Սույն հրատարակությունը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ
Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Այստեղ արտահայտված
տեսակետները /կամ նյութի բովանդակությունը/ միմիայն հեղինակներինն են և
պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
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Course “Social Construction of Gender”
MA Course
Course description: The course explores the ways in which gender conceptualized as
a social construct viewing it not as a fixed or static identity but as a product that is
constructed and performed in interaction. Course readings focus on sociological theories,
mainly on social constructionist approach to show how gender arises out of our everyday
interactions and is shaped by different domains of social life.

Readings


Talcott Parsons, «Age and Sex in the Social Structure», in Talcott

Parsons,
Essays in Sociological Theory. Pure and Applied (Glencoe, Illinois: The Free
Press, 1949), pp. 218-232;


E. Goffman, Frame Analysis of Gender, in C. Lemert and A.

Branaman,

eds.,

Goffman Reader. (Oxford, Blackwell Publ., 1997), pp. 201-208;


E. Goffman, Gender Display, in C. Lemert and A. Branaman, eds.,

Goffman Reader (Oxford, Blackwell Publ., 1997), pp. 208-227.


Chris Brickell (2006). The sociological construction of gender and

sexuality. The Sociological Review, Volume 54, Issue 1, pages 87–113


Candace West and Don H. Zimmerman, Doing Gender. The social

construction of gender, edited by J. Lorber, S. Farrell, 1991, pp.13-37

Course “Gender and Communication”
MA Course
Course description: This course sets, as its trajectory, an exploration of theoretical
grounds and ways/methods of analyzing relationship between communication and gender in
contemporary social life. This course examines the differences between sex and gender, the
intersection of gender and culture, and theories of how we become gendered. It contends that
much of what is assumed as natural/unnatural with regard to gender is socially constructed,
3

communicated, and performed in our everyday lives. This course reviews how gender (in all
its multiplicities) is communicated in social institutions, identity, media and cyberspace.

Readings


Chap. 2, DeFrancisco and Palczewski (2007). Communicating

gender diversity: A critical approach, pp. 27-60


Chapter 7, Controversies in Contemporary Advertising, by Kim

Bartel Sheehan (2013), Second Edition, SAGE Publications, pp. 89-110


Chapter 5, Media Effects: Advances in Theory and Research,

edited by Jennings Bryant, Dolt Zillmann, 2002, Mahwah, New Jersey, pp. 7488


Chapter 1, Wood, J. T. (2013). Gendered lives: Communication,

gender, and culture (10th ed.) Boston: Wadsworth., pp. 13-37


“Feminist Standpoint Theory and muted group theory”, by J.

Wood, Women and language, vol 28, no. 2, pp. 61-64


Russo, A. (2006). The Feminist Majority Foundation’s

campaign to stop gender apartheid: The intersections of feminism and
imperialism in the United States. International Feminist Journal of Politics, 8,
pp. 557-580


L Kendall (1998), Meaning and Identity in "Cyberspace": The

Performance of Gender, Class, and Race Online, Symbolic Interaction, v. 21,
n. 2, pp. 129-153. JAI Press, Inc.


Jane E. Workman, Seung-Hee Lee (2011),

Materialism,

fashion consumers and gender: a cross-cultural study. International Journal of
Consumer Studie, Vol. 35, Issue 1, pp. 50-56
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Գենդերի սոցիալական կառուցակցումը
(առարկայական ծրագիր)
Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory. Pure and Applied
Տարիքի և սեռի ըմբռնումները ԱՄՆ-ի սոցիալական
կառուցվածքում
Տ. Պարսոնս

Հետաքրքրաշարժ կետեր՝ տղամարդու, կնոջ և երիտասարդության
մշակույթները մեր հասարակությունում: Թիկնեղ տղամարդու և սնդուսափայլ
(գլամուր)

աղջկա

Ամերիկայում:

նշանակալիությունը:

Գերմանական

Ծերերի

մշակույթը

ընդդեմ

օտարացման
ամերիկյանի:

երևույթը
Հասուն

տղամարդու որակավորումը ընդդեմ երիտասարդության շրջանակներում
«հասարակ մարդու» արժեքներին: Կանանց՝ հրապուրիչի, լավ ուղեկցի և
ընտանիքի դերերը: Սեռային դերերը գնալով նմանվո՞ւմ են իրար, թե՞
տարբերվում միմյանցից: Սեռերի դերը և ընկերակցության պահպանման
դժվարությունը ժամանակակից ընտանիքներում:
Մեր
ցանկացած

հասարակությունում
պարագայում,

տարիքային

բացառությամբ

աստիճանակարգումը

կրթական

համակարգի,

չի

ներառում տարիքի ձևային (ֆորմալ) տարբերակում, այլ այն հանդես է գալիս
կառուցվածքային այլ տարրերի հետ միահյուսված: Ինչ վերաբերում է դրանց,
վերջիններս շատ առումներով վկայակոչման կարևոր կապող օղակներ են և
միաժամանակ

նաև

դասակարգման

կիզակետեր:

Ներկայումս

դրանցից

ամենակարևորներն են` ազգակցության կառուցվածքը, ֆորմալ կրթությունը,
զբաղվածությունը և համայնքային մասնակցությունը:
Որպես կանոն՝ տարքային խմբերը սահմանվում են մոտավոր ձևով, ոչ
հստակորեն: Իհարկե, դա չի նշանակում, որ վերջիններիս կառուցվածքային
նշանակությունը

տուժում

է

դրանից:

Բոլոր

հասարակություններում

ցանկացած անհատի նախնական կարգավիճակը վերջինիս՝ որպես երեխա
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կարգավիճակն է` տրված ազգակցական միավորման համատեքստում: Մեր
հասարակությունում, այնուամենայնիվ, այս համընդհանուր (ունիվերսալ)
ելակետը կիրառվում է տարբեր ձևերով: Չնայած վաղ մանկության շրջանում
սեռով

պայմանավորված

այնուամենայնիվ

բազում

հստակ

տարբերակում

միանման

չի

համակարգերում

նկատվում,
երեխաների

հարաբերականորեն սուր սեգրեգացիոն գործընթացների սկիզբը բավականին
վաղ շրջանում է նկատվում:
Մեր հասարակությունը նշանակալի է այնքանով, որքանով տվյալ
հասարակությունում բոլոր երեխաների հանդեպ, անկախ սեռից, հիմնարար
հարցերում միևնույն տեսակի վերաբերմունք է դրսևորվում: Սա հատկապես
ակնառու է երկու կողմերի արտոնությունների և պատասխանատվությունների տեսանկյունից:
Հարկ է նշել, որ քույր-եղբայր փոխհարաբերություններում հիմնական
տարբերությունները, որպես կանոն, պայմանավորված են լինում տարիքով:
Հինգ տարեկան և ութ տարեկան երեխաներն ունեն իրենց տարիքին
համապատասխան արտոնություններ և պատասխանատվություններ՝ անկախ
նրանից, թե ով է նրանց ավագ, միջնեկ կամ կրտսեր քույրը կամ եղբայրը:
Այսպիսով՝ տարիքով ավելի մեծ երեխայի հանդեպ յուրահատուկ
վերաբերմունքի

ցուցաբերումը

ոչ

մի

պարագայում

չի

կարող

պայմանավորված լինել միայն այն հանգամանքով, որ վերջինս առաջին
երեխան

է

եղել

պայմանավորված

ընտանիքում:
մի

շարք

Իհարկե,

գոյություն

տարբերություններ՝

սկսած

ունեն

սեռով

հագուստից,

ընդունված խաղերի ընտրությունից և այլն: Սակայն հատկանշական է, որ
քաղաքային միջին և բարձր դասակարգերում փորձ է արվում նվազեցնելու
այդ տարբերությունները:
Այսպիսով՝ ստացվում է այնպես, որ ընդհանուր առմամբ երեխաների
համար ընդունված խաղացանկը գրեթե նույնն է լինում թե՛ արական և թե՛
իգական սեռի երեխաների դեպքում: Թերևս այն, ինչ հանդիսանում է
ամենաուշագրավ սեռական խտրականության դրսևորումը, ոչ ավելին է, քան
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հասուն

տարիքում

գենդերային

դերերի

բազմատեսակացման

(դիվերսիֆիկացիայի) արտացոլումը: Ավելին, հաճախ աղջիկների՝ շատ
հարցերում

հարաբերականորեն

համաձայն

հասուն

բացարձակ

փաստ:

մարդկանց
Ի

հնազանդ

լինելու

ակնկալիքների,

հակադրություն

հակվածությունը,

դիտարկվում

դրան,

ըստ

է

որպես

հասարակության

սպասումների, տղաները հնազանդ չպետք է լինեն: Ավելին, նրանք պետք է
խախտեն կարգապահության կանոնները և արհամարհանք ցուցաբերեն
մեծահասակների հեղինակության ու սպասումների հանդեպ: Գոյություն
չունի լայն տարածում ունեցող որևէ արտահայտություն, որը համարժեք կլինի
«անկարգ

տղա»

հասկացողությանը:

Իհարկե,

սա

մասամբ

կարող

է

բացատրվել նրանով, որ աղջիկների դեպքում դեռևս վաղ տարիքից հնարավոր
է տարբեր ասպեկտներում ուղղակիորեն ներգրավվել հասուն կանացի
դերերում:
Մայրերի՝ ավելի շատ տանը գտնվելու փաստը հանգեցնում է նրան, որ
վերջիններիս բոլոր գործողությունները ավելի նկատելի են և հասկանալի
աղջիկների համար: Իհարկե, հնարավոր է նաև, որ այդ գործողություններից
շատերի դեպքում աղջիկները ակտիվորեն մասնակցեն և շատ օգտակար
լինեն, հատկապես, երբ խոսքը գնում է քաղաքային միջին դասերի մասին,
որտեղ հայրերը գրեթե տանը չեն լինում: Նրանք, այլ վայրում աշխատելով,
հնարավորություն չեն ընձեռում իրենց որդիներին հետևելու իրենց հայրերի
աշխատանքներին
մասնակցություն

կամ

դրանցում

ունենալու:

դեռևս

Ստացվում

է

գործառույթները տղա երեխաների համար
հարաբերականորեն վերացական բնույթ:
գործառույթները

իմաստային

առումով

վաղ

տարիքից

այնպես,

որ

ուրույն

տղամարդու

կրում են անհասկանալի և
Սա նշանակում է, որ այդ

դառնում

են

երեխայի

համար

անհասանելի: Նման իրավիճակում տղան հնարավորություն չի ունենում
տղամարդու դերային սպասումների խոր իմաստային ընկալման և տվյալ
դերով

պայմանավորված

վերլուծության

համար

գործողություններում

անհրաժեշտ
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ներգրավվելու:

դերիֆիկացիան

հնարավոր

Այս
կլինի

ստանալ մեր հասարակությունում գյուղական իրավիճակի ուսումնասիրման
շնորհիվ: Կա ստեղծված տպավորություն, ըստ որի՝ գյուղացի տղաները
հակված են «լավը» լինելու այն իմաստով, որը ամենևին էլ բնորոշ չէ նույն
հասկացողությանը քաղաքի տղաների պարագայում:
Արտոնությունների և պատասխանատվությունների հավասարության
գնահատումը միայն տարիքային չափանիշով, առանց ներառելու ծննդյան
կարգը, պրոյեկտվում է կյանքի շրջանի միայն մի հատվածի վրա: Լիարժեք
մեծահասակի կարգավիճակը, այնուամենայնիվ, մասնագիտական կառույցի և
սեռերի միջև ասիմետրիկ կապի շնորհիվ լուրջ փոփոխության է ենթարկվել:
Իհարկե, մինչ օրս գոյություն ունեցող անհավասարության ամենաակնառու
արտացոլումներից ու խորհրդանիշներից է գենդերային դիֆֆերենցացիայի
բացակայությունը ֆորմալ կրթության գործընթացներում, քանի որ այն
հստակորեն մասնագիտական չէ:
Այսպիսով՝ տարբերակման դրսևորումը քոլեջներում առաջին հերթին
ներկայացնում

է

անհատական

կարողություններով,

այնուհետև

դասակարգային պատկանելիությամբ և ի վերջո դիտարկվում է որպես սեռով
պայմանավորված մի գործընթաց: Իհարկե, կարող ենք պնդել, որ գոյություն
ունի ուժեղ արմատավորված նմուշ, համաձայն որի՝ ընտանիքի բոլոր
երեխաներն ունեն որակյալ կրթություն ստանալու իրավունք, իրավունք, որը
պայմանավորված

է

պատկանելիությամբ,

տվյալ

երեխայի

ընտանիքի

դասակարգային

նաև

վերջինիս

անհատական

ինչպես

կարողություններով:
Այսպիսով՝ գենդերային խտրականության (դիսկրիմինացիայի) մասին
կարող ենք նշել միայն, երբ խոսքը գնում է մասնագիտական կրթության
մասին: Այս առումով հատկապես նշանակալի է այն, որ լիբերալ կրթության
ոլորտում հավասար վերաբերմունք են ցուցաբերում` անկախ անհատի սեռից:
Քանի որ մեր հասարակության ողջ սոցիալական կառուցվածքում առկա է
տարբերակման

միտում

մասնագիտական

այն

ոլորտներում,

որոնցում

(հատկապես ոչ ֆորմալ հասարակական կյանքում) ընդհանուր առմամբ
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որոշակի մարդկանց տիպերն ու արժեքներն են գերակայող և տվյալ
հարթության

վրա,

այդ

պարագայում

դա

կանվանենք

համայնքային

մասնակցություն: Չնայած նրան, որ հավասար վերաբերմունքի ցուցաբերման
այս օրինակը հիմնականում գոյություն ունի տարիքային
մանկությունից

պատանեկություն

առանձնահատկություններ
պայմանավորված

են

դերային

ի

անցման

հայտ

գալիս

սպասումների

և

բոլոր խմբերում,
փուլում

խախտում

նոր
գենդերով

համաչափությունը:

Ավելին,

հետագայում ամուսնությունը իր հետ բերում է հասուն մարդուն արդեն
վերագրվող մի շարք նոր պարտականություններ և սպասումներ: Իհարկե,
նմանատիպ փոփոխության մի փաստ է ուղեկցողի (chaperonage) պրակտիկան:
Վերջինս ենթադրում է մեծահասակների կողմից աղջկա պաշտպանության և
վերահսկողության գործընթացների համախմբություն, որը առկա չէ նույն
տարիքի տղաների դեպքում: Տղաները նման գործընթացում ներգրավվում են
միայն իրենց դասին պատկանող աղջիկների հետ շփվելիս: Հավասար
վերաբերմունքի

դրսևորման

այս ձևափոխությունը (մոդիֆիկացիան) իր

տարածումն է գտել գիշերօթիկ դպրոցներում և քոլեջներում ուսանող կանանց
անձնական կյանքի վերահսկողությամբ: Անառարկելի նշանակություն ունի
այն փաստը, որ այն արժեքազրկվում է ոչ միայն իր արդյունավետությամբ,
այլև

որպես

այնումենայնիվ,

իդեալական

նմուշ:

նշանակալի

Դրա

սեռով

գոյությունը

մեր

անցյալում,

պայմանավորված

դերային

տարբերակման հրովարտակում (մանիֆեստացիա) է: Կարևոր լույս կսփռվի
վերջինիս գործառույթների վրա, եթե
մեջ

դրվի

Լատինական

պարբերաբար այն

Ամերիկայի

երկրների

համեմատության
հետ,

որտեղ

անհամաչափության այս տեսակը ավելի շատ է աչքի զարնում, քան մոդեռն
ժամանակների այս երկրում: Այն ի հայտ է գալիս պատանեկության շրջանում,
որտեղ առաջին անգամ սկսում է զարգանալ նմուշների և վարքային
տեսակների մի համախմբություն: Վերջինս ներառում է տարիքով և սեռով
պայմանավորված դերերի մի շատ բարդ համակցություն: Սրանք միասին
անվանում են «երիտասարդության մշակույթի» երևույթ: Վերջինիս տարրերից
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(էլեմենտներից) մի քանիսը վերագրվում են նախապատանեկան փուլին,
մինչդեռ մնացածը` հասունության մշակույթին:
համադրությունը,

կապված

առանձնահատուկ

է

և

կոնկրետ

խիստ

բնորոշ

Սակայն յուրահատուկ

տարիքային
ամերիկյան

խմբի

հետ,

հասարակությանը:

Հավանաբար երիտասարդության մշակույթի միակ լավագույն հիմնավորումը
վերջինիս հակադրությունն (կոնտրաստն) է հասուն տղամարդու դերի
գերակայող նմուշին: Նշված դերում հակադրվելով պատասխանատվության
աստիճանին՝

երիտասարդության

անպատասխանատվության:

մշակույթը

Վերջինում

քիչ

թե

գերիշխում

շատ
է

հակված

«լավ

է

ժամանակ

անցկացնելու» գաղափարը, որի շրջանակներում շեշտը դրվում հակառակ
սեռի հասարակական գործունեության ծավալման ներգրավվածության վրա:
Երկրորդ բնութագրիչը տղաների պարագայում սպորտի կարևորումն է,
որն իր հերթին նվաճումների և մրցակցության մի ուղի է: Այն հակադրվում է
հասուն

տղամարդկանց

ձեռբերումների՝

մասնագիտական

և

պրակտիկ

հմտությունների առաջնային չափանիշներին: Դա հանգեցնում է հասուն
անձանց վերաբերող ամեն ինչի նկատմամբ հետաքրքրության կորստի,
ինչպես նաև վերջիններիս վերագրվող կարգապահությանը և սպասումներին
անհնազանդ

լինելու

միտման:

Բացի

նշվածներից՝

մարզական

խիզախությունը՝ տղամարդու երիտասարդական մշակույթին բնորոշ նմուշը,
շեշտը կարծես թե դնում է գրավչության որոշակի հատկանիշների

արժեքի

վրա՝ հատկապես կապված հակառակ սեռի հետ: Միանշանակ այն ավելի շատ
ընդհանուր հումանիստական նմուշ է, քան կոնկրետ գործողություններ
կատարելու իրավասություն: Նմանօրինակ կարծրատիպերը, ինչպիսիք են
«թիկնեղ տղայի» կարծրատիպը, այս տեսանկյունից կարևոր նշանակություն
են ստանում: Կանանց տեսանկյունից համապատասխանաբար կա սեռական
գրավչության

ուժգնացման

միտում՝

դյութող

աղջկա

նմուշի

բազում

տարբերակների միջոցով: Չնայած նրան, որ այս երկու նմուշների միջև
դիտարկվում է սեռով պայմանավորված բևեռացում, ինչպես, օրինակ, հայտնի
մարզիկի և հասարակության կողմից ճանաչված ու սիրված աղջկա միջև,
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այնումենայնիվ դրանք որոշակի մակարդակում միմյանց փոխլրացնում են:
Սա պայմանավորված է նրանով, որ երկու օրինակներն էլ շեշտը դնում են մի
անհատականության

որոշակի

բնորոշ

հատկանիշների

վրա՝

որոշակի

արժեքների արտահայտման առումով և ոչ թե գործիքային նշանակությամբ:
Նման իրավիճակի մի այլ հատկանիշ է այն աստիճանը, որում վերջինս
բյուրեղանում է ֆորմալ համակարգում: Կարելի է պնդել, որ քոլեջները
հեղինակության

տարածման

հիմնական

կենտրոններն

են:

Նմանատիպ

դրսևորումների ամենաակնառու օրինակները հաճախ հանդիպում են ավագ
դպրոցներում: Իհարկե, մեծ նշանակություն ունի այն, որ լիբերալ կրթությունը
մասնագիտական

պատրաստվածության

կարգավիճակը

ֆորմալ

այնուամենայնիվ,

հիմնարար

հարց

կրթության
ձևերով

չէ

ԱՄՆ-ում:

ուսումնական
կախված

է

Անհատական
տեսանկյունից,

հասուն

մարդկանց

ակնկալիքներից: Այսպիսով՝ «լավ աշխատանք» կատարելը ծնողի կողմից
հաստատվելու լավագույն միջոցներից է: Այս հաստատման երկրորդային
ինստիտուցիոնալիզացման

պատճառով

այն

լայն

տարածում

է

գտնում

երիտասարդների մշակույթի տարբեր, աչքի ընկող ոլորտներում: Սակայն
նկատելի է, որ երիտասարդների մշակույթը միտում ունի զարգանալու այնպիսի
ուղղություններով, որոնք կա´մ ծնողական հաստատման եզրագծին են, կա´մ էլ
եզրագծից այն կողմ: Դա հատկապես վերաբերում է այնպիսի հարցերին, ինչպիսիք
են՝ սեռական վարքագիծը, խմիչքի օգտագործումը և զանազան այլ չնչին
կարևորության և անպատասխանատու վարքի ձևեր: Այն փաստը, որ հասուն
մարդիկ և հատկապես ծնողներն ունեն ձևավորված որոշակի վերաբերմունք
նմանատիպ հակասական իրողությունների հանդեպ, հանգեցնում է նրան, որ
այնպիսի առիթների դեպքում (օրինակ՝ քոլեջների հավաքները) նրանք կարող են
գերազանցել երիտասարդ սերնդին (օրինակ՝ խմելու հակվածությամբ): Իհարկե,
սա

կարևոր

նշանակություն

ունի,

սակայն

կառուցվածքայինորեն

այն

երկրորդային նշանակություն է ստանում «երիտասարդներ ընդդեմ հասուն
անձանց» տեսանկյունից:
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Այսպիսով՝

երիտասարդական

մշակույթը

տարիքային

կարգավիճակի

առումով որպես այդպիսին ոչ միայն ճշմարիտ է ձևային (ֆորմալ) կրթության
ուսումնական
չափահասների

տեսանկյունից,
լարված

այլև

ցույց

է

տալիս

հարաբերությունների

երիտասարդների

արդյունքում

և

ձևավորված

իրողության նշաններ: Տարիքային տարբերակման տեսանկյունից այս իրավիճակի
հավանաբար
գոյությունն

ամենանկատելի
է

«մինչ

դրա»

փաստը
և

տարբերակման

«դրանից

հետո»

կոնկրետ

նմուշի

ժամանակաշրջաններից:

Մանկության և պատանեկության եզրագծում «մեծանալ» նշանակում է ունակ
լինել՝ մասնակցություն ցուցաբերելու երիտասարդության մշակույթին բնորոշ
այնպիսի

գործողություններում, որոնք չեն վերաբերում սեռական վարքին,

ինչպես նաև չափահասների գործողություններին, որոնք ի կատար են ածվում
ծնողների սերնդի կողմից: Երկու սեռերի դեպքում էլ անցումը դեպի լիովին
չափահաս լինելուն ենթադրում է որոշ «դյութիչ» տարրերի (բաղադրիչների)
կորուստ: Այսպիսով՝ մարզական հերոս կամ պարային խմբի լավագույն անդամ
տղան դառնում է սովորական բիզնես գործադիր կամ իրավաբան: Իհարկե,
հատկապես հաջողակ չափահասները մասնակցություն ունեն հեղինակության
խորհրդանիշների ձևավորման գործընթացներում, սակայն դա ամենևին էլ նույնը
չէ, ինչ վերաբերում է երիտասարդական մշակույթին: Հակադրությունը, երբ խոսքը
գնում է կանանց դերի մասին, ևս շատ սուր է և հիմնականում ամուսնանալու և
առաջնեկի ծննդյան դեպքում բնութագրվում է «տնային տնտեսուհու» դերի
ձեռքբերմամբ:

Համաչափության

առկայությունը,

այնումենայնիվ,

այս

տեսանկյունից չպետք է չափազանցված ներկայացնել: Չափահաս տարիքի
պարագայում սեռով պայմանավորված դերի ձևավորման գործընթացում կարևոր
նշանակություն ունի

այն, որ մարդն ունի աշխատանք, որը հիմնարար է իր

սոցիալական կարգավիճակի համար: Հավանաբար չափազանցություն չի լինի այն
պնդումը, համաձայն որի՝ միայն բացառիկ դեպքերում չափահաս անձը կարող է
հարգել ինքն իրեն և առհասարակ ինքնահարգանք վայելել, նույնիսկ, եթե նրա
աշխատանքը ընդունելի չի հասարակության մյուս անդամների կողմից: Սա ոչ
միայն

նրա

տնտեսական

աջակցության,
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այլև

նրա

աշխատանքային

կարգավիճակի համար է, քանի որ

այն նրա կնոջ ու երեխաների եկամտի ու

դասակարգային պատկանելիության հիմնական աղբյուրն է համարվում:
Նմանատիպ պարագայում կնոջ դերի տեսանկյունից պատկերն այլ է:
Իհարկե, ամուսնացած կանանց մեծամասնությունը գործազուրկ է, բայց
նույնիսկ

նրանք,

ովքեր

ունեն

աշխատանք,

աշխատանքային

կարգավիճակային տեսանկյունից համեմատելի չեն իրենց ամուսինների հետ:
Կարիերիստ կանանց մեծամասնությունը, այսինքն՝ այն կանայք, որոնք ունեն
աշխատանքային այնպիսի կարգավիճակ, որը համեմատելի է տղամարդու
ունեցած աշխատանքային կարգավիճակի հետ, գոնե միջինից բարձր և բարձր
խավերում

որպես կանոն ամուսնացած չեն լինում: Այդպիսի կանայք

հազվադեպ կարող են ամուսնացած լինել, սակայն այդ դեպքերում նկատելի է
ընտանեկան կառուցվածքի արմատական փոփոխություն: Քաղաքային միջին
դասերին բնորոշ այս օրինակը
համայնքներում,

օրինակ,

չպետք է սխալ ընկալել: Գյուղական

ֆերմայի

շահագործումը

համարվում

է

հավասարապես թե՛ ամուսնու և թե՛ կնոջ պարտականությունը:
Այսպիսով՝ ֆերման շահագործվում է ընտանիքի կողմից, մինչդեռ
քաղաքային աշխատանքը կրում է անհատական բնույթ և չի ներառում
ընտանիքի որևէ այլ անդամի: Այդ տարբերության արտահայտման մի
հետաքրքիր հարց է այն, թե ի՞նչ է տեղի ունենում մահվան դեպքերում:
Գյուղական համայնքների դեպքում ամենևին էլ տարօրինակ չի լինի կողակցի
համար

որդու

կամ

վարձու

աշխատողի

օգնությամբ

շարունակել

աշխատանքները ֆերմայում: Քաղաքի դեպքում ամուրին դադարում է որևէ
կապ ունենալ այն կազմակերպության հետ, որտեղ իր ամուսինն է աշխատում,
իսկ

այդ

կազմակերպությունը

այդ

ընտանիքից

դուրս

արագորեն

մի

փոխարինող է գտնում:
Ինչպես նշված օրինակներն են ցույց

տալիս, քաղաքի դեպքում կնոջ

համար առաջնայինը պետք է լինի տնային տնտեսուհու դերը: Ասել է թե՝ կնոջ
հիմնական
տնային

դերը ամուսնու կինը լինելն է, վերջինիս երեխաների մոր և
տնտեսության

կառավարմանը
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ու

երեխաների

խնամքին

պատասխանատու

անձի

դերն

է::

Չափահասության

փուլում

սեռով

պայմանավորված դերերի ձևավորման համար կարևոր նշանակություն ունեն
նրանք, ովքեր ներգրավված են ամուսնական ընտանիքի ու աշխատանքային
համակարգի փոխհարաբերություններում:
Որոշակի առումով
հիմքը

ընտանեկան կարգավիճակի ամենահաստատուն

պայմանավորված

է

ամուսնու

ու

հոր

աշխատանքային

կարգավիճակով: Ինչպես արդեն նշվեց, վերջինս համարվում է այնպիսի
կարգավիճակ, որն իր որակավորումների ու ձեռքբերումների շնորհիվ
զբաղեցրել

է

անհատը:

Սակայն

երկուսն

էլ

ուղղակիորեն

կամ

անուղղակիորեն, ավելի քան որևէ այլ առանձին գործոն, սահմանում են
ընտանիքի

կարգավիճակը

սոցիալական

կառուցվածքում.

