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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»

Ինք նության հաս կա ցությունն այ սօր քննարկ ման ան բա ժան, ե թե ոչ՝ հիմ-
նա կան մաս է ոչ միայն անձ և  փոքր խմբեր, այլև հան րություն ներ և  ազ գեր 
բնու թագ րե լիս: Ազ գա յին ինք նություն նե րի վե րա բեր յալ լայ նո րեն գոր ծած-
վում են պահ պան ման խնդիր, ան ցու մայ նություն, գլո բա լաց ման ազ դե-
ցություն, կա ռու ցում, վե րարժ ևո րում հաս կա ցություն նե րը:  Միև նույն ժա մա-
նակ, քիչ է խոս վում և  հե տա զոտ վում, թե ինչ պի սին է, ինչ  բո վան դա կություն 
ու նի այ սօր վա կա ռուց վող, վե րարժ ևոր ված կամ ճգնա ժա մա յին ինք նու թյու նը 
հո գե բա նա կան տե սանկ յու նից: Աս վա ծը բնո րոշ է, մաս նա վո րա պես, հայ կա-
կան ինք նության վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րին. դրանք հիմ նա կա նում 
խիստ ընդ հան րա կան են ու դել կա րա տիվ, դրան ցում հաշ վի չեն առն վում 
ազ գա յին հան րության բազ մա շերտ, ան հա մա սեռ լի նե լը, ինչ պես նաև այն 
կոնկ րետ հո գե բա նա կան մե խա նիզմ նե րը, ո րոն ցով անձն ապ րում, պահ-
պա նում կամ վե րա նա յում է իր էթ նոմ շա կու թա յին պատ կա նե լությու նը: Այս 
հոդ վա ծով նպա տակ ու նենք վեր լու ծել և  հա մա կար գել ազ գա յին ինք նության 
էմ պի րիկ հե տա զոտ ման տե սա կան հիմ քե րը հո գե բա նության մեջ:

ազ գա յին ինք նության հիմ նախն դի րը սո ցիա լա կան 
գի տություն նե րում

Էթ նոս և  ազգ, էթ նի կա կան և  ազ գա յին ինք նություն
Ազ գա յին, էթ նի կա կան, մշա կու թա յին և  ցան կա ցած այլ կո լեկ տիվ ինք-

նության վե րա բեր յալ մո տե ցում նե րը կախ ված են հենց ազգ, էթ նոս, մշա-
կույթ հաս կա ցություն նե րի հա յե ցա կար գա յին ըմբռ նու մից։ Ազ գա յին ինք-
նությունն ըն դուն ված է տար բե րա կել էթ նի կա կան ինք նությու նից, քա նի որ 
ազգ և  էթ նոս կա տե գո րիա նե րը ևս  նույ նա կան չեն։ Ա մե նաընդ հա նուր գծե րով 
կա րե լի է ա սել, որ էթ նի կա կա նի մա սին խո սե լիս ա ռա վե լա պես շեշտ վում են 
ծագ ման, ար խաի կության, անց յա լի, ար մատ նե րի և մ շա կու թա յին-ա վան դա-
կա նի հար ցե րը, իսկ ազ գա յին ո լորտն ար դեն են թադ րում է պե տա կա նություն, 
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ընդ հա նուր տա րածք և  ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո սության առ կա յություն, 
ինչ պես նաև ո րո շա կի նոր մե րով կար գա վոր վող քա ղա քա ցիա կան հան-
րությա նը պատ կա նե լություն: Ազ գա յին ինք նությունն ընդգր կում է էթ նի կա-
կան ինք նության բնու թագ րե րը, սա կայն չի հան գեց վում դրան և  հան դես է 
գա լիս էթ նոմ շա կու թա յին ու պե տա կան-քա ղա քա ցիա կան աս պեկտ նե րի 
ամ բող ջությամբ: Ի տար բե րություն էթ նի կա կան ինք նության` այն հա մար վում 
է կազ մա կերպ վա ծության ո րո շա կի աս տի ճան ու նե ցող ազ գա յին հան րույթ-
նե րին բնո րոշ: Էթ նի կա կա նի և  ազ գա յի նի նույ նա կան չլի նե լը հաս կա նա լի է 
դառ նում ազգ-պե տություն չու նե ցող բազ մա թիվ էթ նոս նե րի (օ րի նակ` գնչու-
ներ) օ րի նա կով: Ինչ ևէ, այս ի մաս տա յին տար բե րա կու մը բա ցար ձակ կար գա-
վի ճակ չու նի, և  ժա մա նա կա կից հան րություն նե րում ինք նության պրո ցես ներ 
ու սում նա սի րե լիս գործ ու նենք եր կու ո լոր տի հետ միա ժա մա նակ:  Կա րող ենք, 
հետ ևա բար, օգ տա գոր ծել էթ նոազ գա յին ինք նություն կամ ար դեն իսկ էթ նի-
կա կա նի ի մաստն իր մեջ պա րու նա կող̀  ազ գա յին ինք նություն եզ րը: էթ նի կա-
կան ինք նության քննար կու մը հա ճախ զու գադր վում է նաև մշա կու թա յին ինք-
նության հետ, քա նի որ էթ նո սը և մ շա կույ թը փոխ կապ ված հաս կա ցություն-
ներ են:  Շատ ու սում նա սի րող ներ նա խընտ րում են կի րա ռել էթ նոմ շա կու թա յին 
ինք նություն տար բե րա կը: Ի հար կե, այս տեղ ևս  հա մընկ նու մը միայն մաս նա  կի 
է. նախ՝ մշա կու թա յին ինք նությու նը նե րա ռում է նաև սե ռի/գեն դե րի, կրո նա-
կան հա վատ քի և  այլ բա ղադ րիչ ներ, և, բա ցի այդ, անձն իր ան հա տա կան 
ու ղով կա րող է հե ռա նալ իր ծագ ման էթ նո սի մշա կույ թից` միա ժա մա նակ 
ձևա վո րե լով մեկ այլ մշա կույ թի պատ կա նե լության ա մուր զգա ցում: 

Էթ նի կա կա նի և  քա ղա քա ցիա կա նի առն չությու նը արև մուտքար ևելք 
դի խո  տո միա յի շրջա նակ նե րում
 Միջմ շա կու թա յին հա ղոր դա կ  ցու թյան, ինչ պես նաև ազ գայ նա կա-

