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ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ
ԳԵՆԴԵՐ ԵՎ ՍԵՌ
(քննադատական դիտարկում)
Անժխտելի փաստ է, որ գենդերային թեմաները, այդ թվում՝ գենդերը և
հաղորդակցությունը, արդիական են աշխարհի մի շարք երկրներում, այդ թվում՝
ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և այլուր: Հաճախ կարող ենք ռադիոյով ունկնդրել կամ
հեռուստացույցով ականատես լինել այնպիսի իրավիճակների, երբ, օրինակ, կինը
բողոքում է, որ ամուսինն իրեն երբեք չի լսում: Այնուհետև ուրիշն էլ դժգոհում է մի
այլ մարդու՝ կինը, որի հետ ինքն աշխատում է, ամբողջ օրը բողոքում կամ
բամբասում է ամուսնուց, և այդ ամենն ամենևին էլ վստահություն չի ներշնչում:
Արդյունքում ստացվում է այնպես, որ հենց նույն հեռուստադիտողը կամ
մասնագետ-փորձագետները

հաճախ

թյուրիմացաբար

ընկալում

են

և

մեկնաբանում վերոնշյալ իրավիճակները որպես «գենդերային հաղորդակցման
իրական խնդիրներ»: Մենք ինքներս գենդերային շփում ու հաղորդակցություն
ունենում ենք ամեն օր և գրեթե յուրաքանչյուր պահի: Այս առումով կարևոր է նման

դիսկուրսի (քննախոսության, խոսույթի) և խնդրի ճիշտ գիտամեկնաբանումը:
Հասարակության

տարիքային

ու

սոցիալական

տարբեր

շերտերում

տարածված է սեռային տարբերությունների մասին նմանատիպ ոչ գիտական
քննարկում և դիսկուրս: Այնուամենայնիվ, մի շարք գիտահետազոտություններ
ցույց են տալիս, որ, օրինակ, բամբասանք երևույթը տարածված է ոչ միայն կանանց,
ինչպես ընդունված է համարել, այլ նաև հավասարապես տղամարդկանց շրջանում՝
որպես խմբավորում ստեղծելու, այն է՝ համախմբավորվածության ու միասնության
միջոց (բամբասելով հաղորդում են տեղեկություն, վերջինս էլ տեղեկացնողին և
տեղեկացվողին միավորում է մեկ ընդհանուր տեղեկության շուրջ): Եվ հենց նույն
հասարակությունն է, որ տղամարդու խոսքը կամ խոսքային վարքագիծը չի
պիտակավորում որպես բամբասանք (Coates, 1996; Pilkington, 1998):
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Ըստ հետազոտողների առաջարկի` ուրիշներին լսելու հատկությունը
պայմանավորված է երևույթի սոցիալականացմամբ և ոչ թե կենսաբանական
գործոններով (Johnson, Weaver, Watson, & Barker, 2000): Հետազոտողներին
հաջողվել է պարզել, որ կնոջ և տղամարդու լսելու հատկությունը պայմանավորված
է, ինչպես արդեն նշվեց, հասարակական գործոններով՝ հաշվի առնելով կնոջ ու
տղամարդու կարծրատիպային նախապատվությունները, ինչպես նաև այն, թե ինչն
է վերջիններիս ուշադրությունը գրավում: Իսկ սեքսիստական մոտեցումը ավելի
վառ ու անիրական գույներով է քննարկում կնոջ ու տղամարդու բամբասելու ու
լսելու հատկությունները, քան իրականում որևէ հետազոտություն դա այդպես
արձանագրել է:
Կարևոր է նշել, որ հաղորդակցման մեջ սեռերի միջև գոյություն ունեցող կամ
քննարկվող տարբերությունները ավելի գենդերացված են, քան իրականում դրանք
որպես այդպիսին գոյություն ունեն: Հոգեբան Ռոզալինդ Բարնետը և լրագրող Քերիլ
Ռիվերսը իրենց աշխատության մեջ («Նույն տարբերությունը. ինչպես են

գենդերային առասպելները քայքայում մեր հարաբերությունները, ցավ պատճառում
մեր երեխաներին` վնաս հասցնելով մեր աշխատանքային գործունեությանը», 2004)
քննադատում են գենդերային տարբերությունների մասին լայնորեն տարածված
թյուր կարծիքները: Նրանք փաստում են, որ գենդերային տարբերությունների
վերաբերյալ

առկա

մշակութային

հավատալիքները

ստեղծել

են

նախապաշարմունքային վերաբերմունք (պայմանավորված տարածաժամանակային

գործոնով), և հենց մարդկային այդ հավատալիքներն էլ ստեղծում են այդ

տարբերությունները:
Եվ երբ ասվում է, որ գենդերային տարբերությունները ստեղծվում կամ
պայմանավորված են ոչ թե զուտ կենսաբանական (կամ բնական), այլ սոցիալական
գործոններով, ամենևին էլ չի նշանակում, որ տարբերություններ ընդհանրապես
գոյություն չունեն, կամ որ այդ տարբերությունները կարևոր չեն: Ըստ մի շարք
հետազոտությունների արդյունքների՝ կան բազում տարբերություններ (կամ թույլ
արտահայտված նրբերանգներ), որոնք նկատելի են վարքագծի մեջ, մյուս կողմից էլ
սերտորեն առնչվում են գենդերին, անձի հոգեբանության և հոգեբանական
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ինքնությանը, ինչպես նաև պայմանավորված են անհատի կենսաբանական
ինքնությամբ, այն է՝ հորմոններով, քրոմոսոմներով, սեռական օրգաններով: Այդ
իսկ պատճառով տվյալ նյութի շրջանակներում գենդերի մասին խոսելիս կիրառում
ենք «գենդեր/սեռ» եզրույթը:
Ծնողները, որոնք ջանում են դաստիարակել իրենց երեխաներին ոչ այդքան
վառ ընդգծված գենդերային ձևով կամ ոչ այդքան գենդերային կարծրատիպերի
համաձայն, կփաստեն, որ իրենց համար տարբերությունները, անկախ այն բանից՝
սոցիալական, թե կենսաբանական բնույթ են կրում, իրապես կարևոր են: Բայց
որքան էլ ծնողներն ջանան, միևնույնն է, երեխաներից ոմանք ձեռք են բերում
գենդերային

խիստ ընդգծված ինքնություն

և հարում են այս

կամ այն

կարծրատիպին:
Նմանապես կարելի է խոսել ռասայի կամ դրան առնչվող մի շարք
երևույթների մասին, որոնք, ըստ հետազոտողների, նույնպես ամբողջովին
պայմանավորված

չեն

կենսաբանական

գործոններով:

Այնուամենայնիվ,

հասարակության անդամները շարունակաբար ստեղծում են ռասայական տարբեր
ինքնություններ` հաճախ մյուսներին տարբերելու, անվանելու, իսկ երբեմն էլ՝
պիտակավորելու համար: Ցավոք, նրանք, ովքեր պիտակավորված են, կամ ում
անվանում

են,

օրինակ,

աֆրոամերիկացիներ,

մուսուլմաններ,

չիկանաներ

(Հյուսիսային Ամերիկայում այսպես են անվանում մեքսիկական ծագում ունեցող
կանանց)

և

այլն,

հաճախ

են

խտրականության

արժանանում

հենց

աֆրոամերիկացի, մուսուլման, չիկանա կամ ուղղակի կին լինելու համար: Անկախ
այն

բանից՝

այդ

տարբերությունները

կենսաբանական

գործոններով

են

պայմանավորված, թե ոչ, այս ամենի ընկալման և քննարկման անհրաժեշտություն
է առաջանում:

Այդ իսկ նպատակով տվյալ նյութի շրջանակում չի դիտարկվում

միայն մեկ մոտեցում:
Նյութը նպատակ ունի ընթերցողին ներկայացնելու մի շարք մոտեցումներ և
վարկածներ, որոնք կնպաստեն նրա մոտ քննադատական հայացք և գիտակարծիք
ձևավորելուն, ինչպես նաև գենդերային տարբեր հարցերի շուրջ քննադատական
մոտեցում զարգացնելուն, օրինակ՝ ինչպիսի՞ն են հասարակության գենդերային
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պատկերացումներն ու ակնկալիքները, առկա մշակութային տրամադրությունը,
վերաբերմունքը և հայացքները: Իսկ դրա համար նախևառաջ հարկավոր է
հասկանալ, թե հասարակության մեջ գենդերի ու սեռի վերաբերյալ ինչպիսի
կարծիք ու տրամադրություն, մշակութային պատկերացումներ, համոզմունքներ,
կան, քանի որ հենց նույն հասարակությունն է ստեղծում գենդերային դիսկուրս և
գենդերացային մոտեցումներ, որոնց միջոցով էլ մարդը դիտում և քննում է
իրականությունը: Իսկ այդ մոտեցումները կարող են դառնալ այնքան համոզիչ, որ
նույնիսկ խզեն մարդու ու իրականության միջև կապը: Մարդը կարող է չգիտակցել,
թե ինչպես են այդ մոտեցումները սահմանափակում իրականությունը կամ
իրականն ընկալելու իր ունակությունը: Տվյալ նյութի միջոցով

ընթերցողի

վերլուծական կարողությունը զարգացնելու փորձ է արվում, և հնարավորություն է
տրվում վերջինիս քննելու գենդերի, սեռի ու հաղորդակցման հայեցակարգերը:
Քննարկման առաջին մասում կներկայացվի հաղորդակցության մեջ գենդերի
ստեղծման

քննության

հարցի

կարևորությունը:

Այնուհետև

կքննարկվեն վերևում համառոտ ներկայացված հանրային որոշ

մանրամասն
մոտեցումներ,

ինչպես նաև գենդերի հետ առնչվող մի շարք կարևոր հասկացություններ և
եզրույթներ: Եվ քանի որ կան եզրույթներ, որոնք մեկը մյուսի հետ սերտորեն
կապված են, բնակաբանար, նախքան դրանց որևէ սահմանում տալը դրանց
փոխարեն այլ եզրույթներ կամ այլ բառեր են կիրառվում:

Մշակութային տարբերություններ: Մշակութային
կախվածություն

Գենդերը հանրային մշակույթը ներկայացնում է որպես սեռերի միջև
գոյություն ունեցող «տարբերությունների» մի երկարաձիգ շարք: Երբեմն այն
ներկայացվում է որպես սեռերի միջև առկա «գենդերային պատերազմ» կամ
«գենդերային պատերազմներ»: Հետաքրքրությունից դրդված՝ որոշ հեղինակներ և
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հետազոտողներ

(Victoria

Pruin de Francisco, Catherine Helen

Palszewski)

համացանցում որոնել են «գենդերային պատերազմ» բառակապակցությունը:
Վերջին

տարվա

ընթացքում,

ինչպես

ցույց

է

տալիս

LexisNexis-ը,

բառակապակցությունը 70 անգամ հայտնվել է ավելի քան 50 հեղինակավոր
անգլերեն հոդվածներում և ամսագրերում: Գուգլյան որոնումը բերեց այդ
բառակապակցության ավելի քան 10 700 000 համացանցային դիտում:
«Գենդերային պատերազմներ» բառ-եզրույթը կիրառվում է մի շարք
դիսկուրսներում, այդ թվում` ձևավորելով քննարկումներ առողջապահության,
կրթության, բիզնեսի, ամուսնության, սեռականության, երեխայի խնամքի, ուղեղի
կառուցվածքի, զինված ուժերի, պատերազմի, սեռական ոտնձգության, սպորտի
(հատկապես թեթև աթլետիկայի), համակարգչային հմտության և օգտագործման,
հույզերի, համակարգչային մարքեթինգի, հագուստի ընտրության և այլնի
վերաբերյալ: Նույնիսկ կա մի համացանցային խաղ, որը կոչվում է «Գենդերային
պատերազմներ»: Այդ խաղի վերաբերյալ բազմաթիվ անեկդոտներ են ստեղծվել:
Նշենք նաև անժխտելի մի փաստ, որը թերևս ցանկացած հաղորդակցման
ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնագետի համար ավելի քան պարզ է.
հաղորդակցությունը, բառերն ու բառային ընտրությունն իրականում կարևոր են:
Անգամ այն պարագայում, երբ մարդիկ գիտակցում, ընկալում են հաղորդակցման
կարևորությունը, այնուամենայնիվ, ոչ միշտ է, որ վերջիններս տեղյակ են իրենց
կյանքում դրանց (բառերի և բառային հաղորդակցման) ազդեցության մասին:
Օրինակ՝ հատկապես փոխաբերության կիրառումը կարող է էական լինել, քանզի
վերջինս ձևավորում է մտածողություն կամ մոտեցում որևէ հարցի վերաբերյալ
անգամ

այն

պարագայում,

երբ

մարդիկ

նույնիսկ

չեն

էլ

կռահում,

որ

փոխաբերություն են կիրառում: Փոխաբերությունները դառնում են, այսպես ասած,
«մեռած փոխաբերություններ», քանի որ վերջիններս այլևս չեն ընկալվում որպես
ակնհայտ

փոխաբերություն,

այսինքն`

հաղորդակցման

ընթացքում

իրենց

փոխաբերական իմաստը կամ ուժգնությունն ամբողջապես կամ մասամբ կորցրել
են կամ թուլացրել: Դրա փոխարեն այդ փոխաբերությունները կիրառվում են ինչ-որ
բան պարզապես անվանելու կամ նկարագրելու համար:
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Համաձայն փոխաբերության հասկացությունների, որոնք ստեղծվել են
լեզվաբան Ջորջ Լակոֆի և փիլիսոփա Մարկ Ջոնսոնի կողմից 1980 թվականին,
«գենդերային

պատերազմ»

ասվածը

կառուցվածքային

(ստրուկտուրալ)

փոխաբերություն է, այսինքն` մի արտահայտությունը ստեղծում և ենթադրում է մի
հասկացություն

մեկ

հարաբերություններ
փոխաբերությունների

այլ

հասկացության

=

պատերազմ:

իմաստը

լայնանում

միջոցով,

օրինակ՝

Հաճախ
է

մի

գենդերային

կառուցվածքային

շարք

այլ

լրացուցիչ

փոխաբերությունների միջոցով (Blustain, 2000, էջ 42): Եվ եթե գենդերային
հարաբերությունը դիտարկվում է որպես անընդմեջ ընթացող պայքար կամ
պատերազմ՝ զենքով, թշնամիներով և վիրավորանքերով լի, ապա հանձնվելու կամ
ոչնչացման վերջնանպատակը դառնում է անխուսափելի:
«Պատերազմ» փոխաբերությունն ամենևին էլ պատահական չէ. այն ավելի
ցայտուն է դարձնում տարբերությունները` ընդգծելով հակադրությունները: Այս
համոզմունքը պայմանավորված է նրանով, որ կա իրականությունը դիտելու կամ
դիտարկելու երկու մոտեցում: Եվ ինչպես հաճախ է պատահում հենց իրական
պատերազմի ժամանակ, երկու կողմերն էլ օգտագործում են քարոզչություն,
որպեսզի մյուս կողմին՝ թշնամուն, դարձնեն չարագործ կամ հրեշ: Օրինակ՝ կանայք
հաճախ դեմոնացվում են և չարագործ համարվում այն պարզ պատճառով, որ
վերջիններս հարաբերություններում դրսևորում են իրենց պահանջկոտ, հուզական
առումով անկայուն, բռնկուն հատկանիշները և այլն: Մինչդեռ տղամարդու
կերպարը հաճախ դեմոնացվում է, որովհետև վերջինս ընկալվում է որպես
ագրեսիվ, բռնարար և անզգա կերպար: Նման մեկնաբանությունների և միմյանց
խստորեն հակասող նկարագրությունների պատճառով «գենդերային պատերազմ»
ասվածը դառնում է պարզապես անխուսափելի և անվերջ շարունակվող:
Եվ չնայած այն բանին, որ «գենդերային պատերազմ» փոխաբերությունը
հաճախ կիրառվում է տղամարդկանց և կանանց մասին տարբեր անեկդոտներում
և

ծիծաղաշարժ

այլ

պատմություններում,

իրականում

նմանատիպ

պատմությունները փոխաբերության (կամ փոխաբերության ուժի) մի մասն են
կազմում:

Այն

օգնում

է

հանրայնացնել

«գենդերային
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պատերազմ»

փոխաբերությունը և վերարտադրել այն` ներկայացնելով ավելի չեզոք, անվնաս և
ոչ վիրավորական նրբերանգներով: Այնուամենայնիվ, հումորն ինքնին կարող է
արդեն իսկ վտանգավոր լինել, որովհետև այն իր հերթին կարող է աննշան
(տրիվիալ) դարձնել իրական մի շարք կարևոր խնդիրներ՝ կապված սեռական
բռնության կամ ոտնձգության, ընտանեկան բռնության, բռնաբարության և այլնի
հետ:
Կարևոր է նաև ուսումնասիրել, թե ինչպես է կանանց և տղամարդկանց
առնչվող

խնդիրների

վերաբերյալ

վերոնշյալ

դիրքորոշումը

(գենդեր-սեռ

հակադրությունը) սահմանափակում հենց վերոնշյալ խնդիրների վերաբերյալ
մարդկային մտածողությունը: Մի պահ պատկերացնենք, որ, օրինակ, գենդերային
հարաբերությունները

բնութագրող

հայտնի

«գենդերային

պատերազմ»

փոխաբերության փոխարեն մեկ այլ փոխաբերություն է կիրառվում, օրինակ՝
«գենդերային միություն» (որը կիրառվում է Եվրամիության, Աշխատավորների
միության, ուսանողական միությունների, ՄԱԿ-ի, ԱՄՆ-ի ու այլ պետությունների և
կառույցների պարագայում): Ի՞նչ եք կարծում՝ կտարբերվեին արդյոք վերոնշյալ
բնութագրերն ու նկարագրությունները, եթե այո, ապա ինչպե՞ս կտարբերվեին, կամ
կփոխվեի՞ն արդյոք դրանք կին-տղամարդ հաղորդակցման և հարաբերության
պարագայում:

Չնայած

նրան,

որ

կինը

և

տղամարդը,

ըստ

հանրային

պատկերացումների ու ենթադրությունների, բացարձակապես տարբեր են և
հետևաբար տարբեր կերպ են հաղորդակցվում, այնուամենայնիվ ժամանակակից
ոչ մի տեսություն կամ հետազոտություն վերոնշյալ ենթադրություններից կամ
համոզմունքներից դեռևս ոչ մեկը չի հաստատել (Anderson & Leaper, 1998; Edwards

& Hamilton, 2004; MacGeorge, Graves, Feng, Gillihan, & Burleson, 2004; Yeager-Dror,
1998): Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ վարքագծում գենդերային
տարբերություններն ավելի ակնառու են հենց կանանց միջև (եթե համեմատենք
կանանց միմյանց հետ), իսկ տղամարդկանց դեպքում՝ հենց տղամարդկանց (եթե
համեմատենք տղամարդկանց միմյանց հետ), քան կանանց և տղամարդկանց միջև
(Hyde & Plant, 1995; Wood & Dindia, 1998): Եվ վերջիվերջո, ինչու՞ բոլոր տղամարդիկ
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և կանայք ամբողջ աշխարհով մեկ (տարբեր ազգային խմբերի ներկայացուցիչներ
կամ տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներ) պետք է հաղորդակցվեն միևնույն կերպ:
Մինչ գիտաշխատողները նոր հետազոտություններ են կատարում, որոնք
մեկը մյուսի հետևից հերքում են այս կամ այն գենդերային տարբերությունը,
ԶԼՄ-ները ու հանրային մշակույթը շարունակում են տարածել և «քարոզել»
տարբերությունների
Զարմանալիորեն

վերաբերյալ

այս

ամենն

գենդերային

ընդունված

մի

երևույթ

շարք
է.

այն

առասպելներ:
կարծես

մի

հաղորդագրություն լինի, որ մարդիկ հենց ակնկալում են լսել կամ տեսնել: Այս
ամենն անհավատալիորեն անհաղթահարելի է, անգամ երբեմն «գերող» է թվում: Եվ
մի պարզ հարց է առաջանում՝ ինչու՞:
Նախ հարկավոր է նշել, որ մի շարք մշակույթներում սեռն ու գենդերը
նախևառաջ սոցիալական հասկացություններ են: Օրինակ, երբ ծնվում է երեխան,
մի շարք մշակույթներում առաջին հարցը, որ տալիս են, իհարկե, նորածնի քաշի,
հասակի կամ էլ մազերի գույնի կամ անգամ մոր ու նորածնի առողջության մասին
հարցը չէ: Սրանք հաջորդող հարցեր են: Նախևառաջ բոլորը հարցնում են՝
նորածինը աղջի՞կ է, թե՞ տղա: Եվ դրանից հետո մարդիկ սկսում են իրենց պահել
ըստ

ընդունված

նորմերի.

սկսում

են

հագցնել

նորածնին՝

ընտրելով

համապատասխան գույնի հագուստ, և այս ամենն այն պատճառով, որ կան

տարածաժամանակային ընդունված նորմեր: Եվ ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ
երեխան, երբ սկսում է իր առաջին քայլերն անել, առաջին իրողություններից մեկը,
որ գիտակցում է իր ինքնության մասին, այն է՝ ինքը տղա է կամ աղջիկ:
Հասարակությունը նորածիններին դասում է ըստ սեռի և գենդերի՝ կախված
վերջիններիս սեռական օրգաններից՝ հիմնվելով այն համոզմունքի վրա, որ
գոյությունի ունի միայն երկու սեռ և համապատասխանաբար երկու գենդեր:
Արևմտյան

մշակույթում,

սկսած

ընդունված

է

աղջիկների,

համարել

1900-ական
իսկ

թվականներից,
կապույտը՝

վարդագույնն

տղաների

համար

նախատեսված գույն: Եվ գրեթե երբեք չենք հանդիպի մի ծնողի, որը «կխախտի»
ավանդույթը՝ իր նորածնին հագցնելով մյուս սեռի համար նախատեսված գույնի
հագուստ (այսինքն՝ աղջիկներին՝ կապույտ, իսկ տղաներին՝ վարդագույն): Նրանք
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այդպես չեն անում, որովհետև հավանաբար մտահոգ են կամ վախենում են, որ
իրենց երեխայի սեռը մարդիկ գուցե շփոթեն՝ կախված հագուստի գույնից:
Խոսենք մի այլ երևույթի մասին ևս, որը լայնորեն տարածված է, իսկ որոշ
մշակույթներում անգամ մտահոգիչ փաստ է: Այսպես՝ արևմտյան մի շարք
մշակույթներում տղա առաջնեկի նախապատվությունն անհամեմատ գերակշռում
է: Ցավոք, այս միտումը որոշ մտահոգիչ երևույթների առաջացման պատճառ է
դառնում: Աշխարհի մի շարք երկրներում (Նոր Գվինեա, Թամիլ Նադու,
Չինաստանի մի շարք գյուղաբնակ վայրեր) մշակութային ու տնտեսական հիմք
ունեցող այս երևույթի պատճառով չափից շատանում է սեռով պայմանավորված
հղիության

արհեստական

ընդհատումների

(սելեկտիվ

աբորտների)

թիվը:

Հղիությունն ընդհատվում է, երբ պարզվում է, որ պտուղն իգական սեռի
ներկայացուցիչ է: Լինում են նաև դեպքեր, որ նորածիներին պարզապես
մանկատուն են տանում:
Ըստ ավանդույթի և հոգեկերտվածքի՝ տղան է ընտանիքի ու ազգի անվան
անմիջական կրողը և տոհմի (տոհմական գծի) շարունակողը: Այսպիսով`
համարվում է, որ տղան է ընտանիքի արժեքների անմիջական կրողը և իր ծնողների
մասին ապագայում հոգ տանողը և այլն, մինչդեռ աղջիկները սովորաբար
ամուսնանում են, «լքում» են հայրական տունը, միանում ամուսնու ընտանիքին՝
հոգ տանելով վերջիններիս մասին: Այս մտածելակերպն օգնում է հասկանալ, թե
որտեղից է գալիս կամ ինչով է պայմանավորված նորածին տղաների նկատմամբ
եղած նախապատվությունը: Անգամ մի շարք զարգացած երկրներում, այդ թվում՝
ԱՄՆ-ում, հետազոտության արդյունքները նույնպես մտահոգիչ են: Այսպես` 2005
թվականին ԱՄՆ-ում բուժզննման համար սկսվել է կիրառվել նոր սարքավորում:
«The Baby Gender Mentor» կոչվող թեստը որոշում է 5 շաբաթական պտղի սեռը: Սա
մտահոգություն է առաջացրել մի շարք մասնագետների, այդ թվում՝ բիոէթիկայի և
բարոյականության սկզբունքները հետազոտող մասնագետների շրջանում: Նրանց
կարծիքով`

այդ

թեստը

կնպաստի

սեռով

պայմանավորված

արհեստական ընդհատումների թվի աճին (Goldberg, 2005):
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հղիության

Սեռն անգամ մեծահասակների համար է ինքնության կարևոր ցուցանիշ:
Տեղին է անդրադառնալ նաև հարցումներին և դրանցում ընդգրկված հարցերին:
Այսպիսով` ցանկացած վիճակագրական հարցում սկսում է սեռը նշելու կամ
ընտրելու հարցով, այն է՝ նշել սեռը՝ իգական – արական:
Եթե կարծում եք, որ շփվում եք մարդկանց հետ ոչ ըստ կարծրատիպերի,
այսինքն, թե որ սեռի ներկայացուցիչ է, ապա փորձեք խոսել մեկի հետ, որի սեռը
չգիտեք: Կարծրատիպերն ամենուր են. շատերի մոտ հաղորդակցումը չի
հաջողվում, քանի որ նրանց համար դժվար է հաղորդակցվել, շփվել մարդկանց
հետ` առանց իմանալու, թե ում (տղամա՞րդ, թե՞ կին) հետ են խոսում: Քննարկվող
թեման, խոսակցության բնույթը և ոճը կարծես թե տարբերվում են՝ կախված
խոսակցի սեռային պատկանելության ընկալումից և սպասումներից, որն ունի
խոսողը:
Տղամարդկանց ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտահետազոտող Մայքլ
Քիմելը (2000) նշում է, որ միայն վերջին տասնամյակներում է՝ մարդիկ սկսել են
գիտակցել, որ գենդերն այն հիմնական կազմակերպչական սկզբունքներից կամ
օղակներից մեկն է, որի շուրջ էլ հասարակական կյանքը կառուցվում ու պտտվում
է:
Երկրորդ, վերոնշյալ համոզմունքներն ու ենթադրություններն ուղղակիորեն
առնչվում են հասարակության մեջ առկա հետերոսեքսուալության մասին եղած
համոզմունքներին և ենթադրություններին: Պատահական չէ նաև այն, որ հանրային
գիտամատչելի գրականությունը (այսպես կոչված՝ self-help գրականությունը), որն
իբրև

միտված

է

ընթերցողի

մոտ

ինքնաճանաչողական

հմտություններ

զարգացնելուն, և որի արդյունքում ընթերցողը կկարողանա ինքն իրեն օգնել,
գենդերային ու սեռային տարբերությունները դիտարկում է միայն հետերոսեքսուալ
հարաբերություններում (DeFrancisco & O’Connor, 1995):
Շուրջ երեսուն տարի գենդերի ու
հետազոտությամբ

զբաղվող

հաղորդակցության, շփման հարցերի

հաղորդակցման

մասնագետ

Ռոբերտ

Հոփերը

եզրակացնում է, որ հանրորեն լայն տարածում ունեցող այն համոզմունքը, ըստ որի՝
մարդը

պետք

է

ունենա

միայն

հետերոսեքսուալ

հետաքրքրություն
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կամ

հարաբերություն, կարող է և ստեղծել նախատրամադրություն նմանատիպ
գենդերային տարբերությունների համար (Hopper, 2003): Դեռ վաղ տարիքից
տղաներին ու աղջիկներին սկսում են սովորեցնել միմյանց դիտարկել որպես
հակառակ սեռի ներկայացուցիչ՝ գրավելով մեկը մյուսի ուշադրությունը:
Երրորդ,

արևմտյան

մի

շարք

կապիտալիստական

երկրներում

մեծ

պահանջարկ կա խոսելու և քննարկելու գենդերը (սեռը և գենդերային (սեռային)
տարբերությունները): Այսինքն` հանրային գրողները, հեռուստառեժիսորները կամ
գովազդատուները պարզապես կիրառում են վերոնշյալ բառերից մեկը, և դրա
արդյունքում հեռուստավարկանիշը կամ ապրանքների վաճառքի թիվը կտրուկ
բարձրանում է: Մարդիկ անմիջապես սկսում են հետաքրքրվել ներկայացվածով,
ուզում

են

ավելի

շատ

կարդալ,

լսել

դրա

մասին

կամ

տեսնել

այն:

Տարբերությունները միշտ էլ գրավում են մարդու ուշադրությունը: Իսկ եթե լիներ
հակառակը,

այսինքն՝

շեշտը

դրվեր

ոչ

թե

տարբերությունների,

այլ

նմանությունների վրա (ինչպես որ «գենդերային միություն» փոխաբերության
պարագայում), ապա ոչ մի արտասովոր, հետաքրքիր, գրավիչ կամ խորհրդավոր
բան դրանում չէր լինի: Եվ քանի որ մենք ապրում ենք մի մշակույթում, որտեղ
անընդմեջ ընդգծվում են հետերոսեքսուալ հարաբերությունները, մի հետաքրքիր
հարց է առաջանում. ինչո՞ւ գրողները կամ ԶԼՄ-ները առավելապես չեն
կենտրոնանում` ներկայացնելու կնոջ ու տղամարդու միջև եղած նմանությունները՝
գրելով և խոսելով դրանց մասին: Ահա հենց այս բացթողումն էլ ներկայացնում է
առկա մշակութային արժեքների և մշակութային-քաղաքական գործիքների բնույթը:
Չորրորդ, տարբերությունների վրա կենտրոնանալը և դրանց մասին խոսելը
քաղաքական ուղղվածություն ունի: Ընդգծվում է այն միտքը, որ կանայք ու
տղամարդիկ տարբեր են և միմյանց հետ անընդմեջ գտնվում են գենդերային
պատերազմների մեջ, և որ կինն ու տղամարդը երբեք էլ չեն հասկանա միմյանց:
Այսպիսով՝ տարբերությունները պարզապես դառնում են միջոց կամ գործիք`
արդարացնելու սոցիալական անարդարությունները, որոնք հիմնված են ռասայի,
սեռի, դասի կամ սոցիալական այլ հասկացությունների վրա (Barnett & Rivers, 2004;

DeFrancisco, 1997; West & Zimmerman, 1987): Տարբերությունները նպաստում են
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որոշակի միտումների և նորմերի ձևավորմանը, որտեղ մի խումբը նկարագրվում և
ներկայացվում է որպես անկատար և թերի, իսկ մյուսը՝ որպես նորմ կամ արտոնյալ
(Weatherall, 1998):
Ինչպես

լեզվաբան

Մերի

Կրոֆորդն

է

(1995)

բացատրում,

եթե

հաղորդակցման խնդիրները պայմանավորված լինեին միայն տարբերություններով
և ոչ թե ուժով կամ կարգավիճակով, ապա կանայք և տղամարդիկ կարող էին
վերցնել, որդեգրել միմյանց ոճը և այն կիրառել միևնույն արդյունավետությամբ:
Բայց իրականում խնդիրն այն է, որ վերոնշյալը կախված է խոսողի սոցիալական
կարգավիճակից, ինչպես նաև խոսողի և խոսակցի միջև եղած հարաբերությունից:
Իսկ հաղորդակցումը, կախված մի շարք տարբեր գործոններից, իհարկե, մի դեպքից
մյուսը տարբերվում է: Հաղորդակցման միևնույն հատկանիշները կարող են
տարբեր կերպ գործել կամ ընկալվել տարբեր հաղորդակցվողների պարագայում:
Օրինակ՝ կառավարման բռնակալական ոճ որդեգրած կինը կարող է ընկալվել և
բնութագրվել որպես հրամայող և ամբարտավան, մինչդեռ տղամարդ կառավարիչը,
որն ունի կառավարման միևնույն ոճը, ինչ տվյալ կինը, կարող է ընկալվել և
համարվել պարզապես հզոր ու ուժեղ առաջնորդ:
Նմանօրինակ ընդունված տարբերությունների քաղաքական բացասական
ազդեցությունը զգալի է առօրյա կյանքում: Ընդունված տարբերությունների
վերաբերյալ

համոզմունքները

մի

շարք

երկարատև

բախումների,

անհավասարության և անարդարության, կեղծ սպասումների և ակնկալիքների և
անխուսափելիորեն նաև հիասթափությունների առիթ են դառնում:
Ինչպես

նկատում

են

Բարնետն

ու

Ռիվերսը

(2004),

վերոնշյալ

[տարբերությունները] տեսությունները վատ ազդեցություն ունեն կին-տղամարդ
հարաբերությունների

վրա.

խախտում

են

հավասարակշռությունը,

տանն

աշխատանքի բաժանման համամասնությունը, քայքայում են հավասարությունը
դպրոցներում ու աշխատավայրերում և երեխաներին զրկում են իրենց մարդկային
ներուժը զարգացնելու իրական հնարավորությունից:
Այսպիսով`

այն,

որ

գենդերը

(սեռը)

դիտարկվում

է

որպես

տարբերությունների մի մեծ կծիկ, բավականին տարածված մոտեցում է: Հետևաբար
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մարդիկ, որոնք ապրում են նման արժեքներ կրող հասարակության մեջ, սկսում են
ավելի շատ ուշադրություն դարձնել տարբերություններին, քան նմանություններին:
Դա նման կլիներ նրան, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ մի այնպիսի
ակնոց կրեր, որի տեսապակին կստիպեր մարդկանց տեսնել գենդերն ու սեռը
մշակութաբանորեն

սահմանափակ

ձևով:

Իսկ

այս

ամենի

արդյունքը

յուրաքանչյուրի ընկալման խնդիրն է:
Հաջորդիվ քննարկվող հասկացությունները ավելի կհստակեցնեն, թե ինչու է
կանանց

և

տղամարդկանց`

որպես

տարրասեռ

խմբերի

միջև

եղած

տարբերությունների վերաբերյալ շատերի համոզմունքն այդքան անիրական: Եվ
հենց

նման

կեղծ

հաղորդակցության

ենթադրություն-համոզմունքներն
անճշգրիտ

ու

անիրական

էլ

մարդկային

նկարագրությունների

և

մեկնաբանությունների առիթ են դառնում:

Քննադատական բառապաշարի ձևավորում

Ուսումնասիրության

այս

հատվածում

տարբեր

տեսանկյուններից

կքննարկենք գենդեր հայեցակարգը և դրան առնչող մի շարք երևույթներ: Կան
որոշ հասկացություններ, առանց որոնց թերևս անհնար է կլինի լիովին
քննարկել «գենդեր», «սեռ» և «հաղորդակցություն» հասկացությունները: Այս
առումով ուղղակիորեն որոշակի բառապաշարի ձևավորման ու քննարկման
անհրաժեշտություն է առաջանում: Այսպիսով՝ բառապաշարը բաժանվում է
երեք մեծ հասկացական (կոնցեպտուալ) խմբերի՝
1.

միջոլորտային կամ միջոլորտայնություն (intersectionality), որը

հնարավորություն է տալիս դիտարկելու ու հասկանալու մշակութային
ինքնությունների բաղադրիչները,
2. հաղորդակցություն , որը վերաբերում է նշված ինքությունների
ձևավորմանը, պահպանմանը, իսկ ժամանակի ընթացքում՝ նաև փոփոխմանը,
3. ստորակարգային (հիերարխիկ) համակարգ, որը վերաբերում է ուժիճնշման ձևավորման ու կիրառման սոցիալական կառուցվածքին: Քննարկման
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ընթացքում պարզ կդառնա նաև, որ վերոնշյալ բառապաշարի համար չեն
ընտրվել և ներկայացվել զուտ բառարանային սահմանումներ, այլ այդ ամենը
քննվել է քննադատական տեսանկյունից և որոշակի համատեքստում, իսկ
նշված

հասկացությունները

սերտորեն

առնչվում

են

միմյանց

հետ՝

ապահովելով մեկը մյուսի լիարժեք քննարկումը:

Միջոլորտայնություն կամ միջոլորտային հարաբերություններ

Գրել որևէ աշխատություն, նյութ կամ գիրք միայն գենդերի ու
հաղորդակցության մասին՝ չներառելով և քննելով այլ կատեգորիաններ ևս,
պարզապես անհնար է և թերի: Գենդերն այն միակ տարրը չէ, որն ազդում է
հաղորդակցման գործընթացի վրա, լինի դա միջանձնային, խմբային, թե
հասարակական: Հաղորդակցումն իրականացման բնույթը կախված է նաև մի
շարք

այլ

կարևոր

գործոններից:

Աֆրոամերիկուհի

ֆեմինիստները

առաջիններից էին, որ գիտակցեցին և խոսեցին այդ երևույթի մասին: Նրանք
մշակեցին և ներկայացրին մի տեսություն՝ միջոլորտայնություն անվանումով:
Ըստ այս տեսության՝ գենդերը չի կարող դիտարկվել որպես ինքություն
ձևավորող միակ տարր. այն սերտորեն առնչվում է նաև մարդկային
ինքնության մի շարք այլ բաղադրիչներին:
Oրենքի գիտակ և քննադատ, ֆեմինիստ Ադրիեն Ուինգը (1997)
բացատրում է միջոլորտայնության տեսությունը, համաձայն որի՝ ինքնությունն
ավելի բազմապատկական («մուլտիպլիկատիվ», այսինքն՝ այն ավելանում է) և
ոչ թե հավելային կամ գումարային (և ոչ թե շատանում) երևույթ է: Այսինքն՝
ինքնությունը՝ որպես մի տարրի հավելում մեկ այլ տարրի ընկալելու փոխարեն
(օրինակ՝

կին + սպիտակամորթ + հետերոսեքսուալ և այլն)

պետք է

պատկերացնել, որ յուրաքանչյուր տարր անքակտելիորեն կապված է մյուսի
հետ, այսինքն՝ հետևյալ կերպ՝ կին × սպիտակամորթ × հետերոսեքսուալ:
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Ինքնության բոլոր տարրերը, կողմերն ու եզրերը հավասարապես
ամբողջի մի անբաժան մասն են կազմում և ենթադրում են մեկը մյուսի
գոյությունը: Կին կամ տղամարդ լինելը ազդում է մարդու դասի վրա, իսկ դասն
ազդում է մարդու ռասայի, որն էլ ազդում է մարդու գենդերի, իսկ վերջինս էլ՝
ազգության վրա, ինչպես նաև ամբողջապես ճիշտ է և հակառակը, այսինքն՝ այդ
նույնը հակառակ ուղղությամբ: Այլ կերպ ասած՝ անհնար է ուսումնասիրել
մարդու գենդերը (սեռը)՝ առանց միաժամանակ քննելու ինքնության մյուս
տարրերը:
Իրավաբան, օրենքի գիտակ և գիտահետազոտող Կիմբերլի Կրենշոն
առաջին էր, որ 1989 թվականին կիրառեց միջոլորտայնություն եզրույթը: Նա
նշում է. «Քանի որ միջոլորտային փորձն ու փորձառությունն ավելի մեծ է, քան,

օրինակ, ռասիզմն ու սեքսիզմն առաձին կամ միասին վերցրած, ապա
ցանկացած վերլուծություն, որն ուսումնասիրության մեջ չի ընդգրկում
միջոլորտայնություն, պարզապես թերի է և չի կարող ճշգրտորեն բացահայտել
ու բացատրել, օրինակ, թե ինչու կամ ինչպես է սևամորթ կինը ստորադաս
համարվում»: Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ «միայն եզրագծից այն կողմ
հայտնվածները չեն, որ ունեն ռասա, գենդեր և այլն» (Harding, 1995, 121):
Միջոլորտայնությունը օգնում է հասկանալ և մեկնաբանել բոլորի
ինքնությունները և ինքնության տարբեր դրսևորումները: Եվ իրականում
ցանկացած տեսակի վերլուծություն, լինի դա գենդերային հաղորդակցման
վերաբերյալ

ստորակարգման (սուբորդինացիայի), թե առաջնորդության

վերլուծություն, հիրավի, թերի է և ոչ ամբողջական, եթե դրանում անտեսվում է
միջոլորտայնության սկզբունքը:
Այն հետազոտությունները, որոնցում նշվում է, որ մարդու ինքնությունը
«շարժական» է, այսինքն` դինամիկ է և բաղկացած է ոչ թե միևնույն
հարթության

վրա

գտնվող

տարրերից,

այլ

տարբեր

հարթությունների

պատկանող բազմաթիվ շերտերից, իսկ առանձին այդ շերտերի-եզրերի
ուսումնասիրությունն էլ առաջացնում է ընդհանուր եզրակացություններ:
Նմանատիպ հետազոտությունները չեն ընկալում ինքնությունը որպես մեկ
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ինտերակտիվ ամբողջականություն, որը տարրալուծվում է և կորցնում է իր
նախնական իրական արժեքը, երբ քննվում է առանձին և հետևաբար նաև
մասնակիորեն (Collins, 1998):
1998 թվականին գրող Ադրե Լորդը առաջարկում է հետազոտել մի
օրինակ, որը ցույց է տալիս, թե ինչու և ինչպես միջոլորտայնությունը անհատի
համար կարևոր է նաև անհատական մակարդակում. «Ես՝ որպես սևամորթ

ֆեմինիստ լեսբուհի, որը հաշտ գոյակցում է իր ինքնության տարրերի հետ, և
որպես մի կին, որը ռասայական և սեքսուալ ազատության ջատագովներից է,
պարբերաբար զգում եմ, որ ինձ խրախուսում են, որպեսզի ես իմ մասից ինչ-որ
բան կտրեմ հանեմ և ցույց տամ որպես ամբողջական մի երևույթ՝ իրականում
անտեսելով ամբողջականի մնացած բոլոր մասերը: Բայց դա այդպես չէ, և
մնացած տարրերի մերժումն անգամ կործանարար

կարող է լինել մարդու

համար, և կարծես թե դու էլ դու չես և կիսով չափ ես ապրում: Եվ ես դառնում
եմ իրական, երբ թույլ եմ տալիս ինքնությանս բոլոր տարրերին առանց որևէ
բացառության միասին գործել և ուղղակի լինել՝ առանց հաշվի առնելու
արտաքին մի շարք սահմանափակումներ և ճնշումներ: Եվ միայն ու միայն այս
պարագայում է, որ ես կարող եմ լիարժեք դառնալ, միավորել ուժերս և ողջ
էներգիաս՝ գործելով որպես ամբողջականություն և հաղթահարելով կյանքի մի
շարք փորձություններ»:
Լորդի կողմից «բաղադրիչ» բառի կիրառումը փոխաբերական իմաստ է
կրում

և

միջոլորտայնության

սկզբունքի

կիրառման

ու

մեկնաբանման

պարագայում դառնում է ամբողջապես հասկանալի և տեղին: Օրինակ՝ տորթը
բաղկացած է մի շարք բաղադրիչներից՝ կաթ, ձու, այլուր, կարագ, շաքարավազ,
որոնցից յուրաքանչյուրը գոյությունի ունի առանձին-առաձին: Ու թեև դրանց
վերջնական միասնական արդյունքը նույնպես պարունակում է վերոնշյալ
տարրերը, բայց դրանցից և ոչ մեկն արդեն որպես այդպիսին առանձին տարր
չի գիտակցվում: Տորթը պարզապես ալյուրի, կաթի, ձվի կամ կարագի
միասնությունը չէ. այն այդ ամբողջի մի միասնական վիճակն է, այնպիսի մի
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վիճակ, որի պարագայում այլևս անհնար է այդ տարրերը միմյանցից բաժանել
կամ վերադառնալ նախկին վիճակին:
Եվ ահա հենց այս միջոլորտայնության մոտեցումն էլ օգնում է
հետազոտողներին խուսափել համընդհանուր եզրակացություններ անելուց,
ինչպիսին,

օրինակ,

կենսաբանական

դետերմինիզմն

է:

Ըստ

վերջինի՝

պայմանավորված միայն նրանով, որ մարդը կենսաբանորեն ծնվել է կին կամ
տղամարդ, կամ որ պատկանում է այս կամ այն ռասային, նա արդեն ունի այս
կամ

այն

բնածին

հատկանիշները:

Կամ

մեկ

այլ

համընդհանուր

եզրակացության արդյունք է էսենցիալիզմը: Այդ համոզմունքի համաձայն՝
խմբի բոլոր ներկայացուցիչները նույն են կամ նման, որովհետև վերջիններս
ունեն որևէ ընդհանուր գիծ կամ հատկանիշ, օրինակ, երբ խոսում են բոլոր
տղամարդկանց միևնույն խոսքային վարքագիծն ունենալու մասին, սևամորթ
կանանց կամ ԼԳԲՏ-ների հաղորդակցման մասին և այլն:
1997 թվականին գրող Անգելա Հարիսը

խոսում է էսենցիալիզմից

խուսափելու կարևորության մասին՝ նշելով, որ «ինքնության ֆրագմենտացիան
և էսենցիալիզմը միասին են գործում», և չպետք է դրանք տարանջատ քննել:
Չենք կարող ամբողջությամբ քննել

մարդուն՝ ուսումնասիրելով, օրինակ,

միայն նրա գենդերը (սեռը կամ ռասան): Հակառակ դեպքում այդ ամենը կբերի
որոշակի կարծատիպերի կամ բացարձակայնացման ձևավորման:
Ինքնության
ամբողջապես

չեն

միջոլորտայնության

վերաբերյալ

ժխտում

հասկացությունների

ինքնության

տեսություններն
առանձին

գոյությունը: Նրանք պարզապես ներկայացնում են այն, ինչ սոցիոլոգ Լեսլի
Մակքոլն անվանել է «ամբողջի ուսումնասիրության ինտրակատեգորիալ
(intracategorial) մոտեցում», որը թույլ է տալիս ինքնության եզրերն ու տարրերը
դիտարկել քննադատական տարբեր տեսանկյուններից: Ինչպես և Մակքոլը,
մենք նույնպես փորձում ենք բացահայտել և քննել, թե ինչպես են ինքնության
հասկացությունները և տարրերը ձևավորվում, զարգանում, պահպանվում, իսկ
երբեմն էլ փոխվում առօրյա կյանքի հորձանուտում:
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Գենդեր և սեռ (գենդեր/ սեռ)

1970-ական թվականների վերջին գիտնականները կնոջը և տղամարդուն
բնորոշ հատկանիշները քննարկելիս և ներկայացնելիս

սկսեցին

«գենդեր»

եզրույթը կիրառել «սեռ» բառի փոխարեն ( Unger, 1979 ): Սա կարևոր քայլ էր, և
բեկումնային նշանակություն ունեցավ

գիտահետազոտական ասպարեզում:

Այլևս չէր բացարձակայնացվում այն գաղափարը, որ բոլոր տղամարդիկ նույն
կերպ են գործում, իսկ կանայք՝ այլ կերպ՝ պայմանավորված կենսաբանական
հատկանիշներով:
Ի տարբերություն նշվածի՝ գենդերը վերաբերում է մարդու սեփական
ինքնությանը և գիտակցմանը, այսինքն, թե որքանով է հենց ինքը՝ մարդը, իրեն
ասոցացնում առնականության կամ կանացիության հետ, ինչպես ընդունված է
հասարակության կողմից: Եվ քանի որ վերոնշյալ հատկանիշը առավելապես
մշակութային, քան կենսաբանական բնույթ ունի, հետևաբար մարդը կարող է
մասամբ ինչ-որ բան համարել իր մեջ կանացի, մասամբ էլ՝ առնական, այլ ոչ թե
ամբողջությամբ միայն մեկը կամ մյուսը: Այնուամենայնիվ, կանացիությունն ու
առնականությունը բնութագրող հատկանիշները ուղղակիորեն ծագում են
առկա մշակութային արժեքներից, համոզմունքներից և ակնկալիքներից: Եվ
այս հատկանիշներից շատերը կարելի է հեշտությամբ թվարկել:
օրինակ, առնականություն ասվածը

Այսպես,

ներառում է հետևյալ հատկանիշները՝

անկախություն, ուժ, վճռականություն և այլն: Կանացիության հետ առնչվում են
այնպիսի

հատկանիշներ,

զիջողականություն,

ինչպիսիք

իռացիոնալություն

են՝

կախյալ

կամ

վիճակ,

թուլություն,

գերզգայունություն,

չնայած

երբեմն նաև ավելի դրական նրբերանգ ունեցող հատկանիշներ էլ են
վերագրվում կանացիությանը՝ աջակցող, կարեկցող և այլն ( Bem, 1974; Gilligan,

1982):
Չնայած նրան, որ աշխարհի մի շարք մշակույթներում կանացիության և
առնականության սահմանումները նման են, հետազոտությունները ցույց են
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տալիս, որ յուրաքանչյուր մշակույթ ունի կանացիության և առնկանության իր
իսկ արժևորման համակարգը, որը

մշակույթից մշակույթ տարբերվում է

( Hofstede, 1998 ): Մշակույթները տարբերվում են միմյանից ոչ միայն նրանով, թե
որքան և ինչպես են արժևորում քննարկվող այդ երկու հասկացությունները,
այլ

նաև

նրանով,

թե

ինչպես

են

կանացիության

և

առնականության

ժամանակակից պատկերացումները պատմականորեն զարգացել: Օրինակ՝
ԱՄՆ-ում այս երկու հասկացությունների ժամանակակից պատկերացումները
ձևավորվել են դեռևս 18-րդ դարի կեսերին՝ Արևմտյան արդյունաբերական
հեղափոխության ժամանակ:
Բիզնեսի և կառավարման աշխարհում հաջողակ էր համարվում և բարձր
վարձատրվում սպիատակամորթ տղամարդը: Կար այն համոզմունքը, որ
սպիտակամորթ տղամարդն աշխատանքի համար անհրաժեշտ ավելի շատ
հմտություններ
կարողություն

ուներ,
և

օրինակ՝

առաջնորդի

հատկանիշներ,

ունակություն,

ֆիզիկական

ուժ

և

համոզելու

անկախություն:

Ի

տարբերություն նշվածի՝ տունն ու տնային աշխատանքը ամբողջությամբ
համարվում էին կնոջ տիրույթը: Այստեղ աշխատանքի կատարման համար
անհրաժեշտ էին այն բոլոր հատկանիշները, որոնք ենթադրվում էր, որ ուներ
կինը՝ աջակցող, կարեկցող, հոգ տանելու ունակ, հարաբերությունները
արժևորող և այլն:
Հետերոսեքսուալ զույգերի գոյությունն ու ընտանիքի մոդելն առավել
ընդգծվեցին, քան նախկինում էր, և կանայք սկսեցին տղամարդկանցից էլ ավելի
կախյալ

վիճակում

գտնվել:

Իսկ

մինչ

այդ

կանայք

ու

տղամարդիկ

հավասարապես էին հոգ տանում և զբաղվում տնային հոգսերով, խնդիրներով
ու աշխատանքով ( Cancian, 1989 ): Իսկ ի՞նչ է կատարվում հիմա ԱՄՆ-ում.
ակնհայտորեն տեղի է ունենում գենդերային դերերի փոփոխություն, իսկ ավելի
ճիշտ՝ վերափոխում, և արդյունքում ավելի մեծ թվով հայրեր են որոշում մնալ
տանը և հոգ տանել իրենց երեխաների մասին, մինչդեռ ավելի ու ավելի շատ
կանայք ու աղջիկներ են սկսում զբաղվել սպորտով, օրինակ՝ աթլետիկայով,
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ներառյալ նաև պրոֆեսիոնալ աթլետիկայով ( Barnett & Rivers, 2004; Coonts,

1997):
Պատմությունը ցույց է տալիս, որ կանացիության և առնականության
ընկալման սահմանները ոչ միայն փոխվում են ժամանակի ընթացքում, և
հետևաբար

դրանք

ամենևին

էլ բնածին

հատկանիշներ

չեն, այլ

նաև

ժամանակակից մոտեցումներ ու պատկերացումներ, որոնք խստորեն կրում են
կապիտալիստական

աշխարհի

ազդեցությունը:

Ահա

հենց

այս

հասկացություններն էլ որոշում են, թե ինչպիսի աշխատանք պետք է
կատարվի, ով պետք է կատարի այն, և թե ինչպիսի հատկանիշներ պետք է
ունենա աշխատանքը կատարող անձը: Իսկ այս ամենը ստեղծում է մի
արհեստական

երկփեղկում կանանց և տղամարդկանց

ունակությունների,

կարողությունների, կյանքի և ապրելակերպի միջև: Այն կանայք, որոնք
աֆրոամերիկուհիներ էին, գաղթականներ կամ սպիտակամորթներ, գտնվում
էին սոցիալապես վատ վիճակում, բոլորովին այլ «բախտի» էին արժանանում:
Ստրկության,

նախապաշարմունքի

և

աղքատության

պատճառով

այս

դասակարգի կանայք և տղամարդիկ հավասարապես աշխատում էին տարբեր
վայրերում (տան տիրույթից դուրս), այդ թվում՝ գործարաններում, տանը՝
որպես սպասավոր՝ ընդհուպ մինչև ենթարկվելով

սեռական բռնության և

օգտագործվելով նաև այդ նպատակով ( Andersen, 2006; Burn, 2000 ):
Չնայած այն հանգամանքին, որ երբ ուսումնասիրվում է կնոջ ու
տղամարդու ինքնությունը, գիտական միտքն արդեն ուշադրությունը սևեռում է
ոչ թե սեռի, այլ գենդերի վրա, և սա մի հաջող քայլ է, որ փորձում է զերծ պահել
մարդկանց այդ ինքնությունների մասին ընդհանուր եզրակացություններ
անելուց,

այնուամենայնիվ

կանացիությունը

հասկացություններն են, որոնք դեռ
կարծրատիպեր:

Օրինակ՝

և

առնականությունը

այն

ձևավորում և թելադրում են մի շարք

ԱՄՆ-ում

այդ

կարծրատիպը

հետևյալն

է՝

սպիտակամորթ, հետերոսեքսուալ և բարձր խավի ներկայացուցիչ: Սա
բացատրում

է

երկընտրանքը

գենդերի
(էթիկական

ուսումնասիրության
դիլեման):

Իսկ

մեջ

առկա

գիտական

բարոյական

ուշադրությունը
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կենտրոնացնելով այդտեղ՝ կարծրատիպերն էլ ավելի են ամրապնդվում ( Young,

1997): Այս առումով միջոլորտայնության կիրառումը դառնում է խելամիտ
միջոց այդ ամենից խուսափելու համար:
1970-ական
շրջանառության

թվականներին
մեջ

է

«գենդեր»

դրվում

բառին

«անդրոջին»

զուգահեռ
եզրույթը:

գիտական
Սա

երկու

կենսաբանական սեռերի միջև հավասարության գաղափարը ընդգծելու ևս մեկ
փորձ էր: 1974 թվականին հոգեբան Սանդրա Բեմն առաջին անգամ կիրառեց
վերոնշյալ բառը: Այն ուներ հունարեն երկու բառարմատ՝ -andros , որը
նշանակում է «տղամարդ», իսկ -gyne` «կին»:
Բերնը մի հարցաթերթիկ կազմեց, որ կոչվում էր «Sex-Role Inventory»
(SRI): Վերջինս նպատակաուղղված էր բացահայտելու մարդու գենդերի
կանացիության,

առնականության կամ երկուսի (անդրոջին)

աստիճանը,

այսինքն, թե որքանով է անձն իրեն կանացի կամ առնական համարում, կամ
երկուսը հավասարապես, կամ չեզոք, այսինքն՝ երկուսի դեպքում էլ նշում էր
ցածր ցուցանիշ: Մարդիկ, որոնք նշել էին, որ ավելի անդրոջին են (այսինքն՝
ունեն թե՛ կանացիության, թե՛ առնականության տարրեր), հակված էին ավելի
ազատ և անկաշկանդ վարքագիծ ունենալու կամ ցուցաբերելու: Չնայած
անդրոջին լինելու հատկանիշը այս տեսանկյունից կարող է նաև դիտվել որոշ
առումով

գրավիչ

(երբ

առնչվում

է

մարդու

անկաշկանդ

վարքագծի

դրսևորմանը), այնուամենայնիվ այն մի շարք առումներով սահմանափակող է:
Հետազոտողները, որոնք օգտագործում են SRI, սահմանափակում են
մարդու նկարագիրն ու բնութագիրը՝ համաձայն երկու կարծրատիպային
հասկացությունների, այլ կերպ ասած՝ երկգենդերային համակարգի: Չնայած
անդրոջինը կարծես չեզոքացնում է այդ երկու հասկացությունները՝ դրանք
ներառելով մեկում, այնուամենայնիվ նշված հասկացությունները միևնույն
ժամանակ չեն անհետանում և պահպանվում են՝

2-ը 1-ում սկզբունքի

համաձայն: Նշված հանգամանքը արժանացել է քննադատության, և վերջին
շրջանում SRI իրականացնող հետազոտողները իրենց հարցաթերթիկներում
այլևս

չեն

կիրառում

«կանացիություն»

և

«առնականություն»
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բառերը՝

փոխարինելով

դրանք

չափման

այլ

ցուցանիշներով

կամ

որոշիչներով՝

գերիշխանություն, հոգածություն, «սեփականի» վրա կենտրոնացում և այլն:
Այնուամենայնիվ,

կարծատիպային

գծերը

նկատելի

են

անգամ

այս

պարագայում: Եվ դեռևս չկա մի ընդհանուր միջոց, որը հնարավորություն կտա
ամբողջապես ուսումնասիրելու մարդկային գենդերային ինքնությունը:
Ի լրումն այս ամենի՝ կա մեկ այլ խնդիր ևս. հետազոտողները հաճախ
«գենդեր»

հասկացությունը

մեկնաբանությունների
նմանությունների

ճիշտ

առիթ

կամ

չեն

է

կիրառում,

տալիս:

որն

Կարդալով

տարբերությունների

էլ

սխալ

գենդերային

մասին

մի

շարք

հետազոտություններ՝ պարզ է դառնում, որ հետազոտության ընթացքում հաշվի
չեն առնվել մասնակիցների սեփական ինքնության մասին դատողությունները
և

կարծիքը:

Մասնակիցներին

խնդրել

են

պարզապես

նշել

իրենց

կենսաբանական սեռը՝ արական կամ իգական:
Սեռի և գենդերի ոչ ճիշտ ներկայացումը կամ մեկը մյուսի հետ խառնելը
մի այլ խնդիր է առաջ բերում: Որքան էլ առաջին հայացքից դյուրին թվա,
իրականում այդքան էլ հնարավոր չէ պարզորեն ներկայացնել սեռի՝ որպես
կենսաբանորեն տրված երևույթի և գենդերի՝ սոցիալական կառուցվածքով
ձևավորված,

պայմանավորված

և

դրսևորված

երևույթի

միջև

եղած

տարբերությունները:
1993 թվականին փիլիոսոփա, գրականագետ, ճարտասանության և
համեմատական գրականության պրոֆեսոր Ջուդիթ Բուտլերը փաստում է, որ
սեռը նույնքան մշակութային է, որքան գենդերը: Ըստ Բուտլերի՝ մարդկային
մարմինները մարդկային լեզվի խիստ թելադրանքով են հանդես գալիս և լեզվից
դուրս չեն կարող գոյություն ունենալ: Նա ասում է, որ այն դրույթը, թե կա
մարդկային երկու սեռ, արդեն իսկ մարդկային լեզվի կաղապարային վառ
դրսևորումներից է, որը պարփակում է հենց մարդկային մարմինը՝ դրանով իսկ
սահմանափակելով այն: Բուտլերը

կարծում է, որ

լեզվակաղապարային

ու

սահմաններն

մարդկային նման

սահմանումները

անտեսում
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են

ինտերսեքսուալ մարդկանց գոյությունը և ներկայությունը հասարակության
մեջ:
«Ինտերսեքսուլ» եզրույթն իր հերթին բժշկության ու հոգեբանության մեջ
և մի շարք այլ գիտակարգերում կիրառվում է՝ նկարագրելու մարդկանց, որոնք
բնությունից տրված ունեն «անորոշ» սեռ կամ «ոչ նմանատիպ» սեռական
հատկանիշներ: «Անորոշ» բառը տվյալ համատեքստում նշանակում է, որ տվյալ
անձն ունի խառը՝ միաժամանակ արական և իգական սեռական օրգաններ:
«Ոչ

նմանատիպ»,

«ոչ

հստակ

գենդերի

պատկանում»

կամ

«տրանսգենդեր» նշանակում է՝ մարդը զգում է, որ իր կենսաբանական սեռը
կամ

սեռական

օրգանները

չեն

համապատասխանում

իր

գենդերային

ինքնությանը: Շատերը կարծում են, որ հազվադեպ կարելի է հանդիպել նման
իրողությունների:
Բժշկական

վերջին հետազոտություները փաստում են, որ աշխարհի

բնակչության մոտ 1-4 %-ն ինտերսեքսուալներ են ( Greenberg, 1999: 267-8 ): Եվ
եթե հաշվի առնենք, որ, օրինակ, ԱՄՆ-ում 1 %-ը կազմում է 2,7 միլիոն բնակիչ,
ապա 4 %-ը կլինի 10 միլիոն (ԱՄՆ-ի մասշտաբով): Եվ չնայած այս տվյալներին՝
հաշվի առնելով այն, թե ինչպես է ԱՄՆ-ում օրենքը վերաբերում սեռին և
գենդերին առնչվող մի շարք հարցերին, ճնշող մեծամասնությունը մնում է այն
կարծիքին, որ գոյություն ունի միայն ու միայն երկու սեռ:
Ահա թե ինչպես է իրավագիտության պրոֆեսոր Ջուլի Գրինբերգը նշված
իրողությունը բացատրում.

«Իրավական տեսանկյունից «սեռ» և «գենդեր»

երկու եզրույթների գործածությունը այն համոզմունքի արդյունքն

է, որ

գոյություն ունի միայն կենսաբանական երկու սեռ, և բոլոր մարդիկ
համապատասխանում են իգական կամ արական սեռին: Այլ կերպ ասած՝
չնայած բժշկական և մարդաբանական հետազոտությունները բոլորովին այլ
բան են փաստում և հաստատում, օրենքը, այնուամենայնիվ, երկու սեռ և
գենդեր է ճանաչում ու ընդունում: Փաստորեն՝ օրենքն ուղղակիորեն անտեսում
է միլիոնավոր մարդկանց, որոնք ինտերսեքսուալ են: Իսկ այս երկսեռային
համակարգը ամենևին էլ չի արտացոլում իրականությունը: Իգական և արական
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սեռի ներկայացուցիչները զբաղեցնում են բևեռի երկու ծայրամասերը, մինչդեռ
ինտերսեքսուալներ գոյություն ունեն այդ երկու բևեռների արանքում »:
Մարդու՝ իր մարմնի մասին ունեցած ընկալումը և իր ինքնության
վերաբերյալ մտորումները միշտ էլ լեզվով են պայմանավորված, այսինքն՝
բառերով, որոնք մարդը կիրառում է մարմնի մասին խոսելիս, հետևաբար
անիմաստ է և անհնարին խոսել կենսաբանական միության մասին՝ առանց
հաշվի

առնելու

լեզուն,

որը

նկարագրում

է

այն:

Բուտլերը

(1993)

փիլիսոփայական տեսանկյունից այս իրողությունը բացատրում է նրանով, որ
մարմնի կազմավորումն ուղղակիորեն կապված է լեզվի կիրառության հետ: Այն
մոտեցումը, ըստ որի՝ մարդկային կենսաբանական սեռը պայմանավորված է
մարդկային հաղորդակցությամբ, ամենևին չի ժխտում ֆիզիկական մարմնի
գոյությունը, այլ միայն հավաստում է, որ դրա վերաբերյալ մարդկային
գիտակցությունը և հասկացողությունը պայմանավորված են և միջնորդված այն
համատեքստով, որում և մենք խոսում ենք ( Price & Shildrick, 1999: 7 ): Երբ
գործող մշակույթը մարմնին վերագրում է որևէ սեռ՝ արական կամ իգական (և
ոչ թե ուրիշ մեկ այլ բան), մշակույթն արդեն իսկ հաղորդակցման մեջ է գտնվում
և գործում է հաղորդակցական մի յուրահատուկ դաշտում, որտեղ առկա է
«նորմատիվ ուժ » ասվածը։ Վերջինս ճանաչում է մարդկային մարմնի միայն
որոշ մասեր՝ անտեսելով մնացածը ( Butler, 1993 ):
Կարևոր է հասկանալ, որ թեև սեռը և գենդերը վերաբերում են միևնույն
անձի տարբեր

կողմերին, նրանք միևնույն ժամանակ մեկը մյուսի հետ

սերտորեն կապված են: Բերենք մի պարզ օրինակ. կենսաբան Անն ՖոստոՍտերլինգը (2005) մի հետազոտություն իրականացրեց մարդկային ոսկորների
վերաբերյալ.

մարդկային

մարմնի

մի

մաս,

որը

համարվում

է

«ամենակենսաբանականն» ու ոչ մշակութայինը: Իր ուսումնասիրության մեջ
կենսաբանը փորձեց պատասխանել հետևյալ հարցին՝ ինչպե՞ս են մարդկային
փորձը և ապրելակերպն ազդում մարդկային ոսկորների ձևավորման վրա:
Ֆոստո-Ստերլինգը

ուսումնասիրում էր, թե ինչպես է օստեոպորոզը

կանխորոշվում և բուժվում: Այն լայնորեն տարածված կարծիքը, թե կանայք
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ավելի հակված են օստեոպորոզով տառապելու, նախ կախված է նրանից, թե
մենք ինչպես ենք սահմանում օստեոպորոզը, և երկրորդ, թե մարդու կյանքի որ
փուլում է այն դիտարկվում: Եվ չնայած նախնական կարծիքը կարող է լինել
այն, որ տղամարդկանց ու կանանց ոսկորները իրարից բավական տարբեր են,
տվյալներն ամենևին էլ դա չեն փաստում: Ինչպես նշում է գիտնականը,
մարդկային մարմինները ֆիզիկապես ներծծում, կլանում են մշակույթը:
Մեկ այլ օրինակ ևս. տղամարդկանց ուսումնասիրությամբ զբաղվող
գիտնական Ռ. Կոնելը (1995) առաջ է քաշում այն վարկածը, որ տղամարդիկ չեն
կարող «փախչել» իրենց մարմիններից: Հասարակական կարծիքն արդեն իսկ
տղամարդականց մարմինը ձևավորել, պիտակավորել է որպես ուժեղ, մեծ և
ամուր անհատականություններ, ինչն էլ ազդում է տղամարդկանց գենդերային
ինքնության

ձևավորման

հասարակության

կողմից

վրա:

Իսկ

«սեփականն»

առաջարկածին

և

այս

ընդունելը,

ամենի

նաև

պատճառով

տրանսգենդերների ունեցած մի շարք այլ դժվարություններին դիմակայելը
ցույց են տալիս մարմնի և մտքի միջև առկա ակնհայտ կապը։
Եվ քանի որ մենք ուզում ենք, որ մարդու միտքն ու մարմինը, գենդերն ու
սեռն համատեղ և համերաշխ գոյակցեն, քննարկվող նյութի շրջանակներում,
ինչպես արդեն նշվել էր, «գենդեր» և «սեռ» բառերը կիրառվում են համատեղ
(գենդեր/սեռ): Եվ երբ քննարկվում է գենդերը հաղորդակցության մեջ, ապա
զուգահեռաբար դիտարկվում է նաև սեռը հաղորդակցության մեջ, քանզի
գենդերով պայմանավորված հաղորդակցությունը նմանապես վերաբերում է
նաև սեռին:

Սեռականություն

Հաճախ մարդու հոմոսեքսուալ, հետերոսեքսուալ, բիսեքսուալ կամ
տրանսգենդեր լինելը շփոթում կամ նույնացնում են մարդու գենդերի և սեռի
հետ: Նման շփոթմունքի պատճառ կարող են լինել սոցիալական մի շարք
կարծրատիպեր. միասեռականները (տղամարդիկ) համարվում են կնամարդ,
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լեսբուհիները՝ առնական և այլն: Բայց սեքսուալ կողմնորոշումը նույնը չէ, ինչոր գենդերը կամ սեռը, և այս հասկացությունները ամենևին էլ նույնական չեն,
քանի որ սեռական կողմնորոշումը վերաբերում է միայն ֆիզիկական շփմանը
և չունի սոցիալ-մշակութային հիմք:
Սեռականությունն

ավելին է, քան կողմնորոշումը: Օրինակ՝ անգամ

նրանք, ովքեր համարվում են հետերոսեքսուալ, կարող են և քվիր լինել,
այսինքն՝ չհետևել հետերոնորմատիվությանը: Իսկ հետերոնորմատիվությունը
վերաբերում է նրան, թե ինչպես են սոցիալական մի շարք ինստիտուտներ
հաստատում այն համոզմունքը, որ գոյություն ունի երկսեռային համակարգ, և
բոլոր մարդիկ հետերոսեքսուալ են (կամ պետք է լինեն): Կարևոր է նշել, որ երբ
մարդ դեմ է կամ չի համակերպվում հետերոնորմատիվությանը, դա ամենևին
էլ չի նշանակում, որ դեմ է կամ չի հանդուրժում բոլոր տեսակի նորմերը:
Անգլերենի պրոֆեսոր Մայքլ Ուարները նշում է (2002), որ ստանդարտացման
գործընթացներին դեմ լինել չի նշանակում վախենալ չափանիշներից, ոչ էլ
կողմնակից լինել կյանքն առանց սահմանափակումների մտքին:
Կարևոր է հստակորեն միմյանցից տարբերակել սեռը, գենդերը և
սեքսուալ կողմնորոշումն ու սեռականությունը՝ միաժամանակ հասկանալով,
որ մեկը մյուսի վրա որոշակի ձևով ազդեցություն գործում է: Այն, թե ինչպես է
մշակույթը

խոսում

սեքսուալ

կողմնորոշման

մասին,

ձևավորում

է

և

պահպանում տարբերությունները և սահմանում հետերոսեքսուալությունը
որպես նորմ ( Rich, 1980 ):

Նրանք, ովքեր խտրականության են ենթարկվում

իրենց սեռական կողմնորոշման համար, չեն ճնշվում այն պատճառով, որ «վատ
կին» կամ «վատ տղամարդ» են, այլ այն պատճառով, որ ընկալվում են
բարոյական նորմերից շեղվածներ և սեռական շեղում ունեցողներ ( Rubin, 1984 ):
Սոցիոլոգ Գեյլ Ռուբինը (1984) նշում է, որ սեքսուալ ճնշվածության
համակարգը դասակարգում է անհատներին և խմբերին՝ իրեն հատուկ ներքին
շարժունակության (դինամիզմի) համաձայն: Եվ տեղի է ունենում նաև
հակառակը. գենդերի և սեռի մասին քննարկումները սկսում են կապել
սեռական կողմնորոշման և սեռականության հետ:
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Ռասա, ազգություն և ազգային (էթնիկական)
պատկանելիություն

Համաձայն միջոլորտայնության սկզբունքի՝ գենդերն անհնար է քննել
առանց

ռասան

և

ազգային

(էթնիկական)

պատկանելիությունն

ուսումնասիրելու: Ինչպես և գենդերը (սեռը), այնպես էլ ռասան սոցիալական
հասկացություն է, որը կիրառվում է մարդու ինքնությունը հաստատելու ու
բնորոշելու համար: Մի շարք (վերևում արդեն իսկ քննարկված) սոցիալական
այլ

ցուցիչների

նման

ռասան

ազգությունն

ու

ազգային

(էթնիկական)

պատկանելիությունը էապես ձևավորվում են բառային (վերբալ) միավորների և
գործողությունների շնորհիվ և նրանց միջոցով:
Գիտնականները վաղուց հրաժարվել են այն մտքից, որ ռասան հուսալի
ցուցիչ է մարդուն դասակարգելու ու նրա ինքնությունը բացահայտելու համար:
Կենսաբանական տեսանկյունից ռասա ասվածը գոյություն չունի: Ավելին, մի
շարք հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ որպես այդպիսին երբեք էլ
գոյություն չի ունեցել «մաքուր ռասա» կամ «ռասան մաքուր ձևով» ( Orbe &

Harris, 2001: 31 ):
Գենետիկ տարբերակումները գոյություն ունեն մարդկային խմբերի
ներսում և ոչ նրանց միջև ( Tobin & Dusheck, 1998 ): Այնուամենայնիվ, առօրյա
կյանքում մարդիկ հակված են որոշելու մարդու ռասան՝ ըստ վերջինիս
ֆիզիկական արտաքին բնութագրի, ինչպես օրինակ՝ մաշկի և աչքերի գույնի,
աչքերի կառուցվածքի, քթի ձևի և այլն: Իրոք, մարդկային նմանատիպ
արտաքին հատկանիշները տարբերվում են միմյանցից ըստ աշխարհագրական
տարածքի, բայց երբ ֆիզիկական այս արտաքին հատկանիշները ամբողջապես
դիտարկվում են միասին, հետազոտողները չեն գտնում ոչ մի կայուն
հատկանիշ, որը բնորոշ կլինի խմբի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Խմբերում
առկա տարբերությունները վկայում են այն մասին, որ սպիտակամորթ մարդիկ
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կարող են

ունենալ ավելի մուգ մաշկ, քան նրանք, ովքեր

համարվում են

սևամորթներ:
Ազգային (էթնիկական) պատկանելիությունը վերաբերում է մարդկային
այն խմբերին, որոնք ունեն պատմամշակութային մեկ ընդհանուր անցյալ, և
կարող է՝ տվյալ պահին անգամ նույն տարածքում չեն ապրում ( Zack, 1998):
Նրանք կարող են ունենալ միևնույն արժեքները, լեզուն և ապրելակերպը:
Ռասան, ազգությունը և ազգային (էթնիկական) պատկանելիությունը հաճախ
դիտարկվում են որպես նույն հասկացությանը վերաբերող երևույթներ:
Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում մարդիկ, որոնք պատկանում են ազգային (էթնիկական)
կոնկրետ խմբի, ընկալվում են որպես նույն ռասայի ներկայացուցիչներ, որոնք
ունեն նաև միևնույն պատմաաշխարհագրական ծագումը: Բայց կապը ռասայի
և ազգային (էթնիկական)

պատկանելիության միջև թուլանում է՝ կապված

աշխարհում տիրող գլոբալիզացման հետ: Չնայած հրեաները համարվում են
սպիտակամորթ, բայց նրանցից շատերը մուգ (սև) մաշկ ունեն: Ավելին, թե՛
ռասան, թե՛ ազգային (էթնիկական)
մշակութային

փոփոխման:

Օրինակ՝

պատկանելիությունը ենթակա են
գերմանացիները

և

իտալացիները

համարվում են «սպիտակներ» (սպիտակամորթ), բայց դա ոչ միշտ է այդպես
ընկալվել:
1751 թվականին ամերիկացի Բենջամին Ֆրանկլինն իր մտահոգությունն
է հայտնում այն մասին, որ գերմանացիները կարող են գրավել Փենսիլվանիան,
և թե ինչպես գերմանացիները կարող են իրենց՝ ամերիկացիներին, «դարձնել
գերմանացի», և որ նրանք երբեք էլ չեն որդեգրի ամերիկացիների լեզուն ու
սովորույթները, և կարող են ձեռք բերել իրենց՝ ամերիկացիների նման
արտաքին՝ բաց գույնի դիմագծեր: Նմանապես 1900-ական թվականներին ԱՄՆում

Իռլանդիայից,

Ռուսաստանից,

Իսպանիայից

և

Իտալիայից

ԱՄՆ

գաղթածները մինչև 1960-ական թվականներ համարվում էին սևամորթներ
(«գունավորներ») ( Martin & Nakayama, 2004 ):
Չնայած նրան, որ ռասան մաքուր կամ անխառն ձևով գոյություն ունենալ
չի կարող, ինչպես արդեն նշվեց, այնուամենայնիվ, երբ մենք հաճախ այս կամ
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այն դիմումն ենք լրացնում, մեզ հարց է տրվում նշելու մեր ռասան (միայն մեկը
և ոչ թե մի քանիսը): Առ այս պահը սոցիալական մի շարք ինստիտուտներ
ընդունում են ռասան որպես հիմնական ցուցիչ և շարունակում են այն
օգտագործել մարդկանց դասակարգելու համար:
Հաշվի

առնելով

վերոնշյալ

դիտարկումները՝

այս

հարցը

քննող

հեղինակները զերծ են մնում տվյալ նյութի շրջանակներում ռասայի որևէ
հստակ սահմանում տալուց: Թերևս ռասայի ամենապարզունակ սահմանումն
այն է, որ վերջինս միջոց է, որի շնորհիվ մարդկային խմբերը սոցիալապես
դասակարգվում են: Ռասան նախևառաջ օգտագործվում է որպես սոցիալական
ճնշվածությունն իրականացնող միջոց. մարդիկ հաճախ ենթարկվել են
խտրականության իրենց ռասայական պատկանելիության պատճառով: ԱՄՆում բաց գույնի մաշկն ունենալն առավելություն է համարվում, քանի որ այն
սոցիալապես ավելի նախընտրելի է անգամ շատ աֆրոամերիկացիների և
մեքսիկացի-ամերիկացիների

համար:

Բաց

գույնի

մաշկ

ունեցողներն

ընկալվում են ավելի հաջողակ և գրավիչ ( Hooks, 1995): Նմանատիպ
նախապատվությունը արևմտյան մշակույթի և արժեքների գլոբալիզացման
արդյունք է ( Lont, 2001 ): Դիտարկենք այլ օրինակ. Ճապոնիայում կամ
Չինաստանում մի շարք արտադրանքներ են գովազդվում, որոնց միջոցով
հնարավոր է սպիտակեցնել մաշկը: «Սպիտակությունը» դարձել է մի նորմ,
համաձայն որի՝ բնութագրվում կամ համեմատվում են տարբեր ռասաների
ներկայացուցիչներ: Եվ այս ամենն այնքան շատ է կանոնավորվել, որ անգամ
սպիտակամորթ մարդկանցից շատերը չեն էլ գիտակցում, որ իրենց ռասան
մշակութային հասկացություն է: Նրանք կարող են այլ ռասաների վերաբերյալ
մի շարք կարծրատիպային հատկանիշներ թվարկել, օրինակ՝ ասիացիները
խելացի են, աֆրոամերիկացիները լավ մարզիկներ են և այլն, բայց նրանք
կդժվարանան նշել այնպիսի մի հատկանիշ, որը համընդհանուր ձևով հատուկ
կլինի ամբողջ ռասային:
Ռասիզմի և բռնության մասնագետ Փոլ Կիվելը (2002) նշում է, որ
սպիտակություն ասվածը հենց բռնության ու ուժի կողմից թելադրված և
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դրանցով իսկ պայմանավորված մի հզոր զենք է: Սպիտակություն ասվածը
անընդմեջ փոփոխվող երևույթ է, որը սահմանում է ընդունվածի և չընդունվածի
սահմանները՝ սպիտակամորթ կամ բաց մաշկ չունեցողներից առանձնացնելով
նրանց, ովքեր ունեն առավելություններ՝ պայմանավորված իրենց մաշկի
գույնով:
Գիտնականներ Թոմաս Նակայաման և Ռոբերտ Կրիզեկը առանձնացրել
են

մշակութային վեց նորմեր, որոնք ձևավորում են «սպիտակության

ռազմավարական ճարտասանությունը», որն էլ իր հերթին պահպանում է
«սպիտակության»

առավելությունն

ու

առաջնային

դիրքը:

Վերջինն

ուղղակիորեն կապված է ուժի ու կարգավիճակի հետ. սպիտակությունը նորմ
է,

հետևաբար

այն

ընդունված

է,

իշխող,

բնական,

այն

ազգության

պատկանելիության ցուցանիշ է, և վերջապես սպիտակամորթները բաց
(սպիտակ) մաշկ ունեցող եվրոպացիների անմիջական հետնորդներն են:
Երբ ռասան կոնցեպտուալացվում է ու ընկալվում որպես բնական և ոչ
թե

մշակութային

երևույթ,

քողարկում է հասկացության

այս

պարագայում

կոնցեպտուալիզացիան

ուժը: Այս առումով հատկապես կարևոր է

գենդերային ուսումնասիրության պարագայում չանտեսել սպիտակություն
ասվածը, որովհետև երբ այն անտեսվում է, ռասայականությունը (ռասան)
խնդիր է դառնում ոչ սպիտակամորթների համար միայն, իսկ գենդերը, երբ
ուսումնասիրվում է առանց դրա, դառնում է միայն սպիտակամորթների
ինքնության բաղադրիչը:
Այս համատեքստում, երբ նշվում է սև կամ սպիտակ, ապա նկատի ունենք
քննել դրանք ոչ թե զուտ որպես գույներ, այլ գույներ, որոնք վերաբերում են
մարդու մաշկին և ռասային: Կան հեղինակներ, որոնք սպիտակամորթներին
նկատի

ունենալիս

գործածում

են

նաև

հյուսիսային

եվրոպացի

և

եվրոամերիկացի անվանումները, իսկ սևամորթների դեպքում կիրառում են
աֆրոամերիկացիներ անվանումը: Բայց քանի որ այս ամենը մասամբ է ճիշտ,
այսինքն՝

կան

սևամորթներ,

որոնք

աֆրիկյան

ծագում

չունեն,

կամ

եվրոպացիներից ոչ բոլորն են, որ սպիտակամորթ են, այդ իսկ պատճառով
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հաջորդող

քննարկումների

շրջանակներում

այս

կամ

այն

նյութը

ներկայացնելիս կկիրառվի համապատասխան բառը:

Ազգային ինքնություն

Ինչպես վերոնշյալ օրինակները ցույց տվեցին, ազգային ինքնությունն
անժխտելիորեն

կապված

է

ռասայի

և

ազգային

(էթնիկական)

պատկանելիության հետ: Միջգիտակարգային ֆեմինիստ հետազոտողները
սկսել

են

ուսումնասիրել,

թե

ինչպես

են

ազգային

մշակութային

ինքնությունները գենդերացվում կամ արդեն իսկ գենդերացվել են, և թե ինչպես
են

քաղաքացիները

տարբեր

կերպ

օգտվում

իրենց

իրավունքից`

պայմանավորված իրենց իսկ գենդերով (սեռով) ( Enloe, 1989; Mayer, 2000; Yuval-

Davis,

1997 ):

Տեսաբանները

փաստում

են,

որ

ազգային

ինքնության

ուսումնասիրությունը կարևոր է (գենդերային) սեռային հետազոտությունների
համար:
Գենդերն ու ազգային ինքնությունը միմյանց հետ կապված են ոչ միայն
տնտեսապես անկայուն կամ չզարգացած երկրներում, որտեղ բռնությունն իր
բոլոր արտաքին կողմերով վառ և նկատելի դրսևորում ունի, այլ նաև մի շարք
զարգացած երկրներում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում ( Mayer, 2000; Mohanty, 2003 ): Իսկ
սա նշանակում է, որ գենդերային հարցերն ու խնդիրները, որոնք արդի են և
առկա ամբողջ աշխարհում, ազգային ինքնությունների ուսումնասիրության
համար

կարևոր

են:

Երբ

գենդերային

հետազոտությունները

ազգային

ինքնության համատեքստում են դիտարկվում, և երբ այդ երկուսը միասին,
համատեղ են ուսումնասիրվում, նշված հանգամանքը

կանխարգելում է

գենդերային տարբերությունների մասին ընդհանրացված եզրակացություններ
կատարել՝ տարածելով այն առասպելը, որ գոյություն ունեն բացարձակ,
համընդհանուր (ունիվերսալ) տարբերություններ աշխարհի բոլոր կանանց ու
տղամարդականց միջև: Չնայած կա նաև «գիտական ավելի մեծ սուտ», որ
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հաճախ

շրջանառության

«ուսումնասիրությունների
համընդհանուր

մեջ

է

դրվում.

նախնական

ԱՄՆ-ում

արդյունքները»

տարբերությունները

կատարված

այդ

ներկայացնում

վերոնշյալ

են

որպես

համամարդկային գենդերային կյանքի փորձառություն:
Գենդերային

և

ազգային

(էթնիկական)

ուսումնասիրությունների

հետազոտող Նիրա Յուվալ-Դավիսը (1999) նշում է, որ տարբերությունների
բացարձակայնությունը (էսենցիալիզմը) սահմանազատվում է դրանց մասին
այն մոտեցումներից, որոնք տարբերությունների վերաբերյալ մոտեցումների
միավորման
արդյունքն

կարևորությանը
են:

Առաջին

հավատացող

պարագայում

մարդկանց

մտածողության

տարբերությունների

վերաբերյալ

մոտեցումները փոխարինում են հավասարության մասին մոտեցումներին,
երկրորդ պարագայում ընդգրկում են դրանք։ Գենդերային ուսումնասիրության
մեջ ազգային ինքնության մասին վերլուծություններ

ներառելը կարող է

կարևոր քայլ համարվել գենդերային տարաբնույթ, բազմակերպ մոտեցման
զարգացման համար:
Նախկինում, երբ ազգային ինքնությունը ներառվել է գենդերային
ուսումնասիրության մեջ, ուշադրությունը միշտ սևեռված է եղել տնտեսապես
վատ վիճակում գտնվող քաղաքացիների վրա: Իսկ ԱՄՆ-ում գենդերը
հաղորդակցության մեջ ուսումնասիրելիս երբեք էլ կարևոր չի համարվել
ներառել

նաև

ազգային

ուսումնասիրությունը

ինքնության

վերլուծությունը:

կատարվել

է

Դրա

ամբողջապես

փոխարեն

անհատական

մակարդակում, կարծես թե վերջինս գոյություն է ունեցել կամ կարող է
գոյություն ունենալ առանց ազգային ինքնության:
Ֆեմինիստ գիտնականները փորձել են խոսել այս ամենի՝ ռասայի, սեռի
(գենդերի),
Հյուսիսն

տնտեսության,
ու

Հարավը:

ազգային

Այսպես՝

ինքնության

Հյուսիսը

մասին՝

վերաբերում

վկայակոչելով
է

Հյուսիսային

Ամերիկային և եվրոպական երկրներին, որոնք բոլորն էլ ունեն մեկ ընդհանուր
կապիտալիստական մոդելի հիման վրա զարգացած տնտեսություն: Իսկ
Հարավը

վերաբերում

է

Աֆրիկային,

Կենտրոնական

ու
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Հարավային

Ամերիկաներին

և

Հարավային

ու

Հարավարևելյան

Ասիային,

որոնց

տնտեսությունները, համաձայն կապիտալիստական մոդելի, զարգացած չեն:
Վերոնշյալ Հյուսիսն ու Հարավն ամենևին էլ աշխարհագրական դիրքին չեն
վերաբերում, այլ առավելապես տնտեսական և ռասայական բնույթի են և
ազգային խնդիրներից ելնելով են Հարավի ու Հյուսիսի բաժանվել: Օրինակ՝
Ավստրալիան չնայած հարավում է գտնվում և պետք է Հարավ ընկալվի, բայց,
վերոնշյալ չափանիշների համաձայն, այն Հյուսիսի մեջ է դիտարկվում:
Հաճախ «զարգացած երկիր» բառակապակցությունն

կիրառվում է

Հյուսիսին, իսկ «զարգացող երկիրը»՝ Հարավին հոմանիշ: Տվյալ նյութի
շրջանակներում «զարգացած» կամ «զարգացող բառերը» չենք կիրառի, քանի որ
դրանք

հստակորեն չեն արտացոլում տնտեսական զարգացվածության

սահմաններն ու սահամանափակումները ( Esteva, 1992; Latouche, 1993 ): Թեև
երբեմն դրանք ևս կկիրառվեն՝ պայմանավորված նրանով, որ ավելի հաջող
եզրույթ թերևս դեռևս չկա: Այդպես Արևմուտքն ու Արևելքն գործածվում են
ազգային

(էթնիկական),

կրոնական,

մշակութային

և

աշխարհագրական

միությունը կամ միավորումը նշելու համար: Արևմուտքը վերաբերում է այն
ազգերին, որոնք մասնավորապես քրիստոնյա են, կապիտալիստ, եվրոպացի և
հյուսիսամերիկացի: Արևելքը վերաբերում է ասիական և Միջին Արևելքի
երկրներին, որոնք մասնավորապես քրիստոնյա չեն, հիմնականում բուդիստ
են, հինդու, մուսուլման, շինտո, սիխ և տաոիստ: Միջին Արևելքը վերաբերում է
այն երկրներին, որոնք բացառապես մուսուլման են: Հյուսիսի և Հարավի նման
Արևելքն ու Արևմուտքը նույնպես աշխարհագրական անիրական «կերպարներ»
են, քանի որ չկան բացարձակ «արևելք» կամ «արևմուտք» հասկացություններ
առհասարակ:

Վերջիվերջո,

հենց

նույն

Չինաստանն

ու

Կալիֆորնիայի համար արևմուտք են:

Սոցիալ-տնտեսական դաս
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Ճապոնիան

Չնայած քաղաքական գործիչները, ինչպես նաև ԶԼՄ-ները անընդմեջ
խոսում են սոցիալական դասի մասին և այն պարբերաբար քննարկում, դժվար
է դրան մեկ համընդհանուր, ամփոփ և հստակ սահմանում տալը:

Հաճախ

մարդիկ այն կիրառում են եկամտի մասին խոսելիս: Մի շարք երկրներում
վերին

դասը

կամ

խավը

ամենահարուստն

է

համարվում,

ստորինը՝

ամենաաղքատը, իսկ միջինը՝ այդ երկուսի մեջտեղում: Պետք է հասկանալ, որ
այս ցուցանիշները, թե որն է հարուստ կամ վերին, իսկ որը՝ աղքատ կամ
ստորին, ամբողջապես կախված են տվյալ երկրից, և դրանք, բնականաբար,
փոփոխական են. ով վերի դասին է պատկանում մի երկրում, կարող է վերին
չհամարվել մեկ այլ երկրում, և հակառակը: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում, ըստ միջին
հաշվարկի, միջին դասին են պատկանում այն մարդիկ, որոնք, առանց
նախահարկային

պահումների,

ունեն

25-75

հազար

դոլարի

տարեկան

եկամուտ: Մինչդեռ նույն ամերիկյան միջին դասի ներկայացուցիչը կարող է և
հարուստ համարվել մեկ այլ երկրում, որտեղ, օրինակ, կարող է և միջին դաս
առհասարակ գոյություն չունենալ: Այնուամենայնիվ, կարևոր է հասկանալ, որ
եկամուտը միայն բավարար չէ դասը որոշելու և դասի մասին խոսելու համար:
Եկամուտը չի սահմանում ճշգրտորեն, թե ինչ է ասել դաս կամ խավ, ոչ էլ
կրթությունը

կամ

անժխտելիորեն

այս

մասնագիտությունը,

չնայած

որ

հասկացության

մասն

են

մի

նրանք
կազմում:

բոլորն

էլ

Օրինակ՝

բարձրագույն կրթություն ունեցող անձը կարող է ունենալ նվազագույն չափով
սահմանված աշխատավարձ. և ո՞ր դասին նա պետք է պատկանի:
Մարդու սոցիալական դասը պետք է ընդգրկի

մշակութային իշխող

գաղափարախոսությունները, արժեքները, հավատալիքները և բազմաբնույթ
աշխարհայացքը: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում համարվում է, որ միջին դասի մարդն
արժևորում է նյութականը, մատերիալիստ է և պայքարում է նյութական
բարիքների համար, ինչպիսիք են, օրինակ,

գեղեցիկ տուն, ավտոմեքենա

ունենալը, ճանապարհորդելը և այլն: ԱՄՆ-ում շատերը, չնայած իրենց մեծ
կրեդիտային պարտքերին, կարող են և միջին դասի պատկանել՝ ըստ իրենց
կրթության, աշխատանքի, եկամտի, նյութական ունեցվածքի և այլն:
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Հաշվի առնելով այն փաստը, որ դաս ասվածը, ինչպես

նշվեց,

բավականին դժվար է սահմանել (քանի որ այն բնորոշման հստակ սահմաններ
չունի), հաղորդակցությունը քննելիս քիչ է ուսումնասիրվել, թե ինչպես է այն
ազդում

հենց

հաղորդակցության

վրա:

Այնուամենայնիվ,

կանանց

ուսումնասիրությունները և միջոլորտայնության վերլուծությունները ցույց են
տալիս,

որ

կարևոր

է

գենդերային

ուսումնասիրության

մեջ

ներառել

սոցիալական դասը: Առանձին սոցիալական խմբերն ազդում են մարդու՝
գենդերի ձևավորման

գործընթացի վրա: Օրինակ՝ պատմաբան Գլորիա

Մատյուսը (1992) նկարագրում է, թե ինչպես էր աշխատող դասի կինը ավելի
հեշտությամբ հասարակական ասպարեզ մտնում որպես աշխատանքային
ակտիվիստ, քան բարձր դասի կինը, որն արդեն իսկ ինչ-որ կերպ ներկա էր
տնտեսական

դաշտում:

Տնտեսական

իրավիճակը

և

սոցիալական

անհրաժեշտությունը դրդում էր նրանց աշխատել, հետևաբար նաև խախտել
ժամանակի սոցիալական պահանջները, որ սպիտակամորթ կանայք մնան
տանը՝ ընտանեկան տիրույթում: Բացի այդ՝ քաղաքականորեն ակտիվ լինելն
էլ ոչ մի կերպ չէր խանգարում սեռային (գենդերային) սպասելիքներին: Իսկ
արդյունքում աշխատանքային ակտիվիզմի պատմությունն ունեցավ մի շարք
կին առաջնորդներ՝ Մերի Հարիս «Մայր» Ջոնս (Tonn, 1996), Էմմա Գոլդման
( Kowal, 1996; Solomon, 1987 ), Վոլտարին դե Կլեյր ( Palczewski, 1995 ) և Լյուսի
Պարսոնս ( Horwitz, 1998 ):
Սոցիալական դասը ոչ միայն ազդում է այն հանգամանքի վրա, թե
ինչպես է գենդերը ձևավորվում կամ իրագործվում, այլ նաև ինչպես է այն
ընկալվում: Անձի՝ այս կամ այն դասային կարգին հարելը սոցիալ-տնտեսական
ցածր դասի ներկայացուցիչների հանդեպ խտրականությունն է: Տղամարդիկ,
որոնք

այս

ցածր

դասին

են

պատկանում,

հաճախ

դառնում

են

նախապաշարմունքների զոհ: Նրանց համարում են ոչ այդքան կիրթ և խելացի,
ընկալում են որպես բարոյական արժեքներից զուրկ մարդիկ, որոնք հակված են
հանցագործություն կատարելուն: Ցածր դասի կանայք նույնպես նմանատիպ
վերաբերմունքի են արժանանում: Նրանք համարվում են սեքսուալ առումով
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հասանելի: Կա նաև այն համոզմունքը, որ դյուրին է նրանց հիմարացնելը, և որ
նրանք անօրինական արարքներ հաճախ են կատարում և այլն: Իսկ նմանատիպ
խտրականությունը և դրա հետ կապված կարծրատիպերը ավելի են խորացնում
և զարգացնում ճնշումը, նսեմացումն ու մարգինալացումը ( Ehrenreich, 1990 ),
որը,

պայմանավորված

ճնշման

մի

շարք

դրսևորումներով՝

ռասիզմով,

սեքսիզմով և այլն, կարող է էլ ավելի կրկնապատկվել:
Որպես եզրակացություն՝ նշենք, որ ուշադրությունը, որ պետք է դարձվի
ինքնությունների և ճնշումների միջոլորտայնության վրա, յուրահատուկ միջոց
է՝

ընդգծելու,

թե

ինչպես

են

մշակութային

ինքնությունները

և

անհավասարություններն ուղղակիորեն արմատավորված ոչ թե մարդկանց, այլ
քաղաքական համակարգերի և սոցիալական կառույցների մեջ:
Ըստ

փիլիսոփա

Սանդրա

անհավասարությունները

Հարդինգի՝

սեքսիզմը

նախապաշարմունքների՝

և

ռասայական

անհատական

վատ

վերաբերմունքի և սին հավատալիքների արդյունք չեն: Ավելին, ըստ նրա,
նախապաշարմունքի վրա ուշադրության սևեռումը՝ որպես

ռասայական

(գենդերային, դասային կամ սեռական) անհավասարության հիմնապատճառ,
արդեն իսկ առկա տնտեսապես ոչ լավ վիճակում գտնվող սպիտակամորթների՝
որպես ռասիզմի հիմնական պատասխանատուների նկատմամբ ավելի է սրում
իրավիճակը: Այն ուշադրությունը կենտրոնացնում է անհատների վրա՝
փոխարենը ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու ավելի մեծ մշակույթի վրա,
որտեղ էլ հենց ձևավորվել է այդ անհատների վերաբերմունքը: Անժխտելի է այն,
որ

նախապաշարմունքը

անհավասարության

այլ

նպաստում
ձևերի

ու

է

ռասիզմի,

դրսևորումների

սեքսիզմի

և

զարգացմանն

ու

տարածմանը, բայց Հարդինգը նշում է, որ անհավասարությունը պետք է
դիտարկվի

որպես

մշակութային

քաղաքական

տարբեր

հարաբերություն,

ռազմավարության

կամ

որը

դրսևորվում

է

միջոցով,

և

նորմերի

առավելություն կամ արտոնություն է տալիս մարդկանց մի մասին մեկ այլ խմբի
նկատմամբ:
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Հաղորդակցություն

Ի տարբերություն հաղորդակցության վերաբերյալ մի շարք նյութերի,
որոնք բացառապես քննարկում և կենտրոնանում են հաղորդակցություն
ուղարկող-ստացող մոդելի վրա, տվյալ ուսումնասիրության մեջ քննվում է
հաղորդակցման այն կենտրոնական դերը, որ վերջինս ունի իմաստի ու
նշանակության ձևավորման, հետևաբար նաև սոցիալական ինքնությունների,
այն է՝ սեռի (գենդերի) ձևավորման, զարգացման ու փոփոխման հարցում:
Հաղորդակցման

վերաբերյալ

նմանատիպ

մոտեցումը

նպաստում

է

միջգիտակարգային մոտեցման զարգացմանը:
Հաղորդակցման վերաբերյալ սոցիալական կառուցվածքային մոտեցումը
քննում է գենդերը հաղորդակցության մեջ համատեղ (որում այս երկու
հասկացությունները խաչվում են), և ոչ թե «գենդեր» ու «հաղորդակցություն»
հասկացությունները զուգահեռաբար և միաժամանակ առանձին ( Taylor,

թղթակից, հունվար 2003 ):
Քննարկելով գենդերային բազմազանությունն ու տարբերությունները և
հաղորդակցելով վերջիններս միմյանց հետ՝ գենդերը սկսում է դիտարկվել հենց
հաղորդակցության գործընթացի մեջ: Գենդերի՝ հաղորդակցության վրա
ունեցած ազդեցությունը քննելու փոխարեն տվյալ պարագայում քննարկվում
է, թե ինչպես է գենդերը ստեղծվում հաղորդակցության կողմից ( Rakow, 1986 ):
Սրանով,

իհարկե,

չեն

հերքվում

կենսաբանական

հնարավոր

ազդեցությունները, այլ քննարկվում է սեռային (գենդերային) ինքնությունների
ձևավորման հարցում հաղորդակցության ունեցած մեծ ազդեցությունը: Ասել,
թե գենդերն ունի սոցիալական կառուցվածք, նշանակում է պարզաբանել այն,
որ գենդերը չի ձևավորվում և գոյություն չունի անհատական մակարդակում,
այլ այն իմաստային մի համակարգ է, որը ձևավորվում է բազմապիսի
շփումների և հարաբերությունների ընթացքում ( Crawford, 1995 ):
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Պարզ դրույթ է, երբ

ասվում է, որ հաղորդակցությունը ստեղծում է

գենդեր, բայց այն միաժամանակ մի շարք տարրեր և ենթադրույթներ է
պարունակում: Անհատական և առանձին գենդերային ինքնությունները և
մշակութային հավատալիքները նույնպես դեր են խաղում գենդերի ձևավորման
հարցում՝

ժամանակի

ընթացքում

ազդելով

դրանց

փոփոխման

վրա:

Յուրաքանչյուր անհատ ևս ազդեցություն ունի գենդերային կառուցվածքի
փոփոխության վրա: Հետևաբար տրամաբանորեն յուրաքանչյուր անհատ
կարող

է

նաև

ազդեցություն

ունենալ

գենդերային

հավասարության

ձևավորման գործում:
Հաղորդակցության
մոտեցումը

ուսումնասիրությունների

տրամադրում

ուսումնասիրությունների

է

մի

համար:

յուրահատուկ
Այն

վերաբերյալ
հարթակ

դիտարկում

է

նման

գենդերային

գենդերը

որպես

շարժունակ (դինամիկ), անվերջ փոփոխվող մի երևույթ: Նման մոտեցումը չի
բացարձակայնացնում գենդեր երևույթը՝ այն դիտարկելով որպես բայ կամ
բայական հասկացություն և ոչ թե գոյական. գենդերը գործընթաց է և ոչ թե զուտ
ինչ-որ բան: Համապատասխանաբար տվյալ նյութի շրջանակում քննարկվում
է, թե ինչպես են մարդիկ ձևավորում, կատարում (do) (West & Zimmerman, 1987 )
կամ իրագործում (perform) ( Butler, 1990 ) գենդերը:
Դիտարկելով գենդերը որպես իմաստային համակարգ, որ ձևավորվում է
հաղորդակցության միջոցով և ոչ թե զուտ դիտարկվում է որպես անհատական
մի

հատկանիշ,

հնարավորություն

է

ստեղծվում

գենդերը

դիտարկելու

հաղորդակցության երեք մակարդակներում՝ անհատական, միջանձնային և
հասարակական (Crawford, 1995: 13-7): Անհատական կամ ներանձնային
մակարդակում մարդը ձևավորում և զարգացնում է գենդերային ինքնություն
կենսաբանության և իր ինքնության, անհատականի կամ անհատականության
միջոցով, ինչպես նաև պայմանավորված հասարակական սպասելիքներով: Եվ
արդյունքում մարդիկ սկսում են իրենց դիտարկվել որպես կանացի կամ
առնական

կամ

երկուսը

միասին,

իհարկե,

որոշակի

աստիճանավորմամբ` մեկը մի փոքր ավելի, մյուսը՝ պակաս և այլն:
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տարբեր

Միջանձնային

մակարդակում

անհատները

իրար

հետ

տարբեր

շփումների և հարաբերությունների միջոցով սկսում են ազդել միմյանց
գենդերային ինքնության վրա: Օրինակ՝ ծնողները, որոնք դաստիարակում են
իրենց երեխաներին կարծրատիպային գենդերացված ձևերով, այնպիսին,
ինչպիսին է՝ հոգ տանել աղջիկների մասին և պաշտպանել նրանց, իսկ
տղաներին՝ հանդիմանել, կարող է ազդել այդ երեխաների գենդերային
ինքնության զարգացման վրա: Նման վերաբերմունքը կարող է մեծ հետք թողնել
ինքնավստահության, գենդերի վերաբերյալ համոզմունքների, ֆիզիկական
կարողությունների և այլ հատկանիշների զարգացման վրա:
ԱՄՆ-ում հասարակական մակարդակում սպիտակամորթները՝ որպես
սոցիալական մի խումբ, սոցիալական տարբեր ինստիտուտներում դեռ իշխող
դիրքեր են գրավում, օրինակ՝ բիզնես, քաղաքականություն, իրավական և
առողջապահական ոլորտ, ակադեմիական համակարգ և այլն: Չնայած
վիճակագրությունը փոխվում է, այնուամենայնիվ սպիտակամորթների՝ դեռ
իշխող դիրքերում լինելու պատճառը ոչ թե այն է, որ նշված ոլորտներում նրանք
թվաքանակով ավելի շատ են, այլ այս ոլորտների նորմերը հիմնված են
այնպիսի

արժեքների

վրա,

ինչպիսիք

են

առնականութունն

ու

սպիտակամորթությունը: Ընդհանուր առմամբ սա արտոնությունն է տալիս
սպիտակամորթներին, որոնք ձևավորում, կատարում են առնականության
նորմերին համապատասխանող գենդերը: Սա, իհարկե, չի նշանակում, որ
բոլոր սպիտակամորթներն են ճնշում իրագործում մյուսների նկատմամբ, կամ
որ դա միտումնավոր է արվում: Գենդերային համոզմունքները ներառված են
համակարգերի և կառույցների մեջ: Սա է պատճառը, որ հաջորդիվ կքննարկվեն
նաև

սոցիալական

այն

ինստիտուտները,

որոնք

ազդում

են

գենդերի

սոցիալական կառուցվածքի վրա երկու առումով՝ գենդերային համոզմունքներ
և սպասելիքներ թելադրելով և միևնույն ժամանակ այդ ամենից անհատներին
ազատելով:
Գենդերային ինքնությունները և սպասելիքները ոչ թե ձևավորվում են
նշված մակարդակներից մեկում, այլ երեքը միասին են ազդում գենդերի
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զարգացման վրա: Բռնաբարությունը ուժի և իշխանության հաստատման
մասին է: Անհատը, որ փորձության և բռնության է ենթարկվել, երեք
մակարդակով այդ ամենն զգացել, ապրել է: Եվ սա պատահում է կնոջ հետ,
որովհետև առնականությունը գերիշխանության սոցիալական համակարգն է,
իսկ հաղորդակցության ձևերը նորմալիզացնում են սեքսուալ բռնությունը:
1960-ական

թվականներին

կանանց

շարժման

մեջ

մի

հայտնի

արտահայտություն կար. անձնականն ու անհատականը քաղաքական բնույթ
ունեն,

և

դա

վերաբերում

է

հենց

շփման

ու

հաղորդակցման

այդ

մակարդակներին: Այն, ինչ պատահում է մարդկանց հետ անհատական
մակարդակում, ուղղակիորեն առնչվում է քաղաքական կառույցների կողմից
թելադրվող սոցիալական նորմերին:

Հռետորություն (ճարտասանություն )
Երբ ուսումնասիրվում են հասարակական մակարդակն ու ավելի լայն
դիսկուրսային
կարևոր

ձևավորման

արժեք

է

տիրույթներ,

ստանում:

ճարտասանության

Ճարտասանության

քննարկումը

ուսումնասիրությունը

հնարավորություն է ընձեռում դիտարկելու, թե ինչպես է գենդերն ազդում
անհատների հասարակական ճարտասանության վրա, և թե ինչպես է
հասարակական
Արիստոտելը

ճարտասանությունը

սահմանել

է

գենդերացնում

ճարտասանությունը

որպես

անհատներն:
համոզմունքի

հաստատման, տարածման և վերջինիս խթանման միջոց: Հետագայում այն
ավելի բարդ և խրթին սահմանումներ է ստացել ( Campbell & Burkholder, 1997 ):
Այն՝ որպես հաղորդակցման հիմնական միավոր, բաղկացած է ավարտուն ու
ամբողջական մտքերից և նախօրոք ծրագրավորած ու կառուցած դիսկուրս է և
ոչ թե ինքնաբուխ մի երևույթ: Այն միտված է խնդիրներ լուծելուն: Նրա
էությունն ու կարևորությունը ոչ թե փաստերի, այլ դրանց մեկնաբանության և
քննարկման մեջ է: Ճարտասանությունն ավելին է, քան տեղեկություն
հաղորդելը. այն ուղղվում է մարդկանց՝ պրակտիկ լուծումներ առաջարկելու
նպատակով: Եվ, իհարկե, ճարտասանությունը բանաստեղծական է: Այն ունի
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ծիսական կամ գեղագիտական նշանակություն ու ազդեցություն․ դրսևորելով
դրամատիկ կամ զգայական հատկանիշները՝ կարող է ազդել մյուսների վրա:
Վերջերս
(վիզուալ)

գիտնականները

սկսել

ճարտասանությունը

են

և

ուսումնասիրել

մարմնի

կամ

տեսողական
մարմնական

ճարտասանությունը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեսողական
միավորները և մարմինը գործում են իբրև բառային (վերբալ)

միավորներ

( Palczewski, 2002): Սա կարևոր է, գենդերային կառուցվածքի

բառային (ոչ

վերբալ)

միջոցների ուսումնասիրության համար: Վերջիվերջո, քննարկումը

միտված

է

հստակեցնելու

ճարտասանության

սեռի

ունեցած այն

(գենդերի)

մասին

հասարակական

ազդեցությունը, թե ինչպես է անհատն

արտահայտում իր սեռը (գենդերը) ( Sloop, 2004 ): Հռետորն այն մարդն է, որն
օգտագործում

է

ճարտասանությունը

(հռետորաբանությունը),

իսկ

ճարտասանագետը նա է, ով ուսումնասիրում է այն:
Հաղորդակցության մեջ գենդերի ամբողջական ուսումնասիրության
համար

հարկավոր

է

միշտ

հաշվի

առնել

հաղորդակցման

երեք

մակարդակները, ներառել ու քննել դրանք միասին, ինչն էլ իր հերթին
հնարավորություն կտա հասկանալու գենդերային նորմերը, որոնք ազդում են
անհատական կամ միջանձնային հաղորդակցության, զուգահեռաբար նաև
հռետորական միավորների ընտրության վրա, որոնք մարդիկ ընտրում են
կիրառելու

նպատակով։

հանգամանքը,

թե

մասսայական

մշակույթի

Նմանապես

ինչպես

են

նշանակություն

հայտնի

նշանավոր

քաղաքական

դեմքերը

խոսում

ունի

նաև

այն

գործիչները

կամ

ու

ներգործում

մարդկային ակնկալիքների վրա, և թե ինչպես են մարդիկ առօրյա կյանքում
հաղորդակցվում: Մարդու խոսելաձևը ազդեցություն է ունենում իր և այլ
մարդկանց գենդերացման գործընթացի վրա։
Հաջորդիվ կքննարկվի, թե ինչպես են

հաղորդակցական տարբեր

համատեքստերը և մակարդակները ստեղծում, պահպանում ու փոխում
գենդերը մարդկային կյանքում: Այս բազմաշերտ կամ բազմակողմ ընկալումը և
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մոտեցումը

օգնում

է

նաև

բացարձակայնացնելու

գենդերային

հաղորդակցությունը:

Հակադրություններ

Հակադրությունը մեկն է այն միջոցներից, որ հնարավորություն է տալիս
քննելու գենդերն ավելի ամբողջական և ռեալիստական դիրքերից: Այն
վերաբերում է լարվածություններին, որոնք սովորաբար առկա են մարդկային
հաղորդակցության,

ինքնության,

ուրիշների

հետ

հարաբերությունների

դրսևորումներում: Սա մի մասն է այն ամենի, որը պահում է այն դինամիկ և
անվերջ

փոփոխվող

վիճակում:

Հաղորդակցման

մասնագետները,

փորձագետները և հոգեբանները արդեն վաղուց են հասկացել, որ մարդկային
անհատական հարաբերությունները, ինչպես նաև հասարակությունը լի է
հակասություններով, կամ որ մարդը մշտական նույն վերաբերմունքն ունի իր
իսկ արժեքների, հավատալիքների, ինքնությունների և այլնի վերաբերյալ: Սա
ամենևին էլ չի նշանակում, որ նա տեղյակ է կամ գիտակցում է այս ամենը, կամ
որ

համաձայն

է

այն

ամենի

հետ,

ինչը

պիտակավորվում

է

որպես

հակադրություն: Իսկ սա նշանակում է, որ մարդ արարածը բավականին բարդ
երևույթ

է,

իսկ

սոցիալական

կյանքը

այս

բոլոր

հակասությունները

հաղթահարելու, կարգավորելու և բարելավելու մասին է: Հակադրություններին
դիմակայելու ռազմավարությունն ամենևին էլ գենդերային սպասելիքներին
հակադրվելը կամ դիմադրելը չէ: Նման ռազմավարություններն ավելի շատ
ուղղված

են

այդօրինակ

կառույցների

և

տարրերի

հետ

միասին

համագործակցելուն, աշխատելուն և ոչ թե դրանց հակադրությանը ( Bloustien,

2003: 12):
Ավստրալիացի
Բլուստինը

իր

գիտնական,

ազգագրական

հաղորդակցման

(էթնոգրաֆիկ)

մասնագետ

Գերի

ուսումնասիրություններից

մեկում, որում ընգրկել էր 10 կանանց, պարզեց, որ վերջիններս փորձում էին
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իրականացնել այնպիսի ռազմավարություն, որի միջոցով կգտնեին թվացյալ
համապատասխան

կանացի

կամ

առնական

կերպարներ,

որոնք

կհամապատասխանեին իրենց:
Ամերիկյան ֆեմինիզմի երրորդ ուղղության գրառումների շնորհիվ
գենդերը

հաղորդակցության

մեջ

ուսումնասիրելիս

ի

հայտ

եկավ

հակադրությունները դիտարկելու կարևորությունը ( Dicker & Piepmeier, 2003 ):
Ֆեմինիզմի երրորդ ուղղությունը ընդգրկում է 1960-1970-ական թվականները:
Իսկ «հակադրություն» հասկացությունն օգնել է մի շարք երիտասարդների
գտնել

իրենց

ուղին

և

տեղը

ֆեմինիստական

շարժման

մեջ:

Նման

հակադրությունների դասական օրինակներ են այդ հակադրությունները կրող
և ցուցադրող երիտասարդ կանայք, որոնք հագնում են «baby-doll» զգեստներ
(զգեստներ, որոնք կրկնօրինակում են կա՛մ տիկնիկների, կա՛մ երեխաների
զգեստների ոճը), «ռազմական-մարտական» (combat boots) կոշիկներ, և
երիտասարդ

տղաներ,

որոնք

հագնվում

են

գոթական

ոճով,

ունեն

դիմահարդարում, ներկված մազեր և կրում են սև կաշվե վարտիք՝ պարուրված
պողպատյա շղթայով և այլն: Եվ նրանք նմանատիպ հակադրությունների և այդ
հակադրությյունները ներկայացնող խորհրդանիշների միջոցով են փորձում
ընդգծել կամ ցույց տալ, թե ինչպես են իրենք իրենց համարում կանացի կամ
առնական, կամ որն է իրենց համար կանացիությունը և առնականությունը:
Հակադրությունները ցույց են տալիս և ընդգծում, թե ինչպես են մարդիկ
ապրում բազմակի անհամապատասխանություններով լի կյանքով, որն առկա է
հենց իրենց եզակի մարմնում: Առանձին գործող ինքնություններն իրականում
մեկուսի չեն գործում և կարող են անգամ միմյանց հետ հատվել։ Միաժամանակ
միմյանց հետ հատվող այս ինքնություններն էլ ազդում են մարդկանց վրա:
Հասկանալի է, որ այս բարդ և բազմատարր ինքնությունները կարող են
ժամանակ

առ

ժամանակ

միմյանց

հետ

գտնվել

բարդ

և

լարված

հարաբերությունների մեջ: Օրինակ՝ առնական լինելը կարող է որոշ ժամանակ
հակասել կամ հակադրվել հոմոսեքսուալ կամ բիսեքսուալ լինելուն և այլն: Կամ
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միաժամանակ

մարդու

ինքնությունը

կարող

է

հենց

այս

բոլոր

հակադրություններն պարունակել իր մեջ:
Մեր

քննադատական

«հակադրություն»

բառը,

ուսումնասիրության

բառապաշարում

քանի

ժամանակ

որ

գենդերի՝

այն

մենք

ներառում

ենք

հաղորդակցության

առնչվում

է

մի

մեջ

շարք

այլ

հասկացությունների ևս: Նախ այն հիշեցնում է ընթերցողին, որ մարդկային ոչ
մի խումբ միատարր չէ: Հետևաբար այն ազատում է ընդհանուր կամ
ընդհանրացված

եզրակացություններ,

դրույթներ

անելուց

կամ

բացարձակայնացնելուց, որ բոլոր տղամարդիկ անում են այսպես, իսկ կանայք՝
այնպես և այլն: Երկրորդ, այն հիշեցնում է, որ կյանքը բաղկացած է
ընտրությունների շարանից, եթե անգամ այդ ընտրությունները որոշ առումով
սահմանափակված

են

մշակութային

տաբուներով

կամ

սոցիալական

ազդեցությամբ: Եվ յուրաքանչյուրը դեմ է առնում այս հակադրություններին,
երբ փնտրում է այդ ընտրությունների հետ կապված ուղիներ՝ կյանքի
լարվածությունը թուլացնելու համար:
Գենդերը հաղորդակցության մեջ ուսումնասիրելիս «հակադրություն»
հասկացությունն ավելի պարզ և տեսանելի է դարձնում

հռետորական

բազմաբնույթ ընտրությունները, որոնք մարդիկ կատարում են, նմանատիպ
երկընտրանքի առջև կանգնելիս: «Հակադրություն» հասկացությունը հիշեցնում
է ընտրությունների մեծ քանակի, ինչպես նաև սոցիալական նորմերով
պայմանավորված ճնշման և ուրիշների ընտրության հանդեպ հանդուրժող
լինելու կամ հանդուրժողականություն ձևավորելու կարևորության մասին:
Երրորդ, հակադրություն հասկացությունը կարող է օգնել՝ հարթակ
ստեղծելու տարբեր կենսակերպ ունեցողների և տարբեր ինքնությունների
համար: Սա հատկապես կարևոր է նրանց համար, ովքեր մարգինալացված են
կամ

ճնշված:

Երբ

հակադրությունները
մարդիկ

այլևս

մշակույթը
կամ

սկսում

ընդունել

պարտավորված

է

գնահատել

հակադրությունների
չեն

լինում

և

արժևորել

առկայությունը,

հարմարվելու

կամ

համապատասխանելու գերիշխող մշակութային արժեքներին և կենսակերպին:
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Նրանք կարող են ապրելու կամ նոր ապրելակերպ ստեղծելու իրենց սեփական,
անհատական ձևն ընտրել: Օրինակ՝ գաղթական կանայք կամ տղամարդիկ
ստիպված չեն լինի որդեգրել գենդերային այն դերերը, որոնք առկա են նոր
մշակույթում: Նրանք, հիմնվելով հակադրությունների վրա և համատեղելով
իրենց մշակույթում թողածը, կարող են բոլորովին այլ կենսակերպ ստեղծել՝
նոր մշակույթի մեջ գոյատևելու համար:
Չորրորդ, հակադրություն ասվածը առկա է և նկատելի հաղորդակցման
բոլոր մակարդակներում: Այս ամենը գիտակցելը կարող է մասնագիտորեն և
անհատապես ձերբազատել մի շարք բաներից: Այն առկա է ներանձնական
մակարդակում՝ օգնելով սեփական ես-ի սահմանմանը: Օրինակ՝ հոգեբանները
նշում են, որ միջնորդության (ինքնահաստատում և զարգացում) և ուրիշների
հետ

շփվելու

ու

հաղորդակցվելու

հանդեպ

թվացյալ

հակադրական

ցանկություններ տածելը առկա է բոլոր մարդկանց մոտ: Եվ այն, որ սա առկա է
միայն կա՛մ առնական մարդկանց, կա՛մ կանացի էակների մոտ, ամենևին էլ
այդպես չէ, ինչպես սոցիալական կարծրատիպերն են առաջարկում: Երկուսն էլ
հարկավոր են մտավոր առողջության համար ( Helgeson, 1994 ):

Պոպուլյար
հաղորդակցման

դիալեկտիկական

լարվածության

մասնագետներ

Լեսլի

տեսության

Բաքստերն

ու

մեջ

Բարբարա

Մոնտոգոմերին (1996) նշում են, որ հակադրություններն առկա են նաև
միջանձնային

հարաբերություններում:

տեսության

համաձայն՝

Նրանց

կողմից

հարաբերությունները

մշակված

բաղկացած

այս
են

լարվածությունների շղթայի և արտաքնապես միմյանց հակադիր միջանձնային
կարիքներից,

ինչպիսին

պարագայում

նոր

է,

օրինակ,

մտքեր

սեփական

կամ

ես-ի

բացահայտման

գաղափարներ

ընդունելու

պատրաստակամությունը: Եվ ահա հենց հաղորդակցության միջոցով է, որ
մարդիկ հաջողությամբ կամ անհաջող կերպով հաղթահարում են այս
լարվածությունները:
Հակադրություններն առկա են նաև հասարակական կամ խմբային/
մշակութային

մակարդակում,

որի

պատճառով

էլ

առաջանում
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են

ընդհանրացված

կարծրատիպային

դրույթներ,

որոնք

նկարագրում

են

մարդկային մի ամբողջ խումբ, ինչպես մի ամբողջ ազգ կամ մի ընտանիք: Զերծ
մնալով կողմնակի, ավելորդ մեկաբանություններից և փորձելով ընդգծել այս
ամենի սահմանափակությունը՝ տվյալ նյութի շրջանակում կիրառվում է
«գերիշխող մշակութային արժեքներ» բառակապացկությունը, այլ ոչ թե նշվում
է, որ նման արժեքները ճիշտ են կամ սխալ: Քանի որ մշակույթներում և դրա
մասը

կազմող

տարրերում,

որոնցից

են՝

հաղորդակցությունը,

հարաբերությունները և մարդիկ, միշտ էլ առկա են լարվածություններ և
հակադրություններ, հետևաբար մշակույթն ամբողջությամբ ուսումնասիրելու
համար հարկավոր է միաժամանակ քննել այդ հակադրությունների բոլոր
կողմերը ( Martin &

Nakayama, 2004 ): Այս ամենը չպետք է ուսումնասիրել

առանձին: Այսպես՝ կանացիությունը չենք կարող ամբողջովին ուսումնասիրել՝
առանց առնականությունը քննելու կամ այս երկուսը միմյանց հետ համադրելու
և համեմատելու: Համապատասխանաբար չենք կարող ուսումնասիրել գենդերը
կոնկրետ որոշակի համատեքստում (օրինակ՝ մեքսիկական ծագում ունեցող
ամերիկացի

գաղթականներին

սպիտակամորթների

ԱՄՆ-ում)՝

անտեսելով

համայնքը, որտեղ այդ գաղթյալները

գերիշխող
փորձում են

գոյատևել:
Հինգերորդ, հակադրությունները երևան բերելը կարևոր քայլ կարող է
համարվել անհատական և խմբային գոյատևման համար: Հակադրությունները
կարող են ստեղծել երկակի կապ, որ կարող է վնասակար լինել մտավոր
առողջության համար: Դրանք կարող են միջանձնային հարաբերություններում
կամ գերիշխող մշակույթներում անհատին ստորակարգ դիրքերում դասել
( Taylor & Perry, 2001 ):
Հաղորդակցման մասնագետներ Վալերի Ռենեգերը և Ստեսի Սոուարդը
(2003) բացատրում են, որ հակադրության վերլուծությունը կարող է ստեղծել
համապարփակ, միավորող, ֆեմինիստական հռետորական մի տեսություն, որը
կբացահայտի լեզվի ու հռետորության կարևորությունը՝ դուրս թողնելով լեզվից
մի շարք վիրավորական և ստորացնող տարրեր, պահանջելով հաստատել
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համերաշխություն ու միասնություն բոլոր տեսակի մարդկային արարածների
միջև՝ առաջարկելով մի տեսություն, որը կսերմանի հանդուրժողականություն
ու հարգանք տարբերությունների նկատմամբ:
Ուսումնասիրելով
վերադառնում

սեռը

հակադրությունները՝

(գենդերը)

երկակի

մենք

կերպ

ամենևին

էլ

դիտարկելու

չենք

նախկին

մոտեցմանը, այլ զարգացնում ենք մտածողության այլ ուղիներ և ձևեր:

Ստորակարգային (հիերարխիկ) համակարգեր

Ստորակարգային
վերլուծության

վերջին

բառակապակցությունը՝

համակարգը
և

սեռի

ամենալայն

«ստորակարգային

(գենդերի)

քննադատական

մակարդակն

է:

Վերոնշյալ

«հիերարխիկ»

համակարգեր»,

վերաբերում է նախկինում արդեն նշված դրույթին, որ գենդերը գոյություն ունի
ոչ

միայն

անհատական

մակարդակում,

այլև

ավելի

լայն,

գերիշխող

մշակութային մակարդակում: Գենդերը (սեռը) ռասայի, դասի, սեռական
կողմնորոշվածության և մշակութային այլ ինքնությունների հետ միասին
ստեղծվում և գոյակցում է գաղափարախոսության, նորմերի, օրենքների,
աշխարհայացքի, սովորույթների, մասսայական մշակույթի և սոցիալական
ինստիտուտների շրջանակում, որոնք էլ հենց հասարակությունը ստեղծող
տարրերն են:
Ստորակարգության

համակարգերի ինստիտուցիոնալացված բնույթն

առավել տեսանելի կլինի քննարկման հետագա փուլերում:

Մշակույթ

Գենդերը
համատեքստում,

պետք

է

որպեսզի

ուսումնասիրվի
գենդերային

մշակութային

ինքնություններն
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կոնկրետ
ամբողջովին

դիտարկվեն, քննվեն և հասկացվեն. գենդերային ինքնություններ, որոնք այդ
իսկ մշակույթի արտադրանքն են և արդյունքը, քանի որ ստեղծվել են հենց այդ
մշակույթում:
Մշակույթ ասվածը դժվար է սահմանել, քանի որ այն ամենուր է և շատ
բան է իր մեջ ընդգրկում: Մշակույթը բաղկացած է այնպիսի հասկացություններից,

ինչպիսին

են՝

գիտելիք,

փորձառություն,

հավատալիքներ,

արժեքներ, ստորակարգություններ (հիերարխիաներ), կրոններ, ժամանակ,
սոցիալական դերեր, աշխարհայացք, տեղանք և անգամ նյութական ունեցվածք
կամ

մշակութային նյութական իրեր ու նմուշներ: Պարզագույն ձևով այն

կարելի է բնորոշել որպես մարդկային խմբի կողմից վարքագծային ձեռք
բերված դրսևորումներ ( Martin & Nakayama, 2004 ): Մշակույթի առաջնային
գործառույթն է ստեղծել միասնական նպատակ, աշխարհայացք, որին հարում
են տվյալ մշակույթի ներկայացուցիչները և խմբային ինքնությունները: Նման
հատկանիշների միջոցով մշակույթը օգնում է տարրալուծել կամ նվազեցնել
անորոշությունը և տիրող քաոսը՝ սոցիալականացնելով իր իսկ մշակութային
ներկայացուցիչներին

և իրենց պահելով տվյալ

մշակույթին

վերագրած

կենսակերպի համաձայն: Մշակույթները կարող են գոյություն ունենալ տարբեր
մակարդակներում,

ընտանիքներում,

քաղաքներում,

ազգային

(էթնիկնիկական) և ռասայական խմբերում, կրոնական միավորումներում,
ազգերի մեջ և այլն: Այս ամենը չի նշանակում, որ գոյություն ունի միայն մեկ
համընդհանուր մշակութային հայացք կամ աշխարհայացք մարդկային խմբերի
համար: Դրա փոխարեն մշակույթի ներսում առկա են գերիշխող հայացքներ և
արժեքներ ու գերիշխող սոցիալական խմբեր, ինչպես նաև զուգահեռաբար
առկա են փոքրամասնություն կազմող կամ ենթադրող հայացքներ:
Միջմշակութային հաղորդակցության մասնագետներ Ջուդիթ Մարտինն
ու Թոմաս Նակայաման նշում են, որ մշակույթները բնությունից ի վեր
«վիճարկելի կամ վիճարկված» հատվածներ են (2004): Այսինքն՝ կան բազմակի
ուժային անհավասարություններ տվյալ մշակույթի ներսում՝ ներառելով սեռը
(գենդերը):
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Գերիշխանություն (գերիշխանւթյուն)

«Հեգեմոնիա»

կամ

«գերիշխանություն»

եզրույթը

նշանակում

է

ստորակարգության (հիերարխիայի) համակարգեր, որոնք հաստատվում են
գերիշխող

սոցիալական

խմբերի

գաղափարախոսության

կողմից։

Սոցիալական նշված խմբերը հակված են իշխելու սոցիալական այլ խմբերին
( Gramsci, Rosenthal, & Rosengarten, 1993):
Ըստ փիլիսոփա Ռոզեմարի Հենեսի՝ գերիշխանությունը բռնության
միջոցով

կառավարվող

ուժի

դրսևորման

ձև

չէ,

դրա

փոխարեն

այն

կառավարում է նրբորեն և աննկատորեն: Գերիշխանությունը մի գործընթաց է,
որտեղ

իշխող

խմբի

հետաքրքրությունները

սկսում

են

գերակայել՝

հաստատելով ընդհանուր (կամ ընդհանուրի համար կիրառելի) արժեքներ,
հավատալիքներ, գիտելիք և իմացություն: Մարդիկ սկսում են պատկանել այդ
մշակույթին՝ պաշտպանության և պաշտպանված լինելու նկատառումներից
ելնելով: Հետևելով հասարակական նորմերի վարքագծին՝ հասարակության
անդամները սկսում են կրել տվյալ մշակութային գաղափարախոսությունը:
Մշակութային գաղափարախոսությունը վերաբերում է գաղափարների,
արժեքների, հավատալիքների, ընկալումների և մտածողության մի շարք
ձևերին,

որոնք

հասարակության

անդամներին

ծանոթ

են:

Օրինակ՝

կապիտալիզմը ոչ միայն տնտեսական համակարգ է, այլ նաև արևմտյան
մշակույթում գերիշխող գաղափարախոսություն: Այս գաղափարախոսությունն
ամրացնում է արժեքները ու վարքագիծը, որ նպաստում է մրցակցությանը,
անհատապաշտությանը

(ինդիվիդուալիզմին),

սպառողականությանը,

կարգավիճակին, նյութականին և ուժին: Սա չի նշանակում, որ արևմտյան
մշակույթի մեջ բոլորն են նմանատիպ գաղափարախոսության կրողներ, այլ այն
վերաբերում

է

գերիշխող

համակարգին

և

մշակույթին,

որտեղ

անդամները պետք է փորձեն գոյատևել:
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բոլոր

Բրիտանացի մշակութաբան
մշակութային

Ստյուարտ Հոլն ասում է, որ իշխող

գաղափարախոսությունը

պայմանավորված

է

մեր՝

իրականության ընկալման ձևով (1989):

Ուժ կամ իշխանություն

«Ուժ» (իշխանություն) բառի պարզագույն սահմանումն է ունակություն
կամ կարողություն ՝ անհրաժեշտ բանն անելու և անհրաժեշտը ստանալու
համար ( Kramarae & Treicher, 1992, էջ 351): Այն ի սկզբանե վտանգավոր
հասկացություն չէ: Այնուամենայնիվ, ֆեմինիստ տեսաբանները միմյանցից
հստակորեն տարբերում են «մի բան անելու ուժ» և «մի բանի նկատմամբ ուժ»
արտահայտությունները ( Freeman & Bourque, 2001: 10-1 ):
«Մի բան անելու ուժ» արտահայտությունը նշանակում է ուժ ունենալ՝ մի
բան անելու այնպես, որ այն չվնասի կամ ոտնահարի ուրիշների իրավունքները:
Մինչդեռ «ուժ մի բանի նկատմամբ» արտահայտությունը նշանակում է կիրառել
հարկադիր ուժ՝ մի բան անելու կամ մի բանի հասնելու համար: Եթե մարդը
տիրապետում է վերջինին, այսինքն՝ ուժ է գործադրում ուրիշների նկատմամբ
և կիրառում այն, նա սկսում է գերիշխել ուրիշներին, իսկ հետո նաև
ստորակարգել և ճնշել նրանց: Իսկ եթե մեկը չի տիրապետում դրան, ապա
հավանակությունը մեծ է, որ վերջինս ստորակարգ դիրքեր կգրավի:
Ուժը կամ իշխանությունը սոցիալական երևույթ է: Հարաբերություններում մարդիկ ձեռք են բերում ուժ ուրիշների նկատմամբ: Սոցիալական ուժը
պարզապես

ներառված

է

գենդերի,

ռասայի,

դասի,

սեքսուալ

կողմնորոշվածության և այլ ինքնությունների հաղորդակցման և բանակցությունների մեջ: Սոցիալական յուրաքանչյուր խմբի համար սոցիալապես
բազմակի տարբերություններ են ստեղծվում: Իսկ այդ տարբերությունները
հազվադեպ են հավասարապես կառուցվում կամ բաշխվում: Դրա փոխարեն
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կան խմբեր, որոնք արտոնություններ ունեն այլ խմբերի նկատմամբ և
թելադրում են, պայմանավորում դրանց տարբերությունները:
Այսպիսով՝ գենդերը հաղորդակցության մեջ ուսումնասիրելիս պետք է
ընդգրկել այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ գերիշխանություն
(դոմինանտություն),
արտոնություն