ուղղակիորեն

գրասենյակի կամ աշխատանքի սիմվոլիկ նշանակության առումով, քանի որ
վերջինս համարվում է հեղինակության խորհրդանիշ, և անուղղակիորեն,
քանի որ այն՝ որպես ընտանիքի եկամտի հիմնական աղբյուր, սահմանում է
վերջինիս ապրուստի համար անհրաժեշտ չափանիշները: Մի տեսանկյունից
մեր

հասարակությունում

աշխատանքային

կարգավիճակի

անհրաժեշտությունն այս առաջնային կարգում կարող է համարվել սեռային
դերի կառուցվածքում լարվածության սկզբունքային աղբյուր, քանի որ այն
զրկում

է

կնոջը

ընդհանուր

նախաձեռնության

գործընկերոջ

դերից:

Ընդհանուր նախաձեռնությունը նվազում է ընտանիքի կյանքի և ոչ ձևային (ոչ
ֆորմալ)

սոցիալական

գործողությունների

ընթացքում,

որոնցում

ամուսինները միասնաբար են հանդես գալիս: Սա տնային տնտեսության
կառավարման գործում կնոջն օժտում է օգտապաշտական (ուտիլիտար) մի
շարք

գործառույթներով,

որոնք

կարող

են

համարվել

պսևդո

(կեղծ)

աշխատանքի գործառույթներ: Քանի որ ներկայիս ուշադրությունը սևեռված է
միջին դասերի վրա, տնային տնտեսուհու

պայմանականորեն անկայուն

կարգավիճակը՝ որպես կանացի դեր, վառ պատկերվում է ֆինանսապես
հնարավոր դեպքերում տնային ծառաների վարձակալման միտումով:
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Հետաքրքրական է նաև, որ ամերիկյան հասարակությունում առկա է
տնային ծառաների հարկերի վճարման՝ փոխհամաձայնության արդյունքում
ձևավորված

միտում, մինչդեռ միջին խավի ընտանիքներում նկատվում է

նշանավոր անհատի

ձերբազատում նման հանձնարարություններից: Նման

հանգամանքներում գովազդը առաջացնում է ցանկություն ունենալու այնքան
կատարյալ տեսք, որ դժվար լինի ասել՝ կինը տան գործերով զբաղվո՞ւմ է, թե՞
ոչ: Այնումենայնիվ, չափահաս կնոջ դերի կառավարման սկզբունքային
օրինակների հիմնական կետերից մեկը կազմակերպվածությունն է տնային
տնտեսության հարցերում, նշված գործառույթին գումարվում է նաև ուժգին
զգացմունքային նվիրվածությունն ամուսնուն ու երեխաներին: Խոսքն այն
մասին է, թե ինչն ենք մենք անվանում «տնային տնտեսության» նմուշ:
Ակնառու փաստ է, իհարկե, որ այս նմուշին բացարձակապես հավատարիմ
մնալու միտումը գնալով դառնում է ավելի քիչ տարածված՝ հակված լինելով
դեպի

մի

այլ

կարգավիճակի՝

այլ

ուղղություններում

հեղինակության

մրցակցության մեջ անհաջողակ հանդիսացողներին իր հետևից տանելու
միտման:
Իհարկե, հնարավոր է նաև, որ կինը հետևի «հասուն տղամարդու
նմուշին»՝

փնտրելով

կարիերան

իր

դասակարգի

տղամարդկանց

հետ

մրցակցելով: Այնուամենայնիվ, ուշագրավ է, որ չնայած կանանց՝ ավանդական
տնային տնտեսուհու օրինակից ազատմանը, շատ քչերն են հեռացել այս
կարգավիճակից: Պարզ է նաև, որ ընդհանրացումը հնարավոր կլինի միայն
ընտանիքի կառուցվածքում խորքային փոփոխությունների դեպքում: Ուստի
աշխատանքի հարցերում տղամարդու հիմնական դերի փոփոխությանը
զուգահեռ առաջացել են կնոջ դերի փոփոխման երկու կարևոր միտումներ,
որոնք մի կողմից այլընտրանքային են հասարակ տնային տնտեսուհու դերի
համար, մյուս կողմից՝ կարիերային լիարժեք: Ավելի վաղ ժամանակներում
նկատվում էր շատ խիստ տարբերակում հարգանք վայելող, ամուսնացած
կանանց ու նրանց միջև, ովքեր «ոչ այնքան լավն են, որքան պիտի լինեին»:
Նշված սահմանազատումն

իր հստակությունը կորցրեց որոշակի տարրերի
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առկայության մեծ ոլորտում, որը կարելի է ևս մեկ անգամ անվանել
«գլամուրային նմուշ»՝ շեշտը դնելով գրավչության կանացի յուրահատուկ ձևի
վրա, որը որոշ դեպքերում նաև ներառում է ուղղակիորեն սեռին բնորոշ
ձևերով

հրապուրանքի

արտահայտություն

առաջացում:

է

խորհրդանիշներից

այն

շատերն

Այս

փաստը,
արդեն

միտման

որ

վերցվել

մի

կանացի
են

նշանակալի
հրապուրանքի

նախկինում

գործող

հասարակության սոցիալական տիպերի գործածությունների հետևանքով: Սա
հատկապես ճշմարիտ է թվում այն ժամանակ, երբ դիտարկում ենք կանանց՝
ծխախոտ

օգտագործելու

դեպքերը

կամ

դիմահարդարման

միջոցների

օգտագործման ժամանակակից տարբերակը: Նույնը ճշմարիտ է թվում նաև
կանացի հագուստի ժամանակակից բազմաթիվ տարբերակների դիտարկման
արդյունքում:
նշանակում

Նշված
է

համատեքստում

հեռացում

սեքսուալ

«ազատում»

առաջին

հրապուրանքի

և

հերթին

իմպուլսների

արտահայտման ավանդական ու պայմանական սահմանափակումներից:
Սակայն սա վերաբերում է վերջիններիս ուղղվածությանը, որի նպատակը
սեքսուալ

հետաքրքրության

անձնավորությունից

և

հրապուրանքի

տարանջատելն

է,

ինչպես

նաև

օբյեկտին

տվյալ

սեռային

դերերի

տարանջատման փորձ կատարելը:
Ուշագրավ

է,

որ

երբ

խոսքը

տղամարդկանց

հրապուրանքի

արտահայտման մասին է, տվյալ դեպքում չի նկատվում համապատասխան
տարանջատում հագուստի կամ այլ պարագաների միջոցով: Կարելի է պնդել,
որ կանացի հրապուրանքի արտահայտման սիմվոլները՝ հագուստ և այլն,
համապատասխանում են տղամարդու աշխատանքային կարգավիճակին՝
որպես հեղինակության խորհրդանիշ: Նշանակալի դեր ունի նաև այն, որ
գոյություն

ունի

արտաքնապես

գեղեցիկ,

լավ

հագնված,

կոկիկ

կնոջ

կարծրատիպային ասոցիացում անհրապույր, սակայն հարուստ և ուժեղ
տղամարդու հետ:
Տնային տնտեսության հետ կապված հարցերից ազատման հաջորդ
սկզբունքային ուղղությունը հիմնված է այն բանի վրա, ինչը կարելի է
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համարել համամարդկային էլեմենտ: Վերջինս կարող է հանդես գալ տարբեր
ձևերով:

Այդ

ձևերից

մեկն

էլ

մշակութային

հետաքրքրությունների

և

կրթության միջոցով թելադրված ճաշակների պարբերաբար զարգացումն ու
հարաբերականորեն

հասուն

ձևի

կարևորումն

է:

Արվեստի

հանդեպ

մշակութային հետաքրքրություններից դա կարող է հասնել ընդհուպ մինչև
տան կահավորման ձևերին: Երկրորդը մարդու մոտ պատասխանատվության
զգացման առաջացումն է այն հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են
համայնքի

բարեկեցությանը

և

այլն:

Հասկանալի

ուղղվածություններից

շատերը

առավելապես

ոլորտներում,

կանանց

մասնակցությունը

որտեղ

է,

աչքի

որ
են

նմանատիպ
ընկնում

ավանդույթային

այն
որոշ

տարրերի շնորհիվ ընդունելի է համարվում:
Այսպիսով,

եթե

հասարակության

կինը

լուրջ

պատասխանատվություն

բարեկեցությանը

վերաբերող

է

կրում

հարցերի

համար,

հնարավորություն կգտնի մասնակցելու այնպիսի գործողությունների, որոնք
ավանդույթի

շնորհիվ

հիվանդությունների

և

վերագրվում
նմանատիպ

են

կանանց՝

իրողությունների

երեխաների,
վերաբերյալ

դիրքորոշմանը: Սակայն սա կարող է համարվել երկրորդական, եթե հաշվի
առնենք այնպիսի աշխատանքներ, որոնք ենթադրում են ներգրավվածություն
համայնքի համար օգտակար գործողությունների իրացմանը:
Այս

օրինակը,

որը

վերաբերում

է

տղամարդկանց

հետ

փոխարաբերությունների բնույթին, կարող ենք անվանել «լավ ուղեկցի»:
Վերջինս տարբերվում է մյուս նմուշներից նրանով, որ ավելի քիչ սթրեսային է
սեռային դերի շահագործման

և ավելի շատ այն տեսանկյունից, որը

նշանակալիորեն ընդհանրական է երկու սեռի համար: Այնումենայնիվ,
գոյություն ունի պատճառաբանական բացատրություն այն մասին, թե ինչու
մշակութային, ինչպես նաև համայնքային գործողությունների և վերջինիս
սոցիալական

բարեկեցությանը

վերաբերող

հարցերի

հանդեպ

հետաքրքրվածությունը հատկապես նշանակալի տեղ է զբաղեցնում կանանց
գործունեության

դրդապատճառներում,
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մասնավորապես

քաղաքային

համայնքներում: Մյուս կողմից էլ պետք է հաշվի առնել՝
աշխատանքային
սպառման

զբաղվածությունը

հիմնական

աղբյուրն

նրանց
է,

ինչի

տղամարդկանց

ժամանակի

և

արդյունքում

էներգիայի
նրանք

այլ

հետաքրքրությունների համար որպես կանոն ունենում են քիչ էներգիա և
ժամանակ, իհարկե, բացառմամբ այն դեպքերի, երբ տղամարդու աշխատանքը
ենթադրում

է

հասարակական

խնդիրների,

հարցերի

լուծման

գործընթացներին ակտիվ ներգրավվածություն և ոչ թե մասնավոր շահերի
հետապնդում:
Տնային տնտեսուհու դերի օգտապաշտական (ուտիլիտար) գործոնը
մյուս կողմից այնքան է նվազել, որ հասել է այն կետին, երբ հազիվ թե
մոտենում է եռանդուն անձի լրիվ դրույք աշխատանքին: Հետևաբար նաև այլ
հետաքրքրությունների առաջացումն է լրացնում է այդ բացը: Բացի դրանից՝
կանայք, տեղական համայնքի հետ ավելի կապված լինելով, առավել հակված
են այդ համայնքի անդամների մոտ ընդհանուր մտահոգություն առաջացնող
հարցերի լուծմանը: Կանանց այդ հատուկ դերը հատկապես աչքի էր ընկնում
միջին դարերում:
Ամուսնացած երիտասարդ կանայք հարաբերականորեն ավելի շատ են
հակված փոքր երեխաների խնամքով զբաղվելուն: Սակայն, տարիների
ընթացքում

վերջիններիս

ներգրավվածությունը

տնային

տնտեսությանը

վերաբերող հարցերում գնալով նվազում է: Հաճախ, երբ ամուսինը հասնում է
իր կարիերայի գագաթնակետին և ամբողջությամբ զբաղված է լինում իր այդ
դերով պայմանավորված պարտականությունների կատարմամբ, այդ դեպքում
կինը մեծ տեղ է գրավում տնային տնտեսության հարցերի լուծման գործերում:
Քանի որ կնոջ դերի այս բարձրաստիճան մարդասիրական (հումանիստական)
հայեցակետը միայն մասնակի է ինստիտուցիոնալիզացված, զարմանալի չէ,
որ

հաճախ

այս

օրինակները

կրում

են

այնպիսի

լարվածություն

և

անապահովություն, ինչպիսին ներկայացվում են Հելեն Հոփկինսի կանանց
ակումբի մուլտֆիլմերում:
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Երկու

սեռի

ներկայացուցիչների

չափահասին

բնորոշ

դերերն

էլ

ներառում են լարվածության նշանակալի տարրեր, որոնք արտահայտվում են
դինամիկ

փոխհարաբերություններում,

մշակույթում:

Կանացի

դերի

հատկապես

պարագայում

երիտասարդական

ամուսնությունը

միակ

միջոցառումն է, որի դեպքում ընտրողական (սելեկտիվ) գործընթացը, որում
անհատական որակները և ներուժը կարող են որոշիչ դեր ունենալ: Սա
որոշում է կնոջ հիմնարար կարգավիճակը, և դրանից հետո նրա դերի
սահմանումը

սպասումներին

արձագանքելու

և

իրեն

բավարարող

հետաքրքրություններ ու գործողություններ գտնելու առումով այդքան էլ
որոշիչ չէ կարգավիճակի տեսանկյունից: Մի հասարակությունում, որտեղ
շեշտը դրվում է անհատական ձեռբերումների վրա, զարմանալի չէ, որ կա
հայրենաբաղձություն
հիմնարար

(նոստալգիա)

ընտրություններ

այն

ժամանակների

կատարելու

հանդեպ,

հնարավորություն

երբ
կար:

Լարվածության այս տարրը պայմանավորված է չափահաս կնոջ դերի
սահմանման

բացակայությամբ:

Քանի

դեռ

կարիերայի

կառուցման

հնարավորությունները նվազեցվում են, տնային տնտեսությանը վերաբերող
հարցերին

ուղղված

հետաքրքրությունների

և
միջև

հմայիչ,

գլամուր

տատանում

է

ուղեկից

դառնալու

նկատվում:

Կախված

իրավիճակային ճնշումներից և անհատի բնավորությունից՝ վերջինս միտված
է շեշտը դնելու այս երկուսից մեկի վրա: Սակայն դա մի իրավիճակ է, որն
ամենայն

հավանականությամբ

կառաջացնի

անապահովության

զգացողություն: Այս պարագայում հեղինակության տեսանկյունից տնային
տնտեսուհու նմուշը ամենացածր տեղն է գրավում՝ միևնույն ժամանակ
ենթադրելով նվիրվածություն ամուսնուն, և երեխաների ապահովության
տեսանկյունից ամենաբարձր տեղն է գրավում:
Զարմանալի չէ, որ այնքան կարևոր խորհրդանիշ, ինչպիսին Ուիսթլերի
մայրն է, կառուցված է այդ մոդելով: Դյութիչ, սնդուսափայլ (գլամուրային)
նմուշը որոշ ակնհայտ պատճառներով համարվում է ավելի գրավիչ, քանի որ
դա այն կնոջ համար, որը դուրս է աշխատանքային ոլորտում հեղինակության
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ու ուժի համար մղված պայքարից, նշանակալի անձ դառնալու միակ ուղին է
համարվում: Վերջինիս դրսևորումներից (մանիֆեստացիաներից) շատերը
առաջին հերթին բախվում են բարոյական վարքագծի դիմադրություններին և
առաջացնում

են

կոնֆլիկտ

ոչ

միայն

համայնքային,

այլև

անհատի

մակարդակով՝ հակասելով վերջինիս բարոյական չափանիշներին: Ավելին,
այն մի նմուշ է, որի ամենաբարձր դրսևորումները անխուսափելիորեն
կապվում

են

ավելի

երիտասարդ

սիրահարվածության
տացիայի)

տարիքի

տարիներին:

տեսանկյունից

հետ,

Հետևաբար

ավելի

մեծ

հատկապես

հարմարեցման

տարիքում

այն

ուժգին
(ադապ-

հանգեցնում

է

գերլարվածության:
Այն միակ նմուշը, որը թվում է, թե առաջարկում է զգացմունքային
առումով հասուն, կարող և գրագետ կնոջ կերպար, երրորդ՝ «լավ կողակցի»
նմուշն է, չնայած

վերջինս ունի ինստիտուցիոնալիզացված կարգավիճակի

անհրաժեշտություն: Այս նմուշին լիովին հարմարվել հաջողվում է միայն
նրանց, որոնց բնորոշ են մեծ նախաձեռնության հակումն ու գրագիտության
բարձր աստիճանը:
Հասկանալի է, որ չափահաս կնոջ դերում առկա է որոշակի աստիճանի
լարվածություն,

ինչպես

նաև

անապահովության

զգացողություն,

որի

հիմնական դրսևորումները պետք է ակնկալել նևրոտիկ վարքի տեսքով:
Միևնույն ժամանակ առնական դերը ևս ոչ մի ձևով զուրկ չէ լարվածության
նշաններից:

Այն

իր

հետ

բերում

է

հեղինակության

ձեռքբերման

պատասխանատվության և իշխանության լարվածություն: Երիտասարդական
մշակույթի

հետ

համեմատությամբ,

այնուամենայնիվ,

առկա

են

երկու

կաևորագույն սահմանափակումներ: Առաջինն այն է, որ ժամանակակից
աշխատանքային համակարգը հանգեցրել է դերի մասնագիտացման աճի:
Աշխատանքային զբաղվածությունը խլում է մարդու էներգիայի մեծ մասը, և
հուզական,

զգացմունքային

հարաբերականորեն
սահմանափակում

ավելի
է

ներգրավվածությունն
նեղ

վերջինիս

համատեքստում
կարողությունը
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այս
է:

Սա

կիսվելու

պարագայում
հատկապես
փորձով

ու

հետաքրքրություններով այն անձանց հետ, որոնք

մասնագիտական նշված

ոլորտից չեն: Հավանաբար կարևոր նշանակություն ունի նաև այն, որ մեր
հասարակության բարձր կարգավիճակների տեր անձանց մեծամասնությունը
այս մասնագիտացված դերի կրողն է:
Դերի սահմանման գործում անհատին կապում են իր համայնքում
համեմատելի կարգավիճակի տեր անձանց հետ: Ի հակադրություն այս
իրավիճակին՝ երիտասարդական մշակույթում համամարդկային տարրերը
առավել կարևոր են համարվում: Առաջնորդությունը (լիդերությունը) և
ազդեցությունը հիմնված են ավելի շատ անհատի՝ որպես մեկ ամբողջի
էության վրա և ոչ թե պայմանավորված են նրա մասնագիտացվածության
աստիճանով: Նշված հանգամանքը, անկախ

տարիքային խմբից, գուցե

պայմանավորված է հասարակությունում երիտասարդության իդեալականացման միտման և մեծահասակների՝ երիտասարդների վարքը ընդօրինակելու
փորձերով: Հավանաբար
չափահաս

իրավիճակի միայն մի փուլ է կազմում այն, որ

տղամարդկանց

փոխհարաբերությունները

հակառակ

սեռի

ներկայացուցիչների հետ պետք է վերանայվեն:
Աշխատանքային դերի մասնագիտացման հետևանքն այն է, որ վերջինս
նեղացնում

է

այն

հետաքրքրությունները

շրջանակը,
կարող

են

որում
էական

փոխարաբերությունների համատեքստում

ընդհանուր
դեր

ունենալ:

նեղացման

մարդկային
Կնոջ

հետ

նշված միտումը

կարող է հանգեցնել ամուսնական հարաբերությունների շրջանակից դուրս
վերջինիս գլամուրային կամ համայնքային դերի խրախուսմանը: Նման
պարագայում մենք տեսնում ենք ամուսինների փոխհարաբերություններում
լարվածություն, քանի որ այնպիսի ճնշող նշանակություն ունի ընտանիքի,
հետևաբար նաև կնոջ կարգավիճակի համար, որն անգամ դժվար է պահպանել
զուտ մարդկային ընկերակցության սահմաններում:
Ամուսնական հարաբերություններից դուրս, այնուամենայնիվ, առկա է
հեշտ սոցիալական շփման արգելակում, հատկապես տարասեռ խմբերում:
Տղամարդ-կին ինտիմ հարաբերություններում ռիսկային է համարվում այն
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տեսանկյունից, որ կարող է սահմանվել

մրցակցային, մինչդեռ զուտ

ընկերական հարաբերությունները աշխատանքային ոլորտում կարող են
համապարփակ լինել

մասնագիտացված հետաքրքրություններով: Հատ-

կանշական է, որ «սրահի» խոսակցության բացառիկ արժեքը պայմանավորված է նրանով, որ այն ասոցացվում է արիստոկրատական հասարակության
հետ և կարևոր դեր չունի մեր հասարակությունում:
Այս ամենի հետ մեկտեղ

միջին տարիքի տղամարդկանց մոտ

մի

հակում է նկատվում, որն անվանվում է «քաչալ տղամարդու վարք»: Վերջինս
ենթադրում է տղամարդկանց հետաքրքրվածություն՝ կանանց սեռի միայն
ֆիզիկական

հատկանիշներով,

այսինքն՝

անհետաքրքրություն

կանանց

հոգևոր արժեքների նկատմամբ: Սա, իհարկե, բացառում է այդ տարիքում
կանանց

հետ

ցանկությունը,

զուտ
ինչպես

ընկերական
նաև

հարաբերություններ

այնպիսի

լուրջ

հաստատելու

հարաբերությունների

մտադրությունը, ինչպիսին է, օրինակ, ամուսնությունը: Դա կարող է հասնել
այն աստիճանի, որ այդ տարիքային խմբի տղամարդիկ իդեալականացնեն
երիտասարդներին որպես նմուշ՝ իդեալական համարելով միայն մինչամուսնական հարաբերությունները:
Երիտասարդական

մշակույթի

իդեալականացումը

չափահասների

կողմից լարվածության և անապահովության զգացողություն առաջացնող
տարրերի արտահայտման միջոց է և սովորաբար ներառում է ռոմանտիկ
վերացականության տարրեր: Երիտասարդների իդեալականացված վարքային
նմուշները ոչ թե նրանք են, որոնք բնորոշ են տվյալ ժամանակահատվածի
երիտասարդներին, այլ վարքային այն նմուշները, որոնցով կառաջնորդվեին
ներկայիս չափահասները կրկին երիտասարդ լինելու պարագայում: Այս
ռոմանտիկ

տարրը

միակցվում

է

երիտասարդների

դեպքում

որոշակի

լարվածություն առաջացնող տարրերի: Երիտասարդության շրջանը մեր
հասարակությունում բնութագրվում է բարձր լարվածության աստիճանով ու
անապահովության զգացումով: Ամենից առաջ այն ենթադրում է հրաժարում
այն ապահովությունից և զգացմունքային, հուզական հագեցվածությունից, որը
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երաշխավորում

է

ընտանիքը:

ամուսնության

միջոցով

Կառուցվածքայնորեն

փոխանցել

մեկի

նշանակալի

հուզական,

կլինի

զգայական

կապվածությունը իր ընտանիքից դուրս գտնվող մի այլ անձի: Ամուսնական
զույգի ազատ ընտրությունը թույլ տվող համակարգում վերաբերում է
հավասարապես թե՛ կանանց և թե՛ տղամարդկանց: Տղամարդու դեպքում,
բացի այդ, անհրաժեշտություն կա նաև դիմակայելու մասնագիտական
մրցակցությանը՝ կարիերայի զարգացման ուղին հարթելու համար: Կան
հիմնավոր պատճառներ՝ հավատալու, որ երիտասարդական մշակույթն ունի
կարևոր

դրական

անվտանգության

գործառույթներ՝
զգացողության

կապված

երեխայի՝

փոխանցմանը,

լիարժեք

ընտանիքում
չափահասի

անվտանգության զգացմանը ամուսնության պարագայում և աշխատանքային
կարգավիճակում: Սակայն այս փոխանցման շրջանը ներառում է ռոմանտիկ,
վերացական որոշ տարրեր հենց այն պատճառով, որ այդ գործընթացին
բնորոշ է լարվածության բարձր աստիճանը: Այսպիսով՝ երիտասարդների
օրինակում կարևոր հատկանիշները մեր հասարակությունում կարծես թե
առաջանում

են

պատանիների

հուզական,

զգայական

կարիքները

չափահասների լարված իրավիճակների հետ զուգադիպելուց:
Երիտասարդների
տենդենցը

օրինակների

կատարելացման

միտումը

ռոմանտիկ
կարծես

թե

իդեալականացման
տարբեր

ձևերով

բնութագրում է արևմտյան աշխարհը որպես մեկ ամբողջ: Ներկայում
հնարավոր չէ որևէ կերպ կատարել համեմատական վերլուծություն, սակայն
հնարավոր է դիտարկել տարբերությունը գերմանական ու ամերիկյան
հասարակություններում: Գերմանական «Երիտասարդական շարժումը», որը
ձևավորվեց

Առաջին

համաշխարհային

պատերազմից

հետո,

տարբեր

մեկնաբանությունների առիթ տվեց և տարբեր առումներով դիտարկվեց
որպես

երիտասարդական

խռովության

ամենաուժեղ

ալիք:

Ընդհանուր

առմամբ կարծում են, որ երիտասարդական շարժումը հատկապես կապված է
ազգային սոցիալիզմի հետնախորշին: Նման փաստը, առավել քան որևէ այլ
բան, ցույց է տալիս տարբերությունը: Գերմանիայում, ինչպես գրեթե ամենուր,
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նկատվում

էին

բողոքի

ալիքներ՝

ընդդեմ

անհատի

սահմանափակող կոնվենցիայի: Գերմանիայում

ազատությունը

շեշտը դրվեց հատկապես

երիտասարդության արական սեռի ներկայացուցիչների համայնքի վրա:
«Ընկերակցությունը» ի սկզբանե աչքի էր ընկնում որպես սոցիալական
կատարյալ

փոխհարաբերությունների

դաշտ:

Ի

հակադրություն

սրա՝

ամերիկյան հասարակության երիտասարդական մշակույթի և վերջինիս
չափահասների կողմից ռոմանտիզացիայի պարագայում շեշտը դրվում էր
հակառակ

սեռի

կառուցվածքային

հետ

առկա

ընդգծված

հարաբերությունների
գործոն

ունենալով

վրա:

Այս

հանդերձ,

փաստը,

ավելի

շատ

կապված էր երկրի քաղաքականության ոլորտում նշանակություն ստացած
երիտասարդական մշակույթի փորձերի ձախողման հետ:
Ամերիկյան հասարակությունում որպես գերակայող նմուշ էր մնում
մեկուսացված

սիրող

զույգի

արմատական

(ռադիկալ)

իդեալականացումը:

երիտասարդների՝

Իհարկե

եղել

քաղաքականության

են
մեջ

մասնակցության բարձրացման որոշակի միտումներ, սակայն այս դեպքում
միայն

մի

սեռի

ներկայացուցիչներով

չէր

սահմանափակվում:

Երիտասարդները հանուն ընդհանուր նպատակների ավելի շատ հակված էին
անտեսելու երկու սեռի ներգրավվածության տեղին լինել կամ չլինելը :
Ժամանակակից

ամերիկյան

հասարակությունում

երիտասարդների

օրինակների կարևորությունը բացատրում է ավելի մեծ տարիքային խմբերի
սոցիալական կառուցվածքը: Այլ հասարակությունների համեմատությամբ՝
Միացյալ Նահանգները ամենակարևոր սոցիալական կառուցվածքներում և
հետաքրքրություններում

մեծահասակների

մեկուսացման

գործընթացի

նկատմամբ ենթադրում է ծայրահեղական դիրքորոշում: Կառուցվածքային
տեսանյունից կարծես թե այս իրավիճակի համար գոյություն ունեն երկու
առաջնային հիմքեր: Ամենակարևոր տարբերակող հատկանիշը ընտանիքի
կառուցվածքում

առաջին

հերթին

առանձին

ամուսնական

ընտանիքի

մեկուսացումն է: Կարելի է ասել, որ, բացի ամուսնական զույգից և նրանց
երեխաներից, «բնական» է համարվում
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ցանկացած այլ խմբի ընդհանուր

տնտեսություն վարելու հանգամանքը: Հետևաբար, երբ մի զույգի երեխաները
անկախանում են՝ իրենց

աշխատանքային

և ամուսնական կարգավիճակը

հաստատելով, ծնողական զույգը առանձնացվում է առանց համակցվելու մի
այլ նմանատիպ խմբի: Իհարկե, ընդունված ամուսնական զույգի համար այլ
բարեկամների

հետ

լարվածություն

չի

մեկ

տնտեսություն

առաջացնում:

Սա

վարելը,

սակայն,որևէ

բացատրվում

է

կերպ

նրանով,

որ

անկախությունը՝ երեխաների ընկալմամբ, ցանկալի նմուշն է մեծահասակ
ծնողների

համար:

աշխատանքային

Նման

իրավիճակի

կառուցվածքն

է:

երկրորդ

Այնպիսի

հիմնավորումը

ոլորտներում,

որոնցից

են

ֆերմաների կամ անկախ, փոքր կազմակերպությունների վարումը, չկա
կենսաթոշակային տարիքի անցնելու գաղափար: Դրա փոխարեն տարիքի հետ
պարզապես

կրճատվում

է

տվյալ

անհատի

պարտականությունների

և

գործառույթների թիվը: Այնուամենայնիվ, քանի որ անհատի աշխատանքային
կարգավիճակը հիմնականում կենտրոնացված է մի աշխատանքի շուրջ,
վերջինս նախընտրում է կա´մ շարունակել աշխատել մինչև կենսաթոշակային
տարիքին անցնելը, կա´մ էլ թողնել իր աշխատանքը: Աշխատանքային
կարգավիճակի կարևորման հոգեբանական տեսանկյունից կենսաթոշակառու
դառնալիս մարդը իրեն սկսում է

զուրկ համարել որևէ գործառույթ

կատարելու ունակությունից, դուրս է մղում հասարակության համար կարևոր
գործողություններից: Կա նաև այս հարցի առավել նշանակալի մի կողմ: Ոչ
միայն

հասարակության

մեջ

ունեցած

կարգավիճակը,

այլև

նույնիսկ

բնակության վայրը շատ բարձր աստիճանում համարվում են կատարած
յուրօրինակ աշխատանքի գործառույթներից:
Այսպիսով՝ անցումը կենսաթոշակային տարիքի, իր հետ բերում է ոչ
միայն

տվյալ

աշխատանքային

ոլորտի

հետ

կապերի

խզմանը,

այլև

հանգեցնում է բնակության վայրում հաստատված կապերի թուլացմանը:
Հավանաբար չկա որևէ այլ հասարակությունում այնպիսի մի երևութ,
ինչպիսին
հավաքները

են կենսաթոշակային տարիքի անցած տարեցների ձմեռային
Հարավային

Կալիֆորնիայում
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և

Ֆլորիդայում:

Կարելի

է

ենթադրել, որ այս մարդկանց կառուցվածքային զատումը աշխատանքային և
համայնքային միանման ցանցերից ներկայիս քաղաքական բանավեճերի
հիմնային տարրերից է: Նկատելի է, որ տարեցների ոչ այդքան ֆինանսական
դժվարությունները, ինչքան սոցիալական մեկուսացումներն են այս երևույթը
դարձնում խնդրահարույց: Ինչպես մյուս դեպքերում, այստեղ էլ մենք հակված
ենք

ֆինանսական

ընդհանուր

և

տնտեսական

անապահովության

տեսանկյունից

գաղափարը:

ռացիոնալիզացնելու

Ակնհայտ

է,

որ

խնդիրը

նշանակալի է նրանով, որ ներկայումս բնակչության տարիքային բաշխումը
առավել մեծ համամասնությամբ մեծահասակների տարիքային խմբում թվում
է իրականությանն ավելի մոտ: Նշվում է նաև, որ տարեցների շրջանում
այնպիսի

պատահարների

հիվանդությունները,

ավելացման

քաղցկեղը

և

այլն,

կառուցվածքային այս իրավիճակին:
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թիվը,

որոնցից

մասնակիորեն

են

սրտային

վերագրվում

է

C. Lemert and A. Branaman, Goffman Reader
Գենդերի վերլուծություն Ֆրեյմինգի միջոցով
(հատված «Սեռերի միջև պայմանավորվածություն» գրքից)

Ժամանակակից

արդյունաբերական

(ինդուստրիալ)

հասարա-

կությունում, ինչպես և բոլոր այլ տիպի հասարակություններում, սեռը
սոցիալական

փոխներգործության

(ինտերակցիաների)

և

սոցիալական

կառուցվածքի դրվածքի հիմքում է: Այն մի ծածկագիր է, որն անհատների մոտ
ձևավորում է մարդկային գոյության հիմնական ընկալումները: Սա հաճախ
հանդիպող

միտք

է,

սակայն

վերջինիս

խորքային

արժեքը

մինչ

օրս

բացահայտված չի եղել:
Այժմ անցնենք հիմնախնդրի բուն էությանը: Ընդունված է սեռերի
տարբերությունները արտահայտել որպես ի դեմս միջավայրի պահանջների և
դրանում

առկա խոչընդոտների ի հայտ եկած իրողություններ: Ընդ որում՝

համարվում է, որ դրանք գոյություն ունեն և եղել են դեռևս այն ժամանակ, երբ
սեռերի տարբերության հասկացողությունը և սոցիալական նշանակությունը
չկար:

Այլ

կերպ

ասած՝

երկու

սեռերի

միջև

տարբերությունները

պայմանավորված են կենսաբանորեն: Այսինքն՝ դրանք արտաքին պահանջ են՝
անկախ ցանկացած սոցիալական կազմակերպությունից, որը մարդիկ կարող
էին

հնարել:

Այնուամենայնիվ,

գոյություն

ունի

ևս

մեկ

մոտեցում:

Արհեստականորեն մեկը կարող է անհավասարության նշանը հակադարձ
կողմ դարձնել և պնդել ճիշտ հակառակը: Այսինքն՝ այն թե ի՞նչ պիտի լինի
կամ չլինի շրջակա միջավայրում, որպեսզի նմանատիպ տարբերությունները
համարվեն որպես այդ հանգամանքներով պայմանավորված իրողություններ:
Այսպիսով՝ բուն խնդիրը ինստիտուցիոնալ ռեֆլեքսն է: Դիտարկենք մի քանի
օրինակ։
1.