նության ու սում նա սի րություն նե րի հա մա տեքս տում էթ նոմ շա կու թա յին 
ինք նությու նը (ethnic identity, ethno-cultural identity) դի տարկ վում է որ պես 
տար բե րության վրա հիմն ված, հետ ևա բար` կոնֆ լիկ տի պո տեն ցիալ 
պա րու նա կող, բա ժա նա րար ուժ ժա մա նա կա կից, հատ կա պես` բազ մէթ-
նիկ հա սա րա կություն նե րում: Այն հա կա դիր հա մե մատ ման մեջ է դրվում 
ա վե լի մեծ ընդ հան րության զգա ցում և  փո խա դարձ ըն դու նում ա պա հո-
վող` քա ղա քա ցիա կան կամ արևմտ յան տի պի ինք նության հետ: Առ հա սա-
րակ, ազ գե րի և  ազ գայ նա կա նության ու սում նա սի րություն նե րում քա ղա-
քա ցիա կան և  էթ նի կա կան տի պե րի տար բե րա կու մը շա րու նա կում է մնալ 
ա մե նա տա րած ված մո տե ցում նե րից մե կը: Այս բա ժան մա նը լծորդ ված է 
արև մուտք-ար ևելք բա ժա նու մը` այս պի սով Արևմտ յան Եվ րո պա յի երկր-
նե րը և ԱՄն-ը դի տար կե լով որ պես քա ղա քա ցիա կան, իսկ  Գեր մա նիան 
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և Ար ևել  յան Եվ րո պան (այդ թվում` հետ խորհր դա յին տա րած քը), ինչ պես 
նաև եվ րա սիա կան երկր նե րը` որ պես էթ նի կա կան հիմ քի վրա կա ռուց-
ված ազ գեր [22, 15]: Այս տրա մա բա նության մեջ ա ռանձ նաց վում է նաև 
ազ գի «նե րա ռա կան» (inclusive) կոն ցեպտ` հիմն ված քա ղա քա ցիության 
և  տա րած քի ընդ հան րության վրա (ե թե ըն դու նում ես քա ղա քա ցիա կան 
նոր մե րը, միա ցիր) և  բա ցառ ման սկզբուն քով (ե թե ծա գու մով մեզ նման 
չես, չենք ըն դու նում) կա ռուց վող ազ գա յին կոն ցեպտ` հիմն ված ընդ հա նուր 
ծագ ման և  էթ նի կության վրա [22]: Ազ գայ նա կա նության հայտ նի ու սում նա-
սի րող Է. Ս մի թի արևմտ յան կամ քա ղա քա ցիա կան ազ գի մո դե լում ազ գա-
յին միաս նությու նը հիմն վում է պատ մա կա նո րեն ընդ հա նուր տա րած քի, 
օ րենք նե րի և  ինս տի տուտ նե րի, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա քա ղա քա կան 
հա վա սա րության, քա ղա քա ցիա կան մշա կույ թի և  գա ղա փա րա խո սության 
ընդ հան րության վրա, իսկ «ոչ արևմտ յան» էթ նի կա կան ազ գը հիմն ված է 
ծագ ման կամ են թադր յալ ծագ ման վրա` այդ պի սով իր ան դամ նե րի կող-
մից ըն կալ վե լով որ պես «եր ևա կա յա կան մեծ ըն տա նիք»: Ըն դու նե լով, որ 
ցան կա ցած ազ գայ նա կա նություն այս կամ այն հա մա մաս նությամբ և ձ ևով 
նե րա ռում է և՛ քա ղա քա ցիա կան, և՛ էթ նիկ տար րեր` Է. Ս մի թը, այ նու հան-
դերձ, քա ղա քա ցիա կան/էթ նի կա կան բա ժա նու մը վա լիդ և  օգ տա կար էր 
հա մա րում [մեջ բեր ված ըստ 15]: 

 Կա րե լի է ա սել, որ ազ գության արև մտ  յան կոն ցեպ ցիան ա նուղ ղա-
կիո րեն քա ղա քա ցիա կան ինք նությունն էթ նի կա կա նից վեր է դնում և 
 պա րու նա կում է լա տենտ բա ցա սա կան գնա հա տա կան ի րենց ինք նա-
վա րության և  ազ գա յին ինք նության հա մար պայ քա րող փոքր ազ գե րի 
հա վակ նություն նե րին:  Վեր ջին շրջա նում ազ գա յին ինք նության ար ևելք-
արև մուտք դի խո տո միան քննա դատ վում է հենց գնա  հա տո ղա կան լի նե լու 
և  չա փա նիշ նե րի միա կող մա նիության հա մար [15]:  ներ կա յումս մի տում կա 
ա վե լի շատ խո սել ազ գա յին ինք նություն նե րի բարդ և  բազ մա մա կար դակ 
լի նե լու մա սին, ո րոնք այս կամ այն հա րա բե րակ ցությամբ նե րա ռում են 
և՛ քա ղա քա ցիա կան, և՛ էթ նի կա կան բա ղադ րիչ ներ:  Հատ կա պես դժվար 
է լի նում ազ գա յին ինք նությու նը եր կու տի պե րից որ ևէ մե կին դա սա կար-
գել սփյուռք ու նե ցող ազ գե րի (այդ թվում` հա յե րի) դեպ քում, ո րը, մի կող-
մից, չա փա զանց բազ մա տարր է` էթ նիկ հա մար վե լու հա մար, մյուս կող-
մից` «չտե ղա կայ ված»` քա ղա քա ցիա կան հա մար վե լու հա մար: Այս պի սով, 
մո տե ցում նե րը հետզ հե տե տի պա բա նությու նից ան ց  ում են կա տա րում 
կա ռուց ված քա յին վեր լու ծություն նե րի:

 Վե րը քննարկ ված ազ գա յին ինք նության վեր լու ծություն նե րը հիմ նա-
կա նում աշ խար հա քա ղա քա կան ուղղ վա ծություն ու նեն, սա կայն դրանք 
կա րող են հաշ վի առն վել ազ գի հո գե բա նա կան վեր լու ծություն նե րում:
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Ազ գա յին ինք նություն, ազ գա կեր տում և  դիս կուրս
Ե թե նախ կի նում, իսկ ա վե լի կոնկ րետ` մինչև 1980-ա կան նե րի վեր ջը, 

