բոլոր հին ժողովուրդների, այդ թվում և հայ դպրության
սկիզբ է հանդ իսացել բանահյուսությունը, որը համարվում է բանա
վոր գրականություն, և այդ գրականության գաղափարական բովանդ ա
կությունը խորապես ազգ ային է ու համամարդկային [3]:
Ժ ողովրդ ական բանահյուսությունն ազգ ային հոգև որ արժ եքի մի
մասն է, որը, փոխանցվելով սերնդ եսերունդ, հասել է մինչև մեր օրերը:
Ա. Մկրտչյանի վերլուծ ությամբ տարբեր պատմահայեցողություն ունեցող
գիտնականներ պնդում են, որ հայության ոգ ու պատմությունը ճիշտ ըմբռ
նելու համար պետք է, առ աջին հերթ ին, ուսումնասիրել ոչ թե եկեղեցական
կամ կրոնական գրականությունը, որն, անշուշտ, նույնպես ուսում նասիր
ման արժ անի է, այլ «բնության ազդ եցությամբ» ստեղծված ժողովրդ ական
տարաբնույթ ստեղծ ագ ործ ությունները և հետագ այում՝ դրանցից սկիզբ
առ ած աշխարհիկ բովանդ ակությամբ գրավոր դպրությունը [նույն տեղում]:
Դ իտարկենք բանահյուսության որոշ ձևեր, որոնք ստեղծվել են
ազգ ային ինքնագ իտակցության ձևավորման արդյունքում: Հայ բանագ ի
տության մեջ ժողովրդ ական բանահյուսությունը բաժ անվում է երկու սեռ ի՝
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վիպական և քնարական: Վ իպական բանահյուսությունը հանդ ես է գալ իս
կառ ուցվածքային երկու դրսևորմամբ. սյուժ ետային՝ ծավալուն կառ ուց
վածքով և անսյուժ ե՝ ասութ աբանական-բանաձև ային կառ ուցվածքով:
Սյուժ ետային կառ ուցվածքով վիպական բանահյուսության մեջ մտնում են
առ ասպել ը, վիպական զրույցը, ժողովրդ ական վեպը, վիպերգ ը, հեքիաթ ը,
առ ակը, ավանդ ությունը, կենցաղային ու սնահավատական զրույցը, երգ ի
ծական մանրապատումը և այլն [1]:
Առած-ասացվածքները վիպական բանահյուսության այնպիսի ստեղ
ծագործություններ են, որոնք մեկ-երկու նախադասությամբ, հաճախ նաև
մի քանի բառով արտացոլում են կյանքի զանազան կողմերի ու երևույթների
վերաբերյալ մարդկային պատկերացումները և անմիջական պատասխան են
տալիս ժողովրդին հուզող ամենատարբեր հարցերին: Դրանք ժողովրդական
խոսքի բանաձևային կառույցներ են, որոնք ծնվել են նրանց դարավոր փորձից,
ուղենիշ են եղել կյանքում, դաստիարակել, օգնել են ավելի լիարժեք ճանաչել
մարդուն և նրան շրջապատող աշխարհը: Թեև առածներն ու ասացվածքները
կառուցվածքով նույնն են, դրանք իրարից տարբերվում են իրենց իմաստն
արտահայտելու ձևով: Առածն այլաբանական ստեղծագործություն է և ասե
լիքը վերարտադրում է այլաբանորեն, իսկ ասացվածքը՝ ուղղակիորեն [1, 3]:
Բանահյուսության տարբեր ժանրերից (հեքիաթներ, հանելուկներ,
կատակներ) ասացվածքներն ամենահամառոտն ու խտացվածն են, բայց ոչ
ամենապարզ ը: Ասացվածքների իմաստնությունը հազարավոր տարիներ
ուղեկցել է ամբողջ աշխարհի մարդկանց իրենց հաղորդակցման, աշխա
տանքային և կ յանքի մնացած ոլորտներում: Ասացվածքները պարունակում
են մարդկանց ամենօրյա փորձն ու դիտարկումները, որոնք արտահայտ
ված են կարճ և հստակ լեզվով: Լինելով հակիրճ և ամփոփ՝ ասացվածքները
հեշտ են հիշվում և մ
 իշտ կարող են օգտագործվել որպես բանավոր ու գրա
վոր խոսքի արտահայտման արդյունավետ միջոց: Ասացվածքները ստեղծ
վել են դեռևս նախագիտական շրջանում, բայց պահպանում են իրենց կար
ևորությունն անգամ ժամանակակից հասարակության մեջ: Չնայած որոշ
ասացվածքներ, որոնց իմաստն ու հաղորդագրությունն այլևս չեն համա
պատասխանում այսօրվա պահանջներին և չեն օգտագործվում, բազմաթիվ
ասացվածքներ ներկայում դեռևս օգտագործվում են մարդկանց շրջանում:
Ասացվածքներն ունեն քննադատական և դաստիարակչական մեծ նշա
նակություն. դրանք յուրահատուկ ավանդներ են, որոնցով դարերի ընթացքում
կյանքում առաջնորդվել են ժողովրդական լայն խավերը: Այսինքն՝ կարելի է
ասել, որ դրանք մեծ արժեք են պարունակել և որոշակիորեն ուղղորդել մար
դու վարքը: Ասացվածքներն ունեն նաև ճանաչողական և իմացական մեծ
արժեք. դրանք հարուստ նյութ են տալիս ժողովրդի պատմությունն իմանալու
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համար՝ արտացոլելով նրա ազգային կերպարը, կենսափորձը, ակնկալիք
ները, աշխարհայացքն ու հոգեկերտվածքը, կենցաղն ու հավատալիքները:
Կենսակերպի բոլոր բնագավառներին վերաբերող ասացվածքներ կան, որոնք
կարող են, ինչպես և կյանքը, իրար հակասող լինել: Հաղորդակցման ընթաց
քում ասացվածքները միանգամից ինքնաբերաբար հիշվում և օգտագործվում
են, և եթե դրանք տվյալ իրավիճակի համար ճիշտ են ընտրված, ապա դառնում
են հաղորդակցման արդյունավետ ռազմավարություն: Ասացվածքներն օգտա
գործվում են հաղորդակցման տարբեր տեսակներում՝ ընկերական զրույցի,
քաղաքական ելույթների, կրոնական ճառերի ժամանակ, ամենատարբեր
ստեղծագործությունների և լրատվության մեջ: Ասացվածքներն ամենուր են, և
հենց սա է դրդել մի շարք հետազոտողների՝ ուսումնասիրել դրանք [8]:
Ասացվածքները, ինչպես և հանելուկները, կատակներն ու հեքիաթները,
գիտակցված կամ չգիտակցված ձևով ստեղծվում են մի մարդու կողմից: Եթե
որևէ մեկի պնդումը ճշմարտության կամ իմաստության տարր է պարունա