Կենսաբանորեն մայրը երեխային կրծքով կերակրողն է, իսկ

հայրը՝ ոչ: Հաշվի առնելով այդպիսի առանցքային տարբերությունը՝ կարելի է
պնդել,

որ

կենսաբանորեն

պայմանավորված
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այդ

տարբերությունը

ժամանակավորապես

հեռու

է

տնտեսությանը

վերաբերող

կենսաբանորեն

պայմանավորված

պահում

խնդիրներից:

տղամարդուն
Ավելին,

այս

դիֆֆերենցացիան

բուն

տնային

ժամանակավոր՝

լայն

տարածում

է

գտնում մշակույթի շնորհիվ: Տնային տնտեսությանը չվերաբերող մի շարք
գործողություններ վերագրվում են տղամարդուն՝ կնոջ համար ոչ հարիր
համարվելով: Այսպիսով՝ կոալիցիոն միավորումը կարելի է համարել բնական
արձագանք աշխարհի դաժան իրադարձություններին, քանի որ միայն այսպես
մարդը կկարողանա

բավարարել իր պահանջմունքները՝ առանց ստիպված

լինելու ներգրավվել այնպիսի գործողություններում, որոնք իր տեսակին չեն
համապատասխանում: Իհարկե, սա չի նշանակում, որ զույգերի միավորումը
պայմանավորված

է

բաշխումով: Իրական
այնպիսի

զուտ

պարտականությունների

և

աշխատանքի

աշխարհում հաճախ կանայք կարող են հայտնվել

իրավիճակներում,

երբ

մեկ

ուրիշը

պիտի

կատարի

որևէ

գործողություն նրանց փոխարեն: Նույն ձևով տղամարդիկ կարող են հայտնվել
այնպիսի

իրավիճակներում,

որ

պարտավորված

լինեն

կատարել

որևէ

գործողություն ուրիշի փոխարեն: Այսպիսով՝ կյանքի դրվածքն այնպիսին է, որ
երկու սեռի ներկայացուցիչներն ունեն մեկը մյուսի կարիքը: Դրանից բխում է,
որ տղամարդը ու կինը գտնվում են փոխադարձ կախվածության մեջ: Այն, ինչ
տղամարդը համարում է, որ պետք է լինի, որպեսզի գործի ըստ իր բնույթի, դա
հենց այն է, ինչ անհրաժեշտ է կնոջը՝ ըստ իր բնույթի գործելու համար: Այդ
տեսանկյունից անհատների այդ տեսակներից յուրաքանչյուրը մեկը մյուսի
կարիքն ըստ էության չունի: Այդ կախվածությունն առաջանում է զուտ
գենդերային ինքնության պայմանավորվածությամբ:
2.

Ընդունենք տնային տնտեսությունը որպես սոցիալականացման

կենտրոն: Որպես օրինակ՝ վերցնենք միջին դասին պատկանող ընտանիքի
տարբեր

սեռի

ներկայացուցիչներ

հանդիսացող

երկու

երեխաներին:

Վերջիններիս դաստիարակման գործընթացը տարբեր է լինելու, և այդ
տարբերությունը պայմանավորված է նրանց սեռով: Աղջիկը կրելու է տնային
տնտեսուհու, աջակցողի, իսկ

տղան՝
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մրցակցային դերեր: Կողմնորոշման

(օրիենտացիայի)
ազդեցություն

այս

տարբերությունը

կունենա

իր

որակական

դրսևորման

մեջ:

առումով

Այսպիսով՝

մեծ

նմանատիպ

տարանջատման բացատրման ու մեկնաբանման երկու հիմնական սկզբունք
կառաջարկվի: Առաջինը քույր-եղբայրների հավասարությունն է: Նկատվում է
հավասար

կիսելու

գաղափարի

ամենաուժեղ

դրսևորումը:

Հաջորդը

ընտանիքում որևէ ներկայացուցչի սեռի հաշվի առումն է ցանկացած հարցում:
Այսպիսով՝ նույնիսկ որևէ բան կիսելու պարագայում որպես կանոն ամենամեծ
բաժինը տրվում է տղային: Վարքային նմանատիպ դրսևորումը բացատրվում է
«որովհետև նա տղա է» արտահայտությամբ: Իհարկե, տարբերակումը հաճախ
լինում է նաև հօգուտ աղջկա: Այսպես, օրինակ, ամենափափուկ մահճակալը
ընտանիքում հատկացվում է աղջկան՝ «չէ՞ որ նա աղջիկ է» մեկնաբանմամբ:
Ավելին,

այդ

տարբերությունը

երևում

է

նաև

սանկցավորման

գործընթացներում: Այսպես, օրինակ, մենք տեսնում ենք, որ միևնույն
ընտանիքում,

համեմատած

աղջկա

հանդեպ

կիրառված

սանկցիաների,

տղայի հանդեպ գործադրվում են ավելի դաժան ու խիստ սանկցիաներ։
Մոտեցման այս տարբերությունները երբեք չեն դադարի օգտագործվել որպես
տարբերակման մի գործիք, որի հիմքը ի սկզբանե հաստատված, որոշված է:
Այն կարող նաև դիտարկվել որպես
բացառման

միջոց,

որով

տհաճ թվացող տարբերակումների

պայմանավորված

է

տարբեր

սպասումների

ձախողումը:
Այս ամենը սկբզունքորեն բացահայտված է, սակայն մանրամասնորեն
ուսումնասիրված

չէ:

Գնահատված

չէ

հատկապես

այն,

որ

միևնույն

ընտանիքում ծնված տղան ու աղջիկը, ապրելով նույն հարկի տակ և նույնիսկ
հաճախ նույն սենյակը, դերային տարբերակման կատարյալ հարթակ են
ստեղծում:
Ընտանեկան կյանքը ենթադրում է փոխադարձ հարգանք ու արժևորում
այն ամենի նկատմամբ, ինչ անում է ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը:
Սակայն

հենց

ընտանեկան

կյանքում

է

առաջին

անգամ

դրսևորվում

ցուցաբերած տարբերակված մոտեցումը տղայի ու աղջկա նկատմամբ:
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Այսպիսով՝ անկախ հասարակության մեջ ընտանիքների զբաղեցրած դիրքից և
դրանց

դասակարգային

պատկանելիության

հանգամանքից՝

բոլոր

ընտանիքներում անխտիր կինը և տղամարդը գիտակցում են իրենց դերային
տարբերությունները: Սա հիմնականում պայմանավորված է ծնողների կողմից
տարբերակված մոտեցմանն արժանանալով, որն էլ, բնականաբար, բխում է
երեխայի սեռից: Հասարակության դրվածքն այնպիսին է, որ մարդիկ, ապրելով
իրենց եղբայրների կամ քույրերի հետ, ի սկզբանե պատկերացում ունենան
իրենց

դերային

տարբերությունների

մասին:

Սեռը

դառնում

է

դաստիարակման միջոց, որն առկա է տնային տնտեսության կառուցվածքում,
և նպատակ ունի ընդլայնվելու ընդհուպ մինչև սոցիալական կյանք: Այն
պարզապես սկզբնական փուլում իր ձևն ու կառուցվածքը ստանում է ավելի
նեղ մակարդակում՝ ընտանիքում:
Մարդու գենդերային ինքնությունն անկախ գործակից է, որը կապված չէ
անհատի

զբաղեցրած

դիրքից

սոցիալ-տնտեսական

շերտավորումներում

(ստրատիֆիկացիայում) կամ վերջինիս ազգային (էթնիկ) պատկանելիությունից: Եղբայրները ընկալում են իրենց դերն ընտանիքում՝ նկատելով իրենց
տարբերությունները

քույրերից,

և

նույն

տրամաբանությամբ

քույրերը

ընկալում են իրենց դիրքը ընտանիքում՝ համեմատվելով եղբայրների հետ:
Երկու դեպքում էլ երեխաները համեմատվում են իրենց քույրերի ու
եղբայրների և ոչ թե այլ ընտանիքների երեխաների հետ: Այսպիսով՝ գենդերն
հանդիսանում է մասսաների օպիումը և ոչ թե կրոնը:
Ցանկացած պարագայում կազմակերպչական

առումով մենք գործ

ունենք կարևոր գործիքի հետ: Օրինակ՝ տղամարդն ամբողջ օրվա ընթացքում
կարող է գտնվել իր ղեկավարության ենթակայության տակ, և անընդհատ
վերապրել

նման

իրավիճակներ

հասարակական

կյանքի

բոլոր

մակարդկակներում: Սակայն տուն վերադառնալիս վերջինս կարծես թե
մտնում է այնպիսի մի միջավայր, որտեղ իր գերակայությունն է հաստատում:
Ավելին, ցանկացած իրավիճակում տղամարդու կողքին կինը կարող է լինել
որպես աջակից: Այսպիսով՝ հասարակական կյանքի դրվածքն այնպիսին է, որ
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տղամարդիկ

հիմնականում

ներգրավված

են

ակտիվ

գործունեության

ոլորտներում, իսկ կանայք նրանց աջակցում են այնքանով, որքանով նրանց
թույլ է տալիս իրենց սեռային պատկանելիությունը:
3.

Ժամանակակից պայմաններում զույգերը հաճախ օգտվում են

միևնույն սանհանգույցից, և դա ընկալվում է որպես առօրյա կյանքի
ամենասովորական գործընթաց: Այնուամենայնիվ, լիովին մերկ հանդես գալը
նույնիսկ նման իրավիճակում համարվում է ոչ ընդունելի նույնիսկ այն
պարագայում, երբ սանհանգույցից օգտվելու գործընթացը ընդունվում է
որպես ամենաբնական
պայմաններում

գործընթացներից մեկը: Ավելին, ժամանակակից

ցանկացած

արդյունաբերական

կամ

գովազդային

հաստատությունում զուգարանները առանձին են տղամարդու ու կնոջ
համար: Նման պայմաններում կանայք պահպանում են իրենց ինտիմ
տարածքը և ստիպված չեն լինում

տղամարդկանց հետ օգտվել նույն

զուգարաններից: Նման տարանջատումը

չի վերաբերում միայն հասարա-

կական վայրերում առկա զուգարաններին, քանի որ կան նաև այլ վայրեր,
որտեղ հստակորեն երևում է նման բաժանումը:
Հետաքրքրական է նաև այն, որ հասարակական վայերում նկատվում է
այնպիսի

դասավորվածություն,

ներկայացուցիչների

որը

պարբերաբար

ենթադրում

բաժանում:

է

երկու

Այսպիսով,

սեռի
օրինակ,

սպասարկման այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են՝ բառը, ակումբը և այլն, մենք
տեսնում այդ տարանջատումը՝ արտահայտված տարբեր զուգարանների
առկայությամբ:

Սակայն

դա

ավելի

ակնհայտ

է

դառնում

դպրոցների

պարագայում, քանի որ այնտեղ նույնիսկ մարզասրահներն են տարբերակված:
Սա վկայում է նրա մասին, որ ենթամշակութային տարբերությունները
վերահաստվում են ու վերարտադրվում են սեռական տարբերությունների
միջոցով:

Ստեղծվում

ներկայացուցիչների
նությունը

է

այնպիսի

համատեղ

(տոլերանտությունը)

պարագայում,

երբ

միմյանցից

տպավորություն,

կյանքում
դառնում

դրսևորած
է

ժամանակավոր
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որ

տարբեր

սեռի

հանդուրժողակա-

հնարավոր
«փախուստի»

միայն

այն

հնարավո-

րություն կա: Այսինքն՝ այս ամենը ոչ ավելին է, քան մի դիմակահանդես, որը
պարբերաբար

պետք

է

նշմարի

իր

դադարը:

Այդ

ամենը

արվում

է

«քաղաքակրթության», «կանանց հանդեպ հարգանքի» կամ տղամարդկանց՝
առանձնանալու, բնական կարիքի քողի ներքո:
Հետաքրքրական է այն փաստը, որ մեծ թվով կառույցներ ժամանակին
կառուցվել

են

տղամարդկանց

կողմից

շահագործման

ենթարկվելու

նպատակով, և հաճախ կանայք նման հաստատություններ աշխատանքի
ընդունվելու նպատակով դիմելիս մերժման էին արժանանում այն պարզ
պատճառաբանությամբ, որ դա պահանջում է լրացուցիչ աշխատանք, քանի որ
չկան կանանց համար նախատեսված զուգարաններ: Այստեղից կարող ենք
եզրակացնել ՝ չնայած այն հանգամանքին, որ սեռն ի սկզբանե սահմանում է
գործառութային

տարբերություն

տարբերությունը

հատկապես

Հասարակական

կնոջ

ու

տղամարդու

ընդգծվում

գործընթացների

նման

է

միջև,

մշակույթի

դասակարգումը

այդ

շնորհիվ:
խստորեն

պայմանավորված է մշակույթով: Այս ամենի արդյունքում մենք տեսնում ենք
կենսաբանական

ուսմունքի

(դետերմինացիայի)

ինստիտուցիոնալ

արձագանք: Այսպիսով՝ զուգարանների նման տարբերակված դասավորվածությունը հասարակական վայրերում մեկնաբանվում է որպես բնական
երևույթ,

սակայն

այն

ոչ

ավելին

է,

քան

սեռով

պայմանավորված

տարբերակման իմաստավորման արդյունք:
4.

Այժմ

(սելեկտիվ)

դիտարկենք
գործընթացը:

հասարակություններում

աշխատանքի

ընդունման

Արդյունաբերական

ընդունված

է

կանանց

ընտրողական
(ինդուստրիալ)

վերագրել

այնպիսի

աշխատանքներ, որոնք այս կամ այն առումով նմանվում են տնային
տնտեսուհու

կատարած

աշխատանքներին:

Օրինակ՝

կանանց

թիվը

հատկապես աճում է այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են կտորի մշակման
արդյունաբերությունը, բուժօգնությունը, սննդի սպասարկման կետերը և այլն:
Այսինքն՝ կանայք սովորաբար

կատարում են բոլոր այն աշխատանքները,
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որոնք չեն պահանջում կոշտ ուժ ու սառնասրտություն, այլ, ընդհակառակը,
կանացի մոտեցումը ու մայրական խնամքը խրախուսելի են:
Կանայք, հատկապես երիտասարդ, միջին դասին պատկանող կանայք,
հիմնականում կատարում են ադմինիստրատիվ աշխատանքներ և այնպիսի
աշխատանքներ, որոնք պահանջում են կոկիկ տեսք ունեցող ներկայացուցչի,
ու չեն ենթադրում կարիերայի հետագա զարգացում: Հարկավոր է նշել, որ
կանայք

աշխատելու

իրենց

ժամանաշրջանը

սահմանափակում

են

ամուսնությամբ: Այս ոլորտներում աշխատանքային հարաբերություններն
անհամաչափ (ասիմետրիկ) բնույթ են կրում: Այդ անհամաչափությունը
(ասիմետրիան)

պայմանավորված

է

նրանով,

որ

ղեկավար-ենթակա

հարաբերություններում սուբյեկտները տարբեր սեռի ներկայացուցիչներ են:
Նման անհամաչափության դրսևորումը երևում է ղեկավարի ավելի մեղմ
մոտեցման ցուցաբերմամբ: Օրինակ՝ ղեկավարը կարող է ենթակային թույլ
տալ օգտվել հեռախոսից՝ իրեն անհրաժեշտ զանգեր կատարելու համար,
խոսել ավելի մեղմ վերջինիս հետ, ճանապարհ տալ նրան միջանցքով
անցնելիս և այլն:
Աշխատանքի

ընդունման

ընտրողական

(սելեկտիվ)

մոտեցումը

նկատելի է նաև սպասարկման այլ ոլորտներում, որտեղ բարետես արտաքինը
պարտադիր պայման է:
Այսպիսով՝ հասարակական կյանքն այնպիսին է, որ աշխատանքային
ոլորտները ենթադրում են տղամարդու գերակայությունը:
Ընդհանրացնելով՝ կարելի է ասել, որ սելեկտիվ զբաղվածությունը
վկայում է այն մասին, որ կանանց ներկայությունը աշխատավայրում դառնում
է սովորական և աշխատանքի ընդունման այնպիսի պայմանները, ինչպիսիք
են

բարետես

լինելը,

փոխհարաբերությունների
հարաբերությունների

բարեհամբույր
անհատականացում,

անցում

ոչ

ֆորմալի:

լինելը,
այսինքն՝
Այսպիսով՝

ենթադրում
ֆորմալ

են
նյութի

ձևավորվում

է

աշխարհի այնպիսի ընկալում, համաձայն որի՝ տնային տնտեսությունը մի
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լուսավոր շրջանակ է, որտեղ տղամարդը կարող է շատ հեշտ գտնել և վայել իր
հանգիստը:
5.

Իմաստային առումով, որով սեռային տարբերակվածությունը

ուղղորդվում է, սոցիալական կյանքում հատկապես աչքի է ընկնում մեկը, որն
ունի

յուրահատուկ

ուժային

ազդեցություն:

Օրինակ՝

մեր

նույնացման

համակարգը ներառում է երկու փոխկապակցված հարցեր: Այն ձևերը, որոնք
թույլ են տալիս մեզ բացահայտել, թե «ով» է նա, ով մեր գիտակցության մեջ է,
ինչպես

նաև

մեր

դասակարգման

պրակտիկան

ու

պիտակավորման

գործընթացը:
Դասակարգման
համապատասխանող

առումով
արտաքին

պարզ
տեսքը,

է,

որ

թույլ

երկու

է

սեռին

տալիս

էլ

նույնիսկ

հեռավորության վրա նկատել վերջիններիս միջև առկա տարբերությունները:
Չնայած այն հանգամանքին, որ նման տարբերակումը որոշակի առումով
թերանում է ժամանակակից պայմաններում, այս համակարգը գործնական
առումով

դեռևս

համարվում

է

արդյունավետ:

արդյունավետությունը

մտավոր

պատկերացման,

(վիզուալիզացիայի)

շնորհիվ

զուգակցվում

Դասակարգման
տեսողականության
է

հնչյունային

առանձնահատկությունների նկատելիությամբ: Այսպիսով, օրինակ, ձայնային
առանձնահատկությունները թույլ են տալիս հեռախոսի միջոցով պարզել
անհատի սեռը: Իհարկե, ձեռագիրը ևս կարող է լինել նման տեղեկատվության
աղբյուր, սակայն այն նույնքան արդյունավետ չէ,

որքան տեսողական

պատկերը կամ ձայնը:
Այն լեզուն, որի միջոցով մենք հաղորդակցվում ենք, ևս թույլ է տալիս
հասկանալ անհատի սեռը: Այսպիսով՝ լեզվի քերականական կառուցվածքը
հնարավորություն է տալիս տարբերակելու անհատներին՝ ըստ իրենց սեռի
(օրինակ՝ եվրոպական մի շարք երկրներում, կախված այն անհատի սեռից,
որին մեր խոսքն ուղղված է, փոխվում է բայի վերջավորությունը):
Այսպիսով՝ տարբերակման նմանատիպ պրակտիկաները թույլ են
տալիս մեզ պարզել, թե ում հետ ենք մենք առնչվում, ինչպիսի մոտեցում ենք
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ցուցաբերում: Փոխներգործության (ինտերակցիայի) հենց սկզբնական փուլից
մենք

արդեն

հակված

պայմանավորված

է

են

ցուցաբերելու

դիմացինի

սեռով:

կոնկրետ

Հարկ

է

մոտեցում,

նշել,

որ

որը

ճանաչման

(ինդետիֆիկացման) նման համակարգը բացատրվում է միայն նրանով, որ
առկա

խտրականությունները

(դիսկրիմինացիաները)

բնական

գործընթացների արդյունք են և ոչ մի ձևով պայմանավորված չեն սոցիալական
ինժիներիայով:
Ֆիզիկական ցանկացած տարածք, սենյակ կամ իրերի տեղադրման
արկղ միանշանակորեն

կարող է համարվել տվյալ անհատի գենդերային

ճանաչման

Իհարկե,

փաստարկ:

փոխներգործությունների

պարագայում

դրանք կարող են դիտարկվել որպես «մատակարարներ» : Այսպիսով, օրինակ,
անհատները սոցիալական փոխներգործության (ինտերակցիայի) ժամանակ
զբաղեցնում են որոշակի դիրքեր տարածության մեջ և միմյանց նկատմամբ,
ինչն էլ նրանց թույլ է տալիս սահմանել առկա սոցիալական հեռավորությունը: Ավելին, զրույցների կառավարման գործընթացն ինքնին ենթադրում է
նշանների մի ամբողջ հոսք․ ո՞վ է սկսում զրույցը, ո՞վ է ընտրված որպես
պատասխանող, ո՞վ է «թելադրում» խոսակցության թեմաները, ո՞ւմ մտքերն ու
պնդումներն

են

հատկապես

ուշագրավ

և

այլն:

Այսպիսով՝

նույնիսկ

զրույցների անցկացման պարագայում մեկը անխուսափելիորեն գերակայող
դեր է կատարում։
Այսպիսով՝
հարուստ

փոխներգործությունների

աղբյուր

պայմանավորված

է:

Վերջինս

այն

դասակարգումն

աչքի

դաշտը
հարթակն
է

տեղեկատվության
է,

ընկնում

որտեղ
իր

սեռով

դրսևորման

ուժգնությամբ: Այստեղ ակնհայտորեն երևում է, թե ում խոսքն է գերակայում,
և ով է զբաղեցնում գլխավոր դերը որոշումների կայացման հարցում: Իհարկե,
այդ

ամենը

ոչ

կենսաբանական

թե

վկայում

է

անհատի

տարբերությունների,

մշակույթի միջոցով է վերարտադրվել:
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այլ

այն

սեռով
մասին,

պայմանավորված
որ

ամենի

ինչ

C. Lemert and A. Branaman, Goffman Reader
Գենդերի արտացոլում (դիսփլեյ)

Գենդերի

արտացոլման

ուղղությամբ՝

գործընթացը

հիմնական

զարգանում

սոցիալական

է

երկու

դասակարգումների

հաստատման և մարդու ու աշխարհի ներկայացման ամբողջական
ուսմունքի: Նմանօրինակ միջոցառումները սովորաբար իրականացվում
են առանձին անհատների փոխադարձ ջանքերով կամ համատեղ
ուժերով՝

hավաքույթից

իրավիճակները»

առաջ:

ֆիզիկական

Այսպիսով՝

«սոցիալական

տարածություններ

են,

որտեղ

անհատներն ընկալում են մեկը մյուսի ներկայությունը, սահմանում այդ
իրավիճակը

որպես

«հավաքույթ»:

Սոցիալական

իրավիճակներում

հարկավոր է գտնել տոնախմբությունների այնպիսի վկայություններ,
որոնք

տարբեր

չեն

սարքավորումներով:

ընկալվում

Սոցիալական

տեսողական
կառուցվածքի

և

լսողական

ստորակարգային

(հիերարխիկ) բաժանումը միկրոէկոլոգիական ձևով է պատկերված՝
փոքրածավալ տարածական փոխաբերությունների (մետաֆորաների)
միջոցով:

Առասպելական

և

պատմական

իրողությունները

ներկայացվում են իդեալականացված ձևով: Կյանքի կարևորագույն
գործընթացները նշվում են ճոխ, ֆորմալ ձևով, օրինակ՝ համալսարանն
ավարտելու,
Սոցիալական

ամուսնանալու,

կնքվելու

հարաբերությունները

գործընթացները

նշմարվում

են

և

այլն:

ողջույնի

ու

հրաժեշտի խոսքի միջոցով: Նշված ձևերով սոցիալական աղմուկը կրում
է ավելի համակարգված, ընդունելի բնույթ: Այսինքն՝ անհատին տրվում
է

հնարավորություն

ընդունելի

ձևով

արտահայտվելու

որոշակի

երևույթների շուրջ: Միջոցառման մի այլ առանձին բաղկացուցիչ տարր
է, այսպես կոչված, «ռիտուալը»՝ արարողակարգը: Վերջինս սահմանված գործողությունների կարգ է, որի միջոցով անհատը դրսևորում է
այլ անհատի հանդեպ ունեցած իր վերաբերմունքը:
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Եթե Դյուրքեյմը արարողակարգի բացատրությունը տալիս է՝ այն
մի

տեսանկյունից

դիտարկելով,

Դարվինն

իր

«Զգացմունքների

արտահայտումը մարդու և կենդանիների մոտ» աշխատությունում
հանդես է գալիս մի այլ յուրահատուկ մոտեցմամբ: Ջուլիան Հուքսլին,
մյուս կողմից, նշում է, որ հիմնական բանավեճը ձևավորվում է այն
իրողության

շուրջ,

որ

բնական

ընտրության

ճնշման

տակ

զգացմունքային դրդապատճառներով ձևավորված վարքային նմուշները
պարզեցման, ստերեոտիպացման և տարածման առումով դառնում են
ձևայնացված և ազատված ցանկացած համատեքստից: Այս ամենը
հետապնդում
արտաքին

է

մեկ

ու

նպատակ՝

ներքին

առավել

ազդանշանները:

արդյունավետ
Վարքային

դարձնել

նմանատիպ

դրսևորումները արտացոլումներ են: Արտացոլումը հաղորդակցության
բարոյաէթիկական սահմանումն է: Որևէ գործողություն կատարելու
փոխարեն կենդանին ներկայացնում է իր իրավիճակի ավելի պարզ,
հասկանալի

ձև՝

ռիտուալիզացիայի

շնորհիվ:

Այսպիսով՝

ռիտուալիզացիան թույլ է տալիս սահմանել և մեկնաբանել իրավիճակը:
Բարոյականությունը, իհարկե, մեզ չի կտրում ռիտուալիզացիայից
և տանում դեպի ոչ թե սոցիալական կառուցվածք ու հավատալիքներ,
այլ

դեպի

սոցիալապես

սահմանված

արտացոլումները

վկայում

վածության,

դիրքի

այն

զբաղեցնել, ինչպես նաև
հետագայում:

են

իրավիճակներ:

հավաքույթում

մասին,

որը

Այսպիսով՝

անհատի

վերջինս

ներգրավ-

պատրաստվում

է

այն ամենի մասին ինչ տեղի է ունենալու

Ներգրավվածությունը

խմբային

կամ

անհատական

մասշտաբով ձևավորում է այն պայմանները, որոնցում պետք է
իրականանան
(ֆորմուլան):

շփումները,

վերջինիս

Էթիոլոգներն

«հաղորդակցություն

ձևը,

ոճը

առաջարկում

(կոմմունիկացիա)»

և

սահմանումը

են

հասկացությունը,

կիրառել
սակայն

նման մոտեցումը հստակ հիմնավորում դեռևս չունի: Արտացոլումները
չեն ենթադրում հաղորդակցություն, ոչ էլ որևէ այլ գործողություն, որը
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ենթադրում

է

բացառապես

հասարակության

կողմից

ձևավորված

սիմվոլների նպատակաուղղված օգտագործում է: Արտացոլումները
վկայում են իրավիճակում ներգործողի (ակտորի) ներգրավվածության
մասին:

Դրանք

այնքան

կարևոր

են,

որքան

անհատի

ներգրավվածությունը:
Արտացոլման տարբերակ է հետևյալը․ անհատի դրսևորած վարքը
և արտաքին տեսքը տեղեկատվություն են պարունակում վերջինիս
սոցիալական ինքնության, տրամադրության, սպասումների, հետագա
մտադրությունների և վերաբերմունքի մասին: Ցանկացած մշակույթում
առկա է վարքի նման տարբերակիչների ամբողջական շարք: Արտաքին
տեսքը ևս սահմանվում է այնպես, որ ավելի արդյունավետ ներկայացնի
այս

տեղեկացնող

գործառույթը,

գործառույթ,

որը

ստանձնում

է

ներկայացման վերահսկման դերը ու այդքան էլ բացահայտ բնույթ չի
կրում: Այնուամենայնիվ, հատկանշական այս միջոցառումները կարելի
է անվանել արտացոլումներ: Ինչպես նշվեց, դրանք սահմանում են
շփման պայմաններն այն մարդու միջև, որի շնորհիվ տեղի է ունենում
արտացոլումը, ինչպես նաև այն մարդու, որը փորձում է ընկալել այդ
գործընթացը: Ի վերջո մեր հիմնական խնդիրը հետևյալն է․ արդյո՞ք եթե
գենդերը

կարելի

կոռելացիաների
արտացոլումն

է

սահմանել

մշակութային
իրենից

որպես

սեռերի

իմաստավորում,

ներկայացնում

է

ապա

այդ

միջև

եղած

գենդերային

կոռելացիաների

պայմանական (կոնվենցիոնալ) պատկերը-շրջանակը (ֆրեյմը):
Ի՞նչ

կարելի

է

ասել

ռիտուալանման

(արարողակարգային)

արտացոլումների վերաբերյալ:
1.

Արտացոլումները շատ հաճախ կրում են երկխոսության բնույթ:

Դրանք արտացոլում են մի կողմի ինքնարտահայտումը և մյուս կողմի
արձագանքը՝ որպես առաջինի ազդակը ընկալելու նշան:
Այս երկխոսության բնույթ կրող տեսակը ակնհայտ ձևով կարելի է
բնորոշել

համաչափ (սիմետրիկ) և անհամաչափ (ասիմետրիկ) զույգերի
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տարանջատման

միջոցով:

Փոխադարձաբար

միմյանց

անունով

դիմելը

համաչափ է իր բնույթով, մինչդեռ անունով և տիկին-պարոն-ով դիմումը՝
անհամաչափ: Նշված զույգերի մի մասը երկակի (դիադիկ) ձևով շրջելի են,
մինչդեռ մնացածը՝ ոչ: Հյուրերի ու հյուրընկալողի ողջույնի խոսքերն իրենց
բնույթով անհամաչափ են ու շրջելի: Շրջադարձը կարող է վերաբերել ինչպես
սուբյեկտներին,

այնպես

էլ

միջոցառմանը,

որում

հանդիպել

են

այդ

սուբյեկտները: Դիադիկ (երկակի) շրջելի ռիտուալների մի մասն իր բնույթով
բացառիկ է, իսկ մյուս մասը՝ ոչ այդքան: Օրինակ՝ տղամարդուն քաղաքավարի ձևով դիմելու ընդունված կոչումն իր բնույթով առանձնահատուկ է,
մինչդեռ նա կարող է խնդրել, որ «պարոն» դիմելաձևը

փոխարինվի իր

անունով: Հարկավոր է նշել, որ երկու անհատների համաչափ արտացոլումը
կարող է պարունակել նաև անհամաչափություններ: Դա կախված է նրանից,
թե ով է այդ արտացոլման ձեռնարկողը: Թե՛ համաչափությունը, և թե՛
անհամաչափությունը կարող են լինել ապակողմնորոշիչ: Հարկավոր է
ուշադրություն դարձնել ոչ միայն այն հանգամանքին, թե ինչպես երկու
անհատ ռիտուալացված կերպով են շփվում, այլ նաև ինչպես են նրանք իրար
առանձին վերաբերվում, ինչպիսի վերաբերմունքի են արժանանում երրորդ
անձի կողմից:
Այսպիսով՝

ողջունելու

համաչափ

ընթացակարգը

կին-տղամարդ

փոխհարաբերություններում տարբերվում է համաչափության դասական ձևից:
Կին-տղամարդ

փոխհարաբերություններում

այդ

ընթացակարգի

բնույթը

խիստ պայմանավորված է կնոջ դերով: Եվ, իսկապես, կին-տղամարդ
փոխհարաբերություններում

ռիտուալացված

ընթացակարգն

այնքան

է

տարբերվում բոլոր այլ բնույթի ընթացակարգերից, որ կարելի է ասել՝ այստեղ
առկա է «հակադարձ դասավորվածություն»: Կնոջ պարագայում քաղաքակիրթ
վերաբերմունքի ցանկացած դրսևորում յուրահատուկ է իր բնույթով: Այդ
յուրահատկությունը կախված է այն նրանից, թե ում է ուղղված այդ
գործողությունը՝ եղբորը, ընկերոջը, ամուսնուն և այլն:
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2.

