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նարատիվ հՈԳԵԲանՈՒԹՅՈՒն. 
ՁԵվավՈրման հիմՔԵրԸ, մԵԹՈԴաԲանՈՒԹՅՈՒնԸ 
Եվ կիրաՌական նՇանակՈՒԹՅՈՒնԸ

Սվետլանա Հարությունյան

նա րա տիվ1 հո գե բա նություն. ա կունք նե րը և զար գա ցու մը

նա րա տիվ հո գե բա նությու նը՝ որ պես հա տուկ ուղ ղություն, սկսել է 
զար գա նալ 20-րդ դա րի երկ րորդ կե սին: Այն ձևա վոր վել է նույն հա յե ցա-
կար գա յին մո տեց ման շրջա նակ նե րում, ինչ և պո զի տիվ հո գե բա նությու նը: 
Հետ դա սա կան մո տե ցու մը ներ կա յաց նող տար բեր գիտ նա կան նե րի 
աշ խա տանք նե րում հո գե բա նա կան եր ևույթ նե րի նա րա տիվ վեր լու ծության 
խնդի րը դար ձել է ու սում նա սի րության ա ռար կա [9, 10, 11, 23, 24, 29, 33]:  

Մինչ նա րա տիվ հո գե բա նության ձևա վոր ման քննարկ մանն անց նե լը, 
անհ րա ժեշտ է պար զա բա նել նա րա տիվ հաս կա ցության էությու նը: Հետ-
մո դեռ նիզ մի հան րա գի տա րա նում նա րա տի վը (լատ. narrar նշա նա կում 
է լեզ վա կան գոր ծո ղություն, այ սինքն՝ բա ռա յին շա րադ րանք, ի տար բե-
րություն պատ կե րաց ման) սահ ման վում է որ պես հետ մո դեռ նիզ մի փի լի-
սո փա յության հաս կա ցություն, ո րով ինք նի րա կա նաց ման գոր ծըն թացն 
ամ րագր վում է որ պես պատ մո ղա կան տեքս տի ինք նա տիպ գո յության 
մի ջոց [6]:

Մեր կար ծի քով՝ նա րա տի վի ա կունք նե րը պետք է փնտրել լե գենդ-
նե րի, ա ռաս պել նե րի, ա ռակ նե րի առ կա յության փաս տի մեջ, ո րոնք ձևա-
վո րում, կազ մա կեր պում և  ուղ ղոր դում էին մարդ կանց կյան քը: Սա կայն 
մեր նպա տա կը նա րա տի վի զար գաց ման ժա մա նա կագ րա կան ու սում նա-
սի րությու նը չէ, այլ, ա վե լի շուտ, նա րա տի վի դե րի և ն շա նա կության ու սում-
նա սի րու մը հո գե բա նության մեջ: 

նա րա տիվ հո գե բա նության ա կունք նե րին անդ րա դառ նա լով` պետք է 
նշել փի լի սո փա յա կան և գ րա կան հա յե ցա կար գե րի մա սին: Կար ևոր հիմք 

1 Նարատիվ (անգլ. narrative — «պատմություն», narrate՝ պատմել, շարադրել 
բառից): Այս հասկացությունն արդի հոգեբանությանն է անցել տեքստերի վերլուծության  
գրականագիտական ոլորտներից և, մասնավորապես, նշանակում է հյուսվող, շարադրվող 
պատմություն, պատմվածքը՝ որպես պատմելու գործընթացի արդյունք: Հասկացությունն 
այսօր անձի հոգեբանության, ինչպես նաև մշակութային մարդաբանության, 
ազգագրագիտության, կոգնիտիվ գործընթացների հոգե բանական ուսումնասիրման 
կենտրոնական թեմաներից մեկն է՝ համարվելով անձի ամբող ջական կոգնիտիվ կառույցների 
և ինքնագիտակցության կարևոր մեխանիզմ: Այն տարբերակվում է պատմություն նշանակող 
համանման այլ հասկացություններից, ինչպիսիք են story-ն և history-ն, և հանդիսանում է 
ինքնուրույն տերմին, ուստի հետագա շարադրանքում կկիրառվի առանց թարգմանվելու:
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են նաև բա նա սի րա կան մո տե ցում նե րը և, բնա կա նա բար, ա ռանցք կազ-
մող բուն հո գե բա նա կան հա յե ցա կար գե րը: 

նա րա տի վի փի լի սո փա յա կան հիմ քե րի վեր լու ծությու նը սկսվում է 
Ա րիս տո տե լից: Ինչ պես ճիշտ նկա տում է Ջ.բ րու նե րը, նա րա տիվ նե րի 
էության գի տակց ման, նրանց օգ տա գործ ման վար պե տությանն ա ռա վել 
խոր քա յին է մո տե ցել Ա րիս տո տելն իր « Պոե տի կա» եր կում: բ րու նե րը նշում 
է, որ Ա րիս տո տե լին «հիմ նա կա նում հե տաքրք րում էր, թե գրա կա նությունն 
ինչ պես է «նմա նա կում» կյան քը, այ սինքն` մի մե զի սի թե ման» [11, էջ 109]: 

նա րա տիվ մո տեց ման զար գաց ման ու գի տության մեջ ներ մուծ ման 
ուղ ղություն նե րից էին Վ. Պ րո պի բա նահ յու սա կան հե տա զո տություն նե րը: 
Ջ. բրու նե րի ի րա վա ցի նկա տառ մամբ՝ «հենց Պ րո պը հետ հե ղա փո խա կան 
Ռու սաս տա նում գի տության տե սա դաշտ վե րա դարձ րեց նա րա տիվ նե րի 
թե ման: լի նե լով բա նահ յու սության հե տա զո տող և ռուս լեզ վա բա նության 
մեջ ձևա բա նության նոր ուղ ղություն նե րի հետ ևորդ̀   նա, այ նուա մե նայ նիվ, 
կար ծում էր, որ պատ մո ղա կան ձևի կա ռուց ված քը ոչ միայն շա րահ յու սա-
կան խնդիր է, այլև ար տա ցո լում է մարդ կանց` կյան քում ան հետ ևո ղա կա-
նությունն ու անս պա սե լիությու նը հաս կա նա լու ձգտում նե րը: նա հա մաշ-
խար հա յին բա նահ յու սության մեջ ար տա ցոլ վող հա մընդ հա նուր կա ռույց-
ներ էր փնտրում այն պես, ինչ պես իր ժա մա նա կա կից լեզ վա բան ներն էին 
քե րա կա նա կան ընդ հան րություն ներ փնտրում: Վ. Պ րո պը լիար ժե քո րեն 
ար ժա նի է նա րա տի վի ժա մա նա կա կից ու սում նա սիր ման նա խա ձեռ նո ղի 
պատ վին» [նույն տե ղում, էջ 109-110]: Տվ յալ մո տե ցու մը միան շա նակ ընդգ-
ծում է լեզ վա բա նա կան ա կունք նե րի նշա նա կությու նը նա րա տիվ ա վան-
դույ թի ձևա վոր ման գոր ծում: փոր ձա րա րա կան հո գե բա նության հիմ նա-
դիր Վ. Վունդտն իր ա ռա ջին՝ «Ազ գե րի հո գե բա նություն» (1916) աշ խա-
տությու նում ևս  անդ րա դառ նում է լեզ վի վեր լու ծությա նը: Վ. Վունդ տը 
քննար կում է տար բեր ազ գե րի հո գե կերտ ված քի ձևա վոր ման գոր ծում 
լեզ վի ու նե ցած դե րը և  եզ րա կաց նում, որ լեզ վա բա նա կան ա ռանձ նա հատ-
կություն նե րը, բա ռա պա շա րը և քե րա կա նա կան կա ռուց վածքն ազ դում 
են հո գե կան կա ռույց նե րի ձևա վոր ման վրա [3]: Այս մո տեց մամբ լե զուն 
դի տարկ վում է որ պես օբ յեկ տի մշա կու թա յին ձև, ո րի մի ջո ցով կա րող է 
մեկ նա բան վել հո գե բա նությու նը, թեև այդ դեպ քում հնա րա վո րություն չկա 
էմ պի րիկ ճա նա պար հով ստու գե լու լեզ վա բա նա կան տվյալ նե րի և հո գե-
բա նա կան եր ևույթ նե րի միջև կա պը: Գործ նա կա նում հնա րա վոր չէ ու սում-
նա սի րել նաև կո լեկ տիվ ինք նության և  այդ կո լեկ տի վը կազ մող ա ռան ձին 
մարդ կանց հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի միջև հա րա բե րություն նե րը: 

