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Կարինե Գրիգորյան 

 Հո գե բա նության մեջ մե ծա թիվ փոր ձա րա րա կան հե տա զո տություն նե րի 
արդ յունք նե րը վկա յում են, որ ե րե խա յի հո գե կան զար գաց մանն առնչ վող 
և  ա ռա վել հա ճախ հան դի պող խնդիր նե րից մե կը վա խերն ու տագ նա պայ-
նությունն են [2, 1, 9]: Ե րե խա նե րի մեջ վա խե րի առ կա յությու նը չի կա րե լի ա նու-
շադ րության մատ նել, քա նի որ դա կա րող է ան ձի զար գաց ման գոր ծըն թա-
ցում խնդիր նե րի պատ ճառ հան դի սա նալ: չ բա ցա հայտ ված և  հո գե բա նա կան 
շտկման չեն թարկ ված վա խե րը կա րող են խնդիր ներ ա ռա ջաց նել ու սում նա-
կան գոր ծըն թա ցում, ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե րություն նե րում, ինչ պես նաև 
բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ ե րե խա յի սո ցիա լա կան ակ տի վության, հա սա-
կա կից նե րի և  մե ծա հա սակ նե րի հետ փոխ հա րա բե րություն նե րի վրա: Այդ 
պատ ճա ռով ման կա կան վա խե րի ու սում նա սի րության խնդի րը միշտ մնում 
է ակ տուալ: 

 Տար բեր մշա կույթ նե րում ե րե խա նե րը զար գաց ման ըն թաց քում ու նե նում 
են ո րոշ ընդ հա նուր վա խեր:  Սա զար գաց ման ընդ հա նուր օ րի նա չա փություն-
նե րի մա սին է վկա յում, երբ զար գա ցող հո գե կան կա ռույց նե րը սո ցիա լա կան 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցության տակ հիմք են հան դի սա նում միև նույն վա խե րի 
ա ռա ջաց ման հա մար: Ա վագ նա խադպ րո ցա կան տա րի քում (5-7 տա րե կա-
նում) դո մի նանտ տա րի քա յին վա խը մահ վան վախն է [2, 9]:

 Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում է, թե մահ վան հետ կապ ված հար ցե րը 
որ տա րի քից են սկսում հե տաքրք րել ե րե խա յին, ե րե խա նե րի մեջ դիտ վող 
մահ վան վա խի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, ինչ պես նաև այն հիմ նա կան 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք ե րե խա ներն օգ տա գոր ծում են 
մահ վան վա խի հաղ թա հար ման հա մար: 

Ե րե խա նե րի մեջ մահ վան վա խի հիմ նախնդ րի շուրջ խորհր դա յին 
հո գե բան նե րից ա ռա վել տա րած ված են Ա.  Զա խա րո վի աշ խա տանք նե րը, 
որն ընդ հան րաց րել է իր կլի նի կա կան դի տար կում նե րը մահ վան վա խի 
տա րի քա յին դի նա մի կա յի վե րա բեր յալ: Ըստ Ա.  Զա խա րո վի` ե րե խան ա վագ 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քում ա ռա ջին ան գամ զգում է, որ մա հը նրա 
կյան քի ան խու սա փե լի ա վարտն է:  Մահ վան վա խի ա ռա ջա ցու մը ե րե խա յի 
մեջ նշա նա կում է, որ նա սկսում է գի տակ ցել ժա մա նա կի և  տա րա ծության 
մեջ տե ղի ու նե ցող տա րի քա յին փո փո խություն նե րի ան դառ նա լիությու նը: 
Ե րե խան սկսում է հաս կա նալ, որ հա սու նա ցումն ինչ-որ փու լում 
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ա վարտ վում է մա հով, ո րի ան խու սա փե լիությունն ան հանգս տություն է 
ա ռա ջաց նում: Որ պես կա նոն, ե րե խա ներն ի րենք են հաղ թա հա րում այդ 
ապ րում նե րը, բայց միայն այն դեպ քում, ե թե ըն տա նի քում կեն սու րախ 
մթնո լորտ է տի րում, ծնող ներն ա նընդ հատ հի վան դություն նե րի, մահ վան 
մա սին չեն խո սում, և  ե թե ծնող նե րի հետ հա րա բե րություն նե րը հու զա կա-
նո րեն ջերմ և  ան մի ջա կան են: Ե րե խա յի զար գաց ման ըն թաց քում ան բա-
րեն պաստ գոր ծոն նե րի առ կա յությու նը և  վե րոնշ յալ նպաս տա վոր պայ-
ման նե րի բա ցա կա յությունն ու ժե ղաց նում են տա րի քա յին մահ վան վա խը, 
ին չը հան գեց նում է դրա հետ կապ ված այլ վա խե րի ու ժե ղաց ման [2]:

 Մահ վան վա խը բա րո յա կան-է թի կա կան կա տե գո րիա է, ո րի առ կա-
յությու նը ե րե խա յի մեջ զգաց մունք նե րի հա սու նության և  խո րության 
մա սին է վկա յում, այդ պատ ճա ռով այն վառ ար տա հայտ ված է հու զա կա նո-
րեն զգա յուն և տ պա վոր վող ե րե խա նե րի մեջ, ո րոնց վե րա ցա կան մտա ծո-
ղությու նը լավ է զար գա ցած [նույն տե ղում]:

Ս. Էն թո նին իր « Մահ վան բա ցա հայ տու մը մա նուկ հա սա կում և  ա վե լի 
ուշ» աշ խա տան քում գրում է, որ ե րե խա նե րը վաղ տա րի քում բա ցա հայ տում 
են մա հը, գի տակ ցում են կյան քի ընդ հատ ման ան խու սա փե լիությու նը, 
վե րագ րում այդ գի տակ ցումն ի րենց, և  այդ բա ցա հայ տու մը նրանց մեջ 
ու ժեղ տագ նապ և  մահ վան վախ է ա ռա ջաց նում [6]: 

Ըստ էք զիս տեն ցիալ հո գե բան Ի.  յա լո մի` ե րե խան վաղ տա րի քից 
ար դեն խո րա պես կլան ված է մահ վան հետ կապ ված հար ցե րով: Այս վա խը 
հաղ թա հա րե լու հա մար ե րե խան ակ տի վաց նում է հետև յալ բա զա յին 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը.

1. ան հա տա կան ան խո ցե լիության, անկրկ նե լիության, ան մա հության 
վե րա բեր յալ հա մոզ մունք,

2. անձ նա յին փրկչի, պաշտ պա նի գո յության վե րա բեր յալ հա վատ:
Այս եր կու պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ներն ամ րապնդ վում են ծնող-

նե րի խոս քե րով և կ րո նա կան պատ կե րա ցում նե րով: « յու րա քանչ յուր անձ, 
ման կությու նից սկսած, ու նի յու րա հա տուկ լի նե լու ի ռա ցիո նալ հա մոզ-
մունք:  Հո գե կա նի ոչ գի տակ ցա կան մա կար դա կում ան ձը հա մոզ ված է իր 
ան խո ցե լիության և  ան մա հության մեջ: Ե րե խա նե րը սփո փում են ի րենց 
այն մտքով, որ փոք րե րին մա հը չի սպառ նում: ն րանք հա վա տում են, որ 
ե րե խա նե րը չեն մա հա նում, մա հա նում են միայն ծե րե րը, իսկ ծե րությու նը 
շատ հե ռու է» [11, էջ 62]: 

Գ.  Ռոխ լի նը նույն պես ու սում նա սի րել է մահ վան բա ցա հայտ մանն ի 
պա տաս խան ե րե խա նե րի մեջ դիտ վող պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը: Իր 
հե տա զո տություն նե րի արդ յուն քում նա եզ րա կաց նում է, որ նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի ե րե խա ներն ըն դու նակ են հաս կա նալ մահ վան ան դառ նա լիությու նը: 
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 նա գրում է, որ չնա յած իր հե տա զո տությա նը մաս նակ ցող նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի ե րե խա նե րը հաս կա նում են, որ մահն ան խու սա փե լի և  ան դառ նա լի 
է, սա կայն նրանք շատ ա րագ ար տամ ղում են այդ գի տե լի քը̀ հետ վե րա դառ-
նա լով ան հա տա կան անկրկ նե լիության և  ան խո ցե լիության հա մոզ մուն քին: 
 Հետ ևա բար, մահ վան վա խը և  տագ նա պը կա րող են ակ տի վաց նել զա նա-
զան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ներ, ին չը կա րող է խո չըն դո տել ե րե խա նե րի՝ 
մա հը հաս կա նա լու և  ի մաս տա վո րե լու գոր ծըն թա ցը: Գ.  Ռոխ լի նը եզ րա կաց-
նում է, որ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի կոգ նի տիվ զար գաց ման 
մա կար դա կը թույլ է տա լիս ձևա վո րել մահ վան ի րա տե սա կան հա յե ցա կարգ, 
ին չի արդ յուն քում ե րե խա նե րը գի տեն մահ վան մա սին:  Սա կայն նրանց հու զա-
կան զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում այլ ա րա գությամբ, ուս տի, նրանք պաշտ-
պա նա կան մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով փոր ձում են պաշտ պան վել մահ վան 
ի մաս տա վոր ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցող տագ նա պից [10]:

Մ.  Մոն տե նը մահ վան վա խի դեմ պայ քա րի հետ կապ ված իր մո տե-
ցումն է ա ռա ջար կում` նշե լով, որ սո վո րել է հաղ թա հա րել այդ վա խը:  նա 
ա ռա ջար կում է «զրկել մա հին իր գլխա վոր խա ղաթղ թից` խորհր դա վո-
րությու նից, մոտ հե ռա վո րությու նից զննել այն և  հա ճախ մտո րել մահ վան 
մա սին» [3, էջ 381]:

Ե րե խա նե րի մեջ մահ վան վա խի խնդրի ու սում նա սի րությամբ զբաղ վող 
հե տա զո տող նե րը տար բեր տե սա կետ ներ ու նեն այն հար ցի վե րա բեր յալ, 
թե մահ վան հետ կապ ված հար ցե րը որ տա րի քից են սկսում հե տաքրք րել 
ե րե խա յին: Ո րոշ հե տա զո տող ներ գտնում են, որ ե րե խա նե րին չա փա զանց 
հե տաքրք րում է մահ վան թե ման, և  այդ հե տաքրք րությունն ա ռա ջա նում է 
ա ռա վել վաղ տա րի քում, քան ըն դուն ված է մտա ծել: 

 Մաս նա վո րա պես, ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող շատ մաս նա գետ ներ, 
օ րի նակ` Ա. Ֆ րոյդ, Մ. Կլ յայն, Ա.  Մաու րեր և  այլք, ի րենց հե տա զո տություն-
նե րի արդ յուն քում եզ րա կաց նում են, որ փոք րիկ ե րե խա նե րը, ան կախ այն 
հան գա ման քից, թե արդ յոք ըն դու նակ են հաս կա նալ մահն ին տե լեկ տուալ 
տե սանկ յու նից, ին տուի տիվ հաս կա նում են հար ցի էությու նը [մեջբերվում է 
ըստ II]: Ա.  Մաու րերն իր վի ճե լի հոդ վա ծում հա մար ձակ են թադ րություն է 
ա նում այն մա սին, որ մա հը գի տակց վում է նույ նիսկ նո րա ծին նե րի կող մից [8]: 

Ա.  Զա խա րո վը գտնում է, որ նոր մա յում մահ վան վա խը պետք է վե րամ-
շակ ված լի նի գի տակ ցության կող մից 6-7 տա րե կա նում, ին չը ե րե խա յի հո գե-
կան զար գաց ման ա ռա վել բարձր մա կար դա կի, իր և շր ջա պա տող մարդ-
կանց մա սին նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման մա սին է վկա յում [2]: Այս պի սով, 
ման կա կան վա խե րի ու սում նա սիրությամբ զբաղ վող վե րոնշ յալ հե տա զո տող-
նե րը հա մա կար ծիք են, որ ար դեն շատ փոքր տա րի քից ե րե խան խո րա պես 
կլան ված է մահ վան հետ կապ ված հար ցե րով:
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Ի տար բե րություն վե րոնշ յալ հե ղի նակ նե րի, հո գե դի նա միկ ուղ ղության 
հիմ նա դիր Զ. Ֆ րոյ դի կար ծի քով՝ ան գի տակ ցա կա նում մահ վան վախ 
գո յություն չու նի: Զ. Ֆ րոյ դը գտնում էր, որ փոքր ե րե խան չի գի տակ ցում 
մահ վան ի րա կան հետ ևանք նե րը: Ե րե խա յի պատ կե րա ցումն այն մա սին, թե 
ինչ է նշա նա կում «մա հա ցած լի նել», ընդ հա նուր ո չինչ չու նի մե ծա հա սակ-
նե րի պատ կե րա ցում նե րի, այն ա մե նի հետ, ին չի պատ ճա ռով մեզ հա մար 
այդ քան ան տա նե լի է մտա ծել մահ վան մա սին: Ըստ Զ. Ֆ րոյ դի՝ մահ վան 
վախն ի մաստ չու նի ե րե խա յի հա մար:  նա իր կլի նի կա կան դի տար կում նե-
րում հի շա տա կում է մի դեպք, երբ ե րե խան հոր հան կար ծա կի մա հից հե տո 
ա սում է. «Ես հաս կա նում եմ, որ հայ րի կը մա հա ցել է, բայց ես չեմ հաս-
կա նում, թե ին չու նա չի ե կել ճա շե լու» [5, էջ 120]:  բա ցի այդ, ե րե խա նե րի 
հա մար, ո րոնք չեն տե սել մահ վա նը նա խոր դող տա ռա պան քը, մա հա ցած 
լի նել նշա նա կում է բա ցա կա յել: Ե րե խա յի հա մար միև նույն է, թե որն է այդ 
բա ցա կա յության պատ ճա ռը: Ըստ Զ. Ֆ րոյ դի` ե րե խան նույ նիսկ 8-9 տա րե-
կա նում քիչ գի տե լիք ու նի մահ վան մա սին, հետ ևա բար՝ քիչ է վա խե նում:

Զ. Ֆ րոյ դը հա մոզ ված էր, որ ան գի տակ ցա կա նում մահ վան վախ 
գո յություն չու նի և  որ պես ա պա ցույց բե րում էր հետև յալ փաս տարկ նե րը. 

•	 մար դու ան հա տա կան փոր ձում չկա ոչ սե փա կան մահ վան փորձ, ոչ 
այն պի սի ի րա դար ձություն, ո րը կա րող է նման վել մահ վա նը,

•	 սե փա կան մահն անհ նար է հաս կա նալ, անհ նար է պատ կե րաց նել, 
քա նի որ երբ ան ձը փոր ձում է պատ կե րաց նել, միև նույն է՝ դի տոր դի 
դե րում է:

Ըստ Զ. Ֆ րոյ դի̀  մահ վան վախն ըն կած է կաստ րա ցիա յի և  մո րից բա ժան-
ման (սե պա րա ցիա յի) վա խե րի հիմ քում: ն րա հետ հա մա կար ծիք է Ջ.  բոուլ բին, 
ո րը մո րից սե պա րա ցիան նո րած նի հա մար ող բեր գա կան ի րա դար ձություն էր 
հա մա րում: Ջ.  բոուլ բին եզ րա կաց նում է, որ սե պա րա ցիան տագ նա պի ա ռա-
ջաց ման ա ռաջ նա յին գոր ծոն է, այ սինքն` սե պա րա ցիա յի տագ նա պը հիմ նա քա-
րա յին տագ նապ է, իսկ տագ նա պի մնա ցած աղբ յուր նե րը, այդ թվում նաև մահ-
վան վա խը, հու զա կան նշա նա կություն են ձեռք բե րում սե պա րա ցիա յի տագ-
նա պի հետ նույ նա կա նաց ման արդ յուն քում [մեջ բեր վում է 7]: Այ սինքն` մա հը 
վախ է ա ռա ջաց նում, ո րով հետև սե պա րա ցիա յի տագ նապ է արթ նաց նում: 
Ջ.  բոուլ բին հղում է ա նում Ա.  Ջեր սիլ դի հե տա զո տությա նը, ո րի արդ յուն քում 
հե տա զո տո ղը եզ րա կաց նում է, որ մահ վան վա խը հազ վա դեպ է հի շա տակ վում 
9 տա րե կա նից ցածր ե րե խա նե րի կող մից: Ըստ Ա.  Ջեր սիլ դի հե տա զո տության 
արդ յունք նե րի՝ ե րե խա նե րը վա խե նում են կեն դա նի նե րից, մթությու նից, բարձ-
րությու նից, հո գի նե րից, առ ևան գող նե րից, բայց չու նեն մահ վան վախ [7]: 

