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ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ
Սոնա Մանուսյան
«Մեր օրերում մշակույթի հարցերը, կարծես, զգայուն
նյարդի են դիպչում. դրանք միանգամայն սահուն
վերածվում են ինքնության ցավոտ հարցերի»:
Ռենատո Ռոզալդո, «Մշակույթ և ճշմարտություն»

Ինքնության հասկացությունն այսօր քննարկման անբաժան, եթե ոչ՝ հիմ
նական մաս է ոչ միայն անձ և փ
 ոքր խմբեր, այլև հանրություններ ևազգեր
բնութագրել իս: Ազգային ինքնությունների վերաբերյալ լայնորեն գործած
վում են պահպանման խնդիր, անցումայնություն, գլոբալացման ազդե
ցություն, կառուցում, վերարժևորում հասկացությունները: Միևնույն ժամա
նակ, քիչ է խոսվում և հետազոտվում, թե ինչպիսին է, ինչ բովանդակություն
ունի այսօրվա կառուցվող, վերարժևորված կամ ճգնաժամային ինքնությունը
հոգեբանական տեսանկ յունից: Ասվածը բնորոշ է, մասնավորապես, հայկա
կան ինքնության վերաբերյալ պատկերացում ներին. դրանք հիմ նականում
խիստ ընդհանրական են ու դելկարատիվ, դրանցում հաշվ ի չեն առնվում
ազգային հանրության բազմաշերտ, անհամասեռ լինել ը, ինչպես նաև այն
կոնկրետ հոգեբանական մեխանիզմ ները, որոնցով անձն ապրում, պահ
պանում կամ վերանայում է իր էթնոմշակութային պատկանելությունը: Այս
հոդվածով նպատակ ունենք վերլուծել և համակարգել ազգային ինքնության
էմպիրիկ հետազոտման տեսական հիմքերը հոգեբանության մեջ:

Ազգային ինքնության հիմնախնդիրը սոցիալական
գիտություններում
Էթնոս և ազգ, էթնիկական և ազգային ինքնություն
Ազգային, էթնիկական, մշակութային և ցանկացած այլ կոլեկտիվ ինք
նության վերաբերյալ մոտեցումները կախված են հենց ազգ, էթնոս, մշա
կույթ հասկացությունների հայեցակարգային ըմբռնումից։ Ազգային ինք
նությունն ընդունված է տարբերակել էթնիկական ինքնությունից, քանի որ
ազգ և էթնոս կատեգորիաները ևս նույնական չեն։ Ամենաընդհանուր գծերով
կարել ի է ասել, որ էթնիկականի մասին խոսել իս առավելապես շեշտվում են
ծագման, արխաիկության, անցյալ ի, արմատների և մշակութային-ավանդա
կանի հարցերը, իսկ ազգային ոլորտն արդեն ենթադրում է պետականություն,
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ընդհանուր տարածք և ազգայնական գաղափարախոսության առկայություն,
ինչպես նաև որոշակի նորմերով կարգավորվող քաղաքացիական հան
րությանը պատկանելություն: Ազգային ինքնությունն ընդգրկում է էթնիկա
կան ինքնության բնութագրերը, սակայն չի հանգեցվում դրան և հանդես է
գալ իս էթնոմշակութային ու պետական-քաղաքացիական ասպեկտների
ամբողջությամբ: Ի տարբերություն էթնիկական ինքնության` այն համարվում
է կազմակերպվածության որոշակի աստիճան ունեցող ազգային հանրույթ
ներին բնորոշ: Էթնիկականի և ազգայինի նույնական չլինել ը հասկանալ ի է
դառնում ազգ-պետություն չունեցող բազմաթիվ էթնոսների (օրինակ` գնչու
ներ) օրինակով: Ինչևէ, այս իմաստային տարբերակումը բացարձակ կարգա
վիճակ չունի, և ժամանակակից հանրություններում ինքնության պրոցեսներ
ուսումնասիրել իս գործ ունենք երկու ոլորտի հետ միաժամանակ: Կարող ենք,
հետևաբար, օգտագործել էթնոազգային ինքնություն կամ արդեն իսկ էթնի
կականի իմաստն իր մեջ պարունակող` ազգային ինքնություն եզրը: էթնիկա
կան ինքնության քննարկումը հաճախ զուգադրվում է նաև մշակութային ինք
նության հետ, քանի որ էթնոսը և մշակույթը փոխկապված հասկացություն
ներ են: Շատ ուսումնասիրողներ նախընտրում են կիրառել էթնոմշակութային
ինքնություն տարբերակը: Իհարկե, այստեղ ևս համընկնումը միայն մասնակի
է. նախ՝ մշակութային ինքնությունը ներառում է նաև սեռի/գենդերի, կրոնա
կան հավատքի և այլ բաղադրիչներ, և, բացի այդ, անձն իր անհատական
ուղով կարող է հեռանալ իր ծագման էթնոսի մշակույթից` միաժամանակ
ձևավորելով մեկ այլ մշակույթի պատկանելության ամուր զգացում:
Էթնիկականի և քաղաքացիականի առնչությունը արևմուտք-արևելք
դիխոտոմիայի շրջանակներում
Մ իջմշակութ ային հաղորդ ակցութ յան, ինչպես նաև ազգ այնակա
նության ուսում նասիրությունների համատեքստում էթնոմշակութ ային