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անհատները պիտի գործեն

սոցիալական իրավիճակներում, պետք է հասկանալ, թե ինչպես է ռիտուալը
համապատասխանեցվում գործողությունների կարգին: Այստեղ կարծես թե ի
հայտ են գալիս երկու նմուշներ․ համաձայն առաջինի՝ արտացոլման
գործընթացը կենտրոնացված է գործողությունների սկզբում և ավարտական
փուլում (նման իրավիճակը կարող է ենթադրել անհատի ֆիզիկական դիրքի
փոփոխություն, օրինակ՝ նստատեղից վեր կենալ, նստել և այլն): Նման
պարագայում

մենք

կարող

ենք

ասել,

որ

գործ

ունենք

«միջանկյալ»

ռիտուալների հետ: Երկրորդ նմուշը ենթադրում է այլ կերպ ակնկալվող
արտացոլման գործընթացների իրականացման շարունակություն, որը, ըստ
էության, լիովին չի փոխարինում բուն գործընթացին: Այս պարագայում մենք
կարող ենք խոսել «ռիտուալ գործիքի» կամ «կազմի» մասին: Համադրելով այս
երկու նմուշները՝ կարելի է ասել, որ անհատը

սոցիալական ցանկացած

իրավիճակում ունի արտացոլումների նախօրոք պլանավորված ծրագիր:
3.

Ակնհայտ է, որ եթե անհատը սոցիալական իրավիճակներում

հակված է գործել այնպես, ինչպես ռիտուալն է սահմանում, ապա վերջինս
պետք է այնպես իրեն պահի, որ մյուս անհատները պարզեն նրա սոցիալական
ինքնությունը: Ինչպես նաև ինքն իր հերթին կարող է ակնկալել նույնը այն
մարդկանցից, որոնց հետ շփվում է տվյալ իրավիճակում: Արտացոլման մի
մասը կարծես թե հատուկ է նման իրավիճակների համար, օրինակ՝ ձայնային
առանձնահատկությունները,

արտաքին

տեսքը

և

այլն:

Չնայած

այն

հանգամանքին, որ ռիտուալացված վարքային դրսևորումները կարող են
ժամանակի

ընթացքում

փոփոխության

ենթարկվել,

այնուամենայնիվ

նույնականացման (ինդենտիֆիկացիայի) ոճը մնում է նույնը:
4.

Արտացոլումները, անկասկած, մուլտիվոկալ են և պոլիսեմիկ:

Այսինքն՝ դրանք պարունակում են սոցիալական տեղեկատվության ավելի
քան մեկ տեսակ (օրինակ՝ լեզվի օգնությամբ կարող ենք պարզել երկու
սուբյեկտների գենդերը՝ հաշվի առնելով դրանով պայմանավորված բառերի
գործածությունները․ սա վառ երևում է հատկապես երբ գործ ենք ունենում
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եվրոպական որևէ լեզվի կիրառման հետ): Սրա հետ մեկտեղ կա նաև մի այլ
հանգամանք, որը պետք է հաշվի առնվի: Ոչ միայն հնարավոր է տարբեր
կարգավիճակներ գտնել տարբեր կարգավիճակներ

կոդավորված միևնույն

արտացոլման գործընթացում, այլև կարելի է գտնել նկատառումների մի
ամբողջ

ստորակարգություն

(հիերարխիա),

որն

ունի

հստակ

հերթականություն: Երբ ինչ-որ մեկին տրվում է մրցանակ, հանձնողը
նախևառաջ մրցանակն է փոխանցում և միայն դրանից հետո՝ շնորհավորում:
Սա, իհարկե, ակնհայտորեն դրսևորվում է, երբ մրցանակ ստացողը կին է,
քանի որ այդ պարագայում ռիտուալացված արտացոլումը համբույրն է:
Հետաքրքրական է, որ ռիտուալացված արտացոլման պարագայում նկատվում
է վարքի դրսևորման տարբերություն՝ պայմանավորված այն սուբյեկտի սեռով,
որին ուղղված է վարքը: Օրինակ՝ նույն մրցանակ հանձնելու գործընթացը
ենթադրում է սկզբունքորեն տարբերվող շնորհավորանքի խոսք, մրցանակի
փոխանցում ու համբույր, եթե մրցանակ ստացողը կին է, ինչպես նաև
մրցանակի հանձնում ու

խոսելիս զանազան շարժումներով (ժեստիկուլ-

յացիայով) արտահայտված շնորհավորանքի այլ ձև, եթե մրցանակ ստացողը
տղամարդ է:
5.

Արտացոլումները կարող են տարբերվել՝ իրենց ձևայնացման

(ֆորմալացման) աստիճանից ելնելով: Դրանցից մի քանիսը, ինչպիսին է
օրինակ ողջույնի խոսքը, համարվում են վարքային հատուկ նմուշներ, որոնց
չհետևելու պարագայում անհատը կարող է սանկցավորվել: Այլ տեսակներ
այնքան չեն արժևորվում, որ վերջիններիս չհետևելու պարագայում անհատը
չի ենթարկվում քննադատության:
6.

Գենդերային արտացոլումներն ունեն մի յուրահատկություն․

դրանք կարող են ընտրվել ըստ ցանկության: Այսպիսով՝ վարքային որևէ
նմուշի ընտրությունը ենթադրում է վերջինիս ընդունում կամ մերժում այլ
սուբյեկտի

կողմից,

և

հաճախ

հաջորդ

անգամ

պայմանավորված միևնույն վարքի ընտրությունը:
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հենց

դրանով

է

7.

Արտացոլումները

ներկայացնում

են

ոչ

թե

կոնկրետ

փոխհարաբերություններ, այլ ավելի շուտ փոխհարաբերությունների մի շարք,
օրինակ՝ այտը համբուրելը կարող է վերագրվել ինչպես սիրահար զույգին,
այնպես էլ ազգակցականներին կամ ընկերներին: Այսինքն՝ արտացոլումների
միջոցով

մենք

չեն

կարող

պարզել

անհատների

հարաբերությունները:

Այսպիսով՝ այն ենթադրում է թույլ կապ սոցիալական կառուցվածքների ու
ռիտուալ էսքպրեսիաների
սոցիալական
դասակարգված

միջև: Այն կարելի է ստուգել՝ դիտարկելով

իրավիճակների
բնույթը:

կազմակերպության մեջ

վերացական,

Այդպիսով՝

սակայն

աշխատակիցները

հստակորեն
կարող

են

տեսողական (վիզուալ) տարբեր չափանիշներով

դասակարգվել՝ ելնելով նրանց կարգավիճակից, արտաքին տեսքից, հասակից
և այլն: Այսինքն՝ տարբերակման հիմնական ձևը մեզ տրամադրում է
սոցիալական աշխարհի սահմանված (դետերմինացված) մի տարբերակ՝ մեզ
ավելի շատ տեղյակ պահելով

սոցիալական իրավիճակների պատկերային,

քան բովանդակային առանձնահատկությունների մասին:
8.

Ի տարբերություն կենդանիների՝ մարդիկ կարող են լավատեղյակ

լինել վարքային այն արտացոլումների մասին, որոնք ընտրում են: Այսպիսով՝
մարդիկ ոչ թե պարզապես «փոխարինում» են մի գործողությունը ուրիշով, այլ
հաշվարկումների արդյունքում ընդունում են վարքային այս կամ այն նմուշը:
Այն սուբյեկտը, որին ուղղված է արտացոլումը, իր հերթին ընդունում է
ակտորի այդ գործողությունը և արձագանքում համապատասխան ձևով: Երբ
արտացոլումը

դառնում

է

հստակ

ու

հիմնավորված՝

հատուկ

գործողությունների շարքով, հերթականության մի մասը կարող է դուրս մղվել
իր հիմնական կոնտեքստից և այլ կերպ օգտագործվել: Այդպիսին են, օրինակ,
հավաստիացնող տեսարանները գովազդներում: Այստեղ հենց ինքը ոճն է
հայտնվում ուշադրության կենտրոնում, և ակտորը դա հստակ գիտակցում է:
Այն, ինչ ռիտուալ էր, տվյալ պարագայում դառնում է ինքնին ռիտուալացված:
Այսինքն՝ տեղի է ունենում փոխակերպման փոխակերպում, որը ընդունված է
անվանել «հիպեր-ռիտուալիզացիա» (գերռիտուալիզիացիա):
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9.

Ընդհանրացնելով՝ կարելի է ասել, որ հարաբերությունների

ռիտուալացման ձևը ինքնին չի պարունակում տեղեկատվություն դրանց
բնույթի մասին: Սոցիալական իրականության համար առավել նշանավոր է
այդ ռիտուալի ընկալումը:
Արտացոլումը «էքսպրեսիվ վարքի» բաղկացուցիչ տարր է:
պայմանավորված՝

արտացոլումները

ընկալվում

են

Դրանով

որպես

բնական

երևույթներ, որոնք ծագում են մարդկային պահանջմունքներից: Այսինքն՝ ոչ
մի ձևով պատմական վերլուծության ենթական չեն: Իհարկե, ռիտուալացված
արտահայտությունների պատմական մեկնաբանումը խիստ անհրաժեշտ է:
Այս

համատեքստում

ամենահետաքրքրական

հարցը

վերաբերում

է

արտացոլումների ի հայտ գալուն:
Եթե

գոյություն

ունեն

վարքային

նմուշներ,

ծածկագրեր,

որոնք

տարբերակում են սոցիալական իրավիճակում կնոջ վարքը տղամարդու
վարքից, ապա հետաքրքրական է, թե որտեղից են առաջ գալիս վարքային
այդ

նմուշները:

Որտեղի՞ց

է

առաջանում

վարքային

ոճը:

Իհարկե,

ամենահայտնի աղբյուրը այս պարագայում կենսաբանական դետերմինիզմով
է բացատրվում: Գենդերը համարվում է սեռական տարբերակվածության
ածանցյալ: Մարդն ինքնարտահայտվում է ճիշտ այնպես, ինչպես կենդանին է
արտահայտում իր սեռական պահանջմունքը: Եվ, իսկապես, այն իմաստները,
որոնք

մենք

շեշտադրում

ենք

գենդերի

ձևավորման

գործընթացների

ժամանակ, գրեթե չեն տարբերվում կենդանիների սեռով պայմանավորված
տարբերակվածության չափանիշներից: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե այդ
իմաստները զուտ կենսաբանական են, ապա ինչո՞ւ ենք մենք դրանց
վերագրում

մշակութային

նշանակություն:

Այս

իմաստով

հարկավոր

է

դիտարկել կենդանաբանական աշխարհը կամ վերջինիս որոշ տարրերի
դրվածքը, որն էլ մեզ տրամադրում է գենդերային արտացոլման տարրական
նմուշները: Օրինակ՝ Արևմուտքում շուն պահելը ընդունվում էր որպես
ագրեսիվության, հարձակվողկանության նշան, մինչդեռ ձին դիտարկվում էր
ֆիզիկական ուժի խորհրդանիշ: Այսպիսով՝ կենդանական աշխարհը մեզ
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տրամադրում է գենդերային դրսևորման նմուշներ: Վերջիններս առօրյա
կյանքի կարգ ու կանոնը պայմանավորող վերացական նմուշներ են։
Հետաքրքրական է նաև ռազմական մշակույթից եկած արտացոլման
նմուշը: Վերջինս վերագրվում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի
տարիներին: Այդ ժամանակաշրջանից ժառանգվել են
նմուշներ,

որոնք

վերաբերում

են

վարքային այնպիսի

տղամարդկանց

միջև

փոխհարաբերություններին: Նման երևույթի ամենավառ օրինակը ողջունելու՝
ռազմական մշակույթին բնորոշ ձևն է:
Գենդերային
այնուամենայնիվ,

դրսևորման
առավել

բացատրությունը

նպատակահարմար

է

տալու

համար,

դիտարկել

վարքային

նմուշների արտացոլման առանձնահատկությունները այլ, այն է՝ ընտանեկան
մակարդակում: Այս տեսանկյունից հատկապես ուշագրավ է «ծնող-երեխա»
փոխհարաբերությունների օրինակը: Միջին դասին պատկանող ընտանիքներում ակնհայտորեն

երևում է այդ փոխհարաբերությունների պատկերը:

Նախևառաջ պետք է նշել, որ այդ ընտանիքներում ընդունված է, որ երեխայի
խնամքի գործով զբաղվում են նրա տատիկն ու պապիկը կամ ավագ
քույր/եղբայրները: Այստեղից հետևում է՝ երկու սեռի ներկայացուցիչներն էլ
վերապրում են երկու դերերին բնորոշ գործընթացները, այսինքն՝ սեռային
պայմանավորվածություն չկա: Այն անհատը, որը զբաղվում է երեխայի
խնամքի գործով, ժամանակավորապես կրում է ինչպես հոր, այնպես էլ մոր
դերը:

Ծնողները,

ապահովելով

տրամադրելով

վերջիններիս

հեղինակություն
հասարակական

ողջ
կյանքի

երեխաներին

բնակվելու

անվտանգությունը,

հասարակության
ցանկացած

միջոցներ

ձեռք

են

մակարդակով:

մակարդակում

և

բերում

Այսպիսով՝

նկատվում

է

հավասարակշռություն: Իհարկե «ծնող-երեխա» փոխհարաբերություններում
բալանսի

մասին

խոսելը

կհամարվի

գիտական

վուլգարիզմ:

Այդ

իսկ

պատճառով առաջ է քաշվում սոցիալական փոխանակման գաղափարը:
Սակայն վիճելի է այն հարցը, համաձայն որի՝ ծնողի հեղինակությունը որոշիչ
դեր ունի սոցիալական կազմակերպվածության տեսանկյունից: Երեխայի
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խրախուսելիության

կամ

սանկցավորման

գործընթացը

վերաբերում

է

սոցիալական իրավիճակներին: Այսպիսով՝ հիմնական խնդիրն այն է, թե
սոցիալական իրավիճակի վերահսկման ինչպիսի՞ տարբերակ ենք մենք
ընտրում,

որպեսզի

պահպանենք

վերահսկողություն

և

ցուցադրենք

իրավիճակային կողմնորոշման հարգալից նմուշներ:
Այս առումով գրեթե իդեալական է միջին խավի ընտանիքում «ծնողերեխա» փոխհարաբերության օրինակը, որի շնորհիվ հնարավորություն է
ընձեռվում

հասկանալու,

սոցիալական

թե

իրավիճակում

ինչ

կանեն

երեխան

հայտնվելու

և

ծնողը

պարագայում:

միևնույն

Սովորաբար

ենթադրվում է, որ երեխան սոցիալական իրավիճակում հայտնվում է
բավարարված հիմնական պահանջմունքներով, այսինքն՝ անհրաժեշտություն
չկա մտածելու ապագայի մասին: Այս ժամանահատվածում կարծես թե
երեխան արձակուրդային վիճակում լինի: Սա ընդունված է անվանել
կողմնորոշման

լիցենզիա:

Երեխան

կարծես

թե

հեռու

է

պահվում

սոցիալական իրավիճակից դասընթացների, ֆուգաների միջոցով: Իհարկե,
գոյություն ունի նաև արտահայտման լիցենզիա: Վերջինս ապահովվում է
ծիծաղելու, լացելու և այլ զգացումներ արտահայտելու հնարավորությամբ: Այս
ամենը և այլ նմանատիպ գործողությունների ամբողջականությունը, որը
ներառում է

վարքային այնպիսի դրսևորումներ, ինչպիսիք են՝ թաքնվելը,

վտանգի պահին ծնողի մոտ վազելը և այլն, ռիտուալիզացիայի դասական
դրսևորումներ են կամ ռիտուալացված դրևորումն այն ամենի, ինչ կոչվում է
մանկամիտ վարք: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է նաև պաշտպանական
միջամտությունը:
երեխաներին

Այսպիսով՝

տարբեր

մեծահասակների

ծնողները

տիպի

աշխարհի

հետ

անընդհատ

արտաքին
կրում

է

պաշտպանում

են

վտանգներից:

Շփումը

միջնորդավորված

բնույթ:

Մեծահասակները խոսքի միջոցով երեխաներին նախապատրաստում են՝ այդ
աշխարհ մուտք գործելու համար: Իհարկե, այստեղ կարևոր գործոն և խթան է
համարվում հաճույքը: Մեծահասակների աշխարհը երեխայի համար կարծես
հրաշքների աշխարհ լինի:
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Երեխաներին բնորոշ մի այլ բնութագրիչ է վիրավորանքի անմիջական
մոռացումը: Երեխան, գործելով սխալ արարք, նախատվում է ծնողի կողմից, և
նրա արձագանքը իր բնույթով սուր է լինում: Այսինքն՝ վերջինս ազդվում է և
լալիս: Սակայն երեխային բնորոշ հատկանիշ է նաև նման միջադեպերի արագ
ու հեշտ մոռացման գործընթացը: Վերջինս կարող է նաև ենթադրել, որ նրան
չեն դադարի սիրել իր արարքի համար, և այդ պարագայում նրա արձագանքը
վկայում է իր արարքի համար զղջալու մասին:
Գոյություն ունի իրավունքի (լիցենզիայի) և արտոնությունների շատ
ակնհայտ մի ընդհանրացում: Սիրող և պաշտպանող ծնողը չի թույլատրում
երեխային

անել

ավելին,

քան

պարզապես

իրական

աշխարհի

կրկնօրինակումն է:
Այսպիսով՝

միջին

խավի

ընտանիքներում

երեխաները,

ոչ

թե

հարմարվում են և ադապտացվում իրական աշխարհին, այլ փորձում են
հասկանալ և ընկալել այդ աշխարհը խաղերի ու կրկնօրինակությունների
միջոցով: Իրական աշխարհը իրենց աչքերով փափուկ ու ներողամիտ է իր
բնույթով: Նկատելի է, որ երեխան «վճարում» է որոշակի գին՝

իրական

աշխարհից պաշտպանված լինելու համար: Երեխան գտնվում է ընդհատվող
ուշադրության

ներքո,

այսինքն՝

նրա

փոխարեն

կատարվում

են

գործողություններ և շատ հաճախ հաշվի չի առնվում իր կարծիքը: Երեխայի
մտքերը, զգացմունքները և հիշողությունները չեն արժանանում նույնքան
ուշադրության, որքան մեծահասակների դեպքում է: Երեխան կարող է շփվել և
իր զգացմունքները արտահայտել շատ աննշան իրավիճակներում: Ի վերջո
երեխային բնորոշ է նաև տարածքային սահմանափակումը: Վերջինիս կարող
են

ստիպել

տեղափոխվել

մի

տարածքից

դեպի

մյուսը,

որպեսզի

մեծահասակները զբաղեցնեն այդ տարածքը կամ տեղափոխեն նրա իրերը
կոնկրետ վայրից՝ առանց հաշվի առնելու վերջինիս կարծիքը:
Հարկավոր է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ երեխային ինչպես
վերաբերվում են նրա ծնողները, այդ նույն վերաբերմունքն էլ հնարավոր է՝
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նա ստանա նաև բոլոր մեծահասակներից՝ անկախ այն բանից, թե ինչպիսի
ազգակցական կապ ունի նրանց հետ:
«Ծնող-երեխա» հարաբերությունների բարդ համակարգը ուսումնասիրելիս թվում է՝ մենք այն հիմնականում դիտարկում ենք մեծահասակների
հավաքների համատեքստում: Կանչը ռիտուալիստիկ արտահայտման ձևով
կրում է ոչ ֆորմալ, այլ, ընդհակառակը, զգացմունքային բնույթ: Մի սուբյեկտը
դիմում է մյուսին, և մյուսը արձագանքում է համապատասխան ձևով։
Վերադասը

օգնություն

է

ցուցաբերում

ենթակային,

և

վերջինս

իր

գործողություններով ցույց է տալիս, որ երախտապարտ է նրան: Դիտարկենք
օրինակը։
Մի օր ոստիկանը ահազանգ ստացավ, որ այն

հատվածում, որտեղ

իրականացնում էր իր ծառայությունը, անօրինական կերպով մեքենա էր
հայտնվել: Ոստիկանը նոր էր նշանակվել այդ հատվածի պատասխանատու,
հետևաբար նրանից բավականին մեծ ժամանակ պահանջվեց՝ նշված հասցեն
գտնելու համար: Երբ նա ժամանեց, նկատեց մի մեքենա՝ բավականին
վտանգավոր մի հատվածում անօրինական կանգնած: Այսպիսով՝ նա հանեց
ակտերի ցուցակը և արձանագրեց խախտումը: Երբ նա ակտը փակցնում էր
մեքենայի վրա, մի մարդ մոտեցավ նրան: Վերջինս հարցրեց ոստիկանին, թե
արդյոք նա եկել էր իր խնդրանքով: Երբ ստացավ դրական արձագանք, նա
նշեց, որ այն մեքենան, որի համար նա զանգահարել էր, արդեն գնացել է, և սա
իր մեքենան է: Ոստիկանը ներողություն խնդրեց՝ նշելով, որ խախտումն
արդեն արձանագրված է:
«-Ես սպասում էի պարոն Ռենոյին տեսնել․ նա սովորաբար 6515
համարանիշով մեքենան է վարում: Ես շնորհակալ կլինեմ, պարո´ն
ոստիկան, եթե հաջորդ անգամ խախտում արձանագրելուց առաջ մի
պահ կանգ առնեք»:
Ոստիկանը շատ շփոթված էր…։
Վերջինս քաղաքակիրթ ձևով արձագանքեց․
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«-Պարո´ն, ինչպես կվերաբերվեիք ինձ, եթե ես մոտենայի ամեն
խանութի մոտ կանգնած մեքենայի և խախտումն արձանագրելուց առաջ
փորձեի իմանալ՝ արդյո՞ք ամեն ինչ կարգին է: Ի՞նչ կկարծեին մյուս
համաքաղաքացիները»:
Տղամարդը ուսերը թոթափեց․
«-Ճիշտ եք, ներեցե´ք, մոռացե´ք ասածիս մասին: Կա´նգ առեք
մերթընդմերթ, երբ այստեղից անցնում եք, գուցե կարողանամ որևէ
բանով օգտակար լինել»:
Նա ձեռքով ընկերական խփեց ոստիկանի ուսին և վերադարձավ
իր աշխատավայր:

Այսպիսով՝ ենթական հայտնվում է այնպիսի իրավիճակում, երբ նա
օգնության կարիք է զգում, և վերադասը օգնում է կամավոր հիմքերով: Նման
իրավիճակը բացատրելու համար դիտարկենք այլ օրինակ։
Ոստիկանները զենքեր էին տրամադրել զենքերի պահեստամասին:
Մեկն անընդհատ օգնել էր կանանց գտնել իրենց տղամարդկանց: Այդ
տարբերակը լավ աշխատեց հատկապես ոստիկան Ինա Շեֆերդի համար, երբ
դեկտեմբերին նա Մայամիում բռնեց մի գողի և նկատեց, որ տարածքում չկան
ոստիկաններ, ինքն էլ չունի հեռախոս իր տրամադրության տակ: Գիտակցելով
իր անօգնական վիճակը՝ սկսեց լացել: «Եթե քեզ չձերբակալեմ, ես կազատվեմ
իմ աշխատանքից»,- ասաց նա գողին: Հանցագործը նրա կողքին մնաց այնքան
ժամանակ, որքան պահանջվեց՝ մեքենա գտնելու համար:
Վերոհիշյալ

օրինակը

ցույց

է

տալիս

այնպիսի

իրավիճակ,

երբ

տղամարդը գործ է ունենում կնոջ կամ իրենից տարիքով փոքր տղայի հետ,
ճնշում

է

իր

մեջ

եղած

ագրեսիան,

ատելությունը

և

ցանկացած

այլ

բացասական զգացում, ապրում ու առաջնորդվում է ծնողական բարդույթով:
Հետևաբար նմանատիպ իրավիճակներում կինը հավասարվում է փոքր կամ
երիտասարդ տղայի, իսկ տղան՝ երեխայի:
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Այսպիսով՝ սոցիալական իրավիճակները կարող են սահմանվել որպես
տարածքներ, որտեղ իրականացվում է համատեղ մոնիթորինգ: Հնարավոր է,
որ ուսանողը սոցիալական իրավիճակներին վերաբերվի բավականին լուրջ: Ի
վերջո սոցիալական իրավիճակներն են, որ թույլ են տալիս անհատներին
հաղորդակցվել, և միայն այդ իրավիճակներում անհատները կարող են
ֆիզիկապես նվաճել մեկը մյուսին, սեռական վարք դրսևորել, ցուցաբերել
ֆիզիկական հարմարավետություն (կոմֆորտ) և այլն: Ավելին, սոցիալական
իրավիճակներում է, որ կատարվում են բոլոր գործողությունները: Բոլոր
տիպի

հասարակություններում

էլ

մենք

հանդիպում

ենք

հարմարվողականության (ադապտացիայի) ձևերի: Դրանք ներառում են
հարկադրանքի կանոնական համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս կառավարել
ռիսկերը

և

հնարավորությունները,

որոնք

բնորոշ

են

սոցիալական

իրավիճակներին:
Սոցիալական իրավիճակները հետաքրքրական են այն համատեքստում,
որում

անհատները

կիրառում

են

միմիկան,

ժեստիկուլյացիան՝

որպես

սոցիալական պատկերում հայտնվելու միջոցներ: Այստեղ է, որ նրանք կարող
են տեղավորել իրենց ես-ը՝ պատկերելու այն, ինչ համապատասխանում է
նրանց զբաղեցրած դիրքին սոցիալական

շրջանակներում: Սոցիալական

իրավիճակներում է անհատը կարևորում իր սոցիալական ինքնությունը:
Սոցիալականացման

ցանկացած

ձև,

որն

ինքն

իրեն

վերագրում

է

սոցիալական իրավիճակին, մեծ ազդեցություն է թողնում սոցիալական
կյանքի

վրա:

Սոցիալական

ցանկացած

հավաքի

կամ

իրավիճակի

պարագայում սոցիալականացման ազդեցությունը ակնհայտորեն դրսևորվում
է: Այնուամենայնիվ, այստեղ հարց է առաջանում, թե ու՞մ կարծիքն է ավելի
հաճախ հնչում, և ո՞ր կարծիքն է առավել ազդեցիկ: Ո՞վ է որոշում, թե որ
գործողությունները պիտի պարտադիր կերպով ի կատար ածվեն, և որ
գործողությունները կարող են մղվել երկրորդային պլան: Ինչքանով էլ
տրիվիալ թվան նմանատիպ պնդումները, նշված ընդհանրացումը թույլ է
տալիս հասկանալ վերջիններիս ազդեցության աստիճանը սոցիալական
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իրավիճակներում: Վերադաս լինելու և գերակայության իրավիճակային
արտահայտումը

սոցիալական

հիերարխիայի

սիմվոլիզմի,

ռիտուալիզմի

արտահայտման միջոց է: Նմանատիպ արտահայտչաձևերը (էքսպրեսիաները)
ձևավորում են ստորակարգությունը (հիերարխիան): Դրանք թե՛ ստվերային
մասում են և թե՛ մակերեսային հատվածում են: Այստեղ դրսևորվում են
գենդերային ոճերը: Վարքային նման դրսևորումները կարող են սոցիալական
ցանկացած իրավիճակում ի հայտ գալ և իրենց հետևից բերել նյութական ու ոչ
նյութական օգուտներ: Երբ հայրը և մայրը որոշում են՝ ինչ սովորեցնեն իրենց
երեխաներին, նրանք կատարում են ճիշտ որոշում՝ սոցիոլոգիական տեսանկյունից գործելով բավականին արդյունավետ:
Ինչ վերաբերում է վարքային ոճերին, ապա վերջիններս

նախօրոք

պլանավորած գործողությունների ամբողջական շարք են, որի շնորհիվ
ակտորները ներկայացնում են իրենց ներգրավվածությունը իրավիճակային
գործընթացներում:

Ոճը

ինքնին

բաղկացած

է

մարդկային

տեսակի

դասակարգումից և մարդկային գործունեության այն մշակումներից, որոնք
կարող են արտացոլվել սոցիալական կառուցվածքներում:
Կարելի է կատարել հետևյալ եզրահանգումը:
Ընդունված է համարել, որ ձկները ապրում են ջրում, քանի որ նրանց
շնչառական ապարատը թույլ չի տալիս գոյատևել ցամաքում: Այս պնդման
տրամաբանությունը կարելի է տեսնել սոցիալական կյանքի ցանկացած
մակարդակում: Համաձայն այս տրամաբանությանը՝ բնությունը կանխորոշում
(դետերմինացնում) է հասարակական կյանքը: Հարկ է նշել, որ ծովը և ցամաքը
կյանքի

աղբյուր

են

մարդկանց

ու

ձկների

համար,

և

միայն

սխալ

կողմնորոշվածության պատճառով դրանք կարող են զրկվել իրենց այդ
դրական իմաստից, կարևորագույն դերից: Այս օրինակը թույլ է տալիս
հասկանալ մեր մասին մտածելու ամենահիմնարար և ամենատարածված
ձևը․ այն ամենը, ինչ վերագրվում է բնությանը, վերագրվում է մեր գոյության
պայմաններին: Մենք կարող ենք կիրառել այս մոդելն առանձին անհատների
ու

խմբերի հասկացությունների

համար:
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Ճիշտ այնպես,

ինչպես

մենք

համարում ենք, որ բանական մարդու բնույթը ստիպում է նրան կանգնել երկու
ոտքի վրա, այնպես էլ մենք կարող են բացատրել, թե ինչու մեկ այլ կոնկրետ
բնութագրիչ չի վերագրվում մարդուն:
Իհարկե,

բավականին

դժվար

է

պատկերացնել

մի

այնպիսի

հասարակություն, որտեղ մարդիկ չեն կարող հասկանալ այն ամենը, ինչ
իրենց զգայարաններով ճանաչելի է: Մարդը չի կարող գոյատևել նման
հանգամանքներում: Հետևաբար մեր հասարակությունում առկա է մի խոր
արմատացած համոզմունք, համաձայն որի՝ ցանկացած օբյեկտ արտադրում է
ազդանշաններ, որոնք թույլ են տալիս տեղեկատվություն ստանալ վերջինիս
մասին: Ընդունված է, որ

օբյեկտները կառուցում են իրենց շրջակա

միջավայրը: Օբյեկտները ստեղծում են մի շրջանակ, որը թույլ է տալիս
հասկանալ

դրանց

կատարվում

է

պատկերավոր
մի

քանի

կառուցվածքը:

որոշիչների

Նման

գործընթացը

(ինդիկատորների)՝

առկա

փոխազդեցությունների օգնության շնորհիվ, որոնք պարունակում են իմաստ:
Այսպիսով՝ մարդը գործ ունի այսպես կոչված «բնական ինդեքսային
նշանների» հետ: Դրանք երբեմն ունենում են պատկերավոր բնութագրիչներ:
Այնուամենայնիվ, այս տիպի ցուցադրումը դիտարկվում է ոչ թե որպես
ֆիզիկական, ինստրումենտալ կամ հաղորդակցական (կոմմունիկացիոն) այլ
բնույթի գործողություն: Հարկավոր է նշել, որ օբյեկտը պայմանականորեն
անկախ է շրջակա միջավայրի հետ փոխհարաբերություններում: Ավելին, այն
դիտարկվում է որպես անկախ փոփոխական՝ կտրված այն ոլորտից, որում
դիտարկվում