կում, այն կարող է տարածվել՝ սկզբում օգտագործվելով ընտանիքում, հետո
գյուղում, քաղաքում, երկրում և ընդհանրապես՝ աշխարհում: Բազմաթիվ
հնադարյան ասացվածքներ, կրելով որոշակի փոփոխություններ, տարած
վել են աշխարհով մեկ: Ժամանակի ընթացքում ասացվածքների հեղ ինակ
ները մոռացվում են, դրանք դառնում են անանուն և համամարդկային, հետ
ևաբար, բավական դժվար է որևէ ասացվածքի ծագումն ու պատմությունն
ուսումնասիրել ը [8, 9]:
Հայկական ասացվածքները հորինվել և պահպանվել են հայ ժողովրդի
ողջ գոյության ընթացքում, պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում:
Ասացվածքների ճնշող մեծամասնության հիմնական աղբյուրը հասարակա
կան կյանքն է: Դրանք կյանքի տարբեր երևույթների անմիջական գեղար
վեստական դրսևորումներն են՝ ընդհանրացված և յուրովի ձևավորված:
Ասացվածքների որոշ մասը կառուցվում է ժողովրդական բանահյուսության
մեկ այլ ժանրի ստեղծագործության հիման վրա (հիմնականում՝ առակներ և
կենդանիների մասին զրույցներ): Ասացվածքների համար որոշ չափով նյութ
է տվել նաև գրականությունը, որտեղից խրատական, բարոյախոսական և այլ
կարգի թևավոր արտահայտություններ տարբեր ճանապարհներով արմա
տացել են ժողովրդի մեջ և համապատասխան երանգ ստացել: Ասացվածք են
դարձել հիմնականում այնպիսի ասույթները, որոնք իրենց նախնական ծագու
մով կապված են եղել բանահյուսության ավանդների հետ և բովանդակությամբ
համահունչ են եղել ժողովրդի աշխարհայացքին ու հոգեկերտվածքին [4]:
Ասացվածքների ստեղծ ումը ճանաչողական գործ ընթ ացների արդ
յունք է: Յուրաքանչ յուր ազգ ի բանահյուսություն, յուրաքանչ յուր ժողովր
դական հորինվածք յուրով ի արտացոլում է տվ յալ ազգ ի մտած ողությունը,
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ազգ ային կերպարը, մշակութ ային ու էթնիկական առ անձնահատկություն
ները. այն ազգ ային ինքնության յուրահատուկ բնութ ագրերից մեկն է:
Որպես ազգ ային ինքնության, հոգ եկերտվածքի և մտած ողության
դրսևորում` ժողովրդ ական բանահյուսության (և մասնավորապես` ասաց
վածքների) կերտման գործ ընթ ացում ժողովրդ ի մշակույթն ու ճանաչողա
կան գործ ընթ ացները հասկանալու համար անհրաժ եշտ միջոց է լեզուն:
Լեզվ ի և էթնիկական խմբերի միջև փոխկապակցված ության նկատ
մամբ առ աջին անգ ամ ուշադրություն է դարձվել 19-րդ դ արի կեսերին
Գ երմանիայում, երբ էթնոհոգ եբանությունը դարձավ գիտության առ ան
ձին ճյուղ: Գ երմանացի հոգ եբաններ Մ. Լացարուսի և Գ. Շտեյնտալ ի կար
ծիքով՝ լեզուն ազգ ային ոգ ու դրսևորումն է: Բառ ի միջոցով կատարվում է
«ոգ ու միասնություն»: Այդպիսի փոխկապակցված ությունը խոսում է այն
մասին, որ լեզուն պահպանում է ազգ ի աշխարհընկալումը, և միևնույն
ժամանակ էլ հենց ինքն իրականության յուրով ի արտացոլման արդյունք է:
Նրանք ազգ ային ոգ ին հասկանում էին ոչ միայն որպես անհատների հոգ ե
բանական նմանություն, այլ նաև որպես նրանց ինքնագ իտակցություն
[մեջբերվում է ըստ 5]:
Ըստ Դ. Մացումոտոյի՝ լեզուն այն հիմնական միջոցն է, որի օգնությամբ
մենք շփվում ենք ու պահպանում տեղեկությունը [7]: Լեզուն նաև շատ կար
ևոր դեր է խաղում սերունդներին մշակութային ժառանգության փոխանցման
գործում: Այդ պատճառով լեզուն միջմշակութային հետազոտություններով
զբաղվող մի շարք գիտնականների ուշադրության կենտրոնում է: Լեզուները
խիստ տարբերվում են միմյանցից, և այդ լեզվական տարբերությունները
կապված են տվ յալ լեզուն կրող մշակույթի սովորույթների և վարքի համընդ
հանուր նորմերի հետ: Լեզվ ի և մշակույթի փոխկապակցվածության ընկա
լումը կարևոր է նաև այլ մշակույթի ներկայացուցիչների հետ շփման և նրանց
հասկանալու համար [6]:
Ցանկ աց ած ազգ ի մշակ ույթ և լեզ ու յուր ահ ատ ուկ են. որ ոշ լեզ ու
ներ ու նեն բառ եր կամ գոյ ակ աններ, որ ոնք մյուս լե զ ու ներ ում բա ց ակ ա
յում են: Հ ա ճախ այն բառ երը, որ ոնք տարբ եր լե զ ու ներ ում, ընդ հ ան ուր
առ մ ամբ, նույն իմ աստն ունեն, տարբ երվ ում են իր ենց եր անգ ով, հնչե
ղությամբ և այլ նշան ակ ությամբ: Բա ց ի այդ, տարբ եր մշակ ույթ ի ներկ ա
յաց ուց իչներ նույն բառ ին տարբ եր զուգ որդ ություններ կար ող են վեր ագ
րել: 
Շատ դժվար է մեկ այլ լեզ
վ ում գտնել բա
ռ եր, ո
ր ոնք ու
նեն նույն
իմ աստ ը, նշանակ ությունն ու եր անգ ը, ինչ մեր լեզվ ում ընտր ած բառ ը
կամ առ արկ ան [7]:
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Ասացվածքների որակական վերլուծության
մեթոդաբանության նկարագրություն
Հայկական ասացվածքներում հայ ազգ ի էթնիկական առ անձնահատ
կությունների, լեզվամտած ողության ու հոգ եկերտվածքի արտացոլումը,
շատ հեղ ինակների հավաստմամբ, ակնհայտ է: Ներկայացվող աշխա
տանքի շրջանակներում մեզ հետաքրքրում է, թե ինչպես են ասացվածք
ներն արտացոլում համոզմունքային համակարգն ազգ ային ինքնության
կառ ուցվածքում: Գ իտական աղբյուրների և արդ ի հետազոտական դաշտի
ուսում նասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ հայ ժողովրդ ական
բանահյուսության մեջ եղել է ասացվածքներն ըստ թեմաների դասակար
