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անՁի ԶՈհաՅնՈՒԹՅՈՒնԸ ՈրպԵս  
միՋաՌարկաՅական ՈՒսՈՒմնասիրՈՒԹՅան 
հՒմնաԽնԴիր

Քնարիկ Առաքելյան

Ան ձի զո հայ նությունն ու զո հայ նա ցու մը տար բեր ո լորտ նե րի` քրեա-
բա նություն, սո ցիո լո գիա, հո գե բա նություն, ի րա վա գի տություն և  այլ 
գի տա կար գե րի հե տաքրք րության և  ու սում նա սիր ման ա ռար կան են: 
 Վեր ջին նե րիս հան դեպ հե տաքրք րությունն ա ռա վել մե ծա ցել է Երկ րորդ 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի տա րի նե րին, երբ տե ղի էր ու նե նում մարդ-
կանց զանգ վա ծա յին զո հայ նա ցում:  Հենց այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում էլ 
ծնվեց մի նոր գի տա կան ճյուղ, ո րը կոչ վում է զո հա բա նություն:

 Զո հա բա նությու նը գի տություն է զո հի մա սին (լա տի նե րեն victima-զոհ և 
 հու նա րեն logos-ուս մունք, գի տություն): Որ պես այդ պի սին գիտ նա կան նե րը 
զո հա բա նությա նը մո տե նում են եր կու ի մաս տով` լայն և  նեղ:  լայն ի մաս-
տով զո հա բա նություն ա սե լով հաս կա նում ենք գի տություն, որն ընդգր կում 
է գի տության սո ցիալ-հո գե բա նա կան այն ո լոր տը, որն ու սում նա սի րում է 
ոչ բա րեն պաստ սո ցիա լա ցում ապ րած կամ ոչ բա րեն պաստ սո ցիա լա կան 
պայ ման նե րում գտնվող զո հե րին: Այս պի սով, զո հա բա նությու նը հա մա-
կար գա յին գի տություն է մարդ կանց մա սին, ո րոնք գտնվում են ճգնա ժա-
մա յին ի րա վի ճա կում` հան ցա գոր ծություն նե րի զո հեր, բնա կան ա ղետ նե րի, 
վթար նե րի, տար բեր բռնություն նե րի և  այլ տի պի զո հեր, ինչ պես նաև ո լորտ 
է, որն ա ռա ջար կում է ո րո շա կի մի ջոց ներ նման եր ևույթ նե րը կան խար գե-
լե լու հա մար: Իսկ նեղ ի մաս տով զո հա բա նությու նը քրեա բա նության ճյուղ 
է, որն ու սում նա սի րում է զո հի սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան, բա րո յա կան 
և  մի շարք այլ բնու թագ րիչ ներ` հան ցա վոր վար քում զո հի ու նե ցած դե րը, 
ո րը նա խոր դել կամ ըն թա ցել է նման վար քի հետ, այն հա րա բե րություն-
նե րը, ո րոնք առ կա են զո հի և  հան ցա գոր ծի միջև [1, 2, 10, 13]:

 Տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում տար բեր գիտ նա կան ներ յու րո վի են 
մո տե ցել ան ձի զո հայ նություն և  զո հայ նա ցում հաս կա ցություն նե րին և տ վել են 
ինք նա տիպ սահ մա նում ներ: Ան ձի զո հայ նության ու սում նա սի րություն նե րին 
ա ռա վե լա պես անդ րա դար ձել են խորհր դա յին քրեա բան ներն ու ի րա վա բա նա-
կան հո գե բան նե րը, իսկ զո հայ նա ցու մը՝ որ պես գոր ծըն թաց և  արդ յունք, ա ռա-
վել ու սում նա սիր վել է արևմտ յան հե ղի նակ նե րի կող մից: 