են

էքսպրեսիաները:

Այսինքն՝

նշանների

արտադրության

գործընթացը իրավիճակայնորեն ձևակերպված է, սակայն, իրավիճակով չի
որոշվում (դետերմինացված) չէ:
Բնական ինդեքսները, որոնք տրվում են այն օբյեկտների կողմից, որոնց
մենք

վերագրում

ենք

կենդանաբանական

աշխարհին,

կոչվում

են

էքսպրեսիաներ: Սակայն նույնիսկ այն իմաստով, որով այս հասկացությունը
ցույց է տալիս, որ այդ օբյեկտները շատ ավելին են անում, քան պարզապես
արտահայտում

են

զգացմունքներ:

Իհարկե,
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զգացումներն

ու

հույզերը

արտահայտման գործընթացը պայմանավորող կարևոր տարրեր են: Սակայն
մարդկանց

մոտ

նույնպես

կարելի

է

նկատել

արտահայտչական

հատկանիշների (էքսպրեսիվ ատրիբուտների) մի ամբողջական շարք: Այն
ներառում է հարաբերությունները, դասերը, առողջությունը, զգացողությունները և այլն: Այն գիտությունը, որը բացատրում է, թե ինչպես կեղծել այդ
հույզերը, զգացումները, ինչպես բացահայտել կեղծ զգացումներն ու հույզերը,
ժողովրդական գիտություն է: Բոլոր այն համոզմունքները, որոնք վերաբերում
են մարդկանց, կարող են վերագրվել մեկ ուսմունքի, այն է՝ բնական
արտահայտման ուսմունքին: Ընդունված է համարել, որ չնայած նշանները
կարող են ընկալվել ու մեկնաբանվել որպես օբյեկտի վերաբերյալ լոկ
ժամանակավոր ճշմարտություն, մենք փնտրում ենք տեղեկատվության մի այլ
տեսակ ևս: Տեղեկատվության այդ տեսակը վերաբերում է օբյեկտի բուն,
նշանակալի էությանը: Բոլոր այն նշանները, որոնք մենք կարող են տեսնել
անզեն աչքով, կարելի է անվանել հիմնական: Համոզմունքը, որ դրանք
գոյություն ունեն, կարող են ընթերցվել ու մեկնաբանվել մարդկանց կողմից,
կոչվում է բնական էքսպրեսիա: Չնայած այն հանգամանքին, որ այդ
հատկանիշներից

մի

տրամադրությունը,
մեկնաբանման ու

քանիսը

չեն

համարվում

ժամանակավոր

բնութագրող

(օրինակ՝

մտադրությունները),

դրանց

ընկալման միտումը դիտարկվում է որպես կարևոր

հատկանիշ: Ավելին, ներքին վերապրումների փոխանցումը սահմանված,
որոշակի ձևով կարող է դիտարկվել որպես հիմնական հատկանիշ: Կոնկրետ
իրավիճակներում կոնկրետ անձանցից ակնկալում ենք տեսնել վարքային
հստակ դրսևորումներ: Հաճախ դա կապվում

է այն դասի առնչվում է այն

դասին, որին պատկանում է տվյալ անհատը:
Էսքրեսիայի հիմնական ձևերի նախատիպ (պրոտոտիպ) են համարվում
տղամարդկությունն ու կանացիությունը՝ որպես գենդերով պայմանավորված
սպասումների

առանձին շարք: Իհարկե, եթե մենք համարում ենք, որ

անհատը ժամանակի ընթացքում հրաժարվում է իր բնական ինդեքսային
նշաններից, ապա մեր գործը էլ ավելի է բարդանում: Այս տեսանկյունից
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հարկավոր

է

հաշվի

«արտահայտման»

առնել,

որ

մարդիկ

հասկացությունը՝

իրենք

են

վերջինիս

սահմանում

սահմաններում

հարմարեցնելով իրենց վարքը: Ռիտուալիզացիան և հաղորդակցությունը
(կոմմունիկացիան)

թույլ

են

տալիս

մեզ

արտահայտել

մեր

բնական

էքսպրեսիաները ընդունված կարգով: Իհարկե, անհատը կարող է կեղծել իր
էքսպրեսիան հանուն իր նպատակի, օրինակ՝ անհատը կարող է կտրել իր
ոտքերը, որպեսզի խուսափի բանակից: Այս պարագայում մենք տեսնում ենք
«ինչ-որ պատճառով» հասկացողության փոխարինումը «ինչ-որ բանի համար»
հասկացողությամբ: Իհարկե սա չնչին նշանակություն ունի՝ իրականում
առկա դժվարությունների համեմատությամբ:
Առաջին հերթին ոչ թե որևէ գոյության ընդհանուր կառուցվածքն է, որ
արտահայտվում

է,

բնութագրիչներն

են

այլ

որոշակի,

դրսևորվում:

պատկերացումն

է

սոցիալական

բնութագրիչներ,

որոնց

միջոցով

իրավիճակայնորեն
Բնույթի,

բնույթի,

կառուցվածքի

քանի

կարելի

արտահայտված

է

որ

ու

առկա

են

առանձնացնել

էության
անթիվ
օբյեկտը

միջավայրից:
Մյուս կողմից, էքսպրեսիան ոչ թե պայմանավորված է բնազդներով, այլ
այն սոցիալապես սահմանված հասկացություն է՝ սոցիալապես կառուցակցված: Այն հանրույթի (սոցիումի) կողմից սահմանված գործընթաց է, որն ի
հայտ է գալիս կոնկրետ սահմանված իրավիճակներում: Սա ճշմարիտ է,
նույնիսկ այնպիսի իրավիճակներում, երբ էքսպրեսիան դիտարկվում է որպես
ամենաբնական

և

ամենաանկեղծ

գործընթացներից

մեկը:

Այսպիսով՝

անհատները ոչ թե սովորում են արտահայտվել այս կամ այն կերպ, այլ
հանրույթը (սոցիումը) օժանդակում է նրանց յուրացնել իրենց բնույթը՝ որպես
օբյեկտ, և դրանով պայմանավորված էքսպրեսիայի սպասումները:
Եվ երրորդ, սոցիալական իրավիճակները հանդիսանում են ավելի
հարմար բնական էքսպրեսիաների դրսևորումների համար:
Չնայած այն հանգամանքին, որ էքսպրեսիաները ևս կանխորոշվում են
անհատի

գենդերային

պատկանելիությամբ,
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դրանք

թույլ

չեն

տալիս

ամբողջովին վերլուծության ենթարկել գենդերային հարաբերությունները: Այն
հարցը, թե ինչ

բնույթի են գենդերային հարաբերությունները, առանձին

հիմնահարց է: Մեկը կարող է պնդել, որ գենդերային ինքնություն գոյություն
չունի, այլ միայն առկա է գենդերային արտահայտման կառուցվածքային
սխեմա: Գոյություն չունի սեռերի միջև հարաբերություն, որը կարող է
բացատրվել որևէ միտումով: Միայն գոյություն ունի սեռերի միջև առկա
հարաբերությունների ընդունված կարգի պատկեր, որը սահմանվում է
«հարաբերությունների

մեջ»

հասկացողությամբ:

Կարելի

է

ասել,

որ

կանացիությունը վարքային նմուշ է, որը դրսևորվում է այդ շրջանակի
(ֆրեյմի) սահմաններին համապատասխան: Սակայն Դյուրքհեյմը պնդում է,
որ վարքային նման նմուշը քաղաքականապես սահմանված միջոցառումների
շնորհիվ է արտահայտվում: Նմանատիպ միջոցառումները սահմանում են
կնոջ դերը հասարակական կառուցվածքում: Մյուս կողմից, էթնոլոգները,
նշում են, որ կանացի էքսպրեսիան որևէ կերպ չի սահմանում վերջինիս դիրքը
սոցիալական կառուցվածքում: Այն պարզապես վերջինիս նույնականացումն է
սոցիալական դերին, որը ոչ մի կերպ չի ենթադրում ստորակարգային
(հիերարխիկ) կառուցվածքում վերադաս կամ ստորադաս դիրքի զբաղեցում:
Գենդերային

արտացոլումներն

այնպես,

ինչպես

ցանկացած

այլ

ռիտուալ, կարող են արտահայտել սոցիալական կառուցվածքի հիմնական
բնութագրիչները:

Այսինքն՝

ավելի

ճիշտ

է

արտացոլումները

համարել

ախտանիշ, քան պատկեր-նկարագիր: Ավելին միևնույն պայմաններում և
միևնույն գենդերային պատկանելիությունն ունեցող անհատները կարող են
ցուցաբերել իրար հակադիր վարքային նմուշներ:
Իհարկե, հասարակության գենդերային բաժանումը թույլ է տալիս ավելի
արդյունավետ կերպով կազմակերպել սոցիալական կյանքը: Գենդերային
բաժանումը թույլ է տալիս վերլուծել սոցիալական իրավիճակներում գործող
վարքային նմուշները և սպասումները:
Գենդերը նշանակալիության և ֆունկցիոնալության առումով հանգում է
տարիքային բաժանմանը: Այն ավելի նեղ է իմաստային առումով, քան
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դասակարգը կամ որևէ այլ սոցիալական բաժանում: Գենդերային բաժանման
հիմքում դիտարկվում է ստերեոտիպացման գործընթացը:
Այսպիսով՝ տնային տնտեսության հետ կապ ունեցող աշխատանքները
վերագրվում

են

կանանց,

մինչդեռ

տնային

տնտեսությունից

դուրս

իրականացվող աշխատանքների կատարումը համարվում է տղամարդու
պարտականություն: Ավելին, հաճախ նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում
տղամարդը հրաժարվում է կատարել տնային տնտեսության աշխատանքները՝
համարելով, որ դա հակասում է իր գենդերով պայմանավորված վարքային
նմուշներին: Նման մոտեցումը գենդերային արտացոլման գործառութային
մեկնաբանումն է: Համաձայն այս մոտեցման՝ սեռով պայմանավորված
դասերը ընդունում են վարքային նմուշների արտացոլման միայն այն ձևերը,
որոնք համապատասխանում են իրենց դերային սպասումներին: Գենդերային
արտացոլումը

կարծես

թե

մի

միջոցառում

է,

որը

կազմակերվել

է

հասարակության կողմից:
Գենդերային

տարբերությունների

վերլուծությունները

առաջին

հայացքից թվում է, թե վերաբերում են միայն գենդերային սկզբունքով
պայմանավորված անհավասարության առկայության վերլուծություններին:
Սակայն ամբողջական վերլուծության համար հարկավոր է այն դիտարկել մի
քանի տեսանկյուններից:
Մեր հասարակությունում առկա են արտացոլումներ, որոնք վիճելի են
քաղաքական տեսանկյունից: Ձևավորված վարքային նմուշները, գենդերով
պայմանավորված

սոցիալական

«պաշտպանող-պաշտպանվող»

կարգավիճակները,

«աջակից-աջակցվող»

ինչպես

դերերի

նաև

բաշխումը

ընթանում է այնպես, որ կինը միշտ լինում է «պաշտպանվողի», «աջակցվողի»
դերում: Նման պատկերը ինքնին ներկայացնում է հասարակության արդեն
իսկ ստորակարգային (հիերարխիկ) դասավորվածությունը: Ավելին, սա
վկայում է այն մասին, որ տղամարդկային գերակայությունը յուրահատուկ
բնույթ ունի: Վերջինիս յուրահատկությունը պայմանավորված է նրանով, որ
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դրսևորման շատ փափուկ ձև ունի: Այսինքն՝ նման անհամաչափությունը չի
ենթադրում որևէ ստիգմատիզացիայի առաջացում:
Հիմնվելը

«ծնող-երեխա»

բարդույթի

վրա՝

որպես

արտացոլման

պատկերային դրսևորում, ենթադրում է ինտիմ պրակտիկաների տարածում:
Այսպիսով՝

ցանկացած

տեսարան

կարող

է

սահմանվել

որպես

գենդերային տարբերակման մատնանշում, և բոլոր դեպքերում հնարավոր է
գտնել այդ արտացոլման վրա ազդելու միջոցներ: Ինչ վերաբերվում է
արտահայտչականության
բարձրացնում է
հիմնախնդիրը:
հատկանիշները

ուսմունքին

(էքսպրեսիայի

դոկտրինին),

այն

մասնագիտական լուրջ վերլուծության անհրաժեշտության
Կանացիության
որպես

և

տղամարդկության

կենսաբանական

և

«արտահայտման»

սոցիալ-կառուցվածքային

դետերմինացիայի ենթարկված ձևեր ընդունելու համար (որոնք ընկած են
սիմվոլների հետնաբեմում) հարկավոր է անդրադառնալ նշանների ողջ
տեսությանը: Գենդերիզմների ամբողջությունները կարող են միայն ցույց տալ,
թե ինչպես են այդ նշանները գործում սոցիալապես, անվանապես, որպեսզի
մատնանշեն գենդերի առկայությունը սոցիալական իրականությունում: Ոչինչ
չի վկայում այն մասին, որ այս հետնաբեմում իմաստային առումով ավելի
շատ բան կա, քան մեզ հասանելի է տեսողական կերպով:
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Գենդերի և սեռականության սոցիոլոգիական կառուցակցումը

Քրիս Բրիքվելլ
Համառոտագիր
Այս էսսեն դիտարկում է, թե ինչպես ենք մենք ընկալում սոցիալական
կառուցակցումը սոցիոլոգիայի տեսանկյունից: Այն քննում է սոցիոլոգիական
մոտեցումներին վերաբերող գենդերի ու
դիրքորոշումները, որոնք
կառուցակցումներ՝

սեռականության կապակցված

կարող են դիտարկվել որպես սոցիալական

պատմականություն,

սիմվոլիկ

ինտերակցիոնիզմ,

էթնոմեթոդաբանություն և նյութապաշտպական ֆեմինիմզ:
Ընդունելով, որ սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմը բազմազան է և ոչ թե
միատարր, մենք կտեսնենք, որ սոցիալական կառուցակցման մոտեցումներից
յուրաքանչյուրն ունի իր մասնավոր ուժեղ կողմը գենդերի ու սեռականության
համակարգային ուսումնասիրման համար: Այս մոտեցումները վերլուծելիս և
դրանց

որոշակի

վերահաստատել

քննդատությամբ
սոցիոլոգիայի

մոտենալով՝

յուրահատուկ

մենք

ներդրումը

կարող
և

են

ընդունել

սոցիալական կառուցակցային վերլուծությունները, որոնք քննարկում են
սոցիալականի բազմաշերտ բնութագրիչները ընդհանուր առմամբ և գենդերն
ու սեռականությունը մասնավորապես:

Ներածություն

Ի՞նչ է սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմը: Եզրույթը առաջ է քաշվել մի
շարք գիտակարգերի և ենթագիտակարգերի (սոցիոլոգիա, սոցիալական
հոգեբանություն, պատմություն, մարդաբանություն, սոցիոլեզվաբանություն,
գրականության պատմություն) կողմից, և տարբեր մոտեցումներում այն
տարբեր կերպ է ընկալվել: Անկախ դրանից՝ սոցիալական կոնստրուկտիվիզմը
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հազվադեպ է դիտարկվել որպես ուսումնասիրման օբյեկտ, մասնավորապես
գենդերի

և

սեռականության

հարցերի

վերաբերյալ:

Սոցիալական

կառուցակցման տեսությունների համակարգային մոտեցման բացակայությունը հաճախ նպաստել է մոնոլիթիկ և ռեդուկցիոնիստական կողմնակիցների
կողմից

գիտակարգային

մտահոգությունների

առաջացմանը

և

քննադատությունների առիթ տվել: Ներկայիս քննադատական սոցիալական
հոգեբանությունում, օրինակ, սոցիալական
ներկայացնում

է

այն

սուբյեկտիվություն՝

գործընթացը,

կոնստրուկցիոնիզմը

որով

դիսկուրսը

հաճախ

ստեղծում

է

երբեմն ներկայացվելով լեզվաբանական ուսմունքի

(դետերմինիզմի) ձևով: Միևնույն ժամանակ սոցիալական կոստրուկցիոնիզմը,
հոգեբուժության

ու

կենսաբանության

մեջ

նույնականացվում

է

պիտակավորման տեսության կամ «սովորեցվող վարքի» մոտեցման հետ:
Խառնաշփոթի ու անճշտության լույսի ներքո կցանկանայինք ներկայացնել
մի շարք միջամտություններ (ինտերվենցիաներ):
1.

Մենք

պետք

բազմազանությունը,

է

կամ

ընդունենք
առավել

սոցիալական
ճշտգրիտ

կոստրուկցիոնիզմի

ասած,

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմները և համապատասխանաբար նոր շարունակենք: Երբ
մենք առավել խորանում ենք, դիտարկում ենք սոցիալական աշխարհի ոչ թե
մեկ նուրբ, չտարանջատված մոտեցում, այլև իրար հատող մոտեցումների
շարք (մատրիցա), որոնք իրարից ծագում են և բխում միմյանցից տարբեր
ձևերով: Վերջացնելով այս քննարկումը՝ նշենք, որ հետագայում քննության են
ենթարկվելու

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի

4

հիմնական

ձևերի`

պատմականության, էթնոմեթոդաբանության, սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի և
նյութապաշտական ֆեմինիզմի նմանություններն ու տարբերությունները:
Վերջիններս գենդերի ու սեռականության սոցիոլոգիական ուսումնասիրման
առավել

հարմար

տիպայնացված

մոտեցումներ

դասակարգումներ

են:
են

Սրանք
և

առավել

չեն

կարող

իդեալիստական
արտահայտել

սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի մոտեցումը: Այնուամենայնիվ, բաժանելով
սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմն այս կերպ՝ ակնհայտ է դառնում վերջինիս
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բազմակիությունը, և դրա հիման վրա հնարավոր է ենթադրել, թե ինչպես
կարող ենք տեսականացնել այս բազմակիության համակարգայնությունը
(կոմպլեքսայնությունը):
2․ Մենք բացահայտում ենք սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի և
սոցիոլոգիայի միջև կապը՝ որպես գիտակարգեր: Այստեղ մեզ հետաքրքրում է,
թե ինչպես են պատմականությունը, սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմը, էթնոմեթոդաբանությունը և նյութապաշտական ֆեմինիզմը բխում սոցիոլոգիայից և
առնչվում նրան: Այս մոտեցումները ուղղված են մի շարք թեմաների
ուսումնասիրմանը, որոնք կարևորվում են սոցիոլոգիայի կողմից գենդերի ու
սեռականության ուսումնասիրման համար՝ պատահականություն, իմաստ,
հաղորդակցություն
մոտեցումը

և

սոցիալական

մանրամասն

կոնֆլիկտին

և

կառուցվածք:

ուշադրություն

կայունությանը,

ինչպես

է

Պատմականության

հատկացրել

նաև

սոցիալական

սոցիալական

այնպիսի

կառուցվածքներին, ինչպիսին են աշխատանքը, ընտանիքը և պետությունը

(Carlson (ed.), 1990; Lorber, 1994): Նրանք ընդգծում են սոցիալական
կարգավորումների ու ինքնությունների պատահականությունը՝ ցույց տալով,
թե ինչպես են գենդերի ու սեռականության իմաստն ու կարգավորումը
տարբերվում ժամանակի ընթացքում և տվյալ մշակույթում (Rahman, 2000;

Weeks, 1986): Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմը և էթնոմեթոդաբանությունը
բացատրում

են,

թե

հաղորդակցությունները

ինչպես
հիմք

են

առօրյա

դառնում

Էթնոմեթոդաբանությունը

սոցիալական

կառուցակցման,

խախտման և ինքնության ձևավորման համար

Garfinkel,1967):

կյանքում

մեծ

իմաստների

(Blumer, 1969; Denzin, 1992;
ազդեցություն

է

ունեցել

գենդերի սոցիոլոգիական քննարկումների վրա՝ որպես ամենօրյա ձեռքբերում,
մինչդեռ սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմը նպաստել է սեռական սկրիպտերի
կիրառական տեսության ձևավորմանը:
Նյութապաշտպական ֆեմինիզմը, որն առաջին անգամ առաջ է եկել
Ֆրանսիայում

1970-ական

թվականներին,

հակաէսենցիալիստական մոտեցումը գենդերի ու
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համադրում

է

սեռականության հետ

կապված մարքսիզմի սոցիո-կառուցվածքային վերլուծության հետ (Adkins,

1996; Delphy, 1984; Jackson, 1998a):
Մասնավորապես կարող է հարց առաջանալ, թե ինչպես սոցիալական
այս չորս տարբեր կառուցողական (կոնստրուկտիվիստական) մոտեցումների
ուժեղ կողմերի համադրումը կարող է թույլ տալ մեզ դիտարկել սոցիալականի
բազմաշերտ բնույթը և գենդերի ու սեռականությանը որպես մասնավոր
օրինակ: Այսպիսով՝ սոցիալական կառուցողական (կոնստրուկտիվիստական)
մոտեցումները

առաջարկում

են

առավել

մեծ

համակարգայնություն

(կոմպլեքսայնություն) և օգտակարություն, քան երբեմն դիտարկվում է:
Բազմակիության և կոմպլեքսայնության նման մոտեցումը բերում է մեզ
երրորդ մոտեցմանը՝ պոստստրուկտուրալիզմի ազդեցությանը սոցիալական
կոնստրուկցիոնիզմի վրա: Պոստստրուկտուրալիզմի բացառումը մեր չորս
սոցիալական կոնստրուկցիոնստական մոտեցումներից միտումնավոր բնույթ
է կրում: Պոստստրուկտուրալիզմի կապը սոցիոլոգիայի հետ ոչ միայն
տեսականորեն համընկնելի է (Jackson,2000; Seidman, 1997, chapter 2), այլև
պոստստրուկտուրալիստական մոտեցումը ենթադրում է թարմացումներ,
որոնք ձևավորվել են և ավելի վաղ տեղ գտել սոցիոլոգիայում (Lundgren, 2000:

56; Plummer, 1998: 609; Smith, 2002: ix):
Այսպիսով՝ սոցիոլոգ և ոչ սոցիոլոգ հեղինակները անդրադառնում են
պոստստրուկտուրալիզմին` բացառելով գենդերացված, սեռականացված և
մարմնային էության վերաբերյալ ենթադրությունները (Seidman,1997: 57;

Weedon, 1999: 102; 130), քննադատելով գիտական ճշմարտության մոտեցումը
(Delamont, 2003: 142; Seidman, 1997: 48), առաջ տանելով լեզվի էական դերը
(Waugh,

1998:

սոցիալական

179;

Weedon,

1999:

երկակիությունները

102),

(Kirby,

ապակառուցակցելով

2001:

31)

և

առկա

հրաժարվելով

սոցիալական աշխարհի մասին ճշմարտության վերաբերյալ փնտրտուքներից

(Waugh, 1998: 179–80; Weedon, 1999: 108; Yeatman,1993: 231): Ինչպես
հետագայում
սոցիոլոգիայի

կներկայացնենք, այս ազդակները շատ երկար ժամանակ են
համար

ազդեցիկ

նշանակություն
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ունեցել:

Օրինակ՝

սոցիոլոգները հաճախ են վկայակոչում Ջուդիթ Բաթլերի այն գաղափարը, որ
գենդերացված ինքնությունը առավել լավ է հասկացվում որպես սոցիալապես
բանակցային վարք և ոչ թե ներքին որակ (Cameron, 1996/7; Campbell, 2000;

Plumridge et al., 2002)՝ չնայած նրան, որ այս մոտեցումը ավելի շուտ առկա է
եղել հենց սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմում և էթնոմեթոդաբանությունում:
Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմը և պոստստրուկտուրալիզմը հաճախ
են դիտարկվում որպես սերտ կապեր ունեցող երևույթներ, այնպես որ բոլոր
պոստստրուկտուրալիստները

հակառակը

սոցիալական

կոնստրուկտիվիստներ

են և

(Burr, 1995: 12; Collins, 1995: 493; Seidman, 1997: 48; Williams,

1999:798–9): Համապատասխանաբար որոշ սոցիոլոգներ իրենց սեփական
գիտակարգի ներսում
ավանդույթների

նսեմացնում են

համաձայն

մարքսիստական և ֆեմինիստական

իրականացված

զգալի

ներդրումները՝

մասնավորապես գենդերի հետ կապված (Bell, 1999; Kirby, 2001; Seidman, 1997,

chapter 2): Այս ավանդույթները համարվում են անընդունակ, երբ խոսքը
վերաբերում
փոխարենը

է

նրբերանգներին

ընդունելով

(նյուանսներին)

և

բազմակիությանը՝

պոստստրուկտուրալիստների

մոտեցումն

այդ

հարցում (Barrett and Phillips, 1992; Nicholson and Seidman, 1995; Seidman, 1997,

chapter 2): Երբեմն այս պոստստրուկտուրալիստական փոխարինումները
գալիս են այն հեղինակներից, որոնք նույնիսկ սոցիոլոգներ չեն (օրինակ՝

Delamont, 2003, գլուխ 8):
Այս իրավիճակի լույսի ներքո մենք առաջարկում ենք սոցիոլոգիայի
կողմից իրավիճակի կտրուկ տեղաշարժ, որի դեպքում առավելությունը
տրվում

է

սոցիոլոգիական

ավանդույթին,

բայց

երբ

կարիք

է

լինում

պոստստրուկտուրալիստական գաղափարները դիտարկելու:
Այսպիսով՝ պոստստրուկտուրալիստական վերլուծության մոտեցումը
կարելի է համարել առաջնային գործոն, որին զուգահեռ կարող են դիտարկվել
նաև

կիրառական

մի

շարք

մոտեցումներ:

Միևնույն

ժամանակ

դա

հնարավորություն կտա մեզ շարժվելու մի ուղղությամբ, որով դուրս կգանք
այն որոգայթներից, որոնցում խճճվել է սոցիալական տեսությունը:
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Չորրորդ հիմնական միջամտությունը (ինտերվենցիան), որի մասին
մենք կարող եմ որոշակի մոտեցումներ առաջարկել, արդեն իսկ առկա
սոցիալական կոնստրուկտիվիստական մոտեցումների քննադատությունն է:
Այս մոտեցումներն առաջադրվում են այն հեղինակների կողմից, որոնք շատ
հավատարիմ

են

պատմականության,

ինտերակցիոնիզմի և

էթնոմեթոդաբանության,

սիմվոլիկ

նյութապաշտական ֆեմինիզմի դրույթներին, ինչպես

նաև նրանք ցանկացած առաջարկի նկատմամբ ցուցաբերում են առավել
հակամարտական (անտագոնիստական) մոտեցում, ըստ որի՝ սոցիալական
աշխարհը ենթադրում է իր զարգացումը և ոչ թե ունի կենսաբանական կամ
հոգեբանական

հրամայականներ

(իմպերատիվներ),

որոնք

ծագում

են

սոցիալական բնույթից: Առկա են մի շարք հիմնական քննադատություններ,
որոնց կանդրադառնանք էսսեի հետագա մասերում, որոնցում սոցիալական
կոնստրուկցիոնիստական
«իրականությունը»,

մոտեցումները

բավարար

մերժում

ուշադրություն

չեն

են

սոցիալական

դարձնում

սարությանը և չեն կարողանում տալ գենդերացված ու

անհավա-

սեռականացված

սուբյեկտիվությունների պատճառները: Այս քննադատության դիտարկումը
օգտակար է որպես պաշտպանության, որոշակիության միջոց, նաև տալիս է
տարբերակ՝ առավել սրելու սոցիալական աշխարհի վերաբերյալ սոցիալական
կոնստրուկցիոնիստական մոտեցումների վերլուծության բազմակիությունն ու
յուրահատկությունները:

Հավանաբար

սոցիալական

կոնստրուկցիո-

նիստական մոտեցումների քննադատական մոտեցումներն ընդգծում են իրենց
ներդրման արժեքը գենդերի և սեռականության սոցիոլոգիայում:
Մենք կազմել ենք նշված էսսեի հաջորդող բաժինները վերոնշյալ չորս
տեսությունների

շուրջ,

չնայած

էթնոմեթոդաբանության

և

սիմվոլիկ

ինտերակցիոնիզմի միջև նմանությունները ստիպել են մեզ դրանք միավորել
մեկ գլխի շուրջ: Այս մոտեցումների անհատական ուսումնասիրությունը
հետագայում տանում է դրանց յուրահատկությունների, կապակցվածության,
քննադատությունների

ու

ներկա

սոցիոլոգիայում

ներդրումների

ուսումնասիրությանը: Այս գործընթացի միջոցով մենք կարող են շարժվել
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դեպի սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի գործիքների ձևավորում, որը թույլ
կտա մեզ ուսումնասիրել սոցիալականի,

մասնավորապես գենդերի ու

սեռականության բազմաշերտ բնութագրիչների առանձնացումը:

Պատմականություն

Պատմականությունը
սոցիալական

կարելի

կոնստրուկցիոնիզմ,

է

առավել

որն

լայն

հասկանալ

առավելապես

որպես

կիրառելի

է

պատմության համար: Դևիդ Հալփերին «սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմ»
եզրույթի փոխարեն նախընտրում է կիրառել «պատմականություն» եզրույթը,
քանի

որ

«սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմը»

դիտարկվում

է

որպես

«անհուսորեն ժամկետն անց իրողություն» ( Halperin, 2002: 11 ): Հնարավոր չէ
գտնել ինտելեկտուալ մակարդակի բացատրություն Դ․ Հալփերինի նշված
մոտեցմանը, բայց կարելի է գտնել մոտավոր պիտակավորում, բնորոշում, որը
թույլ կտա պատմական մեթոդների միջոցով ուսումնասիրել գենդերին ու
սեռականությանը

վերաբերող

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի

մոտեցումները: Վերջիվերջո սա առաջ է քաշում մտահոգությունների շղթա,
որին հետագայում կանդրադառնանք։
Առկա են «սեռի» կառուցուկացմանն առնչվող պատմական մի շարք
հիմնարար վերլուծություններ, որոնք անդրադառնում են նաև «արական» և
«իգական»

ինքնորոշումների

հարցերին:

Թոմաս

Լաքեն

«բնական»,
իր

հայտնի

թե

«մշակութային»

աշխատության

մեջ

լինելու
որում

ուսումնասիրել է գենիտալիան, պնդում է, որ հեշտոցը դիտարկվում է
բժշկական նկարազարդումներում որպես շրջված առնանդամ: Այսպիսով՝ նա
նշում է, որ ներկայումս գործող երկու տարանջատվող, հակառակ սեռերը
ձևավորվել են տասնութերորդ դարում՝ առաջացնելով

«մեկ սեռի մոդելը»,

որում իգական սեռը հանդես է գալիս որպես արականի շրջված տարբերակ:
Կենսաբանական տարբերությունները հետագայում հաշվի առնվեցին կանանց
ու տղամարդկանց հարաբերական սոցիալական դիրքերի նախորոշման
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համար ( 1990: 152 ): Լաքեի աշխատանքը ցույց է տալիս, թե ինչպես են շատ
կտրուկ տարբերակներով պատմականորեն փոփոխվել մարմնի վերաբերյալ
մոտեցումները։

Այլ

հեղինակներ

ուսումնասիրել

են

սեռի

պատմական

կառուցակցումը հերմոֆրոդիտիզմի (միջսեռականության) ուսումնասիրմամբ

(Dreger, 1998; Foucault, 1980; Hirdand Germon, 2000): Դրեգերը, օրինակ,
պնդում է, որ 19-րդ դարի բժիշկների առաջարկած սեռերի