գելու փորձ [2], սակայն այդ դասակարգ ումը չունի վերլուծ ական մեկնա
բանություն: Սույն հետազոտությունը ենթ ադրում է ասացվածքների վեր
լուծ ություն` դուրս բերելով ազգ ային բնութ ագրերը:
Հետազոտության նպատակն է ուսում նասիրել հայ ժողովրդ ական,
ինչպես նաև հայերի շրջանում կիրառ ություն ունեցող այլ ազգ երի ասաց
վածքները, որոնք վերաբերում են սոցիալական կյանքի տարբեր ոլորտնե
րին: Որպես հետազոտական խնդիրներ առ անձնացվել են.
• ասացվածքների հավաքագրում,
• հավաքագրված ասացվածքների կոնտենտ վերլուծ ություն:
• Ասացվածքների համակողմանի վերլուծ ություն ապահովելու
համար կոնտենտ վերլուծ ությունը կատարվել է ըստ տարբեր
բովանդ ակային միավորների.
• ըստ կենսագ ործ ունեության ոլորտների՝ ասացվածքների խմբավո
րում,
• ըստ թեմաների՝ ասացվածքներում թաքնված իմաստի դուրսբե
րում։
Մ եր իրականացրած ուսում նասիրության նախնական փուլում կոն
տենտ վերլուծ ության համար ընտրվել է 250 հայկական ժողովրդ ական,
նաև այլ ազգ երի ժողովրդ ական, բայց հայերի շրջանում կիրառ ություն
ունեցող ասացվածք [2, 4]: Այնուհետև բոլոր ասացվածքները մեր կող
մից վերլուծվել են՝ իմաստային բովանդ ակությունը պարզելու նպատա
կով: Այս վերլուծ ության արդյունքում յուրաքանչ յուր ասացվածքում թաքն
ված իմաստը դուրս է բերվել ըստ որոշակի գաղափար կրող թեմաների:
Թ եմաների առ անձնացումից հետո կատարվել է դրանց համեմատություն՝
հեղ ինակների իրականացրած վերլուծ ությունները համադրելու նպատա
կով: Արդյունքում՝ որոշ ասացվածքներ, որոնց իմաստներն անհասկանալ ի
կամ վիճել ի էին, հետազոտությունից հանվել են: Հետազոտության համար
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պահպանվել են միայն այն ասացվածքները, որոնց բոլոր համահեղ ինակ
ները նմանատիպ իմաստներ են վերագրել:
Նախնական վերլուծ ության արդյունքները (արդ են մնացած 180 ասաց
վածքով) փոխանցվել են չորս հոգ եբանից բաղկացած փորձագ իտական
խմբին, ովքեր ևս իրականացրել են ասացվածքների դասակարգ ում՝ ըստ
որոշակի գաղափար կրող թեմաների:
Հ ետ ազ ոտ ության առ աջ ին փուլ ում փորձ ագ ետն եր ի կողմ ից իր ա
կան ացվ ած վերլ ու ծ ության հիմ ան վրա ընդ հ անր ացվ ել են աս ացվ ածք
ներ ի արտ ահ այտ ած հիմ ն ակ ան իմ աստն եր ը: Վ երջ ինն եր ը մեր կողմ ից
խմբավ որվ ել են մարդ ու կենս ա գ ործ ուն եության վեց հիմն ակ ան ոլ որ
տում, որ ոնց ուղղվ ած են հայկ ակ ան աս ացվ ածքն եր ը: Այդ ոլ որտն երն են՝
ճան աչող ություն, մարդու բնույթ, աշխ ատ անք/գործ, հար աբ եր ություն
ներ, մարդ-հաս ար ակ ություն, վերբն ակ ան/գերբն ակ ան ուժ եր (ոլ որտն ե
րին համ ապ ատ ասխ ան ող տիպ ակ ան աս ացվ ածքն եր ը տես Հ ավ ելվ ած
1-ում):
Հետազոտության երկրորդ փուլում ասացվածքները ենթ արկվել են
ևս մեկ՝ ըստ թեմաների իմաստային վերլուծ ության: Այս փուլում իրա
կանացված վերլուծ ության համար իմաստային միավորը թեման էր:
Յուրաքանչյուր ասացվածք վերլուծվել է` դրանում թաքնված իմաստը
պարունակող թեման դուրս բերելու նպատակով: Թ եմաների դուրսբերման
արդյունքում, համադրելով փորձագ իտական խմբի կողմից իրականաց
ված վերլուծ ությունները, դրանք էլ, իրենց հերթ ին, խմբավորվել են ավել ի
ընդհանուր դասակարգմամբ թեմաներում (տես Հավելված 2):
Վ երլուծ ությունների արդյունք ում մեր կողմ ից առ անձնացվել են
հիմ նական ոլորտներ և թ եմ աների խմբեր, որ ոնց ում դաս ակարգ վել է
վերը նշված 180 աս ացված ք ը: Նման դաս ակարգ ու մ ից հետ ո մեր կող
մից ավելացվել են նոր աս ացվածքներ` դրանց ում առ կա բոլոր հիմ նա
կան թեմ աների և ոլորտների առ կայությու ն ը ստու գ ելու համ ար, որի
արդ յունք ում աս ացվածքների ընդ հ ան ուր թիվ ը դարձել է 286: Ավելաց
ված աս ացվածքների վերլու ծ ությու ն ը ցույց է տվել, որ դրանց իմ աստ
ները ևս հիմ նական ում դաս ակարգվում են արդ են առկա խմբավոր ում
ներ ում` կենս ագ ործ ունեության ոլորտներ ում կամ թեմ աներ ում, որ ոշ
դեպք եր ում առ աջ աց ան նոր թեմ աներ` ըստ աս ացվածքների իմ աստ ա
յին բովանդ ակ ության: Ավելացված աս ացվածքների պար ա գ այում ևս
հետ ազոտ ությունից դուրս մնաց ին անհ ասկանալ ի կամ վիճել ի իմ աստ
ներ ով աս ացվածքները: Արդյունք ում՝ վերջն ակ ան դաս ակ արգման մեջ
մնաց 260 աս ացվածք:
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Ասացվածքների վերլուծությունն ըստ ոլորտների և
թեմաների. արդյունքների քննարկում
Ներկայացնենք վերլուծ ության արդյունքներն ըստ հետազոտական
փուլերի: Այսպես, հիմնական վեց ոլորտը, որ առ անձնացվել էին վերլու
ծության առ աջին փուլում, հետևյալն էին.
Ճանաչողություն ոլորտը վերաբերում է սոցիալական ճանաչո
ղությանը, մարդ ու` որև է բան սովորելուն և գ իտել իքը կյանքում կիրառ ե
լու կարողություններին: Այս ոլորտի ասացվածքների վերլուծ ությունը ցույց
է տվել, որ տվ յալ ոլորտում գերակշռ ում են այն ասացվածքները, որոնք
ընդգրկում են տարբեր իրավ իճակներում ի հայտ եկող իրադրությունների
տրամաբանությունը, ցույց են տալ իս տարբեր երև ույթների միջև կապ,