ինքնությունը (ethnic identity, ethno-cultural identity) դիտարկվում է որպես
տարբերության վրա հիմնված, հետև աբար` կոնֆլ իկտի պոտենցիալ
պարունակող, բաժ անարար ուժ ժամանակակից, հատկապես` բազմէթ
նիկ հասարակություններում: Այն հակադ իր համեմատման մեջ է դրվում
ավել ի մեծ ընդհանրության զգացում և փոխադ արձ ընդ ունում ապահո
վող` քաղաքացիական կամ արևմտյան տիպի ինքնության հետ: Առհասա
րակ, ազգ երի և ազգ այնականության ուսում նասիրություններում քաղա
քացիական և էթնիկական տիպերի տարբերակումը շարունակում է մնալ
ամենատարածված մոտեցումներից մեկը: Այս բաժ անմանը լծորդված է
արևմուտք-արև ելք բաժ անումը` այսպիսով Արևմտյան Եվ րոպայի երկր
ները և ԱՄՆ-ը դիտարկելով որպես քաղաքացիական, իսկ Գ երմանիան

180

և Արև ել յան Եվրոպան (այդ թվում` հետխորհրդ ային տարածքը), ինչպես
նաև եվրասիական երկրները` որպես էթնիկական հիմքի վրա կառ ուց
ված ազգ եր [22, 15]: Այս տրամաբանության մեջ առ անձնացվում է նաև
ազգ ի «ներառ ական» (inclusive) կոնցեպտ` հիմնված քաղաքացիության
և տարածքի ընդհանրության վրա (եթ ե ընդ ունում ես քաղաքացիական
նորմերը, միացիր) և բացառման սկզբունքով (եթ ե ծագ ումով մեզ նման
չես, չենք ընդ ունում) կառ ուցվող ազգ ային կոնցեպտ` հիմնված ընդհանուր
ծագման և էթնիկության վրա [22]: Ազգ այնականության հայտնի ուսումնա
սիրող Է. Սմիթ ի արևմտյան կամ քաղաքացիական ազգ ի մոդ ելում ազգ ա
յին միասնությունը հիմնվում է պատմականորեն ընդհանուր տարածքի,
օրենքների և ինստիտուտների, քաղաքացիների իրավաքաղաքական
հավասարության, քաղաքացիական մշակույթ ի և գ աղափարախոսության
ընդհանրության վրա, իսկ «ոչ արևմտյան» էթնիկական ազգ ը հիմնված է
ծագման կամ ենթ ադրյալ ծագման վրա` այդպիսով իր անդ ամների կող
մից ընկալվելով որպես «երև ակայական մեծ ընտանիք»: Ընդ ունելով, որ
ցանկացած ազգ այնականություն այս կամ այն համամասնությամբ և ձև ով
ներառ ում է և՛ քաղաքացիական, և՛ էթնիկ տարրեր` Է. Սմիթ ը, այնուհան
դերձ, քաղաքացիական/էթնիկական բաժ անումը վալ իդ և օգտակար էր
համարում [մեջբերված ըստ 15]:
Կարել ի է ասել, որ ազգ ության արևմտյան կոնցեպցիան անուղղա
կիորեն քաղաքացիական ինքնությունն էթնիկականից վեր է դնում և
պարունակում է լատենտ բացասական գնահատական իրենց ինքնա
վարության և ազգ ային ինքնության համար պայքարող փոքր ազգ երի
հավակնություններին: Վ երջին շրջանում ազգ ային ինքնության արև ելքարևմուտք դիխոտոմիան քննադ ատվում է հենց գնահատողական լինելու
և չափանիշների միակողմանիության համար [15]: Ներկայումս միտում կա
ավել ի շատ խոսել ազգ ային ինքնությունների բարդ և բազմամակարդ ակ
լինելու մասին, որոնք այս կամ այն հարաբերակցությամբ ներառ ում են
և՛ քաղաքացիական, և՛ էթնիկական բաղադրիչներ: Հատկապես դժվար
է լինում ազգ ային ինքնությունը երկու տիպերից որև է մեկին դասակար
գել սփյուռք ունեցող ազգ երի (այդ թվում` հայերի) դեպքում, որը, մի կող
մից, չափազանց բազմատարր է` էթնիկ համարվելու համար, մյուս կող
մից` «չտեղակայված»` քաղաքացիական համարվելու համար: Այսպիսով,
մոտեցում ները հետզհետե տիպաբանությունից անցում են կատարում
կառ ուցվածքային վերլուծ ությունների:
Վ երը քննարկված ազգ ային ինքնության վերլուծ ությունները հիմնա
կանում աշխարհաքաղաքական ուղղված ություն ունեն, սակայն դրանք
կարող են հաշվ ի առնվել ազգ ի հոգ եբանական վերլուծ ություններում:
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Ազգային ինքնություն, ազգակերտում և դիսկուրս
Եթե նախկինում, իսկ ավելի կոնկրետ` մինչև 1980-ականների վերջը,
էթնիկ-ազգային ուսումնասիրություններն առավելապես սևեռված էին արմատ
ների, պատմության, ձևավորման, այլ կերպ ասած՝ անցյալի չափման հարցերի
վրա, ապա ներկայումս դրանք արդեն ներկայի և ապագայի առանցքի վրա
են տեղավորված: Ուշադրության առարկա են այն գործընթացները և երևույթ
ները, որոնք ցույց են տալիս տվյալ ազգային հանրույթի միտումները, նպա
տակ-պատկերացումները, ինքնաձևակերպումը։ Հետպոզիտիվիստական
ռեալիզմի դիրքերից ենթադրվում է, որ մեր բոլոր գիտելիք-պնդումները թե՛