գծայնացման

պահանջը ոչ եվրոպական մշակույթներում նպաստեց ֆեմինիզմի առաջին
ալիքին և գենդերային դերի տարատեսակության (վարիացիաների) աճող
ուսումնասիրմանը:

Արդյունքում

կազմաբանական

(մորֆոլոգիական)

ցանկացած անորոշությունը պահանջում է բացատրություն, որի կարիքը
նախկինում չկար (1988: 26–8):
Դենիս Ռայլին (1988) առաջարկում է մի այլ մոտեցում, որում կնոջ
փոփոխականությունը ներկայացվում է որպես սոցիալական հասկացություն:
Ռայլին

պնդում

է,

որ

սեռերի

հակադրումը

պահանջում

է

պատմականությունը, որը թույլ կտա դիտարկել դրանց հատումներն ու
շարունականության

ավարտը:

Նրա

պնդումներն

ազդում

են

պոստստրուկտուրալիզմի, մասնավորապես այն մոտեցման վրա, որ «կինն»
ու «տղամարդը» հանդիսանում են պատմականորեն յուրահատուկ ևու
տարբեր կերպ առանձնացվող սուբյեկտներ (Bell,1999: 7; Hennessy, 1993: 137):
Այսօրվա դրությամբ առկա առավել մեծաքանակ գրականությունը,
այնուամենայնիվ, կապված է սեռական ցանկությունների ու սեռական
ինքնության պատմական յուրահատկությանը (Chauncey, 1994; Greenberg,

1988; McLaren, 1999; Phillips and Reay, 2002; Weeks, 1999): Մասնակիորեն, այս
հետազոտությունը բացահայտում է, թե ինչպես են «հետերոսեքսուալ» կամ
«հոմոսեքսալ» հասկացությունները դառնում կենտրոնական, թե ինչպես ենք
մենք այժմ հասկանում սեռականությունը, ինչպես նաև այն խնդիրների հետ
կապված գաղափարը, որ մարդիկ նախկինում կիրառում էին սեռական
ինքնություններ, որոնք արտացոլում են ներկայումս առկա մոտեցումները

(Halperin, 2002: 3): Պատմաբանները նաև մի շարք այլ ակնհայտ որոշակի
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իրողություններ են հարցականի տակ դնում, ինչպիսին են
ցանկության,

ինտիմ

ու

ռոմանտիկ

սիրո

սեռական
անբաժանելի

կապակցվածությունները (Katz, 2001; Oram and Turnbull, 2001):
Ժամանակակից սեռական ինքնությունների պատմական կառուցակցումների շատ աշխատանքներ 19-րդ դարում նպաստել են սեքսոլոգիայի
զարգացմանը՝ որպես վերջինիս հիմնական զեկուցարար (ռեֆերենտ) (Bristow,

1997:

12–61):

Այս

ժամանակահատվածում

սեքսոլոգները

(սովորաբար

բժիշկներ կամ հոգեբույժներ) սեռական հակումները ներկայացնում էին բոլոր
մանրամասնություններով՝
(ֆենոմեններ),

կառուցակցելով

ինչպիսիք

ցանկասիրությունը),

են

այնպիսի

նիմֆոմանիան

զոոֆիլիան

իրողություններ

(հեշտամոլությունը,

(կենդանիների

հետ

սեռական

հարաբերության հակումը) և մի շարք այլ կախումներ: Այս ամենն անելով՝
նրանք աշխատում էին ստեղծել գործող սեռական կերպարների շարք,
որոնցից առավել էականը հոմոսեքսուալն էր (e.g. Krafft-Ebing, 1932 [1886]):
Միշել

Ֆուկոն

հոմոսեքսուալ

գտնում

կերպարի

է,

որ

գաղափարը

սեքսոլոգիան
քեյսի

կոնսոլիդացնում

միջոցով՝

որպես

է

«ներքին

անդրոգինիի տեսակ» և «հնարավոր անսովոր ֆիզիոլոգիա»: Իր հայտնի
խոսքերն են. «Սոդոմիտը ժամանակավոր շեղում է. միասեռականն արդեն
տեսակ է» (Foucault, 1990:43):
Ֆուկոյի ազդեցության զավեշտներից մեկն այն է, որ նա առաջնայնորեն
սոցիալական պատմաբան չէր, և նրա ուսումնասիրությունները հայտնի են իր
պատմական դիտարկումների ու դրանց ժամանակագրական անճշտություններով (Epstein, 1994: 193; Halperin, 2002:7): Նա նաև հաշվի չէր առնում այն
իրավապաշտպաններին,
իրականացնում

ընդդեմ

որոնք

լոբիստական

սոդոմական օրենքների՝

աշխատանքներն
որոշակի

էին

անհատների

դեպքում սահմանելով նույնասեռականի սերը որպես բնակ, իրողություն
երևույթ (Robb, 2003): Այնուամենայնիվ, Ֆուկոյի ծագումնաբանական մեթոդը,
որը

խրախուսում

է

(կոնֆիգուրացիաները)

սեռականության

փոփոխման

ընդհանուր

ձևը

և իշխանության հարաբերությունների համակար65

գային բացահայտումը, շատ օգտակար է: Սեռականությունը չփոփոխվող
անհատական էություն դիտարկելու փոխարեն մենք կարող են քննության
առնել

վերջինիս

փոփոխությունները

ժամանակահատվածների

մտածելակերպի

պատմական
ու

յուրահատուկ

գործունեության

ներքո

(McIntosh, 1968): Սեռական սուբյեկտիվություններն ու դասակարգումները
ծագել

են

բազմաչափ

գործընթացների

ներքո,

որոնք

ներառում

են

անհատական, դիսկուրսիվ և սոցիալական ինստիտուտների վրա ազդող
գործընթացներ: Օրինակ՝ տնտեսական պայմանները, աշխարհագրական
շարժունակությունն

(մոբիլությունն)

փոփոխությունները

բոլորն

էլ

ու

ընտանիքի

իրենց

արտացոլումն

կառուցվածքի
են

գտնում

սեռականության կազմակերպման գործընթացի վրա (D’Emilio, 1983; Roseneil,

2002): Չնայած մենք կարող են նվազեցնել անցյալում ապրած մարդու
սեռական վարքը, բայց
ինքնության

մենք չենք կարող պրոյեկտել ներկայիս սեռական

գաղափարը

նրանց

վրա,

քանի

որ

այս

ինքնությունը

պատմականորեն ու մշակութայնորեն յուրահատուկ է (Murray, 2002: 84 ):
Իսկ

ի՞նչ

կարելի

պատկերացումների

է

ասել

մասին,

անհատների

թե

ի՞նչ

է

ու

նրանց

յուրահատուկ

անհատական

սեռական

ճշմարտությունը: Ինչպես Ջոնաթան Կաթս ու Քարոլ Վանսն են առաջարկում,
ոչ միայն ինքնություններն են կառուցակցված, նաև ցանկությունները, որոնք
ընդունված է համարել, որ ընկած են մշակութային մասում՝ դիտարկվելով
որպես կենսաբանական երևույթներ (Katz, 2001; Vance, 1998)։ Կաթզը մերժում
է «մնացորդային էսենցիալիզմն» իր առաջարկում․
«բնական»

և

(իմպուլսները)

սեռական

ընդհանրական,

սոցիալապես

հասկացություններից

ներքև

են

համընդհանուր

ներկայացված
գտնվում

նրա կարծիքով՝ որոշ
ազդակները

պիտակներից

և

(2001: 9-11): Փոխարենը նա

առաջարկում է, որ ժամանակի ընթացքում «սեռականը»՝ որպես գործողության
ոլորտ և արագ ընթացող հուզական գործընթաց (աֆեկտ), փոփոխվում է
առավել հիմնային (ֆունդամենտալ) մակարդակում, քան այն պիտակները,
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որոնք կիրառվում են՝ վերջինս նկարագրելու համար, այնպես որ սեռական
ցանկության փորձն ու սեռական ակտի իմաստները ևս փոփոխվում են:
Քաթզն ու Վանսը երկուսն էլ պնդում են, որ աֆֆեկցիոնալ և էրոտիկ
զգացումներն

ու

ցանկությունները

վերաձևավորվում

են

(վերակոն-

ֆիգուրացվում) որպես սոցիալական փոփոխություններ (Katz, 2001: 10–11;
Vance, 1998: 166–7): Օրինակ՝ «սերը» տարբեր կերպ ընկալվել տարբեր
ժամանակահատվածներում (Jackson, 1993: 203; Katz, 2001: 36–9; 112; Seidman,
1991: 1–5): Քաթզը պդնում է, որ 19-րդ դարի սկզբում

ռոմանտիկ սերն ու

սեռական ցանկությունները դիտարկվում էին որպես բավականին տարբեր
երևույթներ․ սիրավեպը դիտարկվում էր հոգևոր հարթությունում, որը
տարբերվում էր ցանկության զգացմունքայնությունից: Արդյունքում կանայք ու
տղամարդիկ կարող էին ազատորեն հայտարարել իրենց բուռն սիրո ու
հավատարմության մասին, որը վերաբերում էր նույն սեռի անհատին՝ առանց
որոշակի քննադատության (ցենզուրայի): Այս դարի առավել ուշ ժամանակահատվածում,
կառուցակցումը

այնուամենայնիվ,
ներառում

է

համասեռամոլության

այլասերված

կրքոտ

սեքսոլոգիական

կապվածությունն

փոփոխում է սեռականությունը՝ միևնույն ժամանակ «ստիգմավորելով

ու
այդ

բոլորը մեկ, սեռականորեն շեղվող անհատական ինքնության մեջ» (D’Emilio

and Freedman, 1998: 130):
Համակարգային

շարունակություններն

ու

տարանջատումները

միևնույն սեռի սեռականության վերաբերյալ, ինչպես նաև

զգացմունքային

բուռն (ինտենսիվ) ներդրումները մեր օրերում նույնիսկ հետաքրքիր հարցերի
առաջացման պատճառ են դառնում: Օրինակ՝ արական համասոցիալականությունը (ամուր կապվածությունը տղամարդկանց միջև, որոնք գենդերային
սեգրեգացված (տարանջատված) սոցիալական աշխարհներից են),
հակադիր կապվածությունը համասեռամոլությանը

ստեղծում են

ու դրա
որոշակի

բարդ մոտեցում տղամարդկային համերաշխության համար, և երբեմն անգամ
չեն տարանջատվում այս առումով (Brickell, 2005b; Zeeland, 1995):
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Սեքսի,
նկարագրել՝

նվիրվածության և ինտիմության միջև սահմանները դժվար է
կանանց

միջև

հարաբերությունների

պատմությունը

նկարագրելու համար: Որոշ պատմաբաններ պնդում են, որ ներկայիս
«լեսբիական» ինքնությունը պետք է հասկանալ որպես առաջնայնորեն
սեռական իրողություն՝ մատնանշելով կնոջ սեռական ներգրավվածությունը

այլ կնոջ հետ և դրա տարբերությունը առկա սոցիալական նորմերից (Duggan,
2003: 73; Oram and Turnbull, 2001:1–15)։ Այնուամենայնիվ, մյուսները դեմ են
«լեսբուհու» նեղ սահմանմանը զուտ սեռական մոտեցումներով՝ նշելով, որ այն
մերժում

է ժամանակաշրջանների

շարունակականությունն

ու

կանանց՝

միմյանց նկատմամբ նվիրվածության տարբեր կողմերը։ Ադրիեն Ռիչի (1980)
առաջարկած «լեսբիական կոնտինում» հասկացությունը նշում է, որ կանանց
միջև

ինտիմությունը

շարունակելու

է

մնալ

անտեսանելի,

սեռականության հիմքում ընկած է զուտ հետախուզականությունը

եթե

(Jeffreys,

1989; Laurie, 1987):
Ընդհանուր առմամբ պատմության վրա հնարքի (ֆոկուսի) կիրառումը
օգտակար է սոցիոլոգիայի համար, քանի որ այն ստեղծում է գենդերի ու
սեռականության սեփական սոցիալական կարգավորումն իր երկարաժամկետ
համատեքստում՝ այսպես ցուցադրելով սեռականության յուրահատկությունն
ու պատահականությունն այնպես, ինչպես այն կազմակերպված է հիմա:

(Phillips and Reay, 2002: 3): Նման հակաէսենցիալիստական մոտեցումը թույլ է
տալիս քննարկել սեռականության մեկնաբանումների ու կազմակերպման
փոփոխությունները ընթացիկ սոցիալական փոփոխությունների լույսի ներքո՝
դիտարկելով այն գործընթացները, որոնց միջոցով սեռականությունը տարբեր
կերպ

է

ընկալվում

փոփոխությունները

անհատական

կարող

են

ներառել

մակարդակում:

Պատմական

շարունակական

հատվածներ,

համընկնումներ և աճ գենդերի ու սեռականության կարգավորման համար,
ինչպես նաև առավել սուր խզումներ, չնայած մենք պետք է զգույշ լինենք
ապրիորի

դատողություններ

իրականացնելիս․

դրանք

ներառում

են

սոցիալական առկա կարգավորումներն ու ընկալումները անցյալի վրա
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պրոյեկտելիս

(Halperin,

2002:

3;

12):

Վերջապես

պատմական

հետազոտությունը տալիս է երկարաժամկետ համատեքստ նրանց համար,
ովքեր տեսականացնում են սեռականության փոփոխվող ձևերը ներկայիս
հասարակությունում, լինի դա «ինտիմության փոխակերպում» (Giddens, 1992;

Jamieson, 1999), թե համասեռամոլության և հետերոսեքսուալության միջև
տարբերությունների վերացումը (Archer, 2002; Bech, 2003):

Էթնոմեթոդաբանություն և սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմ

Մինչ

պատմական

մոտեցումը

էթնոմեթոդաբանությունը

ազդեցություն է ունեցել սոցիոլոգիայի վրա։
սիմվոլիկ

ինտերակցիոնիզմը

սոցիոլոգիայի

հետ

սովորաբար

որպես

շատ

մեծ

Էթնոմեթոդաբանությունը և
առավել

գիտակարգեր:

շատ

Նրանք

են

կապվում

կիրառում

են

ֆենոմենոլոգիական ենթադրությունը, որ աշխարհն ունի իմաստ միայն
այնքանով, որքանով այն դառնում է իմաստալից իր բնակիչների համար, և
այն մրցակցությանը, որ սոցիալական աշխարհը ձևավորում է իր բնակիչների
համար, երբ վերջիններս հաղորդակցվում են:
Էթնոմեթոդաբանությունը առաջնայնորեն պայմանավորված է նրանով,
թե սոցիալական կյանքը և անհատների ինքնությունները ու դրան բնորոշ
միջանձնային հարաբերությունները, որոնք բնորոշ են վերջինիս, ինչպես են
ձեռքբերվում հաղորդակցության և լեզվի միջոցով: Այս մեթոդները, որոնք
կիրառվում են իմաստ ստեղծելու համար,
տեսանկյունից,

կարևոր են հետազոտման

ինչպես նաև ուսումնասիրման համար, քանի որ այն, թե

ինչպես են հասարակության անդամները կարգավորում իրենց առօրյա
աշխարհները, ևս առաջնային կարևորություն է ստանում (Craib, 1984: 90;

Garfinkel, 1967: 1–4):
1970-ական թվականներից ի վեր էթնոմեթոդաբանական մոտեցումն
ադապտացվել է նրանց կողմից, ովքեր ցանկություն ունեն բացահայտել, թե
ինչպես

է

գենդերը

ձեռք

բերվում
69

գործողությունների

ու

հաղորդակցությունների միջոցով: Էսենցիալիզմի մերժումն ընկած է այս
նախագծի

հիմքում

այնպես,

ինչպես

դա

արվում

է

պոստստրուկտուրալիզմում․ գոյություն չունի հիմնարար կամ բանական
տղամարդ կամ կին:

Փոխարենը սուբյեկտը գենդերացվում է սոցիալական

պրակտիկայի արդյունքում, ինչպես

նեյմինգի և զրույցի դեպքում, որոնք

հիմնվում են իմաստների վրա և ստեղծում դրանց: Անգամ մեր մարմնի
մասերը, որոնք մենք ընկալում ենք որպես սեռի կենսաբանական մարկերներ,
ինչպիսին գենիտալիան է, սակավ կարևորություն ունեն, քան սոցիալական
հաղորդակցությունը:

Փոխարենը

բազմաթիվ

որոնք

շերտեր,

նրանք

էական

են

պահանջում

են

իմաստների

սոցիալական

տարանջատման

մարկերներ ստեղծելու համար:
«Սեռային (գենդերային) տարանջատումը», որը առաջ է քաշվել

է

Ռոբերտ Սթոլերի կողմից 1968 թվականին և հետագայում ադապտացվել
ֆեմինիստ Էնն Օաքլիի և մյուսների կողմից, երբեք չի դիտարկվել գենդերի
էթնոմեթոդաբանական ուսումնասիրման մեջ: Համաձայն այս
սեռը

մատնանշում

է

կնոջ

ու

տղամարդու

միջև

ուսմունքի՝

կենսաբանական

տարանջատում, իսկ գենդերը մշակութային շերտ է, որը ստեղծում է կանանց
ու տղամարդկանց, աղջիկներին ու տղաներին:
Էրվինգ Գոֆմանը չի ադապտացրել նման տարանջատումը, քանի որ նա
չէր ընդունում «սեռի» կենսաբանական ճշմարտությունը՝ փոխարենը նշելով,
որ

մարմինների ցանկացած տարանջատումը սեռերից մեկի իմաստների

վերագրում

է

առաջին

հերթին

լեզվի

միջոցով

(Goffman,

1977:

319):

Սոցիալական նման պրակտիկաները չեն կարող արտահայտել բնական
տարբերությունները, ինչպես նաև ստեղծել դրանք (Goffman, 1977: 324;

Garfinkel, 1967:135; Kessler and McKenna, 1978: 155):
Վերոնշյալ պնդումը համադրելի է Ջուդիթ Բաթլերի մոտեցմանը, ըստ
որի՝ լեզուն ստեղծում է այդ գենդեր/սեռ կատեգորիաները, որոնց մասին խոսք
է

գնում

(Brickell,

2003;

Butler,

1990):

Այսպիսով՝

գենդերացված

ինքնությունները կառավարելի ներկայացումներն են կամ դերակատարումներ
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և ոչ թե ներքին ճշմարտության արտացոլումներ (Brickell, 2003; Butler, 1990):
Իրենց

հերթին

էթնոմեթոդաբանները

(ինչպես

և

սիմվոլիկ

ինտերակցիոնիստները) պնդում են, որ սուբյեկտի գենդերային ինքնության
զգացումը

ձևավորվում

է

հաղորդակցություններին

առօրեականացված

զուգահեռ, որոնք էլ

և

կառավարելի

իրականանում են այն

«հասկացման հանրույթների» հետ, որոնք սահմանում են՝ ինչ է գենդերը, և ինչ
է այն նշանակում (Garfinkel, 1967: 181–2):
Գարֆինկելը (1967) և Քեսսլերն ու ՄքՔեննան (1978, 2000) պնդում են, որ
այն ենթադրությունը, ոստ որի՝ սեռը բնական է, չի հանդիպում ոչ մի
իմացաբանության
սոցիալապես

հիմքում,

բայց

կառուցակցված

դրա

փոխարեն

«բնական

այն

մոտեցում»։

ենթադրում

Այս

է

մոտեցման

պահանջով՝ անհատը պետք է ձեռք բերի կամ սոցիալապես ընդունելի
տղամարդկայնություն կամ կանացիություն:
Այսպիսով՝ այս կամ այն սեռ դառնալը «բարոյական» կամ ներառական
խնդիր է և ոչ թե բնական (Garfinkel, 1967: 123–4; Kessler and McKenna, 1978:

163): Առավել վերջերս այլ հետազոտողներ զարգացրել են այս հարկադրանքի
ու

հաշվետվողականոթյան վերլուծությունը

(Fenstermaker and West, 2002;

West and Zimmerman, 1991): Նրանք պնդում են, որ «գենդեր ընդունելով»՝ մենք
պարտավորվում
ցուցադրել

և

ենք

որոշակի

այդպիսով

նաև

իրազեկություն
հաշվետու

ենք

(կոմպետենտություն)
ուրիշների

նորմատիվ

ընկալումներին: Եթե մենք չենք գործում մեր գենդերին համապատասխան,
մեզ կանչում են պատասխանատվության և կարող ենք նույնիսկ «ֆիզիկական
կարգապահության» (դիսցիպլինավորման) ենթարկվել: Վեսթն ու Զիմերմաննը
(1991: 14) կարծում են, որ այս հարկադրանքները կարող են ներառել
ուրիշների

«վիրտուալ»

կամ

«իրական»

ներկայությունը՝

առաջադրելով

Ֆուկոյի աշխատանքը ինքնավերահսկողության վերաբերյալ նորմալիզացիայի
և դիսցիպլինի սոցիալական ռեժիմներում (Foucault, 1977):
Առկա է համապատասխան գենդերի դրսևորոման կառուցվածքային
տարր, որն ապահովում է այս գործընթացը։ Այն ո´չ կամայական է, ո´չ էլ
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բխում է սոցիալական պահանջներից:

Երբ հարկադրանք է կիրառվում,

կառուցվածքում պարտադրվում է վարույթ (Fenstermaker and West, 2002: 212–

13): Սա ունի առավել լայն կիրառություններ: Երբ մենք գենդեր ենք
գործարկում,

մենք

ներառվում

ենք

«արականի»

և

«իգականի»

տարբերությունների կառուցակցման գործընթացում՝ դրանցում սոցիալական
բացառությունների ներմուծմամբ: Հետագայում, սա հայտարարվում է որպես
բնական երևույթ, որն իր հերթին օրինականացնում է դրանց գոյությունը

(Fenstermaker and West, 2002: 207): Գենդերի գործարկումը կարող

է նաև

ներառել իշխանության գործարկում, որում տղամարդիկ գերիշխում են, իսկ
կանայք՝ ենթակա (West and Zimmerman, 1991: 32): Այնուամենայնիվ, այլ
սոցիոլոգներ

առաջարկում

են,

որ

էթնոմեթոդաբանական

մոտեցումն

իշխանությանը լիարժեք չէ, քանի որ ոչ բավարար ուշադրություն է դարձվում
գենդերային անհավասարությունների վերարտադրությանը (Collins, 1995:

491–4; Smith, 2002: xi; Weber, 1995: 499–502): Մենք կվերադառնանք այս հարցի
քննարկմանը հետագա ուսումնասիրություններում։
Ի՞նչ է սեռականությունը: 1960-ական թվականներից ի վեր Ջոն Գանոն և
Ուիլյամ

Սիմոնը

մի

շարք

մոտեցումներ

են

առաջարկել

սիմվոլիկ

ինտերակցիոնիզմի ավանդույթին համապատասխան (Gagnon and Simon, 1969;

1973; Gagnon, 1999; Simon, 1996): Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմը կետրոնանում
է նրա վրա, թե ինչպես է ստեղծվում իմաստը, ձևափոխվում և կիրառության
մեջ մտնում անհատների կողմից, որոնք ներգրավվում են սոցիալական
հաղորդակցությունների մեջ (Craib, 1984: 73–9):
Հայտնի սիմվոլիկ ինտերակցիոնիստ Հերբերթ Բլումերի կարծիքով՝
մարդիկ կարող են գործել «առարկաների» շուրջ (օբյեկտներ, այլ մարդիկ,
ինստիտուտներ, գաղափարներ ու գործողություններ)՝ «հաշվի առնելով, թե
ինչ իմաստ ունի այդ իրն իրենց համար» (Blumer, 1969: 2): Այն իմաստները,
որոնք առաջ են գալիս սոցիալական հաղորդակցության ժամանակ կարող են
ունենալ բավականին լայն արժեք սոցիալական կյանքի կիսվող ընկալում
ձևավորելու համար («ընդհանուր աշխարհ»), որում մասնակիցները մեծ
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ներդրումներ են ունենում (Berger and Luckmann, 1969): Այնուամենայնիվ,
քանի դեռ մենք հավատարիմ ենք մեր ընկալումներին, սոցիալական աշխարհը
ևս պայմանական է և ենթակա փոփոխությունների, որոնք պայմանավորված
են առկա կամ նախկին կարգավորումներով (Blumer, 1969, գլուխ 1):
Գանոնն ու Սիմոնը մերժում են նատուրալիստական այն մոտեցումը,
ըստ որի՝

սեռական վարքը ներառում է հատուկ կրիչների արտահայտում,

փոխարենը սեռականությունը սոցիալական կյանքի հայեցակետ է, ինչպես և
մնացած

այլ

տեսանկյուններն

վերջինիս՝ կառուցելով դրա
պարզապես

«սեռական»

գործողությունները

ու

իմաստները,

որոնք

վերագրվում

են

առավել կարևոր բնութագրիչները: Ոչինչ
չէ՝

դիտարկվում

անկախ
են

նրանից,

սեռական

թե

մասնավոր

որոշակի

տարածքում,

ժամանակահատվածում և մշակույթներում, քանի որ այստեղ դիտարկվում է
այդ

գործողությունների

համապատասխան

լինելու

կամ

չլինելու

հանգամանքը (Plummer, 2002): Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիստների մոտեցումը
նախորդում է պոստստրուկտուրալիստական այն մոտեցմանը, որ «սեռ»
գոյություն չունի դիսկուրսից և մշակույթից դուրս (Weedon, 1999: 117; 123):
Գանոնի և Սիմոնի տեսությունը «սեռական սկրիպտների» մասին, որը
նկարագրել

է

լեզվի

և

գործողության,

կոնվենցիայի

և

ակնկալիքների

համապատասխանությունները, հետազոտում է առավել լայն սոցիալական
համատեքստի և անհատների սեռական նվիրվածության և փորձի հետ
կապվածության

մեջ:

Սկրիպտները

գործում

են

երեք

վերլուծական

մակարդակում՝ մշակութային սցենարներ, միջանձնային և ներհոգեբանական

(Simon and Gagnon, 1987; Simon, 1996):
Մշակութային

սցենարները

հասարակության

լայն

զանգվածին

են

առնչվում՝ վերագրելով, թե ի՞նչ է սեռական վարքը, և ինչպիսի՞ն են դրա
ձևերը: Ո՞ւմ հետ պետք է անհատը սեռականորեն ներգրավված լինի, ինչո՞ւ և
ե՞րբ: Ի՞նչ պետք է զգա:

Ինչպիսի՞ ակնարկներին պետք է արձագանքի և

ինչպե՞ս: Ինչպիսի՞ շարժումներ և գործողություններ պետք է անի անհատը և
ինչպիսի՞ ազդեցության համար: Միջանձնային սկրիպտները ներառում են
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անհատների

կողմից

կառուցկացվող

մշակութային

սցենարները,

որոնք

առնչվում են սեռական փոխանակման գործընթացին: Նրանք նպաստում են
անհատների կապի ձևավորմանը սեռական իմաստներով առավել լայն
աշխարհի հետ և կարգավորում են սեռական հաղորդակցությունները:
Ներհոգեբանական

մակարդակում

սեռական

ինքնության

կառուցակցումը ներառում է առավել լայն սեռական իմաստների առօրեականացում և ներքնայնացում ու սեռական «կարիերայի» զարգացում (Whittier and

Simon,

2001):

Անհատների

հարաբերությունները

սկրիպտների

հետ

սովորաբար կայունանում են, երբ անհատը ձեռք է բերում «սոցիոսեռական
մրցակցության» բավարար աստիճան ու սեռական բավարարվածություն՝
չնայած միջանձնային և ներհոգեկան սկրիպտները կարող են ենթադրել
որոշակի կրկնակի բանակցություններ, եթե անհատը մեկ այլ մշակութային
համատեքստում է ապրում (Simon, 1996: 51):
Ներհոգեկան

սկրիպտները

չեն

առաջանում

սոցիալականացման

մեխանիկական ձևից, այլ ինչ-որ կերպ ձևավորված կառույցներ են, որոնք
անհատի կողմից միավորվում են, երբ նա կեղծում է (մանիպուլացնում) իր
ռեսուրսները՝ ի պատասխան հարկադրանքին, որը ներկայացվում է շրջակա
մշակույթի

կողմից

(Whittier

and

Simon,2001):

Մինչ

որոշ

պոստստրուկտուրալիստներ պնդում են, որ դիսկուրսները ստեղծում են
սեռական

սուբյեկտիվություն

(e.g.