 Սա կայն ո՛չ Ջ.  բոուլ բին, ո՛չ Ա.  Ջեր սիլ դը չեն պար զա բա նում, թե բո լոր 
այս վա խերն ինչ են նշա նա կում ե րե խա յի հա մար: Ակն հայտ է, որ այս 
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վա խե րը ե րե խա յի ֆի զի կա կան գո յության սպառ նա լի քի հետ են կապ ված: 
Ռ.  Մե յը գտնում է, որ Ա.  Ջեր սիլ դի հե տա զո տությու նը ցու ցադ րում է տագ-
նա պի փո խա կեր պու մը վա խի: Ըստ Ռ.  Մե յի՝ ե րե խա նե րի վա խե րը բա զա յին 
տագ նա պի (մահ վան հետ կապ ված տագ նապ) օբ յեկ տի վաց ված ձևերն են 
[4]:  Ման կա կան վա խե րի ու սում նա սի րությամբ զբաղ վող Վ.  Գար բու զո վը 
գտնում է, որ մահ վան մա սին մտքերն ըն կած են ման կա կան ֆո բիա նե րի 
մեծ մա սի հիմ քում և դրս ևոր վում են կամ ան մի ջա կա նո րեն, կամ ա նուղ-
ղա կի ձևով՝ բարձ րությու նից, կեն դա նի նե րից, ծնող նե րի մահ վա նից և  այլ 
վա խե րի տես քով [1]: 

 Մենք հա մա կար ծիք ենք այն գիտ նա կան նե րի հետ, ո րոնք գտնում են, 
որ բո լոր վա խե րը կապ ված են ե րե խա յի ֆի զի կա կան գո յության սպառ նա-
լի քի հետ, և  որ բո լոր վա խե րի հիմ քում ըն կած է մահ վան վա խը: 

Քն նարկ վող խնդրի վե րա բեր յալ հե տա զո տող նե րի հա կա սա կան կար-
ծիք նե րի առ կա յությու նը, հա վա նա բար, ու սում նա սիր վող խնդրի ան բա-
վա րար փոր ձա րա րա կան ու սում նա սի րության հետ է կապ ված:  Խոս քի 
զար գաց ման հետ կապ ված հե տա զո տություն նե րը դրդում են շատ կլի-
նի կա կան և  տա րի քա յին հո գե բան նե րի դի տար կել մահ վան գի տակց ման 
սկիզբն ա վե լի ուշ տա րի քում, քան վկա յում են ան մի ջա կան դի տար կում-
նե րը: Այս առն չությամբ Ի.  յա լո մը կար ծիք է հայտ նում, որ հե տա զո տող-
նե րը չա փա զանց խիստ պա հանջ ներ են ներ կա յաց նում փաս տե րի ա պա-
ցու ցե լիությա նը: « Մի՞ թե ե րե խան պետք է կա րո ղա նա բնո րո շել «կեն դա նի» 
կամ «մա հա ցած» հաս կա ցություն նե րը, որ պես զի իր էության խոր քում 
կա րո ղա նա զգալ, որ ինչ-որ ժա մա նակ նա այլևս չի լի նե լու երկ րի վրա, 
ինչ պես մի ջա տը, կեն դա նին կամ ցան կա ցած այլ մարդ» [11, էջ 54]:

Ամ փո փե լով կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ա վագ նա խադպ րո ցա-
կան տա րի քում դո մի նանտ տա րի քա յին վա խը մահ վան վախն է, ո րը 
մնա ցած բո լոր վա խե րի կա պող օ ղակն է և  ըն կած է դրանց հիմ քում: 
 Հե տա զո տող նե րը տա րա կար ծիք են այն հար ցի շուրջ, թե որ տա րի քից են 
ե րե խա յին սկսում հե տաքրք րել մահ վան հետ կապ ված հար ցե րը: ն րանց 
մեծ մա սը հակ ված է մտա ծել, որ ե րե խա նե րի մեջ հե տաքրք րությու նը մահ-
վան նկատ մամբ ա ռա ջա նում է ա ռա վել վաղ տա րի քում, քան ըն դուն ված է 
մտա ծել: Ան կախ այն հան գա ման քից, թե արդ յոք ե րե խա ներն ըն դու նակ 
են հաս կա նալ մահն ին տե լեկ տուալ տե սանկ յու նից, նրանք ին տուի տիվ 
հաս կա նում են հար ցի էությու նը:  Տա ռա պանք պատ ճա ռող մահ վան վա խը 
հաղ թա հա րե լու հա մար ե րե խան ակ տի վաց նում է պաշտ պա նա կան մե խա-
նիզմ ներ, ո րոնք հիմն վում են ան հա տա կան ան խո ցե լիության և  անկրկ նե-
լիության վե րա բեր յալ հա մոզ մուն քի և  անձ նա յին փրկչի գո յության վե րա-
բեր յալ հա վա տի վրա: 
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