և

ստորակարգություն
այլն:

Հաղորդակցման

(հիերարխիա),
միջոցով

մարդիկ,

ճնշում,
խմբերը

և

սոցիալական կառույցները կարող են գերիշխել մյուսներին, ինչպես նաև
արտոնյալ դարձնել՝ «ուժ հաղորդելով» թե՛ իրենց, թե՛ մյուսներին:
Քննել ուժը չի նշանակում մեղադրել անհատներին: Այն կարող է
գոյություն

ունենալ

միջանձնային

բանակցությունների

մակարդակում

ընթացքում

կամ

ևս՝

անհատական

մասնագիտական

հարաբերություններում կրկին որպես մյուսներին կառավարելու կամ իշխելու
մի ունակություն (Weber, 1947 ): Եվ որ ավելի կարևոր է՝ ուժը համակարգված
(սիստեմատիկ) բնույթ է կրում: Մարդ այն տեսնել չի կարող․ այն անտեսանելի
է և հաճախ «հաստատված» մշակութային գաղափարախոսության ու նորմերի
կողմից, միաժամանակ առկա է մշակութային մի քանի մակարդակներում:
Հետևաբար

դժվար

իշխանության

է

այն

ուսումնասիրելը:

Այնուամենայնիվ,

ուժի

և

հետևանքներն նկատելիորեն ամենուր են: Այն կարող է

գոյություն ունենալ մշակութային ավելի մեծ ինստիտուցիոնալ մակարդակում,
օրինակ՝ խոշոր միացյալ ընկերություններին հարիր մրցակցության դաշտում
և առհասարակ գերիշխող հարաբերություններում ( Foucault, 1980 ):
Սոցիալական ուժ ունեցողներն ունեն նաև սոցիալական արտոնություն:
Արտոնությունները չվաստակած հնարավորություններ են կամ ազատության
տեսակ: Հաճախ դրանք անգիտակից են և աննկատ: Նրանք սոցիալիզացվում են
մշակութային հեգեմոնիայի միջոցով: Մարդկանցից շատերն ունեն կամ,
այսպես ասած, «վայելում են» մի շարք տարբեր արտոնություններ: ԱՄՆ
քաղաքացիներն ունեն մի շարք ազատություններ տարբեր առումներով, որ
իրենք կարող են համարել ոչ թե արտոնություն, այլ մի բան, որ հենց այնպես
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ուղղակի տրված է իրենց, և որ դա այդպես էլ պետք է լիներ, մինչդեռ մի շարք
դիկտատուրական երկրներում այն պարզապես անհնար կլիներ:
Անհատական

մակարդակում,

երբ

բռնություն

ուսումնասիրող

փորձագետ և մեթոդիստ-մանկավարժ Ջեկսոն Կեցն իր ուսումնասիրություններից մեկի ընթացքում հարցրեց տղամարդկանց, թե ինչպես են, օրինակ,
վերջիններս պատրաստվում գիշերը միայնակ զբոսնել իրենց համալսարանի
շրջակայքում,

նրանցից

շատերը

պարզապես

զարմացած

նայեցին

մասնագետին: Իսկ երբ նա նույնը հարցրեց կանանց, ապա նրանք անմիջապես
տարբեր ռազմավարություններ նշեցին և սկսեցին առաջարկել վտանգը
կանխարգելող մի շարք միջոցներ, թե ինչպես կվարվեին իրենք նման
պարագայում՝ անվտանգ և ապահով լինելու համար ( Katz, 2003):
Միասեռականները,

լեսբուհիները,

բիսեքսուալները

և

տրանսգենդերները հաճախ այնպես են անում, որ արտաքինից «ոչ շեղված»
(straight) երևան և իրենց սեռական կողմնորոշվածությունը ցույց չտան,
որպեսզի աննկատ և ապահով լինեն նման պարագայում՝ խուսափելով
հնարավոր խոսքային (վերբալ)

կամ ֆիզիկական բռնությունից: Մինչդեռ

հետերոսեքսուալները երբեք էլ նման խնդիրների առջև չեն կանգնում և չեն էլ
մտածում դրա մասին: Իսկ որտեղ կա արտոնություն, այնտեղ կա, թեկուզ և
աննկատ մի ուժ կամ իշխանություն, ինչպես նաև այդ ուժը սխալ կիրառելու
հնարավորություն և մյուսներին ճնշելու վտանգ:

Բռնություն

Անհնար է ուսումնասիրել գենդերն ու հաղորդակցությունը՝ առանց
հոգեբանական կամ ֆիզիկական բռնության դրսևորումները հաշվի առնելու:
Հաղորդակցման մասնագետ Ռոբերտ Հոփերը (2003) գրում է, որ սոցիալական
վարքագծի մեջ անժխտելիորեն կա սեռային տարբերության, իսկ ավելի ճիշտ՝
մի վարկած, որ տղամարդիկ սեռական ոտնձգություն են թույլ տալիս կանանց
նկատմամբ, բռնաբարում նրանց և ագրեսորներ են համարվում: Մինչդեռ
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կանայք համեմատաբար ավելի քիչ են պիտակավորվում որպես ագրեսորներ:
Հոփերն այստեղ փորձում է ընդգծել այն փաստը, որ մշակութային նորմերը,
որոնք վերաբերում են սիրախաղին, տղամարդկանց հաճախ որպես ագրեսոր
են ներկայացնում, իսկ առնականությունը սկսում է բռնության հետ որոշակի
կապ կամ առնչություն ձեռք բերել: Այս խնդրահարույց հարաբերությունն ևս
մեկ անգամ ընդգծում է, թե մշակույթի հետ ինչքան տարբեր գենդերացված
սոցիալական

դեպքեր

և

պրակտիկաներ

առնչություն

ունեն։

Նշված

հանգամանքն էլ հանրայնացնում և նորմալիզացնում է բռնությունը կանանց
հանդեպ,

ինչպես

նաև

նրանց,

ովքեր

համասեռական

են

ընկալվում:

Նմանատիպ պրակտիկան ներառում է թվացյալ, այսպես կոչված, անմեղ կամ
ոչ վտանգավոր այնպիսի չափանիշներ, ինչպիսիք են՝ կանայք պետք է լինեն
ավելի քաղաքավարի, կնոջը վայել վարքագիծ ունենան, սիրալիր ժպտան, իսկ
սեքսիստական հաճոյախոսությունները, փողոցային սուլոցներն ու ակնհայտ
սիրախաղերն ընդունեն որպես զուտ անմեղ կատակ կամ հաճոյախոսություն
( Kramarae, 1992 ): Իսկ նրանք, ովքեր այս ամենը փորձում են բարձրաձայնել,
հաճախ արժանանում են քննադատության: Նման գենդերացված սոցիալական
պրակտիկան ներառում է նաև բացարձակայնացված սպասելիքներ կամ
ակնկալիքներ, որ բոլոր տղամարդիկ ագրեսորներ են, սեռապես ակտիվ են,
անզգա և իրենցից ինչ-որ վտանգ են ներկայացնում:
Ըստ սոցիոլոգ Շառլեն Մյուլենհարդի՝ սոցիալական ճնշումները կարող
են լինել հարկադիր, իսկ հարկադրանքն արդեն իսկ բռնության դրսևորում է:
Հարկադրված ինչ-որ բան անող մարդիկ

զգում են, որ իրենք ամենևին

էլ

ընտրության հնարավորություն չունեն և պետք է հնազանդվեն ( Muehlenhard,

Goggins, Jones, & Satterfield, 1991 ): Հարկադրանքը կարող է լինել խոսքային
(վերբալ) կամ ոչ խոսքային (ոչ վերբալ), ուղղակի կամ անուղղակի:
Հոլանդացի լեզվաբան Տյուն վան Դիկը (1995) նշում է, որ խոսքային կամ
վերբալ բռնությունը ամենևին էլ ֆիզիկական բռնության հոմանիշ չէ կամ դրա
փոխարեն այլընտրանք․ խոսքային (վերբալ) բռնությունն ինքնին բռնության
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առանձին տեսակ է, քանի որ դիսկուրսն ինքին կարող է սահմանել, պատճառել,
նպաստել, պաշտպանել, հրահրել և օրինականացնել բռնությունը:
Հարկադրված

գենդերացված

նորմերի

և

բռնության

միջև

հարաբերությունների կոնցեպտուալացմանը նպաստող միջոցն այն է, ինչ
հաղորդակցման ֆեմինիստ տեսաբան և փորձագետ Չերիս Կրամարան (1992)
և

Էլիզաբեթ

Արվեդա

Քիսլինգը

(1991)

անվանում

են

բռնության

հաջորդականություն (continuum - կոնտինում): Նրանք առաջարկում են
յուրաքանչյուրի ներսում հաջորդականության սկզբունքով դիտարկել բոլոր
տեսակի գենդերացված պրակտիկաներն ու դեպքերը, ինչպես նաև բռնության
աստիճանավորումը: Միմյանց հետ համեմատելով և կցելով թվացյալ անվնաս
գենդերացված նորմերը (օրինակ, որ տղամարդիկ պետք է առնական լինեն և
ուժեղ,

իսկ

կանայք՝

դրսևորումների

հետ

մեղմ

և

կանացի)

(ֆիզիկական

բռնության

բռնություն

կամ

ավելի

ակնհայտ

բռնաբարություն)՝

ուսումնասիրողն ավելի հեշտությամբ կարող է դիտարկել, թե ինչպես է
սոցիալական նման պրակտիկան ստեղծում մշակույթ, որտեղ գենդերային
բռնությունը նորմալիզացվում է: Բռնության կոնտինումը ցույց է տալիս, որ
բռնությունը կարող է լինել բացահայտ (ակնհայտ) և ոչ բացահայտ, մտադրված
և ոչ մտադրված, խոսքային կամ բառային (վերբալ), հուզական, զգացմունքային
(էմոցիոնալ) և ֆիզիկական:
Բռնության բոլոր տեսակների միջև եղած կապը ցույց է տալիս, որ
բռնության պատասխանատվությունը պետք է ընկնի ոչ միայն անմիջական
բռնություն կատարողի, այլ նաև նրանց վրա, ովքեր մշակութային նման
գաղափարախոսություն և կառուցվածք են ստեղծում, ինչպես նաև ձևավորում
և պահպահում:

Երբ այս ամենը համադրվում է իրար հետ

Հաշվի առնելով վերոնշյալ բոլոր փաստերը և մեկնաբանությունները՝
գենդերի ու հաղորդակցության ուսումնասիրության ընթացքում տարբեր
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տեսակի մոտեցումների կիրառումը դառնում է ուղղակի անհրաժեշտություն:
Ինչպես մարդաբան Նենսի Հենլին և հաղորդակցման մասնագետ Չերիս
Կրամարան

(1991)

են

նշում,

«կարևոր

է

նկատել,

որ

մշակութային

տարբերությունները գոյություն չունեն միայն քաղաքական ենթատեքստում.
դրա

փոխարեն

տարբերությունների

տարատեսակները,

արժեքներն

ու

դրսևորման ուժգնությունը, որոնք վերագրվում են դրանց տարբեր ձևերին և
որոշ ձևերի գերիշխող (դոմինանտ) լինելուն, ձևավորվում են համատեքստի
միջոցով»։ Երբ երկու մարդ հաղորդակցվում են, երբեք միայն երկու մաս չէ, որ
դա չի նշանակում, որ միայն երկու մաս է ներկա այդ շփման մեջ, այլ
միաժամանակ բազմակի սոցիալական խմբեր են ներկայացված, ինչպիսիք են՝
ռասան, գենդերը (սեռ), դասը, որոնցից յուրաքանչյուրը այս կամ այն
արտոնության և ճնշման ուժգնությամբ են հանդես գալիս:
Հարկավոր է գենդերը հաղորդակցման մեջ ուսումնասիրելիս լինել ավելի
դինամիկ, որը թույլ կտա բազմակողմանի, հակադիր և միաժամանակ
ազդեցությունների դիտարկում կատարել: Հարկավոր է նաև դիտարկել
գենդերը հաղորդակցության մեջ երևույթի քաղաքական բնույթը: Ուժի և
իշխանության հիմնահարցերի ընդգրկումը գենդերային ուսումնասիրության
մեջ ամենևին էլ նոր բան չէ: Նմանատիպ ուղղվածությամբ մի շարք
աշխատություններ կամ գիտական հոդվածներ կան ( Eckert & McConnell-Ginet,

1992): Մինչդեռ հաղորդակցման վերաբերյալ դասագրքերը, հանրամատչելի
(պոպուլյար) գրականության պատառիկները հաճախ անտեսում են այս
հարցերը:

Ինչու՞:

զգացողություններ

Գուցե

այն

չառաջացնել

պատճառով,
ընթերցողի

որ
մոտ,

փորձում
երբ

են

տհաճ

քննարկվում

են

անհավասարությունները կամ արտոնությունները: Այնուամենայնիվ, կարևոր
է

համարձակ

գտնվել,

չվախենալ

քննադատությունից

և

այս

նյութի

շրջանակում քննել նաև այդ հարցերը, որպեսզի դիտարկումն ամբողջական
լինի: Սովորելը կամ ուսանելը պահանջում է համարձակության դիմում և
ցանկացած տեղեկության քննում (Freire, 1972; hooks, 1994 ): Ուժը կամ
իշխանությունը կարևոր են սոցիալական իրականությունը բացատրելու
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համար, մինչդեռ միայն գենդերային տարբերությունները դա անել չեն կարող,
և ուժը օգնում է ձևավորելու գենդերային դինամիկայի ավելի իրատեսական ու
մի փոքր բարդ պատկեր:
Տվյալ նյութի շրջանակում քննարկվում են ուժային ու արտոնությունների
խնդիրները, և քննադատաբար են դիտարկվում սեռի (գենդերի) վերաբերյալ մի
շարք

դրույթներ

առաջարկվում

և

համոզմունքներ:

գենդերային

Զուգահեռաբար

ուսումնասիրությունը

ևս

մեկ

կատարելիս,

միջոց

է

այն

է՝

անդրադարձումը ՝ ռեֆլեքսիան (reflexivity): Վերջինս գիտահետազոտական
մեթոդ է, որ կիրառվում է որակական հետազոտություն կատարողների և
ֆեմինիստ գիտնականների կողմից:
Ազգագրագետ Բադ Գուդոլը (2000) մի հիանալի սահմանում է տալիս.
«ռեֆլեկտիվ լինել նշանակում է հայացքը և տեսանկյունը փոխել դեպի քեզ,
որով և դու կնայես, կդիտարկես և կքննարկես աշխարհը»: Անդրադարձումը
(ռեֆլեքսիան)

հնարավորություն

է

տալիս

ուշադրություն

դարձնելու,

արժևորելու, քննադատաբար վերլուծելու ուսումնասիրվող նյութի շուրջ
սուբյեկտիվ

(դրական

կամ

բացասական)

ռեակցիաները՝

միաժամանակ

օգնելով զարգացնել ու ցուցադրել հետագա անձնական կամ ակադեմիական
մոտեցումները և ներկայացնել բարոյապես առավել ճշգրիտ մոտեցումներ: Եվ
նման փորձերն ու ջանքերը կարող են լինել տեղեկատվական և էապես ազդել
ու նպաստել սեփական աճին:
Տվյալ նյութի շրջանակում մենք հաճախ ենք անդրադառնում «ինչպե՞ս
անել» կամ «ինչպե՞ս» հարցին: Քննարկվելիք նյութը բացատրում է ինչպես
ուսումնասիրել սեռը (գենդերը) և ոչ թե քննում է այն, ինչն արդեն իսկ այլ
գիտական աշխատություններում բացահայտված է, չնայած միանշանակորեն
հաշվի են առնված նաև մինչ այդ եղած թեմային առնչվող հետազոտությունները: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գենդերը դինամիկ, անընդմեջ
փոփոխվող երևույթ է, նյութը և քննարկումը միտված են ընթերցողին
ծանոթացնելու՝ ինչպես կարդալ, իմանալ, ճանաչել, հասկանալ և քննադատել
գենդերը հաղորդակցության մեջ առհասարակ, այլ ոչ թե պարզապես միայն
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իմանալ այն, ինչ արդեն վաղուց կատարված է: Նպատակն է ծանոթացնել, թե
ինչու են որոշ բաներ որոշակի ձևով կատարվում: Եվ ահա այդ իսկ պատճառով
էլ ընթերցողը կարող է գիտակցաբար ընտրել այս կամ այն միջոցը, որն ըստ
իրեն ավելի է համապատասխանում քննարկմանն ու վերլուծությանը:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
Քննարկման ամբողջականության համար, ինչպես արդեն նշվել է,
հարկավոր

է

գենդերը

միջգիտակարգային
(անհատական,

հաղորդակցության

տեսանկյունից

միջանձնային

և

և

մեջ

տարբեր

հասարակական):

ուսումնասիրել
մակարդակներում

Ստորև

կքննարկենք

գենդերային ուսումնասիրության առաջնային ու հիմնական մոտեցումները:
Ուսումնասիրության նպատակը եռակողմ է՝
ա․

տրամադրել

ավելի

ամբողջական

տեսանկյուն-աշխարհայացք

քննարկվող նյութի վերաբերյալ,
բ․ քննադատաբար վերլուծել գիտնականների և հետազոտողների
կարծիքներն ու առաջարկած դրույթները,
գ․ հաղորդակցության ուսումնասիրության համար զարգացնել ավելի
տեղեկացված գենդերային աշխարհայացք:
Մինչ քննադատական վերլուծական հայացք ձևավորելը նախ հարկավոր
է քննել առկա դրույթներն ու համոզմունքները և փորձել ավելի լավ հասկանալ
այլընտրանքային մոտեցումների նախադրյալները:
Մոտեցում ասելով՝ նկատի ունենք այն աշխարհայացքը, որ գիտնականը
զարգացնում է և կիրառում, երբ որոշակի տեղեկություն կամ գիտելիք է
մշակում քննարկվող նյութի վերաբերյալ: Սա ներառում է այն, թե, ըստ
գիտնականի,

որն է գիտելիք

ստեղծելու

ամենալավ

ուղին՝

գիտական

լաբորատորիաներում տվյալներ ու փաստեր հավաքելը, հաղորդակցվողի
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խոսքային (վերբալ) ու ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) միավորների և դրանց
ընտրությունների ուսումնասիրությունների միջոցով կամ ազգագրականմշակութային մարդաբանական/դաշտային աշխատանքի միջոցով գիտելիք
ստանալը, որի ժամանակ հետազոտողն ապրում է տվյալ մշակույթի ներսում,
որպեսզի ուսումնասիրի գենդերային ինքնությունների ձևավորումը կամ
հասկանա, թե ինչպես են տվյալ մշակույթի ներկայացուցիչները սահմանում
իրենց գենդերային ինքնությունները: Այս աշխարհայացքն ընդգրկում է նաև մի
շարք տեսություններ, որոնք հետազոտողը մշակում է գենդերին առնչվող մի
շարք երևույթներ բացատրելու համար, ինչպես նաև սեռի (գենդերի) ծագման
վերաբերյալ լայնորեն տարածված համոզմունքներն ուսումնասիրելու համար:
Պարզագույն ձևով ասած՝ տեսությունը մի փորձ է՝ ինչ-որ բան
բացատրելու

համար:

Տեսությունը

բացարձակ

ճշմարտություն

չէ,

այլ

համաձայնության մի դրսևորում է, որով փորձում են տեսնել ու բացատրել
աշխարհը որոշակի կոնկրետ ձևով: Անկախ այն բանից՝ մենք դա գիտակցում
ենք, թե ոչ, մեզնից յուրաքանչյուրն էլ ունի տեսություն՝ կյանքի բոլոր կողմերի
վերաբերյալ,

ներառյալ

հաղորդակցության

նաև

մեջ:

գենդերային

Առաջնային

ինքնությունների

տարբերությունը

ձևավորումը

կյանքի

առօրյա

տեսությունների և ակադեմիական տեսությունների միջև այն է, որ առաջինը
ստեղծված է սեփական անձի բարօրության համար, իսկ մյուսը՝ ձևայնության
(ֆորմալության) հարց է: Ակադեմիական տեսությունները պարբերաբար
մշակվում են և ժամանակի ընթացքում ստուգվում ու փորձարկվում:
Դիտողական

դարձնելու (վիզուալացնելու) համար, թե ինչպես է

գիտական կամ հետազոտական մոտեցումը ազդում գիտելիքի կառուցվածքի ու
ձևավորման վրա, հարկավոր է գիտական գործընթացը պատկերել շրջանակի
տեսքով:

Զարգացման

առաջին

փուլում

տեսություններն

ու

գիտահետազոտությունը հիմնված են վարկածների ու համոզմունքների վրա,
որոնք էլ պայմանավորված են սեփական, անձնական և հասարակական
ազդեցությամբ

( Caplan

&

Caplan,

1999 ):

Հետազոտողների

ընտրած

մոտեցումներն ու տեսությունները ազդում են գիտահետազոտական հարցերի
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ու մեթոդների վրա, որոնք իրենք ընտրում և կիրառում են: Իր հերթին սա էլ
ազդում է արդյունքների մեկնաբանման վրա, որն էլ հաստատում կամ հերքում
է նախապես ընտրված տեսությունն ու մոտեցումը: Այնուամենայնիվ, ոչ մի
տեսական

մոտեցում

ամբողջակապես

ներառող

լինել

չի

կարող:

Անհրաժեշտաբար ընտրված մոտեցումը հանգեցնում է նրան, որ հետազոտողը
ուսումնասիրության ընթացքում կենտրոնանում է նյութի մի կողմի վրա՝
թեկուզ և ակնթարթորեն, բայց և անտեսելով մյուս կողմերը:
Այսպիսով՝

տեսությունները

և

գիտահետազոտական

մեթոդները

համոզիչ են այն առումով, որ ստիպում են հետազոտողին ուշադրությունը
սևեռել կոնկրետ մի բանի և ոչ թե մյուսի վրա: Երբ գիտնականները գիտական
մեթոդներ են մշակում, նրանք ձևավորում են այն ուղիները, որով էլ մարդիկ
կոնկրոտ նյութի շուրջ մտածում են: Ինչպես ցույց են տալիս գիտության
փիլիսոփայության և ճարտասանության վերջին ուսումնասիրությունները,
գիտությունն ինքնին քաղաքական է, իսկ լեզուն, որը նկարագրում է գիտական
հայտնաբերումները, ճարտասանական:
Հետազոտության մոտեցման իրական ուժն ընդգծվում է այն փաստով, որ
մարդիկ հակված են մտածելու, որ գիտահետազոտողները հեղինակություններ
են, հետևաբար անտեղի է նրանց կողմից կատարած հետազոտությունը քննել
կամ

դրանց

որևէ

մասը

կասկածի

տակ

դնել:

Սրանով

ամենևին

չի

առաջարկվում, որ գիտահետազոտողները սխալ մեկնաբանություններ են
անում, այլ պարզապես փորձում ենք նշել, որ գիտահետազոտողները, այդ
թվում՝ նաև տվյալ նյութի հեղինակները, իրենց սեփական մշակույթի
արտադրանքի արդյունքն են: Մշակութային ազդեցությունները հիմք են
դառնում վերապահությամբ կատարված, սուբյեկտիվ հետազոտությունների,
որոնց մեջ, ըստ հետազոտողների, մի շարք թեմաներ կարևոր նշանակություն
են

ստանում՝

կնոջ

ու

տղամարդու

միջև

եղած

տարբերությունները

ուսումնասիրելու համար, կամ ինչպես են տարբերվում սպիտակամորթներն ու
սևամորթները՝

եղած

նմանությունները

ընդգծելու

և

ուսումնասիրելու
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փոխարեն, կամ առկա մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են՝

ուժային

տարբերություններն ու անհավասարությունները:
Ընդհանուր առմամբ հետազոտողները երեք հիմնական ուղղություն կամ
մոտեցում են առանձնացնում, ըստ որի՝ կառուցվում է գիտելիքը (West &

Turner, 2004 ): Առաջինն էմպիրիկ կամ պոզիտիվիստական մոտեցումն է: Այս
մոտեցումը

հատկապես

որդեգրում

են

բնական

և

հասարակական

գիտությունները: Վերջինիս պարագայում հատկապես հաղորդակցության
մասնագետներն են շատ կիրառում:
Պոզիտիվիզմը համոզմունքի մի տեսակ է, ըստ որի՝ ճշմարտությունը
օբյեկտիվ է և գոյություն ունի հետազոտությունից զատ, անկախ, անգամ մինչև
հետազոտությունը, հետևաբար կարող է և բացահայտվել, ուրեմն գիտելիքը չի
ստեղծվում:

Այս

տեսության

նպատակն

է

կանխատեսել

և

բացատրել

վարքագծերն ու պահելաձևը, իսկ կիրառված հետազոտական մեթոդները
փորձում են ղեկավարել հնարավոր սուբյեկտիվ ազդեցությունները՝ կիրառելով
փորձարկումներ

ու

հարցումներ,

փորձելով

ավելի

ընդհանրական

եզրակացություններ անել վիճակագրական վերլուծությունների միջոցով,
որտեղ ճշմարտությունը որոշվում է հավանականության տեսության և
օրենքների հիման վրա: Չնայած մյուս երկու ուղղություններն էլ այս մեկից
բավականին տարբերվում են, էմպիրիկ մոտեցումը իշխող դիրքերում է եղել
հատկապես

ամերիկյան մշակույթում, և այն էապես ազդել է մյուս երկու

մոտեցումների զարգացման վրա: Եվ, իրոք, մոտեցումները միմյանցից անկախ
գոյություն ունենալ չեն կարող, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից: Եվ
օրեցօր ավելի շատ գիտնականներ են հասկանում այս մոտեցումները միասին
համակցելու կարևորությունը:
Մյուս մոտեցումը կոչվում է մեկնողական ։ Այն ավելի շատ կիրառվում է
հասարակական

ու

հումանիտար

գիտությունների

ուսումնասիրության

ընթացքում: Այս պարագայում հետազոտողները կարծում են, որ գիտելիքը կամ
ճշմարտությունը օբյեկտիվ չէ և կարող է իրականացվել միայն մարդու
ըմբռնման ու իմացականի միջոցով: Հետևաբար գիտելիքը սուբյեկտիվ է, և
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մարդիկ մեծ դեր ունեն գիտելիքի կամ ճշմարտության ստեղծման մեջ կամ
նրանում, որ իրենք հակված են տեսնել այն որպես ճշմարիտ կամ իրական:
Հետազոտության

մեթոդների

ուսումնասիրության մեջ
ըմբռնողականության
օգտագործվում

ու

տեսության

հիմնանպատակն

է

նկարագրել և հասկանալ մարդու ընկալման ու

շրջանակի

են

միջոցով:

Այս

հետազոտական

ազգագրություն/դաշտային

աշխատանք,

առումով

որակական
խորքային

ավելի

շատ

մեթոդները՝

հարցազրույցներ,

տեքստային վերլուծություն, տեքստային քննադատություն, դիտարկումներ,
որոնք

էլ

առավելապես

ցույց

են

տալիս

համատեքստի

յուրահատուկ

ազդեցությունները:
Երրորդ մոտեցումը կոչվում է քննադատական հետազոտություններ կամ

մշակութային քննադատություն : Սա գիտելիքաստեղծության վերաբերյալ այն
մոտեցումն է, որին շատ հեղինակ-գրողներ կամ մասնագետներ հարում են:
Նշված մոտեցման կիրառման ժամանակ հետազոտողներն իրենց սեփական
քաղաքականությունը չեն թողնում գրադարանի կամ լաբորատորիաների
դռներից այն կողմ: Գիտելիքն ընկալվում է որպես սուբյեկտիվ և քաղաքական
գործոն:

Գիտելիքը

ստեղծվում

է

գերիշխող

մշակութային

գաղափարախոսության համատեքստում: Իսկ գիտական արդյունքները, որոնք
հաճախ սկսվում են ընկալվել որպես փաստեր, ընդունվում են այն պատճառով,
որ համապատասխանում են իշխող մշակութային համոզմունքներին: Այս
մոտեցման ժամանակ կիրառվող մեթոդները շատ նման են մեկնողական
մոտեցման

ժամանակ

կիրառվող

մեթոդներին:

Նշված

պարագայում

որակական և քննադատական մեթոդները հաճախակի կիրառական մեթոդներն
են:
Ըստ

վերոնշյալ

երեք

գիտելիքաստեղծ

մոտեցումների՝

գենդերը

հաղորդակցության մեջ ուսումնասիրելու ժամանակակից մոտեցումները ևս
բաժանվում են երեք խմբի՝ կենսաբանական

(էմպիրիկ) , հոգեբանական

(էմպիրիկ կամ քննադատական) և մշակութային (մեկնողական

կամ

քննադատական) մոտեցումներ: Նրանք, ովքեր գենդերը հաղորդակցության մեջ
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ուսումնասիրելիս

առաջնորդվում

են

կենսաբանությամբ,

գենդերային

տարբերությունները դիտարկում են որպես բնական, կենսաբանական կամ
սեռային տարբերություններով պայմանավորված երևույթ, օրինակ՝ սեռական
օրգաններով,

հորմոններով

և

քրոմոսոմներով։

Այդ

հետազոտողները

հիմնականում կիրառում են հետազոտության քանակական մեթոդներ: Նրանք,
ովքեր կիրառում են հոգեբանական մոտեցումը, հակված են գենդերային
հաղորդակցությունը

դիտարկելու

որպես

անհատի

զարգացմամբ

պայմանավորված երևույթ, որտեղ անհատի վաղ մանկության զարգացման
ընթացքում եղած փորձառությունն անջնջելի հետք է թողնում մարդու հետագա
զարգացման ու ինքնության՝ կանացի կամ առնական ձևավորման վրա: Նրանց
աշխարհայացքը հակված է դառնալու գիտելիքի վերաբերյալ էմպիրիկական
մոտեցման

հետևանք,

չնայած

վերջին

ֆեմինիստական

աշխատանքը

քննադատական մոտեցումն էլ է որդեգրել հոգեբանության մեջ:
Նրանք, ովքեր որդեգրում են մշակութային/քննադատական մոտեցումը,
գենդերային

հասարակական

ազդեցությունների

համատեքստում

հաղորդակցությունը դիտում են որպես միջանձնային հարաբերությունների
շփման արդյունք, ինչպիսին են՝ սպիտակամորթների արտոնությունները,
հայրիշխանական

(պատրիարխալ)

մշակույթ,

լեզվական

կառույցներ,

առնականության և կանացիության մասին կարծրատիպեր: Նրանց մոտեցումն
ընդգրկում

է

մեկնողական

և/կամ

քննադատական

հայացք,

թե

հետազոտողները ինչպես են կառուցում, ստեղծում և ազդում այն ամենի վրա,
ինչը կոչվում է գիտելիք:
Հարկ է նաև նշել, որ թվարկված երեք մոտեցումներն էլ գործնականում
այդքան էլ միմյանցից սահմանազատված չեն, մինչդեռ տեսականորեն նրանց
կարելի է առանձին նկարագրել (Caplan & Caplan, 1999; Fausto-Sterling, 1992 ):
Գուցե և մեր ընթերցողի աշխարհայացքն էլ լինի այնպիսին, ինչպիսին այժմյան
մի շարք գիտնականներին է, այն է՝ այդ բոլոր մոտեցումների համակցությունը:
Թվում է, թե գենդերային որոշ երևույթներ կրում են հոգեբանական գենդերային
դերերի,

մի

մասը՝

սոցիալական

ինստիտուտների,

իսկ
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մյուսն

էլ՝

կենսաբանական դիրքերի ազդեցությունները: Այնուամենայնիվ, պետք է
աչալուրջ և շրջահայաց լինել այն պարագայում, երբ կենսաբանական դիրքերը
դիտվում կամ ներկայացվում են որպես բացարձակ և միակ: Պատմությունը
ցույց է տալիս, որ հենց պատմության ընթացքում այդ նույն կենսաբանական
դիրքերն

օգտագործվել

աֆրոամերիկացիների

են

հանդեպ

կանանց,
կատարվող

բնիկ

ամերիկացիների,

անարդարություններն

ու

անահավասարություններն արդարացնելու համար, կամ պարզապես այն
բանից ելնելով, որ հետազոտողներից ոմանք կարող են հավաստել, որ որոշ
գենդերային հատկանիշներ կրում են զուտ կենսաբանական ազդեցություն, իսկ
տվյալները մնում են զուտ տվյալներ, մինչև մարդիկ չեն սկսում դրանց որևէ
նշանակություն տալ:
Հետագա շարադրանքում մանրամասնորեն կքննվեն

վերոնշյալ երեք

մոտեցումները: Այնուհետև կտրվեն օրինակներ, թե ինչպես է այս կամ այն
մոտեցումն ազդում կնոջ ու տղամարդու ճարտասանության պատմական ու
ժամանակակից հասկացողության վրա: Այս օրինակների նպատակն է ցույց
տալ, թե ինչպես այս կամ այն մոտեցման ըմբռնումը կարող է օգնել ընթերցողին՝
ուսումնասիրելու

առկա

համոզմունքներն

ու

տեսակետները,

որոնք

ղեկավարում են խոսքային նորմերն ու ճարտասանական տեսությունները:
Օրինակները

նաև

օգնում

են

հասկանալ

այս

կամ

այն

մոտեցման

ազդեցությունը հաղորդակցվողների կյանքի ու գործունեության վրա: Նրանք
նաև բացատրում են, թե ինչու են կենսաբանության, հոգեբանության,
մարդաբանության, սոցիոլոգիայի

և մնացած այլ ոլորտները կարևորվում

գենդերը հաղորդակցության մեջ ուսումնասիրելիս:
Հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ դժվար է տարբերակել տարբեր
մոտեցումների ազդեցության ուժգնությունը նման ուսումնասիրության մեջ,
մենք որդեգրելու ենք սոցիալական համատեքստի մոտեցումը ( Henley &

Kramarae, 1991 ): Նշված մոտեցումն առաջարկում է հետազոտողներին դադարել
միմյանց հետ վիճել, թե մոտեցումերից որ մեկն է ավելի ճիշտ կամ
համապարփակ՝ դրա փոխարեն որդեգրելով և արժևորելով այլընտրանքային
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տեսանկյունների կարևորությունը՝ շարունակելով ուսումնասիրել և քննել
գենդերացված կյանքերի և գործունեության սոցիալական հետևանքներն ու
ազդեցությունը: Հետազոտական մոտեցումները չպետք է միմյանց հետ մրցեն,
այլ պետք է մեկը մյուսին փոխլրացնեն՝ միասին ապահովելով ուսումնասիրվող
նյութի վերաբերյալ ավելի ընդգրկուն պատկեր և տեսակետներ:

Կենսաբանական մոտեցումներ

Երբ կարդում ենք հետազոտություններ, տեսություններ, կրոնական
բնույթի աշխատություններ կամ հանրամատչելի (պոպուլյար) գրականություն,
որտեղ

ասվում

է,

որ

կանացիության

և

առնակության

գենդերացված

ինքնությունները կամ դրանց երկակիությունը ամբողջապես պայմանավորված
է բնական-կենսաբանական գործոններով, այն է՝ կենսաբանական սեռով, և որ
նկատելի տարբերությունները հենց

պայմանավորված են գործոնով, ապա

հեղինակի դրույթները կենսաբանական ուղղվածություն են կրում, մոտեցումը
ևս կենսաբանական է: Սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հեղինակն
ամբողջապես ժխտում կամ մերժում է հոգեբանական կամ մշակութային
ազդեցությունները, այլ միայն այն, որ

նա առաջնային է համարում

կենսաբանական գործոնը և գենետիկան, իսկ երկու կենսաբական հակադիր
սեռերի առկայությունը ենթադրում է համապատասխանաբար երկու հակադիր
գենդերների ձևավորում ( Fausto-Sterling, 1992; Tavris, 1992 ): Նմանատիպ
հետազոտությունները հիմնականում կենտրոնանում են տարբերությունների
երեք կողմի՝ քրոմոսոմների, հորմոնների և սեռական օրգանների ու ուղեղի
զարգացման վրա:

Քրոմոսոմներ

69
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պտղի սեռը որոշվում է քրոմոսոմներով: Ավելի հաճախ քննարկվում է, թե
կնոջ և տղամարդու քրոմոսոմները որքանով են միմյանցից տարբեր, քան թե
որքանով են միմյանց նման: Մարդ արարածն ունի 23 զույգ քրոմոսոմ, որոնցից
22 զույգը նույն է թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց մոտ: Պտղի սեռը մինչև 6-րդ
շաբաթն անորոշ է: Մինչև

7-րդ շաբաթը XX և XY քրոմոսոմները դեռ

տարբերակված չեն ( Carroll, 2005; Strong, DeVault, & Sayad, 1999 ): Եթե փորձենք
վերհիշել

մեր

դասընթացները,

կենսաբանության
ապա այնտեղ

կամ

հստակորեն

անատոմիայի

նորմատիվ

ասվում է,

կանայք

որ

և

տղամարդիկ ունեն X քրոմոսոմներ, բայց միայն տղամարդիկ ունեն Y
քրոմոսոմ: Ահա և XY քրոմոսոմային զույգն էլ որոշում է պտղի արական սեռը:
Մինչդեռ կանայք ընդհանրապես ունեն XX քրոմոսոմային զույգ: Ասվում է

ընդհանրապես , քանի որ թեև հաճախ չի գիտակցվում, բայց, այնուամենայնիվ,
կան մարդիկ, որոնք ունեն քրոմոսոմային այլ համակցություններ՝ XO, XXX,
XXY կամ XYY: Եվ բոլոր դեպքերում, եթե համակցության մեջ առկա է Y
քրոմոսոմ, ապա պտուղը համարվում է արական սեռի: Մինչդեռ, ինչպես
նախորդ

քննարկումներից

մեկում

նշվել

է,

ինտերսեքսուալ

մարդկանց

առկայությունը վկայում է այն մասին, որ կան ավելի քան երկու սեռեր: Չնայած
քրոմոսոմները որոշում են մարդու կենսաբանական սեռը, այնուամենայնիվ, մի
հարց մնում է անորոշ. արդյո՞ք սեռը կամ քրոմոսոմները որոշում են մարդու
գենդերային ինքնությունը: Մինչ օրս ոչ մի հետազոտություն դեռ չի սահմանել
կամ հաստատել նման կապ: Այնուամենայնիվ, կան որոշ հետազոտություններ,
ըստ որոնց՝ արական սեռն կապվում է ֆիզիկական ուժի հետ:
Y քրոմոսոմը զարգացնում է ներքին ու արտաքին տարբերություններ
սեռական
ճարպային

օրգաններում

և

ճարպային

տարբերությունները

տարբերություններին.

տղամարդիկ

հյուսվածքներում:

սերտորեն

առնչվում

սովորաբար

Իսկ
են

ճարպային

մարմնի

մկանային
ավելի

քիչ

կուտակումներ և մկանային ուժեղ համակարգ զարգացելու ավելի մեծ
կարողություն ունեն: Տղամարդիկ նաև հակված են ավելի մեծ ուժ ունենալու,
որովհետև

նրանք

արյան

ավելի

բարձր

ճնշում

ունեն

և
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ֆիզիկական

գործողությունից հետո ավելի շուտ են վերականգնվում ( Stockard & Johnson,

1980): Տղամարդու հետ համեմատած՝ կնոջ մարմինը սովորաբար 10%-ով ավելի
շատ ճարպ է պարունակում ( Bailey & Bishop, 2001): Ինչ վերաբերում է
ֆիզիկական

դիմացկունությանը,

ապա

այս

պարագայում

սեռային

տարբերություններն ավելի աննկատ են դառնում:
Կնոջ ծննդաբերելու կարողությունը համարվում է դիմացկունության և
տոկունության բարձր ցուցանիշ: Արական սեռի պտուղը ներարգանդային
զարգացման ընթացում ավելի հակված է խնդիրներ, իսկ ծննդյան ընթացքում
նաև արատներ ունենալու: Սովորաբար տղաների ծնվելու ընթացքը մեկ ժամ
ավել է տևում, և արական սեռի պտղի մահացելիության ցուցանիշն ավելի
բարձր է, քան իգական սեռինը ( Davis, Gottlieb, & Stampnitzky, 1998; McLoughlin,

Shryer, Goode, & McAuliffe, 1988 ): Կանայք սովորաբար ավելի երկար են
ապրում, քան տղամարդիկ, չնայած որոշ հանգամանքներից կախված՝ կարող է
և հակառակը տեղի ունենալ, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ կանայք իրենց
առողջությանը վերաբերող հարցերում ավելի խնդրային վարքագիծ կարող են
դրսևորել, օրինակ՝ կարող են ավելի շատ ծխախոտ օգտագործել և այլն
( Charchar, 2003 ):
Իսկ ինչքանո՞վ են կապված

մարդու սեռական օրգանները մարդու

գենդերի հետ: Իրականում պատասխանը պայմանավորված է ավելի

շատ

հասարակական կարծիքով ու սպասումներով, հասարակության կողմից
սեռականության/սեքսուալության և սեռական օրգանների պատկերմամբ, քան
թե օրգանների իրական գործառույթով: Դեռ վաղուց հոգեբան Զիգմունդ Ֆրոյդը
նշել

է

տղամարդու

սեռական

օրգանը՝

որպես

ուժի

և

իշխանության

փոխաբերություն. կյանքի բոլոր ասպարեզներում, արվեստագետներից սկսած
մինչև լրագրողներ և պատմաբաններ, նշել են այդ օրգանը որպես հզորության,
առնականության, հասունության և տղամարդու կողմից իր իրավունքները
հաստատելու

պայման:

խորհրդանիշներից

Դեռ

մեկը:

վաղուց

այն

Գենդերային

դարձել
ու

է

առնականության
հաղորդակցության

ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնագետներ Դայան Իվին և Ֆիլ Բակլանդը
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նշել են, որ տղամարդու սեռական օրգաններն արտաքնապես ավելի նկատելի
են, քան կնոջ սեռական օրգանները, և այդ երևույթը կարող է առիթ դառնալ, որ
տղամարդու սեռական օրգանն

ավելի

բացահայտորեն

ասոցացվի,

առնչություն ունենա ուժի հետ, քան կնոջ սեռական օրգանը. կնոջ սեռական
օրգանների հասարակական մեկնաբանությունները կնոջը դարձնում են
արձագանքող, ընդունող, հետևող և տղամարդու որոշմանը ենթակա:
Չնայած նրան, որ թե՛ տղամարդու, թե՛ կնոջ սեռական օրգանները
որոշակի նմանություններ ունեն, այնուամենայնիվ համեմատությունը լիարժեք
չէ: Մրցանակակիր Նատալի Անգիերը գրում է, որ ծլիկը պարզապես նյարդային
մի մեծ կուտակում է, ավելի կոնկրետ այն 8000 նյարդային հյուսվածքից է
բաղկացած: Այն նյարդային ամենամեծ կուտակումն է, որ կարելի է գտնել
մարմնի որևէ մասում՝ ներառելով մատները, շրթունքները, լեզուն: Ծլիկը
կրկնակի շատ նյարդեր է պարունակում, քան առնանդամը ( 1999: 63-4): Բայց
վերհիշենք մի կարևոր փաստ. գիտական տվյալները դեռ ոչինչ չեն նշանակում
մինչ այն պահը, երբ մարդ արարածն է դրան իմաստ ու նշանակություն տալիս
որոշ խորհրդանիշների միջոցով:
Այսպիսով՝

կնոջ

սեռական

օրգաններն

արտաքնապես

ավելի

անտեսանելի են, տղամարդունը՝ ավելի ակնհայտ: Մինչդեռ եթե այդ ամենը
դիտվի այլ տեսանկյունից, պատկերը հակառակն է. Կնոջ սեռական օրգանը իր
գործառույթով որպես հաճույք ստանալու օրգան ավելին է՝ հաշվի առնելով
նյարդային

հանգույցների

քանակը:

Այսպիսով՝

սեռական

օրգանների

նշանակությունը հռետորական/փիլիսոփայական կառուցվածք ունի:
Տրամաբանորեն վերարտադրողական կարողությունը ևս մի քանի այլ
ունակություններ

և

հատկանիշ

է

ենթադրում՝

ազդելով

«գենդեր»

հասկացության և գենդերային դերերի վրա. նա, ով լույս աշխարհ է բերում
երեխային, պետք է նաև նրա հիմնական խնամողը լինի: Իվին և Բակլանդը
գրում են, որ տղամարդու և կնոջ վերարտադրողական կարողություններն
ավելի սոցիալական, մեկնողական հիմքեր ունեն, քան կենսաբանական կամ
գործառական: Այն փաստը, որ կինն է ծննդաբերում, վերջինիս ասոցացնում է
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խնամելու և հոգ տանելու հետ: Երեխային կրծքով կերակրելը ևս մեկ անգամ
վերահաստատում է այդ

առնչությունը, կապը: Իսկ տղամարդու կողմից

բեղմնավորելը դիտվում է պտղի ձևավորման ընթացքում զուտ տղամարդու
մասնակցություն: Ցանկանալով ցույց տալ, թե վերարտադրողականությունը
որքանով է ազդում գենդերի վրա՝ վերոհիշյալ երկու գիտնականներն նշել են,
որ

ավանդական

գենդերային

դերերը

դժվար

թե

նույնը

լինեին,

եթե

վերարտադրողական գործընթացը լիներ հակառակը:

Հորմոններ

Հորմոնները սկսում են պտղի վրա ազդել՝ ներարգանդային 7-րդ
շաբաթվանից

սկսած:

Նրանք

պայմանավորված

են

քրոմոսոմային

տարբերություններով: Եթե պտուղն ունի Y քրոմոսոմ, ապա այն կսկսի
արտադրել

մեծ քանակության

անդրոգեն.

հորմոններ, որ

հետագայում

կզարգացնեն պտղի արտաքին ու ներքին արական օրգանները: Պտուղը, որ
չունի Y քրոմոսոմ, միայն սահմանափակ քանակով կարտադրի անդրոգեն և
համապատասխանաբար կզարգացնի իգական սեռական օրգաններ:
Շատ հաճախ շրջանառության մեջ է դրվում այն համոզմունքը, որ
գոյություն ունի հստակ տարբերություն կնոջ ու տղամարդու հորմոնների միջև,
բայց նման դրույթներն ուղղակի սխալ են: Պիտակավորել էստրոգեն և
պրոգեստերոն հորմոնները՝ որպես իգական սեռի հորմոններ, իսկ անդրոգենն
ու տեստոստերոնը՝ որպես արական սեռի հորմոններ, պարզապես սխալ է:
Նրանցից յուրաքանչյուրն էլ առկա է մարդու օրգանիզմում, իհարկե, տարբեր
քանակով ( Caplan & Caplan, 1999 ): Անգամ որոշ կանայք ավելի շատ են
տեստոստերոն արտադրում, քան արական սեռի որոշ ներկայացուցիչներ, և
նաև հակառակը:
Հորմոններն
Հասունության

ազդում

ընթացքում

են

մարդու

վրա

տեստոստերոնը

ողջ

կյանքի

նպաստում

է
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ընթացքում:
ցածր

ձայնի

ձևավորմանը,

մարմնի

մազակալմանը,

տղամարդու

և

կնոջ

սեռական

օրգանների ձևավորմանը և այլն (Gadpaille, 1975 ): Կա կարծիք, ըստ որի՝
տեստոստերոնի մեծ քանակության դեպքում տղամարդիկ ֆիզիկապես և
սեռապես ավելի ագրեսիվ են:

Հաճախ նաև կարծիք է հայտնվել, որ

տեստոստերոնը կապված է իշխելու, ուժ կիրառելու, իշխանություն ստանալու,
զայրույթ ու ագրեսիա արտահայտելու հետ (Scwartz & Cellini, 1995 ):
Որակական

ուսումնասիրություններից

մեկի

ժամանակ,

որին

մասնակցել են 4462 ռազմական վետերաններ, գիտնականներ Ջեյմս Դաբսը և
Ռոբին

Մորիսը

(1990)

պարզեցին,

որ

տեստոստերոնի

չափից

մեծ

քանակությունը կապված է թմրանյութերի օգտագործման, իրավազանցության,
անկարգապահությունների և բռնության հետ:
Մեկ այլ հետազոտության համաձայն՝ արական և իգական սեռի
երեխաները հավասարապես են ագրեսիա դրսևորում: Միայն ժամանակի
ընթացքում, երբ երեխաները հասկանում են, թե ինչ է ակնկալվում իրենցից,
աղջիկ

երեխաները

պակաս

ագրեսիվ

են

դառնում,

թուլացնում

են

լարվածությունը, իսկ տղաները՝ հակառակը ( A. Campbell, 1993 ): Հորմոնների և
ագրեսիայի մասին վերլուծություններից մեկում բժշկական գիտությունների
պրոֆեսոր Անն Ֆաուստո-Ստերլինգը (1992) պարզեց, որ արդյունքներն
անկայուն են: Միայն հորմոնները բավական չեն՝ ագրեսիվ վարքագիծը
բացատրելու համար:
Էստրոգենը կապված է դաշտանային ցիկլի հետ և առաջ է բերում որոշ
փոփոխություններ այդ շրջանում: Նախքան Էստել Ռամեի կողմից (1976)
կատարված հետազոտությունը, ըստ որի՝ կանանց հուզական (էմոցիոնալ)
փոփոխական վիճակը

կապված է հորմոնալ ցիկլի փոփոխության հետ,

բժշկությունը հաճախ կանանց դաշտանային շրջանի անհանգստությունները
վերագրում է մելամաղձությանը: Ի հավելումն դրան՝ այդ ամենը կապվում էր
կլիմակտերիկ՝ դաշտանադադարի շրջանի հետ: Մի շարք հետազոտություններ
վկայում են, որ

կանանց շատերի հուզական և ֆիզիկական ցավերը

դաշտանային ցիկլի ժամանակ պայմանավորված են ֆիզիոլոգիայով, այսինքն՝
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հորմոնալ տատանումներով, բայց այն համոզմունքը, որ բոլոր կանայք են
գերզգացմունքային են կամ ֆիզիկապես տառապում են այդ շրջանում, կրկին
սխալ է: Ոչ բոլոր կանայք են տառապում, այսպես կոչված, նախադաշտանային
սինդրոմով (premenstrual syndrome – PMS), իսկ նրանք, ովքեր այդ ամենը զգում
են, անենևին էլ չեն տառապում կամ հիվանդ չեն. նրանք պարզապես
կենսաբանական նորմալ գործընթացի մեջ են գտնվում ( Tavris, 1992 ):

Ուղեղի զարգացում

Մարդկային

ուղեղը

հետազոտվել

է

գենդերային

և

սեռային

տարբերությունների ուսումնասիրության համար: Որոշ վկայություններ կան,
որ կանայք և տղամարդիկ օգտագործում են ուղեղի կիսագնդի այս կամ այն
մասը:

Շատերը

հավատացած

են,

որ

ուղեղի

ձախ

կիսագունդը

պատասխանատու է լեզվական հմտությունների, վերացական (աբստրակտ)
մտածողության զարգացման, ինչպես նաև գծային, տրամաբանական և
մաթեմատիկական

հմտությունների

համար:

Մինչդեռ

աջ

կիսագունդը

պատասխանատու է հոլիստիկ, ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) գործունեության,
ինչպես նաև տարածական հմտությունների համար:
Որոշ կենսաբանների կարծիքով՝

տղամարդկանց մոտ ուղեղի ձախ

կիսագունդն ավելի զարգացած է, հետևաբար նրանց մոտ առավելապես
զարգանում են այն հմտությունները, որոնք կապված են այդ կիսագնդի հետ,
մինչդեռ կանանց մոտ ավելի զարգացած է աջ կիսագունդը, և զարգացած են այդ
կիսագնդին համապատասխան հմտությունները, օրինակ՝
կանացի

հարաբերություններին

ներըմբռնողականությունը

հարիր

(ինտուիցիան):

Եվ

ավանդական

հմտություններն
տարիներ

և

շարունակ

գիտնականները դեռ գիտական որոնումների մեջ են, թե որ կիսագունդը որ
սեռի (գենդերի) մոտ է ավելի զարգացած ( Tavris, 1992 ), և այդպես էլ երբեք
համակարծիք չեն, որովհետև եզրակացությունները միշտ էլ թերի են լինում:
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Կա մի այլ կարծիք ևս։ Կան գիտնականներ, որոնք կարծում են, թե
կանայք հավասարապես են կիրառության մեջ դնում ուղեղի երկու կիսագնդերն
էլ, որովհետև ուղեղի երկու կիսագնդերն իրար կապող ուղեղի այն հատվածը՝
միացնող որդը (լատին. corpus callosum), ավելի մեծ է կանանց մոտ: Սա առաջ
է քաշվել՝ բացատրելու համար, թե ինչու կանանցից շատերը լեզվական լավ
հմտություններ

և

ուրիշների

հույզերն

ու

ապրումներն

ավելի

շուտ

կանխորոշելու ( Begley & Murr, 1995 ), ինչպես նաև ուղեղի երկու կիսագնդերը
միաժամանակ օգտագործելու

ունակություններ ունեն: Այնուամենայնիվ,

անկախ ուղեղի «միացնող որդի» ծավալից՝ նեյրոնների արագ հոսքը դեպի
երկու կիսագունդ ապահովված է հավասարապես:
Հոգեբան Դեյվիդ Մեյերը (2004) վիճարկում է այն, որ մարդիկ հատուկ
հմտությունների համար օգտագործում են ուղեղի միայն մեկ կիսագունդը: Դրա
փոխարեն մարդ արարածը գրեթե միշտ օգտագործում է երկու կիսագնդերն էլ,
որովհետև տեղեկության մշտական հոսք կա մի կիսագնդից դեպի մյուսը:
Սոցիալական հոգեբան Կարոլ Տավրիսը (1992) գրում է. «Հիրավի, ուղեղի
երկու

կիսագնդերն

ունեն

տարբեր

առանձնահատկություններ,

բայց

պարզամտություն կլինի հայտարարել, որ մարդկային ունակությունները
բաշխված

են

երկու

հակադիր

մասերում»:

Մարդկային

ուղեղի

երկու

կիսագնդերը միմյանց հետ համագործակցում են և մեկը մյուսին լրացնում:
Օրինակ, երբ կիսագնդերից մեկը վնասված է, մյուսը դրա փոխարեն իր վրա է
վերցնում վնասված կիսագնդի աշխատանքը: Սա վկայում է այն մասին, որ
երկու կիսագունդն էլ ունեն մյուս կիսագնդի գործառույթը կատարելու
նյարդաբանական կարողություն: Չնայած ճկունությունը տարիքի հետ մեկտեղ
նվազում է, բայց այն երբեք չի վերանում: Երկու կիսագնդերը փոխկապակցված
են ( Meyers, 2004 ):
Գիտնականները հայտնաբերել են ավելի կայուն կապեր սեռային
տարբերությունների

ու

մտավոր

խնդիրների,

լարվածության

(սթրեսի),

հորմոնների ու հիշողության միջև ( Cahill, 2005 ): Այս հայտնագործությունները
վկայում են, որ տղամարդկանց շրջանում կատարվող հետազոտությունները ու
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բժշկական զննումները

չեն կարող միանշանակ տարածվել կանանց վրա,

անգամ ավելին՝ առհասարակ բոլորի վրա հավասարաչափ: Ի լրումն սրան՝
Գիտությունների ազգային ակադեմիան (ԱՄՆ) հայտարարել է, որ սեռական
կողմնորոշվածությունը

կարող

է

ուղեղի

տարբերությունների

կողմից

ազդեցություն կրել: Ուղեղի երկու կիսագնդերը միացնող նյարդաթելերի հզոր
խուրձը, որը կոչվում է բրտամարմին , միասեռականների մոտ մի փոքր ավելի
լայն է, քան հետերոսեքսուալների մոտ ( Elias, 1992 ):
Մի այլ գիտական հետազոտություն փաստել է, որ երկվորյակները, որոնք
մեծանում են առանձին, հակված են միևնույն սեռական կողմնորոշումն
ունենալու ( Whitam, Diamond, & Martin, 1993 ): Բայց մի բան դեռ հստակ չէ.
արդյո՞ք նյարդային այդ խուրձը հակված է փոփոխման: Ի լրումն այս ամենի՝
գիտնական Վիլյամ Բայնն ասել է (2005), որ միայն քանակական չափի
տարբերությունները չեն կարող հստակորեն պայմանավորված լինել սեռական
կողմնորոշման որակական տարբերություններով:
Չնայած գոյություն ունեն կենսաբանական ազդեցությունների որոշ
փաստեր, կապը գենդերի հետ այդքան էլ պարզ չէ, որքան առաջին հայացքից
կարող է թվալ: Մի պահ միայն պատկերացնենք, թե արդյոք մարդու արտաքին
սեռական օրգանները կարող են որոշել, թե նա ավելի լավ խոհարարական
հմտություններ ունի, թե որպես ավտոմեխանիկ ավելի լավ իրեն կդրսևորեր:
Մի բան հստակ է. միայն կենսաբանությունը չի կարող սահմանել մարդու
գենդերային ինքնությունը, ինչպես նաև այն չի կարող ձևավորել գենդերային
կամ գենդերացված հաղորդակցություն: Այլապես բոլոր ժամանակներում բոլոր
կանայք ու

տղամարդիկ բոլոր մշակույթներում ու բոլոր երկրներում

աշխարհով մեկ կցուցաբերեին գենդերային միևնույն վարքագծերը:
Կենսաբանական

կապը

գենդերի

հետ

կարող

է

հավանաբար

մեկնաբանվել ավելի շատ որպես ազդեցություն, քան թե ուղղակի պատճառ
( Reiss, 2000 ): Կենսաբանության ազդեցությունն ավելի շատ առնչվում է այն
համոզմունքներին և ակնկալիքներին, թե ինչպես պետք է կանայք ու
տղամարդիկ հաղորդակցվեն:
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Հռետորական ամփոփում
(պատմական ակնարկ)

Պատմականորեն

կանանց

կենսաբանական

տարբերություններն

օգտագործվել են որպես միջոց՝ արդարացնելու հասարակական ասպարեզից
նրանց

բացակայությունը

կամ

նրանց

մասնակցության

բացառումը:

Ճարտասանության պրոֆեսոր Կարլին Կորս Քամպբելը (1989) ընդհանրացնում
է 1900-ական թվականներին շրջանառության մեջ եղած դրույթներն այն մասին,
որ կանանց ուղեղի չափն օգտագործվում էր՝ ապացուցելու, որ կանայք
ուղղակի ունակ չեն ներգրավվելու ռացիոնալ քննարկումների մեջ․ մի բան, որը
անհրաժեշտություն էր քաղաքական և բիզնեսային ոլորտում:

«Ավելին, նրանց փոքրիկ, ինչպես նաև նուրբ ու զգայուն նյարդերը չեն
կարող

դիմանալ

հասարակական

քննարկումների

ճնշմանն

ու

լարվածությանը» ( հ. 1, էջ 11)։
Ոմանք ավելացնում էին, որ կանանց կրթելը կամ նրանց կրթություն
ստանալու հնարավորություն տալը կարող էր վնասել և «հյուծել» նրանց
արգանդը:
Ի

լրումն

սրան՝

կանանց

ենթադրյալ

ֆիզիկական

թուլությունը

պատճառներից մեկն էր համարվում, ըստ որի՝ նրանք ընտրական իրավունք
չունեին:

Իսկ

սևամորթ

կանանց

ընտրական

իրավունքը

պարզապես

քննարկման ենթակա չէր: Բայց հաշվի առնելով սևամորթ կնոջ ֆիզիկական մեծ
ուժը՝ ենթադրվում էր, որ նրան այդ իրավունքը պետք է տրվեր:
Այլին Ս. Կրադիտորի ընտրական իրավունքի շարժման պատմությունը
(1965) ընդգծում է այն փաստը, որ ընտրելու իրավունքը կապվում էր
ֆիզիկական ուժի հետ.

«Եթե կանայք ընտրեին… ապա ընտրազանգվածի մի մասը ունակ չէր
լինի ստիպելով կիրառել իր մանդատը, և արատավոր մի շարք տարրեր
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կդիմեին բռնության: Քվեարկել չէր նշանակի պարզապես մեկի կարծիքն
արձանագրել. այն կլիներ պահանջ և հետևապես նաև անիմաստ և աննպատակ
կլիներ, մինչև չկիրառվեր հասարակության ուժեղ մասսայի կողմից» (էջ 28):
1910 թվականին Նյու Յորքի ընդդեմ կանանց ընտրական իրավունքի
ասոցիացիան ԱՄՆ կոնգրեսին ներկայացրեց մի դրույթ՝ նշելով, որ կանանց
ընտրական իրավունք տալը կնշանակեր ընտրազանգվածի մեջ ներառել ոչ
մարտական մի զանգված, որն ունակ չէր լինի կարգադրելու իր իսկ սեփական
կանոնները ( 1910:

88 ): Այլ կերպ ասած՝ ֆիզիկական ուժն անհրաժեշտ էր,

որպեսզի քվեարկությունն ուժ ունենար: Ենթադրյալ գիտական փաստը
օգտագործվում է՝ անհավասար վերաբերմունքն արդարացնելու համար, որն էլ
ստիպում է գենդերային տարբերությունները ներկայացնել որպես զուտ
կենսաբանական փաստ:

Հռետորական ամփոփում
(ժամանակակից ակնարկ)

Պատմությունը,

որը

սահմանում

է

կնոջ

ու

տղամարդու

դերը

հասարակության մեջ, ամենևին էլ միայն անցյալին չի վերաբերում: Կնոջ
վարքագծի

ու

պահելաձևի

մասին

հասարակական

քննարկումները

շարունակվում են: 2005 թվականի մայիսին ԱՄՆ զինված ուժերի կոմիտեն
Կոնգրեսին ուղարկում է մի մշակված դրույթ-օրինագիծ, որը դեռ 1994
թվականին

պետք

է

դառնար

պենտագոնյան

քաղաքականություն։

Այն

արգելելու էր կանանց ծառայությունները միայն ստորին շարքերում կամ
գծերում:

Դրույթը պահանջում

ընդլայնման

վերաբերյալ

էր կանանց

ռազմական

մարտական

իրավունքների

որոշումների

վերանայում:

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով այն, որ մի շարք պատերազմների ժամանակ
իրական առաջին գիծ

գոյություն չունի որպես այդպիսին, կանայք, որորնք
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մարտական թեժ գծերում չեն գտնվում, հայտնվում են մարտական տարբեր
իրավիճակներում:
2005 թվականի մայիսյան օրինագծի արդյունքում, որը քննարկման մեջ
էր, 34 կին զինվոր էր սպանվել, իսկ 260-ը՝ վիրավորվել: Կենսաբանորեն
պայմանավորված

նման

որոշումները

վերաբերում

էին

նաև

կանանց

ռազմական ակադեմիաններում ընդունելությանը ( Shannon Faulkner & the

Citadel, Schriver, 2003 ): Այնուամենայնիվ, այս օրինագծի շուրջ քննարկումներն
ու մտորումները նույնպես շարունակվում են: Մի շարք մարտական և
ռազմական խմբեր, այդ թվում՝ նաև հենց Պենտագոնը, դեմ էին այս օրինագծին
և անում էին հնարավոր ամեն ինչ՝ օրինագիծը քննարկումից դուրս թողնելու
համար ( Tyson, 2005 ):
Այնուամենայնիվ, կենսաբանական տարբերությունները օգտագործվում
են ոչ միայն կանանց նկատմամբ անհավասարություն տարածողների կողմից,
այլ նաև նրանց, ովքեր փորձում են կանանց օգնել: Որոշ էկոֆեմինիստներ և
խաղաղության կին ակտիվիստներ հավատում են, որ կինը կենսաբանորեն
ծնունդ տվող, հետևաբար արարող է, և նրա սկզբունքներին ուղղակիորեն դեմ
է ցանկացած արարք, որն իր հետ մահ է բերում:
Հաղորդակցման

մասին

կենսաբանորեն

սահմանված

մոտեցման

ամենավառ օրինակներից մեկը Միլեր Ջիրհարթի 1979 թվականին լույս տեսած
աշխատությունն է («Womanization of Rhetoric»), որտեղ նա նշում է, որ
ճարտասանության ողջ պատմությունը ողողված է բռնությամբ և հիմնված է
վերջինիս վրա: Նրա հիմնական միտքն այն էր, որ առհասարակ ուրիշներին
փոխելու պայմաններ ստեղծելը ինքնին վատ երևույթ չէ, բայց բռնությունը՝
որպես մի մտադրություն, որը հակված է մյուսներին փոխելու, արդեն վատ է:
Նրա խոսակցության հիմնական տեսակի՝ նմուշօրինակի (մոդելի) վերաբերյալ
քննադատությունն այն է,

որ այդ տեսակը շատ «արականակենտրոն»

է:

Այսպիսով՝ նա կարծում է, որ ճարտասանությունը կանացի կողմ էլ կարող է
ունենալ, իսկ դրա բացահայտումը կարող է լինել մյուսի հանդեպ այլընտրանք:
Այն հաղորդակցման ողջ միջավայրը դիտարկում է որպես կանացի «արգանդ»:
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Ջիրհարթի

կարծիքով՝

հաղորդակցությունն

ամբողջությամբ

պետք

է

դիտարկվի որպես «իգականամետ» (կնամետ) և կանացիակերպ մի երևույթ, որն
էլ թույլ կտա նվազեցնել լարվածությունը, բռնությունը և հնարավոր ագրեսիան:
Այսինքն,

որպեսզի

մենք

լինենք

կամ

դառնանք

բռնություն

չկիրառող

հաղորդակցվողներ, բոլորս պետք է կնանման կամ կանացիակերպ դառնանք:
Ավելի ընդլայնելով այս աշխատանքի սահմանները՝ հաղորդակցության
ուսումնասիրության պրոֆեսորներ Սոնյա Կ. Ֆոսսը և Սինդի Լ. Գրիֆին 1995
թվականին
անվանեցին

առաջարկեցին

հրավիրյալ

այլընտրանքային

(invitational)

ճարտասանություն,

ճարտասանություն :

որն

Ընդունելով

Ջիրհարթի փոխարկման կամ նվաճող տեսակի (մոդելի) քննադատությունը՝
նրանք

համաձայնում

են

այն

մտքին,

որ

համոզմանը

ուղղված

ճարտասանությունը ինքնին պարունակում է բռնություն, կամ այն բռնության
մի տեսակ է: Ի տարբերության դրան՝ իրենց կողմից առաջարկվող հրավիրյալ

ճարտասանությունը մի կառուցվածք է, կաղապար (մոդել), որտեղ հրավիրվում
է բոլորին՝ քննելու տեսակետները, հասկանալու միմյանց, այլ ոչ թե զուտ մի
բան համոզելու կամ կարգադրելու: Այստեղ լիովին բացակայում են այն
ջանքերը, որոնք մյուսին մի բան կհամոզեն: Դրա փոխարեն հիմնանպատակ է
նաև հասկանալ և արժևորել այլ մարդկանց տեսակետները: Սա ավանդական
ճարտասանության

այլընտրանք

է,

որը

դիտարկվում

է

որպես

հավասարություն հաստատող և տարբեր արժեքներ գնահատող մի միջոց:
Ֆոսի և Գրիֆիի կարծիքով՝ չնայած իրեն կողմից մշակված տեսությունը
ներառում է ավելի շատ կանանց բնորոշ հատկանիշներ, այնուամենայնիվ այն
հրավեր է բոլորին, այդ թվում՝ տղամարդկանց՝ նշված տեսությունը քննարկելու
և կիրառելու համար: Այնուամենայնիվ, այստեղ մի հանգամանք հաշվի չի
առնվում. տեսության մեջ դեռ առկա է բացարձակայնության սկզբունքը, ըստ
որի՝ բոլոր կանայք մի ձևով են մտածում և գործում, իսկ բոլոր տղամարդիկ՝ այլ
ձևով: Չնայած նմանատիպ մոտեցումները փորձում են գործել

կանանց

բարօրության համար, բայց միաժամանակ նրանց հիմքում դեռ ընկած են
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կենսաբանական մի շարք հանրահռչակ համոզմունքներ ու սահմանումներ,
որոնք ինքնին խնդրահարույց են:

Հոգեբանական մոտեցումներ

Երբ կարդում ենք որևէ աշխատություն, հետազոտություն, գիտական
հոդվածներ, տեսություն կամ որևէ հանրահռչակ նյութ, որոնց

պնդմամբ՝

գենդերը մարդու անհատականությամբ է պայմանավորված, նման նյութի
հեղինակի դրույթները հավանաբար հոգեբանական հիմքեր ունեն, հեղինակի
մոտեցումը ևս հոգեբանական է: Նրանք, անշուշտ, չեն հայտարարում, որ
կենսաբանությունը կամ մշակույթը ոչ մի ազդեցություն չունի այդ գործում, այլ
պարզապես ավելի կողմնակից են այն մտքին, որ մարդկային ինքնությունը
դառնում է գենդերացված վաղ տարիքում՝ պայմանավորված այդ տարիքում
մարդու ունեցած փորձառությամբ: Ավելին, այս մոտեցման կրողներից ոմանք
կարծում են, որ երեխայի գենդերը ձևավորվում է 1-3 տարեկան հասակում
( A. Campvell, 1993 ): Չնայած կան մեկը մյուսից տարբեր մի շարք հոգեբանական
տեսություններ, դրանք բոլորն էլ առաջ են քաշում մեկ ընդհանուր գիծ․ մարդու
սեռը մարդու գենդերային ինքնության հետ կապված է մարդու մտերիմ
հարաբերությունների ազդեցության ներքո: Տեսությունները ընդունում են նաև
մարդու ճանաչողական գենդերային կառուցվածքի (սխեմայի) և ենթադրյալ
ներիմաստային համոզմունքների վրա մշակույթի ազդեցությունը:

Հոգեվերլուծություն

Ռոզալինդ Մինսկին (1998) հոգեվերլուծության ընդհանուր ոլորտը
բացատրում է հետևյալ կերպ. « Հոգեվերլուծության տեսությունն առաջնային

վերաբերում է նրան, թե ինչպես վաղ մանուկ հասակի մարմնական և
զգայական

փորձառությունները

խորհրդանշորեն

վերածվում
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են

ենթագիտակցականի, որտեղ կինն ու տղամարդը իրենց իսկ մշակույթի
ներսում ապրում են իրենց հետագա կյանքը՝ որպես իգական և արական սեռի
ներկայացուցիչներ՝ «կանացի» կամ «առնական»» (էջ 6)։
Հոգեվերլուծության և գենդերային ինքնության ձևավորման միջև եղած
կապի լավագույն բացատրությունը տալիս է հենց Զիգմունդ Ֆրոյդը: Ըստ
Ֆրոյդի՝ երեխաները ձևավորում են գենդերային ինքնություն՝ հիմնված այն
բանի վրա, թե ինչպես են իրենք ընկալում սեռային տարբերությունները
(սեռական

օրգանների

սեռային

տարբերությունները):

Այնուամենայնիվ,

շատերը քննադատել են Ֆրոյդին այն բանի համար, որ վերջինս իր տեսության
մեջ ավելի շատ արական կողմն է քննում, ընդգծում, և որ նա ամենևին էլ չի
հասկանում կնոջ հոգեբանությունը կամ այն սխալ է մեկնաբանում: Օրինակ՝
նրա այն մոտեցումը, որ բոլոր կանայք զգում են, այսպես ասած, «առնանդամի
հանդեպ նախանձ», վաղուց արդեն հերքվել է (Tavris, 1992):
Ֆրոյդը ծայրահեղ դիրքորոշում ուներ նաև առնականության ձևավորման
վերաբերյալ: Նա նշում է, որպեսզի տղաները «նորմալ» կերպով զարգանան,
նախ նրանք պետք է անսահման զայրույթ զգան իրենց հայրերի նկատմամբ:
Այնուհետև նրանք պետք է դա հաղթահարեն, իսկ հաղթահարում են, երբ իրենց
կարողանում են նույնացնել իրենց իսկ հայրերի հետ: Իսկ տղաները, որոնք չեն
կարողանում հաղթահարել այն պահը, որ ամբողջությամբ կտրվեն և կախյալ
վիճակում

չլինեն,

այդպես

էլ

չեն

կարողանա

զարգացնել

լիարժեք

առնականություն ( Brannon, 2005 ):
Ֆեմինիստ հոգեբան Նենսի Քոդորոն (1978) որդեգրում է Ֆրոյդի
տեսությունը՝ բացի այն մոտեցումից, որ, ըստ Քոդորանի, երեխայի համար
մայրն է

մանկության վաղ շրջանում

ապահովողը:

Համաձայն

նրա

առաջնային և նախնական խնամք

տեսության,

քանի

որ

մայրն

ինքնին

գենդերացված էակ է, նա շփվում և հաղորդակցվում է իր տղա և աղջիկ երեխայի
հետ

իր

իսկ

գենդերին

համապատասախան՝

զարգացնելով

տարբեր

հարաբերություններ: Միաժամանակ երեխաներից յուրաքանչյուրն էլ ինչ-որ
ներքին կոնֆլիկտ է ապրում: Երեխան փորձում է մորից զատ, առանձին
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ինքնություն զարգացնել: Ու քանի որ մայր և դուստր իրենց դերերով «նման» են
իրար և ավելի շատ ընդհանրություններ ունեն, դուստրն իր խնդիրը լուծում է`
իրեն իսկ նույնացնելով մոր հետ և զարգացնելով կանացի գենդերային
ինքնություն:
Աղջիկը զարգացնում է երկու հիմնական հմտություններ՝ մտերմություն
և հարաբերություն՝ որպես հիմնական կամ նախնական մաս, թե ով է ինքը:
Մայրն իր հերթին ավելի անկախ է մեծացնում որդուն՝ դրանով իսկ
խրախուսելով վերջինիս անկախ և ազատ վիճակը, մինչդեռ նա նույնը չի անում
աղջկա պարագայում, հատկապես նրա վաղ տարիքում: Նա նաև որդու հետ
պակաս մտերիմ է իր խոսքային և ոչ խոսքային (վերբալ և ոչ վերբալ) շփման
մեջ, քան աղջկա: Տղան իր հերթին նույնպես գիտակցում է, որ ավելի քիչ
ընդհանրություններ ունի մոր հետ: Առկա ներքին կոնֆլիկտը հաղթահարելու և
իր անկախ ինքնության զարգացումը ապահովելու համար տղան պետք է
«մերժի» իր մորը՝ այլևս չգտնվելով նրանից կախյալ վիճակում: Այսպիսով՝
տղան սկսում է զարգացնել իր առանձին ինքնությունը, որի մաս է դառնում
անկախությունը՝ որպես նախնական պայման:
Չնայած հոգեվերլուծական այս երկու տեսությունները գիտակցում են
նաև հաղորդակցման կարևորությունը, նրանք բացարձակայնացնում են սեռը
(գենդերը)

( Bell,

2004 ): Բոլոր աղջիկները և տղաները միանման չեն

արձագանքում գենդերային զարգացմանը, այլ դրա փոխարեն երեխաներն
արձագանքում

են

յուրովի

և

անհատապես:

Բացի

այդ՝

այս

երկու

տեսություններն ուսումնասիրել են միայն հետերոսեքսուալներին: Ավելին,
անտեսվում են այն դեպքերը, երբ երեխաների հիմնական խնամողը և
հետևաբար հոգ տանողը հայրն է. մի երևույթ, որը տարածված միտում է
դառնում: Եվս մեկ քննադատական կետ կա այս տեսությունների մեջ. մայրերը
հաճախ դիտարկվում են որպես երեխաների հոգեբանական խնդիրների
առաջացման հիմնական մեղավորներ: Ինչպես հոգեբաններ Պաուլա Կապլանն
ու Ջերեմի Կապլանն են նշում (1999), անգամ այն պարագայում, երբ
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երեխաների հիմնական խնամողները մայրերն են, նրանք զուգահեռաբար այլ
ազդեցություններ էլ են կրում:
Գրանսիացի գիտնական, հոգեվերլուծաբան Ժակ Լականն (1998), որն իր
ներդրումն է ունեցել սեռի (գենդերի) և սեռականության ուսումնասիրության
հարցում, փաստում է, որ անգիտակցականը հասանելի է միայն բանավոր ու
գրավոր խոսքի միջոցով, հետևաբար հաղորդակցությունը էական դեր է
խաղում

ահատականության

զարգացման

գործընթացում:

Քանի

որ

ինքնությունները հիմնված են խորհդանիշների վրա, նա համոզված է, որ
մարդիկ իրենց ինքնության վերաբերյալ միայն գզացողություններ են ապրում
կամ ունենում:

Մարդու անահատականությունը գոյություն ունի միայն

լեզվում, իսկ միտքը, որ խթանում է մեր խոսքը, և որի միջոցով մենք խոսում
ենք,

գենդերացված

է,

ինչպես

նաև

էրոտիկացված

(երբ

իմաստը

պայմանավորված է անգիտակից ցանկությամբ):
Լականի տեսության մեծ մասը Ֆրոյդի տեսության վերամեկնաբանումն
է. ինքնությունը հիմնված է սեռականության և առնանդամի հիմնական դերի
կամ գործառույթի վրա: Լականի և Ֆրոյդի տեսությունների միջև հիմնական
տարբերությունն այն է, որ Լականը չի որդեգրում Ֆրոյդի այն մոտեցումը, որ
տղամարդն ու առնականությունը լավ առողջության հիմնապայմանն ու
գրավականն են, այլ նա փորձում է բացատրել, թե ինչպես է տղամարդկանց
կողմից առնականությունն օգտագործվում կանաց հանդեպ իշխանություն
հաստատելու համար:
Տարբեր գիտակարգերից ֆեմինիստները

բազմիցս

քննադատել են

Լականին իր տեսության համար, բայց նաև մեծ ուշադրություն են դարձրել նրա
կողմից լեզվին կարևորություն տալու հարցին: Ֆրանսիացի գրականագետ և
տեսաբան Հելեն Սիքսուսը (1991), լեզվաբան Ջուլիա Կրիստիևան (1977/1980) և
փիլիսոփա ու հոգեվերլուծաբան Լյուս Իրիգարայը (1985) ուսումնասիրել են
լեզուն՝ նկատելով և նշելով, թե կնոջը բնորոշ մի շարք դրական հատկանիշներ
ինչպես են չեզոքացվել, և թե ինչպես գենդերի երկակի՝ իգականի և արականի
բաժանումը մշակութային կառուցվածք ունի: Նրանք նշում են, որ կանացի և
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առնական (արական) ասվածները իմաստ ու նշանակություն են ձեռք բերում
միայն այն պարագայում, երբ համեմատության մեջ են դրվում միմյանց հետ: Ի
դեպ, այդ համեմատությունն ու հարաբերությունն էլ ամենևին հավասար չեն.
առնականը

մնում

է

նորմ

և

գերիշխող

(դոմինանտ),

իսկ

կանացին

թերարժեքավորվում է և չեզոքացվում ( Moi, 1985 ):
Ֆրանսիացի գիտնականները համաձայն են Ֆրոյդի հետ, որ գենդերային
ինքնությունը կրում է մարդու սեռային (սեռական) ինքնության ազդեցությունը,
ինչպես նաև հակառակը ( Bell, 2004): Նրանք փաստում են, որ բոլոր
իմաստները, գիտակցվածն ու անգիտակիցը սկզբնավորվում են վաղ տարիքի
մարմնական ու զգայական դաշտերում՝ փորձառություններից ելնելով, ինչպես
նաև պայմանավորված են դրանց հետ առնչվող

երևակայական աշխարհով

( Minsky, 1998 ): Այնուամենայնիվ, սա չի նշանակում, որ սեռն է կերտում գենդեր:
Այս տեսաբանները ընդգծում են գենդերի զարգացման հարցում մշակույթի
ազդեցությունը:

Միավորելով

և

համակցելով

մշակույթի

ունեցած

ազդեցությունները անգիտակից ես-ի հետ՝ հեղինակներն ավելի լավ են
կարողանում բացատրել, թե ինչու որոշ մարդիկ չեն հնազանդվում գենդերային
սպասումների

մշակութային

սեռականությունը

ավելի

ճնշումներին,

տարբեր

են,

ինչու

բազմազան

գենդերը,
և

սեռը

անկայուն,

և

քան

մշակութային կարծրատիպերն են դրանք այդպես բնորոշում ու ներկայանցում,
և թե ինչպես են ռասան, դասը ու մշակույթը ստեղծում գենդերի, սեռի և
սեռականության տարաձևեր ու տարբերակներ ( Bell, 2004):
Վերջին

20

հոգեվերլուծական
պայմանավորած

տարիների

ընթացքում

տեսությունների

հանդեպ

մեծացել

է

ֆեմինիստ

հետաքրքրությունը:

Սա

է նրանով, որ այդ տեսությանը հաջողվում է բացատրել

գենդերի, սեռի ու սեռականության միջև եղած կապը: Այդպիսի տեսության
կողմնակից դեմքերից մեկն էլ Ջուդիտ Բուտլերն է: Վերջինս ճարտասանության
և

համեմատական

գրականության

մասնագետ

է

և

կանանց

ուսումնասիրություններով զբաղվող գիտնական: 2004 թվականին Բուտլերը
գրում է, որ սեռն այնքանով է սոցիալական կամ ունի սոցիալական
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կառուցվածք, որքանով գենդերը: Առաջնային ուղիներից մեկը, որով կարելի
հասկանալ

սեռային

ու

գենդերային

մարմինները,

գենդերի,

սեռի

և

սեռականության մասին երկակիության տեսության պահպանումն է կամ դրան
հետևելը, այսինքն՝ մարդն ունի երկու ընտրության հնարավորություն: Իսկ այս
երկակի մոտեցումը անտեսում է և չի ներառում ինտերսեքսուալներին,
տրանսգենդերներին ու բիսեքսուալներին:
Ինչպես արդեն քննարկվել է, ինտերսեքսուալները նրանք են, ովքեր
միաժամանակ ունեն իգական և արական սեռի սեռական օրգաններ, կամ որոնք
ունեն սեռերից մեկին բնորոշ սեռական օրգաններ, բայց հակառակ սեռի
քրոմոսոմներ: Ժամանակակից բժշկությունը վիրաբուժական միջամտությամբ
փոխում է նման երեխաների սեռական օրգանները: Նրանց հաճախ դարձնում
են իգական սեռի, քանի որ բժիշկները պնդում են, որ հեշտոցն ավելի հեշտ է
վերականգնել: Ըստ Բուտլերի՝ նման պրակտիկան կարող է ցույց տալ, թե
ինչքան

նեղ

են

հասարակության

մտածողության

սահմանները

կամ

հասարակության կողմից նորմալի սահմանումը: Իսկ այն, որ մեզնից շատերը
չեն ընդունում ինտերսեքսուալ մարդկանց որպես հասարակության լիարժեք
անդամներ, նրանց նկատմամբ անհավասար վերաբերմունք առաջացման
պատճառ է դառնում: Վերջիններս հաճախ արժանանում են անհարգալից
վերաբերմունքի և նսեմացման:
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ երբ ինտերսեքսուալ մարդկանց
օրգանները վիրահատում են և փոխում, նրանց համար բավականին դժվար է
լինում ըստ իրենց նոր սեռական օրգանների զարգացնել գենդերային
ինքնություն: Նրանցից մի մասին դա հաջողվում է, իսկ մյուսին՝ ոչ:
Մի շարք ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ երեխաներից
շատերը, որոնց օրգանիզմում անդրոգենի բարձր քանակություն կա, և որոնք
վիրահատության միջոցով աղջիկ են դարձել, դեռ նախընտրում են տղաների
համար նախատեսված խաղալիքներով խաղալ: Հոգեբան Մելիսա Հայնսը (2004)
փաստում է, որ նմանատիպ դեպքերը հաճախադեպ են աշխարհի տարբեր
երկրներում:

Այնուամենայնիվ,

կան

աղջիկներ,

որոնց
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օրգանիզմում

անդրոգենը շատ բարձր է, և նրանք խաղում են «տղայական» խաղեր, բայց սա
չի նշանակում, որ նրանք իրականում տղաներ են: Եվ ահա դասակարգելու
պահանջն էլ կարծրատիպերի ձևավորման պատճառ է դառնում:
Տրանսգենդերները նրանք են, ովքեր իրենց հոգեբանորեն նույնացնում են
մի այլ սեռի հետ են, մինչդեռ ունեն մյուս սեռին բնորոշ արտաքին սեռական
օրգաններ:

ԱՄՆ-ում

մտավոր

առողջապահությամբ

զբաղվող

մի շարք

կառույցներ նշված դեպքերը խանգարումների շարքին են դասում ( Ամերիկյան

հոգեբուժական ասոցիացիա, 2000: 576-7):
Գենդերային ինքնության խանգարումը մի պիտակ է, որը տրվում է այս
«դիսֆունկցիային»:

Այն

օգտագործվում

է

նաև

միասեռականների

և

բիսեքսուալների պարագայում: Ավելին, բժիշկներից շատերը փորձում են
փոխել նման մարդկանց

գենդերային ինքնությունը, բայց հոգեթերապիան

հազվադեպ է փոխում այն ( Unger & Crawford, 1992 ):
Ինտերսեքսուալ,
ակտիվիստները

տրանսգենդեր,

բարձրացնում

մասնագետները ինչպես

են

այն

միասեռական
հարցը,

թե

և

բիսեքսուալ

բժշկական

ոլորտի

կարող են պարզել և հաստատել մարդու իրական

գենդերային ինքնությունը: Փոխարենը հասարակական ակտիվիստներրը
փաստում են, որ գենդերը պետք է յուրաքանչյուրի անձնական որոշման կամ
դիրքորոշման հարցը լինի:
Մարդիկ, որոնք հատում են սեռի (գենդերի) և սեռականության
հատվածները, ավելի ազատ դիրքորոշում ունեն գենդերի վերաբերյալ՝
չսահմանափակելով գենդերը միայն երկու տարբերակով: Այս դարաշրջանում
առնականի

այլընտրանքային

միասեռականների

և

մոդելների

տրանսսեքսուալների

պարզումը
հետ

գտնվում

անվերջ

է

ընթացող

առնականության մոդելների հարցաքննման ու պարզաբանման փուլում,
մինչդեռ նախկինում դիտարկվել է որպես բնական և անխուսափելի փաստ: Իսկ
հետազոտությունները և տեսությունների զարգացումը, որոնք հիմնված են
նրանց փորձի վրա, շատ կարևոր են: Նման աշխատանքները վկայում են, որ
կենսաբանության և անհատականությունների միջև առկա կապը բավականին
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բարդ է: Միայն հոգեբանական դիտարկումները բավարար չեն գենդերային
ինքնությունը բացատրելու համար:

Հասարակական և սոցիալական ուսուցման տեսություն

Հոգեբանական այլ մոտեցումներն ավելի քիչ են սևեռում ուշադրությունն
այն հարցերի վրա, թե ինչն է ազդում երեխայի մտավոր գործընթացի վրա:
Փոխարենը նրանք առավելապես

ուսումնասիրում են հասարակական և

սոցիալական հարաբերություններն ու շփումները, որոնք ձևավորում են
գենդերային

ինքնություններ:

Սրանցից

ամենահինն

ու

ամենահայտնին

հասարակական (սոցիալական) ուսուցման տեսությունն է: Այն մշակվել է
Ուոլտեր Միշելի (1966) կողմից, իսկ հետագայում նաև վերաձևավորվել ու
վերամշակվել Ալբերտ Բանդուրայի կողմից (2002): Տեսությունը քննում է
սոցիալականացման

և

հասարակայնացման

գործընթացները,

որտեղ

երեխաները կազմավորում են ինքնություններ և վարքագծային նորմեր ու ոչ թե
զուտ

գենդեր:

Այդ

տեսությունը

սոցիալականացումը

հիմնականում

դիտարկում է որպես պասիվ գործընթաց, որտեղ երեխաները սովորում են՝
մյուսներին դիտելով, նայելով և կրկնօրինակելով, ինչպես նաև խրախուսվում
են համապատասխան գենդերային կրկնօրինակման համար ( Bandura &

Walters, 1963; Mischel, 1966 ): Այս պարագայում կրկին կարևորվում են ծնողի և
խնամողի վարքագծերը: Երբ երեխաներին շատ են խրախուսում՝ այս կամ այն
բանը կրկնօրինակելու համար, նրանք ավելի հակված են կրկնելու այդ ամենը,
իսկ վարքագիծը՝ դարձնելու սովորույթ: Այս մոտեցման համաձայն՝ աղջիկ
երեխաներն առավելապես խրախուսվում են քաղաքավարի, կոկիկ, հուզական
(էմոցիոնալ) առումով արտահայտվող լինելու և լավ վարքագիծ դրսևորելու
համար: Իսկ տղա երեխաները առավել հաճախ խրախուսվում են ազատ, ոչ
կախյալ, հուզական (էմոցիոնալ) առումով զուսպ և ֆիզիկապես ակտիվ լինելու
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համար: Այսպիսով՝ աղջիկները ձևավորում են կանացի հատկանիշներ,
տղաները՝ առնական:
Վարքագծերը, որոնք ուղղակիորեն կապված են գենդերի սոցիալական
նորմերի հետ, առկա են կյանքի ողջ ընթացքում: Կարող ենք փորձել վերհիշել
սեփական օրինակից մի քանի դեպք: Օրինակ՝ կարող է՝ ձեր ընտանիքում
աղջիկը կամ աղջիկներն առավելապես խրախուսվել են գեղեցիկ ձեռագիր
ունենալու և գրելու, գեղեցիկ վարվելակերպ դրսևորելու ու հագնվելու,
հանգիստ նստելու, քնքուշ ու բարի լինելու համար: Տղաները հավանաբար
ավելի մեծ ազատություն են ունեցել. նրանց թույլ են տվել լինել ավելի ակտիվ
և ագրեսիվ, կեղտոտել հագուստը և այլն: Արդեն որպես չափահաս՝ կանայք
շատ հաճախ դեռ գնահատվում են ըստ իրենց արտաքին տեսքի, իսկ
տղամարդիկ՝ ըստ իրեն ունեցած հաջողության:
Հասարակական (սոցիալական) ուսուցման տեսությունը թերևս ավելի
լավ

է

կարողանում

ազդեցությունը

բացատրել

գենդերի

միջանձնային

ձևավորման

հարցում,

հարաբերությունների
քան

հոգեվերլուծական

մոտեցումը: Այնուամենայնիվ, այսօր քիչ գիտնականներ են հարում այս
տեսությանը, քանի որ վերջինիս այդպես էլ չի հաջողվում բացատրել, թե ինչու
որոշ աղջիկներ կամ տղաներ

չեն հետևում կամ համապատասխանում

մշակութային սպասելիքներին:

Ճանաչողական զարգացում

Ճանաչողական զարգացման մոտեցումները ընդհանրություններ ունեն
հոգեվերլուծության

և

սոցիալական

Հոգեվերլուծության

նման

ուսուցման

ճանաչողական

մոտեցումների

զարգացումը

հետ:

դիտարկում

է

գենդերային ինքնության զարգացումը կամ գենդերացումը որպես մտավոր
գործընթաց: Սոցիալական ուսուցման նման այն նշում է, որ երեխաներն իրենց
վարվելաձևը ձևավորում ու դրսևորում են գենդերի սոցիալական նորմերին
համապատասխան:

Այնուամենայնիվ,

ճանաչողական

մոտեցումը

որոշ

առումով նաև տարբեր է սոցիալական ուսուցման մոտեցումից. Ըստ այս
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մոտեցման՝ երեխայի գենդերացումը ոչ թե ենթադրում է զուտ կրկնօրինակում,
այլ այն բխում է երեխայի ինքնազարգացման ներքին պահանջից: Այս
պարագայում

մոտեցումը

կարևորում

է

երեխայի

ավելի

ակտիվ

դերակատարումն իր իսկ գենդերային ինքնության զարգացման գործընթացում:
Շվեյցարիացի

հոգեբան

Ժան

Պիաժեն

(1965)

առանձնացնում

է

ճանաչողական զարգացման ու հասունության, ինչպես նաև բարոյագիտական
կշռադատման և պատճառաբանության փուլեր: Հոգեբան Լոուրենս Կոլբերգը
մեկ քայլ առաջ է գնացել այս հարցում՝ այս ամենը կապելով նաև գենդերի հետ:
Նա նշում է, որ գենդերային ինքնության զարգացումը և բարոյագիտական
կշռադատումը մտածողության բարդագույն գործընթացներ են՝ իրենց հիմքում
ունենալով գենդերի վերաբերյալ ծայրահեղ որոշ տեսակետներ՝

միայն

տղաները կարող են խաղալ ֆուտբոլ, կամ միայն աղջիկները կարող են
տիկնիկով խաղալ, մինչև ավելի քիչ կարծրատիպային և բարոյագիտական
բարձր

կշռադատում

պահանջող

կամ

ունեցող

դրսևորսումներ

ու

դիտարկումներ:
Կոլբերգի համաձայն (1966)՝ միայն տղաներին է հասու կշռադատության
բարձր մակարդակը: Ըստ նրա՝ տղաներն այդպես պետք է անեն, որպեսզի
ունակ լինեն զարգացնելու առանձին ինքնություն և իրենց մայրերից՝ որպես
հիմնական խնամք և հոգատարություն ապահովողների, կախյալ վիճակում
չգտնվեն: Այս պարագայում տղաների կյանքում մեծանում է հայրերի դերը: Ըստ
Կոլբերգի՝ աղջիկներին չի հաջողվում այս փուլը հասնել կամ այն զարգացնել,
քանի որ իրենք այդքան էլ իրենց չեն տարբերակում իրենց մայրերից:
Չնայած անգնահատելի է եղել այս տեսության ներդրումը գիտության և
գիտահետազոտության մեջ, բայց այսօր հոգաբաններից շատերը համաձայն
չեն Կոլբերգի տեսությանը: Միջմշակութային ուսումնասիրությամբ զբաղվող
գիտնականները նշում են, որ բարձրագույն էթիկան և բարոյականությունը՝
որպես անհատապաշտության (ինդիվիդուալիզմի) դրսևորումներ, կարող են
դիտարկվել որպես արևմտյան մշակույթների արժեք, մինչդեռ դրանք չեն
գործում աշխարհի մնացած մասում՝ Չինաստան, Հարավային Աֆրիկա, ինչպես
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նաև այլ մշակույթներում, որտեղ արժեք է ոչ թե

անհատապաշտությունը

(ինդիվիդուալիզմը), այլ խրախուսվում է կոլեկտիվիզմը ( Cjow & Ding, 2002;

Ferns, 2000 ):
Գիտնականները նաև նշում են, որ այս մոտեցումը սահմանափակումներ
ունի սեռի (գենդերի) վերաբերյալ: Ֆրոյդի նման Կոլբերգը կանացիությունը
սահմանում է որպես առնական ցանկալի հատկանիշների բացակայություն:
Ֆեմինիստ հոգեբան Կարոլ Գիլիգանը (1982) Կոլբերգի բարոյագիտական
զարգացման տեսությունը վիճելի է համարում: Նա պարզում է, որ Կոլբերգի
հետազոտության մեծ մասը հիմնված է սպիտակամորթ տղամարդկանց
ուսումնասիրության

վրա:

Գիլիգանն

իր

հետազոտության

մեջ,

որտեղ

ուսումնասիրում էր սպիտակամորթ երիտասարդ կանանց և տղամարդկանց,
պարզում է, որ աղջիկները, իրենց մայրերի գենդերային ինքնությունը
«չմերժելով»,

վերագտնում

են

իրենց

ինքնության

զգացողությունը

հարաբերությունների միջոցով ու հարաբերությունների մեջ, իսկ տղաները,
որոնք

իրենց

տարբերակում

են

զգացողությունը ձեռք են բերում
տարբերակումը

կարող

էր

իրենց

իսկ

մայրերից,

ինքնության

այդ հարաբերություններից դուրս: Նման

կարևոր

դեր

թյուրիմացություններ

պարզելու

և

թյուրիմացությունները

պայմանավորած

խաղալ

քննելու
են

գենդերային
համար,

իսկ

հարաբերությունների

որոշ
այդ
ու

անկախության վերաբերյալ դիտարկումներով: Այնուհետև նա փաստում է, որ
այս տարբեր ինքնություններից կանայք ու տղամարդիկ զարգացնում են
միմյանցից տարբերվող վարքագծեր ու վարվելաձևեր, որոնք թեև միմյանցից
սահմանազատվում են, բայց, այնուամենայնիվ, առանձին-առանձին ընդունելի
են և

հավասարապես գործող: Կանանց էթիկան

դիտարկվում է որպես

պատասխանատվության և հարաբերությունների բարոյագիտություն, իսկ
տղամարդկանցը՝ անհատական իրավունքների էթիկա:
Գիլիգանը բարձրացրեց ճանաչողականությունն ու գիտակցությունն այն
հարցում, որ կանացի հատկանիշները կարող են լինել դրական, իսկ
տղամարդկանց վրա կատարված ուսումնասիրությունը ու դրա արդյունքները
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չեն կարող տարածվել կանանց վրա հավասարապես և բացարձակայնացվել
նրանց համար: Այնուամենայնիվ, ֆեմինիստները քննադատել են Գիլիգանի՝
երկու

սեռերը

բացարձակայնացնելու

տեսությունը,

դրա

հիմնական

ազդեցությունն ու մեղքը մոր վրա բարդելու գործոնը:
Եզրակացնելով՝

նշենք,

որ,

ըստ

հոգեբանական

մոտեցումների,

գենդերային ինքնությունը ծնվելու պահին տրված չէ մարդուն, այլ այն
զարգանում է երեխայի մոտ նրա վաղ հասակի շփման ու հաղորդակցման
հետևանքով: Այնուամենայնիվ, տարբեր մշակույթներ տարբեր կերպ են
երեխաներին

դաստիարակում

ու

մեծացնում:

Ընդհանուր

առմամբ

հոգեբանական մոտեցումները դիտարկում են օրինակներն այնպես, որ կարծես
բոլոր երեխաները դաստիարակվում են նույն ձևով՝ և´ արևմտյան մշակույթում,
և´ երկկողմանի ծնողների կողմից, և´ հետերոսեքսուալ ընտանիքներում:
Մշակութային նման իրավիճակը և մի շարք այլ գործոններ նպաստել են
այն հարցի առաջացմանն ու զարգացմանը, որ կանանց և տղամարդկանց միջև
գոյություն ունեն հոգեբանական մի շարք տարբերություններ: Հոգեբան Ժանետ
Հայդը

(2005) ներկայացրել է գենդերի և հոգեբանության վերաբերյալ 46

մետաանալիզների վերլուծություն: Նա փաստել է, որ որևէ հիմք չկա
եզրակացնելու ու շարունակելու հավատալ լայն տարածում գտած մի շարք
գենդերային

հոգեբանական

տարբերությունների

վարկածին.

կանայք

և

տղամարդիկ, այդ թվում՝ աղջիկներն ու տղաները, հոգեբանորեն ավելի նման
են միմյանց, քան տարբերվում են միմյանցից: Չնայած նրան, որ ճանաչողական
զարգացման մոտեցումները բազմիցս քննադատվել են, այնուամենայնիվ մեծ է
նաև նրանց կողմից կատարած ներդրումների թիվը:

Հռետորական ամփոփում
(պատմական ակնարկ)
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Պատմականորեն կանայք ներառված չեն եղել հասարակական մի շարք
ոլորտներում, ինչպես նաև մասնակից չեն եղել բազմաթիվ քննարկումների,
որովհետև երկար ժամանակ կարծել են, որ կանայք պարզապես ունակ չեն
ունենալու

բարոյագիտական

և

բարոյախրատական

համապատասխան

արժեքներ, որոնք հարկավոր են հասարակական քննարկումների ժամանակ: Ի
լրումն դրան՝ ենթադրյալ է ու թվացյալ այն միտքը, ըստ որի՝ սպիտակամորթ
կանայք էլ ավելի զգայուն են, և նրանց պարզապես «հակացուցված է»
քաղաքականության չոր, կոպիտ և դաժան աշխարհ մուտք գործելը:
1900-ական թվականներին շրջանառության մեջ գտվող պամֆլետներից
մեկում, որը ներկայացված էր կանանց ընտրական իրավունքի դեմ պայքարող
խմբերից մեկի կողմից, մանրամասն խոսվում էր նաև կնոջ հոգեբանության
մասին: Իրավաբան և Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դանիել Ուեբստերը գրում է.
«Քաղաքականության բիրտ աշխարհը ամենևին էլ ձեր նուրբ և զգայուն սեռի

համար չէ»։
Կաթոլիկ եպիսկոպոս Կարդինալ Գիբոնսն ավելացնում է. « Կանայք,

քաղաքակության այս բիրտ աշխարհ մտնելով, անխուսափելիորեն իրենց հետ
կվերցնեն և իրենց վրա կկրեն դրա կեղտերի զգալի մի մասը » ( Massachusetts
Association Opposed to the Further Extnesion of Suffrage to Women, 1912 ):
Կանանց

հոգեբանությանը

«բնորոշ»

և

ենթադրյալ

փաստերն

օգտագործվում էին որպես միջոց՝ կանանց հասարակական ասպարեզից
հեռացնելու, չեզոքացնելու և նրանց բացակայությունն ապահովելու համար:
Այնուամենայնիվ, թե՛ սպիտակամորթ, թե՛ սևամորթ կանայք վերջիվերջո
խոսեցին ստրկության դեմ, ինչպես նաև կանանց մի շարք իրավունքների
մասին: 1989 թվականին Կերլին Կորս Քամփբելն ուսումնասիրում է այս
կանանց՝ նշելով, որ նրանց ուրույն, բնորոշ և տարբերակիչ ոճն առաջ է եկել՝
նրանց՝ որպես կին սեփական փորձից ելնելով, և այն հարմարեցվել է իգական
սեռի լսարանի փորձառությանն ու վերաբերմունքին (հատոր 1): Կանացի ոճը
նրանց հոգեբանական սոցիալականացման արդյունքն է:

94
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Սպիտակամորթ կանայք սոցիալականացվել էին միակերպ, որպեսզի
հանդես գան որպես մաքուր, վեհ, ընտանեկան արժեքներ գնահատող և
ստեղծող,

բարեպաշտ

ու

հնազանդ

կերպարներ

( Welter,

1976 ):

Այնուամենայնիվ, սպիտակամորթ կանայք այս ամենի պասիվ ընկալողները
չէին: Ինչպես նշում է ճանաչողական զարգացման մոտեցումը, սպիտակամորթ
կանայք՝

որպես

իրական

կին

հռոտորներ,

իրենց ինքնության

ակտիվ

կերտողներն էին, որոնք էլ հենց ճարտասանության կանացի ոճի ստեղծողներն
էին: Այսինքն՝ նրանք ունեին «սեփական ասելիք», որը

հիմնվում էր

անհատական փորձի, անեկդոտների և այլնի վրա։ Իրենց խոսքը կառուցվոմ էր
մակածական (ինդուկտիվ) ձևով, և նրանք շփման մեջ հանդես էին գալիս
հավասարապես ( Campbell, 1989, էջ 10-2):
Արժեքները, որոնք մայրերը սովորեցնում էին իրենց դուստրերին,
փոփոխվում էին՝ այդպես կիրառելի դառնալով նաև տան տիրույթից դուրս:
Ինչպես հետագա քննարկման ժամանակ պարզ կդառնա, սա ամենևին էլ
համընդհանուր կանացի ոճ չէր, այլ անհատական մի ոճ, որն օգտագործվում էր
ռազմավարական նկատառումներից ելնելով:

Հռետորական ամփոփում
(ժամանակակից ակնարկ)

Չնայած Կամփբելի ուսումնասիրությունները վերաբերում էին 1832-1920
թվականների սպիտակամորթ կանանց, հետազոտության արդյունքները դեռևս
շոշափելի և նկատելի են նաև այսօր, այսինքն՝ նաև արդիական նշանակություն
ունեն: Չնայած հետազոտությունը, որը ընդգրկում

էր ծնողների ունեցած

ազդեցությունը երեխաների վրա, ավելի վաղ ուսումնասիրության արդյունք էր
(Chodorow), գիտնականների հաջորդ սերունդը, այս տեսության սահմաններն
ավելի ընդլայնելով, այն տարածեց նաև այնպիսի տիրույթների վրա, որոնցից
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մեկն էլ ծնողական և դաստիարակման ազդեցությունն է հենց ծնողի,
հատկապես մայրերի վրա:
Սոցիոլոգ Սառա Ռուդիկն այս տեսությունն ավելի մանրամասն քննում է
իր

«Մայրական մտածողություն» («Maternal Thinking») աշխատության մեջ:

Ռուդիկն առաջ է քաշում այն միտքը, որ մարդկանց մտածողության ձևն
ուղղակիորեն

կրում

է

այն

գործունեությունների

և

գործողությունների

ազդեցությունները, որոնցում նրանք ներգրավված են: Չնայած մայրական
պրակտիկայի կամ գործունեության մեջ կարող են ներգրավվել թե՛ կանայք, թե՛
տղամարդիկ, այնուամենայնիվ դրանց մեջ նախնականորեն և առաջնայնորեն
կանայք են ներառված:
Հաղորդակցման մասնագետներ Բոննի Դոուն և Մարի Բուր Թոնը (1993)
նշում են, որ

1988 թվականին Դեմոկրատական ազգային կոնվենցիայի

ժամանակ մայրական գործունեությունն էլ ավելի նպաստեց Տեխասի այն
ժամանակվա կառավարիչ Անն Ռիչարդսի հաջող ելույթ ունենալուն: Ռիչարդսի
հռետորությունը քաղաքական առաջընթացի մի այլ հարացույց էր, որն
արտացոլում էր մայրական մտածողության արժեքներ և հոգատարության
էթիկա:
Դոուն ու Թոննը փաստում են, որ կանացի ոճը չպետք է միայն
ուսումնասիրվի իր ռազմավարական նշանակության տեսանկյունից, այլև
պետք է քննվի քաղաքական տրամախոսության (դիսկուրսի) շրջանակներում՝
որպես

բարոյագիտական

Ֆեմինիստական

կշռադատման

ճարտասանական

փիլիսոփայական

գործողությունները

ոչ

հիմք:
միայն

հարմարեցվում (ադապտացվում) են իրավիճակին, այլև հենց իրենք են օրինակ
տրամադրում և խթան հանդիսանում իրավիճակի փոփոխման համար:
Ֆրանսիացի

հոգեվերլուծաբան

ֆեմինիստների

աշխատությունները

նույնպես մեծ ազդեցություն են ունեցել այդ տեսության զարգացման վրա:
Բարբարա

Բիսեքերը

(1992)

գրում

է,

թե

ինչպես

Սիքսոուի

կողմից

առաջարկված «կանացի ոճ» հասկացությունը ֆեմինիստական տեսանկյունից
կարողացավ

վերաձևավորել

ճարտասանական

տեսությունը:
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Բիսեքերը

պնդում է, որ Սիքսոուի՝ «Մեդուզայի ծիծաղը» («The Laugh of the Medusa»)
վերնագրով էսսեն հենց կնոջ՝ հասարակական

ասպարեզ

ներխուժելու

ամենաառաջին և ամենակարևոր կոչն է: Այս աշխատությունն առաջարկում է
նաև հասարակական այդ հորձանուտում գոյատևելու և առաջ շարժվելու մի
շարք ուղիներ: Սիքսոուն առաջարկում էր հատկապես վերակոդավորել լեզուն
և հատուկ նշաններ ստեղծել (այս վերջին դրույթը հանգամանալից կքննարկվի
հաջորդ գլուխներում): Ըստ նրա՝ լեզվի վրա կենտրոնանալը կարևոր է, քանի
որ ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող գոյատևել առանց լեզվական ուժի, քանի որ
երբ մարդ արարածը ծնվում է, նա արդեն իսկ ծնվում է «լեզվով», և լեզուն է, որ
«խոսում է» մեզ հետ՝ թելադրելով մեզ իր իսկ կանոնները (էջ 45):
Սիքսոուի և Բիսեքերի համար «կանացի ոճ» ասվածը մի այլընտրանք էր,
որ կարող էր կիրառվել թե՛ կնոջ, թե՛ տղամարդու կողմից: Բայց միևնույն
ժամանակ այն ուղղակիորեն չէր կարող կիրառվել բոլոր կանանց կողմից միայն
այն պատճառով, որ իրենք կին էին․ այն փաստը, որ

աշխատության տակ

նշված էր կնոջ անուն, ամենևին էլ չէր նշանակում, որ այդ աշխատությունը
դառնում է կանացի ոճով գրված աշխատություն ( Cixous, 1981: 52 ): Եվ եթե
Սիքսոուի կողմից առաջարկված կանացի հռետորությունը ունենար մի շարք
հետևորդներ, ապա այն կստեղծեր մի իրականություն, որտեղ նրա կողմից
առաջարկված տեսության շնորհիվ տարբերությունները կգնահատվեին ու
կխրախուսվեին և ոչ թե կընկալվեին որպես իշխանության հասնելու համար
մղվող պայքարի արդյունք կամ լծակ: Եվ սա ամենևին էլ չէր լինի զուտ մի նոր
տեսություն, այլ կդառնար մի նոր բարոյագիտություն և էթիկայի նոր ձև
( Biesecker, 1992: 94-5 ):
Այսպիսով՝ ամփոփումը ցույց է տալիս, որ հոգեբանական մոտեցումներ
կիրառող գիտահետազոտողները մեծագույն ուշադրություն են դարձնում
միջանձնային հարաբերություններին և լեզվի ունեցած դերին: Եվ եթե ճիշտ է
հոգեվերլուծության այն դրույթը, որ լեզուն մեծ դեր է կատարում

սեռի

(գենդերի) ձևավորման ու զարգացման հարցում, ապա լեզվի վրա սևեռած
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ուշադրությունը պետք է նաև մեծ դեր ունենա ցանկացած տեսության համար,
որը որևէ առումով առնչվում է գենդերի ուսումնասիրությանը:

Մշակութային նկարագրական մոտեցումներ

Տեսությունների կամ մոտեցումների մեջ, որոնցում քննարկվում է
գենդերի սոցիալական կառուցվածքը, հեղինակները հավանաբար որդեգրել են
այն մոտեցումը, ըստ որի՝ գենդերը դիտարկվում է որպես անհատական և
մշակութային ինքնություն, որը կերտվում է սոցիալական ու հասարակական
շփումների միջոցով:
Մշակութային

տեսությունները

շատ

են:

Մենք

կանդրադառնանք

դրանցից մի քանիսին: Առաջին խումբը կրում է մշակութային նկարագրական

մոտեցումներ անվանումը, և

վերաբերում է մեկնողական (interpretive) ու

հումանիստական (humanistic) այն տեսակետին, թե ինչպես է գիտելիքը
կառուցվում: Մոտեցումների այս խումբը նկարագրում է, թե ինչպես են
անհատները ստեղծում ու ձևավորում գենդեր (ինչպես նաև այլ մշակութային
ինքնություններ)

մշակույթի

մոտեցումները

քննադատաբար

տեսակները

կամ

սոցիալականացման
չեն

քննադատաբար

վերլուծում
չեն

միջոցով:

Նման

սոցիալականացման
մեկնում

ուժային

անհավասարությունները:

Խորհրդանշական ինտերակցիոնիզմ

Ընթերցողն այս տեսությանը կարող է արդեն ծանոթ լինել սոցիոլոգիայի
և

միջանձնային

հաղորդակցության

դասընթացներից:

Այս

տեսության

նպատակն է ուսումնասիրել ու բացահայտել սոցիալական վարքագծի բոլոր
հնարավոր դրսևորումները: Այս տեսության հիմքում ընկած է այն միտքը, որ
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հաղորդակցությունը գենդեր, իմաստ և նշանակություն է ստեղծում, կամ որ
հաղորդակցությունն է ձևավորում գենդեր, և ոչ թե հակառակը՝ գենդերն է
ստեղծում հաղորդակցություն: Նշված տեսությունը հիմնված է փիլիսոփա ու
հասարակագետ Ջորջ Հերբերտ Միդի աշխատության վրա: 1934 թվականին
Միդը նշել է, որ մարդը ձևավորում է իր անհատական ինքնությունն ու
աշխարհայացքը միայն հասարակության անդամների հետ խորհրդանշական
շփումների,

հարաբերությունների

հաղորդակցության)

միջոցով:

և

փոխազդեցությունների

Հետևաբար

գենդերն

ու

(այն

ինքնության

է՝
այլ

տեսակները գոյություն ունեն ոչ թե անհատի ներսում, այլ մյուսների հետ
հարաբերությունների

ու

շփումների

մեջ:

Եվ

խորհրդանշական

հաղորդակցումն ու շփումն օգնում է բացահայտելու,

թե ինչպես են

հարաբերությունները խրախուսում մարդկանց՝ որդեգրելու
գերիշխող

արժեքներ,

տեսակետներ

ու

դերեր:

Այն

մշակութային

փաստում

է,

հասարակական ու սոցիալական կարծրատիպային հաղորդակցությունը

որ
և

գենդերային ակնկալիքները ազդում են ոչ միայն մյուսների նկատմամբ
ինքնությունների ու մարդկանց գործողությունների, այլև այն հանգամանքի
վրա, թե ինչպես մարդիկ կմեկնաբանեն ուրիշների վարքագիծը: Գենդերը
քարացած երևույթ չէ, և հենց մարդկիկ են այն շփումների մեջ դնում, և շփման
ու փոխազդեցությունների հետևանքով էլ այն կարող է կրել

որոշակի

փոփոխություններ: Հասարակական և սոցիալական սպասելիքները, ինչպիսին
են, օրինակ,

կանացի և առնական գենդերային դերերը, կերտում են

հարաբերություններ,

շփումներ

և

փոխազդեցություններ,

բայց

ողջ

ամբողջապես ( West & Turner, 2004 ):
Տեսության

գլխավոր

հարաբերությունների

ու

միտքն

այն

է,

որ մարդիկ

փոխազդեցության

հասարակական

ներքո

ստեղծված

խորհրդանիշներն ու իմաստները սերտում են և դարձնում են իրենց էության մի
մասը: Այսպիսով՝ հասարակությունը մեծ դեր է խաղում անհատական
ինքնությունների ձևավորման գործում։ Եվ վերջիվերջո, տեսությունը փորձում
է բացատրել, թե ինչպես են անհատականությունները գենդերացվում: Դժվար
99
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

թե այն քաղաքական տրամախոսության (դիսկուրսի) քննարկման համար մեծ
օգտակարություն կամ պիտանելիություն ունենա այնտեղ, որտեղ գենդերին
առնչվող մի շարք խնդիրներ ու

անհավասարություններ (անհատական ու

խմբային մակարդակում) պահպանվում են:

Մարդաբանություն

Մարդաբանները տրամադրում են մի շարք փաստեր ու հետազոտական
եզրակացություններ, որոնցում տարբեր մշակույթներ ստեղծում են գենդեր՝
սահմանելով

այն:

Մարդաբանական

տեսությունը

խրախուսում

է

հետազոտողին դառնալ հետազոտվող մշակույթի անմիջական մի մաս,
որպեսզի վերջինս ավելի լավ ըմբռնի մշակութային տվյալ նորմերը, արժեքները
ու

ինքնությունները՝

հայտնաբերելով

հենց

այդ

մշակույթին

բնորոշ,

յուրահատուկ ու եզակի նորմային, արժեքային հարացույցներ: Սեռ (գենդեր)
երևույթն ուսումնասիրվել է երկու ուղղությամբ՝ սեռը (գենդերը)՝ «փակ» և
լեզվական բացառիկ համակարգում (exclusive language patterns), և սեռը
(գենդերը)՝ հաղորդակցության ոճերի մեջ:
Առաջինը վերաբերում է այն մշակույթներին, որտեղ ակնկալվում է, որ
կանայք

ու

բառապաշար,

տղամարդիկ

օգտագործում

արտասանություն

նույն

են
կամ

տարբեր

քերականություն,

նմանատիպ

բառերի

կամ

իմաստների համար: Չնայած նրան, որ այդ մշակույթի բոլոր անդամները
հասկանում են այդ տարբերությունները, բառի այս կամ այն ձևի կիրառումը
կախված է կիրառողի սեռից, տարիքից ու դասից: Սրա ամենավառ օրինակն է
ճապոներենը: Ճապոնացիները մի շարք բառեր ունեն, որոնց մի մասը
վերագրվում է տղամարդուն՝ կիրառելու նպատակով, մյուս մասը՝ կանանց՝
կրկին գործածելու պահանջից ելնելով: Օրինակ՝ ակնկալվում է, որ կինն իր
ամուսնուն դիմելիս գործածում է «uti no hito» արտահայտությունը, այսինքն՝
«տան մարդ» կամ «տան տեր», իսկ տղամարդն իր կնոջը դիմելիս՝ «uti no yatu»
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արտահայտությունը, այսինքն՝ «տան կրտսեր անդամ»: Սրանք ոչ թե զուտ
բառային տարբերություններ են, այլ ունեն ներիմաստ․ ցույց են տալիս
անհատի բարձր կամ ցածր կարգավիճակը:
Այսպիսով՝ ամուսնու կողմից կիրառված արտահայտությունը մի փոքր
անքաղաքավարի
կարգավիճակում

է

ու

ոչ

գտնվող

պաշտոնական,
մարդուն

այն

վերաբերում

( Bonvillain,

2003 ):

է

ցածր
Վերջին

հետազոտությունները ցույց են տվել, որ երիտասարդ սերունդը ամենևին էլ չի
պահպանում այս նորմերը ( Mizokami, 2003 ):
Լեզվական նմանատիպ գենդերային տարբերություններն առկա են
տարբեր մշակույթներում: Կուրուքսերեն (Ku’rux) կոչվող լեզվում, որով խոսում
են Հյուսիսային Հնդկաստանում, և չիկիտերենում, որը Բոլիվիայի բնիկների
լեզուն է, տղամարդկանց և կանանց ավանդաբար չի թույլատրվում միմյանց
լեզվական նորմերն կիրառել ( Bonvillain, 2003 ): Մարդաբանական մոտեցումն
իր այս ենթամոտեցմամբ գենդերն առաջնայնորեն դիտարկում է որպես
մշակութային հասկացություն, ըստ որի՝ գենդերը մշակութաբանորեն է
ստեղծվում:
Ինչ վերաբերում է գենդերացված (գենդերային) հաղորդակցական
ոճերին, ապա մի շարք մշակույթներում թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ
ցուցաբերում

են

ինչպես

ագրեսիվ

վարքագիծ,

այնպես

էլ

հոգատար

վերաբերմունք: Բայց այս մշակույթները միմյանցից հստակորեն տարբերվում
են նրանով, թե որքան շատ կամ ավելի քիչ են տղամարդիկ ու կանայք
խրախուսվում՝ այս կամ այն վարքագիծը որդեգրելու ու կիրառելու համար
( Adler, 1991 ):
Մարդաբան Մարգարիտ Միդը Նոր Գվինեայում ուսումնասիրեց երեք
ցեղ՝ հայտնաբերելով միմյանցից ամբողջովին տարբեր գենդերային նորմեր
(1935/1968): Չամբուլի կոչվող մշակույթում կանայք գերիշխող դիրք էին
գրավում և սեռապես բավականին ագրեսիվ էին: Տղամարդիկ ավելի թույլ էին,
ավելի նրբաշարժ և ամեն ինչ անում էին, որ կանանց գոհացնեին ու նրանց
համար գրավիչ լինեին: Մունդուգումոր ցեղախմբում կանայք ու տղամարդիկ
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հավասարապես ագրեսիվ էին, անկախ և խիստ մրցակցային: Արափեշ կոչվող
մշակույթում թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ սոցիալականացվում էին ու
դաստիարակվում և

խրախուսվում լինել հոգատար, խնամող, հանգիստ ու

մեղմ:
Միդին

հաջորդող

աշխատություններում

հետազոտողները

նշեցին

մշակույթի ձևավորման, պահպանման գործոնների, ինչպես նաև այն մասին, թե
ինչպես է մշակույթը ազդում գենդերի սահմանման վրա Այն մշակույթներում,
որտեղ

կանայք

են

հանդես

գալիս

սնունդ

հայթայթողի

դերում,

հասարակության մեջ նրանք բարձր կարգավիճակ են ձեռք բերում:

այդ

Ավելի

գենդերացված տարբերակումներն ու անհավասարություններն ի հայտ են
գալիս հատկապես հողի սեփականության ու անասնապահական մի շարք
աշխատանքներ

կատարելիս:

տարբերակումները

նկատելի

Ամենացայտուն
են

մրցակցային,

գենդերացված

կապիտալիստական,

արդունաբերական հասարակություններում ( Mascia-Lees & Black, 2000 ):
Զարմանալի է, բայց և փաստ. ամենազարգացած երկրները գենդերային
դերերի համար հավասար պայմաններ երբեք էլ չեն ստեղծում: Ինչպես պարզ
կդառնա

հետագա

կապիտալիստական
մշակույթները

քննարկումներից
ու

մեծապես

(3-րդ

արդունաբերական
արժևորում

են

և

9-րդ

արժեքներ

անհատական

գլուխներ)՝
հետապնդող

մակարդակում

(անհատի) մրցակցային և հաստատակամ լինելը, առաջնորդության բարձր
հմտությունները,

որոնք

կարծրատիպորեն

ավելի

վերագրվում

են

տղամարդուն, քան կնոջը:
Առ այսօր մի շարք (եթե ոչ բոլոր) մշակույթներում առկա են գենդերային
տարաձայնություններ ( mascia-Lees & Black, 2000; Nanda, 2000 ): Մշակութաբան
Ջիրթ Հոֆստիդը հարցումների հիման վրա իրականացնում է միջմշակութային
համեմատական ուսումնասիրություններ՝ պարզելով, որ 50 երկրներում
գենդերը մնում է ամենախնդրահարույց երևույթներից և արժեքներից մեկը՝ իր
նկատմամբ ունեցած հակասական մի շարք կարծիքներով ու վերաբերմունքով
( Hofstede,

1998 ):

Այսպես՝

արական

(հայրիշխանական)
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հասարակություններում (masculine culture) ակնկալվում է, որ տղամարդիկ
պետք է լինեն ուժեղ, հզոր ու կենտրոնացած նյութական հաջողությունների
վրա: Իգական (մայրիշխանական) մշակույթներում (feminine culture) կամ
ավելի ճիշտ այն մշակույթում, որտեղ բարձր են

գնահատվում կանացի

հատկանիշներն ու արժեքները, ակնկալվում է, որ թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ
պետք է լինեն նրբազգաց, մեղմ, հանգիստ, համեստ և ավելի շատ մտահոգվեն
կյանքի որակի մասին:
Մի շարք հետազոտողներ սկսեցին քննադատել Հոֆստիդին՝ նշելով
վերջինիս կողմից մշակութային նորմերի ուսումնասիրության համար ընտրած
հարցման՝ որպես հիմնական ուսումնասիրության միջոցի կիրառության
սահմանափակումները: Հոֆստիդը և նրա մի շարք հետևորդներ անընդմեջ
խոսում էին, որ մի շարք մշակույթներ ունեն երկգենդերային համակարգ՝
ենթադրելով «առնականություն» և «կանացիություն» հասկացությունները:
Մյուս սահմանափակումը պայմանավորված էր նրանով, որ հետազոտողքննադատողները չկարողացան գտնել որևէ կապ նրա հետազոտության
արդյունքների և գենդերին առնչվող այլ հասկացությունների, օրինակ՝ սեռային
կարծրատիպերի միջև ( Best & Thomas, 2004 ):
Վերջին

ժամանակահատվածում

ֆեմինիստ

մարդաբանները

ու

աշխարհագետները գենդերի ու մշակույթի առումով մեկ քայլ առաջ գնացին՝
տեսականացնելով այն միտքը, որ սեռը (գենդերը) և ազգությունը միմյանց հետ
սերտորեն առնչվող երկու ինքնություններ են, որոնք նաև հատվում են՝
ստեղծելով

կյանքի

կատեգորիայի

եզակի

ամբողջական

փորձառություններ:
ուսումնասիրության

Ավելին,
համար,

«ազգություն»
ապա

դրա

վերլուծության մեջ անհրաժեշտաբար պետք է ներառվի նաև «գենդեր»
հասկացությունը ( Elliston, 2000; Mayer, 2000 ):
Գենդերային ու ազգագրագիտական ուսումնասիրությամբ զբաղվող
գիտահետազոտող Նիրա Յուվալ-Դավիսը (1997, 1999) նշում է, որ գենդերային
յուրահատուկ ու եզակի հարաբերությունները նպաստում են ազգային
վերարտադրողականությանը,

ազգային

մշակույթի,

քաղաքացիության
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զարգացմանը, ինչպես նաև ազգային բախումների ու

հակասությունների

կարգավորմանը: Քանի որ մի շարք մշակույթներում, ըստ նրա, ավանդաբար
կանանց է վերագրվում խնամելու ու
ազգայինը

կենսաբանորեն,

կրթելու, հետևաբար

մշակութաբանորեն

և

նաև

ազգն ու

խորհրդանշորեն

վերարտադրելու դերը: Այսինքն՝ գենդերային հարաբերությունները պետք է
լինեն ազզային ուսումնասիրությունների հիմքում, ինչպես նաև, հակառակը,
գենդերային ուսումնասիրության մեջ ազգությունը պետք է ներառվի որպես
պարտադիր ուսումնասիրության պայման: Հարավային Աֆրիկայում սեռը
(գենդերն) ուսումնասիրող Անն Մակ Քլինթոկը (1997) փաստում է, որ
կարծրատիպային
ձևավորված՝

գենդերային

տղամարդկանց

տարբերությունները
և

ազգային

մշակութայնորեն

տարբերությունների

են
ու

նմանությունների սահմանների միջև ուժն ու իշխանությունը խորհրդանշորեն
սահմանելու համար:
Տարբերակելով կնոջ և տղամարդու միջև
տարբերությունները՝

տղամարդու

ազգային

սեռային (գենդերային)

իշխանությունը,

որը

տվյալ

մշակույթի մեջ գերիշխող է, ավելի հեշտությամբ է սահմանվում: Գենդերային և
ազգային ինքնության ուսումնասիրությունները ընդլայնում են գիտական
սահմանները ավանդական մշակութային նկարագրական մոտեցումից այն
կողմ՝

քննադատական

միավորելով

վերլուծություններ

գենդերային

ներառելով,

ուսումնասիրության

այդպիսով

մշակութային

նաև
երկու

մոտեցումները:
Գենդերի վերաբերյալ այնքան մեծ է գիտական մարդաբանական
աշխատությունների թիվը, որ պարզապես անհնար է

բոլորը թվարկել

( Bonvillain, 2003 ): Բայց կան հիշատակության արժանի որոշ օրինակներ
(գենդերը մշակույթի մեջ), որոնցից մի քանիսը կքննարկենք ստորև:
Ջակի հասարակության մեջ (Հարավային Աֆրիկա) մարդիկ առհասարակ
չեն դասակարգվում ըստ սեռի կամ գենդերի: Սեռային ու գենդերային
տարբերություններ գուցե և նկատվեն հասարակության անդամների կողմից,
բայց դրանք անհավասար չեն դիտարկվում: Լեզվաբան, մարդաբան Մ. Լ.
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Հարդմանը

(1986)

նկատեց,

որ

այս

հասարակության

անդամները

դասակարգվում են ըստ մարդկային և ոչ մարդկային հատկանիշների, այլ ոչ թե
կանացի կամ առնական, կին կամ տղամարդ լինելու: Լահուցիները, որոնք
բնակվում

են

Չինաստանի

զարմանալիորեն,
միավորման

գուցե
և

ոչ

հարավարևմտյան

և

լեռնոտ

նախանձախնդրորեն,

ամենևին

տարածքում

ունեն

գենդերային

գենդերային

տարբերության

գաղափարախոսություն: Եվ նման արժեքների մեջ ցանկացած աշխատանք, այդ
թվում՝

երեխային

խնամելն

ու

կրթելը,

գենդերային

դերերի

առումով

հավասարապես է բաշխված ( Dum, 2000):
ԱՄՆ-ում նույնպես առկա են գենդերային ինքնությունների անսահման
մշակութային տարբերություններ: Օրինակ՝ մի շարք հետազոտություններ
ցույց են տվել, որ աֆրոամերիկուհիները հակված են ավելի հաստատակամ
խոսքային ոճ ունենալու, քան սպիտակամորթուհիները: Իսկ աֆրոամերիկացի
տղամարդիկ ավեկի հակված են հարաբերություններին մեծ ուշադրություն
դարձնելու, քան սպիտակամորթ տղամարդիկ ( Rothenberg, 2001 ): Մի շարք բնիկ
համայնքներ

պատմականորեն,

մինչև

արևմտյան

եվրոպացիների

ներխուժումը, ավելի մայրիշխանական են եղել ( Gonzales & Kertesz, 2001 ): Սա
այնպիսի

մի

մշակույթ

կամ

ժառանգություն

չէ,

որտեղ

բառացիորեն

իշխանությունը կնոջ ձեռքում է, այլ մի մշակույթ, որտեղ կինը բարձր
կարգավիճակ

ու դիրք ունի, ում կարծիքը հաշվի է առնվում, իսկ

հետաքրքրություններն

ու

պահանջները

բավարարվում

են:

Օրինակ՝

Իրոքուոիսների մոտ առանց կնոջ համաձայնության հողատարածք չէր կարող
վաճառվել: Կանայք նաև իրավունք ունեին պատերազմին մասնակցելու
որոշում կայացնելու ( Gage, 1980 ): Բայց այս ամենը չի նշանակում, որ ամեն ինչ
կառավարվում էր կամ ղեկավարվում միայն կանանց կողմից: Ավելին,
մայրիշխանական մի շարք հասարակություններում իրապես արժևորվում են
ոչ թե կին-ամուսին

հարաբերությունները, այլ քույր-եղբայր կապն ու

հարաբերությունը, և քույր-եղբայր կարող են ավելի շատ իրավունք ունենալ,
քան կինն ու ամուսինը ( Mascia-Lees & Black, 2000 ):
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Ամերիկյան ավելի քան 150 բնիկ հասարակություններ գենդերի ու
սեռականության վերաբերյալ մի շարք այլ տեսակետեր, պատկերացումներ ու
«Երկու

ձևավորումներ են ունեցել: Օրինակ՝ երկար ժամանակ խոսում էին

հոգի» ( «Two Spirit») ասվածների մասին: Սպիտակամորթ մարդաբանները
նրանց որակավորել ու պիտակավորել են որպես «berdache», բայց այս
պիտակավորումը ներիմաստներ ուներ. ենթադրվում էր, որ բոլոր «Two Spirit»
մարդիկ միասեռական՝ արական սեռի ներկայացուցիչներ էին, որն ամենևին էլ
այդպես չէր: Հետազոտողները նկատել և փաստել էին երեքից չորս տեսակի
գենդերի մասին: Սա իր մեջ ներառում էր տղամարդկանց, կանանց, արական,
իգական

սեռի

տարբերակներ

(վերջին

երկուսը

մարդիկ

էին,

որոնք

կենսաբանորեն մի սեռ ունեին, բայց իրենց գենդերային վարքագծով մյուս
սեռին էին հարում. այսպիսով՝ նմանները վերադասակարգվում էին ( Roscoe,

1987):

Նմանապես

Հնդկաստանի

որոշ

մասեր

մշակութային

հանդուրժողականության պատմական դրվագներ են ցույց տալիս, օրինակ՝
Հիջրաների պարագայում (Hijras), որոնք

ինտերսեքսուալներ էին կամ

վիրահատությամբ էին այդպիսին դարձել ( Nanda, 1996 ): Մշակութային նման
հանդուրժողականությունը, ընկալումն ու ընդունումը հիմնված են հինդուների
հավատքի՝ հինդուիզմի վրա, ըստ որի՝ տղամարդու և կնոջ հատկանշները
փոփոխվող

են,

փոխակերպումը

մեկը

մյուսին

հնարավոր

է:

փոխարինող,
Հետևաբար

իսկ
շատ

սեռի

և

գենդերի

դեպքերում

նման

փոփոխությունները, փոխակերպումները և տարատեսակներն ընդունելի էին
համարվում նման մշակույթում ( Nanda, 2000 ):
Այսպիսով՝ մարդաբանական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ
հասարակություններից շատերը հասարակության մեջ ընդունում են երկու
կատեգորիա՝ «կանացիության» և «առնականության» հասկացությունները, իսկ
ընդգծված մշակութային տարաձայնություններն ի հայտ են գալիս հենց այն
ձևով, ինչպես գնահատվում ու արժևորվում են այս երկու հասկացությունները՝
վերագրվելով
արևմտյան

կնոջն ու տղամարդուն: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով

կապիտալիստական

ազդեցություններն

այլ

երկրների
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վրա՝

մարդաբանների համար դժվարություններ են ստեղծվում

գենդերային ու

գենդերացված պրակտիկաների, բնիկ և ոչ բնիկ արևմտյան մշակույթներում
փորձի ու հմտությունների տարբերակման հարցում:

Երկմշակույթի տեսություն (երկմշակութայնություն)

Երկմշակույթի կամ երկմշակութայնության տեսությունը, որը նաև
հայտնի

է

որպես

գենդերային

հաղորդակցության

միջմշակութային

տեսություն , վերջին 20 տարիների համար հետազոտական գերիշխող դիրքեր է
զբաղեցրել:

Բացի

գրականության

այդ՝

մեջ

այն

կիրառվել

գենդերային

է

հանրահռչակ

հարաբերությունները

(պոպուլյար)
քննելիս:

Այն

մասնավորապես հիմնվում է սոցիոլեզվաբան Դանիել Մալցի և Ռութ Բորկերի
(1982) աշխատության վրա («Մշակութային մոտեցում. տղամարդու և կնոջ

սխալ հաղորդակություն »):
Մալցը և Բորկերը մշակում և կիրառում են մի տեսություն, որը միտված
է

ուսումնասիրելու

հաղորդակցական
հաղորդակցության

ազգային

(էթնիկ)

խնդիրները՝
ժամանակ

տարբեր

խմբերի

դիտարկելով

առաջացող

մի

շարք

միջև

առկա

կին-տղամարդ
խնդիրներ:

Նրանց

կարծիքով՝ կնոջ ու տղամարդու միջև առկա հաղորդակցական խնդիրները
նման են այն խնդիրներին, որոնք առաջանում են, երբ մշակութային լեզվական
տարբեր խմբերի անդամներ փորձում են հաղորդակցվել: Այդ երկու խմբերն
ունեն հաղորդակցության համար նախատեսված

մշակութային տարբեր

նպատակներ ու կանոններ: Հիմնվելով ամերիկյան փորձի վրա՝ Մալցը և
Բորկերը

պարզել

են,

որ

ԱՄՆ-ում

աղջիկներն

ու

տղաները

սոցիալականացվում են լեզվական տարբեր խմբերում՝ ըստ իրենց կատարած
դերի

կամ

դերախաղի:

Նման

պարագայում

աղջիկները

սովորում

են

հաղորդակցման (հաղորդակցական) այնպիսի ոճեր (խաղերի և դերախաղերի
միջոցով),

որոնք

օգնում

են

ձևավորել

մյուսների

հետ
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դրական

հարաբերություններ, զարգացնել մեղմ վարքագիծ, մյուսների հետ շփվելիս
ունենալ նրբանկատ վերաբերմունք, հասկանալ նրանց

վարքագիծը

ու

ունենալ մյուսներին ըմբռնումով մոտենալու հմտություններ և այլն: Սրան
հակառակ՝ հետազոտողները նկատում են, որ տղաները խաղում են ավելի մեծ
խմբերում և

ստորակարգային (հիերարխիկ) խմբերում, որտեղ շփումները

ենթադրում են մրցակցություն, և հիմնական ուշադրությունը գործողության
վրա է, այլ ոչ թե խոսքի: Այստեղ տղաները յուրացնում և ձեռք են բերում
խոսքային (վերբալ) գերակայության և գերիշխանության ոճ: Այնուհետև, երբ
չափահաս կանայք ու տղամարդիկ հաղորդակցելիս խնդիրներ են ունենում,
ըստ հետազոտողների՝ դա պատահում է այն պարզ պատճառով, որ նրանք,
հաղորդակցման ոճի տեսակետից այդ ամենը դիտելով, սխալ են ընկալում ու
մեկնաբանում

մյուսների

նպատակները:

Այս

վարքագիծը,

տեսակետը

օրինակ՝

բավականին

խոսակցի

հայտնի

է,

չարամետ
քանի

որ

երկգենդերային մշակույթների ենթադրությունները համապատասխանում են
երկու

հակադիր

գենդերային

դերերի

գերիշխող

մշակութային

կարծրատիպերին: Տղամարդկանցից ակնկալվում է, որ վերջիններս լինեն
հաստատակամ, ուժեղ, մրցակցային և առաջնորդի դերում: Իսկ կանանցից
ակնկալվում

է,

որ

լինեն

կարեկից,

աջակցող,

հոգատար,

խնամող

և

համագործակցող: Նմանատիպ տեսակետները հայտնի են եղել դեռևս Մալցից
և Բորկերից առաջ:
Լեզվաբան Ռոբին Լակոֆը (1975) առաջարկել է մի տեսություն, որտեղ
նշում էր, որ կանայք և տղամարդիկ ստիպված են առանձնացնել լեզվական
ոճեր, բայց, ի տարբերություն Մալցի և Բորկերի, Լակոֆը դրա
համարում

էր

սոցիալական

դերերի

պատճառը

անհավասարությունը:

Նա

պատճառաբանում էր, որ կանանց լեզվական ոճերը արտացոլում էին որպես
երկրորդ դասի

(ավելի ստորակարգ, քան տղամարդը) ներկայացուցչի

անապահովության զգացողությունն ու թուլությունը մի մշակույթի մեջ, որտեղ
տղամարդիկ են իշխում: Լակոֆը նկարագրեց և կանանց լեզուն բնորոշեց
որպես թերություն, «պակասորդ» (deficit)՝ կիրառելով կանանց հատուկ
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բառապաշար, օրինակ՝ ավելի կոնկրետ բառեր գույների համար, այսպես
կոչված՝ «չեզոք» (ոչ վիրավորական, այլ մեղմ) ածականներ, օրինակ՝ «sweet»,
«cute» – քաղցր, համովիկ, սիրունիկ, խելոք և այլն, ինչպես նաև անջատական
հարցեր (tag questions)՝ վերջին պարագայում հաստատակամ դրույթները
վերածելով հարցերի, որպեսզի դրանք ավելի մեղմ, ոչ ճնշող հնչեն՝ թվացյալ
հաստատակամությունն ավելի մեղմացնելու նպատակով, օրինակ՝ կարծում
եմ, որ սա այսպես պետք է անել, այնպե՞ս չէ, կամ՝ այդպես չե՞ս կարծում:
Լակոֆը հիմնականում մեծ ուշադրություն էր դարձնում հանրային մամուլին,
օրինակ՝ «Psychology Today» և «The National Enquirer»:
Չնայած

այն

բանին,

որ

Լակոֆի

ուսումնասիրությունները

ինքնադիտողական և ոչ թե համակարգված հետազոտության բնույթ էին կրում,
այնուամենայինիվ

նրա

տեսությունն

ավելի

քան

երեսուն

տարի

շրջանառության մեջ էր և լայնորեն կիրառվում էր գիտական ասպարեզում՝
տարածելով և հատատելով այն կարծիքը, որ կանայք ու տղամարդիկ տարբեր
կերպ են խոսում:
Չնայած տարբեր լեզուների ոճերը

հաստատող գիտահետազոտական

ճշգրիտ արդունքների բացակայությանը՝ տարիներ անց հանրալեզվաբան
Դեբորահ Թաննենը հանրությանը հայտնի դարձավ իր գրքով՝ «You Just Don’t
Understand:

Women

and

Men

in

Conversation»

(1990),

որը

կարճ

ժամանակահատվածում դարձավ ամենավաճառվող («best-seller») գիրքը:
Դեբորահ

Թաննենը

կիրառեց

Մալց

և

Բերկերի

երկմշակույթի

տեսությունը՝ բացատրելու գենդերային հաղորդակցության խնդիրները: Ի
տարբերություն իր նախորդ աշխատանքների՝ այս աշխատանքը հիմնված էր
անեկդոտների օրինակների ու դիտողականության և ոչ թե օրինաչափորեն
կատարված հետազոտության վրա: Նա առաջարկում էր, որ կնոջ խոսքն ու
հաղորդակցման ոճը լավագույն կերպով նկարագրել որպես համերաշխության
ու

համաձայնության

հարաբերությունների
համերաշխական

խոսք

(rapport

ձևավորմանն

ուղղվածությամբ

ու

talk),

խոսք,

զարգացմանը,

որը

միտված

խոսակցի

հաղորդակցմանը՝
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է

հետ

կարեկցանքի

ցուցաբերմամբ

և

այլն:

Սրան

հակառակ՝

տղամարդու

խոսքն

ու

հաղորդակցության ոճը որակավորվում են որպես զեկուցող, հաղորդող ու
տեղեկատվական խոսք
կենտրոնանալու

(report talk), խոսք, որը նպատակաուղղված է

առաջադրանքի

վրա,

խոսք,

որը

հաստատակամ

է,

մրցակցային տոնայնություն ունի և այլն: Եվ երբ հաղորդակցման այս երկու
ոճերի

ներկայացուցիչները

հանդիպում

են

իրար,

արդյունքում

անհամաչափության ու միմյանց սխալ հասկանալու միտում է նկատվում:
Վերոնշյալ տեսության կիրառական նշանակությունն այն է, որ եթե
սեռերը հասկանան տարբեր ոճերի առկայությունը ու ընդունեն այն, ապա
նրանք ավելի լավ կսկսեն ըմբռնել գենդերային հաղորդակցական խնդիրների
առաջացման պատճառները և կսկսեն միմյանց ավելի լավ հասկանալ ու
հանդուրժել: Այնուամենայնիվ, երբ այս տեսությունը նկարագրում է կնոջը՝
որպես ավելի հանգիստ, համագործակցային խոսքային վարքագիծ ունեցողի,
իսկ տղամարդուն՝ ավելի անկախ ու մրցակցային ոճի անհատի, այս ամենն
օրինականացնում

է

սոցիալական

այն

սպասումները,

ըստ

որոնց՝

հարաբերություններ կերտելը, ձևավորելն ու զարգացնելը կանանց գործն է, իսկ
նշված հանգամանքը արական (առնական) մշակույթը դարձնում է գերիշխող:
Քննենք մի օրինակ կոնֆլիկտի կառավարումից։ Թաննենը կարծում է, որ
տղամարդկանց ոճին հարիր է խնդիրները ինքնուրույն լուծելու ցանկություն
ունենալը, մինչդեռ կանանց պարագայում հակառակն է: Կանայք ավելի շատ են
հակված մյուսների հետ խոսելու և բարձրաձայն քննարկելու իրենց խնդիրները՝
փորձելով համագործակցության միջոցով գտնել դրանց լուծումը: Այսպիսով՝
խնդիրը լուծելու համար կանայք համագործակցելու ավելի շատ կարիք են
զգում, քան տղամարդիկ, ինչն էլ նրանց էլ ավելի կախյալ վիճակում է դնում, և
այդ

պարագայում

դժվար

թե

նրանց

կարիքները

հոգան

կամ

հետաքրքրությունները բավարարեն:
Չնայած

այս

տեսությունը

նկարագրում

է

հաղորդակցման

մասնակիցների հաղորդակցական մտադրություններն ու ոճերը, այն չի
ուսումնասիրում նման հակադիր ոճերի ազդեցություններն ու սոցիալական
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հետևանքները: Թաննենն իր հետագա աշխատության մեջ (1994) նշում է, որ
գենդերային

տարբերությունները

պատշաճի՝

առանց

հնարավոր

չեն

կարող

ուսումնասիրվել

գերիշխանության

հավուր

(դոմինանտության)

քննության: Ըստ նրա՝ խմբային գերիշխանությունն առաջանում է խմբային
տարբերություններից, և մտադրությունը ոչ միշտ է համընկնում արդյունքին:
Մի շարք հաղորդակցման ֆեմինիստ գիտնականներ ու լեզվաբաններ
քննադատում են երկմշակույթի տեսությունը. այս տեսությունը փաստում է, որ
կա

երկու

համընդհանուր

գենդերացված

մշակույթ՝

բացարձակայնացնելով կանանց ու տղամարդկանց,

այդպիսով

իսկ

ինչպես նաև նրանց

խոսքը: Այս տեսությունն անտեսում է գենդերային այն տարբերությունները,
որոնք հայտնաբերել էին մարդաբանները տարբեր մշակույթներում: Ինչպես
պարզ կդառնա հետագա քննարկման ժամանակ, այս տեսությունն ամենևին էլ
հետագա հետազոտողների կողմից որպես տեսություն գիտականորեն լուրջ չի
ընկալվել և գիտական լուրջ աջակցության չի հանդիպել: Այն ի վիճակի չէ նաև
բացատրել կանանց ու տղամարդկանց միջև առկա ավելի լուրջ խնդիրները:
Ինչպես

լեզվաբան

Մերի

Քրոուֆորդն

է

նկատում,

կանանց

հանդեպ

պարբերական բռնությունը չի կարող պարզապես հաղորդակցական անմեղ
ոճային տարբերությունների արդյունք լինել (1995): Դա իշխանական և ուժային
անհավասարության և ոչ թե սեռային (գենդերային) տարբերությունների (1993)
արդյունք է: Երբ գիտնականները բացատրում են սեռային (գենդերային)
բռնությունը՝ որպես զուտ հաղորդակցման ոճային տարբերության արդյունք,
այդ դեպքում բռնություն կիրառողների մեղքն անհետանում է կամ նվազում:
Ամփոփելով՝ նշենք, որ մեկնողական (նկարագրական) մշակութային
տեսությունները, որոնք քննարկվեցին այստեղ, ընդհանուր առմամբ գենդերը
դիտարկում են որպես մշակութայնորեն ձևավորված տարր, բայց միևնույն
ժամանակ

դրանք

քննադատաբար

կառուցվածքը, այն է՝

չեն

ուսումնասիրում

գենդերի

այս

մարդկային խմբերի վրա ազդեցություն ունենալու

տեսանկյունից գենդերը չի դիտարկվում:
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Հռետորական ամփոփում
(պատմական ակնարկ)

Երկմշակույթի

տեսությունն

իր

դրսևորումն

ունեցել

է

նաև

պատմականորեն` տղամարդկանց ու կանանց ներկայացնելով որպես տարբեր,
բայց և իրար հավասար էակներ: Օրինակ՝ 18-րդ դարում հայտնված
ռեմոստրանտները (remostrants) (կանայք, որոնք դեմ էին իրենց ընտրական
իրավունք շնորհելուն) որպես իրենց կարգախոս հայտարարեցին հետևյալ
արտահայտությունը՝ «Տուն, դրախտ և մայր» ( Jablonsky, 2002, էջ 123 ): Նրանց
համար բարի համբավի տեր կինը ունակ պիտի լիներ հասարակական
ասպարեզում

այլ

ձևով

ավելի

լավ

գործունեություն

ծավալելու

և

հասարակությանը բարիք բերելու, ինչպես նաև առավելապես այլ ձևով ազդելու
քաղաքականություն

իրականացնող

լծակների

վրա:

Հասարակական

ասպարեզը բիզնեսի, քաղաքականության ու մասնագիտությունների տիրույթ
է, որը նախատեսված է միայն տղամարդկանց համար, մինչդեռ տնային
տիրույթը սիրո, ջերմության և ընտանիքի աշխարհն է, որը նախատեսված է
կանանց համար ( Jorgensen-Earp, 1990, էջ 84 ):
Չնայած

ռեմոստրանտների

վաղ

վարկածների

մեջ

լայնորեն

շրջանառվում և ընդգծվում էր աստվածաշնչյան այն հորդորը, որ կանանց
իրական տեղը տանն է և տունն է: 1920-ականներին այս ամենի վերաբերյալ
տեսակետն ու դիրքորոշումն փոխվեց. նրանք արդեն թեև հայտարարում էին,
որ կանայք, իրոք, հասարակական կյանքում ունեին իրենց տեղն ու դերը,
այնուամենայնիվ հավատացած էին, որ կանայք չէին կարող

քաղաքական

կյանքի մի մասը դառնալ ( Thurner 1993 ): Փաստորեն՝ ռեմոստրանտները
հավաստում էին, որ կնոջ ընտրական իրավունքը կնվազեցնի կանանց՝
հասարակական կյանքում բարերար լինելու ունակությունը: Նրանք ոչ թե
ասում էին, որ կանայք սոցիալական և հասարակական ազդեցություն չեն
կարող ունենալ, այլ այն, որ կանայք ավելի հմուտ են տղամարդկանց հետ
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հարաբերություններ ստեղծելու, զարգացնելու և պահպանելու, քան թե
հասարակական

հռետորական

հմտությունների

մեջ:

Կանանց

ու

տղամարդկանց «երկու մշակույթներ» նշանակում է կամ ենթադրում երկու
տիրույթ՝ ներքին և արտաքին կամ անձնական և անհատական:

Հռետորական ամփոփում
(ժամանակակից ակնարկ)

Այն միտքը, որ կանանց

հաղորդակցական (հաղորդակցման) ոճը

ներկայացնում է եզակի մշակույթ, ենթադրում է նաև ժամանակակից որոշ
հռետորական վերլուծություն: Չնայած, որ Կարլին Կոհր Քամփբելը (1973)
ամբողջությամբ ու նույնությամբ չկիրառեց երկմշակույթի վերլուծությունը,
նրա՝ «Կանանց ազատագրելու հռետորություն․ օքսիմորոն (նրբաբանություն)»
(«The Rhetoric of Women’s Liberation: An Oxymoron») վերնագրով
հարաբերականորեն

ներկայացնում

էր,

թե

ինչպես

է

սեռի

հոդվածը
(գենդերի)

մշակութային կառուցվածքաբանությունն ազդում կանանց հաղորդակցական
հմտությունների ձևավորման վրա:
Քամփբելի

(1973)

աշխատությունը

հաղորդակցության

ուսումնասիրության տեսանկյունից ֆեմինիզմի երկրորդ շարժման առաջին
վերլուծականներից մեկն է: Նրա հիմնական փաստարկն այն է, որ ավանդական
տեսությունները և ճարտասանական մոդելները չեն կարողանում բացատրել,
թե որն է շարժման առաջին փուլերում ճարտասանորեն ավելի կարևոր,
որովհետև դրանք հիմնված են հաղորդակցության արական մոդելների վրա:
Նա կարծում է, որ շարժումը ներկայացնում էր հաղորդակցման մի այլ ձև՝
հիմնվելով

հաղորդակցության

վերաբերյալ

սպիտակամորթ

կանանց

ավանդական մշակութային արժեհամակարգի վրա. «Կանանց ազատագրման

ճարտասանությունը

ոճականորեն

տարբեր

է.