Weedon,

1999:

102),

սիմվոլիկ

ինտերակցիոնիստ հեղինակները առաջարկում են մոտեցում, որն առավել
ռեֆլեքսիվ (արտացոլող) է, հաշվի է առնում նրբերանգներն ու ճկուն է:
Մարդկային

ինստիտուտն

ամբողջությամբ

չի

վերանում

դիսկուրսիվ

դետերմինիզմի արդյունքում, բայց այն ակտիվ դեր է խաղում շրջակա
մշակույթի հետ:
Վերջերս այլ հեղինակներ բացահայտել են այն, թե ինչպես ենք մենք
հանգում սեռական սկրիպտների գաղափարին, երբ սովորում ենք ինչպես
արտահայտել սեռականությունը որոշակի սոցիալական համատեքստում:
Քիզը (2002) հաշվի է առնում, թե ինչպես գենդերային խտրականության
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ստորակարգությունը

(սեգրեգացված

հիերարխիան)

տղամարդկային

բանտում կարող է առաջացել սկրիպտներ, որոնցով սեքսը տղամարդկանց
միջև այլ կերպ է դիտարկվում, քան արտաքին աշխարհում:
Մուտչլերը (2000) բացահայտում է, թե ինչպիսին են երիտասարդ
համասեռամոլ

տղաների

պատմությունները

սեքսի

և

անվտանգության

վերաբերյալ՝ դիտարկելով հանրային քարոզարշավների
վերաբերում են «անվտանգ սեքսին»։ Դրանք

բնույթը, որոնք

ստիպում են անհատներին

վերաքննարկել իրենց անհատական սկրիպտները և անգամ երբեմն այն, թե
ինչ է նշանակում սեքսը: Լաների և Վենտրոնի կողմից իրականացված
հետազոտությունը՝

հետերոսեքսուալ

զույգերի

հանդիպելու

վերաբերյալ,

պնդում է, որ «ռոմանտիկ սիրո» գենդերացված սցենարները կարող են ինչպես
աջակցել, այնպես էլ հիմք հանդիսանալ ավանդական սպասումների համար,
երբ խոսքը գնում է սեռական վարքի մասին՝ նպաստելով անհատական
սկրիպտների վերաքննարկմանը: Այս հետազոտությունը նպաստում է այն
հավանականությանը, որ որոշակի սկրիպտներ առավել ազդեցիկ են, քան
մյուսները, և այդ գերակա սեռական սկրիպտները կարող են կառուցակցվել և
վերագործարկվել տարբեր մակարդակներում ( Gutterman, 2001: 60):
Սկրիտավորման տեսությունը

տալիս է կիրառական և ինչ-որ չափով

քիչ ուսումնասիրված ներդրում սեռականության սոցիոլոգիայի համար: Այն
բացառապես

սոցիալական

է,

եթե

դիտարկենք,

որ

ցանկությունների

«մասնավոր աշխարհը» հաճախ դիտարկվում է որպես «խորին շերտերից եկող
ինքնություն» (Simon, 1996: 43), իսկ
իմաստների

և

ինքնաստեղծման

այս աշխարհը ծագում է սոցիալական
գործընթացների

հաղորդակցության

արդյունքում: Ինչպես պատմականության մոտեցումն է սեռականությանն
առնչվում,

սկիպտների

շարունակականության

տեսությունը
վրա

և

հենվում

է

պատմությունների

սեռականության
(նարրատիվների)

կառուցակցված բնույթի վրա, որոնք կարևոր են անհատական ու կոլեկտիվ
փորձի համար: Սկրիպտային նշված մոտեցումն առաջարկում է տարբերակ՝
միավորելու

պատմական

փոփոխությունների
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ու

մշակութային

կազմակերպումը

մի

կողմից,

մյուս

կողմից՝

անհատի

մոտ

առկա

սեռականության մոտեցումը՝ չնայած նրան, որ այստեղ դեռևս շատ անելիքներ
կան։
Այնուամենայնիվ, կառուցվածքային անհավասարության հարցը, որը
ծագում

է

էթնոմեթոդաբանության

ինտերակցիոնիզմի տեսանկյունից

chapter

2 ):

Սկրիպտային

մեջ,

հետաքրքիր

է

նաև

սիմվոլիկ

( Jackson, 1999, chapter 1;Rahman, 2000,

մոտեցումներն

առաջարկում

են

սեռական

հաղորդակցություն և առավել լայն սոցիալական մակարդակում առկա
անհավասարության միայն սահմանափակ դիտարկում՝ չնայած նրան, որ
նման վերլուծությունը չի կարող համադրելի չլինել սկրիպտային տեսության
հետ: Պատճառ չկա, որ մենք չդիտարկենք սեռական սկրիպտների կառուցումը
և

մոբիլիզացումը

իշխանության

ու

սոցիալական

կառուցվածքների

վերլուծությանը զուգահեռ: Իշխանության ու անհավասարության հարցերը
ծագում են նյութապաշտական ֆեմինիզմի՝ գենդերին և սեռականությանը
դրսևորած մոտեցումից, ինչին էլ կանդրադառանք հետագա գլուխներում։

Նյութապաշտական ֆեմինիզմ

Նյութապաշտական

ֆեմինիզմը

համադրում

է

մարքսիզմի

և

ծայրահեղական ֆեմինիզիմի որոշակի ազդակներ: Այդ մասին սկսել են գրել
այն ուսումնասիրող հեղինակները 1970-ական թվականներին Ֆրանսիայում:
Այսպիսով՝ Քրիստին Դելֆին և Մոնիք Վիթթիգը առավել հայտնի անգլալեզու
հեղինակներն են, չնայած Քոլեթ Գիլոմինն ու Նիկոլ-Քլոդ Մեթյուն ևս մեծ
ազդեցություններ
Բրիտանիայում

են
և

ունեցել

ԱՄՆ-ում

( Leonard

and

ֆրանսիական

Adkins,
ֆեմինիզմի

ադապտացվել են մի շարք հեղինակների կողմից

1996 ):

Վերջերս

հայեցակետերը

( Hennessy, 1993; 2000;

Hennessy andIngraham, 1997; Jackson, 1998a; 1998b; 1999; 2000; Walby, 1986;
1997): Նյութապաշտական ֆեմինիզմի երկու փոխկապակցված հայեցակետեր
մասնավորապես հարմար են սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի դիտարկման
76

համար: Առաջինն այն է, որ տեսական նախապատվություն է տրվում
սոցիալական կառուցվածքներին, որոնք միշտ էապես համապատասխանում
են սոցիալական կազմակերպմանը, միևնույն ժամանակ շատ կարևորվում են
իրենց թողած հետևանքներով: Երկրորդ հայեցակետը օնտոլոգիան է,
որի՝

գենդերի

և

սեռականության

կառուցվածքայնացված

ընդունված

սոցիալական

ձևերը,

գործընթացներից,

ըստ

առաջանալով
նպաստում

են

անհավասարության ստեղծմանը:
Մարքսիզմից
վերլուծությունը՝

նյութապաշտական
որպես

հասարակության

ֆեմինիզմը

համակարգային

կառուցվածքի

վերցնում

գործոն

և

ուսումնասիրման

է

ճնշման

ներմուծում
մեջ:

այն

Համաձայն

մարքսիստական նյութապաշտության՝ արտադրական հարաբերությունները և
աշխատանքային ուժը սոցիալական հարաբերությունների հիմք են դառնում:
Նյութապաշտական

ֆեմինիզմը

հարաբերություններ,

որոնք

չի

առաջարկում

գերակայնորեն

գենդերային

կառուցակցված

են

տնտեսագիտական իմաստով ( Rahman and Witz, 2003: 246 ): Այնուամենայնիվ,
մարքսիստական մի շարք մոտեցումների կողմից առաջադրված աշխատուժի
կարևորությունն ու կառուցվածքային գործընթացները, որոնք ստեղծում են
սոցիալական

կյանքը,

վերագործարկվում

գենդերային

ստորակարգությունը

են,

որպեսզի

(հիերարխիան),

և

բացատրվի

հակադրվում

են

գենդերային տարբերությունները բնական լինելու իրողությանը:
Նյութապաշտական ֆեմինիզմն առաջարկում է, որ տղամարդիկ ու
կանայք գոյություն ունենան դասակարգային հարաբերությունների մեջ, որում
կանանց ինքնությունը և աշխատուժը հաճախ կառավարվում են տղամարդու
կողմից ( Guillaumin, 1996; Jackson, 1998b: 135 ): Տնային տնտեսությունը նման
մոտեցման

առաջնային

հարթակ

է,

որտեղ

կանանցից

սպասում

են

իրականացնել չվճարվող և զգայական (էմոցիոնալ) աշխատանք տղամարդու
համար ( Delphy, 1984, chapter 4 ): Կանանց աշխատուժը երբեմն վճարվում է
անուղղակիորեն և այն եկամտով, որը ստանում և կառավարում է տղամարդը
( Walby, 1986: 53–4): Նյութապաշտական ֆեմինիզմի որոշ ներկայացուցիչներ
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պնդում են, որ այս հարաբերությունը ստեղծում է գենդերային տարանջատում
հնարավորինս հիմնային (ֆունդամենտալ) մակարդակում. «Պատճառը, որ
երկու խմբեր տարանջատվում են, սոցիալապես այն է, որ մեկը գերակա է
մյուսի նկատմամբ վերջինիս աշխատուժն օգտագործելու տեսանկյունից: Այլ
կերպ ասած՝ սրանք արտադրական հարաբերություններ են, որոնք ստեղծում
են երկու դասակարգ՝ «տղամարդ» և «կին» ( Delphy and Leonard, 1992: 258 )»:
Նյութապաշտական
պարգևատրման
ֆեմինիզմի

ֆեմինիզմը

անալոգներ՝

սահմաններում

վերլուծությանը,

որտեղ

կիրառում

նաև

է

մարքսիզմում

անդրադառնալով

ձևավորված

հայրիշխանությունն

առկա

ծայրահեղական

«սեռական

դասակարգի»

ընկալվում

է

որպես

սոցիալական գործողության անկախ ոլորտ ( Walby,1990: 3 ): Պարգևատրումը,
այնուամենայնիվ,

կանանց և տղամարդկանց հարաբերությունների միակ

բնութագրիչը չէ: Նաև կարևոր են այն միջոցները, որոնք հիմք են ծառայել
սեռական տարբերությունների ձևավորման ու կիրառման համար՝ ստեղծելով
գենդերի օնտոլոգիայի առավել հիմնային մակարդակ: Նույն կերպ Մարքսը
պնդում է, որ «պրոլետարիատն» ու «բուրժուազիան» ծագում են աշխատուժի
գործընթացից,

նյութապաշտական

ֆեմինիստները

պնդում

են,

որ

«տղամարդիկ» ու «կանայք» կառուցակցվում են որպես կատեգորիաներ, որոնք
գոյություն

չունեն

անհավասարության

հարաբերություններից

դուրս:

Անհավասարությունը գալիս է սկզբում, և հետո միայն առաջ է գալիս
տարբերությունը: Ինչպես Դելֆին է նշում, «եթե կանայք հավասար լինեին
տղամարդկանց, տղամարդիկ այլևս

իրենք իրենց որպես հավասար չէին

դիտարկի» ( Delphy, 1993: 8 ): Հետևելով այս տրամաբանությանը՝ Վիթթիգը
պնդում է, որ ֆեմինիստական նպատակը գենդերի ապագայի համար պետք է
լինի նույնը, ինչպես Մարքսի դեպքում՝ դասակարգը. «Դասակարգային
պայքարն

այն

է,

որը

լուծում

է

երկու

հակադիր

դասակարգերի

հակասությունները՝ վերացնելով դրանք և անգամ այն ժամանակ, երբ հենց
ինքն է ստեղծել և դիտարկել դրանք որպես դասակարգ: Դասակարգային
պայքարը կանանց և տղամարդկանց միջև, որը պետք է հաշվի առնվի բոլոր
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կանանց կողմից, պետք է հեռացնի սեռերի միջև բոլոր տարբերությունները՝
վերացնելով դրանք, որպեսզի արդյունքը տեսանելի լինի» (Wittig, 1992: 3 ):
Հաշվի առնելով, որ կանայք և տղամարդիկ սոցիալական

և ոչ թե

բնական հասկացություններ են, նյութապաշտական ֆեմինիզմը միավորվում է
էթնոմեթոդաբանների հետ՝ մերժելով

կենսաբանական և մշակութային

գենդերի միջև եղած տարբերությունները: Փոխարենը նշում է, որ «տղամարդ»
ու «կին», «սեռ» ու «գենդեր» հասկացությունների տարբերակումը սիմվոլիկ և
քաղաքական, արդյունքում՝ սոցիալապես պատահական նշանակություն ունի
( Delphy,

1993;

Jackson,

1998b ):

Նյութապաշտական

ֆեմինիզմը

և

էթնոմեթոդաբանությունը երկուսն էլ առաջ են քաշում իրենց այն մոտեցումը,
որ

մարմնական

մատուցվել

են

կազմաբանությունները
սոցիալապես

(մորֆոլոգիաները)

համաձայնեցված

էականորեն

իմաստների

ներքո:

Այնուամենայնիվ, նյութապաշտական ֆեմինիզմի համար այս իմաստները
պայմանավորված են սոցիալական գործընթացներով, որոնք ներառում են
որոշակի իշխանական հարաբերություններ: Այսպիսով՝ այս գործընթացները
ենթադրում

են

սոցիալապես

համարժեք

ու

ստորակարգայնորեն

(հիերարխորեն) տարբերակվող սկզբնաղբյուրներ ( Delphy, 1984: 23 ):
Վերոհիշյալ մոտեցմամբ գենդերի էսենցիալիստական մոտեցումները
(որոնք ներկայացվում են Գիլոմինի կողմից որպես «նատուրալիստական
դիսկուրս») ոչ միայն սխալ չեն, այլև գերակայության արդյունք են, որը
գործում է իշխանական օրինականացման (լեգիտիմացման) և հեգեմոնիկ
գործառնման համար ( Guillaumin, 1996: 89–102; Rahman, 2000: 96–7; Wittig,

1992: 2 ): Սա չի ենթադրում, որ «տղամարդն» ու «կինը» պատրանքներ են:
Չնայած գենդերային տարբերությունները բնական կերպով չեն առաջանում,
դրանք սոցիալապես կարևոր են, քանի որ

ձևավորվել են սոցիալական

ստորակարգային (հիերարխիկ) գործողությունների միջոցով ( Jackson, 1998b:

138):

Այս

իմաստով

տարբերությունը

ամբողջությամբ

կառուցակցված է և հիմնականում նյութական է:
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սոցիալապես

Սեռականությունը ծագում է մասնավորապես գենդերային սոցիալական
այս զարգացումից (դինամիկայից)՝ ստեղծելով գենդերի էական վերլուծություն
սեռականության ուսումնասիրման համար ( Jackson, 1999: 124 ): Այնպիսի
հասկացությունները, ինչպիսիք են «հետերոսեքսուալությունը և «հոմոսեքսուալությունը», իմաստ չեն կրում, եթե նրանց դեպքում հաշվի չի առնվում
վերջիններիս գենդերացված ենթատեքստը, և մենք միշտ էլ դիտարկում ենք
մեր գենդերը սեռական ակտի ժամանակ: Նյութապաշտական ֆեմինիզմը
համամիտ է պատմականության
մոտեցմանը, ըստ որի՝

և սիմվոլիկ

առկա չէ որոշակի

ինտերակցիոնիզմի

այն

հիմնական «կրիչ», որն ընկած

կլինի սեռականության հիմքում՝ այդպիսով մերժելով լայն տարածում գտած
այն

մոտեցումը,

որ

ճնշումը

սեռական

հարթությունում

իշխանության

արտահայտման ձևն է:
Նյութապաշտական ֆեմինիզմն առաջարկում է մի շարք միջամտություններ (ինտերվենցիաներ) արդեն իսկ գործող բանավեճում (դեբատում).
արդյո՞ք հետերոսեքսուալությունը պետք է հասկացվի կանանց սեռական
հաճույք ստանալու տեսանկյունից, թե՞ կանանց սեռական պասիվության
գաղափարի ներքո (Richardson (ed.),1996; Vance (ed.), 1984 ): Դելֆին գտնում է՝
որ հետերոսեքսուալությունը սովորաբար հասկացվում է որպես գենդերային
փոխլրացման արտահայտություն, այն արտացոլում է հիմնային մի բան
տարբերակման վերաբերյալ, որը նախորոշված է գերակայության միջոցով
( Delphy, 1993: 8 ): Ավելին, այն ներառում է տղամարդկանց կողմից կանանց
գնահատում հուզական և սեռական աշխատուժի տեսանկյունից՝ որպես
ինստիտուցիոնալացված

ամուսնական

պայմանագրում

և

ընդլայնված

աշխատավայրում ( Adkins, 1995, chapter 2;Guillaumin, 1996: 82; Hennessy, 2000:

63):
Նյութապաշտական ֆեմինիզմի որոշ ներկայացուցիչներ նաև պնդում են,
որ միակնությունը և ռոմանտիկ սիրո գաղափարախոսությունները օգնում են
պահպանել ինստիտուցիոնալացված հետերոսեքսուալության իշխանությունը
( Jackson and Scott, 2004; Langford, 1999, chapter 1 ): Նյութապաշտական
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ֆեմինիստների միջև առկա են որոշակի տարաձայնություններ. արդյո՞ք
հետերոսեքսուալությունը միշտ շահագործող է անհատական մակարդակում,
թե՞ ոչ: Օրինակ՝ Վիթթիգը ( 1992:20 ) նշում է, որ հետերոսեռականությունը
միշտ ճնշող է կանանց համար, Ջեքսոնը պնդում է, որ անհատական կանանց
փորձը չի կարելի հասկանալ որպես անհավասարության առկայություն
ինստիտուցիոնալ մակարդակում ( Jackson, 1999, chapter 9 ):
Եթե

հետերոսեքսուալությունը

արտահայտում

է

երկու

գենդերի

կապվածությունը, երբ դրանք ստեղծվում են, ապա համասեռականությունը
հանդես է գալիս որպես տրամաբանորեն անբնական՝ վտանգի տակ դնելով
գնահատման

ձևերը,

փոխադարձաբար

որոնցով

սահմանում

հետերոսեքսուալությունը

էին:

և

Հետերոսեռականությունը

գենդերը
ոչ

միայն

արտոնյալ է համարվում, այլև դիտարկվում է որպես ի վերուստ տրված
այնպես, որ այն չի գծագրվում սիմվոլիկ կարգերի հիման վրա, մինչդեռ
հոմոսեքսուալությունը դիտարկվում է որպես «ուրիշ» և արժեզրկված ( Wittig,

1992: 25 ): Այս իմաստով նյութականապաշտական ֆեմինիզմը համամիտ է
«հետերոնորմատիվության» այն գաղափարին, որը ծագել է ոչ այնքան «Queer
տեսություն» անվանմամբ կապակցված մոտեցումից ( Jagose, 1996; Warner,

1996): Հետերոնորմատիվության մեջ տղամարդիկ ու կանայք կառուցակցվում
են

որպես

սեռական

հակադրություններ,

ինչն

էլ

ենթադրում

է

հետերոսեքսուալության միատարրություն այնպես, որ անհատը կարող է
հասնել իրական «տղամարդկայնության» և «կանացիության»՝ դառնալով և
մնալով հետերոսեքսուալ ( Garlick, 2003: 158–9 ):
Այնուամենայնիվ, նյութակապաշտական ֆեմինիզմի ավանդույթի որոշակի հոդվածներ պնդում են, որ այդ «անսովոր» մոտեցումը մատնանշում է
հետերոնորմատիվությանը, ճշգրիտ է մի առումով, բայց չափից դուրս պարզեցված՝ այլ առումով: Մինչդեռ հետերոնորմատիվությունը ճշգրտորեն նկարագրում է հոմոսեքսուալության բացառումը սոցիալական նորմատիվից, այն
չի դիտարկում իշխանական հարաբերությունները գեյ կամ լեսբիական
զույգերի շրջանում, և «Queer» տեսության շրջանակներում հետերոսեքսուա81

լությունը սովորաբար ներկայացվում է որպես ուժ, որը կարգավորում է
հոմոսեքսուալությունը, բայց չի պարունակում ներքին տարբերակում կամ
ստորակարգություն ( Jackson, 1999, chapter 12 ): Ինչպես Ջեքսոնն է նշում,
կարևոր է հասկանալ հետերոսեքսուալությունը, կանանց և տղամարդկանց
միջև ստորակարգությունները (հիերարխիաները)՝ ոչ որպես սեռականության
նորմատիպ ձև:
Ամփոփելով

նյութական

ֆեմինիզմը

գենդերի

և

սեռականության

վերաբերյալ՝ հարկ է նշել սոցիալական կարգավորումների տարածման
մասին՝ առաջադրելով ընթացող ու հակաէսենցիալիստական մոտեցում, ըստ
որի՝ գենդերը մեր սոցիալական աշխարհի փորձի կենտրոնում է: Մի
հիմնական

քննադատությունն

էլ

այն

է,

որ

տեսության

որոշակի

տարբերակներում, ինչպիսին Դելֆիի և Լեոնարդի ( 1993 ) ուսմունքներում է,
աշխատուժին վերագրվում է չափից դուրս շատ սահմանող իշխանություն:
Դժվար է հավատալ, որ գենդերային տարանջատումը կանհետանար, եթե
կանանց ու

տղամարդկանց դերերը մասնավոր ու հանրային ոլորտներում

հավասարվեին, կամ որ գենդերային տարանջատումները կարող են հակազդել
նման իրավիճակի ձևավորմանը: Այնուամենայնիվ, կենտրոնական մոտեցումը
պահպանվում

է՝

արտահայտվում են

«կանանց» և «տղամարդկանց» միջև տարանջատումներն
ստորակարգային (հիերարխիկ) սոցիալական հարաբե-

րությունների միջոցով՝

այդպիսով ունենալով էական հետևանքներ սոցիա-

լական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա: Մեր գենդերը կարևոր է, քանի որ այն
ստեղծված է հասարակության ներսում և ոչ թե գոյություն է ունեցել
հասարակությունից առաջ: Միևնույն ժամանակ սեռականությունը միշտ
սերտորեն կապված է եղել գենդերի հետ, և չնայած կարևոր է ուսումնասիրել
սեռական իմաստների մշակութային ստեղծումը, ուշադրությունը անհավասարության նկատմամբ ևս էական է:
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Սոցիոլոգիական

կոնստրուկցիոնիզմ:

Քննադատություններ

և

զուգամիտումներ

Մինչև հիմա ընդգծել ենք

սոցիալական չորս կոնստրուկցիոնիզմի

մոտեցումներ (պատմականություն, սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմ, էթնոմեթոդաբանություն և նյութապաշտական ֆեմինիզմ) և դրանց էական ներդրումները սոցիոլոգիայում: Սա ենթադրում է մի շարք կետերի ընդգծում, որտեղ
իրենց մոտեցումները պետք է համընկնեն: Հետագա քննարկմանը մենք ներմուծել ենք քննադատական երեք կետեր, որոնք ընդհանուր առմամբ առաջադրվել են՝ հիմնվելով սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի վրա․ այն բացառում
է «իրականության» ընդունումը և չափից դուրս մեծ ուշադրություն է
հատկացնում

սոցիալական

անհավասարությանը։

Այն

չի

ենթադրում

ներհոգեկան կամ սուբյեկտիվության պատճառային ասպեկտներ:
1․ Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմը նոմինալիստական բնույթ ունի.
կապված է բացառապես կամ հիմնականում անհատների,

հասկացություն-

ների, իրավիճակների կամ սոցիալական ձևերի անվանակոչմանը ( Chambers,

2002: 165 ): Հետևապես սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմն անտեսում է
«իրական» գոյությունն ու գենդերի և սեռական ինքնության կարևորությունը:
Այս պնդումը ակնհայտ է դառնում հետևյալ երկակի արտահայտությամբ՝
«սոցիալական կառուցակցման իրականություն» (e.g. Weinrich, 1992 ),

և

«միայն սոցիալապես կառուցակցված» մասը հաճախ կարող է հանգեցնել
քննադատական մոտեցումների: Սա վերաբերում է նրան, որ այնպիսի առավել
խորը և կայուն բան, ինչպիսին սոցիալականն է (ինչպիսին կենսաբանականն
է, կարող է իրական լինել ( Vance, 1998: 161 ): Նմանատիպ մոտեցմամբ
սոցիալական կոնստրուկցիոնիստական տեսաբանները երբեմն չեն կարողանում աշխատել «իրական» անհատական կամ համայնքային (կոլեկտիվ)
փորձի,

մասնավորապես

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի

հետ,

որը

ենթադրում է բացառապես դիսկուրսիվ վերլուծություն (e.g. Ussher, 2000: 218):
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Լեզուն

իրոք

կարևորվում

է

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի

մոտեցումներում, և այն չի կարելի անտեսել ( Burr, 1995: 56 ): Այն չի
նկարագրում արդեն իսկ առկա միությունները, որոնք գոյություն ունեն չեզոք
իրավիճակում և սպասում են պիտակավորման: Փոխարենը լեզուն գործում է
որպես որոշակի սոցիալական համատեքստում և ստեղծում է երևույթ (ֆենոմեն), որը հետագայում միայն հնարավոր է բառերով նկարագրել ( Austin,

1962) :
Այսպիսով՝ լեզուն կարող է հանդես գալ որպես կարևոր գործոն, որում
իմաստներն ու սուբյեկտիվությունն են ձևավորվում ( Lemke, 1995) : Միևնույն
ժամանակ լեզվի շեշտադրումը չի կարող ներառել սոցիալական կյանքի բոլոր
կողմերը, մինչ լեզուն հաճախ գործում է իշխանական հարաբերությունների
օրինականացման համար ( Thompson, 1990 ), նման հարաբերությունները կարող են նաև ներառել աշխատանքի, պարտադրանքի, հարկադրանքի կամ դիմադրության ձև, որոնք լեզվաբանական չեն: Այնուամենայնիվ, նյութապաշտական ֆեմիստական գրողները ցուցադրել են, որ նման հարաբերությունները իրենց նյութապաշտական արդյունքով մնում են սոցիալական
( Delphy, 1984; Jackson, 1998b ):
Արդյո՞ք մենք պետք է նման հարաբերություններն անվանենք իրական:
Մեր

կարծիքով՝

պետք

է

այդպես

անել,

առաջին

քաղաքականապես

հերթին

շատ

հասկացություն

է ( Frye, 1983 ): Նշված հանգամանքը հաշվի առնելով՝
տարանջատումները

և

որ

իրականությունը

սոցիալական

մրցակցային

քանի

(արական/իգական,

փոփոխվող

հետերոսեքսուալ/

հոմոսեքսուալ և այլն) շատ բնական են նրանց համար, ովքեր ապրում են
դրանցով և կառուցում են իրենց կյանքը կեցությանը համապատասխան:
Գենդերի ու սեռականության ներկա կարգավորումները իրական են ըստ
Վ. Ի. Թոմասի մոտեցման․ «Եթե մարդիկ կոլեկտիվորեն սահմանում են
իրավիճակը իրական, այն դառնում է իրական իր հետևանքներով» ( cited

Collins and Makowsky, 1984: 189 )։

Իրականի ոչ բոլոր սահմանումներն են

սոցիալապես նույնական, և սահմանումներից մեկին կարևորություն տալը
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որոշվում

է

վերջինիս

տեղով

ու

իշխանական

հարաբերություններով

( Branaman, 2001a: 9 ):
Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի մոտեցումը իրականությանը (բառի
բոլոր իմաստներով) հակադրելու փոխարեն, մենք կարող են դրանք դիտարկել
որպես ոչ հաստատուն (հակաֆունդամենտալ): Այլ կերպ ասած՝

որպես

գիտելիքի ձևեր՝ նրանք չեն փնտրում ներքին իմաստ կամ ճշմարտություն
( Rahman, 2000: 42 ): Սա չի նշանակում, որ գենդերի ու սեռականության ձևերը
ոչ կառուցվածքայնացված են, կամ դրանք ներգրավվածների համար կրում են
կամայական «ընտրություն»: Դրանք միշտ ներկայացվում և հասկացվում են
միևնույն մոտեցմամբ, ինչպես և սոցիալական այլ պրակտիկաները՝ որպես
արհեստական իրողություններ և սոցիալական կառուցակցումներ, ծուխ և
հայելիներ, որոնք ունենում են լուրջ հետևանքներ ( Gagnon, 1999: 120 ): Մենք
կարող ենք անգամ հիշատակել Բլումերին և առաջարկել, որ շատ առումներով
սոցիալական աշխարհը առաջադրում է «համառ բնույթ»: Մենք կարող ենք
հարցականի տակ դնել այդ մոտեցումը «միայն սոցիալական կառուցվածքում
(կոնստրուկցակցում)՝ առանց իրականության էսենցիալ գաղափարի դիտարկման»:
Երկրորդ քննադատությունն այն է, որ սոցիալական կոնստրուկցիոնիստական մոտեցման մեջ բացակայում է սոցիալական անհավասարության
համակարգային

տեսությունը:

Օրինակ՝

Վեսթի

ու

Ֆենստերմարքերի

էթնոմեթոդաբանության տեսությունները քննադատվել են, քանի որ չեն առաջադրել «գենդերի, ռասայի կամ դասակարգի վերլուծության» հստակ հիմք և ոչ
բավարար ուշադրություն են դարձրել գերակայության ու ենթակայության
սոցիալական հարաբերություններին ( Weber, 1995: 500):
Համաձայն Պատրիսիա Հիլլ Քոլինիզի՝ ռասիզմի, հայրիշխանության և
դասակարգային

շահագործման

դիտարկումը

բացառապես

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի տեսանկյունից նվազեցնում է ռասայի, դասակարգի կամ
գենդերի ներկայացումը, մարդկանց միջև հաղորդակցությունները, որոնք
ներառված են համարժեք հարաբերությունների անվերջանալի շղթայով։
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Դրանք որոշակի ձևով պարունակում են ռասա, դասակարգ և գենդեր, բայց չեն
դիտարկում իշխանական հարաբերությունների համարժեքությունը (Collins,

1995: 493):
Այսպիսով՝ գերակայության մակրոսոցիալական հարաբերությունները՝
որպես

ընդհանուր

երևույթներ,

էթնոմեթոդաբանությունում,

բավարար

մասնավորապես

չեն
նաև

դիտարկվում
սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմում: Նմանատիպ պնդում է այն, որ էթնոմեթոդաբանությունն

ամբողջությամբ

փոփոխություններից

և

ֆունկցիոնալիստական

չի

բխում

գենդերի
ազդակ,

կազմակերպման

իմաստից՝
որը

այդպիսով

պահանջում

է

պատմական
պահպանելով
փոփոխություն,

մարտահրավերներ, կոնֆլիկտ ու հակադրություն ( Thorne, 1995: 498; Weber,

1995: 500):
Այս

քննադատությունն

ունի

որոշակի

արժեք:

Պատմական

փոփոխությունները և յուրահատկությունները հազվադեպ են դիտարկվում
էթնոմեթոդաբանության ներսում՝ չնայած նրան, որ չկան պատճառներ, որոնց
հիման վրա պատմականությունը կենտրոնանար մարտահրավերների ու
հակադրման վրա, այդ դեպքում պետք է համադրվեր էթնոմեթոդաբանության
հետ:

Օրինակ՝

պատմական

հետաքննությունները

կարող

են

բերել

էթնոմեթոդաբանական մոտեցումների՝ հաշվի առնելով, թե ինչպես են ձեռք
բերվել, կարգավորվել և մրցակցել տղամարդկայնությունն ու կանացիությունը
տարբեր

պատմական

համատեքստերում:

Նմանապես,

մինչդեռ

կառուցվածքային անհավասարությունները սովորաբար չեն դիտարկվում այս
մոտեցման ներքո, սրան կարելի է հասնել սոցիալական վերլուծության
«միկրո»

և

«մակրո

մակարդակների»

միջև

հարաբերությունների

տեսականացմամբ: «Միկրո» և «մակրո» մոտեցումները կարելի է հասկանալ
ռեֆլեքսիվ ձևերի հաղորդակցությամբ, որտեղ անհատական ու համայնքային
(կոլեկտիվ) տիպի գործողությունները «մակրո մակարդակում» իշխանական
հարաբերությունների վերարտադրության և վերահաստատման ինտեգրալ
մասն են կազմում ( Brickell, 2005a ):
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Նյութապաշտական ֆեմինիզմը Քոլիզնիզի մոտեցմանը առաջարկում է
մի

այլ

մարտահրավեր,

ըստ

որի՝

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմը

«խուսափում է իշխանական հարաբերություններից» ( 1995: 493 ), մոտեցում,
որը ծագում է սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի ու էթնոմեթոդաբանության
հատումից:

Ըստ

այս

նյութապաշտական

գենդերի

օնտոլոգիան

ֆեմինիզմի

պայմանավորված

է

մոտեցումների՝
կառուցվածքային

անհավասարությամբ և չի կարող գոյատևել դրանից դուրս: Ֆրանսիական
նյութապաշտական ֆեմինիստները նկարագրում են, թե ինչպես են գենդերի և
սեռականության հասկացությունները (արական/իգական, հետերոսեքսուալ/
հոմոսեքսուալ) կառուցակցվում հակադիր և ստորակարգային (հիերարխիկ)
կերպով:

Նրանց

այն

մոտեցումը,

որ

գենդերային

տարանջատումները

գոյություն ունեն միայն այն պատճառով, որ տղամարդիկ գնահատում են
կանանց աշխատուժը, որոշ պահերի դառնում է չափից դուրս պարզեցված,
բայց ոչ մի կերպ չի կարելի մերժել, որ նշված հեղինակները կարող են
արդյունքում տեղադրել սոցիալական անհավասարությունը իրենց տեսության
կենտրոնում:
Որոշ նյութապաշտական ֆեմինիստներ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում
կարողացել

են

համադրել

կառուցվածքային

անհավասարության

վերլուծությունը սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի այլ ձևերի հետ: Ջեքսոնը
(1999) և Լորբերը (1994) բացահայտել են, թե ինչպես կարող է իմաստի
սոցիալական կառուցակցումը նպաստել գենդերային ստորակարգությունների
(հիերարխիաների),