արտաքին աշխարհի, թե՛ մեր ներքին ես-ի մասին, ներառյալ պնդումները մեր
փորձի, հիշողության և ինքնության (այդ թվում` խմբային) մասին, կառուցվում
են դիսկուրսիվ, խոսքային միջոցներով [3, 6]: Ազգի կոնստրուկտիվիստական
հայտնի ըմբռնումներից մեկն առաջադրել է Բ. Անդերսոնը, որը ներմուծեց
պատկերացված համայնք (imagined community) կոնցեպտը՝ ցույց տալու համար,
որ ազգը հանրություն է, որ զանազան հնարներով (ազգային գաղափարախո
սություն, ԶԼՄ ևն) սոցիալապես կառուցվում և ապա պատկերացվում է մարդ
կանց կողմից, ովքեր իրենց ընկալում են որպես այդ խմբի մաս [1]։ Բ. Անդեր
սոնի համար ազգը պատկերացված հանրություն է այն իմաստով, որ բնական
խումբ չէ` հիմնված իր անդամների ամենօրյա անձնական փոխգործողության
վրա։ Փոխարենը՝ անդամներն իրենց մտքում ունեն միմյանց մերձության
մասին մենթալ պատկերը։ Անդերսոնը հանրության «ազգայնացման» մեջ մեծ
դեր է տալիս տպագիր ԶԼՄ-ին, որով քաղաքական և մտավորական էլիտան
«աշխատում է մարդկանց հետ» [նույն տեղում]։ Հոբսբաումը դիտարկում է
հաղորդակցման դիսկուրսիվ ցանցերի, ծիսականացված գործողությունների
ու խորհրդանշական համակարգի դերն ազգային հանրությունների կերտման
մեջ։ Նրա համար ազգ հասկանալը նշանակում է հասկանալ այդ ստեղծվող կամ
«հնարվող» ավանդույթների (invented traditions) գենեզիսը և ֆունկցիան [30]:
Այսպիսով, ազգը դիտարկվում է որպես նոր ժամանակի տեքստ, որը պետք է
դեկոնստրուկցիայի ենթարկել և մեկնաբանել։ Կոնստրուկտիվիստական ոգով
ազգի վերլուծությունները բազմաթիվ են, դրանց մեծ մասը, եթե ոչ` բոլորը,
ազգակերտման (nation-building) մասին խոսելիս շեշտադրում է ազգային ինք
նության կառուցման (identity construction) ասպեկտը: Հրապուրվածությունն
ազգայինի սուբյեկտիվության, փոփոխելիության գաղափարներով հասնում է
նրան, որ անտեսվում են ազգերի գոյացման և ինքնագիտակցության բնական,
պատմական տարբերությունները, նրանց ներքին հոգեբանական կյանքի
առանձնահատկությունները և այն հանգամանքը, որ կամայական էթնոմշա
կութային հիմքից կամայական ազգային ինքնություն չի կարող կերտվել։ Կարճ
ասած՝ բացակայում է այն հարցը, թե ինչու է այս կամ այն ազգը ձևակերպում
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կամ պատկերացնում իրեն հենց այսպես ևոչ` այլ կերպ: Ք
 իչ է քննարկվում
նաև այն, թե ինչ հոգեբանական մեխանիզմներով է տեղի ունենում այդ ընդ
հանուր համայնքի պատկերի ձևավորման գործընթացը, և պատահական չէ,
որ այս մոտեցումներում չեն քննարկվում հիշողություն, ապրում հիմնարար
հասկացությունները: Ինքնության պրոցեսները և՛ անհատական (ինքնակեն
սագրական նարատիվներ), և՛ կոլեկտիվ (ազգային անցյալի, պատմության
սիմվոլիկ կերտում, ազգային նարատիվներ) մակարդակներում սերտ կապ
ունեն կոլեկտիվ հիշողության հասկացության հետ, որն, իր հերթին, դիտվում
է ոչ թե որպես փաստագրված անցյալի մտաբերում և վերարտադրություն, այլ
պարբերական նորովի ընթերցում, նոր ինքնության կառուցում [5, 7, 11]: Ինչ
պես անձնային նարատիվն է ապահովում անձի ինքնակենսագրական-ինք
նագիտակցական հյուսքը և կյանքի տարբեր փուլերում կարող է վերապատմ
վել տարբեր կերպ, այնպես էլ ազգային ինքնությունը կարելի է դիտել որպես
ազգի և պատկանելության մասին ամբողջական պատմությունների հյուսման,
փոխանցման և վերափոխման գործընթաց:
Ազգային ինքնության խորհրդանշական համակարգը
Ազգ ային հանրույթ ը միշտ միտված է իր գոյությունը և սահմանները
նաև սիմվոլ իկ միջոցներով պահպանելուն: Ոտնձգ ությունները խորհրդ ան
շական համակարգ ի հանդ եպ (օրինակ` դրոշի այրում կամ անգ ամ` ազգ ա
յին կերակուրի վերագրում մեկ այլ ազգ ի) կարող են նույնքան իրական
հուզական հակազդ ում ներ առ աջ բերել, որքան ֆիզ իկական բնաջնջման
իրական սպառնալ իքը:
Է. Սփայսերը ձևակերպում է ժողովուրդը ոչ ավել ի, ոչ պակաս, քան որպես
մարդկային անհատների որոշարկվող ամբողջություն, ովքեր հավատում են
ինքնության խորհրդանիշների տվյալ համակարգին [16]։ Ջ. Արմսթ
րոն
գի
համոզմամբ՝ սիմվոլները կարևոր են էթնիկ-ազգային ինքնության պահպան