էթ նիկ-ազ գա յին ու սում նա սի րություն ներն ա ռա վե լա պես սևեռ ված էին ար մատ-
նե րի, պատ մության, ձևա վոր ման, այլ կերպ ա սած՝ անց յա լի չափ ման հար ցե րի 
վրա, ա պա ներ կա յումս դրանք ար դեն ներ կա յի և  ա պա գա յի ա ռանց քի վրա 
են տե ղա վոր ված: Ու շադ րության ա ռար կա են այն գոր ծըն թաց նե րը և  եր ևույթ-
նե րը, ո րոնք ցույց են տա լիս տվյալ ազ գա յին հան րույ թի մի տում նե րը, նպա-
տակ-պատ կե րա ցում նե րը, ինք նա ձևա կեր պու մը։  Հետ պո զի տի վիս տա կան 
ռեա լիզ մի դիր քե րից են թա դր  վում է, որ մեր բո լոր գի տե լիք-պնդում նե րը թե՛ 
ար տա քին աշ խար հի, թե՛ մեր ներ քին ես-ի մա սին, նե րառ յալ պնդում նե րը մեր 
փոր ձի, հի շո ղու թյան և  ինք նության (այդ թվում` խմբա յին) մա սին, կա ռուց վում 
են դիս կուր սիվ, խոս քա յին մի ջոց նե րով [3, 6]: Ազ գի կոնստ րուկ տի վիս տա կան 
հայտ նի ըմբռ նում նե րից մեկն ա ռա ջադ րել է բ. Ան դեր սո նը, ո րը ներ մու ծեց 
պատ կե րաց ված հա մայնք (imagined community) կոն ցեպ տը՝ ցույց տա լու հա մար, 
որ ազ գը հան րություն է, որ զա նա զան հնար նե րով (ազ գա յին գա ղա փա րա խո-
սու թյուն, ԶլՄ ևն) սո ցիա լա պես կա ռուց վում և  ա պա պատ կե րաց վում է մարդ-
կանց կող մից, ով քեր ի րենց ըն կա լում են որ պես այդ խմբի մաս [1]։ բ. Ան դեր-
սո նի հա մար ազ գը պատ կե րաց ված հան րություն է այն ի մաս տով, որ բնա կան 
խումբ չէ` հիմն ված իր ան դամ նե րի ա մե նօր յա անձ նա կան փոխ գոր ծո ղության 
վրա։  փո խա րե նը՝ ան դամ ներն ի րենց մտքում ու նեն միմ յանց մեր ձության 
մա սին մեն թալ պատ կե րը։ Ան դեր սո նը հան րության «ազ գայ նաց ման» մեջ մեծ 
դեր է տա լիս տպա գիր ԶլՄ-ին, ո րով քա ղա քա կան և մ տա վո րա կան է լի տան 
«աշ խա տում է մարդ կանց հետ» [նույն տե ղում]։  Հոբս բաու մը դի տար կում է 
հա ղոր դակց ման դիս կուր սիվ ցան ցե րի, ծի սա կա նաց ված գոր ծո ղություն նե րի 
ու խորհր դան շա կան հա մա կար գի դերն ազ գա յին հան րություն նե րի կերտ ման 
մեջ։ ն րա հա մար ազգ հաս կա նա լը նշա նա կում է հաս կա նալ այդ ստեղծ վող կամ 
«հնար վող» ա վան դույթ նե րի (invented traditions) գե նե զի սը և  ֆունկ ցիան [30]: 
Այս պի սով, ազ գը դի տարկ վում է որ պես նոր ժա մա նա կի տեքստ, ո րը պետք է 
դե կոնստ րուկ ցիա յի են թար կել և  մեկ նա բա նել։  Կոնստ րուկ տի վիս տա կան ո գով 
ազ գի վեր լու ծություն նե րը բազ մա թիվ են, դրանց մեծ մա սը, ե թե ոչ̀ բո լո րը, 
ազ գա կերտ ման (nation-building) մա սին խո սե լիս շեշ տադ րում է ազ գա յին ինք-
նության կա ռուց ման (identity construction) աս պեկ տը: Հ րա պուր վա ծությունն 
ազ գա յի նի սուբ յեկ տի վության, փո փո խե լիության գա ղա փար նե րով հաս նում է 
նրան, որ ան տես վում են ազ գե րի գո յաց ման և  ինք նա գի տակ ցու  թյան բնա կան, 
պատ մա կան տար բե րություն նե րը, նրանց ներ քին հո գե բա նա կան կյան քի 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը և  այն հան գա ման քը, որ կա մա յա կան էթ նոմ շա-
կու թա յին հիմ քից կա մա յա կան ազ գա յին ինք նություն չի կա րող կերտ վել։  Կարճ 
ա սած՝ բա ցա կա յում է այն հար ցը, թե ին չու է այս կամ այն ազ գը ձևա կեր պում 
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կամ պատ կե րաց նում ի րեն հենց այս պես և  ոչ̀ այլ կերպ:  Քիչ է քննարկ վում 
նաև այն, թե ինչ հո գե բա նա կան մե խա նիզմ նե րով է տե ղի ու նե նում այդ ընդ-
հա նուր հա մայն քի պատ կե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը, և  պա տա հա կան չէ, 
որ այս մո տե ցում նե րում չեն քննարկ վում հի շո ղություն, ապ րում հիմ նա րար 
հաս կա ցություն նե րը: Ինք նության պրո ցես նե րը և՛ ան հա տա կան (ինք նա կեն-
սագ րա կան նա րա տիվ ներ), և՛ կո լեկ տիվ (ազ գա յին անց յա լի, պատ  մու թյան 
սիմ վո լիկ կեր տում, ազ գա յին նա րա տիվ ներ) մա կար դակ նե րում սերտ կապ 
ու նեն կո լեկ տիվ հի շո ղության հաս կա ցու թյան հետ, որն, իր հեր թին, դիտ վում 
է ոչ թե որ պես փաս տագր ված անց յա լի մտա բե րում և  վե րար տա դ  րու թյուն, այլ 
պար բե րա կան նո րո վի ըն թեր ցում, նոր ինք նության կա ռու ցում [5, 7, 11]: Ինչ-
պես անձ նա յին նա րա տիվն է ա պա հո վում ան ձի ինք նա կեն սագ րա կան-ինք-
նա գի տակ ցա կան հյուս քը և կ յան քի տար բեր փու լե րում կա րող է վե րա պատմ-
վել տար բեր կերպ, այն պես էլ ազ գա յին ինք նությու նը կա րե լի է դի տել որ պես 
ազ գի և  պատ  կա նե լության մա սին ամ բող ջա կան պատ մություն նե րի հյուս ման, 
փո խանց ման և  վե րա փոխ ման գոր ծըն թաց:

Ազ գա յին ինք նության խորհր դան շա կան հա մա կար գը
Ազ գա յին հան րույ թը միշտ միտ ված է իր գո յությու նը և  սահ ման նե րը 

նաև սիմ վո լիկ մի ջոց նե րով պահ պա նե լուն: Ոտնձ գություն նե րը խորհր դան-
շա կան հա մա կար գի հան դեպ (օ րի նակ` դրո շի այ րում կամ ան գամ` ազ գա-
յին կե րա կու րի վե րագ րում մեկ այլ ազ գի) կա րող են նույն քան ի րա կան 
հու զա կան հա կազ դում ներ ա ռաջ բե րել, որ քան ֆի զի կա կան բնա ջնջ  ման 
ի րա կան սպառ նա լի քը:

Է. Ս փայ սե րը ձևա կեր պում է ժո ղո վուր դը ոչ ա վե լի, ոչ պա կաս, քան որ պես 
մարդ կա յին ան հատ նե րի ո րո շարկ վող ամ բող ջություն, ով քեր հա վա տում են 
ինք նության խորհր դա նիշ նե րի տվյալ հա մա կար գին [16]։ Ջ. Արմսթ րոն գի 
հա մոզ մամբ՝ սիմ վոլ նե րը կար ևոր են էթ նիկ-ազ գա յին ինք նության պահ պան-
ման հա մար՝ սահ մա նա պա հի պես տար բե րա կե լով «մեզ» ու «նրանց», ընդ 
ո րում՝ սիմ վոլ նե րը ֆունկ ցիո նալ են նաև այդ «ու րիշ նե րի» հա մար, քա նի որ 
ա պա հո վում են նրանց հետ սիմ վո լիկ հա ղոր դա կ  ցու մը։  նա գտնում է, որ 
մի ֆը, խորհր դա նի շը և  հա ղոր դակ ցու մը էթ նիկ ինք նու թյան հիմ նա քա րերն են 
և դ րա վեր լու ծու թյան ե րեք հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներ [մեջ բեր ված է ըստ 14]։ 
Մ.  Տի մո ֆե ևը ևս  սե միո տիկ կոնստ րուկ տի վիս տա կան դիր քե րից է դի տար կում 
ազ գե րի գո յության ֆե նո մե նը̀  ներ մու ծե լով «նա ցիո սֆե րա» (ազ գո լորտ) կոն-
ցեպ տը:  նա ազ գա յին նույ նա կա նա ցու մը ներ կա յաց նում է որ պես սե միո տիկ 
և  դիս կուր սիվ գոր ծըն թաց, իսկ ազգն այդ տե սանկ յու նից սահ մա նում որ պես 
պո լի սե ման տիկ (բազ մի մաստ) հա մա կարգ:  նա ցիո սֆե րան սո ցիա լա կան և 
ն շա նա յին այն տա րած քն  է, որ տեղ ի րա կա նաց վում է ազ գա յին դիս կուր սը, 
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ո րի մի ջո ցով տե ղի են ու նե նում էթ նի կության «ազ գայ նա կա նաց ման» և  
ազ գի «էթ նի կաց ման» փոխ հյուս ված գոր ծըն թաց նե րը [29]:  նա ցիոս ֆե րա յի 
և  սե միոս ֆե րա յի ձևա վոր ման մեջ նա ա ռանձ նաց նում է տար բեր կար գի այն-
պի սի հատ կա նիշ ներ և  գոր ծըն թաց ներ, ինչ պի սիք են լե զուն/այ բու բե նը, ԶլՄ-
ն, անց յա լի «ազ գայ նա ցու մը» (национализация)` անց յա լին ազ գա յին ար ժեք 
հա ղոր դե լու գոր ծ  ըն թա ցը, ժա մա նա կի ազ գայ նա ցու մը, տա րած քի ազ գայ նա-
կա նա ցու մը, բնության ազ գայ նա ցու մը, ա ռօ րեա կա նության ազ գայ նա ցու մը, 
ազ գի գույ նե րը, ազ գի պեր սո նի ֆի կա ցիան (հե րոս ներ, հայտ նի մար դիկ), 
դրո շը և  այլն [նույն տե ղում]:

 Խորհր դան շա կան հա մա կար գի մա սին խո սե լիս հարկ է հաշ վի առ նել, 
որ ազ գը նաև կո մու նի կա տիվ կա տե գո րիա է՝ այլ ազ գա յին սուբ յեկտ նե րի 
հետ (սիմ վո լիկ) փոխ գոր ծո ղության սուբ յեկտ, և  այս ա ռու մով խորհր դա-
նիշ նե րը ոչ միայն ինք նար տա հայտ ման, այլև ինք նա ներ կա յաց ման տար-
րեր են։ Այս պի սով, ազ գա յին խորհր դա նիշ նե րի նպա տակն է մի կող մից՝ 
միա վո րել մարդ կանց՝ ստեղ ծե լով ազ գի ար ժեք նե րի, մարդ կանց, նպա-
տակ նե րի, պատ մության և  այլ նի վի զուալ և  խոս քա յին ար տա հայ տում-
նե րը, և մ յուս կող մից` տա րան ջա տել հան րույթն իր խորհր դան շա կան դաշ-
տից դուրս գտնվող հան րություն նե րից։ 

Ազ գա յին ինք նության նոր ու սում նա սի րություն նե րում ա ռաջ է քաշ վում 
«սիմ վո լիկ ռե սուրս ներ» կոնստ րուկ տը: Հ.  Հեյ լը և Գ. Էբ րուն միգ րանտ-
նե րի մշա կու թա յին ինք նությանն անդ րա դառ նա լիս սիմ վո լիկ ռե սուրս
նե րը դի տար կում են որ պես մի ջոց, ո րոն ցով ձևա վոր վում և  պահ պան վում 
են մշա կու թա յին ինք նու թյուն նե րը, հատ կա պես` ծագ ման երկ րից դուրս 
գտնվե լու պա րա գա յում [8]: Դ րանց նշա նա կու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
նրա նով, որ ի տար բե րություն սո ցիա լա կան ռե սուրս նե րի (մար դիկ, ինս տի-
տուտ ներ), ինչ պես նաև լեզ վա կան ռե սուրս նե րի, է միգ րանտ նե րին դրանք 
ա վե լի հա սա նե լի են:  Հա մա ձայն սիմ վո լիկ ռե սուրս նե րի նրանց ըմբռն ման` 
անձն «ակ տիվ սուբ յեկտ է` շա րու նա կա բար ներգ րավ ված իր տե ղա կայ ման 
վայ րե րին անձ նա յին ի մաստ հա ղոր դե լու մեջ» [նույն տե ղում, էջ 398]: 

ազ գա յին ինք նության հո գե բա նա կան ըմբռն ման 
հնա րա վո րություն նե րը

Էթ նի կա կան ինք նության սահ մա նու մը և  ու սում նա սիր ման ուղ ղություն
նե րը հո գե բա նության մեջ
էթ նիկ և  ազ գա յին հաս կա ցություն նե րը բուն հո գե բա նա կան գրա-

