
Աշխարհում առկա տարածված ֆեմինիստական տեսություններից մեկը քուիր 

տեսությունն է, որը ձևավորվել է քուիր ֆեմինիստական մոտեցման ու փորձի հիման վրա։ 

Ֆեմինիզմը բավականին հայտնի հասկացություն է, չնայած որ շատ համատեքստերում 

այն հասկացվում է կարծրատիպային ու սահմանափակ կերպով։ Ֆեմինիզմ բառը 19-րդ 

դարի վերջում սկսվել է շրջանառվել եվրոպական երկրներում և ԱՄՆ-ում ապրող 

ակտիվիստ կանանց միջև, իմաստավորվելով որպես  կանանց և տղամարդկանց միջև 

հավասարության հասնելու պայքարի քարոզ, առայսօր տարածվելով աշխարհով մեկ։ 

Տարբեր աշխարհագրական վայրերում, տարբեր լեզուներում և տեսությունների 

թարգմանություններում, ներառյալ հայերենում, ֆեմինիզմ եզրույթը կրել է տարատեսակ 

իմաստներ, մոտեցումներ և արտացոլել քաղաքականություններ։ 

  

Չնայած նրան, որ թե՛ ֆեմինիստ և թե՛ քուիր իրականությունները շարունակաբար 

գոյություն են ունեցել տարբեր ժամանակներում և տարածքներում, այս երկու 

հասկացությունների սահմանումները և մեկնաբանությունները մոտ մեկ դար է ինչ 

դիտարկվում և քննարկվում են որպես գիտության առարկաներ։ Քուիր հասկացությունը 

առավել կարճ պատմություն ունի, սկիզբ առնելով ԱՄՆ-ում 1970-ականներին՝ բուն 

"քուիր" բառը վերաիմաստավորելու փորձ։  "Քուրի"-ը անգլերենից թարգմանաբար 

նշանակում է "տարօրինակ", սակայն ամերիկյան կոնտեքտում այն ունեցել է բացասական 

իմաստ և կիրառվել է ոչ ընդունելի սեռականություն և/կամ գենդերային ինքնություն 

ունեցող անձանց նկատմամբ ատելություն քարոզելու և նվաստացնելու նպատակով։ 

  

 Երբ 1969 թ.-ին Stonewall ապստամբությունից սկսվեց ԼԳԲՏ շարժումը, "քուիր" բառի 

սահմանումն ավելի ու ավելի ընդլայնվեց և վերաիմաստավորվեց, դառնալով ԼԳԲՏ 

համայնքն իր ներսից հզորացնող հասկացություն։ Հետաքրքիր է, որ հայկական 

կոնտեքստում մենք նման պատմություն չենք ունեցել "տարօրինակ" բառի շուրջ, սակայն 

"քուիր"-ը միևնույն է շրջանառվում է ֆեմինիստական և ԼԳԲՏ համայնքներում, որպես 

ինքնության կոչում։ Ինչպիսի՞ հարցեր է իր մեջ պարունակում և արտացոլում 

հայաստանյան "քուիր" բառի պատկերացումը/պատկերացումները։ Ինչպիսի՞ իմաստներ 

է "քուիր"-ը կրում կամ կորցնում թարգմանելով "տարօրինակ"-ը մեր համատեքստում։ 

  

Վերաիմաստավորելով "քուիր" եզրույթը ԼԳԲՏ և ֆեմինիստական համայնքները 

բախվում են ոչ միայն սեռականության և գենդերային համակարգերի դասական 

ձևաչափերին, այլև մարդու ինքնության բոլոր բաղադրիչներին, ինչպիսիք են՝ սեռը, 

տարիքը, ռասսան և էթնիկ պատկանելությունը, դասակարգը, մարմնի կազմվածքը, մաշկի 



գույնը, պատմությունը և այլն։ "Քուիր"-ը թե՛ տեսության մեջ և թե՛ իրական կյանքում 

ձևափոխում և խախտում է բոլոր ընդունված կարգերը և հասկացությունները 

ինքնության, հասարակության կազմության և կառույցների մասին։ Այն այլևս չի կարող 

լինել սահմանափակող երկակի հասկացություն մարմնի, կյանքի և աշխարհի մասին։ 

"Քուիր"-ն ինքնություն չի կարող լինել, չնայած նրան որ ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև 