ման համար՝ սահմանապահի պես տարբերակելով «մեզ» ու «նրանց», ընդ
որում՝ սիմվոլները ֆունկցիոնալ են նաև այդ «ուրիշների» համար, քանի որ
ապահովում են նրանց հետ սիմվոլ իկ հաղորդակցումը։ Նա գտնում է, որ
միֆը, խորհրդանիշը և հաղորդակցումը էթնիկ ինքնության հիմնաքարերն են
և դրա վերլուծության երեք հիմնական բաղադրիչներ [մեջբերված է ըստ 14]։
Մ. Տիմոֆեևը ևս սեմիոտիկ կոնստրուկտիվ իստական դիրքերից է դիտարկում
ազգերի գոյության ֆենոմենը` ներմուծելով «նացիոսֆերա» (ազգոլորտ) կոն
ցեպտը: Նա ազգային նույնականացումը ներկայացնում է որպես սեմիոտիկ
և դիսկուրսիվ գործընթաց, իսկ ազգն այդ տեսանկյունից սահմանում որպես
պոլ իսեմանտիկ (բազմիմաստ) համակարգ: Նացիոսֆերան սոցիալական և
նշանային այն տարածքն է, որտեղ իրականացվում է ազգային դիսկուրսը,
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որի միջոցով տեղ ի են ունենում էթնիկության «ազգայնականացման» և
ազգի «էթնիկացման» փոխհյուսված գործընթացները [29]: Նացիոսֆերայի
և սեմիոսֆերայի ձևավորման մեջ նա առանձնացնում է տարբեր կարգի այն
պիսի հատկանիշներ և գործընթացներ, ինչպիսիք են լեզուն/այբուբենը, ԶԼՄն, անցյալ ի «ազգայնացումը» (национализация)` անցյալ ին ազգային արժեք
հաղորդելու գործընթացը, ժամանակի ազգայնացումը, տարածքի ազգայնա
կանացումը, բնության ազգայնացումը, առօրեականության ազգայնացումը,
ազգի գույները, ազգի պերսոնիֆիկացիան (հերոսներ, հայտնի մարդիկ),
դրոշը ևայլն [նույն տեղում]:
Խորհրդ անշական համակարգ ի մասին խոսել իս հարկ է հաշվ ի առնել,
որ ազգ ը նաև կոմունիկատիվ կատեգ որիա է՝ այլ ազգ ային սուբյեկտների
հետ (սիմվոլ իկ) փոխգ ործ ողության սուբյեկտ, և այս առ ումով խորհրդ ա
նիշները ոչ միայն ինքնարտահայտման, այլև ինքնաներկայացման տար
րեր են։ Այսպիսով, ազգ ային խորհրդ անիշների նպատակն է մի կողմից՝
միավորել մարդկանց՝ ստեղծ ելով ազգ ի արժ եքների, մարդկանց, նպա
տակների, պատմության և այլնի վիզուալ և խոսքային արտահայտում
ները, և մյուս կողմից` տարանջատել հանրույթն իր խորհրդ անշական դաշ
տից դուրս գտնվող հանրություններից։
Ազգ ային ինքնության նոր ուսում նասիրություններում առ աջ է քաշվում
«սիմվոլ իկ ռեսուրսներ» կոնստրուկտը: Հ. Հեյլ ը և Գ. Էբրուն միգրանտ
ների մշակութ ային ինքնությանն անդրադ առնալ իս սիմվոլիկ ռեսուրս
ները դիտարկում են որպես միջոց, որոնցով ձևավորվում և պահպանվում
են մշակութ ային ինքնութ յունները, հատկապես` ծագման երկրից դուրս
գտնվելու պարագ այում [8]: Դրանց նշանակութ յունը պայմանավորված է
նրանով, որ ի տարբերություն սոցիալական ռեսուրսների (մարդ իկ, ինստի
տուտներ), ինչպես նաև լեզվական ռեսուրսների, էմիգրանտներին դրանք
ավել ի հասանել ի են: Համաձայն սիմվոլ իկ ռեսուրսների նրանց ըմբռնման`
անձն «ակտիվ սուբյեկտ է` շարունակաբար ներգրավված իր տեղակայման
վայրերին անձնային իմաստ հաղորդ ելու մեջ» [նույն տեղում, էջ 398]:

Ազգային ինքնության հոգեբանական ըմբռնման
հնարավորությունները
Էթնիկական ինքնության սահմանումը և ուսումնասիրման ուղղություն
ները հոգեբանության մեջ
էթնիկ և ազգ ային հասկացությունները բուն հոգ եբանական գրա
կանությունում հաճախ կիրառվում են առ անց հատուկ տարբերակման,
թեև հետազոտությունները ստույգ իմաստով էթնիկականի դաշտում են:
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Արևմուտքում ուսումնասիրությունները կատարվում են երկու հիմնական
ոլորտներում` զարգ ացման և սոցիալական հոգ եբանության: Տարածված
հետազոտական թեմաներից մի քանիսն են. վաղ տարիքում էթնիկա
կան նույնականության ձևավորումը (օրինակ` երկէթնիկ ամուսնությունից
ծնված երեխաների մեջ կամ ներգ աղթ ածների նոր սերնդ ում), էթնիկական
ինքնության և մշակութ ային հարմարման փոխառնչությունն այլ երկիր
ներգ աղթ ած դպրոցականների մեջ, սեփական և այլ ազգ երի վերաբեր
յալ կարծրատիպային պատկերացումները, էթնիկական ինքնության և
սուբյեկտիվ բարեկեցության առնչությունն ազգ ային փոքրամասնություն
ներկայացնող էթնիկ խմբերում և վերջապես` տարբեր գործ ոնների ազդ ե
ցությունն այն բանի վրա, թե ինչպես ևինչքանով կդրսևորվ ի անձի էթնի