Կ յան քի պատ մություն նե րի ու սում նա սի րությու նը սկսվել է 19-րդ 
դա րում մար դա բա նության մեջ̀  ին դուկ տիվ մե թո դի կի րառ մամբ, ո րով 
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ընդ հան րաց վում էին կյան քի ո րոշ ո լորտ ներ: Հո գե բա նության մեջ կյան քի 
պատ մություն նե րի ու սում նա սի րությու նը նույն պես սկսվել է ին դուկ տիվ 
մե թո դով: Շ. բ յու լե րը 1933 թվա կա նին հրա տա րա կեց իր « Մար դու կյան քի 
ու ղին որ պես հո գե բա նա կան խնդիր» աշ խա տան քը [13], ո րից հե տո նման 
հե տա զո տություն նե րը շա րու նակ վե ցին Է. Ֆ րեն կել-բ րանս վի կի կող մից 
[16]: 1930-ա կան նե րին Հ. Մ յու րե յը, իսկ հե տա գա յում՝ Գ. Օլ պոր տը նույն-
պես անդ րա դար ձան ինք նա կեն սագ րություն նե րի խնդրին: Հե ղի նակ ներն 
ի րենց աշ խա տանք նե րում դուրս ե կան նկա րագ րո ղա կան ընդ հան րա ցում-
նե րի սահ ման նե րից` ինք նա կեն սագ րություն նե րին տա լով ախ տան շա նա յին 
ի մաստ ան ձի զար գաց ման և  ամ բող ջա կա նաց ման տե սանկ յու նից: Ինչ պես 
Հ. Մ յու րե յը, այն պես էլ Գ. Օլ պոր տը կար ծում էին, որ ներ քին հետ ևո ղա կա-
նությունն ու հա վա սա րակշռ ված կյան քի պատ մությու նը հո գե կան ա ռող-
ջության կար ևոր ցու ցա նիշ ներ են [7, 25]: ն շենք, որ ան ձի զար գա ցումն 
ու սում նա սի րե լու նպա տա կով կեն սագ րա կան նա րա տիվն օգ տա գոր ծե լը 
ա ռա ջին նե րից մե կը կի րա ռել է Հ. Մ յու րե յը:

« նա րա տիվ հո գե բա նություն» տեր մի նը ներ մու ծել է Թեո դոր Սար-
բինն իր հա մա նուն աշ խա տությու նում [29]: նա նա րա տիվ ինք նությու նը 
սահ մա նում է որ պես ա ռանց քա յին փո խա բե րություն (root metaphor) հո գե-
բա նության հա մար: Թ. Սար բի նի կար ծի քով՝ փո խա բե րության վեր լու-
ծությու նը հատ կա պես անհ րա ժեշտ է ո րա կա կան հե տա զո տություն ներ 
անց կաց նե լիս: նույն թվա կա նին մեկ այլ հո գե բան՝ Ջ. բ րու նե րը, իր «Ի րա-
կան միտք: Հ նա րա վոր աշ խարհ ներ» (Actual Minds. Possible Words) գրքում 
գրում է, որ «ճա նա չո ղության նա րա տիվ ձևն» ա ռա վել էմ պի րիկ է: Ըստ 
նրա՝ ան ձի զար գաց ման հիմ նա կան, գլխա վոր պայ մա նը նրա կեն սագ րա-
կան պատ մություն նե րը կամ նա րա տիվ ներն են, այլ ոչ թե մտա ծո ղության 
ձևը, ինչ պես ըն դուն ված է կար ծել դա սա կան հո գե բա նության մեջ [9]: 

Մո տա վո րա պես նույն ժա մա նա կաշր ջա նում Դ. ՄաքԱ դամ սը [21] զար-
գաց նում է կյան քի պատ մություն նե րի կո դա վոր ման հա մար տե սա կան 
հիմ քեր ու հա մա կար գեր, իսկ կյան քի պատ մություն նե րը հաս կա նա լը դառ-
նում է հո գե բա նության հիմ նա կան գի տա կան ուղ ղություն նե րի ու սում նա-
սիր ման նպա տակ նե րից մե կը: Այս պես, օ րի նակ, պատմ ված քի այն պի սի 
լեզ վա բա նա կան հատ կություն ներ, ինչ պի սիք են կա ռուց ված քը, բա ռե րի 
ընտ րությու նը, ան ձի հո գե բա նության և սո ցիա լա կան հո գե բա նության 
ու սում նա սի րության ա ռար կա են դար ձել [8, 34]: Այս պի սով, գի տա կան 
նա րա տիվ հո գե բա նությու նը նոր հե ռան կար ներ է բա ցում այն պի սի հա մա-
լիր եր ևույթ նե րի ու սում նա սիր ման հա մար, ինչ պի սիք են ան ձի մշա կու թա-
յին և  է վոլ  յու ցիոն կող մե րը, անձ նա յին և սո ցիա լա կան ինք նությու նը, ան ձը 
և խմ բա յին դի նա մի կան: 
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նա րա տիվ մո տե ցու մը կի րառ վել է նաև հո գե թե րա պիա յում: Ա ռա ջին 
ան գամ այն այդ նպա տա կով կի րա ռել են Մ. Ուայ թը և Դ. Էփս տո նը, ո րոնք 
կար ծում են, որ յու րա քանչ յուր ան հա տա կան պատ մություն կա րող է վե րա-
նայ վել և վե րա պատմ վել: Վե րա նայ ման գոր ծըն թա ցում հե ղի նա կը (այ ցե-
լուն) կա րող է փո խել պատ մությու նը, ա վե լաց նել կամ պա կա սեց նել ման րա-
մաս ներ և կ յան քի պատ մության ամ բողջ «կտոր ներ»: Այս պի սի մո տե ցու մը 
հնա րա վո րություն է տա լիս նո րից գրել սե փա կան կյան քի պատ մությու նը՝ 
դրա նով փո խե լով ոչ միայն անց յա լը, այլև, որ հատ կա պես կար ևոր է, շտկել 
ներ կան և կա ռու ցել ա պա գան [35]: բ նա կան է, որ այս բո լոր գոր ծըն թաց-
նե րում ներգ րավ ված են մար դու ինք նությու նը, ես-կոն ցեպ ցիան, որն այս 
դեպ քում կա րե լի է ան վա նել նա րա տիվ (պատմ վածք): 

Ո րոշ գիտ նա կան ներ շեշ տում են կյան քի պատ մության ամ բող ջա կան 
ըն կալ ման դե րը որ պես թե րապև տիկ մե թոդ̀  մար դու կյան քի ո րա կա կան 
փո փո խություն ա պա հո վե լու հա մար: Ռ. բաթ լե րի են թադ րություն նե րի 
հա մա ձայն` ամ բող ջաց ված կյան քի պատ մություն կա ռու ցե լը ծե րության 
փու լում մար դու հո գե բա նա կան ցան կա լի վի ճա կի արդ յունքն է [12]: Մ. 
Հան թը և բ. Հան թը ցույց տվե ցին, որ ա մուս նության և հա ջոր դող ա մուս-
նա լու ծության փաս տե րի կա պակց ված կեն սագ րության կա ռու ցու մը 
կար ևոր նա խադր յալ է ա մուս նա լու ծության դեպ քում հու զա կան լար վա-
ծությու նը հա նե լու հա մար [20]: Թ. Ռեյ նե րը և Ի. Պ րո գո ֆը, վեր լու ծե լով 
անձ նա կան օ րագ րե րը, դուրս բե րե ցին նա րա տիվ նե րի գոր ծա ռու թա յին 
նշա նա կությու նը հու զա կան լար վա ծությու նը նվա զեց նե լու և  ինք նության 
մա կար դա կում ներ դաշ նա կության հաս նե լու գոր ծում [26, 27]: 