Այս աշ խա տան քում մենք կքննար կենք այն տե սություն նե րը, ո րոնք 
դի տար կում են ան ձի զո հայ նությու նը՝ որ պես խո ցե լիություն, ան ձի ներ-
քին նա խադր յալ ո րո շա կի ռիս կա յին ի րա վի ճակ նե րում զոհ դառ նա լու: Ընդ 
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ո րում, նման խո ցե լիությու նը, մաս նա վո րա պես, պայ մա նա վոր ված է ան ձի 
ան հա տա կան– հո գե բա նա կան և  վար քա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րով, 
ինչ պես նաև սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և  կա ռուց ված քա յին գոր ծոն նե-
րով: Ս տորև ներ կա յաց վող տե սություն նե րում զո հայ նությու նը դի տարկ-
վում է որ պես ներ քին նա խադր յալ, ո րը, սո ցիա լա կան գոր ծոն նե րի ազ դե-
ցությամբ, հան գեց նում է զո հայ նաց ման:

Ան ձի զո հայ նությու նը ներ կա յաց նում է մի շարք օբ յեկ տիվ պա րա-
գա նե րում ան ձի զոհ դառ նա լու բարձր հա վա նա կա նությու նը` կախ ված 
սո ցիա լա կան դիր քից կամ մի շարք հոգ ևոր ու ֆի զի կա կան ա ռանձ նա-
հատ կություն նե րից: Ան հա տը ձեռք չի բե րում զո հայ նություն, հա կա ռա կը, 
ուղ ղա կի չի կա րող զո հա յին չլի նել, քա նի որ հա սա րա կության մասն է, իսկ 
վեր ջինս զերծ չէ հան ցա գոր ծություն նե րից և  այլ տե սա կի զո հա ծին ի րա-
վի ճակ նե րից:  Գեր մա նա ցի գիտ նա կան Գ. Շ նայ դե րը նշում է, որ գո յություն 
չու նեն բնա ծին զո հեր կամ բնությու նից օժտ ված զո հեր, բայց մար դու կող-
մից ձեռք բեր ված ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, սո ցիա լա կան գծերն ու 
հատ կա նիշ նե րը կա րող են նրան դարձ նել հան ցա գոր ծության զոհ [5, 13]:

 Զո հայ նությու նը բարդ հաս կա ցո ղություն է, գրա կա նությու նում 
գո յություն ու նեն բազ մա թիվ հե տա զո տություն ներ, ո րոնք միտ ված են 
բա ցատ րե լու զո հայ նության ֆե նո մե նը, ինչ պես նաև տա լու եր ևույ թի 
դա սա կար գու մը: 

լ. Ֆ րան կը դի տար կում է զո հա յին վար քը զո հայ նաց ման կա տե գո-
րիա յի տե սանկ յու նից և  ընդգ ծում այն միտ քը, որ զո հայ նությու նը հան դես է 
գա լիս եր կու հիմ նա կան ձևե րով` պո տեն ցիալ զո հայ նության և  ի րա կա նաց-
ված զո հայ նության: Ըստ լ. Ֆ րան կի սահ ման ման` զո հայ նությունն ան ձի 
ի րա կան կամ պո տեն ցիալ ըն դու նա կությունն է սո ցիալ–վ տան գա վոր ի րա-
վի ճակ նե րում ան հա տա պես կամ խմբա կա յին զոհ դառ նա լու:  Հա մա ձայն 
Ֆ րան կի մո տեց ման, զո հայ նությու նը պայ մա նա վոր ված է ան ձի ան հա տա-
կան, վար քա յին ո րակ նե րի հա մադ րությամբ, ո րոնք էլ, ի րենց հեր թին, ո րո-
շա կի պայ ման նե րում, փոխ գոր ծակ ցում են ար տա քին գոր ծոն նե րի հետ և 
 հան գեց նում այն բա նին, որ ան ձը դառ նում է զոհ [10, 11]:

Վ.  Պո լու բինս կին գտնում է, որ ան ձի զո հայ նության մա սին խո սե-
լիս պետք չէ ու շադ րությու նը կենտ րո նաց նել միայն ո րո շա կի զո հա-
ծին պայ ման նե րում ան ձի զոհ դառ նա լու ըն դու նա կության հա վա նա կա-
նության վրա, հար կա վոր է հաշ վի առ նել նաև վեր ջի նիս ան հա տա կան 
և  վար քա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, այն սո ցիա լա կան կա պե րը, 
ո րոնք նա ու նի հան ցանք կա տա րող ան ձի հետ [6]:  Հե ղի նակն ա ռանձ-
նաց նում է ան ձի զո հայ նության դրսևոր ման չորս հիմ նա կան տե սակ` 
ան հա տա կան, տե սա կա յին, խմբա յին, մաս սա յա կան:  Ան հա տա կան 
զո հայ նությու նը պայ մա նա վոր ված է ան ձի սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան 
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կամ կեն սա բա նա ֆի զի կա կան ա ռանձ նա հատ կություն նե րով կամ դրանց 
հա մադ րությամբ, ո րոնք նպաս տում են ո րո շա կի հան ցա ծին պայ ման նե-
րում ան ձի զո հայ նաց մա նը: Այ սինքն՝ հե ղի նակն ան ձի զո հայ նությու նը 
կա պում է բա ցար ձա կա պես ան հա տի ներ քին ո րակ նե րի հետ, իսկ ար տա-
քին ո րակ նե րին տա լիս է միայն պո տեն ցիալ զո հայ նաց ման ի րա կա նաց-
ման դեր: Ա նա հա տա կան զո հայ նության ու սում նա սի րություն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ շատ դեպ քե րում այն ընտ րո ղա կան է հան դես գա լիս, քա նի 
որ մար դիկ, ով քեր ու նեն տար բեր ո րակ ներ ու ա ռանձ նա հատ կություն ներ, 
որ պես կա նոն, դառ նում են տար բեր հան ցա ծին և  զո հա ծին եր ևույթ նե րի 
զոհ, իսկ մար դիկ, ո րոնց բնո րոշ են նման ան հա տա կան, սո ցիա լա կան, 
ժո ղովր դագ րա կան և  այլ տե սա կի բնու թագ րիչ ներ, հա կա ռա կը, հա ճախ 
դառ նում են նմա նա տիպ հան ցանք նե րի զոհ: Ընդ ո րում, և՛ լ. Ֆ րան կը, և՛ 
Վ. Պո լու բինս կին գտնում են, որ հան ցան քի զոհ կա րող է դառ նալ և  այն-
պի սի ան հա տը, ո րին բնո րոշ չէ ոչ մի տե սա կի պո տեն ցիալ զո հայ նություն:

 Զո հայ նության երկ րորդ տե սա կը, որն ա ռանձ նաց նում է հե ղի նա կը, տե սա
կա յին զո հայ նությունն է, երբ ո րո շա կի ան ձինք, ել նե լով ի րենց ա ռանձ նա հատ-
կություն նե րից և  ո րո շա կի հան գա մանք նե րից, դառ նում են զոհ: 

Եր րորդ տե սա կը խմբա յին զո հայ նությունն է, ո րը բնո րոշ է ո րո շա կի 
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ո րոնք ու նեն բարդ սո ցիա լա կան, ժո ղովր-
դագ րա կան, հո գե բա նա կան, կեն սա ֆի զի կա կան ա ռանձ նա հատ կություն-
ներ: Օ րի նակ, կան մաս նա գի տություն ներ, ո րոնք օբ յեկ տի վո րեն բարձ-
րաց նում են ան ձի զո հայ նաց ման հա վա նա կա նությու նը: ն ման մաս նա գի-
տություն նե րից են ոս տի կա նի մաս նա գի տությու նը, հսկի չի կամ անվ տան-
գության աշ խա տակ ցի աշ խա տան քը, գան ձա պա հի աշ խա տան քը և  այլն: 
ն մա նա տիպ աշ խա տանք ներ կա տա րող ան ձինք, ել նե լով ի րենց մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեության բնույ թից, այլ ան ձանց հա մե մատ, ա վե լի հա ճախ 
են հայտն վում զո հա յին ի րադ րություն նե րում: 

Եվ վեր ջա պես՝ մաս սա յա կան զո հայ նությու նը, ո րի արդ յուն քում մար-
դիկ, ել նե լով ի րենց անձ նա յին, սուբ յեկ տիվ ո րակ նե րից, հակ ված են կրե լու 
ֆի զի կա կան, բա րո յա կան, նյու թա կան վնաս: Այն նե րա ռում է վե րը թվարկ-
ված զո հայ նության ե րեք հիմ նա կան տե սակ նե րը:

 Հա կա դիր կար ծի քին է հա րում հայտ նի ռու սաս տան ցի քրեա բան 
Դ.  Ռիվ մա նը [8]:  Հա մա ձայն նրա տե սության՝ գո յություն ու նի «նոր մալ», 
«մի ջին» և «պո տեն ցիալ» զո հայ նություն, ո րը բնո րոշ է հա սա րա կության 
բո լոր ան դամ նե րին:  Ցան կա ցած ան հատ պո տեն ցիալ զո հա յին է, քա նի 
որ, գտնվե լով կյան քի ո րո շա կի պայ ման նե րում, կա րող է դառ նալ տար բեր 
սո ցիա լա կան ոչ բա րեն պաստ եր ևույթ նե րի, այդ թվում՝ հան ցան քի զոհ: 
 Ռիվ մա նի հիմ նա կան պնդումն այն էր, որ ան հա տը զո հայ նությու նը ձեռք չի 
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բե րում, այլ ուղ ղա կի չի կա րող չլի նել զո հա յին:  Միև նույն ժա մա նակ, հե ղի-
նա կը նշում է, որ նման ո րա կի հա վա նա կան ինք նի րա ցու մը (ռեա լի զա-
ցիան) մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է ո րո շա կի պայ մա նի առ կա յությամբ: 
Այս պի սով, ան ձի ո րակ նե րը, ո րոնք կազ մում են զո հա յին պո տեն ցիա լը, 
հա րա բե րա կան են և  ի րա կա նա նում են միայն որ պես «մարդ-մի ջա վայր» 
հա մա կար գի տարրտ` ան ձի ա դապ տա ցիոն ռեակ ցիա յի հա մա տեքս տում:

Զո հայ նություն հաս կա ցությունն այլ կերպ էր ըն կա լում Վ.  Կո նո վա լո վը 
[4]:  նա դի տար կում էր զո հայ նությու նը որ պես բարդ և  ոչ միա տարր սո ցիալ– 
հո գե բա նա կան եր ևույթ:  նա ա ռանձ նաց նում էր զո հայ նության եր կու հիմ-
նա կան տե սակ:  Զո հայ նության ա ռա ջին տե սա կը կոչ վում է անձ նա յին– հո
գե բա նա կան կամ անձ նա յին զո հայ նություն, ո րը դրսևոր վում է ո րո շա կի 
ան ձի ո րո շա կի անձ նա յին ո րակ նե րով, այդ թվում նաև ո րոշ ան ձանց սուբ-
յեկ տիվ ըն դու նա կություն նե րով, ել նե լով ի րենց բնո րոշ հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րից՝ դառ նալ ո րո շա կի հան ցա վոր դրսևո րում-
նե րի զոհ այն ժա մա նակ, երբ առ կա էր ի րա կան հնա րա վո րություն խու սա-
փե լու զո հայ նա ցու մից:  Քա նի դեռ չեն ստեղծ վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ 
անձ նա յին զո հայ նության դրսևոր ման հա մար, այն մնում է որ պես անձ-
նա յին պո տեն ցիալ: Ընդ ո րում՝ անձ նա յին զո հայ նությու նը կազ մող ան հա-
տա կան ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, ո րոնք պայ մա նա վո րում են տար-
բեր ի րա վի ճակ նե րում ան ձի զո հայ նա ցու մը, ի րենց բո վան դա կությամբ 
ան գամ նույն ան հա տի պա րա գա յում տար բեր են:  Զո հայ նության երկ րորդ 
տե սա կը հե ղի նակն ան վա նում է դե րա յին զո հայ նություն:  Զո հայ նության 
այս տե սա կը կապ ված է այն դե րե րի և  այն գոր ծա ռույթ նե րի հետ, ո րոնք 
անձն ի րա կա նաց նում է սո ցիու մում: Ընդ ո րում, հա մա ձայն  Կո նո վա լո վի՝ 
նմամ զո հայ նությու նը տեղ ու նի միայն այն ժա մա նակ, երբ զո հա յին վար քի 
հիմ քում ըն կած են լի նում այն դերն ու գոր ծու նեությու նը, ո րոնք ի րա կա-
նաց նում է ան ձը:  Քա նի դեռ սահ ման ված չէ նման կապ, դե րա յին զո հայ-
նությու նը հա մար վում է հնա րա վոր զո հայ նություն:

 Զո հայ նության նման հաս կաց ման կողմ նա կից նե րից էր Վ.  Ռի բալս կա-
յան [9]:  Հե ղի նա կը զո հայ նությու նը դի տար կում է որ պես ան ձի հա տուկ հատ-
կա նիշ, ո րը վեր ջին հաշ վով պայ մա նա վո րում է ան ձի՝ այս կամ այն զո հա յին 
ի րադ րություն նե րում զոհ դառ նա լու մեծ հա վա նա կա նությու նը:  Հե ղի նակն 
ա ռա ջար կում է տար բե րել զո հայ նության հետև յալ տե սակ նե րը̀ զո հայ նություն, 
ո րը հան դի սա նում է ան ձի սո ցիալ– հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րի հա մադ րություն, որն էլ, իր հեր թին, կապ ված է ան ձի սո ցիա լա կա նաց-
ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րի հետ; մաս նա գի տա կան կամ դե րա յին 
զո հայ նություն, ո րը կապ ված է ան ձի դե րե րի և  մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեություն նե րի հետ; տա րի քա յին զո հայ նություն, ո րը հան դի սա նում է ան ձի 
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կեն սա ֆի զի կա կան հատ կա նիշ; զո հայ նություն-պա թո լո գիա, որն ան ձի պա թո-
լո գիկ վի ճա կի հետ ևանք է: չ նա յած հե ղի նակն ա ռանձ նաց նում է զո հայ նության 
այս տե սակ նե րը, նա նաև ընդգ ծում է այն միտ քը, որ բո լոր այդ տե սակ ներն 
ի րա կան կյան քում հա ճախ հան դես են գա լիս միա սին կամ հա մընկ նում են:

 Հայտ նի ռուս ի րա վա բան Վ.  Վա սիլ ևը զո հայ նության ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում ա ռա վել ա ռա ջա տար դեր է տա լիս ան ձի այն պի սի կա ռուց-
ված քա յին միա վոր նե րին, ինչ պի սին են ան ձի ուղղ վա ծությու նը, կյան քի 
փորձն ու ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րը, հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի և 
 հո գե կան ա ռանձ նա հատ կություն նե րի զար գաց ման յու րա հատ կություն-
նե րը, ան ձի բնա վո րության գծե րը, կեն սա բա նա-հո գե բա նա կան և  ան հա-
տա կան տի պա բա նա կան բնու թագ րիչ նե րը [3]:

 Զո հայ նության մեկ այլ սահ մա նում է ա ռա ջար կել Ա.  Ռե պեց կա յան [7]: 
 Հա մա ձայն նրա սահ ման ման՝ զո հայ նությունն ան ձի կա յուն տի պիկ սո ցիա-
լա կան և/ կամ հո գե բա նա կան, եր բեմն նաև ֆի զիո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ-
կություն նե րի ո րո շա կի հա մա կարգ է, ո րը, ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցության արդ յուն քում նպաս տում է ան ձի զոհ դառ նա լուն: 
Ընդ ո րում՝ այդ ա ռանձ նա հատ կություն նե րը կա րող են են թարկ վել շտկման` 
ընդ հուպ մինչև վեր ջին նե րիս չե զո քա ցու մը: Ա.  Ռե պեց կա յան ա ռանձ նաց նում 
է զո հայ նաց ման չորս հիմ նա կան տե սակ: Ա ռա ջին տե սա կը ան ձի զո հա ծին 
դե ֆոր մա ցիան է, ո րը հան դի սա նում է ան ձի սո ցիալ– հո գե բա նա կան հատ կա-
նիշ նե րի հա մադ րություն, ո րոնք կապ ված են ան ձի ոչ բա րեն պաստ սո ցիա-
լա կա նաց ման հետ:  Հո գե բա նա կան տե սանկ յու նից այն դրսևոր վում է հու զա-
կան ան կա յու նությամբ, ան վե րահս կե լիությամբ, աբստ րակտ մտա ծո ղության 
ըն դու նա կության նվազ մամբ, բարձր կոնֆ լիկ տայ նությամբ:  Զո հայ նության 
երկ րորդ տե սա կը մաս նա գի տա կան, դե րա յին զո հայ նությունն է, ո րը պայ-
մա նա վո րում է ան ձի զո հայ նա ցու մը վրջի նիս անձ նա յին ա ռանձ նա հատ-
կություն նե րից ան կախ` ել նե լով այն դե րից, ո րը նա կրում է: Եր րոր դը 
տա րի քա յին զո հայ նությունն է՝ որ պես ան ձի կեն սա ֆի զի կա կան հատ-
կա նիշ:  Խոսքն այն մարդ կանց մա սին է, ո րոնք ու նեն բարձր զո հայ նաց-
ման հա վա նա կա նություն, օ րի նակ, հաշ ման դամ ներ, ո րո շա կի տա րի-
քա յին խմբեր, մաս նա վո րա պես՝ դե ռա հաս ներ և  այլն:  Վեր ջին տե սա կը, 
որն ա ռանձ նաց վել է հե ղի նա կի կող մից, զո հայ նություն– պա թո լո գիան է: 
 Հա մա ձայն այս տե սա կի սահ ման ման, զո հայ նությունն ան ձի պա թո լո գիկ 
վի ճա կի` հո գե կան հի վան դության, լսո ղության և  տե սո ղության զգա յա րան-
նե րի թե րար ժե քության, այլ ծանր սո մա տիկ խան գա րում նե րի հետ ևանք է: 

Ան ձի զո հայ նությու նը հաս կա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար զա բա նել 
զո հա բա նության ու սում նա սի րության ա ռար կա հա դի սա ցող մեկ այլ եր ևույթ̀  
զո հայ նա ցու մը:  Զո հայ նա ցումն ան ձի՝ զո հի վե րած վե լու գոր ծըն թացն է: 
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 Սահ մա նու մից բխում է, որ զո հայ նա ցու մը, մի կող մից, գոր ծըն թաց է զոհ դառ-
նա լու, մյուս կող մից՝ այն հան դես է գա լիս որ պես արդ յունք: 

Արևմտ յան և  խորհր դա յին քրեա բա նա կան, հո գե բա նա կան գրա կա-
նու թյու նում առ կա են զո հայ նաց ման ֆե նո մե նի բա ցատր ման բազ մա-
թիվ տե սություն ներ:  Սա կայն վեր ջին ժա մա նակ ներս լայն տա րա ծում են 
ստա ցել այս պես կոչ վող «կեն սա կեր պի տե սությունն» ու «ա մե նօր յա գոր-
ծու նեության տե սությու նը»:  Կեն սա կեր պի տե սության կողմ նա կից նե րը 
պնդում են, որ ան հա տի զո հայ նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է վեր ջի նիս 
կեն սա կեր պով: Այլ կերպ ա սած, տա րա տե սակ ա ռօր յա յի և  կեն սա կեր պի 
փո փո խություն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե նում ան հա տի կյան քում, նպաս-
տում են, որ ան հատն ա վե լի մեծ հա վա նա կա նություն ու նե նա հայտն վե-
լու զո հա ծին ի րա վի ճակ նե րում, զո հա ծին գոր ծոն նե րի ազ դե ցության տակ: 
 Կի րա ռե լով հո մո գե նության սկզբուն քը՝  Հին դե լան գը պնդում է, որ մար-
դիկ ա ռա վել հակ ված են դառ նա լու զոհ, երբ հա րա բե րություն նե րի մեջ 
են մտնում այն պի սի ան ձանց ու խմբա վո րում նե րի հետ, ո րոնց բնո րոշ 
են բռնությունն ու հան ցա վոր վար քը: Օ րի նակ, ըստ հե ղի նա կի, ե րի տա-
սարդ մար դիկ ա ռա վել հակ ված են զո հայնց ման, քան մե ծա հա սա կա նե րը, 
քա նի որ ե րի տա սարդ ներն ա վե լի մեծ հա վա նա կա նություն ու նեն շփման 
մեջ մտե լու այլ ե րի տա սարդ նե րի հետ, ո րոնք տար բեր մա կար դա կե նե րով 
ներգ րավ ված են հան ցա վոր գոր ծու նեության կամ բռնության դրսևո րում-
նե րի մեջ [15]:

Հա ջորդ տե սությու նը, ո րը փորձ է կա տա րում բա ցատ րել զո հայ նաց ման 
ֆե նո մե նը, ա մե նօր յա գոր ծու նեության տե սությունն է:  Տե սության կողմ նա-
կից նե րը պնդում են, որ զո հայ նա ցու մը և  հան ցա գործ վար քը հաս կա նա լու 
հա մար հար կա վոր է վեր լու ծել ան ձի ա մե նօր յա գոր ծու նեությու նը: Ա մե-
նօր յա գոր ծու նեություն ներն ըն թա ցիկ, պար բե րա կան գոր ծու նեություն-
ներ են, ո րոնք ա պա հո վում են բնակ չության և  ան հատ նե րի հիմ նա կան 
կա րիք նե րը: ն ման գոր ծու նեություն նե րը կա րող են տե ղի ու նե նալ տա նը, 
աշ խա տա վայ րում կամ այլ վայ րե րում և  հան գա մանք նե րում:  Հենց նման 
ա մե նօր յա գոր ծու նեությու նը կա րող է ծնել զո հա յին ի րա վի ճակ, որն էլ, իր 
հեր թին, կհան գեց նի ան ձի զո հայ նաց ման [12]:

 Ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րից մե կը՝ զո հայ նաց ման հա վա նա
կա նության մո դե լը միա վո րում է վե րը թվար կած եր կու մո տե ցում նե րը և 
 փոր ձում բա ցատ րել, թե ինչ պես ան ձի ե կա մու տը, սե ռը, տա րի քը և  մի 
շարք այլ գոր ծոն ներ կա րող են նպաս տել վեր ջի նիս զո հայ նաց մա նը: 
Այս տե սությու նը շեշ տադ րում է ան հատ նե րի սո ցիա լա կան ան հա վա սա-
րությու նը զո հայ նաց ման հա վա նա կա նության մեջ, մաս նա վո րա պես հան-
ցա վոր զո հայ նաց ման պայ ման նե րում [15]:



151

Զո հայ նա ցու մը կա րող է լի նել նաև ան ձի վար քա յին դրսևո րում նե րի արդ-
յունք: ն ման մո տե ցումն ու սում նա սիր վել է զո հայ նաց ման վար քա յին տե սության 
շրջա նակ նե րում: Ել նե լով այս տե սության հիմ նադ րույթ նե րից՝ կախ ված այն 
բա նից, թե ինչ դեր կամ նշա նա կություն է ու նե նում ան հա տի վար քը զո հայ-
նաց ման գոր ծըն թա ցում, զո հայ նաց ման գոր ծոն նե րը կա րող են լի նել ակ տիվ 
և  պա սիվ: Ակ տիվ գոր ծոն նե րի շար քում ա ռանձ նաց նում են ան ձի կողմից 
տա րաբ նույթ հրահ րում նե րը̀ ինչ պես վար քա յին, այն պես էլ խոս քա յին, ո րոնք 
հենց պայ մա նա վո րում են զո հայ նաց ման վար քա յին բա ղադ րի չը:  Պա սիվ 
զո հայ նաց ման գոր ծոն նե րի շար քում ա ռանձ նաց նում են, օ րի նակ, կրո նը, 
սե ռա կան կողմ նո րո շու մը, սե ռը կամ էթ նի կա կան պատ կա նե լությու նը [14]:

Ել նե լով վար քա յին տե սությու նից` գրա կա նությու նում հան դի պում են 
զո հե րի դա սա կարգ ման տար բեր մո տե ցում ներ, ո րոնք բա ցա հայ տում են 
ան ձի դե րը զո հայ նաց ման գոր ծըն թա ցում:  Հա մա ձայն ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պող դա սա կարգ ման հան դի պում ենք հետև յալ տե սակ նե րին. լիո վին 
ան մեղ կամ «ի դեա լա կան» զոհ` նման ան ձինք, վար քա յին տե սանկ յու նից, 
ո չինչ չեն ա նում, ին չը կա րող է նպաս տել վեր ջին նե րիս զո հայ նաց մա նը; զոհ, 
ո րի մեղ քի բա ժինն ա վե լի քիչ է, քան հան ցա գոր ծի նը̀  նման ան ձինք կա րող 
են բնո րոշ վել հա կա հա սա րա կա կան վարք ցու ցա բե րու մի տու մով; զոհ, ո րը 
նույն քան մե ղա վոր է, որ քան հա ցա գոր ծը; և  վեր ջա պես, զոհ, որն ա ռա վել 
մե ղա վոր է, քան հան ցա գոր ծը̀  կա րող է լի նել զոհ–հ րահ րիչ, ո րը հան դի սա-
նում է խթան զո հա ծին ի րադ րության ստեղծ ման հա մար [5, 10, 13]:

 Վե րը թվարկ ված բո լոր տե սություն նե րը, ինչ պես նաև մի շարք այլ 
տե սություն ներ, միտ ված են բա ցատ րե լու զո հայ նաց ման էությու նը, բայց 
չկա մեկ միաս նա կան տե սություն, ո րը կա րո ղա նար մինչև վերջ բա ցատ րել 
այդ եր ևույ թը:

Այս պի սով, կա րե լի է գալ այն եզ րա հանգ ման, որ ժա մա նա կա կից հո գե-
բա նա կան գի տությու նում գո յություն չու նի մեկ ընդ հա նուր հա յե ցա կարգ, 
ո րը կբա ցատ րեր ան ձի զո հայ նության և  զո հայ նաց ման ա ռա ջաց ման 
պատ ճառ ներն ու մե խա նիզմ նե րը:  բայց, այ նուա մե նայ նիվ, հար կա վոր է 
նշել, որ հե տա զո տող նե րի մեծ մա սը հան գում է այն բա նին, որ այդ սո ցիալ-
հո գե բա նա կան ֆե նո մեն նե րի հիմ քում ըն կած է հո գե բա նա կան, ֆի զիո լո-
գիա կան, կեն սա բա նա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, կա ռուց ված քա-
յին, հա մա կար գա յին և  հա սա րա կա կան գոր ծոն նե րի հա մադ րությու նը: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ զո հի ու սում նա սի րություն նե րը 
սկսվել են հան ցա գործ– զոհ հա մա տեքս տում և  հիմ նա կան շեշ տը դրվել է 
հան ցա գործ ան ձի ու սում նա սի րության վրա, իսկ զո հը դի տարվ կել է որ պես 
հան ցան քի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում այս կամ այն չա փով մե ղա վո-
րու թուն ու նե ցող սուբ յեկտ, կար ևոր վում են այն բո լոր մի ջա ռար կա յա կան 
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ու սում նա սի րություն նե րը, ո րոնք ուղղ ված են ան ձի զո հայ նության ու սում-
նա սի րություն նե րին:  Հո գե բա նա կան տե սանկ յու նից այս տե սություն նե րի 
վեր լու ծությու նը կար ևոր վում է նրա նով, որ ե թե քրեա բան նե րը, ի րա վա-
բան նե րը և  ի րա վա կան դաշ տի այլ ներ կա յա ցու ցիչ ներ դի տար կում են 
գե րա զան ցա պես հան ցա գործ –անձ հա մա կար գը՝ որ պես սո ցիա լա կան 
եր ևույթ, նպա տակ ու նե նա լով նվա զեց նել հան ցա գոր ծություն նե րի ի րա-
կա նա ցու մը, հո գե բան նե րի հա մար ա ռաջ նա յին է ան ձի զո հայ նաց ման` 
որ պես անձ նա յին խո ցե լիության ու սում նա սի րու մը, այն գոր ծոն նե րի և 
 պայ ման նե րի ու սում նա սի րությու նը, ո րոնք նպաս տում են զո հայ նաց ման 
ձևա վոր մանն ու դրսևոր մա նը, ինչ պես նաև բա ցա հայ տել զար գաց ման 
վաղ շրջա նում ան ձի զո հայ նաց ման կան խար գել ման հնա րա վոր ու ղի նե րը: 
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