հարաբերություն: Օրինակ՝ «Մինչև ամպը չգոռա, անձրև չի գա», «Մեջքդ
ծուռ քարի դեմ անես, մեջքդ էլ կծռվի»:
Մարդու բնույթ ոլորտը վերաբերում է մարդ ու անձնային և բնավո
րության տարբեր գծերին ու հատկանիշներին: Վ երլուծ ությունը ցույց է
տվել, որ այս ոլորտում ասացվածքների մեջ շեշտադրվում են մարդ ու բնա
վորության, արժ եքների, կենսակերպի, մարդկանց տարբերությունների
առ անձնահատկությունները: Օրինակ՝ «Մեկ կա` հազար արժե, հազար կա`
մեկ չարժե», «Առյուծ ը առյուծ է մնում նույնիսկ վանդակում»։
Աշխատանք/գործ ոլորտն, իհարկե, վերաբերում է աշխատանքի նկատ
մամբ դիրքորոշում ներին: Վ երլուծ ությունը ցույց է տալ իս, որ ասացվածք
ներում շեշտադրվում են գործ ի արժև որման, կարև որության, աշխատանքի
գնահատման դիրքորոշում ները, գործ ել իս գիտակցական և հետև ողական
վարք ցուցաբերելու մոտեցումը: Օրինակ՝ «Ով աշխատի, նա կուտի», «Ամա
ռը թե չքրտնես, ձմեռը չես լիանա», «Գործ ը էշ է, որ բիզ չտաս, չի գնա»:
Հարաբերություններ ոլորտը ցույց է տալ իս միջանձնային հարաբե
րությունների առ անձնահատկությունները: Մ եր վերլուծ ություններից
պարզվել է, որ միջանձնային փոխհարաբերություններում դրսևորվում
են ինչպես եսասիրական, այնպես էլ այլասիրական դիրքորոշումներ:
Կարև որվում են ուրիշների նկատմամբ զգոնություն ցուցաբերել ը, սերը,
հավատարմությունը, մարդ ուն ընդ ունել ը, քաղաքավարությունը և այլն:
Օրինակ՝ «Աղջի՛կ, քեզ եմ ասում, հա՛րս, դու հասկացիր», «Առաջ մորթուս,
հետո որդուս», «Կեսուրը մեռավ, հարսին տեղը լայնացավ»:
Մարդ-հասարակություն ոլորտը հիմ նականում արտացոլում է մարդու
դերը և փոխհարաբերություններն ավել ի լայն շրջանակում` հասարակական
մակարդակում: Վերլուծված ասացվածքներում հանդիպում են անարդա
րության, անհավասարության, համագործակցության, միասնականության,
պատվ ի, սեփական շահի, խորամանկության և մի շարք այլ թեմաներ:
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Օրինակ՝ «Կուշտը սովածի վիճակը չի հասկանա», «Տաշած քարը գետնին չի
մնա», «Մարդու աչքը դուրս գա, անունը դուրս չգա»:
Գերբնական/վերբնական ուժեր ո
լոր
տը ցույց է տա
լ իս մարդ
կանց՝
վերբնական ուժ երի նկատմամբ վերաբերմունքը, հավատալ իքներն ու
համոզմունքները, որոնցով նրանք առ աջնորդվում են առ օրյա կյանքում:
Կարել ի է տեսնել, որ մեր կողմից վերլուծված ասացվածքներում կան այն
պիսիները, որոնցում արտացոլված են ճակատագրի, բախտի, հավատքի
թեմաները: Օրինակ՝ «Չոփը եկավ քոռին կպավ», «Ում բախտը ծռվեց, նրա
ձին ախոռում էշ կդառնա»:
Ստորև կշարադրենք այն հիմնական թեմաները, ըստ որոնց դասակարգ
վեցին ասացվածքները դրանց իմաստային վերլուծության արդյունքում: Ինչ
պես արդեն նշել էինք, թեմաների անվանումներն առաջարկել ենք մենք` պայ
մանավորված ասացվածքի մեջ թաքնված իմաստներով` «հաղորդագրություն
ներով»: Հիմնական թեմաների ներկայացման հետ միասին կներկայացնենք
նաև, թե որ թեմաները որ ոլորտներում են առավել հաճախ հանդիպում: Դա
հնարավորություն կտա մեզ ընդլայնելու առաջին փուլի վերլուծությունը` ցույց
տալով, թե կենսոլորտներում որոնք են գերակշռող թեմաները:
Կենսափորձ թեման դուրս բերվեց, քանի որ ասացվածքներում շատ
է հանդ իպում կյանքում նշանակալ ի իրադ արձությունների արժև որմամբ
փորձի փոխանցումը: Թ եման ներառ ում է բոլոր այն ասացվածքները,
որոնցում արժև որվում, գնահատվում է նախկին փորձը: Օրինակ` «Մինչև
չգա ետինը, չի հիշվի առաջինը», «Աչքը տեսածից է վախում»: Այս թեմա
յում առ անձնացված ասացվածքները հանդ իպում են առ ավելապես ճանա
չողություն, մարդ-հասարակություն ոլորտներում: Կարել ի է ենթ ադրել,
որ աշխարհաճանաչման գործ ընթ ացում, ինչպես նաև հասարակական
հարաբերություններում, հայի համոզմունքներում գերակայում է սեփա
կան փորձառ ությանը վստահելու միտումը:
Մարդու տեսակի կայունություն թեման ցույց է տալիս, որ ասացվածք
ներում շատ է շեշտադրվում մարդ ու բնույթ ի կայունությունը` անկախ
կյանքի իրադրություններից: Վ երլուծված ասացվածքներից այս թեմայի
մեջ են ներառվել նրանք, որոնք արտահայտում են կայունությունը տարբեր
իրադրություններում: Օրինակ` «Սև շունը չի սպիտակի», «Առյուծ ը առյուծ է
մնում նույնիսկ վանդակում»։ Այս թեմայի ասացվածքները հանդ իպում են
հիմ նականում մարդու բնույթ ոլորտում: Կարել ի է ենթ ադրել, որ հայերի
համոզմունքների համակարգ ում արմատացած են մարդ ու բնութ ագրերի
կայունության պատկերացում ները, ինչը շատ դեպքերում, մասնավորա
պես, կենսափորձի հիման վրա ձևավորված դատողությունների շրջանա
կում, ընկալվում է որպես վարքի ինդ իվ իդ ուալ իստական միտում:
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Ներքին և արտաքին որակների անհամապատասխանություն թեման
ցույց է տալ իս, որ ասացվածքներում առ անձնանում են մարդ ու կերպարին
բնորոշ հակասական հատկանիշներ, ներքին որակների և վարքի անհա
մապատասխանության շեշտադրում ներ: Այս տիպի ասացվածքների մեջ
առկա է անհամապատասխանության, չափի զգացողության քննադ ա