Հայաստանում, արդեն ընդունված է նույնականանալ որպես "քուիր"՝ ի նկատի ունենալով 

"ոչ ավանդական սեռական և/կամ գենդերային կողմնորոշում" ունեցող անձ։ Իրականում 

քուիրը գործողություն է և անընդհատ տեղի ունեցող երևույթ։ Քուիրը ֆեմինիզմի մեջ 

տեղավորվում է ճիշտ այսպես՝ ուղղորդելով ֆեմինիստական քննարկումները դեպի 

մարմնի, մտքի և տարատեսակ սահմանումների եզրեր։ 

  

Քուիր ֆեմինիզմը աշխարհում եղած-չեղած կառույցները և համակարգերը քննադատելու, 

վերաիմաստավորելու, մասնատելու և վերափոխելու հնարավորություն է։ Այս 

հասկացությունը տարբերվում է ֆեմինիստական այլ ճյուղերից՝ մերժելով ինքնույթունը 

որպես բնական կամ էական երևույթ։ Փոխարենը, քուիր ֆեմինիզմը դիտարկում է 

ինքնությունը որպես կառույց՝ կառուցված շրջակա միջավայրի, տեղի համատեքստի, 

անհատական փորձառության, ինչպես նաև պատմության հիման վրա։ Այսպիսով, քուիր 

ֆեմինիզմը հաճախ բախվում է ԼԳԲՏ շարժման հետ, հակադրվելով այն 

գաղափարախոսությանը, որ մարդիկ ծնվում են այսպես կամ այնպես։ Նման 

դիսկուրսները սովորաբար փորձում են մեղմացնել և արդարացնել ոչ հետերոսեքսուալ 

լինելը, պնդելով այն համոզմունքը, որ եթե ընտրություն լիներ՝ իհարկե բոլորը կընտրեին 

հետերոսեքսուալ լինել։ Այս մոտեցումը, սակայն, արդեն իսկ իր մեջ պարունակում է 

որոշակի պատկերացում, ի դեպ՝ շատ սահմանափակ պատկերացում, այն մասին, որ 

հետերոսեքսուալությունը նորմատիվ սեռականություն է, և բոլոր այլ 

սեռականությունները շեղված են նորմայից։ 

  

Քուիր ֆեմինիզմը դիտարկում է սեռականությունը որպես փոփոխական, հոսող և 

վերափոխվող, ճիշտ այնպես ինչպես ամեն ինչ բնության և կյանքի մեջ։ Սեռականությունը 

համարվում է շեղում երբ մենք ապրում ենք ոչ առողջ հասարակության և համակարգի 

մեջ, որտեղ փորձ է արվում մարդուն կառավարել սեռականության (և ոչ միայն) շուրջ 

կարգ ու կանոններ դնելով։ Ի վերջո մեր սեռականությունը միայն սեքսի մասին չէ, այլ 

կյանքի, դրա հոսքի, ներքին ստեղծարար ուժերի և կարողությունների և ամենակարևորը՝ 

սեռականությունը մեր երևակայության մասին է։ Ինչքանո՞վ ենք մենք պատրաստ և 

համարձակ մեր պատկերացման մեջ ինքներս մեզ և միմյանց տեսնել ճնշող 



համակարգերից, կարգերից և կանոններից անդին։ Ինչքանո՞վ ենք մենք պատրաստ շեղվել 

մեր ապրածի և կյանքի վրա դրված ճնշող ու սահմանափակող կարգ ու կանոնից։ 

Ինչքանո՞վ ենք մենք համարձակվում հայտնաբերել "տարօրինակը"։ Ինչքանո՞վ ենք 

անվախ մոտենում տարօրինակին։    
 

 

 