հիմնովին
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մերժում

է

ճարտասանական

գործընթացի

ավանդական

որոշ

տեսակետներ

ու

հասկացություններ»:
1960-ական թվականների կին առաջնորդները մերժեցին նախկինում
տարածված առաջնորդի մի շարք հատկանիշներ՝ համոզելու կարողությունն ու
կարևորությունը՝

դրա

փոխարեն

որդեգրելով

կարեկցանքի

և

համագործակցության հատկանիշներ:
Սկսեցին պարբերաբար դառնալ այն փոքրիկ հանդիպումները, որտեղ
առաջնորդ ամենևին էլ չկար, և յուրաքանչյուր ոք խրախուսվում էր՝ իր
զգացմունքները, զգացողություններն ու փորձն ազատորեն արտահայտելու և
ներկայացնելու համար: Նպատակը մարդկային փորձառությունների միջոցով
իրազեկությունը բարձրացնելն էր, ինչն էլ դիտարկվում էր որպես անձնական
խնդիր, մինչդեռ իրականում նրանց բոլորի՝ որպես կին փորձառությունն էր:
Զարգանում էին ապրումակցման գաղափարն ու մշակույթը, և գիտակցվում էր
այդ ամենի արժեքը:
Քամփբելը վերոնշյալ հռետորական ոճի մեջ հստակեցնում է այն
հասկացությունները, որոնք զուգակցվում էին կանացի տիպիկ մշակույթի՝
ինքնաբացահայտման

ու

ինքնաքննադատման

անհրաժեշտության,

երկխոսելու արժեքի և այլնի հետ: Այնուամեենայնիվ, անգամ այս պարագայում,
որտեղ դրանք ներկայացվում էին որպես կնոջ մշակութային արժեքներ, սա մի
նոր բան էր, որն էապես տարբերվում էր և կարող էր ընկալվել որպես ընդվզում
նահապետական, այլ կերպ ասած՝ հայրիշխանական (պատրիարխական)
համակարգի դեմ:

Մշակութային քննադատական մոտեցումներ

Մշակութային

քննադատական

մոտեցումները

տարբերվում

են

մշակութային նկարագրական մոտեցումներից նրանով, որ դրանք իրենց
վերլուծությունները

բոլորովին

այլ

կետից

են

սկսում:

Նկարագրական
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մոտեցումը կիրառելիս հետազոտողները կենտրոնանում են մշակութային
տարբերությունները

նկարագրելու

վրա

և

այդ

տարբերությունների

ձևաբանությունը չեն դիտարկում որպես քաղաքական ուժի միջոց: Իրականում
ուժային

անհավասարությունները

սեռի

(գենդերի)

և

մշակութային

այլ

ինքնությունների տարբերությունների արդյունքն են: Մինչդեռ մշակութային
քննադատական մոտեցման պարագայում հետազոտողները մի այլ հայացք են
գցում

և

քննադատաբար

են

ուսումնասիրում

տարբերությունների

ու

անհավասարությունների մշակութային կառուցվածքաբանությունը: Նրանք
հետամուտ են լինում բացահայտելու և ցույց տալու սոցիալապես ձևավորված
ու պայմանավորված տարբերությունների և նմանությունների հնարավոր
բացատրությունները: Նման բացատրությունները ընդգծում են հեգեմոնիայի,
ուժի, իշխանության և կարգավիճակի գործոնները: Այս պարագայում

սեռը

(գենդերը) և սոցիալական այլ ինքնություններ ամբողջովին պատկանում են ոչ
թե անհատական, այլ առավելապես սոցիալական համակարգերին (խոսքն այն
համակարգերի մասին է, որոնք մարդկանց կառավարության ներքո են
գտնվում): Այսպիսով՝ գենդերը դառնում է ոչ թե այն, թե ով է մարդը, այլ այն,
թե ինչ է մարդ անում:
Մշակութային
նրանով, որ

քննադատական

մոտեցումները

առանձնանում

են

փորձում են հատել արհեստականորեն ստեղծված մի շարք

սահմաններ ու հատվածներ կենսաբանական, հոգեբանական ու մշակութային
մոտեցումների միջև: Այս պարագայում մոտեցումն ու վերլուծությունը կրում են
միջգիտակարգային բնույթ: Դրանով իսկ պայմանավորված՝ մշակութային
քննադատական մոտեցումը կիրառելի է կենսաբանության, հոգեբանության,
հաղորդակցական ուսումնասիրության, սոցիոլոգիայի, լեզվաբանության և
ակադեմիական այլ գիտակարգերի համար:
Այս նյութի շրջանակում քննարկվելիք մշակութային քննադատական
մոտեցումները ինչպես ակադեմիական, այնպես էլ ակտվիստական մտքի՝
հետարդիության

(պոստմոդեռն/հետմոդեռն)

տեսության,

մարքսիզմի,

ֆեմինիզմի, տղամարդականց ուսումնասիրության միագումարի արդյունք են և
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այլն: Այս պարագայում ոչ թե քննադատվում է մի տեսությունը և մյուսն ավելի
խրախուսվում,

այլ,

այս

ամենը

համադրելով,

փորձ

է

արվում

նոր

տեսանկյունից հարցը դիտարկելու: Մոտեցումների դասակարգումը թվում է
տրամաբանական:

Առաջին

մոտեցումները,

որոնցից

են

տեսակետային

տեսությունը (standpoint theory) և սոցիալական կառուցվածքաբանությունը
կամ կոնստրուկցիոնիզմը

(social constructionism), դիտարկում են գենդերը

որպես անվանական արժեք: Մյուս մոտեցումը՝ պոստստրուկտուրալիզմը
(post-structuralism),

ինքնության

դիտարկելով

միկրոմակարդակներում

այն

հարցը

խնդրահարույց

է

(ներանձնային)

դարձնում՝
և

մակրո

մակարդակներում (ինստիտուցիոնալ, սոցիալ-մշակութային) որպես ոչ կայուն
հասկացություն: Մենք այս վերջինը կներկայացնենք ու մանրամասն կքննենք
վերջում, որովհետև այն սեռի (գենդերի) և ռասայի, դասի ուսումնասիրության
ամենաժամանակակից մոտեցումն է:

Տեսակետային տեսություն (Standpoint theory)

Տեսակետային տեսությունը մշակվել է գերմանացի փիլիսոփա Ջորջ
Վիլհելմ Ֆրիդրիխի կողմից՝ (1807) ստրկության սոցիալական կառուցվածքը
քննելու և բացատրելու համար: Այնուհետև այն նաև կիրառվել է ֆեմինիստների
ու մշակութաբանների կողմից՝ աֆրոամերիկուհիների մշակութային եզակի
տեսակետները բացատրելու համար, ինչպես նաև ուսումնասիրելու այն
ուղիները, որոնք ազդում են սոցիալական դասի,

աշխարհայացքի և

աշխարհընկալման վրա ( Collins, 1986, 1990; Harding, 1998 ):
Տեսությունը փաստում է, որ սոցիալական խմբերը, որոնց անձը
պատկանում է, ազդում են մարդու աշխարհընկալման վրա: Մարդը ձևավորում
է համապատասխան վարքագիծ, հմտություններ, հաղորդակցական նորմեր և
այնպիսի արժեքներ, որոնք համապատասխանում են սոցիալական այն խմբի
պահանջներին և հետաքրքրություններին, որին նա պատկանում է: Հետևաբար
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գերիշխող մշակույթը, որի մեջ բոլոր այդ խմբերը գոյություն ունեն, միակերպ չի
ընկալվում կամ ընդունվում այդ բոլոր խմբերի կամ անհատների կողմից:
Սոցիալական ավելի մեծ ուժ ունեցող խմբերում
տեսակետներն

ու ընկալումներն

գտնվող մարդկանց

ավելի ընդունելի են և իշխող, քան

մյուսներինը (սպիտակամորթներ, տղամարդիկ, հետերոսեքսուալներ, բարձր
կամ միջին դաս), որոնք մարգինալացված են: Ավելին, նրանք, ովքեր այդ
մարգինալացված

խմբերի

ներկայացուցիչներ

են,

պետք

է

պայքարեն

գոյատևման համար գերիշխող մշակույթում, որի հայացքներն ու արժեքներն
իրենց համար խորթ են կամ անընդունելի: Ահա թե ինչու աֆրոամերիկուհի
ֆեմինիստ գիտնական բելլ հուքսի (1984, նա իր անունը նախընտրում է գրել
փոքրատառերով)

կարծիքով՝

այդ

մարգինալացված

խմբերի

ներկայացուցիչներին ուսումնասիրելը ավելի շատ բան կարող է տալ
գիտնականներին, քան գերիշխող խմբի ներկայացուցիչներին ուսումնասիրելը:
Տեսությունը պարզաբանում է, որ հետազոտությունը, որը հիմնվում է
միայն մշակութային գերիշխող խմբերի փորձի վրա, չի կարող ընդհանրացվել
և բացարձակայնացվել ողջ մշակույթի ու նրա բոլոր ներկայացուցիչների
համար: Բայց այս տեսությունը ևս ունի քննադատական կողմ. այն նույնպես
բացարձակայնացնում

է

մի

շարք

կետեր,

այդ

թվում՝

այն

նույնպես

ընդհանրացնում է այն միտքը, որ այս կամ այն խմբի բոլոր մարդիկ ունեն
նույնատիպ ինքնություններ: Իսկ մարդիկ պատկանում են սոցիալական
տարբեր խմբերի՝ ըստ իրենց դասի, ռասայի, սեռի (գենդերի), սեռական
կողմնորոշման և այլն։ Այս ամենը, միմյանց հետ հատվելով, ստեղծում է եզակի
ինքնություններ: Տեսությունը չի քննարկում «ինքնություն» հասկացությունը:

Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմ

Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի տեսության համաձայն՝ իմաստն ու
նշանակությունը կառուցվում են և ստեղծվում, և դա տեղի է ունենում մյուսների
հետ շփվելիս ու այլ մշակույթների հետ հաղորդակցվելիս: Այս տեսությունը
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կենտրոնանում է այն բանի վրա,

թե ինչպես են անհատները գենդերն

իրականացնելիս կամ կիրառելիս (doing gender) ստեղծում իմաստ ու դրան
առնչվող անհավասարություններ: Այս պարագայում գենդերը դիտարկվում է
որպես սոցիալական ինստիտուտ: Այս առումով ուժը, իշխանությունը ու
հեգեմոնիկ հարաբերությունները գտնվում են այս տեսության ուշադրության
կենտրոնում ( Marecek, Crawford, & Popp, 2004; Weatherall, 2002 )։ Լեզվաբան
Մերի Քրոուֆորդը բացատրում է դա հետևյալ կերպ (1995)։ Սոցիալական
կոնստրուկցիոնիստը դիտարկում է գենդերը որպես սոցիալական կառուցվածք
ունեցող

տարր.

իմաստային

կամ

իմաստների

համակարգ,

որն

էլ

կազմակերպում է հարաբերություններն ու շփումները՝ ապահովելով մուտք
դեպի ուժ: Այս տեսակետից գենդերը գոյություն ունի ոչ թե անհատի ներսում,
այլ շփումների, հարաբերությունների, գործողության ու կատարման մեջ, և

գենդերը դիտարկվում է որպես բայ և ոչ թե գոյական:
Սա նշանակում է, որ երբ խոսվում է այն մասին, որ մի խումբը մյուսի
հանդեպ գերիշխող է, չի նշանակում, որ բոլորն են մեղադրվում այս ամենի մեջ,
օրինակ՝ նրանք, ովքեր

սպիտակամորթ են, հարուստ կամ բարձր դասի

ներկայացուցիչ և այլն: Նմանապես ոչ բոլոր իսպանախոս կամ սևամորթ, ցածր
դասի ներկայացուցիչ կանայք են ենթարկվում ճնշման: Հայրիշխանության
(պատրիարխատի) և ռասիզմի մշակութային համակարգերը ստեղծում են
անհավասարությունների

դաշտ,

որտեղ

իրականացվում

է

հաղորդակցությունը: Անհատներն իրապես մեծ դեր են կատարում գենդերի,
ռասայի, սոցիալական դասի, սեքսուալ կողմնորոշման և այլ ինքնությունների
ձևավորման հարցում: Միևնույն ժամանակ նրանք չեն կարող ամբողջովին
ղեկավարել

այս

Այնուամենայնիվ,

երևույթների
գերիշխող

հոսքային
խմբերի

ուղղությունը

(Gergen,

ներկայացուցիչները,

1994 ):

իրոք,

որոշ

«չվաստակած» արտոնություններ ունեն, բայց սոցիալական արդարությունն էլ
կախված

է

այն

անհատներից,

որոնք

ուղղում

և

վերացնում

անհավասարությունները:
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են

այդ

Հաղորդակցման կամ հաղորդակցական ռազմավարություն

Հաղորդակցման կամ հաղորդակցական մոտեցումը տարբերվում է մյուս
բոլոր մոտեցումներից, որոնք պատկանում են մշակութային քննադատական
խմբին նրանով, որ սա բացարձակապես կենտրոնանում է հաղորդակցության
վրա:

Այս

պարագայում

անգամ

միջանձնային

հաղորդակցությունն

է

քաղաքական բնույթ ստանում: Այն ցույց է տալիս, որ հաղորդակցվողները
կյանքի հանգամանքների պարզապես պասիվ ընդունողներ չեն: Նրանք ակտիվ
դեր են կատարում իրենց իրականությունների կերտման հարցում:
Մի շարք հանրալեզվաբանների ու հաղորդակցման մասնագետների
կարծիքով՝ հաղորդակցման ոճային տարբերությունները միայն տարբեր
խմբերի պատկանելու և դրանցում սոցիալականացվելու արդյունք չեն միայն:
Դրա փոխարեն նրանք փաստում են, որ հաղորդակցությունը նպատակ
հետապնդող ու ռազմավարական երևույթ է ( Kellerman, 1992 ):
Լեզվաբան-մարդաբաններ Պենելոպե Բրաունը և Ստեֆն Լևինսոնը
կիրառում են «ռազմավարություն» բառն ամենալայն իմաստով (1978: 91):
Մարդիկ զարգացնում են հաղորդակցական մի շարք ռազմավարություններ,
որպեսզի վերջիններս կյանքի տարբեր իրավիճակներում կարողանան իրենց
համապատասխանաբար օգնել: Իսկ ռազմավարությունները կարող են լինել
գիտակից կամ անգիտակից ( Kellerman, 1992 ): Ռազմավարությունները կարող
են պարզապես վերածվել սովորական, ընթացիկ սահմանված մի կարգի, որտեղ
վարքագծային

նախնական

հիմնավորումներն

անհետանում

են,

իսկ

մեխանիկորեն կատարվող, ինքնաբերական վարքագիծը մնում է: Մոտեցումը
բացատրում է ոչ միայն անհատական վարքագծերը, այլև տարբերությունները՝
ըստ

խմբային

ինքնությունների,

ինչպես

նաև

հարաբերական

արտոնությունները, որոնք անհատն ունի կամ կարող է ունենալ: Կանայք և
տղամարդիկ,

սևամորթներն

ու

սպիտակամորթները,

միասեռականները,
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բիսեքսուալները, տրանսգենդերները, հետերոսեքսուալները, հարուստներն ու
աղքատները՝ որպես տարբեր սոցիալական հմտություններ ունեցող խմբեր,
կձևավորեն

տարբեր,

իրենց

համապատասխան

ռազմավարություններ,

որպեսզի դրանք ըստ իրավիճակի գործեն և օգնեն իրենց: Բայց չկա
հաղորդակցական մի այնպիսի ռազմավարություն, որը կիրառելի լինի բոլորի
համար և բոլորի կողմից:
Եթե անձը ստորադաս, ենթակա աշխատող է կամ կին է տղամարդու
կողմից ղեկավարվող որևէ կառույցում, այդ անձը կարող է կիրառել ավելի
անուղղակի, քաղաքավարի ռազմավարություններ՝ իր իսկ հաղորդակցման
նպատակը իրականացնել կարողանալու համար, քան այն անձը, որն ավելի
իրավական ուժ և իշխանություն ունի նման պարագայում: Այն անձը, որը
տիրում է նման իրավական ուժի ու իշխանության (նկատի ունենալով, որ տվյալ
անձի հասարակայնորեն ելույթ ունենալու իրավունքը անվիճելի է), կարող է և
հաջողակ լինել խոսքային ուղղակի ոճ կիրառելիս ( Jamieson, 1995; Kramarae,

1981): Տղամարդիկ, որոնք

համարվում են ավելի հաստատակամ և ուժեղ,

հավանաբար հակված կլինեն օգտագործելու հաղորդակցման ուղղակի ու
հաստատակամ ոճ, իսկ նրանք, ովքեր այդպիսի ոճ չեն օգտագործում, կարող
են համարվել ոչ առնական տղամարդիկ: Նմանապես նրանք, ովքեր կիրառում
են ուժեղ և ուղղակի ոճ ու ռազմավարություն, կարող են դիտարկվել որպես ոչ
կանացի կերպարներ՝ ըստ սպիտակամորթյան չափանիշների, իսկ նրանց
հաղորդակցությունը կարող է իր նպատակին այդպես էլ չհասնել: Իհարկե, կան
նաև մշակութային տարբերություններ: Օրինակ՝ չինական և ճապոնական
մշակութային ոճերն առհասարակ ավելի խրախուսում են անուղղակի ոճ՝
անկախ սեռից, բայց անգամ այս պարագայում նման մշակույթներն ավելի
հանդուրժող են տղամարդկանց նկատմամբ, երբ նրանք օգտագործում են ավելի
ուղղակի ոճ: Այսպիսով՝ սոցիալական կարգավիճակը օգնում է բացատրել
գենդերային կամ գենդերացված հաղորդակցությունը:
Լինում է նաև այնպես, որ ոչ գերիշխող խմբերի ներկայացուցիչները
փորձում են կրկնօրինակել գերիշխող խմբերի ոճը, օրինակ, երբ տնտեսապես
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ցածր դասի անդամը որդեգրում է տնտեսապես բարձր դասի ներկայացուցչի
խոսքային ոճը: Այս երևույթը կոչվում է՝ «փորձելու գոյատևել սկզբունք»: Բայց
նման դեպքերը գերիշխող խմբերի կողմից ոչ միշտ են դրական արձագանքի
արժանանում: Մարդիկ, որոնք փորձում են ստեղծել եզակի ինքնություններ՝
ըստ իրենց խմբային պատկանելիության և դրա ակնկալիքների, կարող են
զարգացնել ռազմավարությունների միավորում ինչպես իրենց խմբի ներսում
գործող ռազմավարություններից, այնպես էլ դրսի:
Հաղորդակցական ռազմավարությունների մոտեցումը պիտանի է, քանի
որ այն այլևս չի դիտարկում, որակավորում գենդերային տարբերությունները
որպես թերություն, «պակասորդ» (դեֆիցիտ) կամ սոցիալականացման պասիվ
գործընթաց: Դրա փոխարեն մարդիկ դիտարկվում են որպես ռացիոնալ
հաղորդակիցներ,

որոնք

ունակ

են

ձևավորելու

ու

օգտագործելու

հաղորդակցական այնպիսի ռազմավարություններ, որոնք իրենց թույլ կտան
բավարարել ու իրականացնել իրենց հաղորդակցական նպատակները, ինչպես
նաև կօգնեն դիմակայել ճնշմանը և այլն: Այս մոտեցման սահմանափակումն
այն է, որ գրեթե անհնար է առանձնացնել կամ հստակորեն բացահայտել
խմբային ուժային հարաբերությունները և ուղղակիորեն միմյանց կապել
մարդկանց ոճն ու նրանց հաղորդակցման նպատակը տվյալ իրավիճակում:

Գենդերը՝ որպես կատարում (performance)

Նախորդ բաժիններից մեկում մենք արդեն խոսել ենք

գենդերը

հաղորդակցության մեջ ուսումնասիրելիս «գենդերը որպես կատարողականություն» դիտարկելու կարևորության մասին: Ինչպես և հաղորդակցման
ռազմավարության դեպքում, նշված մոտեցման համաձայն ևս՝ անհատները
ամենօրյա գործողությունների միջոցով էական դեր ունեն իրենց անհատական
և խմբային ինքնությունների ձևավորման հարցում: Չնայած Ջուդիթ Բուտլերն
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(1990, 1993, 2004) իր աշխատություններում խոսում է հենց այս ամենի մասին,
հաղորդակցության ուսումնասիրության մեջ կատարողականության դերն
ավելի է կարևորվում: Այնուամենայիվ, մի կարևոր տարբերություն գոյություն
ունի

Բուտլերի

հաղորդակցման

կողմից

ուսումնասիրվող

մասնագետների

կողմից

կատարողականության
ուսումնասիրվող

և

կատարում

երևույթների միջև:

Կատարողականությունը (performativity) վերաբերում է ամենօրյա,
գենդերի անգիտակից կատարմանը կամ իրականացմանը, որտեղ կատարողն
ու իր նպատակը սահմանափակ դեր են կատարում, և որտեղ գենդերի
կատարումը որպես կատարում չի մեկնաբանվում: Կատարումը (performance)
վերաբերում է գենդերի գիտակից կատարմանը, որտեղ ստեղծագործականն ու
քաղաքականը թեմատիկացվում են ( Conquergood, 1992; HopKins, 1995 ):
Մի շարք հոդվածներ, գրքեր ու աշխատություններ, այդ թվում՝ «Text &
Perfrloamce Quarterly» ամսագիրը, փաստում են, որ գենդերային փորձերն ու
փորձառությունները

կապված

են

ռասայի,

ազգային

(էթնիկական)

պատկանելիության, սոցիալական դասի, սեռական կողմնորոշման, ազգության
ու այլ ինքնությունների հետ: Քանի որ այս մոտեցումը ընդգրկում է գենդերային
փորձը մարդու մարմնում, դրանց մենք մանրամասն կանդրադառնանք մյուս
բաժիններից մեկում, որտեղ և կքննարկենք մարմինի հետ կապված հարցերը:

Բազմառասայական և գլոբալ ֆեմինիզմ

Գիտնականները և ակտիվիստները, որոնք ուսումնասիրում են սեռը
(գենդերը)

գլոբալ

ֆեմինիստների

և

բազմառասայական

ֆեմինիստների

տեսությունների միջոցով, ավելի են կոնկրետացնում բոլոր այն պատճառները,
ըստ որոնց՝ սեռը (գենդերը) պետք է ուսումնասիրվի մշակութային ու գլոբալ
տեսանկուններից: Նրանց դիրքորոշումն այն է, որ ոչ մի գենդերային եզակի
կյանք կամ փորձառություն չի կարող կնոջը կամ տղամարդուն սահմանել, և մի
մշակույթին բնորոշ նորմը չպետք է հարկադրաբար պարտադրել կամ կիրառել
122
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

մի այլ անձի վրա՝ անգամ որպես կանանց և երեխաների իրավունքի
բարելավման միջոց: Իրավագիտության պրոֆեսոր Իզաբել Գանինգը (1997)
հետևյալ ձևով է այս ամենը բացատրում. նրա փոխարեն, որ մարդը պետք է լինի
աշխարհի նկատմամբ «մեծամիտ ընկալող» այն իմաստով, որ այլ մշակույթները
քննում է իր իսկ մշակութային նորմերի համաձայն, պետք է հակված լինի
դառնալու «աշխարհի ճամփորդ»: Իսկ վերջինս նշանակում է ունակ լինել
դիտարկելու ուրիշների մշակույթն այդ իսկ մշակույթի անդամների և ոչ թե
զուտ միայն սեփական տեսանկյունից: Լինել աշխարհի ճամփորդ նշանակում
է նաև ճանաչել մշակույթների միջև եղած անխուսափելի կապը: Սա
նշանակում է

ոչ միայն դիտարկել այդ մշակույթը պասիվ ձևով, այլև

քննադատաբար

ուսումնասիրել

այդ

մշակութային

դիրքորոշումը,

որը

նպաստում է այլ մշակույթների ճնշմանը:
Վերոնշյալ տեսանկյան հարողները մեծ ուշադրություն են դարձնում
փորձին

ու

գենդերային

տարբեր

փորձառություններին,

հատկապես

ռասայական փոքրամասնություններին, որոնք բնակվում են Արևմուտքում և
Արևմուտքից այն կողմ՝ ոչ արդյունաբերական և ոչ կապիտալիստական
երկրներում: Նրանք նշում են, որ սպիտակամորթ, արևմտյան մշակութակիր,
կրթված ֆեմինիստներն ամենաշատն են խոսել կանանց փորձառությունների
մասին՝ ոչ ճշգրտորեն

հայտարարելով, որ իրենց իսկ տեսակետն ու

դիրքորոշումը վերաբերում են բոլոր կանանց և ներկայացնում են նրանց՝
համապատասխանաբար մյուս կանանց պատկերելով որպես պասիվ, ոչ
կրթված, ճնշված, հետամնաց ու մշտապես օգնության կարիք ունեցող:
Իր հայտնի և ազդեցիկ գրքում`

( «Feminism

Without

Borders»)

«Ֆեմինիզմն առանց սահմանների»

Չանդրա

Թալփեյդ

Մոհանտին

(2003)

բացահայտորեն քողարկազերծում է սպիտակամորթ, արևմտյան մշակույթի
ֆեմինիստ ներկայացուցիչների սխալները՝ նրանց մոտեցումները կիրառելի
չհամարելով ո՛չ երրորդ աշխարհի, ո՛չ էլ սպիտակամորթ կանանց համար:
Ֆեմինիզմի՝ միայն գենդերային դիրքերից սահմանումը վկայում է այն
մասին, որ կին լինելը ոչ մի կապ չունի ռասայի, դասի, ազգի կամ սեռական
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կողմնորոշվածության հետ: Եվ ոչ մեկը կին չի դառնում այն պատճառով, որ նա
ընդամենը

իգական

սեռի

ներկայացուցիչ

է

(ըստ

Սիմոն

դ՚ Բ վուայի

դիրքորոշման): Կին լինելու գաղափարախոսությունը այնքանով է առնչվում
դասին ու ռասային, որքանով սեռի դեպքում:
Այսպիսով՝

ստրկության

ժամանակահատվածում

ամերիկյան

հասարակության մեջ եղած սպիտակամորթ կանանց դասակարգումը՝ որպես
մաքուր, ընտանեկան, բարոյական էակների, մեծագույն առնչություն ուներ
սևամորթ ստրկուհիների դասակարգման հետ՝ որպես այլ, հակադիր էակների,
որոնք ունակ էին միայն տնկադաշտերում աշխատելու: Դա մի շարք տարբեր
համակարգային

ցանցերի՝

ռասայի,

դասի,

սեքսուալության

և

ազգի

միավորումն է և դրանց միավորման արդյունքում ձևավորվածը, որը մեզ «կին»
է սահմանում:
Մոհանթին կոչ է անում բոլորին ճանաչել «կին» հասկացության
կիրառումը որպես միատարր կատեգորիա երրորդ աշխարհի կանանց համար
և յուրացնել

կանանց տարբեր խմբերի միաժամանակ առկայությունն ու

բազմակիությունը:
Միայն սեռային մոտեցում ցուցաբերելը սխալմամբ սահմանում է երրորդ
երկրի ներկայացուցիչ տղամարդուն երրորդ երկրի կնոջ հանդեպ ճնշում
գործադրող միակ միջոց և պատճառ: Սա ստեղծում է մի միջոց, որը անգլերենի
պրոֆեսոր Գայատրի Չակրավորտի Սպիվակը (1988) նկարագրում է այսպես.
«Սպիտակամորթ տղամարդը փրկում է ոչ սպիտակամորթ կանանց ոչ

սպիտակամորթ

տղամարդկանցից »:

Սակայն

այս

միտումը

միայն

գաղութատիրական ժամանակաշրջանում չէ, որ այսպես է ընկալվել: Դան
Կլաուդը

(2004)

ներկայացնում

է

կերպարների

վերլուծություն,

որը

շրջանառվում է աֆղանացիների մասին «Time.com»-ի միջոցով, երբ ԱՄՆ
կառավարությունը հասարակական աջակցություն էր ձևավորում
2002

թվականների

ներկայացնելով

աֆղանական

որպես

պատերազմի

քողարկվածներ

և

ժամանակ:

ճնշվածներ՝

այն

2001Կանանց
աջակցեց

սպիտակամորթ տղամարդկանց, որպեսզի վերջիններս շտապեն փրկել ոչ
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սպիտակամորթ կանանց իրենց իսկ ոչ սպիտակամորթ տղամարդկանցից, և
սա

առաջացրեց

հայրիշխանական

(պատերնալիստական)

դիրքորոշում

աֆղան կանանց նկատմամբ:
Այսպես կոչված երրորդ աշխարհի մարդիկ և նրանց գաղութացնելը
կարող է տեղի ունենալ աշխարհի ցանկացած կետում, ներառյալ ԱՄՆ-ում:
Չիկանացի գրող և ակտիվիստ Գլորիա Անզալդուան բացահայտում է այն
միջոցները, որոնք ԱՄՆ-Մեքսիկա սահմանագծում բնակվելիս ձևավորում են
մեստիզա կանանց (mestiza ) (խառը ռասա, խառնուրդ. վերջիններս հատկապես
մեքսիկացիների և բնիկ ամերիացիների հետնորդուհիներն են): Իր ողջ
աշխատանքի ընթացքում նա, կիրառելով թե՛ անգլերեն, թե՛ իսպաներեն,
փորձում է բացահայտել հաղորդակցման գործընթացն ու դրա նպատակը՝
ընթերցողին անընդմեջ հիշեցնելով իր միաժամանակ երկու մշակույթների
ներկայացուցիչ լինելը: Որպես քաղաքականի և անհատականի մաս՝ նա,
չիկանա այլ ֆեմինիստների նման, ստեղծում է մի տիրույթ, որտեղ կարող է
բազմաթիվ ինքնություններ ձևավորել ու զարգացնել (Flores, 1996; Palcsewski,

1996):
Հռետոր Ռակա Շոմը (1996) բացատրում է, թե ինչու հաղորդակցության
ուսումնասիրությունը և իմպերիալիզմը այդքան կարևոր են, և թե ինչպես է
հնարավոր այն իրագործել: Հետգաղութատիրությունը՝ քննադատական մի
տեսակետ,

որը

նախնականորեն

փորձում

է

բացահայտել

արևմտյան

դիսկուրսի եվրոպայամետությունը և իմպերիալիզմը, հարցադրումներ է
ներկայացնում՝ 1․ ինչպե՞ս է արևմտյան հետևողական պրակտիկան աշխարհի
ներկայացման իր տեսակետով օրինականացնում
ուժային

կառույցները,

քննախոսությունները

2․

ի՞նչ

չափով

(դիսկուրսները)

են

ժամանակակից գլոբալ
ազգերի

ամրապնդում

մշակութային
այդ

ազգերի

նեոիմպերիալ քաղաքական պրակտիկան (խոսքը վերաբերում է ԱՄՆ-ին և
Անգլիային):
Շոմը բացատրում է, որ հաղորդակցության վրա կենտրոնանալը կարևոր
է,

որովհետև

«քննախոսությունները

(դիսկուրսները)
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դարձել

են

իմպերիալիզմի գլխավոր միջոցները:» Չնայած անցյալում իմպերիալիզմը
բնիկներին կառավարելու մասին էր՝ տարածքայնորեն նրանց գաղութացնելով,
այժմ իմպերիալիզմը բնիկներին հպատակեցնելն է՝ գաղափարաբար նրանց
գաղութացնելով,

ստիպելով

նրանց

փոխել

իրենց

գենդերը,

ազգային

ինքնություններն ու արժեքները: Արևմտյան մեդիայի զարգացումը, անգլերենի
տարածվածությունը (որի համար հիմք է հանդիսացել նախկինում ծավալված
իմպերիալիզմը),

ակադեմիկոսների

սահմանած

«բնիկ»

և

«մյուսներ»

հասկացությունները, տնտեսապես կախյալ վիճակի ձևավորումը վկայում են
այն մասին, որ հաղորդակցման գործոնը կարևոր է հասկանալու համար, թե
ինչպես է գաղութատիրությունը պահպանվում:

Քվիր տեսություն

Քվիր տեսաբանները վիճարկում են մշակութային նկարագրական
մոտեցման

մի

շարք

եզրույթներ՝

«գենդեր»

(կանացի/արական),

«սեռ»

(իգական/արական, կին/տղամարդ) և «սեռականություն» (հոմոսեքսուալ/
հետերոսեքսուալ): Որպես ուսումնասիրության ձև՝ քվիր տեսությունը

մի

գործընթաց

են

է,

որի

միջոցով

մարդիկ

այլակերպ

սեռականություն

առանձնացրել ( Warner, 2002, էջ 17, 203 ): Ուսումնասիրելով նրանց, ովքեր չեն
համապատասխանում երկսեռային կամ երկգենդերային համակարգին, քվիր
տեսությունը ստեղծել է մի լեզու, որը չի անտեսում եզրագծից այն կողմ
հայտնվածներին, այլ «անվանում» է նրանց՝ այդպիսով իսկ նման մարդկանց
առկայությունն ընդունելով և հասարակության մեջ

նրանց ներկայությունը

փաստելով: Այս տեսությունն իր նպատակով քաղաքական բնույթ է կրում, բայց
այն համընդհանուր հասկացություն չէ միասեռականների, բիսեքսուալների
կամ տրանսգենդերների համար: Դրա փոխարեն այն քննում է սեռերի և
սեռականության բոլոր հնարավոր ձևերը ( Berlant & Warner, 1995: 345 ):
Քվիր տեսությունը պարզաբանում է բոլոր այն տարբերակվող ձևերը,
որոնց

միջոցով

հետերոսեքսուալությունը

ստեղծվում

է
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բազմաթիվ

պրակտիկաների միջոցով, ինչն էլ, բնականաբար, որոշակիորեն առնչություն
ունի սեռի հետ (Warner, 2002: 198 ): Երբ հարցը վերաբերում է սեռին,
սեռականությանն ու գենդերին, ապա քվիր տեսությունը

վկայակոչում է՝

հիշելու երկուսն էլ՝ «նորմալը (ընդունվածը) և մյուսը»։
Քվիր
հիմնակետ

տեսաբանների
է,

որը

համար

ներառում

է

ցանկությունը

ցանկալի

ուսումնասիրության

առարկաների

ու

նյութերի

դասակարգումը, ինչպես նաև այն, թե ինչն է թույլ տալիս որոշ ցանկություններ
ընկալել որպես նորմալ, իսկ մյուսները՝ նորմալի ցանկից դուրս, սխալ կամ
շեղված ( Giffney, 2004: 74 ):
Հասկանալով ու ընդունելով սեռական ցանկությունների, գենդերի, սեռի
ու սեռական կողմնորոշվածության
լայնացնում

է

գենդերի

միջև եղած կապերը՝ այս մոտեցումը

հաղորդակցության

մեջ

ուսումնասիրության

սահմանները: Օրինակ՝ անգլերենի պրոֆեսոր Ջուդիթ Հալբերստամը գրում է
տրանսգենդեր

մարդկանց

և

նրանց

փորձառությունների

մասին:

Նա

հավաստում է, որ ուսումնասիրելով ավելի առնական հատկանիշներ դրսևորող
կանանց,

կարող

է

ավելին

ասել

առնականության

ու

մշակութային

համոզմունքների մասին, քան թե տղամարդկանց ուսումնասիրելով, որոնց
պարագայում հասարակությունը ընկալում է նրանց հատկանիշները որպես
նորմալ երևույթ (1998):
Նմանապես Հալբերստամը (2005) ուսումնասիրում է նրանց, ովքեր
փոխազգեստավորվում են: Խոսքը մասնավորապես կանանց մասին է, որոնք
հագնում են տղամարդու հագուստ (նրանք հիմնականում արվեստագետներ ու
դերասաններ են, և այդ հագուստի փոփոխությունը նրանց մոտ դիտարկվում է
որպես իրենց ներկայացումների և ակնհայտորեն որպես իրենց ինքնության մի
մաս): Նրանք ցուցաբերում են ընդգծված առնական վարքագիծ, օրինակ՝ Մայք
Մայերսը «Austin Powers» ներկայացման մեջ: Այս պարագայում նրանք
դրսևորում են գենդերային նորմերի անհեթեթություն, և թե ինչպես է գենդերը
գործում որպես կրկնօրինակման մի ձև, որի համար օրգինալություն ասվածը
գոյություն չունի ( Butler, 1991: 21 ):
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Պոստստրուկտուրալիզմ

Պոստստրուկտուրալիզմի մոտեցումը հիմված է մշակութային մի շարք
քննադատական

տեսությունների

տեսությունների

ևս,

որոնք

վրա: Այն

դուրս

են

առնչվում

վերոնշյալի

է մի

շարք

այլ

տիրույթներից:

Այս

տեսությունները միմյանցից անկախ գոյություն չունեն: Ինչպես չկա ֆեմինիզմի
մի ձև, այդպես էլ չկա պոստստրուկտուրալիզմի միայն մի ձև: Իր հիմնական,
առաջնային մակարդակում պոստստրուկտուրալիզմը քննում է մշակույթները
և դիսկուրսները: Այս պարագայում մենք սահմանափակվում ենք միայն այն
մասով,

որն

ավելի

օգտակար

է

գենդերը

հաղորդակցության

մեջ

ուսումնասիրելու համար: Հիմվելով լեզվաբանական հոգեվերլուծաբան Ջուդիթ
Բաքսթերի աշխատության վրա (2006)` առանձնացվում են չորս հիմնական
հատկանիշներ:
1.

Բանավոր

ու

գրավոր

դիսկուրսը

սոցիալ-

գաղափարախոսական [հեգեմոնիկ] պրակտիկայի մի ձև է, ինչպիսին են,
օրինակ, համընդհանուր գենդերային տարբերությունների վերաբերյալ
համոզմունքն

ու

մշակութային

քննադատական

վերլուծության

գրավականը:
2.

Նպատակն է ուսումնասիրել դիսկուրսը փոքրամաշտաբ,

տեղայնացված համատեքստում:
3.

Մարդկային ինքնությունը բազմաբնույթ է և միջոլորտային:

Խոսակիցների ինքնությունները կայուն չեն կամ ամրագրված: Նրանք
չեն կարող բացարձակապես դիտարկվել որպես հզոր ու ազդեցիկ և
ուժազուրկ, այսինքն՝ ուժային կամ անզոր:
Հաղորդակիցները ակտիվորեն ու շարունակաբար վերամշակում են
իրենց ինքնությունները և բանակցություններ վարում դրանց շուրջ: Բաքստերը
(2006) բացատրում է, որ ուժն ու իշխանությունը ինչ-որ մեկի ձեռքում գտնվող
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գործիքներ չեն, այլ մի ցանցատիպ կառույց, որն այս կամ այն կողմ

է

տատանվում

և

սոցիալական

կառույցների,

նշանակությունների

հարաբերությունների միջոցով: Նմանապես ինքնությունը ոչ թե անհատի
մենաշնորհն է, այլ անընդմեջ փոփոխվող երևույթ: Բաքստերն ասում է, որ
ինքնության

վերաբերյալ

նմանատիպ

դիրքորոշումը

նշանակում

է,

որ

խոսքային եզակի՝ այս կամ այն դրսևորման ժամանակ իգական կամ արական
հաղորդակիցները անընդմեջ բանակցում են իրենց ինքնության վերաբերյալ
ինստիտուցիոնալ դիսկուրսների միջոցով ( Baxter, 2006: 157) : Նման մոտեցման
և այս տեսանկյունից դիտարկվող հետազոտության նպատակը

ոչ թե

ընդհանրական դրույթներ կատարելն է, այլ որոշակի կոնկրետ տարածքի ու
ժամանակի մեջ գենդերային բազմազանությունը դիտարկելը, քննելն ու
հասկանալը:
Պոստստրուկտուրալիստները,

քվիրագետները,

ֆեմինիստները,

տղամարդկանց ուսումնասիրությամբ զբաղվող հետազոտողները քննարկման
տակ են դնում համընդհանուր համոզմունքները: Ֆեմինիստ տեսաբան Մարտա
Ռայնեկը բացատրում է, որ պոստստրուկտուրալիզմը դիտարկում է ուղիները,
թե ինչպես են հասկացությունները ստեղծվում, օրինակ՝ աղջիկը նա է, ով տղա
չէ: Նշված բացառման պրակտիկաներին քննադատական հայացք նետելու
միջոցով են իմաստներն ու նշանակությունները ձևավորվում: Սա ավանդական
հոգեբանական տեսություններից՝ սոցիալական և հանրային ուսուցման ու
սեռադերերի ուսումնասիրություններից էապես տարբերվող մոտեցում է: Այն
գենդերը դիտարկում է որպես անհատական զարգացման գործընթաց:
Պոստստրուկտուրալիզմի պարագայում հետազոտողները շարունակաբար քննում են անհատական

փորձառությունների և մշակութային

կառույցների փոխներգործությունը:
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Հռետորական ամփոփում
(պատմական ակնարկ)

Մշակութային
ոլորտում

քննադատական

բազմաբնույթ

հանդուրժողականություն

մոտեցումները

մարդկանց
են

ու

ձևավորում:

հասարակական

ինքնությունների
Երբ

խումբը

հանդեպ

կամ

անհատը

հասկանում է, որ սոցիալական կառույցը մարգինալացրել է այդ մարդկանց, և
որ այդ խումբը վիճարկում է կառույցների կողմից նման վարքագիծը, ըմբռնում
է նաև, որ

նման ստորակարգումը ոչ թե բնական բնույթ է կրում, այլ

քաղաքական հիմք ունի:

Անգամ այն պարագայում, որ Քամփբելի կողմից

առաջարկված կանացի ոճը սոցիալականացման գործընթացի արդյունք էր,
միևնույն ժամանակ 19-20-րդ դար անցումային շրջանում այն հռետոր կանանց
կողմից գիտակցաբար ընդունած ռազմավարությունների մի ողջ խումբ է:
Կանայք

օգտագործում

հասարակական

էին

կյանքից

հենց

նույն

բացառում

և

հատկանիշները,
դուրս

էին

որոնք

հանում՝

այդ

իրենց
նույն

հասարակական կյանքում իրենց տեղն ու տարածքը ստեղծելու համար:

Հռետորական ամփոփում
(ժամանակակից ակնարկ)

Տեսակետային տեսությունը, սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմը և գլոբալ
ֆեմինիզմը ժամանակակից հետազոտություն համար հարուստ աղբյուրներ են:
Նրանք

ընդգծում

են,

թե

ինչպես

են

սոցիալական

դերերի

մասին

ռազմավարական ընտրություններն ընդլայնում հաղորդակցության ընտրանին
և տեսակները, որոնք հասանելի են բոլորին: Նկատի ունենալով այն, որ
սեռային (գենդերային) տարբերությունները հաղորդակցության մեջ կարող են
կիրառվել որպես ռազմավարական ընտրություն, պետք է հստակ լինի, որ նման
ռազմավարությունները բոլորի համար են՝ անկախ նրանց սեռից: Տղամարդիկ
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կարող են որդեգրել կանացի ոճ, ինչպես Ջեմիսոնն է (1988) առաջարկում,
օրինակ, ինչպես ժամանակակից քաղաքական գործիչ Ռոնալդ Ռիգանն է արել՝
ընտրազանգվածի պահանջներին համապատասխանելու համար: Նմանապես
կին քաղաքական գործիչները կարող են ընդգծել իրենց կանացիության
այնպիսի տարրեր, որոնք կօգնեն ճիշտ ղեկավարելուն: Օրինակ՝ Պեթի
Մուրայը սկսել է իր կարիերան որպես ցույցի մասնակից ծնող-բողոքարար: Նա
դեմ էր նախադպրոցական ծրագրի բյուջեի կրճատմանը: Եվ երբ իրավական
մարմնի ներկայացուցիչներից մեկը նրան չընդառաջեց՝ ասելով, որ նա
ընդամենը սովորական մայր է, տիկին Մուրայն առաջ գնաց. լինելով ընդամենը
մայր՝

նա

դարձավ

հայտնի

քաղաքական

գործիչ

և

ԱՄՆ

Սենատի

ներկայացուցիչ:
Չնայած շատերն են համոզված, որ կին քաղաքական գործիչները իրենց
գործունեությունը
գենդերային

ծավալում

են՝

ակնկալիքներից

հասարակության
և

և

ընտրազանգվածի

սպասումներից

ելնելով,

բայց

հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ թեկնածուներից շատերը չեն կատարում
ռազմավարական այս ընտրությունը:
Քեթլին

Դոլանը

թեկնածուներին՝
պահելաձևը

(2005)

հասկանալու

ուսումնասիրել
համար՝

համապատասխանում

ակնկալիքներին:

Քեթլին

համոզմունքներին,

2000

են

Դոլանը
և

2002

արդյոք

է

կին

նրանց

գենդերային

հայտնաբերեց,
թվականներին

և

տղամարդ

վարքագիծն

ու

հասարակական
որ,

հակառակ

ընտրարշավի

կին

թեկնածուներն անենևին էլ չեն կենտրոնացել իրենց գենդերային վարքագծի
սպասելիքների

վրա,

այլ

առավելապես

իրենց

գործընկեր

տղամարդ

թեկնածուների վարքագծի նման վարքագիծ են դրսևորել: Միևնույն ժամանակ
կնոջ կողմից ռազմավարական այս կամ այն ընտրությունը կարող է և փոխվել:
Ինչպես Դոլանն է բացատրում, ընտրարշավային ծրագրերը կարող են որոշել,
թե ինչպես կին թեկնածուներին ներկայացնեն կամ ինչպես կին թեկնածուները
հանդես գան տարբեր իրավիճակներում:
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Եզրակացնելով՝ նշենք, որ մշակութային տեսությունների վերաբերյալ մի
շարք տեսակներ կան: Բայց դրանք բոլորն էլ մի ընդհանուր գիծ ունեն. ըստ
բոլոր տեսությունների՝ անհատը մեծ և ակտիվ դեր է կատարում գենդերի,
ինչպես նաև սոցիալական այլ ինքնությունների ձևավորման հարցում: Ըստ այս
տեսությունների՝

գենդերը,

ի

տարբերություն

կենսաբանության

և

հոգեբանության, զարգանում է և ժամանակի ընթացքում կարող է և փոխվել: Եվ
եթե անհատները ուզում են ավելի հարմարվող վարքագիծ դրսևորել, ապա
նրանք

կարող

են

որդեգրել

և

համապատասխանել

նրան,

ինչ

հասարակությունը կոչում է կանացի և առնական վարքագիծ: Իսկ եթե խմբերը
կամ անհատները ուզում են փոխել գենդերի, ռասայի և դասի մշակութային
համակարգերը, ապա փոփոխությունը հնարավոր է, թեև դա այդքան էլ հեշտ
չէ:
Այս գլխում մենք քննարկեցինք մի քանի մոտեցումներ, որոնք հաճախ են
կիրառվում

գիտահետազոտողների,

մասսայական

մշակույթի,

մեդիայի

կողմից, երբ վերջիններս անդրադառնում են գենդերին ու հաղորդակցությանը:
Չնայած

քննարկվածներից

ոչ

բոլորն

են

բացառապես

հաղորդակցման

տեսություններ, նրանք բոլորն էլ քննարկում են տարածված մի շարք
համոզմունքներ, թե ինչպես են մարդիկ կոնցեպտուալացնում ու խոսում սեռի
(գենդերի) մասին:
Նյութի նպատակն էր ընթերցողին ծանոթացնել այն ուղիներին, որոնց
միջոցով նա կարող էր ճանաչել, հասկանալ ու ուսումնասիրել ինչպես իր,
այնպես էլ մյուսների համոզմունքները:
Քննարկման ժամանակ տեսականորեն ագնոստիկ չենք եղել. ըստ մեզ՝
նյութի հեղինակներիս կարծիքով՝ տեսությունների մի մասն ավելի համոզիչ է,
քան

մյուսները:

Այնուամենայնիվ,

միաժամանակ

տեսականորեն

խտրականություն չենք ցուցաբերել այս կամ այն մոտեցման վերաբերյալ.
տեսություններից և մոտեցումներից շատերը համարում ենք կիրառելի և
օգտակար՝ կախված այն բանից, թե ինչպիսին է հարցադրումը: Հաշվի առնելով
այն փաստը, որ գենդերը համարվում է բարդ

ու բազմատարր երևույթ,
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համապատասխանաբար դրա ուսումնասիրության համար բազմաթիվ ու
տարբեր մոտեցումներ և տեսություններ պետք է կիրառվեն: Այս նկատառումից
ելնելով՝ մենք ընդունում ենք Նենսի Հենլիի և Չերիս Քրամարայի (1991) այն
խորհուրդը, որ անհրաժեշտ է դադարել վիճաբանել՝ գենդերը արդյոք բնատո՞ւր
հատկանիշ է, թե՞ մշակվելու ենթակա տարր: Բազմակիության սոցիալական
համատեքստի

մոտեցումը

ընդունում

է

մի

շարք

ինքնությունների

ազդեցությունը միմյանց վրա՝ սեռ, գենդեր, ռասա, սոցիալական դաս, սեռական
կողմնորոշվածություն ու այլն, և որ կենսաբանությունը, հոգեբանությունը,
մշակույթը

և

սոցիալական

ստորակարգությունները

(հիերարխիաները)

ազդում են մեկը մյուսի վրա: Դա նաև ընդգծում է այն, որ ընդունել
տարբերության առկայության փաստը դեռ չի նշանակում ճանաչել կամ
հասկանալ տարբերությունը, կամ ըմբռնել, թե որն է տարբերությունը:
Միավորելով
համար

կիրառվող

գենդերը

հաղորդակացության

կենսաբանական,

մեջ

հոգեբանական

ուսումնասիրելու
և

մշակութային

մոտեցումները՝ կարող ենք հետևյալ եզրակացությունները անել.
1. գիտելիքը մշակութային ազդեցություն է կրում,
2.գենդերային բազմազանության տեսակետը գիտականորեն ավելի
հեռանկարային է, քան դրա երկհամակարգային բնույթ ունենալու փաստը:
Հետազոտողները

նյութն

ուսումնասիրելիս

միավորում

են

իրենց

սոցիալական և միջգիտակարգային համոզմունքերը, ինչպես նաև մի շարք
տեսություններ ու հետազոտական մեթոդներ: Կարևոր է գիտակցել, որ գենդերը
հաղորդակցության մեջ ուսումնասիրելու համար առկա է ավելի քան մեկ միջոց
և ուղի: Թե ինչպես են հետազոտողները սահմանում «գենդեր» և «սեռ»
հասկացությունները, տարբերությունը, սեռական կողմնորոշումը, ազգային
(էթնիկ) պատկանելիությունը, ռասան, ինչպես նաև այն մեթոդները, որոնք
նրանք կիրառում են այս ամենն ուսումնասիրելու համար, էապես ազդում է
հետազոտության արդյունքների և եզրակացության վրա: Այսպիսով՝ կարևոր է
ճանաչել և ընդունել սեռային (գենդերային) բամազակիության գոյությունն ու
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առկայությունը՝

չսահմանափակվելով

զուտ

սեռային

(գենդերային)

երկհամակարգային ներկայացմամբ:
Ընդունելով

տեսակային

բազմազանությունը,

որն

ազդում

է

այն

հանգամանքի վրա, թե ով է անձը, պարզ է դառնում, որ կա ավելի, քան մեկ
գենդերային (գենդերացված) հաղորդակցության տեսակ: Հաղորդակցման
մասնագետ

Սիլեստե

Կոնդին

(1998)

առանձնացնում

է

գենդերային

բազմակիության ընդունման չորս կարևոր հեռանկար:
1.

Գենդերային

բազմակիությունը

ողջունում

ու

հարգանք

ու

հոգատարություն է առաջացնում բոլոր տեսակի գենդերների և գենդերային
տեսակների նկատմամբ, իհարկե, մինչ այն պահը, երբ այդ տեսակները որևէ
կերպ չեն վնասում մյուսներին կամ ոտնահարում մարդու իրավունքները:
2.Այն մարդկանց օգնում է հասկանալ, որ չկա «իդեալական կին» կամ
«իդեալական տղամարդ» ասվածը ( Condit, 1998: 179 ): Օրինակ՝ քննարկված
տեսությունների

մի

մասը

կանացիության

մի

շարք

համագործակցային

ողջունում

է

հատկանիշներ՝

վարքագիծ,

բայց

նախապատվությունը:

խրախուսում

Այդ

ավանդական

հոգատարություն,

միևնույն

ռասայական, ինչպես նաև դասային ու
անձնական

ու

ժամանակ

խնամք,

անտեսում

է

կրոնական բազմազանությունը և
տեսություններն

առավելապես

հորդորում են, թե կինն ինչպես պետք է իրեն պահի, և ոչ թե միայն նկարագրում
են այդ ամենը:
3. Այն պարզ է դարձնում մի հանգամանք ևս, որ ստորակարգային
(հիերարխիկ) համակարգի ազդեցությունները նաև տղամարդիկ են իրենց վրա
կրում: Չնայած տղամարդկանց մի մասն ավելի է օգտվում այս ամենից, իսկ
մյուսները՝ ավելի քիչ, այնուամենայնիվ բոլորն էլ արժանանում են միևնույն
անիրական բամբասանքին, քանի որ նրանք բոլորն էլ միշտ գերադաս դերում
են:
4. Պարզելու և նկարագրելու փոխարեն, թե ինչպես են տղամարդիկ ու
կանայք տարբեր կերպ խոսում, կարող ենք սկսել ուսումնասիրել, թե ինչպիսի
գենդերային այլ տարբերակներ կան, որոնք հասու են մարդկանց: Այն շեղում է
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ուշադրությունն

ուսումնասիրությունից,

թե

ինչպես

է

կնոջ

գենդերը

սահմանափակում հաղորդակցությունը, և առաջնորդում է ուշադրությունն
ուղղել դեպի մի այլ ուսումնասիրություն, թե ինչպես են մի շարք մարդիկ իրենց
լսարանի

հետ

արդյունավետ

հաղորդակցվելու

համար

օգտագործում

գենդերային տարբեր ոճեր:
Գենդերը հաղորդակցության մեջ ուսումնասիրության արդյունավետ ու
ամբողջական

լինելու

համապատասխան

մի

համար
շարք

հարկավոր

մոտեցումներ,

է

որդեգրել

դիտարկել

տարբեր

դրանք

ու

տարբեր

տեսանկյուններից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, որոնք կօգնեն հասկանալ,
որ տեսության և գիտելիքի ձևավորումը ճարտասանական և քաղաքական
ակտեր են, ինչպես նաև մարդկային ջանքեր՝ այդ ամենը մեկնաբանելու,
ընդունելու կամ դրանք մերժելու: Սա չի նշանակում, որ չկա օբյեկտիվ
իրականություն, այլ այն, որ իրականությունը գոյություն չունի մարդկային
պատկերացումից դուրս: Իրականությունը սկսում է գործել, երբ մարդ սկսում է
դրան իմաստ և նշանակություն տալ, քանի որ դրանց ձևավորման, ինչպես նաև
ոչնչացման

վրա

ակտիվ

դեր

են

խաղում:

Մեր

պատկերացումները,

ընկալումները վերաբերում են մեր իրականությանը: Այսպես է նաև գիտական
ոլորտում: Սպասումների և իրականության գիտակցումը ու միավորումը
առաջացնում է բարոյական պատասխանատվություն՝ ինչպես ընդունել՝ մարդն
ինչպես է հաղորդակցվում, և այն, թե ինչպես է այս թեման ուսումնասիրվում:
Վերոնշյալ ուսումնասիրության սահմանները լայն են: Այս քննությունը
կարծես մի խելահեղ հորձանուտ լինի՝ լի արկածներով, որի միջով էլ կանցնեք
քննարկման հաջորդ բաժիններում:
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ԵՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ (ԳԵՆԴԵՐԱՑՎԱԾ) ՁԱՅՆԵՐ

Ինչպես արդեն նշվել է նախորդ գլուխներից մեկում, հաղորդակցությունը
ստեղծում

է

գենդեր,

այս

առումով

միանշանակ

կարևոր

է

դառնում

ուսումնասիրել խոսքային (վերբալ) և ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) այն միջոցները,
որոնցով այդ գործընթացը իրականացվում է: Ահա և սա է այս և հաջորդ գլխի
քննարկման հիմնական նպատակը: Մենք կուսումնասիրենք հաղորդակցման
խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, որոնք շարունակաբար ձևավորում են
անհատական, խմբային և հասարակական ինքնություններ:
«Ինքնություն» եզրույթը վերաբերում է նրան, թե ինչպես են մարդիկ
իրենք իրենց ընկալում ու սահմանում որպես անհատներ ու խմբեր: Ինչպես
արդեն քննարկվել է առաջին գլուխում, ինքնություն ասվածը ներառում է
այնպիսի

հասկացություններ,

ինչպիսիք

են՝

1.

եզակի

անհատական

հատկանիշներ, օրինակ՝ անհատականություն, 2. խմբային ինքնություններ՝
սեռը

(գենդերը),

ռասան,

դասը,

սեռականությունը,

ազգությունը,

3. համատեքստային դեր ստանձնող ինքնություններ՝ ընկեր, ուսանող,
ղեկավար, խորհրդատու: Այսպիսով՝ մարդկանց ինքնությունն ունի բազմակի,
իսկ երբեմն էլ հակասական շերտեր, որոնք կարող են ի հայտ գալ հենց մեկ
հաղորդակցության մեջ կամ դրա ընթացքում ( Coates, 1996; Krolokke & Sorensen,

2006):
Իրավիճակն

էլ

ավելի

բարդացնելով՝

նշենք

ու

վերհիշենք,

որ

մշակութային քննադատական մոտեցումները տեսականացնում են այն, որ
ինքնությունը կայուն ու ամրագրված չէ, այլ անկայուն է, անընդմեջ շարժման
մեջ գտնվող և անվերջ փոփոխվող: Ինքնությունն առաջանում ու ձևավորվում է
անընդմեջ կատարվող վարքագծային գործընթացում, որը մշակութայնորեն
հայտնի է որպես կանացիություն, սպիտակամորթություն, հետերոսեքսուալություն, կրթվածություն և այլն ( Kiesling, 2005; Whitehead, 2002 ): Սա չի
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նշանակում, որ մարդիկ, ըստ քմահաճույքի, կարող են փոխել իրենց
ինքնությունները, բայց ինքնության սոցիալական կառուցվածքը ժամանակի
ընթացքում փոփոխվում է: Չնայած ինքնությունը մշտական շարժման մեջ է
գտնվում, սոցիալապես այն ընկալվում է որպես կայուն և հաստատուն
գործընթաց: Մարդիկ դասակարգվում են՝ իրենց ինքնությունները հատուկ
կերպ կատարելու համար: Կատարումը որոշակի տարածք է թողնում
կատարողի համար, որպեսզի վերջինս կարողանա որոշել, թե ինչ միջոցներով
կամ ինչպես է իր ինքնությունը ձևավորում: Ի վերջո, այս մոտեցումը
տեսականացնում է այն միտքը, որ հաղորդակցությունը կերտում է գենդեր:
Այս ամենին հակառակ, եթե մեկն ասում է, որ գենդերն է ստեղծում,
ձևավորում

հաղորդակցություն,

ապա

նա

հակված

է

մտածելու,

որ

ինքնությունները կայուն են, անփոփոխ ու համընդհանուր, և որ այդ կերպ
մտածողը կբաժանի հաղորդակիցներին երկու խմբի՝ արական ու իգական սեռի
ներկայացուցիչների՝

հիմքում

ընդգծելով

կենսաբանական

սեռը:

Այս

մոտեցումը ենթադրում է, որ անհատական ինքնությունը խնդրահարույց
հասկացություն չէ, այլ այն լուծված խնդիր է, և որ բոլոր հասարակական ու
սոցիալական հարաբերությունները կարող են առաջանալ կամ ծագել դրանից
( Livia & Hall, 1997, էջ 6): Սա այն ձևն է, որ երկրորդ գլխում հաղորդակցության
մեջ գենդերը ուսումնասիրվել է մշակութային նկարագրական մոտեցման
միջոցով: Այն համապատասխանում է գիտելիքի ստեղծման մասին գերիշխող
գիտական մի շարք մոտեցումներին և չի հակասում է դրանց, նաև (որպես
համընդհանուր երկհամակարգային տարբերություններ) առնչվում

է սեռի

(գենդերի) մասին գերիշխող համոզմունքներին:
Գենդերը ու

հաղորդակցությունը նման մոտեցմամբ ուսումնասիրելն

ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունի, բայց սա, այնուամենայիվ, կայուն
արդյունքներ չի տվել ( Canary & Hause, 1993 ) , և ավելի քիչ տարբերություններ
են բացահայտվել, քան նմանություններ (Aries, 2006):
Հետազոտողներից շատերը վարքագծերում նշմարում են գենդերային
տարրեր, բայց շատերը չեն հարցնում գենդերային ինքնության մասին
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տեղեկություն, այլ դրա փոխարեն նրանք վերջիվերջո կենտրոնանում ու
հիմնվում են կարծրատիպային սեռական տարբերությունների վրա: Բայց անձի
սեռի իմացությունն ամենևին էլ չի կանխորոշում, թե իրականում նա ինչպիսի
վարքագիծ ունի ( Aries, 2006 ): Հետազոտողները բոլոր հնարավոր շփման
մանրամասներն
հնարավոր

ուսումնասիրել

տարբերությունները

են,

որպեսզի

այնպիսի

բացահայտեն

տարրերում,

սեռային

ինչպիսիք

են՝

քաղաքավարություն, արտասանություն ու առոգանություն, հարցադրում
կատարելը, վարանելը, ընդհատելը, բազում խոսակցական հատկանիշներ ու
կաղապարներ

(մոդելներ):

Բայց

անիմաստ

է

պնդել,

որ

գենդերային

տարբերությունները պայմանավորված են սեռային տարբերություննով, կամ
որ առաջինը թելադրում է երկրորդին:
Անգամ

այն

պարագայում,

որ

գենդերային

ամրագրված

տարբերություններ գոյություն չունեն, խոսքի ուսումնասիրությունը կարևոր
նշանակություն է ստանում: Սոցիոլոգ Բարբարա Ռիսմանը (1998) նշում է, որ
սոցիալական հավասարություն ստեղծել կարողանալու համար բավական չէ
միայն

փոխել

գենդերային

սոցիալական

ինստիտուտը,

կառուցվածքը

կամ

օրինակ՝

համակարգը

օրենքը,

գոյություն

քանի

չունի

որ

միայն

ինստիտուցիոնալ, անհատական կամ խմբակային մակարդակում առանձինառանձին,

այլ

բոլոր

մակարդակներում

միասին:

Հետևաբար

հարաբերությունների դիտարկումը միջանձնային ու խմբային մակարդակում
կարևոր

է:

Այն

համոզմունքը

հարաբերությունները

ու

կամ

ենթադրությունը,

անհավասարությունները

որ

ուժային

ձևավորվում

կամ

զարգանում են ամենօրյա շփման միջոցով, ուղղորդել է ֆեմինիստներին՝
աֆրոամերիկացիներին և քվիրագետներին դիսկուրսն ուսումնասիրելու:
Հաղորդակցության (դիսկուրսի) ուսումնասիրությունը ենթադրում է
խոսակցության բազմակի հատվածների և ենթահատվածների վերլուծություն,
ինչպես նաև գրավոր խոսքի հատվածների ու տեքստերի վերլուծություն:
Խոսակցական

հատվածները

պատահական

սկզբունքով

չեն

գործում:

Խոսակցությունը բաղկացած է կանոններից ու նորմերից, որոնք ստեղծում են
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խոսակցական ու հաղորդակցման պրակտիկա և ընդհանուր իմաստներ ու
նշանակություն:

Այն,

թե

ինչպես

են

հաղորդակիցները

ստեղծում

և

օգտագործում այս կանոնները ու նորմերը, կարող է շատ բան ասել ոչ միայն
իրենց ինքնությունների մասին, այլև այն հարաբերությունների տեսակների,
որոնք նրանք փորձում են ձևավորել, որի շուրջ փորձում են բանակցություններ
վարել, ինչպիսիք են, օրինակ, համագործակցային թե մրցակցային, ենթակա
թե գերակա, ռոմանտիկ թե պլատոնիկ հարաբերությունները: Թե ինչպիսի
ընտրություն է կատարվում հաղորդակցման մեջ և ընթացքում, կարող է ազդել
հաղորդակից-ընկերոջ

ինքնության

վրա:

Այս

երևույթը

սոցիալական

հոգեբանները կոչում են փոխձևավորում (altercasting). սա ազդում, ընդգծում է
այն, թե ինչպես ենք մենք խոսում ու շփվում մյուսների հետ, փոխում, ազդում է
այն դերը կամ դերերը, որոնք կատարում են իրենք ( Tracy, 2002, էջ 23 ): Բայց սա
չի նշանակում, որ հաղորդակից-ընկերը միանշանակ պետք է ընդունի այդ
ազդեցությունը, չնայած այս ամենի հավանականությունը մեծ է:
Այսպիսով՝

հաղորդակցման

գործընթացը

և

ինքնությունը

փոխկապակցված են ու գործում են միասին: Խոսքը և ոչ խոսքային (ոչ վերբալ)
միջոցները

այն

տարրերն

են,

որոնց

միջոցով

հնարավոր

է

դառնում

ինքնարտահայտվել և մյուսներին էլ ցույց տալ, թե ով ես դու տվյալ
ժամանակահատվածում: Քերեն Թրասին և մյուս գիտնականները սա կոչում են
«ինքնության աշխատանք (գործողություն) կամ այդ աշխատանքի կատարում»:
Սա ընդգրկում է ամենօրյա ջանքեր, որոնց միջոցով անձը ներկայացնում է իր
ինքնաընկալումն

ու

ինքնարտահայտումը

և

իր

ինքնության

մասին

ինքնապատկերացումը: Սոցիոլոգ Էրվինգ Գոֆմանը (1955) սա անվանել է

ինքնաներկայացում (face work):
Գոֆմանը նշում է, որ մարդիկ անհրաժեշտություն են զգում՝ իրենց
մյուսներին ներկայացնելու որոշակի կոնկրետ ձևով, որն իր վրա կրում է թե՛
անհատական, թե՛ մշակութային սպասելիքների ազդեցությունները: Մի շարք
երկրների մշակույթներում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի մշակույթում, գենդերն այն
հիմնական միջոցն է, ըստ որի՝ մարդիկ դասակարգվում են, հետևաբար
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գենդերի

ներկայացնելը

(gender face)

դառնում

է

հատկապես

կարևոր

հանգամանք:
«Գործ»

կամ

«կատարում»

բառը

նշանակում

է,

որ

ինքնության

զարգացումը կատարվում է նախևառաջ մարդկանց կամ խմբերի միջև
համագործակցության միջոցով, որոնց միջև տեղի է ունենում շփումը: Սա նաև
այդպես

է

հաղորդակցության

պարագայում:

Հաղորդակցության

(խոսակցության) կայացման համար անհրաժեշտ է հաղորդակցության մեջ
ներգրավված կողմերի համագործակցությունը:
Սոցիոլոգ Պամելա Ֆիշմանը (1978) ուսումնասիրել է հետերոսեքսուալ մի
զույգի

խոսակցությունը

«հարաբերությունների

տնային

պայմաններում՝

ամենօրյա

անվանելով

այն

Ըստ

նրա՝

աշխատանք»:

հարաբերությունների զարգացումն էապես կախված է ամենօրյա շփումից,
ինչպես

նաև

ստեղծելու

ամուսինների
միմյանց

երկկողմանի

բավարարող

ու

ցանկությունից
գոհացնող

և

ջանքերից՝

խոսակցություն-

հարաբերություն-հաղորդակցություն: Եթե ամուսիններից մեկն անում է տան
աշխատանքի մեծ մասը, ապա նրա ջանքերը կարող են ըստ արժանվույն
չգնահատվել, իսկ նշված հանգամանքը

կարող է նպաստել չբավարարված

հարաբերությունների զարգացմանը: Այսպիսով՝ դիսկուրսում վարքագծային
դրսևորումները

կարող

են

միջոց

հանդիսանալ՝

ուսումնասիրելու

անհատական, խմբային ու ներխմբային հարաբերությունները, և թե ինչպես է
այս ամենը զարգանում: Այնուամենայնիվ, նման վերլուծությունը գոհացուցիչ
չէ, և իրավիճակը բարդանում է նրանով, որ վարքագծերը (օրինակ՝ ընդհատելը
կամ ընդհատումները) կարող են մեկից ավելի իմաստ, նշանակություն և
գործառույթ ունենալ: Հաղորդակցման հարաբերությունների տարրերն ու
հարաբերությունների զարգացման ընթացքը (դինամիկան) ոչ միշտ են
ուղղակի-անմիջական կապ դրսևորում իրար հետ ( Mills, 2003 ): Այս և
քննարկման մյուս բաժնում կուսումնասիրենք, թե ինչպես են մարդիկ
ձևավորում իրենց գենդերային ինքնությունները միկրոշփման ձևերի (ձայնի)
միջոցով և մարմնի/ ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) տարրերի միջոցով:
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Մենք քննարկումը կսկսենք՝ տրամադրելով մի քանի քննադատական
մտածողության միջոցներ, որոնք կօգնեն պարզաբանել ու

ուսումնասիրել

նյութն ու ներկայացրած տեսությունը՝ վերընդգծելով այն փաստը, որ
հետազոտության մեծ մասը հիմնված է նախկինում ներկայացված որոշ
անփույթ

համոզմունքների

ուսումնասիրելուց

հետո

վրա:
մենք

Այս

հետազոտական

կեզրակացնենք,

որ

ակնարկն

գենդերի

նման

երկբաժանման (դիխոտոմիկ) տեսակետը՝ որպես կնոջ և տղամարդու միջև
գոյություն ունեցող տարբերություններ, պարզապես թյուր է, սխալ և ոչ ճշգրիտ:
Ավելին,

այս

ամենի

կարծրատիպերը

պատճառով

հավանականությունը

մեծ

է,

որ

ու դրանց առնչվող անհավասարություններն էլ ավելի

խորանան: Դրա փոխարեն միջոլորտայնության սկզբունքով և գենդերի
վերաբերյալ տարբեր մոտեցումների շնորհիվ հնարավոր կլինի հասկանալ ու
ընդունել, որ տարբեր տեսակի ազդեցությունները թե՛ տարբերությունների, թե՛
նմանությունների վրա ավելի կարևոր են: Մեր մոտեցումն ընդունում է, որ ուժն
ու իշխանությունը ներգրավված են դիսկուրսի և գենդերի մեջ, իսկ կանացի
գենդերին հաճախ իշխանական ու ուժային քիչ դերեր են վերագրվում: Այս
գլուխը

համապատասխանաբար

եզրափակում

ենք՝

դիտարկելով

տարբերություններից այն կողմ բացահայտելու նաև գենդերային տեսակների
ցանկը, որը՝ որպես ռազմավարական ուղեցույց, հասու է հաղորդակիցներին:

Գենդերային քննադատական հայացքի ձևավորում

Խոսքի

ու

հաղորդակցության

ուսումնասիրության

համար

նպատակահարմար է կիրառել պոստստրուկտուրալիզմի տեսությունը, որը
նկարագրել

ենք

երկրորդ

գլխում:

Բաքստերի

(2003)

ֆեմինիստական

պոստստրուկտուրալ դիսկուրսային վերլուծության մոտեցումը ներկայացնում
է և ապահովում դիսկուրսային ուսումնասիրության յուրահատուկ միջոց:
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Դիսկուրսի

վերլուծության

այս

ձևն

օգտագործում

է

ներքոհիշյալ

սկզբունքները։

Դեկոնստրուկիցա . հասկանալ և ընդունել, որ խոսքի,

1.

ինքնությունների և հարաբերությունների իմաստները, նշանակությունը
և նպատակը ամրագրված չեն:
Հետազոտողների և մասնակիցների կողմից ինքնաանդրա-

2.

դարձ (self-reflexivity):
3.

Անմիջական

վերլուծություն ՝

համատեքստում

ներառելով

դիսկուրսի

մասնակիցների

խորքային
տեսակետը,

հարաբերությունների, ինստիտուցիոնալ ու ուժային ազդեցությունները:
Այդ գործընթացը (ինչպես խոսակցության մեջ) կառույցներ է

4.

առաջացնում,

ձևավորում

(ինչպես

սեռային

(գենդերային/

ինքնությունները և սպասումներն ու ակնկալիքը), մինչդեռ սեռը
հաղորդակցություն չի ձևավորում:
5.

Դիսկուրսի

կիրառում ,

քանի

որ

բազմաթիվ

վերլուծության
կարող

են

լինել

խոսողության

մեթոդների
միևնույն

գործողության բազմաթիվ մեկնաբանություններ:

Եթե հետազոտողները հետևում են վերոնշյալ սկզբունքների կիրառմանը,
ապա նրանք կատարում են պոստստրուկտուրալիստական վերլուծություն:
Բաքստերն ընդգծում է ինքնության ձևավորման գործընթացային բնույթը
և ոչ թե գենդերը՝ որպես պատրաստի տարրի առկայություն ( Krolokke &

Sorensen, 2006: 147 ): Նրա կողմից առաջարկված դրույթը կարևոր է գենդերի
քննադատական հայցեկարգի ձևավորման հարցում, որը կարող է ցույց տալ
նաև նախկին մի շարք հետազոտությունների սահմանափակումները: Նախքան
հետազոտությանն

անդրադառնալը

սահամափակումները,

որպեսզի

մենք

ընթերցողի

կնկարագրենք
մոտ

նաև

այդ

զարգացնենք

նրա

քննադատական վերլուծական հմտությունները:
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Այսպիսով՝ առաջին՝ հետազոտություններից շատերը ուսումնասիրութ-

յունը կատարելիս հաշվի են առնում մասնակիցների սեռը և ոչ թե գենդերը :
Այսպես վարվում են այն հետազոտողները, որոնք կարծում են, որ սեռն է
ենթադրում այս կամ այն գենդերի զարգացումը, կամ որ սեռն ու գենդերը նույն
հասկացություններն են: Նրանք փորձում են սահմանել և տարբերակել
գենդերային տարբերությունները՝ համեմատելով, թե ինչպես են կինը և
տղամարդը հաղորդակցվում միմյանց հետ: Ուսումնասիրվում են կանայք, և
հետազոտական

եզրակացություն

հաղորդակցության
եզրակացություն

մասին:
է

է

կատարվում

Տղամարդիկ

կատարվում

են

կանացի

(իգական)

ուսումնասիրվում,

տղամարդականց

և

(արական/առնական)

հաղորդակցության մասին: Երբ դիտարկվեցին որոշ ուսումանասիրություններ,
որտեղ

քննվել

են

հաղորդակցական

ոճերը,

գենդերը

ու

սեռային

ինքնությունները, գենդերի և սեռի միջև ոչ մի վիճակագրակական կապ կամ
փոխազդեցություն չնկատվեց: Մեկը մյուսի հետ չէր դիտարկվել ( Kirtkey &

Weaverm, 1999):
Հաղորդակցման փորձագետներ Դաբ Քանարին և Քիմ Հաուսը (1993)
միավորեցին, համադրեցին (սինթեզեցին) հաղորդակցության մեջ գենդերային
տարբերությունների վերաբերյալ կատարված հետազոտությունների 15 մետավերլուծություն՝ ներառելով ավելի քան վերջին ժամանակահատվածում (այդ
պահի համար) կատարված 1000 ուսումնասիրություն: Նրանք եզրակացրին, որ
սեռը պատասխանատու է հայտնաբերված տարբերությունների միայն 1%-ի
համար: Մինչդեռ շփումների գործակիցը ու համատեքստային գործոնն ավելի
լավ էին բացատրում այդ տարբերությունները: 1990 թվականին լեզվաբան
Դեբորահ Թաննենը մի խորքային վերլուծություն կատարեց, որտեղ նա խոսեց
գենդերային (սեռային) երկհամակարգային կամ երկմշակութային՝ իգականարական ոճերի մասին (սա քննարկվել էր 2-րդ գլխում):
Հետազոտողները պարզեցին, որ իրականում նրա հայտարարություններից և ոչ մեկը գիտական հիմք չուներ ( Goldsmith & Fulfs, 1999 ):
Հետազոտությունը, որը միտված էր ստուգելու երկմշակույթի տեսությունը,
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ցույց տվեց՝ գոյություն ունեն տարբերությունների ոչ թե բազմաթիվ տեսակներ,
այլ տարբերությունների ուժգնության տարբեր աստիճաններ ( Edwards &

Hamilton, 2004; Michaud & Warner, 1997 ): Երբ հետազոտողները հարցրին
ուսանողների (սպիտակամորթ) մի խմբի՝ նրանց գենդերային ինքնությունների
մասին, պարզեցին, որ ուսանողների վարքագիծն ու պատասխանը կախված են
ոչ միայն նրանց գենդերից, այլև նրանց սոցիալական մյուս ինքնություններից,
օրինակ, թե ինչպիսի դեր է ուսանողն իրեն վերագրում՝ խորհրդատուի,
խնամակալի, ղեկավարի և այլն, կամ՝ ըստ միջսեռային հաղորդակցության
վերաբերյալ
միջսեռային

ուսանողների

ունեցած

հաղորդակցության

հետաքրքրության,

տարբերությունների

ինչպես

վերաբերյալ

նաև
նրանց

ունեցած համոզմունքների:
Հետազոտության վտանգը, որը հայտարարում է սեռային տարբերությունների մասին, պայմանավորված է նրանով, որ այն բացարձակայնացնում է
գենդերը (սեռը) ( Stokoe & Smithson, 2001 ): Այն մարդու ինքնության ողջ
համակարգը պայմանավորում է միայն սեռային ինքնությամբ: Չնայած որ
գոյություն ունեն սահմանափակ թվով հետազոտություններ ոչ սպիտակամորթ
խմբերում գենդերի ու դիսկուրսի վերաբերյալ, այս հետազոտությունը մի շարք
կարևոր տվյալներ է հաղորդում, ըստ որոնց՝ կարելի է եզրակացնել, որ
երկգենդերային

հաղորդակցական

ոճերի

վերաբերյալ

համոզմունքները

պարզապես ռասիստական են և ազգակենտրոն:
Սոցիոլոգ Պատրիսիա Նիկոլսը (1993) Հարավային Կարոլինայի ափում
բնակվող

երկու

տարբեր

աֆրոամերիկյան

համայնքների

դասական

հետազոտություն իրականացրեց: Կանայք, որոնք իրականացնում էին կամ
զբաղեցնում սպասարկման կամ ծառայողական պաշտոն, կիրառում էին
ստանդարտ անգլերեն (ոչ թե կրեոլ): Նրանց լեզվի կիրառությունն ուղղակորեն
կապված,

պայմանավորված

էր

նրանց

զբաղեցրած

պաշտոնով,

և

համապատասխանում էր սեռային խտրականություն ունեցող սպիտակամորթների կողմից շահարկվող շուկայական աշխարհում աշխատանքի լեզվական
պահանջներին:

Մյուսները,

որոնք

աշխատանք

չէին

իրականացնում,
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տղամարդկանց պես կիրառում էին ոչ ստանդարտ անգլերեն: Տղամարդիկ
ձկնորսության արդյունաբերական ոլորտում ավելի մեծ պահանջարկ ունեին և
ավելի հեշտ էին գտնում իրենց համար աշխատանք, հետևաբար ստիպված չէին
լինում լքել իրենց կղզին, հետևաբար ստանդարտ անգլերեն կիրառելու կարիք
էլ չէր զգացվում: Այսպիսով՝ ոչ միայն գենդերը կամ սեռն են ազդում լեզվի
կիրառման վրա, այլ նաև սեռային համակարգի վրա հիմնված տնտեսական
հնարավորությունները և աշխարհագրական սահմանները:
Հաղորդակցման մասնագետ Բոնի Դոուն (1995) ուսումնասիրում է
հռետորների խոսքը: Բացահայտելու փոխարեն, թե ինչպես են մշակութային ու
սոցիալական

նորմերն

ու

իրավիճակները

պահանջում

կանանցից

օգտագործելու հռետորական եզակի հմտություններ այս կամ այն իրավիճակի
պարագայում, հետազոտողներից շատերը հայտարարել և ոմանք էլ դեռ
հայտարարում

են,

որ

կնոջ

հռետորական

ոճն

ուղղակի

բնածին

է:

Այնուամենայիվ, կանացի ոճը կապված չէ կնոջ կենսաբանական սեռի հետ: Այն
ուժի

և

իշխանության,

հետազոտողները

ինչպես

դիտարկեն

նաև

միայն

գենդերի

արդյունք

տարբերությունները

տղամարդկանց միջև, ապա միայն տարբերությունը

է:

Եվ

կանանց

եթե
ու

կլինի այն ամենը, ինչ

իրենք կգտնեն կամ կհայտնաբերեն:
Դժվարություններից մեկն էլ այն է, որ հետազոտողները ոչ միշտ են
ստույգ և համապատասխան ձևով դիտարկում գենդերը, որպեսզի վերջինս
բարոյապես (էթիկապես) ճիշտ սահմանվի Ինչպես արդեն քննարկվել է
նախորդ գլխում, հոգեբանական չափանիշները հիմնված են կանացիության ու
առնականության վերաբերյալ կարծրատիպերի վրա, և շատերը կարծում են, որ
մարդու գենդերը կայուն, անփոփոխ երևույթ է անգամ այն պարագայում, երբ
պոստստրուկտուրալիստական տեսություններն անընդմեջ ներկայացնում են
գենդերի անկայուն, փոփոխվող երևույթ լինելը: Չնայած այս երկընտրանքի
(դիլեմայի) շուրջ մի փոքր քննարկում արդեն եղել է, մեր դիտարկումն այն է, որ
դիսկուրսային

վերլուծությամբ

զբաղվող

հետազոտողների

վերջին

աշխատություններն ու ուսումնասիրությունները հակված չեն գենդերային
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որակավորումները

դնելու

անհատների

վրա:

Դրա

փոխարեն

նրանք

ուսումնասիրում են այն գործընթացը, որի միջոցով մարդիկ վերաձևավորում
են առնականության և կանացիության բազմաթիվ տեսակներ, որոնք էլ
կապված են շփման համատեքստի հետ ( Baxter, 2003; Cameron, 1997; Coates,

2003):

Ոմանք

դիմում,

հարցնում

են

մասնակիցներին

դիսկուրսի

մեկնաբանության մասին: Այս անելով՝ հետազոտողներն այլևս չեն պնդում, որ
սեռային տարբերություններն են առաջ բերում գենդերային տարբերություններ,
այլ ուշադրությունը սևեռվում է կոնկրետ շփման հատվածում տարբեր,
բազմաթիվ, իսկ երբեմն էլ գենդերացման հակասական ձևերի վրա:
Երկրորդ, հետազոտության զգալի մասը կատարվել և հիմնվել է

վարքագիծային

արտաքին

դիտարկման,

իսկ

ավելի

կոնկրետ՝

դրսից

դիտարկողների մեկանաբանության վրա: Երբ հետազոտողներն այսպես են
մեկնաբանում, ապա իրենք իրենց մեկնաբանությունները հիմնում են իրենց
իսկ սեփական սեռային

(գենդերային) տեսակետների և մշակութային

գերիշխող նորմերի վրա: Օրինակ՝ երկու ընկեր կարող են ունենալ երկուստեք
հաճելի և միմյանց բավարարող խոսակցություն, մինչդեռ դա արտաքինից
դիտարկողի համար կարող է թվալ արտաքնապես կոպիտ և ոչ ճշգրիտ: Նշված
հանգամանքը դիտարկողը տեղյակ չէ բոլոր այն եզակի միջոցների մասին,
որոնք երկու խոսակիցները կիրառում են: Նմանապես հոգեբան Էլիզաբեթ
Ստոքոոն և Ջանեթ Սմիթսոնը (2001) նշում են, որ դիտարկողն իր կողմից կարող
է գենդերային որոշակի որակավորումներ տալ վարքագծի վերաբերյալ, որոնք
խոսակիցները կարող են և չընդունել: Օրինակ՝ կարող է որակավորել որպես
առնական, մինչդեռ խոսողները կարող են դա բացատրել իրենց աշխատանքի
համատեքստով ու բնույթով պայմանավորված:
Երրորդ, դժվար է սահմանել խոսակցության

որոշակի կոնկրետ

բաղադրիչի գործառույթ : Շփման ընթացքում յուրաքանչյուր բաղադրիչ կարող
է ունենալ բազմաթիվ գործառույթներ ( Crawford, 1995, 1994a): Ավելին,
վարքագծերը միաժամանակ կարող են արտաքնապես հակասական-հակադիր
գործառույթներ

ունենալ:

Օրինակ՝

այն,

որ

երկու

մարդ
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խոսում

են

միաժամանակ, կարող է նշանակել, որ միմյանց շատ են համակրում, կամ որ
երկուսն էլ ոգևորված են թեմայով, կամ որ նրանք միմյանց հետ մրցակցում են
կամ անգամ վիճում (Henley, 1977, 1995 ): Բազմակի գործառույթները կարող են
որպես միջոց ծառայել՝ գերիշխանության կամ մտերմության գործընթացներն
ավելի քիչ ակհայտ դարձնելու համար: Որպեսզի նման անորոշությունը
տարրալուծվի, հետազոտողները համատեքստային վարքագծին են հետևում:
Բացահայտելով

շփման

առանձին

մասերի

գործառույթները,

օրինակ,

միաժամանակյա խոսքի ուսումնասիրությունը, երբ երկու կողմերն էլ խոսում
են, ավելի քիչ իմաստ կամ նշանակություն ունի, քան երբ հետազոտողները
կենտրոնանում
միաժամանակյա

են

որոշակի

զրույցն

հատվածների

ընթանում՝

վրա,

օրինակ՝

պայմանավորված

ինչպես

նրանով,

է
թե

մասնակիցներից ով է ավելի երկար խոսում, կամ ով է հայացքով ավելի շատ
շփվում (eye contact), և ով է խոսակցությունն ավելի զարգացնում ( DeFrancisco,

1991; Eckert & McConnell-Ginet, 1999 ): Եթե մասնակիցներից մեկը ընդհատում
է անընդմեջ, բայց և ավելի մեծ հաջողությամբ է զարգացնում խոսակցության
թեման, ապա այստեղ կարող է պատահել, որ գերիշխանության գործոնն է
առկա:
Չորրորդ, երկմշակութի տեսության գենդերային տարբերությունների

վրա ուշադրություն կենտրոնացնելը ենթադրում է, որ վարքագիծը ամրագրված
երևույթ

է,

և

որ

մարդիկ

միշտ

նույն

կերպ

են

գործում

տարբեր

համատեքստներում : Նման անճկունությունը անհամատեղելի է այն բանի հետ,
ինչ հետազոտողներն անվանում են «լավ հաղորդակիցների հատկանիշ»:
Հաղորդակցական ունակությունը մի հմտություն
կամ

հարմարվելու

համատեքստային

է՝ համապատասխանելու

պահանջներին

(Crawford,

1995;

Weatherall, 1998) :
Լայնորեն տարածված էր այն կարծիքը, որ տղամարդիկ ավելի շատ են
հակված ընդհատելու իրավիճակը և հարաբերությունները՝ ղեկավարելու
նկատառումից

ելնելով

(Tannen,

1990;

West

&

Zimmerman,

1983 ):

Այնուամենայնիվ, չնայած ուսումնասիրության ժամանակ տղամարդիկ ավելի
147
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

շատ

էին

հակված

(Johnson,

ընդհատելու

2000) ,

հետերոսեքսուալ

հարաբերություններում մասնակիցները նման վարքագիծն ընկալում էին ոչ թե
վատ երևույթ, այլ որպես մասնակցության գրավական (DeFrancisco, 1991 ):
Հետագայում տղամարդկանց ու կանանց ընդհատելու վրա կատարված
նախկին 43 հետազոտությունների վիճակագրական մետա-վերլուծությունը,
որը ցույց տվեց, որ տղամարդիկ խոսակցության ժամանակ ընդհատել են
կանանց մի փոքր ավելի շատ, քան կանայք նրանց ( Anderson & Leaper, 1998 ),
բայց մի փոքր ավելի խորքային ուսումնասիրությունն օգնում է բացատրելու
ընդհատումների բուն և խորքային պատճառը, քան դրա միայն խոսողի սեռով
պայմանավորված լինելը: Ընդհատումները կրում էին հաճախակի բնույթ, երբ
համատեքստն ավելի բնական միջավայր էր, և երբ խոսակցության մեջ
ներգրավված էին երեք-չորս մասնակից: Համատեքստն է ազդում մասնակցի
կողմից ընդհատումներ օգտագործելուն և ոչ միայն գենդերը:
Այս

բոլոր

հաղորդակցության
դիսկուրսում

վերոնշյալ
մեջ

սահմանափակումները

բացատրում

տրամադրել

են,

թե

գենդերային

մենք

խոսակցության/

ինչու

չենք

կարող

տարբերությունների

մի

ամբողջակական ցուցակ: Բայց նման ցուցակն ամենևին էլ չէր բացատրի նման
տարբերությունների կամ նմանությունների առկայությունը: Այն նաև չէր
ընդունի նման վարքագծերի սոցիալական և անձնական ազդեցությունը,
օրինակ՝

գենդերային

կարծրատիպերը

այն

բանի

վերաբերյալ,

որ

հարաբերություններ ձևավորելը կանացի զբաղմունք է: Դրա փոխարեն
ուսումնասիրելու

ենք, թե ինչպես են գենդերային

տարբերությունների

վերաբերյալ համոզմունքներն ու սպասումները ստեղծվում, պահպանվում կամ
փոփոխվում:

Գենդերի (սեռի) ձևավորումն ու զարգացումը
հաղորդակցության մեջ
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Չնայած այն բանին, որ գիտնականները բավականաչափ կամ կայուն
ապացույցներ այդպես էլ չեն գտել, թե ինչպես են մարդիկ տարբեր կերպ
հաղորդակցվում սեռային տարբերություններով պայամանավորված, փաստը
մնում է փաստ, որ մշակութային համոզմունքներն այդ տարբերությունների
վերաբերյալ պահպանվում են: Եվ այդ համոզմունքներն ազդում են այն բանի
վրա, թե ինչպես է մարդը հաղորդակցվում, կամ ինչպես է մարդը մյուսների
կողմից որակավորվում: Ակնկալվում է, որ կանայք պետք է միշտ լինեն
խաղաղաստեղծ և խաղաղապահ, իսկ եթե այդպիսին չեն, կարող են անգամ
ընկալվել որպես կոպիտ կամ դաժան: Համարվում է, որ տղամարդիկ ուժ
ենթադրող

կամ

գործածող

հաղորդակիցներ

են,

իսկ

եթե

տղամարդը

հաշտարար է և ոչ մրցակցային, նա կարող է և համարվել թույլ: Եվ եթե անգամ
տղամարդիկ ու կանայք չեն հաղորդակցվում տարբեր ձևերով, սպասումները
բոլորովին այլ են. ենթադրվում և ակնկալվում է, որ նրանց հաղորդակցման
ձևերը պետք է տարբերվեն: Այս սպասումներն իրական են, ինչպես նաև նրանք
իրական հետևանքներ և ազդեցություններ ունեն մարդկանց ինքնությունների
և փորձառությունների վրա:
Եզրակացնելով

նշենք՝

հասարակությունը

օգնում

է

գենդերային

կարծատիպերի ձևավորմանը երկու ձևով։
1.

Գենդերային (սեռային) հաղորդակցման (խոսակցական) ոճ

(կանացիության և առնականության ոճերի

երկգենդերային նորմերին

կամ խախտում դրանք), որը վերագրվում է գերիշխող հասարակության
կողմից:
2.

Գենդերային (սեռային)

ընկալումներ, որոնց դեպքում

սոցիալական նորմերը վերագրում են գենդերային ազդեցություն, թե
ինչպես են մարդիկ ընկալում ու գնահատում իրենց և մյուսներին:

Երկրորդ կետը պարզ է դարձնում, որ մարդու ընկալումն իր և մյուսների
մասին որոշակի ազդեցություն է կրում, որին հասարակության անդամները
գենդեր և խմբային այլ ակնկալիքներ են վերագրում: Մարդիկ դատում են իրենք
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իրենց և մյուսներին՝ համաձայն այն բանի, թե ինչպես են իրենք սահմանում
կամ վերաբերում նման գենդերային ակնկալիքներին: Չնայած մենք այս
երկուսը քննարկում ենք առանձնաբար, նրանք միաժամանակ անբաժանելի են
սոցիալական կյանքի վրա ունեցած ազդեցությամբ: Եվ պատասխանելով այն
հարցերին, թե ինչու նման տարբերությունները գոյություն ունեն, և ինչպիսինն
է այդպիսի տարբերությունների ազդեցությունը՝ ում համար են դրանք ավելի
բարենպաստ, ովքեր են դրանցից օգտվում, և ովքեր են ամենաշատը ճնշվում
դրանց հետևանքով, պետք է ցույց տալ արտաքնապես ոչ վտանգավոր թվացող
մշակութային

կառույցների

և

ուժային

գերիշխող

(հեգեմոնիկ)

հարաբերությունների միջև եղած կապը:

Գենդերային հաղորդակցման ոճեր

Անձի հաղորդակցման կամ հաղորդակցական ոճերը վերաբերում են
միտումներին կամ կաղապարներին ու նմուշներին, որոնք անձն օգտագործում
է հաղորդակցվելու համար ( Norton, 1983; Tannen, 1984 ): «Կաղապար» կամ
«նմուշ» բառը հուշում է, որ մարդը միշտ նույն վարքագիծը չի օգտագործում,
կամ նրա վարքագիծը միևնույն կերպ չի դրսևորվում, այլ անհատը զարգացնում
և մշակում է իր վարքագծի որոշ տարրեր, որոնք մյուսներն օգտագործում են՝
հենց իրեն նկարագրելու համար: Հաղորդակցության մասնագետ Ռոբերտ
Նորտոնը (1983) հայտարարեց, որ մարդիկ միայն մեկ ոճ չեն կիրառում, այլ
ոճերի մի ողջ փունջ: Ոճերը որոշվում և որակավորվում են խոսքային (վերբալ)
և ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) հատկանիշների միջոցով, ինչպիսիք են՝ խոսքի
տեմպը, ձայնային ելևէջումները, ձայնի տոնայնությունը, առոգանությունը,
ձայնային ծավալը, խոսքերի քանակը և լռությունը, ինչպես նաև թեմայի
նախընտրությունը: Ոճը դառնում է անհատի համար եզակի, երբ միավորվում
են նշված հատկանիշների յուրահատուկ գծերը։
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Գենդերը մեկն է այդ հնարավոր ազդեցություններից, որոնք ազդում են
մարդու ոճի ձևավորման վրա: Հաղորդակցական ոճերի վրա մշակութային
ազդեցությունները ևս ուսումնասիրվել են ռասայի, էթնիկ պատկանելիության,
սոցիալական դասի, ազգային պատկանելիության, երկրի տարածաշրջանային
և լեզվական դիրքերից ( Carbaugh, 2002; Kikoski & Kikoski, 1999; Kochman, 1990) :
Միջոլորտայնության հետ համատեղ ինքնության խմբերը ազդում են մարդու
ոճի վրա, երբ այդ ազդեցությունները միմյանց հետ կապակցվում են:
Սոցիալական

սպասումները,

գենդերային

ինքնությունը

և

դրանց

առնչվող արտոնություններն ու ստորադրյալները կարող են ազդել մարդու ոճի
վրա, որը նա որդեգրում է: Օրինակ՝ այն, որ տղամարդիկ ունեն ավելի մեծ
մարմին, նրանց տալիս է ձայնային ավելի մեծ օրգաններ, քան կանանց,
հետևաբար տղամարդիկ ունեն ավելի ցածր ձայն: Այնուամենայնիվ, որոշ
գիտնականներ պնդում են, որ մարմնի չափերի տարբերությունները բավարար
չեն ձայնային տարբեր բարձրությունների ձևավորման և որակավորման
համար․ մի բան, որ կիրառվում է շատերի կողմից: Որոշ տղամարդիկ ունեն
ցածր ձայն, իսկ որոշ կանայք էլ՝ բարձր (Knapp & Hall, 2002) : Սա հատկապես
Ճապոնիայում է գործում, որտեղ կինն ավանդաբար բարձր է խոսել՝ հակառակ
դեպքում

արժանանալով

քննադատության:

Բայց

վերջին

երկու

տասնամյակներում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ
ճապոնուհիների ձայնի ցածրանալու միտում է նկատվել: Սա կարող է
պայմանավորված լինել նրանց՝ սոցիալական հավասարություն ձեռք բերելու
հանգամանքի հետ ( Japan’s Feminine Falsetto, 1995 ): Ինչպես ցույց է տալիս այս
դեպքը կամ ցույց են տալիս նմանատիպ մի շարք այլ օրինակներ, ոճային
տարբերությունները չեն կարող պայմանավորված լինել միայն ֆիզիոլոգիայով:
Կանայք, որոնք ունեն ձայնի բարձր տոնայնություն, հավանաբար ավելի շատ
կանացի կհամարվեն: Եվ համապատասխանաբար տղամարդիկ, որոնք ձայնի
ավելի ցածր տոն ունեն, ավելի առնական կհամարվեն: Ուսումնասիրության
շրջանակներում, երբ իրենց գենդերային դերերի ու հաղորդակցման ոճերի
մասին հարցման էին ենթարկվում արական և իգական սեռի ուսանողներ, ի
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հայտ

էր

գալիս

հետևյալ

փաստը.