կա նությու նում հա ճախ կի րառ վում են ա ռանց հա տուկ տար բե րակ ման, 
թեև հե տա զո տություն նե րը ստույգ ի մաս տով էթ նի կա կա նի դաշ տում են: 
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Արև մուտ քում ու սում նա սի րություն նե րը կա տար վում են եր կու հիմ նա կան 
ո լորտ նե րում` զար գաց ման և  սո ցիա լա կան հո գե բա նության:  Տա րած ված 
հե տա զո տա կան թե մա նե րից մի քա նիսն են. վաղ տա րի քում էթ նի կա-
կան նույ նա կա նության ձևա վո րու մը (օ րի նակ` եր կէթ նիկ ա մուս նությու նից 
ծնված ե րե խա նե րի մեջ կամ ներ գաղ թած նե րի նոր սերն դում), էթ նի կա կան 
ինք նության և մ շա կու թա յին հար մար ման փո խառն չությունն այլ եր կիր 
ներ գաղ թած դպրո ցա կան նե րի մեջ, սե փա կան և  այլ ազ գե րի վե րա բեր-
յալ կարծ րա տի պա յին պատ կե րա ցում նե րը, էթ նի կա կան ինք նության և 
 սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության առն չությունն ազ գա յին փոք րա մաս նություն 
ներ կա յաց նող էթ նիկ խմբե րում և  վեր ջա պես` տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե-
ցությունն այն բա նի վրա, թե ինչ պես և  ինչ քա նով կդրսևոր վի ան ձի էթ նի-
կա կան ինք նությու նը նրա մյուս ինք նություն նե րի (անձ նա յին, խմբա յին, 
մաս նա գի տա կան, գեն դե րա յին, կրո նա կան, ռա սա յա կան և  այլն) հետ 
հա րա բե րակ ցության մեջ: Թ վար կումն ար դեն իսկ հու շում է, որ հե տա զո-
տա կան խնդիր նե րը բխում են բազ մազգ, ներ գաղ թի մեծ հոս քեր ըն դու-
նող երկր նե րում տիտ ղո սա յին ազ գի և  տար բեր փոք րա մաս նություն-
նե րի միջև հա րա բե րություն նե րի կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տությու նից: 
 Սո ցիալ-հո գե բա նա կան հե տա զո տություն նե րը հիմ նա կա նում կա ռուց վում 
են կո րել  յա ցիոն դի զայ նով և  հիմն վում ինք նության ու սում նա սիր ման ա մե-
նաազ դե ցիկ ուղ ղություն նե րից մե կի` սո ցիա լա կան ինք նության մո տեց-
ման1 վրա:  Վեր ջի նիս շրջա նակ նե րում էթ նի կա կան ինք նությու նը դիտ վում է 
որ պես յու րա տե սակ սո ցիա լա կան ինք նություն, այս դեպ քում` էթ նիկ խմբի 
ան դամ լի նե լուց բխող, ո րը պետք է նպաս տի ան ձի ինք նագ նա հա տա կա-
նին [18, 10, 13]: Ըստ ո րում, էթ նիկ ինք նության դրսևոր ման աս տի ճա նը և 
ձ ևը փո փո խա կան են ժա մա նա կի մեջ ու տար բեր տի պի ի րա վի ճակ նե րում: 
Եր բեմն այն կա րող է ընդգծ վել, ե թե ա պա հո վում է ա ռա վե լության կամ յու-
րա հա տուկ լի նե լու զգա ցում այ լազ գի նե րի հետ շփման մեջ, իսկ այլ ի րա վի-
ճակ նե րում, երբ հա ղոր դակ ցու մը չի ակ տի վաց նում էթ նի կա կան պատ կա-
նե լության թե ման կամ սպառ նա լիք չկա էթ նի կա կան զգաց մունք նե րին (օ րի-
նակ` մաս նա գի տա կան հա ղոր դակ ցում, հան դուր ժո ղա կան մի ջա վայր), այն 
կա րող է երկ րոր դա կան լի նել և  չար տա հայտ վել:  Ֆին նին [13], կա տա րե լով 
էթ նի կա կան ինք նության էմ պի րիկ ու սում նա սի րություն նե րի, կոն ցեպ տուալ 
սահ մա նում նե րի և  չա փո ղա կան սանդ ղակ նե րի մե տա վեր լու ծություն, մի 
քա նի կար ևոր ամ փո փում ներ է ա նում` ա ռա ջար կե լով ա վե լի ամ բող ջա կան 
և  բազ մա կողմ պատ կե րա ցում: Էթ նի կա կան ինք նությունն ու նի 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՛ խմբա յին ինք նության հատ կա նիշ ներ: Այն բազ մա չափ և  դի նա միկ 
կոնստ րուկտ է, ու նի մի շարք բա ղադ րիչ ներ. ինք նա կա տե գո րի զա ցում, 
վար քա յին ներգ րա վում («էթ նիկ պահ վածք»), ներխմ բա յին դրա կան դիր-
քո րո շում ներ, էթ նի կա կան ար ժեք ներ ու հա մոզ մունք ներ, էթ նիկ խմբին 
պատ կա նե լու կար ևո րություն, փոխ կապ վա ծություն ազ գա յին ինք նության 
հետ: 

 Պատ կե րա ցում նե րը հա մալ րե լու հա մար օգ տա կար են նաև ժա մա նա-
կա կից ռու սա լե զու հե ղի նակ նե րի տե սա կետ ներն էթ նի կության և  էթ նի կա-
կան ինք նա գի տակ ցության վե րա բեր յալ: Տ. Ս տե ֆա նեն կոն ընդգ ծում է, որ 
հո գե բա նին էթ նոսն ա ռա ջին հեր թին հե տա քրքրում է որ պես հո գե բա նա-
կան (ընդ)հան րություն, ո րի ան դամ ներն ու նեն էթ նի կա կան ինք նա գի տակ-
ցու թյուն: Ինչ պես և  շա տե րը, նա էթ նի կա կան ինք նության մեջ ընդգ ծում է 
պատ կա նե լության սուբ յեկ տիվ ի մաս տը, սե փա կան ան ձը տվյալ էթ նո սի 
ան դամ գի տակ ցե լու կոգ նի տիվ-հու զա կան բո վան դա կությու նը [28]:  Մի 
շարք հե ղի նակ ներ էթ նի կա կան ո լոր տի վե րա բեր յալ ին ֆոր մա ցիոն տե սա-
կետ ներ են ար տա հայ տում: Այս պես, Ս.  Դե նի սո վան էթ նո սը սահ մա նում 
է որ պես սուբս տան ցիո նալ հա մա կարգ, ո րին բնո րոշ են ինք նա կազ մա-
կերպ ման և  ինք նա զար գաց ման հատ կա նիշ նե րը` հիմն ված մի ջա վայ րին 
ա դապ տա ցիա յի և  ին ֆոր մա ցիոն կա պե րի վրա [23]: Ըստ Ս. Ա րու թյու նո վի` 
էթ նոս նե րը յու րա տիպ մշա կու թա յին ին ֆոր մա ցիա յի տա րա ծա պես սահ-
մա նա փակ ված խտա ցում ներ են, իսկ մի ջէթ նի կա կան կոն տակտ նե րը՝ այդ 
տե ղե կա տվության փո խա նա կում [21]: էթ նի կությու նը, Վ.  լուր յեի պատ կե-
րա վոր բնո րոշ մամբ, ու նի «եր կու հա տակ». նրա հիմ քում ըն կած մշա կույ թը 
բա ժան ված է «ներ քին»` օ տա րի հա մար փակ, և «ար տա քին»` տե սա նե լի 
մշա կույթ նե րի [25]: Ըստ էության, վեր ջին դի տար կու մը կապ ված է կար ևոր 
մե թո դա բա նա կան և  ի մա ցա բա նա կան խնդրի հետ. որ քա նով ենք մշա-
կույթ, ազգ ճա նա չում` միայն «դի տար կե լին դի տար կե լով»:  Պա տա հա կան 
չէ, որ ներ կա յումս մի շարք հո գե բան ու սում նա սի րող նե րի [27, 12] ու շադ-
րության ա ռար կա նե րից մեկն էթ նի կա կան ինք նության մեջ չգի տակց ված, 
խո րը շեր տե րի առ կա յությունն է:

Ո րո շա կի էթ նի կա կան խմբի պատ կա նե լու զգա ցու մը հո գե բա նո րեն 
էա կան է այն ա ռու մով, որ կապ ված է մար դու հիմ նա րար պա հանջ մունք նե-
րից մե կի, այն է՝ ա կունք ներ, շա րու նա կա կա նություն ու նե նա լու պա հանջ-
մուն քի հետ: Ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո սությու նը հո գե վեր լու ծա կան 
դիր քե րից դի տող Ռ. Ք յո նիգս բերգն ա վե լի է ընդգ ծում ար մատ ներ ու նե-
նա լու պա հանջ մուն քի հո գե բա նա կան աղբ յու րը և  ազ գե րը հա մա րում է 
սիմ վո լիկ օբ յեկտ ներ, ո րոնց հետ ան հատ նե րը նույ նա կա նաց վում են՝ խու-
սա փե լու ի րենց վեր ջա վոր գո յությու նից։ « Միայն սե փա կան ան ձի, ա սել է 
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թե՝ կոնկ րետ գո յու թյան հետ նույ նա կա նությու նը նշա նա կում է <…> նույ-
նա կա նաց վել քայ քայ վող, ան ցա վոր մարմ նի հետ, ո րը ժա մա նա կա յին է ու 
ժա մա նա կա վոր <…>:  Մար դը նույ նա կա նա նում է իր ազ գի հետ, որ պես զի 
խու սա փի իր մահ կա նա ցու մարմ նից և  ան ցա վո րությու նից և  տե ղա փոխ վի 
մի ո լորտ, որն ան մահ է թվում» [12, էջ 14]։ Այս գա ղա փա րը կար ծես ի ռա-
ցիո նալ վե րաձ ևա կեր պումն է մշա կույ թի  Վե բեր յան ըն կալ ման։  Վե բերն 
այն դի տում էր որ պես ա ռան ձին մարդ կա յին կյան քե րին ա նի մաս տությու-
նից ու պա տա հա կա նու թյու նից պաշտ պա նող, ա նի մաստ ու նի վեր սու մում 
ի մաս տ  հա ղոր դող: 

 Մենքնրանք տար բե րա կու մը որ պես ազ գա յին ինք նության կա ռուց ման 
մե խա նիզմ
Ինչ պես հայտ նի է, ինք նության կերտ ման գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ՝ 