կական ինքնությունը նրա մյուս ինքնությունների (անձնային, խմբային,
մասնագ իտական, գենդ երային, կրոնական, ռասայական և այլն) հետ
հարաբերակցության մեջ: Թվարկումն արդ են իսկ հուշում է, որ հետազո
տական խնդիրները բխում են բազմազգ, ներգ աղթ ի մեծ հոսքեր ընդ ու
նող երկրներում տիտղոսային ազգ ի և տարբեր փոքրամասնություն
ների միջև հարաբերությունների կարգ ավորման անհրաժ եշտությունից:
Սոցիալ-հոգ եբանական հետազոտությունները հիմ նականում կառ ուցվում
են կորել յացիոն դիզայնով և հիմնվում ինքնության ուսում նասիրման ամե
նաազդ եցիկ ուղղություններից մեկի` սոցիալական ինքնության մոտեց
ման1 վրա: Վերջինիս շրջանակներում էթնիկական ինքնությունը դիտվում է
որպես յուրատեսակ սոցիալական ինքնություն, այս դեպքում` էթնիկ խմբի
անդամ լինելուց բխող, որը պետք է նպաստի անձի ինքնագնահատակա
նին [18, 10, 13]: Ըստ որում, էթնիկ ինքնության դրսևորման աստիճանը և
ձևը փոփոխական են ժամանակի մեջ ու տարբեր տիպի իրավ իճակներում:
Երբեմն այն կարող է ընդգծվել, եթե ապահովում է առավելության կամ յու
րահատուկ լինելու զգացում այլազգիների հետ շփման մեջ, իսկ այլ իրավ ի
ճակներում, երբ հաղորդակցումը չի ակտիվացնում էթնիկական պատկա
նելության թեման կամ սպառնալ իք չկա էթնիկական զգացմունքներին (օրի
նակ` մասնագիտական հաղորդակցում, հանդուրժողական միջավայր), այն
կարող է երկրորդական լինել և չարտահայտվել: Ֆիննին [13], կատարելով
էթնիկական ինքնության էմպիրիկ ուսում նասիրությունների, կոնցեպտուալ
սահմանում ների և չափողական սանդղակների մետավերլուծություն, մի
քանի կարևոր ամփոփում ներ է անում` առաջարկելով ավել ի ամբող ջական
և բազմակողմ պատկերացում: Էթնիկական ինքնությունն ունի և՛ անձնա
1

Սոցիալական ինքնության և սոցիալական կատեգորիզացման` արդեն դասական
դարձած տեսությունների հիմնարար դրույթներին կարելի է ծանոթանալ Հ. Թեջֆելի և
Թերների հետևյալ աշխատություններում. Tajfel, H. (1981). Human Groups and Social Cate
gories. Cambridge University Press, Cambridge; Turner, J. C. et al (1987). Rediscovering the social
group: A self-categorization theory. Basil Blackwell.
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յին, և՛ խմբային ինքնության հատկանիշներ: Այն բազմաչափ և դ ինամիկ
կոնստրուկտ է, ունի մի շարք բաղադրիչներ. ինքնակատեգ որիզացում,
վարքային ներգրավում («էթնիկ պահվածք»), ներխմբային դրական դիր
քորոշումներ, էթնիկական արժ եքներ ու համոզմունքներ, էթնիկ խմբին
պատկանելու կարև որություն, փոխկապված ություն ազգ ային ինքնության
հետ:
Պատկերացում ները համալ րելու համար օգտակար են նաև ժամանա
կակից ռուսալեզու հեղ ինակների տեսակետներն էթնիկության և էթնիկա
կան ինքնագ իտակցության վերաբերյալ: Տ. Ստեֆանենկոն ընդգծ ում է, որ
հոգ եբանին էթնոսն առ աջին հերթ ին հետաքրքրում է որպես հոգ եբանա
կան (ընդ)հանրություն, որի անդ ամներն ունեն էթնիկական ինքնագ իտակ
ցութ յուն: Ինչպես և շատերը, նա էթնիկական ինքնության մեջ ընդգծ ում է
պատկանելության սուբյեկտիվ իմաստը, սեփական անձը տվ յալ էթնոսի
անդ ամ գիտակցելու կոգնիտիվ-հուզական բովանդ ակությունը [28]: Մ ի
շարք հեղ ինակներ էթնիկական ոլորտի վերաբերյալ ինֆորմացիոն տեսա
կետներ են արտահայտում: Այսպես, Ս. Դ ենիսովան էթնոսը սահմանում
է որպես սուբստանցիոնալ համակարգ, որին բնորոշ են ինքնակազմա
կերպման և ինքնազարգ ացման հատկանիշները` հիմնված միջավայրին
ադ ապտացիայի և ինֆորմացիոն կապերի վրա [23]: Ըստ Ս. Արութ յունով ի`
էթնոսները յուրատիպ մշակութ ային ինֆորմացիայի տարած ապես սահ
մանափակված խտացում ներ են, իսկ միջէթնիկական կոնտակտները՝ այդ
տեղեկատվության փոխանակում [21]: էթնիկությունը, Վ. Լուրյեի պատկե
րավոր բնորոշմամբ, ունի «երկու հատակ». նրա հիմքում ընկած մշակույթ ը
բաժ անված է «ներքին»` օտարի համար փակ, և «արտաքին»` տեսանել ի
մշակույթների [25]: Ըստ էության, վերջին դիտարկումը կապված է կարև որ
մեթ ոդ աբանական և իմացաբանական խնդրի հետ. որքանով ենք մշա
կույթ, ազգ ճանաչում` միայն «դիտարկել ին դիտարկելով»: Պատահական