նրանք,

ովքեր

կարևորում

էին

հոգատարության, խնամքի և նման այլ հարցեր, առավելապես հարում էին
կանացի ոճին, իսկ նրանք, ովքեր իրենց ավելի առնական դեր էին վերագրում,
նախընտրում էին նպատակասլաց և հաստատակամ լինելու ոճը (Kirthley &

Weaver, 1999 ): Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրության մեջ ռասայական և
ազգային (էթնիկ) ինքնությունները հաշվի չէին առնվել:
Անգամ այն պարագայում, երբ համընդհանուր
տարբերությունների
հետազոտության

վարկածը

կողմից,

արդեն

կարևոր

է

սեռային (գենդերային)

հերքվել
հասկանալ,

է

ժամանակակից
որ

մշակութային

սպասումները դեռևս վերագրվում են երկհամակարգային՝ կանացիությանառնականության հատկանիշներին: Երբ տվյալ նյութի մեջ ներկայացվում,
քննարկվում են գենդերային հաղորդակցության ոճերը, կարևոր է հիշել, որ
դրանք պարզապես ներկայացվում են՝ ցույց տալու համար, թե ինչպես են
հաղորդակցվելիս

հաղորդակիցները

մասնակցում

իրենց

գենդերային

ինքնության ստեղծելուն ու ձևավորելուն, ոչ թե պարզապես, թե ինչպես են
մասնակիցներն արտահայտում իրենց գենդերային ինքնությունը: Լեզվաբան
Դեբորահ Քամերոնը (1996) առաջ է քաշում այն վարկածը, որ կանայք ու
տղամարդիկ ավելի հակված են դիսկուրսի միջոցով տարբերակումներ
ստեղծելուն,

քան

դիսկուրսում

այդ

տարբերությունները

միայն

արտահայտելուն: Դիտարկված ոչ բոլոր հետազոտողներն են երկմշակույթի

տեսության կողմնակից: Նրանց կողմից կատարված հետազոտություններն
օգնում են հասկանալու հաղորդակցության ռազմավարության մեջ առկա
գենդերային համոզմունքները:
Հաղորդակցական ոճերն այն միջոցներից են, որոնցով ստեղծվում են
մշակութային

տարբերությունները

պահպանվում

միկրոմակարդակներում

և

անհավասարությունները
(անհատական)

և

ինքնության մակարդակներում:
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ու

խմբակային

Երեխաների խաղը և գենդերային (գենդերացված) ոճը

Ըստ երկմշակույթի տեսության՝ տղաներն ու աղջիկները մեծանում են
սեռային (գենդերային) բաժանում ունեցող լեզվական խմբերում՝ ձևավորելով
հաղորդակցական երկու հակադիր ոճ: Հետազոտողները երեխաների խաղը և
նրանց խաղային հարաբերությունները ուսումնասիրելիս նկատեցին, որ այդ
հարաբերությունները գենդերային բնույթի (ոճի) են

(Sheldon , 1990; Thorne,

2003):

նույնասեռ

Սա

հատկապես

այդպես

էր

խաղային

խմբերում:

Այնուամենայնիվ, նման հետազոտություններն ունեն որոշակի սահմանափակումներ. ուսումնասիրության մեջ ընդգրկված են եղել սպիտակամորթ, միջին
դասի երեխաներ: Ուսումնասիրության ընթացքում աղջիկ երեխաները հակված
էին

խաղալու

ավելի

փոքր

խմբերում,

որտեղ

իրենց

խոսքն

ավելի

կենտրոնական դեր ուներ: Նրանք բանակցում էին մի շարք այնպիսի հարցերի
շուրջ, ինչպիսիք էին՝ դերերը, թե ով է լինելու մայրը կամ երեխան, ինչպիսի
համատեքստում է դա լինելու և այլն:
Հաղորդակցության

մասնագետ

Ջուլիա

Վուդը

(2007)

համառոտ

ներկայացնում է աղջիկների խաղային կանոնները՝ 1. համագործակցային
խոսքի կիրառում, որը կօգնի ստեղծել

ու պահպանել հարաբերություններ,

որովհետև

պարագայում

հարաբերությունների

հաղորդակցության

գործընթացն է կարևոր և ոչ թե դրա բովանդակությունը, 2. խուսափել ուղղակի,
բացահայտ

քննադատություններից

կամ

նկատողություններից:

(այնուամենայնիվ, եթե նկատողության անհրաժեշտություն կա, ապա դա պետք
է անել աննկատ, նրբորեն՝ մյուսներին չվիրավորելով), 3. ուշադրություն
դարձնել մյուսներին և կենտրոնանալ հարաբերությունների վրա, ընդհատել,
մասնակցել խոսակցությանը և մյուսների հետ վերապրել նրանց հույզերն ու
ապրումները (էջ 125):
Այս ամենին հակառակ՝ ուսումնասիրության ընթացքում տղաները
հակված էին խաղալ ավելի մեծ խմբերում, որտեղ հիմնական ուշադրությունը
գործողության վրա էր և ոչ թե խոսքի: Տղաները մրցակցում էին միմյանց հետ՝
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հաստատելով իրենց անկախ դիրքերը: Այնպիսի խաղերում, ինչպիսին
սպորտային խաղերն են, խոսելու կարիք չի նկատվում, քանի որ նման
խաղերում կանոններն ու դերերն արդեն հայտնի են բոլորին: Վուդը (2007)
համառոտ ներկայացնում է տղաների խաղային կանոնները՝ 1. օգտագործել
հաղորդակցությունը՝

մի բանի

հասնելու,

ինչպես

նաև գաղափարներն

իրականացնելու համար, 2. գրավել լսարանի ուշադրությունը և պահպանել
այն, 3. մրցել մեկը մյուսի հետ՝ չթողնելով, որ մյուսներն էլ ուշադրության
արժանանան (124):
Այս կանոնները՝ որպես մշակութային ընդհանրացումներ, կարող են
որոշ առումով նաև ծանոթ թվալ, բայց կարող ենք, իհարկե, մտածել որոշ
բացառությունների մասին ևս: Կանանցից շատերը ասում են, որ երբ երեխա
էին, իրենք էլ էին սպորտային խաղեր խաղում: Ավելին, այժմյան օրերին
մեծանում է կանանց դերը մեծ սպորտում: Սա նաև իր հետևանքը կունենա մի
շարք խաղերի վրա, որոնք աղջիկ երեխաներն են խաղում: Բացի այդ՝ վերոնշյալ
կանոնները չեն գործում մի շարք խաղերում, որոնք տղաները և աղջիկները
միասին են խաղում: Մի շարք աֆրոամերիակացի տղա և աղջիկ երեխաներ
խաղում են նմանատիպ խոսքային (վերբալ) խաղեր, որտեղ երկուսն էլ պիտի
ակտիվորեն մասնակցեն: Այս խոսքային (վերբալ) մրցակցային խաղերից
մեկում երեխաներից մեկը ընտրում է մյուս երեխային վերաբերող մի թեմա:
Խաղը կոչվում է «playin’ the dozens»: Սրա նպատակն է ստուգել և մրցել
հումորով, սարկազմով, սրամտությամբ, ինչպես նաև փորձել զարգացնել սառը
դատողություն պահելու ունակությունը: Չնայած որ տղաներն ավելի շատ են
խաղում այս խաղը, բայց աղջիկների պարագայում խաղի կանոնները
խախտելու համար ավելի դաժան պատիժներ են կիրառվում, ինչպես օրինակ՝
բացահայտ ծաղրելն ու անպատվելը ( Morgan, 1999 ):
Լոս Անջելեսում կատարված մի այլ հետազոտության մեջ, որտեղ
ուսումնասիրվում

էին

մեքսիկացի

և

կենտրոնական

ամերիկացի

դպրոցականներ, սոցիոլոգ Մարջորի Գուդվինը նկատեց (1999), որ երեխաներն
շատ հակված էին նույնասեռ խմբերում խաղալու: Աղջիկները դասարանախաղ
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(hopscotch) խաղալիս ավելի շատ էին դրսևորում մրցակցային վարքագիծ: Ի
տարբերություն սրա՝ ամերիկացի տղա երեխաներն ավելի հաստատակամ էին,
քան աղջիկները:

Մինչդեռ նույն պարագայում չինացի երեխաների մոտ

աղջիկներն էին ավելի աշխույժ: Միջսեռային բախումների ժամանակ թե՛
ամերիկացի տղաները, թե՛ չինացի աղջիկներն ավելի շատ էին կիրառում
բացահայտորեն միմյանց վիրավորելու և պատասխանելու միջոցներ ( Kyratzis

& Guo, 2001 ):
Լեզվաբան Պենելոպե Էքկերտը (2003) նշում է, որ խաղի բնույթը փոխվում
է տարիքի հետ մեկտեղ՝ մանկությունից պատանեկություն: Նա ասում է, որ սա
անմիջականորեն կապված է գենդերի ձևավորման, ինչպես նաև հանրային այն
ճնշման հետ, որը ստիպում է հետերոսեքսուալ ինքնություն զարգացնել, և որ
լեզուն էական դեր է կատարում նման փոփոխության մեջ, հատկապես
աղջիկների պարագայում: Հետազոտողը նկատեց, որ տղաների մոտ՝ որպես
ատլետներ, խաղային ակտիվությունը փոխվում է խաղեր խաղալուց դեպի
առնականության ձևավորում: Աղջիկների դեպքում փոխվում է խաղերից դեպի
«կանգնել, նստել, քայլել, նայել տղաներին, դիտողություն անել նրանց կամ
աղջիկներով միմյանց հետ ակտիվորեն զրուցել»: Ըստ հետազոտողի՝ նման
վարքագիծը ֆիզիկապես գրավում է մյուսների ուշադրությունը. խոսելու այս
գործունեությունը մի հմտություն է, որը աղջիկները գիտակցաբար են
զարգացնում: Աղջիկների այս խոսակցությունը միայն իրենց կապի ու
համագործակցության մասին չէ, այլ նաև տղաների ուշադրությունը գրավելու
մրցակցություն:

Խաղային այս միտումները հստակորեն չեն հետևում

երկմշակույթի տեսությանը :
Հետազոտողները, որոնք կիրառում են այդ տեսությունը, հայտարարում
են, որ սեռային անջատում ունեցող երեխայական խաղերը հիմք են դառնում
հաղորդակցության մեջ հակադիր երկու ոճերի՝ կանացիի և առնականի
զարգացմանը ( Tannen, 1994a; Wood, 2007 ): Անշուշտ, սա կարծրատիպային
սպասումներով

է

պայմանավորված:

Վերջին

շրջանի՝

առնականության

վերաբերյալ բրիտանական հետազոտությունը (Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002 )
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փաստում է, որ հաղորդակցական տարբեր ոճերը կենսաբանական սեռի
արդյունք

չեն

ամենևին,

այլ

երբ

մարդիկ

զարգացնում

են

իրենց

ինքնությունները, գենդերային նորմերի գերիշխող (հեգեմոնիկ) ուժը նրանց
դրդում է ուշադրությունը սևեռել մշակութաբանորեն առկա միջոցներին,
հնարավորություններին և ռեսուրսներին, որոնք գոյություն ունեն նրանց
անմիջական սոցիալական համակարգում, ինչպես նաև ողջ հասարակության
մեջ: Եվ քանի որ առհասարակ այս միջոցները ու ռեսուրսները գենդերացված
են,

իգական

և

արական

սեռի

ներկայացուցիչները

տարբեր

հաղորդագրություններ են ստանում և բոլորովին տարբեր ծածկագրեր են
օգտագործում:

Կանացի ոճ

Ընդունված է, որ նրանք, ովքեր ունեն կանացի ոճ, խոսակցություն

(զրույց) երևույթը դիտարկում են որպես զուտ մի գործողություն, այլ ոչ թե
նպատակին հասնելու միջոց: Վուդը (2007) գրում է, որ կանացի ոճ
կիրառողների համար զրույցը կամ խոսակցությունը հարաբերությունների
հիմնաքարն է (էջ 126): Զրույցն ընկալվում է որպես բանակցություններ վարելու
և հարաբերություններ ստեղծելու առաջնային միջոց: Ներդաշնակ և մտերմիկ
հարաբերություն հաստատելու համար հաղորդակցիները օգտագործում են
խոսքային

(վերբալ) և

ոչ

խոսքային

(ոչ

վերբալ)

միջոցներ,

որպեսզի

խոսակցության ընթացքում որոշակի աջակցություն ցուցաբերեն խոսակցին՝
հաստատելով դիմացինի ասածը կամ հարցեր ուղղելով նրան, ինչն էլ ցույց
կտա

իրենց

թեմայով

հետաքրքված

լինելը՝

փորձելով

զարգացնել

համագործակցային, այլ ոչ թե մրցակցային հարաբերություններ ( Coates, 1997,

Johnson, 1996; Tannen, 1990) : Սա նաև կոչվում է կոմունալ/համայնական ոճ, որը
ներառում

է

հոգատարություն,

խնամք,

կարեկցում,

ապրումակցում,

հուզականություն (էմոցիոնալություն) և այլն ( Lindsey & Zakahi, 2006 ):
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Կանացի ոճով խոսողը հիմնականում հաղորդակցական անուղղակի ոճ
է կիրառում, օրինակ՝ «Սրճամանը դատարկ է»-ի փոխարեն
պետք

է

ասել՝

«Խնդրում

եմ՝

սուրճ

ավելացրեք»:

ուղղակիորեն

Անուղղակիությունը

դիտարկվում է ոչ հաստատակամ կամ ավելի քիչ վստահ լինելու պատճառ
( Lakoff, 1975 ): Նրանք, ովքեր ունեն սոցիալական ավելի ցածր կարգավիճակ,
ավելի հակված են կիրառելու անուղղակիության ոճը որպես քաղաքավարի
երևալու միջոց, այդ թվում՝ նաև մյուսներին հաճոյանալու համար: Իսկ նրանք,
ովքեր բարձր կարգավիճակ ունեն, կարող են իրենց թույլ տալ ավելի ուղղակի
ոճ կիրառել՝ այդպիսով իսկ ավելի ուժեղ և հստակ հասարակական դրույթներ
արտահայտելով: Նրանց համար, ովքեր որպես քաղաքավարության միջոց
կանացի ոճ են կիրառում, դժվար է դառնում հաջողություններ գրանցել
հասարակական ասպարեզում: Նոր Զելանդիայում լեզվաբան Ջանետ Հոլմսը
(1995) տարբեր աղբյուրներից մի շարք տվյալներ է հավաքում՝ պարզաբանելով,
որ հետազոտություններին մասնակցած տղամարդիկ այդքան էլ մեծ տեղ չեն
տալիս քաղաքավարությանը կամ արժևորում այն, որքան կանայք: Կանայք
ավելի հակված են նաև հաճոյախոսելու և հաճոյախոսություններ ստանալու,
քան տղամարդիկ, ինչպես նաև կանայք ավելի հակված են ներողություն
խնդրելու, քան տղամարդիկ:
Այնուամենայնիվ, անուղղակիությունը չի օգտագործվում բոլոր կանանց
կողմից կամ բացառապես կանանց կողմից: Հետազոտողները չգիտեն, թե
ուսումնասիրության

մասնակիցները

արդյոք

իրենք

իրենց

վարքագիծը

ընդունում են որպես անուղղակի, թե ոչ: Իսկ աֆրոամերիկուհիների խոսքային
(վերբալ)

ուղղակի

ոճի

կիրառումը,

ի

տարբերություն

ամերիկացի

սպիտակամորթուհիների, դիտարկվում է որպես նախկինում ստրկության դեմ
պայքարի կամ ընդվզման միջոց կամ հատկանիշներից մեկը, որը պահպանվել
է (Houston, 2000; Morgan, 1999): Անուղղակի ոճի կիրառումը խմբային մի շարք
(կոլեկտիվ) մշակույթներում նախընտրելի է թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց
կողմից։ Այդպիսիք են ճապոնական, կորեական, չինական, բնիկ ամերիկյան
մշակույթները: Անուղղակիությունը կարող է առավելապես նպաստել տվյալ
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խմբի և ոչ թե անհատի

հետաքրքրության, կարիքի և ինքնության վրա

կենտրոնանալուն ( Gao & Ting-Toomey, 1998; Gudykunst & Ting-Toomey, 1988):
Մադագասկարյան մշակույթի դասական մի ուսումնասիրություն ցույց
տվեց, որ տղամարդիկ այս մշակույթում ավելի հակված են օգտագործելու
քաղաքավարի և անուղղակի ոճային խոսք, մինչդեռ կանայք օգտագործում են
ավելի ուղղակի ոճ ( Keen, 1974 ): Այս մշակույթի կանայք ավելի անկախ և ազատ
էին, այդ թվում՝ նաև սեռական առումով, որով էլ կարող է բացատրվել նման
մշակութային հաղորդակցական ոճերի տարբերությունը:
Լեզվաբան Սկոտ Քիսլինգը (2005) կարծում է, որ քոլեջի եղբայրական
համայնքը օգտագործում է անուղղակի ոճը՝ հետերոսեքսուալ միջավայրում
որպես

միմյանց

հանդեպ

տածած

ջերմության

և

ընկերության

արտահայտչամիջոց: Նրանք համախմբվում են մրցակցային սպորտի շուրջ՝
պարզապես

միմյանց

աջակցելով,

միասին

լինելով,

միասին

խմելով,

կատակներ անելով, քան թե մտերմության ուղղակի ձևերի արտահայտելով:
Շարունակելով

անուղղակի

ոճի

քննարկումը՝

նշենք,

որ

հաղորդակցության կանացի ոճը դիտարկվում է որպես ավելի քաղաքավարի,
որովհետև այս ոճում նկատվում է մյուսների կարիքները բավարարելու և
զգացողություններին հաղորդակից լիենելու

միտում՝ ցույց տալով մյուսի

նկատմամբ հոգատարություն և հարգանք: Բայց իրականում մարդիկ բոլոր
մշակույթներում են օգտագործում քաղաքավարության ձևեր՝ կախված այս կամ
այն իրավիճակից: Քաղաքավարության նորմերը ցույց են տալիս, թե որն է
հասարակությունը

համարում

համապատասխան

վարքագիծ:

Քաղաքա-

վարության նորմերը սոցիալական ուժի ու կառավարման միջոցներ են՝ առանց
ուժի կիրառման ( Mills, 2003 ):
Ուժային
սոցիալական

անհավասար
ցածր

հարաբերություններում

կարգավիճակ

ունեն,

հակված

մարդիկ,
են

որոնք

առավելապես

քաղաքավարի լինել, երբ շփվում են ավելի բարձր ուժային կառույցի
ներկայացուցչի կամ նրա հետ, ով սոցիալական ավելի բարձր կարգավիճակ
ունի: Ամենատարածված օրինակները կարելի է հանդիպել հատկապես
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Ճապոնիայում, որտեղ կանայք և տղամարդիկ ավանդաբար

գենդերային

տարբեր լեզուներ են կիրառել: Այսպես՝ կանանց խոսքը որակվել որպես ավելի
քաղաքավարի, նուրբ, փափուկ, ոչ հաստատակամ և այլն ( Okamoto, 1995: 297 ):
Նրանց

լեզվի

ուսումնասիրությունից

պարզ

դարձավ,

որ

վերջիններս

յուրահատուկ մասնիկներ են կիրառում որոշ նախադասությունների վերջում՝

wa, no, kashira , որոնք դրույթներն ավելի մեղմ և քաղաքավարի են դարձնում:
Ավանդաբար ակնկալվում է, որ կանայք և տղամարդիկ տարբեր բառեր
պետք է կիրառեն նույն բառը կամ բառիմաստն արտահայտելու համար: Շատ
դեպքերում տղամարդկանց կողմից կիրառված ձևերն ավելի ուղիղ են և
առավելապես բարձր դասին հարիր: Օրինակ՝ «եզր» բառը կանացի ոճով oshiri
է, իսկ առնական ոճով՝ ketsu :
Այնուամենայնիվ, տարբերությունները, որոնք ժամանակին

առկա են

եղել ճապոնական կամ նմանատիպ այլ մշակույթներում, կարծես թե փոխվել
են և դեռ փոխվում են՝ կախված նրանից, թե ինչպես են գենդերային դերերը
փոխվում ու անհավասարությունները նվազում: Ուսանողներից մեկը՝ Շոկո
Հայաշին, նշել է, որ կանանց կողմից կիրառվող ավելի քաղաքավարի, ոչ
կտրուկ խոսքային ոճը նկատելի է եղել իր մոր և նրա սերնդակիցների կողմից
կիրառելիս, որտեղ կանանց ու տղամարդկանց միջև եղած ստորակարգային
(հիերարխիկ) հարաբերություններն ավելի ընդգծված էին: Օրինակ՝ կանայք
իրենց ամուսիներին պետք է վերաբերվեին այնպես, որ կարծես վերջիններս
տան տերերն էին:
Վերջին

ուսումնասիրությունները

փաստեցին

Հայաշիի

ասածների

իսկությունը: Լեզվաբան Յուկի Միզոկամին (2003) վերլուծեց Ճապոնիայում
խոսքային

ոճերի

վերաբերյալ

նախկինում

կատարված

մի

շարք

հետազոտություններ՝ պարզելով, որ այն դեպքերում, երբ ուսումնասիրության
մեջ մասնակիցների տարիքը դիտարկվում է, գենդերային տարբերությունները
պակաս նկատելի էին 20-30 տարեկանների դեպքում, քան միջին տարիքի և
մեծահասակ ճապոնացի մասնակիցների պարագայում:
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Լեհ կանայք, որոնք լավ կրթություն են ստացել և բարձր վարձատրվող
աշխատավարձ

ունեն,

նույնպես

հաղորդակացման

ոճերի

կտրուկ

փոփոխություն են գրանցել՝ թողնելով մի կողմ իրենցից ավանդաբար
ակնկալվող անուղղակի ու քաղաքավարի ոճը և որդեգրելով հաղորդակցման
ավելի ուղիղ ոճ, օրինակ՝ հստակ և ուղիղ, իսկ երբեմն էլ՝ կոպիտ և այլն ( Baran

& Syska, 2000 // Mills, 2003 ):
Անպարկեշտ

բառերը

և

հայհոյանքատիպ

արտահայտությունները

հակասում են փափկալեզու և քաղաքավարի խոսքին: Առաջինները ժարգոնի
հետ ավանդաբար դիտարկվել են որպես կոպիտ, «տղամարդուն հարիր» ոճ,
որը բնավ բարձրաշխարհիկ էակների՝ կանանց համար չէր: Կանայք, որոնք
կիրառում են անպարկեշտ ու հայհոյախառն բառեր, ավելի են քննադատության
արժանանում, քան տղամարդիկ, երբ դրանք գործածում են ( Spender, 1985 ):
Դեռահասներին

նվիրված

ուսումնասիրություններից

մեկում,

տղա

երեխաները, դեռահասության փուլ մտնելով, սկսում են ավելի ու ավելի քիչ
պարկեշտ լեզու օգտագործել, մինչդեռ աղջիկների պարագայում հակառակն է
նկատվում ( Eisikovits, 1998 ): Հարցազրույցների ընթացքում աղջիկները նշեցին,
որ մեծանալու հետ մեկտեղ նրանք գիտակցում են իրենց հասարակական մի
շարք պարտականությունները, որոնք պետք է կատարեն, մինչդեռ տղաները
խոստովանում են, որ նույն պարագայում՝ տարիքի հետ հասունանալուն հետ
մեկտեղ, նրանք ավելի հաստատակամ են դառնում, ինչն էլ համարում են
որպես առնականության և անհատական իրավունքների զարգացման մի մաս:
Այնուամենայնիվ,

այսօր

Նոր

Զելանդիայում

և

ԱՄՆ-ում

կատարած

հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կանայք և տղամարդիկ նման բառեր
օգտագործում են՝ իրենց ուժը, իշխանությունը, ինչպես նաև խմբային
միասնությունը

հաստատելու,

արտահայտելու

համար:

Այս

կամ

այն

արտահայտությունը պարունակում էր սեռային որոշակի տարբերություններ:
Նրանք տարբերվում էին նաև իրենց ուժգնությամբ, բայց միևնույն ժամանակ
նկատվում էր համատեքստին հարմարեցնելու միտում ( Bayard & Krishnayya,

2001; Stapleon, 2003 ):
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Որոշ կանայք, որոնք բարձր դիրք են գրավում, հաճախ հայհոյական
բառեր են կիրառում: Նախկին ԱՄՆ պետքարտուղար Մադելայն Օլբրայթը մի
անգամ խոստովանեց, որ այդ ժամանակվա պաշտպանության քարտուղարը՝
Քոլին Փոուլին, գրեթե սրտի կաթված է ստացել իր պետքարտուղարի
հայհոյատիպ վարքագծի պատճառով:
Պատմություն պատմելը (storytelling) հաղորդակցական մի այլ հնար է,
որի միջոցով մարդը ձևավորում, զարգացնում է և մյուսներին ցույց է տալիս իր
ինքնությունը:

Որոշ

հետազոտողներ

պատմելու

արվեստը՝

պատմողականությունը, դասում են գենդերացված (գենդերային) ժանրի
շարքին և դրանում գենդերային ուղիներ առանձնացնում ( Aries, 1996; Coates,

1996, Holmes, 1997 ):
Կանացի ոճին հարիր պատմելու ամենաառաջին հատկանիշն այն է, որ
գործընթացը ավելի համագործակցային բնույթ է կրում: Երբ անհատ-պատմողը
սկսում պատմել, այն անմիջապես կամ հետզհետե դառնում է ողջ խմբինը, այն
է՝ ողջ խմբի պատմությունը: Սա կարծես մի յուրահատուկ հրավեր լինի
ներկաներին՝ մյուսներին իրենց պատմությունները հաղորդակից դարձնելու
( Coates, 1997 ): Այստեղ միաժամանակյա խոսքը դիտարկվում է որպես ավելի
համագործակցային

տարր,

քան

թե

խոսքի

ընդհատում:

Նպատակն

է

ծաոնթանալ նաև մյուսների կյանքին և փորձին ( Holmes, 1997 ):
Վերոնշյալ քննարկված բոլոր օրինակները ցույց են տալիս, թե ինչպես է
կարծրատիպային

սպիտակամորթ,

հետերոսեքսուալ,

բարձր

դասի

կանացիությունը դրսևորում և արտացոլում, այսպես կոչված, կանացի
հաղորդակցական ոճը (ժանրը): Մշակութային սպասումները, որոնք այս ոճին
են վերագրված, կազմավորում են կանացիություն ասվածը, որը հականիշ է
առնակնությանը: Նրանք նաև չեն արտացուլում կանացի ոճերի իրական
բազմազանությունը:

Առնական ոճ( ժանր)
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Արևմտյան մշակույթում տղամարդ լինել նշանակում է կին չլինել կամ
չկրել

այնպիսի

հատկանիշներ,

որոնք

հարիր

են

կնոջը,

այսինքն՝

կանացիություն և փափկասիրություն: Առնական ոճը կառուցվում է կանացի
ոճից բավականին տարբեր կերպ: Առնական ոճ ունեցողները օգտագործում են
զրուցելու կամ հաղորդակցվելու ունակությունը՝ ինչ-որ բանի հասնելու կամ
ինչ-որ առաջադրանք կատարելու, որևէ խնդիր լուծելու, ինքնահաստատվելու
կամ անկախ կարգավիճակ ձեռք բերելու համար ( Cameron, 1997; Coates, 1997 ):
Ի տարբերություն կանացի ոճի՝ առնական ոճը հաստատակամ է, կտրուկ և
ուղղակի: Այն խուսափում է անձնական մտերմություն ցուցաբերելուց, ինչպես
նաև խոցելի երևալուց կամ լինելուց: Սա նաև կոչվում է կենտրոնացում
գործունեության վրա (agentic focus), որը ներառում է կարծրատիպային
այնպիսի վարքագծեր, ինչպիսիք են՝ գերակայություն (դոմինանտություն),
առաջնորդություն, ստիպողականություն, հաստատակամություն, նպատակասլացություն, պատվախնդրության (ամբիցիաների) դրսևորում և այլն ( Lindsey

& Zakahi, 2006 ):
Առնական ոճակիրները կարող են ավելի հակված լինել խոսակցությունն
ընդհատելու, ի դեպ տարբեր պատճառներով, քան կանացի ոճակիրները:
Մինչդեռ կանացի ոճակիրների կողմից խոսակցական նման ընդհատումները
միտված

են

համագործակցային

ու

աջակցող

հաստատելուն, իսկ առնական ոճի պարագայում

հարաբերություններ
դրանք միտված են

հաղորդակցության ընթացքում խոսակիցներից մեկի գերիշխող

դիրքը

հաստատելուն ( Mulac, 1998; Mulac, Wiemann, Widenmann & Gibson, 1988 ):
Առնական ոճը կամ ժանրը նույնպես յուրահատուկ կերպ է խաչվում
պատմողականության՝

պատմողական

արվեստի

հետ:

Ուսումնասիրված

տղամարդիկ այնպես էին պատմում պատմությունը, որ ևս մեկ անգամ
հաստատում էին իրենց կարգավիճակը և առնականությունը ( Coates, 1997;

Holmes, 1997):
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32

խոսակցություններ

խորքային

վերլուծության

ենթարկելով

(հետազոտությանը մասնակցել էին բացառապես բրիտանացի սպիտակամորթ,
միջին դասի, մեծահասակ, արական սեռի ներկայացուցիչներ)` լեզվաբան
Ջենիֆեր

Քոութսը

(2003)

203

պատմություն

առանձնացրեց

հետևյալ

հատկանշական գծերով։ 1. Պատմությունները կարծրատիպային «արական»
թեմաների մասին էին՝ ավտոմեքենաներ, սպորտ, խմիչք, տեխնոլոգիա. նման
թեմաները օգնում էին նրանց խուսափել այնպիսի հատկանիշներից, ինչպիսիք
էին մտերմությունն ու

խոցելիությունը: 2. Պատմությունները ձևավորում և

պատկերում էին տղամարդկանց աշխարհը. պատմություններից քչերի մեջ էր
կինը գլխավոր կամ կենտրոնական կերպար: 3. Պատմությունները կրում էին
մանրամասն բնույթ, դրանք բավականին երկար էին, որը թույլ էր տալիս
տղամարդուն որոշ ժամանակ ղեկավարել խոսակցական հարթակը: Հաճախ
նման պարագայում խոսակցությունը կրում էր մենախոսական բնույթ: 4.
Տղամարդիկ նախընտրում էին առաձին-առանձին խոսել՝ ի տարբերություն
կանացի ոճի, որտեղ միաժամանակ խոսքը ողջունվում էր: 5. Պատմությունները
կրում էին գծային բնույթ՝ չխախտելով պատմաժամանակագրությունը: 6.
Տղամարդիկ

հակված

էին

հայհոյախառն

բառեր

կիրառելու:

Սա

ամենահատկանշական գիծն էր, որով միմյանցից տարբերվում էին առնական
և կանացի ոճերը. «պատմականորեն հայհոյանքը կիրառվում է տղամարդկանց

կողմից

մեկ

այլ անձի ներկայությամբ՝ ի նշան իրենց տղամարդկության,

առնականության » (էջ 46): 7. Տղամարդկանց պատմությունները ընդգծում են
իրենց կողմից ունեցած կամ գրանցած որոշակի հաջողություններ: Դրանք
նրանց համար պարծենալու միջոց էին համարվում: 8. Տղամարդիկ միմյանց
հետ կարծես թե մրցակցության մեջ լինեին՝ ջանալով պատմել ավելի «մեծ
պատմություններ»։ Այլ կերպ ասած՝ պատմություն պատմելը տղամարդկանց
համար վերածվել էր մրցակցային մի սպորտի. մի բան, որ Քոութսը չնկատեց
կանանց ոճի մեջ: Քոութսի կարծիքով՝ տղամարդիկ ստեղծում, ձևավորում և
պահպանում էին առնականության մշակույթն այն կերպ, ինչպես և ստեղծում,
ձևավորում էին իրենց պատմությունները:
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Կանանց

և

տղամարդկանց,

ինչպես

նաև

կանացիության

ու

առնականություն ոճերի մասին այս կամ նման նկարագրությունները փաստում
են,

որ

երկսեռային

համակարգը

համապատասխանաբար

ստեղծում

է

երկգենդերային համակարգ: Ինչպես նաև փորձեցինք ցույց տալ, որ կան
բազում

ուղիներ,

թե

ինչպես

են

մարդիկ

օգտագործում

գենդերային

պիտակավորած հաղորդակցական ոճերը: Այնուամենայնիվ, երկմշակույթի

տեսության կիրառումը նույնպես արժեքավոր է որոշ առումով: Եթե համարվում
է, որ անհատական, միջանձնային և խմբակային ինքնությունները ձևավորվում
են խոսելու, շփվելու, այն է՝ հաղորդակցության միջոցով, ապա կարող ենք և
եզրակացնել, որ այդ խոսք-զրույցը պատահական բնույթ չի կրում ամենևին, այլ
տեղի է ունենում գենդերային որոշակի ոճերի միջոցով:
Ոճերը հիմնված են մշակութային նորմերի, ինչպես նաև խոսքային
համակարգի ստորակարգության (հիերարխիաների) վրա: Այսպիսով, երբ
ուսումնասիրվում է խոսքը, բավական չէ ուսումնասիրել միայն խոսակցության
առաձին հատվածները, օրինակ՝ ընդհատումները կամ խոսելու ընթացքը՝
ժամանակահատվածը

և

այլն,

այլ

նման

առանձին

բաղադրիչների

միաժամանակյա քննության պարագայում է ուսումնասիրությունն իրական
արժեք կրում: Ոճը ներկայացնում է մի կաղապար կամ պատկեր, որի միջոցով
հնարավոր է ուսումնասիրել անհատական ու խմբային հաղորդակցական
գործընթացները (խոսքային ակտերը), և թե ինչպես են տարբեր ոճակիրներ
դրսևորում այդ տարբերությունները: Իր հերթին ոճ ասվածը ևս ցույց է տալիս,
որ այս կաղապարները ոչ թե բնատուր են, այլ մարդը ժամանակի ընթացքում
սովորում և զարգացնում է դրանք: Դրանք ոչ
իրականացվող

ռազմավարություններ,

այլ

միշտ են բացահայտ ձևով
հաճախ

կատարվում

են

սովորության համաձայն: Ոճը կամ ոճերը գենդերի ու ինքնության նման
ստեղծվում են մշակութայնորեն քաղաքականացված համատեքստում, և
գիտակցաբար կամ ոչ գիտակցաբար դրանք ունեն իրական հետևանքներ
անհատների ու խմբերի համար:
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Մշակութային ընկալումներ. Գենդերային ոճեր և
հաղորդակիցներ

Երկրորդ միջոցը, որով հասարակությունը ազդում է հաղորդակցության
(խոսակցության) սեռային (գենդերային) կարծրատիպերի ձևավորման վրա
մշակութային

արժեքներն

հաղորդակցական

է,

սեռային

որոնք

ուղղակիորեն

(գենդերային)

առնչվում

ոճերին

են

վերաբերող

նկարագրություններին: Եվ ոչ միայն խոսողներն (հաղորդակիցներն) են
գենդերացված կամ գենդերային, այլ նաև լսողները (հաղորդակցվողները): Իսկ
գենդերային

հաղորդակցական

ոճերի

վերաբերյալ

ընդունված

տարբերություններն ուղղակի գերազանցում են իրական բոլոր տվյալներն ու
իրողությունները (Kirtley & Weaver, 1999 ): Կան երկու դրույթներ, որոնք
հաղորդակցության ընկալման վրա ուղղակիորեն ազդում են:
Առաջին, չնայած երկմշակույթի տեսության այն համառ պնդմանը, որ
մարդիկ

դաստիարակվում

և

մեծանում

են

համաձայն

երկու

տարբեր

մշակույթների, իրականում մարդիկ դաստիարակվում, ձևավորում ու ապրում
են գերիշխող հայրիշխանական (հեգեմոնիկ պատրիարխական) մշակույթում,
որտեղ առնական, սպիտակամորթ, բարձր և միջին դասերը իրականում գործող
կարծրատիպեր են: Եվ սա իրական է դառնում տղամարդկանց և կանանց
համար, որոնք խոսքային կամ հաղորդակցական այլ ոճեր են կիրառում՝
հասարակության մեջ հաջողություններ ունենալու համար: Անգամ երբ կանայք
կամ ոչ արտոնյալ տղամարդիկ օգտագործում են առնական ոճ, այն կարող է
այդքան

էլ

չգործել՝

համեմատած

նրա,

եթե

նույնն

օգտագործվեր

սպիտակամորթ տղամարդու կողմից: Այս մասին փաստում են նաև Ջուդիտ
Բաքստերի (2002) կողմից կատարված՝ 10-րդ դասարանցիների խոսքային
(հաղորդակցական) ոճերին նվիրված ուսումնասիրության արդյունքները: Այդ
հետազոտությանը միայն սպիտակամորթ ուսանողներ էին մասնակցում: Երկու
հատկանշական տարբերություն, որ Բաքստերը նկատեց իգական և արական
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սեռերի միջև, հետևյալն է՝ հումորի զգացումն ու այդ հումորի ընկալումը բոլոր
մյուս ուսանողների և ուսուցիչների կողմից: Բաքստերն ամենևին նկատի
չուներ, որ աղջիկները հումոր չունեն կամ չեն օգտագործում. նրանցից ոմանք
հումոր կիրառում էին, բայց լսարանն ու միջավայրն ավելի դրական էին
արձագանքում տղաների կողմից կատարված հումորներին, հետևաբար
հումորն առաջին հերթին ավելի շատ նպաստավոր հարթակ տրամադրում էր
տղաներին՝ նրանց՝ որպես հաջողակ խոսողների (հաղորդակիցների)՝ իրենց
դիրքերն ամրապնդելու հնարավորություն տալով:
Երկրորդ, մարդիկ, որոնք արտոնյալ խմբերում էին, չէին գիտակցում, որ
իրենք ոճ ունեն: Աֆրոամերիկացիներն ունեն ոճ, միջին, աշխատավոր դասն
ունի ոճ, բայց սպիտակամորթ բարձր և միջին դասի մարդիկ կարծում են, որ
իրենց խոսելաձևը բնական է, չեզոք և կանոնական ( Nakayama & Kritzek, 1999 ):
Մարդու խոսակցական ոճը դառնում է մի գիծ, որի միջոցով կարելի է
մեկնաբանել և գնահատել, թե ինչպես են մյուսները խոսում:
Խոսակցային (հաղորդակցական) ոճերը ոչ բացահայտ արժեքներ են․
արդյո՞ք կարծրատիպային ակնկալիքը, որ կանացի ոճն արտահայտում է
հոգատարություն, կամ առնական ոճը, որը խրախուսում է անհատական
իրավունքները, մյուսների հաղորդակցությունը գնահատելու ոչ այդքան
օբյեկտիվ միջոցներ են: Մարդիկ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար փորձում
են մյուսների վրա տարածել կամ անգամ թելադրել հաղորդակցման իրենց
նախընտրած ոճը և ընթացքում մոռանում են մի կարևոր բան. նրանք
մեկնաբանում են մյուսների խոսակցական վարքագիծը՝ իրենց իսկ սեփական
ոճային ակնկալիքների համաձայն:
Ընկալման այս երկու մոտեցումները կարող են երբեմն միմյանց
հակասել` դժվարին կացության մեջ դնելով տղամարդկանց, որոնք կանացի ոճ
են նախընտրում, կամ կանանց, որոնք առնական ոճ են նախընտրում: Սրա
ամենացայտուն օրինակն է այն, երբ առնական ոճ նախընտրող

կինը

կարծրատիպորեն պիտակավորվում է որպես լեսբուհի, և կանացի ոճ
որդեգրած

տղամարդը

պիտակավորվում

է

որպես

միասեռական:
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Այնուամենայնիվ, միասեռականները որպես այդպիսին հետերոսեքսուալներից
որոշակի տարբեր և հստակ խոսակցական ոճ չեն արտահայտում ( Livia & Hall,

1997):
Որոշ

խմբերի

և

մարդկանց

խոսքային

վարքագիծը,

վերջիվերջո,

հանրորեն ավելի ընդունելի կամ նախընտրելի է տվյալ ժամանակահատվածի
համար: Մի շարք փաստեր վկայում են, որ ձայնն օգտագործվել է որպես
խտրականության

միջոց

որոշ

խմբերի

դեմ:

Օրինակ՝

Երկրորդ

համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կանայք աշխատում էին որպես
ռադիոհաղորդավարներ, բայց պատերազմի ավարտից հետո սպիտակամորթ
տղամարդիկ վերադարձան պատերազմից և աշխատանքի կարիք ունեին, կնոջ
ձայնի կարծրատիպային ընկալումը ընդգծվեց, և նրանց ձայնը սկսեց
դիտարկվել մեղմ ու բարձր տոնայնությամբ, ինչն էլ չէր համապատասխանում
լուրեր հաղորդելու չափանիշներին ( Kramarae, 1981 ):
Վերջին

ուսումնասիրություններից

մեկի

համար

ընտրվել

էին

սպիտակամորթ ուսանողներ, որպեսզի վերջիններս գնահատեին և ընտրեին
իրենց իսկ համար նախընտրելի ձայներ: Ուսանողներն ընտրեցին այնպիսի
ձայներ, որոնք ավելի քիչ արտահայտված էին, ցածր տոնայնություն ունեին, և
նրանք այսպիսի ձայները որակեցին որպես առնական: Եվ հակառակը, ավելի
քիչ նախընտրելի էր բարձր տոնայնությամբ ձայնը, որը բնութագրվեց որպես
կանացի ձայն ( Lippa 1998 ):
Ձայնային

տվյալների

հեռախոսազրույցների

նախընտրելիությունն

պարագայում

օգտագործվել

սևամորթների

դեմ

է

նաև

(աշխատանք

փնտրելու և գտնելու պարագայում) որպես խտրականության միջոց ( Johnson,

2002; Purnell, Idsardi, & Baugh, 1999; Wiehl, 2002 ):
Գենդերային խտրականություն ենթադրող ակնկալիքներից մեկը, որը
բացասական քննադատության արժանացավ, այն է, որ կանայք ավելի լավ
ունկնդիրներ են և ապրումակցողներ: Նշված իրողությունն ուսումնասիրելու
նպատակով հետազոտական մի խումբ կազմվեց, որը ղեկավարվում էր Էրին
Մակ Ջորջի կողմից։ Վերջինս մի շարք էմպիրիկ փորձեր իրականացրեց
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գենդերի և հաղորդակցության վերաբերյալ ( MacGeorge, Graves, Feng, Gillihan, &

Burleson,

2004 ):

Ի

տարբերություն

մի

շարք

ուսումնասիրությունների՝

հետազոտողները խնդրեցին, որպեսզի մասնակիցները նշեն իրենց գենդերը:
Այնուհետև

հետազոտական

ուսումնասիրել

ոչ

միայն

թիմը

հաղորդակցության

տարբերությունները,

այլև

մեջ

սկսեց

նմանությունները:

Մասնակիցները սպիտակամորթ էին, 20-50 տարեկան: Հետազոտողները
բացահայտեցին, որ տղամարդիկ նույնքան աջակցող, կարեկցող էին, որքան և
կանայք, հատկապես այն պարագաներում, երբ նրանց աջակցության կարիքն
ակնհայտորեն

էր

զգացվում,

իսկ

սեռային

տարբերություններ

նման

պարագաներում չնկատվեցին: Նկատվում էր գենդերային տարբերություն, թե
ինչպես

էին

մասնակիցները

իրենց

աջակցությունն

ապահովում:

Նրանք,

ավելի

կանացի

կարեկցանք՝

պնդելով,

ովքեր
որ

դիմացինն

էին,

առաջարկում

կամ

արտահայտում

էին

անմիջապես

ընդունի

աջակցությունը: Մինչդեռ նրանք, ովքեր ավելի առնական
արտահայտում էին կարեկցանք՝

այս անգամ փորձելով

իրենց

էին, կրկին

մյուսի՝ դիմացինի

ցավը մեղմել և հարկ եղած դեպքում իրենց օգնությունն առաջարկել:
Հարկ է նկատել, որ

ոճային ակնկալիքները չեն սահմանափակվում

միայն սեռով (գենդերով): Հաղորդակցության մասնագետ պրոֆեսոր Մարշա
Հյուստոնը (2004) նշում է՝ պատմությունը ցույց է տալիս, որ ռասայական
անհանդուրժողականությունը,

որն

առկա

է

սևամորթների

ու

սպիտակամորթների միջև, միմյանց հաղորդակցական ոճերի վերաբերյալ
բացասական մեկնաբանությունների առիթ է տալիս: Երբ Հյուսթոնը միջին
դասի կանանցից հարցազրույց վերցրեց իրենց ռասայական հաղորդակցական
ոճերի վերաբերյալ՝ ի տարբերություն մյուսի խմբի, ապա սպիտակամորթ
կանայք իրենց ոճը նկարագրեցին անգլերեն ճիշտ և սահուն արտասանությամբ:
Նրանք

սևամորթ

համապատասխան

կանանց

խոսքը

առոգանությամբ,

համարեցին
որն

այդքան

«սևական
էլ

անգլերեն»՝

ճիշտ

ասվածի

չափանիշներին չէր համապատասխանում: Իսկ աֆրոամերիկուհիներն իրենց
ոճը համարեցին իրենց ներքին զգայական աշխարհն արտացոլող միջոց, որն
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արտահայտում էր իմաստություն, հոգատարություն և տոկունություն ( Houston,

2000):
Վերոնշյալ

նկարագրությունները

ցույց

են

տալիս,

որ

ոճերը

տարբերություններ են, բայց դրանք միաժամանակ հավասար են: Դրանցից
ոմանք ունեն ավելի վառ և բարձր դրսևորված մշակութային հեղինակություն և
ազդեցություն: Բացի այդ՝ առկա ոճերը ոչ բոլորին են հավասարապես
ծառայում: Որոշ հաղորդակիցներ (խոսողներ) սոցիալապես ավելի արտոնյալ
են, հեղինակավոր ու ազդեցիկ, և հենց այդպիսին են նաև իրենց կողմից
կիրառվող ոճերը: Եվ կարող է լինել հակառակը. մարդ կարող է օգտագործել
ավելի արտոնյալ և հեղինակավոր խմբի ոճ, բայց դա կարող է ամենևին էլ լավ
արձագանք չունենալ:

Ուժ, իշխանություն և խոսք

Ինչպես

արդեն

հարաբերությունները

նշվել

է,

ձևավորում

ուժային
են

գերիշխող

սեռային

(հեգեմոնիկ)

(գենդերային)

ոճեր,

կարծրատիպային ընկալումներ, ինչպես նաև իրական դիսկուրս: Բաքստերի
(2003)

ֆեմինիստական

պոստստրուկտուրալ

դիսկուրսի վերլուծությունը

սահմանում է ուժը (իշխանությունը) ոչ թե կոնկրետ որևէ մեկին հասու գործիք,
այլ ցանցային համակարգով գործող մի կառույց, որը սկսում է ցանցի պես
տարածվել

ու

դրսևորվել

սոցիալական

կառույցներում,

հարաբերություններում՝ ծառայելով որոշակի նպատակների, ինչպես նաև
գործում է հաղորդակիցների ինքնությունները ձևավորելիս: Քանի որ «ուժը»
բարդ հասկացություն է, հետևաբար չենք կարող փաստել, որ կա միայն մեկ
դիսկուրս, որը սահմանում է գենդեր ասվածը. կարող են լինել գերիշխող
դիսկուրսներ, որոնք էլ զարգացնում են կարծրատիպային համոզմունքները
առնականության,

կանացիության,

երկգենդերային

տարբերությունների

մասին: Բայց կարող են նաև լինել հակադիր այլ դիսկուրսներ, որոնք ողջունում
են գենդերային բազմաբազանությունը: Նման դիսկուրսները չեն գործում
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միմյանցից անկախ, այլ միջտեքստայնորեն միմյանց հետ կապակցված են:
Նշված հանգամանքն էլ ավելի է բարդացնում հարաբերությունը, իսկ
հաղորդակցման վարքագծերի բազմակի գործառույթները դժվարացնում են
նկարագրել հաղորդակիցների վարքագծերը բացառապես որպես ուժ ձեռք
բերելու, հաստատելու և պահպանելու միջոցներ:
Այնուամենայնիվ,

ուժի

ու

ուժային

համակարգի

դիտարկումը

գենդերային հարաբերությունների ու դիսկուրսի մեջ կարևոր է: Ինչպես
ֆեմինիստ

լեզվաբան

Մերի

Քրոուֆորդն

(1995)

է

նշում,

շփումների

ասիմետրայի դիտարկումը՝ որպես ոճերի տարբերություն, նշանակում է
անտեսել սոցիալական իրականությունը: Հաղորդակցվողները չեն խոսում
փակ տարածության մեջ: Նրանք փորձում են ընտրել մի լեզու, որը կգործի
հարաբերություններում:

Նրանց

լեզվական

կիրառումը

ռազմավարական

նշանակություն ունի: Եվ թե որն է սրանցից գործում, էապես կախված է
հաղորդակցողի (խոսողի) սոցիալական կարգավիճակից և խոսողի ու ունկնդրի
միջև առկա ուժային (իշխանական) հարաբերություններից (էջ 44):
Քրոուֆորդը
ռազմավարություն:

«խոսք»

հասկացությունը

Խոսողները

ռացիոնալ

դիտարկում
էակներ

են,

է
որոնք

որպես
նաև

իմաստաստեղծ են: Դրա համար նրանք կարող են կիրառել մի շարք
ռազմավարություններ՝

իրենց

խոսակցությունները

և

ինքնությունը

զարգացնենլու համար:
Հետազոտությունը,

որն

ուսումնասիրում

է

միասեռականների,

բիսեքսուալների և տրանսգենդերների խոսքային կաղապարները, ցույց է
տալիս հաղորդակցության՝ որպես ռազմավարության ավելի ցայտուն օրինակ:
Երբ

մարդիկ

չեն

համապատասխանում

ընդունված

հետերոսեքսուալ

կանոնական (նորմատիվ) մշակույթին և դրա կաղապարներին, նրանք պետք է
խաղան,

վիճարկեն

հաղորդակցության

կանացի

և

առնական

ոճերի

մշակութային նորմերը, եթե նրանք ուզում են ձևավորել մի ինքնություն, որն
ամենևին էլ հետերոսեքսուալ չէ ( Livia & Hall, 1997 ):
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Ռոբին Քուինը (1997) լեսբուհի կոմիկական գրքի կերպարների (օրինակ՝
Հոսիդ Պեյզնի) ուսումնասիրության հիման վրա պարզեց, որ կարծրատիպային
կանացի հետերոսեքսուալ ակնհայտ քաղաքավարի ձևերի խոսքային նորմերն
ու մեղմասությունները, միավորված հայհոյելու և ուղղակի ոճ կիրառելու
կարծրատիպային առնական նորմերի հետ, ստեղծում են որոշակի տարբեր
ոճեր: Այս վարքագծերի հակադրությունները ոճը դարձնում են գրոտեսկային,
հումորային,

եզակի

ու

մշակութային

ակնկալիքների

տեսակետից՝

քննադատական:
Քերլին Կոհրսն իր աշխատություներից մեկում, որը նվիրված է
ֆեմինիզմի առաջին հոսքի կանանց ճարտասանության քննությանը (1989,
հատոր 2-րդ), ուսումնասիրում է մեծ թվով հզոր կին հռետորների, որոնք
ռազմավարորեն կիրառում, ցուցադրում էին կանացի ոճի մշակութային
ակնկալիքներին համապատասխան վարքագիծ, որպեսզի իրենց նպատակներն
իրագործեն և հարթակում հաջողություններ ունենան: Այնպիսի խոսնակներ,
ինչպիսիք էին Մարիա Միլեր Ստյուարտը, Սարա և Անգելիանա Գրիմկին,
Սյուզան Անտոնին և Էլիզաբեթ Քեդի Ստանտոնը, չնայած հանրային, իսկ
երբեմն էլ իրավական արգելքներին, բացահայտ ելույթներով էին հանդես
գալիս:

Քեմփբելն

նշում

է,

որ

ԱՄՆ-ում

կանանցից

շատերը,

երբ

հրապարակայնորեն խոսում էին ստրկության դեմ և հանուն կանանց
ընտրական իրավունքի, որպես ռազմավարության մի մաս՝ որդեգրում էին
կանացի ոճ, որպեսզի կարողանային հաղթահարել հանրային բախումները և
համապատասխանեին հարթակի պահանջներին: Այս ոճն ի հայտ եկավ իրենց՝
որպես կին փորձառություններից և համապատասխանեցվեց կանանց լսարանի
սպասումներին, փորձառություններին ու վերաբերմունքին (հատոր 1-ին, էջ
12):
Քեմփբելը նշում է, որ կանացի նշված ոճը հետագայում մշակվեց,
որպեսզի կարողանար դուրս մղել սեքսիստական սահմանները՝ օգտագործելով
կանացի գենդերային ակնկալիքները:
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Հարկ է նշել, որ նախնական շրջանում կին հռետորներից ոչ բոլորն էին
տնտեսապես կայուն սպիատակամորթներ, և նրանցից ոչ բոլորն էին կանանց
ընտրական իրավունքների կողմնակից: Աշխատանքային ակտիվիստները
ներկայանցում են կանացի ոճի շատ հետաքրքիր օրինակներ. Էմմա Գոլդմանը
միջին դասի աշխատավոր գաղթյալ էր, Լյուսի Փերսոնը միջին դասի ոչ
սպիտակամորթ կին, Վոլտարին դ’Քլեյրը կրթված, ուսյալ, աշխատավոր դասի
կին, ով ամենևին էլ ամուսնության ջատագովներից չէր: Նրանց բոլորի
խոսքային վարքագծերը, ըստ համատեքստի, տարբեր էին (Horwitz , Kowal, &

Placzewski՝ տրված է տպագրության):
Բրիտանացի և ամերիկացի ընտրական իրավունքի կողմնակիցները
նույնպես տարբեր ոճեր էին կիրառում: Դոննա Քոուլը (2000) նշում է, որ
բրիտանացի հաղորդակիցները օգտագործում էին ընդվզող, իսկ երբեմն անգամ
ագրեսիվ ոճ՝ ընդգծելով իրենց աշխատավոր դասի պատկանելիությունը,
ինչպես

նաև

իրենց

աշխատավորների

շարժմանն

անդամակցումը:

Հռետորները պաշտպանում էին աշխատավորների իրավունքները, կանանց
իրավունքները, իսկ ազատությունը պարզ դարձրեց այն հանգամանքը, որ
կանացիության մի շարք ոճեր կան, որոնք կարող են և արդյունավետ լինել:
Կարևոր է նշել նաև, որ կանացի ոճի ուսումնասիրությունը մեծ առումով
վերաբերում է կանանց, իսկ գենդերային ոճ ասվածը վերաբերում է բոլորին:
Հատկապես հաշվի առնելով այն, որ ԱՄՆ-ն դարձել է մեդիայով համակված
հասարակություն, կանացի ոճը

համատարած ընդլայնում է ստացել

թե՛

կանանց, թե՛ տղամարդկանց համար: Այժմ ամենևին էլ կարիք չկա, որ
հասարակական գործիչը, օրինակ, կանգնի հրապարակի մեջտեղում և առանց
բարձրախոսի կարգադրի իր լսարանին: Դրա փոխարեն այժմ ամեն ինչ
կարգավորվում է բոլորովին այլ կերպ. օրինակ, երբ հասարակական գործիչը
խոսում

է,

սովորաբար

նրա

խոսքը

կամ

զրույցը

փոխանցվում

է

տեխնոլոգիաների միջոցով, և ահա նա իր խոսքով անմիջապես հայտնվում է
մարդկանց բնակարանում՝ նրանց համար ամենահարազատ ու թանկ վայրում:
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Քաղաքական հաղորդակցության մեկնաբան Էթլին Հոլ Ջեմսոնը (1988)
նկատում է, որ երբ խոսքը հաղորդվում էր անմիջապես և անձամբ լսարանին,
անհատական ոճը ոչ այդքան պերճախոս նշանակություն էր ստանում:
Այնուամենայնիվ, հեռուստացույցը կարծես թե ներկայացնում է ավելի
ինքնադրսևորող, տրամադրող և անհատական ոճ, որը դուրս է հանում
հասարակական կամ հանրային դիսկուրսը սեփական դիսկուրսից,

և այս

ամենը հատկապես այն պարագայում, երբ խոսքը նախագահին է վերաբերում:
Ջեմսոնը նշում է, որ նախագահ Ռոնալդ Ռեգանը համարվում էր մեծագույն և
հաջողակ հաղորդակից ոչ թե այն բանի համար, որ վերջինս, իրոք, այդքան
պերճախոս էր, այլ այն բանի համար, որ նա հասկացավ հեռուստացույցի ուժը
և դրա օգտագործման միջոցը, որը հիանալի ձևով համապատասխանեցված էր
տեսողական դրվագներին (վիզուալ էպիզոդներին), որոնք կլանում էին նրա
հիմնական կարևոր ուղերձները:
Կազմակերպությունների

կառավարման

քաղաքականության

ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ դրանց կառավարման ոճը վերջին
տարինների ընթացքում մշակութային փոփոխության է ենթարկվել՝ գրանցելով
հեղինակային

ոճից

անցում

դեպի

ավելի

ժողովրդավարական

(դեմոկրատական) ոճի: Ֆեմինիստ քննադատ Ֆոնադը ( Fonad, 1997; May, 1997 )
նշում է, որ կառավարման երկու ոճերի նկարագրությունները նման են
կարծրատիպային սպիտակամորթ առնական և կանացի ոճերին:
Ինքնակալական ոճը ընդունված է համարել որպես ղեկավարող կամ
անգամ թելադրող ոճ, որտեղ ստորակարգային (հիերախիկ) համակարգ է
գործում: Ժողովրդավարական ոճը համարվում է համագործակցային ոճ:
Հետաքրքրական

է,

որ ղեկավարման

համագործակցային

կանացի

ոճը

բավականին հաջող գործում է այն կազմակերպություններում, որտեղ թիմային
աշխատանքն է խրախուսվում, բայց կարծես ոչ մեկը չի ընդունում սրա՝ որպես
կանացի

ոճ

լինելու

գաղափարը:

Դրա

փոխարեն

այն

համարվում

է

համագործակցային, փոխակերպման կամ փոխակերպական և ինտերակտիվ,
բայց ոչ կանացի: Կանայք և տղամարդիկ կարող են հաջողությամբ օգտագործել
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գենդերային ոճերը, որոնք կարծատիպորեն այլ սեռին են վերագրվում:
Հետազոտողները պարզել են, որ նման հատկանիշները, ինչպիսիք են՝
կարգավիճակը, աշխատանքային դերը, դերաբաշխումը և ուժը,

ոճերի

որոշման համար նույնքան կարևոր են (եթե ոչ անգամ ավելի), որքան
մասնակցի սեռը կամ գենդերը (Gordon, 1007; Yaeger-Dror, 1998):

Եզրակացություն

Դիսկուրսը

մի

տիրույթ

է,

որտեղ

անհատները

շարունակաբար

ձևավորում և կերտում, հղկում են իրենց (սեռային) և այլ ինքնությունները:
Բայց ի տարբերություն լայնորեն տարածված հանրային համոզմունքների և
կարծիքների՝ հաղորդակցության (խոսակցության) մեջ ենթադրյալ գենդերային
տարբերությունները պայմանավորված լինել չեն կարող միայն սեռերից մեկին
հատուկ հատկանիշներով:
Առաջին, գենդերային ինքնությունը պայմանավորված է և ստեղծվում է
ռասայի, ազգային (էթնիկ) պատկանելիության, ազգության, դասի, տարիքի,
սեռական

կողմնորոշվածության

և

այլ

ինքնությունների

բաղադրիչների

համադրությամբ, որոնք, բոլորը միասին վերցրած, ազդում են այս կամ այն
վարքագծային դրսևորման կամ դրա ընտրության վրա:
Երկրորդ, կարծրատիպային մշակութային ակնկալիքները և
(գենդերային)

վարքագծի

տարբերությունների

ընկալումները

զարգացմանը

և

էապես

դրանց

սեռային

նպաստում

առնչվող

մի

են
շարք

անհավասարությունների առաջացմանը:
Երրորդ, անհատներն ընտրում են այս կամ այն վարքագիծը՝ ըստ
տարբեր իրավիճակների:
Չորրորդ, բավականին դժվար է պարզ, հստակ և միատարր կապ
հաստատել գենդերի ու կոնկրետ դիսկուրսային ռազմավարությունների միջև,
ինչպիսիք են, օրինակ, ընդհատելը կամ խոսելու ժամանակը: Ինչպես
բրիտանացի լեզվաբան Սառա Միլսն է գենդերի ու քաղաքավարության մասին
174
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ուսումնասիրության մեջ նշում (2003), կանացիության ու առնականության
վերաբերյալ կարծրատիպերը ակնհայտորեն մեծ դեր են խաղում

ըստ

մասնակիցների ճիշտ (համապատասխան) կամ սխալ (անհամապատասխան)
համարվող խոսքի վրա: Այնուամենայնիվ, թե որն է ճիշտ, կամ որն է սխալ,
որոշվում է ոչ թե անհատապես մեկ անգամ և բոլորի համար, այլ այն կրում է
ռազմավարական բնույթ, և որոշվում է հաղորդակցման, շփման ընթացքում և
դրա արդյունքում (էջ 235):
Հինգերորդ,

քանի

որ

ընկալումների

ձևավորումը

քաղաքական

ուղղվածություն

ընտրությունների,

մշակութային
ունի:

բնույթ

իրավիճակների
է

կրում,

Հասկանալով

այն,

ու

այն

նաև

որ

ուժը

(իշխանությունը), միահյուսված դիսկուրսին, դրա մի մասն է կազմում, օգնում
է պատասխանելու այն հարցին, թե ինչո՞ւ են տարբերությունները և ոչ թե
նմանությունները մշակութաբանորեն ընդգծվում:
Հաղորդակցության

մեջ

գենդերի

վերաբերյալ

բազմածավալ

աշխատություններ ուսումնասիրելով՝ հետազոտող Քեթրին Դինդիան (2006)
նկատեց և նշեց, որ, չնայած մարդկանց վրա մի շարք ճնշումներին, որպեսզի
վերջիններս

համապատասխանեն

գենդերային

տարբեր

սպասումներին,

պարզապես զարմանալի է, թե հաղորդակցվելիս որքան նույնական են սեռերը:
Տղամարդկանց և կանանց միջև նմանությունները, ինչպես նաև նրանց միջև
որոշակի անհամաձայնությունները կամ տարբերությունները փաստում են, որ
տարբերությունները բնածին չեն կամ համընդհանուր:
Այս հինգ կետերը իրար համադրելով և միավորելով՝ հասկանալի է
դառնում, որ գենդերային ինքնության ձևավորման ու դիսկուրսում դրա
դրսևորման գործընթացը միահյուսված է հակադրություններին, անհատական
և քաղաքական լարվածությանը: Անհատները և խմբերը շարունակաբար պետք
է հաղթահարեն այս հակադրություններն ու լարվածությունները, որպեսզի
մշակութային տարաբնույթ համատեքստում իրենց ինքնությունը հաստատեն:
Քաղաքականության մեջ, կառավարման ոլորտում և մշակույթներում կանացի
ու առնական ոճերի ընտրովի կիրառումը ցույց է տալիս, որ հաղորդակցական
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այս կամ այն կաղապարն առաջանում է որպես որոշակի կոնկրետ իրավիճակի
արձագանքելու միջոց կամ ուղի: Բայց քանի որ իրավիճակները, մարդիկ և
մշակույթները փոփոխվում են, ոճերի կիրառումը, ինչպես նաև այդ ոճերին այս
կամ այն հատկանիշ վերագրելն էլ է համապատասխանաբար փոխվում:
Այսպիսով՝ այս կամ այն անձի խոսքը բնույթը հարցնելու փոխարեն (կանացի է,
թե առնական), մարդիկ պետք է հարցնեն՝ խոսելու և հաղորդակցվելու ինչպիսի
տարաբնույթ միջոցներ կան, որոնք թույլ են տալիս մարդուն հաղորդակցվել
ավելի արդյունավետ, բարոյապես (էթիկապես) ճիշտ և այլն: Այն հարցի
փոխարեն,

թե

ինչպես

են

կանայք

ու

տղամարդիկ

տարբեր

կերպ

հաղորդակցվում, հետազոտողները կարող են և հարցնել կամ հարցադրում
ներկայացնել, թե ինչպես են գենդերային տարբերակումները կարողանում
յուրաքանչյուրի համար օգտակար ռեսուրս դառնալ և ծառայել ինչպես
անհատական, այնպես էլ խմբային կամ հանրային բաժնում (սեկտորում):
Կոնդիի (1998) գենդերային բազմազանության մոտեցումը, որին 2-րդ գլխում
արդեն անդրադարձ կատարվել է, այս ամենի օրինակն է: Հետևելով Կոնդիի
օրինակին՝ ևս մեկ անգամ նշենք, որ շատ մարդիկ չեն համապատասխանում
երկսեռային՝

կին-տղամարդ

(իգական-արական)

և

կանացի-առնական

համակարգային բաժանմանը, այլ հաղորդակցվելիս կամ խոսելիս ստեղծում են
գենդերացման ուրույն տեսակներ կամ գենդերային տարբեր ինքնություններ:
Այժմ

գենդերային

և

դիսկուրսային

վերլուծությամբ

զբաղվող

հետազոտողներն արդեն հակված են կարծելու, որ համընդհանուր իգականարական տարբերությունները կամ դրանց մասին խոսելը արդեն գիտական չէ
կամ էլ արդիական: Մարդիկ իրենց գենդերային կամ գենդերացված ձայների
գերին չեն, այլ իրականացնում են գենդեր՝ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար
ընտրելով հաղորդակցման ռազմավարություններ՝ համապատասխան այս կամ
այն հարաբերությունների և իրավիճակների: Իսկ երբ մարդը գիտակցում է, որ
առկա է ռազմավարությունների մի ողջ բազա, նա դառնում է ավելի հասուն,
հաջող և լավ հաղորդակից: Հետագայում ավելի շատ հետազոտություններ
պետք է կատարվեն, որպեսզի բացահայտվեն այն միջոցներն ու ուղիները,
176
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

որոնց միջոցով տարբեր մարդիկ ձևավորում և զարգացնում են իրենց
սոցիալական

ինքնությունները

ամենօրյա

հաղորդակցման

ընթացքում:
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ու

շփման

ՉՈՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ (ԳԵՆԴԵՐԱՑՎԱԾ)
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
Մարդու

գենդերային

ինքնությանը

ոչինչ

այդքան

մոտ

չէ

կամ

փոխկապակցված, որքան հենց իր մարմինն ու շարժումները, ինչպես նաև այն,
թե ինչպես է մարդ գործում: Ահա թերևս սա է պատճառը, որ շատերը կարծում
են,

թե

ոչ

խոսքային

(ոչ

վերբալ)

հաղորդակցությունն

ավելի

շատ

կենսաբանական հիմք ունի և կողմնորոշվածություն, քան խոսքային (վերբալ)
հաղորդակցությունը: Երբ մարդը սկսում է գիտակցաբար մոտենալ ու քննել
գենդերային ակնկալիքները և սպասումները, նա սկսում է զուգահեռաբար
գիտակցել, թե ինչպես է ինքն օգտագործում իր մարմինը իր գենդերն
արտահայտելու համար, և թե ինչպես է հենց իր մարմինն օգտագործվում
ինքնություն ստեղծելու նպատակով: Օրինակ՝ ամերիկացի կինը հաճախ չի
մտածում՝ արդյոք նստելիս պետք է խաչի ոտքերը, թե ոչ, բայց նա հստակորեն
գիտակցում է մի բան՝ կա մի կանացի տաբու. կինը երբեք ոտքերը լայն բացված
կամ տարածած չի նստում: Եվ նույնն է հակառակ պարագայում. ամերիկացին
(տղամարդը) նստելիս երբեք չի մտածում ոտքերը լայն բացված նստելու մասին,
մինչդեռ նրա մտքում ևս պտտվում է մի այլ՝ տղամարդուն բնորոշ տաբու.
տղամարդը դժվար թե նստի ոտքերը ամուր խաչված: Չնայած նրան, որ
կենսաբանութունն իր ազդեցությունն ունի մարդու գենդերացված մարմնի վրա,
հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մշակույթը ևս ազդում է ոչ միայն
մարմնական

դրսևորումների

կամ

արտահայտության,

այլ

նաև

դրանց

շարժումների, ձևի ու բովանդակության վրա: Մարդու մարմինը գենդերային
կատարողականություն

է

ապահովում,

այն

մասնակցում

է

գենդերի

զարգացմանը, իսկ սեռը պարզապես պասիվ ձևով գենդերային հատկանիշներ
չի ձևավորում:
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Քննարկման այս բաժնում մենք չեն ուսումնասիրում այն հարցը, թե
արդյոք կինը և տղամարդը ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) ձևով տարբեր կերպ են
հաղորդակցվում, այլ մենք քննում ենք այն տարբեր ձևերը, որոնց միջոցով
մարդը գենդերացնում է մարմինը, և այն, թե ինչպես է մարմինը գենդերացնում
մարդկանց: Կքննենք նաև, թե ինչպես են մարդիկ օգտագործում իրենց
մարմինները հաղորդակցվելու համար, և թե ինչպես է հաղորդակցությունը
ձևավորում մարդու մարմինը: Կուսումնասիրենք, թե ինչպես է մարդն
ինքնություններ կերտում և ինքնության կատարողականություն ձեռք բերում՝
որպես գենդերային կամ գենդերացված, սեռական կողմնորոշվածություն
դրսևորած, ռասայացված և դասակարգված անձ:

Գենդերային մարմնավորում. ինչո՞ւ է ոչ վերբալությունը
կարևոր

Ուսումնասիրենք հոգեբան Էրվին Ստրաուսի կողմից առաջարկված
(1966) դասական հետևյալ օրինակը, որը հստակորեն ցույց է տալիս գենդերի՝
մարմնի կամ մարմնական կատարողականություն լինելը:
Էրվին Ստրաուսն ուսումնասիրել է մի շարք երիտասարդ աղջիկների և
տղաների լուսանկարներ բեյսբոլ խաղալիս և գնդակը նետելիս: Ահա թե
ինչպիսի տարբերություններ է նա բացահայտել մասնակիցների շարժման և
նրանց տարածական կողմնորոշման, հատկանիշների վերաբերյալ։ Փոքրիկ
աղջիկներից ոչ մեկը չի օգտագործում իր կողային տարածությունը: Նա չի
տարածում կամ լայն բացում ու ձգում իր թևերը, նա չի շարժում իր ոտքերը,
որոնք այդպես անշարժ էլ մնում են ողջ ընթացքում: Այն, ինչ նա անում է միայն,
նետելու պահին իր աջ ձեռքը բարձրացնելն է հորիզոնական ուղղությամբ, և
նախաբազուկը մի փոքր դեպի ներս ուղղությամբ թեքելը։ Գնդակը նետվում է
առանց որևէ առանձնակի ջանք կիրառելու կամ որևէ կոնկրոտ կետի հետևելու:
Իսկ տղաներից մեկը, որը նույն տարիքի է, կատարում է ամբողջությամբ
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հակառակը՝ ձգում է թևերը, լայն բացում ոտքերը, նախաբազուկը դեպի դուրս է
թեքում և իր աջ ոտքը ետ է մղում նետելիս: Այս դիրքով նա կարողանում է
ապահովել գնդակի ամբողջ ուժով նետումը: Գնդակը հասնում է կիզակետին (էջ
157-160):
Ստրաուսն իր հետազոտության մեջ նկատեց, որ աղջիկներն իրենց
մարմինն ամբողջությամբ չեն օգտագործում, այլ կերպ ասած՝ ամբողջությամբ
շարժման

մեջ

չեն

դնում

այն՝

ի

տարբերություն

տղաների։

Այս

տարբերությունները բացատրելու համար Ստրաուսը դիմեց կենսաբանական
բացատրությունների, սակայն գտավ, որ այդ բացատրություններն էլ բավական
չէին: Այն միտքը, որ կանայք ավելի թույլ էին, անորոշ էր հնչում և համոզիչ չէր,
որովհետև նման պարագայում թույլ մարդն իր մարմինն ամբողջությամբ
կօգտագործեր և շարժման մեջ կդներ: Դրա փոխարեն նա եզրակացրեց, որ
ոճերի մեջ առկա տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ
ինքը՝ Ստրաուսը, անորոշ և միամտաբար անվանեց «կանացի վերաբերմունք»:
Բայց նա հաշվի չէր առել ամենակարևոր փաստը. տղաներին սովորեցրել էին
ինչպես նետել, իսկ աղջիկներին՝ ոչ: Նա նաև հաշվի չէր առել մի այլ փաստ.
աղջիկները, որոնք տղաների պես էին նետում, հաճախ ծաղրի առարկա էին
դառնում որպես ոչ կանացի էակներ, և հակառակը՝ տղաները, որոնք
աղջիկների

պես

դիտարկվելով

էին

որպես

նետում,

կրկին

«կանացի,

ծաղրի

նուրբ

առարկա

էակներ»,

էին

իսկ

դառնում՝

երբեմն

էլ՝

միասեռականներ: Այսպիսով՝ շարժումը, իսկ այս պարագայում՝ նետումը, ունի
սեռի, գենդերի և սեռական կողմնորոշվածության համար սոցիալական
կարևորություն:
Քսանչորս

տարի

անց

փիլիսոփա

Իրիս

Մարիոն

Յանգը

(1990)

վերադիտարկեց և քննեց Ստրաուսի դիտարկումներն այն մասին, թե ինչ ասել
է՝ «նետել աղջկա պես»: Յանգը հստակեցրեց և պարզաբանեց այն թյուր
կարծիքը կամ սահմանումը, որը Ստրաուսն էր տվել, այն է՝ «կանացի
վերաբերմունք»՝

մերժելով

կանացիության

ու

առնականության

կենսաբանական հիմքերը, ցույց տալով, որ ոչ բոլոր աղջիկներն են աղջկա պես
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նետում, և ոչ բոլոր տղաներն են տղայի պես նետում: Յանգը համանմանությամբ
համեմատեց

գենդերային

ընդհանուր

տարբերությունները

նետելու

տարբերությունների հետ՝ պարզ դարձնելով այն, որ աղջիկներին սովորեցնում
են մի շարք բաներ հստակորեն անել, ինչպես որ տղաներին են սովորեցնում
հստակորեն նետել։ Աղջկա պես քայլել և աղջկա կեցվածք ունենալ, գլուխն
աղջկա պես այս ու այն կողմ տանել-բերել, նստել և կանգնել աղջկա նման,
աղջկան վայել շարժումներ անել և այլն․ աղջիկը սովորում է «կառավարել և
կարգավորել» իր շարժումները: Նրան սովորեցում են նաև մի շարք այլ բաներ,
օրինակ՝ լինել զգույշ և զգոն՝ չվնասվելու համար, չկեղտոտվել, չպատռել
հագուստը, և կան բաներ, որ աղջիկը ցանկանում է կատարել, կարող է
վտանգավոր լինել հենց իր համար: Եվ այսպես նա ձևավորում է «մարմնական
զգոնություն» ասվածը, ինչպես նաև մարմնական երկչոտությունը կամ
որոշակի կաղապարի մեջ գտնվելը, որն էլ ավելի է մեծանում, ընդգծվում ու
ամրապնդվում տարիքի հետ մեկտեղ:
Եվ այսպես կանայք և աղջիներն իրենց մարմնի վրա ավելի շատ
հսկողություն են ունենում հաճախ նաև հենց իրենց իսկ կողմից, քան տղաները
և տղամարդիկ: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե ինչպես են
նրանցից յուրաքանչյուրին սովորեցնում օգտագործել իր մարմինն ու դրան
առնչվող մի շարք հատկանիշներ:
Համաձայնելով

Յանգի

հետազոտությանը՝

առնականության

հատկանիշները հետազոտող Ստիվն Ուայթհեդն (2002) իր հետազոտության
մեջ եզրակացրեց, որ տղաների մոտ մարմնական զգոնությունն ավելի թույլ է:
Նա նաև հավելեց, որ, իհարկե, միշտ էլ լինում են նորմերից բացառություններ:
Բայց նաև նշում է, որ մենք չպետք է թույլ տանք, որ բացառությունները ժխտեն
գոյություն ունեցող կանանց ու տղամարդկանց մարմնական գոյության
իրականությունն ու դրա տեսակները: Սոցիալական նորմերը, ինչպես նաև
ծնողների կողմից պարբերաբար կրկնվող, խրախուսող կամ հանդիմանող
արտահայտությունները շրջապատում են երեխաներին և կաղապարում նրանց
մարմինները: Սա իր հերթին ազդում է այն բանի վրա, որ երեխաները պետք է
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որոշակի գենդեր ձևավորեն, որը, ըստ սոցիալական նորմերի, ենթադրվում է
նրանց մարմիններին համապատասխան:
Ի տարբերություն կանացի մարմնական փորձառության և զգոնության՝
Ուայթհեդը նկարագրում է առնական մարմնական փորձառությունը հետևյալ
կերպ. ակնկալվում է, որ տղամարդու մարմինը ագրեսիվ շարժողականության
մեջ է գտնվում, և սա տղամարդն է այդպես կատարում, որն էլ ծառայում է
որպես իր առնականությունն արտահայտող մի միջոց: Առնականության
սոցիալական

նորմերը

խրախուսում

են

տղաներին

ու

տղամարդկանց

ֆիզիկապես լարել իրենց մարմինները: Գենդերային դերի սոցիալիզացման և
սոցիալական

անհավասարությունների

ազդեցությունները

դառնում

են

ակնհայտ. կանայք ու տղամարդիկ տարբեր կերպ են հարաբերվում իրենց
մարմինների հետ՝ կանայք՝ մի ձևով, իսկ տղամարդիկ՝ այլ: Իսկ հարաբերվելը
ցույց է տալիս, թե ինչպիսի դիրք ունի այդ անձն իր իսկ մարմնի նկատմամբ:

Ոչ թե սեռային, այլ ուժային տարբերություն

Ի

երկմշակույթի

տարբերություն

տեսության ՝

գենդերը

որպես

դիսկուրսում քննելու միջոց կամ մոտեցում (որ քննարկվել է 3-րդ գլխում), ոչ
խոսքային

(ոչ

վերբալ)

հաղորդակցության

հետազոտողները

իրենց

ուսումնասիրությունների արդյունքները դիտարկում են որպես ուժային
հարաբերությունների արդյունք ( Knapp & Hall, 2002 ): Հետազոտողները, որոնք
ուսումնասիրում

են

հաղորդակցությունը,
գենդերային

գենդերային
չեն

ոչ

նույնացնում

տարբերությունների

հետ:

խոսքային
սեռային
Դրա

(ոչ

վերբալ)

տարբերությունները
փոխարեն

սեռային

տարբերությունները դիտարկվում են որպես սեռային արտոնություններով
պայմանավորված երևույթներ:
Նենսի Հենլին (1977) ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) հաղորդակցության
առաջին հետազոտողներից էր, ով նշեց, թե ինչպես են սեռերի ու ռասաների
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միջև ուժային հարաբերությունները ազդում ոչ վերբալ հարաբերությունների և
հաղորդակցելու վրա: Իր վարքագծային ուսումնասիրություններից մեկում, որը
կոչվում է ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) միջոցներ, նա հայտնաբերեց, որ
վարքագծում

փոխազդեցության բացակայությունը հանգեցնում է նրան, որ

արտաքնապես

անվնաս

ու

անվտանգ

թվացող

մտերմական

հարաբերությունները վերածվում են ենթակայության և գերակայության: Նա
համեմատում է տղամարդու և կնոջ ոչ զուգահեռ (ոչ հորիզոնական)
հարաբերություններն այլ անհավասար ուժային հարաբերություններ հետ,
ինչպիսիք

են,

օրինակ,

ծնող-երեխա,

հաճախորդ-սպասարկող,

սպիտակամորթ-սևամորթ հարաբերությունները: Յուրաքանչյուր դեպքում ոչ
վերբալ վարքագծերից շատերը կարող էին դիտվել որպես մտերմության
արտահայտչամիջոց, բայց իրականում հավանականությունը քիչ է, որ երկու
կողմերն էլ հավասարապես օգտագործեն ոչ խոսքային (ոչ վերբալ)

նույն

միջոցները: Անհամապատասխան ոչ վերբալ ձևերը և համապատասխան
վարքագծերի մերժումը անհավասար հարաբերությունների ցուցիչ են: Հենլին
սա

կոչում

է

ոչ

քաղաքականություն

խոսքային
(էջ

3),

(ոչ

վերբալ)

որոշակի

ոչ

հաղորդակցության
վերբալ

միջոցներ,

միկրոորոնցով

անհավասար ուժային հարաբերություններն իրագործվում են, ձևավորում և
արտահայտվում:
Այնուամենայնիվ, չենք կարող այդպես հստակորեն ասել, որ ոչ
խոսքային (ոչ վերբալ) միջոցի ուժային բաղադրիչը բացահայտ է կամ ուղղակի:
Օրինակ՝ ժպտալու և դասակարգի (սոցիալական կարգավիճակի) վերաբերյալ
հետագա

հետազոտությունները

ցույց

տվեցին,

որ

ոչ

թե

ժպտալու

հաճախականությունն է տարբեր, այլ ժպտալու պատճառները: Մարդիկ, որոնք
բարձր կարգավիճակ և սոցիալական դիրք ունեին, ժպտում էին՝ ի նշան
բավականության և բավարարության. նրանք ունեին ընտրություն: Մինչդեռ
ցածր դասի մարդիկ ժպտում էին՝ հաճոյանալու համար, որովհետև պետք է
ժպտային. նրանք ընտրություն չունեին (Hecht & LaFrance, 1998 ): Անգամ եթե
անհատական միջոցը, ինչպիսին է ժպտալը, չունի ամրագրված գենդերային
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ինքնություն, այնուամենայնիվ, օգտակար է ուսումնասիրել նման առանձին
միջոցները,

որոնք

մեկնաբանելու

կարող

գենդերի,

են

սեռի,

օգնել՝

վերծանելու

ռասայի,

դասի

և

և

քննադատաբար

սոցիալական

այլ

ինքնությունների վերաբերյալ կարծիքները:

Գենդերային կատարողականություն

Գենդերի և մարմնի համատեղ ուսումնասիրությունը էապես կապվում է
փիլիսոփա,

գրականագետ

Ջուդիթ

Բուտլերի

կողմից

առաջ

քաշված

հասկացության՝ գենդերային կատարողականության հետ: Բուտլերը (2004)
բացատրում է, որ թեև գենդերը կատարողականության մի տեսակ է և
շարունակաբար կատարվող մի երևույթ, որը հաճախ կատարվում է անհատի
անգիտակցական մակարդակում կամ առանց նրա կամքի, սա ամենևին էլ չի
նշանակում, որ վերջինս մեխանիկորեն կատարվող, ակամա երևույթ է (էջ 1):
Դրա փոխարեն նա նկարագրում է գենդերը՝ որպես հանկարծաստեղծության
(իմպրովիզացիայի) հմտություն կամ ունակություն, որը դրսևորվում է ճնշման
ու

հարկադրանքի

շղարշի

ներքո:

Գենդերը

հրամայական

կատարողականություն է, որտեղ կատարողները աննշան դերակատարում
կամ վերահսկողություն ունեն այդ հարկադրանքի նկատմամբ:
Բուտլերը շեշտում է, որ կատարողականությունը սովորույթի բնույթ
ունի, որը քիչ դեր է թողնում անհատ-կատարողի համար: Ժամանակի
ընթացքում անընդմեջ կրկնվող գենդերային վարքագծերի միջոցով մարդիկ
շարունակաբար վերաձևավորում են իրենց գենդերային ինքնությունները: Իսկ
այս կրկնողությունները պայմանավորված են սոցիալական ակնկալիքներով ու
սովորույթով և ոչ թե ինքնակամ են կատարվում: Չնայած մի բան հստակ է․
մարդն ամեն առավոտ կանխավ գիտակցաբար չի որոշում, թե ինչպիսի
գենդերային կատարողականություն է ցուցաբերելու կամ կատարելու հենց այդ
օրը, մարդկանց ոչ վերբալ վարքագծերը, որոնք չեն համապատասխանում
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գենդերային նորմերին, ապացուցում են, որ բացահայտ դիմադրությունը
հնարավոր

է:

Այս

գլխում

հետագայում

նման

մի

քանի

օրինակներ

կուսումնասիրվեն:
Բուտլերի մոտեցումն ավելի ակնհայտ է դարձնում ոչ խոսքային (ոչ
վերբալ)

հաղորդակցության

ավանդական

գիտական

լաբորատոր

ուսումնասիրությունների անհապատասխանություններն ու անճշտությունները: Նա, գենդերային տարբերությունները դիտարկելուց զատ, մի այլ
իրողություն էլ է քննում. ինչու՞ և ինչպե՞ս են այս վարքագծերը զարգանում և
տեղի ունենում:
Բուտլերի

կարծիքով՝

սոցիալ

կոնստրուկտիվիզմի

և

պոստ-

ստրուկտուրալ մոտեցումների նման, որոնց անդրադարձանք 2-րդ գլխում,
անգամ մարդկային ֆիզիկական մարմինը մշակութային կերտվածք ունի և
ամենօրյա շփման միջոցով է գործում: Եվ երբ մարդ գիտակցաբար կամ
անգիտակացաբար է գենդերային պահվածք ցուցաբերում, նա կերտում է,
ստեղծում, զարգացնում, պահպանում կամ փոխում իր իսկ սեփական և նաև
մյուսների գենդերային պատկերացումները: Իսկ վարքագծերը անհատապես,
սոցիալապես և քաղաքապես միանգամից չեն ձևավորվում:
Չնայած

մի

շարք

ուսումնասիրություններ

առաձնացնում

են

անհատական ոչ վերբալ միջոցներ, իրականում ոչ խոսքային (ոչ վերբալ)
հաղորդակցության բոլոր միջոցները միասին են գործում լսարանի համար
կատարողականություն ստեղծելու կամ ապահովելու համար: Յուրաքանչյուր
ոք

սովորում

է,

թե

ինչպես

գենդեր

կերտի,

գործի

ու

հաղորդակցի

համապատասխան այն բանի, թե ինչպես են մյուսները ընկալում իր
կենսաբանական սեռը:
Բուտլերի այս տեսությունը թույլ է տալիս ավելի ամբողջական հայացք
գցել այս ամենի վրա. ի՞նչ նշանակություն ունեն բոլոր ոչ վերբալ միջոցները
միասին, երբ մեկ մարմնական կատարողականության մեջ են դիտարկվում:
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Առարկայացման (օբյեկտիվիկացիայի) տեսություն

Յանգը, նորից քննության ենթարկելով «նետել աղջկա նման» երևույթը,
նշում է, որ գենդերային դերերի սոցիալիզացումը և անհավասարությունները
մասամբ առաջանում են կնոջն առարկայացնելու, այն է՝ կնոջը որպես օբյեկտ
դիտարկելու և վերաբերվելու հետևանքով: Կանայք և աղջիկները, որոնք չեն
օգտագործում իրենց մարմնի ողջ ներուժը, ամբողջապես իրենց մարմինների
հետ կապված չեն: Կանայք և աղջիկները հաճախ իրենք իրենց դիտարկում են
որպես օբյեկտ և ոչ թե վարքագծի սուբյեկտ ( Young, 1990, էջ 149-150): Այսինքն՝
կինը կամ աղջիկը հաճախ իրեն դիտարկում է ոչ թե որպես շարժման կատարող
կամ շարժման սուբյեկտ, այլ որպես շարժման օբյեկտ: Գիտնականների մի
մասը սա անվանում է օբյեկտիվիկացիայի տեսություն :
Հավանաբար լսած կլինեք այն արտահայտությունը, որ զանգվածային
լրատվամիջոցներն առարկայացնում են կնոջը, բայց ի՞նչ է սա նշանակում:
Համաձայն այս տեսության, երբ մարդը հաճախակի ստանում է այնպիսի
ազդակներ, որոնք իրեն դիտում են որպես սեռական օբյեկտ, որը գոյություն
ունի դիտողին հաճույք պատճառելու համար (այլ ոչ թե ամբողջական մի մարդ),
տվյալ անձը կարող է դիտողի տեսակետը որդեգրել և այն իր մարմնի կամ
էության մի մասը դարձնել: Առարկայացված անձանց ֆիզիկական և սեռային
գրավչությունը կարող է դառնալ գերիշխող (դոմինանտ) և ավելի կարևոր է հենց
իրենց

համար,

քան

իրենց

բարոյականությունը,

ազնվությունը,

խելքը,

բանականությունը (ինտելեկտը), հումորի զգացումը և այլն:
Պերֆեկցիոնիզմը կարող է հանգեցնել գեղեցկության անիրական և
սահմանափակ

չափորոշիչների

հաստատմանը,

իսկ

այդ

ամենին

չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել ինքնարժեքի և ինքնագնահատականի

նվազեցմանը,

ընկճախտի

(դեպրեսիայի),

զայրույթի

և

վատ

սովորույթների զարգացմանը ( Fredrickosn & Roberts, 1997; Travis, Meginnis, &

Brdari, 2000 ):
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Տղամարդիկ նույնպես կարող են ենթարկվել առարկայացման, սակայն
կանայք են հիմնականում ենթարկվում սեռական առարկայացման, որը կարող
է և ֆիզիկապես կիրառվել արական հետերոսեքսուալությունն արտահայտելու
համար ( Fredrickson & Roberts, 1997 ): Սա, իհարկե, չի նշանակում, որ բոլոր
տղամարդիկ առարկայացնում են բոլոր կանանց: Այնուամենայնիվ, սեքսուալ
առարկայացնումը ստեղծում և ձևավորում է մշակութային նորմ, որն էլ
կանանց և աղջիկներին ավելի խոցելի է դարձնում: Սա իր հերթին նպաստում է
նրան, որ կնոջ ինքնարժեքի զգացողությունն ամբողջապես սկսվում է կախված
լինել տղամարդուց և նրա տեսակետից կամ հայացքից:
Անհամատեղելիությունը,
առարկայացման

ինչպես

բացասական

Յանգն

է

ազդեցությունների

նշում,

նպաստում

զարգացմանը:

է

Չնայած

կանանց սովորեցնում են ավելի ուշադիր լինել իրենց մարմնի նկատմամբ, այն
է՝ զարգացնել զգոնություն, միևնույն ժամանակ կարող է այնպես լինել, որ
նրանք իրենց մարմնի վրա որևէ հսկողություն, ղեկավարում կամ կապ
չունենան, այլ կերպ ասած՝ անհամատեղելիություն առաջանա կնոջ և իր
մարմնի միջև: Նման հակադրություն առաջանում է նաև այն տղաների կամ
տղամարդկանց մոտ, որոնք կարծես թե չեն համապատասխանում ֆիզիկական
առնականության

վերաբերյալ

հասարակության

պահանջներին

ու

սպասումներին և չեն բավարարում դրանք: Նրանք կարծես թե կաղապարված
լինեն իրենց մարմիններում, որոնք պետք է որոշակի կոնկրետ ձևով գործեն,
բայց, այնուամենայնիվ, դա նրանց չի հաջողվում:
Օրինակ՝

հատկապես

աֆրոամերիկացի

տղամարդն

իր

մարմնի

վերաբերյալ մի շարք հակասական կարծիքներ է ստանում: Ամերիկյան
գերիշխող մշակույթը ստեղծում է մի այնպիսի մարմնական կաղապար
սևամորթի համար, որ վերջինս իբրև միշտ հաջողակ է սպորտում ( Whitehead,

2002): Մշակութային քննադատ Կոբենա Մերսերը (1994) հետևյալ կերպ է
նկարագրում
սևամորթները

սևամորթների
հաճախ

մարմնի

դիտարկվում

վերաբերյալ
են

որպես

հակասությունները.
տգեղ,

անպիտան

և

անմարդկային էակներ, նրանք հաճախ են արժանանում արհամարհանքի:
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Բայց միաժամանակ, ինչ վերաբերում է մարմնական կաղապարներին, ապա
այս տեսանկյունից սպիտակամորթները միշտ էլ նախանձով են լցված
սևամորթների հանդեպ, քանի որ վերջիններիս մարմինը դիտվում է որպես
կատարյալ և գեղեցիկ (էջ 201):
Սևամորթների մարմինը հաճախ դիտարկվել է որպես սեքսուալ,
ագրեսիվ, մարզված և գրավիչ ( Jackson & Dangerfield, 2003 ): Նրանց մարմինները
իդեալականացվում են և առարկայացվում որպես կատարյալ մարզված
վիճակում գտնվող կաղապարներ: Անգամ ֆիզիկական ու մարմնական նման
իդեալականացման դեպքում սևամորթների մոտ ֆիզիկական լավ վիճակը
բնատուր է ընկալվում, մինչդեռ, սրան հակառակ, կա այն համոզմունքը, որ
սպիտակամորթները պետք է ավելի շատ աշխատեն, որպեսզի ֆիզիկական և
մարմնական նման վիճակ ունենան:

Գենդերային/ սեռային քննադատական հայացքներ
ձևավորելով

Ոչ

խոսքային

(ոչ

վերբալ)

հաղորդակցման

միջոցների՝

մարմնի

գենդերացման գործընթացում կատարած դերը հասկանալու համար կարևոր է
ուսումնասիրել գենդերը մարմնում միկրոմակարդակներում (անհատական ոչ
վերբալ վարքագծերը) և մակրոմակարդակներում (երբ ամբողջ մարմինը
գործում է մշակութային համատեքստում և դրան համաձայն): Ինչպես 3-րդ
գլխում,

այստեղ

հետազոտության

ևս

նյութը

դիտարկելիս

ներկայացվում

են

նաև

որոշ սահմանափակումներ, որպեսզի ընթերցողին նյութը

քննադատաբար դիտարկելու հնարավորություն ընձեռվի:
Գենդերը

ոչ

վերբալ

հաղորդակցության

մեջ

ավանդական

հասարակագիտական հետազոտությունները քննելիս պետք է շրջահայաց
լինել:
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Առաջին, ցանկացած խոսքային և անգամ ոչ խոսքային (ոչ վերբալ,
անգամ

վերբալ)

միջոցի

նշանակությունը

կախված

է

դիմացից

կամ

դիտարկողից, այն է՝ ընդունողից, ինչպես նաև նրանից, թե ինչպես է նա դա
տեսնում, քանի որ նրան սովորեցրել են տեսնել՝ ըստ սոցիալական կարգի:
Միջոցն ինքնին ունի ավելի քան մեկ, իսկ երբեմն նաև միմյանց հակասող մի
քանի նշանակություններ, իսկ վարքագծի և դրա գործառույթի միջև եղած կապը
ոչ միշտ է, որ ակնհայտորեն դրսևորվում է ( LaFrance, 2002 ): Այսպիսով՝ չնայած
նրան, որ հետազոտողներից շատերը ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) միջոցների
միայն գերիշխող մշակութային արժեքների ու դրանց նշանակության մասին են
հաճախ խոսում կամ փաստում, այնուամենայնիվ դա ոչ բոլոր մարդկանց
պատկերացումներն է արտահայտում:
Երկրորդ, ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) հետազոտությունը դիսկուրսի
վերաբերյալ հետազոտության նման մարդկանց վարքագծերը քննում է ըստ
նրանց կենսաբանական սեռի և ոչ թե գենդերի, սեռական կողմնորոշման,
ռասայի

և

այլ

ինքնությունների:

բացարձակայնացնելու
բացահայտելու
մոլորեցնող

է

կանանց

սեռերի
և

հաղորդակցության

Հետազոտությունը,
ու

միջև

եղած

շփոթեցնող:

Բացի

վերաբերյալ

որը

տղամարդկանց,

ինչպես

տարբերությունները
այդ՝

ոչ

միտված

խոսքային

հետազոտությունը

է

նաև

պարզապես
(ոչ

վերբալ)

հիմնականում

հետերոսեքսուալ նորմ է ենթադրում ( Lovaas, 2003 ): Չնայած գենդերը, սեռը,
սեռական կողմնորոշումը անձի ընկալման հետ սերտորեն են առնչվում, ոչ
բոլոր հետերոսեքսուալ կանայք ունեն կանացի ինքնություն, և նմանապես ոչ
բոլոր հետերոսեքսուալ տղամարդիկ ունեն առնական ինքնություն, և ոչ բոլոր
բիսեքսուալ մարդիկ ունեն անդրոգեն գենդերային ինքնություններ և այլն:
Երրորդ, հետազոտության մեծ մասը կատարվում է արհեստական
միջավայրում, և մարմնի որոշակի կոնկրետ մասերն (հատկապես դեմք կամ
գլուխ) են տեսանելի կամ միայն դրանք են զննվում: Հետազոտություններից
շատերը, որոնք համարվում է, որ մեծ ավանդ ունեն տվյալ ոլորտում,
մասնակիորեն են ուսումնասիրությունը կատարում, օրինակ՝ առանձին
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լուսանկարների

միջոցով,

որոնք

ժպիտի,

դեմքի

կամ

հայացքի

արտահայտության մի ակնթարթ են միայն ամրագրել: Ուսումնասիրողներին
հանձնարարվում էր որոշելու ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) այս կամ այն միջոցի
նշանակությունն ու իմաստը ( Ekman & Friesen, 1975 ): Մինչդեռ իրական
կյանքում

մարդիկ

արտահայտում

են

ոչ

խոսքային

(ոչ

վերբալ)

արտահայտություններ, ինչպես նաև ուսումնասիրում են մյուսներինը՝ միասին
բոլորը վերցրած և ոչ թե առանձին-առանձին: Մարդիկ նայում են ողջ դեմքին,
ողջ մարմնին և ոչ թե միայն աչքերին կամ շրթունքներին:
Չորրորդ,

ոչ

խոսքային

(ոչ

վերբալ)

միջոցների

վերաբերյալ

հետազոտությունների մեծ մասը կատարվել է վաղուց: Շատ քիչ յուրօրինակ
հետազոտություններ են տպագրվել 1980 թվականից հետո: Իսկ 1990 թվականից
սկսած կատարված հետազոտությունների զգալի մասը մետա-վերլուծություն է
կամ նախկին հետազոտությունների ամփոփում: Շատերը կարող են նաև
հարցնել, թե սա ինչու է այսպես: Պատասխանը կարող է լինել այն, որ գուցե սա
իրեն որպես հարց սպառել է արդեն, և նշված սահամանափակումների
պատճառով այլևս այդքան էլ արդիական չի հնչում: Մենք թերևս նույնպես
հակված ենք մտածելու, որ գենդերային ընդգծված նորմերը հետզհետե
չեզոքանում են:
Ինչպես նշվեց արդեն 3-րդ գլխում, անգամ, եթե որևէ տարբերություն էր
նկատվում, այն կարող էր և հետզհետե անհետանալ: Վերջին տասը տարիների
ընթացքում լացի հանդեպ (հատկապես տղամարդկանց) եղած հանրային
վերաբերմունքը զգալիորեն փոխվել է: Օրինակ՝ նախկին կոնգրեսական
Պատրիցիա Շրոդերը ենթարկվեց ծաղրանքի, երբ վերջինիս ցույց տվեցին
հեռուստացույցով լաց լինելիս այն ժամանակ, երբ նա դուրս մնաց

1987

թվականի նախագահական ընտրարշավից ( Schroeder, 1999 ): «Ney York Post»-ի
թղթակիցներից մեկը նկարագրեց Շրոդերի լացը հետևյալ կերպ. «Սրանով
Շրոդերը լիովին հաստատեց կնոջ մասին այն կարծրատիպը և հասարակական
այն կարծիքը, որ կինը նախատեսված չէ լուրջ գործերի համար» (// Wirr, Paget,
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& Matthews, 1994, էջ 205): Բայց երբ Ջորջ Հ. Վ. Բուշը լաց եղավ
հրապարակայնորեն, ԶԼՄ-ներն այլ կերպ արձագանքեցին նրա արցունքներին:
1994

թվականի

աշնանը

«Time»

ամսագիրը

տպագրեց

մի

շարք

միջադեպերի ցուցակ, որտեղ Ջորջ Բուշը լաց էր եղել իր նախագահելու
ընթացում: Հոդվածը ցույց էր տալիս, թե ինչպես է քաղաքականությունը ազդում
ամերիկյան ժամանակակից մշակույթի վրա: Նախ, այն պարզ ցույց է տալիս, որ
Բուշի

արցունքները

որոշ

առումով

զարմացնող

էին,

որովհետև

զգայականությունը և դրա հանրային ցուցադրումը պայմանականորեն դիտվել
էին որպես կանացի հատկանիշներ: Այնուամենայնիվ, միևնույն ժամանակ
նշված հանգամանքը ցույց է տալիս, որ ամերիկյան մշակույթի մեջ կա որոշակի
հանդուրժողականություն տղամարդու զգացմունքային (էմոցիոնալ) լինելու
հանդեպ. մեծ տղաները, իրոք, լալիս են, անգամ երբ նախագահ են դառնում: Եվ
վերջապես,

Բուշի

հրապարկվել

արցունքները

ամսագրերում,

և

քաղաքականանված
ամսագրերից

ձևով

սկսվեցին

դա

շշմեցնող

շատերը

(սենսացիոն) համարեցին ( Chapman & Hendeler, 1999: 1 ):
9/11 դեպքերի պատճառով մի շարք տղամարդ քաղաքական գործիչներ
լալիս էին, անգամ հեկեկում: Այստեղ մի հարց է ակամայից առաջանում. եթե
կին

թեկնածու

կրկին

լաց

լիներ,

ինչպիսին

կլիներ

հանրության

վերաբերմունքը, արդյոք դա, ինչպես Բուշի պարագայում, կդիտվեր որպես
մարդուն բնորոշ հատկանիշների ապացույց, կամ գուցե նաև զգացումների ու
հույզերի գիտակցաբար ցուցադրում՝ որպես հռետորական հնար, կամ գուցե
նրա զգայական, հուզական զսպվածության բացակայության արդյունք:
Հինգերորդ,

գենդերային

կարծրատիպերը

կարող

են

նպաստել

ենթադրյալ նորմերի վերահաստատմանը: Օրինակ՝ դժվար է նկատել հույզեր
ու ապրումներ, դրանց արտահայտումն այլ մարդկանց մեջ, որոնք չեն
համապատասխանում կամ նույնականացվում սեռային կարծրատիպերին:
Հորմոնները կարող են ազդել կանանց ու տղամարդկանց զգայականության
որոշակի

ուժգնության

վրա,

բայց

միևնույն

ժամանակ

կանանց

և

տղամարդկանց միջև առկա են մի շարք անհատական այլ տարբերություններ,
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որոնք

ազդում

են

նրանց

հուզականության

( Bucker,

վրա

2000 ):

Կարծրատիպերը պահպանվում են և արդիական են այնքան ժամանակ,
մինչդեռ մարդիկ նկատում են միայն այն հույզերն ու ապրումները, որոնք
համապատասխանում

են

այդ

կարծրատիպերին:

Սա

կարող

է

լուրջ

հետևանքներ ունենալ, քանի որ սեռային ու գենդերային կարծրատիպերը հիմք
են

ծառայում

աղջիկների

ու

տղաների

դաստիարակման

ու

հետագա

սոցիալականացման համար: Օրինակ՝ «մեծ տղաները չեն լալիս» սկզբունքը
դառնում է տղաներին և նրանց հույզերն ու ապրումները կառավարելու միջոց՝
տղաների համար գրեթե անհնարին դարձնելով իրենց տխրությունը կամ վախն
արտահայտել արցունքների միջոցով, ինչպես նաև թե՛ տղամարդկանց, թե՛
կանանց կողմից անհանդուրժողականություն ձևավորել, երբ տղամարդն իր
զգացմունքներն այդպես է արտահայտում:
Վեցերորդ, դերերի ուժային կարգավիճակն ավելի լավ է բացատրում
ակնհայտ

տարբերությունները: Հույզերի

ու

ապրումների

(էմոցիաների)

հետազոտությամբ զբաղվող Թրեյսի Մասենը և իր գործընկերները (2000) նշում
են, որ տղամարդիկ ու կանայք կարող են տարբերվել իրենց հույզերի ու
ապրումների դրսևորմամբ, որովհետև նրանք էապես տարբերվում են ուժային
գոտում կամ մակարդակում. հիմնականում կանայք սոցիալական ավելի ցածր
կարգավիճակ են զբաղեցնում, քան տղամարդիկ (էջ 282): Իսկ տխրության ու
վախի

զգացողությունները հաճախ բնութագրվում են որպես տկարության,

ուժի բացակայության դրսևորումներ, իսկ անձը, որն ավելի քիչ ուժ ունի կամ
իրավիճակի նկատմամբ իշխանություն, դառնում է առավել խոցելի վախի ու
տխրության հանդեպ ( Fischer, 1993 ): Հակառակ սրան՝ տղաներն ավելի շատ են
զայրույթ արտահայտում, հավանաբար

այն պատճառով,

որ զայրույթը

առավելապես առնչություն ունի ուժի և իշխանության հետ ( Madden e al, 2000,

էջ 282): Եթե այս տեսանկյունից դիտենք հարցը, ապա հույզերի ու ապրումների
արտահայտումը սոցիալական շփումներում կգործի որպես կարգավիճակի
ցուցիչ կամ ցուցանիշ: Տեսաբանները կարծում են, որ հույզերն ու ապրումները
մարդու տվյալ իրավիճակի գնահատման միջոցներ են կամ արդյունք: Եվ քանի
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որ աղջիկներից և կանանցից շատերը ավելի ցածր սոցիալական կարգավիճակ,
ուժ և իշխանություն ունեն, իրենք իրենց համարում են անօգնական, տխուր և
զայրացած կերպարներ: Իսկ տղաները և տղամարդիկ, որոնք համարում են, որ
իրենք սոցիալական ավելի բարձր դիրք ունեն, ավելի քիչ են հակված նման
զգացումների արտահայտմանը ( Madden et al., 2000 ):
Անգամ նման սահմանափակումներով այս հետազոտությունն օգնում է
տեսանելի դարձնել և հասկանալ, թե ինչպես են ոչ խոսքային (ոչ վերբալ)
միջոցները

նպաստում

մարմինների

գենդերացմանը:

Հաղորդակցության

մասնագետ Բարբարա Բեյթը և Ջուդի Բոուքերը (1997) փաստում են, որ ոչ
վերբալ վարքագծերը հիմնական և նախնական միջոցներն են, որոնցով
ստեղծվում,

ձևավորվում

տարաբաժանումները:

ու

Ցավոք,

պահպանվում

նման

են

երկհամակարգային՝

գենդերային
կանացիի

և

առնականի բաժանումը չի բացատրում ամենևին, թե ինչու է գենդերն
իրականցվում այդ կերպ: Այսպիսով՝ այն բանից հետո, երբ կներկայացնենք ոչ
խոսքային

(ոչ

վերբալ)

հաղորդակցության

հետազոտության

միկրո-

քաղաքականությունը, այն կդիտարկենք ավելի մեծ ՝ ամբողջական մարմնի
համատեքստում՝

ուսումնասիրելով

քաղաքական

ու

անձնային

առնչությունները:

Ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) հաղորդակցության բաղադրիչները.
Պրոքսեմիկա (proemics)

«Պրոքսեմիկա» եզրույթը վերաբերում է անձնական ու միջանձնային
տարածության կամ տարածական ուսումնասիրությանը: Այն անհատի շուրջ
եղած այն աննկատ տարածքն է կամ գոտին, որը համարվում է նրա սեփականը:
Մշակույթից մշակույթ տարբեր է այդ անհատական տարածություն ասվածի
չափը

( Sommer, 1959 ):

Օրինակ՝

ԱՄՆ-ում սեփական

կամ
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անձնական

տարածությունն ուժի վկայություն է: Նրանք, ովքեր ավելի մեծ, բարձր
կարգավիճակ ունեն, հակված են ավելի շատ անձնական տարածություն
զբաղեցնելու գրասենյակներում, տանն այս կամ այն շարժումը կատարելիս:
Գենդերի

վերաբերյալ

պրոքսեմիկ

հետազոտությունների

արդյունքների

ամփոփումը վկայում է, որ կատարված գենդերային հետազոտությունները
ցույց են տալիս՝ անձի կարգավիճակը պրոքսեմիկ վարքագծի ուժեղ միջոց է
կամ գործիք ( Gillepsie & Leffler, 1983, էջ 141 ): Չնայած այս հետազոտությունը
սահմանափակվում է ԱՄՆ-ոմ սպիտակամորթների ուսումնասիրությամբ,
այնուամենայնիվ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ սպիտակամորթ
կանայք,

տղամարդկանց հետ համեմատությամբ, անձնական ավելի քիչ

տարածք ունեն:
Մարմնի հարաբերական չափն ազդում է այն տարածության վրա, որը
մարդը զբաղեցնում է: Օրինակ՝ ամերիկյան մշակույթում առնականությունը
սովորաբար ավելի մկանոտ և ուժեղ մարմնի հետ է կապվում (ասոցացվում):
Սա

հատկապես

նկատելի

է

հետերոսեքսուալ

զույգի

ամուսնական

լուսանկարներում. այսպես՝ տղամարդիկ, որոնք ավելի ցածրահասակ են,
կնոջից մի աստիճան վերև են կանգնում նկարվելիս, կամ կանայք, որոնք
բարձրահասակ են, մի աստիճան ներքև են կանգնում, կամ բարձրակրունկ
կոշիկ չեն հագնում: Տղամարդիկ, որոնք բարձրահասակ են կամ մկանոտ,
ավելի առնական են ընկալվում: Կանայք, որոնք բարձրահասակ են կամ
մկանոտ, ընկալվում են ոչ որպես կանացի, ավելին՝ որպես ավելի առնական,
հետևաբար նրանց կանացիությունը հարցականի տակ է դրվում: Իհարկե,
մեծամարմին մարդկանց պարագայում ուժային որոշ սահմանափակումներ
կան: Հասարակությունը ոչ դրական վերաբերմունք ունի գեր մարդկանց
նկատմամբ:

Հեպտիկա (haptics)
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«Հեպտիկա» եզրույթը վերաբերում է հպմանը: Եթե այն անսպասելի է կամ
անցանկալի, կարող է ընկալվել անձնական տարածք ներխուժելու տեսակ: Իսկ
եթե այն սպասելի է կամ հաճելի, ապա կարող է ընկալվել որպես մտերմության
և ջերմության նշան: Եթե հպումն անսպասելի է և ոչ ցանկալի կամ որոշակի
ճնշման զգացողություն է առաջացնում, ապա այս դեպքում այն ավելի շատ
իշխող վարքագծի մասին է վկայում: Պատճառներից մեկը, ըստ որի՝ դժվար է
տարբերել սրա սահմանը ու

եզրագիծը, այն է, որ հպումը կարող է լինել

գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար՝ միահյուսված կատակին, հումորին,
ընկերության, ջերմությանը և այլն, իսկ սեռական ոտնձգությունը հեպտիկային
ծայրահեղ դրսևորումներից է:
Այս կամ այն սեռին հատուկ կամ հարիր հպումային վարքագծերն
արտացոլում են ու զարգացնում գենդերային անհավասարություններ: Ինչպես
կքննարկվի

7-րդ գլխում,

տղաներն ու աղջիկները մանկությունից ի վեր

տարբեր կերպ են հպումային վարքագծին ընտելանում (Sandnabba & Ahlberg,

1999; Lytton & Romney, 1991): Աղջիկ երեխաներին ավելի շատ են գուրգուրում
և ավելի նրբորեն, մինչդեռ տղաներին՝ ավելի քիչ, հաճախ նույնիսկ՝
բավականին կոպիտ ձևով:
Այնուհետև պատանեկությունից մինչև ծերություն կանայք ավելի շատ են
հակված

զարգացնելու

հպման

վարքագիծը.

նրանք

ավելի

շատ

են

գրկախառնվում կամ աջակցության այլ միջոցներ կիրառում, իսկ տղամարդիկ՝
ավելի քիչ, իսկ եթե անգամ ցույց են տալիս, ապա դա հիմնականում
նպատակային բնույթ է կրում, իսկ երբեմն էլ՝ սեքսուալ մտադրություն ( Hall,

2006) :
Առնականության մի մաս է համարվում նաև ուրիշների, հատկապես
կանանց տարածքը խուժելու

միտումը ( LePoire, Burgoon & Parrot, 1992 ):

Հոմոֆոբիան, որը ոչ առնական երևալու կամ միասեռական համարվելու վախն
է, հետ է պահում մի շարք տղամարդկանց այլ տղամարդկանց հանդեպ իրենց
մտերմությունը

հպման

միջոցով

արտահայտելուց

( Kimmel,
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2003 ):

Բացառության է կազմում միայն սպորտի աշխարհը, որտեղ որոշ սպորտաձևեր
ուղղակիորեն ենթադրում են հպման-շփման գիծ երկու տղամարդկանց միջև:
Մինչդեռ նույնասեռ հարաբերություններում կանայք կարծես թե ավելի ազատ
են

հպման

իրենց

հարաբերություններում,

դրսևորումների
տղամարդիկ

մեջ:
և

Իսկ

կանայք

հետերոսեքսուալ

երկուստեք

հպման

նախաձեռնող կարող են հանդես գալ, իսկ նախաձեռնողը դիտարկվում է որպես
ազդեցություն ունեցող կամ գործադրող:

Հայացք (կամ հայացքի միջոցով կապի հաստատում)

Հայացքով շփվելը կարող է մտերմության, ուժի կամ երկուսի համատեղ
արտահայտման միջոց լինել: Շփումների վերաբերյալ հետազոտությունները
վկայում են, որ ենթական ավելի հակված է հայացքով՝ աչքերով կապ
հաստատելուն և շփման ընթացքում այն պահպանելուն, քան նա, ով գերակա
դիրքում է գտնվում՝ անկախ մասնակցի սեռից ( Eakins & Eakins, 1988 ): Եթե
շփման ընթացքում մարդն ինչ-որ բանի հաստատման կարիք է զգում, ապա նա
հակված է հայացքով կապը պահելուն: Իսկ խոսել մի բանի մասին և հայացքը
մեկ այլ տեղ հառելը կամ հայացքը բոլորովին այլ կետին ուղղելը ուժի կամ
ուժային կարգավիճակի նշան կարող է լինել:
Ենթակա մարդիկ ամեն կերպ փորձում են ցույց տալ իրենց ուշադիր
լինելը կամ ուշադրությամբ ղեկավարին լսելը, բայց հակված են իրենց հայացքը
թեքել, երբ իրենց ղեկավարը ուղիղ նայում է իրենց աչքերին: Իրենց
հետազոտության ամփոփման մեջ Նեփը և Հոլը (2002) նշում են, որ տղամարդիկ
հակված են օգտագործելու հայացքային կապ ավելի բարձր կարգավիճակ
ունեցող անձանց հետ, մինչդեռ կանայք՝ հակառակը: Մյուս կողմից, ինչպես
հպման դեպքում, հայացքը բևեռելը, ուշադիր դիտելը կամ հայացքով կապ
հաստատելը մի այլ անձի հետ սեփական տարածություն ներխուժելու
(տեսողական՝ վիզուալ ներխուժման) միջոց է:
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Մշակութային

տարբերություններն

ազդում

են

նորմերի վրա: Ասիական մի շարք երկրներում

հայացքով

շփման

կանայք, երեխաները,

ուսանողները, ցածր դասի մարդիկ խուսափում են ուղիղ նայել գերակաների
աչքերին: Լուա կոչվող քենիական ցեղախմբում փեսան զոքանչի աչքերին չի
կարող նայել կամ Նիգերիայի որոշ մասերում ենթակաները գերականերին
առհասարակ չեն կարող նայել (Klopf & McCroskey, 2007 ), որովհետև նայելը
դիտարկվում է որպես անհարգալից վերաբերմունք ( Robinson, 2003 ):
նմանատիպ

մշակույթներում

հայացքի

միջոցով

կապ

Այս և

հաստատելը

սոցիալական կարգավիճակի վերաբերյալ բանակցություններ վարելու գործիք
է:

Մարմնի շարժում

Մարմնի շարժումը վերաբերում է ժեստերին, կեցվածքին և պահելաձևին
(վարքին): Ահա թե ինչպես է Ջուդիթ Բուտլերը (1990a) հմտորեն նկարագրում
և

ներկայանցում

գենդերի

ու

հարաբերությունը. «Գենդերը

մարմնական

շարժումների

միջև

եղած

մարմնի ոճավորումն է՝ անընդմեջ կրկնվող

գործողությունների հստակ շրջանակով, որը ժամանակի ընթացքում հակված է
ամրանալու, որպեսզի որպես բնական մի երևույթ հստակ սուբստանցիայի
տպավորություն

թողնի »:

Գործողություններն

այնքան

հաճախակի

են

կրկնվում, որ դրանք դառնում են անգիտակցական մի երևույթ կամ ինքնակամ
կատարվող մի բան:
Սոցիոլոգ Նենսի Հենլին խոսում է այն բանի մասին, թե ինչպես է անձը
ֆիզիկապես ինքն իրեն սահմանում կամ վերաբերվում որպես վարքակիր
(1977): Մարդիկ հակված են մտածելու, որ վարքը եզակի մի բան է, որ հատուկ
է կոնկրետ անհատին, բայց Հենլին կարծում է, որ վարքը սոցիալական բնույթ է
կրում, ինչպես նաև խիստ ընդգծված ուժային հատկանիշներ: Սոցիոլոգ Էրվինգ
Գոֆմանը (1963) վարք կամ վարքագիծ ասվածն օգտագործում է որպես ցածր
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կամ բարձր դասի ցուցիչ։ Ըստ նրա՝ բարձր դասի ներկայացուցիչներն ավելի
բաց կամ ազատ են իրենց վարքագծում: Մարմնական զգոնություն ասվածը
նրանց համար չէ: Մինչդեռ ցածր դասի ներկայացուցիչներն ավելի նրբանկատ
են, զգոն իրենց ֆիզիկական մարմնի և շարժուձևերի նկատմամբ: Երբ մարդիկ
իրենց հասակակիցների մեջ են, նրանք իրենց թույլ են տալիս ազատ մնալու և
հանգստանալու, մարմնի լարվածությունը թուլացնելու ( Mehrabian, 1972 ):
Ենթակա-գերակա կամ ստորադաս-վերադաս հարաբերությունների և
սեռի (գենդերի) վերաբերյալ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գերակա
դիրք զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև մի շարք տղամարդիկ, հակված են ավելի
ազատ վարք և ժեստեր ցուցաբերելու ենթակաների հետ շփվելիս, օրինակ՝
ազատորեն ձեռքերը կամ ոտքերը տարածել, հետ ու առաջ գնալ և այլն ( Eakins

& Eakins, 1978, 1988; Henley, 1977): Իսկ սրան հակառակ՝ ենթակաները կամ
ստորադասները, ինչպես նաև կանանցից շատերը, ավելի ուշադիր են իրենց
վարքի և ժեստերի նկատմամբ:
Դասական ուսումնասիրություններից մեկում Գոֆմանը (1979) նկատում
է և նշում, թե ինչպես է մարդու մարմինն ակնհայտորեն ընդգծված
ներկայացվում գովազդի ժամանակ: Չնայած Գոֆմանը գովազդը օգտագործում
է՝ բացահայտելու, թե ինչպես են

գենդերային կատարողականության հետ

կապված պայմանականություններն առաջանում, նա նաև զուգահեռաբար
փաստում է, որ այս ամենի ստեղծմանը բոլորն են մասնակցում: Իսկ գովազդն
առաջարկում է միայն մեկ, հստակ կաղապար, որի միջոցով հնարավոր է
հասկանալ այս ամենը և այս ամենի կիրառումը: Մարմինների՝ միմյանց
հանդեպ ֆիզիկական դասավորվածությունը

ցույց է տալիս նաև միմյանց

նկատմամբ սոցիալական դիրքը: Ամուսնական լուսանկարներում տղամարդիկ
հաճախ

պատկերվում

են

կնոջ

գլխավերևում

(պաշտպանողականորեն)

կանգնած կամ էլ նստած, իսկ հետևում կանգնած է կինը: Նրանք, ովքեր
ենթակա են, ավելի ցածր դիրքում են պատկերված կամ մի փոքր թեքված:
Գովազդներում կանայք շատ հաճախ ցուցադրվում են ավտոմեքենաների,
անկողնու, բազմոցի վրա պառկած վիճակում: Հաճախ նրանք պատկերվում են
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տարօրինակ և անհասկանալի դիրքերով՝ բավականին բաց, անզուսպ և գռեհիկ
վիճակում: Գոֆմանը նշված հանգամանքը դիտարկում է որպես վարքագծի
ծիսական կամ ծիսատիպ մի խայծ, որը ներկայացնում է երկու սեռերի ու նրանց
կառուցվածքային (ստրուկտուրալ) հարաբերությունների, այսպես ասված,
տարածված և թվացյալ ընկալումը: Նա համարում է սա ծիսական կամ
ծիսատիպ, քանի որ այս ամենը հակված է այնքան կրկնվելու, որ դառնում է
ուղղակի մի սովորական երևույթ:
Մարդիկ կատարում կամ իրականացնում են գենդեր մի շարք տարբեր,
հատկապես այն միջոցներով, որոնք ցույց են տալիս դիմացինի հանդեպ
հետաքրքրություն իրենց իսկ սեփական մարմնի այս կամ այն շարժման
միջոցով: Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ կանայք ավելի հակված են նման
միջոցներ կիրառելու, քան տղամարդիկ ( Eakins & Eakins, 1988 ): Իսկ սա կարծես
թե համընկում է կանացիության գենդերային դերերի այն ակնկալիքներին և
կարծատիպերին,

ըստ

որոնց՝

պետք

է

լինել

ավելի

արտահայտիչ,

կենտրոնանալ հարաբերությունների վրա, լինել աջակցող ու հոգատար
մյուսների նկատմամբ: Հետազոտությանը մասնակից կանայք մյուսների հետ
շփվելիս ավելի հակված էին նրանց՝ տարածական առումով ավելի մոտ
գտնվելու, դեպի նրանց թեքվելու, իրենց գլուխը դեպի խոսակիցը թեքելու և
ավելին լինելու, քան ուսումնասիրությանը մասնակցած տղամարդիկ: Բայց
միաժամանակ կանայք ավելի քիչ թվով ժեստեր էին օգտագործում:
Գլուխը վերև-ներքև անելը դիտարկվում է որպես հնազանդության և
խոնարհության նշան, և համարվում է, որ կանայք ավելի հակված են այս
շարժումը

հաճախակիորեն

անելու, քան տղամարդիկ:

Բայց վերջերս

կատարված ուսումնասիրությունը, որին մասնակցում էր 189 ուսանող, ցույց
տվեց, որ այս շարժման հաճախականությունն ամբողջապես կախված էր
իրավիճակից: Տղաներն ու աղջիկները հավասարապես էին գլուխը վերև-ներքև
անում, երբ դասախոսը խոսում էր, բայց տղաներն ավելի քիչ էին այս շարժումն
անում, երբ խոսողն ուսանող էր: Թե՛ տղաները, թե՛ աղջիկները հավասարապես
էին գլուխը վերև-ներքև անում, երբ խոսում էր դասախոսը՝ այդպիսով իսկ
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ընդունելով և հաստատելով դիմացինի կարգավիճակը և ոչ թե միայն
գենդերային վարքագիծ դրսևորելով ( Helweg-Larsen, Cunningham, Carrico, &

Pergram, 2004 ):

Մարմնի արտաքին խնամք

Մարմնի արտաքին խնամքը ներառում է հագուստը, դիմահարդարման
միջոցները (կոսմետիկան), դաջվածք անելը և այլն: Արվեստաբան և արվեստի
պատմաբան Անն Հոլանդերը (1978) նշում է, որ արևմտյան հագուստի ոճը
վերարտադրում է մարմնի ճշգրիտ ձևը և դրա հիմնական նախնական
գործառույթը

սեփական

անհատական

իմիջի

ինքնագիտակցմանն

ու

զարգացմանը նպաստելն է: Մարդիկ սիրում են մտածել այնպես, ինչպես իրենք
հագնվում են և զարդարում իրենց մարմինները․ սա խիստ անհատական բնույթ
է կրում կամ գործնական (պրակտիկ) որոշման արդյունք է: Բայց այս ամենը
կրում է մշակութային նորմերի, ինչպես նաև նորաձևության միտումների,
գենդերի և սոցիալական դասի ազդեցությունը: Այնուհետև յուրաքանչյուրի
հագուստը ազդում է մարդու վրա․ զգեստն էլ ինքնին իր վրա կրում է
մարդկային իմիջի և շփման ազդեցություններ:
Հարաբերությունը զգեստի և ինքնության ձևավորման միջև ակնհայտ է
դառնում

գենդերացված

հատկապես

գործում

է

հագուստի

ուսումնասիրության

նորածինների

պարագայում:

միջոցով,

Նորածինը,

որը
որին

վարդագույն են հագցնում, ակնկալվում է, որ նուրբ է, քնքուշ և անուշիկ: Իսկ
նա, ում կապույտ հագուստ են հագցնում, համարվում է ուժեղ, բարետես և
ամուր: Մարդիկ սկսում են վերաբերվել նորածիններին համապատասխանաբար

ըստ

հագուստի

գույնի՝

բավարարելով

իրենց

սեփական

սպասելիքները ( Rubinson, 2001 ):
Սոցիոլոգ Ռութ Ռուբինսոնը նշում է, որ գենդերացված հագուստը
սոցիալական մի գործիք է, որի միջոցով հասարակության մեջ ընդգծվում են
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սեռային (գենդերային) տարբերությունները: Հագուստը, որը կիպ ընդգծում է
մարդու մարմինը, հիմնականում նախատեսված է կանանց ու աղջիկների
համար: Իհարկե, գենդերացված հագուստի տարբերակիչ գծերը դեռ ի հայտ էին
եկել նախորդ դարի 60-70-ական թվականներին, բայց ժամանակի ընթացքում
այդ տարբերակիչ հատկանիշները փոփոխվում են, մի մասը հայտվում է, մյուս
մասը՝ անհետանում: ԱՄՆ-ում նման տարբերակիչ տարրերն ավելի պակաս
նկատելի են դարձել: Կին քաղաքական գործիչները, օրինակ՝ Հիլարի Քլինթոնը,
հագնում է տաբատ և ոչ թե զգեստ, իսկ տղամարդիկ սպորտային ոճի
ականջօղեր են կրում: Կամ, օրինակ, գլխարկն ու ձեռնոցը կարևոր բաղադրիչ
(ատրիբուտ) չեն կանանց տոնական կամ պաշտոնական հանդերձանքի
համար,

մինչդեռ

մինչև

1960-ական

թվականները

դրանց

կիրառումը

պարտադիր բնույթ էր կրում: Ինչ վերաբերում է կանացի բարձրակրունկ
կոշիկներին, դրանք դեռևս արդիական են՝ չնայած այն բանին, որ բավականին
վնասակար

են

( Harris,

2003 ):

Այս

դարաշրջանի

զգեստներն

ավելի

ցուցադրական, քան պրակտիկ բնույթ են կրում, օրինակ՝ գրպանների
բացակայությունը, որն էլ անհրաժեշտություն է դարձնում հագուստի այնպիսի
բաղադրիչների անհրաժեշտությունը, ինչպիսին են դրամապանակը կամ
փոքրի պայուսակները, որոնք, սակայն, կրճատում կամ սահմանափակում են
կնոջ շարժունակությունը:
Կանանց մարմինները հաճախ դիտարկվում են որպես մի շարք տարրեր
(ատրիբուդներ) կրող պատյան, որը պատված է տարբեր տեսակի զարդերով,
գոհարեղենով,

կոշիկներով,

դրամապանակով,

դիմահարդարման

պարագաներով, ներկված ու խնամված մազերով, դրմահարդարմամբ, տարբեր
տեսակի կտորեղենից կարված զգեստներով, որոնք հատուկ խնամքի կարիք
ունեն: Բայց այս ամենը կրկին սահմանափակում է կանանց գործունեությունը:
Ստացվում է այնպես, որ բնական մարմինը հիվանդ է կամ ինքնին ունակ չէ
ներկայանալի լինելու համար: Տղամարդիկ նույնպես

սկսել են նմանատիպ

հաղորդագրություններ ստանալ իրենց մարմինների հետ կապված, որոնք
իրենց ստիպում կամ համոզում են գնել մկաններն ամրացնող իրեր,
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դաջվածքներ անել, մազերի խնամքի համապատասխան իրեր ձեռք բերել,
ընդհուպ դիմել վիրահատական միջամտության: Չնայած մի կողմից նրանց
հագուստը համեմատաբար ավելի ազատ է, քան կանանցը, բայց կանայք ավելի
մեծ

պատկերով

(սպեկտրով)

են

վայելում

հագուստը,

օրինակ՝

կիսաշրջազգեստը, որը պարզապես տղամարդկանց հասու չէ:
Չնայած

տղամարդկանց

հագուստն

այդքան

լայնորեն

չի

ուսումնասիրվել, որքան կանանց հագուստն առհասարակ, սակայն 25-ամյա 75
սպիտակամորթ համալսարանական տղամարդկանց ուսումնասիրությունը
Բրիտանիայում ցույց է տվել, որ այս տղաները հմտորեն օգտագործել

են

զգեստավորումը որպես միջոց մշակութային նորմերին և առնականության
չափանիշներին համապատասխանելու համար: Ըստ նախընտրած գործվածքի,
գույնի, այս կամ այն բաղադրիչի (ատրիբուտի)՝ նրանք ցանկանում էին երևալ
ավելի նիհար, սլացիկ կամ մկանոտ, քան իրենց իրական մարմիններն էին
( Frith & Gleeson, 2004, էջ 47):
Հետազոտողները նկատել էին, որ տղամարդկանցից ոմանք ժխտողական
վարքագիծ

էին

վերաբերյալ,

որդեգրել

բայց

այդ

ուսումնասիրության
բոլոր

միտումները,

ընթացքում

այդ

ամենի

անհանգստությունները

և

մտահոգությունները դառնում էին ակնհայտ, երբ նրանց ուղղակիորեն
հարցնում էին դրա մասին:
Գենդերային զգեստավորման հետ կախված քաղաքականությունը և
դրանցից

բխող

մի

շարք

երևույթներ

ավելի

ակնհայտ

են

դառնում

փոխազգեստավորման ժամանակ (cross-dressing): Մի շարք մշակույթներում,
այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում, մարդիկ այդքան էլ իրենց հարմար չեն զգում
փոխազգեստավորման

պարագայում,

որովհետև

վերջիններս

չեն

համապատասխանում նորմերին: Մարդիկ հաճախ ծաղրում են նրանց, ովքեր
հագնում են հագուստ, որը մշակութաբանորեն և սոցիալապես նախատեսված
է հակառակ սեռի համար: Այնուամենայնիվ, ինչպես նշվել է նախորդ գլխում,
կան մշակույթներ, որոնք հանդուրժող են կամ ընդունում են նման երևույթներ:
Իսկ

իրականում

մեզնից

յուրաքանչյուրն

էլ

մասամբ

ընդգրկված

202
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

է

փոխազգեստավորման գործընթացում, քանի որ մենք հարմարեցնում ենք մեր
հագուստը որոշակի կոնկրետ իրավիճակի, իրադրության: Օրինակ՝ ցուրտ
եղանակին կանայք նույնպես տաբատ են հագնում, ինչպես տղամարդիկ:
Մարդիկ,

որոնք

կոտրում

կարծրատիպերը,

են

իրականում

գենդերացված
լայնացնում

հագուստի

են

հետ

կապված

յուրաքանչյուրի

համար

հագուստի (զգեստային) ընտրությունը: Իսկ ինչո՞ւ է կիսաշրջազգեստով
տղամարդը դիտվում և ընկալվում ծիծաղելի: Կենսաբանական ոչ մի պատճառ
չկա այս ամենի համար, իսկ որոշ մշակույթներում տղամարդիկ կրում են
կիսաշրջազգեստ՝ որպես պաշտոնական կամ ազգային հագուստի մի մաս:
Պատճառներից մեկը հագուստի միջոցով գենդերի վերաբերյալ սոցիալական
նորմեր հաստատելն է:
Որոշ իրեր դարձել են տղամարդկանց և կանանց համար ընդհանուր
կիրառման իրեր, ինչպիսիք են՝ դաջվածքը, մարմնի վրա պիրսինգ անելը,
դիմահարդարման
ուսումնասիրենք,

միջոցները,
ապա

բայց

պարզ

եթե

կդառնա,

այս
որ

ամենն

ավելի

դաջվածքն

մոտիկից

ու

պիրսինգը

գենդերացված են որպես կանացի և առնական (այսինքն՝ երևույթը երկուսի
համար

ընդունելի

է,

բայց

բովանդակությունը

գենդերացված

է),

իսկ

դիմահարդարման միջոցները անգամ այն պարագայում, երբ բաղադրիչները
նույնն են, ըստ սեռերի, բաշխված են: Այս տարբերությունները հետագայում ոչ
միայն սեռի, այլև ինքնության այլ բաղադրիչների ազդեցություն են կրում:
Մարգո Դեմելոն (2000) դաջվածքների ժամանակակից պատմությունն
ուսումնասիրելիս նկատեց, թե ինչպես դաջվածք անելը դարձավ միավորման
կամ համայնքի համար հիմք: Նա նաև բացահայտեց, թե ինչպես է դաջվածք
կրելը սոցիալական ցածր դասի ներկայացուցիչներից անցում կատարում դեպի
մյուս բոլոր խավի ներկացուցիչները: Եվ չնայած այն բանին, որ դաջվածքն այժմ
կատարում

են՝

անկախ

դասային

պատկանելիությունից,

դաջվածքի

բովանդակությունն ինքնին դասային բնույթ է կրում: Միջին դասի կանայք ու
տղամարդիկ դաջվածքն օգտագործում են որպես անհատականությունն
ընդգծող մի տարր, սեփական անձի զարգացման դրսևորման միջոց: Սրան
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հակառակ՝ աշխատող և միջին

դասի կանայք ավելի հակված են իրենց

դաջվածքները բացատրելու որպես ուժային

տարրեր, որոնց կարող են

վերագրվել ինչ-ինչ բուժիչ հատկություններ: Ուսումնասիրվող կանայք նշում
են, որ իրենց դաջվածքները կրում են պաշտպանողական բնույթ, որի շնորհիվ
պաշտպանվում են տղամարդկանց հայացքներից:

Դիմային կամ դեմքի արտահայտություն

Դիմային արտահայտությունների վերաբերյալ հետազոտությունները
հատկապես կենտրոնացել են ժպիտ երևույթի ուսումնասիրության վրա ( Eakins

&

Eakins,

1988;

Hal,

2006,

Henley,

1995 ):

Չնայած

նախկին

ուսումնասիրությունները վկայում են, որ կանայք ավելի հաճախ են ժպտում,
քան

տղամարդիկ,

վերջին

ժամանակահատվածում

կատարված

աշխատանքները ցույց են տալիս, որ ենթակաները (ստորադասները) ավելի
շատ են ժպտում, քան վերադասները՝ անկախ իրենց սեռից: Նման հակադիր
արդյունքերը մի այլ հարց էլ են բարձրացնում. արդյո՞ք ժպիտին առնչվող նման
տարբերությունները պայմանավորված են սեռով, գենդերով, թե՞ ուժային
տարրով: Իրապես երեքն էլ ազդում են ժպիտի վրա, բայց նրանցից և ոչ մեկը
վերջնական

որոշիչ

դեր

չունի:

Հետազոտություններից

մեկում,

որը

նպատակաուղղված էր ուսումնասիրելու սեռի (գենդերի) և կարգավիճակի
փոխհարաբերությունները, կրկին նկատվեց միտում, որ բարձր դասի կանայք
ու տղամարդիկ ավելի քիչ են ժպտում, քան ցածր դասի ներկայացուցիչները, և
այնպիսի հարաբերություններում, որտեղ գենդերային նորմերը կարևորվում
են, կանայք ավելի հաճախ են

ժպտում, քան տղամարդիկ: Եվ վերջիվերջո

անգամ այն պարագայում, երբ ժպիտի հետ կապված տարբերություններ են
նկատվում, դա ամենևին էլ այն բանի ապացույցը չէ, որ մարդ գիտի, թե ինչու
նման տարբերություններ գոյություն ունեն:
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Ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) հաղորդակցման մասնագետներ Մարիան Լա
Ֆրանսը և Մարվին Հեչը առաջ են քաշում պահանջի արտահայտման

տեսությունը ,

որը

միտված

էր

բացատրելու

սեռերի

միջև

առկա

տարբերությունները: Գենդերային դերերը ստեղծում են չափանիշներ, նորմեր,
որոնց մարդիկ պետք է համապատասխանեն, իսկ նորմերը, որոնք ղեկավարում
են դիմային արտահայտությունները, հատկապես ժպիտը, տարբեր են կանանց
և տղամարդկանց համար այն պատճառով, որ ժպիտը կանանցից ավելի շատ է
ակնկալվում: Սա ամենևին չի նշանակում, որ կանայք կամ աղջիկներն ավելի
են ժպտում, որովհետև իրականում իրենց ավելի երջանիկ են զգում, այլ
որովհետև սոցիալական նորմերն են ճնշում, որպեսզի վերջիններս զգան, որ
իրենք պետք է ժպտան:
Աղջիկներին դեռ մանկուց այնպես են դաստիարակում, որ վերջիններս
սովորում են՝ իրենք պետք է մյուսներին ավելի հաճոյանան: Որոշ կանայք
անգամ նշել են, որ դիմացինից բացասական ազդեցություն, վերաբերմունք են
ակնկալում, երբ չեն ժպտում: Երեսուն հետազոտությունների ամփոփումը
հաստատում է տեսությունը. սոցիալական հարաբերություններում կանայք
ավելի հակված են շատ ժպտալու, քան տղամարիկ՝ պայմանավորված
գենդերային դերերով, դրանց ակնկալիքով ու անհավասարություններով, ոչ թե
կենսաբանական գործոններով:
Մի այլ երևույթ, որը ևս վկայում է այն մասին, որ ժպիտը կամ ժպտալը
մշակութաբանորեն է պայմանավորված, այն է, որ փոքրիկ երեխաները
հավասարապես

են ժպտում, և միայն հետո հետզհետե, սկսած չորս

տարեկանից, տղաները սկսում են ավելի քիչ ժպտալ: Ջուդիթ Հոլը կարծում է,
որ տղաները այնպիսի դաստիարակություն ու դրան համապատասխան
հաղորդագրություն են ստանում, որ իրենք պետք է ամուր և ուժեղ լինեն, իսկ
ուժեղ երևալն ու ժպտալը ամենևին էլ հոմանիշներ չեն և մեկը մյուսին որոշ
առումով հակասում են: Դժվար է ուժեղ տեսք ունենալ, երբ դու ժպտում ես:
Չժպտալը պաշտպանիչ բնույթ էլ է կրում. երբ չես ժպտում, մարդիկ չգիտեն, թե
ինչ հույզեր ես ապրում այդ պահին: 150 հետազոտությունների մետա205
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վերլուծությունը ցույց տվեց, որ գենդերային տարբերություններն ավելի վառ են
արտահայտված 18-23 տարեկան հասակում՝ հասունության տարիքում, երբ
սեռային տարբերակիչ հատկանիշներ ունենալն էլ ավելի է ընդգծվում և
պարտադրվում: Տարբերությունները սովորաբար սկսում են նահանջել և
անհետանալ տարիքին զուգահեռ:
Որակական դասական հետազոտություններից մեկում սոցիոլոգ Արլի
Հոչշիլդը կանացի նման սոցիալիզացումը նմանեցնում է

հուզական կամ

զգացմունքային պոռթկման, որը հիմնականում պատահում է հաճախորդին
սպասարկում իրականացնող աշխատակիցների հետ, ինչպիսիք են, օրինակ,
մատուցողները կամ ինքնաթիռի սպասարկող անձնակազմը: Վերջիններս
ստիպված

են

միշտ

ժպտալ՝

թաքցնելով

իրենց

իրական

հույզերն

ու

զգացումները՝ անկախ այն բանից, թե ինչ է ասում կամ անում հաճախորդը:
Ժպտալու նման արտահայտությունը երջանիկ լինելու հետ որևէ առնչություն
չունի, այլ այն մի մեխանիկական գործընթաց է, որը քողարկում է իրական
ապրումները, և մյուսների համար դարձնում է գրեթե անհնարին՝ հասկանալու
և մեկնելու ժպտացողների իրական զգացումները: Սրան հակառակ՝ մի
մարդաբանական-ազգագրական ուսումնասիրության մեջ, որը հետազոտում
էր ավելի ավանդական առնական մասնագիտություն՝ ոստիկան լինելը,
կանայք նշում էին, որ իրենց սովորեցնում էին չժպտալ, որպեսզի մյուսները
կամ հասարակ քաղաքացին իրենց լուրջ ընկալեին կամ հարցի տակ չդնեին
նրանց մասնագիտական հմտություններն ու պրոֆեսիոնալիզմը: Այսպիսով՝
այս պարագայում էլ կին ոստիկանները ստիպված էին զսպել իրենց ժպիտները
և չժպտալ, որպեսզի համապատասխանեին իրենց մասնագիտության հետ
կապված հասարակության ունեցած սպասելիքներին:
Ռասան, սոցիալական դասը և գենդերային դերերը փոխազդվում են
ժպիտ երևույթի հետ: Միջին դասի ընտանիքի մայրերն ավելի շատ են ժպտում,
քան ցածր դասինը: Բայց հետազոտությունները էական տարբերություններ
ցույց չեն տվել հայրերի պարագայում: Ըստ հետազոտության՝ միջին դասի
մայրերը ավելի հաճախ են ժպտում, որպեսզի բավարարեն միջին դասի
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ընդհանուր սպասելիքներն այն բանի վերաբերյալ, թե ինչ ասել է՝ լավ և
հոգատար մայր լինել ( Eakins & Eakins, 1988 էջ 298): Մինչդեռ երկու դասի
ներկայացուցիչ

հայրերը

ավելի

քիչ

էին

ժպտում,

քան

մայրերը:

Այնուամենայնիվ, ուշագրավ է, որ երեխաներն իրենց հայրերի ժպիտն
ընկալում և մեկնաբանում էին ավելի ընկերական ու սիրալիր, քան իրենց
մայրերինը: Սա վկայում է այն մասին, որ հայրերի ժպիտն ավելի էր
գնահատվում, միևնույն ժամանակ ավելի անսպասելի էր երեխաների համար:
Ռասային և սեռին նվիրված հետազոտություններից մեկի արդյունքը
ցույց տվեց, որ ամերիկացի սպիտակամորթ կանայք ավելի շատ էին ժպտում,
քան աֆրոամերիկուհիները: Իր հերթին վերջիններս ավելի քիչ էին ժպտում
նաև՝

համեմատությամբ

աֆրոամերիկացի

տղամարդկանց:

Եվ

կարծես

աֆրոամերիկուհիները հակված չէին գենդերային վերոնշյալ ակնկալիքները
բավարարելուն: Բայց նման պարագայում միշտ էլ վտագ կա, որ նրանք կարող
են

և

ընկալվել

որպես

ոչ

ընկերական

կամ

անգամ

թշնամական

հատկանիշներով օժտված:

Ոչ վերբալ զգայականություն

Ոչ վերբալ զգայականությունը մի այլ տիրույթ է, որտեղ սեռային
տարբերություններ են նկատվել, ըստ որի՝ կանայք ոչ վերբալ միջոցների
հանդեպ առավել ուշադիր են, քան տղամարդիկ ( Friedman & Miller-Herringer,

1991; Hall, 2006 ): Ուսումնասիրվողների զգալի մասը ուշադիր է մյուսների
վարքագծին: Նրանք նաև ավելի կարեկցող են. ակնհայտորեն դրսևորում են
ապրումակցում և գութ մյուսների նկատմամբ: Տրամաբանական է թվում այն
ենթադրությունը, որ եթե կանայք ավելի ուշադիր են, քան տղամարդիկ,
հետևաբանար նրանք կարող են նաև ավելի ճիշտ քննել և հասկանալ մյուսների
վարքագիծը և ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) հաղորդակցության միջոցները: Մի
շարք հետազոտություններ հենց սա են փաստում հատկապես
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դիմային

արտահայտչամիջոցների դեպքում ( Ambad, Hallahan, & Rosenthal, 1995; Hall,

2006, Hall et al., 2000; McClures, 2000) : Այս տարբերությունները հատկապես
գործում են դիմային արտահայտչամիջոցների պարագայում: Բայց մի քանի
հարց է ծագում․ արդյո՞ք տարբերությունները կպահպանվեն, երբ քննության
ենթարկվեն իրական ռոմանտիկ հարաբերությունները ( Hall, 2006; Hall ete al.,

2000; McClure, 2000) :
Հետազոտողները մի շարք բացատրություններ են տվել այս ամենին.
1. ուղեղի տարբերություններ են ներգրավված,
2. վարքագիծը սոցիալական ուսուցման մի օրինակ է, որտեղ
աղջիկներին սովորեցնում են հոգատարություն,
3. վարքագիծը գոյատևման ռազմավարություն է հատկապես թույլի
համար, որը պետք է ավելի ուշադիր լինի:
Պրոֆ. Հոլը և իր գործընկերները հավելում են, որ այս ամենն
իրագործվում է գիտելիքի ու ջանքի շնորհիվ: Կանայք հակված են ավելի լավ
վերծանելու ոչ վերբալ միջոցները, քան տղամարդիկ, քանի որ կանայք ավելի
լավ են հմտություններ զարգացնում, և նրանց զննողական հայացքն ավելի լավ
է գործում:
Հաղորդակցության

մասնագետներ

կարծիքով՝ նման հմտությունների ու

Մարկ

Նեփի

և

Ջուդիթ

Հոլնի

ջանքի միավորման պարագայում

հնարավոր է դառնում խոսել կանացի երևակայության մասին: Եվ քանի որ
նման վարքագծի համար կենսաբանական բացատրություններ չեն գրանցվել,
սոցիալական գործոնների, օրինակ՝ դերերի ազդեցությունը, արգելում է որևէ
ակամա հայտարարություն անել սեռի (գենդերի) հակվածության վերաբերյալ
ոչ վերբալ զգայականության մեջ:

Հուզական (էմոցիոնալ) արտահայտում
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Հուզական

(էմոցիոնալ)

արտահայտումը

տեղի

է

ունենում

լացի,

դժկամության, նյարդային վիճակի, անհանդուրժող հայացքի և մի շարք այլ
երևույթների տեսքով կամ միջոցով: Այն բոլոր ձևերը, որոնց միջոցով մարդն
արտահայտում է գենդերը, նաև միջոց են

հույզերն ու ապրումները

արտահայտելու համար:
Հոգեբան Ստեֆանի Շիլդի կարծիքով՝ հուզական, զգացմունքային լինելու
ամենօրյա պրակտիկան համարժեք է գենդերացված լինելու պրակտիկային:
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մի շարք մշակույթներում տղաներին
փոքրուց սովորեցրել են զսպել իրենց զգացմունքներն ու հույզերը, մինչդեռ
աղջիկներն այդ հարցում ավելի ազատ են ( Vingerhoets & Scheirs, 2000 ):
Երբ խոսվում է զգացմունքների ու ապրումների մասին, պետք է
հստակորեն տարբերակել դրանց ներքին զարգացվածությունը և պրակտիկան
(կիրառումը)

հաղորդակցության

ապրումի,

հույզի

(էմոցիայի)

արտահայտումից: Նրանք անհրաժեշտաբար նույնը չեն, բայց քանի որ մեկը
մյուսի հետ կապված են, հետևաբար կքննենք միասին: Զգալու, հուզվելու
ունակությունը, որը մարդն ապրում և արտահայտում է, համընդհանուր է
կանանց ու

տղամարդկանց համար, և այն հատուկ է նաև ոչ մարդկային

արարածներին: Այնուամենայնիվ, կարծատիպն այն է, որ կանայք ավելի
հուզական էակներ են, քան տղամարդիկ, որն էլ իր հերթին ենթադրում է, որ
կանայք ավելի շատ են զգում և ապրում, ինչպես նաև արտահայտում, քան
տղամարդիկ: Բայց իրականում կանայք ու տղամարդիկ հավասարապես են
զգում և նույն հույզերն ունեն, բայց ակնկալվում է, որ կանայք ավելի շատ պետք
է զգան և արտահայտվեն ( LaFrance & Hcht, 2000; Madden et al., 2000) :
Վերոնշյալ ակնկալիքները ուղղակիորեն զուգահեռ են կանացիության և
առնականության

կարծրատիպերին:

Կարծրատիպորեն

կանացիությունն

կապվել է զգացմունքայնությանը, մինչդեռ առնակությունը՝ բանականությանը
(ռացիոնալությանը): Այսպիսով, երբ մարդը որակավորվում է հուզական,
զգացմունքային,

ենթադրվում

է,

որ

նա

սակավ

բանական

է,

իսկ

զգացմունքայնությունն ու բանականությունը ակամայից դառնում են միմյանց
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հականիշներ: Դարեր շարունակ այս կարծրատիպն օգտագործվել է կանանց
հասարակական

մասնակցության

սահմանափակումներն

արդարացնելու

համար: Սա է վկայում նաև 1996 թվականին գրանցված դեպքերից մեկը, երբ
Վիրջինիա ռազմական ինստիտուտի ընդունելության մասնակցել միայն
տղաներին էր թույլատրվում, իսկ կանանց մուտքի արգելքը բացատրվում էր
նրանով, որ վերջիններս շատ զգայուն են և ագրեսիվ չեն, ինչպես նաև
լարվածության (սթրեսի) հանդեպ գերզգայուն են, դիմակայուն չեն և այլն
( Grennberger & Brake, 1996: 52 ): Բարեբախտաբար, Գերագույն դատարանը
նման որոշումը չեղյալ հայտարարեց, և կանանց թույլ տվեցին ՎՌԻ դիմել և
սովորել:
Վերոնշյալ կարծրատիպերն ուղղակի մարդկանց ընկալման մեջ են
մխրճված, իսկ սա մարդկանց ու նրանց արարքների ճշգրիտ բնութագիր
ամենևին էլ չի ապահովում: Այդ մասին է փաստում նաև վերջերս կատարված
ուսումնասիրություններից մեկը. մասնակիցներին խնդրել էին գնահատել
լուսանկարում