Այս պի սով, հո գե բա նության մեջ նա րա տի վը մար դու ինք նա բա ցա-
հայտ ման մի ջոց նե րից մեկն է: Ընդ հա նուր առ մամբ, նա րա տիվ նե րը 
հիմ նա կա նում ի րա դար ձություն նե րի թվար կում ներ են, ո րոնց միջև 
կան ժա մա նա կա յին կամ պատ ճա ռա կան կա պեր [19]: Հո գե բա նա կան 
տե սանկ յու նից մար դը, ներ կա յաց նե լով իր կյան քը, պատ մություն պատ-
մե լով իր կյան քի մա սին, կա ռու ցե լով իր կեն սագ րությու նը, գնա հա տում 
է սե փա կան բնա վո րությունն ու ի րեն ամ բող ջությամբ, միև նույն ժա մա-
նակ հիմն վում է հա մընդ հա նուր նոր մե րի ու կա նոն նե րի, ո րոշ բա րո յա-
կան դիր քո րո շում նե րի վրա, ո րի արդ յուն քում, ըստ էության, կա տա րում 
է իր կյան քի կա ռուց ված քա յին ռեֆ լեք սիան, այլ ոչ թե ուղ ղա կի ինք նա-
վեր լու ծություն: նա րա տիվ ռեֆ լեք սիան են թադ րում է ոչ միայն ան ցած 
ի րա դար ձություն նե րի վե րար տադ րում, այլև դրանց վեր լու ծություն` 
սուբ յեկ տի կյան քի ըն թաց քի վրա ազ դե ցության տե սանկ յու նից, շրջա-
դար ձա յին կե տե րի ի մաս տա վո րում, ինչ պես նաև ներ քին ռե սուրս նե րի 
ինք նա վեր լու ծություն: 
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ի րա կա նության նա րա տիվ կա ռու ցու մը

Ինչ պես ար դեն նշվել է, նա րա տի վը ժա մա նա կի մեջ կա ռուց ված 
պատմ վածք է: նա րա տի վը՝ որ պես պատ մության կա ռու ցում, են թադ րում 
է «սյու ժե տա վո րում», քա նի որ պատ մե լով պատ մությու նը՝ մար դը ոչ միայն 
հնչեց նում է այն, այլև վե րապ րում: Կ յանքն, ըստ էության, ինք նին «նա րա-
տի վա յին» է, սա կայն թաքն ված է յու րա քանչ յուր մար դու խոր քում, մա կե րե-
սա յին չէ և չի ար տա հայտ վում սո ցիու մում: Ջ. բ րու նե րը կար ծում է, որ չկա 
«ապ րած և ներ կա յում ապր վող ժա մա նա կի» նկա րագ րության այլ մի ջոց, 
քան նա րա տի վը: « նա րա տի վը նմա նա կում է կյան քը, իսկ կյան քը նմա նա-
կում է նա րա տի վը: Կ յանքն այդ ի մաս տով, ինչ պես և նա րա տի վը, մար դու 
եր ևա կա յության արդ յունքն է» [1, էջ 11]: Ջ. բ րու նե րի ա ռաջ քա շած երկ րորդ 
թե զիսն այն է, որ նա րա տի վը միշտ ռեֆ լեք սիվ է: Եր րորդ թե զիսն այն է, 
որ նա րա տի վը միշտ ներ կա յա նում է գրա կան ձևի մեջ՝ որ պես ինք նա կեն-
սագ րություն: Ա ռաջ քա շած թե զիս նե րի հաս տատ ման հա մար Ջ. բ րու նե րը 
վեր լու ծել է մի ըն տա նի քի ան դամ նե րի նա րա տիվ նե րը՝ բա ցա հայ տե լու, թե 
«ինչ պես են կյան քի պատ մություն նե րը կա պակց վում մե կը մյու սին» [նույն 
տե ղում, էջ 19]: նա վեր լու ծել է ըն տա նի քի ան դամ նե րի նա րա տիվ նե րը 
ձևի և բո վան դա կության տե սանկ յու նից և  ե կել այն եզ րա կա ցության, որ 
ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ներն ու նեն ո րո շա կի ընդ հա նուր հիմ նա կան, ֆոր-
մալ կա ռույց ներ, ո րոն ցով հնա րա վոր է ըն տա նի քի ընդ հա նուր դիս կուր սի 
հի ման վրա կա ռու ցել սե փա կան անձն ու փոր ձը, ին չը պահ պան վում է ինչ-
պես ծնող նե րի, այն պես էլ ե րե խա նե րի մեջ [նույն տե ղում]:

Ի րա կա նության նա րա տիվ կա ռուց ման խնդրի վեր լու ծությանն անդ-
րա դառ նա լով՝ Ջ. բ րու նե րը ձևա կեր պում է մի քա նի հարց. ա ռա ջին հեր-
թին, թե ինչ պի սին են նա րա տի վի՝ որ պես աշ խար հի պատ կեր կա ռու ցե լու 
գոր ծի քի, հնա րա վո րություն նե րը, երկ րորդ հեր թին՝ սահ մա նա փակ վում 
է արդ յոք նա րա տի վը միայն կոնկ րետ դեպ քե րի յու րա հա տուկ կող մե րը 
մատ նան շե լով, թե այն ար տա հայ տում է նաև կա ռուց վող ի րա կա նության 
ո րոշ հա մընդ հա նուր հատ կություն ներ: Ա ռա ջին հար ցին պա տաս խա-
նե լով՝ Ջ. բ րու նե րը հաս տա տում է այն փաս տը, որ, չնա յած գի տա կան 
մե թոդն օբ յեկ տի վություն, հա վաս տիություն է պա հան ջում, այ նուա մե-
նայ նիվ, նա րա տի վը՝ որ պես հե տա զո տա կան գոր ծիք, հնա րա վո րություն 
է տա լիս դուրս բե րել մարդ կանց միջև փոխ հա րա բե րություն նե րի հիմ նա-
կան սկզբունք նե րը, մար դու կող մից դրվող նպա տակ նե րը, մեկ նա բա նել 
աս վա ծի ի մաս տը և  այլն: Ինչ պես ի րա վամբ նշել է Ջ. բ րու նե րը, գո յություն 
ու նի հո գե բա նա կան տի րույ թի եր կու տիպ կամ, ինչ պես հե ղի նակն է նշում, 
«գոր ծո ղության եր կու լանդ շաֆտ», ո րոնք միա ժա մա նակ ա ռա ջա նում են 
պատմ ված քում և, ի րենց հեր թին, վե րա կանգ նում են տվյալ յու րա հա տուկ 
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ի րա դար ձության և  անց յա լում ու ա պա գա յում այլ նման ի րա դար ձություն-
նե րի միջև կա պը: Երկ րորդ հար ցին պա տաս խա նե լով՝ հե ղի նակն ընդգ-
ծում է, որ նա րա տի վին անդ րա դար ձը միշտ կապ ված է սո ցիու մի կյան քը 
բնու թագ րող հիմ նա րար կա տե գո րիա նե րի օգ տա գործ ման հետ: Այս նպա-
տա կով Ջ. բ րու նե րը դի տար կում է այդ պի սի ի նը կա տե գո րիա, ո րոնք պար-
տա դիր առ կա են ցան կա ցած նա րա տի վի նկա րագ րություն նե րում [2].