չէ, որ ներկայումս մի շարք հոգ եբան ուսումնասիրողների [27, 12] ուշադ
րության առ արկաներից մեկն էթնիկական ինքնության մեջ չգիտակցված,
խորը շերտերի առկայությունն է:
Որոշակի էթնիկական խմբի պատկանելու զգացումը հոգ եբանորեն
էական է այն առ ումով, որ կապված է մարդ ու հիմնարար պահանջմունքնե
րից մեկի, այն է՝ ակունքներ, շարունակականություն ունենալու պահանջ
մունքի հետ: Ազգ այնական գաղափարախոսությունը հոգ եվերլուծ ական
դիրքերից դիտող Ռ. Քյոնիգսբերգն ավել ի է ընդգծ ում արմատներ ունե
նալու պահանջմունքի հոգ եբանական աղբյուրը և ազգ երը համարում է
սիմվոլ իկ օբյեկտներ, որոնց հետ անհատները նույնականացվում են՝ խու
սափելու իրենց վերջավոր գոյությունից։ «Մ իայն սեփական անձի, ասել է
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թե՝ կոնկրետ գոյութ յան հետ նույնականությունը նշանակում է <…> նույ
նականացվել քայքայվող, անցավոր մարմնի հետ, որը ժամանակային է ու
ժամանակավոր <…>: Մարդ ը նույնականանում է իր ազգ ի հետ, որպեսզ ի
խուսափի իր մահկանացու մարմնից և անցավորությունից և տեղափոխվ ի
մի ոլորտ, որն անմահ է թվում» [12, էջ 14]։ Այս գաղափարը կարծ ես իռ ա
ցիոնալ վերաձև ակերպումն է մշակույթ ի Վ եբերյան ընկալման։ Վ եբերն
այն դիտում էր որպես առ անձին մարդկային կյանքերին անիմաստությու
նից ու պատահականութ յունից պաշտպանող, անիմաստ ունիվերսումում
իմաստ հաղորդ ող:
 ենք-նրանք տարբերակումը որպես ազգային ինքնության կառուցման
Մ
մեխանիզմ
Ինչպ ես հայտնի է, ինքն ության կերտմ ան գործ ընթ աց ին զուգ ահեռ՝
միշտ կա Ու րիշ ի պատկեր: Դ ա օրինաչափ է նաև ազգ ային ինքն ության
համ ար։ Ազգ ի ուս ում նաս իր ության համ ար հիմ նական հասկաց ություն
ներն են սահմ ան ը «մեր» ու «նրանց» միջև և ու նիվերս ալ, ընդ հ անր ացված
համ եմ ատ ում ն օտ արի հետ: Մ ենք-նրանք հար աբ երմ ան կարև որ ություն ը
նշվում է ինքն ութ յան հոգ եբ անական, մշակ ութ աբ անական, քաղաք ագ ի
տական, ինչպ ես նաև փիլ իս ոփ ակայան և մ իջբն ագ ավառ ային վերլու
ծություններ ում [6, 14, 2, 9, 24]: Նորվեգ մարդ աբ ան, ազգ աբ ան Ֆ. Բարթ ը
[2] էթնիկ հանր ույթ ի ինքնագ իտ ակց ություն ը համ ար ում է մշակութ ային
տարբերության սոցիալական կազմակերպման արդյունք և շ եշտ ում է սահ
մանի հասկաց ությունն ու դրա պահպ անման գործ ընթ ացների կարև ո
րություն ը: Ֆ. Բարթ ի մոտ եց ում ը լիարժ եք հասկանալու համ ար կարև որ
է իմանալ, որ էթնոտ արբ եր ակմ ան համ ար «ընտրված» հատկ անիշները
նա համ ար ում էր ոչ թե ի սկզբանե տրված, անփ ոփ ոխ, այլ իր ադր ական`
որ ոշ ակի պատմ ական, քաղաք ական և տնտ ես ական իր ադր ությունների
ներք ո ձևավորվող [նույն տեղում]: Էթն ոտ արբ եր ակ ում ը միանգ ամ այն
ընտր ողական գործ ընթ աց է, և այդ նպատ ակ ով կար ող է կիր առ վել մշա
կույթ ի կամ այական, նույնի սկ ոչ յուր ահ ատ ուկ (նաև այլ մշակ ույթներին
բնոր ոշ) տարր։ Ինչպ ես Տ. Ստ ե ֆ անենկ ոն է նշում, սո ց իալական հոգ ե
բանի տեսանկ յունից այնք ան էական չէ, թե ինչ բնու թ ագ րերի հիմ ան վրա
է տեղ ի ունեն ում էթն ոտ արբ եր ակ ում ը [28]: Որպ ես էթն ոտ արբ եր ակիչ
կար ող են ընտրվել մշակ ույթ ի զանա զան արտ աք ին և ներք ին ատրիբ ուտ
ներ (արժ եքներ, նախշեր, գույն, լեզու, խոհ ան ոց ևն), և դր անք կար ող
են փոփ ոխվել [8, 26, 28]: Այս առ ում ով ապ արդյուն են խոհ ան ոց ի ևայլ
էմբլեմ ների «հեղ ինակային իր ավունք ի» շուրջ կովկասյան մրցակց ու
թյունները: էթ նիկ ինքն ության վեր աբ երյալ որ ոշ հեղ ինակներ հակված են
ծայր ահեղացնել և էութ ենականացնել մենք-նրանք սահման ազատման
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ֆեն ոմ են ը` համ արելով այն հիմ նար ար և կայուն: Օրինակ, Ռ. Քյոնիգս
բերգ ը ազգ ը դիտ ում է որպ ես հավաք ական նարց իս իստ ական է գ ոյի
սիմվոլ իկ մարմ նավոր ում, որը մաքր ա գ ործ ված է «վատ ից» ու վատ երից,
իդ եալականացված է, և այդ նպատ ակ ով վատ ը, սխալ ը պետք է լինի
թշնամ ին [12]: Վ. Ֆոլկան ը գտնում է, որ թշնամ իներ ու դաշնակիցներ