տություն, ինչպես նաև երև ույթների նկատմամբ խորաթ ափանց լինելու
զգուշացում: Նշված թեմայի ասացվածքները հանդ իպում են հիմնակա
նում ճանաչողության, մարդու բնույթ, հարաբերություններ ոլորտներում:
Օրինակ` «Սուսիկ-փուսիկի քացին ուժեղ կլինի», «Խոզի քթին ադամանդ չի
սազի»:
Խելքի, մտքի, իմաստնության արժևորում կյանքում թեմայի դուրս
բերումը պայմանավորված էր ասացվածքներում մարդ ու մտավոր կող
մի, խելքի, գիտակցված վարքի կարև որությամբ և արժև որմամբ:
Մասնավորապես, իմաստով բավական շատ է շեշտադրվում կյանքի տար
բեր պայմաններում, փոխհարաբերություններում, ինչպես նաև ինքնընկալ
ման և ինքնավերաբերմունքի մեջ ներառված, գիտակցված, վերլուծված
մտքի, խոսքի, գործ ի կարև որությունը: Օրինակ` «Թող չսեն, թե էշ է, թող
ըսեն, թե` գեշ է», «Խելոքի հետ կորցրած ը կորած չէ, հիմարի հետ գտածն է
կորած», «Խոսքի վերջը սկզբից է երևում»: Այս թեմային վերաբերող ասաց
վածքներն առ անձնանում են ճանաչողության, հարաբերությունների և
մարդու բնույթին վերաբերող ոլորտներում: Վ երլուծ ելով ասացվածքները՝
կարել ի է ասել, որ այս թեմաները պարունակող ասացվածքները նորմա
տիվ և գնահատող բնույթ ունեն:
Աշխատ անքի, արհեստ ի արժևորում և գնահատ ում թեմ այով առ անձ
նացված աս ացվածքներ ում կարև որվում է արհեստ ունենալու, աշխ ատ ե
լու կարև որ ություն ը մարդ ու կյանք ում (Օրինակ`«Ով աշխատ ի, նա կուտ ի»,
«Աշխատ ող ը անոթի չի մնա», «Արհեստ ը կաթ-կաթ աղբյուր է, եթե չվա
րարի, չի էլ պակասի»): Մ իևն ույն ժամ անակ, այստ եղ ենք դաս ակարգ ել
այն աս ացվածքները, որտ եղ շեշտ ադրված են գործ ին ուղղված, գործ ի
արդյունավետ ությունն ապ ահ ովող անձնային որ ակներ. աշխ ատ աս ի
րություն ը, ջանաս իր ություն ը («Ամառը թե չքրտնես, ձմեռը չես լիանա»),
համ առ ություն ը, համբ եր ատ ար ություն ը, հետև ողական ություն ը («Իշից
բռնացրա, որ ձիուն հասնես», «Գ ործ ը էշ է, որ բիզ չտաս, չի գնա»), գործ ի
կազմ ակերպ ումն ու պլանավոր ում ը, պարտ ական ությունների տար ան
ջատ ում ը («Այս օրվա գործ ը վաղվան մի թող», «Ճաշ եփողները որ շատ
լինեն, ճաշը կամ աղ ի կանեն, կամ անալ ի»): Այս թեմ աներն, իհ արկե,
բնոր ոշ են աշխատ անք/գործ ոլորտ ին: Վ երլուծ ելով այս աս ացվածքները՝
կար ել ի է աս ել, որ, առ աջ ին հերթ ին, աշխ ատ անք ը գնահ ատվում է որպ ես
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նյու թ ական բարիք ստեղծ ելու միջ ոց, և հենց այդ արդ յունքն է արժ և որ
վում աշխ ատ անք ի վեր աբ երյալ համ ոզմ ունքներ ում, այլ ոչ թե մարդ ու
զարգ ացմ ան, հոգև որ ուժ ի և կատ ար ելագ ործմ ան հնար ավոր ություն
ներն աշխ ատ անք ի միջ ոց ով:
Հ ետևյալ թեմ աները` զգոնություն, ճկունություն, շրջահայացություն,
խորամանկություն, որ ոնք կար ել ի է միավոր ել որպ ես սոց իալական
իր ական ության վրա մարդ ու ներգ ործմ ան ուժ ի հնար ավոր ության և
մ արտ ավար ության նկար ագր ություն, արտ ահ այտ ում են դժվարին իր ա
վիճակների հաղ թ ահ արմ ան ժամ անակ մարդ ու վարք ի և իր ավ իճակի
վեր ահսկմ ան կարև որ ություն ը: Դր անք արտ աց ոլող աս ացվածքների
օրինակներ են. «Մունջ կատ ուն շատ մուկ կբռնի, քան խոսունը», «Լեզուդ
կարճ պահես՝ կապդ երկար կլինի», «Շան հետ ընկերացիր, փետ ը ձեռիցդ
մի’ գցիր», «Ե
թե կու
զես թշնա
մուդ հաղ
թել, նրա լե
զուն սո
վո
րի»: Այս
թեմ աներ ում առ անձնացված աս ացվածքները հանդ իպ ում են հարաբե
րություններ, մարդ-հասարակություն, ճանաչողություն կենս ոլորտներ ում:
Վ երլու ծ ելով այս աս ացվածքները՝ կարել ի է աս ել, որ սրանց ում առ կա
է նորմ ատ իվ վարք ի ձևերի նկար ագ ր ություն՝ դժվար իր ավ ի ճակներ ում
արդյունավետ ության և նպ ատ ակին հասնելու համ ար:
Սոցիալական անարդարություն, անհավասարություն թեման առ անձ
նացվել է հասարակության մեջ սոցիալական տարբեր շերտերի ու երև ույթ
ների միջև կապերի բնորոշման արդյունքում: Ասացվածքները ներկայաց
նում են հասարակության տարբեր դրսևորում ներում սոցիալական անար
դարությունն ու անհավասարությունը: Օրինակ` «Կուշտը սովածի վիճակը
չի հասկանա», «Աղքատն ասավ` կատուն ջիգյար կերավ, չհավատացին,
հարուստն ասավ` մուկն երկաթ կերավ, հավատացին»: Այս թեմաները
հանդ իպում են առ ավելապես մարդ-հասարակություն ոլորտում: Այսպի
սով, ինչպես տեսնում ենք, այս թեմաների ասացվածքներում շեշտադր
վում են հասարակության մեջ խավերի հնարավորությունների և դ իրքերի
տարբերությունները:
Մ եր կողմից վերլուծված ասացվածքներում առկա էին նաև այլ թե
մաներ (երախտագ իտություն, ինքնահարգ անք/արժ անապատվություն,
ընդ ունում/թերությունների հանդ ուրժ ում, նրբանկատություն, սեփական
ուժ եր/ինքնուրույնություն, հավատարմություն/նվիրված ութ յուն, միաս
նություն/համագ ործ ակցություն, շահամոլություն/սեփական շահ, արժ եք
ների կայունություն/ բարեպաշտություն և այլն), սակայն դրանք ավել ի
հազվադ եպ էին հանդ իպում և եզակի ասացվածքներում, որի պատճա
ռով այդ թեմաները հնարավոր չէր խմբավորել: Մ ենք սահմանափակվե