1. ժա մա նա կի յու րա հա տուկ կա ռուց վածք: Էությունն այն է, որ նա րա-
տի վը ժա մա նա կի բա ժա նումն ի րա կա նաց նում է ըստ կար ևոր 
ի րա դար ձություն նե րի:

2. Ընդ հա նու րը մաս նա վո րի մի ջո ցով: Ի րենց պատմ վածք նե րում մար-
դիկ, որ պես կա նոն, ման րա մաս նո րեն փո խան ցում են այն, ինչն ի րենց 
հա մար ա ռա վել նշա նա կա լի է, այ լա պես պատմ վածքն ինք նան պա-
տակ կդառ նա, ինչն ար դեն նա րա ցիա չէ դա սա կան ի մաս տով:

3. Ա րարք նե րի դրդա պատ ճա ռայ նություն: Ցան կա ցած պատմ ված քում 
միշտ առ կա են պա հանջ մունք ներ, ձգտում ներ, դրդա պատ ճառ ներ, 
գնա հա տա կան ներ և  այլ ին տեն ցիո նալ վի ճակ ներ, ո րոնք հե տա զո տո-
ղին տե ղե կատ վություն են հա ղոր դում մար դու այս կամ այն ա րար քի 
ի րա կան պատ ճառ նե րի մա սին:

4. Հեր մենև տիկ կոմ պո զի ցիա: Էությունն այն է, որ միշտ պետք է հաշ վի 
առ նել մեկ նա բա նության հար ցը. ոչ մի պնդում չի կա րող միան շա նա կո-
րեն մեկ նա բան վել և պետք է են թարկ վի հեր մենև տիկ վեր լու ծության:

5. Իմպ լի ցիտ կա նո նա կար գում (имплицитная каноничность): նա րա-
տի վով ստեղծ ված ի րա կա նությու նը ներ քուստ խո րա պես կապ ված է 
ի րե րի սո վո րա կան, սպա սե լի կար գի հետ: Սա կայն այս կա պը, որ պես 
կա նոն, ուղ ղա կի չէ, քա նի որ այդ դեպ քում կա նո նա կարգ ված նոր մե-
րին լիար ժեք հա մա պա տաս խա նությու նը կա րող է ձանձ րա լի լի նել: 
Այդ պատ ճա ռով նա րա ցիա նե րը միշտ ի րա կան պատ կե րից ինչ-որ 
չա փով շեղ վում են:

6. Հղ ման (ռե ֆե րեն տության) բազ ման շա նա կություն: նա րա տիվ վերլու-
ծու թյան հիմ նադ րույթ նե րից մեկն է և  են թադ րում է, որ նա րա տի վի 
վեր լու ծությու նը պետք է ոչ թե պար զա պես հիմն վի միայն բա ռե րի վեր-
լու ծության վրա, այլ ա ռա ջին հեր թին ել նի հա մա տեքս տից:

7. Ընդ հա րու մը՝ որ պես նա րա տի վի կենտ րո նա կան տարր: յու րա քանչ-
յուր պատ մության հիմ քում ըն կած է ո րո շա կի ներ քին ընդ հա րում, ո րի 
ի մաս տը ո րոշ նոր մե րի խախ տումն է: Այդ խախ տում նե րը հա ճախ 
դառ նում են տար բեր մեկ նա բա նություն նե րի ընդ հար ման հիմք: 
Այ նուա մե նայ նիվ, նա րա տի վը միշտ հիմն ված է կա յուն ար քե տի պե րի 
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վրա և հա ճախ վե րար տադ րում է դրանք, սա կայն տար բեր սո ցիա լա-
կան, պատ մա կան և մ շա կու թա յին հա մա տեքս տում: Այդ պատ ճա ռով 
նա րա տի վի «ըն թեր ցու մը» կա րող է փոխ վել մշա կու թա յին ու պատ մա-
կան պայ ման նե րից կախ ված: 

8. Կար ծիք նե րի հա մա ձայ նեց վա ծության հնա րա վո րություն: Ցան կա-
ցած պատմ վածք միշտ կա րե լի է «վե րա պատ մել», և դ րա նում է նա րա-
տի վի՝ որ պես թե րապև տիկ մե թո դի, ու ժը՝ կա ռու ցե լու և վե րա կա ռու ցել 
ի րա կա նությու նը:

9. Նա րա տի վի պատ մա կան բա ղադ րիչ: Այս թե զի սը, մեր կար ծի քով, հա րում 
է ինք նության ա նընդ հա տության խնդրին: Էությունն այն է, որ նա րա տի-
վում մար դը ձգտում է «միաց նել» հա ճախ չմիաց վող մա սե րը, ին չը նրան 
ա նընդ հա տության ու կա յու նության զգա ցում է տա լիս: բ րու նե րը կար-
ծում է, որ մար դու հա ջոր դա կա նության կա ռուց ման ըն դու նա կությունն 
ար տա ցո լում է ո րո շա կի ներ քին անհ րա ժեշ տություն:
Ջ. բ րու նե րի հա յե ցա կար գում մեկ այլ կար ևոր դրույթ է այն, որ հե ղի-

նակն ա ռանձ նաց նում է պա րա դիգ մալ և նա րա տիվ մտա ծո ղություն: Մ տա-
ծո ղության պա րա դիգ մալ կամ տրա մա բա նա կան-գի տա կան ձևի դեպ քում 
ղե կա վա րող սկզբունք են փաս տարկ ման տրա մա բա նա կան կա նոն նե րը: Այդ 
կա նոն նե րը հնա րա վո րություն են տա լիս ընդ հա նուր տրա մա բա նա կան հա մա-
կար գի շրջա նակ նե րում ար դա րաց ված եզ րա կա ցություն ներ ա նել: նա րա տիվ 
մտա ծո ղության դեպ քում գլխա վո րը ոչ թե ճշմար տությունն է, այլ «կեն սա կա-
նությու նը» («vitality») [9, էջ 11]: Մար դը ձգտում է ստեղ ծել հա մա ձայ նեց ված, ի րա-
կան պատ մություն ինչ-որ ի րա դար ձության մա սին: Այդ պի սով, մտա ծո ղության 
հիմ նա րար ձև  է դի տարկ վում պատ մո ղա կա նը, ո րը ո րա կա պես տար բեր վում է 
տրա մա բա նա կան դա տո ղությու նից: Ջ. բ րու նե րը նշում է, որ կոգ նի տիվ հո գե-
բա նությու նը չա փա զանց շատ է ու շադ րություն դարձ նում տրա մա բա նա կան 
գի տե լիք նե րի ու սում նա սիր մա նը՝ ան տե սե լով նա րա տիվ գոր ծըն թաց նե րի 
հա մա տեքս տը, ո րի մի ջո ցով մարդն ի մաս տա վո րում է իր «ես»-ը [10]: 

Մար դու մտա ծո ղության նա րա տիվ բնույ թը դրսևոր վում է հի շո ղության 
և կոգ նի տիվ գոր ծըն թաց նե րի մո դե լա վոր մամբ: Ռ. Շեն կը և Ռ. Ա բել սո նը 
գրում են, որ մարդ կության ողջ գի տե լիք նե րը հիմն վում են նախ կին պատ-
մություն նե րի վրա [30]: Այս ի մաս տով սերն դե սե րունդ փո խանց վող լե գենդ-
ներն ու ա ռաս պել նե րը ոչ միայն մշա կույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի, 
աշ խար հագ րության, հա սա րա կության ճա նա չո ղության, այլև այդ ժա մա-
նա կաշր ջա նի ան ձի մա սին գի տե լիք նե րի փո խանց ման և վե րար տադր ման 
կար ևոր գոր ծիք ներ են: Այս պես, օ րի նակ, հիմն վե լով նա րա ցիա նե րի վրա՝ 
Ե. բ. Ս տա րո վոյ տեն կոն ներ կա յաց նում է ան ձի տի պա բա նություն, ինչ պես 
նաև նկա րագ րում է տեքս տի տի պեր և գոր ծա ռույթ ներ` կախ ված մշա կույ թի 
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անձ նա վոր ման (պեր սո նա լի զա ցիա յի) ուղղ վա ծությու նից [4]: Հե ղի նակն 
ա ռանձ նաց նում է տեքս տի հինգ հիմ նա կան տիպ և գոր ծա ռույթ.
1. Տեքստ, ո րը ներ կա յաց նում է հե ղի նա կի ինք նի րա կա նաց ման յու րա-