ունենալ ը հանր ություններին բնոր ոշ է պահ անջմ ունք ի մակարդ ակ ում,
և ար ագ ընդ հ անր ա ց ում է ան ում՝ թշնամ ի ու նենալու և դ ր ա կերպ արի
ստեղծմ ան անհր աժ եշտ ությամբ բաց ատր ելով հայ-ադրբ եջ անական
կոնֆլ իկտ ը [20]: Մ իևնույն ժամ անակ, այսպ իս ի ծայր ահեղ պնդում ները`
էմպ իրիկ հետ ազոտ ություններ ով չհավաստված, մասնագ իտ ական հան
րության մեջ լայն ընդ ու ն ում չեն ստան ում: Փոխ արեն ը, էմպ իրիկ լայնա
ծավալ բազայի վրա հենվող` սոց իալական ինքն ության մոտ եցմ ան կողմ
նակիցները [10, 19, 18] կենտր ոնան ում են համ ատ եքստ ային գործ ոնների
վրա, որ ոնք ազդ ում են էթ նիկական ինքն ության ակտ իվացմ ան ու մենքնրանք (այս տե
ս ության շրջա
նակ
նե
ր ում` ingroup և outgroup) տար
բ ե
րակմ ան վրա: Որ ոշ դեպ ք եր ում որպ ես ingroup («ներխ ումբ», պատկանե
լության խումբ) կար ող է ընդգծվել սեփ ական էթն ոս ը, մեկ այլ դեպք ում`
քաղաք աց իական կամ որև է այլ կոլեկտ իվ ինքն ութ յուն: Մոտ իվաց իայի և
էթ նիկ ինքն ության կապ ի մաս ին մի հետ ա զոտ ության մեջ հեղ ինակները
ցույց են տալիս, որ էթնիկ խմբի հետ անձի նույնականաց ում ը կախված է
բնակ ության երկր ում նրանց առջ և դրված սոց իալական սպաս ում ներից.
եթ ե նրա մեջ մեծ է աս իմ իլացվելու ճնշման զգա ց ողություն ը, արդ յուն
քում կար ող է «հաղ թ ող» լինել բնակ ության երկրի հետ նույնական ու թ յան
զգաց ում ը` անգ ամ պահպ ան ողական արժ եքներ դրսևոր ելու հետ մեկտ եղ
[17]: Մ.Վ երկայտ են ը երկ ու, թվում է` հակաս ական պնդում ների պատկե
րավոր օրինակ է բեր ում, որ ոնց հեղ ինակ ը Նիդ եռ լանդ ներ ում ապր ող
միև ն ույն թուրք դեռ ահ ասն է: Մ ի դեպ ք ում, երբ դաս ար ան ում քննարկ
վում են մշակ ութ ային բազմ ազան ության ու խտրական ության հարց երը,
տղան ընդգ ծ ում է իր թուրք ական ինքն ությու ն ը և դ ր ա կարև որ ությունն
իր համ ար: Մ եկ այլ իր ավ ի ճակ ում, երբ նա հոլանդ ա ց ի ընկերների հետ
քննարկ ում է իր ապ ագ այի պլաններն այդ երկր ում, նա նշում է, որ գրե
թե ողջ կյանքն այդտ եղ է ապր ում ևիր են այդ երկր ում է պատկեր աց
նում, թուրք երեն հազ իվ է խոս ում, մզկիթ չի հաճախ ում, ու կարել ի է աս ել`
«ավելի շատ հոլանդ աց ի է, քան թուրք» [18, էջ 182]: Նշված գործ ոնները
հարկ է հաշվ ի առնել նաև հայկական ինքն ության խնդիրները քննար
կել իս: Էթ նիկ ընդ հ անր ության գաղափ արի վրա հիմնվելով՝ օրինաչափ
է թվում, որ կամ այական երկ ու հայ պետք է փոխ ադ արձ դիրք որ ոշված
լինեն «մենք ի» զգա ց ում ով, գտնվեն «մենք ի» տար ած ք ում։ Սակայն սա
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ինքնըստ ինք յան հասկանալ ի չէ։ Սահմ աններ կան ինչպ ես միջ էթնիկ ա
կան մակարդ ակ ում, այնպ ես էլ նույն ազգ ի տարբ եր սոց իալ-մշակ ութ ա
յին ու տնտես ական խմբերի միջև: Այդ պ իս ով, հայ երիտ աս արդ ը կար ող է
ընդհ անր ություն զգալ իր են արժ եիմ աստ ային դաշտ ով ավել ի մոտ այլազ
գիի հետ, և հ ակառ ակ ը՝ կոնկր ետ շփման ժամ անակ օտ ար ություն զգալ
հայրենակց ի հանդ եպ։ Իհ արկե, միև ն ույն էթ նիկ պատկանելությու ն ը
մնում է էական ընդհ անր ություն, բայց ոչ` բնական ևանփ ոփ ոխ էություն:
Անձ և ազգ առնչությունները
Ազգ ային ինքնությունը ոչ միայն սոցիալական, այլև անձի հոգ եբա
նության դաշտում է: Ազգ ային ինքնությունը կապված է անձի արժ եիմաս
տային ոլորտի [18, 17], անձի սուբյեկտիվ բարեկեցության [10, 17], ինչ
պես նաև անձի հոգ եբանական անվտանգ ության հետ: Ազգն էական դեր
է խաղում անձի կյանքում` որպես կոլեկտիվ ինքնության ձև նպաստելով
կամ խոչընդ ոտելով նրա դրական ինքնագնահատականի ձևավորմանը:
Դրական ազգ ային նույնականացման դեպքում անձն ավել ի մեծ պոտեն
ցիալ ունի ակտիվորեն գործ ելու ազգ ային խմբի անունից, և սեփական
ազգ ի ու պետության մասին պատկերացումներից էապես կախված է
քաղաքացիների առ օրեական վարքը: Բավական է տեսնել, թե որքան
հաճախ է անհատն իրեն լիարժ եք զգալու խնդիրներ ունենում հենց ազգ ա
յին խնդիրների բերումով (փոքրամասնության կարգ ավ իճակ, սեփական
երկրում մնալու կամ այն լքելու երկընտրանքի հետ կապված ապրումներ