պատկերված

մարդկանց

զայրույթի

ու

տխրության

ուժգնությունը: Իսկ նկարներում մարդկանց հագուստն ու մազերի կտրվածքը
տարբեր ձևով

էր ներկայացված, որպեսզի մարդու գենդերն այլ կերպ

ընկալվեր՝ պակաս կանացի կամ առնական: Մասնակիցներն ավելի բարձր
հուզականության (էմոցիոնալության) աստիճան տվեցին նրանց, ովքեր առավել
կանացի էին պատկերված ( Plant, Kling, & Smith, 2004 ): Նման երկգենդեարային
համակարգի տարանջատվածությունը և ըստ դրա մեկնաբանումը հետ է
պահում
կանանց՝

տղամարդկանց
բանական

հուզականությունը

հուզական,

(ռացիոնալ)
արժևորելուց,

զգացմունքային

էակներ
քանի

(էմոցիոնալ),

օբյեկտիվորեն
որ

արևմտյան

սոցիալապես բանականությունն է նախընտրելի, ինչպես նաև

իսկ

դիտարկելուց,
մշակույթում
այն փաստը

ըմբռնելուց, որ զգացմունքային և բանական լինելը երկու անկախ երևույթներ
են:
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Գենդերը՝ որպես մարմնի կատարողականություն

Ոչ վերբալ միջոցների վերաբերյալ հետազոտության ամփոփումը թույլ է
տալիս

ներկայացնել,

թե

ինչպես

են

սեռային

(գենդերային)

տարբերությունները ընկալվում, ստեղծվում, պահպանվում և փոփոխվում:
Այնուամենայնիվ, հետազոտության սահմանափակումները, ընդհանրացումները

խնդրահարույց

են:

Այսպիսով՝

մենք

ոչ

խոսքային

(ոչ

վերբալ)

հաղորդակցության միկրոհամակարգից անցում ենք կատարում գենդերային
մարմինների մակրոքաղաքականության համակարգ: Նախ կուսումնասիրենք
գենդերային

կամ

գենդերացված

մարմինների

քաղաքականությունը,

այնուհետև կդիտարկենք օրինակներ, թե ինչպես են մարդիկ համակերպվում,
ընդունում, փոփոխում գենդերային նորմերի կատարողականությունը:
Գենդերը՝

որպես

կատարողականություն

ընկալելու

համար

նախ

կարևոր է ուսումնասիրել նրանց, ովքեր ներկայացնում ու կատարում են
գենդերի կատարողական գործառույթը՝ դրագ-քուինը կամ կինգ-քուինը:
Գոֆմանի վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես են գովազդները գենդերը
ներկայացնում

գրոտեսկային

տեսքով՝

օգտագործելով

տեսողական

ռեսուրսները, դրագ-քուինները կամ քինգերը տեսանելի են դարձնում այն, ինչ
մարդիկ սովորաբար չեն տեսնում:
Տրանսգենդերների գենդերային կատարողականությունը ներկայացնում
է գենդերի կատարողական գործառույթն անգամ այն պարագայում, երբ նրանք
հիշեցնում են չմիավորել սեռը, սեռական կողմնորոշվածությունը և գենդերը:
Տրանսգենդերը անպայմանորեն հոմոսեքսուալ չէ. շատ փոխազգեստավորված
տղամարդիկ

հետերոսեքսուալներ

են:

Ի

լրումն

դրա՝

տրանսգենդերը

տղամարդու ու առնականության միջև եղած ուղղակի և աննախապայման
կապը քննարկման է դնում. չկա միայն առնականության մեկ ձև (Hallberstam ,

2005). Տղամարդիկ, ի տարբերություն կանանց, անհրաժեշտաբար կարող են և
առնական չլինել։ Դրագ-քուինը գրոտեսկային ձևով կարող են որդեգրել
կանացիության տարբեր, իսկ կինգ-քուինը՝ առնականության տարրեր:
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Բացահայտ գեդներային կատարողականությունը չի վերաբերում նրանց,
ովքեր թմրամոլությամբ են զբաղվում: Սոցիոլոգներ Ռիչարդ Մեյջորսը և
Ջանեթ Բիլսոնը դիտարկում են, թե ինչպես աֆրոամերիկացի կավատները
վերաիմաստավորում են ռասայական կարծրատիպերը հատուկ կեցվածքի ու
կատարողականության միջոցով: Այդպես
ինքնաներկայացնել՝

փոխարենը

նրանց կարողանում են իրենց

ուրիշներին

թույլ

տալով,

որ

իրենց

ներկայացնեն: Իրենց առնականության միակ նախապայմանը դառնում է
նրանց արտաքին ֆիզիկական ուժը, քանի որ չունեն առնականությունն
ապահովող այլ միջոցներ ու հատկանիշ: Համապատասխանաբար Մեյջորսը
եզրակացնում է, որ շատ սևամորթներ սովորել են իրենց մարմինն ու կեցվածքը
ցուցադրել որպես առնականության, ուժեղության ռազմավարական գործիք:
Երբ

մարդիկ

սոցիալական

ակնկալիքները

գենդերի

ու

մարմնի

վերաբերյալ միավորում են, նշված հանգամանքը ընկալվում է որպես նորմ և
բնական մի երևույթ, պարզապես նրանց համար դժվար է դառնում որոշել՝
արդյո՞ք իրենք գենդերային ինքնություն են ձեռք բերում և ձևավորում, թե՞
գենդերային ակնկալիքներն են ձևավորում իրենց: Ավելի քան 40 տարի
անցկացրած հետազոտությունները վկայում էին մշակութային ոչ վերբալ
նորմերի բացասական ազդեցության մասին, որն առարկայացնում էր կնոջը՝
ստեղծելով

կանացի տղամարդկանց վերաբերյալ նախապաշարմունքային

տրամադրություն՝
նկատմամբ

ցածր

ինքնագնահատական,

հանդուրժողականություն,

կանանց

գենդերային
նկատմամբ

բռնության կանոնավորում (նորմատիվացում), ընտանեկան ու
բռնություն,
ցուցանիշ,

հոմոսեքսուալ
բռնություն

դեռահասների

ԼԳԲՏ-ի

նկատմամբ

բռնության
սեռական
ֆիզիկական

ինքնասպանության
և

այլն:

Այս

բարձր

բացասական

ազդեցությունները կաղապարում են մարմինը՝ ստիպելով գործել որոշակի
ձևով:

Գրավչություն
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Գեղեցկությունը կարող է մարդկային դրական, գեղագիտական տարր
լինել:

Այնուամենայնիվ,

սահմանում

են

մշակութային

մարմնական

կանոնները

գեղեցկությունը,

(նորմերը),

հակված

են

որոնք

նեղացնելու

գեղեցկության սահմանները, ինչպես նաև փոփոխվող սահմաններ ընդգծելու
գեղեցկության վերաբերյալ, որը նրանց դարձնում է իրապես անհասանելի, իսկ
գրավչության նորմերը, որոնցից է սեռը (գենդերը), դարձել են կանանց ու
տղամարդկանց տարբերակող երկակի հասկացություններ ( Felski, 2006 ):
Եվ

չնայած

ֆիզիկական

տղամարդկանց

համար,

հանդիսանում՝

կնոջն

գրավչությունը

մշակութային
ինքն

իրեն

մի

կարևոր

շարք

է

կանանց

ու

խթան

են

ճնշումներ

առարկայացնելու

և

ֆիզիկական

գրավչությամբ տարվելու համար: Սա է վկայում այն գումարի ահռելի չափը, որ
կանայք և աղջիկները ծախսում են դիետաների կամ դիմահարդարման
միջոցների վրա, իսկ առևտրական (կոմերցիոն) գովազդները խթանում են այս
ամենը: Գեղեցկությունը սկսում է նյութական արժեք ստանալ:
Գեղեցկության վերաբերյալ մշակութային կաղապարները տարբեր
մարդկանց համար տարբեր են: Այս ամենը հատկապես անհասանելի է մի շարք
խոցելի խմբերի՝ ֆիզիկական սահմանափակ կարողություն ունեցող անձանց,
սևամորթների, ավել քաշ ունեցողների, մեծահասակների և մյուսների համար
( Gerschick & Miller, 2004, Kramer, 2005 ):
Մի շարք հետազոտություններ վկայում են, որ ավել քաշ ունեցող կանայք
սոցիալական շարժողականության հետ կապված ավելի շատ խնդիրներ ունեն,
քան

նույն

կարգավիճակի

տղամարդիկ:

Մարմնի

քաշը

կամ

ծավալը,

հատկապես կանանց համար, խոչընդոտ է հանդիսանում անձնական մի շարք
հարցերում՝
կրթական

հարաբերություններ
մի

շարք

ձևավորելուց

հնարավորությունների

մինչև

կրճատում,

ամուսնություն,
տնտեսական

և

աշխատանքային խտրականություն և այլն (Fredrickson & Roberts, 1997 ):
Նմանապես աղքատ կանայք կամ նրանք, ովքեր ի վիճակի չեն իրենց թույլ տալ,
կամ ում հասու չէ գեղեցկության նորմերը բավարարելը, կամ նրանք, ովքեր
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մերժում են բավարարել, հաճախ արհամարհանքի ու կոպիտ վերաբերմունքի
են արժանանում: Նրանց կոչում են ծույլ, մտավոր հիվանդ, ոչ կանացի կամ ոչ
սեքսուալ ( Travis et al., 2000 ):
Հետերոսեքսուալությունն անքակտելիորեն առնչվում է գրավչությանը:
Նրանք երկուսն էլ կառավարվում են մշակութաբանորեն: Որոշ հոգեբաններ
կարծում են, որ գեղեցկության ու սեռականության միավորումը կանանց
ճնշելու

խթան

է,

որովհետև

մշակույթը

ղեկավարում

է

կանանց

սեռականությունը, ինչպես նաև նրանց գեղեցկությունը:
Մշակութային նորմերը պահանջում են կանանց լինել տղամարդկանց
համար ֆիզիկապես գրավիչ, իսկ այս միացումը սեռականությանը տանում է
դեպի մեկ այլ դաշտ՝ դեպի հասարակական ոլորտ՝ դարձնելով այն ավելի
ակնհայտ և որոշակի, հետևաբար նաև սոցիալական կառավարմանը ենթակա
( Travis, 2000 ): Կանանց և տղամարդկանց սեռականությունն անհատական և
սեփական

տիրույթում

չի

գտնվում,

այն

դառնում

է

հասարակական

սեփականություն:
Չնայած մարդիկ խոսում են նաև բնական գեղեցկության մասին,
գեղեցկությունը ամեն ինչ է՝ բացի բնական կամ անփոփոխ լինելուց: Այն
հակված

է

բազմաթիվ

փոփոխությունների,

որոնք

էլ

իրենց

հերթին

պայմանավորված են գեղագիտական փոփոխումներով: Դրանք նաև կրում են
սոցիալական, տնտեսական ու քաղաքական գործոնների ազդեցությունը
( Fauldi, 1991; Travis et al., 2000 ): Օրինակ՝ 1910-1920 թվականներին, երբ կանայք
աշխատաշուկա մտան և ընտրելու իրավունք ձեռք բերեցին, նորաձևությունը
սկսեց այլ բնույթ կրել: Գունատ սպիտակ դիմագծերը, նրբակազմ ու բարակ
ոտքերը, նեղ կոնքերը, փոքր կուրծքը սկսվեցին ընկալվել որպես կատարյալ
(իդեալական), որն էլ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի կանանցից շատերը
ընդգծեն այս ամենը, օրինակ՝ կուրծքը:
1940-1950 թվականներին, երբ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմն
ավարտվեց,
աշխատանքը

և

կանանց
և

տուն

կարգադրվեց
վերադառնալ,

թողնել

գործարաններում

գովազդատուները

իրենց

հայտարարեցին
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կանանց և տղամարդկանց, որ երջանկությունը մի գեղեցիկ կնոջ է նման, որը
պետք է հոգ տանի տան ու երեխաների մասին: Կանացիությունն ընկալվում էր
անձնուրաց նվիրում ընտանիքին և երեխաներին: Մերլին Մոնրոն դարձավ
գեղեցկության չափանիշ և առաջին կինը, որ մերկ ցուցադրեց իր մարմինը
«Playboy» ամսագրում, իսկ մեծ կրծքերն ու լայն կոնքերը դարձան գրավիչ:
Ամերիկացի կանայք այսօր, քան երբևէ, վայելում են գենդերային
հավասարություն

ասվածը,

որ

երբևէ

եղել

է

պատմության

մեջ:

Այնուամենայնիվ, քանի որ գեղեցկության սահմանները գնալով լայնանում են,
կանացի գեղեցկության գերիշխող նորմերը դարձել են էլ ավելի անհասանելի:
Զանգվածային

լրատվամիջոցներով ցուցադրվող մոդելների մարմինների

պատկերները համակարգչային մի շարք ծրագրերի միջոցով դարձվում են
կատարյալ: Անգամ ամենակատարյալ մարմիններով կանայք ամբողջապես
կատարյալ

չեն:

Կատարյալ

(իդեալական)

մարմնի

չափսերը

գնալով

փոքրանում են, իսկ Մոնրոյի մարմնի չափսը՝ 12-ը, գեղեցկության այսօրվա
չափանիշներով համարվում է բավականին մեծ: «Playboy»-ում ցուցադրվող
կանանց 10-20%-ը նիհար են, քան բոլոր սովորական կանայք:
Համաձայն գովազդի վերլուծաբան Ջին Քիլբուրնի (1994)՝ այսօրվա
կանանց

միայն

5%-ն

է,

որ

համապատասխանում

է

նախընտրելի

չափանիշներին, ինչն էլ իր հերթին կարող է մեծ հետք թողնել մնացած 95%-ի
վրա, որոնք կարող են հարցնել, թե ինչն է սխալ, կամ ինչն այն չէ իրենց
մարմինների հետ: Եվ քանի որ մարմնի չափը գեղեկցության միակ չափանիշը
չէ, շատ քիչ թվով կանայք են գեղեցկության կատարյալ նորմերը բավարարում:
Գրող Նաոմի Ուոլֆը փաստում է, որ լավագույն դեպքում 40.000-ից 1-ն
է, որ համապատասխանում է գեղեցկության մասին միֆին: Պատահական չէ
նաև այն, որ գեղեցկություն ապահովող արդյունաբերությունը տնտեսապես
շահում է այս ամենից: Թրավիսը եզրակացնում է, որ տնտեսությունը իրապես
կախված է նրանից, թե կանայք որքանով են տարված նիհարության և անընդմեջ
արտաքնապես կատարելագործվելու գաղափարով:
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Եթե համեմատվի առնական գրավչության վերաբերյալ ժամանակակից
փոփոխությունների հասկացությունը կանանց գրավչության
ժամանակակից

փոփոխությունների

հետ,

մի

վերաբերյալ

հետաքրքիր

փաստ

կարձանագրվի. մինչ կանայք խրախուսվում են դառնալ ավելի նիհար և փոքր,
տղամարդիկ խրախուսվում են դառնալ ավելի մեծ ու հզոր: Ահա այսպես
տղամարդիկ նույնպես սկսում են մշակութային որոշ ճնշումների ենթարկվել:
Անգամ մասսայական մշակութային կերպարներից մեկը, որը տարիներ առաջ
ավելի փոքր էր ներկայացվում (տեսողական առումով), տարիներ անց
երկուսուկես անգամ ավելի մեծ ներկայացվեց: Համաձայն հետազոտության՝
նման կերպարներն ու նրանց համապատասխան խաղալիքները մասամբ
«մեղավոր» են նրանում, որ արհեստականորեն տղամարդկանց մարմինները
սկսում իրենց վրա կրել նման կատարելագործման ազդեցությունները ( Pope,

Phillips, & Olivardia, 2000 ):
Գեղեցկության

վերաբերյալ

պատկերացումները

ռասայից

ռասա,

մշակույթից մշակույթ տարբերվում են, որն էլ իր հերթին պարզ է դարձնում մի
բան. այս ամենը սոցիալական կառուցվածք ունի: Ռասան և գեղեցկությունը
հատվող եզրույթներ են: Նրանք միասին մշակութաբանորեն են սահմանվում

(Coferr, 1997): Որոշ մշակույթներում գեղեցկություն է համարվում ծայրահեղ
գիրությունը: Այս պարագայում գիրությունն իր բոլոր դրսևորումներով բարձր
դասի ու սեքսուալության նշան է ( Popenoe, 2004 ): Լատինական մշակույթը
գեղեցկությունը կապում է մեծ չափերի հետ՝ ի տարբերություն արևմտյան
մշակույթի ( Lovejoy), 2001 ): Այս ամենը կարող է և հակասություն առաջացնել
լատինական մշակույթի իգական սեռի այն ներկայացուցիչների մոտ, որոնք
ինչ-որ կերպ որդեգրում են ամերիկյան մշակույթին հարիր արժեքներ: Իսկ
գեղեցկության

վերաբերյալ

թելադրանքն

ամբողջ

արևմտյան

աշխարհում

արժենքների
մտահոգիչ

ու
է,

չափանիշների
օրինակ՝

որոշ

աֆրոամերիկուհիներ ռասիզմի ազդեցության ներքո իրենց իսկ սեփական
մազերն ընդունում են որպես խնդրային մի երևույթ: Շատերը մեծ գումարներ
են ծախսում՝ դրանք հարթեցնելու, ներկելու և այլնի համար, որպեսզի
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համապատասխանեն արևմտյան մշակույթի գեղեցկության չափանիշներին
( hooks, 1993 ):
Որոշ ազգային (էթնիկ) այլ խմբեր իրենց արտաքին դիմագծերը նույնպես
խնդրային են համարում: Ազգագրագետ Եվգենյա Քոուն հարցազրույց է
անցակցրել ասիական ծագում ունեցող տասնմեկ ամերիկուհիների հետ, որոնք
փորձել են վիրահատության միջոցով փոխել իրենց աչքերի ձևը՝ առավել
եվրոպական տեսք ունենալու համար: Նրանք կարծիքով՝ սպիտակամորթ
եվրոպացիների դեմքն ավելի եռանդուն է: Ըստ նրանց՝ իրենց աչքի ձևն ավելի
պասսիվ և ձանձրալի է, մինչդեռ իրենք ուզում էին ավելի ներկայանալի և
արտահայտիչ տեսք ունենալ իրենց գործունեության համար:
Եթե

ուսումնասիրենք

կանացի

ամսագրեր

և

գեղեցկության

արդյունաբերությունն այնպիսի երկրներում, ինչպիսին են՝ Ճապոնիան և
Հնդկաստանը, ապա պարզ կդառնա, թե ինչպես արևմտյան գեղեցկության
հասկացությունները վաճառվում են և քարոզվում նրանց, ում համար
իրականում

այդ

չափանիշներն

անհասանելի

են:

Ամբողջ

աշխարհում

գեղեցկությունը դառնում է կնոջը գաղութացնելու միջոց ( Hegde, 1995 ):
Չնայած

արևմտյան

մշակույթի

հսկայածավալ

տնտեսական

և

մշակութային ազդեցությանն ու ճնշմանը՝ ոչ բոլոր կանայք են դառնում այս
ամենի ակամա զոհը: Ինչպես ասիական ծագում ունեցող ամերիկացի կանանց
աչքերի վիրահատման ընտրության դեպքն է ցույց տալիս, մարդիկ իրենք են
ընտրում, թե գեղեցկության առասպելի որ մասը որդեգրեն՝ կախված իրենց իսկ
սեփական պահանջներից կամ հետաքրքրություններից: Նրանք հաճախ
միացնում

են

գեղեցկության

արևմտյան

հասկացությունն

իրենց

իսկ

մշակութային նախընտրություններին: Ասիական ազգերից մեկի ամուսնական
լուսանկարներն ուսումնասիրելիս մի բան պարզ դարձավ. հարսն ու իր
ընտանիքը կրում էին արևմտյան ոճին բնորոշ տարրեր: Թեև նրանք գիտեին, որ
նկարում պատկերված գեղեցկությունը չէր համապատասխանում իրենց
մշակույթի

գեղեցկության

արժեքներին,

և

նկարում
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պատկերված

գեղեցկությունն արհեստական էր, բայց նրանք համոզված էին, որ այս ամենն
իրենց իմիջի վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունենա:
Գրավչությունն և սեքսուալությունը ոչ միայն անհատական պրակտիկա
են, այլև ձևավորվում են սոցիալական ու քաղաքական մակրոմակարդակներում: Գրավչության նորմերը բացահայտորեն ցույց են տալիս, որ գենդերը
կարգադրվող կատարողականություն է: Եթե դու անգամ գիտես, թե ինչպիսի
տեսք

ես

ուզում

ունենալ,

արդեն

իսկ

կաղապարված

ես

մի

շարք

պատկերներով, որոնք թելադրում են քեզ, թե ինչպիսի տեսք դու պետք է
ունենաս։ Մյուսները դատում են քեզ ոչ թե այնպես, ինչպես
ներկայացնում,

այլ

թե

ինչպես

ես

դու

ինքդ ես քեզ

մշակութային

նորմերին

համապատասխանում:

Սննման (ուտելու) հետ կապված խանգարումներ

Ինչպես գրավչության հետ կապված քննարկումն է ցույց տալիս, մարդու
ինքնագնահատականը

ուղղակիորեն

առնչվում

է

մարդու՝

իր

մարմնի

նկատմամբ ունեցած ինքնազգացողությանը: Կատարյալ մարմնի մասին
հանրային

հաղորդագրությունները

միշտ

էլ

հետևանքներ

են

թողնում.

գեղեցկության անհասանելիությունը կարող է առաջացնել մարդու մոտ
զայրույթ, բարկություն, ընկճվածություն (դեպրեսիա), ամոթանք, մի շարք
խանգարումներ, այդ թվում՝ սննման հետ կապված խնդիրներ: Կանանց
գեղեցկության

հստակ

չափանիշները՝

սպիտակամորթ,

նիհար

և

այլն,

ամբողջապես կարող են հակադրվել մարդու մարմնի զարգացման իր
եղանակներին

(Klibournem,

1994):

Արդյունքը

գեղեցկության

գերիշխող

(հեգեմոնիկ) հասկացությունն է և սեռականությունը: Ֆիզիկական և ոչ մի ուժի
կարիք չկա: Կատարելության անհագ ձգտումը, ինքն իրեն և մարմինն ատելը
կամ այդ ամենից անբավարարություն զգալը հանգեցնում են մի շարք
խնդիրների՝ ուտելու խանգարումների, որոնք էլ առաջացնում են անորեքսիա և
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բուլիմիա: Օրինակ՝ անորեքսիայի պարագայում քաղցածությունը սկսում է
կառավարել մարդու զգացողությունը մարմնի նկատմամբ, իսկ հետո՝ արդեն
մարդուն ամբողջությամբ:
Եվ չնայած այն բանին, որ կան մի շարք մշակութային տարբերություններ
մարմնի

գրավչության

ու

դրա

չափերի

վերաբերյալ,

ըստ

վերջին

հետազոտական տվյալների՝ ԱՄՆ-ում ռասային և ազգային (էթնիկ) տարբեր
խմբերի կանայք դժգոհ են իրենց մարմիններից ( Grade & Hyde, 2006 ): Այն, որ
նման

հետազոտությունները

սպիտակամորթ

կանանց,

գլխավորապես
իսկ

ուսումնասիրում

հետազոտության

են

արդյունքներն

ընդհանրացվում են, ենթադրաբար կարող է սևամորթ կանանց իրենցից
դժգոհելու հիմնական պատճառը լինել. նրանք որդեգրում են կամ փորձում եմ
որդեգրել

այնպիսի

նորմեր,

որոնք

համապատասխանում

են

սպիտակամորթներին և նրանց մարմիններին: Բայց այժմ հետազոտություններ
են կատարվում նաև ասիացի, աֆրիկացի և իսպանախոս կանանց շրջանում: 98
ուսումնասիրությունների

մետա-վերլուծությունը

ցույց

է

տվել,

որ

հետազոտությանը մասնակցած կանանց մեծ մասը դժգոհ էր իրենց մարմնից և
դրա չափսերից ( Grabe & Hydem 2006l Lovejoy, 2001 ):
Մարմնի պատկերումը և դրա բացասական ազդեցությունը մի շարք
ձևերով ազդում է նաև տղամարդկանց վրա ( Olivardia, Pope, Borowiecki, &

Chance, 2004): Մկանոտությունն այս պարագայում դիտարկվում է որպես
առնական գրավչութան հիմնական տարր ( Pope, Gruber, Choi, Olivardia, &

Philips, 1997 ):
Հետազոտություններից մեկում, որն ուսումնասիրում էր տղամարդու
մարմինը, ինքնապատկերը և առողջությունը, հոգեվերլուծաբանները թեստ
անցկացրին

154

18-30-ամյա,

սպիտակամորթ,

կաթոլիկ

տղամարդկանց

շրջանում: Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ տղամարդիկ բոլորն էլ դժգոհ էին
իրենց ֆիզիկական արտաքին տեսքից, հատկապես մկաններից ( Olivardia et al,

2004): Մտահոգությունը առավելապես պայմանավորված էր մյուսների հետ
մրցելու և նրանց հարգանքին արժանանալու հանգամանքներով: Սա վկայում է
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այն մասին, որ տղամարդկանց մտահոգությունն առավելապես կապված է
նրանց առնական և հատկապես հետերոսեքսուալ ինքնությունը զարգացնելու
հետ, որն էլ վկայում է գենդերային ստորակարգության (հիերարխայի) մասին
( Olivardia, 2001 ):
Հետազոտությունը նաև մի մեծ բաց է նկատել տղամարդու իրական
մարմնի ու իր համար կատարյալ համարվող մարմնի միջև, և այս երկուսը
կարող են խստորեն հակասել իրար՝ առաջացնելով առողջական մի շարք
խնդիրներ, այդ թվում՝ ֆիզիկական մեծաթիվ վարժություններ կատարելը,
անաբոլիկ ստերոիդների կիրառումը, սննման հետ կապված խանգարումները
և այլն: Նման խնդիրները կարող են հետագայում լուրջ հետևանքներ ունենալ,
քանի որ առաջին փուլում դրանք տեսողական չեն, իսկ տղամարդիկ օգնության
չեն դիմում, որպեսզի կանացի կամ միասեռական չերևան:
Նրանք,

ովքեր

ավելի

շատ

են

նման

խանգարումներ

ունենում,

հիմնականում հենց միասեռական տղամարդիկ են: Միասեռական շատ
մշակույթներ մեծ ուշադրություն են դարձնում ֆիզիկական գրավչությանը, քան
հետերոսեքսուալ տղամարդիկ: Թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց պարագայում,
ինչքան շատ է անձը տարվում սեռական ու ֆիզիկական գրավչությամբ, այնքան
մեծ է հնարավորությունը, որ նա ինքնակործան գործունեությամբ կզբաղվի,
գուցե և հաճախ անգիտակցաբար:

Երբ կարգադրողական կատարողականությունը մերժվում է

Ամփոփելով սոցիալական և հանրային նորմերի ազդեցությունը մարմնի
վրա հետազոտության արդյունքները՝ պետք է հիշել, որ սոցիալական նորմերը
շարունակաբար

փոփոխվում

են:

1850-ական

թվականներին

ԱՄՆ-ում

հագուստի ու նորաձևության աշխարհում հեղափոխության ու դրան զուգորդող
առարկության պատճառն այն էր, որ կնոջ ոճը դառնում էր տեսանելի, ինչը
դիտարկվում էր որպես էրոտիկ տարր ( Foote, 1989; Mattingly, 2002 ): Միջին
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դասի կնոջ համար սա պարզապես անընդունելի էր և ցնցող մինչև 1909
թվականը ( Gordon, 2001 ): «Sear Catalogue»-ը գրախոսականում գրում է, որ այդ
ժամանակաշրջանի համար նորմ էր համարվում մինչև գետնին իջնող
զգեստներ կրելը: Իսկ մինչ 1909 թվականը նորմից մի փոքր շեղումն անգամ
անընդունելի էր: Եվ սա շարունակվում է մինչ 1912 թվականը, երբ հետզհետե
սկսվեց վերոնշյալի հանդեպ հանդուրժողական վերաբերմունք ձևակերպվել:
Չնայած

սոցիալական

նորմերը

թվում

են

մշտական

և

կայուն,

այնուամենայնիվ մարդիկ հակված են մշտապես դրանց հակազդելու: Շատ
հաճախ ստացվում է այնպես, որ մարդիկ, որոնց ծաղրում կամ դատապարտում
են այս կամ այն բանի համար, այն մարդիկ են, որոնց հետագա սերունդները
շնորհակալ են լինում սեռային ու գենդերային սահմաններն ազատելու և
ընդլայնելու համար: Այս ամենին անդրադարձել է գրականագետ Ջուդիթ
Հալբերստամը «Կանացի առնականություն» («Female Masculinity ») (1998)
գրքում: Գիրքը կանանց մասին էր, որոնք հագնվում էին և իրենց պահում
տղամարդկանց նման: Նման կանայք իրենց փորձով ցույց են տալիս, որ
առնականություն ասվածը միայն տղամարդու մարմնին բնորոշ երևույթ չէ:
Հալբերստամը

ներկայացնում

է,

որ

կանացի

առնականությունը

զուտ

«տղամարդկայնության ընդօրինակում չէ»: Նա նաև նկարագրում է, թե ինչպես
է

առնականությունը

որպես

այդպիսին

ձևավորվում:

Նրանք,

ովքեր

չափանիշներին (նորմերին) չեն համապատասխանում, կարող են լինել հենց
այն մարդիկ, որոնք իրականում հասկանում են, թե ինչպես են նորմերը
ձևավորվում, վերաիմաստավորվում և վերափոխվում:
Մարդիկ կարող են հասկանալ իրենց և մյուսների վարքագիծն ու
պահելաձևը,

եթե

միայն

կարողանան

ճիշտ

ընկալել

սեռ,

գենդեր

և

հաղորդակցություն երևույթների շփումն ու դրանց փոխազդեցությունը:
Կանայք, որոնք որոշում են չներկել իրենց սպիտակած մազերը, տղամարդիկ,
որոնք

ճաղատվելուց

հետո

չեն

որոշում

արհեստական

ճանապարհով

վերաճեցնել իրենց մազերը, աֆրոամերիկուհիները, որոնք որոշում են
չուղիղացնել իրենց մազերը, մուսուլման կանայք, որոնք հիջաբ են կրում,
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բոլորն էլ ընդլայնում են գենդերի, սեռի և մարմնի մասին մշակութային
համոզմունքները:
Եվ

չնայած

ոչ

խոսքային

(վերբալ)

հաղորդակցությունը

հաճախ

գիտակցական բնույթ չի կրում, այլ այն ավելի անգիտակցականի կամ
ենթագիտակցականի մակարդակում է, երբ մարդիկ որոշում են սոցիալական
նորմերին մարտահրավեր նետել և յուրովի դրանք դիտարկել, մարդիկ սա
կատարում

են

գիտակցաբար

ու

դիտավորությամբ:

Եթե

մարդկանց

մարմինները կատարողականությամբ են ձևավորվում ( Buthler, 1900a, էջ 24),
ապա տրամաբանական է, որ եթե մարդիկ ուզում են վերանայել սոցիալական
առկա

նորմերը,

նրանք

կատարողականությունը

պետք
կորցնում

է

բացահայտեն
է իր

ուժը:

այն

Ոչ

մի

մասերը,

որտեղ

կրկնություն

չի

ներկայացնում կատարյալ վերարտադրում: Եթե սեռը ձևավորվում ու կրկնվում
է կատարման միջոցով, ապա այդ կրկնությունները ստեղծում են նաև մի շարք
թերություններ, բացեր, տարակարծություն, անկայունություն և ինչ-որ բան, որ
չի ենթարկվում նորմերին կամ գերազանցելով՝ շրջանցում է դրանք:
Եթե գենդերն ընկալվում է որպես մի գործունեություն, որը հատուկ է այս
կամ այն սեռին, կամ գործունեություն, որը վերաբերմունքի կանոնական
հասկացությունների տեսքով կառավարում է այս կամ այն վարքը ( Wesr &

Zimmerman, 1987, էջ 127), ապա մարդկանց գործունեությունները կարող են
տարբեր

ձևերով

կառավարել

սեռային

կանոնական

(նորմատիվ)

ակնկալիքները: Առաջին, նորմերը կարող են իրենք իրենց դեմ գործել, որպեսզի
տարածք բացվի այս կամ այն փոփոխության համար: Երկրորդ, նորմերը կարող
են տեսանելի դառնալ, որպեսզի նրանց անհապատասխանությունն ընդգծվի:
Երրորդ, նորմերը բացահայտորեն կարող են չընդունվել և վերանայվել: Եվ
վերջապես, նորմերը կարող են վերարժևորվել:

Նորմերի կիրառումը մեկը մյուսի դեմ
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Ինչպես նշվել է, կնոջ՝ որպես մոր ավանդական դերը ձևավորում է
հանրային կարծիք և վերաբերմունք, թե ինչպես պետք է կինն իրեն պահի.
պետք է լինի մշտապես լսողի դերում, մյուսների պահանջները բավարարի, և
միշտ մնա անհատականի (տան) տիրույթում: Բայց կանայք իրենց այս դերն
օգտագործել են

հանրային պաշտպանության համար որպես հիմք: 1977

թվականին ստեղծված «Պլազա դե Մայոյի մայրերը» («The Mothers of Plaza de
Mayo»)

միավորումը

հանդես

եկավ

իրենց

անհետացած

զավակների

պաշտպանությամբ և այդ անհետացման դեմ ընդվզումով. նրանց որդիներն
անհետացել էին ռազմական ռեժիմի ներքո, որը կառավարում էր Արգենտինան
1976-1983 թվականներին:
Հաղորդակացման վերլուծաբան Վալերիա Ֆաբը (1993) բացատրում է, թե
ինչպես խոսքային (վերբալ) փաստարկներն ու միջոցները նման պարագայում
այլընտրանք չէին, և ոչ խոսքայինը (ոչ վերբալը), որը կնոջ ավանդական դերին
էր կցված, անհրաժեշտ տարր էր այդ պարագայում: Տղամարդկանց կողմից
խոսքային

փաստարկները

չէին

ռեպրեսիվ

էր՝

մինչդեռ

պատժող,

գործում,

քանի

կանանց՝

որ

հասարակությունը

որպես

մայրերի

խոսքը

գնահատվում էր, և նրանք կարող էին դեմ դուրս գալ իրենց զավակների
անհետացմանն կամ սպանությանը: Կրելով իրենց անհետացած զավակների
հագուստը որպես գլխաշոր (որոնց վրա զավակների նկարներն էր նրանց
անուններով

և

անհետացման

զավակների

լուսանկարները՝

ամսաթվով),
մայրերը

իսկ

քայլարշավ

ձեռքերում
էին

պահելով

կազմակերպել

հրապարակում այն ժամանակ, երբ հանրային ցույցերն արգելված էին: Ֆաբը
փաստում է, որ դա հենց մայրական այն առասպելն էր, սոցիալական այն
պատկերացումը, որը կնոջն էր վերաբերում, և թույլ տվեց նրան իր տան
տիրույթից դուրս գալ ու մտնել քաղաքական տիրույթ՝ ստանալով քաղաքական
ձայն, բացահայտելով խորհրդանիշներ և միևնույն ժամանակ լինելով ու մնալով
ապահով դիրքերում այն պարագայում, երբ այդ ամենը քաղաքականորեն
արգելված էր, այսինքն՝ այն, ինչ արգելվում էր մյուսներին, կանանց մասամբ
թույլատրվում էր կատարել, իսկ այդ ամենի կատարումը իրականացվում էր
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միայն ու միայն հենց կանանց նախաձեռնությամբ և նրանց շնորհիվ: Քանի որ
կանայք՝ որպես սիրող մայրեր, գործում էին հասարակության ակնկալիքներին
համաձայն, նրանք կարողանում էին դրա միջոցով սոցիալական և իրավական
մի շարք նորմեր խախտել՝ չենթարկվել դրանց. մի բան, որը մյուսներին
ամենևին

հասու

չէր:

Նմանատիպ

մարտավարություն

կիրառվել

էր

Ստամբուլում 1995-1999 թվականներին, երբ մայրերը տեղի իշխանության դեմ
ընդվզած

իրենց

զավակների

անհետացման

համար

բողոքի

ցույցեր

իրականացրին այդ կառավարության դեմ ( Baydar & Ivegen, 2006 ):
Նույն ձևով, ինչպես վերոնշյալ կանայք էին օգտագործում իրենց
մայրական դերն ու մարմինը, Նիգերիայում կանայք ցուցադրում էին իրենց
մարմինները՝ ի նշան լուռ ցույցի: 2002 թվականի հուլիս ամսից մինչև 2003
թվականի փետրվար ընկած ժամանակահատվածում հազարավոր նիգերուհի
կանայք՝ 30-80 տարեկան, խաղաղ երթ էին կազմակերպել նավահանգիստներում,

օդանավակայանում,

խանութներում՝

խանգարելով

նավթի

արտադրությանը ( Agbes, 2003; Turner & Brownhill, 2004 ): Կանայք իրենց
զավակների

համար

պահանջում

էին

աշխատանք

ու

աշխատատեղեր,

բարեկարգված դպրոցներ ու հիվանդանոցեր, ջուր, էլեկտրաէներգիա և այլն:
Ցույցի ընթացքում կանանց մի մասը նույնիսկ սպառնաց մշտապես հանրորեն
մերկ հանդես գալու, եթե պահանջները չիրականացվեին: Նիգերիայում կնոջ
մերկությունն ի ցույց դնելը համարվում է տղամարդուն ամոթանք տալու մի ձև:
Կանայք գոչում էին. «Մեր մերկությունը մեր զենքն է» (Wysham, 2002 ):
Նիգերիայի և Արգենտինայի կանայք օգտագործում էին սոցիալական
նորմերը և արգելքները՝ հակազդելու և ճնշելու նրանց, ովքեր այդ պահին
իշխանության գլուխ էին կանգնած, որպեսզի վերջիններս իրենց պահանջներն
իրականացնեին: Սոցիալական այն նորմերը, որոնք պահանջում են կնոջից
լինել լավ մայր, կարող են կիրառվել սոցիալական այլ նորմեր խախտելու
համար՝ ներկայացնելով դրանում իրենց մայր լինելու գործոնը և դրան հարիր
մի շարք տարրեր օգտագործելով հօգուտ իրենց: Երբ սոցիալական նորմերը,
որոնք պահանջում են մարդուց կոնկրետ վարվելաձև, կարող են բախվել կամ
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հակասել իրողությունների, որոնց արդյունքում առաջացած բացերը կամ
տարակարծությունները կարող են այս ամենի վերաբերյալ նոր ուղիներ
բացահայտելու առիթ կամ միջոց հանդիսանալ։

Երբ նորմերը դառնում են տեսանելի

Նյույորքյան մի խումբ՝ «The Guerilla Girls », բողոքի ցույց անցկացրեց՝
ընդդեմ արվեստի աշխարհից կանանց վտարման: Կիրառելով քաղաքական
«zap action» կոչվող մարտավարությունը՝ ցուցարարները Նյու Յորքում
տեղադրեցին

մի

շարք

պաստառներ

( Demo,

2000 ):

Նրանց

առաջին

գործունեությունը 1995 թվականին էր և ուղղված էր Նյու Յորքի հայտնի
թանգարաններում

ու

արվեստասրահներում

կանանց

բացակայության

խնդրին: Օգտագործելով զանգվածային լրատվական միջոցներն ու գովազդելու
տեխնիկան՝ ցուցարարները կարճ ժամանակահատվածում դարձան հայտնի:
Նրանք Մանհեթնում էմբլեմային պաստառներ էին փակցրել ավտոբուսներին՝
ցուցադրելով կնոջ մերկ մարմին՝ որպես նրա գեղեցկության մի մաս, սակայն
կնոջ գեղեցիկ դեմքի փոխարեն, որը շատերն էին ակնկալում տեսնել, կապիկի
գլուխ էր նկարված՝ բերանը լայնորեն բացած:
Պաստառը տեսանելի էր դարձնում իրական կնոջ մերկ մարմինը՝
մարտահրավեր նետելով արհեստականորեն ներկայացվող մարմիններին,
որոնց կարծես բացառիկ ներկայությունը վայելում էին թանգարաններում:
Այսպես

կարծես

մարտահրավեր

էին

նետում

այն

գաղափարին,

որ

թանգարաններում կանայք ու նրանց մարմինները առկա են միայն կտավի վրա:

Երբ բացահայտորեն մարտահրավեր է նետվում նորմերին
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Հաղորդակցության

վերլուծաբան

Բոնին

Դոուն

(2003)

վերլուծեց

ֆեմինիզմի երկրորդ ուղղության ընդվզումը 1968 թվականի «Միս Ամերիկա»
շքերթի դեմ: Նրանք գրավչության սոցիալական ու հանրային նորմերն էին
քննում, և աղբամանը նետեցին մի շարք պարագաներ, որոնք, ըստ իրենց,
կանանց տանջելու գործիքներ էին՝ բարձրակրունկ կոշիկներ, դիմահարդարման միջոցներ, դիմահարդարման այլ պարագաներ և այլն: Իրականում այս
ակցիան նվիրված էր կրծկալների այրմանը, բայց ոչ մի կրծկալ էլ չայրվեց: Այս
միջոցառումը մի հետաքրքիր օրինակ է, թե ինչպես են իրականում իրենց
դրսևորում նորմերին մարտահրավեր նետող մարդիկ:
Դոուն

բացատրում

է,

թե

ինչպես

կեղծ

հայտարարություններն

օգտագործվեցին ցուցարարների դեմ. հասարակությանը, որ «կրծքակենտրոն »
է,

կրծկալների

այրմանն

ուղղված

մեղադրանքը

միջոց

էր՝

կանանց

պահանջները տրիվիալացնելու և դրանց սեռական բնույթ վերագրելու համար:
Օրինակ՝ ցույցից երկու տարի անց սենատոր Ջենինգս Ռանդոլֆը, ի
պատասխան 1970 թվականի՝ հավասարության համար կանանց հացադուլի,
բնորոշեց ֆեմինիստներին՝ որպես առանց կրծքերի դատարկագլուխների: Այլ
կերպ ասած՝ անգամ այն պարագայում, երբ մարդիկ վերանայում են նորմերը
կամ դրանց մարտահրավեր են նետում, գերիշխող սոցիալական կարգերը
ամրացնում են դրանք: Բայց այս ցույցից 35 տարի անց կանանց վերոնշյալ
մարտահրավերը որոշ դիրքեր արդեն զբաղեցրեց և իր ասելիքն ուներ անգամ
այն պարագայում, երբ նոր նորմեր էին ի հայտ գալիս:

Երբ վերարժևորվում է մարմինը

Մարմինները,

որոնք

երկար

ժամանակ

աննկատ

են

եղել

կամ

անտեսանելի, կարող են վերարժևորվել: Հաղորդակցման գիտակ Քևին
Դելուչան (1999) բացահայտում է, թե ինչպես է ակտիվիստների մի խումբ
օգտագործում մարմինը ոչ թե միայն որպես ուշադրություն գրավելու միջոց, այլ
226
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

հենց

որպես

փաստարկի

էություն

և

սուբստանցիա:

Ամերիկյան

հասարակության մեջ հոմոսեքսուալ մարմինները մարգինալացվում են,
որովհետև նրանց սեռը, սեռականությունը և գենդերը չեն համապատասխանում այն նորմերին, որոնք թելադրվում են հետերոնորմատիվության
կողմից:

Այսպիսով՝

հաղորդակցության

նման

համար

պարագայում

գործող

միջոց,

մարմինը

որովհետև

դառնում

մարմինն

է,

է
որ

կենտրոնում է իր նշանակությամբ, իմաստներով, հնարավորություններով,
անկախությամբ

և

ազատությամբ:

Իրենց

բողոքի

ցույցերի

ժամանակ

ակտիվիստները օգտագործում են իրենց մարմինները՝ արդեն իսկ ձևավորված
գերիշխող դիսկուրսների կողմից հեմոսեքսուալ մարմինը դիտարկելով որպես
շեղված, անտեսանելի, հիվանդ, վարակիչ և այլն:
Մարդը կարող է նաև իրեն դեր վերագրել՝ իր մարմնի վրա դաջվածքներ
անելով:

Հաղորդակցման

գիտակ

Դան

Բրոուերը

ուսումնասիրում

է

սերոպոզիտիվ անհատներին, որոնք որոշում են այնպիսի դաջվածքներ անել,
որոնք կմատնանշեն կամ կցուցադրեն իրենց ՄԻԱՎ-ի կարգավիճակը:
Ինչպես Դելուչայի վերլուծությունն է առաջարկում, դաջվածքները միջոց
են ՄԻԱՎ-ը կամ նմանատիպ երևույթները տեսանելի դարձնելու համար, ինչն
էլ

ՄԻԱՎ

ակտիվիստների

հիմնական

նպատակն

էր՝

խնդրի

մասին

բարձրաձայնել՝ այն տեսանելի դարձնելով: Բայց Բրոուերն իր մտահոգությունն
է հայտնում նման ինքնախարանման միջոցի վերաբերյալ. նման դաջվածքներ
կրելը վտանգավոր է. նա, ով զուգահեռաբար խախտում է առողջության
վերաբերյալ ակնկալիքները և մարտահրավեր է նետում հիվանդի վարքագծի
նորմերին, վտանգի տակ է դնում դաջվածք կրողի ինքնությունը՝ նրան
դարձնելով հիվանդություն կրող:

Եզրակացություն
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Մարդկային մարմինները ոչ վերբալ միջոցներով նորմավորելը միշտ էլ
դիմադրության է արժանանում: Բայց այս դիմադրությունը պատասխան է
կրում: Չնայած «The Mother of Plaza de Mayo» -ի ակտիվիստներն ավելի քիչ
ճնշման արժանացան, քան մյուսները, կառավարությունը նրանցից շատերին
պատժեց: Չնայած «The Guerilla Girls»-ի կանայք ավելի քան 15 տարի ակտիվ են
եղել, նրանցից շատերը թանգարաններում ու արվեստասրահներում հաճախ
թերագնահատված են եղել:
Չնայած վերջին 100 տարվա ընթացքում հագուստի աշխարհում էական
փոփոխություններ են եղել, անհատականության դրսևորումը հագուստի
միջոցով

շարունակում

է

սահմանափակումներ

կրել:

Մարգինալացված

մարմնիններից շատերը տեսանելի են դառնում, բայց դա ամենևին էլ չի
նշանակում, որ նրանք ընդունելի են: Եթե անգամ մարդը հասկանում է, որ
մարմնի

կատարողականությունը

բնական

չէ,

դա

չի

նշանակում,

որ

հեշտությամբ կարող է այն փոխել:
«Նետել աղջկա պես», «նետել տղայի պես» իրողությունները բավականին
հեռու են բնական կամ բնածին վարքագծերից: Սոցիալական նորմերն են
սովորեցնում մարդկանց նետել, նստել, խոսել, քայլել, շարժվել, հագնվել,
ժպտալ և լինել այն վիճակում, ինչն ընդունված է ըստ գենդերային նորմերի:
Մշակույթը որակավորում է այս կամ այն շարժումը՝ որպես այս կամ այն
գենդերին

հատուկ,

իսկ

նրանք,

ովքեր

չեն

հետևում

այդ

ամենին,

արհամարհանքի կամ ծաղրի են արժանանում: Ժամանակի ընթացքում այս
ամենը հանդես է գալիս բնականի մի մաս, դրա համար էլ մարդկանցից շատերը
գենդերային տարրերն ընդունում են որպես կենսաբանականի մի մաս՝
կարծելով,

որ

կենսաբանությունը

զերծ

է

սոցիալական

նորմերի

ազդեցությունից:
Չնայած

գենդերային

հաղորդակցության

երկտեսությունը

այս

պրակտիկաներից շատերը միացնում է գենդերային ավանդական դերերին և
չի սահմանում տարբերությունները՝ որպես անհավասարության ցուցիչներ,
հետազոտողներից շատերը կարծում են, որ այս դերերն ու տարբերությունները
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միմյանցից անջատ չեն և հավասար, այլ ուժային տարբերությունների
ցուցիչներ են. նրանք անջատ են և ստեղծում են անհավասարություններ:
Մարմինը կարևոր մի կետ է, որտեղ գենդերային ինքնությունները
ձևավորվում, զարգանում, պահպանվում կամ վերանայվում են:
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ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ (ԳԵՆԴԵՐԱՑԱԾ) ԼԵԶՈՒ (ԽՈՍՔ)
Երկրորդ

գլխում

ներկայացրինք

խորհրդանշական

հարաբերութ-

յունների, շփման և ազդեցության տեսությունը, ըստ որի՝ նշանակությունը,
իմաստը և ինքնությունը ձևավորում են հաղորդակցության միջոցով: Սակայն
լեզուն միայն տեղեկություն հաղորդելու կամ իրականությունն արտացոլելու
միջոց չէ: Այս գլխում այն դիտարկվում է

հռետորական և լեզվաբանական

տեսանկյուններից՝ բացահայտելու, թե ինչպես են սեռի (գենդերի) վերաբերյալ
դիսկուրսները ձևավորում սեռը (գենդերը): Մարդիկ խոսում են և իրենց
մարմինն ու ինքնությունը ձևավորում:
Ավստրալիացի գիտնական Դեյլ Սպենդերը (1985) նկարագրում է լեզուն
որպես աշխարհի դասակարգման և կառավարման միջոց: Լեզվի միջոցով է
մարդը

դառնում

մարդկային

համայնքի

մաս,

աշխարհը՝

իմաստալից,

բովանդակային ձևով կառավարելի։ Ահա այսպես մարդը ստեղծում է այն
աշխարհը, որտեղ նա ապրում է:
Այն, թե ինչպես է լեզուն անվանում կամ դասակարգում մարդուն՝ որպես
այս կամ այն սեռի և գենդերի, որոշում է, թե ինչպես է մարդն ընկալվում որպես
սեռ ու գենդեր: Օրինակ՝ այն պատճառով, որ անգլերենը (լեզուն) երկու
հակադիր սեռ է տարբերակում՝ արական և իգական, այն չի ընդունում
ինտերսեքսուալ մարդկանց գոյությունը: Լեզուն ունի ճնշելու, ժխտելու,
գերակայելու, իշխելու ուժ և այլն: Բայց լեզուն կարող է նաև ազատել,
ազատագրել, ուժ շնորհել և այլն:
Երբ
ենթարկվում

ուսումնասիրվում
միայն

է

մարդկանց

հաղորդակցությունը,
հաղորդակցման

քննության

բնույթը,

չի

փոխարենը

դիտարկվում հաղորդակցման նյութը: Հաղորդակցության բովանդակությունը
նույնքան կարևոր է, որքան ձևն ու ոճը: Այս պատճառով Ջեյն Միլսը
ներկայացնում է իր գիրքը՝ «Womanwords »-ը (1993)՝ նշելով. « Լեզուն միայն
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հաղորդակցության միջոց չէ…, այն նաև մշակույթի արտահայտումն է և դրա մի
մասը»։
Մի հարց է առաջանում. արդյո՞ք լեզուն արտացոլում է, թե՞ ստեղծում է
կամ պատճառ հանդիսանում սեքսիզմի: Իրականում այն երկուսն էլ անում է:
Մի կողմից լեզուն մշակութային գաղափարախոսության կրողն է, մյուս կողմից
այն նաև միջոց է, որով մշակույթը պահպանվում է որպես այդպիսին,
առաջարկում է այլընտրանքային աշխարհների տեսլականներ, իսկ այնուհետև
համակիր է դառնում դրանց գաղափարներին այնպես, որ հնարավորություն է
տալիս մարդկանց փոխելու իրենց հայացքներն ու տեսակետները:
Աշխարհը դիտել այլ կերպ նշանակում է նախևառաջ հասկանալ, թե
ինչպես ես տեսնում աշխարհը, նաև ընդունել, որ, այն ինչ տեսնում ես, քո իսկ
կառավարման ներքո է գտնվում: Լեզվաբան Ջուլյա Պենելոպեն (1990) նշում է.

«Այն, ինչ ասում ենք, մենք ենք կամ հենց այդպիսին ենք մենք: Ստեղծելով
դիսկուրսի տիրույթ, որն արտացոլում է աշխարհն ընկալելու մեկ այլ ձև՝
պահանջելով, որ հասկանանք, թե ինչպես է լեզուն, որը մենք կիրառում ենք,
ցույց տալիս, թե ինչպես ենք մենք մտածում»:
Հաղորդակցության

խնդիրներն

են՝

հասկանալ,

թե

ինչպես

են

մշակույթները սովորեցնում գենդեր և հարկադրում սեռ, և թե ինչպես
վերանայել գենդերի ու սեռի կառուցվածքը: Այսպիսով՝ մենք դիտարկում ենք
հաղորդակցության

այն հատվածները,

որի միջոցով սեռն ու գենդերը

ձևավորվել են, և որը նաև իր հերթին ձևավորել է աշխարհը: Սեռը զուտ ինչ-որ
բան չէ, իսկ գենդերը պարզապես մարդու ձեռքում չի գտնվում, այլ երբ
ուսումնասիրվում է գենդերն ու սեռը, ուսումնասիրվում է նաև դրանց դերն ու
առկայությունը հաղորդակցության մեջ:
Ճարտասանության մասնագետ Քենեթ Բրքը (1966) փաստում է, որ
մարդկային արարածները խորհրդանիշ կերտող, ստեղծող, օգտագործող և
թյուր մեկնաբանող էակներ են: Նա հարց է առաջադրում՝ արդյո՞ք մենք
ուղղակի օգտագործում ենք բառեր, թե՞ գուցե նաև դրանք են օգտագործում մեզ:
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Ավելի ուշ՝ 1975 թվականին, լեզվաբան Ռոբին Լակոֆը պատասխանում է
նշված հարցին. «Լեզուն մեզ՝ մարդկանց, օգտագործում է այնքան, որքան մենք՝

մարդիկ, գործածում ենք՝ այն »: Բրքի հարցը և Լակոֆի պատասխանը
ուղղորդեցին ուսանողներին՝ բացահայտելու այն ուղիները, որոնցով բառերն
ազդում էին մարդկանց միմյանց ու աշխարհի հետ նրանց շփման և
հաղորդակցման վրա:
Բրքը

(1966)

նկարագրում

է,

թե

ինչպես

են

բառերը

միասին

հաղորդակցվում և շփվում՝ գաղափարախոսություն կազմելու համար, և թե
ինչպես նույն գաղափարախոսությունն իր հերթին ազդում է մարդկանց
գործելակերպի վրա. գաղափախոսությունը նման է հոգուն, որը մարմնին է
միանում: Այն ստիպում է մարմնին որոշակի ձևով գործելու, և նույն մարմինը
բոլորովին այլ կերպ կգործեր, եթե ուրիշ գաղափարախոսություն կրեր իր
ներսում:
Գենդերը հաղորդակցության մեջ ուսումնասիրության, ինչպես նաև սեռի
և գենդերի մասին լեզուն սկսում է կառավարել մարդկային մարմինը՝
ստիպելով վերջինիս նստել, կանգնել կամ այս կամ այն կերպ գործել: Գենդերի
և սեռի մասին բառերը ձևավորում են գաղափարախոսություններ, ինչպիսիք
են՝ հայրիշխանություն (պատրիարխատ), գենդերային երկհամակարգ և

հետերոնորմատիվություն :
Այս գլխում կուսումնասիրվեն լեզվական որոշ կաղապարներ, որոնք
մարդկանց ստիպում են

վարվել մի կերպ և ոչ թե այլ կերպ: 3-րդ գլխում

ներկայացվեց, թե ինչպես են մարդիկ

կիրառում լեզուն, իսկ այս գլխում

կուսումնասիրվի, թե ինչպես է լեզուն օգտագործում մարդկանց :

Տեսություններ: Լեզվի ուժ
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Լեզվի և խոսքի վերաբերյալ խնդիրները երկար ժամանակ կանանց
շարժման ուշադրության կենտրոնում են եղել: 1300-ական թվականներից մինչև
1700-ական թվականները կանայք պայքարում էին կրթություն ստանալու
իրավունքի համար, որպեսզի իրենց խոսքը հասանելի դառնար: 1800-ական
թվականներին վերջին և 1900-ական թվականների սկզբին ֆեմինիստների
առաջին հոսքը պայքարում էր իր ձայնն ունենալու և լսելի դարձնելու, այն է՝
խոսելու համար թե՛ հասարակական հարթակներից, թե՛ ընտրելու, քվեարկելու
միջոցով:
1900-ական թվականների վերջին ֆեմինիզմի երկրորդ հոսքը պայքարում
էր հանուն լեզվի, որի միջոցով նրանք կարող էին խոսել իրենց կյանքի և փորձի
մասին: Լեզվի ուժի միջոցով կարող էին ձեռք բերել ազատություն և
վերաձևափոխել, սահմանագծել ու մեկնաբանել իրականությունը:
1963 թվականին իր աշխատության մեջ, որը կոչվում էր «The Feminine

Mystique», Բետի Ֆրիդանը մի ենթագլուխ է ներառում՝ «Անանուն խնդիր» («The
Problem That Has No Name») վերնագրով, որում նա գրում է. «Խնդիրն առկա է,
բայց բարձրաձայն չի արծարծվում․ տարիներ շարունակ այն խորը թաղված է
ամերիկուհիների մտքում» (էջ 11): Խնդիրը կանանց ընդհանուր վրդովմունքն էր
ու մտահոգությունը, որն առաջացել էր սեքսիզմի պատճառով:
Կանանց այս պահանջի, ինչպես նաև մյուս մարգինալացված խմբերի
կարևորությունը, դառնում է հստակ և պարզ, երբ ուսումնասիրվում է լեզվի
մասին տեսություններից մեկը, որը բացահայտում է լեզվի ուժը: Բազմաթիվ
տեսաբաններ բավականին հարուստ բառապաշար են տրամադրում, որի
միջոցով փորձում են պարզ դարձնել, թե ինչու նրանք, ովքեր մտահոգ են սեռի
ու գենդերի հավասարության հարցերով, այդքան մեծ ուշադրություն են
դարձնում լեզվին՝ մեծ կարևորություն տալով դրան: Լեզուն ձևավորում է
աշխարհը՝ ուղղելով մարդկանց ուշադրությունը մի և ոչ թե մյուս ուղղությամբ:
Հետևյալ տեսությունները բացատրում են անհատական և առանձին բառերի
կարևորությունը, խորհրդանիշների համակարգի ուժը, և թե ինչպես որոշ
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խորհրդանիշային համակարգեր կարող են իշխող դիրք ունենալ մյուսների
նկատմամբ: Բառերը երբեք չեն դիտարկվում զուտ բառեր։

Լեզվական հարաբերականություն

Ըստ Սապիր-Ուորֆ հիպոթեզի, որը նաև հայտնի է որպես լեզվական
հարաբերականության

տեսություն,

լեզուն

ազդում

է

մարդկանց

աշխարհայացքի ձևավորման վրա, այսինքն՝ այն բանի վրա, թե ինչպես են
մարդիկ ընկալում աշխարհը: Էդվարդ Սափիրն այսպես է նկարագրում
երևույթը (1929/1958)։ Մարդկային արարածները օբյեկտիվ աշխարհում, այն է՝
իրականության մեջ, միայնակ չեն բնակվում. նրանք էապես կախված են այն
լեզվից,

որը

դարձել

է

նրանց

համար

հաղորդակցության

միջոց:

Իրականությունները և աշխարհները, որտեղ տարբեր հասարակություններ
ապրում են և գոյակցում, տարբեր իրականություններ ու աշխարհներ են, և ոչ
թե զուտ նույն աշխարհը, որին տարբեր պիտակավորումներ են տրված:
Մենք

լսում

և

տեսնում

ենք՝

համաձայն

այս

կամ

այն

բանի,

որը

հասարակություն է ստեղծում:
Չնայած նրան, որ մարդիկ գիտեն՝ իրերը գոյություն ունեն՝

լեզվից

անկախ կամ լեզվից դուրս, նրանք չեն կարող իմանալ, թե ինչ են նշանակում
այդ իրերն առանց լեզվի կիրառման:
Սա չի նշանակում, որ մարդիկ ունակ չեն մտածելու սահմանից այն կողմ,
որը լեզուն է որոշել: Մարդկային լեզուն ստեղծում է ուղիներ, որի միջոցով
մարդը փորձում է հասկանալ աշխարհը, և որքան շատ է մարդը ճամփորդում
այդ ուղիներով, այդքան ավելի դժվար է նրա համար դառնում մտածել այդ
ամենից դուրս, որովհետև լեզուն մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում է նրա
վրա, ինչին մենք հավատում ենք, որ գիտենք: Լեզուն սահմանում է մեր
գիտելիքի սահմանները, բայց միաժամանակ այն հնարավորություն է տալիս
տեսնելու ավելին՝ այդ սահմաններից էլ դուրս:
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Եզրույթաբանական դիտարկում (Terministic Screens). խորհրդանիշների

հավաքածու, որը դառնում է էկրանի նման մի բան, որի միջոցով աշխարհը
իմաստ է ձեռք բերում մարդկանց համար:

Լեզվի ուժի դիտարկումը միայն լեզվաբանությամբ պայմանավորված չէ,
այլ

առհասարակ

հումանիտար

գիտությունների

պահանջից

ելնելով

է

կատարվում: Բրքը կենտրոնանում է այն իրողության վրա, թե մարդու
էությունը՝

որպես

բանական

և

մարդկային

էակ,

պայմանավորված

է

խորհրդանիշներ օգտագործելու ունակությամբ: Նա սահմանում է մարդկանց
որպես խորհրդանիշներ օգտագործող, իսկ երբեմն էլ սխալ կերպ օգտագործվող
արարածներ ( Burke, 1966, էջ 16): Նա նաև փաստում է, որ խորհրդանիշ
ձևավորելն ու օգտագործելն ամենաեզակի ունակություններից մեկն է, որը
բնորոշ է մարդուն: Եվ միայն Բրքը չէ, որ լեզուն գիտական ուշադրության և
մարդկային եզակիության կենտրոնում է դնում: Կանադացի հեղինակ Ջանեթ
Արմստրոնգը (1990) բացատրում է սա բնիկ ամերիկացիների տեսանկյունից.
«Մենք խոսում ենք իրերի մասին, որոնք ձևավորել են մեզ որպես այդպիսին՝

որպես մտածող, բանական, քայլող և բոլորովին տարբեր կենդանական
աշխարհի ներկայացուցիչներից: Երբ մենք մտածում ենք հոգևոր այն կետի
մասին, որից մեր մտածողությունը ծագել է և զարգացել, բառերն այդժամ
դառնում են սուրբ և հոգևոր, քանի որ գալիս են հենց այդ տեղից»։
Բառերն անջատ գոյություն չունեն, այլ հանդես են գալիս միասին,
որպեսզի

ձևավորեն

«եզրույթաբանական

դիտարկում»

ասվածը,

որ

կենտրոնացնում է և ուղղում մարդկանց ուշադրությունը այլ բանի փոխարեն
կոնկրետ մի բանի վրա:
Բրքի՝ լեզվի տեսությունն ընդգծում է անգամ ոչ զգայական գիտական
երևույթների

ու

անվանակարգության

պարտադիր

համոզիչ

բնույթը:

Հաղորդակցությունն ինքնին համոզիչ բնույթ է կրում, որովհետև եթե անգամ
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որևէ եզրույթ իրականության արտացոլումն է, ապա այն իր իսկ բնույթով պետք
է լինի իրականության հստակ ընտրություն , հետևաբար պետք է գործի նաև
որպես իրականությունից ուշադրությունը շեղելու միջոց:
Հետևյալ օրինակը կօգնի ավելի պարզ դարձնել Բրքի տեսակետը:
Վերարտադրողականության ազատ ընտրությունը և հղիության արհեստական
ընդհատումը

հռետորական

որակավորում

ունեցող

հարցադրումներ

և

երևույթներ են ԱՄՆ-ում: Այս ամենի շուրջ կա երկու հակադիր մոտեցում՝

նախակյանք և նախընտրություն : Մարդիկ, որոնք նախակյանք տիպին են
պատկանում,

վերաբերում

են

իրականությանը

(այս

պարագայում

իրականությունը ձևավորված պտուղն է արգանդում) որպես երեխայի, իսկ

նախընտրության պատկանողները վերաբերում են իրականությանը որպես
պտղի (fetus): Յուրաքանչյուր եզրույթը ընտրում, շեղում և արտացոլում է
իրականությունը որոշակի ձևով:

Երեխան ճշգրտորեն և նրբորեն արտացոլում է իրականությունն այնպես,
որ որոշ մարդիկ հարցնում են՝ երբ է երեխան ծնվելու, և որոշ մարդիկ վիժումն
ընկալում են որպես երեխայի կորուստ: Երեխան ընտրում է՝ ընդգծելու համար
իրականության որոշակի կողմեր. այն ուշադրությունը կենտրոնացնում է նրա
վրա, թե ինչպես է իրականությունն ամբողջապես ձևավորվում որպես
մարդկային էակ` հղիության շրջանից և տեղանքից անկախ: Մարդը կարող է
երեխային միայնակ թողնել սենյակում՝ իր օրորոցի մեջ, մինչդեռ երբ նա
արգանդում է, այն չի կարող առանձնացվել իր տեղանքից: Երեխան նաև մի
շարք այլ հարաբերություններ է ընտրում շրջակա միջավայրի ու այլ մարդկանց
հետ. նա ունի մայր ու հայր, և ոչ թե կին ու տղամարդ: Երեխան նաև դրական
զգացողություններ է առաջ բերում, որովհետև նրա լույս աշխարհ գալը
սովորաբար տոնում են և ողջունում: Մարդիկ երեխաներին համարում են
անմեղ և մաքուր էակներ: Եվ երբ նրանք սկսում են դիտարկել երեխայի
գոյությունը՝ իրականությունը՝ որպես տարբեր և մարդկային առանձին էակ,
հետևաբար

երեխայի

գոյությունը

դադարեցնելը

հավասարազոր

մարդասպանություն գործելուն։
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է

Իրականության այս կամ այն մասն ընտրելիս երեխան իրականության
որոշ հատված ներկայացնում է նաև որպես

շեղում: Նա շեղում է

ուշադրությունից այն փաստը, որ իրականությունը կնոջ մարմնում է գտնվում
կամ տեղակայված, ինչպես նաև այն, որ կինը, բացի մայր լինելուց, կարող է
լինել նաև այլ դեր ունենալ: Ըստ այս մոտեցման՝ եթե կա երեխա, կա նաև մայր:
Այն

ձևով,

որ

երեխան

արտացոլում

է,

շեղում

կամ

ընտրում

իրականության մաս կամ մասեր, նույն կերպ անում է նաև «պտուղ» եզրույթը:
«Պտուղը» նրբորեն արտացոլում է իրականության այն հատվածները, որ
«երեխա» եզրույթը մասամբ շեղում է կամ չի ներկայացնում: Այն արտացոլում է
իրականությունը, որը նկարագրվում է բժշկական ու գիտական եզրույթներով,
այն, որ հղիության փուլեր գոյություն ունեն, և պտուղը չի կարող գոյություն
ունենալ առանց պտղակրի, այն է՝ կնոջ: Այսինքն՝ «պտուղ» հասկացությունը
հակառակ կողմից է ներկայացնում իրականությունը. երեխաներն ունեն
մայրեր, մինչդեռ կինը համարվում է պտղակիր:
Բժշկական իրականությունն ընտրելիս կամ նկարագրելիս պտուղը
ընդգծում է այն փաստը, որ ինքը

դեռևս լիարժեք ձևավորված մարդկային

արարած չէ: Եթե երեխա պատերացնելիս հնարավոր է նաև պատկերացնել
նրան գուրգուրելու կամ խնամելու ու սիրելու գործընթացը, ապա պտղի
պարագայում դա անհնար է: «Պտուղ» եզրույթն ընդգծում է ոչ լիարժեքության
գաղափարը:
Ընտրելու գործընթացի պահին պտուղն շեղում է ուշադրությունը մի
շարք բաներից, որոնք երեխան ընտրում է՝ նկարագրելու համար: Պտուղը
ուշադրությունը շեղում է այն

զգացմունքայնությունից, որն առաջացնում է

«երեխա» եզրույթը: Այն անգամ բացառում է այն գաղափարը, որ պտղի
հեռացնելը կարող է դիտարկվել որպես մարդասպանություն: Պտուղը չի
սպանվում, այլ հեռացվում է, և տեղի է ունենում հղիության ընդհատում:
Ի վերջո, բառերը պարունակում են անուղղակի հորդոր՝ աշխարհը
տեսնելու մի կերպ, այլ ոչ թե այլ ձևով: Բառերն ազդում են մեր դիտարկումների
բնույթի վրա: Այնուամենայնիվ, 1966 թվականին Բրքն ավելի հեռուն է գնում իր
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դիտարկումների

մեջ:

Դիտարկումներից

շատերը

պարզապես

կոնկրետ

եզրույթների առնչություն են ներկայացնում: Մարդիկ տեսնում են միայն այն,
ինչ իրենք անվանում են, կամ ինչի համար նրանք բառեր ունեն:
Պենելոպեն

(1990)

ընդլայնում

է

այս

վերլուծությունը

սեռային

(գենդերային) տեսակետից՝ ընդգծելու համար, թե ինչպես են սեքսիզմի
համակարգերն ազդել բառերի ու դրանց ընտրության վրա։ Լեզուն ուղղում է
մեր ուշադրությունը միայն կոնկրետ որոշակի փաստերի, իրողությունների ու
երևույթների վրա՝ դրանով իսկ դժվարացնելով մեզ համար ընդունելի կամ
ըմբռնելի մի շարք այլ երևույթներ, որոնց համար ինքը նկարագրություն չունի:
Մենք կարող ենք բնութագրել զգացմունքներ և մի շարք այլ հասկացություններ
այն պարագայում, երբ դրանց համար նախատեսված սեռ, կոնկրետ բառեր
գոյություն չունեն: Եվ անգամ այդ ամենը նկարագրելու համար համբերություն
ու որոշ ժամանակ է պահանջվում:
Լեզվի այս բացը կքննարկենք հաջորդ գլուխներում՝ բառերի իմաստային
անհավասարակշռությանն անդրադառնալիս։

Ձևակերպում և կաղապարում

Այս

տեսությունը

զարգացրել

է

ճանաչողական

լեզվաբանության

մասնագետ Ջորջ Լակոֆը 2003 թվականին՝ առաջարկելով և զարգացնելով այն
միտքը,

թե

ինչպես

մտածողության

վրա

է փոխաբերություն
անգիտակցականի

երևույթը

ազդում

մակարդակում:

ու

գործում

Օրինակ՝

նա

բացատրում է, թե ինչպես է հարկ (tax) երևույթը որպես բեռ կամ ծանրություն
ազդում մարդկային մտածողության և դրա ընկալման վրա: Մարդիկ ուզում են
ազատվել այս բեռից: Կաղապարման այս ոճը արդիական է ամերիկյան
քաղաքականության մեջ: Իսկ ինչ կլինի այն դեպքում, երբ նույն հարկն ընկալվի
ոչ թե բեռ կամ ծանրություն, այլ քաղաքացիական պարտականություն: Մարդիկ
կարող են իրենց պատկերացումները փոխել այս կամ այն հասկացության
վերաբերյալ՝ ձևավորելով հասկացական այլ փոխաբերություններ:
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Անգամ այն եզրույթները, որոնք կարծես գրեթե ընդհանուր ոչինչ չունեն
սեռ (գենդեր) երևույթի հետ, կարող են կաղապարել կամ ձևավորել դրան
առնչվող մի շարք հասկացություններ: «Կախվածությունը»

կամ «կախումը»

ցույց է տալիս կաղապարելու իրական ուժը: Եթե անձը հարկ չվճարող
քաղաքացի է, ապա համարվում է, որ նա ապրում է կախյալ վիճակում:
Փիլիսոփայության պրոֆեսոր Նենսի Ֆրեյզերը
Լինդա

Գորդոնը

(1994)

վերլուծում

են,

թե

և պատմության պրոֆեսոր
ինչպես

«կախյալ»

կամ

«կախվածություն» եզրույթը զարգացել է և ներթափանցել բարեկեցության
ոլորտ, և թե ինչպես է այդ իմաստը որոշակի կոնկրետ գաղափարախոսություն
ներկայացնում, երբ կախյալ վիճակին կցվում են «ալկոհոլ» կամ «թմրադեղ»
եզրույթները։
Չքավորների խնդիրներին անդրադառնալը, միայնակ մայրերին՝ որպես
կախյալ

վիճակում

գտնվողներ

ներկայացնելը

դիտարկվում

են

որպես

անհատական, բարոյական, հոգեբանական ու տնտեսական բնույթի խնդիրներ:
Եզրույթը, կցվելով այս ամենին, սկսում է կրել խիստ ընդգծված բացասական
երանգ և փոփոխություն: Այն նաև կրում է զգայական, հուզական և տեսողական
(վիզուալ)

զուգորդություններ

մշակույթում,

կնոջ

(ասոցիացիաներ):

վերաբերմամբ

«բարեկից

Այսօր

կախյալ

ամերիկյան

վիճակ»

ասելով,

պատկերացնում են երիտասարդ, չամուսնացած սևամորթ կին՝ սեռական
անհավասարակշիռ պահվածքով: Բայց այս նույն եզրույթը բոլորովին այլ
նկարագիր է ունեցել տարիներ առաջ. նախաարդյունաբերական շրջանում
անգլերենում «կախյալին» համարժեք հոմանիշ էր «ենթակա գտնվելը» կամ
«ենթակայությունը»: Բայց այս նույն ենթակայությունը դիտարկվում էր որպես
կանոնական

(նորմատիվ)

երևույթ

և

ոչ

թե

շեղում:

Կախյալ

վիճակը

մատնանշում էր տնտեսական կարգավիճակ և ոչ թե անձնական արատ:
Արդյունաբերական ժամանակահատվածում «կախյալ» բառի իմաստը
փոխվեց՝

փաստելով

անցում

սոցիալական

հարաբերությունից

դեպի

սոցիոլոգիականի, քաղաքականի և տնտեսականի: Այն արդեն մատնանշում է
անհատականին բնորոշ գծեր: 19-րդ դարի վերջին և 20-րդի սկզբին, երբ
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ամերիկյան

հասարակությունը

հետարդյունաբերական

ժամանակաշրջան

թևակոխեց, բառն այլ երանգ ստացավ և դրսևորեց՝ հատելով բարեկեցության
սահմանները:

«Կախյալ» բառի առնչությունը «կին» հասկացությանը ևս պատահական
բնույթ չի կրում: 1950-ական թվականներին «կախյալ» բառը սերտորեն
առնչվում էր «կանացիություն» հասկացությանը։

Լեզուն որպես ուժ

Ջուլիա Պենելոպեն (1990) քննում է Ջորջ Լակոֆի կաղապարման

տեսությունը ՝ նշելով, որ մի շատ կարևոր կետ պակասում է այնտեղ, որովհետև
Լակոֆը չի հարցնում, թե ինչու են հայրիշխանական (պատրիարխական)
մշակույթում փոխաբերական որոշ հասկացություններ ավելի հայտնի, քան
մյուսները։ Խլացված (կամ լռեցված) խմբերի (կամ ձայների) տեսությունը (ԽԽՏ)
հայրիշխանական ընդհանուրի (կամ ամբողջականի) դիսկուրսի միջոցով
(ՊԸԴ) պատասխան է տալիս այս ամենին։

ԽԽՏ

Երբ Բետի Ֆրիդանը գրեց՝ «խնդիրը, որ չունի անուն (անանուն խնդիրը)»,
նա այդ ժամանակ գիտակցեց կարևոր մի բան. անգլերենը իր լեզվակիրներին
հավասարապես չի ծառայում: Լեզուն սոցիալական միավոր է: Այն ստեղծվում
է, պահպանվում և փոփոխվում օգտագործողների կողմից, բայց օգտատերերից
ոչ բոլորն ունեն հավասար հնարավորություն լեզվի վրա ազդելու: Նրանք,
ովքեր պատկանում են գերիշխող խմբերին, ավելի շատ ազդեցություն ունեն
տվյալ մշակութային տիրույթում կիրառվող լեզվի նկատմամբ:
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Բառարանների պատմությունը, ինչպես նաև անգլերենի պատմությունը
ցույց են տալիս այդ անհավասար ուժը: Անգլերենը մասնավորապես զարգացել
է սպիտակամորթ հոգևորականների և գիտնականների կողմից: Մինչև
ժամանակակից դարաշրջանը բառարանագրության մեջ մասնագիտացված են
եղել կրթված սպիտակամորթ տղամարդիկ: Նրանք պատասխանատու են եղել
այս կամ այն բառի ընտրության, բառարանում դրա ամրագրման, սահմանման
ու շրջանառության համար: Նրանց նախնական և հիմնական նպատակն է եղել
ստեղծել բառային կամ լեզվական կանոնների (նորմերի) շարք, որը հատուկ է
կոնկրետ հասարակությանը՝ լեզվակիրներին տվյալ ժամանակահատվածում
( Kramarae & Treichler, 1992: 4 )՝ այսպիսով իսկ պահպանելով «status quo»-ն և
ղեկավարելով լեզուն, ինչպես նաև խլացնելով նրանց լեզուն կամ ձայնը, ովքեր
ղեկավարման այդ տիրույթից զուրկ են կամ դուրս:
Սոցիալական մարդաբանները՝ Էդվին Արդեները և Շիրլի Արդեները,
նախապես առաջ քաշեցին վերոնշյալ ԽԽՏ-ն՝ բացատրելու տեսությունը, թե
ինչու որոշ մարդիկ անկարող են արտահայտվել, կամ նրանց հասու չէ իրենց
ձայնը լսելի դարձնել անգամ այն պարագայում, երբ ֆիզիկապես նրանք ունակ
են խոսելու: Տեսությունը բացահայտում է, թե ինչպես իշխող ու ենթակա
խմբերը նշված մշակույթում ունեն մշակութային տարբեր սահմաններ և լեզվի
վերաբերյալ գաղափարներ, և սրանք ուղիներ են, որոնց միջոցով իշխող խմբերը
կարող են մյուսների ուժը խափանել կամ սահամանափակել

( E.

Ardener, 1973):
Իրենց լռեցված դիրքի պատճառով՝ ոչ իշխող խմբի անդամները իրենց
մտքերին պարբերաբար այնպիսի ձև պետք է հաղորդեն, որն ընդունելի լինի
իշխող խմբերի կողմից: Նրանք չունեն այնպիսի բնական կամ հեշտ մուտք դեպի
հաղորդակցում, որն ունեն իշխող խմբի ներկայացուցիչները: Այս ամենն
ազդում է ոչ միայն նրանց խոսքի քանակի, այլ նաև բովանդակության, խոսելու
ժամանակահատվածի, հաղորդակցման ոճի վրա և այլն ( S. Ardener, 2005 ):
Այդպիսի օրինակ են աֆրոամերիկացիները, որոնք խոսում են սև կամ
սևականների անգլերենով: Ճիշտ անգլերեն խոսելու ճնշումը հարկադրանքի մի
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ձև է՝ սովորելու ու խոսելու սպիտակամորթների անգլերենով, որպեսզի իրենց
ընդունեն իշխող սպիտակամորթների մշակույթում: Չնայած նրան, որ 1966
թվականին Կալիֆորնիայի նահանգն ընդունեց Էբոնիքսը (սևականների
անգլերենը)

որպես

երկրորդ

լեզու,

իսկ

1997

թվականին

Ամերիկայի

լեզվաբանական հասարակությունը՝ «սև » անգլերենը՝ որպես իրավական լեզու՝
իր իսկ սեփական քերականական կառուցվածքով, իմաստաբանությամբ և
ոճաբանությամբ ( LSA Resolution, 1997 ), այն դեռևս լիովին ընդունված չէ
ամերիկյան իշխող մշակույթում:
Հաղորդակցման մասնագետ, պրոֆեսոր Չերիս Կրամարեն (1981) ավելի
ընդլայնեց Արդեների տեսությունը՝ բացահայտելու հաղորդակցության դերը
գերիշխանության գործընթացում՝ կենտրոնանալով այն բանի վրա, թե ինչպես
է տղամարդը՝ որպես իշխող խումբ, խոչընդոտում կնոջ գործունեությանը: Նա
նկարագրում է, թե լռեցման գործընթացը ինչպես է տեղի ունենում երկու
մակարդակներում։
1. Կանայք, ինչպես նաև այլ ենթակա խմբերի անդամներ, այնքան ազատ
չեն կամ ունակ, որքան տղամարդիկ՝ ասելու՝ ինչ իրենք են ուզում, երբ և
որտեղ ուզում են, որովհետև բառերը ու նորմերը ձևավորվել են իշխող
խմբի՝ տղամարդկանց կողմից:
2. Կանանց

ընկալումը

տարբերվում

է

տղամարդկանց

ընկալումից,

որովհետև կանանց ենթակայությունը նշանակում է, որ իրենք կյանքն
ապրում են տարբեր ձևով: Այնուամենայնիվ, խոսելու համար բառերն ու
նորմերը հարմարված չեն կանանց կյանքին ու նրանց փորձին:
Միջմշակութային հաղորդակցության գիտակ Մարկ Փ. Օրբը (1998)
ավելի է ընդլայնում ԽԽՏ-ն՝ տարածելով այն տարբեր ազգային (էթնիկ) խմբերի,
կանանց, ԼԳԲՏ-ի վրա և նրանց վրա, ովքեր սոցիալ-տնտեսական ցածր դասի
ներկայացուցիչներ

են,

որպեսզի

զարգացնեն

համամշակութային

հաղորդակցության վերաբերյալ մի ընդհանուր տեսություն:
Օրբը

առանձնացնում

է

այն

գործոնները,

որոնք

ազդում

են

հաղորդակցության վրա՝ ոչ իշխող խմբերից դեպի իշխող խմբի անդամները։
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Տեղակայված լինելով փորձի որոշակի կոնկրետ դաշտում, որը կառավարում է
իրենց ընկալումները, ինչպես նաև գործելու ունակությունը,
հաղորդակցական

փորձերը,

ռազմավարորեն

համամշակութային

կորդեգրեն

տարբեր

խմբի

անդամները

ձև՝

համաձայն

հաղորդակցության

հաղորդակցության մոտեցումների, որպեսզի բավարարեն տվյալ իրավիճակի
պահանջները: Այս տարրերը ազդում են հաղորդակցության գործընթացի վրա,
ինչպիսին են՝ ընդհանրություններ ընդգծելը, գրաքննությունը սեփականի
անձի նկատմամբ, հակադրություններից խուսափելը և այլն:
ԽԽՏ-ն մի ուղի է առաջարկում՝ հասկանալու, որ պարզապես կանանց ու
մյուս ճնշված խմբերի ձայներն ավելացնելը հավասարություն չի ապահովում:
Իշխող խմբերը լռեցնում են մյուսների ձայնը իշխող դիսկուրսի միջոցով:
Նրանք, ովքեր դիմադրում են, կա՛մ պետք է որդեգրեն դիսկուրսը, կա՛մ պետք է
փոխեն այն:
Օրբը նշում է, որ ԽԽՏ-ն ամրագրված (ֆիքսված) կարգավիճակ չունի: Այն
անընդմեջ փոփոխվում է և վերանայվում հաղորդակցության միջոցով: Ճնշված
և ենթակա խմբի անդամները կարող են խոսել խնդիրների մասին՝ առանց
դրանք անվանելու:
1960-ական թվականներին ԱՄՆ-ում միջին դասի սպիտակամորթ
կանայք փորձեցին խոսել մի շարք հարցերի մասին, որոնք տաբու էին
հանդիսանում,

օրինակ՝

սեռականության

մասին՝

այդպիսով

իսկ

բարձրացնելով գիտակցությունն այդ ամենի վերաբերյալ (Campbell, 1973 ): Գրող
Գլորիա Անզալդուան ակադեմիական աշխատություններում կիրառում է
«պոեզիա», «սլանգ» և «հայհոյանք» բառերը ( Palczewski, 1996 ):
Հանրալեզվաբան Բրայ Կաչրուն (1982) արձանագրում է մի շարք
ուղիներ, որոնց միջոցով անգլերենը որպես երկրորդ լեզու կիրառողները
որդեգրում են լեզուն, որպեսզի ավելի լավ արտացոլեն իրենց աշխարհայացքը՝
հիմք

դառնալով

և

նպաստելով

անգլերենի

մի

շարք

տարբերակների

զարգացմանը:
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ՊԸԴ

Պենելոպեն (1990) կենտրոնանում է քերականական կանոնների վրա,
որոնք ձևավորում և կառավարում են լեզուն, ինչպես նաև բառերը: Նա
փաստում

է,

որ

անգլերենը

հայրիշխանությանը

չեզոք

լեզու

(պատրիարխատին)՝

չէ,

քանի

որ

ստեղծելով

աջակցում

է

հայրիշխանական

ընդհանուր դիսկուրս (patriarchal universe of discourse (PUD)):
Դիսկուրսի
իրականության

համընդհանրությունը
մշակութային

մի

կամ

կաղապար

դիսկուրսի
է

(մոդել),

որը

տիեզերքը
մարդիկ

օգտագործում են ամեն օր՝ որոշելու ինչպես գործել և ինչ ասել կոնկրետ
համատեքստում: Դա նույնն է, ինչ, այսպես ասված, համաձայնության կամ
համերաշխության իրականությունը, իսկ նրանք, ովքեր ընդունում են դրա
պայմանները՝ փաստելով, որ այն իրականության ճշգրիտ նկարագրությունն է:
Իրականում մարդիկ այնքան ամուր կարող են կառչած լինել վերոնշյալ
համագործակցային մշակույթին, որ դրա համոզմունքներին ու կանխատեսումներին կարող են անգամ փոխարինել հակասական ապացույցները:
Կոնսենսուսային իրականության գոյությունը բացատրում է, թե ինչու
սեռի (գենդերի) վերաբերյալ քննադատաբար մտածողություն զարգացնելն
այդքան դյուրին չէ: Լեզվական համակարգը ստիպում է մարդկանց տեսնել
իրերը

որոշակի

կոնկրետ

ձևով:

Օրինակ՝

համաձայն

կոնսենսուսային

իրականության գոյության՝ կա միայն երկու սեռ, այս սեռերը հակադիր են, իսկ
բառերը,

որոնք

օգտագործվում

են՝

սեռերի

մասին

խոսելու

համար,

իմաստաբանորեն միմյանց համարժեք չեն: Պենելոպեն փաստում է, որ ՊԸԴ-ն
աշխարհը բաժանում է երկու անհավասար, կարծրատիպային ոլորտների և
անգլերենի բառապաշարի առանձին մասերի, որոնք անվանում են մարդկանց,
նրանց վարքագծերը, վերաբերմունքն ու գործունեությունը:
Պենելոպեի վերլուծության մեջ մի հետաքրքրիր փաստ կա, որը
բացակայում է նախորդների մոտ. նա նշում է, որ հենց մարդն է հասկանում ու
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ընդունում, որ լեզուն ուժ ունի: Մարդը պետք է սկսի մտածել նրա մասին, թե
ինչպես են ուժ և իշխող դիրք ունեցողները կիրառում լեզուն, որպեսզի
պահպանեն իրենց ուժը և տարածեն նաև այն հետագայում, օրինակ՝ մերժելով
կրթությունը կամ հռետորական ճառերի ֆորումներին մասնակցելը, ծաղրելով
մյուսներին նրանց լեզվի համար (օրինակ՝ բնիկ ամերիկացիներին), լեզվի ճիշտ
կիրառման կանոններն անընդմեջ շրջանառելով (ճիշտ անգլերենը՝ որպես
դասի և ռասայի ցուցիչ) և լեզուն համակարգելով այնպես, որ վերջինս
կարողանա քողարկել հենց այդ նույն ուժը:

Լեզուն կարելի է կիրառել՝ ճնշելու համար

Վերոնշյալ մասում քննարկեցինք և նկարագրեցինք ընդհանուր ուղիներ,
որտեղ լեզվի միջոցով իշխող խմբերը ստեղծում են իրականությունը: Այժմ
կքննենք լեզվով պայմանավորված սեռային (գենդերային) արտոնությունների
մի քանի կոնկրետ օրինակներ:
Լեզվաբան Դեբորահ Քամերոն (1998) նշում է, որ լեզուն գաղափարական
է, այսինքն՝ կրում է գաղափար: Նույն իրականությունը կարելի է ներկայացնել
մի շարք տարբեր ձևերով, իսկ լեզվական պայմանականությունների ուժը
ճշգրիտ ընտրության մեջ է, որով էլ ներկայացվում է աշխարհը։ Վերջինս էլ
այնպես է անում, որ իրականության միակողմանի ներկայացումը և ըմբռնումը
թվա միակ, անկրկնելի և բնական ուղի:
Երբ տվյալ նյութի շրջանակներում ուսումնասիրվում են լեզվում
սեքսիզմի դրսևորման օրինակներ, պետք է հիշել, որ այդ օրինակները
հիմնականում բերվում են ամերիկյան համատեքստից: Քննարկման նպատակն
է ներկայացնել, թե ինչպես են լեզվական որոշ կաղապարներ սեռային ու
գենդերայի

անհավասարություն

սերմանում:

Հուսանք,

որ

այսուհետև

ընթերցողը նույնպես կկարողանա տարբերակել այդ կաղապարները և
զարգացնել քննադատական ու ճիշտ քաղաքական հայացք այն լեզվի
245
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

նկատմամբ,

որը

կիրառում

են

մյուսները,

ներառյալ

նաև

ինքը:

Բարեբախտաբար, տվյալ նյութի հեղինակները հաղորդակցման գիտակներ են,
հետևաբար նրանք ոչ միայն հաղորդակցությանն առնչվող խնդիրներն են
լուսաբանում, այլ փորձում են նաև որոշ լուծումներ առաջարկել:

Տղամարդու լեզու ( He/ Man Language)

Սեքսիստական լեզվի այն տարրը, որն ամենաշատ ուշադրությանն է
արժանացել, անգլերենում «he» և «man» բառերի ընդհանուր կիրառումն է
ցանկացած մեկին՝ անկախ սեռից նշելու համար (իգական կամ արական),
այսինքն՝ բոլոր մարդկանց պարագայում, լինի դա տղամարդ, թե կին,
կիրառվում է «he» կամ «man»: Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ լեզվի նման
կիրառումն իրականում ազդում է մարդկանց ընկալման վրա, որոնք կարդում
կամ լսում են դա: Ահա մի քանի հետազոտողների անուններ, որոնց
ուսումնասիրությունները հենց դրա մասին են վկայում՝ Մարտինա, 1980a,
1980b, 1983; Մակքոնել և Ֆացիո, 1996; Մակքոնել և Գավանսկի, 1994; Նյուման,
1992, Ուիլսոն և Նգ, 1988:
Մարդիկ չեն կարդում կամ լսում ու մեկնաբանում «man»-ը՝ որպես բոլոր
էակներին առնչվող բառ, և նմանապես մարդիկ չեն կարդում ու մեկնաբանում
«he»-ն՝ որպես կանանց վերաբերող դերանուն: Մինչդեռ լեզվական հայտնի մի
շարք ձեռնարկներ առ այս պահը ( APA, MLA, Chicago, Turabian, New York

Times ) պահանջում են նմանատիպ կիրառում:
Մարդկանցից շատերն իրենց բանավոր խոսքում օգտագործում են
նմանատիպ ոճ: «He»-ի վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս
( Jeffrey L. Stringer, Robert Hopper, 1998 ), որ դրա կիրառումը բանավոր խոսքի և
շփման մեջ այժմ այդքան էլ շատ չէ: Մարդիկ այս դերանունը չեն օգտագործում
այնքան հաճախ, որքան կիրառում էին նախկինում: Իսկ լեզվի ձեռնարկներն էլ
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այլևս չեն խրախուսում «he»-ի կիրառումը գրավոր խոսքում այնպես, ինչպես
նախկինում

էին

դա

անում:

Եվ

կարծես

սեռային

խտրականություն

պարունակող լեզվական դերանվան (sex-exclusiv) կիրառման հարցը մասամբ
լուծված է կամ լուծման փուլում է:

Բառիմաստի փոփոխություն՝ բառիմաստի բացասական
նրբերանգով

Մարդու մտածողության մեջ կարող են առկա լինել զուգահեռաբար երկու
եզրույթներ, որոնք նշանակում են միևնույն հասկացությունը, բայց դրանցից
մեկը կարող է ավելի քիչ դրական հարանշանակություններ (կոնոտացիաներ)
պարունակել՝ ի տարբերություն

մյուսի ( Schults, 1975 ): Եզրույթներից մեկը

հանդես է գալիս նվաստացուցիչ կամ բացասական նրբերանգներով, իսկ
մյուսը՝ ոչ: Պենելոպեն (1990) բնութագրում է այս եզրույթները որպես

«հոմանիշային (սիմետրիկ), բայց ոճաբանորեն հակադիր (ասիմետրիկ)
երևույթներ»: Որոշ մասնագետներ պնդում են, որ «իմաստային փոփոխություն
(բացասական իմաստ ստանալը)» ասվածը պայմանավորված

է սեռով,

այսինքն՝ գենդերային բնույթ է կրում. «Եվ քանի որ անվանելը կամ սահմանելը

ուժային արտոնություն է, իմաստային փոփոխությունը բառապաշարում
հիմնականում կատարվել է՝ տղամարդկանց և ոչ թե կանանց փորձից ելնելով »
( Miller & Swift, 1993: ix ):
Արդյո՞ք սա ճիշտ է: Քննարկենք մեկ օրինակ՝ կրթական աստիճան կամ
կոչում շնորհող անունը՝ բակալավրի կոչումը: Դրան զուգահեռ կա մի այլ
եզրույթ՝ «spinster», բայց վերջինիս հարանշանակությունը (կոնոտացիան)
բոլորովին այլ է. «spinster»-ն ունի նվաստացուցիչ ու բացասական մի շարք
նրբերանգներ, որոնք չունի «bachelor»-ը: Այն նշանակում է «ծեր, ամուսնանալու
հնարավորությունը կորցրած կին»: Այս բառի ծագումնաբանությունը ցույց է
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տալիս, որ ժամանակին այն

ունեցել է դրական երանգ, իսկ բացասական

նրբերանգներն առաջացել են միայն ժամանակի ընթացքում: Այն նախապես
վերաբերել է թել մանող կանանց: Երբ տղամարդիկ սկսեցին ևս թել մանել, բառը
սկսեց նաև նրանց վերաբերել: Իսկ 17-րդ դարից սկսած՝ բառը վերաբերում էր
չամուսնացած կանանց: Միևնույն ժամանակ «spinster»-ը բանավոր խոսքում
կիրառվում էր նաև անբարո կանանց մասին խոսելիս: Այլ կերպ ասած՝ եզրույթը
սկսում է կրել սեռականացված և նվաստացուցիչ նրբերանգներ:
Այսպիսով՝

«bachelor»

կոչում

էին

տղամարդկանց,

որոնք

չէին

ամուսնացել՝ հաճախ իրենց կամքից և որոշումից ելնելով, իսկ «spinster»`
չամուսնացած ծեր կնոջը, որը կորցրել է ամուսնանալու իր հնարավորությունը:
Այստեղ ևս մի այլ ներիմաստ է թաքնված. տղամարդիկ երբեք ծեր չեն՝
ամուսնանալու համար, մինչդեռ կանայք կարող են լինել: Կան նաև մի շարք
այլ օրինակներ՝ mistress/ master, lady/ lord, womanly/ manly, tramp (սեռապես

ակտիվ կին)/ tramp (անտուն տղամարդ), to mother children/ to father children,
governor/ governess, sir/ madam և այլն:
Իմաստի բացասական նրբերանգներ ձեռք բերելու հետ մեկտեղ մի
հետաքրքիր գիծ է առաջ գալիս. սեռականությունն օգտագործվում է որպես
կնոջը նվաստացնելու միջոց: «Bachelor» և «spinster» պետք է հավասար
ներիմաստներ ունենային, բայց «spinster»-ի իմաստն այն է, որ նա սեռապես
այլևս ակտիվ լինել չի կարող:
«Lord» և «lady» բառերը պետք է իմաստային հավասար երանգներ
ունենային, բայց «lord»-ն ընդգրկում է նաև «իշխող» իմաստը, մինչդեռ «lady»ին՝ որոշ նորմեր, թե ինչպես կինը պետք է իրեն պահի:
«Master» և «mistress» բառերը պետք է իմաստային հավասար երանգներ
ունենային, բայց «mistress»-ն ունի մի նրբերանգ՝ «կին, որը դառնում է մեկի
սիրուհին՝ մի այլ կնոջից այդ տղամարդուն «գողանալով»»:
«Governor» և «governess» բառերը պետք է լինեին հավասարարժեք, բայց
արական սեռ ներկայացնող առաջին բառը ներառում է «քաղաքական ուժ»
իմաստը, մինչդեռ 2-րդը նշանակում է «մյուսների երեխաներին խնամող»:
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Իմաստային անհավասարություն

Բառիմաստի

փոփոխությունը

(բացասական

իմաստ

ստանալը)

վերաբերում է երկու եզրույթների, որոնք պետք է լինեն հավասար, բայց
այդպիսին

չեն:

Իսկ

իմաստային

անհավասարությունը

վերաբերում

է

եզրույթների քանակի բազմությանը՝ նկարագրելու որևէ խմբի կոնկրետ մի
նշանակություն, մինչդեռ մյուս նշանակությունն արտահայտելու համար
հարաբերականորեն ավելի քիչ եզրույթներ են առկա: Օրինակ՝ բառերի
քանակը, որ բացասականորեն է նկարագրում կնոջը նրա սեռապես ակտիվ
լինելու կամ վատ վարքի համար, գերազանցում է այն բառերի շարքին, որը
նույն պարագայում նկարագրում է տղամարդուն: Օրինակ՝ վերջերս «player»
բառը վերաիմաստավորվել է և այժմ նաև կիրառվում է որպես վատ վարք
ունեցող կնոջը հոմանիշ՝ «player=slut»:
Իմաստային անհավասարություն է առաջանում ոչ միայն այն ժամանակ,
երբ շատ բառեր կան, այլ նաև, երբ բառեր քիչ են՝ այս կամ այդ երևույթն
անվանելու համար: Հաճախ կանայք բնորոշվում են որպես հիստերիկ
(«histerical», «hysteria» բառերն առաջացել են հունարեն բառից, որը նշանակել է

կնոջ վերարտադրողական օրգաններ ), մինչդեռ տղամարդիկ, որպես օրինակ,
տեստերիկ (testerical) բնորոշում չեն ստանում: Նմանապես տղամարդկանց
կարող են բնորոշել որպես կնամոլ, «դոն ժուան» («womanizer»), մինչդեռ կինը
նմանօրինակ բնորոշումներ՝ տղամոլ կամ տղամարդամոլ («mannizer»), չի
ստանում ( Penelope, 1990: 187 ):

Իմաստային բևեռացում ու բևեռային հակադրություններ
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Իմաստային բևեռացումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ երկու
զուգահեռ հասկացություններ դիտարկվում են որպես խիստ ընդգծված
հակադրություններ, ինչպես երկու սեռերը: Բայց գիտականորեն սխալ է ասել,
որ սեռերը երկու հակադիր երևույթներ են. բոլորն են մարդկային արարածներ
են և անգամ կարող են ավելի նմանություններ ունենալ ոչ միայն իրենց նույն
սեռի, այլև այլ սեռի ներկայացուցիչների հետ: Այնուամենայինվ, սեռերը
հաճախ կաղապարվում և դիտարկվում են որպես երկու հակադրություններ՝
այդպիսով իսկ լեզվում ևս կաղապարելով այն գիծը, որ գոյություն ունի միայն
ու միայն երկու սեռ, և որ մեկի հատկանիշները մյուս կրել ամենևին էլ չի կարող:
Հաղորդակցության մասնագետ Բարբարա Բեյթը (1988) նշում է, որ եթե
կինը

և

տղամարդը

դիտարկվում

են

որպես

երկու

բևեռային

հակադրություններ, ապա տղամարդուն բնորոշ հատկանիշները սկսվում են
դիտարկվել որպես հատկանիշ, որը բացակայում է կնոջ մոտ, և հակառակը:

Նշանավորված և աննշան եզրույթներ

Երբ սեռերից մեկը կամ որևէ ռասա հակված է իշխելու

որևէ

հասկացության (կատեգորիայի), ապա մարդը կարող է սեռապես կամ
ռասայապես նշանավորել այդ կատեգորիան միայն այն դեպքում, երբ ոչ իշխող
խմբի անդամը զգում է այն: Սա ստեղծում է այնպիսի տպավորություն, որ
մարդը խախտում է ընդունվածը (նորմը):
Քանի որ բուժակությունն այն ոլորտն է, որը կանանց տիրապետության
տակ է, դրա համար ունենք «բուժքույր» (nurse) եզրույթը, որն առավելապես
վերաբերում է կանանց: «Բուժեղբայր» (male nurse) կիրառում են այն
պարագայում, երբ արական սեռի աշխատակցին նկատի ունեն: Նմանապես
տեսնում ենք մի շարք առնչություններ՝ «female police officer», բայց ոչ «male
police officer», «male slut», բայց ոչ «female slut», «Black professor», բայց ոչ «White
Professor»: Սա ամենևինէլ սովորական միտում չէ, բայց, այնուհանդերձ, այժմ
նկատելի է լեզվում: Այն դրսևորում է մշակութային մի շարք սպասելիքներ և
վերագրում

դերեր:

Սրա

վառ

օրինակն

են

ամերիկյան
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մշակույթում

համալսարանական

սպորտային

թիմերում

հաճախ

օգտագործվող

անվանումները. տղամարդկանց թիմը կոչվում է՝ «Bears», մինչդեռ կանանց
թիմը՝ «Lady Bear»:

Նվազականություն (տրիվիալացում)

Սեքիստական լեզվին բնորոշ մի այլ գիծ, որը կրկին հետզհետե
անհետանում

է,

(նվազականության)

տրիվիալացումն

է

կիրառումը:

կամ

նվազական

Պատմականորեն

մասնիկների
սևամորթների

առնականությունը նվազեցվում է «տղա» եզրույթի կիրառմամբ: Չնայած «տղա»
բառն ինքնին ոչ մի բացասական նրբերանգ չի կրում, երբ այն կիրառվում է
ուղղահայաց՝ հարացուցային հարաբերություններում, բայց այս պարագայում
այն կիրառվում է սպիտակամորթների կողմից (հիմնականում՝ երիտասարդ)՝
դիմելու

ավելի

տարեց

սևամորթին:

Սա

փաստում

է

ուժային

հարաբերությունների մասին է: Անկախ իր տարիքից, իմաստուն և հարգված
լինելուց՝ սևամորթ տղամարդը մեկնաբանվում ու ներկայացվում է որպես ոչ
հասուն մի մարդ՝ տղա: Կանանց նույնպես նման պիտակավորումներ են
տալիս. նրանց հաճախ դիմում են անուշեղենին առնչվող մի շարք անուններով՝
«honeybun», «cup-cake», «cutie pie», «sweetheart, tart» և այլն:
Լեզվաբան Քեյթլին Հայնեսը (1999) նշում է, որ վերոնշյալ բնորոշումները
պատահական չեն այնքանով, որ քաղցրավենիքային փոխաբերությունները
վերաբերում են կնոջը՝ ոչ միայն որպես իր-առարկա, այլ որպես համեղ, քաղցր
և ոչ միայն որպես առհասարակ անուշեղեն՝ ամբողջությամբ որպես գաղափար,
այլ՝ մի կտոր, մի մաս կամ բաժին (էջ 148):
Նշված բոլոր ոչ բնական լեզվական երևույթները վերացնելու համար
բավական չէ միայն դրանք մեր բառապաշարից հանել: Քամերոնը (1998) նշում
է, որ լեզվի ամենակարևոր կողմն իմաստն է, ուստի ոչ սեքսիստական լեզվի
կիրառումը ոչ թե զուտ բառերի ձևափոխումը պետք է լինի փոփոխության
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նկատառումով, այլ բառիմաստի փոփոխության կիրառումը, որը լեզուն է
պարունակում: Այն ավելի շատ վերասահմանման, քան թե պարզապես
աշխարհը

վերանվանելու

մասին

է:

Հետևաբար

այս

համատեքստում

բառապաշարին հատուկ ուշադրություն դարձնելը դառնում է կարևոր:

Բառապաշարի պակաս

Մեջբերված օրինակները ներկայացրին մի շարք խնդիրներ, որոնք
գոյություն ունեն լեզվում: Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց է տալիս ԽԽՏ-ն,
իրական խնդիր է նաև բառապաշարի պակասը: Ֆրիդանի աշխատությունները՝
«Անանուն խնդրի » մասին, ընդգծում են ֆեմինիզմի երկրորդ հոսքի պայքարը՝
խոսելու սեքսիզմի, սեռական ոտնձգության, բռնաբարության, գենդերային
բռնության մասին: Նրանց կողմից հատուկ ուշադրությունը լեզվի նկատմամբ
արդարացված է: Անհնար է առաջ քաշել ու զարգացնել խնդրի լուծումներ, երբ
դրանք անուն չունեն, հետևաբար անտեսանելի են մնում այնքան ժամանակ,
մինչև անվանում չեն ստանում:
Սպենդերը (1985) փաստում է, որ պատմականորեն կինը մշակութային
ձևերի զարգացման գործընթացի մեջ ընդգծված չի եղել, իսկ լեզուն ինչ է, եթե
ոչ

մշակութային

ձև

և,

թերևս,

ամենակարևորը:

Լեզվի

միջոցով

են

իրականության սահմանները որոշվում, քանի որ այն միջոց է՝ աշխարհը
կարգավորելու,

համակարգելու,

դասակարգելու

և

օգտագործելու:

Նրա

միջոցով է նաև, որ մենք դառնում ենք մարդկային մեծ համայնքի մի մաս:
Այնուամենայնիվ, այն փաստի պատճառով, որ կինը ներառված չի եղել
իրավական լեզվի զարգացման ու ներկայացման գործընթացում, նրանք չեն
կարողացել

նաև

արտահայտել

իրենց

սեփական

խորհրդանշական

համակարգն ու իմաստները: Կանայք ի վիճակի չեն եղել փոխանցելու իրենց
վերաբերմունքը
նշանակությունը:

իրականության
Բայց

այն,

ու
որ

աշխարհի
կանայք

նկատմամբ
չեն

ունեցել
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և

դրա

միևնույն

հնարավորությունները, չի նշանակում, որ նրանք ամենևին էլ հնարավորություն չեն ունեցել: Լեզվի զարգացման օրինակներից մեկը տեղի ունեցավ
պոռնոգրաֆիայի

մասին

քննարկումներից

մեկի

ժամանակ՝

1980-ական

թվականներին:
Չնայած տղամարդիկ՝ որպես հոգևոր և քաղաքական առաջնորդներ,
պատմականորեն կառավարում էին պոռնոգրաֆիայի սահմանումը, նրանք
դադարեցին

դրա

նշանակության

միակ

շրջանառողները

լինելուց:

Պատմականորեն պոռնոգրաֆիան երկու իմաստ ուներ՝ «խոսք» և 1500-ական
թվականներին՝ «պատկեր» կամ «պատկերներ», որոնք օգտագործվում էին
եկեղեցուն և պետությանը վիրավորելու համար։ Այս մոտեցումն իշխում էր
այնքան ժամանակ, մինչև ֆեմինիզմի երկրորդ հոսքը սկսեց վերանայել կնոջ
սեռականության սահմանումը:
Անդրեա Դվորկինը և Քեթրին Ա. Մակքինոնը (1988) կենտրոնացան կնոջ
վերաբերյալ պոռնոգրաֆիայի ազդեցությունը դիտարկելու վրա: Ըստ նրանց՝
պոռնոգրաֆիան նսեմացնում է կնոջը և մեծացնում նրա նկատմամբ բռնության
ռիսկը:

Նրանք

վերասահամանեցին

պոռնոգրաֆիան՝

որպես

սեռական

խտրականության գործընթաց (ակտ) ( Palczewski, 2001 ):
Բառապաշար զարգացնելը ոչ միայն օգնում է փորձառությանն կոնկրետ
անուն տալուն, այլև այդ ամենին քննադատաբար մոտենալուն: Ազդեցիկ
գրողներից մեկը՝ աֆրոամերիկացի ֆեմինիստ բելլ հուքսը (1989, ի դեպ,
հատկանշական է, որ հեղինակն ինքն է ընտրել իր անունը փոքրատառով
գրելու տարբերակը, ինչպես արդեն նշել ենք,

բացատրում է, որ ճնշման

փարձառությունը նկարագրելը ամենևին էլ քաղաքական բնույթ չի կրում:
Բավական չէ դա իմանալ. հարկավոր է բոլորովին այլ կերպ դրա մասին խոսել:
հուքսի համար քաղաքականացումը անհրաժեշտաբար ներառում է
գործընթացի

միացություն՝

անվանել

փորձառությունը՝

երկու

իրականության

հանդեպ քննադատական մոտեցմամբ:
Այլ կերպ ասած՝ բառապաշարի զարգացումը, որի միջոցով տեղի է
ունենում փորձառության անվանման գործընթացը, կարևոր իրողություն է, որի
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ընթացքում

պետք

է

արտացոլվեն

այդ

փորձառության

քաղաքական

առնչությունները:

Կրավորական սեռի կիրառում՝ առանց նշելու գործողության
կատարողին (truncated passive)

Ինչպես բառերը, այնպես էլ քերականական կառույցները ներկայացնում
են լեզվի մեջ սեքսիզմի կիրառումը: Պենելոպեն փաստում է, որ քերականական
կառույցները

հնարավորություն

են

տալիս

խոսողներին

«անտեսելու»

կատարողին՝ դրանով իսկ նպաստելով ճնշմանը: Սրա վառ օրինակն է
կրավորական սեռի կիրառումը, որն էլ հնարավորություն է տալիս չնշելու
գործողության կատարողին նախադասության մեջ: Անգլերենում այս օրինակը
ցույց է տալիս տարբերությունը, թե երբ է կրավորականն օգտագործվում, իսկ
երբ՝ ոչ։


Կրավորական սեռը կիրառված

չէ՝

«That man raped that

woman»։


Կրավորական սեռը կիրառված է, բայց նաև գործողության

կատարողն է նշվում նախադասության մեջ, ինչպես՝ «That woman was
raped by that man»:


Կրավորական սեռը կիրառվում է՝ առանց գործողության

կատարողին նշելու, օրինակ՝ «That woman was raped»։
Նախադասություններից

յուրաքանչյուրը

քերականորեն

ճիշտ

է,

այնուհանդերձ, նրանցից յուրաքանչյուրն այլ ներիմաստներ է պարունակում։
Երրորդ դեպքում, երբ կատարողը չի նշվում, զոհը ինքնաբերաբար դառնում է
մեղքի միակ պատճառը. նրան են մեղադրում կատարվածի համար, քանի որ նա
միակն է, որ նշվում է նախադասության մեջ:
Անհատները, որոնք խուսափում են ուժի կիրառման հետևանքների
բացահայտ պարտականություններից, հաճախ են կիրառում կրավորական
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սեռը: Կատարողին չնշելը հանգեցնում է նրան, որ նախադասության մեջ նշվում
է միայն խնդիրը, որի նկատմամբ կատարվել է գործողությունը: Սա էլ
հանգեցնում է նրան, որ ուշադրությունն ամբողջապես ընկնում է խնդրի վրա՝
մոռանալով, որ եղել է մեկը, որի մասին չի հիշատակվում նախադասության
մեջ, սակայն կատարել է գործողությունը։ Դիտարկենք այդպիսի կապակցություններ՝ «mistakes are made», «Hanoi was bombed» կամ «the toy got broknen»:
Արդյունքում ստացվում է այնպես, որ կարծես թե մեղմացնում է կամ անգամ
բոլորովին վերացնում մեղավորի մեղքը ու պարտականությունը, իսկ այս
ամենը բերում է նվազականության (տրիվիալացման) (էջ 149):

Կեղծ համընդհանուր «մենք»-ը

Քաղաքական մեկնաբան Ջեյն Մանսբրիջը վերլուծում է (1998), թե
ինչպես հավաքական «մենք»-ի կիրառումը քաղաքական դիսկուրսում կարող է
օգտագործվել՝ ներկայացնելու որոշակի մի մասի՝ միևնույն ժամանակ մյուս
մասին անտեսելով կամ անտեսանելի դարձնելով: Նա բացատրում է, որ
«մենք»-ը կարող է հեշտությամբ ներկայացնել կեղծ համընդհանրություն
ասվածը: Այսպիսով՝ մյուսներին ներգրավելու կամ մյուսներին միավորելու
միջոցը կարող է օգտագործվել՝ ի վնաս ենթակաների կամ ստորադասների,
որովհետև «ես»-ի փոխակերպումը «մենք»-ի կարող է հեշտությամբ քողարկել
առկա ուժն ու իշխանությունը:
Հաճախ կարող ենք լսել, թե ինչպես են քաղաքական գործիչներն իրենց
ելույթների ժամանակ կիրառում «մենք », « մենք պետք է մի բան անենք », կամ որ
«մենք»-ը ողջ ազգի անունից կարծես ձեռք է բերում որոշակի կոնկրետ
արժեքներ, երբ իրականում այդ «մենք»-ով նկատի ունեն բնակչության մի
մասին միայն, այսինքն՝ «մենք»-ի մեջ բնակչության մի մասն է միայն
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ընդգրկված, այն մասը, որ քաղաքական գործիչը հույս ունի, որ կաջակցի իրեն
և կքվեարկի իր օգտին:
Մարդը հաճախ օգտագործում է «մենք»-ն այն պարագայում, երբ ուզում
է համայնքի մի մասը դառնալ կամ ներկայանալ որպես դրա մի մաս:
Այնուամենայնիվ, ինչպես նշում է Բրքը (1969), երբ խումբն ասում է, որ «մենք

նման ենք», ինքնաբերաբար դա նշանակում է, որ մյուս մասն իրենց նման չէ:
Սա նույնպես քաղաքական բնույթ է կրում, և խտրականության դրսևորում է:

Զրկել բայականությունից կամ «կնոջ հակաբայականացումը»

Բառերի

իմաստային

անհավասարությունները

և

իմաստային

փոփոխությունները վերաբերում են ոչ միայն գոյականներին, այլ նաև բայերին:
Տարբերությունը «to man» և «to woman» բայերի մեջ բավականին հետաքրքիր է
և ինտրիգային: Օքսֆորդի բառարանը (OED, 1971) «to man» բայի համար
հետևյալ սահմանումն է տալիս «կահավորել, մատակարարել, ապահովել ուժի

կիրառմամբ» (էջ 1711): Իսկ «to woman» բայի սահմանումը հետևյալն է՝ «դառնալ
կնոջ նման, կնոջ վարքագիծ դրսևորել, կին դարձնել՝ զրկել կուսությունից, իրեն
պահել կնոջ նման թույլ կամ տկար» և այլն (էջ 3808): Այսպիսով՝ «man»
ընդգրկում է գործողի ու գործողության ներիմաստներ, մինչդեռ «woman»-ը՝
գործողությունն իր վրա կրողի ներիմաստ: Հետաքրքիր մի փաստ ևս. այսօր
արդեն «woman» բառը՝ որպես բայ, արդեն գրեթե չի էլ կիրառվում կամ չի էլ
գիտակցվում որպես բայ, մինչդեռ «man»-ը դիտարկվում է:
Քննարկված բառավարքագիծը դիտարկվում է նաև մի շարք այլ
բառազույգերում՝ «lord-lady», «master-mistress» և այլն: Եվ բոլոր դեպքերում էլ
իգական բայարմատները զուրկ են գործողություն կատարողի բնույթից,
մինչդեռ արականը գործողություն կատարողի բնույթ ունի:
Այսպես, օրինակ, «master» բայի նախնական իմաստներն են՝ «to get the

better of, in any contest or struggle», «to overcome defeat», «to reduce to subjection»,
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«compel to obey», «to break, tame (an animal)», իսկ «mistress» բայը նշանակում է՝
«to provide with a mistress», «to make a mistress or paramaonut of…», «to play the

mistress», «to have the upper hand…», «to dominate as a mistress» (էջ 1820): Այստեղ
կրկին «master»-ը ներառում է գործողություն՝ արտահայտելով «ենթակա
դարձնել, սերտել, ստիպել մյուսներին ենթարկվել» իմաստները: «Mistress»-ը,
հակառակ դրան, պասսիվ է: Նման օրինակները բազմաթիվ են:

Մարդիկ, քննարկման վայր, լռության պատճառ և քննարկվող
թեմա

Ֆրանսիացի փիլիսոփա Միշել Ֆուկոն (1972) բացատրում է, թե ինչու և

ինչպես խոսելը կարող է և վտանգավոր լինել: Ըստ նրա՝ յուրաքանչյուր
հասարակության

մեջ

դիսկուրսի

վերարտադրումը

ղեկավարվում

է,

կազմակերպվում, համակարգվում և բաշխվում ըստ համապատասխան մի
շարք գործընթացների, որոնց դերն է կանխել կամ կասեցնել ուժը և դրանից
բխող մի շարք հետևանքներ: Ֆուկոն նշում է բացառման կանոնները, որոնք
կառավարում են դիսկուրսի ձևավորումը. «մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք չեն
կարող պարզապես ասել այն, ինչ ուզում ենք, և որ չենք կարող խոսել մի շարք
բաների մասին, երբ ուզում ենք»։ Չնայած Ֆուկոն շարունակում է քննել
բացառման սկզբունքները, քննարկման այս փուլում կխոսենք, թե ինչպես
տարբերակել լռությունները, որոնք կցված են որոշակի թեմաների, մարդկանց
ու վայրերի, և դրանցից անկախ գործել չեն կարող:

Թեմաներ
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Ֆուկոն նկատում է, որ մարդիկ չեն կարող խոսել ցանկացած թեմայի
մասին, որը կուզեին քննարկել: Փոխարենը հայտարարելու, որ այս կամ այն
թեման սահմանում է այդ խնդիրները, որոնց մասին մարդը չի կարող խոսել,
ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ դա կառավարում է այն խնդիրները, որոնց մասին
մարդը չի կարող խոսել առանց թույլտվության: Այժմ կարող ենք ասել, որ
ամերիկյան հասարակության անդամները կարող են խոսել ցանկացած
թեմայից, ինչի մասին իրենք ուզում են խոսել, այնուհանդերձ, կան միջոցներ և
գործիքներ՝ հանձինս ԶԼՄ-ների, որոնց դերը՝ որպես քննարկման թեմա որոշող
գործիք, բավականին մեծ է ( Paulos, 1995 ):
Չնայած կարող ենք խոսել ցանկացած թեմայի մասին, բայց կարծես
որոշակի թեմաներ կան, որոնք ողջունվում են հասարակության կողմից կամ
արժանի են հասարակական քննարկման:
Վերոնշյալ

գրքին

անդրադարձը

սկսվեց

մի

սահմանափակումով՝

գենդերային պատերազմների քննարկումով: Նրանք, ովքեր խոսում են սեռերի
միջև գոյություն ունեցող տարբերությունների մասին, ԶԼՄ-ների կողմից մեծ
լուսաբանման

են

նմանությունների

արժանանում:
մասին,

քիչ

են

Իսկ

նրանք,

հիշատակության

ովքեր

խոսում

են

արժանանում:

Այս

դինամիկան կարելի է նկատել նաև լսարանային համատեքստում: Երբ տրվում
է քննարկման կոնկրետ թեմա, և ցանկացած փոքրիկ բան, որը կարող է որպես
շեղում դիտարկվել, չի խրախուսվում քննարկման ժամանակ: Երեխաները
գիտեն, որ իրենք չեն կարող խոսել այն ամենի մասին, ինչի մասին կուզեին
խոսել:
Մի այլ օրինակ կարելի է դիտարկել մասսայական մշակույթից և
քաղաքականությունից: Մարդիկ հաճախ քննադատում են երաժիշտներին, երբ
վերջիններս քաղաքական դիսկուրսին են խառնվում կամ քաղաքական թեման
ներառում իրենց երգացանկում. նրանք կարող են երգել սիրո կամ կորստի
մասին, մինչդեռ քաղաքականության դիսկուրսը կարծես նրանց համար
հասանելի չէ:
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1973 թվականին հայտնի երգչուհի Լորետտա Լին երգում է մի երգ՝
հղիությունը կանխող դեղահաբի մասին: Նրա երգը, որը հենց այդպես էլ
կոչվում է՝ «The Pill», կոչ էր անում կնոջն ինքն իր մարմնի տերը լինելու և
որոշելու, թե քանի երեխա է ուզում ունենալ. «You wined me and dined me/ When
I was your girl/ Promised if I’d be your wife/ You’d show me the world/ But all I ‘ve
seen of this world/ Is a bed and a doctor bill/ I’m tearin’ down your brooder house/
‘Cause now I’ve got the pill»։ Այնուամենայնիվ, ռադիոկայանները մերժում էին
այս երգը շրջանառել մինչ այն պահը, երբ երգչուհու իգական սեռի
երկրպագուները պահանջեցին, որպեսզի երգը շրջանառվի, և բոլորը լսեն
( Craig, 2001 ):
Դիտարկենք վերջին օրինակներից մեկը, երբ «The Dixie Chicks» խումբը
ենթարկվեց գրաքննության այն բանից հետո, երբ խմբի մենակատարը՝ Նատալի
Մայնսը, Լոնդոնում համերգի ժամանակ 2003 թվականի Իրաք ներխուժման
դեպքերի առնչությամբ հայտարարեց, որ իրենց համար ամոթալի է, որ ԱՄՆ
նախագահը Տեխասից է: Այս ամենը նրանց համար ծանր հետևանքներ
ունեցավ՝ մահվան սպառնալիքից մինչև մի շարք սահմանափակումներ
( Tyrangiel, 2006 ):
Ի հավելումն այս ամենի՝ լսարանը շատ հաճախ արձագանքում է
հետևյալ

կերպ.