հա տուկ ձև, որ տեղ այդ ինք նի րա կա նա ցու մը ծա վալ վում է որ պես 
ան հա տա կան կյան քի յու րա տիպ ի մաս տա վո րում և  ամ րագ րում: 

2. Տեքս տը որ պես ան ձի «ես»: Դրս ևոր վում է որ պես հե ղի նա կի ռեֆ-
լեք սիա յի ըն դու նա կություն, հնա րա վո րություն է տա լիս գի տակ ցե լու 
սե փա կան բազ մա կիությունն ու հա կա սություն նե րը:

3. Տեքս տը դրսևոր վում է իբրև «հնա րա վոր անձ և ն րա հնա րա վոր կյանք» 
[նույն տե ղում, էջ 21], հե րո սի կեն սաձ ևը կա ռու ցում է ան ձը, և  այս դեպ-
քում խոս քը հիմ նա կա նում գրա կան ստեղ ծա գոր ծության մա սին է:

4. Տեքս տի գրա վոր շա րադ րու մը՝ որ պես անձ նա կան կյանքն ապ րե լու 
ձև, դի տարկ վում է, երբ տեքս տը դառ նում է կյան քի շա րու նա կություն 
«տեքս տա յին չափ ման մեջ» [նույն տե ղում]:

5. Տեքս տը՝ որ պես մար դու ստեղ ծա գոր ծության աղբ յուր: Դիտ վում է այն 
դեպ քե րում, երբ տեքս տը դառ նում է ըն թեր ցո ղի հա մար աշ խար հա ճա-
նաչ ման և  ինք նա ճա նաչ ման նոր մո դել նե րի կա ռուց ման հիմք, ինչ պես 
նաև հիմք բա նա սի րության, լեզ վա բա նության և հո գե բա նության ո լորտ-
նե րում գի տա կան հե տա զո տություն նե րի հա մար: Ըստ Ե. բ. Ս տա րո-
վոյ տեն կո յի` ժա մա նա կա կից ան ձի հո գե բա նությու նը գրա կան տեքս-
տե րում լայն հո րի զոն ներ է բա ցում` դրա օգ տա գործ ման նոր ու ղի ներ 
գտնե լով ան հա տի ճա նաչ ման և  ինք նա ճա նաչ ման հար ցում:

նա րա տիվ հար ցազ րույ ցի մե թո դը

Սո ցիո լո գիա կան բա ռա րա նում նա րա տիվ հար ցազ րույ ցի մե թո դը 
«հիմն ված է կյան քի պատ մության` որ պես սո ցիա լա կան կա ռույ ցի վրա, 
որն ընդգրկում է ինչ պես սո ցիա լա կան ի րա կա նությու նը, այն պես էլ այն 
աշ խար հը, ո րը վե րապ րում է սուբ յեկ տը: Ըստ ո րում, կյան քի պատ մություն-
նե րը, ո րոնք ըմբռն վում են որ պես կոնստ րուկտ ներ, չեն տա րան ջատ վում 
փոխ գոր ծո ղության (ին տե րակ ցիոն) գոր ծըն թաց նե րից» [5]:

նա րա տիվ հար ցազ րույ ցի մե թո դի ի հայտ գա լու նա խադր յալ է այն 
պատ կե րա ցու մը, որ մարդն ին տուի տիվ ձևով գի տի, թե ինչ կա նոն նե րով է 
կա ռուց վում լսո ղի հա մար հաս կա նա լի պատմ ված քը: Քա նի որ պատ մե լու 
ժա մա նա կը միշտ սահ մա նա փակ է, պատ մո ղը կա րող է հետ ևել «խտաց ման» 
կա նո նին և, ընտ րե լով ին ֆոր մա ցիան, անդ րա դառ նալ միայն իր կյան քի այն 
պա հե րին, ո րոնք կար ևոր է հա մա րում: Պատ մո ղի̀  իր պատ մությունն ամ բող-
ջա կա նաց նե լու և  ա վար տուն դարձ նե լու ձգտու մը դրդում է նրան ա վար տել 
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պատմ ված քի յու րա քանչ յուր դրվա գը: Դա նպաս տում է, որ հե տա զո տո ղը 
պատ կե րա ցում կազ մի պատ մո ղի «գեշ տալ տի» մա սին: 

Ա ռա ջին ան գամ նա րա տիվ հար ցազ րույ ցի ժա մա նա կա կից հա յե ցա-
կար գը ներ կա յաց րեց Ֆ. Շ յու ցեն, ո րը բա նա վոր պատ մություն նե րը տե ղե-
կատ վության փո խանց ման ա մե նա տա րած ված մի ջոցն էր հա մա րում, իսկ 
գի տա կան նպա տակ նե րով դրանց կի րա ռու մը բա վա կան հե ռան կա րա յին 
էր դի տար կում: Ֆ. Շ յու ցեն նա րա տիվ հար ցազ րույ ցի վեր լու ծության մեջ մի 
քա նի կար ևոր կա տե գո րիա մտցրեց: նա, ա ռա ջին հեր թին, մշա կեց կյան քի 
ըն թաց քի «գոր ծըն թա ցա յին կա ռույց նե րի» և կ յան քի ըն թաց քի ձևե րի հա յե-
ցա կե տե րը [32]: Գոր ծըն թա ցա յին կա ռույց նե րը կյան քի ըն թաց քի փաս-
տա ցի ձևերն են, որ դուրս են բեր վում պատ մո ղի կող մից իր կեն սագ րության 
մեկ նա բան ման հա մա տեքս տում: Ֆ. Շ յու ցեն ա ռանձ նաց նում է հետև յալ 
գոր ծըն թա ցա յին կա ռույց նե րը. ին տեն ցիո նալ գոր ծըն թաց ներ, ինս տի տու
ցիո նալ նմուշ նե րի փո խանց ման գոր ծըն թաց ներ, կյան քի ըն թաց քի կո րեր: 
Ին տեն ցիո նալ գոր ծըն թաց նե րը կան խամ տած ված կեր պով սկսված գոր-
ծո ղություն ներն են, ո րոնք կապ ված են կյան քում նպա տա կադր ման հետ: 
Ինս տի տու ցիո նալ նմուշ նե րի փո խան ցու մը են թադ րում է կյան քում հա ջոր-
դա կա նություն նե րի ո րո շա կի կա նոն նե րի փո խան ցում, ինչ պի սին, օ րի-
նակ, դպրոց գնալն է, ըն տա նիք կազ մե լը, մաս նա գի տա կան ա ճը և  այլն: 
Կոր ըն թացք նե րը են թադ րում են այն պի սի ի րա դար ձություն նե րի ըն թացք, 
ո րոնք էա կա նո րեն սահ մա նա փա կում են մար դուն: Օ րի նակ, դա կա րող է 
լի նել ի րա դար ձություն նե րի շղթա, ո րոնց արդ յուն քում մար դը դառ նում է 
հար բե ցող, այ սինքն՝ կորց նում է զար գաց ման հնա րա վո րությու նը: Դ րա հետ 
մեկ տեղ, յու րա քանչ յուր մար դու կյան քում ա ռա ջա նում են ընտ րության հնա-
րա վո րություն ներ, երբ ինքն է ընտ րում, թե ինչ ճա նա պար հով գնա: Եվ այս 
դեպ քում կար ևոր է, որ ան ձի ինք նությու նը «շարժ վի» ոչ այն ուղ ղությամբ, 
ո րով ըն թա նում են կյան քի գոր ծըն թա ցա յին կա ռույց նե րը [նույն տե ղում]:

Շ յու ցեի կող մից այլ կար ևոր ներ մու ծում ներ են «կոգ նի տիվ կա ռույց ներ» 
հաս կա ցությու նը և  ինք նա բուխ/հան պատ րաս տից ինք նա կեն սագ րա կան 
պատ մության «կոգ նի տիվ ֆի գուր նե րի» հա յե ցա կե տը [նույն տե ղում]: Այ ցե-
լու նե րի ինք նա բուխ պատ մություն նե րի բո վան դա կա յին վեր լու ծությու նը 
հնա րա վո րություն տվեց Ֆ. Շ յու ցեին ա ռանձ նաց նել հետև յալ «կոգ նի տիվ 
ֆի գուր նե րը». 1. պատ մո ղի̀  որ պես կեն սագ րության կրո ղի պատ կե րա ցում
նե րը, 2. ի րա դար ձության տե ղի, ժա մա նա կի և պայ ման նե րի մա սին ին ֆոր
մա ցիա, 3. ձեռք բեր ված փոր ձի և  ի րա դար ձություն նե րի շղթա, ո րոնք պատ
մո ղը ներ կա յաց նում է իր ապ րում նե րի հի ման վրա, 4. հե ղի նա կի̀  իր ապ րե
լու կա նոն նե րի սահ մա նում, 5. ինք նա կեն սագ րա կան «գեշ տալտփոր ձի» 
փո խան ցում, ո րը դրսևոր վում է պատ մության և դ րան տրվող գնա հա տա կա նի 
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փոխ կա պակց վա ծությամբ: Պատ մե լու ըն թաց քում պատ մության «մի ջու կի» 
եր ևան գա լուն զու գա հեռ ու ղիղ կամ միջ նոր դա վոր ված ձևով մշտա պես ուր-
վագծ վում է նաև ֆո նը, ո րը միշտ կապ ված է գոր ծո ղություն նե րի վայ րի, ի րա-
դար ձության մաս նա կից նե րի տա րա ծա կան և հու զա կան բա ղադ րիչ նե րի 
հետ: Տվ յալ տար րերն ան գի տակ ցա կան չեն, քա նի որ անհ րա ժեշ տության 
դեպ քում միշտ կա րող են դուրս բեր վել որ պես կոգ նի տիվ ֆի գուր: Սա կայն, 
քա նի որ դրանք դեռ «ֆո նի» վի ճա կում են և մինչև վերջ չեն գի տակց վում, 
պատ մո ղի մարմ նա կան ու հու զա կան դրսևո րում ներն ա վե լի շատ տե ղե-
կություն են տա լիս այդ ֆո նի մա սին, քան պատ մությունն ինք նին: Ֆ. Շ յու ցեն 
կար ծում է, որ անց յա լի հու զա կան ու վար քա յին բա ղադ րիչ նե րի վե րա կա-
ռուց ման մե թո դա կան բա նա լին ներ կա յի մեջ դրանք նե րա ռե լու և վե րա կա-
ռու ցե լու՝ հե ղի նա կի ըն դու նա կությունն է [նույն տե ղում]:

Ֆ. Շ յու ցեի նա րա տիվ հար ցազ րույ ցի հա յե ցա կար գը՝ որ պես կեն սագ րա-
կան հե տա զո տության մե թոդ, զար գա ցում ստա ցավ տար բեր հե տա զո տող-
նե րի, մաս նա վո րա պես, Գ. Ռո զեն տա լի կող մից [28]: Ըստ Ռո զեն տա լի̀  կեն-
սագ րա կան նա րա տիվ հար ցազ րույ ցի նպա տակն այն պի սի տեքս տի ստա-
ցումն է, ո րը կծա ռա յի կյան քի ըն թա ցիկ ի րա դար ձություն նե րի և դ րանց ժա մա-
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նության վե րա կա ռուց մանն ինչ պես ողջ կեն սագ-
րության, այն պես էլ ա ռան ձին ի րա դար ձություն նե րի նշա նա կության տե սա կե-
տից: Ռո զեն տա լը կար ծում է, որ պատմ ված քի (դեպ քի) կա ռուց ված քը փո խել, 
վե րա կա ռու ցել հնա րա վոր է, ե թե պատ մո ղին ա ռա ջարկ վի դի տար կել տվյալ 
ի րա վի ճա կում իր հա մար պո տեն ցիալ ա ռու մով հա սա նե լի այ լընտ րան քա յին 
հնա րա վո րություն ներ: Ռո զեն տա լը կեն սագ րությու նը դի տար կում է որ պես 
սո ցիա լա կան կա ռույց, ո րը նե րա ռում է ինչ պես սո ցիա լա կան ի րա կա նությու նը, 
այն պես էլ սուբ յեկ տի կող մից ապր վող աշ խար հը: Ընդ հա նուր կեն սագ րա կան 
կա ռույ ցի վեր լու ծության օգ նությամբ նա ցույց է տա լիս կյան քի պատմ ված քից 
(lifestory) կյան քի պատ մության (life history) վե րա կա ռուց ման ու ղին [28]: Մ. չիք-
սենտ մի հա յին և O. բի թին ընդ լայ նե ցին կեն սագ րա կան մո տե ցու մը̀ նե րա ռե լով 
ոչ միայն անց յա լը, այլև ներ կան ու ա պա գան և  ու շադ րությու նը կենտ րո նաց նե-
լով ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում ան ձի զար գաց ման տրա մա բա նա կան հա ջոր-
դա կան ի րա դար ձություն նե րի է վոլ յու ցիա յին [14]:

Ժա մա նա կա կից հո գե բա նության մեջ նա րա տիվ հար ցազ րույցն 
օգ տա գործ վում է ան ձի և ն րա զար գաց ման ա վե լի խոր քա յին գոր ծըն-
թաց նե րի, այն է` անձ նա յին մի ֆի, ես-ի և  ինք նության կա ռու ցումն ըմբռ-
նե լու, ինչ պես նաև այ ցե լու նե րի հո գե բա նա կան խնդիր ներն ախ տո րո շե լու 
հա մար: նա րա տիվ հար ցազ րույցն իբրև հիմ նա կան մե թոդ օգ տա գոր ծող 
հո գե թե րապևտ նե րը զար գաց նում են հո գե բա նության ժա մա նա կա կից 
ուղ ղություն` նա րա տիվ հո գե թե րա պիա [18, 35]: 
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ինք նա կեն սագ րություն նե րի վեր լու ծության մո դելն ըստ  
Դ. մաքա դամ սի

Դ. ՄաքԱ դամ սի [21, 22, 23] նա րա տիվ ինք նության տե սությու նը, ո րում 
հա մադր վում է Է. Է րիք սո նի՝ հո գե սո ցիա լա կան զար գաց ման տե սությու նը 
և հե ղի նա կի սե փա կան վեր լու ծությու նը՝ հիմն ված լ. Այսբ րիի և ն. Ֆ րա յի 
և  կեն սագ րա կան պատ մություն նե րի նա րա տիվ տի պա բա նության վրա, 
ա ռաջ է քա շում ստուգ ման են թա կա մի քա նի վար կած ան ձի նոր մալ և  ոչ 
նոր մալ զար գաց ման վե րա բեր յալ [15, 17]: Այս մո դե լը չի հա վակ նում ընդգր-
կել անձն ամ բող ջությամբ, այլ փո խա րե նը շեշ տը դնում է ինք նության հար-
ցի վրա՝ վեր ջինս նույ նաց նե լով կեն սագ րա կան պա տու մի (նա րա տի վի) 
հետ: Դ. ՄաքԱ դամսն իր տե սության մեջ ու սում նա սի րում է այն բա ղադ րա-
տար րե րը, փո փոխ վող գոր ծոն նե րը և ֆոր մալ ցու ցա նիշ նե րը, ո րոնց հի ման 
վրա կա րե լի է եզ րա հան գում ներ ա նել ան ձի մա սին նրա վի ճա կի, հա սու-
նության և  ամ բող ջա կա նության ա ռում նե րով:

Ըստ Դ. ՄաքԱ դամ սի, մար դը կազ մա կեր պում է իր ինք նությու նը վեր-
բալ (խոս քա յին) նա րա տի վի մի ջո ցով, ո րը «անձ նա կան միֆ» է, և  ո րը ձևա-
վոր վում է դե ռա հա սության տա րի քում ու վե րա նայ վում է ողջ հե տա գա 
կյան քի ըն թաց քում: նա րա տի վի լա վա տե սա կան կամ հո ռե տե սա կան 
ուղղ վա ծությու նը հիմն վում է ան ձի վաղ կապ վա ծություն նե րի վրա: Անձ-
նա յին ինք նությու նը կա ռուց վում է կյան քի տար բեր դրվագ նե րի մի ջո ցով, 
ո րոնք Դ. ՄաքԱ դամսն ան վա նում է մի ջու կա յին: Այս դրվագ ներն ընտ րո-
ղա բար վերց վում են ան ձի կեն սագ րա կան հի շո ղության մեջ զե տեղ ված 
ի րա դար ձություն նե րից: « Պա տա նե կությու նից սկսած՝ մենք մեր ներ կա յում 
ընտ րում ենք, թե ինչ պես հի շենք անց յա լը» [22, էջ 169]: Այ դու հան դերձ, Դ. 
ՄաքԱ դամսն ընդգ ծում է, որ անձ նա կան պատ մությու նը հո րին վածք չէ, այլ 
ա վե լի շուտ՝ անց յա լի հա մա ձայ նեց ված և  ի րա տե սա կան նկա րագ րություն 
ստեղ ծե լու փորձ, ո րը կնե րա ռի «քիչ թե շատ ստուգ ված փաս տեր» [նույն 
տե ղում]: Դ. ՄաքԱ դամ սի էմ պի րիկ աշ խա տանք նե րը նվիր ված են այն 
բա նին, թե ինչ պես է մարդն ին տեգ րում իր «ես»-ի զա նա զան, բազ մա կի 
աս պեկտ նե րը (օ րի նակ՝ պեր սո նաժ նե րը) մեկ միաս նա կան կյան քի պատ-
մության մեջ: նա անց կաց րել է մե ծա հա սակ նե րի կյան քի պատ մություն-
նե րի մի շարք հե տա զո տություն ներ՝ կի րա ռե լով ԹԱԹ-ը (թե մա տիկ ա պեր-
ցեպ ցիա յի թես տը) «իշ խա նության» և «մտեր մության» մո տիվ նե րը գնա-
հա տե լու հա մար: Դ. ՄաքԱ դամ սը կյան քի պատ մություն նե րը վեր լու ծե լիս 
ա ռանձ նաց նում է «ես»-ի զա նա զան, հա րա բե րա կա նո րեն ինք նու րույն 
աս պեկտ ներ, ո րը նա ան վա նում է «ի մա գո»-ներ (imago): Ս րանք «պեր-
սո նաժ ներ» են, ո րոնք կա րող են հա մա գոր ծակ ցել միմ յանց հետ, բայց 
եր բեմն նաև բախ վել: Մեկ միաս նա կան պեր սո նա ժում, կազ մա կերպ ված 
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միաս նա կան կա ռույ ցում այս «ի մա գո նե րի» ին տեգ րու մը Դ. ՄաքԱ դամ սը 
դի տար կում է որ պես մե ծա նա լու, հա սու նա նա լու հետ կապ ված անհ րա-
ժեշտ գոր ծըն թաց: 

Հա մա ձայն Դ. ՄաքԱ դամ սի՝ կյան քի պատ մություն նե րը ոչ այլ ինչ 
են, քան ներք նայ նաց ված և զար գա ցող նա րա տիվ ներ, ո րոնք մար դիկ 
կա ռու ցում են ի րենց կյան քը ժա մա նա կա յին հա մա տեքս տում ի մաս տա-
վո րե լու հա մար: Հե ղի նա կը գրում է, որ այդ նա րա տիվ նե րը ներ կա յաց-
վում են ոչ միայն որ պես անձ նա յին, այլև որ պես մշա կու թա յին տեքս տեր, 
ո րոն ցում ար տա ցոլ վում են ժա մա նա կա կից կյան քի զա նա զան կող մեր, 
դա սա կար գա յին և գեն դե րա յին կա տե գո րիա ներ, քա ղա քա կան և տն տե-
սա կան ու ժեր, կրո նա կան ա վան դույթ ներ, պատ մություն, ժո ղովր դա կան 
բա նահ յու սություն և  այլն: Դ. ՄաքԱ դամ սի հա յե ցա կար գի էությունն այն 
է, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ մշա կույթն, ան պատ ճառ, կար ևոր 
գոր ծոն է կյան քի պատ մության կերտ ման մեջ, սա կայն ան ձը մշա կույ թի 
ազ դե ցության պա սիվ ըն դու նո ղը (recipient) չէ, այլ իր հեր թին փո խա կեր-
պում է այն: Այս պի սով, կյան քի պատ մություն նե րը հարկ է դի տար կել 
որ պես հո գե սո ցիա լա կան կա ռույց ներ, ո րոնց, ինչ պես և  ողջ սո ցիա լա կան 
աշ խար հի, ստեղ ծողն ին քը՝ անձն է [23, 24]: Մարդն ապ րում է իր ստեղ-
ծած պատ մություն նե րով և  ան մի ջա կա նո րեն դրան ցում: Ան ձի կեն սա կան 
պատ մությու նը կա րող է նե րա ռել փոքր պատ մություն ներ, ո րոնք պատմ-
վում են տար բեր դիր քե րից և տե սանկ յուն նե րից: Եր բեմն այդ ա ռան ձին 
պատ մություն ներն ան գամ կա րող են կոնֆ լիկ տի մեջ մտնել միմ յանց հետ, 
քա նի որ պա րու նա կում և  ար տա ցո լում են ինչ պես բուն անձ նա յին, այն-
պես էլ սո ցիա լա կան տար րեր: Այ դու հան դերձ, ու շա դիր հա յաց քի ներ քո 
ակն հայտ է դառ նում, որ ան գամ փոխ բա ցա ռող պատ մություն նե րը պա րու-
նա կում են ընդ հա նուր նպա տա կի կո րիզ և  ու նեն ո րո շա կի ի մաս տա յին 
բեռն վա ծություն: Ին քը՝ պատ մությու նը պատ մե լու գոր ծըն թա ցը, մար դուն 
հնա րա վո րություն է տա լիս կյան քի տար բեր ի րա դար ձություն նե րը տես-
նել միաս նա կա նության մեջ: Մար դիկ ապ րում են ի րենց պատ մություն նե-
րով և կար ևո րում դրանք: Ա մեն կյան քի պատ մություն ե զա կի, անկրկ նե լի է 
այն ա ռու մով, որ անկրկ նե լի կեր պով նե րառ վում է ինք նին պատ մո ղի ո րո-
շա կի շրջա նակ նե րի մեջ և  ար տա ցոլ վում նրա պատ մած տեքս տում կամ 
հա մա տեքս տում: Կ յան քի պատ մություն ներն ուղ ղոր դում են ան ձի վար քը, 
մաս նակ ցում նրա մտքե րի, մտո րում նե րի ձևա վոր մա նը: Մար դու կյան քի 
պատ մության վեր լու ծությու նը թույլ է տա լիս պար զել, թե ինչ պես են մար-
դիկ ստեղ ծում ի մաստ ներ ի րենց կյան քում: նշ վածն, իր հեր թին, վկա յում է, 
որ կեն սա կան պատ մություն նե րում կա ռուց վում է նաև ան ձի ինք նությու նը, 
քա նի որ կա ռու ցե լով կյան քի իր պատ մությու նը՝ մարդն ան պայ մա նո րեն 
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ինքն ի րեն տա լիս է այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են. «ի՞նչ է դա նշա նա կում 
ինձ հա մար», «իսկ դա ինձ ի՞նչ է տա լիս», «ինչ պե՞ս և  ին չո՞ւ է սա տե ղի ու նե-
նում», իսկ այս հար ցերն այս պես թե այն պես՝ ուղ ղա կիո րեն կամ ա նուղ ղա-
կիո րեն, միշտ բե րում են սե փա կան ինք նության ի մաս տա վոր մա նը: 