միշտ կա Ու րի շի պատ կեր:  Դա օ րի նա չափ է նաև ազ գա յին ինք նության 
հա մար։ Ազ գի ու սում նա սի րության հա մար հիմ նա կան հաս կա ցություն-
ներն են սահ մա նը «մեր» ու «նրանց» միջև և  ու նի վեր սալ, ընդ հան րաց ված 
հա մե մա  տու մն  օ տա րի հետ:  Մենք-նրանք հա րա բեր ման կար ևո րությու նը 
նշվում է ինք նու թյան հո գե բա նա կան, մշա կու թա բա նա կան, քա ղա քա գի-
տա կան, ինչ պես նաև փի լի սո փա կա յան և  միջբ նա գա վա ռա յին վեր լու-
ծություն նե րում [6, 14, 2, 9, 24]:  նոր վեգ մար դա բան, ազ գա բան Ֆ.  բար թը 
[2] էթ նիկ հան րույ թի ինք նա գի տակ ցությու նը հա մա րում է մշա կու թա յին 
տար բե րության սո ցիա լա կան կազ մա կերպ ման արդ յունք և  շեշ տում է սահ
մա նի հաս կա ցությունն ու դրա պահ պա նման գոր ծըն թաց նե րի կար ևո-
րությու նը: Ֆ.  բար թի մո տե ցու մը լիար ժեք հաս կա նա լու հա մար կար ևոր 
է ի մա նալ, որ էթ նո տար բե րակ ման հա մար «ընտր ված» հատ կա նիշ նե րը 
նա հա մա րում էր ոչ թե ի սկզբա նե տրված, ան փո փոխ, այլ ի րադ րա կան` 
ո րո շա կի պատ մա կան, քա ղա քա կան և տն տե սա կան ի րադ րություն նե րի 
ներ քո ձևա վոր վող [նույն տե ղում]: Էթ նո տար բե րա կու մը միան գա մայն 
ընտ րո ղա կան գոր ծըն թաց է, և  այդ նպա տա կով կա րող է կի րառ վել մշա-
կույ թի կա մա յա կան, նույ ն  իսկ ոչ յու րա հա տուկ (նաև այլ մշա կույթ նե րին 
բնո րոշ) տարր։ Ինչ պես Տ. Ս տե ֆա նեն կոն է նշում, սո ցիա լա կան հո գե-
բա նի տե ս  ան կյու նից այն քան էա կան չէ, թե ինչ բնու թագ րե րի հի ման վրա 
է տե ղի ու նե նում էթ նո տար բե րա կու մը [28]: Որ պես էթ նո տար բե րա կիչ 
կա րող են ընտր  վել մշա կույ թի զա նա զան ար տա քին և  ներ քին ատ րի բուտ-
ներ (ար ժեք ներ, նախ շեր, գույն, լե զու, խո հա նոց ևն), և դ րանք կա րող 
են փո փոխ վել [8, 26, 28]: Այս ա ռու մով ա պարդ յուն են խո հա նո ցի և  այլ 
էմբ լեմ նե րի «հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի» շուրջ կով կաս յան մրցակ ցու-
թյուն նե րը: էթ նիկ ինք նության վե րա բեր յալ ո րոշ հե ղի նակ ներ հակ ված են 
ծայ րա հե ղաց նել և  էու թե նա կա նաց նել մենք-նրանք սահ մա նա զատ ման 
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ֆե նո մե նը` հա մա րե լով այն հիմ նա րար և  կա յուն: Օ րի նակ, Ռ. Ք յո նիգս-
բեր գը ազ գը դի տում է որ պես հա վա քա կան նար ցի սիս տա կան է գո յի 
սիմ վո լիկ մարմ նա վո րում, ո րը մաք րա գործ ված է «վա տից» ու վա տե րից, 
ի դեա լա կա նաց ված է, և  այդ նպա տա կով վա տը, սխա լը պետք է լի նի 
թշնա մին [12]: Վ.  Ֆոլ կա նը գտնում է, որ թշնա մի ներ ու դաշ նա կից ներ 
ու նե նա լը հան րություն նե րին բնո րոշ է պա հանջ մուն քի մա կար դա կում, 
և  ա րագ ընդ հան րա ցում է ա նում՝ թշնա մի ու նե նա լու և դ րա կեր պա րի 
ստեղծ ման անհ րա ժեշ տությամբ բա ցատ րե լով հայ-ադր բե ջա նա կան 
կոնֆ լիկ տը [20]:  Միև նույն ժա մա նակ, այս պի սի ծայ րա հեղ պնդում նե րը` 
էմ պի րիկ հե տա զո տություն նե րով չհա վաստ ված, մաս նա գի տա կան հան-
րության մեջ լայն ըն դու նում չեն ստա նում:  փո խա րե նը, էմ պի րիկ լայ նա-
ծա վալ բա զա յի վրա հեն վող` սո ցիա լա կան ինք նության մո տեց ման կողմ-
նա կից նե րը [10, 19, 18] կենտ րո նա նում են հա մա տեքս տա յին գոր ծոն նե րի 
վրա, ո րոնք ազ դում են էթ նի կա կան ինք նության ակ տի վաց ման ու մենք-
նրանք (այս տե սության շրջա նակ նե րում` ingroup և outgroup) տար բե-
րակ ման վրա: Ո րոշ դեպ քե րում որ պես ingroup («ներ խումբ», պատ կա նե-
լության խումբ) կա րող է ընդգծ վել սե փա կան էթ նո սը, մեկ այլ դեպ քում` 
քա ղա քա ցիա կան կամ որ ևէ այլ կո լեկ տիվ ինք նու թյուն:  Մո տի վա ցիա յի և  
էթ նիկ ինք նության կա պի մա սին մի հե տա զո տության մեջ հե ղի նակ նե րը 
ցույց են տա լիս, որ էթ նիկ խմբի հետ ան ձի նույ նա կա նա ցու մը կախ ված է 
բնա կության երկ րում նրանց առ ջև դր ված սո ցիա լա կան սպա սում նե րից. 
ե թե նրա մեջ մեծ է ա սի մի լաց վե լու ճնշման զգա ցո ղությու նը, արդ յուն-
քում կա րող է «հաղ թող» լի նել բնա կության երկ րի հետ նույ նա կա նու թյան 
զգա ցու մը` ան գամ պահ պա նո ղա կան ար ժեք ներ դրսևո րե լու հետ մեկ տեղ 
[17]: Մ. Վեր կայ տե նը եր կու, թվում է` հա կա սա կան պնդում նե րի պատ կե-
րա վոր օ րի նակ է բե րում, ո րոնց հե ղի նա կը  նի դեռ լանդ նե րում ապ րող 
միև նույն թուրք դե ռա հասն է:  Մի դեպ քում, երբ դա սա րա նում քննարկ-
վում են մշա կու թա յին բազ մա զա նության ու խտրա կա նության հար ցե րը, 
տղան ընդգ ծում է իր թուր քա կան ինք նությու նը և դ րա կար ևո րությունն 
իր հա մար:  Մեկ այլ ի րա վի ճա կում, երբ նա հո լան դա ցի ըն կեր նե րի հետ 
քննար կում է իր ա պա գա յի պլան ներն այդ երկ րում, նա նշում է, որ գրե-
թե ողջ կյանքն այդ տեղ է ապ րում և  ի րեն այդ երկ րում է պատ կե րաց-
նում, թուր քե րեն հա զիվ է խո սում, մզկիթ չի հա ճա խում, ու կա րե լի է ա սել̀  
«ա վե լի շատ հո լան դա ցի է, քան թուրք» [18, էջ 182]: նշ ված գոր ծոն նե րը 
հարկ է հաշ վի առ նել նաև հայ կա կան ինք նության խնդիր նե րը քննար-
կե լիս: Էթ նիկ ընդ հան րության գա ղա փա րի վրա հիմն վե լով՝ օ րի նա չափ 
է թվում, որ կա մա յա կան եր կու հայ պետք է փո խա դարձ դիր քո րոշ ված 
լի նեն «մեն քի» զգա ցու մով, գտնվեն «մեն քի» տա րած քում։  Սա կայն սա 
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ինք նըս տինք յան հաս կա նա լի չէ։  Սահ ման ներ կան ինչ պես մի ջէթ նի կա-
կան մա կար դա կում, այն պես էլ նույն ազ գի տար բեր սո ցիալ-մշա կու թա-
յին ու տնտե սա կան խմբե րի միջև: Այդ պի սով, հայ ե րի տա սար դը կա րող է 
ընդ հան րություն զգալ ի րեն ար ժե ի մաս տա յին դաշ տով ա վե լի մոտ այ լազ-
գիի հետ, և  հա կա ռա կը՝ կոնկ րետ շփման ժա մա նակ օ տա րություն զգալ 
հայ րե նակ ցի հան դեպ։ Ի հար կե, միև նույն էթ նիկ պատ կա նե լությու նը 
մնում է էա կան ընդ հան րություն, բայց ոչ̀  բնա կան և  ան փո փոխ էություն: 

Անձ և  ազգ առն չություն նե րը
Ազ գա յին ինք նությու նը ոչ միայն սո ցիա լա կան, այլև ան ձի հո գե բա-