մենք

վճարում

ենք՝

զվարճանալու

և

ոչ

թե

կրկին

քաղաքականության քարոզներ լսելու համար: Այնուամենայնիվ, գրաքննությունը երբեք էլ լիարժեք սահմանափակումներ չի դնում, ինչպես և ցույց է տալիս
the «Dixie Chick»-ի երաժշտական վերջին ալբոմը («Taking the Long Way») :

Մարդիկ

Արգելքը վերաբերում է նրան, թե ով կարող է, և ով չի կարող քննարկել
որոշակի կոնկրետ թեմաներ: Ոչ բոլորը կարող են խոսել այն ամենից, ինչի
մասին ուզում են: Մարդիկ կա´մ ընդունում են, կա´մ ժխտում որոշ
անհատների դիսկուրսներ: Օրինակ՝ մինչև 1981 թվականը կանայք ԱՄՆ-ում
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ներգրավված չէին կամ էլ չէին երևում հասարակական կյանքում: Դարեր
շարունակ արևմտյան մշակույթում կանանց իրավաբանորեն արգելվում էր
հասարակական հարթակներից ելույթ ունենալ: Արիստոտելը մեջբերում է
Սոֆոկլեսին. «Լռությունը կնոջ զարդն է» (Politics 13: 1230 ): Եկեղեցին նույնպես
դարեր ի վեր խրախուսել է կնոջը լուռ մնալ՝ քարոզելով, որ պատշաճ կինը
պետք է լուռ մնա, իսկ եթե մի բան է ուզում սովորի, ապա պետք է տանն իր
ամուսնուց հարցնի:
1700-ական թվականներին, երբ կանայք շատ էին խոսում ընդունված
նորմերից և հարցադրումներ

էին ներկայացնում այս կամ այն բանի

վերաբերյալ, նրանց պիտակավորում էին որպես կռվարար և շատախոս
կանանց՝ նրանց հրապարակավ լռեցնելով: Նման վերաբերմունքն արդեն նոր
թափով շարունակվեց 1900-ական թվականներին, որտեղ ոչ միայն կանանց,
այլև մյուս ենթակա խմբերի ներկայացուցիչներին ևս չէր թույլատրվում խոսել:
Լռեցնելու կամ չխոսելու հարցն իրականում վերաբերում է ոչ այնքան
նրան, թե ով պետք է խոսի, այլ թե ով ինչ պետք է խոսի: Եվ ինչպես կանանց
ուսումնասիրություններն են ցույց տալիս, կանանց ձայնն ու ասելիքն այդքան
չի արձանագրվել պատմության մեջ, որքան տղամարդկանցը: Նմանապես,
ինչպես հուքսն է նշում (1989), մարգինալացված մարդկանց խոսքը շատ
հաճախ բնորոշվում է որպես «խենթերի խոսք»:
Վերոնշյալ հարաբերությունը կարելի է դիտարկել նաև լսարանային
պայմաններում: Երբ խոսում է ուսանողը, մյուսները դժվար թե երբևէ նշումներ
կատարեն, մինչդեռ նշումներ կատարում են, երբ խոսում է դասախոսը:
Լսարանում ուսուցիչները ուժ են ձեռք բերում հատուկ ուսանող-ուսուցիչ
շփման միջոցով:

Վայր և ձև

Հաջորդը «ձև» հասկացությունն է։ Սա վերաբերում է այն հարցին, թե
ինչպես կամ ինչպիսի իրավիճակում մարդիկ կարող են խոսել: Մենք չենք
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կարող խոսել, երբ և որտեղ ուզում ենք: Այս պարագայում լսարանը ևս մի
միկրոտիրույթ է, որտեղ այս սկզբունքը կիրառվում է, և այն կարելի է
դիտարկել:

Անձնական

քննարկվում:

Իսկ

տեղեկությունը

թեմաներն

հաճախ

ընտրվում

և

նման

տիրույթում

դասակարգվում

են

չի
ըստ

հերթականության՝ ո՞րը-ե՞րբ-ինչի՞ց հետո սկզբունքով: Ստացվում է, որ

որտեղ -ը կրկին սահմանափակում է մարդկանց խոսքը: Նա, ով խոսում է
ամբիոնից, սովորաբար ավելի մեծ ուժ ունի, քան նա, ով խոսում է հետնաբեմից:
Երբ ուսանողները պետք է ինչ-որ նյութ ներկայացնեն, նրանք մոտենում են
ամբիոնին՝ հասկանալով ու ըմբռնելով ամբիոնի ուժի գաղափարը:
Ֆուկոն

ևս

անդրադառնում

է

այս

հարցին:

Նա

գրում

է,

որ

ստորակարգության (հիերախիայի) հիմքում ընկած է այն փաստը որ անկախ
գիտելիքի այժմյան համակարգից, դիմադրել միշտ էլ հնարավոր է մի շարք
գործողությունների միջոցով:
The «Dixie Chicks»-ի հանրահայտ մնալու փաստը այս ամենի վառ
ապացույցն է: Կանայք, որոնք ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչներ էին,
մեկ այլ օրինակ են: Նրանք դիմակայում էին բացառման կանոններին և իրենց
համար տեղ էին հարթում՝ հասարակական հարթակներից խոսելու համար:
Մարիա

Միլլեր

Ստյուարտը

հասարակական

վայրերում

քաղաքական

հարցերով հանդես եկող առաջին ամերիկացի սևամորթն էր: Հետագայում
Սարահ և Անգելինա Գրիմկե քույրերը հանդես եկան ստրկության դեմ ելույթով:
Պատմաբան

Բարբարա

Ուոլտերը

(1976)

նշում

է,

թե

ինչպես

այդ

ժամանակահատվածում կնոջից պահանջվում էր լինել մաքուր ու անբասիր,
ընտանեիքին նվիրված ու ենթարկվող:
Հետզհետե իշխող մի շարք նորմեր փոխվեցին, իսկ ստրկությունը
դարձավ մի թեմա, որի մասին բացահայտ կարելի էր խոսել: Կանայք էլ
հետզհետե մասնակից դարձան ստրկության մասին քննարկումներին, և այն
փորձառությունները, որոնք իրենք էին բերում իրենց անձնական կյանքից,
սկսեցին արդեն հաշվի առնվել: Դժբախտաբար, անգամ երբ մարգինալացված
խմբերը խոսում էին, պատմության մեջ նրանք այդպես էլ լուռ մնացին,
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որովհետև նրանց լռեցրել էին. նրանց խոսքը այդպես էլ ոչ մի տեղ
չարձանագրվեց:
Քանի՞ կին հեղինակի անուն է մեջբերվել առ այս պահը: Լռեցման այդ
հարցին անդրադառնում է փիլիսոփա և պոետ Ադրինե Ռիխը (1979).
«Ինքնաարտահայտման համար մղած կանանց պայքարը դարեր ի վեր ճնշվել և
լռեցվել է պատմության մեջ: Յուրաքանչյուր ֆեմինիստի կողմից թույլ տրված
մշակութային սխալն այն է, որ յուրաքանչյուրի գործը հակված է դիտարկվելու
որպես մի գործ, որը ծագում էր «ոչ մի տեղից». կարծես թե մեզնից
յուրաքանչյուրը ապրել է մի առանձին կյանք, որը չունի պատմական անցյալ ու
հիմք, և նախկինում չի եղել կամ բազմիցս չի կրկնվել, չունի

նաև

համատեքստային ներկա: Սա է այն հիմնական պատճառներից մեկը, որը
կանանց աշխատանքը ու մտածողությունը

երկար ժամանակ

թողել է

առանձնացված, եզակի, կցկտուր վիճակում․ դրա համար էլ չունի

ոչ մի

ավանդույթ»:
Ահա սա է պատճառը, որ մենք մեջբերում ենք այդքան շատ հեղինակներ՝
քաջ գիտակցելով, որ ամենևին էլ առաջինը չենք, որ անդրադառնում ենք նշված
հարցին: Ահա թե ինչու մենք հստակորեն օգտագործում ենք նաև նրանց կողմից
կիրառված և կիրառվող բառապաշարը:

Լեզուն՝ որպես բռնության գործոն

Նախորդ գլխում քննարկեցինք, թե ինչպես
մասեր՝

բայ,

դերանուն

և

գոյական,

լեզվի

լեզվի առանձին խոսքի
միջոցով

ձևավորում

են

արտոնություններ մի խմբի համար՝ դրանով իսկ ստորադասելով մյուսներին:
Այնուամենայնիվ, լեզուն իր հիմնական մակարդակում միակ միջոցը չէ, որտեղ
ճնշումն ու ենթակայությունը ներկայացվում են: Լեզուն ինքնին կարող է
կիրառվել որպես բռնության մի ձև:
Ռասայական

ուսումնասիրությամբ

զբաղվող

մասնագետները

և

քննադատ-տեսաբանները ուսումնասիրում են ատելություն արտահայտող
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խոսքի

գործառույթները՝

տարբերակելով

անվանելու

և

իրականության,

գիտելիքի և ուժի միջև հարաբերությունները ( Matsuda, Lawrence, Delgado, &

Crenshaw, 1993 էջ 5 ): Նրանք փաստում են, որ ատելություն պարունակող և
արտահայտող խոսքը (ռասիստական, հոմոֆոբ, սեքսիստական և այլն) վնաս է
պատճառում: Իսկ ատելություն սերմանող ու արտահայտող խոսքի հանդեպ
հանդուրժողականությունը հասարակության մեծամասնության կողմից չէ, որ
առաջանում է․ այն նման է հոգեկան հարկի, որը գործադրվում է նրանց
նկատմամբ, ովքեր չեն կարողանում այդ հարկը վճարել:
Չնայած հաճախ լսել և լսում ենք «Քարերը կարող են վնասել իմ ոսկրերը,

բայց բառերը չեն կարող երբեք ինձ վնաս պատճառել» նախադասությունը,
տարբերությունը բառերի և դրանց հաջորդող գործողությունների միջև միշտ չէ,
որ հստակ է, ինչպես կարող է առաջին հայացքից թվալ:
Մացուդան (1993) նշում է, որ մահացու բռնությունը, որն ուղեկցում է
ենթակաների ու ճնշվածների կողմից խոսքային (վերբալ) կազմալուծմանը
(դեգրադացմանը) գենդերի կամ սեռականության պատճառով, մերժում է այն
միտքը, որ կա հստակ բաժանման գիծ բառերի ու արարքների միջև:
Իրավաբան Չարլզ Լոուրենսը նշում է, որ բառերն ավելին են, քան այն,
ինչ ցույց են տալիս. «nigger» բառի նման և, ի տարբերություն «liar» բառին,
բավական չէ պարզապես բանավոր ժխտել այդ բառը. «Ես նեգր չեմ»: Մարդը
պետք է ժխտի բառի իմաստի առկայությունը, գոյությունը: Միևնույն ժամանակ
չի գործում, երբ այդ խմբի ներկայացուցիչն ասում է. «Այո՛, ես այն խմբի

ներկայացուցիչն եմ, որին դուք արհամարհում եք, և ես մերժում եմ այդ
կազմալուծված (դեգրեդացված) բառն ու դրա իմաստը »:
Իրավաբան և գիտնական Քեթրին Մակքինոնը առաջ է քաշում այն
միտքը, որ բառերը ու դրանցից բխող պատկերները հատկապես իրական
ազդեցություն ունեն կնոջ մարմնի վրա: Նա ասում է, որ կնոջ փրկության
ճանապարհը

պոռնոգրաֆիայի

դեմ

պայքարն

է,

իսկ

պոռնոգրաֆիան

սեքսուալացնում է կնոջ մարմինը՝ այն օգտագործելով որպես իր: Չնայած նրա
կողմից մշակված հակապոռնոգրաֆիայի օրենքը այդպես էլ մնաց անվավեր,
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նրա

կողմից

առաջադրված

դրույթները

մեծ

ազդեցություն

ունեցան

մարդկանցից շատերի վրա սեռականության վերաբերյալ պատկերացումների
մասին: Իհարկե, դա չի նշանակում, որ երբ մարդը հասկանում է լեզվի ուժը,
ապա

նա

անմիջապես

անհրաժեշտաբար

ընդունում

է

դրանից

բխող

երևույթների դեմ իրավական պայքարի անհրաժեշտությունը:
Պոռնորգրաֆիայի մասին քննարկումներն ակտիվորեն շարունակվեցին
մինչև 1980-ական թվականները, իսկ ատելության խոսքինը՝ 1990-ական
թվականները:

Նրանք,

ովքեր

պայքարում

էին

ռասիզմի,

կրոնական

անհանդուրժողականության, հոմոֆոբիայի դեմ, այդքան էլ համամիտ չէին
իրավականորեն որոշ բառերի գործածությունների արգելքին ( Buler, 1997 ):
Այնուամենայնիվ, բոլորն էլ համաձայն են, որ համապատասխանաբար պետք է
արձագանքենք, ընդունենք կամ մերժենք և հանդիմանենք լեզվի կիրառումը
որպես բռնության մեխանիզմ:

Լեզուն՝ որպես դիմադրության միջոց

Եթե

լեզուն

ունի

ուժ

անարդարություն

ու

անհավասարություն

ստեղծելու, հետևաբար այն նաև ուժ ունի նաև՝ այդ ամենին դիմակայելու: Լեզվի
միջոցով մարդիկ կարող են վերաիմաստավորել և վերաձևավորել աշխարհը:
Պենելոպեն նշում է, որ լեզուն բառացիորեն շատ ավելի մեծ ուժ է ունի, քան
մարդիկ կարող են պատկերացնել: Երբ մարդը խոսում է, նա կիրառում է լեզվի
ուժը փոխանցելու և արտահայտելու հնարավորությունը: Այս բաժնում
կուսումնասիրվեն այն

տեսությունները, որոնք բացահայտում են լեզվի

ներուժը (պոտենցիալը):
Չնայած

որպես

կենտրոնանում

են

հաղորդակցման
լեզվի

վրա,

մի

մասնագետներ՝
շարք

այլ

հեղինակները
համատեքստեր՝

քաղաքականություն, տնտեսություն, իրավունք և սոցիալական փոփոխությունները, ևս չեն անտեսվում: Լեզուն դիտարկվում է որպես միջոց այս
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պարագայում, որով ոչ միայն ստեղծվում են նման համատեքստերը, այլև լեզվի
միջոցով նաև հնարավոր է որոշակի փոփոխություններ մտցնել դրանցում:
Պենելոպեն նշում է, որ փոփոխելով մեր կողմից տրվող նկարագրությունները և
դրանց

ընթացքը,

առաջանա,

և

իրականության
չի

ոչնչացվի

մեջ

անմիջական

փոփոխություն

չի

իշխող

խմբերի՝

տղամարդկանց

և

սպիտակամորթության գերակայությունը, բայց կփոխվեն ուժային անհավասարության նկատմամբ մեր ընկալումներն ու ըմբռնումները ինչպես նաև
հասկացական (կոնցեպտուալ) այն կառույցները, որոնք նպաստում են այդ
ամենի երևան գալուն։

Խոսել համարձակ (Talking Back)

Իր «Talking Back» աշխատության մեջ բել հուքսը նշում է, թե ինչպես
միայն ինքնին խոսելը կարող է գործել որպես դիմադրության գործընթաց:
հուքսը գրում է. «Ճշմարիտ խոսելը ստեղծագործ ուժի զուտ արտահայտություն

չէ, այլ այն դիմադրության գործողություն

է, գործընթաց,

քաղաքական

ենթատեքստային մի բան, որը մարտահրավեր է նետում գերակայության
քաղաքականությանը։ Դրա պատճառով էլ մենք դառնում են անձայն ու անուժ:
Լռությունից անցումը խորհրդանշում է մի բան, որը բուժում է, նոր կյանքի ուղի
առաջարկում ու զարգացման նոր հնարավորություններ է տալիս »: Համարձակ
խոսելը միայն զուտ խոսելու համար չէ, այլ այն մի յուրահատուկ դրսևորում է,
որը խորհրդանշում է անցումը առարկայից դեպի ենթակայի՝ ազատագրելով
կանանց ու նրանց ձայնը:
Այս բաժնում, երբ խոսվում է լեզվի մասին, միայն զուտ բառերի մասին չէ,
որ հեղինակները խոսում են, այլև այն բանի, թե ովքեր կարող են կիրառել
դրանք՝ սոցիալական ո՞ր խմբից և քննադատական ի՞նչ հայացքով: հուքսի
համար համարձակ խոսելը միայն հուսահատության ճիչ չէ, և ոչ բոլոր մարդիկ
են, որ խոսում են միշտ ու ամենուր ազատագրված ձայնով: Նա նշում է, որ
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խոսելը՝ որպես դիմադրության գործընթաց,

բոլորովին տարբերվում է այն

իրողությունից, երբ մարդը պարզապես խոսում է:
Կան երեք հստակ կետեր, որոնց պատճառով կարևոր է տարբերակել
համարձակ խոսելը և սովորական խոսքը: Առաջին, այն խուսափում է ձայն
փնտրելու

և

գտնելու

գործընթացը

տրիվիալացնելուց

կամ

ռոմանտիկ

երանգներ հաղորդելուց. ձայն ձեռք բերելը քաղաքական լուրջ աշխատանք է:
Երկրորդ,

այն

խուսափում

է

արտոնել

խոսելու

գործընթացը

խոսքի

բովանդակության նկատմամբ. այս պարագայում այն, ինչ ասվում է, իրոք,
կարևոր է: Երրորդ, այն կանխում է հակառակ ձայների բախումը: Համարձակ
խոսելը սովորական խոսք չէ․ այն պարունակում է քաղաքական ենթատեքստ:

Ենթահանրային ոլորտներ (Counterpublic spheres)

Եթե ենթակա խմբի անդամներն ուզում են համարձակորեն խոսել, ապա
ինչպես են զարգացնում այն լեզուն, որը կօգներ իրենց փորձառությանն անուն
տալ, ինչպես նաև խոսել իրենց կարիքների ու ցանկությունների մասին՝ դրանք
քաղաքական պահանջների վերածելով: Ինչպե՞ս են մարգինալացված խմբերի
մարդիկ կարողանում փորձառություն ձեռք բերել և զուգահեռաբար սխալներ
կատարել՝ առանց վախենալու, որ այդ սխալները կարող են որևէ կերպ
խանգարել իրենց քաղաքական պահանջներին: Փիլիսոփա Նենսի Ֆրեյսերը
բացատրում է, թե ինչպես են առաջանում հակադիր պահանջները անգամ
գերակա հանրային դիսկուրսի պարագայում, որը պետք է ջանար լռեցնել
նրանց, ովքեր դիմադրում են: Հանրայինը անհատական, եզակի ոլորտ
դիտարկելու փոխարեն նա առաջարկում է մարդկանց, որ հանրայինը
դիտարկեն որպես ավելի լայն և բազմաշերտ հասկացություն՝ հաշվի առնելով,
որ որ այդ շերտերի մի մասը դեմ է կանգնում գերակա խմբին: Ահա հենց այս
հակադիր մասը նա անվանում է ենթահանրայնություն (counterpublics)։
Վերջինս մի դիսկուրսիվ ոլորտ է, որտեղ ենթակա խմբի անդամները ստեղծում
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են

և

իրականացնում

ինքնությանն

առնչվող

ենթադիսկուրսներ,
տարբեր

ու

որպեսզի

հակադիր

ձևավորեն

իրենց

մեկնաբանություններ,

հետաքրքրություններ, կարիքներ և այլն: Նրանք պակաս չեն ամենևին
գերիշխող (դոմինանտ) հանրությունից և գործում են նրանց զուգահեռ:
Գրականագետ և քննադատ Ռիտա Ֆելսկին (1989) նշում է, որ կանանց և
քաղաքացիական

իրավունքի

շարժումները

նպաստել

են,

որպեսզի

տեսաբանները ձևավորեն ենթահանրային ոլորտներ՝ որպես հասարակության
մեջ առկա քննադատական հակադիր ուժեր: Ենթահանրության տեսությունը
գրավիչ է թվում, որովհետև այն ուշադրություն է դարձնում հաղորդակցական
ցանցերին, սոցիալական ինստիտուտներին և քաղաքական-տնտեսական
կառույցներին, որոնց միջոցով գաղափարներ են ձևավորվում ու զարգանում:
Ուժային մի շարք տարրեր ևս ուսումնասիրվում են, բայց ուշադրության
կենտրոնում է հաղորդակցությունը: Ենթահանրույթը նաև հնարավորություն է
տալիս գաղափարայնացնելու (կոնցեպտուալացնելու) հաղորդակցության և
ինստիտուտների միջև եղած կապը:
Վերանայելով սեռի, ռասայի, դասի և ազգության գաղափարախոսությունները՝ արտոնությունն այդքան էլ դյուրին չի տրվում. պահանջվում է
ուշադրություն

մի

շարք

տարրերի

նկատմամբ,

որոնք

ներգործում

են

սոցիալական կարգերի վրա: Ֆելսկիի համար ենթահանրության ոլորտները մի
կետ են, որոնցից դիմադրության բազմակի շերտեր են ի հայտ գալիս, որովհետև
վերջիններս ներառում են դիսկուրսային փաստարկման գործընթացներ:
Տեղանքի կոնկրետությունը թույլ է տալիս զարգացնել այլընտրանքային
հիմնավորման պահանջներ ու փաստարկել նոր կանոններ: Ինչպես չորրորդ
գլխում է քննարկվել, սոցիալական նորմերը հզոր են: Փիլիսոփա Ջուդիթ
Բուտլերն (2004) իր գենդերային վերլուծության մեջ նշում է, որ այդ նորմերի
նկատմամբ քննադատական հայացք ձևավորելու ունակությունը ենթադրում է
նրանցից որոշակի ժամանակամիջոց: Եվ միայն դրանից հետո է, որ այդ
նորմերի այլընտրանքային տեսակը շրջանառվում է և զարգանում: Այսպիսով՝
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ենթահանրույթը տրամադրում է ժամանակամիջոց ու միասնություն, որոնք
հարկավոր են նորմերի վերանայման ժամանակ:
Ի վերջո, ենթահանրույթի առկայությունը տարածում է փաստարկի
սահմանները

համոզմունքների

վերանայման

միջոցով:

Եթե

մարդը

չի

պատկանում գերիշխող (դոմինանտ) հանրության խմբին, պահանջների
արծարծումն ու քննումը դառնում են գրեթե անհնարին: Միատարր հանրային
ոլորտի

առկայության

մարգինալացված

պնդման

խմբերի

գաղափարը

ենթակայությունը:

ավելի
Ֆրեյսերը

է

ուժեղացնում

պնդում

է,

որ

հասարակություններում, որտեղ տիրում է ակնհայտ անհավասարություն,
տեսությունները, որոնք օգնում են հասկանալ, որ կա ոչ թե մեկ, այլ բազմակի
հանրություն կամ հանրային շերտեր, ավելի լավ են պայքարում դրա դեմ, քան
նրանք, ըստ որոնց՝ միայն հանրային մեկ շերտ գոյություն ունի: Երբ բոլորից
հավասարապես պահանջվում է, որ նրանք քննարկեն իրենց պահանջները
գերիշխող (դոմինանտ) հանրային ոլորտում, ենթակա խմբերի անդամներն
այդպես էլ մնում են որպես գերակա խմբի անդամների ուժի ներքո գործող
միավորներ: Այս պարագայում ենթակաները դժվար թե գտնեն համապատասխան բառեր՝ արտահայտելու իրենց մտքերն ու ցանկությունները: Նրանց
կարիքները դարձյալ մնում են իներտ: Արդյունքում ստացվում է այնպես, որ
մարգինալացված

խմբերը

ունակ

հետաքրքրությունները և մնում

չեն

լինում

արտահայտելու

իրենց

են եզրագծից այն կողմ: Բազմաշերտ

հասարակությունները, որոնք հանդես են գալիս ենթահանրույթի տեսքով, ոչ թե
քայքայում կամ խանգարում են հանրային դիսկուրսըն, այլ, հակառակը,
նպաստում են դրան:

Նոր լեզվի զարգացում

Ենթահանրույթի հիմնական գործառույթն է զարգացնել ուղի, որի
միջոցով ենթակաների շահը, հետաքրքրությունը, կարիքը լսելի և տեսանելի
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կդառնան: Այս ամեն անելու համար հաճախ հարկավոր է լինում նոր լեզու
զարգացնել: Փիլիսոփա Մերի Դելին (1987) նշում է, որ նոր բառերը ինքնին
միջոց են՝ հաղորդագրություններն արտահայտելու համար:
Փիլիոսոփա Սանդրա Հարդինգն ընդգծում է մարգինալացված խմբերի
համար լեզվի անվանողական գործառույթը, այս պարագայում՝ կանանց
համար. կանանց համար կարևոր գիտական քայլ է իրենց փորձառությունն
անվանելը և նկարագրելը իրենց իսկ եզրույթների ու բառերի միջոցով:
Մարգինալացված խմբի անդամները պետք է պայքարեն իրենց իսկ կյանքի
փորձին անվանումներ տալու՝ սուբյեկտիվություն հաստատելու համար․ մի
բան, որն ի ծնե վայելում են գերակա խմբի անդամները: Այլ կերպ ասած,
որպեսզի դառնան գործողություն կատարողներ և ոչ թե գործողությունն իրենց
վրա կրողներ, լեզուն դարձնում են այս հարցի համար կարևոր կարգավորիչ:
Մարգինալացված խմբերի անդամների համար իրենց կյանքի փորձն անվանելը
դառնում է գոյատևմանն ուղղված ճիգ:
Ահա մի օրինակ, որը ցույց է տալիս նոր լեզվի զարգացման պարագայում
ենթահանրույթների

դերը:

Մինչ

1970-ական

թվականները

«սեռական

ոտնձգությունը»՝ որպես եզրույթ, գոյություն չուներ՝ չնայած այն բանին, որ
երևույթն

առկա

էր:

Ստրկության

ժամանակահատվածում

աֆրոամերիկուհիները իրենց տերերի կողմից հաճախ ենթարկվում էին
սեռական ոտնձգության ու բռնաբարության: Նրանք հաճախ այս ամենը լուռ
կրում էին քաղաքականության և տնտեսության գործոնների պատճառով:
Ֆեմինիզմի երկրորդ հոսքի ժամանակ կանայք արդեն ունեին բավականաչափ
ֆիզիկական

ու

դիսկուրսիվ

տարածք,

որպեսզի

միասին

ձևավորեին

համապատասխան բառապաշար, որպեսզի իրենց փորձը, հետաքրքրությունները և պահանջները կարողանային տեսանելի դարձնել:
1975 թվականին Կորնել համալսարանի կանանց կենտրոնում նահանգի
տարբեր կետերից կանայք էին եկել, որպեսզի մարդկանց հետ խոսեին,
հաղորդակից դարձնեին իրենց փորձի մասին, ինչպես նաև նոր լեզու
ձևավորեին, որի միջոցով այդ ամենի մասին ավելի պարզ, հստակ և գիտական
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ձևով կարտահայտվեին: Ահա այսպես «սեռական ոտնձգությունը»՝ որպես
եզրույթ, մտավ շրջանառության մեջ: Մակքինոնը նշում է, որ «սեռական

ոտնձգություն» եզրույթի ամրագրումը կնոջ կողմից խախտումն ամրագրելու
առաջին իրավական փորձն էր: Եվ վերջապես 1986 թվականին ԱՄՆ Գերագույն
դատարանը սեռական ոտնձգությունն ընդունեց որպես իրավական խախտում
ու հանցանք:
Ահա այս օրինակը ցույց է տալիս հաղորդակցության մակարդակների ու
շերտերի

բարդ

հարաբերությունները:

Կանանց

հանդեպ

բռնություն

է

իրականացվում միջանձնային հաղորդակցության միջոցով: Մինչև բռնությունն
անվանում չունենա կամ չանվանվի, ոչ մի բան այդ առումով չի փոխվի:
Միավորվելով, միասին հանդիպելով փոքրիկ խմբերում՝ կանայք փորձում են
զարգացնել մի բառապաշար, որի միջոցով նրանք կարող էին պարզ և
ազատորեն արտահայտել իրենց պահանջներն ու հետաքրքրությունները՝
այսպիսով ենթահանրույթից հարցերը տեղափոխելով ավելի լայն ու մեծ
հանրային հարթակ: Այս ամենը ևս իրավական որոշակի փոփոխություններ էր
առաջացնում:
Կան նման բազում օրինակներ ևս. ֆեմինիստ մի շարք բառարանագիրներ փորձ կատարեցին կազմելու այլընտրանքային բառարաններ, որոնց մեջ
կընդգրկվեին նոր ու հին բառեր: Դրանք կարտացոլեին կանանց ճնշման
օրինակները, ինչպես նաև ոչ սպիտակամորթ կանանց, միասեռականների,
լեսբուհիների, բիսեքսուալների, տրանսգենդերների կյանքի փորձը ( Daly, 1987;

Lramarae

& Treichler, 1992; Mils, 1993 ): Այս ամենից զատ՝ Սյուզետ Հադեն

Էլգինը (1984/2000, 1987/ 2002) իր գեղարվեստական աշխատության մեջ
զարգացրեց ամբողջապես մի նոր լեզու՝ Լաադան ( Suzette Haden Elgin, 2004 ):
Կանայք
պահանջների,

միշտ

էլ

տարբեր

տարբեր

մշակույթներում,

ժամանակահատվածում

ըստ

այս

ձևավորել

են

կամ

այն

լեզուներ:

Հաղորդակցման մասնագետ Լին-Լե Լեն (2004) ուսումնասիրում է, թե ինչպես
Չինաստանում դեռևս 1000 տարի առաջ կանայք ստեղծել էին Նուշու կոչվող
կանացի դիսկուրսը, որն օգտագործվում էր երգերի ու բանավոր զրույցի
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ժամանակ գեղջուկ կանանց կողմից: Չինացի կանայք վտարվել էին ֆորմալ
կրթության ոլորտից, որտեղ օգտագործվում էր գրավոր խոսք Hanzi -ին։ Այն
ստեղծված էր տղամարդկանց կողմից և նախատեսված էր տղամարդկանց
համար:

Նուշուն (Nushu) այլընտրանքային լեզու էր, որն ուներ բանավոր
հնչյունաբանություն: Այն սերնդեսերունդ փոխանցվում էր կանանց միջոցով:
Նուշուն զարգացել էր մի տարածքում, որը ղեկավարվում էր Կոնֆուցիոյի
հայրիշխանական

(պատրիարխական)

համակարգի

կողմից։

Այստեղ

տղամարդիկ ղեկավարում էին կանանց, իսկ գերակայությունը և թույլերին
իշխելը ընկալվում էին որպես սովորական երևույթներ: Նուշու տեքստերը
նկարագրում էին կանանց կյանքի մանրամասները և արտահայտում էին ցածր
սոցիալական դասի, ինչպես նաև սեռական անհավասարության և այլնի
վերաբերյալ զգացմունքներ: Սովորական չինարենին տիրապետող մարդը չէր
կարող հասկանալ Նուշուն: Ահա այս լեզվի միջոցով չին կանանց հաջողվեց
որոշ

առումով

ստեղծել

իրենց

իրականությունը,

պատմել

իրենց

պատմություններն ու փորձը՝ այդպես իրենց ձայնը լսելի դարձնելով:

Ենթակայություն

Եթե անգամ խումբը որոշում է խոսել, ոչ միշտ է, որ այն ունենում է
համապատասխան լեզու՝ հաղորդակցվելու համար: Լեզուն օգտագործում է
մարդկանց. եթե մարդիկ չունեն համապատասխան միջոց՝ անվանելու համար,
այն, ինչի մասին իրենք խուսում են, այդպես էլ մնում են անտեսանելի և իներտ:
Լինում է, որ բառն առկա է, բայց չի պարունակում անհրաժեշտ իմաստը:
Անգամ նոր բառի ստեղծումը կարող է այդ իմաստը չընդգրկել: Դրա փոխարեն
կա լեզվաբանական մի տեխնիկա՝ ենթակայությունը, որի ժամանակ մեկը
մերժում է առկա իմաստների կանոնական (նորմատիվ) ուժը, որ ցույց է տալիս,
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թե ինչպես է եզրույթի իմաստը ստեղծվում։ Միևնույն ժամանակ հարկավոր է
փոխել դրա հարանշանակությունները (կոնոտացիաները):
Գիտնականները բազմիցս խոսել են բառերին նոր ուժ տալու մասին:
Ռանդալ

Քենեդիի

պատմությունը

«Nigger»

և

դրա

(2002)
վերջին

գործը

բացահայտում

է

եզրույթի

վերաիմաստավորումը՝

որպես

աֆրոամերիկացիներին անվանելու միջոց: Տարբեր համատեքստերում մի շարք
եզրույթներ վերաձևավորվում եմ և նոր իմաստներ ձեռք բերում:
Ուշագրավ է, երբ ուսումնասիրվում է բառի պատմությունը, պարզ է
դառնում մի բան. բոլոր բառերը նախապես դրական իմաստ են ունեցել և միայն
հետո են ձեռք բերել բացասական նրբերանգներ և լրացուցիչ իմաստներ:
Օրինակ՝ այնպիսի բառերի ուսումնասիրությունը, ինչպիսին են՝ «cunt», «bitch»,
«whore», ապացուցում են նշված իրողությունը:
Դիտարկենք

այլ

հետաքրքիր

օրինակ.

Ուրվաշի

Վայդն

իր

ուսումնասիրություններից մեկում, որը նվիրված էր ԼԳԲՏ-ներին, պարզեց, որ
նախապես «քվիր» են իրենց կոչել հոմոսեքսուալները: Եվ հետագայում այս
բառը (queer) բացասական նրբերանգներ է ձեռք բերել: Իհարկե, բառի նման
բացասական տարրերը մեկ օրում չեն ձևավորվում: Բուտլերը գրում է. «Քվիրը

ստացել է այն իմաստը, ինչ ձեռք է բերել բացառապես կրկնողականության
շնորհիվ, որի միջոցով էլ այժմ այն վիրավորանքին հավասար մի բան է դարձել »։
Բայց մի կարևոր բան, որ ևս պետք է հաշվի առնել. այնպես չէ, որ
մարդկանց պարզ ցանկությամբ եզրույթը կարող է իր իմաստը փոխել: Ինչպես
արդեն Բուտլերը բազմիցս նշել է, կրկնողականության և կատարողականության միջոցներով են պայմանավորված իմաստային փոփոխությունները: Սա,
իհարկե, առաջարկվող տարբերակներից մեկն է միայն:
Բուտլերը գրում է, որ մարդիկ հաճախ հակված են սևեռվել բառերի վրա
և կառչել նրանցից, որոնք իրենց ցավ են պատճառում, որովհետև նրանք
ստեղծում և ապահովում են սոցիալական ու դիսկուրսիվ որոշակի վիճակ:
Բուտլերը նշում է, որ ճանաչողական գործընթացը վերածվում է կազմավորման
իրողության. դիմումը կամ հղումը առարկային բերում է նրա գոյության
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առկայությանը:

Բուտլերի

համար

այս

ամենը

ենթադրում

է

նոր

համատեքստերի ձևավորում:
Քվիրի իմաստը թեև փոխվել է, բայց, այդուհանդերձ, ոչ ամբողջապես, այլ
քվիր տեսության ի հայտ գալու և ակադեմիայում դրա ուսումնասիրության հետ
համատեղ, ինչպես նաև «Queer Nation» կազմակերպության կարգախոսի
միջոցով՝ «We’re queer, we’re here, deal with it»: 18-րդ դարում « woman» բառը
կիրառվում էր որպես «lady» բառին հակառակ իմաստ ունեցող. վերջինը ցույց
էր տալիս սոցիալական դիրքը, մինչդեռ առաջինը՝ սեռականությունը ( Mills,

1993, էջ 267): Իսկ այժմ բոլորովին հակառակն է. նախապատվությունը տրվում
է «woman» բառին, քանի որ այն խորհրդանշում է ուժ ու դիրք, իսկ «lady» բառը
որոշակի սահմաններ է ենթադրում հատկապես կնոջ վարքագծի հետ կապված.
կինը պետք է որոշակի ձևով իրեն պահի և այլն: Հետաքրքիր մի փաստ ևս. թեև
սպորտային մի շարք խմբեր դեռ գործածում են այդ «lady» բառը՝ «Lady Cats»,

«Lady Cavaliers Lay Moc», «Lady Tiger» և այլն, նրանցից և ոչ մեկը «lady» բառի
բուն իմաստի հետ որևէ առնչություն չունի:

Տարբերության կարևորությունը և ռազմավարական
(ստրատեգիական) էսենցիալիզմ

Հաղորդակցությունն միայն այն չէ, թե ինչ է մարդն ասում, այլ նաև, թե ով
է ասում: Ինչպես ցույց տվեց նախորդ՝ երրորդ և չորրորդ գլուխների
քննարկումը, մարդիկ կատարում են և ձևավորում ինքնություններ: Հաճախ
նրանք, ովքեր մարգինալացված են, այն մարդիկ են, որոնք մերժում են այդ
լեզուն ու այդ լեզվով խոսելը: Բայց երբ մարտահրավեր է նետվում ճնշմանը,
շատերը որոշում են խոսել՝ ըստ իրենց ինքնության, որն էլ հիմք է դառնում
իրենց ճնշման համար: Երբ մարդիկ խոսում են որպես կին կամ որպես ոչ
սպիտակամորթ անձ, կամ որպես քվիր, երրորդ աշխարհի կին ներկայացուցիչ,
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նրանք

թեմատիկացնում

են

իրենց

ինքնությունները՝

որպես

իրենց

ճարտասանության իրավական ուժ:
Ինքնության հասկացությունների (կատեգորիաների) և քաղաքական
գործողությունների միջև հարաբերությունը բարդ է: Մենք իրապես գիտենք, որ
դասակարգելը

լուրջ

պարագայում,

երբ

հետևանքներ

կարող

դասակարգում

են

է

առաջացնել:

Անգամ

այն

մարդկանց

որպես

ոչ

սպիտակամորթների, այս ամենը չունի ոչ մի կենսաբանական հիմք, և մարդիկ,
ըստ կարծրատիպերի, դասակարգվում են որոշակի նորմերով: Եվ եթե անգամ
տարբերությունը տղամարդու ու կնոջ միջև չնչին է կամ նվազագույն, մարդիկ,
այնուամենայնիվ, խոսում են հենց տարբերության մասին: Չնայած որ
ինքնության հասկացությունները կարող են և արհեստածին լինել, բայց դրանք
իրական ուժ և հետևանք ունեն: Եվ այս ամենից հետո ինչպե՞ս կարելի է
վերանայել

կամ

մարտահրավեր

նետել

ինքնության

տարբերության

հասկացություններին. սա կարելի է անել այն բանի միջոցով, ինչ Գայատրի
Սպիվակը կոչում է ռազմավարական ( ստրատեգիական) էսենցիալիզմ :
Ռազմավարական (ստրատեգիական) էսենցիալիզմն ունի երկու կարևոր
հատկանիշ: Առաջին, խմբին բնորոշ կարևոր տարրերը սահմանվում են խմբի
անդամների կողմից: Երկրորդ, անգամ երբ խմբի անդամներն այս ամենի մեջ են
ընդգրկված, նրանք հասկանում են, որ այս ամենն արհեստածին երևույթ է: Երբ
Ֆրեյսերը գրում էր ենթահանրույթի մասին, նա մեջբերում կատարեց Սպիվակի
աշխատանքից՝ բացահայտելով, թե ինչպես են ենթակա խմբերը ստեղծում
ենթահանրույթներ,

որոնք

շրջանառության

մեջ

են

դնում

իրենց

իսկ

ինքնությունները, հետաքրքությունն ու կարիքը: Նրանք չեն ժխտում, որ իրենք
խումբ են, այլ փորձում են փնտրել ու հասկանալ, թե ինչ է նշանակում խմբի մի
մաս լինելը: Սա գործընթաց է ենթադրում՝ կատարողականություն. Ժակի
Ալեքսանդրը և Չանդեր Թալփեյդ Մոհանտին բացատրում են, թե ինչ է այս
պարագայում կատարողականություն ասվածը։ Այն «agency» եզրույթի անվերջ
և գիտակցված վերարտադրությունն է, որը վերաբերվում է մարդու գոյությանը:
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Այս պարագայում մարգինալացվածները դառնում են կատարողներ և ոչ թե
կատարողությունն իրենց վրա կրողներ:
Օրինակ՝ ինչպե՞ս են սևամորթ կանանց ինքնությունները ձևավորվում
իշխող հասարակական ոլորտի կողմից: Ալեքսանդրը և Մոհանտին փաստում
են, որ ԱՄՆ իրավական քաղաքացին այն անձն է, որը հարկերը վճարում է
ժամանակին ու պատշաճ ձևով: Եթե որևիցե կասկած է առաջանում այս
առումով, պարզապես բավական է հետադարձ հայացք գցել և հիշել, թե ԱՄՆ
քաղաքացուց ինչ էին պահանջում անել 9/11-ի դեպքերից հետո: ԱՄՆ
նախագահն ու մի շարք պաշտոնյաներ հորդորում էին մարդկանց գնումներ
կատարել:

Հակառակ

սպառող

ու

հարկ

վճարող

քաղաքացիների՝

հասարակական դիսկուրսի մեծ մասը ոչ սպիտակամորթ կանանց սահմանում
է որպես

պարադիգմատիկ բարեկեցիկ-ընդունողներ՝ չնայած նրան, որ

սպիտակամորթ կանանց մեծ մասը բարեկեցիկների շարքում է, և կախման ու
կախվածության

դիսկուրսները,

հոգեբանական

անհատականության

հատկանիշները, որոնք օգտագործվում են՝ կարգավորելու այս կանանց, ցույց
են տալիս, որ ո՛չ սևամորթ բարեկեցիկ կանայք, ո՛չ էլ հարկատուներն ու
սպառողները ամենևին էլ քաղաքացիներ չեն: Ի պատասխան այս ամենի՝ մի
շարք սևամորթ կին հետազոտողներ, գիտնականներ և մասնագետներ՝ բել
հուքս, Ռուբի Դունկան, Անգելա Դեյվիս, Պատրիսյա Հիլ Քոլինս և ուրիշներ,
ինչպես նաև սևամորթ կանանց բարօրության համար պայքարող շարժումը
փորձեցին վերասահմանել սևամորթ կանանց պահանջները, ինքնության
հարցը և հետաքրքրությունը:
Անգամ այն պարագայում, երբ հետազոտողները գիտակցում են, որ
ինքնությունները հեղհեղուկ են և ոչ ամրագրված, դրանց կառչելն անգամ
վտանգավոր

է:

Միաժամանակ

հետազոտողները

հասկանում

են

նաև՝

ինքնություն ասվածը հարաբերական երևույթ է և պատմական ու սոցիալական
խորը հիմքեր ունի ( Moya, 1992: 127 ): Ինքնություն ասվածն այնքանով է կարևոր,
որ

վերջինս

սոցիալական

պայմանավորում
ո՞ր

կարգին

է,
է

թե

մարդ

արարածն

համապատասխանում

իր
կամ
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գոյությամբ
պետք

է

համապատասխանի: Երբ մարդը եզրագծից այն կողմ է հայտնվել, այսինքն՝
մարգինալացված է, դա չի նշանակում, որ նա պարտադիր կերպով պետք է
օգտագործի ենթադիսկուրս, բայց այդ նույն մարդը կարող է տրամադրել մի
տիրույթ, որտեղից խումբը կարող է քննադատական տեսակետ արտահայտել,
որը

մյուսներին

էլ

հնարավորություն

կտա

դիտարկելու

գաղափարախոսության և ճնշման կամ ճնշումների բնույթը: Անգլերենի
պրոֆեսոր

Պաուլա

Մոյան

փաստում

է,

որ

ինքնության

արտաքին

կառուցվածքը ազդում է մարդկային փորձի վրա, իսկ հետո հենց այդ նույն
մարդկային փորձն էլ հաղորդում է, թե ինչ գիտի մարդը և ինչպես դա գիտի:
Մոյան նշում է, որ թեև մարդիկ համընդհանուր ձևով նույնակերպ չեն և չեն
կրում սոցիալական միևնույն ազդեցություններն իրենց վրա, այնուամենայնիվ,
սոցիալական մի շարք փաստեր՝ գենդեր, ռասա և այլն, հիրավի, ազդում են այն
բանի վրա, թե ով ենք մենք (էջ 132):
Ռազմավարական (ստրատեգիական) էսենցիալիզմի վառ օրինակներից
մեկի մասին է գրում հաղորդակցության մասնագետ Լիզա Ֆլորեսն (1996) իր
ուսումնասիրություններից

մեկում,

որը

նվիրված

է

չիկանաների

ուսումնասիրությանը: Ֆլորեսն ուսումնասիրում է, թե ինչպես են չիկանացի
ֆեմինիստական

աշխատանքները

ստեղծում դիսկուրսիվ տարածք, որը

բոլորովին տարբերվում է նրանից, ինչ գոյություն ունի, և որում նրանք
բնակվում են՝ տարածքը ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի միջև, որտեղ հանդիպում են
Երրորդ աշխարհի և Առաջինի ներկայացուցիչները: Ֆլորեսը բացատրում է՝
քանի որ չիկանա ֆեմինիստներն ապրում են այնպիսի աշխարհների միջև,
որոնք ֆիզիկապես անցանկալի և անընդունելի են ԱՄՆ-ում, և միևնույն
ժամանակ իրենք նաև չեն ուզում հետ վերադառնալ Մեքսիկա, զգայական
առումով նրանք փնտրում են ընտանեկան ապահովություն, իսկ որպես կին՝
հարգանք։ Հետևաբար չունենալով այն, ինչ ուզում են, նրանք պետք է ստեղծեն
իրենց «հայրենիքը»:
Տարածական պատկանելիության զարգացումը, որտեղ նրանք կարող են
ցուցաբերել իրենց ինքնությունների նկատմամբ գործողություն, չի կարող տեղի
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ունենալ հասարակական ոլորտում, ահա այս պատճառով էլ նրանք անձնական
դիսկուրսի ստեղծման են դիմում (հենց նույն ենթահանրույթի ստեղծմանը):
Ինչպես ենթահանրույթի տեսաբաններն են անում, չիկանա ֆեմինիստները ևս
իրենց սեփական ինքնությունը, հետաքրքրություններն ու պահանջներն են
դրսևորում և դրանց համար համապատասխան հարթակ են զարգացնում:
Ֆլորեսը գրում է, որ մերժելով ուրիշների արտաքինը և ստեղծելով իրենց
ներքինը՝

մարգինալացված

խմբերը

իրենց

առանձնացնում

են

կարծրատիպային մոտեցումներից ու իշխող մշակույթից: Կարևոր է նկատել, որ
երբ չիկինաները ստեղծում են իրենց առանձին տիրույթը, նրանք այդպես
իներտ ու լուռ չեն մնում: Երբ նրանց համար իրենց ձայնը դառնում է լսելի,
նրանք սկսում են ընտանեկան ամուր կապեր ձևավորել: Նրանք սկսում են
ուղիներ և կամուրջներ ստեղծել մյուսների հետ: Իսկ չիկանուհիների կողմից
երկրորդ հայրենիք ստեղծելը չի սահմանափակվում միայն կանանցով և նրանց
փորձով:
Այս քննարկման ժամանակ փորձեցինք հստակեցնել, որ անգամ երբ
մարդիկ ռազմավարապես (ստրատեգիապես) կարևոր ինքնություններին են
հարում որպես տիրույթներ, որտեղից նրանք գիտելիք են զարգացնում,
դիմադրում

իշխող

սահմանումներին։

Ինքնությունները

միաժամանակ

մշտապես քննադատաբար են ուսումնասիրվում: Երբեմն ինքնություններն
այնքան խոր արմատներ են գցում, որ ստեղծում են պատկանելիության
զգացում: Գլորիա Անզալդուան այս իրողությունը

նկարագրում է որպես

կամուրջներ ստեղծելու գործընթաց: Բայց անգամ այս պարագայում երբեմն
հարկավոր է բաժանում-առանձնացում և անջատում, և անգամ բացվողփակվող

կամուրջներ

են

առաջանում:

Օրինակ՝

անջատման

պահը

գիտակցվում է, երբ բնիկ կանադացի գրողը հորդորում է սպիտակամորթ
կանադացի գրողին մի կողմ քաշվել:
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Հեռանալ կամ ասպարեզից դուրս գալ

Համագործակցություն և համերաշխություն ստեղծելը, անշուշտ, լավ բան
է: Մարդիկ պետք է մտածեն, թե դա ինչպես կարող են իրագործել:
Այնուամենայնիվ, երբ մարդն ուզում է մի այլ մարդու ներկայացնել, պետք է
բավականին նրբանկատ լինի, թե ինչպես է այդ մարդը խոսում մյուսի հետ կամ
նրա մասին: Հարցը, թե ով կարող է խոսել և ում փոխարեն, բավականին բարդ
է: Նրանք, ովքեր աշխատել են մարգիանալացված խմբերի հետ, հաճախ են այս
հարցին բախվել: Անգլերենի պրոֆեսորներ Ջուդիթ Ռուֆը և Ռոբին Վայգմանը
խմբագրել են այս հարցին նվիրված էսսեների և աշխատությունների մի ողջ
շարք՝ «Ո՞վ կարող է խոսել. հեղինակություն և քննադատական ինքնություն»
(1995): Այս աշխատության մեջ նրանք անդրադառնում են մյուսների փոխարեն
խոսելու գործողությունների խնդրին: Երբ սպիտակամորթ, ամերիկացի,
կրթված, միջին դասի, քրիստոնյա կինը հայտարարում է, որ նա խոսում է բոլոր
կանանց անունից, նա պարզապես նրանց անհետացնում և անտեսանելի է
դարձնում դրանով: Չէ որ նման կնոջ մտահոգությունն ու խնդիրները նույնը չեն
Երրորդ աշխարհի կանանց

դեպքում, որոնք աղքատ են, մուսուլման և ոչ

սպիտակամորթ: Այսպիսով՝ հարաբերականորեն արտոնյալ խմբի մարդիկ
լռեցնում են և անհետացնում մյուսներին, երբ փորձում են տնտեսական
առավելություն ստանալ ու դրա ընթացքում իրենց ներկայացնել որպես
մարգինալացված խմբի անդամ կամ խոսել նրանց բոլորի անունից: Մարդիկ
պետք է զգուշանան ուրիշների փոխարեն խոսելուց, որովհետև դա բխում է
մյուսներին կառավարելու ցանկությունից՝ իրեն իսկ արտոնելով այն բանում,
որ հենց ինքն է, որ շատ լավ ըմբռնում է այդ բոլոր մարդկանց թշվառ վիճակը և
պատրաստ է ներկայացնել նրանց բոլորին: Մյուսների անունից կամ մյուսների
փոխարեն խոսելու գործունեության ազդեցությունը հաճախ, թեև ոչ միշտ,
կրում է

սեռական, ազգային ու այլ տեսակների ստորակարգության

(հիերարխիայի) վերասահմանում ( Alcoff, 1995, էջ 116):
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Այնուամենայնիվ, սա չի նշանակում, որ չպետք է ամենևին խոսել:
Չխոսելը իր հերթին նպաստում է իշխող դիսկուրսների գոյությանը և
զարգացմանը: Հաճախ, երբ խումբը, քաղաքական-պատմական գործոններով և
մի շարք ճնշումներով պայմանավորված, ինքնին չի կարողանում արտահայտել
իր պահանջները, նրա փոխարեն խոսում է այն խումբը, որը խոսելու ուժ ու
զորություն ունի:
Մի հետաքրքիր օրինակ կա, երբ ռասայապես արտոնյալ անձը հետ է
քաշվում, երբ նրան խնդրում են այդպես անել այն խմբի ներկայացուցիչները,
որոնց համար և որոնց անունից նա խոսում էր: Սպիտակամորթ հայտնի
կանադացի գրող Անն Քամերոնը գրեց բնիկ կանադացի կանանց կյանքի մասին
մի աշխատություն: Բնիկ կանադացի կին գրող Լի Մարաքլը կանադացիների
կողմից ուղարկվեց որպես իրենց խոսնակ՝ հանդիպելու Քամերոնին և
խնդրելու, որ վերջինս «մի կողմ քաշվի»

1988 թվականին Մոնրեալում

անցկացվող միջազգային ֆեմինիստ գրողների գրքի փառատոնից: Երբ
ասացին, որ նա լքի ասպարեզը, Քամերոնն այդպես էլ վարվեց ( Maracle, 1989,

էջ 10):
Բնիկները վախենում էին, որ իրենց կյանքի մասին գրող սպիտակամորթ
հեղինակը կարող է լուրջ հաջողություններ ունենալ, և նրա գրքերը կարող են
հեղեղել

գրախանութները՝

այդպիսով

իսկ

իրենց

բնիկների

համար

արտահայտման և դրսևորման ազատ տեղ ու տարածք չթողնելով: Ահա թե
ինչպես է հենց Մարաքլը բացատրում իրողությունն ու իրավիճակը: Սա
յուրահատուկ օրինակ է և ցույց է տալիս այն խորը հարգանքն ու ակնածանքը,
որը խմբի անդամներն ու մյուսները տածում են միմյանց հանդեպ: Բնիկները
ամենևին էլ Քամերոնին չէին դիտարկում որպես թշնամի, իսկ Քամերոնն էլ իր
հերթին խնդրի իրական բնույթը հասկացավ և հեռացավ: Եվ քանի որ
իրականում նյութական իրողությունները (տարածք, հրատարակչություն,
պայմանագրեր, գրախանութ և այլն) կարող են մարգինալացված խմբին
դարձնել անտեսանելի և տեղ չթողնել վերջիններիս

ինքնարտահայտման

համար, նրանք, ովքեր ինչ-որ կերպ՝ սեռ, ռասա, դաս, ազգություն, կրոն և այլն,
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արտոնյալ են, ապա վերոնշյալ պատճառից ելնելով՝ պետք է տեղը զիջեն և մի
կողմ գնան, երբ մյուսները ուզում են խոսել:

Բառային, խոսքային (վերբալ) խաղ

Եթե անգամ լեզուն նշանակություն ունի և ստորադասման կամ
ենթակայման միջոց է, ապա այդպես նաև այն ազատագրման և միաժամանակ
խաղի միջոց է: Ահա սրա մասին է խոսում, վկայում Բրքի «Մարդու
սահմանման» աշխատության մեջ Սիլեստե Կոնդիի (1992) վերաձևակերպումը:
Կոնդին կարծում է, որ մարդիկ պետք է իրենց դիտարկեն որպես ոչ թե
խորհրդանիշ ստեղծող-օգտագործողներ, այլ խորհրդանիշի հետ

լավ կամ

վատ, կատարյալ կամ անկատար խաղացողներ։
Այսպիսով՝ ինչպես ենք մենք խաղում լեզվի ու դրա օրինակների հետ՝
որպես

ենթակայություն

կամ

ստորադասում:

Վերադիտարկելով

կնոջ

«դեբայացման» գործընթացը՝ մենք սկսում ենք այն որպես խաղ դիտարկել և
խաղալ «woman», «mistress», «lady» բառերի հետ որպես բայեր:
Մենք կարող էինք մեր բառապաշարում նոր բառեր ընդգրկել, որոնք
կդիտարկեն «woman», «lady», «mistress»-ը՝ որպես ակտիվ և գործող, ոչ թե որպես
գործողություն կրող: Եթե «woman» բառը նշանակում է «an individual human
being whose life is her own concern» ( Cicily Hamilton, quoted in Kramarae &

Treichler, 1992: 490 ), ապա «կին»՝ «woman» բառը՝ որպես բայ, կարող է նաև
նշանակել «to populate a place with courageous, self-identified people»: «To woman»
չի նշանակում «to populate a place for military battle» և ոչ էլ «to prepare for a show
of deference to hierarchy», այլ սա դրա փոխարեն նշանակում է «creation of a
critical mass of couls who are willing to do what needs to be done to maintain and
creat life-giving forces»: Օրինակ՝ «we need to woman the world with crones, hags,
spinsters, harpies, and viragos»: Ահա թե ինչպես է լինում բառախաղը կամ խաղը
բառերի միջոցով:
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Ընդունելով «mistress»-ի պայմանական իմաստները՝ բառը սահմանելով
որպես մեկը, ով ղեկավարում է, սովորեցնում է, և նա, ով սեքսուալ է, կարելի է
մի հետաքրքիր բայական ներիմաստ հաղորդել դրան: «To mistress» կնշանակի
«to determine one’s own sexuality կամ to teach your body to be sexual in the way

you want it to be and not the way society demands»: Այս պարագայում պարզ է
դառնում, որ «ղեկավարում» ներիմաստը դառնում է ինքնասահմանման միջոց:
Այսպես՝ «I have mistressed the lusty powers of my body; they are mine and no one
else’s»:
«Lady» բառը ծագում է հին անգլերենից և նշանակում է «բոքոն» («loaf») և
«հունցել» («knead») ( Mills, 1993, էջ 133): Ընդունելով այդ արմատներն ու
իմաստները, վերանայելով բառը՝ ստացվում է հետևյալ բայը՝ «to lady=to knead

an idea and then to let ot set and rise; to lady an idea allows it ti me to grow»: Ի
տարբերություն lord-ի՝ lady-ն կառավարման և ուժի ցուցիչ չէ և նման
ներիմաստ չունի, այլ փոխարենը ներառում է «involvment (kneading) and

recognition of another’s need for space and time in which to devlop»: Օրինակ՝ «we
ladied this chapter through its many stages, occasionally kneading ideas and at other
times letting them alone to mature»:
Բացի «woman», «mistress», «lady» բառերը բայացնելուց, դրանց հոմանիշ
«man», «master», «lord» տարբերակների համաձայն, կարելի է նաև նրանց
ընդհանուր, սեռապես չնշույթավորված ձևը վերցնել, օրինակ՝ «people» բառը և
համանմանությամբ դրա հոմանիշները բայ դարձնել: Այս բառն արդեն իսկ
բայական իմաստ ունի և օգտագործվում է որպես այդպիսին՝ «to furnish or fill
with people or inhabitant; to populate» (OED, 1971 ): Հավանաբար հարկավոր է
ընդլայնել լեզվի կիրառությունը, որպեսզի կարողանանք «human» և «person»
բառերն էլ նմանապես կիրառել: Գեդերային և սեռային ներիմաստ եզրույթներ
պետք

է

զարգացնել,

որպեսզի

հավասարապես

դրսևորվեն

բառային

կարողությունները, և ոչ թե միայն տղամարդկանց կողմից բայերի
գործողության կատարումը շեշտադրվի:

281
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ու

Եզրակացություն

Լեզուն

յուրահատուկ

երևույթ

է՝

լի

զարմանալի,

հետաքրքիր,

զավեշտալի, իսկ երբեմն էլ տարօրինակ դրվագներով և դրանց դրսևորմամբ:
Սովորել խոսել պարզ, հստակ, վառ և կենսուրախ այդքան էլ դժվար չէ:
Աշխատանքն աշխատանք է: Բայց աշխատանքը կարող է և խաղ լինել կամ
խաղային բնույթ ունենալ: Նույնիսկ այն պարագայում, երբ խաղում ենք, հստակ
պետք է գիտակցենք որոշ կանոնների առկայությունն ու ընդունենք դրանց
գոյության փաստը: Թերևս բոլորին քաջ հայտնի է Ռոբերտ Ֆուլգամի գիրքը՝
«All I really need to know I learned in kindergarten» (2004) վերնագրով, և դրա
կանոնների ցուցակը: Ահա այդ կանոններից մի քանիսը:


Մյուսների հետ կիսի՛ր ամեն ինչ:



Խաղա՛ ազնիվ:



Մարդկանց մի՛ հարվածիր:



Դի՛ր իրերն այնտեղ, որտեղից դրանք վերցրել ես,



Քեզնից հետո անպայման մաքրի՛ր:



Մի՛ վերցրու այն, ինչ քոնը չէ:



Ներողություն խնդրի՛ր, երբ մեկին վիրավորել և ցավ ես պատաճառել:
Եվ թեև մեզնից շատերը այս բոլոր կանոնները սովորել են դեռ

մանկապարտեզում, դրանց լեզվական նորմերի ու

կանոնների վերածելը

կատարվում է շատ ավելի ուշ՝ հասուն տարիքում:
Ահա թե մենք ինչպես ենք այդ կանոները խաղային ձևով մեկնաբանում:
(ըստ Անն Քամերոնի):


«Կիսվի՛ր», եթե անգամ այս պարագայում դա նշանակում է հեռանալ:



Եղի՛ր ազնիվ նրանում, թե ինչպես ես մեկնաբանում աշխարհը՝
խուսափելով մյուսներին լռեցնելուց կամ անտեսանելի դարձնելուց՝
օգտագործելով կեղծ համընդհանուր «we» / «մենք» կամ սեքսիստական
լեզու:



Բռնության լեզու մի՛ կիրառիր:
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Երբ օգտագործում ես մյուսների բառերը, հիշի՛ր, որ պետք է նշես, թե
որտեղից ես դրանք վերցրել:



Եթե լեզուդ շփոթացնող է կամ դու օգտագործում ես կրավորական սեռի
կառույց՝

խուսափելով

պարտականությունից,

անհապաղ

փոխի՛ր

լեզվավարքագիծդ և մաքրի՛ր լեզուդ:


Եթե «եզրույթ» ենթահանրույթը նրբիմաստներ ունի, ապա մի՛ կիրառիր
այն, մինչև դրա թույլտվությունը չունենաս:



Եթե լեզուդ վիրավորում է մեկին, ներողություն խնդրի՛ր:



Փայտն ու քարը ջարդում են ոսկրերն ու մարմինը, իսկ բառերը՝ հոգին:
Պետք է բոլոր գիտակցեն և զգոն լինեն իրենց կիրառած բառերի

նկատմամբ: Բնիկ կանադացի գրող Ջինիթ Արմսթրոնգը գրում է, որ երբ մարդը
խոսում

է,

ապա

նա

կրում

է

ոչ

միայն

այդ

բառերն

արտաբերելու

պատասխանատվությունը, այլ նաև այն ազդեցությունը, որը թողնում են այդ
բառերը: Ըստ նրա՝ պատասխանատվություն պետք է կրեն բոլոր նրանք, ովքեր
այս կամ այն կերպ կիրառում են լեզուն: Բոլորն էլ մարդկային մտածող
արարածներ են, ունեն պարտականություն և պատասխանատվություն: Թեև
հնարավոր է, որ ոչ բոլորն են ուզում կրել այդ պատասխանատվությունը, բայց
ամեն

անգամ,

երբ

մենք

խոսում

ենք,

մենք

կրում

ենք

այդ

պատասխանատվությունը: Այն ամենը, ինչ ասվում է, ազդում է մարդկանց վրա.
մեկը դա լսում է, մյուսը հասկանում, մյուսի համար դա դառնում է հիշողություն
և այլն: Մենք բոլորս էլ որոշակի ուժ ունենք. կարող ենք փոխել իրերն ու դրանց
դասավորվածությունը: Մենք բոլորս էլ կարող ենք բուժել-սպիացնել և այլն:
Երբեմն մարդը բառ է կիրառում՝ չգիտակցելով, որ դրա իմաստը փոխվել է.
սխալներ երբեմն պատահում են, բայց, այնուամենայնիվ, անգամ այս
պարագայում ուժի մասնակի կորուստը ամբողջական կորուստ չի նշանակում:
Եվ ուրեմն, եկե՛ք խոսենք բարձր, ազնիվ, անկեղծ, արտահայտվե՛նք
պարզ

և

հստակ,

համերաշխություն

չվախենա՛նք
և

բառերի

միասնություն

հետ

խաղալուց,

հաստատելու

համար,

համարձակ…, խոսե՛նք:
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խոսե՛նք՝
խոսե՛նք
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ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ
Ինստիտուտներ և կառույցներ
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ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՆԴԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ
(ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐՈՒՄ)

Սոցիալական կառույցները անհատների նման մասնակցում են գենդերի
ձևավորմանն ու զարգացմանը: Իր հերթին գենդերն էլ ազդում է այդ
կառույցների

վրա,

այլ

կերպ

ասած՝

դրանք

գենդերացվում

են

հաղորդակցության միջոցով: Այս բաժնում քննվում է այն հարցը, որ գենդերն
ավելին է, քան անհատական հատկանիշը: Ավելին, այն ինքնին սոցիալական
կառույց է: Գենդերը հաղորդակցության մեջ ավելի ամբողջական պատկեր
ստանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել, թե ինչպես են տվյալ
մշակույթում առկա իշխող սոցիալական կառույցներն ազդում անհատի
կենսագործունեության վրա, և թե ինչպես կարող են նույն անհատները ազդել
սոցիալական

կառույցների

քաղաքականության

ու

մի

շարք

այլ

գործընթացների վրա:
Ինստիտուտների հաղորդակցական փորձի վերլուծությունը կարևոր է
մարդու քննադատական գենդերային հայացքի ձևավորման համար: Սոցիոլոգ
Քեթլին Ջերսոնը (2004) գրում է՝ քանի որ մարդու անհատական-սեփական
ընտրությունը

արմատավորված

է

սոցիալական

համակարգի

մեջ,

որի

նկատմամբ կանայք ու տղամարդիկ սահմանափակ իշխանություն ունեն,
գենդերային
անհատին

քննադատական

հայեցակարգը

հուշում

է

հետազոտողին

ուսումնասիրելու փոխարեն սկսել ուսումնասիրել ավելի մեծ

սոցիալական համատեքստերը, որտեղ էլ հենց անհատի ընտրությունը ու
ռազմավարությունները ստեղծվում են: Համապատասխանաբար ոչ միայն
ինստիտուցիոնալ կառույցների ներքո տեղի ունեցող հաղորդակցությունը,
պետք է ուսումնասիրվի, այլ նաև ինստիտուտների մասին և դրանցից բխող
հաղորդակցությունը:
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Այս գրքում պարբերաբար քննարկման է դրվում միկրո (միջանձնային) և
մակրո

(ինստիտուցիոնալ)

գենդերային

պրակտիկաների

փոխհարա-

բերությունը: Առաջինին գլխում նախապաշարմունքների մասին քննարկումը
վերաբերում էր դրան: Այնտեղ անդրադարձ էր կատարվում փիլիսոփա
Սանդրա

Հարդինգի

այն

մոտեցմանը,

որ

միայն

անհատական

նախապաշարմունքներն ու անհատի ներքին հավատալիքները չեն կարող
սեռական կամ ռասայական անհավասարությունների առիթ հանդիսանալ: Ըստ
նրա՝

այս

ամենը

կատարվում

է

սոցիալական

կառույցների

բարդ

հարաբերությունների ներքո, որոնք էլ իրենց ազդեցությունն են թողնում
անհատների հավատալիքների զարգացման, ինչպես նաև նախապաշարմունքային

վերաբերմունքի

վրա:

Այն,

որ

անհատներն

են

մեղավոր

անհավասարության ձևավորման հարցում, իրական չէ և ավելի է խորացնում
եղած

կարծրատիպերն

այն

մասին,

որ

դրանում

միայն

ու

միայն

սպիտակամորթներն են մեղավոր:
Իհարկե, անհատական նախապաշարմունքները նույնպես այս ամենի մի
մասն են կազմում, բայց միայն մի մասը: Ըստ Հարդինգի՝ անհավասարությունը
պետք է դիտարկվի որպես քաղաքական հարաբերություն, ռազմավարության
մի տեսակ, որն արտոնություններ է շնորհում մի խմբին մյուսի նկատմամբ: Եվ
քանի որ խտրականությունը ժամանակի ընթացքում դառնում է կանոնական
(նորմատիվ) հենց ինստիտուցիոնալիզացիայի շնորհիվ, և որպեսզի վերջ դրվի
տիրող անհավասարությանը, մարդիկ պետք է հստակեցնեն այն ուղիները,
որոնց

միջոցով

մակարդակում:

անհավասարությունը
Ուշադրություն

պետք

գործում
է

է

դարձվի

ինստիտուցիոնալ
սոցիալական

այն

կառույցներին, որոնք ձևավորում են մարդկանց հարաբերությունները միմյանց
ու հասարակության նկատմամբ:
Հավանաբար

լսել

եք

ինստիտուցիոն

ռասիզմի

մասին

և

ինստիտուցիոնալիզացված սեքսիզմի մասին, իսկ ի՞նչ են դրանք նշանակում:
Սեքսիզմը, ռասիզմը, հոմոֆոբիան, դասային պատկանելիությունը և այլ
անհավասարություններն

ինքնին ինստիտուտներ չեն, այլ դառնում են
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այդպիսին ինստիտուցիոնալ հաղորդակցական պրակտիկայի ու նորմերի
միջոցով, որոնք արդեն իսկ անհնարին են դարձնում դրանց դիտարկումը՝
որպես խտրականության ձևեր: Դրանք ընկալվում են այնպես, կարծես հենց
այդպես էլ պետք է լինեին:
Ի տարբերություն միտումնավոր նախապաշարմունքային արտահայտությունների՝

ինստիտուցիոնալ

սեքսիզմն

ու

ռասիզմը

հաճախ

անգիտակցակաբար են կատարվում: Երբ մեկն օգտագործում է մյուսի
նկատմամբ ինչ-որ ռասիստական կամ սեքսիստական արտահայտություն,
ապա բավականին հեշտ է նկատել, որ այս պարագայում նախապաշարմունքային վերաբերմունք կա: Բայց երբ մարդը նայում է սովորական բնույթ
կրող

անհավասարությունների

համակարգին,

ապա

այս

պարագայում

բավականին դժվար է որոշել, թե ով է պատասխանատու, և որն է
խտրականության նպատակը:
Սեռի

(գենդերի)

ուսումնասիրությունը

հաղորդակցության

մեջ

բավականին դժվար է, քանի որ գենդերն ինքնին ձևավորվում է և շրջանառվում
անհատական, միջանձնային

միկրոմակարդակներում

և

միաժամանակ

հասարակական ու սոցիալական մակրոհամակարգերում: Տեսականորեն այս
միկրոհամակարգերը կամ մակրոհամակարգերը կարելի է ուսումնասիրել
առանձին-առանձին, բայց կիրառության, այն է՝ պրակտիկայի մեջ դրանք
անբաժանելի են և փոխկապակցված: Հետևաբար դժվար է նաև տարբերակել

պատճառ-և-հետևանք կապը: Այս եռամակարդակ կապը բավականին բարդ է և
կարող է ստեղծել ներքին լարումներ, քանի որ

սոցիալական տարբեր

կառույցների գենդերային սպասումները հակասում են մեկը մյուսին:
Առաջին

գլխում

հակասություններն

ու

հակադրությունները

ներկայացնելով՝ նկատեցինք, որ դրանք կարող են լինել ներքին՝ անհատական
ու արտաքին երևույթներ, և որ ավելի հավանական է՝ երկուսը միասին: Այն, թե
ինչպես է անհատն իրեն դրսևորում ու գենդերային հաղորդակցություն
ապահովում ինչ-որ ձևով, կարող է նաև բոլորովին էլ չհամապատասխանել
ավելի լայն կամ մեծ մակարդակի, այն է՝ ինստիտուցիոնալ մակարդակի
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ակնկալիքներին: Օրինակ՝ կինը, որը աշխատանքի վայրում տնօրեն է, կարող է
լինել խիստ, պահանջկոտ, իսկ տանը՝ հոգատար, նուրբ, համեստ, խնամող և
այլն:
Ինստիտուտները
կառույցների

ու

մարդկանց,

հարաբերությունների,

հավատալիքների

բարդ

պրակտիկայի,

ամբողջականություն

են:

Ինստիտուտների պրակտիկան կարող է առաջացնել անհավասարություններ:
Խտրականության նշանակության ոչ այդքան պարզ ու հստակ լինելը դեռևս չի
նշանակում, որ ամենևին խտրականություն չկա: Օրինակ՝ քաղաքական
հաղորդակցման մասնագետները կարող են ուսումնասիրել, թե արդյոք
Ամերիկայի քաղաքացիները սահմանում են քաղաքացիություն ասվածը՝ ըստ
ռասայական և սեքսիտական նորմերի՝ բացատրելու համար, թե ինչու ԱՄՆ
Կոնգրեսում այդքան քիչ թվով կին կա, կամ ինչու պատմության մեջ ԱՄՆ կին
նախագահ դեռևս չի եղել:
Կրթական հաղորդակցման մասնագետները կարող են ուսումնասիրել,
թե

արդյոք

գենդերային

հաղորդակցության

սպասելիքները

կարող

են

բացատրել, թե ինչու տարրական ու միջնակարդ դպրոցում տղամարդ
ուսուցիչների թիվն այդքան քիչ է: Ճարտասանության մասնագետները կարող
են ուսումնասիրել կնոջ մարմնի ներկայացման ձևերը՝ հասկանալու համար, թե
ինչու կինը չի դիտարկվում այնպիսի լավ, հմուտ և հաջողված հասարակական
հռետոր, ինչպես տղամարդը:
Մեր նպատակն է պարզել հաղորդակցման պրակտիկաները, որոնք
ձևավորում ու զարգացնում են գենդերային և սեռային նորմերը, նորմեր, որոնք
հաճախ թելադրում են տարբեր ու անհավասար վերաբերմունք, իսկ այս
պարագայում անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրելու, թե ինչպես
են կառույցները զարգացնում գենդեր:

Ի՞նչ է ինստիտուտը (կառույցը)
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Կառույցները (ինստիտուտները) կարծես ամորֆ-անձև երևույթներ լինեն
այն պատճառով, որ նրանք ոչ թե կոնկրետ կազմակերպություններից են
բաղկացած, այլ պրակտիկաներից ու հավատալիքներից, որոնք էլ կապում են
կազմակերպությունները և մարդկանց միմյանց: Սոցիոլոգները բացատրում են,
թե

ինչպես

են

կազմակերպությունները,

մարդիկ

ու

ինստիտուտները

հաղորդակցվում և շփվում միմյանց հետ: Սոցիոլոգ Մարգարետ Անդերսոնը
(2006) սահմանում է ինստիտուտը որպես վարքագծի ընդունված նորմերի
հավաքածու, որն ունի հատուկ նպատակ ու նշանակություն։ Ինստիտուները
ներգրավում

են

ակնկալիքներն

կոնկրետ
ունեն,

մասնակիցների,

և

որոնց

որոնք

վերագրվում

միմյանց
են

հետ

հատուկ

նույն
դերեր,

պատասխանատվություն ու իրավունքներ: Այս համատեքստում կարևոր է նաև
դիտարկել երեք հատկանիշ։
1․Ինքնության

նման

ինստիտուտները

բարդ

համակարգեր

են

և

միջոլորտային բնույթ ունեն: Նրանք մեկը մյուսից անկախ գոյություն չունեն:
Կրթական

համակարգը

կարծրատիպերի

կարող

զարգացման

է

վրա:

ազդել

սեռային

Կրոնական,

(գենդերային)

ամուսնական

ծեսերը

ձևավորում են մարդու գենդերային պատկերացումները ընտանիքի մասին:
ԶԼՄ-ները օգտագործվում են մնացած բոլոր ինստիտուտների

կողմից՝

աշխարհայացքը շրջանառության մեջ դնելու և հաղորդակցվելու համար: Եվ
չնայած այս աշխատության մեջ ինստիտուտներն առանձին-առանձին են
ուսումնասիրվում և ներկայացվում, նրանք իրականում առանձին գոյություն
ունենալ չեն կարող:
2․Բոլոր ինստիտուտներն ազդում են գենդերի՝ որպես ինստիտուտի վրա՝
միաժամանակ իրենց վրա կրելով նաև վերջինիս ազդեցությունը: Գենդերն
առկա

է

ամենուր՝

պրակտիկայում,

հաղորդակցության

մեջ

և

այլ

գործընթացներում: Ինստիտուտների վերլուծությունը կլիներ թերի, եթե առկա
չլիներ գենդերային տեսակետն այս ամենում:
3․Ինստիտուտները

և

պետությունն

անքակտելիորեն

կապված

են

միմյանց հետ ( Martin, 2004, էջ 1258): Երբ հետազոտողները ասում են
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պետություն, ապա նրանք նկատի ունեն տվյալ կառավարությունը: Նրանք
ուսումնասիրում

են

նրա

ունեցած

դերը

ինստիտուտների

ձևավորման

գործընթացում: Այն օրենքների, օրինագծերի և քաղաքականության միջոցով
կարող են ընդունվել կամ չընդունել ինստիտուտների պրակտիկաները:
Ինստիտուտները մեծ դեր են կատարում մշակույթի ու մարդկանց
կյանքում: Աշխատության հետագա մասերում կուսումնասիրենք, թե ինչպես
են այդ դերն ու ուժը շրջանառվում հաղորդակցության պրակտիկաների
միջոցով:

Ինստիտուցիոնալ ուժ և հեգեմոնիա (գերիշխանություն,
տիրապետություն)

Ինստիտուտները
բռնությունը,

բայց

նորմալիզացնում

միաժամանակ

նրանք

են
ունեն

խտրականությունն
նաև

որոշ

ու

օգտակար

գործառույթներ: Նրանք կարգավորում են ամենօրյա կյանքը, նպաստում են
մարդկանց աճին ու զարգացմանը, պաշտպանում են մարդկանց, դեմ են
կանգնում

սոցիալական

չարիքին,

մշակում

են

երեխաների

ու

նրանց

իրավունքների պաշտպանման ծրագրեր՝ կյանքին իմաստ հաղորդելով:
Նշված իրողությունների իրագործման ժամանակ ինստիտուտները
սոցիալական որոշ ուժերի հետ են առնչվում: Սոցիալական ինստիտուտները
համակարգում են մշակութային ռեսուրսները, գործողությունները, ձևավորում
են ուժ՝ վերագրելով իրավունքներ ու պարտականություններ ( Lorber, 1994 ): Իսկ
գործառույթները,

որոնց

ինստիտուտները

ծառայում

են,

ապոլիտիկ

(ապաքաղաքական) կամ համընդհանուր ձևով դրական նշանակություն չունեն
միայն:
Սոցիալական ինստիտուտները մեծ առումով ստեղծվում են իշխող
մշակութային

խմբերի

կողմից

որոշակի

պատմական,

քաղաքական,

մշակութային ու տնտեսական համատեքստում: Ինչպես հինգերորդ գլխում է
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ներկայացված, որպես այդպիսին՝ դրանք օգնում են պահել արժեքները,
գաղափարախոսությունը

և

իշխող

խմբերի

տեսակետը:

Սոցիալական

ինստիտուտները, որոնք հաղորդակցվում են իշխող լեզվի միջոցով, ստեղծում
ու

պահպանում

են

մշակութային

հեգեմոնիա

տիրապետություն)։ Վերջինս առաջին գլխում

(գերիշխանություն,

սահմանվել է որպես մի

գործընթաց, որի միջոցով իշխող խմբերի հետաքրքրությունները դառնում են
գերիշխող՝ հաստատելով իրենց հավատալիքները՝ որպես հիմնական և
ճշմարիտ իրողություններ:
Ինստիտուտները շատ հաճախ ուղղակիորեն և բացահայտ ձևով չեն
կիրառում ուժ, այլ դա կատարում են այնպես նրբորեն և աննկատ, որ շատերը
չեն էլ գիտակցում, որ իրենց վրա ուժ է գործադրվում:
Սոցիալական

ինստիտուտների

հիմնական

գործիքներից

մեկը

գաղափարախոսությունն է, որին անդրադարձ կատավել է առաջին գլխում:
Մշակութային գաղափարախոսությունը վերաբերում է մտքերին, արժեքներին,
հավատալիքներին, ընկալումներին, որոնք ընդունված և ճանաչված են տվյալ
մշակույթի անդամների կողմից, և որոնք կարգավորում են նրանց վարքագիծը:
Այս առումով կարևոր է ուսումնասիրել իտալացի քաղաքական տեսաբան
Անտոնիո

Գրամսչիի

«գերիշխող

(հեգեմոնիկ )

գաղափարախոսություն »

հասկացությունը: Ըստ նրա՝ սոցիալական ուժը ձեռք է բերվում գաղափարների
և մտքերի ղեկավարման միջոցով: Այս պարագայում մարդիկ գերադասում են
այդ գաղափարը տեսնել որպես միակ ճշմարիտը, անգամ եթե այն հակասում է
նրանց

հետաքրքրությանը:

ղեկավարում

են

նրանց

գաղափարախոսություն:

Հետևելով

մշակութային

վարքագիծը,

անդամները

Ինստիտուտները

ու

նորմերին,
ձեռք

են

որոնք
բերում

գաղափարախոսությունը

ազդում է մեկը մյուսի վրա: Ընդունելով գենդերը որպես առանձին սոցիալական
ինստիտուտ և ուսումնասիրելով, թե ինչպես է վերջինս այլ ինստիտուտների
հետ համագործակցում, այդպես մարդը կկարողանա ընկալել գենդերային
բազմազանության բնույթը ( Buzzanell, Sterk, & Turner, 2004 ):
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Գենդերը՝ որպես սոցիալական կառույց (ինստիտուտ)

Սոցիոլոգ Պատրիսյա Յանսի Մարտին (2004) տալիս է սոցիալական
ինստիտուտների մի այնպիսի ամբողջական սահմանում, որը բացատրում է
նաև,

թե

ինչու

է

գենդերն

ինքնին

սոցիալական

ինստիտուտ:

Նա

առանձնացնում է սոցիալական ինստիտուտների 12 հիմնական հատկանիշ։
Ինստիտուտները սոցիալական բնույթ են կրում: Դրանք ժամանակի ու
տարածական

առումով

փոփոխության):

Ունեն

դիմակայուն
հստակ

են

մշակված

(չնայած

նաև

սոցիալական

ենթակա

են

պրակտիկա

և

կիրառություն, որը ժամանակի ընթացքում անընդհատ կրկնվում և այդպես էլ
պահպանվում: Դրանք ձևավորում, պահպանում և զարգացնում է վարքագիծ՝
ձևավորելով սոցիալական կարգեր, որոնք բնորոշվում են նորմերի համաձայն:
Ինստիտուտները ձևավորվում են մարդկանց կողմից: Ընկալվում են որպես
մարդկանց ինքնության մի մաս: Ունեն իրավական գաղափարախոսություն:
Ինստիտուտները հաճախ հակասում են միմյանց: Եվ վերջապես, ինչպես նշվեց,
դրանք հակված են ժամանակի ընթացքում փոխություններ կրելու: Դրանք
կազմակերպվում են ուժի միջոցով և միմյանցից անկախ գոյություն ունենալ չեն
կարող: Գենդերն էլ իր հերթին ունի վերոնշյալ բոլոր հատկանիշները: Իսկ
գենդերի վերաբերյալ նման ինստիտուցիոնալ մոտեցումն ընդգծում է այն
փաստը, որ գենդերն ավելին է, քան անհատական հատկանիշը:
Գենդերը

մշակութային

գաղափարախոսություն

է

և

սոցիալական

ինստիտուտ: Այն միայն անհատի դրսևորման ձև չէ, այլ կոլեկտիվիզմի,
ինստիտուտների ու պատմական գործընթացների արտահայտչամիջոց, որը
կարգավորում է սոցիալական կյանքը:
Գենդերը որպես ինստիտուտ ընկալելը թույլ է տալիս այն դիտարկել
ավելին, քան որպես անհատների դերի մի մաս: Գենդերը չի սահմանվում
որպես զուտ մարդկանց անհատականության մի մաս, որովհետև այն
առավելապես վերաբերում է սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական և
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հոգեբանական ավելի բարդ մակարդակներում կանանց ու տղամարդկանց
միջև հարաբերություններին: Գենդերը սոցիալական կառուցվածք ունի, այլ
կերպ ասած՝ ինստիտուցիոնալացվում է հասարակության մեջ, իսկ գենդերի
վերաբերյալ մեր պատկերացումները միայն դերերով ու սպասումներով չեն
սահմանափակվում

( Anderson,

2006 ): Եթե չի խոսվում դասային կամ

ռասայական դերերի մասին, ապա ինչու պետք է նշել՝ գենդերային դերեր կան՝
բացատրելու համար սոցիալական խմբերի ինքնությունները և այս դեպքում
մեղքը բարդելով միայն անհատների վրա: Իսկ իրականում գենդերը չի կարող
ուսումնասիրվել առանց մյուս ինստիտուտների ուսումնասիրման, որովհետև
գենդերը արմատացած է սոցիալական

ինստիտուտների մեջ: Գենդերը

ստեղծվում է ոչ միայն ընտանեկան ու միջանձնային հարաբերությունների
միջոցով, այլ նաև դպրոցի, կրոնի, տնտեսության, պետության և այլն: Իսկ
սրանք ձևավորում են մեր կյանքն ու փորձը:
Այսպիսով, քանի որ գենդերը միայն անհատներով պայմանավորված չէ,
հետևաբար սոցիալական փոփոխությունը միայն անհատների կամքով չի
կարող

կատարվել:

Գենդերային

անհավասարությունների
փոփոխություններ
ընդունենք,

որ

փոփոխությունը

կարգավորումը

միկրոհամակարգում

գենդերը

մշակութային

ու

պահանջում
և

սոցիալական

են

երկուստեք

մակրոհամակարգում:

գաղափարախոսություն

է,

Եթե
որն

արմատավորված է ինստիտուտների մեջ, որպես սոցիալական ինստիտուտ՝
ազդում

է

գենդերային

ուսումնասիրել

ուսումնասիրությունների

բազմաշերտ

և

լայնածավալ

վրա:

դիրքերից:

Պետք
Իսկ

է

այն

դրա

վառ

օրինակներից է գենդերային բռնության դիտարկումը ինստիտուցիոնալ և
անձնական դիրքերից:

Ինստիտուցիոնալ գենդերային բռնություն

294
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ինստիտուտները

թելադրում

են

կամ

ենթադրում

են

որոշակի

ակնկալիքներ: Ուժի կիրառման մեխանիզմը կարող է ի հայտ գալ այն
պարագայում, երբ առկա են սոցիալական դերեր և դրանց կատարումներ:
Նրանք, ովքեր խախտում են դերային այդ սպասումները, ուղղակիորեն իրենց
վրա են կրում ինստիտուցիոնալ ուժը: Երբ տղամարդը կանացիություն է
ցուցաբերում, նա հաճախ բռնության է արժանանում, ենթարկվում: Նման
իրավիճակ հաճախ ստեղծվում է հատկապես բանակում, որտեղ կանոնները,
խախտումներն ու դրանց հետևանքներն ավելի ակնհայտորեն են դրսևորվում:
Սա նաև վերաբերում է առնականություն ցուցաբերող կանանց։
Գենդերային նորմերը ոչ միայն հարկադրաբար են կիրառվում, այլև
գենդերային բռնությունը ինստիտուցիոնալ բնույթ է կրում՝ նորմալիզացնելով,
արմատավորելով

բռնությունը տարբեր ինստիտուտներում: Գենդերային

բռնության տեսակ է բռնաբարությունը: Դրա գենդերային բնույթը դառնում է
ակնհայտ, երբ հստակեցվում է այն փաստը, որ այն մեծապես կատարվում է
տղամարդու կողմից կանանց կամ երեխաների նկատմամբ: Բռնաբարությունը
ցույց է տալիս այս կտրվածքով՝ ինչ է նշանակում այս հարաբերություններում
կին կամ տղամարդ լինել։ Սեռական բռնությունը դիտարկվում է որպես
մշտական, օրինաչափ և ոչ թե անհատական երևույթ: Այդ պատճառով այն
ճանաչվել է միջազգային մակարդակով առողջական խնդիր ու մարդկային
իրավունքի խախտում: 2002 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Համաշխարհային
առողջապահության կազմակերպությունը (այսուհետ՝ ՀԱԿ) տպագրում է
առաջին`

«Բռնության

զեկույցը,

որում

և

առողջապահության

կազմակերպությունն

մասին»

անդրադառնում

համաշխարհային
է

ընտանեկան

բռնությանը, և թե ինչպիսի ազդեցություն է ունենում այն կնոջ վրա: Որոշ
երկրներում ընտանեկան բռնության մակարդակը բավականին բարձր է,
ընդհուպ մինչև 70%:
1995 թվականի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի կանանց վերաբերյալ միջազգային
գիտաժողովում, որը կայացավ Պեկինում, խոսվում է այն մասին, որ կանանց
նկատմամբ բռնությունը հավասարության դեմ հիմնական խոչընդոտներից
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մեկն է, որն արգելակում է նաև անձնական զարգացմանը, ինչպես նաև
խաղաղությանն ու հանգստությանը: Այս ամենը հակասում է մարդու
հիմնական իրավունքներին ( United Nations, 1995 ):
Անգամ այն պարագայում, երբ կինը չի ենթարկվել բռնության այս կամ
այն ձևով, միշտ վտանգ կա, որ նա կարող է բռնությունների ենթարկվել: Որպես
կանխարգելման

միջոց՝

կանայք

հաճախ

նախընտրում

են,

օրինակ,

ճամփորդելիս միայնակ չլինել կամ տանը մնալ և տանից դուրս չգալ: Այս
պատճառով ֆեմինիստ ակտիվիստները բռնաբարությունը դիտարկում են
որպես ահաբեկչական գործողություն: Այն իրականում ճնշման ոչ թե
անհատական, այլ քաղաքական գործողություն է, որը գործադրվում է
սոցիալապես բարձր դասի կողմից ցածրի նկատմամբ:
Սոցիոլոգ

Ռ.

Քոնելը

ներկայացնում

է

«գերիշխող

(հեգեմոնիկ)

առնականություն» հասկացությունը, որպեսզի նկարագրի պրակտիկայի այն
դեպքերը, որոնք թույլ են տալիս տղամարդկանց շարունակել կանանց
նկատմամբ գերակայությունը: Չնայած Քոնելն ընդունում է, որ գոյություն ունեն
առնականության բազմակի տեսակներ, բայց նա կենտրոնանում է այն տեսակի
վրա, որը կանոնական (նորմատիվ) է, և որին հետևողները «իսկական
տղամարդ» են համարվում: Գերիշխող առնակությունը չի ենթադրում, որ բոլոր
տղամարդիկ ներառված կլինեն ագրեսիվ պրակտիկայի մեջ, բայց այն
պահանջում է, որ տղամարդիկ լուռ մնան այն դեպքերում, երբ մյուսներն են
նման վարքագիծ դրսևորում: Բայց այդպես վարվելով՝ նրանք արդեն իսկ
ընդգրկվում են այդ ամենի մեջ ( Katz, 2003 ):
Սոցիալական նորմերը, որոնք զարգանում են ինստիտուտների միջոցով,
նպաստում են գենդերային բռնության զարգացմանը: ԶԼՄ-ների միջոցով
բռնությունը կարող է նորմատիվացվել: Բռնությանը կարող է նաև էրոտիկ
բնույթ հաղորդվել: Կամ, օրինակ, ամուսնական համակարգը կարող է
նպաստել

այն

բռնաբարություն

գաղափարի
ասվածը

զարգացմանը,

չկա:

Ընդունելով

որ
և

ամուսնական
հասկանալով

կյանքում
բռնության

ինստիտուցիոնալ բնույթը՝ հստակ է դառնում, որ բռնությունը չի կարող
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կանխվել՝ հանցագործներին միայն պատժելով: Բռնության մի շարք դեպքեր
կարող

են

պատճառով:

լինել

նաև

Այդ

իսկ

անհատական
պատճառով

ախտաբանության
անհրաժեշտ

(պաթոլոգիայի)

են

մշակութային

փոփոխություններ, որովհետև մարդիկ նման պարագայում մշակութային
ազդեցությունից դուրս չեն գործում:
Երբ տղամարդը բռնություն է կիրառում կնոջ կամ այլ տղամարդու
հանդեպ, նրանք գործում են այնպես, որ կարծես իրենց գենդերային
մշակութային սպասելիքների համաձայն են գործում, ոչ մի անբնական բան չեն
կատարում, այլ գործում են ըստ ընդունված առնականության նորմերի:
Տղամարդկանց հարցերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող հետազոտող Հարի
Բրոսը գրում է, որ Մայքլ Քիմելի կարծիքով՝ մի շարք հետազոտություններ ցույց
են

տվել,

որ

բռնաբարությունը

երբեմն

հանգամանքների

բերումով

տղամարդկանց կողմից ընկալվում է նորմալ երևույթ, և վերջիններս վստահ են
նաև, որ շատ դեպքերում անպատիժ կմնան: Ուսումնասիրություններից մեկը
ցույց է տալիս՝ հարցվածների 28%-ը համոզված է, որ նրանք հավանաբար
բռնաբարություն կանեն և սեռական հարաբերություն ունենալու համար
կկիրառեն ուժ։ 6%-ը պատասխանել է, որ կկատարի բռնաբարություն, բայց ուժ
չի կիրառի, 30%-ը կկիրառի ուժ, բայց չի կատարի բռնաբարություն, 40%-ն էլ չի
դիմի այդ գործողություններից ոչ մեկին:
Ըստ Քիմելի՝ բռնությունը ոչ թե առնականության գործողություն է, այլ
առնականությունը պահպանելու ջանք: Տղամարդիկ կամ տղաները, որոնք
փորձում են մյուսներին ինչ-որ բան ապացուցել, բռնության հիմնական
կատարողներն են: Ըստ նրա՝ սեռական բռնության պարագայում այս ամենը
պայմանավորված է ոչ թե ուժ ունենալու հանգամանքով, այլ անզոր ու թերի
զգացողության առկայությամբ:
Բռնաբարությունը

շատ

քիչ

դեպքերում

անառողջ

անհատական

վարքագիծ է, իսկ շատ հաճախ՝ արական սեռի վարքագծի սոցիալական
ակնկալիքների խնդիր, որը ծագում է գենդերային անհավասարությունից, ինչն
էլ դրդում է տղամարդկանց հանցանքի:
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Սոցիոլոգ Դիանա Սկուլին (1990), ով հարցազրույցներ է իրականացրել
բռնաբարողների

շրջանում,

ներկայացնում

է

վերջիններիս

կարծիքը

բռնաբարության վերաբերյալ: Ըստ նրանց՝ բռնաբարությունը բռնություն է և ոչ
թե սեռական հարաբերություն, որովհետև հանցագործությունը բռնություն
կատարելիս սեռական հարաբերությունը դարձնում է գործիք: Այն ոչ թե կրքի
հետևանք է, այլ ուժի իրագործման, ոչ թե սիրո հետևանք կամ դրսևորում, այլ
ավելի շատ արհամարհանքի, ատելության կամ նվաճման զգացողություն
( Kimmel,

2004,

էջ

280-281):

Իսկ

առնականությունը

սովորեցնում

է

տղամարդկանց հավատալ, որ նրանք պետք է միշտ իշխող դիրքերում լինեն։
Քանի որ նրանք այդ ուժն ու իշխանությունը չունեն աշխատավայրում կամ
սոցիալ-տնտեսական

ոլորտում,

դա

կարող

են

ստանալ

անձնական

հարաբերությունների միջոցով:
ԱՄՆ-ում գենդերային բռնությունը և դրան կողմնակից լինելն ու
աջակցելը գերիշխող (հեգեմոնիկ) առնականության շրջանակներում է: Ըստ
Քիմելի՝ տղամարդիկ սովորում են, որ բռնությունը հաղորդակցության
ընդունված ձև է տղամարդկանց ու կանանց միջև: Դա այնքան մեծ տեղ է մեր
առօրյայում կազմում, որ ընտանեկան, ընկերական, սիրային հարաբերություններում սովորական, կանոնական է ընկալվում: Բայց արդյո՞ք սա նշանակում է,
որ բոլոր տղամարդիկ բռնաբարողներ են: Իհարկե, ո՛չ: Ինստիտուտները
հաճախ նորմալիզացնում են կանանց և առհասարակ թույլերի նկատմամբ
բռնությունները, իսկ տղամարդիկ հաճախ օգտվում են այդ ամենից: Սա
արդյո՞ք նշանակում է, որ բոլոր կանայք զոհ են: Իհարկե, ո՛չ: Բայց
հավանականությունը մեծ է, որ կանայք կարող են զոհի դերում հայտվել
բռնության պատճառով: Իսկ
ազդեցությունն

է

թողնում

բռնության
ոչ

միայն

ինստիտուցիոնալացումը
միկրոմակարդակում,

այլ

իր
նաև

մակրոմակարդակում:
Սեռական բռնության ենթարկվելու վտանգն ու վախը կանանց հաճախ
հետ է պահում քաղաքացիական ոլորտում ակտիվություն ցուցաբերելուց: Այս
իրողությունն է ուսումնասիրել քաղաքական վերլուծաբան Ամի Կայազան 2005
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թվականին: Քանի որ նման շարժումներից շատերը տեղի են ունենում գիշերը,
իսկ այս պարագայում կանայք ավելի խոցելի են դառնում, արդյունքում
վերջինս էլ նպաստում է կանանց ավելի պակաս ակտիվ լինելուն:
Վերլուծաբանն ուսումնասիրել է կանանց իրական ակտիվությունը և
նրանց վախի գործոնը: Արդյունքում կանայք ավելի ապահով են զգում իրենց
խմբում՝ որպես խմբի մի մաս, իսկ վախի զգացողության առաջացումը կարող է
կապված լինել խմբում ընդգրկված չլինելու հետևանքով: Եվ ստացվում է, որ
գենդերային

բռնությունը

դառնում

է քաղաքական

ու

քաղաքացիական

մասնակցության խնդիր: Եվ այն, որ քաղաքական մի շարք ոլորտներում
կանայք ավելի քիչ թիվ են կազմում, ամենևին էլ նրա արդյունքը չէ, որ նրանք
հետաքրքված չեն քաղաքական հարցերով․ բռնության ու վախի գործոնը միշտ
էլ առկա են:
Երբ սեռական բռնությունն ուսումնասիրվում է այս տեսանկյունից,
հակաբռնության դրսևորումները դառնում են ոչ միայն հանցագործությունը
կանխելու

կամ

կրճատելու

ժողովրդավարության

և

օրենքը

(դեմոկրատիայի)

պահպանելու

միջոց,

զարգացման

և

այլև

կանանց

ներգրավածության երաշխիք: Սա ցույց է տալիս, թե ինչպես է գենդերն ազդում
մի իրողության վրա, որն ընկալվում է որպես մի սովորական երևույթ,
ինչպիսին, օրինակ, քաղաքացիությունն է: Եվ չնայած իրականում մարդիկ
հավասար են, ունեն հավասար իրավունքներ, գենդերը՝ որպես ինստիտուտ,
բռնության ինստիտուցիոնալացումը կանանց դարձնում է անհավասար՝
տղամարդկանց համեմատությամբ:
Վերևում հատկապես քննարկվեցին բռնաբարության դեպքերը, բայց
բռնությունը հաճախ միայն նման ակտիվ, ֆիզիկական կամ բացահայտ բնույթ
չի կրում: Եվ քանի որ այն պարբերական երևույթ է, տեղի է ունենում նաև
աննկատ ձևով: Աղքատությունը, սովը, շրջակա միջավայրի խնդիրները,
մաքուր ջրի պակասը, առողջապահական ու կրթական համակարգերի
անհասանելիությունը ևս կարող են ընկալվել որպես մշտական բռնության ձևեր
( Ticker, 1992 ): Այս ամենը դանդաղորեն հանգեցնում է նույն իրավիճակին, եթե
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անգամ ոչ ավելի շատ, որքան պատերազմը ( Reardon, 1985 ): 1996 թվականին
նշված իրողության և ռազմական գործողությունների կապի մասին է գրում նաև
փիլիոսփա Քրիս Քուամոն: Ցանկացած ռազմական գործողություն մեծ վնաս է
հասցնում ոչ միայն մարդկային կյանքին, այլ նաև շրջակա միջավայրին:
Աղքատությունը ևս ազդում է մարդու առողջական վիճակի և մարմնի վրա: Այս
մասին գրում է լրագրող Բարբարա Էհրենրայխը, որը, իր սեփական փորձից
ելնելով,

փաստում

է՝

անհնար

է

ապրել

ու

գոյատևել

նվազագույն

աշխատավարձով անգամ մեկ տարի: Արդյունքում կտրուկ վատթարանում է
նրա առողջական վիճակը և իր ապրուստի պատճառով անծանոթների կողմից
նա հաճախ ենթարկվում է վերբալ բռնության:
Հասկանալով,

որ

գենդերային

բռնությունը

նորմալիզացվում

է

հաղորդակցության ու սոցիալական ինստիտուտների միջոցով, հնարավոր է
նաև ընկալել գենդերային ճնշման աղբյուրների և կանանց ու աղջիկների
նկատմամբ սոցիալական ղեկավարման միջոցների բնույթը ( Miedzian, 1993 ),
հնարավոր է դառնում նաև տեսնել մշակութային գաղափարախոսության ու
դրա կառավարման միջոցների միջև կապը:
Հաղորդակցման մասնագետ Ջուլիա Վուդը գրում է, որ բռնությունն
առկա է այնքան ժամանակ, մինչև հասարակությունն ընդունում է այն:
Գենդերային բռնությունը ազդում է կանացիության ու առնականության
նորմերի, ինչպես նաև կնոջ և տղամարդու միջև հարաբերությունների վրա:
Վուդը բռնությունը անվանում է համաճարակային (էպիդեմիկ)՝ փորձելով ցույց
տալ խնդրի արդիականությունը: Երբ ասվում է, որ բռնությունը գենդերացված
է, սա թույլ է տալիս այն դիտարկել որպես սոցիալական երևույթ, որն
արմատավորված է երեխաների դաստիարակման, աշխատանքի, կրթության,
կրոնի, մեդիայի ու մի շարք այլ գործընթացներում:
Նշված պարագայում հնարավոր է դառնում հասկանալ, թե ինչպես են
սոցիալական

ինստիտուտները

ներգրավված

գենդերային

բռնության

զարգացման հարցում. գենդերային բռնությունն այս դեպքում հանդես է գալիս
իր

տարբեր

դրսևորումներով՝

ֆիզիկական,

հոգեբանական,
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հուզական,

բառային և այլն (Kramarae, 1992 ): Այս ամենի աննկատ կատարումը ստեղծում է
մի տիրույթ, որի սահմաններում անգամ բռնության ամենաբացահայտ ձևերն
են նորմալիզացվում: Երբ տեղի է ունենում բռնություն, այն ոչ թե դիտարկվում
է որպես մի առանձին երևույթ, այլ սիստեմատիկ բնույթ է կրում:
Հաջորդ

գլուխներում

կքննարկենք

գենդերի,

բռնության,

հաղորդակցության և սոցիալական կառույցների միջև եղած կապը:

Եզրակացություն

Ցանկացած

մշակույթում

առկա

սոցիալական

յուրաքանչյուր

մեծ

ինստիտուտ ազդում է գենդերի ձևավորման վրա, իսկ գենդերը՝ որպես
առանձին ինստիտուտ, ազդում է մյուս ինստիտուտների գործառույթների վրա:
Մարտինը նշում է, որ գենդերային պրակտիկան ձեռք է բերվում դեռ
մանկուց, իսկ հետո զարգանում է դպրոցում, տանը, աշխատավայրում,
անձնական հարաբերությունների, սոցիալական շարժումների միջոցով և այլն:
Իսկ գենդերային բռնությունը դառնում է այս ամենի մի մասը: Ցավոք,
սոցիալական ոչ բոլոր ինստիտուտները կարող ենք քննարկել առանձինառանձին: Հաջորդ գլուխներում կքննարկենք ամենակարևոր, առաջնային
նշանակություն

ունեցող

ինստիտուտները:

Քննարկման

շրջանակներում

ընդգրկված նյութը անմիջականորեն առնչվում է հաղորդակցության հետ
կապված հարցերին։ Եվ թեև ներկայացվող տեղեկատվությունը առաջին
հայացքից գուցե ուղղակիորեն կապ չունի հաղորդակցության հետ, ապա
խորքային դիտարկումը թույլ է տալիս բացահայտել, որ այն ազդում է
հաղորդակցության վրա:
Քննարկումը կսկսվի սոցիալական այնպիսի ինստիտուտի ուսումնասիրությամբ, որը թերևս առաջինն է ազդում մարդու վրա։ Խոսքը վերաբերում է
ընտանիքին։ Ընտանեկան հաղորդակցությունն էապես կրում է ընտանիքի հետ
կապված գենդերացված մշակութային նորմերի ազդեցությունը:
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Հաջորդ սոցիալական ինստիտուտը կրթությունն է: Սրան հաջորդում է
աշխատավայրը: Այնուհետև անդրադառնում ենք սոցիալական այնպիսի
ինստիտուտի, որին նախորդ գլուխներում չենք անդրադարձել։ Խոսքը կրոնի
մասին է: Սա բավականին լուրջ և խորը հիմքեր ունեցող համակարգ է, և շատ
քիչ սոցիալական այլ ինստիտուտներ կարող են մարտահրավեր նետել դրան՝
վերանայելով

արմատավորված

արժեքներն

ու

նորմերը:

Քննարկումն

ավարտվում է մեդիայի՝ հաղորդակցության ինստիտուտի ուսումնասիրությամբ, որը նաև իր հերթին ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկն է, քանի որ
հաճախ մյուսների վերաբերյալ տեղեկությունը շրջանառվում է հենց դրա
միջոցով:
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ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԸՆՏԱՆԻՔ

Շատերի համար ընտանիքն անհատականի բացահայտման ու իրականացման տիրույթն է: Այնուամենայնիվ, ընտանիքը միայն միջանձնային
հարաբերությունների հաստատման ու զարգացման տիրույթ չէ: Այն նաև
սոցիալական ինստիտուտ է, որը գենդերացնում է մարդկանց, նրանց կյանքն ու
փորձը: Անհնար է ուսումնասիրել գենդերը հաղորդակցության մեջ՝ առանց
ուսումնասիրելու ընտանիքն ու հաղորդակցությունը միասին: Իսկ գենդերի
կատարողականության

զարգացումը

տեղի

է

ունենում

հասարակական

դիսկուրսում ընտանիքի մասին և ընտանիքի ներսում:
Ընտանիքի
ներգործուն

վերաբերյալ

նշանակություն

հասարակական

ունի:

Ընտանիքի

հաղորդակցությունը

ինստիտուտը

բնական,

համընդհանուր և մշտական ինստիտուտ չէ: Այն, թե ինչպես են մարդիկ խոսում
ընտանիքի վերաբերյալ, ազդում է ինստիտուտի կառուցվածքի, նաև այն
հանգամանքի վրա, թե ինչպես է ինստիտուտը ձևավորում իր անդամներին:
Մեդիայի մի շարք հեռուստածրագրերում, շոուներում, ֆիլմերում ցույց է
տրվում կատարյալ ընտանիքի մոդելը, որն իրականում շատ քչերին է հասու:
Հետազոտողներն անգամ ուսումնասիրում են, թե ինչպես է ընտանիքն
օգտագործվում քաղաքական դիսկուրս ձևավորելու համար:
Հաղորդակացությունը, որը տեղի է ունենում ընտանեկան հարաբերություններում և ընտանեկան տիրույթում, ազդում է մարդու գենդերի ու ընտանիքի
վերաբերյալ հասկացողության վրա: Ընտանիքը ղեկավարում և կարգավորում
է գենդերի վերաբերյալ մի շարք նորմեր: Իրականում ընտանիքն ու գենդերն
այնքան համակցված են միմյանց, որ անհնար է հասկանալ, թե ինչպես է մեկը
գործում՝ առանց մյուսն ուսումնասիրելու: Ընտանիքը ոչ թե կրում է գենդերի
ազդեցությունն իր վրա, այլ համակարգվում և կառուցվում է դրա կողմից: Նման
կարգավորումը հատկապես նկատելի է ընտանեկան մի շարք դերերում՝ մայր,
303
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

հայր, դուստր, որդի, եղբայր, քույր, տատ, պապ և այլն: Այս դերերը
գենդերացված են, կրում են որոշակի ակնկալիքների, պարտականությունների
ու ուժային ստորակարգության (հիերարխիայի) ազդեցությունը: Այս դերերի
առկայությունը օգտագործվում է այն պարագայում, երբ ընտանիք է կազմվում:
Օրինակ՝ շատերը կարծում են, որ իգական սեռի ներկայացուցիչ մայրը,
արական սեռի ներկայացուցիչ հայրը և երեխաները խմբային առումով պետք է
ներկա լինեն, որպեսզի կազմվի ընտանիք ասվածը:
Ընտանիքը սովորաբար գենդերի վերաբերյալ տեղեկության առաջին
աղբյուրն է: Սա այն վայրն է, որտեղ ի սկզբանե մարդիկ սովորում են, որ
կանայք ու տղամարդիկ ամբողջովին տարբերվում են միմյանցից, հետևաբար
նաև պատճառաբանված է այն, որ նրանք համապատասխանաբար պետք է
ունենան տարբեր ու անհավասար դերեր: Գեդերային դեր ասվածը վերաբերում
է կանանցիության ու առնականության վերաբերյալ ընտանիքում հասարակական ակնկալիքներին, որոնք հիմնված են սեռի վրա: Ավանդաբար կանայք
հոգատարի և խնամողի դերն են որդեգրում, իսկ տղամարդկանց առաջնորդի
դեր է վերագրվում:
Գենդերային դերերի սոցիալականացումը տեղի է ունենում ընտանեկան
տիրույթում, հատկապես ծնող-երեխա մոդելի ու հարաբերության միջոցով
( Turner & West, 2006b ): Երբ ծնողները, օրինակ, տանը աշխատանքային
գենդերային բաժանումներ են ունենում, սովորաբար դա փոխանցում են նաև
իրենց

երեխաներին:

Հոգեբանները,

սոցիոլոգները

և

հաղորդակցության

մասնագետները համամիտ են այն հարցում, որ ընտանեկան հաղորդակցությունը ձևավորում է գենդեր:
Հետազոտողները նշում են, թե ինչպես են ավանդական գենդերային
դերերն ազդում գենդերային կարծրատիպերի պահպանման վրա՝ անտեսելով
այն, թե ինչպես են մարդիկ տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր
մշակույթներում և մի շարք այլ համատեքստերում ձևավորում ու իրագործում
գենդերը ընտանեկան հարաբերություններում:
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Կենտրոնանալով ընտանիքի՝ որպես ինստիտուտի վրա՝ մենք հստակ
տեսնում են, թե ինչպես առաջին հայացքից պարզ, հասարակ և բոլորովին
անմեղ թվացող ընտանեկան մի շարք ընդունված ավանդույթներ նպաստում են
գենդերային

խտրականության

զարգացմանը:

Միկրոպրակտիկան

պահպանվում է առանձին անհատական սոցիալիզացման շնորհիվ:
Կարող է պատահել, որ ընթերցողը որոշ պատառիկներ կարդալիս
մտածի, որ դրանք՝ գենդերային կարծրատիպերը, ամենևին էլ իր ընտանեկան
կաղապարից

օրինակներ

չեն:

Այնուամենայնիվ,

դրանք

առկա

են

և

սոցիալական այս ինստիտուտի գաղափարախոսական ուժի նշան են: Այս կամ
այն կանոնին ենթարկվելը սոցիոլոգ Վիրջինյա Ռուտերն ու Փեփր Շվարցն
անվանում են գենդերային սոցիալական կանոններ, որոնք մարդկանց ուղեղում
պտտվում են՝ անկախ իրենց կամքից, թե ինչ է ասել է կին կամ տղամարդ:
Հանգամանքը, որը դարձնում է գենդերի ու անձնական հարաբերությունների
ուսումնասիրությունը

հետաքրքիր,

այն

է,

որ

մեզնից

յուրաքանչյուրը

դատապարտված է կամ կցված այդ կանոններին:
Մարդկանցից շատերին դուր է գալիս այն միտքը, որ իրենք նորմին
բոլորովին էլ նման չեն: Եթե դու սիրում ես խոհանոցը և պատրաստել, առաջին
հայացքից թվում է՝ այդ իրողությունը գենդերային դեր չի ենթադրում կամ
թելադրում: Բայց իրականում կա մի անպատասխան հարց. ինչո՞ւ է ուտեստի
պատրաստման հետ կապված հարցերին կինն ավելի շատ առնչվում, քան
տղամարդը:
Այս գլխում ուսումնասիրում ենք մշակութային պատկերացումները,
գենդերային ակնկալիքները, իդեալները, որոնք կազմվում և պահպանվում են
ընտանիքի

միջոցով:

հաղորդակցության

Սկզբում

միջոցով

ուսումնասիրվում

ընտանիքը

կազմում,

է,

թե

ինչպես

ձևավորում

է

գենդեր:

Այնուհետև ընդգծվում են առկա հետազոտության սահմանափակումները,
որպեսզի ընթերցողի մոտ քննադատական հայացք ձևավորվի խնդրի շուրջ:
Քննարկվում է նաև այն, թե ինչպես ընտանիքը կարող է նաև ազատագրող
բնույթ ունենալ։
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Ընտանիքը՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ

Քննարկման այս բաժնում չի կիրառվի «ընտանիք» բառը որպես
ինստիտուտ՝ բացառության այն դեպքերի, երբ խոսքը գնում է հիմնական
ընտանիք մասին, այն ընտանիքի, որը կազմված է միայն ծնողներից և նրանց
զավակներից։ Այդպիսի ընտանիքը՝ որպես ընտանեկան կատարյալ մոդել,
ինստիտուտի ներսում ձեռք է բերել գերիշխող (հեգեմոնիկ) կարգավիճակ:
Ընտանիք ասվածը հաճախ ենթադրում է, որ ընտանիքի միայն մեկ ձև կա, իսկ
իրականում դրանք բազմաթիվ և բազմատեսակ են: Հայտնի ամսագրերից մեկը,
որը նախկինում կոչվում էր «Ամուսնություն և ընտանիք», վերանվանել են
«Ամուսնություն և ընտանիքներ», որպեսզի ցույց տան վերջինիս բազմատարր
լինելը:
Հիմնականում ընտանիք ասվածը, ինչպես նշվեց, ընդգրկում է ծնողներին
և նրանց երեխաներին: Նման հարաբերություններում հայրն ընկալվում է
որպես աշխատող և սնունդ հայթայթող, իսկ մայրը՝ հոգ տանող կերպար: Նման
մոդելը ցույց է տալիս ընտանիքի կաղապարում (ձևայնացում) և դրա
ձևակերպումը՝

որպես

կատարյալ

մոդել,

որն

անմիջապես

ազդում

է

պատկերացումների ու վարքագծերի վրա: Յուրաքանչյուր մարդ ընտանիքի մի
մասն է, իսկ ընտանիքը մարդու ինքնության ձևավորման համար էական
նշանակություն ունի: Կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է հիմնական ընտանիք
ասված

գաղափարախոսությունը

ընտանիքները

համակարգելու

կիրառվում՝
համար։

Թեև

մարդկանց,
շատերն

են

ինչպես
ասում,

նաև
որ

համապատասխանում են ընտանիքի հիմնական նորմերին, բայց իրականում
դա այդպես չէ:
Վերջին

ժամանակահատվածում

ԱՄՆ-ում

կատարված

հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ամուսնությունների 38 %-ն
ավարտվում է ամուսնալուծությամբ, իսկ ամուսնալուծվածների 75 %-ը կրկին
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ամուսնանում է, և նրանց պարագայում կրկին ամուսնալուծվելու վտանգը
կազմում է 60 % ( CDC, 2005a; The International StepfamilyFoudation, 2006 ):
Չնայած նրան,

որ շատերը կարծում են՝ գիտեն, թե ինչ է հիմնական

ընտանիք ասվածը, սոցիոլոգ Ստեֆանի Կունցին այս ամենը նկարագրում է
որպես «խուսափողական ավանդական ընտանիք», քանի որ պատմաբանները
չեն կարողանում նշել մի ժամանակահատված, երբ այս մոդելն իշխող է եղել:
Իրականում երբեք էլ այնպես չի եղել, որ բոլոր ընտանիքները միշտ այդ մոդելին
հետևեն: Պատմական այս փաստը մի բան է հիշեցնում. ընտանիքը գենդերի
նման սոցիալական կերտվածք ունի հաղորդակցության միկրոմակարդակում և
մակրոմակարդակում:
Ինչպես նշվեց առաջին գլխում, կանացիության և առնականության
վերաբերյալ

կարծրատիպերն

առաջացել

են

1800-ական

թվականներին՝

արդյունաբերական հեղափոխության ժամանակ: Սա վերաբերում է նաև
հիմնական ընտանիքին: 1700-ական թվականներին՝ նախաարդյունաբերական
ժամանակաշրջանում, երբ ընտանիքն աշխատանքային միավոր էր, ընտանիքի
բոլոր

անդամները,

անգամ

երեխաները

աշխատում

էին

իրենց

իսկ

ընտանիքների բարօրության համար: Այս ամենը չէր ճանաչում սեռ և տարիք:
Ընտանիքի մերձավոր և հեռավոր բոլոր անդամները ապրում էին մեկ տանիքի
ներքո: Իսկ հիմնական ընտանիքի գաղափարախոսությունն ավելի ուշ շրջանի
ծնունդ է:
Արդեն արդունաբերության զարգացման հետ մեկտեղ տղամարդկանց
գենդերային այն դերը վերագրվեց, որ վերջիններս կարող են միայնակ
ապահովել

և

հոգալ

իրենց

ընտանիքի

անդամների

կարիքներն

ու

պահանջները: Կանանց ասվեց, որ բիզնեսային ոլորտը տղամարդկանց
տիրույթն է, և չնայած այն բանին, որ միայն տղամարդու աշխատավարձը
բավական չէր՝ հոգալու ընտանեկան բոլոր ծախսերը, նման դիրքորոշումը
սկսեց զարգանալ և տարածվել: Միջին և բարձր դասի սպիտակամորթ կանայք
հոգում էին տան ներքին խնդիրները, հոգ էին տանում անդամների մասին և
այլն:
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Եվ չնայած ոչ բոլոր կանայք կարող էին թույլ տալ իրենց չաշխատել,
այնուամենայիվ ստեղծվեց տանը մնացող ու չաշխատող կնոջ մի «ճիշտ»
կերպար: Վիկտորյան դարաշրջանի պատկերացումներով իսկական կինը
պետք է լիներ մաքուր, անբիծ, ընտանեկան, ենթարկվող, խնամված, խնամող
( Welter, 1976 ): Բայց սա հասու էր միայն բարձր և միջին դասի սպիտակամորթ
կանանց, մինչդեռ ցածր դասի և ոչ սպիտակամորթ կինն իր ռասայի և դասի
պատճառով չէր կարող այս ամենն իրեն թույլ տալ ( Mohanty, 2003 ): Իսկ
հասարակությունն օգտագործում էր այս կարծրատիպերը և նրանց որպես
«վատ կին» որակավորում: Ընտրական իրավունքների համար պայքարող
ակտիվիստները հայտարարեցին, որ նրանք պետք է խախտեն ընտանեկան այս
հանգիստ և հարմար կեցությունը՝ այդ ամենի մասին բարձրաձայն խոսելով,
որովհետև դա անհավասարություն քարոզող երևույթ էր ( Campbell, 1989 ):
Հիմնական

ընտանիքի

գաղափարը՝

իր

գենդերային

դերերով,

հստակորեն ինստիտուցիոնալացվեց 1950-ական թվականներին: Տնտեսական
արագ աճը, ինչպես նաև պոպմեդիան հաստատեցին տղամարդու դերը՝ որպես
ընտանիքի հիմնական վաստակող: 1950-1960-ական թվականներին այս ամենն
էին քարոզում «Father Knows Best», «Ozzie and Harriet», «Leave It Beaver»
հեռուստաշոուները:

Դրանցից

յուրաքանչյուրում

պատկերված

էր

սպիտակամորթ, միջին դասի, հետերոսեքսուալ ընտանիք: Հայրը միակ
աշխատողն էր, և նրա համար տունը տաքուկ մի դրախտ էր՝ ընդդեմ
բիզնեսային դաժան աշխարհի: Մայրը ընտանիքի անդամների մասին հոգ
տանողն էր, որը միշտ նրանց էր սպասում տանը: Այս ամենին նպաստում էին
կոմերցիոն (առևտրական) նպատակներով կատարվող գովազդները, օրինակ՝
դրանք գովազդում էին տեխնիկական որոշ պարագաներ, որոնք կանանց գործը
կհեշտացնեին: Կանայք անթիվ ժամեր էին անցկացնում տանը՝ տնային
հոգսերի մեջ ընկղմված: Դրան հակառակ՝ ոչ սպիտակամորթ և ցածր դասի
կանայք, կարիքից դրդված, էլ երբեք չթողեցին աշխատելու ասպարեզը:
Հիմնական ընտանիքի սահմանափակ սահմանումը ուղղակիորեն և
անուղղակի ձևով ազդում է բոլորի վրա: Այժմ էլ հիմնական ընտանիք ասվածը
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ամերիկյան հասարակության մեջ իշխող դիրքեր է զբաղեցնում՝ պահելով
կատարյալ ու կանոնական մոդելի կերպարը: Հիմնական ընտանիքի մոդելն
այսօր որդեգրվում է ամբողջ աշխարհով մեկ, բայց այն ամենևին էլ չի
քննադատվում։ Փոխարենը քննադատվում է հիմնական ընտանիքի մոդելը
միակ

ու

ճիշտ

մոդել

համարող

միտքը

հաստատող

ու

տարածող

գաղափարախոսությունը։

Հատող-հարող ինստիտուտներ

Հիմնական ընտանիքի մոդելի

ինստիտուցիոնալությունը ըմբռնելու

համար հարկավոր է ուսումնասիրել, թե ինչպես է այն մյուս ինստիտուտների
հետ առնչվում: Ընտանեկան ուսումնասիրություններով զբաղվող հետազոտող
Ալեքսիս Ուոլքերը պնդում է, որ ընտանիքը պետք է ուսումնասիրվի
սոցիալական

ավելի

լայն

համատեքստում,

օրինակ՝

հասարակական

տիրույթում, քանի որ սոցիալական ավելի մեծ համակարգերը ընդհարվում են
ընտանեկան առօրյայի հետ՝ ընտանիքի ներսում առաջացնելով այնպիսի
բաժանումներ, որոնք գոյություն ունեն ընտանիքից դուրս: Եթե գենդերային
բաժանումներ հայտնվեն, օրինակ, աշխատավայրում, ապա դրանք հանդես
կգան նաև ընտանեկան միջավայրում, ինչպես նաև՝ հակառակը:
Քաղաքականությունը և օրենքը հաստատում են հիմնական ընտանիքի
գաղափարախոսությունը: Քաղաքական գործիչները ու հոգևորականները
պարբերաբար օգտագործում են ընտանեկան արժեքներ ասվածը: Այս ամենը
վերաբերում է 1990-ական թվականների հետերոսեքսուալ, միջին դասի
ընտանիքին:
Բարեփոխումների

մասին

խոսելիս

կոնգրեսականները

նույնպես

շեշտում էին հիմնական ընտանիքի գաղափարը: Այս ամենը, իհարկե, կրկին
չէր վերաբերում ոչ սպիտակամորթ կանանց:
Ընտանիքի հետ սերտորեն առնչվում է մի այլ ինստիտուտ: Ընտանեկան
աշխատանքը ենթադրում է նաև գենդերային դերերի բաշխում ( Coltrane, 1989;
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Hochschild, 2003; Shelton & John, 1996 ): Տնային աշխատանքի անհավասար
բաշխումը

հենց

նույն

հիմնական

ընտանիքի

գաղափարախոսության

հետևանքն է ( Allen & Walker, 2000 ):
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ չնայած տղամարդը ևս որոշ տնային
գործերով է զբաղվում, այնուամենայնիվ շաբաթվա կտրվածքով կինը 5-13 ժամ
ավել է աշխատում տանը, քան ամուսինը ( Lee & Waite, 2005; Shelton & John,

1996): Արլին Հոչշիլդը սա բացատրում է նրանով, որ տղամարդկանց և կանանց
աշխատավարձերի միջև առկա տարբերությունը սկսում է մի այլ անարդար
տարբերություն
բաշխումը:

ծնել,

ինչպես

Փաստորեն՝

տարանջատում.

կնոջ

ստացվում

օրինակ՝
և

է,

տնային

տղամարդու
որ

հոգսերի

հանգստի

տղամարդիկ

անհավասար
միջև

ևս

աշխատանքից

կա

հետո

հանգստանում են, իսկ կանայք շարունակում են աշխատել:
Հետազոտող Ֆրանսին Դյոչը ուսումնասիրել է հետերոսեքսուալ զույգերի
հարաբերությունն ու շփումը՝ հայտնաբերելով, որ տղամարդիկ տնային
հոգսերի

իրենց

բաժին

ընկած,

համեմատաբար

ավելի

թեթև

ծավալը

պահպանելու համար օգտագործում են հաղորդակցական հինգ հմտություններ` 1) չեզոք և աննկատ ձևով անտեսել տանն այս կամ այն բանով օգտակար
լինելու խնդրանքը, 2) ձևացնել, թե ի վիճակի չէ կատարել խնդիրը կամ
անիրազեկ չեն խնդրից, 3) կնոջը գովել այս կամ այն բանի համար, 4) մի բան
անելիս վատ ձևով անել, որպեսզի իրենցից չակնկալվի, որ կարող են դա կրկին
անել, 5) մերժել գործ անել՝ պատճառաբանելով, որ իրենք արդեն իսկ անում են
ավելին՝ ի տարբերություն նրանց, ովքեր ոչինչ չեն անում: Այս ամենը կարծես
արդարացնում է նաև հասարակական սպասելիքները ( Doherty & Beaton, 2004 ):
Ընտանեկան այլ կառույցները ցույց են տալիս, թե ինչպես են գենդերային
դերերը

ձևավորվում

ընտանեկան

(տնային

աշխատանքի)

միջոցով:

Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ միևնույն սեռի ընտանեկան զույգերի մոտ
տնային աշխատանքի նման բաժանումներ գոյություն չունեն: Դրա փոխարեն
նրանք բաժանում են տնային աշխտանքը ոչ թե ըստ գեդերային դերերի կամ
այն բանի, թե ինչքան է մարդ վաստակում, այլ ըստ կամքի, ազատ ժամանակի,
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ցանկության, հետաքրքրության, ունակության: Նրանց շատերի կարծիքով՝
տնային աշխատանքը պետք է հավասարապես բաժանվի ( Peplau & Beals, 2004 ):
Եվ վերջապես հիմնական ընտանիքը և դրա գենդերային դերերի
ինստիտուցիոնալացումը հատում է մի այլ տիրույթ՝ պարտադիր հետերոսեքսուալության ինստիտուտը, որը հավաստում է, որ կա սիրելու և ընտանիք
կազմելու միայն մեկ ձև ( Rich, 1986): Հիմնական ընտանիքի մոդելը ոչ միայն
մերժում է և չի ընդգրկում միասեռականներին, տրանսգենդերների, այլ նաև
այրիներին, երեխա չունեցող զույգերին, չամուսնացածներին, ամուսնալուծվածներին, լայն ընտանիքի մոդելը և այլն:
Նորմատիվ, հետերոսեքսուալ, ռոմանտիկ սիրո գաղափարը տարածված
է մի շարք մշակույթներում, բայց դա համընդհանուր երևույթ չէ, և ոչ բոլոր
ժամանակներում է այս ամենը խրախուսվել և ընդունվել: 1800-ական
թվականներին ամուսնությունը հիմնված է եղել ֆինանսական կարիքի,
հետաքրքրության, քաղաքական մտահոգության, ընտանիք ունենալու կարիքի
և ոչ պարտադիր սիրո վրա ( Cancian, 1987 ): Այս ամենը որոշ տեղերում դեռ
շարունակվում է կիրառվել: Անհագ սերը սիրո դրսևորումներից մեկն է միայն,
իսկ նման սեր վերապրելու սպասումը կարող է և կործանարար բնույթ ունենալ
ընտանիք ստեղծելու ճանապարհին ( Ruane & Cerulo, 2004 ):

Ընտանիքը ձևավորում է գենդեր

Ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից պարզ է դառնում, թե ինչպես է
հաղորդակցությունը ընտանիքի ներսում ու ընտանիքի մասին ձևավորում
գենդեր:

Բայց

կատարված

հետազոտությունները

չեն

ուսումնասիրում

ուղիները, որտեղ ինստիտուցիոնալ նորմերն ազդում են այն բանի վրա, թե
ինչպես է մարդն ընտանեկան միջավայրում հաղորդակցվում: Այս բաժնում
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կներկայացնենք միջընտանեկան հաղորդակցության վերաբերյալ տվյալներ,
որոնք օգնում են՝ հստակեցնելու այն փաստը, որ նման հարաբերությունները
նորաստեղծ միավորներ չեն, այլ իրենց վրա կրում են նախկին ընտանիքների,
դրանց ավանդույթների հասարակական ազդեցությունը: Ընտանեկան հաղորդակցության վերաբերյալ հետազոտության՝ ինստիտուցիոնալ ենթատեքստերը
անտեսելու փաստը ցուցադրելու համար նախևառաջ պետք է բացահայտել
ավանդական հետազոտության սահմանափակումները, որոնք չեն վերանայում
հիմնական ընտանիքի նորմը:

Հիմնական ընտանիքի վրա կենտրոնացող հետազոտություն

Հետազոտողներից շատերը հաճախ կրում են հիմնական ընտանիքի
մոդելի

գաղափարախոսությունը.