Կ յան քի պատ մությու նը կազմ ված է չորս հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից. 
ա ռանց քա յին դրվագ նե րից, ի մա գո յից (imagos) աշ խար հա յաց քից և գե նե րա տի-
վության (generativity script) սցե նար նե րից: Այս չորս բաղ կա ցու ցիչ նե րը հա մալր-
վում են թե մա տիկ ուղ ղություն նե րով և նա րա տիվ բար դությամբ: Թե մա տիկ 
ուղ ղություն նե րը կամ գծե րը կեն սագ րության (կյան քի պատ մության) բո վան-
դա կության կրկնվող տար րերն են: Ըստ ՄաքԱ դամ սի, պար բե րա բար կրկնվող, 
կար ևոր բո վան դա կա յին տար րե րը կապ ված են լի նում իշ խա նության դրդա-
պատ ճառ նե րի և մ տե րիմ (ին տիմ) հա րա բե րություն նե րի հետ:

Դ. ՄաքԱ դամ սը նա րա տի վի բար դությու նը դի տար կում է որ պես Ես-ի 
հա սու նության հայ տա նիշ: Հիմ նա կան շեշտն այս տեղ պատ մության կա ռուց-
ված քի վրա է. պատ մություն նե րը միմ յան ցից տար բեր վում են ոչ միայն ըստ 
բո վան դա կության, այլև ըստ բար դության (աս տի ճա նի): Հա րա բե րա կա նո րեն 
պարզ պատ մություն նե րում շատ քիչ են կեր պար նե րը (պեր սո նաժ նե րը), ին քը՝ 
սյու ժեն, միա գիծ է և նե րա ռում է փոքր թվով բա ղադր յալ սյու ժե ներ («են թաս-
յու ժե ներ»): Ի տար բե րություն սրա, բարդ պատ մություն նե րը նրբին են և նե րա-
ռում են շատ տար րեր, այս պես կոչ ված «մի ջու կա յին», ա ռանց քա յին կյան քի 
դրվագ ներ և  ա ռանձ նա հատ կություն ներ: Պատ մո ղը մի շարք տար բեր կա պեր 
է հաս տա տում այդ պատ մության տար բեր տար րե րի միջև՝ դրանք միա վո րե-
լով հիե րար խիկ կա ռուց ված քում: Այս պի սով, բար դության աս տի ճա նը կա րե լի 
է դի տար կել որ պես «զար գաց ման ին դեքս», ո րով հետև այն ցույց է տա լիս, թե 
որ քա նով և  ինչ ձևով է անձ նա կան փոր ձը կապ ված ի մաս տի ին տեգ րա տիվ 
շրջա նա կի հետ: Զար գաց ման «պա կաս հա սուն» մա կար դա կում ան ձի ի մաստ-
նե րի ան հա տա կան շրջա նակ նե րը հա րա բե րա կա նո րեն պարզ են, և դ րան ցում 
կի րառ վում է հստակ, «ա մեն ինչ կամ ո չինչ» տի պի մո տե ցում սե փա կան «ես»-ի 
և հա սա րա կության ըմբռն մա նը: « Հա սուն» մա կար դա կի դեպ քում ի մաստ նե րի 
ան հա տա կան շրջա նակ նե րը շատ նրբին են և հիե րար խիկ կեր պով ին տեգր-
ված, նրան ցում թույ լատ րե լի են պա րա դոքս ներ և հա կա սություն ներ, և  այլ 
մարդ կանց ան հա տա կա նությա նը վե րա բեր վում են ըմբռ նու մով և հար գան քով:

Իր նա րա տիվ մո դե լում Դ. ՄաքԱ դամ սը նա րա տի վի սե ման տիկ (ի մաս-
տա յին) հար թությու նում վեր լու ծում է հո գե բա նա կան բո վան դա կություն-
նե րը՝ հաշ վի առ նե լով կյան քի պատ մության բաղ կա ցու ցիչ նե րը կամ 
թե մա տիկ ուղ ղություն նե րը: Այս պի սի կոն տենտ-վեր լու ծությու նը կա րող է 
անց կաց վել վե րը նկա րագր ված՝ ան ձի նա րա տիվ մո դե լի հաս կա ցություն-
նե րի կի րառ մամբ (ի մա գո ներ, կենտ րո նա կան դրվագ ներ, թե մա տիկ 
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ուղ ղություն ներ և  այլն): Հատ կան շա կան է, որ ՄաքԱ դամ սը կեն սագ րա կան 
պատ մություն նե րը հա մա րում էր ան ձի հե տա զո տության էմ պի րիկ կեր պով 
վե րահս կե լի տվյալ նե րի աղբ յուր, և հաս տա տում այդ գա ղա փարն ան ձի 
պրո յեկ տիվ թես տի օգ տա գործ ման և  ան ձի մո դե լի հաս կա ցություն նե րի 
հի ման վրա ար ված կոն տենտ-վեր լու ծության մի ջո ցով: 

ամ փո փում. նա րա տիվ հո գե բա նության կի րառ ման 
հնա րա վո րություն նե րը

նա րա տիվ հո գե բա նությու նը հետ դա սա կան, սո ցիալ-կոնստ րուկ տի-
վիս տա կան տե սության պրակ տիկ կի րա ռումն է հո գե բա նության մեջ: 

նա րա տիվ հո գե բա նությու նը կի րա ռա կան նոր հնա րա վո րություն է 
բա ցում ան ձի հո գե բա նության ո լոր տում դիագ նոս տիկ և հո գե թե րապև-
տիկ պրակ տի կա յի հա մար: նա րա տիվ հար ցազ րույ ցի՝ որ պես դիագ նոս-
տիկ մե թո դի, արդ յունք նե րի վեր լու ծությու նը թույլ է տա լիս ու սում նա սի րել 
ան ձին իր ան հա տա կա նության ամ բող ջության մեջ՝ դրա նով իսկ նպաս-
տե լով ի դեոգ րա ֆիկ և նո մո թե տիկ վեր լու ծությւն նե րի հա մադ րությա նը: 
նա րա տիվ հար ցազ րույ ցը՝ որ պես թե րապևտիկ մի ջոց, հնա րա վո րություն 
է տա լիս այ ցե լուին փո խել իր անձ նա կան պատ մությու նը` գի տակ ցե լով, 
վե րա պատ մե լով և լայ նաց նե լով սե փա կան նա րա տի վը: 

նա րա տիվ հո գե բա նության շրջա նակ նե րում հնա րա վո րություն է ստեղծ-
վում դի տար կել ան ձին միա ժա մա նակ իր ան հա տա կա նության ու նի վեր սալ 
(նոր մա տիվ և  ոչ նոր մա տիվ), մշա կու թա յին (մակ րո- և միկ րո հա մա տեքս տա-
յին) և սուբ յեկ տիվ ապր ված օ րի նա չա փություն նե րի հա մադ րության մեջ:
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