ցինք վերոնշյալ թեմաների վերլուծ ությամբ, քանի որ այս թեմաների շուրջ
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հնարավոր դարձավ խմբավորել առ ավել հաճախ հանդ իպող տարբեր
ասացվածքներ:
Այսպիսով, հիմնվելով ըստ ոլորտների և թ եմաների վերլուծված
ասացվածքների վերլուծ ությունների վրա՝ կարել ի է եզրակացնել, որ
հայերի համոզմունքների համակարգ ում արտահայտված են հետևյալ
պատկերացում ները.
• Մարդ ու կյանքում աշխատանքի անհրաժ եշտությունը և արժև ո
րումը` նյութ ական բարիքի ստեղծման և դրա շնորհիվ գոյատև
ման շեշտադրմամբ: Շեշտադրված չէ աշխատանքի՝ որպես մարդ ու
զարգ ացման և ինքնադրսև որման միջոցի, կարև որությունը:
• Մարդ ու կյանքում գիտակցված, մտածված, կշռադ ատված խոս
քի, վարքի, գործ ի, ինչպես նաև վարքի վերահսկման կարև որում
և շեշտադրում: Գրեթ ե շեշտադրված չէ վարքում բանականության,
ինքնաբուխ և ստեղծ ագ ործ լինելու նշանակությունը:
• Միջանձնային և հասարակական հարաբերություններում շեշտված է
ուրիշի նկատմամբ զգոնության, ճկունության, իսկ նմանի նկատմամբ`
նվիրվածության և հավատարմության նշանակությունը:
• Կյանքի դժվար իրավ իճակներում առ ավել շատ շեշտված է սեփա
կան ուժ երի և ինքնուրույնության նշանակությունը, քան ուրիշի
օգնության և աջակցության հնարավորությունը:
Բացի ասացվածքների բովանդ ակային հետև ություններից, կարել ի է
նաև դուրս բերել, որ ասացվածքներում արծ արծվում են հետևյալ բնույթ ի
թեմաներ` նորմատիվ, այսինքն` ինչպիսին պետք է լինել և ինչպես պետք
է վարվել, քննադ ատական` ինչպիսին չպետք է լինել ևինչպես չպետք է
վարվել, փաստող՝ ինչպես, որ կա իրադ արձությունների բնականոն հոս
քը, խորհրդ ատվական՝ ինչպես լավ կլինի մտած ել և գ ործ ել, արժ եք ցույց
տվող՝ ցանկալ ի և իդ եալական վարքի ձևեր:
Այս աշխ ատ անք ում կատ արվ ած վերլ ուծ ությամբ չենք հավ ակն ում
ամբ ող ջ ով ին վերհ ան ել աս ացվ ածքն եր ում պար ուն ակվ ող իմ աստն եր ը
և բ ա ց ատր ել դրանց դեր ը մարդ ու կենս ա գ ործ ուն եության մեջ: Փորձել
ենք ընդ ամ են ը ընդ հ անր ացն ել մեր կողմ ից վերլ ուծ վ ած աս ացվ ածք
ներ ի իմ աստ այ ին այն շեշտ ադր ում ն եր ը, որ ոնք առ ավ ել ցայտ ուն են այդ
աս ացվ ածքն եր ում:
Ասացվածքների այսպիսի վերլուծ ությամբ հնարավոր է ուսում նասի
րել մարդկանց սոցիալական վարքի այն կողմերը, որոնք գործ ում են հիմ
նականում առ աջնային սոցիալացման արդյունքում ենթ ագ իտակցական
մեխանիզմներով և ոչ լիարժ եք գիտակցված պատկերացումների հիման
վրա: 
Մ իև
նույն ժա
մա
նակ, պետք է նշել, որ նման վեր
լու
ծ ությունն ու
նի
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նաև որոշ սահմանափակում ներ, որոնք կարող են հիմք հանդ իսանալ
նոր հետազոտությունների համար: Մասնավորապես, հետաքրքիր կլինի
տարբեր ազգ երի ասացվածքների համեմատումը, որն առ ավել վառ ցույց
կտա տվ յալ ազգ ին բնորոշ առ անձնահատկությունները՝ տարբեր ազգ երի
ասացվածքներում նմանություններն ու տարբերությունները համեմա
տելու միջոցով: Մյուս կողմից` հարկ է նշել, որ միայն բանահյուսության
ձևերով, մասնավորապես ասացվածքներով, հնարավոր չէ լիարժ եքորեն
վեր հանել սոցիալական վարքի առ անձնահատկությունները, քանի որ
դրանք արտահայտում են վարքի ավանդ ական ձևեր և համոզմունքներ:
Հասարակության զարգ ացման և արդ իականացման նոր պայմաններում
առ աջ են գալ իս զարգ ացման նոր մարտահրավերներ, որոնք առ ավելա
պես պայմանավորված են ժամանակակից տեղեկատվական միջավայրի
հագ եցված ությամբ: Վ երջիններիս ներմուծման պարագ այում մարդ ու
աշխարհաճանաչման գործ ընթ ացում ավանդ ական պատկերացում ները
կարող են ենթ արկվել և ենթ արկվում են փոփոխությունների: Այդ պատճա
ռով ժամանակակից հասարակության մեջ մարդ ու սոցիալական վարքն ու
պատկերացում ներն ուսում նասիրելու համար սխալ կլինի սահմանափակ
վել միայն բանահյուսության ձևերի ուսումնասիրմամբ: Անհրաժ եշտ է նաև
ուսում նասիրել ժամանակակից տեղեկատվական միջավայրի, սոցիա
լական ինստիտուտների, մարդկանց բանավոր պատմության (նարա
տիվների) և սոցիալական պրակտիկայում ստեղծվող ու վերարտադրվող
իմաստները, «հաղորդ ագրությունները»:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Հայ ժողովրդի ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը: Ժողովրդական բանա
հյուսություն. Հ ասանել ի է www.mincult.am/heritage/1/am/?nid=125
Ղանալանյան, Ա. Առածանի, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1960:
Մկրտչյան, Ա. Հինգերորդ դարի հայ դպրություն, Երևան, 1968:
Օհանյան, Գ. Առածանի, հայկական ժողովրդական առածներ: Հեղինակային հրա
տարակություն, 2009։
Борисов, Р. Диалог языка и этнической идентичности в поликультурном обра
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идеология и практика, Советская этнография, 1991, N 1, с. 3-13.
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Ասացվածքների դասակարգումն ըստ ոլորտների
Հավատ
գերբնա
կան/
վերբնա
կան
ուժերին