նրանցից

շատերը

սերում

են

նման

ընտանիքներից և կրում են դրանց ազդեցությունն իրենց վրա: Տարիներ
շարունակ Տալկոտ Փարսոնը և Ռոբերտ Բեյլսը (1955) փաստում էին, որ
սոցիալական կարգերը կախված էին այն հանգամանքից, որը, ըստ նրանց,
ընտանիքում աշխատանքի սեռային բնական բաժանում էր: Հետազոտությունը
կանանց և նրանք ամուսինների գենդերային դերերի բաշխումը բնական
իրողություն էր համարում: Շատ քիչ հետազոտություն է կատարվել այն բանի
վերաբերյալ, որ կա ընտանեկան մոդելի ոչ թե մեկ, այլ բազմաթիվ տեսակներ,
որոնք բոլորն էլ ազդում են և ձևավորում գենդերային դերեր, մշակութային
ինքնություններ, ինչպես նաև անհավասարություններ (Wlaker, 1999 ):
1970-ական

թվականներին

ընտանեկան

կաղապարում

սկսեցին

վերանայվել կանանց ու տղամարդկանց գենդերային դերերը: Սոցիոլոգ Ջեսի
Բեռնարդը հարցականի տակ դրեց հիմնական ընտանիքի մոդելի կաղապարը:
Ըստ նրա՝ ամուսնական կյանքից ավելի շատ օգուտ ստանում է հենց
տղամարդը: Սա պայմանավորված է իշխող մշակութային նորմերով: Նա
առաջարկում է, որ հետազոտողներն այսուհետև քննարկման դնեն ու
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վերանայեն առկա մոդելը, որի շրջանակներում ընտանեկան մոդելի առասպելը
նեղացնում

է

գենդերային

դերերի

սահմանները,

հնարավորությունը՝

առաջացնելով անհավասարություններ:
Հաջորդ բաժնում կքննարկենք, թե ինչպես են գենդերային դերերն ու
սեռական

կողմնորոշվածության

ակնկալիքները

ազդում

միջանձնային

հաղորդակցության վրա: Ընտանիքը բաղկացած է բազմատարր և բազմաձև
հարաբերություններից: Տվյալ ուսումնասիրությունը կենտրոնանում է ծնողերեխա, ամուսնական զույգեր հարաբերությունների ու այն իրողության վրա,
թե դրանցից յուրաքանչյուրն ինչպես է ազդում գենդերային ինքնությունների
զարգացման վրա:

Ծնող-երեխա հաղորդակցություն

Ընտանիքի հիմնական գործառույթներից մեկը մշակութային արժեքներ
սերմանելն ու սովորեցնելն է, ներառյալ գենդերային նորմերը և դերերը: Սրա
մասին մի շարք տեսություններ են ներկայացվել երկրորդ գլխում: Այս բաժնում
ևս կներկայացվեն մի քանիսը:

Սոցիալական ուսուցում և մոդելավորում

Ծնողները

ներկայացնում

են

երեխաների

համար

գենդերային

ինքնությունների մոդել, քանի որ երեխաները ֆիզիկապես ու հոգեպես
ամենամոտն են կանգնած իրենց ծնողներին: Հաճախ անգիտակից սոցիալական
ուսուցման միջոցով երեխաները յուրացնում են վարքագծային մի շարք նորմեր:
Եթե նրանք ընդունում են տվյալ մարդուն, ապա հակված են ընդօրինակելու
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նրան: Տնային աշխատանքի սեռային բաժանումը ևս սոցիալական ուսուցման
նման օրինակ է:
Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել՝ ակնկալվում է, որ կինը պետք է
տանն ավելի աշխատի, որովհետև տղամարդն իր հերթին ավելի շատ
վարձատրվող աշխատանք է կատարում դրսում: Իսկ տնային աշխատանքը,
ինչպես նաև տան անդամների մասին հոգ տանելը և խնամելը աշխատանք չեն
համարվում: Անգամ այն պարագայում, երբ երեխաներին ասում են, որ
աշխատանքը պետք է հավասարապես կատարվի, կանայք միշտ ավելի շատ
տնային աշխատանք են կատարում, քան տղամարդիկ: Նման պարագայում
երեխաները յուրացնում են ոչ թե այն, ինչ նրանց ասվում է, այլ այն, ինչ նրանք
գործնականում տեսնում են:
Եվ տեղի է ունենում նաև հակառակը. այն ընտանիքները, որոնք չեն
հետևում գենդերային ավանդական մոդելին և գենդերային դերաբաշխմանը,
ձևավորում են բոլորովին այլ ինքնություններ: Այնուամենայնիվ, տունը շատ
դեպքերում ընկալվում է կնոջ տիրույթ:
Ուսումնասիրությունն առաջարկում է նաև, որ միասեռական ընտանիքներում երեխաներն այլ ինքնություններ են ձևավորում՝ ի տարբերություն
հետերոսեքսուալ ընտանիքի երեխաների: Որևէ տարբերություն ֆիզիկական,
մտավոր և հոգևոր առումով դեռևս չի հայտնաբերվել: Նույնը վերաբերում է
հետերոսեքսուալ
ընտանիքների

կողմնորոշվածություն

երեխաները

ձևավորում

ձևավորելուն.
են

միասեռական

հետերոսեքսուալ

սեռական

կողմնորոշվածություն:

Գենդերային ( սեռային) շփումներ: Ծնողների ազդեցությունը

Երեխաները սովորում են գենդերային ինքնություններ՝ ոչ միայն
իրողությունների պասսիվ զննմամբ, այլև իրենց ծնողների հետ շփման
արդյունքում: Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ երեխաներն անգիտակցորեն են սովորում և յուրացնում գենդերային նորմեր ամենօրյա շփումների
միջոցով: Օրինակ՝ հաճախ աղջիկներին ծնողները խրախուսում են և գովեստի
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խոսքեր են ասում, երբ վերջիններս նուրբ, ենթարկվող, քաղաքավարի,
հոգատար հատկանիշներ են ցուցաբերում: Սրան հակառակ՝ տղաները
խրախուսվում են բառային և ֆիզիկական ագրեսիվ պահվածքի համար ( Leaper,

Anderson, & Sanders, 1998 ):
Բայց որակական վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, թե
ինչպես գենդերային ուսուցումը կարող է լինել գիտակցական: Սոցիոլոգ Էմիլի
Քեյնը հարցազրույց է անցկացրել 2006 թվականին 42 կին և տղամարդ ծնողների
հետ, որոնք տարբեր ընտանիքներից էին և սոցիալական ու ռասային տարբեր
ծագումներ

ունեին:

սպիտակամորթ,

Անկախ

ամուսնացած

ինքնությունից՝
կամ

սպիտակամորթ

ամուսնալուծված,

կամ

նրանք

ոչ

իրենց

նախադպրոցական տարիքի երեխաներին սովորեցնում են այնպիսի հատկանիշներ, որոնք ժամանակին գուցե տղաներին բնորոշ հատկություններ էին
համարվում: Սա կարող է վերաբերել հագուստին, խաղալիքին, այս կամ այս
սպորտով զբաղվելուն: Աղջիկների պարագայում սա նորմալ էր դիտարկվում,
մինչդեռ

տղաների

պարագայում

աղջկական

պահվածքը

մի

փոքր

մտահոգության տեղիք էր տալիս: Տղաներն այդքան էլ չէին խրախուսվում, երբ
ցանկանում էին, օրինակ, տիկնիկով խաղալ:
Ծնողները շատ դեպքերում հավատացած են, որ իրենց ընտրությամբ կամ
միջամտությամբ երեխաները ձևավորում են գենդերային ինքնություններ:
Ավելին, աղջիկները, որ տղաների առնական հատկանիշներ են ձեռք բերում,
հնարավորություն

են

ստանում

իրենց

սոցիալական

կարգավիճակը

բարելավելու և բարձրացնելու, իսկ տղաները՝ հակառակը:
Մեկ այլ հետազոտություն էլ ցույց է տալիս, որ աֆրոամերիկացի և
սպիտակամորթ ամերիկացի հայրերն իրենց տղա երեխաներին դաստիարակում են գենդերային ավանդական սպասելիքների ոգով ( Hill, 2002; Maccoby,

1998): Ուսումնասիրություններից մեկի ժամանակ հայրերից մեկն ասաց, որ իր
տղային այնպես է մեծացնում, որ վերջինս հանկարծ միասեռական չդառնա: Նա
ասել է որդուն, որ վերջինս երջանիկ լինել չէր կարող, եթե հոմոսեքսուալ լիներ:
Հայրն

ավելացրել է, որ եթե նման բան պատահի, դա նրա համար
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հավասարազոր կլինի մահվան, որովհետև ինքը որդուն մեծացնում է որպես
իսկական տղամարդ ( Kane, 2006 ):
Հանրալեզվաբան Սարահ Ֆենցերմեյքերը և Քանդեյս Ուեսթը (2002) սա
անվանում են սոցիալական պատասխանատվություն: Երբ մարդիկ ձևավորում
են իրենց և մյուսների ինքնությունները, նրանք գիտակաբար ջանք են
գործադրում՝ այդպես անելու համար, ինչն էլ նրանց դարձնում է սոցիալապես
ավելի ընդունելի:
Գենդերային և սեռականության սպասելիքներն ազդում են ծնող-երեխա
հարաբերության վրա՝ սկսած վերջինիս ծնված օրվանից: Աղջիկներին շատ
հաճախ իրենց ավելի մոտ են պահում, գուրգուրելով մեծացնում, իսկ
տղաներին ավելի ակտիվ գործունեության մեջ են ներգրավում: Ծնողները
հաճախ իրենց երեխաներին նկարագրում են գենդերային սպասելիքներին
համաձայն․ տղաներն ուժեղ են, իսկ աղջիկները՝ գեղեցիկ, նուրբ, բարի,
հանգիստ և այլն ( Borstein, 1995 ):
33 եվրոպա-ամերիկյան միջին դասի և բարձր դասի ծնողների և նրանց
երեխաների ուսումնասիրության ժամանակ պարզվեց, որ խաղային դերերի
պարագայում

մայր-երեխա մոդելն ավելի շատ ընդգրկված էր հուզային-

հոգեկան-երևակայական,

իսկ

հայր-երեխայի

պարագայում՝

ֆիզիկական

ներգրավածության շրջանակներում:
Անգամ այն պարագայում, երբ երկու ծնողներն էլ համատեղ ազդում են
երեխայի գենդերային զարգացման վրա, հետազոտությունների մեծ մասը
հիմնականում կենտրոնացել է հայր-որդի մոդելի ուսումնասիրության վրա:
Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նման հարաբերություններն ազդում են
որդիների սեռականության վարքագծի վրա, ինչպես նաև նրանց կանանց
նկատմամբ հուզական վարքագծի և բռնության դրսևորման վրա ( Dick 2004,

Floyd, 2003):
Հաղորդակցման մասնագետներ Քորի Ֆլյոդը և Մարկ Մորմանն
համոզված են, որ այժմ հայրերն ավելի մտահոգված են և ավելի շատ են
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զբաղվում իրենց որդիների դաստիարակությամբ ու զարգացմամբ, քան իրենց
նախորդները:
Ծնողների ոճի վրա էապես ազդում են նաև ռասան և գենդերը (սեռը):
Սևամորթ ֆեմինիստ հետազոտող Պատրիսյա Հիլ Քոլինսը (1994) նկարագրում
է մայրության մի այլ ձև, որը հատուկ է նրանց, ովքեր իրենց երեխային
պատրաստում են՝ ինչպես դիմակայել խտրականությանը: Չնայած միջին կամ
բարձր դասի սպիտակամորթներից շատերը կարծում են, որ մայրն այն էակն է,
որ ունի փխրուն հոգի ու անմնացորդ սեր է տալիս իր զավակին՝ խնամելով ու
պաշտպանելով նրան, մյուսները, օրինակ՝ ցածր դասի սևամորթ կանայք,
կարծում են, որ մայրը նա է, ով իր զավակին սովորեցնում է ուժեղ լինել և
դիմակայել կյանքի դժվարություններին:
Ահա

այս

տեսակ

«մարտնչող»

մայրությունը

հանդիպում

է

այն

պարագայում, երբ մայրը հաստատում է իր դիրքերը որպես այդպիսին՝ ելնելով
իրավիճակից:

Հաղորդակցման

մասնագետ

Մարի

Բուր

Թոնն

իր

աշխատություններից մեկում, որը նվիրված է աշխատանքի ակտիվիստ Մերի
Հարիս Մայր Ջոնսին, նկարագրում է, թե ինչպես ռազմատենչ մայրը կարող է
օգտագործել

հաստատակամ

և

անգամ

ագրեսիվ

պահվածք:

Նրանք

սովորեցնում են իրենց երեխաներին, թե ինչպես պետք է վերջիններս գոյատևեն
վտանգի պահերին, հաղթահարեն դժվարությունները և դիմակայեն թշնամուն:
Այսպիսով՝ այս տեսակն օգտագործում է նաև գռեհիկ և ոչ պատշաճ վարք:
Նրանք տարբեր ռազմավարություններ կարող են օգտագործել՝ երեխաների
մեջ ագրեսիվ պաշտպանողական վարքագիծ զարգացնելու համար:

Գենդերային հաղորդակցություն և շփում: Երեխաների
ազդեցությունը

Չնայած հետազոտություններից շատերը կենտրոնանում են ուսուցման
մեջ ծնողների դերի վրա, երեխաները ևս մեծ դեր ունեն իրենց գենդերային
կեցվածքի կերտման գործում: Նման օրինակներից մեկը, որը բացահայտում է,
թե ինչպես են մեծերը և դեռահասները գենդերային շփում ընտրում ու
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իրականացնում,

ի

հայտ

է

ուսումնասիրում

է

մայրերի

գալիս
ու

հետազոտության

նրանց

որդիների

ընթացքում,

որն

հաղորդակցությունը:

Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ տղաները հակված էին հաճախ
ընդհատելու իրենց մայրերին խոսակցության ընթացքում ( Morman & Floyd,

2006):
Ըստ երկրորդ գլխում ներկայացված տվյալների՝ երեխաները ձեռք են
բերում գենդերային ինքնություն 2-3 տարեկան հասակում: Հետևաբար այս
տարիքից սկսած՝ նրանք ևս ակտիվորեն մասնակցում են գենդերային
ինքնության զարգացմանը: Ոչ միայն նրանց ծնողներն են ընտրում նրանց
համար խաղալիքներ, որոնք հատուկ են այս կամ այս սեռին (գենդերին), այլ
նաև հենց իրենք: Իհարկե, անհրաժեշտություն կա այս ամենը հետազոտելու և
բացահայտելու: Երեխաները նաև ազդում են մեկը մյուսի վրա: Այս ամենի՝
ռասայի, մշակութային հարաբերությունների, դասի ու գենդերի պարագայում է
ստեղծվում է գենդերային շփումը ( Hill, 2002; Peterson, Bodman, Bush, & Madden-

Derdich, 2000 ):

Մեծահասակ ընկերներ և սիրեցյալներ

Սոցիալապես,

տնտեսապես

պայմանավորված

ռոմանտիկ

և

ամուսնական կապով հիմնված հետերոսեքսուալ զույգերը համարվում են
ավանդական հիմնական ընտանիքի հիմնասյունը ( Ruane & Cerulo, 2004): Այն
հայտնի և տարածված մոտեցումն ու կարծրատիպը, որ տղամարդն ու կինը
տարբեր կերպ են հաղորդակցվում, այս հետերոսեքսուալ ռոմանտիկ հարաբերության ենթադրույթներից և սպասելիքներից մեկն է: Գերիշխող (հեգեմոնիկ)
առնականությունը, ստորադաս կանացիությունը, հետերոսեքսուալ ռոմանտիկան ենթադրում են և հաստատում հիմնական ընտանիքի նորմատիվ ուժը:
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Մի շարք մշակույթների մեջ հետերոսեքսուալ ամուսնությունը դիտարկվում է որպես հիմնական ընտանիքի դրսևորման միակ ձև. մշակութային այն
դիրքորոշումը, որ բոլորը հետերոսեքսուալ են և ուզում են ամուսնանալ,
կոչվում

է

հետերոնորմատիվություն :

Երեխաներին

վաղ

հասակից

սովորեցնում են հաճոյանալ և դուր գալ հակառակ սեռին: Նորմատիվ հեքիաթներում արքայազնը միշտ փրկում է նուրբ և թույլ աղջկան, նրանք ամուսնանում
են և ապրում երջանիկ կյանքով: Ահա նման ռոմանտիկ և ոչ իրական
պատումներն են ձևավորում մարդկային այն պատկերացումները, որ կանայք
թույլ են և մշտապես օգնության կարիք ունեն: Որոշ աֆրոամերիկուհիներ էլ
դեմ են կանգնում նման պատումներին՝ նշելով, որ չկա ոչ մի արքայազն, որը
կգա և կփրկի իրենց (DeFrancisco & Chatham_Carpenter, 2000 ):
Անկախ ռասայից, դասից կամ սեռական կողմնորոշումից՝ մարդիկ
սոցիալականացվում են այնպես, որ իրենց մոտ ամուսնանալու ցանկություն է
լինում կամ առաջանում: Երեխաները փոքրուց ի վեր խաղում են տունտունիկ,
որտեղ միշտ առկա է հայր ու մայր, ամուսին ու կին, փեսա ու հարսնացու: Իսկ
հարսանեկան արդյունաբերությունը խրախուսում է մարդկանց տարեկան մեծ
թվով գումարներ ծախսել այդ ամենի վրա: Մի շարք մշակույթներում տեղի է
ունենում շքեղ հանդիսություն ու ծիսակատարություն:
Սոցիոլոգ

Քրիս

Ինգրահամը

նշում

է,

որ

«սպիտակ

զգեստով

հարսանիքները» մեդիայի՝ գովազդի, ֆիլմերի, սերիալների, ամսագրերի
ներկայացման արդյունք են: Այս ամենն այնքան է ազդում մարդկանց վրա, որ
նրանցից շատերի ծախսերը գերազանցում են իրենց հնարավորությունները:
Նման

հարսանիքները

դիտարկվում

են

որպես

մշակութային

գործիք՝

հետերոսեքսուալությունը որպես նորմ հաստատելու համար:
Հետերոսեքսուալ հարաբերության ուժային ցուցիչներից է նաև այն, թե
ինչպես են այլ հարաբերությունները, օրինակ՝ ընկերությունը, արժեզրկվում:
Չնայած համարվում է, որ ընկերություն ասվածը մեծ նշանակություն ունի
մարդու կյանքում, այն իրավական, կրոնական և այլ ինստիտուտցիոն
հաստատում կամ աջակցություն չի ստանում: Հաճախ հակառակ սեռի հետ
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ընկերություն անելը նորմալ չի դիտարկվում. այստեղ առաջ է գալիս մի այլ
կարծրատիպ, որը լայնորեն տարածված է. կնոջ և տղամարդու միջև
ընկերությունն անհնար է: Իրականում շատերն են պնդում, որ իրենք ունեն
իրական և հակառակ սեռի լավ ընկերներ, իսկ նման հարբերությունների
վերաբեյալ կտրուկ դիրքորոշումները հետզհետե մեղմանում է ( Monsour, 2006 ):
Սրան հակառակ՝ նույնասեռ ընկերություն ավելի ընդունված է համարվում: Բայց սա ևս ստվեր է գցում հետերոսեքսուալ հարաբերությունների վրա:
Ընկերության վերաբերյալ ուսումնասիրությունները կենտրոնանում են ոչ թե
ընկերության զարգացման, այլ ընկերության մեջ մտերմություն ցուցաբերելու և
դրա սեռային

պայմանավորվածության

վրա:

Երկմշակույթի

տեսության

մոտեցումն ավելի քան ակնհայտ է դառնում հենց այստեղ. կանայք ավելի
հոգատար են, մեղմ և ավելի շատ են կարևորում հարաբերությունները:
Հետերոսեքսուալ ռոմանտիկ հարաբերություններին արտոնություններ
տալը նպաստում է վերջինիս հիմքերի ամրապնդմանը և դրա միակ ու
ճշմարիտ դիտարկմանը: Անգամ այն պարագայում, երբ անհատներն ասում են,
որ նման նորմատիվությունն իրենց վրա չի ազդում, իրականում դա ունի իր
ազդեցությունն անհատների վրա: Իհարկե, այստեղ չի վիճարկվում, որ
ամուսնությունը ճիշտ չէ, այլ ցույց է տրվում այն, որ մարդկային սպասումներն
ու ակնկալիքները հիմնված են ներկայացված պատումների վրա:

Անձնական ռոմանտիկ հարաբերություններ

Ռոմանտիկ հանդիպումներ ենթադրող ռոմանտիկ հարաբերությունները
ոչ

ամուսնական

ուսումնասիրված

հարաբերության
ձևն

են

ամենալայնորեն

համարվում:

տարածված

Հարաբերականորեն

քիչ

է

ու
այն

հետազոտությունը, որն ուսումնասիրում է գենդերային դերերը նույնասեռ
հարաբերություններում, տրանսգենդերների մոտ կամ ոչ սպիտակամորթների
մոտ: Չնայած նրան, որ ժամանակի ընթացքում հարաբերությունները և շփման
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ձևերը

էապես

փոփոխության

են

ենթարկվել,

հետերոսեքսուալ

հարաբերությունների ձևն առ այսօր մնում է իշխող:
Մտերմության ու հարաբերության գաղափարախոսությունը ցուցաբերվում է նախապես ռոմանտիկ ակնկալիքների միջոցով: Հետերոսեքսուալ
հարաբերությունների

նման

դրսևորում

կարելի

է

տեսնել

բազմաթիվ

գեղարվեստական ֆիլմերում: Ամենատարածված և ցանկալի ձևը երիտասարդ
զույգի պատկերումն է, որի անդամները նույն ռասային և դասին են
պատկանում:
Ամեն օր կանայք ժամեր են վատնում, որպեսզի հակառակ սեռի համար
ֆիզիկապես գրավիչ դառնան կամ թվան: Նման վարքագիծը ցույց է տալիս, որ
նրանք ավելի գնահատում են հետերոսեքսուալ հարաբերությունները, քան
ընտանիքը կամ կարիերան: Մարդաբաններ Դորոթի Հոլանդի ու Մարգարետ
Այսենհարթի հետազոտություններից մեկը ցույց տվեց, որ ուսումնասիրված
սևամորթ ուսանողուհիների մեծ մասը կարծում է, որ իրենք չեն կարող նույն
հաջողություններն

ունենալ

կարիերայում

և

ակադեմիայում,

ինչպես

սպիտակամորթուհիները: Հետևաբար նրանք որոշում են ավելի հաջողակ լինել
անձնական հարաբերություններում: Այս պարագայում նրանք նույն սեռի
ներկայացուցիչներին սկսում են դիտել որպես մրցակիցներ:
Հաղորդակցման գիտակ Սանդրա Մեթն այս կապակացությամբ նշում է,
որ թե՛ գենդերը, թե՛ նման հարաբերությունների ձևավորումը սոցիալական
կերտվածք ունեցող միավորներ են, որոնք հաղորդակցման ընթացքում են
ձևավորվում: Անկախ սեռական կողմնորոշումից՝ ուսումնասիրված տղամարդկանցից

շատերն

իրենց

նախապատվությունը

տալիս

են

ֆիզիկական

գրավչությանը, իսկ կանայք՝ անհատականությանը ( Peplau & Spalding, 2000 ):
Տղամարդիկ հաճախ նաև սեռական հարաբերությունների նախաձեռնող են
դառնում:
Հետերոսեքսուալ

հարաբերությունների

ժամանակ

ընդունված

է

համարել, որ տղամարդը պետք է նախաձեռնող լինի հանդիպումների ու
ֆիզիկական

շփման

ժամանակ,

իսկ

կինը

պետք

է

իր

321
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

վրա

վերցնի

հարաբերությունների հետագա զարգացումը ( Cancian, 1987 ): Այս ամենի մասին
նաև խոսվում է գիտահանրամատչելի գրականության մեջ. կինը ցույց է տալիս
իր դիրքորոշումն ու վերաբերմունքը խոսելու, իսկ տղամարդը՝ կատարելու
միջոցով: Բայց հետազոտողները սկսել են հարցադրում ներկայացնել՝ արդյոք
այս պարագայում գենդերային վարքագծի իրական տարբերակումներ կան, թե
ոչ: Նախևառաջ թե՛ կինը, թե՛ տղամարդը ցուցաբերում են մտերմության ու
շփման գծեր: Ըստ տղամարդկանց ուսումնասիրությամբ զբաղվող հետազոտող
Սկոտ Սվեյնի՝ տղամարդիկ օգտագործում եմ մտերմության ավելի ոչ ուղղակի
ձևեր՝ կատակներ, պատմություններ պատմել, խաղային կատակներ և այլն:
Բայց միաժամանակ թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ գնահատում են այնպիսի
զուգընկերներին, որոնք միմյանց համար աշխատանք, օրինակ՝ տնային գործ
են կատարում` մտերմություն ցուցաբերելով: Նման հարաբերություններում
տղամարդիկ առավելապես ինքնաբացահայտողի, իսկ կանայք՝ տվողի դերում
են: Բայց ընկերության ուսումնասիրության ու գենդերային դրսևորումների
տարանջատման գիծը անհետանում է, երբ ուսումնասիրվում է մտերիմ
ընկերությունը և ոչ թե զուտ մակերեսային շփումը: Ամեն պարագայում չպետք
է անտեսվեն այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ ռասան, տարիքը,
դասը, որոնք ազդում են հետերոսեսքուալ հարաբերությունների մշակութային
սպասելիքների վրա:

Ամուսնական հաղորդակցություն և շփում

Հետերոսեքսուալ ամուսնությունը միջանձնային հարաբերությունների
ամենաուսումնասիրված ձևերից մեկն է: Հետազոտության զգալի մասը
կենտրոնանում է ամուսնական հարաբերությունների բախման վրա: Սա
ամենևին

էլ

զարմանալի

ամուսնություններից

չէ,

շատերը

եթե

հաշվի

հիմնված

են

առնենք

այն

ամուսնական

ակնկալիքների վրա:
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փաստը,

որ

անիրական

Բավական է մի փոքր այց կատարել գրախանութներ և տեսնել, որ դրանք
ուղղակիորեն հեղեղված են գրականությամբ, որը մատնանշում է, թե
ամուսնական կյանքում ինչպիսի բազմապիսի կոնֆլիկտներ են ակնկալվում և
այլն:

Այս

ակնկալիքներն

էլ

իրենց

հերթին

հիմնված

են

տարածված

կարծրատիպային գենդերային տարբերությունների վրա: Այս ամենի վառ
օրինակն է ամենահայտնի հանրամատչելի (self-help` «Օգնի՛ր ինքդ քեզ» գրքի
շարքից) գրքերից մեկը՝ «Men are from Mars, Women are from Venus»: Այս գիրքն
առկա է 40 լեզվով և վաճառվել է ավելի քան 7 միլիոն օրինակով։ Այն «New York
Times»-ի ամենավաճառվող (best-seller) գիրքն էր 339 շաբաթ շարունակ:
Գրքի հեղինակի կարծիքով՝ կանայք ու տղամարդիկ փոխաբերական
իմաստով բոլորովին այլ մոլորակներից են և չեն կարող հասկանալ միմյանց՝
այսպիսով տարածելով անիրական ու անգամ վտանգավոր տեսակետ, որն
ակնհայտորեն գենդերային անհավասարություն է սերմանում ( DeFrancisco &

O’Connor, 1995 ): Հետազոտողները պարզեցին, որ գրքի բոլոր դրույթները
հակասում էին ֆեմինիստական տեսությանը, գիտական հայտնաբերումներին
և դիրքորոշմանը ( Zimmerman, Haddock, & McGeorge, 2001 ):
Գրքի հեղինակը, օրինակ, պնդում է, որ կան բնածին գենդերային
տարբերություններ (իրարից չտարբերակելով սեռայինն ու գենդերայինը),
որոնք

էլ

ենթադրում

են

կանանց

տնային

աշխատանք

կատարելու

դերաբաշխումը: Նա նաև նշում է, որ տղամարդիկ լավ ունկնդիրներ չեն, իսկ
կանայք՝ հակառակը: Սրան

հակառակ՝ ընտանեկան թերապևտները և

ամուսնական խորհրդատուները կոչ են անում ձևավորել հավասար իրավունք՝
կատարելով աշխատանքի հավասար բաժանում:
Հոգեբան Ջոն Գոթմանը, ով 30 տարի շարունակ ուսումնասիրել է
ամուսնական հարաբերությունները, կարողանում է հստակորեն տարբերակել
և առանձնացնել, թե ամուսնական որ զույգը կբաժանվի հաղորդակցման ոչ
ճիշտ ակնկալիքների ու բացասական դիրքորոշման հետևանքով: Գոթմանը
նշում է, որ վարքագծային փոփոխությունը կարևոր է, որպեսզի ստեղծվի ավելի
հասուն և միմյանց բավարարող հաղորդակցություն ու շփում: Նա նշում է, որ
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երբ տղամարդն ամուսնական հարաբերության մեջ չի ցանկանում իր
իշխանությունն ու դիրքը կիսել իր կնոջ հետ, հավականությունը շատ մեծ է, որ
ամուսնական զույգը կբաժանվի:
Գոթմանն ու իր գործընկերներն իրենց գիտական ուշադրությունը սևեռել
էին ամուսնական այնպիսի բախման վրա, որ կոչվում է պահանջ-մերժում
կաղապար: Այս պարագայում զույգերից մեկն ուզում է փոխել մյուսի
իշխանական դիրքերը, իսկ մյուսը դիմադրում է: Արդյունքում առաջանում է
բախում: Հաճախ կինը հանդես է գալիս պահանջատուի, իսկ ամուսինը՝
դիմադրող-մերժողի դերում: Այս պարագայում կա երկու մոտեցում. կա´մ
տղամարդը իր դիրքերը չի ցանկանում զիջել կնոջը, կա´մ նա փորձում է
ինքնուրույն լուծել առկա խնդիրները՝ կնոջը չխառնելով այս ամենի մեջ: Այս
երկուսն էլ երկմշակույթի տեսության դիրքերից են բացատրում երևույթը: Սրան
հակառակ՝ ընտանեկան ուսումնասիրությունների գիտակ Ալեքսիս Ուոլքերը
մեկնաբանում է նշված իրողությունն այլ՝ ուժային-իշխանական տեսանկյունից:
Նա իր ուսումնասիրությունների ընթացքում բացահայտեց, որ այս պահանջմերժում բախումն առաջանում է միայն այն պարագայում, երբ կինը սկսում է
ինչ-որ բան ուզել կամ պահանջել: Քանի որ ընտանիքը

սոցիալական մի

այնպիսի ինստիտուտ է, որն արդեն իսկ արտոնություններ է շնորհում
տղամարդուն, հետևաբար կինն է հանդես գալիս պահանջատուի և նրա դերում,
ով

ուզում

է

ինչ-որ

փոփոխություն

մտցնել

հարաբերությունների

ու

ամուսնական կյանքի մեջ: Տղամարդը, երբ դեմ է այդ փոփոխությանը, սկսում է
դիմադրել ու մերժել:
Եվս մեկ բան, որը վկայում է՝ այս կաղապարը միայն գենդերային
տարբերությունների և դրանց հաղորդակցության մեջ դրսևորման մենաշնորհը
չէ: Անհաշտ ու անհամերաշխ ընտանեկան հարաբերություններում, որտեղ
տղամարդը պահանջում է, իսկ կինը՝ մերժում, պատկերը կարող է և հակառակը
լինել: Սա պայմանավորված է նաև տղամարդու բռնության հակված լինելու
հանգամանքով: Ամուսինն այս պարագայում ավելի շատ է փորձում վերահսկել
իր կնոջն ու նրա գործունեությունը: Դրան կարող է հաջորդել կնոջ մերժումը,
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որը կարող է նաև տղամարդու կողմից ուղեկցվել վերբալ և ֆիզիկական
բռնությամբ ( Sagrestano, Heavey, & Christensen, 2006 ):
Այսպիսով՝ այս կաղապարը ոչ թե գենդերային տարբերություններով է
պայմանավորված,

այլ

ենթարկվում

է

փոփոխության՝

ըստ

ուժային

դինամիկայի: Իսկ եթե զույգը բռնի կերպով բավականին ագրեսիվ է, զույգի
ագրեսիայի

դրսևորումը

Հետազոտողները

նշում

կախված
են,

որ

է

նման

հարաբերությունների
պարագայում

ուժից:

հետերոսեքսուալ

հարաբերություններում ուժային անհավասարությունը ոչ թե գենդերային, այլ
սեռային հիմնավորում ունի։ Կանայք ավելի քիչ են հակված հակազդման և
ագրեսիայի, քան տղամարդիկ:
Չնայած հարաբերություններում միշտ էլ առկա բախում, բայց միշտ չէ, որ
այն վնասակար է կամ դեպի բռնություն է տանում: Այնուամենայնիվ, վերբալ
ագրեսիան և վիրավորանքը հաճախ դիտարկվում են որպես հոգեբանական ու
ֆիզիկական վիրավորանքի նախապայման, ինչն էլ

գենդերացված է լինում

( Evans, 1992):

Ընտանեկան բռնություն

Երբ քննարկվում է միջանձնային բռնությունն ընտանիքում, պետք է
հստակորեն

նշվի,

որ

առանձին

անհատների

վրա

ուշադրությունը

կենտրոնացնելը բավական չէ ընտանեկան բռնություն ասվածը հասկանալու
համար: Ընտանիքն ու սոցիալական այլ ինստիտուտներ պահպանում են և ինչոր կերպ նաև երբեմն նպաստում գենդերային ու սեռային անհավասարությունների և բռնության զարգացմանը՝ հաճախ հենց ընտանիքը դարձնելով
ամենաբռնի

սոցիալական

ինստիտուտը,

իսկ

կանանց և երեխաներին՝
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ամենախոցելի խավը: Ընտանեկան բռնությունները, սակայն, նույնական չեն:
Այն, ինչ կոչվում է զույգերի ընդհանուր բռնություն (ԶՍԸ/ CCV «common couple
violence»), հաճախ առաջանում է այն պատճառով, որ զույգերը չեն կարողանում
լուծել միմյանց միջև առաջացած բախումը (կոնֆլիկտը): Այս պարագայում
փոքր է հավանականությունը, որ նմանատիպ բռնությունը կկրի մշտական
բնույթ: Բայց այս գլխում քննարկվելիք ընտանեկան բռնությունը

ոչ թե

նույնական է վերոնշյալ բռնությանը, այլ հայրիշխանական ինստիտուցիոն
նորմերի և անհավասարությունների արդյունք է, որը հաճախ ներառում է
ֆիզիկապես դիմացինին վնաս հասցնելը և այլ իրողություններ:
Ընտանիքն

այն

տիրույթն

է,

որը

ենթադրում

է

ապահովություն

ընտանիքի անդամների համար: Չնայած հաճախ հենց այդպես էլ կա, բայց,
այնուամենայնիվ, քիչ չէ նաև այն դեպքերի թիվը, երբ ընտանիքում անընդմեջ
տիրում է ընտանեկան բռնությունը:
Չնայած մի շարք հուզական ապրումներին, որոնք մարդը զգում է՝ իր
ընտանիքի հետ կապված, միշտ պետք է հիշել, որ ըստ վիճակագրության՝


ԱՄՆ-ում,

օրինակ, ամեն

օր 4

երեխա

է մահանում

ընտանիքում երեխաների շահագործման և բռնության հետևանքով,


ԱՄՆ-ում ամեն օր 4 կին է մահանում ամուսնու կամ

զուգընկերոջ ծեծի պատճառով,


կանայք 10 անգամ ավելի շատ են հայտվում ընտանեկան

բռնության զոհի կարգավիճակում, քան տղամարդիկ,


ԱՄՆ-ում տարեկան ավելի քան 4 մլն երեխա ենթարկվում է

բռնության ընտանիքի անդամների կողմից,


հարցված կանանցից 4-ից 1-ը ֆիզիկական բռնության է

ենթարկվում, այդ թվում՝ բռնաբարության անմիջական զուգընկերոջ
կողմից:
Եվ շատ կարևոր մի փաստ. այս վիճակագարությունը ոչ միայն
ճիշտ է ԱՄՆ-ի, այլ նաև ողջ աշխարհի պարագայում:
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Ահա այս վիճակագրությունն էլ պարզաբանում է, թե ինչու պրոֆ. Լի
Յոնգուքը՝ Համաշխարհային առողջապահության նախագահը, նշում է, որ
ընտանեկան բռնության համաշխարհային ուսումնասիրությունը ցույց է
տալիս, որ կանայք ավելի մեծ վտանգի մեջ են գտնվում հենց իրենց
ընտանիքում, որտեղ հավականությունն ավելի մեծ է, որ նրանք բռնության
կենթարկվեն, քան փողոցում, իսկ սա մեծ հետհարված է կանանց համար
( WHO, 2005): Այս ամենը ճիշտ է նաև երեխաների դեպքում ( International

Society for Prevention of Child Abue and Neglect, 2004 ):
ԱՄՆ-ում՝ ընտանեկան տիրույթում, առնականության դրսևորման
ուսումնասիրության հետ կապված, Միշել Ադամսը և Սկոտ Քոլթրեյնը նշում
են, որ ուղղակի կապ կա առնականության և բռնության միջև: Նրանց
կարծիքով՝ մենք ստիպում ենք մեր որդիներին իրականացնել մեր իսկ
առնականության
իրականացնել

մասին

ունեցած

առնականության

սպասումները,
վերաբերյալ

խրախուսում

իշխող

ենք

մշակութային

իդեալները: Մանկուց ի վեր մենք սովորեցնում ենք նրանց (այդ թվում՝
խաղերի, խաղալիքների և այլն միջոցով) խորհրդանշորեն միմյանց կապակցել առնականությունը և մրցակցություն, բռնություն, ուժ, իշխանություն,
գերակայություն ասվածները: Այսպես անելով՝ մենք որդիներին հեռացնում
ենք ընտանիք ասվածից:
Նշենք, որ այն տղամարդիկ, որոնք հակված են կանանց հանդեպ
բռնության, ոչ միշտ են հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում գտնվում:
Ուսումնասիրություններից շատերը ցույց են տալիս, որ բռնության դիմած
տղամարդկանց մեծ մասը գտնվում է հուզական, հոգեկան

կայուն

վիճակում: Գենդերային բռնությունը հաճախ սկսվում է դիտարկվել որպես
հետերոնորմատիվ ընտանիքի բաղկացուցիչ մաս:
Հաղորդակցման

մասնագետ

Ջուլյա

Ուդը

հարցազրույց

է

անկացրել 20 հետերոսեքսուալ կանանց միջավայրում, որոնք տարիներ
շարունակ գտնվել են այնպիսի հարաբերությունների մեջ՝ պարբերաբար
ենթարկվելով բռնության և սպառնալիքի: Նրանցից շատերը ապրում էին
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հետերոսեքսուալ

գենդերային

ակնկալիքներին

համապատասխան՝

հավատալով հեքիաթային ռոմանսին: Շատերի կարծիքով՝ իրենք՝ որպես
կին, պետք է հոգ տանեն իրենց զուգընկերոջ մասին: Ավելին, ըստ նրանց,
իրենք չպետք է բարձրաձայնեն իրենց զուգընկերոջ կողմից ճնշումների կամ
տարօրինակ այլ վարքագծի մասին, այլ պետք է խնամքով այդ ամենը
թաքցնեն մյուսներից: Մի մասն անգամ համոզված էր, որ ճնշումը կամ
բռնությունը իրենց բնականոն, համատեղ կյանքի նորմատիվ բաղկացուցիչ
մասն

է

կազմում:

հարաբերությունները

Նրանք
կամ

պատրաստ

վերջ

տալ

չէին

դրանց,

թողնել

իրենց

որովհետև

առանց

տղամարդու իրենց անկատար էին զգում: Մասնագետ Կարեն Ռոսենը
բացահայտեց, որ որոշ դեպքերում կանայք շարունակում են նման
հարաբերությունները պահպանել այն պարզ պատճառով, որ ցանկանում են
հետևել հայտնի հեքիաթների նորմերին՝ «Մոխրոտիկը ( Գեղեցկուհին) և

հրեշը»:
Այնուհետև ընտանիքի ինստիտուտը թույլատրում է բռնությունը և
նպաստում է դրա տարածմանը, քանի որ այն թաքցնում է հենց նույն
բռնությունը մյուսներից՝ անգամ ժխտելով, որ այն առհասարակ գոյություն
ունի: Քանի որ մի շարք մշակույթներում տարածված է այն կարծիքը, որ
ընտանիքի գլխավոր գործառույթը տուն-ընտանիք ստեղծելն է (ողջունել,
խրախուսել, սիրել, փայփայել, հոգ տանել և այլն), երբ ընտանիքում տեղի է
ունենում բռնություն, ապա առաջին արձագանքը դրա պաշտպանողական
ռեակցիան

է.

ընտանիքի

անդամները

ժխտում

են,

որ

բռնությունն

առհասարակ գոյություն ունի ընտանիքի ներսում: Սրա հետ կապված՝
մարդաբան Յոշուա Փրայսն առաջարկում է, որպեսզի «ընտանիք» և «տուն»
հասկացությունները վերանայվեն, և գուցե այս պարագայում հնարավոր
լինի տեսնել, թե իրականում ինչ է կատարվում ընտանիքի ներսում:
Սեռային

տարբերություններն

ակնհայտ

են

հատկապես

այն

դեպքերում, երբ պարզվում է, թե ով կարող է տանը-ընտանիքում ենթարկվել
բռնության, և թե ով կարող է բռնության դիմել: Եվ չնայած այն բանին, որ թե՛
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կինը, թե՛ տղամարդը կարող են երկու պարագայում էլ հանդես գալ,
հետազոտողները

պնդում

են,

որ

կանայք

ավելի

հաճախ

զոհի

կարգավիճակում են հանդես գալիս: 2000 թվականի տվյալներով 1246 կին և
440 տղամարդ է մահացել զուգընկերոջ կողմից բռնության ենթարկվելու
պատճառով ( Rennison, 2003 ):
Բռնության դրդապատճառը ևս սեռային բնորոշում ունի. կանայք
հիմնականում դիմում են բռնության՝ ի պաշտպանություն սեփական անձի:
Սոցիոլոգ Դոնիլեն Լոսեկին և կանանց ուսումնասիրությունների պրոֆեսոր
Դեմի Քուրցը (2005) առաջարկում են հետևյալը. տղամարդու կողմից կնոջ
հանդեպ բռնությունը և կնոջ կողմից տղամարդու հանդեպ բռնությունը
ամենևին էլ նույնական չեն: Այս երկուսը տեղի են ունենում գենդերի
պատմական, մշակութային, քաղաքական, տնտեսական և հոգեբանական
համատեքստում…։

Այս

գենդերացված

համատեքստը

ներառում

է

պատմության ընթացքում տղամարդու կողմից կնոջ հանդեպ բռնության
կիրառման

հանդուրժողականություն,

և

սա

մինչ

այսօր

կրում

է

շարունակական բնույթ: Հետերոսեքսուալ հարաբերություններում մի շարք
սոցիալական ինստիտուտների կողմից տեղի է ունենում

կանանց

նկատմամբ բռնության նորմալիզացում (օրինակ՝ սպորտի):
Վիճակագրական նմանատիպ արդյունքները ոչ թե իրական սեռային
տարբերությունների,

այլ

սոցիալականացման

արդյունք

են,

ինչն

էլ

տղամարդկանց ստիպում է ձեռք բերել կամ որդեգրել առնականության
որոշակի ձև, ըստ որի՝ բռնությունը խնդրի լուծում է համարվում:
Ընտանեկան մի այլ բռնության իրավիճակ, որը կրկին գենդերային
տարր

է

պարունակում,

ծնողների

կողմից

երեխաների

նկատմամբ

բռնություն կիրառելն է: Համեմատած զուգընկերոջ կողմից կատարվող
բռնության՝ այս կարգի բռնությունների թիվը համեմատաբար քիչ է, բայց,
այնուամենայնիվ, փաստ է, որ այն իրականում գոյություն ունի: 220
երեխաների

մեծ

մասի

կարծիքով՝

ընտանիքում

պետք

է

լինի

գերակայություն հայրերի կողմից: Եվ որքան շատ էին նրանք հավատում
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այս ամենին, այդքան ավելի էր շատանում նրանց հայրերի կողմից մայրերի
նկատմամբ կատարվող բռնությունը (Graham-Bermann & Brescoll, 2000 ):
Ինչքան

շատ

են

մարդիկ

ցանկանում

ունենալ

կատարյալ

ընտանիք և հետևել դրա նորմերին, այդքան ավելի շատ են իրականում
նրանք հակված իրական խնդիրների լուծումները տեսնելուն: Առողջ և
ապահով ընտանիք ունենալու համար անհատները ջանք չպետք է խնայեն:
Բայց պետք է միաժամանակ հասկանան, որ գոյություն ունեն նաև
ընտանիքի այլընտրանքային ձևեր, որոնց մասին էլ այժմ կխոսենք:

Ազատագրական ընտանիք

Չկա կատարյալ ընտանիքի մի ձև, որին կարելի է կամ պետք է հետևել:
Այժմ քննենք ոչ հիմնական ընտանիքի կառուցվածքը (non-nuclear
family), որն էլ հնարավորություն կտա բացահայտելու ու քննելու ընտանիքի
մի շարք այլ մոդելներ: Այլընտրանքային այս ձևերը ևս կարող են ապահովել
համապատասխան տիրույթ, որտեղ մարդը կարող է լիարժեք ապրել,
զարգանալ՝ վայելելով կյանքը: Ահա թե ինչ նկատի ունենք՝ ազատագրական

ընտանիք ասելով:
Նախորդ բաժիններում քննարկվել են մի շարք գործոններ, որոնք
նպաստում են առողջ և ապահով ընտանիքի ստեղծմանն ու զարգացմանը,
ինչպես նաև ներկայացվել ընտանիքում գենդերային դերաբաշխման մի
շարք օրինակներ՝ այդ ամենին քննադատաբար մոտեցում ցույց տալով։
Ընտանիքի ուսումնասիրությունների պրոֆեսոր Կայլ Կոստելսկին
հավատում է, որ ծնողներն ավելի շատ ժամանակ են վատնում՝ երեխաներին
գենդերային դերեր սովորեցնելով և ստիպելով, որ վերջիններս դրանք
կիրառեն իրենց կյանքում, քան երեխաներին ավելի ճկուն դարձնելով, ինչն
էլ նրանց կօգներ կյանքի ընթացքում, իրենց իսկ փորձից ելնելով,
համապատասխան որոշումներ կայացնել: Ի հավելումն սրան՝ նա նշում է՝
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ինչպես

մենք

սովորեցնում

ենք

մեր

երեխաներին

ռասայական

հանդուրժողականություն, այդպես էլ պետք է սովորեցնենք գենդերային
հանդուրժողականություն: Իսկ ընտանիքն այն վայրն է, որտեղ այս
հանդուրժողականության

մոտեցումը

կարող

է

և

պետք

է

լինի:

Գենդերային ավելի ճկուն դերերի օրինակ է հայրություն ասվածը: Եթե
ընդունենք, որ երկար ժամանակ համարվել է, որ հայրը բավականին զուսպ
է իր հույզեր, զգացումներ դրսևորելու հարցերում, կամ որ նա է տան
հիմնական գումար վաստակողը, ապա արդեն ժամանակն է վերանայել
տեսակետը և փորձել հոր կերպարը դիտել որպես բավականին հուզական
մի կերպար, որն ակտիվորեն կարող է մասնակցել երեխաներին խնամելու
ու

հոգ տանելու և ոչ թե միայն նրանց համար գումար վաստակելու

գործընթացներին:
Միշտ էլ գոյություն են ունեցել հայրության տարբեր կաղապարներ,
և

հետազոտողները

անընդմեջ

փորձում

են

տարբեր

կաղապարներ

բացահայտել: Այնպես, ինչպես հիմնական ընտանիքի կաղապարն է երկար
ժամանակ ներկայացվել որպես ընտանիքի միակ ընդունված ձև, նմանապես
հոր կերպարն է երկար ժամանակ հասարակության ներկայացվել որպես
ընտանիքում

հիմնական

գումար

վաստակող

կերպար:

Բայց

նման

կաղապարները պետք է վերանայվեն, և մարդիկ պետք է փոխեն իրենց
կարծիքն այդ ամենի վերաբերյալ: Այս ամենը պետք է սկսել նախևառաջ
այնպիսի

տիրույթից,

ինչպիսին

է

մեդիան:

Ֆիլմերն

անընդհատ

շրջնառության մեջ են դնում մի շարք կարծրատիպեր, որոնք երկար
ժամանակ մնում են հասարակության անդամների հիշողության մեջ: Իսկ
երբ տղամարդը պատկերվում է որպես հոգատար, սիրով լի էակ, սա ևս
մարդկանց հիշողության մեջ դրոշմվում է՝ իր ազդեցությունները թողնելով:
Մինչդեռ ներկայումս, երբ տղամարդն իրեն այդպես է պահում, նրան
համարում են հատուկ, մյուսներից տարբեր, իսկ երբեմն էլ՝ տարօրինակ
անհատականություն:

331
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Իրականությունն այն է, որ տղամարդիկ նախնական խնամք
ապահովող էակներ են: 2005 թվականի մարդահամարի տվյալները ցույց
տվեցին, որ ԱՄՆ-ում շուրջ 2 մլն տղամարդ միայնակ հայր է համարվում:
Բայց անգամ այն պարագայում, երբ հայրերը միայնակ չեն, նրանք կարող են
հոգատար ու խնամող հայր լինել: Ընտանիքի ուսումնասիրությամբ
զբաղվող պրոֆեսոր Աննա Դինհարտն հետազոտում
հետերոսեքսուալ

զույգերը

ծնողական

է, թե ինչպես են

դերաբաշխումներ

կատարում

ընտանիքի ներսում:
Իրական փոփոխությունների ծավալման համար հարկավոր է, որ
ծնողները

համագործակցեն

միմյանց

հետ

և

ստանան

համայնքի

աջակցությունը: Փաստը մնում է փաստ, որ ծնողները դերաբաշխումը չեն
կատարում առանձին-առանձին, այլ այդ ամենը սոցիալական ազդեցություն
է թողնում գործընթացի վրա: Ծնողություն անելը և ընտանիք ասվածն
իրականում ավելի լայն հասկացություններ են, քան թե զուտ ընտանիքում
առկա անդամներին ներառելը:
Ըստ

մասնագետների՝

պետք

է

լինի

մայր-հայր

համատեղ

համագործակցություն, և մայրերը պետք է իրենց արտոնյալ տեղը զիջեն այն
առումով, որ միայն իրենք պետք է կամ կարող են երեխաների հետ մտերմիկ
հարաբերությունների մեջ լինեն: Իսկ հայրերն էլ պարտականություններից
խուսափելու համար չպետք է այս ամենն հօգուտ իրենց օգտագործեն: Իսկ
հասարակությունը պետք է անաչառ լինի և ճիշտ ձևով օգնի նրանց և ոչ թե
խանգարի: Նման առողջ հարաբերությունները լավ են անդրադառնում
ընտանիքի բոլոր անդամների, մասնավորապես հայրերի վրա:
Մինչև

1990-ական

թվականների

վերջը

հայրության

թեման

համարվում էր սակավ ուսումնասիրված թեմաներից: Անտեսելով հայրերի
դերը ընտանիքում՝ ուսումնասիրությունները էապես կենտրոնանում էին
կնոջ՝

որպես

պարագայում

ընտանիքի
հայրության

հիմնասյունի
թեմային

վրա:

ինչ-որ

Ավելին,
կերպ

սևամորթների

անդրադառնալիս
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սևամորթ հայրը ներկայացվում էր որպես պակաս արժանիքներ ունեցող
կերպար:
Իրավագիտության պրոֆեսոր Նենսի Դաուդը նշում է, որ երբ
խոսվում է հոր դերակատարության ու դրա վերաբերյալ մարդկային
պատկերացումների մասին, ապա անպայմանորեն պետք է նշվի, թե որ հոր
մասին է խոսքը՝ սպիտակամորթ, սևամորթ, իսպանախոս, միասեռական և
այլն: Հայրության թեման պետք է ուսումնասիրվի միջգիտակարգային լայն
տեսանկյունից. տղամարդու ինքնությունից չի կարող անկախ քննվել նրա
ծնողական դերակատարումը: Այն պետք է ընդգրկի նաև առնականության
լայն սահմանումը: Բայց քանի որ առնականություն երևույթը դիտարկվում
է որպես կանացիության հականիշ, հայրության հարցը կարող է անգամ
դիտարկվել դասային խնդիր: Օրինակ՝ ոչ բարեկեցիկ կյանքով ապրող
տղամարդը ավելի քիչ է ընդգրկված հայրության մեջ: Քանի որ նրա
նախնական դերն է գումար վաստակելը, այս պարագայում դա չանելը
կդիտարկվի

որպես

ծնողական

պարտականություն

չկատարել

և

կսահմանափակի հոր գործառույթները: Եվ եթե իրապես ցանկանում ենք
վերանայել հայրության սահմաններն ու դրա սահմանումը, պետք է
զուգահեռաբար վերանայել նաև մայրության սահմանումը ( Dowd, 2000 ):
Հայրության

հարցը

հատկապես

լուրջ

է

և

խնդրային

միասեռականների պարագայում: Ըստ հոգեբան Շառլոտ Պատերսոնի՝
ծնող-երեխա հարաբերությունները գրեթե բացառապես հետերոսեքսուալ
հարաբերություններում են դիտարկվում: Չնայած միասեռական ծնողերի
թիվը հետզհետե մեծանում է, այնուամենայնիվ հասարակական կարծիքը
դրա վերաբերյալ շատ խիստ է: Իրականում միասեռական ընտանիքում
ծնողների միջև դերաբաշխումը փաստացիորեն ավելի համամասնական է:

Եզրակացություն
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Այս գլխում քննարկվեցին որոշ ուղիներ, թե ինչպես է ընտանիքը՝
որպես սոցիալական ինստիտուտ և ավանդական հիմնական ընտանիքի
գերիշխող մշակութային գաղափարախոսություն, ձևավորում տարբերությունների և անարդարությունների գենդերային ինքնություններ: Ընտանիքի
նշանակությունը դառնում է էլ ավելի ակնհայտ, երբ ուսումնասիրվում է
ընտանեկան բռնությունը, որի պարագայում ընտանեկան դիրքորոշումն ու
պատկերացումները կարող են նպաստել դրան: Ինչպես ցույց է տալիս
հետագա հետազոտությունների ընթացքը, բազմապիսի ընտանիքների
ձևավորման ճկունությունը ենթադրում է ավելի բարեհաջող ընտանեկան
հարաբերությունների զարգացում:
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ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նշված գլխում կուսումնասիրվեն այն ուղիները, որոնց դեպքում
կրթության վերաբերյալ

հաղորդակցությունը

էական դեր է խաղում

գենդերային ինքնությունների ձևավորման ու դրանց պահպանման, ինչպես
նաև անհավասարությունների զարգացման վրա:
Կրթության և լեզվի ուսումնասիրությունների բրիտանացի պրոֆեսոր
Ջոան Սուանը բացատրում է գենդերի ու կրթության միջև եղած կապը.
գենդերը ձևավորվում է նաև կրթական միջավայրում, իսկ դա կատարվում է
լեզվի միջոցով: Քանի որ լեզուն կրթական միջավայրում նաև գենդերացված
է, կրթական փորձառության ընթացքում այն ազդում է աղջիկների ու
տղաների զարգացման վրա:
Կրթությունն ազդում է մարդկային կյանքի վրա, իսկ կրթության
գենդերային

բնույթը

կարող

է

դրականորեն

կամ

բացասաբար

անդրադառնալ մարդկանց վրա:
Ընտանիքի նման ֆորմալ կրթությունը սոցիալական ինստիտուտ է:
Վեցերորդ գլխում

քննարկած

սոցիալական մի շարք ինստիտուտներին

բնորոշ ընդհանուր դրույթներ ու հատկանիշներ բնորոշ են նաև ֆորմալ
կրթությանը, վերաբերում են գաղափարախոսությունների օրինականացմանը, ինչպիսիք են՝ գիտելիքը, ուսուցումը, ինչպես նաև ժամանակի
ընթացքում կրթության՝ որպես ինստիտուտի պահպանմանը ( Martin, 2004 ):
Անկախ նրանից, թե արդյոք խոսքը վերաբերում է տարրական,
միջնակարգ, հանրային, թե մասնավոր կամ առևտրային քոլեջներին,
համալսարաններին, բոլոր այդ հաստատություններն էլ ունեն բացառապես
մի ընդհանուր նպատակ՝ կրթել ու դաստիարակել: Նրանք բոլորն էլ
փորձում են ձևավորել արժեքներ, որոնք կնպաստեն այս գործընթացին: Այս
ամենը նկատի ունենալով՝ դժվար է տեսնել կամ հավատալ, որ ռասիզմի,
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սեքսիզմի, դասային խտրականության կարծրատիպերն այս տիրույթում ևս
կարող են շրջանառվել:
Ուսուցման

գործընթացի իրականացման ձևը էապես կրում է

գերիշխող արժեքների և նորմերի ազդեցությունը: Մշակույթն ազդում է
գիտելիքի

կառուցման,

դասընթացային

և

արտալսարանային

հնարավորությունների ստեղծման, ուսուցչի դիրքի,
վանդման

կրթության, դասա-

ռազմավարության, դասարանային համակարգի ու նորմերի,

վարչական

(ադմինիստրատիվ)

կառույցների,

գործընթացների, ռազմավարության ու

միջգիտակարգային

քաղաքականության, կարերիայի

համար ստեղծված արժեքների ու ուղիների վրա և այլն:
Կրթությունը քաղաքական բնույթ է կրում: Գիտելիքը ինքնանպատակ
չէ․ այն արժեքակիր է, ինչպես նաև այդպիսին է այն գործընթացը, որի
միջոցով մարդը ձեռք է բերում գիտելիք: Հետազոտողների, ուսանողների,
ուսուցիչների բերած արժեքներն ու հավատալիքները ոչ թե ստուգվում են
լսարանում,

այլ

նրանց

պատկերացումները,

հավատալիքներն

ու

արժեքներն ազդում են այն հանգամանքի վրա, թե ինչն է նրանց բերում
դրսից դեպի լսարան: Կրթությունը կարող է նաև ճնշել մարդկանց՝
վերջիններիս իրենց կյանքի ընթացքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու
հմտություններով զինելու փոխարեն։

Կրթությունը՝ որպես սոցիալական կառույց (ինստիտուտ)

Կրթության ինստիտուտը գենդերային ինքնություն սովորեցնելու ու
ձևավորելու

երկարատև

պատմություն

ունի: 1800-ական թվականներին

բրիտանական հանրային դպրոցները սովորեցնում էին տղաներին ինչպես
դառնալ իշխող դասի տղամարդ՝ աջակցելով նրանց զինված ուժերում
ծառայելու

և

բիզնեսի

ոլորտում

հաջողակ

լինելու

հարցերում՝

առաջնորդության (լիդերության) հատկանիշներ սերմանելով նրանց մեջ:
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Բրիտանական

ուսուցման

նմանատիպ

մեթոդը

դարձավ

մոդել

գաղութատիրական այլ դպրոցների համար Ավստրիալիայում, Նոր Զելանդիայում, Կանադայում, Հնդկաստանում, Հարավային Աֆրիկայում և ԱՄՆ-ում
( Kimmel, 2004; Swann, 2005 ): Իսկ ամերիկյան հանրային դպրոցները նախապես
նախատեսված են եղել բացառապես սպիտակամորթ, բարձր դասի տղաների
համար: Միայն 1900-ական թվականներից սկսած՝ ոչ ապահով դասը և ազգային
(էթնիկ) փոքրամասնությունները ևս սկսեցին կրթություն ստանալ (ութամյա):
Հանրային կրթությունը, ինչպիսին գիտենք այսօր, այդպիսին դարձավ միայն
1900-ական թվականների կեսերից սկսած:
Միայն

բարձր

դասի

հարուստ

սպիտակամորթ

կինը

կարող

էր

բարձրագույն կրթություն ստանալ 1900-ական թվականներից առաջ, բայց
նրանց հորդորում էին կրթություն չստանալ
տղամարդկանց
մաթեմատիկա:

համար
Դրա

էին

փոխարեն

այնպիսի ոլորտներում, որոնք

նախատեսված՝
կային

կանանց

բիզնես,
համար

գիտություն,
նախատեսված

առարկաներ, օրինակ՝ տնային աշխատանքի ուսուցում: Իսկ մաթեմատիկայի
կամ գիտության ուսուցանելը անիրական էր համարվում:
Վիկտորյան դարաշրջանում կանանց կրթություն ստանալու վերաբերյալ
ընդդիմախոսները հավատացած էին, որ կանայք ունակ չեն դիմակայելու
բարձրագույն կրթության խստապահանջությանը: Ի լրումն դրան՝ կային
մարդիկ, որոնք պնդում էին, որ կանանց ու տղամարդկանց ուղեղները
բոլորովին տարբեր են, իսկ համակրթությունը երկուսի համար էլ կարող էր
վտանգավոր լինել։
Շատերը հավատացած էին, որ եթե կանայք և տղամարդիկ միասին
սովորեն, ապա առնական բնույթը կարող է թուլանալ, դանդաղեցնել սովորելու
գործընթացը, այլ կերպ ասած՝ կանանց՝ տեմպին հասցնելու չափանիշները
թուլացնել։
Այդ ժամանակահատվածի հոգեբանները կարծում էին, որ համակրթելը
աղջիկներին կզրկեր իրենց կանացիությունից կամ էլ կարող էր տղաներին
ավելի կանացի դարձնել աղջիկների միջավայրում (G. Stanley Hall // Kimmel,
337
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2004): Մի մասն էլ կարծում էր, որ այս ամենը կնպաստեր միասեռականության
տարածմանը:
Գենդերային նման ակնհայտ մոտեցումն ու ուսուցումը, ըստ այսօրվա
չափանիշների, գուցե նաև զարմանալի թվա: Չնայած որոշ առումով գենդերային անհավասարությունը կրթական համակարգում (այդ թվում՝ առարկաների
և մասնագիտությունների առումով) դեռևս գենդերային բնույթ է կրում:
Կրթության

մեջ

այս

անհավասարությունը

պատմության

ընթացքում

կանայք

ու

պատմության

մեջ, հասարակական

դրսևորվում

նրանց

դերը

շարժումների

է

նրանով,

որ

համաշխարհային

ժամանակ,

տեղական

քաղաքականության մեջ քիչ է ներկայացվել, իսկ երեխաների համար
նախատեսված

գրքերի

թիվը,

որոնցում

կարծրատիպային

բնորոշ

հատկանիշներ են ներկայացվում կանանց ու տղամարդկանց դերերի և
աշխատանքի վերաբերյալ, պարզապես ահռելի է (Gooden, & Gooden, 2001 ), կամ
էլ ուսուցիչների կողմից տղաների անունների ավելի շուտ մտաբերումը և
հետագայում դրանք հիշելը, քան աղջիկների անունները, կամ լսարանային
պայմաններում տղաներին ավելի շատ ուշադրություն դարձնելը մնում են
բավականին արդիական հարցեր ( Sadker, & Sadker, 1994 )։
Կան

դեպքեր,

երբ

ուսուցիչները

կամ

արդեն

պլանավորած

դասարանային առարկան տղաներին ամենևին էլ չի խրախուսում «տնային
աշխատանքի

ուսուցում»

առարկան

սովորել,

կամ

էլ

աղջիկներին՝

մաթեմատիկա կամ գիտություն ( AAUW, 1992 ): Իրականում տարրական
դպրոցի ուսուցիչներից շատերը շարունակում են մնալ կանայք։ Նրանց
աշխատավարձը բավականին ցածր է, մինչդեռ միևնույն ժամանակ ավագ
դպրոցների տնօրենների զգալի մասը տղամարդիկ են ( NEA Research, 2003 ):
Նման իրավիճակն ավելի է սրում գենդերային կարծրատիպերը, ռասայական,
սեռական

կողմնորոշվածության,

սոցիալական

դասի

ու

ունակության անհավասարությունները:
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ֆիզիկական

Այլ ինստիտուտների հետ կապը

Ընտանիքի նման կրթությունն էլ մեծ ազդեցություն ունի անհատի
ինքնության ձևավորման հարցում: Մի շարք մշակույթներում երբ երեխան
առաջին անգամ գնում է դպրոց, սկսում է օրական միջին հաշվարկով յոթ ժամ
անցկացնել

դպրոցում՝

շաբաթական

հինգ

կամ

վեց

օր

կտրվածքով:

Երեխաները, որոնք 12-ամյա կրթություն են ստանում, միաժամանակ իրենց
վրա են կրում

12-ամյա կրթության ազդեցությունը, որովհետև սա նրանց

համար ամենաբեկումնալի տարիքն է ֆիզիկական զարգացման, հոգեբանության ձևավորման, բարոյական ու ինտելեկտուալ սկզբունքերի ձևավորման
առումով:

Հետևաբար

զարմանալի

չեն

նաև

կրթության

ու

լսարանի

ազդեցությունները երեխաների վրա:
Կրթության ինստիտուտն ազդում է աշխատանքի, ընտանիքի ու մեդիայի
վրա՝ միաժամանակ կրելով նրանցից յուրաքանչյուրի ազդեցությունն իր վրա:
Հաճախ կրթական հնարավորությունների տարբերությունները վճռական դեր
են խաղում այն հարցում, թե ինչպիսի աշխատանք կունենա տվյալ անձը: Այն
կարծրատիպը,

որ

տղամարդիկ

ավելի

լայն

մտահորիզոն

ունեն

տեխնոլոգիաների ոլորտում, խրախուսում է վերջիններիս էլ ավելի շատ
ուսումնասիրել հենց այս ոլորտը: Սա էլ ազդում է այն հանգամանքի վրա, որ
համալսարանն ավարտելուց հետո նրանք ավելի շատ են աշխատանքի հրավեր
ստանում

և

ավելի

բարձր

աշխատավարձ

են

ստանում:

Անգամ

այն

պարագայում, որ այսօր ուսանողների ավելի քան 50%-ը իգական սեռի
ներկայացուցիչներ են, շատ գիտակարգեր մնում եմ միայն մեկ սեռի հովանու
ու իշխանության ներքո: Արական սեռի ուսանողները բացառապես գերիշխում
են համակարգչային ու ծրագրավորման բաժիններում (ավելի քան 72%),
իգական սեռի ուսանողները՝ կրթության ոլորտում (ավելի քան 77%), արական
սեռի ներկայացուցիչները՝ ինժիներական ոլորտում (ավելի քան 80%), իգական
սեռի ներկայացուցիչները՝ օտար լեզունների բաժնում (ավելի քան 71%) ( US

Department of Education, National Center for Educational Statistics, 2003 ) և այլն:
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Կառավարության հովանավորությունն էապես ազդում է կրթության
որակի վրա: Դպրոցների մի մասն է միայն հաղթահարել գենդերային
անհավասարությունը կամ հաղթահարման շեմին է կանգած, մինչդեռ ահռելի
թվող դպրոցներ դեռևս չեն էլ մոտեցել այդ շեմին:
1972 թվականին ԱՄՆ կառավության IX նախագծի որոշմամբ և
աջակցությամբ մեծացավ կանանց մասնակցության թիվը սպորտում, ինչպես
նաև սկսվեց ավելի խրախուսվել կանանց ու աղջիկների մուտքը դեպի
մաթեմատիկայի և գիտության ոլորտ:

Այն ամենևին էլ սեռային տարբերության մասին չէ

Երբ նշում ենք, որ կրթությունը գենդերացված ինստիտուտ է, որն էապես
ազդում է մարդկանց մտածելակերպի վրա, պարզ է դառնում նաև մի փաստ, որ
գենդերային ուսումնասիրություններն այս ոլորտում պետք է ավելի լայնանան
և

ոչ

թե

միայն

ընդգրկեն

անհատական՝

կանանց

և

տղամարդկանց

համեմատական ուսումնասիրություն: Հաղորդակցության վերաբերյալ գենդերային քննադատական վերլուծությունը բացահայտում է ուղիներ, որոնց
միջոցով ստեղծվում և ձևավորվում են գիտելիքն ու ճշմարտությունը:
Կրթության
ինստիտուտի

ինստիտուտը

գիտելիքի

ստեղծման

աղբյուր

է:

Սա

թերևս ամենաակնառու ազդեցությունն է: Ինքնությունների

սոցիալական գերիշխող կառույցը, որոնց մաս են կազմում գենդերային
կարծրատիպերը, այն իրողության փաստեր են, թե ինչպես է ինքնության
վերաբերյալ որոշակի գիտելիքը առավելապես ընկալվում մարդկանց կողմից,
քան մյուսը: Ճշմարտության, իրականության և իմաստության կերտման
կենտրոնում կանգնած է գերիշխող ուժը: Ահա սա է գիտելիքի ձևավորման
գործընթացը:
Գիտելիքի փիլիսոփայական ուսումնասիրությունը՝ արժեքաբանությունը (epistemology) մի հարց է առաջ բերում՝ ի՞նչ գիտես, որ իրենք դա գիտեն:
Ուսումնասիրության այս ճյուղը հաստատում է գիտելիքի ու իմացության մի
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քանի ուղիներ և այն, որ կա ավելի քան մեկ բացարձակ ճշմարտություն:
Գործընթացը, որի միջոցով հավատալիքը դառնում է կամ գիտակցվում է որպես
ճշմարտություն, հռետորական գործընթաց է: Նախքան տեղեկատվության
ընդունումը, տեղեկություն ընդունողը պետք է տեղյակ լինի գիտելիքի
աղբյուրի, դրա տարածման, և այն մասին, թե ինչպես է այդ գիտելիքը ստեղծվել:
Անգամ այն պարագայում, երբ կրթությունը գերիշխող սոցիալական
հավատալիքներ է տարածում, այն միաժամանակ կարող է և ստիպել
մշակույթին կարծրատիպեր վերանայել: Ֆեմինիստ տեսաբաններն օգտագործում են սա՝ քննադատելու կամ վերանայելու ավանդական ակադեմիական
տեսություններն ու մեթոդները ( Alcoff & Potter, 1993; Bannerji, Carty, Dehli,

Heald, & McKenna, 1991 ): Մի շարք մշակույթներում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում, այն,
ինչ կոչվում է գիտելիք, մեծ մասամբ ստեղծվում է սպիտակամորթ, արևմտյան
ծագման, կապիտալիստական արժեքներ ունեցող անձանց կողմից, որոնք
հիմնականում արական սեռի ներկայացուցիչներ են: Բայց սա չի նշանակում,
որ մյուսները տարբեր կարծիք ունեն այս ամենի մասին: Սա նշանակում է, որ
հաճախ

գիտելիքը,

ի

լրումն

գիտական

մեթոդի,

կառուցվում

է

նաև

երևակայության, սեփական փորձի ու հույզերի, ապրումների համադրությամբ:
Այնուամենայնիվ,

բանականության

օբյեկտիվության,

վիճակագրության

(ռացիոնալության),
արևմտյան

գիտական
մշակութային

գաղափարախոսությունը գերիշխող դիրք է ունեցել որպես գիտական մեթոդ,
որն էլ տվյալ ճշմարտությունը դիտարկում է որպես գիտելիք: Այդ պատճառով
էլ, որպեսզի կարողանանք լիարժեք ուսումնասիրել կրթության ու գենդերի
միջև եղած կապը, հարկավոր է գիտելիքի բնույթն ազատագրել մի շարք
շղթաներից

և

կաղապարներից

ու

սահմանափակումներից:

Այն,

ինչ

համարվում է օրինական գիտելիք և շատերի կողմից է ընդունված, միևնույն
մարդկանց աշխարհայացքի ընկալման ու դիրքորոշման արգասիքն է, որը
միաժամանակ լռեցնում է գիտելիքի մյուս ձևերը: Ահա սա էր 1960-ական
թվականներին
հիմնելու

համալսարաններում

հիմնական

նպատակը։

կանանց

ուսումնասիրություններ

Նմանօրինակ

ուսումնասիրությունների
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ստեղծման նպատակն էր հնարավորություն ընձեռել կանանց դառնալու իրենց
իսկ կյանքի տերը, ինչպես նաև հեղինակություն ձեռք բերել՝ հիմնավորելով և
զարգացնելով իրենց իսկ գիտելիքը կանանց մասին՝ ելնելով իրենց՝ որպես կին
ունեցած փորձից ու չափանիշներից, նրանց ուժ և իշխանություն հաղորդելով
իրենց իսկ սեփական գիտելիքի միջոցով: Գիտելիքն այս պարագայում պետք է
ծառայեր կանանց շահերի ու հետաքրքրության ստեղծմանը, որն էլ պետք է
նպաստեր ավելի լավ ու

բարեկեցիկ կյանքի ու աշխարհի զարգացմանը

( Kramarae & Spender, 1992: 3 ):
Շարժվելով առաջ և չհետևելով սպիտակամորթ, արևմտամետ, արական
սեռի ներկայացուցիչների կողմից շրջանառության մեջ դրված իմացության
ուղիներին՝ ֆեմինիստ գիտնականները վերանայում են գիտիլիքի ստեղծման
պատճառ-հետևանք գծային մոդելը՝ ընդունելով, որ կա ավելի քան մեկ ուղի՝
գիտելիքի ստեղծման, ձևավորման և տարածման համար:
Ֆեմինիստական
պրակտիկաներ:

Այն

արժեքաբանությունը
ուսումնասիրության

մեջ

ներառում
ժխտվում

է
է

մի
միայն

շարք
մեկ

գիտակարգի առկայությունը և ընդգծվում ուսումնասիրության ընթացքում մի
շարք գիտակարգերի համատեղ քննության անհրաժեշտությունը: Ֆեմինիստական արժեքաբանությունը նաև նշում է, որ անմիջական փորձառություն
ապրածի տեսակետը կարող է և չհամընկնել այդ փորձառությունը չունեցող
հետազոտողի կարծիքին, որը ընդգրկում է

համագործակցային ուսուցման

սկզբունքներ և ստորակարգային (հիերարխիկ) չէ: Եվ վերջապես այն նշում է,
որ հետազոտողը ևս կարող է իր հետազոտության մեջ դնել սուբյեկտիվության
տարր, և որ հետազոտողներն ամենագետներ չեն, բացի դրանից՝ միշտ չէ, որ
նրանք անաչառ են:
Ֆեմինիստական գիտահետազոտության արդյունքը գիտելիքի ժայթքումն

է կամ պոռթկումը ( Kramarae & Spender, 1992 ), որն այսօր արդեն շարունակվում
է որպես ֆեմինիստական մեթոդ զարգանալ: Սա էլ իր հերթին արդեն
կիրառվում է մի շարք միջգիտակարգերի հետազոտական տեսությունների ու
մեթոդիկայի շրջանակներում:
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Ճանաչողական զարգացման հոգեբանությունը մի օրինակ է բերում,
որում

նշվում

է,

թե

ինչ

է

պատահում,

երբ

կանանց

գենդերային

փորձառությունը ներառվում է հետազոտողի ուսումնասիրության մեջ: Մերի
Ֆիլդ

Բելենկին,

Բլիթս

Մակվիկերը

և

մի

քանի

այլ

հետազոտողներ

ուսումնասիրեցին կանանց ու գիտելիքի ձևավորման գործընթացը (1986):
Նրանց հետազոտությունը գիտակցաբար զուգահեռաբար անցկացվում էր մի
այլ հետազոտության հետ, որտեղ հետազոտող Վիլյամ Փերին հարցազրույց էր
անցկացնում Հարվարդի արական սեռի ուսանողների հետ:
Ելնելով

իր

կատարած

եզրակացրեց,

որ

զարգացման

հետազոտության

արդյունքներից՝

Փերին

մտածողության

հմտությունները

պարզ

դիտողական տեսակետից շարժվում են դեպի գիտելիքի ճանաչման ավելի
բարդ համակարգեր՝ գիտելիքի սոցիալական կառուցվածք և բազմապիսի
տեսակետների զարգացում մինչև այն պահը, երբ այդ տեսակետներից մեկը
ինքնության զարգացման համար դառնում է վճռորոշ: Չնայած սա նաև հատման
գծեր ունի ֆեմինիստական արժեքաբանության տեսության հետ, բայց Փերին
կարծում է, որ ուսուցումը ստորակարգային (հիերարխիկ) գործընթաց է, որտեղ
մարդը շարժվում է դեպի մտածողության աճող անկախություն այնպես, որ
կարծես այդ անկախ մտածողությունը բարոյական մտավոր կարողության
միակ իրական չափանիշն է: Նրա հետազոտությունը հիմնված էր բացառապես
տղամարդկանց վրա, միչնդեռ ամփոփումը համընդհանրական բնույթ էր կրում:
Բելենկինը

և

իր

գործընկերներն

կիրառեցին

համեմատական

հարցազրույցի մեթոդները 5 տարվա ընթացքում՝ հարցազրույց անցկացնելով
135 ուսանողուհիների շրջանում, որոնք սերում էին տարբեր ընտանիքներից,
տարբեր ռասաներից և այլն: Նրանք մի շարք ընդհանրություններ գտան Փերիի
կատարած ուսումնասիրության հետ, բայց միաժամանակ հայտնաբերեցին նաև
մի շարք տարբերություններ:
Փերի

ուսումնասիրության

մեջ

կասկածը

գիտելիքի

փնտրման

ճանապարհին ամենամեծ դրդապատճառն էր տղամարդկանց պարագայում,
մինչդեռ

կանանց

պարագայում

Բելենկինը

հայտաբերեց,
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որ

այդ

դրդապատճառը մյուսների մի այլ մտքի կամ գաղափարի հաստատումն էր:
Բելենկինն առաջարկում է, որ գենդերացված սոցիալականացումը կարող է
դրդել կանանց սկսել ուսուցումը հետաքրքությունից դրդված, այլ ոչ թե
փաստարկային կասկածից ելնելով:
Կանանցից շատերի համար ուսուցումը ձայն ձեռք բերելու և լսելի
դառնալու միջոց է: Ուսուցումն անցնում է մի քանի փուլով՝ լռություն,
իմանալու և սովորելու պասսիվ ուղի, իմացության սուբյեկտիվ ուղիներ,
իմացության ու սովորելու որոնում օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ ուղիների
միջոցով, գիտելիքի կառուցողական բնույթի ընկալում: Կանայք, որոնք
ցուցաբերում են կառուցողական մոտեցում, ավելի ճկուն են, ընդառաջ են գնում
գիտելիքի ձեռքբերման տարբեր ուղիներին՝ այդ գործընթացում տարբեր
մոտեցումներ որդեգրելով:
Բելենկինի ուսումնասիրության սահմանափակումներից մեկն էլ այն է,
որ նա բացարձակայնացնում է ուսուցման և գիտելիքի ձեռքբերման հարցում
կանանց ու տղամարդկանց միջև եղած տարբերությունները: Տարբերությունները դառնում են համընդհանուր ( Barnett & Rivers, 2004 ):
Նշված վերլուծությունը ներկայացրեցինք այս գլխում, որպեսզի ցույց
տանք, թե ինչպես են գիտելիքն ու կրթությունը գենդերացվում, և ուսուցումը
կարող է նաև ճնշող լինել:

Կրթությունը ձևավորում է գենդեր

Այս բաժնում
տարբեր

տարրերի

կուսումնասիրենք, թե ինչպես են ինստիտուցիոնալ
միջոցով

գենդերային

տարբերությունները

ու

անհավասարությունները ձևավորվում ուսուցիչ և վարչական կազմի շփման,
սպորտի, կրթական նյութերի, ուսումնական պլանի, բարձրագույն դպրոցի,
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այսպես կոչված, գենդերային բացի , նույնասեռ կրթության, դասընկերների
ճնշման, սեռական ոտնձգության, համալսարանի տարածքում բռնության
կիրառման տեսքով:

Ուսուցիչ և վարչական կազմ

Ոչ մի այլ ինստիտուտ այդքան համառորեն և հետևողականորեն չի
պնդում, որ աղջիկներն ու տղաները տարբեր են, որքան կրթությունը: Հաճախ
դպրոցներում

աղջիկները

և

տղաները

առանձին

են

հերթ

կանգնում

ճաշասրահում կամ սպորտային համալիրում: Նրանք տարբեր մարզանքներ են
կատարում ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի ժամանակ և այլն:
Գիտակցաբար կամ անգիտակից ուսուցիչներն ու վարչական կազմը
սեռային տարբերակումներ են դնում երեխաների ինքնության զարգացման
ընթացքում: Իսկ երբ երեխաները փորձում են սեռային գիծը հատել և մյուս
սեռին հարիր ինչ-որ արարք կատարել, նրանց անմիջապես ասվում է, որ իրենք
այդ խմբին չեն պատկանում, և իրենք չպետք է իրենց նման ձևով պահեն։ Եթե
ուսանողները չեն առանձնացվում ըստ ռասայական պատկանելիության, ապա
ինչո՞ւ պետք է առանձնացվեն ըստ սեռի:
Չափահասները հաճախ պնդում են, որ սեռով պայմանավորված՝
միևնույն սեռի ներկայացուցիչները նույն նախապատվություններն ունեն
( Frawley, 2005 ): Հաճախ մրցակցություները կազմակերպվում են հետևյալ ձևով՝
տղաներն ընդդեմ աղջիկների, կամ հակառակը:
Պրակտիկան մշակութային բնույթ է կրում և որևէ մեթոդաբանական հիմք
չունի: Ապացուցված չէ նաև այն, որ գենդերային մրցումները հոգեբանական,
կրթական կամ սոցիալական առումով որևէ լավ արդյունք են ունենում։ Նման
պրակտիկան

ստիպում

է

աղջիկներին

և

տղաներին

միմյանց

հակառակորդ դիտել ( Sadker & Zittleman, 2005 ):
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որպես

Տղամարդկանց ուսումնասիրությամբ զբաղվող Ջոն Սոուանը նշում է, որ
դասավանդման ոճն անգամ կարող է գենդերային դաս լինել երեխաների
համար: Հանրահայտ և ընդհանուր մրցումները,

թեստավորումները, խիստ

կանոնակարգը և ստորակարգությունը (հիերարխիան) վկայում են արական
ավանդական որակավորումների մասին և տղաներին սովորեցնում են
հիմնականում նման որակավորումներ: Մի շարք այլ ուսումնասիրություններ
էլ ցույց են տալիս, որ ուսուցիչներն ավելի հաճախ են տղաներին հարցեր
տալիս և ավելի երկար ժամանակ են նրանց տրամադրում՝
պատասխանելու

համար

( Sadker

&

Sadker,

1994 ):

այդ հարցերին

Այս

պարագայում

անհավասարություն է սերմանվում երեխաների միջև:
Այսպես ուսուցանողները ստիպում են տղաներին ու աղջիկներին
միմյանց դիտել որպես այլ էակներ: Լեզվաբանորեն սա արտահայտվում է այն
ձևով, որ ուսուցիչները երեխաներին դիմում են՝ «աղջիկներ» և «տղաներ»
դիմելաձևով և ոչ թե պարզապես «ուսանողներ» կամ «աշակերտներ»: Այս
առումով մի նեղ հարց է առաջանում. իսկ որտե՞ղ մնացին տրանսգենդեր և
ինտերսեքսուալ երեխաները:

Սպորտ

Սպորտի և խաղերի հարցում սեռային տարբերակումներն ակնհայտ են
դառնում դեռևս վաղ հասակից: Թեև դպրոցում որոշ առումով խաղերը սեռային
ներառական բնույթ են կրում․ հակված են միևնույն խաղին ներառել տղաներին
և աղջիկներին, ապա սպորտի պարագայում ասպարեզը բացարձակապես
արական ու առնական բնույթ է կրում: Ինչպես արդեն քննարկվել է չորրրդ
գլխում, տղաները որոշում են առնականություն ձևավորել իրենց իսկ մարմնի
միջոցով, իսկ սպորտն էլ այն տիրույթներից մեկն է, որտեղ նրանք դա
իրականացնում են: Սուոնը նշում է, որ, ի լրումն դասավանդման ոճերի,
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աթլետիկան նախնական

մի տեղ է, որտեղ տղաները սովորում են

առնականություն ձեռք բերել։
Տղաները հաճախ իրենց առնականությունը նույնացնում են գործողությունների միջոցով: Իրենց կարգավիճակը կարողանում են հաստատել ֆիզիկականի և աթլետիզմի (մարմնամարզության) միջոցով, որն անմիջականորեն
կապված է մարմնի միջոցով ուժի, հզորության, արագության տեսքով:
Հետագայում պատմությունը ցույց տվեց, որ աղջիկները ևս կարող են
հաջողակ լինել սպորտում ու աթլետիկայի բնագավառում: Այս ամենը հղկում է
նաև նրանց բնավորությունը, ավելացնում վստահությունը, զարգացնում
մրցակցություն, առաջ է բերում հանրային ընդունում և այլն: Աղջիկները, որոնք
սպորտում հաջողակ են, հաջողակ են նաև ակադեմիայում ( Kramer, 2005 ): Բայց,
ցավոք,

սպորտը

մնում

է

անհասանելի

ոլորտ

միասեռականների,

տրանսգենդերների և բիսեքսուալների համար: Աֆրոամերիկացիների համար
սպորտում հաջողակ լինելը ապացույց է, որ նրանք, անկախ իրենց ռասայից,
կարող

են

լինել

հաջողակ,

բայց

շատ

հաճախ

նման

պարբերական

հաջողությունները կապվում են բնածին ու կենսաբանական ֆիզիկական ուժի
հետ, որն իբրև հատուկ է այդ ռասային: Արդյունքում այն կարծրատիպն է
առաջանում, որ նրանք ի ծնե ուժեղ են, իսկ այդ ուժը ռասային բնորոշ
կենսաբանական երևույթ է և ոչ ամենևին քրտնաջան աշխատանքի արդյունք:
Եվ վերջապես աթլետիզմը և առնականությունը կարծրատիպորեն
կապվում են միմյանց հետ. ով ուժեղ է և հաջողակ սպորտում, համարվում է
առնական: Իսկ կանանց պարագայում ինչքան նրանք հաջողակ են սպորտում,
այդքան արտաքնապես փորձում են ավելի շատ ընդգծել իրենց կանացիությունը՝ հարդարելով վարսերը, ներկելով շրթունքները և եղունգները, որպեսզի
խուսափեն առնական իմիջի պիտակավորումից: Նման վարքագիծ կարելի է
հաճախ տեսնել դպրոցական սպորտային մրցումների ժամանակ: Սա կարող է
ընկալվել այնպես, որ մարդն ուզում է զուգահեռ դիտվել որպես կանացի և
իրական աթլետ (ըմբիշ), կամ էլ սա կարող է այնպիսի ճնշման արդյունք լինել,
որ նրանք ցանկանում են պահպանել հետերոսեքսուալ կանացիությունը:
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Կրթական նյութեր և ուսումնական պլան

Ոչ այդքան վաղ անցյալում մանկական գրականությունը և կրթական
դասագրքերը գենդերային կարծրատիպերով լեցուն են եղել, և դրանք հաճախ
չեն ներկայացրել կանանց ունեցած այն իրական դերը, որը նրանք ունեցել են
այդ ամենում: 1974 թվականի ամերիկյան ուսումնասիրություններից մեկը, որ
ներկայացվել

է

ԱՄՆ

նախարարությունը

առողջության,

(դեպարտամենտը),

կրթության
ըստ

որի՝

և
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բարեկեցության
ուսումնասիրված

տեքստերից մեծ մասն ավելի շատ է ներկայացնում տղաներին, քան
աղջիկներին: Պատմություններն ավելի շատ տղայակենտրոն են. դրանք ավելի
շատ տղա հերոս կերպարներ են պատկերում, քան աղջիկ, դրանցում ավելի
շատ տղամարդկանց կենսագրականներ են ընդգրկված, քան կանանց և այլն
( Kimmel, 2004 ): Հետագայում փորձ արվեց հնարավորին չափով նվազեցնելու
գենդերային անհավասարությունը, որը ներկայանցում էին կրթական նյութերը:
Այս նպատակով սկսվեցին կատարվել մի շարք ուսումնասիրություններ, այդ
թվում՝

որոշ

գրականության,

մի

շարք

գրքերի,

կրթական

նյութերի

հետազոտություններ: Արդյունքում որոշ նյութերում էական փոփոխություններ
տեղի ունեցան:
Անգամ 21-րդ դարում երեխաների համար նախատեսված գրքերում
շարունակվում

են

գենդերային

կարծրատիպերին

բնորոշ

նկարներ,

պատկերներ և պատմություններ հայտնվել: Իսկ կանացի կերպարները
պատկերված են հոգատար մոր, կնոջ, դստեր կամ քրոջ տեսքով, որոնք
անընդմեջ հոգ են տանում մյուսների նկատմամբ և հիմնականում զբաղվում են
տնային աշխատանքի կատարմամբ: Մինչդեռ տղամարդիկ ավելի լայն
տեսանկյուններով են ներկայացված ( Gooden & Gooden, 2001 ):

Տղամարդիկ

շատ հաճախ ներկայացված են ավանդական առնական հատկանիշներով
(Evans & Davies, 2000): Բայց ամենի մեջ մի լավ կողմ էլ կա. բազմաթիվ գրքերում
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կանայք և աղջիկները սկսվել են պատկերվել ավելի ակտիվ դերերով և
(Kimmel,

գործունեությամբ

2004) :

Սակայն,

ցավոք,

բարեփոխումները

բավականին դանդաղ են կատարվում դասագրքերում: Ակտիվ դերերում դեռևս
հիմնականում պատկերված են տղամարդ կերպարներ. նրանց ավելի շատ են
մեջբերում, քան կանանց, և վերջապես սպիտակամորթներն ավելի շատ են
պատկերված, քան այլ ռասայի ներկայացուցիչներ:
Սեքսիզմի

վերաբերյալ

հետազոտությունների

ահռելի

մի

մաս

կենտրոնացել է կրթական նյութերում տղաների և աղջիկների պատկերների
վերլուծության

վրա:

առնականությունն

Սոցիոլոգ

Լորեյն

ուսումնասիրել

են

Էվանսը

և

առաջին,

Կիմբերլի

երրորդ

և

Դեյվիսը

հինգերորդ

դասարանների դասագրքերում, որոնք հրատարակվել են 1997 թվականին: Այդ
գրքերի հիմնական մասում տղաները կամ տղամարդիկ պատկերված էին
որպես ագրեսիվ և մրցակցային կերպարներ, մինչդեռ կանայք կրկին հանդես
էին գալիս ավելի պասսիվ, նուրբ, զգացմունքային ու հուզական վիճակներում:
Դասագրքային

պատկերումները

կարող

են

մի

փոքր

ավելի

հավասարակշռված ձևով ներկայացվել: Կարեն Յանովիցը և Քևին Ուեթրսը
ուսումնասիրել

են

նախատեսված

էին

կրթական,

հոգեբանական

ուսուցիչների

15

դասագրքեր,

վերապատրաստման

համար:

որոնք
Նրանք

հայտնաբերեցին, որ գրքերում ոչ մի ակնհայտորեն պատկերված գենդերային
կամ սեռային կարծրատիպ չկար՝ բացառությամբ մեկի: Գիրքը պարունակում
էր տղաների մի շարք վառ օրինակներ, որոնք բացասաբար էին պատկերված և
բնորոշվում էին որպես խառնաշփոթ ստեղծողներ:
Ուսումնական պլանները ևս գենդերացված են, ինչն էլ նպաստում է
գիտելիքի գենդերացմանը: Օրինակ՝ տնային տնտեսությունը դիտվում է կնոջ,
մինչդեռ ավտոմեխանիկան՝ տղամարդկանց տիրույթ:
Ոչ այդքան ակնհայտորեն, բայց լեզուն և գրականությունը ևս առնչվում
են կանացիության հետ: Աղջիկներն ընթերցելու և գրելու ավելի լավ ձիրք ունեն:
Ինչպես

նկատում

է

տղամարդկանց

ուսումնասիրությամբ

զբաղվող,

հետազոտող Քոնելը (2000), զգացմունքայնությունը, ոչ արմատականությունը
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(ռադիկալությունը), որոնք ավանդաբար բնորոշվել են որպես կանացիության
հատկանիշներ, առկա են այս ոլորտներում: Դրան հակառակ՝ մասնագետը
նշում է, որ մաթեմատիկան ու գիտությունը ավելի հարիր են տղամարդկանց ոչ
թե այն պատճառով, որ նրանք ավելի լավ են այդ ամենը հասկանում, այլ
որովհետև այս ամենն ավելի շատ է առնչվում առնականությանը բնորոշ
տարրերին՝ ռացիոնալություն, տեխնոլոգիա, առևտուր և այլն: Սակայն այս
ամենի

մակերեսային

ուսումնասիրությունը

բավական

չէ

խորքային

պատճառներն ուսումնասիրելու համար: Նկարագրական նման բնույթ ունեցող
հետազոտություններն ամենևին չեն բացատրում, թե ինչպես է ստացվում, որ
կան աղջիկներ կամ տղաներ, որոնք ընդունված նորմերին չեն հետևում: Այլ
լրացումներ ևս պետք է լինեն, օրինակ, թե ինչպես են այս ամենի վրա ազդում
երեխաների ծնողները, ուսուցիչները, վարչական կազմը և հենց իրենց
սեփական ինքնությունը, շահն ու հետաքրքրությունը: Օրինակ, երբ առաջին
խոսող Բարբի տիկնիկը թողարկվեց դեռևս 1992 թվականին, առաջին խոսքը,
որը

նա

արտաբերեց,

«մաթեմատիկա»

դժվար

արտահայտությունն

էր:

Սպառողներից 800 միլիոնը դեմ կանգեցին՝ քննադատելով իրողությունը,
արդյունքում՝ հաջորդ արտադրանքի ժամանակ, Բարբին այլևս այդ բառը չէր
արտասանում:
տիկնիկները

Բայց,

այնուամենայնիվ,

պարզորեն

մինչ

արտահայտում

այս

պահը

արտադրված

լայնորեն

տարածված

լավ կամ վատ

լինելը կամ

էին

կարծրատիպը կանանց մասին:
Գիտենք նաև, որ մաթեմատիկայից
ընթերցանության

գերազանց

հմտություններ

ունենալն

ամենևին

էլ

կենսաբանական հիմքեր չունի, այլ դրանում կարող է մեծ դեր ունենալ հենց
ուսուցիչը՝ խրախուսելով երեխային այս կամ այն ոլորտում զարգացնել իր
հմտությունները և այլն:
Չնայած այն բանին, որ այսօր կրթական նյութերը որոշակի առումով
իրենց վրա հսկողություն ունեն և ավելի քիչ գենդերային կաղապարներ են
արտացոլում,

այնուամենայնիվ,

այն,

ինչ

կա

լսարանից

այն

կողմ՝

արտալսարանային համատեքստում, մարդիկ կարող են դեռ գենդերային
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անհավասարություն սերմանել հենց նույն արտալսարանային պայմաններում
իրենց

գործունեությամբ,

միջանձնային

շփումներով

կամ

կարիերայի

խորհրդատվությամբ:
Դեռևս 1960-ական թվականներին լայնորեն տարածված էր, որ կանայք,
որոնք քոլեջային կրթություն էին ստացել, կարող էին որպես բուժքույր կամ
ուսուցիչ աշխատել: Չնայած նրան, որ շատ բան է փոխվել այս տարիների
ընթացքում, այնուամենայնիվ քիչ թվով կանայք են աշխատում բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների վարչական կազմում, և միաժամանակ քիչ
թվող տղամարդիկ են զբաղվում մանուկների ուսուցչությամբ: Տարրական
դասարանի երեխաների ուսուցիչները հաճախ մի մեծ խնդրի առջև են
կանգնում. ինչպե՞ս պահպանել իրենց առնականությունը և միաժամանակ
մանկապիղծի պիտակ ձեռք չբերել (Kramer, 2005 ):

Բարձրագույն կրթություն

Մի

շարք

փաստաթղթեր

արձանագրել

են

կանանց

նկատմամբ

խտրականություն բարձագույն կրթության ոլորտում ( Fox, 2001; Sandler,

Silverberg, & Hall, 1996 ): Եվ սա միայն ուսանողությանը չի վերաբերում:
Ավանդաբար դասախոսություն ասվածը տղամարդու համար է նախատեսված
եղել կամ համարվել է նրան տիրույթի ներքո գտնվող երևույթ, որն առ այս
պահը իրականությունից բնավ էլ հեռու չէ ( Fox, 2011 ):
Կանայք ավելի շատ ջանք պետք է գործադրեն՝ ֆակուլտետում պաշտոն
զբաղեցնելու և շատ պետք է աշխատեն՝ ուսանողներին ու վարչական կազմին
գոհացնելու համար (Haag , 2005; Kerber, 2005 ): Կանայք պետք է նաև
շարունակաբար իրենց մրցակությունն ապահովեն, մինչդեռ տղամարդիկ դրա
կարիքը հիմնականում չունեն ( Haag, 2005 ): Կանայք նաև ավելի հաճախ են
դժվարություններ կրում դասավանդման ընթացքում, քան տղամարդիկ ( Turner,

2003):
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Մայքել Մեսեները նշում է, որ դասախոս լինելը, ի տարբերություն
ուսուցիչ լինելուն, շարունակում է ընկալվել տղամարդու գործ և ունի
գենդերացված առնականության տարր իր մեջ: Հետևաբար երբ տղամարդ
ուսուցիչն իր առնականությունն է փորձում դրսևորել, նրան ավելի լուրջ
մասնագետ են ընկալում, մինչդեռ կնոջ պարագայում, երբ վերջինս իր
կանացիությունն է ցուցադրում, ավելի թույլ կամ ոչ ուժեղ մասնագետ է
սկսվում ընկալվել: Այս ամենն իր հետևանքներն է ունենում:

Գենդերային և սեռային բացեր

Կրթական միջավայրում տեղի ունեցող հաղորդակցությունը ենթադրում
է կրթական միջավայրի մասին հաղորդակցություն: Իսկ կրթության մեջ
գենդերային բացի ուսումնասիրությունն արժանի է վերլուծության: Կրթության
մասին ցանկացած տեսակի հաղորդակցություն, անկախ նրանից, թե որտեղից
է սերում՝ մասսայական մշակույթից, ակադեմիայից, թե այլ տեղից, արժանի է
ուսումնասիրության:
Վերջին

16

տարիների

ընթացքում

մի

շարք

մասնագետներ

շարունակաբար պնդում են, որ կրթության մեջ առկա է «գենդերային բաց» կամ
«գենդերային

պատերազմ»

բնորոշումը:

Սա

1990-ական

թվականների

պատմություն ունի, երբ կատարվեց մի հետազոտություն ( AAUW, 1992 ), որի
արդյունքում պարզ դարձավ, որ ուսուցիչները դասընթացի ժամանակ ավելի
քիչ ուշադրություն են դարձնում աղջիկներին, քան տղաներին, արդյունքում
կարող է տուժել աղջիկների ինքնագնահատականը և այլն: Մի շարք այլ
հետազոտություններ վերահաստատեցին այս դրույթը (Orenstein, 1994; Pipher,

1994; Sadker & Sadker, 1994 ):
Նշված իրողության վերաբերյալ կարծիքները մնում են հակասական:
Մասնագետ Քրիսիտն Հոֆֆ Սոմերսն (2000) իր գրքում՝ «The War against Boys:
How Misguiding Femisnism is Harming Our Young Men» անդրադառնում է այս
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հարցին: Ինչպես երևում է գրքի վերնագրից, նրա դիրքորոշումը բոլորովին այլ
էր:
Սոմերսը

բացատրում

է,

որ

տղաների

վատ

վարքագիծը

պայմանավորված է նրանց բնածին ազդակներով, և ծնողները, ուսուցիչներն
այս պարագայում պետք է հանդես գան համակարգողի դերում:
Ժամանակակից հետազոտությունները բոլորովին այլ բան են վկայում,
դրանք ավելի իրատեսական մոտեցում են առաջարկում. անկախ երեխայի
սեռից՝ երեխան եթե հաճախում է ոչ այդքան բարձրակարգ դպրոց, ապա նրա
ուսուցումը

ևս

բարձակարգ

լինել

չի

կարող:

Այս

երկուսը

ուղիղ

համեմատական են միմյանց և կապ չունեն գենդերի հետ:
Ջեյմս Իրլ Դեյվիսը, ով կրթական առաջնորդության պրոֆեսոր է, նշում է,
որ տղաներից շատերի խնդիրը ռասիստական և դասային հիմք ունի և
պայմանավորված չէ բնածին տարրերով: Բայց ամենալավ բացատրությունը
թերևս այն է, որ գենդերային բացն առկա է թե՛ տղաների, թե՛ աղջիկների մոտ:
Եվ քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրն այլ կերպ է գենդերացվում, գենդերային
բացերն էլ համապատասխանաբար այլ կերպ են դրսևորվում (Sadker &

Zittleman, 2005 ):
Իրականում

թե՛

տղաները,

թե՛

աղջիկները

բազում

գենդերային

խնդիրներ ունեն: Ուսումնասիրություններից շատերը վկայում են, որ տղաները
կրթական համակարգում ավելի շատ արտոնություններ են վայելում ( Reay,

2001; Sadker, 2002 ):

Նույնասեռ կրթություն

Նույնասեռ կրթական համակարգի պատմությունը նոր չէ: Դրա միջոցով
փորձում էին կանխել սոցիալական մի շարք խնդիրներ, այդ թվում՝ թմրադեղեր,
դեռահասների մոտ անցանկալի հղիություն, բռնություն և այլն: Ահա սա էլ
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կրթության

ոլորտում

առաջացրեց

գենդերային

մի

շարք

անհավասարություններ:
Նույնասեռ կրթական համակարգի կողմնակիցներից է դոկտոր Լեոնարդ
Սաքսը,

որը

Նույնասեռ

հանրային

կրթության

ազգային

ընկերության

գործադիր տնօրենն է: Ըստ նրա և իր գործընկերների՝ գոյություն ունեն սեռային
համընդհանուր տարբերություններ, որոնք ի հայտ են գալիս նաև տղաների ու
աղջիկների սովորելու ոճի նախապատվության տեսքով, իսկ նման դեպքում
տղաներին

ու

աղջիկներին

Տարբերությունները,

ըստ

նրանց,

առանձնացնելը
կապված

են

ճիշտ
նաև

որոշում

է:

ֆիզիոլոգիական

առանձնահատկություններով և տարբերություններով, ինչպիսիք են՝ լսելու
ունակությունները կամ ուղեղի գործառույթի տարբերությունը:
Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ աղջիկներն կարող են
ավելի մեղմ ձայներ լսել և տարբերել, քան տղաները: Սա հաշվի առնելով՝
Սաքսն ընդհանրացնում է այս ամենը և առաջարկում, որ տղաները պետք է
լսարանում դիմային մասում նստեն, իսկ աղջիկները՝ վերջում: Նա ասում է
նաև, որ անկախ դասարանից և սովորելու ունակություններից՝ աղջիկները
սիրում են, երբ նրանց քաջալերում են, իսկ տղաները, հակառակը, ավելի ծույլ
են և քիչ ջանք են գործադրում, հետևաբար աջիկների հետ պետք է ավելի
համագործակցային մեթոդ կիրառել, իսկ տղաների հետ լինել ավելի խիստ և
պահանջկոտ:
Ըստ նրանց՝ աղջիկների և տղաների մոտ ուղեղի լարումը տարբեր է,
հետևաբար նրանք տարբեր ձևով են արձագանքում նաև մաթեմատիկայի
խնդիրներին: Սաքսի նույնասեռ կրթական ծրագիրը տեղական և միջազգային
մակարդակում արձանագրել է սովորելու բարելավումներ՝ առաջադիմության
տեսքով: Այնուամենայնիվ, նրա կողմից առաջարկած ծրագիրը նաև որոշակի
սահմանափակումներ ունի: Առաջինը, որ բաժանումը կատարվում է ըստ սեռի
և ոչ թե գենդերի, այսպիսով՝ գենդերն ու սեռը նույնացվում են: Նա կարծում է,
որ բոլոր կանայք մի ձևով են մտածում, իսկ տղամարդիկ՝ այլ: Իսկ իրականում
աղջիկները, որոնք ավելի առնական հատկանիշներ ունեն, և տղաները՝
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կանացի, ավելի լավ կարող են սովորել խառը դպրոցներում, քան թե
առանձնացված նույնասեռ դպրոցում:
Երկրորդ, առաջադիմության բարելավումն ավելի շատ կապված է
ուսուցման ընդհանուր բարելավման և ռազմավարության փոփոխման հետ և ոչ
թե զուտ պայմանավորված է սեռերին միմյանցից բաժանելու հանգամանքով:
Օրինակ՝ լսարանում երեխաների ընդհանուր թվի կրճատումը, որը թույլ է
տալիս անհատական մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր երեխային, ավելի
արդյունավետ է, քան նրանց ըստ սեռերի բաժանելը:
Եվ, վերջապես, նույնասեռ կրթությունը չի լուծի ընդհանրացման
խնդրիը:

Ինչպես

արդեն

նշվել

է,

ուսուցման

ավանդական

մոդելը

առնականության մոդելն է, որն առ այսօր շատ դպրոցներում է կիրառվում: Եվ
եթե անգամ ըստ սեռերի երեխաները բաժանվեն, դա դեռ չի ապահովում
ուսուցման երկկողմանի մոդել. առնական մոդելը դեռ գերիշխող է:
Կրթական մասնագետներ Վալերի Լին, Ռոբերտ Քրոնինգերը, Էլեանոր
Լինը ուսումնասիրել են դպրոցներում իրավիճակը և հայտաբերել են, որ
սեքսիզմի և բռնության ամենաբարձր ցուցանիշն առկա է միայն տղաների
համար նախատեսված նույնասեռ դպրոցներում: Նրանք նշեցին նաև, որ միայն
գենդերային շփումը (տղաների և աղջիկների շփումը) կարող է մեղմել
ստեղծված իրավիճակը: Եվ եթե նպատակը գենդերային հարաբերությունները
բարելավելն

է,

հաղորդակցական

ապա

ուսանողները

հմտությունները,

պետք

վստահեն

է

զարգացնեն

միմյանց

ու

իրենց

հասկանան

մյուսների հետ աշխատելու և համագործակցելու կարևորությունը:

Ճնշում հասակակիցների կողմից

Եթե խառնաշփոթ կամ իրարանցում է տեղի ունենում, ապա դա ոչ միայն
կարող է լինել տղաների և աղջիկների, այլև միայն տղաների կամ միայն
աղջիկների միջև: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երեխաները
սկսում են շփվել, խաղալ ոչ միայն ըստ սեռերի, այլև դասով կամ ռասայով
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պայմանավորված: Տղաների խաղը մասամբ մեծ խմբերում է և ավելի ակտիվ
գործողություններ է պարունակում, իսկ երբեմն էլ՝ անգամ ագրեսիվ: Իսկ
աղջիկներն

ավելի

հանգիստ

գործունեություն

են

ծավալում.

նրանք

հիմնականում փոքր խմբերով են խաղում, ավելի շատ խոսում են, քան
ֆիզիկական ակտիվություն ցուցաբերում: Բայց երբ ընդհանուր խմբերի են
բաժանվում, սկսում են միմյանց ընտրել ըստ սեռերի: Հասակակիցների
խմբային բաժանումը ընդգծում է նաև, թե ինչ է նշանակում խմբում լինել աղջիկ
կամ տղա: Ավելի ուժեղները խմբում ճնշում են գործադրում մյուսների վրա:
Այսպես՝ աղջիկներից մեկը, որն ավելի առույգ էր կամ ուժեղ, ստիպում էր խմբի
մյուս աղջիկներին իր նման վարքագիծ դրսևորել, հատկապես կանացիություն,
մինչդեռ տղաների մոտ առնականության պահն էր ընդգծվում: Այսպիսով՝ այս
համատեքստում

գենդերային

ինքնության

ձևավորումը

դառնում

է

հավաքական գործընթաց ( Connell, 2000 ):
Տղաները,
առհասարակ

որոնք

ավելի

շատ

այլ

լավ

տղաների,

համապատասխանում
աշակերտ

լինելու

են

ոչ

թե

դպրոցական

պահանջներին, որոշ բնորոշումներ են ստանում՝ «ուսուցչի սիրելի աշակերտ»,
«աղջկական», անգամ համեմատվում են տնային որևէ կենդանու հետ և այլն:
Իսկ ամենաշատ կիրառվող բառն այս պարագայում համասեռամոլն է
(հոմոսեքսուալ), որը տղաները կարող են կիրառել՝ իրենց այլ հասակակցին
վիրավորելու

համար:

Իր

հերթին

հոմոսեքսուալությունն

ամբողջովին

առնականության հատկանիշ է դիտարկվում, իսկ երբ «համասեռամոլ» բառը
կիրառում են մեկին բնութագրելու համար, փորձում են դրանով իսկ իրենց այդ
մարդուց հստակորեն տարբերել և առանձնացնել (Connell , 2000; Swain, 2005 ):
Իսկ միջնակարգ և ավագ դպրոցներում հակառակ սեռի զուգընկեր
ունենալն արդեն կարգավիճակի հաստատման հարց է դառնում: Տղաների
համար զուգընկերուհի ձեռք բերելը դառնում է հիմնական միջոց՝ իրենց հետերոսեքսուալությունն ընդգծելու կամ ապացուցելու համար: Միաժամանակ լավ
սովորելը, բարձր առաջադիմություն ունենալը կամ լավ գնահատականներ
ստանալը սկսվում է պատվաբեր չհամարվել: Առնականությունը հաճախ
356
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

դիտարկվել և դիտարկվում է արտաքինի և ոչ թե ուղեղի հարց, իսկ կրթությունը
ընկալվում է որպես կանացի ոչ ակտիվ գործունեություն ( Connell, 2000; Francis

& Skelton, 2005 ):

Վիրավորանք, ճնշում, ահաբեկում և սեռական ոտնձգություն

1999 թվականին Կոլումբիայի ավագ դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած
դեպքերից հետո, երբ դեռահասները միմյանց վրա կրակեցին, ուսանողների
միմյանց

նկատմամբ

ագրեսիվ

վերաբերմունքը

սկսեց

ուշադրության

կենտրոնում մնալ: Մի շարք հանրային դպրոցներ որդեգրեցին «Ասում ենք «ո՛չ»

բռնությանը» քաղաքականությունը: Այն, ինչ ընդունված էր համարել վատ
վարքագիծ, այդ ժամանակ ընկալվում էր որպես քրեական գործ: Ցավոք,
այնքան շատ են նման դեպքերը, որ համայնքներն ու դպրոցները դժվարանում
են այն սահմանել: Սահմանումներից մեկն այն է, որ նմանատիպ ճնշումը
ենթադրում է ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական և վերբալ ահաբեկում կամ
հարձակում, որի նպատակն է զոհի մոտ լարվածություն առաջացնել կամ էլ
վնաս պատճառել նրան: Այն հիմնականում կատարվում է ավելի մեծահասակ
տղաների կողմից փոքրերի նկատմամբ կամ տղաների կողմից՝ աղջիկների
նկատմամբ: Հարցված ուսանողների 75%-ը նշել է, որ տարբեր տարիքի
դպրոցականներ

տարատեսակ

ճնշումների

են

ենթարկվել:

Ճնշողները

հիմնականում ագրեսիվ են, ֆիզիկապես ուժեղ ու կոպիտ: Նրանք հաճախ
սերում են խնդրահարույց ընտանիքներից՝ տնտեսական վատ վիճակում
գտնվող, սոցիալապես անապահով, կոնֆլիկտային ընտանիքներ և այլն:
Ուսումնասիրությունների մի մասն էլ առաջարկում է, որ երեխաները, որոնք
բռնության են ենթարկվում տանը, հակված են բռնություն կիրառելու իրենց
դասընկերների նկատմամբ նաև դպրոցում:
Չնայած

ԱՄՆ-ում

մի

շարք

նահանգներ

ընդունել

են

ճնշում

իրականացնողների դեմ մի շարք օրենքներ, հարկավոր է կատարել խնդրի
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խորքային վերլուծություն՝ բացահայտելով դրա իրական պատճառները: Եվ եթե
դրա դեմ քայլեր չձեռնարկեն, ապա այն ավելի այլ լուրջ խնդիրների առիթ
կդառնա: Ուելոսլի քոլեջի կանանց ուսումնասիրության կենտրոնի ավագ
գիտաշխատող Նան Ստայնը նշում է, որ նմանատիպ ճնշումները ստեղծում են
մի մշակութային համատեքստ, որտեղ սեռական ոտնձգությունը դիտվում է
որպես նորմատիվ երևույթ:
Այժմ դպրոցներում փորձում են բարձրացնել սեռական ոտնձգության
վերաբերյալ ազգային գիտակցությունը: Ուսումնասիրությունները ցույց են
տալիս, որ աղջիկներն ավելի շատ են սեռական ոտնձգության ենթարկվում,
քան տղաները: Միևնույն ժամանակ աֆրոամերիակացի տղաներն ավելի շատ
են ենթարկվում սեռական ոտնձգության, քան սպիտակամորթ տղաները: Նման
ոտնձգությունները հետզհետե մեծանում են միջնակարգ դպրոցում՝ հաճախ
կրելով

ոչ

թե

ֆիզիկական,

այլ

վերբալ

բնույթ՝

սեռական

բնույթի

վիրավորանքներ, բամբասանք, կատակներ, հայացքներ և այլն: Շատերը
խուսափում էին դրա մասին բացահայտ խոսելուց՝ պատճառաբանելով, որ այդ
ամենը դպրոցի ընդունված մշակույթի մի մասն է կազմում. ընդունված մի բան,
որի

մասին

հարկ

չկա

անգամ

բարձրաձայնելու:

Իսկ

ոտձգության

ենթարկվածների մի մասը պարզապես դադարում է հաճախել դասերի կամ
առհասարակ դպրոց:
Չնայած հանրային դպրոցներում միասեռականների, բիսեքսուալների,
տրանսգենդերների մեծ թվին՝ նրանց վերաբերյալ այդ խնդրի հարցով քիչ
ուսումնասիրություններ են կատարվել: Սակայն սա անժխտելիորեն այն դասն
է, որն ամենախոցելին է համարվում ոտնձգության առումով:
Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս նաև, որ ոչ միայն տղաներն են
դիմում բռնության, այլ նաև աղջիկները, չնայած աղջիկների կողմից կիրառվող
բռնությունը հաճախ վերբալ բնույթ է կրում: Այս ամենը կարող է ազդել
երեխաների, նրանց առաջադիմության, ինքնության ձևավորման վրա և այլն:
2006 թվականին մի այլ ուսումնասիրություն անցկացվեց քոլեջահասակ
տղաների ու աղջիկների մոտ, որոնք սերում էին տարբեր ընտանիքներից և
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տարբեր դասերից: Հարցվածների 62%-ը նշեց, որ իրենք ինչ-որ կերպ կյանքի
տարբեր փուլերում ենթարկվել են բռնության: Տղաներն ու աղջիկները գրեթե
հավասարապես ենթարկվել են ոտնձգության․ աղջիկների պարագայում՝
սեռական բնույթի կատակներ կամ վիրավորանք, իսկ տղաների պարագայում՝
համասեռամոլի պիտակավորում:
Տուժածները նշում էին, որ ոտնձգությունն ինչ-որ կերպ իրենց կյանքի
տարբեր կողմերի վրա է ազդել, այդ թվում՝ նաև նրանց դասերի: Նրանք նաև
նշում են, որ իրենց վարքագիծը ևս փոխվում է այդ ամենից հետո: Նրանք սկսում
են ավելի շատ խուսափել մարդաշատ տեղերից: Հատկապես խոցելի է
համարվում միասեռականների և տրանսգենդերների կատեգորիան: Թե՛
տղաների, թե՛ աղջիկների պարագայում ոտնձգությունը կատարվում է
հիմնականում

տղաների

կողմից:

Ոտնձգությունը

տեղի

է

ունենում

հասակակիցների և ուսուցիչների կողմից գրեթե ամենուր՝ լսարանից ներս կամ
դուրս, ճաշասրահում, սրճարանում, պուրակում, գրադարանում և այլն:
Տուժածների միայն 10%-ն է հաղորդում դեպքի մասին՝ նշելով, որ այդ
ամենը այնքան առօրյա բան է, որ անգամ չարժի դրա մասին խոսել:
Ոտնձգություն կատարողները պարզապես զավեշտալի են համարում այդ
ամենը: Բայց ոտնձգության մասին պետք է անպայմանորեն բարձրաձայնել՝
կանխելով

նման

դեպքերը:

Ոտնձգությունն

անժխտելիորեն

ազդում

է

մարդկանց առաջադիմության և ընդհանուր սովորելու գործընթացի վրա:

Սեռական բռնություն համալսարանական տարածքում

Համալսարանական

տարածքն

այն

հատվածն

է,

որը

կարծես

փորձաշրջան լինի աշակերտների ու ուսանողների համար։ Նրանք կայանում
են, ձևավորում կամ վերաձևավորում իրենց ինքնությունները, ճաշակը կամ
հետաքրքությունը: Բայց սա նաև այն տարածքն է, որտեղ տեղի են ունենում
բռնության մի շարք դեպքեր:
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2000 թվականին ԱՄՆ-ի արդարադատության ազգային ինստիտուտը մի
հետազոտություն իրականացրեց՝ «The Sexual Victiomization of College Women»
խորագրով՝ ուսումնասիրելով 4446 պատահական կանանց համալսարանական
տարածքում: Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ կանանց 2,8 %-ը 7 ամսվա
ընթացքում ենթարկվել է բռնության կամ բռնաբարության: Եթե այս ամենը 5
տարվա կտրվածքով դիտարկվի և հաշվարկվի, ապա արդյունքը բավականին
սահմռկեցուցիչ կլինի: Այս ամենը կատարվում է անհատների միջև, որոնք
միմյանց ճանաչում են կամ չեն ճանաչում, ինչ-որ ժամանակ շփվել են և այլն:
Բայց անծանոթների կողմից կատարված ոտնձգությունը հարաբերականորեն
ավելի քիչ է, քան ծանոթների կողմից:
Ուսումնասիրությունները

նաև

ցույց

են

տալիս,

որ

սեռական

հետապնդումները, համոզելը, սուլոցները չեն ընկալվում որպես սեռական
բռնություն: Մասամբ

այս

ամենի

մեջ

դեր

ունի

նաև

ալկոհոլը:

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բռնություն կիրառողների մեծ մասը
ալկոհոլի ազդեցության տակ է, և լինում են դեպքեր, երբ զոհերը ևս ալկոհոլի
ազդեցության տակ են գտնվում: Հետազոտողները պնդում են, որ բռնարարները
օգտագործում

են

ալկոհոլ,

որպեսզի

հետագայում

մեղքի

կամ

պարտականության զգացողությունը մեղմեն:
Իսկ ի՞նչն է մարդուն դրդում, որպեսզի վերջինս նման վարքագիծ
դրսևորի: Հաղորդակցման մասնագետ Շոն Գիլմորը ուսումնասիրեց նաև
համալսարանական տղաներին, որոնք խոսում էին պատահական սեռական
հարաբերության մասին: Նա հարցազրույց անցկացրեց 100 տղամարդու հետ,
որոնց մեծ մասը լեզվական առումով միևնույն կերպ էր որակավորում
պատահական հարաբերությունները՝ խաղ, նվաճում և այլն: Այնուամենայնիվ,
դա վերաբերում էր միայն պատահական, այլ ոչ թե երկարատև ռոմանտիկ
հարաբերություններին:
Քանի որ բազմաթիվ, իսկ երբեմն էլ հազարավոր ուսանողներ են
տարիներ շարունակ ապրում ու գործում համալսարանական տարածքում,
նրանք բոլորն էլ փորձում են իրականացնել իրենց սեռային ինքնությունները և
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բազում փորձարկումներ են կատարում, իսկ համալսարանական տարածքը
սկսվում է ընկալվել որպես ռիսկային գոտի, և կա մի խոցելի խավ, որը, իրոք,
վտանգի տակ է գտնվում: Գենդերային դաստիարակությամբ զբաղվող կրթող
Ջեքսոն Քաթսը աշխատում է ամերիկյան քոլեջային ու համալսարանական
տարածքային մարմինների և ռազմական խմբերի հետ, և նա պնդում է, որ
ավանդական առնականությունն այս ամենում առկա է, և այն դրսևորվում է
ագրեսիվությամբ:

Հենց

այս

առնականությունն

էլ

հանդիսանում

է

ագրեսիվություն սերմանող տարրերից մեկը, և այն հատապես կիրառվում է
կանանց և ԼԳԲՏ-ի նկատմամբ:
Կրթական համակարգում առկա նման երևույթները սերմանում են
անարդարություններ և անհավասարություններ, ինչն էլ դարձնում է կրթական
համակարգը ամենահզոր գենդերային ինստիտուտներից մեկը:

Իրավահավասար կրթություն

Եթե կրթության մեջ առկա է

գենդերային, սեռային, ռասայական,

դասային որևէ շեղում կամ ակնհայտ անհավասարություն, ապա անհապաղ
պետք է քայլեր ձեռնարկել՝ այդ ամենից խուսափելու համար: Նման
անհավասարություններն ու դեպքերը կարող են մարդու վրա անջնջելի հետք
թողնել ողջ կյանքի ընթացքում: Գենդերի առումով կրթության մասնագետ
Թիմոթի Ֆրոլին նշում է, որ գենդերային տարրը, որն առկա է կրթության մեջ,
վճռորոշ է հատկապես փոքրերի պարագայում, որովհետև նրանց մոտ
կանացիության և առնականության գծերը դեռևս հստակորեն ձևավորված չեն:
Միաժամանակ կրթության մասնագետ Ջեյն Ռոլանդ Մարտինը նշում է, որ
գենդերային ճիշտ դաստիարակման մասին, որը թույլ կտա մարդկանց գծային
մեկ պարզունակ ձևով չդիտարկել հարցը և չընկնել կեղծ կամ սուտ
դիրքորոշումների ու տեսակետների ազդեցության տակ: Նա առաջարկում է
զարգացնել գենդերային ճիշտ մոդել: Իսկ ո՞րն է դա: Գենդերային ճիշտ մոդելը
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ավելին է, քան զուտ անհատական ուսուցման ոճի կամ կարիքի վրա
կենտրոնանալը: Եվ չնայած այն բանին, որ անհատական կենտրոնացումն
ընդհանուր առմամբ հնչում է գերող, բայց, այնուամենայնիվ, այն չի կարող
անդրադառնալ և հաղթահարել կրթական կառուցողական սահմաններն ու մի
շարք խնդիրներ, որոնք սերտորեն կապված են ռասիզիմի, սեքսիզմի,
հոմոֆոբիայի և այլ երևույթների հետ, անգամ հակառակը, այն կարող է օգնել
քողարկել

այս

խնդիրները՝

նրանց

լուծում

չտալով:

Այնուամենայնիվ,

ուսուցողական ոճերը և ուսուցման գործընթացն ինքնին կարևոր է, պարզապես
պետք է հիշել, որ կրթական և ուսուցման ռազմավարությունները, որոնք
կիրառելի են աղջիկների համար, կարող են և կիրառելի լինել հավասարապես
նաև տղաների համար: Երեխաներին պետք է ներկայացվեն ուսուցման լայն
հնարավորություններ

տարբեր

ռազմավարությունների

տեսքով

և

դասավանդման ոճերով:
Գենդերային ճիշտ մոդելի միջոցով տղաներն ու աղջիները կսկսեն
սովորել միմյանց հետ աշխատել, մի բան, որը նույնասեռ կրթության
պարագայում բացառված է: Եթե երեխաները սկսեն սովորել լսարանի ներսում
միմյանց գնահատել, դա էական ազդեցություն կունենա նաև իրենց հետագա
կյանքում և գործունեության վրա: Նման ուսուցման պարագայում կրթողները
կսկսեն ուշադրություն դարձնել լսարանում առկա ամեն մի առարկայի վրա՝
գրապահարանից սկսած մինչև այն, թե ինչ է կախված պատերին՝ վստահ
լինելով,

որ

անգամ

այդ

իրերը

գենդերային

հաղորդագրություններ

և

կարծրատիպեր չեն վերարտադրում, ինչպես նաև գենդերային ենթատեքստեր
չեն պարունակում: Պետք է ամեն մի ապահով և հաճելի պայման ստեղծվի,
որպեսզի տղաներն ու աղջիկները միասին խաղան: Կրթաբան Թամարա
Գրոգանն առաջարկում է, որ երեխաներն այս կամ այս առիթով բաժանվեն
խմբերի՝ ոչ թե սեռով կամ գենդերով կամ էլ ռասայով պայմանավորված, այլ
ըստ տարբեր հետաքրքությունների շրջանակի, նախապատվության կամ ըստ
ծննդյան ամսի, նախընտրած ուտեստի, հետաքրքության և այլն: Սա ամենևին
էլ չի նշանակում, որ աղջիկները կամ տղաները չպետք է միասին հավաքվեն՝
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ինչ-որ տնային առաջադրանք կատարելու համար, կամ էլ ուսուցիչները պետք
է հսկեն և թույլ չտան նույնասեռ ընկերությունները: Այս ամենը ևս խրախուսելի
է, եթե զուգակցվում է նաև տղա և աղջիկ երեխաների շփման զարգացմամբ,
ինչն էլ խթանում է նրանց ուսումը: Գենդերային խիստ բաժանումները
բավականին վնասակար են երեխաների համար:
Իսկ ինչպե՞ս իմանալ, թե երբ է գենդերը ազատագրում և ոչ թե
կաղապարում կամ հարկադրում: Կարևոր է միմյանցից տարբերակելը
գենդերային միակողմանի կամ կոնկրետ և գենդերային համապարփակ կամ
իրարավահավասար

կրթական

ծրագրերը:

Առաջինը

շեշտադրում

է

ուսուցումը, որը կենտրոնանում է սեռերից մեկի վրա, մինչդեռ երկրորդը
հավասարապես ընդգրկում է թե՛ աղջիկներին, թե՛ տղաներին:
Քոնելը նշում է նաև համակրթական ծրագրերի կարևորության մասին,
որում

ուսանողների

մոտ

քննադատական

գենդերային

մոտեցումներ

զարգացնելը կազմում է կրթական ու ուսումնական պլանի մի մասը:
Գենդերային միակողմանի և գենդերային համապարփակ կրթությունների վերաբերյալ մի այլ մոտեցում ուսումնասիրում է ուսուցման ոճերը: Այս
ոճերը կա´մ ազատագրում են երեխաներին, կա´մ, հակառակը, կաղապարում
են նրանց: Բրազիլիացի կրթության ոլորտի մասնագետ Պաուլո Ֆրեյրը գրում է,
որ ավանդական դասախոսական մեթոդը հիմնական ճնշող և կաղապարող է
ուսանողների, հատկապես նրանց համար, ովքեր արդեն իսկ մարգինալացված
են: Ըստ նրա, այս մոդելի համաձայն, ուսուցիչը տեղեկություն է հաղորդում
ուսանողներին

և

նրանց

ուղերձները

լցնում

մի

շարք

բաներով,

իսկ

ուսանողների պարտականությունն է այդ ամենը հիշել, և երբ հարկավոր է, այդ
ամենը ցուցադրել:
Այս ամենի կողքին կա ուսուցման մի այլ տեսակ ևս՝ համակցված կամ
համատեքստային ուսուցումը ( hooks, 1994 ), ըստ որի՝ ուսուցումը դառնում է
ավելի իրական և օգտակար, երբ այն կապված է ուսանողների կյանքի փորձին
և կարիքներին, այլ ոչ թե վերացական տեղեկություն է, որն առանձնացված է
իրական համատեքստից: Համակցված կամ համատեքստային ուսուցումը
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պահանջում է, որպեսզի ուսուցիչները բերեն պրակտիկ օրինակներ, որոնք
ուսանողները կարող են կապել իրենց սեփական կյանքի հետ: Ուսանողներին
ևս հնարավորություն է տրվում փոխանակելու իրենց իսկ փորձը և բերելու
իրենց իսկ օրինակները: Ուսուցիչներին առաջարկվում է իրենց
ժամանակ առ ժամանակ զիջել ուսանողներին և

տեղը

ոչ թե իշխել նրանց, այլ

համագործակցել նրանք հետ՝ ճիշտ օգտագործելով լսարանային համատեքստը
և ժամանակը: Գրող և կրթության մասնագետ բելլ հուքսը գրում է, որ այս
պարագայում ուսուցիչն ինքն իրեն դարձնում է ավելի խոցելի ու թույլ է տալիս
մյուսներին ևս խոսել և ուրիշների ասածները դարձնել լսելի, անգամ ընդունելի:
Այս ամենը դառնում է ուսուցման բնականոն մի մասը: Այն միաժամանակ
պահանջում է, որ ուսուցիչը և ուսանողները պետք է կարողանան իրենց
գաղափարները
ուսանողների

բացատրել
հետ

ու

շփման

պաշտպանել

կամ

համոզել:

արդյունքում

ձևավորում

է

Ուսուցիչը
գիտելիք:

Վերջնանպատակը սովորելն է, ինչպես նաև սովորելու ձևը, որը նաև
ենթադրում է մյուսների ինքնությունների հետ հաշվի նստել:
Եվ վերջապես վերջին տեսակը ծագում է գլոբալ (համընդհանուր)
կրթական ծրագրերից, որոնք կենտրոնանում են աղջիկ երեխաների վրա: ՄԱԿը և մի շարք ՀԿ-ներ անընդմեջ նշում են գենդերային ճնշումների ու
անհավասարությունների

ներգործությունը

կրթության,

ընտանիքի,

աղքատության, առողջության վրա: Երբ մարդն անկիրթ է, և հիմնականում նաև
տնտեսապես վատ վիճակում է գտնվում, ինչպես նաև առողջական վիճակը
բավականին թերի է կամ վատ, նա հիմնականում ցածր աշխատավարձ է
ստանում կամ անգամ ձրի աշխատուժ է․ այս ամենը նրան նաև դարձնում է
բավականին

խոցելի

բռնության

նկատմամբ:

Վերջին

տասնամյակների

ընթացքում միջազգային նշված կազմակերպությունները կենտրոնացել են
կանանց և երեխաներին օգնելու վրա, հատկապես աշխարհի աղքատ
վայրերում:
Աշխարհի մակարդակով աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեն
Հարավային Ասիայի մի շարք երկրներ, որտեղ ավելի քան 46 մլն երեխա չի
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հաճախում դպրոց, ընդ որում՝ դպրոց հաճախողների մեծ մասը աղջիկ
երեխաներ են ( Subrahmanian, 2005: vii) : Ամենախոցելի մասը կազմում են
տնտեսական իրավիճակով և մշակութային ավանդույթներով առանձնացող
աղջիկները․ նրանք առաջինն են, որոնք դուրս են մնում դպրոցից կամ
առհասարակ չեն գնում դպրոց: Աղջիկներին այս մշակույթներում հիմնականում դաստիարակում են այնպես, որ նրանց տեղը տունն է: Այս ամենը
հովանավորվում է համայնքի կողմից: Նրանց վաղահաս ամուսնությունը ևս
նպաստում է այդ ամենին: Այս պարագայում կարևոր է դառնում աղջիկների
կրթության վրա ուշադրություն դարձնելը, քանի որ նրանք հետագա սերունդ
կրթողներն են: Երբ կազմակերպությունները ներդրում են կատարում կանանց
ու աղջիկների կրթության համար, նրանք իրականում ներդրում են կատարում
մի ամբողջ ընտանիքի ու համայնքի համար: Համապատասխանաբար ՄԱԿ-ը
աղջիկներին և կանանց, ինչպես նաև նրանց կրթության բարելավման հարցը
դարձրել է թիրախային: Հազարամյակի մարտահրավերների շրջանակում մեծ
տեղ է հատկացվում գենդերային հավասարությանն ու կրթության տարբեր
ոլորտների բարելավմանը մինչև 2015 թվականը:
Աղջիկների ու կանանց կրթության և դրանցում առկա գենդերային
անհավասարությունների միջազգային ճանաչումը ամբողջական է դարձնում
այս խնդրային պատկերը: Այն լուծումները ու ռազմավարությունը, որը
մշակվում է ԱՄՆ-ում, պետք է կիրառվի այլ վայրերում ևս, եթե այն
համապատասխանում է այդ համատեքստին, իսկ եթե չի համապատասխանում, ապա պետք է մշակել նոր ռազմավարություն: Պետք է ոչ թե
կենտրոնանալ կրթական համակարգում գենդերային պատերազմների վրա, այլ
ընդհանուր բարելավել կրթական համակարգը և ներդրում անել յուրաքանչյուր
ուսանողի օգտին:

Եզրակացություն
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Կրթությունը բաղկացած է հաղորդակցական մի շարք պրակտիկաներից՝
դասախոսություններ, գրքեր և այլն, որոնք սովորեցնում են ուսանողներին
իրականացնել

գենդեր

և

վերաձևավորվել

գենդերային

ինքնություններ:

Կրթական պրակտիկայի խորքային վերլուծությունը ցույց է տալիս կրթության
մեջ առկա գենդերային տարրերը, այդ թվում՝ ո՞վ է սովորեցնում, ո՞ւմ է
սովորեցնում և ի՞նչ է սովորեցվում: Իսկ նրանք, ովքեր սովորեցնում են, և
նրանք, ովքեր սովորում են, պետք է գիտակցեն, որ լսարանը մի միկրոտիրույթ
է

սոցիալական

տարբեր

անարդարությունների

առաջացման,

միաժամանակ սոցիալական լուրջ փոփոխությունների համար:
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բայց

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Այն հասկացությունը, որ կինն ու տղամարդը զուտ կին և տղամարդ չեն,
և որ յուրաքանչյուր անձ ունի մեկից ավելի և հաճախ միմյանց հետ հատվող
ինքնություններ (միջոլորտայնություն), առաջին անգամ զարգացել է հենց
աշխատանքային ոլորտին առնչվող հարցերի կապակցությամբ:
«Միջոլորտայնություն» բառն առաջին անգամ կիրառել է Քիմբերլի
Քրենշոն 1989 թվականին, երբ ԱՄՆ-ում ուսումնասիրում էր աշխատանքի հետ
կապված քաղաքացիական իրավունքը, որը ներառում էր ռասայական,
սեռային և ազգային խտրականություն: Նա ցույց էր տալիս, թե ինչպես օրենքը,
որը

կոչված

էր

պաշտպանելու

մարդկանց,

չէր

կարողանում

իր

գործառույթները կատարել սևամորթ կանանց պարագայում, որովհետև այն չէր
ընդունում
հանդիպում

միջոլորտային և միջհատման այն ուղիները, որոնցում կանայք
էին

այդ

խտրականությանը:

Նրանց

վերաբերյալ

դեռևս

ստրկատիրական ժամանակներից մնացած մի շարք կարծրատիպեր էին
արծարծվում. այն, որ նրանք մայրիշխանական ձիրքեր ունեն, սուպերկին
(գերկին) են, իշխող և այլն: Այս պարագայում Քրենշոն նշում է, որ կարևոր է
ուսումնասիրել

և

հաշվի

առնել

միջոլորտայությունն

ու

մի

շարք

ինքնությունների միմյանց հետ հատվելու փաստը, որը ձևավորվում և
դրսևորվում է աշխատանքային տիրույթում: Բայց գենդերի ուսումնասիրությունը աշխատավայրում, որն առաջ է բերում մի շարք անհավասարություններ,
պետք է կատարվի այլ ինքնությունների ուսումնասիրության հետ համատեղ՝
ռասա, դաս, ազգություն և այլն:
Չնայած որ Քրենշոն այս ամենի մասին խոսել է մոտ 20 տարի առաջ, բայց
հարցը մնում է առավել քան երբևէ արդիական: Խտրականությունը, որը
հիմնված է գենդերի և սեռի վրա, առկա է աշխատավայրում: Քրենշոն նաև
անդրադարձել է աշխատանքի՝ որպես սոցիալական ինստիտուտի բնույթին, և
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որ թե ինչպես է այն գենդերացվում, ռասայացվում, ազգայնացվում: Այս ամենը՝
սեքսիզմ, ռասիզմ, գենդեր, աշխատանքի անբաժան մասն են կազմում, չնայած
որոշ դեպքերում առանձին են ուսումնասիրվում: Ուսումնասիրության և
ներկայացման այս հատվածում մենք դիտարկում ենք ինքնությունների
հատման ու դրսևորման ձևերը աշխատավայրում: Ուսումնասիրվում են
աշխատանքի

հնարավորության,

հնարավոր

սահմանափակումների

և

անհատական ընտրության խնդիրները: Բայց կարևոր է հասկանալ, թե
իրականում ինչ գործոններ կան, որոնք ազդում են այս արտաքնապես թվացյալ
անհատական ընտրության վրա, օրինակ՝ անհատի կողմից չաշխատելու
որոշում կայացնելը, տանը մնալը և երեխաներին մասին հոգ տանելը: Այդ
գործոններն են՝ տնտեսությունը, աշխատանքի, ընտանիքի կառուցվածքները,
մի գործը թողնելը և այլ աշխատանք կատարելը: Բայց ցանկացած որոշում իր
վրա է կրում սոցիալական տարբեր ինստիտուտների ազդեցությունը:
Եվ քանի որ գենդերի ու աշխատանքի թեման բավականին լայն է, այդ
պատճառով

մենք

ներկայացնելով
աշխատանքը

նեղացնում

հաղորդակցական

ձևավորում

ենք

ուսումնասիրության

պրակտիկաները,

շրջանակը՝

որոնց

է գենդեր և հենց աշխատանքի

միջոցով

վերաբերյալ

հաղորդակցություն, որն էլ ձևավորում է գենդեր: Օրինակները, որոնք բերվելու
են, միակը չեն ամենևին, այլ մեկն են այն օրինակներից, որոնք ցույց են տալիս
գենդերի և աշխատանքի կապն ու հարաբերությունը:

Աշխատանքը՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ

Աշխատանքի կարևորությունն ու նշանակությունը համընդհանուր չեն:
Տարբեր ժամանակներում ու տարբեր մշակույթներում փոխվել են աշխատանքի իմաստն ու նշանակությունը: Մի շարք մշակույթներում այն պարզ ձևով
սահմանվում է որպես տան սահմաններից դուրս կատարվող վարձատրվող
ցանկացած աշխատանք: Այժմ բավականին հաճախ կարող ենք հանդիպել

«աշխատող մայրեր» բառակապացությանը: Մայրերին, որոնք չեն աշխատում
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տանից դուրս, այլ իրենց ընտանիքն են խնամում, եթե հարցնենք, թե արդյոք
նրանք աշխատում են, դրական պատասխան կտան, որովհետև, ըստ նրանց,
տնային աշխատանքը ևս աշխատանք է, պարզապես նրանք, լինելով այդ տան
անդամները, աշխատավարձ չեն ստանում ( Daniels, 1987 ):
Ի

տարբերություն

«աշխատող

մայրեր»

բառակապակցությանը՝

«աշխատող հայրեր» երբեք չենք ասում. այն նույնիսկ կարծես տարօրինակ է
հնչում: Եվ նմանապես երեխա ունենալուց հետո նրանք չեն նստում տանը,
թողնում աշխատանքը, որպեսզի երեխաներին մեծացնեն, չնայած նման
դեպքերի թիվն օրեցօր մեծանում է: Հետերոսեքսուալ զույգերի մոտ 26,5 մլն
տղամարդկանից 98000-ը որոշում են տանը մնալ և խնամել փոքրիկներին
նրանց ծննդից հետո:
Այն, որ աշխատանքը միայն տան սահմաններից դուրս վարձատրվող
աշխատանքն է, արևմտյան մտածելակերպին բնորոշ մտածողություն է:
Մինչդեռ մի շարք այլ մշակույթներում վճարովի աշխատանքը կատարվում է
նաև տան սահմանների ներսում (Curran, 2000 ):
Պուրիտանական այն մոտեցումը, որն առկա է հատկապես ԱՄՆ-ում, թե
մարդը պետք է բոլոր դեպքերում շատ աշխատի՝ անկախ այն բանից, թե նա
սիրում է իր աշխատանքը, թե ոչ, սերում է պուրիտանական այն մտքից, որ
աշխատանքն ու աշխատելն ինքին լավ իրողություններ են: Այս ամենի մեջ է
թաքնված նաև աշխատանքի սոցիալական ինստիտուտ լինելու բնույթը:
Աշխատանքը գենդերային չեզոք գոտում գտնվող ինստիտուտ չէ:
Սոցիոլոգ Դանա Բրիտը նշում է, որ աշխատանքի ինստիտուտը գենդերացված
համարելու փոխարեն ավելի ճիշտ է ընդունել, որ այն պատրիարքալ
(հայրիշխանական)

բնույթ

է

կրում:

Այն

գտնվում

է

տղամարդկանց

ազդեցության ներքո: Այն հանգամանքը, որը պարզ է դարձնում նրա
հայրիշխանական բնույթը, պայմանավորված է մի շարք հատկանիշներով:
Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում տղամարդը համարվում է իսկական կամ լիարժեք
տղամարդ, եթե ունի լիարժեք աշխատանք: Սա այն պայմաններից մեկն է, որի
միջոցով տղամարդը հաստատում է իր առնականության դիրքերը:
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Աշխատանքի
ենթարկվում՝

բնույթը

ագրարային

ժամանակի

ընթացքում

տնտեսությունից

մինչև

փոփոխության

է

արդյունաբերական

տնտեսության, իսկ այժմ էլ՝ սպասարկման տնտեսության: Իսկ աշխատանքային գրաֆիկը երկար ժամանակ է, ինչ նույնն է. շաբաթական 5-6 օր և օրական
8-9

ժամ

աշխատանք,

եթե

իհարկե,

խոսքը

նորմալ,

սովորական

աշխատանքային գրաֆիկի մասին է:
Անժխտելիորեն մինչ այս պահը տղամարդկանց կողմից կատարվող
աշխատանքը սոցիալապես ավելի բարձր է գնահատվում, ավելի հեղինակավոր
է համարվում և ավելի շատ վարձատրվող, քան կնոջ կողմից կատարվող
աշխատանքը:

Մասնագետներից

մեկը

նաև

նշում

է,

որ

կազմակերպությունների գենդերացումը տեղի է ունենում հաղորդակցման
պրակտիկայի, կազմակերպչական կառուցվածքի, գաղափարախոսության,
աշխատողների միջև շփման, ինչպես նաև անհատական ինքնությունների
ձևավորման, դրսևորման ու պահպանման միջոցով:
Ուժային գոտին կարող է աշխատել թե՛ հորիզոնական, թե՛ ուղղահայաց.
տնօրենն ուժ է գործադրում իր աշխատակիցների վրա, բայց ուժը կարող է
կիրառվել նաև հենց աշխատակիցների միջև, մեկը մյուսի հանդեպ:
Մեկ այլ իրավիճակ էլ է առկա այս ամենում: Երբ ծնողները որոշում են
աշխատել, իսկ երեխային աշխատանքային ժամերին թողնել ինչ-որ մեկի
հոգատարության ներքո, այս պարագայում մայրերին հաճախ պիտակավորում
են որպես վատ մայրեր, որոնք հոգ չեն տանում իրենց երեխաների համար: Իսկ
հայրերի պարագայում հասարակությունը լուռ է մնում: Հաղորդակցության
ուսումնասիրությունները

ցույց

են

տալիս,

որ

աշխատանքային

միկրոմակարդակների և մակրոմակարդակների հատման ուսումնասիրությունը ստացել է հաղորդակցության քննադատական կազմակերպչական բնույթ։
Դրանք կազմակերպություններն ուսումնասիրում են որպես իմաստի և
նշանակության միջառարկայական կառուցվածքներ:
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Հատվող ինստիտուտներ

Ինստիտուտների հատումը հատկապես նկատելի է դառնում այն
պարագայում,

երբ

խնդրահարույց:

աշխատանքի

Չնայած

այն

հարցը

բանին,

որ

ընտանիքում
այս

երկու

դառնում

է

ինստիտուտները

փոխկապակցված են միմյանց հետ, մարդիկ աշխատում են՝ ոչ միայն սեփական
հետաքրքրությունը

բավարարելու,

այլ

նաև

հիմնականում

ընտանիքի

կարիքները հոգալու համար, շատ հաճախ այս երկու ինստիտուտները
ներկայացվում են նաև որպես միմյանց հակադիր կառույցներ. նրանք երկուսն
էլ ունեն առանձին նպատակներ, կարիքներ, արժեքներ, և մեկը՝ ընտանիքը,
պատկանում է մասնավոր սեկտորին (ոլորտին), իսկ մյուսը՝ աշխատանքը՝
հանրային: Բայց այն, որ այս երկու կառույցներն անժխտելիորեն աջակցում են
մեկը մյուսին, խրախուսվում է մի շարք մշակույթներում:
Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ ծննդաբերելուց հետո կինը դառնում է
երեխայի հիմնական ու նախնական խնամողը (պայմանավորված նաև կրծքով
կերակրելու հանգամանքով և այլն), 2000 թվականի տվյալներով ԱՄՆ-ում
ծննդաբերած կանանց 51%-ը մեկ տարի անց անցնում է աշխատանքի:
Սկսած դեռևս 1978 թվականից՝

մշակվել են և դեռ շարունակվում են

մշակվել հատուկ օրենքներ, որոնք թույլ կտան մայրերին ծննդաբերելուց հետո
վերադառնալ իրենց աշխատանքին: Բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ
օրենքը միայն բավարար չէ․ հարկավոր է նաև փոխել դիսկուրսն ու
հաղորդակցությունն այդ ամենի վերաբերյալ: Բայց այս ամենի համար
համապատասխան բառապաշար դեռևս չի ստեղծվել: Օրինակ՝ անգլերենում
մայրանալուց հետո արձակուրդ գնալը՝ «leave off», դիտարկվել է բոնուս կամ
բիզնես-գործարքային ընտրություն, իսկ հղիությունը՝ որպես հիվանդություն:
Սա այն օրինակներից մեկն է, որ ցույց է տալիս՝ օրենք դեռ բարարար չէ, իսկ
առկա բառապաշարն էլ հօգուտ կանանց չի աշխատում, և այդ առումով
որոշալի թերացում կա:
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Ինստիտուտների գենդերային բնույթը ցույց է տալիս այն, թե ինչպես է
խտրականությունը նրբորեն հյուսվում և իր շուրջը հավաքում մի շարք այլ
խնդիրներ: Իսկ ինստիտուցիայի նորմերի համակարգը, որը պահպանվում է
հաղորդակցության միկրոմակարդակների և մակրոմակարդակների միջոցով,
խանգարում է գենդերային հավասարությանը:
Չմոռանանք նաև, որ կրթության ու աշխատանքի գծերը ևս խաչվում են:
Ուսումնասիրություններից շատերը ցույց են տալիս, որ նրանք, ովքեր
աշխատավայրում մարգինալացված են, մարգինալացված են եղել դեռևս
դպրոցական

տարիքից

սկսած:

Սա

իր

շարունակությունն

է

ունեցել

հետագայում արդեն աշխատավայրում: Այս առումով պետք է նկատել, որ
ուսումնասիրելիս բավական չէ քննել միայն կանանց ու տղամարդկանց միջև
առկա տարբերություններն աշխատավայրում, այլ նաև նկատել և նշել
նմանությունները:

Այս ամենը միայն սեռային տարբերությունների մասին չէ

Մի շարք գրքեր բազմիցս անդրադարձել են աշխատավայրում կանանց ու
տղամարդկանց միջև առկա տարբերություններին: Բայց այն, ինչ շատ հաճախ,
օրինակ, դիտարկվում է որպես կանացի հատկանիշ, տղամարդկանց կողմից
ևս հավասարապես է կիրառվում: Ստացվում է այնպես, որ իրականում ոչ
այնքան առկա տարբեր գործունեությունների և դրանց կիրառման, որքան
ավելի շատ դրանց մեկնաբանման մասին է խոսքը: Սա հատկապես այդպես է
հույզերի (էմոցիաների) արտահայտման պարագայում. ընդունված է համարել,
որ տղամարդիկ լաց չեն լինում կամ լաց չպետք է լինեն: Բայց դրա փոխարեն
նորմալ է ընկալվում, եթե տղամարդը զայրանում է և արտահայտում է իր
զայրույթը: Եվ թերևս անտեղի է համեմատել տղամարդկանց և կանանց հույզեր,
զգացումներ ասվածը, որովհետև իրականում այդ ամենը համատեքստային
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բնույթ կրում, բայց ինստիտուտն իրականում թելադրում է տղամարդու և կնոջ
հույզերի, ապրումների դրսևորման կարգն ու կանոնը:
Չնայած նրան, որ մեր սպասումներն այնպիսին են, որ միայն կանայք են
հույզեր, զգացումներ դրսևորում աշխատավայրում, իրականում տղամարդիկ
ևս արտահայտում են, բայց այդ ամենը թերևս որպես հույզ կամ ապրում չի
ընկալվում: Սա իր հերթին ևս ցույց է տալիս, որ հույզերն ու զգացումները
սոցիալական հիմք ունեն: Եթե մարդն ավելի շատ ուսումնասիրում է
ֆիզիկական գործունեությունը, քան թե

հուզականությունը (էմոցիոնալութ-

յունը), ստացվում է, որ տղամարդիկ հաճախ այնպիսի պրակտիկայի մեջ են
ներգրավվում, որը կարծրատիպորեն հարիր է համարվում կանանց, օրինակ՝
ժամերով աշխատողների հետ խոսելը, ձևացնել, թե դիմացինն իրենց դուր է
գալիս, երբ իրականում դուր չի գալիս, պահի ազդեցության ներքո որոշումներ
կայացնելը և այլն: Երբ կանայք խոսում են իրենց աշխատակից գործընկերների
հետ,

համարվում

է,

որ

նրանք

զուտ

ժամանակ

են

վատնում,

իսկ

տղամարդկանց պարագայում դիտարկվում է, որ նրանք իրենց կարիերայի
աճով են զբաղված: Ստացվում է այնպես, որ շատերի կողմից ենթադրվող
տարբերություններն իրականում գոյություն չունեն, իսկ տարբերությունների
մի մասն էլ, որոնք առկա են, չեն ընկալվում որպես առնականության
հատկանիշ, քանի որ աշխատավայրն ինքնին առնականության միջավայր է և
հայրիշխանական բնույթ է կրում: Առնական նման վարքագիծն ընկալվում է
որպես նորմատիվ երևույթ: Ահա և այս ամենը ցույց է տալիս, թե ինչպես մի
շարք երևույթներ կարող են անտեսվել և լուրջ մտորումների և խնդիրների
առիթ հանդիսանալ: Իսկ հաղորդակցության դինամիկայի և դիսկուրսի
վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս այդ նուրբ թաղանթով պատված
կամ քողարկված պատճառները վեր հանելու. մի բան, որն այլ պարագաներում
ուղղակի անտեսվում է: Իսկ միջազգային մի շարք հետազոտություններ
(որոնցից մեկը ՄԱԿ-ի կանանց զարգացման համար ֆոնդի կողմից է
իրականացվել) նշում են, որ աշխատավայրում անհերքելի են սեռային հողի
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վրա կատարվող անարդարությունները, այդ թվում՝ աշխատավարձի տեսքով,
իսկ նշված խնդիրն առկա է աշխատանքի մի շարք ոլորտներում:

Աշխատանքը ձևավորում է գենդեր

Սոցիալական

անարդարություններն

արտահայտվում

են

հենց

աշխատավայրում: Գլոբալիզացիա ասվածն անխուսափելիորեն կապված է
գենդերի

հետ:

Հազարավոր

աշխատություններ

են

անդրադառնում

գլոբալիզացիային և դրա գենդերային տարրերին: Իսկ անհավասարությունը,
որը հիմնված է սեռի վրա, կրկին անժխտելի է, դրան գումարվում է նաև տնային
չվճարվող

աշխատանքը:

Աշխատավարձի

կառուցողական

անարդարություններն առկա են նաև ԱՄՆ-ում: Թեև 2003 թվականից սկսած՝
ԱՄՆ-ում կանանց աշխատավարձը սկսել է բարելավվել, բայց, այնուհանդերձ,
այն շարունակում է միջին հաշվով կազմել տղամարդու աշխատավարձի
76,6 %-ը միայն այն պարագայում, երբ կանայք նույն աշխատանք են կատարում
և ժամային առումով նույնքան աշխատում: Բայց մի հարց անպատասխան է
մնում. այդ ինչպե՞ս է աշխատանքը ստեղծում այս բոլոր անարդարությունները:
Սոցիոլոգ Ջոն Աքերը ուսումնասիրություններ է կատարել աշխատանքի
գենդերացման ուղղությամբ: Նշված հանգամանքը կախված է աշխատանքի
կազմակերպչական բնույթի հետ, որը ևս գենդերացված է: Աքերը նշում է մի
քանի պատճառներ, որոնք բացահայտում են գենդերի և կազմակերպության
միջև

եղած

կապը՝

աշխատանքի

սեռային

բաժանումը,

կանանց

և

տղամարդկանց միջև առկա աշխատանքային կարգավիճակի ու եկամտի
տարբերությունները, այն, թե ինչպես է կազմակերպությունը ստեղծում ու
վերարտադրում գենդերային և սեռային մշակութային պատկերներ, ինչպես
նաև այն, թե ինչպես է գենդերը հանդիսանում կազմակերպչական գործընթաց:
Նրա աշխատանքին են հետագայում հետևել այլ մտածողներ ևս, որոնք
համաձայնել են, որ կազմակերպչական կառուցվածքը գենդերային բնույթ է
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կրում, մի բան, որ նախկինում այդպես չէր ընկալվում: Եվ արդեն 1970-ական
թվականներին գիտնականները սկսեցին ընդունել, որ աշխատանքի մեջ
կազմակերպությունների կառուցվածքն է առաջացնում գենդեր և ոչ թե զուտ
կին ու տղամարդ անհատները:
Աշխատավայրում
սեռական

օբյեկտ․

կնոջ մարմինը դիտարկվում է հաճախ

այն

առարկայացվում

է։

Սա

ևս

որպես

գենդերային

խտրականության հարց է, բայց այն էապես ազդում է կնոջ վրա՝ կաղապարելով
նրան:

Ռասա, գենդեր և աշխատանք։ Սևամորթ կանայք
աշխատավայրում

Պատրիսիա Փարկերը ներկայացրել է մի շարք հետազոտությունների
ամփոփում,

որտեղ

նա

հստակորեն

ցույց

է

տալիս,

թե

ինչպես

են

աշխատավայրում սևամորթ կանանց վրա ազդում գենդերը, ռասան և դասը: Նա
նաև ցույց է տալիս, որ սևամորթ կանայք խտրականության են ենթարկվում ոչ
միայն սպիտակամորթ տղամարդկանց, այլև կանանց կողմից ( Parker, 2003: 271,

Gregg, 1993 ):
Աշխատանքային պրակտիկան ցույց է տալիս, որ միշտ չէ, որ այդ
խտրականությունն

արտահայտվում

է

բացահայտ

կերպով.