նության դաշ տում է: Ազ գա յին ինք նությու նը կապ ված է ան ձի ար ժե ի մաս-
տա յին ո լոր տի [18, 17], ան ձի սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության [10, 17], ինչ-
պես նաև ան ձի հո գե բա նա կան անվ տան գության հետ: Ազգն էա կան դեր 
է խա ղում ան ձի կյան քում` որ պես կո լեկ տիվ ինք նության ձև ն պաս տե լով 
կամ խո չըն դո տե լով նրա դրա կան ինք նագ նա հա տա կա նի ձևա վոր մա նը: 
Դ րա կան ազ գա յին նույ նա կա նաց ման դեպ քում անձն ա վե լի մեծ պո տեն-
ցիալ ու նի ակ տի վո րեն գոր ծե լու ազ գա յին խմբի ա նու նից, և  սե փա կան 
ազ գի ու պե տության մա սին պատ կե րա ցում նե րից էա պես կախ ված է 
քա ղա քա ցի նե րի ա ռօ րեա կան վար քը:  բա վա կան է տես նել, թե որ քան 
հա ճախ է ան հատն ի րեն լիար ժեք զգա լու խնդիր ներ ու նե նում հենց ազ գա-
յին խնդիր նե րի բե րու մով (փոք րա մաս նության կար գա վի ճակ, սե փա կան 
երկ րում մնա լու կամ այն լքե լու երկ ընտ րան քի հետ կապ ված ապ րում ներ 
և  այլն)։ Ազգ և  անձ առն չությու նը հաս կա նա լուն օգ նում է նաև լեզ վա կան 
վեր լու ծությու նը, որ տեղ բա ցա հայտ վում է այդ բա ռե րի բնա կան զու գա-
հե ռու թյու նը: Հ. Ա ճառ յանն ա ռաջ է քա շում այս եր կու բա ռե րի հնա րա վոր 
ընդ հա նուր ստու գա բա նում ՝ ներ կա յաց նե լով դրանք որ պես կո րել  յատ ներ` 
կրկնակ-բա ռեր (անձ` մաս  նա վոր և  ազն` ընդ հա նուր ի մաստ նե րով)2 և դ րա-
նով իսկ մատ նան շե լով հո գու ան հա տա  կան և  ազ գա յին հար թություն նե րի 
փոխ կա պակց վա ծությու նը: Այլ վեր լու ծա կան ճա նա պար հով այս կա պին է 
հան գում  Հոֆս թե դեն, երբ նշում է, որ մշա կույ թը մարդ կա յին հան րության 
հա մար նույնն է, ինչ անձն ան հա տի հա մար։ 

Այժմ ներ կա յաց նենք մի քա նի հիմ նա կան ամ փո փում ներ:
էթ նի կա կան ինք նությու նը կո լեկ տիվ ինք նության ձև  է, ո րը նե րա ռում 

է ան ձի` ի րեն որ պես տվյալ էթ նի կա կան խմբի ան դամ գի տակ ցե լու և  այլ 
էթ նի կա կան խմբե րից ա ռանձ նա նա լու հետ կապ ված հու զա կան, ճա նա չո-
ղա կան և  վար քա յին-դրդա պատ ճա ռա յին աս պեկտ ներ, ինչ պես նաև «սպա-
սար կում» է ար մատ ներ ու նե նա լու և  պատ կա նե լության պա հանջ մունք նե րը: 

2 Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, Հ.1-4, Եր., Երևանի համալս. հրատ, 1973։
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Էթ նիկ ինք նության նկա տե լի տարր է մենք-ի բա ցա ռի կության ըն կա լու մը` 
հիմն ված սո ցիա լա կա նաց ման ըն թաց քում յու րաց ված ազ գա յին-պատ մա-
կան նա րա տիվ նե րի, ինչ պես նաև էթ նո տար բե րակ ման վրա: 

Էթ նի կա կան ինք նությու նը հա մե մա տա բար կա յուն հա մա կարգ է, 
թե պետ կա րող է ձևա փո խում նե րի են թարկ վել ան սպա սե լի ցնցում նե րի, 
ի րա դար ձություն նե րի հետ ևան քով, հար մար վել նոր ժա մա նա կին և 
 մի ջա վայ րին: Էմ պի րիկ հո գե բա նության լեզ վով ա սած` այն կախ յալ փո փո-
խա կան է. Ի րադ րության տի պից կախ ված՝ էթ նիկ պատ կա նե լության սուբ-
յեկ տիվ ար ժե քը կա րող է ա ճել կամ նվա զել: Այն նաև հա րա բեր վում է ան ձի 
մյուս` անձ նա յին, սո ցիալ-դե րա յին ինք նություն նե րի հետ, ուս տի տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րում այն ու նի տար բեր հա մե մա տա կան կար ևո րություն ու 
ար տա հայտ վա ծություն:

Էթ նի կա կան ինք նությունն ու նի հու զա կան-նոր մա տիվ բնույթ, ընդ 
ո րում՝ էթ նիկ հան րության հետ խո րը հու զա կան կա պե րը և ն րա հան դեպ 
բա րո յա կան պար տա վո րություն նե րը ձևա վոր վում են սո ցիա լա կա նաց ման 
ըն թաց քում:

Ազ գա յին ինք նությու նը, կա րե լի է ա սել, հիմն ված է եր կու սահ մա նում-
նե րի միաս նության վրա. 

(ա) դրա կան (բո վան դա կա յին) սահ մա նում կամ մենքսահ մա նում 
(Ով ենք մենք). Ազ գա յին ինք նությու նը են թադ րում է ո րո շա կի բո վան դա-
կություն, ո րը կի սում են դրա ան դամ նե րը, ին չը կա րող է նե րա ռել հի շո-
ղություն, խորհր դա նիշ ներ, ար ժեք ներ, գա ղա փա րա խո սություն, սո ցիա-
լա կան ինս տի տուտ ներ, տա րածք և  այլն: Ս րան ցով, ըստ էության, ինք նաձ-
ևա կերպ վում է մենք-ը:

(բ) բա ցա սա կան սահ մա նում (Ով չենք մենք, Ով քեր են նրանք). Ազ գա-
յին ինք նության կա ռու ցու մը և  պահ պա նու մը են թադ րում է պատ կե րա-
ցում ներ «ընդ հան րաց ված ու րիշ նե րի» և ն րան ցից տար բեր լի նե լու, այդ 
տար բե րություն նե րի բնույ թի մա սին: չ նա յած այդ տար բե րությու նը սուբ-
յեկ տի վո րեն պատ կե րաց վող և  հա ճախ ի րա պես գո յություն չու նե ցող 
տար բե րություն է` հիմն ված կարծ րա տի պա յին պատ կե րա ցում նե րի վրա, 
այն կա րող է միան գա մայն ի րա կան գոր ծոն լի նել այ լազ գի նե րի հետ 
շփում նե րում: 

Ազ գա յին ինք նության ամ բող ջա կան ըմբռն մա նը ծա ռա յում, բայց չեն 
փո խա րի նում էթ նի կա կան ինք նության հե տա զո տություն նե րը: Ազ գա յին 
ինք նության պե տա կան-քա ղա քա ցիա կան աս պեկտ նե րը մնում են ու սում-
նա սի րության բաց և  ար դիա կան դաշտ հո գե բան նե րի հա մար:  փոք րա թիվ 
են հո գե բա նա կան հե տա զո տություն ներն այն մե խա նիզմ նե րի վե րա բեր-
յալ, ո րոն ցով ան հատ նե րը կապ վում են ազգ-պե տու թյա նը` ի րենց զգա լով 
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կամ օ տար վե լով որ պես քա ղա քա ցի:  փոք րա թիվ են նաև միջբ նա գա վա ռա-
յին հե տա զո տություն նե րը` հո գե բա նության մաս նակ ցությամբ:  ներ կա յումս 
ազ գա յին ինք նության հո գե բա նա կան ու սում  նա սիր ման տե սա մե թո դա բա-
նա կան հնա րա վո րություն նե րը լիար ժեք չեն օգ տա գործ վում:
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