
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ 

ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Ավանդական ասեղնագործություն կանանց համար» ծրագիրը 

ֆինանսավորվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն 

ընկերության (ԳՄՀԸ) ԵՄ «Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար» 

ծրագրի շրջանակում   

 «ՀԱԼԷՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական 

կազմակերպությունը իրականացնում է ծրագիրը 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ 

ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ  
 

Հայկական 

ասեղնագործության 

լավագույն և ինքնատիպ 

կարատեսակները 

հիմնականում կրում են 

Կիլիկիայի հայկական 

թագավորության և 

Կապադովկիայի 

տարածքի երբեմնի 

ծաղկուն և զարգացած 

հայաբնակ քաղաքների 

անունները։ Սակայն դա 

չի նշանակում, որ 

Հայաստանի մյուս 

գավառները հեռու էին 

գեղեցկագույն 

արհեստից։ Արտակարգ 

հետաքրքրություն են 

ներկայացնում Արցախի 

(հատկապես Շուշի և 

Գանձակ քաղաքները), 

Թիֆլիսի, Երևանի, 

Աստրախանի, Նոր 

Ջուղայի, Հալէպի և այլ 

վայրերում ստեղծված 

աշխատանքները։ 

Պատմական 

Հայաստանի բոլոր 

վայրերում 

ասեղնագործել են նաև 

ծիսական իրեր։ 
 

Հնուց ի վեր արվեստի 

որոշ ճյուղեր 

զարգացման 

անհամեմատ բարձր 

աստիճանի են հասել  

հայ ժողովրդի  

ստեղծագործ տաղանդի 

շնորհիվ։ 

ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻՑ ԴԵՊԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Այնթապի կար»․  Այնթապ քաղաքը գրականության մեջ 

հիշատակվում է 10-րդ դարից։ Այնթապում բնակվում էր 

ավելի քան 20.000 հայ, որոնց զգալի մասը զբաղվում էր 

ասեղնագործությամբ։ Այնթապի կարի մեջ 

կարևորագույնը թափանցիկ կտորն է, որից ուղիղ և 

հատվող թելեր են հանվում, ապա հենքի թելերի 

համրումից հետո գործվում է զարդանախշը։ 
 

«Մարաշի գործ»․ Հնագույն ժամանակներից Մարաշը 

հայտնի է որպես արհեստների և արվեստների ծաղկյալ 

կենտրոն։ Մարաշի մշակույթի կարևորագույն 

դրսևորումներից է Մարաշի ասեղնագործությունը, որը 

առանձնակի տեղ է գրավում հայկական 

ասեղնագործական արվեստում։  Մարաշի գործը եզակի է 

և բանվածքի և  զարդանախշերի մշակման տեսակետից: 

Այն սերնդե սերունդ ավանդաբար փոխանցվելով մինչեւ 

օրս պահպանել է իր առանձնահատկություններն ու 

զարդանախշային համալիրը: Այն ունի երկու առանձին 

ճյուղ, առաջինը՝ հարթակարն է, երկրորդը՝ 

գաղտնակարը՝ հյուսված կարը, որ հատուկ է միայն 

Մարաշին: 
 

Հայկական ասեղնագործության մեջ կարևորագույն տեղ է 

զբաղեցնում «Ուրֆայի ասեղնագործությունը»։ 

Անվանումը սկիզբ է առել Ուրֆա քաղաքից, որը հին 

Եդեսիան էր։ Տեղական կարն այնքան ընտիր էր, որ 

հայտնի էր որպես «Ուրֆայի նախշ», «Ուրֆայի ասեղ», կամ 

«Ուրֆայի հարթակար» անվանումներով։ Այս կարը 

նույնպես թելաքաշ է, հարթակարի հավելումներով։ 

Ուրֆայի հայ կանանց ձեռքի աշխատանքները 19-րդ դարի 

վերջում 20-րդ դարի սկզբին արտահանվում էին 

միջազգային շուկա։ 
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ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

«Հալէպ» 

հայրենակցական 

բարեսիրական 

կազմակերպությունը 

2015թ․  մայիս ամսից 

մեկնարկեց 

«Ավանդական 

ասեղնագործության 

դասընթացներ կանանց 

համար» ծրագիրը ԵՄ 

«Թիրախային 

նախաձեռնություն 

Հայաստանի համար» 

ծրագրի շրջանակում 

Գերմանիայի 

միջազգային 

համագործակցություն 

ընկերության (ԳՄՀԸ) 

ֆինանսավորմամբ։ 

Ծրագրի հիմնական 

նպատակն էր նպաստել 

սիրիահայ վարպետների 

և անմիջական շահառու 

սիրիահայ և տեղաբնակ 

կանանց սոցիալական 

պայմանների 

բարելավմանը, տարածել 

հայկական ավանդական 

ասեղնագործության 

ճյուղերը, ինչպես նաև 

խթանել կանանց 

ձեռներեցությունը և 

տնտեսական 

մասնակցությունը 

Հայաստանում։ 

Ծրագրին մասնակցում 

էին ավելի քան 40 

սիրիահայ և տեղաբնակ 

կին։  

ԾՐԱԳՐԻ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ծրագիրը լավագույն փորձի, գիտելիքների 