և այլն)։ Ազգ և անձ առնչությունը հասկանալուն օգնում է նաև լեզվական
վերլուծ ությունը, որտեղ բացահայտվում է այդ բառ երի բնական զուգ ա
հեռ ութ յունը: Հ. Աճառյանն առ աջ է քաշում այս երկու բառ երի հնարավոր
ընդհանուր ստուգ աբանում ՝ ներկայացնելով դրանք որպես կորել յատներ`
կրկնակ-բառ եր (անձ` մասնավոր և ազն` ընդհանուր իմաստներով)2 և դրա
նով իսկ մատնանշելով հոգ ու անհատական և ազգ ային հարթ ությունների
փոխկապակցված ությունը: Այլ վերլուծ ական ճանապարհով այս կապին է
հանգ ում Հոֆսթ եդ են, երբ նշում է, որ մշակույթ ը մարդկային հանրության
համար նույնն է, ինչ անձն անհատի համար։
Այժմ ներկայացնենք մի քանի հիմնական ամփոփումներ:
էթնիկական ինքնությունը կոլեկտիվ ինքնության ձև է, որը ներառ ում
է անձի` իրեն որպես տվ յալ էթնիկական խմբի անդ ամ գիտակցելու և այլ
էթնիկական խմբերից առ անձնանալու հետ կապված հուզական, ճանաչո
ղական և վարքային-դրդապատճառ ային ասպեկտներ, ինչպես նաև «սպա
սարկում» է արմատներ ունենալու և պատկանելության պահանջմունքները:
2

Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, Հ.1-4, Եր., Երևանի համալս. հրատ, 1973։
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Էթնիկ ինքնության նկատել ի տարր է մենք-ի բացառ իկության ընկալումը`
հիմնված սոցիալականացման ընթ ացքում յուրացված ազգ ային-պատմա
կան նարատիվների, ինչպես նաև էթնոտարբերակման վրա:
Էթնիկական ինքնությունը համեմատաբար կայուն համակարգ է,
թեպետ կարող է ձևափոխում ների ենթ արկվել անսպասել ի ցնցում ների,
իրադ արձությունների հետև անքով, հարմարվել նոր ժամանակին և
միջավայրին: Էմպիրիկ հոգ եբանության լեզվով ասած` այն կախյալ փոփո
խական է. Իրադրության տիպից կախված՝ էթնիկ պատկանելության սուբ
յեկտիվ արժ եքը կարող է աճել կամ նվազել: Այն նաև հարաբերվում է անձի
մյուս` անձնային, սոցիալ-դերային ինքնությունների հետ, ուստի տարբեր
իրավ իճակներում այն ունի տարբեր համեմատական կարև որություն ու
արտահայտված ություն:
Էթնիկական ինքնությունն ունի հուզական-նորմատիվ բնույթ, ընդ
որում՝ էթնիկ հանրության հետ խորը հուզական կապերը և նրա հանդ եպ
բարոյական պարտավորությունները ձևավորվում են սոցիալականացման
ընթ ացքում:
Ազգ ային ինքնությունը, կարել ի է ասել, հիմնված է երկու սահմանում
ների միասնության վրա.
(ա) դրական (բովանդակային) սահմանում կամ մենք-սահմանում
(Ով ենք մենք). Ազգ ային ինքնությունը ենթ ադրում է որոշակի բովանդ ա
կություն, որը կիսում են դրա անդ ամները, ինչը կարող է ներառ ել հիշո
ղություն, խորհրդ անիշներ, արժ եքներ, գաղափարախոսություն, սոցիա
լական ինստիտուտներ, տարածք և այլն: Սրանցով, ըստ էության, ինքնաձ
ևակերպվում է մենք-ը:
(բ) բացասական սահմանում (Ով չենք մենք, Ովքեր են նրանք). Ազգ ա
յին ինքնության կառ ուցումը և պահպանումը ենթ ադրում է պատկերա
ցում ներ «ընդհանրացված ուրիշների» և նրանցից տարբեր լինելու, այդ
տարբերությունների բնույթ ի մասին: Չնայած այդ տարբերությունը սուբ
յեկտիվորեն պատկերացվող և հաճախ իրապես գոյություն չունեցող
տարբերություն է` հիմնված կարծրատիպային պատկերացում ների վրա,
այն կարող է միանգ ամայն իրական գործ ոն լինել այլազգ իների հետ
շփում ներում:
Ազգ ային ինքնության ամբողջական ըմբռնմանը ծառ այում, բայց չեն
փոխարինում էթնիկական ինքնության հետազոտությունները: Ազգ ային
ինքնության պետական-քաղաքացիական ասպեկտները մնում են ուսում
նասիրության բաց և արդ իական դաշտ հոգ եբանների համար: Փոքրաթ իվ
են հոգ եբանական հետազոտություններն այն մեխանիզմ ների վերաբեր
յալ, որոնցով անհատները կապվում են ազգ-պետութ յանը` իրենց զգալով
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կամ օտարվելով որպես քաղաքացի: Փոքրաթ իվ են նաև միջբնագ ավառ ա
յին հետազոտությունները` հոգ եբանության մասնակցությամբ: Ներկայումս
ազգ ային ինքնության հոգ եբանական ուսում նասիրման տեսամեթ ոդ աբա
նական հնարավորությունները լիարժ եք չեն օգտագ ործվում:
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