Ճանաչողու
թյուն

Չոփը եկավ Մինչև ամպը
քոռին
չգոռա,
կպավ:
անձրև չի
գա:
Խաչը տերը Թանկից
զորավոր
էժանը չկա:
կանի:

Ում բախտը
ծռվեց,
նրա ձին
ախոռում էշ
կդառա:

Խաղի
վերջը կռիվ
է դառնում,
ծիծաղինը՝
լաց:
Ամեն փայլող
բան ոսկի չէ:

Մեջքդ ծուռ
քարի դեմ
անես, մեջքդ
էլ կծռվի:
Փոս փորողը
ինքն է փոսն
ընկնում:
Մինչև չգա
ետինը,
չի հիշվի
առաջինը:

Մարդու
բնույթ

Օձը մնում է
օձ, էգ լինի,
թե՝ որձ:

Աշխատանք/
գործ

Մարդ
– հասա
րակություն

Հարաբերու
թյուններ

Եթե չգիտես
ինչ անես,
ոչինչ մի արա:

Մի ծաղկով
գարուն չի
գա:

Երեխուն գործի
դիր, հետևից
գնա:

Խաչն էլ է
Փեշակը ոսկի ա: Գայլի
քոնը, զորու
անունն է
թյունն էլ:
դուրս եկել,
աղվեսը
աշխարհը
քանդեց:
Շան պոչը
Արհեստ ավորի Աղքատու
կտրելով
երեխան մինչև թյունն
անմեղ գառ կեսօր սոված
ամոթ չէ,
չի դառնա:
կմնա:
կեղտոտությունն է
ամոթ:
Շան պոչը
Թամբալը
Աշխարհը
յոթը տարի
գիտի, թե հացը ծով, ես`
կաղապար
ծառի վրա է
ծարավ:
դրին, էլի էն աճում:
կեռ պոչն է:
Սև շունը չի
Վռազողի
Կուշտը
սպիտակի:
կնիկը տղա չի սովածի
բերի:
վիճակը չի
հասկանա:
Շունը
Ով աշխատի,
Տաշած
կաղալով չի նա կուտի:
քարը գետսատկի:
նին չի մնա:
Շունը
Արհեստը կաթ- Մարդու
հաչելով
կաթ աղբյուր է, աչքը դուրս
կմեծանա:
եթե չվարարի, գա, անունը
չի էլ պակասի: դուրս չգա:

Առարկայի
Գայլը երբեք
նորն է լավ,
չի կշտանա:
իսկ ընկերոջ՝
հինը։

Արհեստ
ունեցողը մինչև
կեսօր է սոված,
չունեցողը`
մինչև իրիկուն:
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Լեզուդ կարճ
պահես՝ կապդ
երկար կլինի:

Մածունը
կատուն է կերել,
թակը երեխան:

Շան բնի
կողքին աղվես
չի ապրի:

Շան հետ
ընկերացիր,
փետը ձեռիցդ
մի’ գցիր:
Շան անունը
տուր, փետը
վերցրու:
Շունն իր տիրոջ
վրա չի հաչի:

Խեղճին
Շունը շան միս
խեղճ
չի ուտի:
ասողը շատ
կլինի, ձեռք
մեկնողը՝
քիչ:

Սուտը սուտ
ասողի
տունն ա
քանդում:

Ձուկն
Աշխատողը
առանց փուշ անոթի չի մնա:
չի լինի:

Ինչ ցանես,
այն էլ
կհնձես:

Առյուծը
առյուծ
է մնում,
նույնիսկ
վանդ ակ ում։

Մունջ կատուն
շատ մուկ
կբռնի, քան
խոսունը:

Երկար լեզու
ունեցողը
կարճ մտքեր
է ունենում:

Աղբի վրա
բուսավ,
բայց վարդ
բուսավ:

Ուրիշի ձեռքին
նայողը սոված
կմնա:

Մեկ կա`
հազար
արժե,
հազար կա`
մեկ չարժե:
Մարդ կա`
մարդ ա,
մարդ էլ կա`
զարդ ա:
Խաչը իմն է,
զորութ յունը
ես գիտեմ:
Շունը հավա
տարիմ է,
կատ ուն`
գող:

Ամառը թե
չքրտնես,
ձմեռը չես
լիանա:

Եթե ինքդ
բերք
չունենաս,
ուրիշի
բերքին
հենակ
կշինեն:
Լավ ձիու
գարին են
ավելաց
նում,
վատինը՝
թակը:
Աղքատն
ասավ`
կատուն
ջիգյար
կերավ,
չհավա
տացին,
հարուստն
ասավ`
մուկն
երկաթ
կերավ,
հավա
տացին:
Շիտակ
ասողը տեր
չունի:

Այսօրվա գործը Գյուղ
վաղվան մի
կանգնի,
թող:
գերան
կկոտրի:
Իշից
բռնացրա, որ
ձիուն հասնես:
Գործը էշ է, որ
բիզ չտաս, չի
գնա:
Ճաշ եփողները
որ շատ լինեն,
ճաշը կամ աղի
կանեն, կամ
անալի:
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Կեսուրը մեռաւ,
հարսին տեղը
լայնացաւ:

Էշը ինքն է,
խոտը ուրիշին
առջեւ կը դնէ:

Ագռավի ճուտը
իր մոր համար
քաղցր է:

Գայլի հետ
ընկերացի,
դագանակը
ձեռիցդ մի’
գցիր:
Աղջի՛կ, քեզ եմ
ասում, հա՛րս,
դու հասկացիր:
Միայն օձի
փոքրը չի
սիրվում:
Եթե կուզես
թշնամուդ
հաղթել, նրա
լեզուն սովորիր:
Վարդը սիրողը
փուշն էլ պետք է
սիրի:

Արհեստը կաթկաթ աղբյուր է,
եթե չվարարի,
չի էլ պակասի:
Աշխատողը
անոթի չի մնա:
Ինչ ցանես, այն
էլ կհնձես:
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Ձեռք մեկնողի
ձեռքից բըռնի,
որ նամարդ
չասեն:
Մարդու այիբը
երեսով չեն տա:
Էշը իր բեռից
չէր դժգոհ, այլ
տիրոջ ձեռի
բիզից:
Կաղ տիրոջը ես
ծառա – ես էլ
կաղ դառա:
Տո՛ւր ինչպես
արևը, դրանից
արիները
կզորանան,
չարիները
կմոխր անան։
Առաջ մերը,
հետո մերոնցը:
Առաջ մորթուս,
հետո որդուս:
Հաց ու գինի
ունիս` իմ սերը
դուն ես, հաց ու
գինի չունիս` իմ
դևը դուն ես:
Սարը սարին
չի հանդիպի,
մարդը մարդուն
կհանդիպի:
Հարևանիդ
ցանկացիր
հավ, որ
Աստված քեզ
տա կով:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Ասացվածքների դասակարգումն ըստ թեմաների
I. Կենսափորձ
Մինչև չգա ետինը, չի հիշվի առաջինը:
Մինչև նորը չգա, հին արժեքը չի իմացվի:
Ջուրն ընկնողն անձրևից չի վախենա:
Մի շան կերած թակը մեկելին խրատ չէ:
Աչքը տեսածից է վախում:
Ծովն անցկացողը առվում չի խեղդվի:
II. Տեսակի կայունություն
Շան պոչը կտրելով անմեղ գառ չի դառնա:
Շան պոչը յոթը տարի կաղապար դրին, էլի էն կեռ պոչն է:
Սև շունը չի սպիտակի:
Առյուծը առյուծ է մնում նույնիսկ վանդակում։
Օձը մնում է օձ, էգ լինի, թե՝ որձ:
Շունը հավատարիմ է, կատուն` գող:
III. Ներքին և արտաքին որակների անհամապատասխանություն
Էշն էն էշն է, փալանն է փոխված:
Սուսիկ-փուսիկի քացին ուժեղ կլինի:
Խոզի քթին ադամանդ չի սազի:
Ամեն փայլող բան ոսկի չէ:
IV. Խելքի, գիտելիքի, իմաստնության արժևորում կյանքում և հարաբերություն
ներում sjjs
Լավ է գիտունին գերի, քան անգետին սիրելի:
Թող չսեն, թե էշ է, թող ըսեն,թե` գեշ է:
Աստված որ ուզում ա մեկին տունը քանդե, առաջ խելքն ա առնում:
Լավ է կույր լինես աչքով, քան մտքով։
Իմաստուն խոսքի տերը կմեռնի, բայց խոսքը չի մեռնի:
Խելոքի հետ կորցրածը կորած չէ, հիմարի հետ գտածն է կորած:
Եթե չգիտես ինչ անես, ոչինչ մի արա
Խոսքի վերջը սկզբից է երեւում:
V. Արհեստի արժևորում, աշխատանքի գնահատում
Ամառը թե չքրտնես, ձմեռը չես լիանա:
Գործը էշ է, որ բիզ չտաս, չի գնա:
Ինչ ցանես , այն էլ կհնձես:
Ով աշխատի, նա կուտի
Աշխատողը անոթի չի մնա:
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Փեշակը ոսկի ա:
Արհեստավորի երեխան մինչև կեսօր սոված կմնա:
Արհեստը կաթ-կաթ աղբյուր է, եթե չվարարի, չի էլ պակասի:
Արհեստ ունեցողը մինչև կեսօր է սոված, չունեցողը` մինչև իրիկուն:
Թամբալը գիտի, թե հացը ծառի վրա է աճում:
Աղքատությունն ամոթ չէ, կեղտոտությունն է ամոթ:
Վռազողի կնիկը տղա չի բերի:
Իշից բռնացրա, որ ձիուն հասնես:
Մի ձեռքով երկու ձմերուկ չես բռնի:
Այսօրվա գործը, վաղվան մի թող:
Ճաշ եփողները որ շատ լինեն, ճաշը կամ աղի կանեն, կամ անալի:
VI. Զգոնություն, շրջահայացություն, ճկունություն, խորամանկություն
Լեզուդ կարճ պահես՝ կապդ երկար կլինի:
Մունջ կատուն շատ մուկ կբռնի, քան խոսունը:
Ճիշտ խոսողի ձին պիտի թամբած լինի:
Եթե կուզես թշնամուդ հաղթել, նրա լեզուն սովորիր:
Մարդը լեզվով կբռնվի, անասունը` սանձով:
Որ գյուղը գնաս, էն տեղի գդակը դիր:
Շան հետ ընկերացիր, փետը ձեռիցդ մի’ գցիր:
Շան անունը տուր, փետը վերցրու:
Ոսկոր բերող շունը ոսկոր էլ կտանի:
Գայլի հետ ընկերացի, դագանակը ձեռիցդ մի’ գցիր:
Գայլի հետ ախպերություն չի արվի:
Եթե կուզես թշնամուդ հաղթել, նրա լեզուն սովորիր:
Մարդը լեզվով կբռնվի, անասունը` սանձով:
Դուզ խոսողի գլուխը ծակ ա:
Շիտակ ասողը տեր չունի:
Շատ հաչան շունը ոչխարին գել կբերի:
Երկու աչքիդ մեկին մի՛ հավատալ: - հեռատեսություն
VII. Պատճառ-հետևանք
Մարդու քաշածը իր խելքից է:
Փոս փորողը ինքն է փոսն ընկնում։
Անխիղճ մարդի հացը երկաթ կդառնա:
Լավ ձիու գարին են ավելացնում, վատինը՝ թակը
VIII. Սոցիալական անարդարություն/անհավասարություն
Մածունը կատուն է կերել, թակը՝ երեխան:
Աշխարհը ծով, ես` ծարավ:
Կուշտը սովածի վիճակը չի հասկանա:
Աղքատն ասավ` կատուն ջիգյար կերավ, չհավատացին, հարուստն ասավ` մուկն
երկաթ կերավ, հավատացին։
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