փոխանակման և հմտությունների ուսուցման հաջողված 

օրինակ է իր մի շարք առավելություններով հանդերձ։ Այն 

չի պահանջում էական ֆինանսական ներդրումներ, 

արդյունքերը շոշափելի են, իսկ ձեռք բերված 

գիտելիքներն ու հմտությունները կարող են ծառայել ողջ 

կյանքի ընթացքում։ Հանդիսանալով էկոլոգիապես 

մաքուր, ոչ-ծախսատար, սակայն ժամանակատար և 

աշխատատար,  այս բարձրարժեք գործերը մեծ 

պահաջարկ են վայելում հայկական և միջազգային 

շուկաներում։  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ  

Մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ «Հնագույն 

ժամանակներից դեպի արդիականություն» խորագրով 

իրականացվեցին «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀ կազմակերպության 

կողմից «Հայկական ավանդական ասեղնագործության 

դասընթացներ կանանց համար» ծրագրի շրջանակում:  

Հանդիպումները նպատակաուղղված էին շահառու 

կանանց և հանրությանը ներկայացնել Արևմտյան 

Հայաստանի ավանդական ասեղնագործության հին և 

ժամանակակից ճյուղերը, մասնավորապես՝ դրանց 

պատմական զարգացման ուղիները և 

առանձնահատկությունները, մեծ շեշտադրումով 

Մարաշի գործ, Մարաշի հարթակար, Այնթապի կար և 

Ուրֆայի կար թեմաների վրա։ Հանդիպումները վարել է 

Հալեպի Մարտիրոս Սարյանի անվան արվեստի 

ակադեմիայի ղեկավար, նկարիչ` Հրազդան Թոքմաջյանը։          
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ 

ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ-ՎԱՃԱՌՔ 
 

2015 թ. նոյեմբերի 9-ին «ՀԱԼԷՊ» 

կազմակերպությունում տեղի ունեցավ 

հայկական ավանդական 

ասեղնագործության աշխատանքների 5-

օրյա բարեգործական ցուցահանդես-

վաճառքի հանդիսավոր բացումը:  
 

Ցուցահանդես-վաճառքն, որը գործեց ս/թ 

նոյեմբերի 9-ից 13-ը, ամփոփեց 

«Ավանդական ասեղնագործության 

դասընթացներ կանանց համար» ծրագիրը։ 

Ծառայելով իր նպատակին` ծրագիրը 

խթանեց Հայաստանի քաղաքացիական 

կյանքին սիրիահայ և տեղաբնակ կանանց 

ակտիվ մասնակցությունը և նպաստեց 

հայկական ավանդական 

ասեղնագործության, մասնավորապես 

Ուրֆայի, Վանի, Դանթել և Նորվէկիան 

ասեղնագործության պահպանմանը և 

տարածմանը։ 
 

Միջոցառմանը ներկա էին ՀՀ Սփյուռքի 

նախարարության, Գերմանիայի 

միջազգային համագործակցություն 

ընկերության, մի շարք գործընկեր 

կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև «ՀԱԼԷՊ» 

կազմակերպության գործադիր մարմնի 

անդամները, ծրագրի մասնակից 40 

սիրիահայ և տեղաբնակ կանայք և այլ 

հրավիրյալներ։ 
 

Ծրագրի մասնակից կանայք այցելուների 

հոծ բազմությանը ներկայացրեցին իրենց 

կողմից պատրաստված Ուրֆայի, Վանի, 

Դանթելի և Նորվէկիան 

ասեղնագործությունների մոտ 60 

յուրօրինակ և գեղեցիկ նմուշներ։ 

Միջոցառման ավարտին կանանց 

շնորհվեց մասնակցության 

հավաստագրեր, ինչպես նաև փաթեթներ` 

ասեղնագործության համար անհրաժեշտ 

պարագաներով՝ ապահովելու նրանց 

շարունակական գործունեությունը 

ծրագրի ավարտից հետո։ Ծրագրի 

իրականացումն արժեքավոր ներդրում էր 

թե՛ սիրիահայ և թե՛ տեղաբնակ կանանց 

կյանքում։ 
 

Միջոցառումը լուսաբանեցին «Շանթ», 

«Արմնյուզ», «Ազդարար», «Արմենիա», 

հեռուստաընկերությունները, 

«ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ» լրատվական 

գործակալությունը և Հայաստանի 

հանրային ռադիոն:  
 

5 օր շարունակվող ցուցահանդես 

վաճառքը գրավեց հանրության լայն 

խավերի ուշադրությունը և 

հետաքրքրությունը։ Ցուցահանդես 

վաճառքից ստացված հասույթը 

կտրամադրվի ծրագրի մասնակից 

սիրիահայ և տեղաբնակ կանանց ի 

աջակցություն նրանց ընտանիքների։ 
 

Այս արժեքավոր ծրագիրը 

հնարավորություն ընձեռեց սիրիահայ և 

տեղաբնակ շահառու կանանց անվճար 

մասնակցելու և ուսանելու հայկական 

ավանդական Ուրֆա, Վան, Դանթել և 

Նորվէկիան ասեղնագործությունների 

հմտությունները։  
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