այդ

անհավասարություններն ու արդարությունները կարող են կրել ոչ միայն
սեռական ոտնձգության բնույթ, այլև վերբալ վիրավորանքի կամ ավելի մեղմ
շղարշով քողարկված այլ պրակտիկայի, օրինակ՝ ո՞վ է ում ասում, թե ինչ կարգի
աշխատանք պետք է կատարվի: Եվ ինչպես նախորդ մյուս գլուխներում նշվել է,
խտրականությունը

ոչ

թե

անհատների

նախապաշարմունքով

է

պայմանավորված, այլ քաղաքական պրակտիկայի բնույթ է կրում: Արդյունքում
Փարկերը կոչ է անում հետագա հետազոտություններ կատարել կանանց ու
տղամարդկանց

աշխատանքային

պրակտիկայի,

դրա

կազմակերչական
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բաժանման, աշխատավայրում կանանց ու տղամարդկանց կանացիության ու
առնականության

վերաբերյալ

կեղծ

ու

արհեստական

կարծրատիպերի

ձևավորման ու դրանցից բխող վարքագծի պատկերման, կին-տղամարդ
աշխատանքային

հարաբերությունների

Ուսումնասիրության

նշված

այս

երեք

ուսումնասիրության,

տեսականացման

ու

շփման

ճյուղերը,
ու

իրոք,

վերաբերյալ:
արժանի

հաղորդակցության

են

ոլորտում

գիտական նորույթի առաջ քաշման:
Հետազոտողը նաև նշում է, որ խտրականության ինստիտուցիոնալացումը մոնոպոլ չէ: Փարկերը նաև մատնանշում է հինգ թեմաներ, որոնք
վերաբերում են աֆրոամերիկուհիների դիմադրությանը ու դիրքեր ձեռք
բերելուն:

Դաս, ռասա, գենդեր, սեռ և աշխատանք։ Խնամք

Պատմականորեն երեխաների հիմնական և նախնական խնամողները
եղել են կանայք, իսկ ոչ սպիտակամորթ կանանց հաճախ վարձել են, որպեսզի
վերջիններս զբաղվեն երեխաների խնամքով: Աշխատանքային բաժանումը
տեղի է ունենում ոչ միայն ըստ սեռի, այլ նաև ըստ ռասայի և սեռի: Այս
պարագայում ևս միջոլորտայնության սկզբունքն օգնում է հասկանալ, թե
ինչպես է անարդարությունն առաջանում ու դրսևորվում: Պարադիգմատիկ այն
օրինակը, որ սևամորթ կանայք վարձակալվում էին խնամքի համար, վկայում է
այն մասին, որ կանայք պետք է զբաղվեն երեխաների խնամքով, որ կանանց
տեղը տան տիրույթն է, որ սևամորթները ծնված են ծառայելու համար, նրանց
է պատկանում ծառայության, սպասարկման (սերվիս) ոլորտը, բայց միևնույն
ժամանակ

նրանց

կողմից

տանը

կատարվող

աշխատանքը

բարձր

վարձատրության արժանի չէ: Տնտեսության գլոբալիզացիայի պատճառով այս
ամենը տարածվեց և ընդգրկեց ոչ միայն սևամորթ կանանց, այլ
Կանադայում բնակվող ֆիլիպինուհիներին:
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նաև

Ի

լրումն

սրան՝

սոցիոլոգ

Միգնոն

Դաֆին

վերահաստատում

է

աշխատանքի բաժանման ռասայական, գենդերային, սեռային, դասային
բնույթի առկայությունը: Ավելին, ավելի քիչ են վարձատրվում նաև տարիքով
շատ երիտասարդները կամ շատ տարեցները. սա ևս վկայում է տարիքային
գործոնի առկայության մասին: Իսկ ոչ սպիտակամորթ կանայք բոլորից շատ են
հայտվում

ամենակեղտոտ

աշխատանքների

կատարման

դերում՝

խոհանոցային աշխատանք, երեխաների խնամք և այլն:
Եվ չնայած այն բանին, որ կանայք ավելի հաճախ են ներկայացված նման
պարագաներում, տղամարդիկ ևս անխուսափելիորեն դրա մի մասն են
կազմում: Բայց վերջիվերջո, վարձատրվող տնային աշխատանքից օգտվում են
ոչ միայն կանայք, այլև ողջ հասարակությունը:

Բռնություն, գենդեր, սեռ, աշխատանք։ Սեռական ոտնձգություն

Հավանաբար

աշխատավայրում

ուժային

հարաբերությունների

ամենաակնհայտ ձևն ու դրա դրսևորումը սեռական ոտնձգությունն է: Մենք
նախորդ բաժիններում արդեն քննարկել են

ինստիտուցիոնալ բռնությունը՝

բռնության այն տեսակը, որը նորմատիվացվում ինստիտուտների կողմից:
Աշխատավայրում բռնության նորմատիվացումը կատարվոմ է սեռական
ոտնձգության տեսքով ( Hearn, 1994 ):
Մենք հինգերորդ գլխում քննարկեցինք՝ դիտարկելով, որ կարևոր է առկա
երևույթներին

անուններ

տալը,

բառապաշար

զարգացնելը:

Սեռական

ոտնձգությունն իր իսկ անունով կոչելը և դրան օրինական կերպով պատժելի
դարձնելը ակնհայտ է դարձնում նաև այն ոլորտները, որտեղ այն տեղի
ունենում,

այս

ոտնձգության՝

պարագայում՝
օրենքով

գիտակցությունը

աշխատավայրում:

պատժելի

դարձնելուն

Եվ

չնայած
և

է

սեռական

հասարակական

բարձրացնելուն՝ այն շարունակում է գոյություն ունենալ

հասարակության մեջ: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սեռական
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ոտնձգության ենթարկված կանանց մեծ մասը պաշտոնապես այդպես էլ չի
հայտարարում դրա մասին: Հետազոտությունները ցույց են տալիս նաև, որ
աշխատավայրում կանանց 40-70%-ը ենթարկվում է սեռական ոտնձգության,
ինչպես նաև, թեև ավելի փոքրաթիվ, բայց սեռական ոտնձգության են
ենթարկվում նաև տղամարդիկ:
Միաժամանակ բավականին դժվար է տալ սեռական ոտնձգության
հստակ սահմանումը: Տղամարդկանցից շատերը դրանում մեղադրում են
կանանց՝ վերջիններիս համարելով հրահրողներ:
Սոցիոլոգ Բետ Քվինը ուսումնասիրում է երևույթը՝ փորձելով հասկանալ,
թե ինչ է այն նշանակում կանանց ու տղամարդկանց համար: Այն, ինչ կանայք
որակավորում են սեռական ոտնձգություն, տղամարդիկ պիտակավորում են
որպես խաղ: Քվինը բացահայտեց, որ կնոջը

աշխատավայրում հետևելն ու

նայելը դեռևս չի նշանակում, որ իրականում նա տեղյակ է այդ ամենից: Նայելը
կամ կնոջը հայացք գցելը առնականության արտահայտչամիջոց է, տղամարդու
դիրքերի հաստատում: Այս ամենն իր հերթին նվազեցնում է կնոջ դերը որպես
աշխատունակ ուժ աշխատավայրում: Կնոջն այս ամենի միջոցով դարձնում են
սեռական օբյեկտ, և նա կորցնում է իր աշխատունակության կարևորությունը՝
շեշտադրելով կնոջ գենդերացված սեռականությունը: Պատկերը հակառակն է
տղամարդու դեպքում:
Քվինը նաև առաջարկում է, որ հետերոսեքսուալ տղամարդկանց համար
սեռական

բնույթի

կատակներ

անելը

կամ

հայացք

նետելը

ևս

հետերոսեքսուլության դիրքերի հաստատման, ինչպես նաև միմյանց միջև
մտերմիկ կապի հաստատման կամ ցուցադրման մի ձև է: Բայց այստեղ հարց
կարող է առաջանալ. ինչու՞ պետք է այս պարագայում կնոջը սեռապես
առարկայացնել:
Գերիշխող (հեգեմոնիկ) առնականության մշակույթներին բնորոշ է, որ
տղամարդն իր տղամարդկային դիրքերը նման ձևով այլ տղամարդկանց մոտ
հաստատի. հաճախ դա կարող է լինել ֆիզիկական մկանների առկայության,
կամ եթե դա առկա չէ, ապա դրան փոխարինող մի այլ բանի միջոցով, օրինակ՝
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աշխատանքային դիրքով կամ էլ կանանց նկատմամբ հենց վերոնշյալ
վերաբերմունքով:
Քվինը մեկ այլ փորձ էլ է կատարել. նա խնդրել է սեռական ոտնձգություն
կատարող տղամարդկանց, որոնք որևէ վատ բան չէին տեսնում այդ արարքի
մեջ, բացի խաղից և զվարճանքից, դիտել այդ ամենը կնոջ տեսանկյունից,
արդյունքում

հարցվածներից

անհեթեթությունը,

կնոջ

բոլորը

սկսել

նկատմամբ

են

տեսնել

անհարգալից

այդ

ամենի

վերաբերմունքի

առկայությունը, և որ ամենակարևորն է՝ այդ ամենի վտանգավոր լինելը: Ըստ
այդմ էլ՝ Քվինը, եզրակացնում է, որ տղամարդիկ ոչ թե առհասարակ չեն
տեսնում կամ գիտակցում իրենց արածի խնդրային բնույթը, այլ պարզապես
դրդապատճառ չեն ունենում՝ դա անելու: Այս առումով կարևոր է նաև
հասկանալ, որ ոտնձգության կատարումը միայն մեկ մարդու կողմից մեկ կնոջ
հանդեպ չէ, այլ այն գերիշխանության, տիրապետության (հեգեմոնիայի) մի
շերտ է, որը

հաստատում

է

կնոջ

նկատմամբ

դիրք,

իրավունք

կամ

իշխանություն:
Այս ամենից զատ՝ կա նաև սեռական ոտնձգության ուսումնասիրության
միջոլորտային

կողմը,

երբ

այս

ամենը

սկսվում

է

ուսումնասիրվել

ռասայականության դաշտի շրջանակներում: Նման մի ուսումնասիրություն է
իրականացվել

Կանադայում

տարբեր

ռասայի

ներկայացուցիչ

կանանց

շրջանում: Սպիտակամորթուհիները սեռական ոտնձգությունը սահմանել են
այնպես, ինչպես օրենքն է սահմանում, մինչդեռ սևամորթ կանայք ու
ֆիլիպինուհիները այն չեն համարել կամ որակավորել որպես սեռական
ոտնձգություն, քանի որ այն չեն տարբերակել ռասայի դեմ ուղղված
խտրականությունների և անարդարությունների շարքից: Այս ամենի վերաբերյալ բացատրություններից մեկն այն է, որ սպիտակամորթ կանայք հաճախ են
բախվում սեռական ոտնձգության ամենավայրագ ձևերին, և հետևաբար այդ
ամենը օրենքով է հետապնդվում ու դատապարտվում: Մինչդեռ սևամորթ
կանանց պարագայում նրանք կարող են հենց իրենք իրենց պաշտպանել՝
առանց օրենքի ուժի միջամտության: Ի լրումն այս ամենի, երբ սեռական
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ոտնձգությունը

սևամորթ

կնոջ

նկատմամբ

կատարվում

է

սևամորթ

տղամարդու կողմից, սևամորթ կինը պիտակավորում է ոչ թե որպես
ոտնձգություն, այլ սեքսիզմի դրսևորում. մի բան, որ սևականների համայնքում
նորմատիվացված է վաղուց:
Եվ վերջապես կարևոր է նշել, որ երբեմն հենց օրենքը կամ օրինագիծը
կարող է ինչ-որ կերպ նպաստել այդ ամենի տարածմանը: Ջուդիտ Բուտլերը
կարծում է, որ իրավագետ ու հետազոտող Քեթրին Մակքինոնի կողմից տրված
սեռական ոտնձգության վերաբերյալ բանաձևը կամ սահմանումը և դրա
վերաբերյալ օրինագծի մշակումը հիմնված են այն կարծիքի վրա, որ գենդերը
հետերոսեքսուալության շրջանակում սեքսուալացված ենթակայության կամ
ստորակարգության թաքնված ազդեցությունն է: Եվ քանի որ Մակքինոնի
համար գենդերը գերակայության խնդիր է և ոչ թե տարբերության, նրա համար
կնոջ

նկատմամբ

տղամարդու

կողմից

կատարվող

ոտնձգությունը

գենդերացնում է կնոջ կանացիությունը: Սա հանգեցնում է նրան, որ սեռն ու
գենդերը դիտարկվում են որպես նույնական երևույթներ, հետևաբար նաև
գենդերը

միայն

դիտարկվում

է

հետերոսեքսուալության

տեսանկյունից:

Ոտնձգության սահմանափակումը առաջացնում է սեռային հիմքի վրա
կատարվող ոտնձգության կաղապար, որտեղ տղամարդու կողմից կնոջ
նկատմամբ կատարված ոտնձգությունը երկու խնդիր է առաջացնում. առաջին,
այն չի թողնում, որ սեռական ոտնձգությունը ճանաչվի նաև որպես սեռական
խտրականություն, և երկրորդ, այն օրենքը դարձնում է չկիրառելի կամ ոչ
գործելի, այլ կերպ ասած՝ կույր այն պարագայում, երբ սեռական ոտնձգությունը
կատարվում է նույնասեռ մարդկանց միջև, և մարդիկ ենթարկվում են նման
վերաբերմունքի այն պատճառով, որ նրանց գենդերը չի համապատասխանում
իրենց սեռին համապատասխան կամ ընդունված պատկերացումներին:
Իրավագիտության պրոֆեսոր Քեթրին Ֆրանքը նշում է, որ սեռական
ոտնձգությունը

դիտարկել

որպես

մի

իրողություն,

որ

կատարվում

է

տղամարդու կողմից կնոջ նկատմամբ, իրականում սխալ է, քանի որ
տեսականորն դա խնդիրն ավելի է նեղացնում. այն իրականում գենդերային
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խտրականության մի տեսակ է, որը կատարվում է մեկ անձի կողմից մյուսի
նկատմամբ գենդերային անարդարությունների պահպանման համար՝ որպես
հետերո-պատրիարքալ նորմերի մի մաս: Սա կանանց դարձնում է սեռապես
առարկայացված, մինչդեռ տղամարդկանց՝ սեռապես տիրող, այլ կերպ ասած՝
կանայք դիտարկվում են սեռական օբյեկտներ, իսկ տղամարդիկ՝ սեռական
սուբյեկտներ:
Սեռական ոտնձգությունն որպես գենդերային խնդիր և գենդերային
նորմերի

հաստատման

աղբյուր

ընկալելը

հնարավորություն

է

տալիս

տեսանելի դարձնելու ևս մի փաստ. սեռական ոտնձգություն կարող է
կատարվել նաև տղամարդկանց, հատկապես առնական կանանց կողմից ավելի
կանացի տղամարդկանց նկատմամբ: Եթե հաշվի առնենք նաև այն փաստը, որ
կանացի

տղամարդկանց

շատ

հաճախ

պիտակավորում

են

որպես

միասեռականներ, նրանք էլ ավելի շատ են գտնվում վտանգի ներքո: Այս ամենը
ստեղծում է նաև վառ ապացույց՝ բացահայտելու, թե ինչպես է օրենքի
դիսկուրսը ձևավորում սեռի, գենդերի ու սեռական կողմնորոշվածության
սոցիալական հասկացությունները:

Աշխատանքը՝ որպես ազատագրման միջոց

Չնայած նրան, որ աշխատանքային դինամիկան մարդկանց կաղապարի
մեջ է դնում հաճախ, այնուամենայնիվ ներքին դիմադրություն միշտ էլ առկա է:
Վերջինս էլ նպաստում է մարդկանց, հատկապես կանանց ազատագրմանը, որը
տարբեր դրսևորումներ ունի տարբեր ռասայի ներկայացուցիչների համար:
Օրինակ՝ աֆրոամերիկուհիներն իրենք են փնտրում ուղիներ, որոնք կարող են
իրենց ազատագրել աշխատավայրում: Լատինամերիկուհիները «մայր» բառը
վերաիմաստավորում

են,

իսկ

մայրերին

տալիս

են

իմաստային

այլ

նրբերանգներ. գումար վաստակող կինը կամ մայրը գրեթե նույնացվում են․
խոսքն այն անձի մասին է, որը, մյուսների երեխաներին խնամելով, գումար է
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վաստակում: Իսկ ԱՄՆ-ում սպիտակամորթ կանանց մեծ մասը սեռական
ոտնձգության դեպքերին իրավական հիմքեր են հաղորդում: Փաստորեն՝
աշխատանքը, որքան էլ անարդարության
նույնքան

էլ

կարող

է

կանանց

համար վտանգավոր տիրույթ է,

հնարավորության

տալ՝

ձեռք

բերելու

իրավունքներ, որոնք պատմականորոն տղամարդկանց են պատկանել: Ավելին,
աշխատանքները, որոնք գենդերային կարծատիպերը և պատկերացումները
խախտում են, կարող են, հիրավի, ազատագրող նշանակություն ունենալ
կանանց համար:
Հասարակության պատկերացումները գենդերի, սեռի, ռասայի և դասի
վերաբերյալ կայուն չեն և ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են: Այն, թե
ինչպես է գենդերը ձևավորվում և ինստիտուցիոնալացվում այլ կառույցների
մեջ, պարզ է դարձնում այն, որ այս պրակտիկան իրեն սկսում է հստակորեն և
կայուն ձևով դրսևորել այդ ինստիտուտներում: Գենդերն ինքնին կայուն
երևույթ չէ․ անընդմեջ փոփոխվում է: Նման փոփոխության վառ օրինակ է 1970ական

թվականներին

վերաձևավորված

ընտանիքի

ու

աշխատանքի

փոխհարաբերությունը, երբ մայրն ու հայրը հավասար սկսեցին աշխատել տան
տիրույթից դուրս: Մարդիկ, ովքեր ավանդական ընտանիքներում էին մեծացել,
սկսեցին մտածել, որ իրենց մայրերն իրենց ավելի բավարարված, լավ ու
երջանիկ կզգան, եթե աշխատեն տան տիրույթից դուրս: Ինչպես Ջերոսոնն է
բացատրում, երեխաները, իրենց ծնողների աշխատանքի հետ կապված, իրենց
ավելի լավ են զգում, երբ հայրերն ու մայրերը կարող են գտնել այնպիսի
աշխատանք,

որ

կառաջացնի

անձնական

բավարարվածություն,

բայց

միաժամանակ ամբողջովին չի կտրի ծնողներին ընտանիքից:

Եզրակացություն

Սոցիոլոգները, իրավաբանները, տնտեսագետները, քաղաքագետները,
մարդաբանները և հաղորդակցության մասնագետներն ուսումնասիրում են
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աշխատանք ասված երևույթը: Աշխատանքը մի իրողություն է, որը փաստացի
ցանկացած մարդ կատարում է՝ անկախ այն հանգամանքից՝ դա վճարովի է, թե
ոչ, իսկ եթե մարդը չի աշխատում, ապա դա մտածելու տեղիք է տալիս:
Աշխատանքը

մարդու

ինքնության

կարևոր

մասն

է

կազմում:

Բայց

աշխատանքը միաժամանակ կարող է նվաստացուցիչ, անմարդկային լինել
կամ ինքնությանը խանգարող հանգամանք դառնալ այն դեպքում, երբ այն
դիտարկվում է միմիայն գումար վաստակելու կամ գոյատևելու միջոց:
Տվյալ մշակույթի տնտեսության կառուցվածքային ձևը խոսում է այն
մասին, թե ինչն է գնահատվում այդ մշակույթում: Կապիտալիստական
տնտեսության մեջ գնահատվում է սպառողականությունը, բայց աշխատանքի
բնույթը փոփոխական է: Կապիտալիստական հասարակությունները ագրարայինից անցում կատարեցին դեպի արդյունաբերական հասարակություն, իսկ
այժմ՝

ծառայողական

(սերվիսային)

և

տեղեկատվական:

Երկրների

տնտեսությունները, որոնք որակավորվում էին որպես զարգացող ոլորտ, այժմ
ապակենտրոնացված են: Այնուամենայնիվ, գաղութացումը միշտ էլ նշանակել
է, որ ոչ արդյունաբերական երկրների տնտեսություններն ուղղակիորեն
կապված են այսպես կոչված զարգացած երկրների հետ:
Աշխատանքը՝ որպես ինստիտուտ, գենդերացնում է և գենդերացված է
ինքնին:

Մարդկանց

կատարած

աշխատանքը

կամ

աշխատավայրում

մարդկանց միմյանց հետ շփումը, օրենքն ու դիսկուրսը ազդում են գենդերի
կատարողականության վրա: Գենդերն իր հերթին ազդում է այն հանգամանքի
վրա, թե ինչպես են մարդիկ հասկանում աշխատանքը և դրա կապը ընտանիքի,
ինքնության, մշակույթի հետ: Այն բոլոր կապերը, որոնք կան ընտանիքի ու
աշխատանքի, աշխատանքի ու օրենքի միջև, կարելի է բարելավել, եթե միայն
մարդն այդ ամենի մեջ տեսնի գենդերի ակնհայտ տեղն ու դերը:
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ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԿՐՈՆ

Այն հանգամանքը, որ կրոնը հիմնված է մարդկային հավատքի ու
հավատի վրա, որոնք ավելի բարձր գաղափարներ պետք է հետապնդեն, և այն
միտքը, որ կրոնը ևս պետք է քննվի որպես սոցիալական ինստիտուտ, առաջին
պահին ինչ-որ անհասկանալի տարօրինակ և ոչ այդքան հաճելի զգացողություն
է առաջացնում: Այնուամենայնիվ, կրոնը կարելի է վերլուծել որպես մեկն այն
ինստիտուտներից, որը կրում է մշակութային ազդեցություն, իսկ կրոնական
մոտեցումներն ու վերաբերմունքը հաղորդում են, թե ինչպես են մարդիկ
գենդերացվում: Հետազոտող Գայատրի Սպիվակը նշում է, որ կրոնը ոչ միայն
ապահովում է մարդկանց անձնական կապն իրենց աստվածների հետ, այլ նաև
հաստատում է մարդկանց կապն ու հարաբերությունն իրենց իսկ մարմնի հետ:
Կրոնը նաև ազդում է ընտանեկան գաղափարների կազամավորման և
դրանց սահմանման վրա, ինչպես նաև կրթության արժեքների ձևավորման ու
աշխատանքի կազմավորման, բաժանման վրա: Կրոնը սոցիալական մի շարք
այլ ինստիտուտների նման կազմավորում է գենդեր, ինչպես նաև գենդերային
ինքնությունների կողմից կազմավորվում է: Միևնույն ժամանակ կրոնը կարող
է դիտարկվել որպես ճնշման և ազատագրման գործիք: Այս ամենի բարդ ու
խճճված հարաբերությունների պատճառով հարկավոր է հասկանալ հոգևոր
հավասարության և սոցիալական հավասարության միջև եղած կապը:
Կրոններից շատերը հռչակում են հոգևոր հավասարություն վերին ուժի
առջև: Օրինակ՝ քրիստոնեությունը քարոզում է, որ չկա հրեա կամ հույն,
ստրուկ կամ ազատ մարդ, կին կամ տղամարդ, քանի որ Քրիստոսի համար
բոլորը հավասար են ( Galatanians 3:28, New American Standard Version ): Իսկ
իսլամում թե՛ կինը, թե՛ տղամարդը կարող են և պետք է գիտելիք ստանան․ դա
ցանկացած մուսուլմանի համար պարտադիր իրողություն է: Ղուրանում կնոջ և
տղամարդու

պահանջներն

ու

պարտականությունները

հավասար
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են

դիտարկվում: Ղուրանը գրում է, որ և՛ հնազանդ տղամարդը, և՛ հնազանդ կինը,
և՛ հավատացյալ տղամարդը, և՛ հավատացյալ կինը, և՛ ճշմարտախոս
տղամարդը, և՛ ճշմարտախոս կինը, և տղամարդ թե կին, որոնք համբերատար
են,

համեստ և զուսպ, նաև բարեխիղճ են ու բարերար, նրանք բոլորն էլ

կարժանանան Ալլահի ներմանն ու ընծաներին: Բոլոր դեպքերում ընդգծվում է
իրավահավասարության գաղափարը:
Հարց է առաջանում, թե ինչպես է հոգևոր հավասարությունը Աստծո
առջև հատում սոցիալական հավասարության սահմանները: Եվ չնայած այն
բանին, որ կրոններից շատերը քարոզում են հավասարություն Աստծո առջև՝
անկախ սեռից և տարիքից, կրոնական տեքստերից շատերն օգտագործվում են
մի շարք անարդարությունների արդարացման համար:
Մեր նպատակն է ներկայացնել ու քննել այն ուղիները, որոնց միջոցով
կրոնը

և

գենդերը

խտրականության

հատվում

ու

են:

Այս

ազատագրման

ամենը

միջոց:

կարող

է

հանդիսանալ

Եվ ի վերջո սոցիալական

փոփոխությունը չի առաջանում՝ զուտ սոցիալական ինստիտուտը մերժելով,
այլ

ինստիտուցիայի

մեջ

նորմերի

հաստատմամբ,

որը

ներառում

է

սոցիալական փոփոխության ներուժը:

Կրոնը որպես սոցիալական ինստիտուտ

Երբ կրոնը դիտարկվում է որպես ինստիտուտ, ապա խոսքը վերաբերում
է մարդկանց առ աստված կամ վերին ուժին ունեցած հարաբերությանը և ոչ թե
մարդու

անձնական

հարաբերությանն

այդ

ուժի

հետ․

խոսքը

հոգևորականության մասին է: Պարզ է, որ հոգևորականությունն ու կրոնը
միմյանց հետ սերտորենն են առնչվում: Բայց միաժամանակ մենք կարող ենք
լինել

հոգևորական

կամ

հոգևոր

երևույթներ

կրող,

բայց

առանց

ինստիտուցիոնալ կրոնի անմիջական մասնակցության:
Հոգևորականության և կրոնի տարանջատումը միմյանցից Արևմուտքից է
գալիս, մինչդեռ այս ամենը չի գործում Հարավային և Արևելյան Ասիայի
385
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

կրոնական պրակտիկայում: Ասիական մի շարք մշակույթներում մարդը
կրոնական է, ոչ թե այն պատճառով, որ նա հարում է որևէ եկեղեցու, այլ որ
ապրում է այդ մշակույթում: Չինաստանում կոնֆուցիոնիզմն ազդում է
«բարոյականություն» հասկացության վրա, իսկ Ճապոնիայում կա նախնիների
պաշտամունքի սովորույթ։ Թայվանում չկա որևէ կոնկրետ կրոն, այլ կա
հավատալիքների մի ողջ հավաքածու, որն էլ կազմակերպում է մարդկանց
աշխարհիկ կյանքը: Հոգևորականությունը մարդկային կյանքի անբաժան և
առօրյա մի մասն է կազմում, բնավ պարտադիր չէ, որ այն անպայմանորեն
միահյուսված լինի կրոնին։
Այսպիսով, երբ խոսում ենք այստեղ կրոնի՝ որպես ինստիտուտի մասին,
ապա խոսում ենք արևմտյան տեսանկյունից, որը հիմնված է Հին Կտակարանի
վրա: Բերված օրինակները ցույց են տալիս, որ կրոնը կարելի է տարանջատել
ավելի լայն մշակույթից:
Կրոնները

գործում

են

որպես

ինստիտուտներ:

Նրանք,

ովքեր

պատկանում են կրոնին, առնչվում են հիշողություններին, պրակտիկաներին,
հավատալիքներին, ծեսերին և այլն: Կրոնները սոցիալական բնույթ են կրում,
որովհետև ստեղծվել են մարդկանց կողմից նրանց իսկ շփման արդյունքում,
իսկ կրոններից շատերը ենթադրում են կոլեկտիվ երկրպագություն: Տարածաժամանակային առումով կրոնները կայուն են և փոխանցվում են սերնդեսերունդ: Կրոնները կազմված են ծեսերից ու ծիսակատարություններից, սուրբ
օրերից, տոնակատարություններից և այլն:
Կրոնները ձևավորում և պարտադրում են վարքագիծ: Դրանք թելադրում
են բարոյականության օրենքներ և թե ինչպես պետք է գործել: Կրոնը դառնում է
մարդու ինքնության մի մասը, օրինակ՝ «ես կաթոլիկ եմ», «ես մուսուլման եմ» և
այլն:
Կրոնը կառուցվում է օրինական գաղափարախոսության կողմից, մի
այնպիսի գաղափարախոսության, որն ինքն իրեն հռչակում է միակն ու
օրինականը Աստծո հանդեպ: Օրինակ՝ կաթոլիկությունն ընդգրկում է բոլոր
մարդկանց, իսկ երբ ասվում է կաթոլիկ եկեղեցի, կաթոլիկությունն այս
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պարագայում նշանակում է կամ խորհրդանշում է համընդհանրություն
(ունիվերսալություն)՝ փաստելով, որ դա միակ և ճշմարիտ կրոնն է:
Կրոնն ու ենթակրոնները միշտ էլ բախում են ենթադրում: Իսկ ներքին
բախումների

և

լարումների

պատճառով

կրոնը

փոփոխվում

է:

Բայց

փոփոխությունն անմիջապես և հեշտությամբ չի կատարվում, քանզի կրոնը
ստորակարգության

(հիերարխիայի)

հիմքեր

ունի:

Կրոնն

անընդմեջ

ձևավորում է մարդկային ինքնություններ, իսկ անհատական ինքնությունները
ձևավորում են կրոն:
Ամերիկյան մի կազմակերպություն անցկացրել է ուսումնասիրություն՝
բացահայտելու համար, թե ինչպիսի հարաբերության մեջ են գտնվում կրոնն ու
քաղաքականությունը: Ուսումնասիրության մի մասը բացահայտում է, թե
բնակչության քանի տոկոսն էր այս կամ այն կրոնին պատկանում կամ
կողմնակից․ արդյունքում, միայն չնչին տոկոսն էր անհավատ կամ աթեիստ,
մնացած մարդիկ հարում էին այս կամ այն կրոնին:
Կրոնական

ինստիտուտները

մասնակցում

են

սեռի,

գենդերի

և

սեռականության ձևավորմանը: Միաժամանակ գենդերն ազդում է կրոնական
անհատականության վրա: Կրոնը նաև սահմանում է ընդունված սեռականության սահմանները, իսկ կրոնի ուսումնասիրությունը ինքնին դառնում է
կարևոր գենդերի, սեռի ու սեռականության ուսումնասիրության համար:
Կրոնական

ինստիտուտները

գենդերացված

են

այնքանով,

որ

գենդերային խիստ նորմեր և դերեր են վերագրում ու թելադրում մարդուն՝ ըստ
նրա սեռի: Օրինակ՝ կաթոլիկ և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիները չեն թողնում
կնոջը կարգադրվել կամ ձեռնադրվել որպես քահանա: Անգամ ամենազատ
քրիստոնյա եկեղեցիներում, երբ կանանց թույլատրում է կարգադրվել, նրանք
կարող են միայն որպես քահանայի օգնական հանդես գալ: Եվ այս բոլոր
պարագաներում առաջանում են ներքին ու արտաքին բախումներ:
2005 թվականին Նյու Յորքում դոկտոր Ամինա Վադուդը մահվան
սպառնալիքներ ստացավ այն պատճառով, որ դարձել էր առաջին մուսուլման
կինը և պետք է ղեկավարեր իսլամական ջումայական արարողությունը: Կա մի
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այլ խնդիր ևս. կրոնը երբեք էլ միասեռականների հանդեպ հանդուրժող չի եղել
ու նրանց որպես կրոնական համայնքներ չի ընդունել:
Կրոնը մարդու սեռականությունը համակարգող, կարգավորող գործիք է
հանդես գալիս: Թեև քրիստոնեության ու իսլամի մեջ կան կրոնական տարբեր
միավորումներ, որոնք կրոնական համայնքների ներսում աշխատում են ԼԳԲՏների կարգավիճակի բարելավման համար: Կրոնը մարդկանց ամենօրյա
կյանքի ու պրակտիկայի մասին է, քանի որ այն նաև կարգավորում է մարդկանց
կյանքը և ցույց է տալիս նրանց իրենց տեղը երկրի վրա:
Ինչպես գլոբալ ֆեմինիզմը, այնպես էլ համընդհանուր կրոնն ազդել է
գենդերի ուսումնասիրության վրա: Այժմ կրոնական ուսումունքի և ուսումնասիրության ուշադրության կենտրոնում է միջոլորտայնությունը: Կրոնագետ
Նենսի Ֆրանկբերին ընդգծում է՝ կրոնն այնքան է միահյուսված գենդերին և
ճնշման այլ կետերին, և որ այժմ կրոնական փիլիսոփաների համար անհնար է
արդեն խոսել համընդհանուր կրոնի ու գաղափարի մասին: Կրոնն այժմ պետք
է ընկալվի որպես մշակութային երանգ ունեցող տարր, որը նաև կարիք ունի
ընկալվելու որպես ժամանակակից և արևմտյան գաղափարախոսություն:
Ինչպես գլոբալ հասկացությունը, այդպես էլ կրոնական պրակտիկաները
ընդգծում են, որ կան բազում գենդերներ։
Կրոնական նման տարաբնույթ դրսևորումները ուսումնասիրելու համար
հարկավոր է ուսումնասիրել հաղորդակցությունը կրոնի մասին և կրոնական
հաղորդակցությունը՝ կրոնական փորձառությունների, տեքստերի, ծեսերի ու
կրոնական համայնքների տեսքով, ինչպես նաև աստվածային պատկերներն ու
այն փաստաթղթերը, որոնք կրոնական առաջնորդների կողմից հռչակվել են
որպես

գերագույն

երևույթներ:

Երբ

կրոնական

տարաբնույթ

հաղորդակցություններ են ուսումնասիրվում, մի բան պարզ է դառնում,
կրոններն ու աստվածայնությունը հաճախ բռնության աղբյուր են հանդես
գալիս, բայց միաժամանակ դրանք պայքարի, դիմադրության, հույսի ու
հավատի աղբյուր են: Այս քննարկման շրջանակներում կներկայացվեն
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պաշտոնական

փաստաթղթերի

դիսկուրսներ,

կրոնների

և

կրոնական

մարդկանց ամենօրյա պրակտիկաներ:

Կրոնի հետ հատվող ինստիտուտներ

Նրանք, ովքեր արտոնություններ ունեն, հաճախ տեղյակ չեն, որ իրենց
ինքնություններն ինքնություններ են: Այդ ամենը նրանք ընկալում են որպես
սովորական մի բան: Այս պարագայում բացառություն չէ նաև քրիստոնեությունը, որը մի շարք մշակույթներում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում, գերիշխող է և
վայելում է մի շարք արտոնություններ: Քրիստոնեությունը նաև գերիշխող է մի
շարք ինստիտուտներում: Ինչպես նկատում է քաղաքագետ Ռոբերտ Բելահը,
Աստծո անունն առկա է ԱՄՆ բոլոր նախագահների գրեթե բոլոր ելույթներում:
Նա նաև նշում է, որ կրոնն ու քաղաքականությունն այն ոլորտներն են, որոնք
միմյանց հետ սերտորեն են առնչվում: Եվ չնայած առաջին հայացքից կրոնը
անձնական տիրույթ է, իսկ երկրպագությունը՝ անհատական, կան կրոնական
մի շարք տարրեր, որոնք ընդհանուր են մարդկանցից շատերի համար: Այս
ամենը կյանքի տարբեր ոլորտների և ինստիտուտների ձևավորման վրա
անժխտելի հետք է թողել:
Կրոնի, գենդերի, սեռի և քաղաքացիական ինքնությունների միմյանց
միահյուսված

լինելը

տեսանելի

է

դառնում

ԱՄՆ-ի

բազմակնության

վերաբերյալ արձագանքից: Այն փաստը, որ 1850-ական թվականներին մի շարք
վեպեր գրվեցին և հրատարակվեցին, որոնք քննադատում էին մորմոններին և
նրանց

պրակտիկան

(հատկապես

բազմակնության

հետ

կապված),

ընդհանրական մի այլ գիծ բացվեց կրոնի ու ռասայի միջև. սկսվեց շրջանառվել
այն միտքը, որ բազմակնությունը սպիտակամորթներին հարիր չէ, և իրական
քրիստոնյան պիտի զերծ մնա նման դավադրություններից: Կրոնական
պրակտիկայի քննադատությունը ցույց է տալիս ոչ միայն այն, թե ինչպես է
հասարակությունը մտածում կրոնի մասին, այլ նաև այն, թե նա ինչպիսի
վերաբերմունք ունի ռասայի, գենդերի, սեռի և քաղաքացիության վերաբերյալ:
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Հաղորդակցության մասնագետ Ջոն Մրֆին նշում է, թե ինչպես սեպտեմբերի 11ին տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակ նախագահ Ջ. Բուշն իր ելույթում ընդգծեց
Աստծո անունը՝ նշելով, որ այդ դեպքերը Աստծո կողմից փորձություն էին, որ
նա ուղարկել էր՝ իր ընտրյալ մարդկանց դիմակայելու, ինչպես նաև այն, որ
Աստծո կողմից արդարացված է Ալ Քայիդայի դեմ ուղղված պայքար մղելը՝ ի
բարօրություն ընտրյալ ժողովրդի:
Կանանց ընտրելու իրավունքի օրինակն է նաև մի այլ փաստ, երբ կրոնը
ու քաղաքացիության սահմանները հատվում են: Հետաքրքրորեն կանանց մի
մասը կողմ էր կանանց ընտրելու իրավունքի հաստատմանը, իսկ մի մասն էլ
դեմ էր: Այս ամենը համեմված էր գենդերի, սեռի, ռասայի, դասին բնորոշ մի
շարք հատկանիշներով: Կաթոլիկները պնդում էին, որ կանանց իրական տեղը
տանն է, իսկ ընտրելու իրավունքը խախտում է այդ օրինաչափությունը և
կանանց դուրս է մղում տան տիրույթից: Մինչդեռ բողոքականները դեմ էին
կաթոլիկների նման զգացմունքային (սենտիմենտալ) բացատրություններին:
Նման քննարկումներն ու դիսկուրսները շատ էին, իսկ կանանց ընտրելու
իրավունքն ավելին էր, քան վերջիններիս ընտրելու իրավունք շնորհելը կամ
չշնորհելը՝ կապված իրենց սեռի հետ. այն կրում էր գենդերային, մշակութային,
ազգային, քաղաքացիական, քաղաքական, տնտեսական ու կրոնական բնույթ:

Այս ամենը սեռային տարբերությունների մասին չէ

Պատմականորեն և անգամ առ այսօր կա այն կարծիքը, որ կանայք ու
տղամարդիկ տարբեր կերպ են կրոնական պրակտիկան փորձարկում. կանայք
ավելի կրոնական են և հավատքով, քան տղամարդիկ: Կրոնագետ Լեսլի
ֆրանսիսը

ներկայացնում

է

անգլագիր

գրականության

մի

հարուստ

ամփոփում, որտեղ նշում է, թե ինչպես են կանայք ու տղամարդիկ տարբեր
մակարդակներում

տարբեր

ձևերով

դրսևորում

իրենց

հավատալիքները:
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կրոնական

Այսպիսով՝ կրոնական տեքստերից շատերն են կնոջն ընկալում ավելի
հավատացյալ, քան տղամարդուն՝ կապելով այս ամենը սեռի և ոչ թե գենդերի
հետ: Սա ակնհայտորեն կապված է այն իրողության հետ, որ կանանց վրա
կանացի լինելու ու մնալու հասարակական ճնշումը մեծ է, իսկ դա իր հերթին
միմյանց կարող է կապել կրոնն ու սեռը:

Կրոնը ձևավորում է գենդեր

Ցանկացած կրոն կարգավորում է և ձևավորում գենդեր. այն, թե
ինչպիսին պետք է լինի կին-տղամարդ հարաբերությունը, թե ինչ է նշանակում
լավ կամ ճիշտ կին ու տղամարդ լինելը: Ամեն կրոն այս ամենի վերաբերյալ
ուրույն մոտեցում ունի, չնայած որ բոլոր կրոնները նշում են հոգևոր
հավասարության գաղափարը: Համաշխարհային բոլոր գլխավոր կրոններն էլ՝
քրիստոնեություն,

իսլամ,

բուդդիզմ,

հուդայականություն,

դաոիզմ

և

կոնֆուցիոնիզմ, առանձին անդրադարձել են կնոջն ու նրա դերին:
Կախված ժամանակից և տարածքից՝ կրոնը կարող է ազատագրել,
ինչպես նաև ճնշել կնոջը՝ հասարակության մեջ նրան վերագրելով հստակ
դերեր: Այն կնոջը հաճախ երկու հիմնական դեր է վերագրում՝ կա´մ մոր, կա´մ
սրբի (կույսի):
Երկու հիմնական կրոնները՝ իսլամն ու քրիստոնեությունը, առաջին
հայացքից շատ քիչ ընդհանրություններ ունեն: Բայց կրոնագետները նշում են,
որ իսլամն ու քրիստոնեությունը ընդհանուր շատ բան ունեն հատկապես կնոջ
և տղամարդու դերերի մասին խոսելիս: Նրանք որքան էլ ճնշման աղբյուր լինեն
ու հաճախ խոսեն կնոջ պարտականությունների և ոչ թե իրավունքների մասին,
միաժամանակ հստակ դիրքորոշումներ ունեն կնոջ ընտրելու իրավունքի
վերաբերյալ: Այս երկու կրոնները սկսեցին միմյանց հետ համագործակցել կնոջ
քաղաքական

ու

սոցիալական

իրավունքերի

ասպարեզում

վերարտադրողական անկախության վերաբերյալ: Անգամ նրանք ավելի շատ
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նմանություններ,

քան

թե

տարբերություններ

ունեն

կնոջ

ու

նրա

սեռականության վերաբերյալ: Ավելին, այս երկու կրոնները տեղական ու
միջազգային մակարդակով պայքարում են կնոջ՝ որպես մարդու մի շարք
իրավունքների համար:
Հաջորդ
տղամարդիկ

բաժիններում
իրենց

իսկ

կքննարկենք,

թե

հաղորդակցման

ինչպես

են

կանայք

պրակտիկաների

ու

միջոցով

վերամեկնաբանում կրոնները և ազգային ավանդույթները:

Վերընթերցելով կրոնական կանանց պատմությունը

Ուղիներից մեկը, որի միջոցով մարդիկ ցանկացել են վերարժևորել
կրոնը, կրոնի պատմության վերընթերցումն է: Բազմաթիվ կրոններում
տղամարդիկ ինստիտուցիոն ուժ են ունեցել, հետևաբար եղել են հենց այն
գլխավոր, հիմնական կրոնական տեքստերը մեկնաբանող հեղինակությունը:
Բայց կանայք ևս երկար ժամանակ պայքարել են՝ իրենց տեղն ու ասելիքն
ունենալու և այն դերն ընդգծելու համար, որն իրենք են ունեցել կրոնի մեջ:
Կրոնական հաղորդակցության մասնագետ Հելեն Ստերքն ուսումնասիրում է այն, թե ինչպես է կինը պատկերված Աստվածաշնչում: Նա նշում է, որ
տղամարդ կրոնական հեղինակություններից շատերը հիմնականում կենտրոնանում են կանանց սահմանափակ դերի վրա, որը կարող են նրանք ունենալ՝
կին, ստրուկ, մայր, հատկապես կարևոր մարդկանց մայրերը: Բայց իրականում
այն, ինչ պատկերված է Աստվածաշնչում, ամենևին էլ նեղ և սահմանափակ
պատկերումը չէ: Օրինակ՝ «anthropos» բառը երկար ժամանակ թարգմանված է
եղել «տղամարդ» և ոչ թե որպես «ընդհանրական մարդ» նշանակությամբ, ինչն
էլ ավելի տեղին կլիներ: Ի լրումն սրան՝ մի շարք պատմություններ, որտեղ
կանայք իրականում մեծ դեր են կատարել, կարող էին էլ ավելի հստակորենև
ընդգծված

ներկայացվել,

օրինակ՝

Մարիամ

Մագթաղենացին,
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Էսթերը,

Մարտան, Սուսաննան և ուրիշներ, բայց այս ամենը շատ նեղ և հակիրճ ձևով է
ներկայացվել ու ներկայացվում:
Ստերքը

նշում

է,

որ

Աստվածաշունչը

ոչ

թե

սեքսիզմ

է,

այլ

հասարակության մոտեցում, վերաբերմունք ու մեկնություն: Իսկ գենդերային
մոտեցմամբ մեկնաբանությունը թույլ է տալիս կնոջ դերը հստակորեն տեսնել
և ներկայացնել, որն էլ իրականում հենց պատկերված է Աստվածաշնչում:
Կաթոլիկության մեջ կանայք ևս մեծ դեր են խաղացել, դեռ միջնադարից
սկսած՝ եղել են հոգևոր գրող կանայք՝ անգլիացի, իտալացի, գերմանացի, որոնց
գրվածքները մեծ տեղ և դեր են ունեցել տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Այդ
գրողներից են գերմանացի Հիլդեգարդ դ՚ Բինգեն, իտալուհի Քեթրին դ՚ Սիենան,
անգլուհի Ջուլյան դ՚Նորվիչը և ուրիշներ: Իսկ մեքսիկուհի միանձնուհի գրող
Սոր Խուանա Ինես դե լա Քրուսի աշխատությունը՝ «La Respuesta »-ն, կանանց
կրթության և մշակույթի վերաբերյալ ունեցած իրավունքին է նվիրված, որն էլ՝
որպես նախազգացում, ընկած է եղել ԱՄՆ ֆեմինիզի առաջին հոսքի հիմքում:
Այս

բոլոր

կանանց

ու

նրանց

նման

բազում

այլ

կանանց

աշխատությունները ցույց են տալիս, որ չնայած բոլոր կաղապարներին՝
կանայք անխուսափելիորեն կրոնական ավանդույթի մեջ միշտ էլ եղել են և այս
ամենի ներսում դիմադրության ուժ ու սփոփանք գտել:

Կրոնը ձևավորում է առնականություն։ Առնական
քրիստոնեություն

Ինչպես նախորդ բաժիններում մի շարք օրինակներ ցույց տվեցին, որ
կրոնն ազդում է գենդերի, սեռի, ռասայի, սեռականության վերաբերյալ մարդու
ունեցած պատկերացումների ու ընկալումների վրա։ Կրոնը սահմանում է
դերեր

կանանց

համար

և

նրանց

սեռականության

հետ

կապված

պրակտիկաներ, իսկ այս ամենը կապված է նաև ռասայի հետ: Բայց
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միաժամանակ կրոնը նաև սահմանում է առնականության գծեր․ ահա այստեղ
է, որ այս երկու հասկացությունները ևս հատվում են:
Վիկտորյան դարաշրջանում տան տիրույթում կանայք պետք է կրեին և
տանեին հրեշտակի կամ էլ Սուրբ Մարիամի դեր: Հրեշտակի գաղափարախոսությունը հիմնականում կապված էր այն իրողության հետ, որ տան
տիրույթում լինելը, գործելը հոգևոր կոչման արդյունք է: Այլ կերպ ասած՝ կրոնը
մեծ դեր էր կատարում կնոջ համար իր կանացիության ու կնոջ ինքնության
զարգացման ընթացքում:
Մինչ կրոնը կնոջ տեղն ու դերը սահմանում էր տան տանիքի ներքո՝
հրեշտակի դերում, տղամարդու դերը նա պատկերում էր տնից դուրս՝
հասարակական ասպարեզում ուժի ու իշխանության տեսքով: Առնական

քրիստոնեության վերաբերյալ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, թե
ինչպես է այս կրոնը գենդերացնում տղամարդկանց առնակության հատուկ
ձևերի միջոցով: Առնական քրիստոնեությունը պարզապես սահմանվում է
որպես

քրիստոնեական

պարտավորություն

կամ

պարտականություն՝

առողջության, տղամարդկության և առնականության վերաբերյալ, որի հիմքում
ընկած է այն հավատալիքը, որ ֆիզիկական ուժի, կրոնական դավանանքի և
ուսմունքի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի ու աշխարհի ձևավորման միջև
կապ կամ առնչություն կա: Չնայած դրա հիմքերը կարելի է տեսնել դեռևս
Աստվածաշնչում,

բայց

այս

տեսակետն

առաջացավ

միայն

1850-ական

թվականներին, երբ Անգլիայում լույս տեսավ Չարլզ Կինգլսիի հայտնի վեպը՝
«Երկու տարի առաջ» («Two years ago»): Գաղափարն առաջացավ Անգլիայում,
բայց շատ արագ տարածվեց նաև ԱՄՆ-ում:
Արտաքին մի շարք գործոնների ներքո առաջացան կրոնի ավելի
առնական ձևեր. մի կողմից՝ քաղաքացիական պատերազմը, մյուս կողմից՝
աշխատող կանանց անընդմեջ աճող թիվը, մյուս կողմից էլ՝ արդյունաբերության զարգացումը: Առնական քրիստոնեության գաղափարի

շրջանա-

ռությունը հակահարված էր աշխարհի քաոսային վիճակին․ այդ ամենի
կագավորման համար սա մի փորձ էր: Տղամարդու մարմինը դարձավ
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փոխաբերություն սեռային, գենդերային, ազգային, ռասային ու դասային մի
շարք այլ մարմինների համար: Արական մարմինը դարձավ փոխաբերություն
արական գերիշխող մշակույթի ու հասարակության համար:
Առնական

քրիստոնեությունը

կարելի

է

նաև

դիտարկել

որպես

բողոքական եկեղեցու դեմ պայքար, որն այդ ժամանակ սրբացնում էր և
սրբապատկերում կանացի մի շարք կերպարներ: Առնական քրիստոնեությունը
փորձում էր առնականացնել եկեղեցին, բայց արժանացավ դիմադրության
էվանգելիստական բողոքական եկեղեցու կողմից: Այն նաև փորձում էր ընդգծել
տղամարդու ֆիզիկական ուժի կարևորությունը, բայց այս առումով էլ
արժանացավ դիմադրության՝ այս անգամ արդեն պուրիտանների կողմից,
որոնք չէին ընդունում մարդկային մարմնի ու մկանների կոփումը ֆիզիկական
վարժությունների միջոցով: Բայց հետագայում առնական քրիստոնեությունը
որոշ առումով դարձավ նաև ընդունելի, հատկապես սա տեղի ունեցավ
հետքաղաքացիական պատերազմի ժամանակ, երբ կանանց թիվը, որոնք
հաճախում էին եկեղեցի, հետզհետե մեծանում էր, իսկ բողոքականները
սկսեցին վախենալ, որ եկեղեցին ամբողջապես կդառա կանանց համար գործող
միավոր

կամ

կանանց

տիրապետության

ներքո

գործող

ինստիտուտ:

Միաժամանակ կնոջ նոր կերպարի ձևավորումը սկսեց անհանգստացնել
եկեղեցու հայրերին ու առաջնորդներին: Այն կարծիքը սկսվեց տարածվել, որ
եթե գենդերային խիստ դերեր չվերագրվեն, քաոս կտիրի: Վերջիվերջո
լայնախոհ բողոքականները սկսեցին ըմբռնել առնական քրիստոնեության
կարևորությունն իրենց համար․ ընդունեցին ֆիզիկական ուժի կարևորությունը, ստեղծեցին իրենց բակերում բոոևլինիգ լիգաներ և կիրակին հայտարարեցին սպորտի համար նախատեսված օր:
Վերոնշյալ պատմությունն ուսումնասիրելով՝ պարզ է դառնում, որ կրոնը
սերտորեն

առնչվում

է

ամերիկյան

արական

գերիշխող

(հեգեմոնիկ)

ինքնության հետ: Առնական քրիստոնեության հետքերը դեռ տեսանելի կլինեն
20-րդ դարի սկզբում: Անգամ վերջին ժամանակների գրականությունն ու իշխող
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կարծրատիպերը ցույց են տալիս, որ այդ ամենն այդքան էլ անցյալում չի
մնացել:

Կրոնը՝ որպես ազատագրման աղբյուր

Չնայած որ կրոնները մեծ դեր են ունեցել պատմականորեն գենդերային
դերեր սահմանելու, կանանց ճնշելու հարցերում, այնուամենայնիվ դրանք նաև
ծառայել

են ազատագրման աղբյուր: Մարիա Միլեր Ստյուարտը, ով

աֆրոամերկուհի էր, առաջինը խոսեց տարբեր սեռերի լսարանի առջև՝
հայտարարելով, որ ինքն Աստծո անունից է եկել խոսելու ստրկության՝ այդ
չարիքի դեմ: Եվ չնայած նրան, որ գիտեր՝ կարող է հանդիպել բազում
ճնշումների, նա չվարանեց խոսել ու իր խոսքում ընդգծել իր հավատն ու Աստծո
անունը:

Աստծո

գործն

անելը

նրան

հնարավորություն

էր

տալիս

հասարակական ասպարեզ ներխուժելու:
Հոգևորականությունն ու կրոնը մեծ տեղ են գրավել և գրավում
աֆրոամերիկուհիների ճարտասանության մեջ: Սոջուրներ Տրուտը, Հարիեթ
Թուբմանը, Ֆանի Լոու Համերը արխիտիպային վառ օրինակներ են:
Կրոնը ոչ միայն անհատների համար ծառայում է որպես մոտիվացնող
հզոր գործիք, այլ նաև խմբի կամ համայնքի միավորման համար հանդես է
գալիս որպես աղբյուր: Չնայած կրոնը դրդապատճառ է քաղաքացիական
իրավունքի

պայքարի

համար՝

գենդերը

շարունակում

էր

կանանց

ու

տղամարդկանց համար դերեր սահմանել: Կրոնի դերը մեծ է հատկապես
աֆրոամերիկուհիների համար, սակայն անժխտելի է նաև կրոնի ունեցած
դերակատարումը սպիտակամորթների համար: Սպիտակամորթ կանայք,
որոնք նույնպես ընդգրկվում էին քաղաքացիական իրավունքի շարժման մեջ,
այդպես անում էին ոչ թե այն պատճառով, որ ճնշված էին, այլ կարեկցանքի
զգացողություն ունենալով, որն էլ իրենց կրոնական հավատքից էր բխում:
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Քաղաքացիական իրավունքի շարժման պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աֆրոամերիկուհիները չէին կարողանա այդ ամենը
հաղթահարել, եթե չլինեին իրենց հավատը, կրոնական ու հոգևոր ժառանգությունը և պրակտիկան: Այսպես՝ աֆրոսամերիկուհիների ակտիվիստական
շարժումները քննելիս պետք է հստակեցնել այս ամենում կրոնի ունեցած դերն
ու չափաբաժինը:
Կարևոր է բացահայտել այն դերը, որը կրոնը խաղում է մշակութային
ինքնության պահպանման համար՝ գաղութացման տեսքով: Ստրկության
օրինակով քրիստոնեությունը սկսվեց տարածվել նաև ստրուկների վրա նրանց
իսկ տերերի կողմից, բայց ստրուկները կարողացան իրենց ավանդույթները
հիմնել և ստեղծել այն, ինչ իրենց սրտին մոտ էր:
Թե՛ իսլամական, թե՛ քրիստոնյա աշխարհում կարևորվում է քողի
գաղափարը: Դիտարկենք, թե ինչպես է Արևմուտքն սխալ է ըմբռնում ու
մեկնաբանում այն:
Քննարկման այս բաժինն ամփոփվում է քողի քննարկումով, որովհետև
այն ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է կրոնը դիմադրության աղբյուր լինել՝
միաժամանակ օգտագործվելով որպես ստորակարգության արդարացման
միջոց:
Դիտարկենք քողային ոչ խոսքային (ոչ վերբալ) հաղորդակցման ձևի
պրակտիկայի

օրինակը: Մարդաբան Ֆադվա Էլ Գինդին ուսումնասիրել է

ծածկելու և քողարկելու պրակտիկան։ Նա բացատրում է, որ քողը մի լեզու է,
որը հաղորդակցության մեջ է դնում սոցիալական ու մշակութային հաղորդագրությունները: Գենդերային ուսումնասիրությունը և մշակութային մեկնաբանությունը

թույլ

են

տալիս

խուսափել

արևմտյան

այնպիսի

անհարիր

մեկնաբանություններից, ինչպիսին, օրինակ, քողը կնոջ ստորակարգության,
հետամնացության

և

ճնշման

հատկանիշ

դիտարկելն

է:

Իսլամական

աշխարհում կանանցից շատերն այն կրում են որպես ուժային գործիք:
Նախ նկատենք, որ «քող» բառն ինքնին խնդրահարույց է անգլերենում:
Այն ծառայում է քողարկման ու ծածկվելու համար: Բայց արաբերենում
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գոյություն ունի ոչ թե միայն մեկ բառ՝ գործողության այդ իմաստները
նշանակելու համար, այլ բազում բառեր կան իրենց նրբերանգներով, որոնցից
յուրաքանչյուրը կոչված է ծառայելու տարբեր ժամանակների, տարածքի,
առիթի, մշակույթների համար: Մեկը գլխաշոր է, մեկը՝ դիմաշոր, իսկ մյուսը
նախատեսված է ողջ մարմնի համար և այլն: Մինչդեռ անգլերենի «քող» բառը
այս բոլոր նրբերանգները հաղորդել չի կարող:
Արաբերենում

բառերի

իմաստային

նրբերանգերը

հաղորդում

են

իրականությունն օբյեկտի կրման ու դրա գործառույթի մասին, մինչդեռ
անգլերենի

«քող»

բառը

ստվեր

է

գցում

բոլոր

մյուս

իմաստների,

նշանակությունների, նրբերանգների վրա, որոնք առկա են արաբերենում:
Այսպիսով՝ բառային ընտրությունը ոչ ճիշտ մեկնաբանությունների առիթ
կարող է հանդիսանալ. Իրանում կանայք կարող են ընտրել, իսկ երբեմն էլ
պարտավոր են կրել «chador», որը ծածկում է ողջ մարմինը, բայց անծածկ է
թողնում դեմքը: Ինդոնեզիայում կանայք կրում են հիջաբ (hijab), որը ծածկում է
վիզը, մազերը, բայց անծածկ է թողնում դեմքը: Արևմուտքն այս ամենը սխալ է
ընկալում, իսկ քողը մի քանի այլ հասկացություններին, այդ թվում՝ հարեմին և
բազմակնությանը զուգահեռ դիտարկվում է որպես կնոջ ճնշման ու թուլության
միջոց:
Իրականում ո՞րն է պատճառը, որ քող կրելը սխալ է մեկնաբանվում:
Քրիստոնեական ավանդույթի մեջ ևս քողը երկար պատմություն ունի: Սուրբ
Մարիամի բազում պատկերներ նրան ներկայացնում են գլխաշորով, որը
հիջաբի (hijab) նման մի բան է, իսկ կաթոլիկ կանայք մինչև 1960-ական
թվականները եկեղեցի մտնելիս պարտադրաբար կրում էին գլխաշոր։
Քողը բազմաթիվ քննարկումների առիթ է հանդիսացել և հանդիսանում,
մինչդեռ մի շարք մշակույթներում այն կրել են անգամ մինչև իսլամի ի հայտ
գալը: Առ այսօր այն հարսանեկան ծիսակատությունների ժամանակ են կրում:
Ուշագրավ է, որ անգամ իսլամում քողային ոչ բոլոր դրսևորումներն ունեն
կրոնական նշանակություն, օրինակ՝ «burqu»-ն:
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Ավելին, ողջ մարմնի համար նախատեսված ծածկույթները ոչ միայն
տղամարդկանց, այլև կանանց համար են: Երկու պարագայում էլ փորձում են
ծածկել մարդու մարմնի արտաքին ֆիզիկական գրավչությունը. այս ամենը
հավասարապես վերաբերում է թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց:
Մինչ 19-րդ դարը քողային ավանդույթը չէր կրում քաղաքական բնույթ,
երբ հանկարծ Արևմուտքը կոչ արեց ազատել մուսուլման կանանց քող կրելու
պարտավորվածությունից՝

այդպիսով

իսկ

փրկելով

նրանց

ճնշումից

և

քաղաքականցնելով այս թեման: Բայց ոչ մեկը չմտածեց հենց Արևմուտքի
բնակիչ միանձնուհիներին փրկելու մասին․

նրանք ևս կրում էին քող:

Միաժամանակ մոդեռնիզացիայի և արևմտամետության դեմ ըմբոստացան նաև
մուսուլման կանանց մեծ մասը՝ պահպանելով և կրելով քողային պրակտիկան:
Քողն ինքնի խնդիր չէ, այլ խնդիրն այն կրելն է կամ չկրելը։ 1936
թվականին Իրանում շահ Ռեզա Պահլավին արևմտամետությամբ տարվեց և
նշեց, որ կանայք չպետք է քող կրեն: Նա նաև նշում էր, որ կինը տղամարդու
համար ինքնին մի զարդ է ընդամենը և ոչինչ ավելի: Սրան հակառակ՝ անգամ
կանայք, որոնք իրենց բավականին ժամանակակից էին համարում, որպես այս
ամենի բողոքի ցույց՝ սկսեցին նորից քող կրել: Եվ սա միակ դեպքը չէ, կան
բազում այլ դեպքեր: Նման մի դեպք էլ պատահեց Եգիպտոսում 1970-ական
թվականներին, երբ համալսարանական աղջիկները, դեմ գնալոով իրենց
ծնողների առաջադիմությանը, որպես բողոքի նշան սկսեցին գլխաշորեր կրել:
Պատմությունը ցույց է տվել, որ կանայք, ովքեր իրականում կարողանում են
կրոնն հօգուտ իրենց ծառայեցնել, հիմնականում ոչ սպիտակամորթներն են և
երրորդ երկրի ներկայացուցիչները: Հաճախ լինում է այնպես, որ մի կրոնի
ներկայացուցիչները սկսում են քննել մի այլ կրոնում առկա երևույթները՝ իրենց
իսկ

կրոնական

դավանանքից

և

սկզբունքերից

ելնելով:

Իսկ

քողային

պրակտիկայի սխալ մեկնաբանումը հասարակության համար, ինչպես նաև
միջազգային մակարդակով կարող է ունենալ վճռորոշ հետևանք:
Հաղորդակցության մասնագետ Մերի Հուսայնը գրում է, որ կարևոր է
չտարածել մի կրոնական մշակույթը և դրան բնորոշ հատկանիշները մյուսի
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վրա: Այն, որ աֆղան կնոջ կերպարն իր գլխաշորով մտահոգություն էր
առաջացրել Արևմուտքի համար, և որոշել էին վերջինիս փրկել ստրկությունից,
բխում է այլ մշակույթին անտեղյակ լինելուց: Այդ ամենն ուներ նաև
քաղաքական բնույթ: Փորձ էր արվում արդարացնելու ամերիկյան զորքի
մուտքը դեպի Աֆղանստան: Սեպտեմբերյան տխրահռչակ դեպքերից առաջ
երբեք այս դրույթը շրջանառության մեջ չէր եղել, բայց այդ դեպքերից հետո այն
շրջանառության մեջ դրվեց: Այս տեսանկյունից մամուլը ևս ակտիվորեն
լուսաբանում էր այդ ամենը: Գաղութատիրական այս մոտեցումը քողային
նշված պրակտիկիայի վերաբերյալ ամբողջապես խաբուսիկ է: Քողային
պրակտիկան որպես ճնշման աղբյուր օգտագործելն ու այն զորքերի հետագա
ներխուժման դեպքում կիրառելը կարող էր ունենալ լուրջ հետևանքներ:
Արդյունքում օգուտ տալու փոխարեն միայն վնաս էր հասցվում։ Եվ հակառակը,
կա նաև այն կարծիքը, որ քող չկրելը մուսուլման կանանց ազատագրում է: Իսկ
սա իր հերթին անտեսում է այդ կանանց իրական խնդիրները և նրանց
նկատմամբ կատարվող իրական բռնությունները:

Եզրակացություն

Կրոնական ինստիտուտները ձևավորում են գենդեր կրոնական ու
պատմական տեքստերի, ակնարկների, դեպքերի, դեմքերի միջոցով, ինչպես
նաև իշխող ինստիտուտների այլ միջոցով: Սրանք սահմանում են, թե ինչ է
նշանակում կին և տղամարդ լինել, սահմանում են սեռական ընդունելի
պրակտիկաները՝ այդ ամենը կապելով ռասայի ու ազգության հետ: Կրոնն այլ
կրոնների գենդերի մասին ևս տեղեկություն է հաղորդում, որը հաճախ նաև
սխալ մեկնաբանությունների առիթ է տալիս:
Չնայած կրոնը ձևավորում է ու սահմանում մարդկանց սեռը, գենդերը և
սեռականությունը, այն նաև դիմադրության առիթ կարող է տալ: Կրոնը ոչ
միայն կաղապարող ինստիտուտ է, այլ նաև ուժ և իշխանություն է հաղորդում:
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Կրոնի բարդ բնույթը, ինչպես նաև հատումն այլ ինքնությունների հետ՝ սեռ,
գենդեր, ռասա, դաս, մշտապես պահում են այն գիտության ուշադրության
կենտրոնում:
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ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ՄԵԴԻԱ

Մեդիան ամենուր է՝ տպագրություն, նկարներ, հեռուստացույց, ֆիլմ,
ռադիո, թերթ, վիպագրություն, ամսագրեր, համացանց և այլն: Այս գլխում
կքննարկենք մեդիայի միայն այն մասը, որն առևտրական շահույթ չի
հետապնդում: Մինչև 1974 թվականը մեդիան չէր ընկալվում լուրջ գործիք, որը
կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ: Այն նաև չէր համարվում բարձր մշակույթի
մաս: Մինչ այս պահը ընդունված է եղել այն մոտեցումը, որ բարձր մշակույթը՝
վերածննդի կտավներ և այլն, հասանելի է միայն հարուստներին ու բարձր
դասին, իսկ մասսայական մշակույթը՝ միջին ու ցածր դասին, համընդհանուր
մասսային: Մամուլը սահմանում է գենդեր, իսկ գենդերն ազդում է մամուլային
հաղորդակցության վրա:
Չնայած մեդիան բախումնային դիսկուրսներ է պարունակում, նրա
միջոցով ակնհայտ է դառնում մշակութային արդյունաբերությունների առկայությունը: Այս ամենը հաճախ սպառողականության համար է ծառայում: Չկա
միայն մեկ հաղորդագրություն, որը կշրջանառվի մեդիայի կողմից, բայց կան
իշխող հաղորդագրություններ, որոնք անընդմեջ շրջանառվում են:
Նշված գլխում կքննվեն նաև մեդիայի ուսումնասիրությունից կողմից
ներկայացվող

որոշ դժվարություններ: Առաջին դժվարությունն այն է, որ

քննարկվող օրինակները կայուն չեն, այլ փոփոխական են: Այն, ինչ հայտնի է
այսօր, կարող է վաղն արդեն հայտնի չլինել: Օրինակ՝ Բրիթնի Սփիրսի մասին
բազում գրքեր հայտվեցին մոտ մեկ-երկու տասնամյակ առաջ, իսկ այժմ նրա
մասին հումորով են խոսում: Այս դեպքում ակնհայտ է անժխտելի մի փաստ.
մեդիայի միջոցով գենդերի գերիշխանության (հեգեմոնիայի) ձևավորում է տեղի
ունենում: Եվ վերջապես, մյուս կառույցների նման մեդիան ևս այնքան
բազմաշերտ

ու

բարդ

մի

համակարգ

է,

որին

մեկ

աշխատության

շրջանակներում անդրադառնալը, բնականաբար, բարդ է:
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Հատկապես մեծ է ուշադրությունը տեսողական մեդիայի վերաբերյալ:
Միտչել Ստեֆնը գրում է, որ հաղորդակցության մեջ ամենամեծ փոփոխությունը, որը տեղի է ունեցել տնտեսապես կայուն երկրներում, անցումն է
բառից դեպի պատկերին այնպես, որ բնակչության մեծ մասն իր ազատ
ժամանակի զգալի մասն անցկացնում է հեռուստացույցի առջև գամված:
Մասնագետները պնդում են, որ կրոնի ու գիտության նման, մեդիան նույնպես
թելադրում է, թե որն է ընդունված, նորմատիվ վարքագիծը կնոջ ու տղամարդու
համար: Նմանապես նա ստեղծում է նաև գենդերային դերեր:
Մեդիան գենդերային դերերի մասին ստեղծում է մի շարք առասպելներ:
Նշված քննարկումը հիմնականում կենտրոնանում է հեռուստատեսությանը,
ամսագրերին և ֆիլմերին վերաբերող հարցերի վրա: Նախապես ներկայացվում
է տեսական գրականություն՝ մեդիայի ունեցած դերի ու ազդեցության մասին:
Դիտարկվում են նաև մեդիայի ինստիտուտ լինելը, այնուհետև այն, թե ինչպես
է վերջինս այլ ինստիտուտների հետ հատվում, թե ինչպես է մեդիան ստեղծում
գենդերային անհավասարություններ, թե ինչպես է մեդիան բովանդակության
ու լսարանին թելադրելու միջոցով գենդեր ձևավորում:
Քննարկումն ավարտվում է մեդիայի միաժամանակ ազատագրող ու
կաղապարող բնույթի ներկայացմամբ:

Մեդիան՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ

Մի փոքր բարդ է կամ անգամ տարօրինակ մեդիան դիտել որպես
ինստիտուտ: Ինչպե՞ս կարող են հեռուստատեսությունը կամ ռադիոալիքները
լինել ինստիտուտ: Սա պայմանավորված է նաև նրանով, որ, ի տարբերություն
մեդիայի, մյուս ինստիտուտները երկար պատմություն ունեն: Բայց մենք
մեդիան դիտարկում ենք կառույց (ինստիտուտ)՝ չկենտրոնանալով միայն մեկ
ծրագրի վրա: Այն նաև գենդերի սահմանման միջոց է, որը միաժամանակ
դիմադրության աղբյուր կարող է ծառայել: Եվ չնայած առկա է տարաբնույթ
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գրականություն մեդիայի մասին, պետք է նկատել, որ նման գրականությունը ոչ
բոլորին է հասանելի: Իսկ անգամ եթե հասանելի է, ապա անմիջապես չի
ընկալվում որպես գերակա, գերիշխող (հեգեմոնիկ) քաղաքականություն:
Պատճառներից մեկը մեդիայի տնտեսությունն է:

Մեդիայի տնտեսություն

Մեդիա ուսումնասիրությունը՝ որպես ինստիտուտ, ուշադրությունն
ակամայից սևեռում է մեդիայի տնտեսության արտադրման ու ծրագրավորման
վրա: Մեդիայի արտադրանքը միայն արվեստի կամ հաճույքի համար չէ, որը
ստեղծվում է, այլ այն նաև տնտեսական նշանակություն ունի: Հեռուստատեսությունն իր օրինակով ակնհայտորեն ցույց է տալիս տնտեսության ու բովանդակության միջև եղած կապը: Յուրաքանչյուր առևտրային բնույթ կրող
գովազդի ժամանակ ընդգծվում է հեռուստատեսության տնտեսային աղբյուր
լինելու փաստը: Գովազդները, որոնք հեռուստատեսության մի մասն են
կազմում, ակնհայտորեն շահույթ հետապնող արտադրանքներ են: Երբ հասկանում ենք, թե ինչպես է գործում տնտեսությունը, պարզ է դառնում նաև հեռուստատեսության ծրագրավորման գաղափարախոսական դերը: Յուրաքանչյուր
արտադրանք ունի իր սպառողը՝ կախված դասից, սեռից, գենդերից, անգամ
ռասայից:

Մեդիա և ուժ

Ընդունելով այն, որ ամերիկյան հասարակությունը սպառողական
մշակույթ է, մեդիայի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս
հասկանալու

ուժի՝

առկայությունը,

որն

որպես
իրեն

մեդիայի

մի

դրսևորում

տարրի,
է

որպես

մեդիայի

ինստիտուտի

միջոցով:

Մեդիան

պարունակում է ուժ այն առումով, թե ինչպես են մարդիկ ձևավորում իրենց
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գենդերները: Եվ չնայած ֆիլմը ֆիլմ է, իսկ գովազդը՝ գովազդ, իրականում ֆիլմն
ավելին է, քան ուղղակի ֆիլմը, իսկ գովազդն ավելին է, քան պարզապես
գովազդը. դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր ասելիքը, իր հաղորդագրությունը:
Մեդիայի այս ձևերը միշտ էլ ազդում են սոցիալական այն նորմերի սահմանման
վրա, որոնք վերաբերում են ռասային, գենդերին, դասին, ազգությանը և
ինքնություն ձևավորող բոլոր մյուս այլ տարրերին, քանի որ դրանք մոդելներ
են առաջարկում կանացի ու առնական լինելու վերաբերյալ։ Նրանք մարդկանց
խրախուսում են գնել այնպիսի արտադրանք, որը վերջիններիս հենց այդպիսին
կդարձնի: Այլ կերպ ասած՝ նրանք սահմանում ու ցուցադրում են, թե որն է
նորմատիվությունը և առաջարկում են, իսկ ավելի ճիշտ՝ թելադրում ուղիներ՝
այդպիսին լինելու համար:
Կնոջ գեղեցկությունը մեկն է գենդերի նկատմամբ ունեցած մեդիայի
ուժային օրիանկներից: Գեղեցկության նորմերը փոփոխվում են, իսկ այդ ամենը
ներկայացվում է մեդիայի միջոցով, կամ ավելի ճիշտ մեդիան է սկսում թելադրել այդ փոփոխությունը՝ սկսած դեռևս Վերածննդի ժամանակահատվածից
մինչև մեր օրերը: Չնայած ամերիկյան լսարանը դեմ է արտահայտվում այն
գաղափարին, որ պատկերներն ունեն գաղափարախոսական մտադրություն
կամ ենթատեքստ, միտքը, որ մեդիան ավելին է, քան միայն տեղեկատվություն
հաղորդող կամ գումար վաստակող միջոց, մեդիայի ուսումնասիրության
կենտրոնում է:
Մեդիայի ակադեմիական ուսումնասիրությունները կարող են նաև
փչացնել գեղագիտական այն հաճույքը, որ առաջին հայացքից մեդիան կոչված
է տալու իր լսարանին: Բայց մեր նպատակն ամենևին էլ դա չէ: Պարզապես այդ
ամենը վայելելուն զուգահեռ պետք է զարգացնել քննադատական հայացք այն
հաղորդագրությունների վերաբերյալ, որոնք մեդիան է հաղորդում անգամ այն
պարագայում, երբ մենք այդ ամենը վայելում ենք: Մեդիայի նկատմամբ
գիտակցության և զգոնության բարձրացումը միշտ էլ տեղին է: Պետք է
գիտակցել դրանից բխող հետևանքները: Ինչպես գլուխներից մեկում նշվեց, եթե
մարդիկ շարունակաբար ուժային տարբերությունները դարձնեն անհատների
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ընտրության մենաշնորհ, ապա նրանք կկորցնեն վերլուծելու ու վերանայելու
ունակությունը:

Մեդիա և տիրապետություն (հեգեմոնիա)

Հեգեմոնիան, որն արդեն ներկայացվել է նախորդ գլուխներում, տեղին է
քննարկել

մեդիային

վերաբերող

համատեքստում:

Մեդիան՝

որպես

քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ, ձևավորում է ճանաչողական
կառույցները, որի միջոցով մարդիկ ստանում են և ընկալում, ինչպես նաև
գնահատում սոցիալական իրականությունը ( Dow, 1996 ): Բայց տիրապետող,
գերիշխող (հեգեմոնիկ) այս համակարգը միշտ չէ, որ օժտված

ուժով ու

իշխանությամբ: Այն պետք է դիմակայի, փոփոխվի, պահպանվի, կրկնվի,
հարկադրվի, ընդունվի, որպեսզի կարողանա հաղթահարել մյուս այն ձևերը,
որոնք հակադրվում են իրեն: Մեդիան՝ որպես քաղաքացիական հասարակության հիմնական ինստիտուտ, պահպանում է գենդերի վերաբերյալ
հեգեմոնիկ մոտեցումն անգամ այն պարագայում, երբ դրանք ստեղծում են
որոշակի բացթողումներ գենդերի ներկայացման մեջ: Չնայած որոշակի թվով
հայտնի կին առնական հերոսներ և տղամարդ կանացի կերպարներ են
հայտնվում հեռուստաշոուների ընթացքում, այնուամենայնիվ

կերպարների

մեծ մասը շարունակում է ունենալ ավանդական գենդերային սպասումների
համաձայն կերտվածք: Անգամ այն պարագայում, երբ կինը առնական է,
գրավիչ

լինելու

համար

համապատասխանի,

կանացիության

նույնը

գրավչության

չափանիշները

կերպարները

վատն

են,

նաև

վերաբերում

խախտվում

նրանց

որոշ

են

ֆիզիկական

չափանիշների
է

միայն

պետք

է

տղամարդուն:

Իսկ

այն

երբ

դեպքում,

արտաքին

տգեղությունը

համապատասխանում է նրանց բնույթին և բնավորությանը։ Իրողությունն
այդպիսին է՝ սկսած հեքիաթներից մինչև ամենաժամանակակից ֆիլմերը:
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Մեդիայի վերլուծության զգալի մասը նվիրված է նրա իրական ուժ
ունենալուն կամ չունենալուն: Թեոդոր Ադորնոն և Ֆրանկֆուրտի դպրոցը
համատեղ նեկայացնում են, որ մեդիան իրական ուժ ու ազդեցություն ունի
մարդկանց վրա, այլ կերպ ասած՝ գերիշխող (հեգեմոնիկ) կերտվածք, որը
ժամանակի ընթացում կամ հետզհետե կատարում է իր գործը: Մեդիան
ստեղծում է կեղծ կամ անիրական գիտակցություն՝ հավատացնելով մարդկանց,
որ այն, ինչ նրանք դիտում են, իրական է, և նրանք են այդ ամենի վրա իշխում,
մինչդեռ իրականում նրանք գրեթե ոչ մի ուժ էլ չունեն այդ ամենի վրա:
Հետազոտողների մի այլ խումբ էլ, հանձինս Ջոն Ֆիսկեի և այլ
մշակութային ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնագետների, կարծում են, որ
մարդը պասսիվ կերպով չի ընկալում այն ամենը, ինչ հեռուստացույցը
ցուցադրում է, այլ բավականին քննադատաբար և ստեղծագործաբար է
մոտենում այդ ամենին և ըստ իր հետաքրքրության, կարիքի կամ ճաշակի՝
ընտրում է այն, ինչ իրեն հարկավոր է: Սա հնարավոր է դառնում այն ամենի
շնորհիվ, որ այն, ինչ մեդիան թողարկում և ցուցադրում է, բազմաշերտ է ու
բազմիմաստ, և յուրաքանչյուր ոք կարող է այդ ամենը մեկնաբանել՝ ըստ իր
հենքային գիտելիքի և իմացության:
Իմաստն ու նշանակությունը չեն ստեղծվում մեդիայի կողմից, այլ այն
կրում է գնահատողական բնույթ, և յուրաքանչյուր մարդ ինքն է ստեղծում իր
համար իմաստ ու նշանակություն:
Իրականում այս ամենի ամենահաջողված բացատրությունը

թերևս

ընկած է այս երկու ծայրահեղ մոտեցումների արանքում. երկու պարագայում էլ
կան ճիշտ կետեր: Իհարկե, անժխտելի է մեդիայի համոզիչ ազդեցությունը և
ունակությունը հատկապես սպառողական հասարակության համար: Բայց եթե
դիտողը քննադատ սպառող է, կարող է այս ամենից զերծ մնալ: Ինչպես
բրիտանացի մեդիաբան Դեյվիդ Գաունթլետն է կարծում, մարդ արարածը
մտածող, ստեղծարար էակ է և կարող է իր կյանքի մասին որոշումներ
կայացնել: Բայց միաժամանակ մարդու ստեղծարար, մտախոհ լինելը կախված
են նրա կրթությունից կամ կապված են նրա կրթության հետ: Հետևաբար այս
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ամենից է կախված նրա քննադատ լինելու մակարդակը և այդ ամենի դեմ
պայքարելու ուժը:

Մեդիա բազմարժեքություն և այլ կարծիքներ

Միգւցե մեդիայի հաղորդագրությունները կարող են նաև բազմիմաստ
լինել, ինչպես նշում է Ֆիսկը, բայց իրականում դա կախված է լսարանիընկալողի ունակություններից: Մեդիա տեքստերը նույն նշանակությունը
չունեն բոլորի համար: Համապատասխանաբար Սիլեստե Կոնդին նշում է, որ
ավելի ճիշտ է ոչ թե խոսել մեդիա տեքստերի բազմիմաստության, այլ
բազմարժեքության մասին: Այս երևույթը տեղի է ունենում այն պարագայում,
երբ լսարանի անդամների համար ընդհանուր են տեքստի անվանողական
տարրերը՝ դենոտացիան, բայց այս դենոտացիաների գնահատման ժամանակ
համակարծիք չեն այն աստիճանի, որ նրանցից յուրաքանչյուրը բոլորովին այլ
մեկնաբանություն է տալիս այդ տեքստի վերաբերյալ:
Մեդիա տեքստերի հակադիր մեկնաբանումները պետք է դիտարկվեն
իրենց իսկ սոցիալական համատեքստում, իսկ որոշ համատեքստեր էլ ավելի
լայն հնարավորություն են տալիս մեկնաբանությունների համար: Այս ամենը
մարդկանց մոտ առաջացնում կամ զարգացնում է դիմակայման տարբեր
աստիճաններ, և ողջ գործընթացը քաղաքական գործողության է վերածվում:
Մեր նպատակն է մեդիայացված հաղորդագրության հռետորական
համատեքստը դարձնել պարզ, լսելի և տեսանելի: Կոնդին ներկայացնում է, որ
մեդիան

պետք

է

բազմիմաստության

ընդհանրական

տեսությունները

փոխարինի ինտերակտիվ (ներգործուն, փոխազդող) տեսություններով: Մեդիայացված հաղորդագրությունները տեղի չեն ունենում փակ տարածության
մեջ, այլ կոնկրետ վայրում ու ժամանակի մեջ և կոնկրետ լսարանի համար:
Հռետորական մեդիան մեզ հիշեցնում է, որ լսարանն այդքան էլ ազատ չէ
տեքստի իմաստի ընկալման հարցում, քանի որ լսարանի՝ այս կամ այն տեքստն
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ընկալելու և իմաստավորելու ունակությունը կախված է մի շարք գործոններից:
Քննադատական

գործիքները,

այդ

թվում՝

գենդերային

հատկանիշի

դիտարկումը, պետք է հաշվի առնվեն, եթե լսարանը ցանկանում է ստեղծել այլ
հակադիր աշխատություններ, բացատրություններ և մեկնաբանություններ:
Նման

քննադատությունը

դեմ

է

մշակութային

մի

շարք

ուսումնասիրություններին:
Որոշ

քննադատներ,

որոնք

ընդունում

են

լսարանի

հակադիր

բացատրություններ ստեղծելու ունակությունը, հաճախ մոռանում են, որ եթե
տվյալ լսարանը զուրկ է քննադատական մոտեցումից, քննադատական
բացատրություն կամ մեկնաբանություն ուղղակի տեղի ունենալ չի կարող: Եվ
չնայած, իրոք, մարդ արարածը մտածող և ստեղծագործող էակ է, միաժամանակ
ճիշտ է նաև այն, որ ոչ բոլոր մարդիկ

են ունակ համոզիչ բնույթ՝ կրող

հաղորդագրություններին համապատասխանորեն արձագանքելու և ընկալելու
տվյալ ենթատեքստը: Եվ չնայած մարդիկ կարող են մեդիան դիտարկել տարբեր
ձևով, նրանք հաճախ միանման մեկնաբանություններ են տալիս, իսկ այս
նմանություններն արտահայտում են ինքնության, այդ թվում՝ գենդերային
ինքնության վերաբերյալ տեղեկություն:

Ինստիտուտներ, որոնք առնչվում են մեդիային (հատվող
ինստիտուտներ)

Մեդիան այլ ինստիտուտների հետ հատվող ինստիտուտ է: Այն մի
մեխանիզմ է, որի միջոցով ներկայացվում են ինստիտուտներից շատերը,
հատկապես եթե հաշվի առնենք այն պարզ դրույթը, որ հեռուստացույցը մասնակցում է ուղղակիորեն սոցիալական փոփոխությունների ներկայացմանն ու
մեկնաբանմանը՝ վերահսկելով մշակութային հավատալիքները ( Dow, 1996 ):
Օրինակ՝ հեռուստացույցը կարող է շրջանառության մեջ դնել ընտանիքի

409
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

մասին մի շարք տեղեկություններ և մասնակցել հասարակության տարբեր
շերտերում այդ իրողության տարաբնույթ ներկայացմանը:
Մեդիան սերտորեն կապ ունի գենդերի ինստիտուտի հետ, որովհետև
դրա

միջոցով

ներկայացվում

է

այն,

թե

ինչպես

են

միմյանց

հետ

հաղորդակցվում աշխատանքը, ընտանիքը, կրթությունը, կրոնը: Բայց այս
ամենի

ներկայացումը

ուղիղ

չէ,

քանի

որ

հեռուստատեսային

հաղորդագրություններն ու ներկայացումներն ինքնին ուղիղ լինել չեն կարող:
Այն մի աղբյուր է, որը օգտագործվում է անհատների կողմից: Դրա միջոցով
տարաբնույթ հաղորդագրություններ են շրջանառվում և ներազդում մարդկանց
վրա: Կանացիություն և առնականություն ասվածը ժամանակի ընթացքում
փոփոխվում է, իսկ այդ փոփոխության մասին հիշատակումները կարելի

է

գտնել հենց մեդիայում, որն էլ իր հերթին հենց ակտիվ մասնակցում է այդ
երկուսի փոփոխության գործընթացներին:

Այս ամենը պայմանավորված չէ
միայն սեռային տարբերություններով

Չնայած

մեդիա

վերլուծություններից

շատերը

կենտրոնացել

և

կենտրոնանում են այն իրողության վրա, թե ինչպես է մեդիան ստեղծում
գեղեցկության չափանիշներ, և թե ինչպես են բազում կանայք գեղեցկության
զոհ դառնում։ Իրականում գեղեցկության չափանիշների առումով մեդիայի
ազդեցությունը տարածվում է նաև տղամարդկանց վրա:

Տարբերություններ կանանց միջև

Չնայած հիմնականում ասում են, որ մեդիան կենտրոնանում է կնոջ
իդեալական

մարմնի

ներկայացման,

ինչպես

նաև

կանացիության
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չափանիշների ստեղծման վրա, այն, թե ինչպես է կամ ինչ չափով է այս ամենը
կանանց շրջանում յուրացվում, կախված է մի շարք գործոններից, այդ թվում՝
ռասա, ազգություն, սեռական կողմնորոշվածություն:
Գեղեցկության ընկալման չափանիշները տարբեր են տարբեր ազգերի
մոտ, ինչպես նաև տարբեր է մեդիա հաղորդագրությունների ընկալումը
տարբեր ռասաների և սեռերի միջև: Բայց ինչ էլ որ լինի, մի բան պարզ է.
ցանկացած պատկեր ազդում է մարդկային ինքնաընկալման վրա:
Չնայած

հնարավոր է, որ բոլոր կանայք կարող են տարված լինել

գեղեցկության չափանիշներով, ոչ բոլոր կանանց է այդ ամենը հասու:
Միջմշակութային մեդիա մասնագետներ Քեթրին Ֆրիտը, Փինգ Շոուն, Հոն Չենն
ուսումնասիրում են, թե ինչպես է գեղեցկությունը սահմանվում, ձևավորվում ու
ներկայացվում

գովազդային

ամսագրերի

միջոցով:

Օգտագործելով

միջմշակութային վերլուծություն՝ նրանք ուսումնասիրեցին մի քանի երկրների
փորձը՝ ԱՄՆ, Սինգապուր, Թայվան: Թայվանի և Սինգապուրի պարագայում
գովազդային

ամսագրերի

գեղեկության

ու

դիմային

զգալի

մասը

գեղեցկությունն

կենտրոնանում
ապահովող

էր

դիմային

կամ

ընդգծող

արտադրանքների, իսկ ԱՄՆ-ի պարագայում՝ հագուստի վրա: Պարզվեց նաև,
որ ամերիկյան ամսագրերում կինն ու իր մարմինն ավելի սեռականացված,
առարկայացված են, քան ասիական երկրներում: Նրանք եզրակացրին, որ կնոջ
մարմինը

սեռապես

առարկայացնելը

համընդհանուր

բնույթ

չի

կրում:

Ուշագրավ էր, որ անգամ, երբ ասիական ամսագրում էր կնոջ մարմինը
ներկայացվում որպես սեռական օբյեկտ, պարզվում էր՝ հաճախ մոդելը
կովկասյան և ոչ թե ասիական ծագում ուներ:

Նմանություններ կանանց և տղամարդկանց միջև

Մարմնական պատկերները և դրանց պարտադրումը կամ հակադրումը
բոլորովին էլ պայմանավորված չեն մյուս սեռի ընկալումով: Ինչպես նախորդ
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գլուխներից մեկում ենք նշել, կանայք հաճախ գերագնահատում են իրենց
մարմնի չափերն ու նիհարությունը, որն իբրև

գրավիչ է տղամարդկանց

համար: Ի՞նչն է այս ամեի պատճառը։ Բացատրություններից մեկն այն է, որ
կանացի

մարմնական

նիհարության

մասին

բացառապես

խոսվում

և

ցուցադրվում է կանանց և ոչ թե տղամարդկանց ամսագրերում: Նմանապես
տղամարդիկ են գերագնահատում առնականության չափանիշները, որոնք
կանայք իբրև գրավիչ են դիտարկում: Նմանապես տղամարդու կատարյալ
մարմինը պատկերված է բավականին մկանուտ, որն էլ տեսողական ձևով
առնական երևալու հատկանիշներից մեկն է:
Թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց պարագայում մարմնի ու մարմնական
գեղեցկության նորմերը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են:
Մեդիաներկայացումներն այն դրսևորումներից են, որոնցում գերիշխող
առնականությունը ցուցադրվում է․ հատկապես դա այդպես է սպորտային
մեկնաբանությունների ժամանակ: Վերլուծություններից մեկում առանձնացվում են գերիշխող (հեգեմոնիկ) առնականության հինգ հիմնական հատկանիշներ։

Տիրապետության

ուժը

նույնականացնում

է

ֆիզիկական

ուժի

գործադրումն ու կիրառումը տղամարդու մասնագիտական ձեռքբերումների
հետ։ Այն ներկայացվում է ընտանեկան հայրիշխանության համատեքստում և
ենթադրվում է նաև տղամարդու գործունեություն տան տիրույթից դուրս։ Այն
նույնացվում է հետերոսեքսուալության հետ: Եվ չնայած նման առնականությունն ընդունում է գերիշխանության (հեգեմոնիայի) առկայությունը,
միաժամանակ

չի

ժխտում

նաև

ոչ

գերակա

(ոչ

հեգեմոնիկ)

ձևերի

առկայությունը: Օրինակ՝ հիփ-հոփն առաջարկում է առնականության մի այլ
տեսակ՝ սևամորթների առնականություն, որը հաճախ նաև սպիտակամորթներին

է

ոգևորում:

առնականությունը

Շատերն

ներկայացնում

է

անգամ

նշում

ցուցադրական

են,

որ

մշակույթին

այժմյան
բնորոշ

վարքագիծ, մի բան, որը հաճախ առավելապես կանացիությանն է վերաբերել։
Մեդիայի կողմից մոդել տղամարդկանց ներկայացնելը ևս կարևոր է,
որովհետև այդպես մեդիան ներկայացնում է մի բան, որը մյուսների համար
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կարող

է

ընդօրինակելի

դառնալ:

Տղամարդկանց

և

մեդիայի

ուսումնասիրության հետ կապված՝ Ռոբերտ Հանկեն գրում է, որ գերիշխող
(հեգեմոնիկ) առնականությունը ստեղծվում է ժամանակի ընթացքում, և որ այն
կայուն չէ ժամանակային առումով: Օրինակ՝ այն, ինչ ընդունելի և օրինակելի է
եղել տարիներ առաջ ու ծառայել է որպես մոդել, այժմ կարող է չգործել, իսկ
մոդելի դերում կարող է հանդես գալ մեկ այլ անձ:

Մեդիան ձևավորում է գենդեր

Այս բաժնում մենք ուսումնասիրում ենք մեդիայի բովանդակային և
ազդեցություն ունեցող դերը, նաև այն, թե ինչպես են գենդերը, սեռը,
բռնությունն ու սեռականությունը պատկերվում մեդիայում: Քննարկվում է նաև
այն, որ մեդիան

ոչ

միան

ձևավորում

է գենդերային

պատկերներ

և

կարծրատիպեր, այլ նաև մասնակցում է լսարանի գենդերի զարգացմանը:

Մեդիա բովանդակություն և մեդիա ազդեցություն

Մի շարք ուսումնասիրություններ բազմիցս անդրադարձել են մեդիայի
արտադրությանը, այլ կերպ ասած՝ մեդիայի բովանդակությանը: Մեդիայի
բովանդակային վերլուծությունը կենտրոնանում է այն հարցերի վրա, թե ինչ է
թողարկվում և ցուցադրվում: Սա կարող է ներկայացնել

կանանց ու

տղամարդկանց ներգրավածության չափը մեդիայում, երեխաների համար
նախատեսված ծրագրերում բռնության առկայությունը կամ «պրայմ-թայմ
ասվածի ժամանակ ակնհայտ սեռական հարաբերությունների ու սեռական
գործողության ցուցադրումը և այլն: Մեդիայի ազդեցությունն ուսումնասիրում
է այս ամենի ներգործության հարաբերականությունը, օրինակ, արդյոք
մուլտֆիլմերում առկա բռնությունն ազդում է երեխաների վրա, և նրանք
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իրականում սկսում են կրկնօրինակել այդ բռնությունները,

կամ սեռական

հարաբերությունների բաց տեսարանները ազդում են տղամարդկանց ագրեսիվ
վարքագծի զարգացման վրա և այլն: Նման ուսումնասիրությունները երբեք էլ
սպառիչ չեն լինում: Հաճախ այն կարծիքն է տիրում, որ հասարակությունը
հաղորդագրության միայն պասսիվ կրող է: Բայց անհրաժեշտություն կա
հետագայում ևս նմանատիպ ուսումնասիրություններ կատարելու, որպեսզի
առկա բացը հնարավորինս շուտ լրացվի: Իսկ մեդիայի ունեցած անժխտելի
խնդրահարույց դերի առկայության ընդունումը դառնում է այն հիմնական ու
նախնական ուղիներից մեկը, որը կօգնի հասկանալ և քննել ժամանակակից
հասարակության շրջանում ունեցած մեդիայի տեղն ու դերը:

Կանայք, տղամարդիկ և բռնությունը մեդիայում

Հաճախ

կանայք

ու

փոքրամասնությունները,

մասնավորապես

ոչ

սպիտակամորթ կանայք, հարաբերականորեն քիչ և ոչ լիարժեք են ներկայացվում մեդիայում: Իսկ եթե անգամ ներկայացված են, ապա հիմնականում
գովազդային բնույթ ունեցող տեսանյութերում, որտեղ հաճախ շեշտադրվում է
նրանց մարմնի որպես սեռական օբյեկտ լինելու փաստը:
աշխարհի

տարբեր

ծայրամասերում

Սա են վկայում

կատարված մի շարք

նմանատիպ

հետազոտությունների արդյունքները:
Երեխաների ծրագրերում առկա բռնությունը մեդիայի խնդիրներից մեկն
է: Այս ամենը կարող է հանգեցնել իրականության մեջ նմանատիպ վարքագծի
ձևավորմանը: Ամերիկյան մի քանի ընկերություններ մեծ գումարներ են
ներդրել այն խնդիրների ուսումնասիրության համար, թե ինչ է ցուցադրվում,
երբ է ցուցադրվում, և թե ցուցադրվող բռնությունն արդյոք կարող է
կրկնօրինակվել

հետագայում:

Այս

ուսումնասիրության

արդյունքները

վերջնականապես չեն հաստատել մեդիայով ցուցադրվող բռնության ու
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իրականության մեջ առկա բռնության ուղղակի կապը, բայց մի շարք այլ
ուսումնասիրություններ այս հարցին տվել են դրական պատասխան:
Մեդիայի բովանդակային վերլուծությունը ենթադրում է, որ քանի որ
մեդիան ունի հստակ բովանդակություն, այն կարող է հստակ ազդեցություն
ունենալ: Մեդիայի ազդեցության վերլուծությունը փորձում է նաև բացահայտել
դրդապատճառ-ազդեցություն կապը: Հազարավոր ուսումնասիրություններ
ցույց են տվել, որ իրականում կապ կա երեխաների ագրեսիվ վարքագծի
զարգացման ու այն ծրագրերի և դրանցում առկա բռնության միջև, որոնք նրանք
դիտում են:
Հաղորդակցության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բռնություն
պարունակող մեդիան ուղղակիորեն առնչվում է ռիսկային ու ագրեսիվ
վարքագծի զարգացմանը, իսկ նրանք, ովքեր առնական են համարվում, ավելի
շատ են նախընտրում բռնություն պարունակող նյութեր դիտել, քան նրանք,
ովքեր ավելի կանացի են համարվում: Հետազոտողներ Նեյլ Մալամութը և
Էդվարդ

Դոներստայնն

ուսումնասիրել

են

պոռնոգրաֆիայի

դիտման

ազդեցությունը տղամարդկանց վրա և նրանց մոտ բռնութուն գործադրելու ու
բռնաբարություն կատարելու ցանկության առաջացման հավանակությունը:
Մի շարք ուսումնասիրություններ են կատարվել մեդիայի և կնոջ մարմնի
վերաբերյալ: Հետազոտություններ են կատարվել նաև մեդայի միջոցով
երեխաների մոտ գենդերի, ռասայի, սեռի, սեռականության վերաբերյալ
պատկերացումների ձևավորման վերաբերյալ: Մեդիան նորմատիվացնում է
գրեթե ցանկացած գաղափար կամ պատկեր, որը ցուցադրվում է:
Չնայած մեդիայի վերաբերյալ մոտեցումները շատ են, հաճախ նաև ոչ
ամբողջական և իրարամերժ, այնուամենայնիվ, մի բան անժխտելի է. մեդիան
ազդում է մարդկանց գիտակցության, նրանց վարքագծի ու պատկերացումների
ձևավորման վրա:
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Մեդիայի կողմից բռնաբարության պատկերումը

Մեդիայի՝ գենդեր ձևավորելու

գործընթացը

այս

համատեքստում

ըմբռնելու համար պետք է դիտարկել, թե ինչպես է մեդիան պատկերում
բռնաբարությունը: Նման ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս հասկանալ, թե
ինչպես են կանայք գենդերացվում՝ հաճախ դիտարկվելով որպես զոհ, և թե
ինչպես են տղամարդիկ գենդերացվում ու հաճախ դիտարկվում որպես
հրահրող ու բռնության հիմնական պատախանատու:
Հաղորդակցության մասնագետ Լիզա Սուկլանզը ուսումնասիրել է այս
խնդիրը: Նա անդրադարձել է բռնաբարության աղմկահարույց երկու դեպքերի
լուսաբանմանը և կատարել է եզրակացություն, որ մեդիա լուսաբանումը
բռնաբարության և օրենքով դրա պատժելիության վերաբերյալ առաջարկում է
ֆրագմենտային հասկացություն: Մինչդեռ ֆիլմերում հստակորեն երևում է
բռնաբարության

զոհի անմեղ ու անկարող իրավիճակը: Այլ դեպքերի

ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ հաճախ մեդիայի նյութերում
բռնաբարողի դերում հանդես էին գալիս զոհի համար անծանոթ անձիք և ոչ թե
զոհի ծանոթը, մտերիմը կամ անգամ ամուսինը: Այս ամենի անտեսումը կարող
է հանգեցնել նրան, որ հասարակությունը մակերեսայնորեն գիտակցի խնդրի
բուն էությունը: Ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տալիս, որ հաճախ
իրականում զոհի դերում հանդես են գալիս ցածր դասի կանայք, որոնք ունեն
նաև ռասայական ընդգծվածություն, մինչդեռ այս ամենը չէր լուսաբանվում
մեդիայում: Կամ այս ամենին հակառակ՝ հաճախ նշվում է այն փաստը, որ
բռնաբարողը սևամորթ

է՝ կրկին այս ամենին ռասայական

երանգներ

հաղորդելով ու նպաստելով կարծրատիպերի ամրապնդմանը:
Բռնաբարություն ասվածը կարող է կրել նաև քաղաքական բնույթ:
Այդպիսի բռնությունը, ինչպես նաև կանանց նկատմամբ բռնության այլ
տեսակներ կիրառվում էին Կոսովո և Աֆղանստան ռազմականորեն մուտք
գործելու և այդ գործողություններն արդարացնելու համար:
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Հաճախ բռնաբարության դեպքերն արդարացվում են մեդիայի այն
մեկնաբանության շնորհիվ, որ իբրև կինն իր պահվածքի կամ հագուստի
միջոցով ազդել է և դրդել բռնաբարության: Այս թեման քննարկվել է նաև
գեղարվեստական ֆիլմերից մեկում «The Accused ’» ( 1988), որը հիմնված էր
իրական մի դեպքի վրա։ Վերջինս հստակորեն ցույց էր տալիս, որ բոլոր
պարագաներում իսպառ բացակայում էր կնոջ մեղավորությունը:

Հայացքներ և դիտարկումներ

Հետազոտությունների մի մեծ ծավալ էլ կենտրոնանում է մեդիայի՝
լսարան ձևավորելու եղանակների վրա: 1970-ական թվականներին երկու
զուգահեռ հետազոտություն կատարվեց, որը միտված էր բացահայտելու, թե
ինչպես է տեսողական (վիզուալ) մեդիան գենդերացնում դիտելու պրակտիկան,
ստեղծում

գենդերային

ընդունված

գաղափարախոսություն,

ազդում

գենդերային ինքնության վրա՝ ձևավորելով լսարանի պատկերացումներն ու
սպասելիքը: Հետազոտություններից առաջինը կենտրոնանում էր այն բանի
վրա,

թե

ինչպես

է

մեդիան

կոդավորում

լսարանը:

Իսկ

երկրորդ

հետազոտությունը հոգեվերլուծության միջոցով փորձում էր բացահայտել, թե
ինչպես է ֆիլմերի արտադրությունը հիմնականում ուղղված կամ կենտրոնանում տղամարդ հանդիսատեսի վրա: Եվ չնայած այս երկու հետազոտությունները լուրջ և սուր քննադատության արժանացան, դրանք անհերքելի մեծ հետք
թողեցին մեդիայի ուսումնասիրության վրա:
1972 թվականին BBC-ին թողարկեց մի հեռուստածրագիր՝ «Ways of
Seeing» անվանմամբ, որին անմիջապես հաջորդեց նույնակիր անվանումով
գիրքը: Գրքի հեղինակ Ջոն Բերգերը գրում է, որ կամերայի ստեղծումն ինքնին
մեծ ազդեցություն ունեցավ այն իրողության վրա, թե ինչպես են մարդիկ իրենց
դիտարկում, ինչպես են առհասարակ աշխարհին նայում: Վերջինս էական
փոփոխությունների ենթարկվեց հենց նույն տեսախցիկի և էկրանի ստեղծման
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պատճառով: Ըստ նրա՝ տեսախցիկը նաև չեզոքացրեց մինչ այդ գոյություն
ունեցող այն կարծիքը, որ պատկերները ժամանակից անկախ գոյություն ունեն,
այսինքն՝ տարածաժամանակային առումով անփոփոխ են: Իսկ այն միտքը, ըստ
որի՝ մարդն է տիեզերքի կենտրոնում, մի մոտեցում էր, որը ձևավորվել էր դեռևս
Վերածննդի ժամանակ, այժմ դարձել էր հարաբերական: Ջոն Բերգերը մի միտք
էր առաջ քաշում, որը երկար ժամանակ

շրջանառվում էր մի շարք

համատեքստերում․ տղամարդիկ գործում են, իսկ կանայք՝ հայտնվում,
տղամարդիկ նայում են կանանց, իսկ կանայք դիտարկում են իրենց որպես մի
առարկա, որին անընդմեջ նայում են տղամարդիկ: Սա ձևավորում է ոչ միայն
տղամարդկանց և կանանց միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունները, այլ
նաև այն, թե ինչպես են կանայք հենց իրենք իրենց վերաբերվում: Այսպես՝ կինն
ինքն իրեն դարձնում է նայելու և դիտելու առարկա: Կնոջը նայողը միշտ
արական սեռի հայացք ունի՝ անկախ այն բանից, նայողը հենց տղամարդ է․ թե
կին, չէ՞ որ հենց նույն կինն ինքն իրեն նայում է տղամարդու տեսանկյունից:
Ըստ

հեղինակի՝

թե՛

դասական

կտավներում,

թե՛

ժամանակակից

գովազդներում կանանց մարմինը որոշակի ձևով կաղապարման մեջ է
գտնվում՝ ըստ տղամարդ դիտողի կամ պատկերողի:
Բերգերի դիտարկումները մասամբ տեղին են և մի շարք մտորումների
առիթ են տալիս: Այնուամենայնիվ, նրա դիտարկումն ունի մի շարք սահմանափակումներ. այդ դիտարկումները կատարված են արևմտյան համատեքստում:
Իսկ այն, ինչ արևմտյան մշակույթում է հանդիպում, ոչ միշտ է գործում
արևելյան համատեքստում: Օրինակ՝ կնոջ մարմինը գրեթե միշտ քննարկման
առարկա է եղել արևմտյան համատեքստում, մինչդեռ Չինաստանում այդպես
չէ: Հեղինակը նաև անտեսում է այն, որ տղամարդու մարմինը ևս, 1990-ական
թվականներից սկսած, սկսել է հայտնվել էկրանին, օրինակ՝ տղամարդկանց
«Calvin Klein» ներքնազգեստի գովազդներում:
Եվ վերջապես այն կարծիքը, որ կանայք չեն գործում, այլ միայն
հայտնվում են էկրանին, մասամբ սխալ է, քանի որ նրանք իրապես մեծ ջանք
են գործադրում այդ ամենի վրա աշխատելիս, որը և´ էներգատար է, և´
418
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ժամանակատար:

Բերգերի

այս

մոտեցումն

առ

այսօր

էլ

բավականին

արդիական է մնում:

Հայացք

Բերգերի մոտեցմանը զուգահեռ մի այլ մոտեցում առաջացավ, որը դեռ
երկար

ժամանակ

մի

շարք

այլ

աշխատություններում

կմնա

որպես

ամենաշատը հնչած մոտեցում: Աշխատության հեղինակն էր Լորա Մուլվին։
Նա, կիրառելով հոգեվերլուծության տեսությունը, նշում է, որ ֆիլմը ոչ միայն
ընդգծում է, թե ինչպես կինը պետք է արտաքնապես լինի, այլ նաև այն, թե
ինչպես պետք է կինն իրեն դիտարկի ֆիլմի միջոցով: Այն, թե ինչպես են
տեսախցիկը, էկրանը, լսարանը և արական կերպարը դիտարկում կնոջը,
տղամարդուն շնորհում է ակտիվ կատարողի դեր, իսկ կնոջը՝ պասսիվ:
Մուլվի համար կինոդիտարկումը բացառապես արական մոտեցում էր
ենթադրում: Մուլվիի տեսությունը ևս քննադատության ենթարկվեց, որովհետև
այն համընդհանուր բնույթ էր կրում և ընդհանրացնում էր բոլոր հայացքներն
ու դիտարկումները: Այն անտեսում էր մի շարք այլ հնարավոր հայացքներ ու
դիտարկումներ, այդ թվում՝ կանանց և տրանսգենդերների կողմից:
Հետազոտող Բրենդա Կուպերը հերքում է այս տեսությունը՝ ասելով, որ
միևնույն հաղորդագրությունը, այս պարագայում՝ ֆիլմը, տարբեր կերպ են
մեկնաբանվում տղամարդու ու կնոջ կողմից, հետևաբար խոսել միայն արական
դիտարկման

ու

հայացքի

մասին,

սխալ

է:

Եվ

չնայած

մի

շարք

քննադատություններին՝ Մուլվի տեսությունը մնում է ամենալայն տարածումն
ունեցող տեսություններից մեկը ոլորտում:

Հակադիր հայացք և դիտարկում
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Մարդը պետք է լինի ակտիվ ընթերցող ու մեկնաբանող և ոչ թե այս կամ
այն հաղորդագրության (անկախ ձևից և տեսքից) պասսիվ ընկալող, որպեսզի
դառնա քննադատ ընթերցող և կարողանա ճիշտ գնահատել այս կամ այն
աշխատությունը: Այս ամենը բել հուքը բնութագրել է որպես հակադիր հայացք :
Թեև նրա դիտարկումը մասնավորապես կենտրոնանում է սևամորթների
հայացքի և մոտեցման վրա, բայց այն պարունակում է նաև տարրեր, որոնք
տարածվում

են

գենդերի,

աֆրոամերիկացիները

սեռի

կարող

և

սեռականության

են

մերժել

վրա:

աշխարհը

Օրինակ՝
դիտարկել

սպիտակամորթների տեսանկյունից, կանայք կարող են մերժել աշխարհին
նայել

տղամարդկանց

տեսանկյունից,

ԼԳԲՏ-ները՝

հետերոսեքսուալների

տեսանկյունից: Այս ամենն իր հերթին ստեղծում է հակադիր հայացքներ ու
դիտարկումներ: բելը կոչ է անում սպիտակամորթներին կամ, ինչպես ինքն է
անվանում, ոչ սևամորթներին մի կողմ

թողնել սևամորթների մասին

պատկերներ ստեղծելու և թելադրելու ձգտումը, վերահարցադրել և վերանայել
իրենց դիտարկումները, այլապես նրանք կարող են ստեղծել մի այնպիսի
դիրքորոշում, որը կարող է դառնալ գերիշխող և շատերի համար ճնշող: Այս
ամենը հաղթահարելու համար հարկավոր է հակադիր հայացք ունենալ և
ձևավորել տարբեր տեսակետներ: Նա նշում է նաև, որ մարդը պետք է գիտակցի,
որ ինքը ոչ միայն մշակութակիր է, այլ նաև մշակութաստեղծ, հետևաբար նա
ինքը կարող է ընտրել, թե որ հաղորդագրությունն է ինքն ընդունում, որը՝
մերժում: Մարդը պետք է դառնա քննադատ և ոչ թե մշակույթի պասսիվ կրող:
Եվ վերջապես հակադիր հայացքը հնարավորություն է տալիս սոցիալական
քննադատությունից անցնելու քաղաքական՝ ներազդելու ունակ գործողության:
Հանրային մշակույթի ուսումնասիրությունը նպատակ չի հետապնդում
միայն ուսումնասիրելու և քննադատելու մեդիա պատկերները, այլ նաև
որոշակի

փոփոխություն

այլընտրանքներ,

որոնք

առաջ

բերելու,

հնարավորություն

ստեղծելու
կտան

այլ

պատկերներ՝

մարդկանց

առկա

պատկերների կողքին այլ պատկերներ էլ տեսնելու և դիտարկելու: Եվ եթե
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մշակութային քննադատությունը փոփոխություն չի ենթադրում, ապա այն
ավելին չէ, քան զուտ ժամանցային գործունեությունը:

Մեդիան՝ որպես ձևավորման և ազատագրման միջոց

Արտաքնապես միայն կաղապարման միջոց թվացող մեդիան իրականում
կարող է նաև ազատագրման միջոց լինել, եթե մասնակիցը միայն պասսիվ
դերում

հանդես

չի

գալիս,

այլ

նաև

ակտիվորեն

մասնակցում

է

հաղորդագրության մեկնաբանման գործընթացին՝ ոչ ակտիվ դեր չստանձնելով:
Այս ամենի վառ ապացույցն են ռոմանտիկ վեպերի ընթերցանությունն ու
դրանց պահանջը իգական լսարանի կողմից: Երկար տարիներ նման վեպեր
անտարբերության են մատնվել և լուրջ քննարկումների չեն ենթարկվել: Դրանք
երկար

ժամանակ

համարվել

են

ցածր

ժանրի

գործեր,

որոնք

զուտ

երևակայություն էին ներկայանցում և ուրիշ՝ ոչինչ: Բայց դրանք իրականում
ներկայացնում

են

կնոջ՝

իրականության

և

ոչ

իրականի

վերաբերյալ

հարաբերությունն ու վերաբերմունքը:
Կարեն Միտչելը հարցազրույց է անցկանցրել մի շարք կանանց հետ,
որոնցից շատերը կարդում են ռոմանտիկ վեպեր այն պատճառով, որ իրենց
հետաքրքում է ազատագրված կնոջ կերպարը, որն իրեն հավասար զուգընկեր
է փնտրում. այս ամենը ամբողջապես հակադիր է այն կերպարին ու
հարաբերություններին, որոնք ավանդական մեդիան է ցուցադրում՝ թույլ և
հնազանդ հերոսուհի, ագրեսիվ և հանդուգն հերոս: Եվ քանի որ կանայք են
հիմնական սպառողները, նրանք կարող են դառնալ նաև այդ վեպերի
վերագրողները և վերարտադրողները՝ այդպիսով իսկ վերաձևավորելով
առնականության և կանացիության մասին պատկերացումները: Եվ ահա հենց
այս ռոմանտիկ վեպերում ու վիպակներում կանայք կարող են հասնել
ազատագրման: Այս ամենը գործում է նաև հեքիաթների պարագայում, անգամ
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երբ այդ հեքիաթներում ավանդական հետերոսեքսուալ հարաբերություններ են
պատկերված:
Պետք է միշտ հիշել, որ սպառողականություն ենթադրող արտադրանքները միշտ էլ գերիշխող և թելադրող սկզբունքներ ունեն, մինչդեռ առևտրային
շահ

չհետապնդող

արտադրանքները՝

դրամա,

կիբերտարածությունը,

հանրային ռադիոն, հիմնականում ավելի շատ ազատագրող պետք է լինեն, քան
թե ճնշող: Քննարկման այս մասում մենք խոսում ենք առևտրային շահ
հետապնդող արտադրանքների մասին, որոնք լայնորեն տարածում ունեն
հասարակության անդամների շրջանում:
Հատկապես

քննարկվում

է

առնականության

հարցը,

որովհետև

գենդերային հաղորդակցությունը միայն կանանց ու կանացիության մասին չէ:
Այսպիսով՝ գենդեր ասելով՝ մենք նկատի ունենք նաև տղամարդկանց ու
առնականությունը և ոչ թե միայն կանանց ու կանացիությունը, չնայած այս
ամենը

պետք

է

ուսումնասիրվի

մեկը

մյուսի

հետ

համեմատական

կարգավիճակում և ոչ թե առանձին:
Այս քննարկումը ներառում է մի քանի մաս՝ 1․ գենդերը ձևավորվում է
մեդիայի կողմից, և որ մեդիայի կողմից գենդերային պատկերումները միշտ
փոփոխական են, 2․ գենդերի սահմաններն անընդմեջ փոփոխվում են հենց այդ
մեդիայի միջոցով:

Եվ ի վերջո նորագույն տեխնոլոգիաները հակված են

վերարտադրելու գենդերային հին դինամիկան:

Գենդերը՝ անընդմեջ փոփոխվող, ձևավորման ենթակա տարր

Մեդիայի կողմից առնականության

ձևավորումն ու ներկայացումը

հաճախ տեղի են ունենում ամսագրերում, որոնք տղամարդկանց մասին են և
տղամարդկանց մարմիններ են ներկայացնում: Առնականության դիսկուրսները սկսվում են շրջանառվել ամսագրերի կողմից: Այն հարցին, թե ինչու են
տղամարդիկ սկսել նույնպես հայտնվել ամսագրերում, կարող է հետևյալ
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բացատրությունն ունենալ. ժամանակին, երբ առնականության միայն մի
հիմնական ձև էր առկա, իսկ մյուս բոլոր այլընտրանքային ձևերը հերքվում էին,
տղամարդը կարիք չուներ ապացուցելու, որ նա տղամարդ է: Մինչդեռ այժմ, երբ
ժամանակակից աշխարհում առնականության մի շարք այլընտրանքային
ձևերի առկայությունն անժխտելի է, տղամարդիկ ևս կարիք են զգում
վերահաստատելու իրենց դիրքերը և առնականությունը:
Չնայած մեդիան շատ հաճախ ավանդական գենդերային նորմեր է
թելադրում ու վերահաստատում, ժամանակակից մեդիան առավելապես
քննադատական հայացք ունի այս ամենի վերաբերյալ: Մարդը պետք է
գիտակցության քննադատական գիծ ձեռք բերի՝ այս ամենը նկատելու համար։

Ճգնաժամային առնականություն կամ առնականությունը
ճգնաժամի մեջ

Մասնագետներից

ոմանք,

այդ

թվում՝

Գաունթլետը,

կողմ

են

առնականության ապակայունացմանը և այլընտրանքային ձևերի առաջացմանը, միևնույն ժամանակ մի շարք այլ մասնագետներ պնդում են, որ այդ
ամենն առաջացնում է ճգնաժամային առնականություն, կամ առնականությունը տանում է դեպի ճգնաժամ: Իրականում այդքան կարևոր է ոչ թե
առանականության ճգնաժամային փուլում գտնվելու հարցը, այլ այն, որ
մեդիան այն ներկայացնում է ճգնաժամային փուլում: Եվ չնայած, որ մեդիան
իրականում շատ է շահարկում գենդերային տարբեր ձևերի առկայությունը, այն
ոչ միշտ է բոլորի կողմից հավասարապես ընդունվում:
Գեղարվեստական կերպարի վերլուծությունն ու քննությունը՝ որպես
իրական առնականության օրինակ, տեղին չէ: Բայց առնականությունը
պարտադիր չէ ուսումնասիրել իրական տղամարդու կերպարով, այլ բավական
է հանրային մշակույթում ուսումնասիրել առնականության վերաբերյալ
դիսկուրսները: Այս ամենի նպատակն է բացահայտել, թե ինչպես է մեդիան
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ձևավորում սոցիալական պատկերներ: Կարևոր է հստակ պատկերացնել, որ
առնականությունը կանացիության նման անկայուն երևույթ է և փոփոխման
ենթակա է տարածաժամանակային առումով: Միաժամանակ այս ամենը
ռասայականացված է և դասային տարրեր է պարունակում:

Առաջադիմական դիտարկումներ և պատկերումներ

Վերջին տասնամյակներում հեռուստատեսությամբ շատ է ցուցադրվում
և ընդգծվում այն գաղափարը, որ հայրերը վերջին տասնամյակների ընթացքում
դարձել են երեխաների հիմնական խնամակալները: Այս ամենը ունի սոցիալտնտեսական մի շարք հիմքեր: Հեռուստատեսությունը ներկայացնում է ոչ թե
միասեռական,

այլ

հետերոսեքսուալ-հետերոնորմատիվ

հայրերի,

որոնք,

հիմնականում որոշ տնտեսական պայմաններից ելնելով, իսկ երբեմն էլ՝ այլ
պատճառներով, նախընտրում են մնալ տանը և հոգ տանել երեխաների մասին,
մինչդեռ սրան զուգահեռ կանայք սկսում են ավելի բարձր պաշտոններ
զբաղեցնել և մեծ գումարներ վաստակել, բայց «պարոն մայրիկի» կերպարը
սկսել է անհանգստացնել ավանդական նորմերին հետամուտ եղող մարդկանց:

Նորագույն տեխնոլոգիաները և գենդերային հին նորմերը

Չնայած այսօր համացանցը մեր առօրյա կյանքի մի մասն է դարձել, և
մեզանից շատերը չեն էլ կարող պատկերացնել իրենց կյանքն առանց
համացանցի, իրականում այն այնքան էլ հին երևույթ չէ: Էլեկտրոնային
ծառայությունները տարիներ առաջ հասանելի էին միայն գործնական ու
ակադեմիական նպատակների համար, և միայն 1980-ական թվականներին այն
դարձավ լայնորեն տարածված երևույթ զարգացած երկրներում: Եվ թվում էր,
որ այս տիրույթը՝ կիբերտարածությունը, զերծ կմնա ռասայական, սեռական,
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գենդերային խտրականությունից, մինչդեռ ժամանակը ցույց տվեց, որ դա
իրականում այդքան էլ այդպես չէ:
Մասնագետների կարծիքով՝ գենդերը, ռասան, կրթությունը և այլ
ինքնություններ ազդում են այն բանի վրա, թե ինչ է մարդն առցանց կատարում:
Նրանք, ովքեր ենթակա դասի են պատկանում, ավելի հակված են համացանցը
հանրային վայրերում, մասնավորապես

դպրոցում, սրճարանում և այլուր

օգտագործելուն: Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նման մարդիկ
ոչ միշտ մուտք ունեն համացանց սեփական տարածքից, օրինակ՝ տնից:
Վերոհիշյալ համատեքստում հարց է առաջանում. արդյո՞ք համացանցը
ռասակայանացված է և գենդերային (սեռային) տարրեր չի ենթադրում:
Իրականում ռասան և այն պարունակող կամ ենթադրող տարրերն առկա
են համացանցում: Նախ առցանց ռասան ենթադրվում է, որ սպիտակամորթ է:
Մասնագետները նշում են, որ մի շարք կայքեր, այսպես ասած, խոստանում են
«ռասայազերծ»

լինել,

բայց

ավատորները

միանշանակ

ակնհայտորեն

ռասայականացված են:
Սեռը նույնպես առկա է համացանցում: Հաշվի առնելով մի շարք
հանգամանքներ, այդ թվում՝ ռասա և տարիք, կանանց թիվը որպես օգտատեր
ավելի մեծ է, քան տղամարդկանցը: Երիտասարդ կանայք ավելի հակված են
առցանց լինելուն, քան երիտասարդ տղամարդիկ, և հակառակը, մեծահասակ
տղամարդիկ ավելի հակված են առցանց լինելուն, քան մեծահասակ կանայք:
Բայց կանայք ու տղամարդիկ կարող են տարբեր պատճառներով օգտվել
համացանցից: Տղամարդիկ այն օգտագործում են տեղեկություն ստանալու և
զվարճանքի համար, մինչդեռ կանայք՝ հաղորդակցվելու: Այն, որ ժամանակին
համացանցն ընկալվում էր որպես տղամարդու տիրույթ, այժմ այդքան էլ
այդպես

չէ.

այն

հավասարապես

կանանց

համար

է:

Համացանցը

օգտագործվում է սոցիալական և հասարակական աջակցության համար:
Եվ չնայած այժմ նույնչափ կին օգտատեր կա, որքան տղամարդ,
իրականում այդպես չի գիտակցվում: Օրինակ՝ հավասար քանակով կին
բլոգերներ կան, բայց իրականում հաճախ խոսվում ու նշվում է տղամարդ
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բլոգերների մասին, մինչդեռ իրականում վերլուծության են ենթարկվել միայն
տղամարդ բլոգերների գրածները, իսկ կին բլոգերներն ուղղակի անտեսվել են՝
այդպիսով իսկ սեքսիստական մոտեցումներ ձևավորելով բլոգ ասվածի
վերաբերյալ:

Եզրակացություն

Մեդիան կարող է ազատագրել, ինչպես նաև կաղապարել գենդերը:
Մեդիա ներկայացումները հիմնականում կարծրատիպեր են թելադրում:
Մարդիկ շարունակաբար դիտում են ֆիլմեր, կարդում են ռոմանտիկ վեպեր և
պատմվածքներ, վայելում այս կամ այն գովազդը, բայց իրականում վտանգը
նրանում է, որ մարդիկ այս ամենը կատարում են անքննադատաբար:
Մասնակիցները սկսում են հանդես գալ որպես պասսիվ, այլ ոչ թե ակտիվ
գործողներ: Եվ չնայած մեդիայի բոլոր ձևերն են կարևոր, պետք է հասկանալ,
որ մեդիան ինքնին ինստիտուտ է: Եվ չնայած

պատկերները, տեքստերը,

հաղորդագրությունները կարևոր են, բայց առավել կարևոր է նաև այդ ամենի
վերաբերյալ

քննադատական

ընկալումն

ու

հայացք

վերլուծությունը

ձևավորելու

պետք

է

փաստը:

նաև

Այդ

ամենի

համակարգի

ու

քաղաքականության փոփոխություն ենթադրի, այլապես այդ ամենը քիչ արժեք
կներկայացնի:
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