մինչդեռ

վերջիններս

դիմակայում

են

միավորել

անհատականն ու ինստիտուցիոնալը, Ռամանը (2000) հակված է առավել
«նյութական

հիմք

ունեցող

ինտերակցիոնիստական

մոտեցման»,

որը

միավորում է անհավասարության իրազեկումը շարունակականության ու
մեկնաբանման

մոտեցմամբ,

հաղորդակցությունը,

իմաստն

իսկ
ու

Սմիթը

( 1990,

«ղեկավարման

1999 )

միավորում

է

հարաբերությունները»,

որպեսզի ուսումնասիրի, թե ինչպես են սոցիալական հարաբերությունները
օբյեկտիվացվում, և ինչպես է կառուցակցվում գիտակցությունը: Պարզ է, որ
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միկրո և մակրոսոցիալական մոտեցումները փոխադարձաբար չեն բացառում
իրար և կարող են իրար հետ աշխատել արդյունավետ կերպով:
Սոցիալական

կոնստրուկցիոնիստական

տեսությունների

երրորդ

հիմնական քննադատությունն այն է, որ այն չի առաջարկում ներհոգեկան
գործընթացների դիտարկում, որոնց միջոցով անհատը սկսում է կիրառել
սեռականության որոշակի ձևեր ( Epstein, 1987: 24 ): Այս քննադատությունները
հաճախ

են

շեշտադրում

«պատճառների»

կամ

սեռական

«ծագման»

ինքնության

վերաբերյալ

«դետերմինացման»,

նշումները

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիստական աշխատանքներում ( Epstein, 1987: 23; Kauth, 2000,

chapter 3 ): Նշանակալի է, որ այս եզրույթները

կոդավորում են որոշակի

տարամետ

չեն:

վերաբերում

ենթադրություններ
է

և

հոմանիշներ

կենսաբանական,

հոգեբանական

«Դետերմինացումը»

և

գործընթացներին, որոնք անհատին վերագրում են

կամ

մշակութային

որոշակի մասնավոր,

սահմանվող սեռականություն, իսկ «ծագումը» սերտորեն կապված է ներքին
սեռականությանը,

որը

պասիվորեն

սպասում

է

բացահայտման:

«Պատճառները» հազվադեպ են առնչվում գերակա կամ բնականացված
ձևերին, ինչպիսին հետերոսեքսուալությունն է՝ առաջարկելով, որ միայն
բժշկական մոդելը կարող է ենթադրել նշված եզրույթը։
Այնուամենայնիվ, մենք կարող ենք տեսականացնել ներհոգեկանը՝
առանց «դետերմինացման», «ծագման» կամ «պատճառների» կրճատման
(ռակուրսի)՝
Նրանք

ներառելով

առաջարկում

սիմվոլիկ
են,

որ

ինտերակցիոնիստական

ինքնությունը

ոչ

թե

մոտեցումը:

մեխանիկական,

պատճառահետևանքային գործընթացների արդյունք է, այլև մի բան, որը
ծագում է մեկնաբանման և սոցիալական հաղորդակցության միջոցով ( Blumer,

1969):

Մեր

ինքնությունները

ստեղծվում

են,

երբ

մենք

ներառվում,

մեկնաբանում ու բանակցում ենք ռեսուրսների և իմաստների շուրջ, որոնք
առաջադրում է մեր մշակույթը լեզվի, սիմվոլիզմի, դերերի և սկրիպտների
միջոցով: Մեզ շրջապատող դրական մոտեցումներն ու խրախուսումները
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էապես կարևոր են մեզ համար, երբ մենք սահմանում, գործում և փորձում ենք
մեր ինքնությունը ( Branaman, 2001b: 169 ):
Այսպիսով՝ ինքնակառուցակցման գործընթացները երբեք հարկադիր
կամ կամայական բնույթ չեն կրում, այլև հարկադրվում են և կիրառվում միայն
առավել լայն սոցիալական համատեքստում ( Brickell, 2005a ):
Ինքնությունները կարող են հանգեցնել ինչպես կայունության, այնպես էլ
փոփոխության:

Մի

կողմից,

կրկնվող

գործողությունները,

որոնցով

անհատները ներկայացնում են իրենց մյուսներին, ժամանակի ընթացքում
ամրանում են և նպաստում այն մոտեցմանը, որ ինքնությունը միշտ այդ ձևն է
ունեցել ( Blumstein, 2001: 184 ): Այս կերպ մենք «դառնում ենք» մարդ, ով
այդպիսով եղել է: Մենք արտահայտում ենք մեր նվիրվածությունը որոշակի
«կարիերաների» կամ կյանքի ուղիների ( Gagnon, 1999 ), ինչն էլ արտացոլում է
կայունության որոշակի աստիճան: Այն ներդրումները, որոնք մենք ունենում
ենք մեր ներկա իրավիճակի համար, հակասում են շարունակաբար ինքներս
մեզ վերարտադրելու ցանկության ձևավորմանը ( Becker, 1960 ): Մենք անգամ
կարող

ենք

կարգավորել

և

հաշտեցնել

մեր

ինքնությանն

առնչվող

հակասությունները (Bertram, 1998: 241 ): Մյուս կողմից, չնայած մենք հաճախ
մնում ենք հաստատուն մեր առկա ինքնությանը, ինքնահաստատման նոր
ձևեր կարող են առաջանալ, երբ ինքնությունը փոփոխվում է
ընթացքում

սոցիալական

գործընթացների

դինամիկ

ժամանակի

լարվածությունից

( Blumstein, 2001: 184–5; Turner, 1976: 990 ):
Եթե

ընդունենք,

որ

որոշակի

կոնֆիգուրացիաներ

կարող

են

արտացոլել մեր իսկական ինքնությունը, սիմվոլիկ ինտերակցիոնիստների
կարծիքով՝ ի սկզբանե

ճշմարտություն գոյություն չունի որևէ օբյեկտում:

Փոխարենը որպես գաղափար այն կառուցում է հաշվետվության ձևեր, որոնք
սոցիալապես կայուն են ինքնության համար, քանի որ սուբյեկտիվորեն են
զգացվում ( Turner, 1976: 900; 1012 ): Անհատի զգացումը, թե ինքն ով է, ոչ թե
ձևավորվում

է

(կոմբինացիայով),

արտաքին
որը

ու

ներքին

կստեղծի
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գործոնների

իսկական

համակցությամբ

ինքնություն,

այլ

մեկնաբանությունների գործընթացով, որոնք առաջանում են ուրիշների հետ
շարունակական
սեռականի

հաղորդակցության

մասին,

անհատը,

արդյունքում:
օրինակ,

Երբ

խոսքը

«կազմակերպում

գնում
է

է

այդ

տեղեկատվությունը, որպեսզի կառուցակցի սեռական բնույթն իր համար» այն
գործընթացի ընթացքում, երբ վերջինս դառնում է սեռական անհատ ( Plummer,

2002: 28 ): Այլ կերպ ասած՝ «սահմանման գործընթացը», որում սուբյեկտը
ակտիվորեն ներգրավվում է, կենտրոնական է ինքնության ձևավորման
համար, և այստեղ բնույթն ավելի շուտ ազդեցություն է, քան ծագում ( Brickell

and Taylor, 2004; Blumer, 1969, chapter 1 ):
Մենք սա պետք է մտապահենք, երբ տեսականացնում ենք անհատական
սեռական մոտեցումները:
«պատճառները»

Անհատի մոտ առկա որոշակի ցանկությունների

հարցնելու

փոխարեն,

մենք

կարող

են

քննարկել

սեռականության բացատրությունը և պայմանները, որոնցում այն առաջացել է
(ինչպիսին 19-րդ դարի դարի սեքսոլոգիան է կամ 20-րդ դարի գենետիկան)
( Brickell, 2005b ): Աշխատելով պատմականության, էթնոմեթոդաբանության և
սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի մոտեցումներով՝ մենք կարող ենք հասկանալ
այնպիսի բացատրություններ, ինչպիսիք են

պատմական յուրահատուկ

սոցիալական

(ատրիբուտները),

բնորոշիչ

հատկանիշները

որոնք

ներկայացում են իրենց սեփական ստեղծման ժամանակավոր պայմաններն ու
սյուբեկտի կողմից վերագրված իմաստները: Մենք կարող ենք հարցնել այն
մեթոդները, որոնցով նման մոտեցումները ստեղծվում են և իմաստ ձեռք
բերում ժամանակի ընթացքում՝ ստեղծելով կամ վերացնելով նախկինում
առկա մտածելակերպը, սահմանելով սեռականությունը: Մենք պետք է
բացահայտենք՝ նման բացատրությունները ինչ կարող են բացահայտել
առավել լայն սոցիալական փոփոխությունների և անհատական սկրիպտների
կապի

մասին:

Հաշվի

առնելով

նյութապաշտական

ֆեմինիստական

վերլուծությունը՝ մենք կարող ենք հարցադրել այդ ամենի քաղաքական
ազդեցությունները:

Վերջնական

վերլուծությունում

նման

մոտեցումների

նշակալիությունն ընկած է իրենց սոցիալական արժեքի ու իմաստի մեջ և ոչ
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թե արժանահավատության ( D’Emilio, 2002, chapter 10; Rahman, 2000: 55–6):
Սեռական պատճառաբանության բացատրությունները կարող են դիտարկվել
որպես

ճշմարիտ

պնդումներ,

որոնք

թույլ

են

տալիս

իմաստավորել

սոցիալական աշխարհն ու այդպիսով որոշակի վերագրումներ հաղորդել
վերջինիս:

Եզրակացություն: Բազմակի կոնստրուկցիոնիզմ

Համակարգայնացնելով սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի մոտեցումները սոցիալական կյանքի հետ՝ սոցիոլոգները հնարավորություն են ստանում
ստանալու որոշակի ներքին տեղեկատվություն, որը կարելի է տեսականացնել
կամ կիրառել էմպիրիկ հետազոտական նախագծերում: Համակարգային
մոտեցումը թույլ է տալիս ունենալ առավել մեծ ճշգրտություն, երբ գրում կամ
խոսում ենք «սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի» մասին որպես տեսական
գիտելիքի դաշտում։ Վերջինս թույլ է տալիս առավել ճշգրիտ կերպով
առաջադրել այն գաղափարները, որոնցում շրջանառվում են, թե ովքեր են
դրանց հետևորդներն ու քննադատները: Տարրալուծելով այն, ինչ երկար
ժամանակ համարվում էր մոնոլիթիկ դաշտ, մենք կարող ենք առավել լավ
բացահայտել

նրա

եզրագծերն

ու

հակադրությունները,

վերջինիս

վերլուծական և քաղաքական կիրառությունը:
Անկասկած սոցիալական այս չորս կոնստրուկցիոնիզմի ձևերը, որոնք
ես վերլուծել եմ այստեղ, տարբերվում են թեմատիկ ուղղվածությամբ
(ժամանակ, իմաստ, հիերարխիա), վերլուծության մակարդակով (մակրո,
միկրո կամ երկուսն էլ): Այն, ինչ մենք ունենք այստեղ, մուլտիպլեքսային
նախաձեռնության դաշտ է՝ չնայած նրան, որ այս ձևերն ունեն ընդհանուր
հիմք,

որը

որակավորում

կոնստրուկցիոնիզմի:

է

Այսպիսով՝

վերջիններիս՝
իմաստը

չի

որպես

սոցիալական

բխում

սոցիալական

մարմինների կորիզից, այլ շրջանառվում է ռեֆլեքսիվորեն այն կապերի միջև,
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որոնք

միմյանց

կառուցվածքներին,
ժամանակ:

հետ

միավորում

ինչպես

Միևնույն

նաև

ժամանակ

են

սուբյեկտներին

վերակարգավորվում
սահմանները

միշտ

և

սոցիալական

են

գործընթացի

ներկայացվում

են

սոցիալական կազմակերպման առավել լայն ձևերով, որոնք ազդում են
սուբյեկտների վրա տեղային մակարդակում: Վերջապես սոցիալական ձևերի
բացատրությունն ու հիմնավորումը տվյալ պահին շրջանառության փուլում
հաճախ

ունենում

են

գաղափարախոսական

ազդեցություններ,

որոնցից

շահում է սերտ հետաքննումը:
Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի շատ քննադատներ անտեսում են
վերջինիս բազմակիությունը՝ փոխարենը հիմնվելով այն սխալ ենթադրության
վրա, որ վերջինիս մի մասնավոր հատված պատասխանատու է ամբողջ
տեսության

համար:

Եթե

էթնոմեթոդաբանությունը

ներկայացնում

է

սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի ամբողջական տեսություն, ցանկացածը
կարող է հանգել այն եզրակացության, որ սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի
իշխանության

վերլուծությունը

մասնակի

է,

եթե

միայն

դիտարկվի

նյութապաշտական ֆեմինիզմի ներկայացումը, կարիք կլինի այլ վայրում
փնտրել իմաստի և սուբյեկտիվության բազմակողմանի դիտարկումը։ Եվ եթե
մենք մոռանանք սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի մասին, կարող ենք պնդել, որ
սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմը չի առաջարկում ներհոգեկանին առնչվող
տեսություն: Նման քննադատությունը գրավիչ է դառնում, երբ սոցիալական
կոնստրուկցիոնիզմը նվազեցվում է՝ հանգեցնելով իր ձևերից միայն մեկին:
Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի բազմազանությունը նաև օգտակար
է, երբ հակադրվում է պոստստրուկտուրալիզմի հետ, որը հիմնվում է վաղ
սոցիոլոգիական տեսությունների հիմքի վրա: Լինդա Նիքոլսոնն ու Սթիվեն
Սիդմանը գտնում են, որ պոստստրուկտուրալիզմը «ներկայացնում է նոր
ձևեր», որոնք թույլ են տալիս հասկանալ սոցիալական կյանքը՝ դիտարկելով
այն որպես պատմականորեն ծագող և ոչ թե բնականորեն տրված իրողություն,
որպես բազմաչափ, ոչ թե մեկ ընդհանուր իմաստ ունեցող և որպես
իշխանական պայքարի հնարավոր գործիք...։ Այս մոտեցումները չեն կարող
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դիտարկվել որպես սոցիալական գործոնն անտեսող իրողություններ, այլ,
ընդհակառակը, վերամեկնաբանում են դրա իմաստը ( Nicholson and Seidman,

1995: 26):
Ինչպես արդեն որոշակիորեն անդրադարձել ենք այս ներքին մոտեցումներին, դրանք առկա են եղել սոցիոլոգիայում մինչև պոստստրուկտուրալիզմին կատարված անդրադարձը: Պատմական յուրահատկության գաղափարը

սովորական

սոցիոլոգիայի

է

սոցիալական

համար,

և

պատմության
այստեղ

համար

և

քննարկված

պատմական
սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի բոլոր չորս ձևերը կոնցեպտուալացնում են սոցիալական
իշխանությունը տարբեր կերպ: Նմանապես գենդերային և սեռականացված
ինքնությունների

փոփոխականությունը

կենտրոնական

է

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի բոլոր մոտեցումներում, դրանք որոշակիորեն ազդվել են
պոստստրուկտուրալիստական մտածելակերպով:
Ի

հավելում

սոցիալական

սրան՝

ձևերը

պոստստրուկտուրալիզմի

սոցիալական
կիրառական

կոնստրուկցիոնիզմի
ներդրում

երկընտրանքներից

են

(դիլեմաներից)

առանձին
ունենում
մեկին՝

սոցիալական անհավասարության և պատահականությունների համադրման
շարունակական դժվարությանը: Ֆեմինիստական պոստստրուկտուրալիզմի
համար շարունակում են խնդիրներ առաջացնել մի կողմից գենդերի և սեռի
պատահականությունը, ինչպես նաև իրական մարդկանց կողմից այն փաստի
ընդունումը, որ իրենք չեն կարող խուսափել գենդերի կարևորությունից, մյուս
կողմից էլ՝ դրա նորմերը ( Brown, 2003: 366; Waugh, 1998: 180 ):
Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի բազմակիությունը, որը ծագել է
սոցիոլոգիայում, թույլ է տալիս հասկանալ սոցիալական հասկացությունների
և

ինքնությունների

պատահականությունն

ու

դրանց

նյութականացված

ազդեցությունները: Սոցիալական կազմակերպման սկզբունքներն առկա են
ժամանակում և տարածությունում, բայց հակադրվում են և ստեղծում
ամենօրյա

կյանքի

կապերը:

Սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի

սոցիոլոգիական տեսությունները այդպիսով ներկայացնում են մոտեցումների
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հատվող խումբ, որոնք կենտրոնանում են սոցիալական վերլուծության
մասնավոր մակարդակի վրա՝ ներկայացնելով պոստստրուկտուրալիստական
մոտեցման չլուծված կետերը: Երբ մենք քննում են սոցիոլոգիական տեսության
առավել լայն շերտ, մենք բացահայտում ենք, որ հնարավոր է համաձայնեցնել
գոյության նյութական պայմանները սոցիալական կյանքի պատահականություններին:
Նշված էսսեում մենք

ներկայացրել ենք սոցիոլոգիայի յուրահատուկ

ներդրումը սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմում և սոցիալական կյանքի
ուսումնասիրությունն ընդհանուր առմամբ: Նման գործողությունը կարևոր է,
քանի որ սոցիոլոգիան, ինչպես և մնացած այլ գիտակարգերը հումանիտար ու
սոցիալական գիտությունների շարքում, ունի ուսումնասիրության բաց կետեր
իր

տարբեր

հատվածներում:

Սոցիոլոգիայի

և

առավել

ընդհանուր

սոցիալական (կամ անգամ մշակութային) տեսությունների միջև բաժանարար
գիծը շատ նեղ է, հատկապես երբ խոսքը գնում է գենդերի ու սեռականության
ուսումնասիրման մասին, որտեղ քննարկումները բազմադիսցիպլինար են
( Delamont, 2003: 148):
Հաշվի

չառնելով

սահմանների

գծման

խնդիրը՝

սոցիոլոգիան

չի

առաջարկում հագեցած տեսական ավանդույթ, որը յուրահատուկ ներդրում
կունենար, որով մենք կարող են վերլուծել գենդերի ու սեռականության
սոցիալական կառուցակցումը: Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի չորս ձևերն
էլ

ունեն պատահականության, իմաստի, հաղորդակցության և սոցիալական

կառուցվածքի շուրջ սոցիոլոգիական մտահոգություն, անգամ երբ դրանք
տարբեր կերպ են ձևավորվում (կոնֆիգուրացնում):
Վերոնշյալ

էսսեում

մենք

չենք

կարող

քննարկել

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի բոլոր մանրամասնությունները (նյուանսները), անգամ
դրա բոլոր ձևերը՝ հիմնվելով միայն հիմնային (ֆունդամենտալ) այս

4

տեսությունների վրա: Անկասկած, առկա են մոտեցումների զարգացման
հետագա

հնարավորություններ,

մասնավորապես

սուբյեկտիվության,

մարմնավորման և վերլուծության մակրո և միկրո մակարդակների կապի
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հաստատման

համար:

Այնուամենայնիվ,

ճանաչելով

սոցիալական

կոնստրուկցիոնիզմի որոշակի համակարգայնությունը և ուսումնասիրելով
դրա

բոլոր

ձևերը՝

համակարգային
կարգավորենք
որոնցում

մենք

կարող

մանրամասն

ենք

հետազոտություն:

ռեդուկցիոնիստական

սոցիալականի

սկսել

բոլոր

և

սոցիալական
Մենք

միատարր

կողմերը՝

պետք

կյանքի
է

կրկին

բացատրությունները,

համընդհանուր

կառույցների

հեգեմոնիան (տնտեսություն, հայրիշխանություն), դիսկուրսի ուղղակի և
մանրամասն

մանիպուլյացիաները

կամ

անհատի

գերիշխանությունը

(սուվերենությունը) ուղղակիորեն ազդվում են «կենսաբանությունից»:
Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմի մոտեցումներն առաջարկում են
իմաստի ու սոցիալական կյանքի ուսումնասիրման արժեքավոր գործիքներ, և
այդպիսով՝ նաև այն ներդրումները, որոնք մենք ունենում ենք մասնավոր
դեպքում

ժամանակի

Սոցիալական

ու

տարածության

կոնստրուկցիոնիզմի

համատեղման

արդյունքում:

համակարգայնության

(կոմպլեքսայ-

նության) մասին խոսելիս մենք բացահայտում և սահմանում ենք դրա
յուրահատուկ ձևերն ու տարբերվող գիտելիքը: Այսպիսով՝ մենք ձեռք ենք
բերում առավել հստակ և, հավանական է, առավել քննադատական մոտեցում
տեսության տարրերի ու սոցիալական աշխարհի վերաբերյալ, որը մենք
փորձում ենք հասկանալ հենց այդ գործընթացում:
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Գենդերի պրակտիկա

Քենդաս Վեսթ
Կալիֆորնիայի համալսարան, Սանտա Քրուզ
Դոն Զիմմերման
Կալիֆորնիայի համալսարան, Սանտա Բարբարա

Այս հոդվածի նպատակն է բարելավել գենդերի ընկալումը՝ որպես նոր
հասկացություն,

մեր ամենօրյա հաղորդակցություններում ներառված առօ-

րեական ձեռքբերում: Սա իրականացնելու համար սեռին և գենդերին առնչվող
առկա մոտեցումներին հավելվում է

քննադատական մի մոտեցում, և

ներկայացվում են սեռի, «սեռ» և «գենդեր» հասկացությունների տարբերությունները: Մեր կարծիքով՝ նշված հասկացությունների վերլուծական անկախության

ընկալումը կարևոր է՝ ըմբռնելու համար

հաղորդակցական այն

գործընթացը, որը ենթադրում է անհատի գենդերացում հասարակությունում:
Մեր մոտեցման ուղղվածությունը տեսական վերասահմանումն է (վերակոնցեպտուալիզացիան), բայց մենք դիտարկում ենք նաև էմպիրիկ հետազոտման
կարևոր ուղղություններ, որոնք նշված են մեր ձևակերպումներում:
Սկզբում եղել է սեռ, և եղել է նաև գենդեր : Մեզանից նրանք, ովքեր
ուսուցանել են 1960-ական թվականներից հետո և 1970-ական թվականերից
առաջ, կարող են զգուշորեն տարանջատել այդ հասկացությունները մեկը
մյուսից: «Սեռ» հասկացությունը, օրինակ, մենք բացատրում ենք ուսանողներին այնպես, ինչպես տրված է կենսաբանական բնորոշումներում, այսինքն՝

անատոմիա, հորմոններ և ֆիզիոլոգիա : Գենդերը ձեռքբերովի կարգավիճակ է,
որը

կառուցակցվում

է

հոգեբանական,

մշակութային

և

սոցիալական

միջոցներով: Այդ երկուսի միջև տարբերությունները գտնելու համար, մենք
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ստեղծում են հերմոֆրոդիտների ուսումնասիրման դեպքը ( Money 1968, 1974;

Money and Ehrhardt 1972 ) և

«տարօրինակ և էկզոտիկ ցեղախմբերի»

մարդաբանական ընկալումը ( Mead 1963, 1968 ):
Անխուսափելիորեն և հասկանալիորեն

յուրաքանչյուր կիսամյակի

վերջին շաբաթին մեր ուսանողների մոտ շփոթմունք է առաջանում: Սեռը չի
թվում «տրվածություն» հետազոտության համատեքստում, որը ցույց է տալիս
երբեմն

բազմիմաստ

գենդերը

չի

ու

հաճախակիորեն

դիտարկվում

որպես

կոնֆլիկտային
«ձեռբերում»

չափանիշ:

Եվ

մարդաբանական,

հոգեբանական և սոցիալական պահանջներում (իմպերատիվներում), որոնք
դիտարկվում են։ Դրանք են՝ աշխատանքի բաժանում, գենդերային ինքնության
ձևավորում,

կանանց

հարաբերություններ:

և

տղամարդկանց

Ավելին,

միջև

գենդերային

ենթակայության

սոցիալականացման

տեսությունների առաջադրած ուսմունքը (դոկտրինը) ստեղծել է ուժեղ
հաղորդագրություն, որ մինչ գենդերը կարելի է «ձեռք բերել», այն ամրագրվում
է մինչև 5 տարեկանը՝ առանց փոփոխման, ինչպես սեռը:
1975 թվականից ի վեր այս շփոթմունքն ավելացել է ու տարածվել
անհատական լսարաններից․ մի բան, որ մենք սովորել ենք․ կենսաբանական
և մշակութային գործընթացների միջև կապն առավել համակարգային է և
ռեֆլեքսիվ, քան մենք նախկինում ենթադրում էինք ( Rossi1984, especially pp.

10-14): Մյուս կողմից, մենք բացահայտել ենք, որ կառուցվածքային որոշակի
կարգավորումներ, օրինակ՝ ընտանիքի և աշխատանքի միջև, իրականում
ստեղծում կամ թույլ են տալիս որոշակի ընդունակություններ, որոնք մենք
նախկինում կապում էինք կենսաբանության հետ, և որոնցով օժտված է մայրը
( Chodorow 1978 versus Firestone 1970 ): Այս ամենով հանդերձ գենդերի
գաղափարը՝ որպես կրկնվող ձեռքբերում, երկրորդային է դառնում:
Նշված

հոդվածի

նպատակն

է

դիտարկել

գենդերը

որպես

էթնոմեթոդոլոգիապես տեղեկացված ու այդպիսով զուտ սոցիոլոգիական
հասկացություն,

որպես առօրեական, մեթոդական և կրկնվող ձեռքբերում:

Մենք կարծում ենք, որ գենդերի պրակտիկան իրականացվում է կանանց և
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տղամարդկանց կողմից, որոնց հասարակության անդամների իրազեկությունը
(կոմպետենտությունը)
ներառում է

արտադրության զոհեր են: Գենդերի պրակտիկան

սոցիալապես բարդ կառավարվող հաջորդական, միջհաղոր-

դակցային ու միկրոքաղաքական գործողություններ, որոնք առաջադրում են
որոշակի

նպատակներ՝

որպես

տղամարդկայնության

և

կանացիության

«բնույթներ»:
Երբ մենք դիտարկում ենք գենդերը որպես ձեռքբերում, որպես առկա
մոտեցման ձեռբերվող սեփականություն, մեր ուշադրությունը փոփոխվում է
ներքին խնդիրներից անհատականի՝ կենտրոնանալով հաղորդակցային ու
առավել լայն իմաստով ինստիտուցիոնալ հարթության վրա: Որոշ իմաստով,
իհարկե,

անհատն

է

անցում

«գենդերային

պրակտիկա»:

Բայց

սա

իրականանում է այն անհատների վիրտուալ կամ իրական ներկայությամբ,
որոնք, ենթադրվում է, որ կլինեն այդ արտադրանքի վրա կողմնորոշված:
Գենդերն անհատի սեփականություն դիտարկելու փոխարեն մենք դիտարկում
ենք այն որպես սոցիալական իրավիճակներից բխող մի բան, որն ինչպես
տարբեր սոցիալական կարգավորումների արդյունք է, այնպես էլ հանդես է
գալիս որպես դրանց մի մաս և հասարակության հիմնային բաժանումն
օրինականացնող միջոցներից մեկը:
Մեր

պնդումը

զարգացնելու

համար

մենք

իրականացնում

ենք

քննադատական ուսումնասիրություն, թե ինչ են սոցիոլոգները հասկացել՝

գենդեր ասելով, ներառելով վերջինիս մոտեցումը՝ որպես դերային կատարում
և որպես «դիսփլեյ»՝ Գոֆմանի (1976) բնորոշմամբ:
Գենդերային դերն ու գենդերային դիսփլեյը կենտրոնանում են կին կամ
տղամարդ լինելու վարքային հայեցակետի վրա (ի հակադրություն, օրինակ,
գենդերի՝

որպես

երկուսի

միջև

կենսաբանական

տարբերությունների

մոտեցման): Այնուամենայնիվ, մենք կարծում ենք, որ գենդերի գաղափարը՝
որպես դեր, մթագնում է այն աշխատանքը, որը ներառում է գենդերի
ստեղծում առօրյա գործողություններում, մինչդեռ գենդերի գաղափարը՝
որպես դիսփլեյ, տանում է վերջինիս դեպի հաղորդակցության կողմը: Մեր
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պնդմամբ՝

հաղորդակցության մասնակիցները կազմակերպում են իրենց

տարբեր և բազմազան գործողությունները, որպեսզի ցուցադրեն իրենց
գենդերը, և նրանք ուրիշների վարքը ևս այս լույսի ներքո են ընկալում:
Մենք առաջարկում ենք մոտեցում, որը կարևոր է, քանի որ հաճախ
անտեսվում

են

տարբերությունները:
համաձայնեցված
դասակարգում

է

«սեռ»

սեռի,
Սեռի

«գենդեր»

և

դետերմինացումը

կենսաբանական
անհատներին

սկսում

չափորոշչի

երկու

հասկացությունների

խմբի՝

է

սոցիալապես

հիման

իգական

վրա,

կամ

որը

արական:

Դասակարգման չափանիշները կարող են լինել գենիտալիան ծնվելու պահին
կամ քրոմոսոմների տիպը

մինչև

ծնունդը, և մեկը կարող է չհամընկնել

մյուսի հետ: Տեղակայումը «սեռ» հասկացությունում ձեռք է բերվում սեռական
չափանիշի կիրառմամբ, բայց առօրյա կյանքում այս կատեգորիզացիան ձեռք է
բերվում և պահպանվում սոցիալապես պահանջված

նույնականացման

դիսփլեյների միջոցով, որոնք հաստատում են մեկի անդամակցումն այս կամ
այն հասկացությանը: Այս իմաստով մեկի «սեռական» հասկացությունը
ենթադրում է որոշակի սեռ, բայց «սեռն» ու «սեռային» հասկացությունները
կարող են տարբերվել և գործել առանձին, այն է՝ հնարավոր է ստանալ
«սեռական» հասկացությանը
բացակայում

է

սեռի

գործողություն է, որը

անգամ անդամակցում

չափանիշը:

Գենդերը,

ի

այն

դեպքում,

հակադրություն

երբ

սրանց,

կառավարում է առկա իրավիճակը «վարք» ու «սեռ»

հասկացություններին համապատասխան վարքի նորմատիվ ընկալումների
հիման

վրա:

Գենդերային

գործողությունները

ծագում

են

սեռական

հասկացության անդամակցությունից՝ ազդելով վերջինիս վրա:
Մենք հավակնում ենք իրարից անկախ վերլուծել «սեռ», «սեռական» և

«գենդեր» հասկացությունները՝ այս տարրերի միջև հարաբերությունները
հասկանալու համար:
Միջհաղորդակցային
գենդերացում

գործունեությունը

հասարակությունում:

Մինչ

ենթադրում

մեր

առաջնային

է

անհատի
նպատակը

տեսական է, դեռևս առիթ կլինի քննարկելու էմպիրիկ հետազոտության
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ուղղությունները, որոնք բխում են գենդերի այն ձևակերպումից, որ մենք
առաջադրել ենք:
Մենք

կսկսենք

մասնավորապես

գենդերի

այն

ձեռք

հիմքերով,

բերված

որոնք

իմաստի

ենթադրում

դիտարկմամբ,

են

կանանց

ու

տղամարդկանց միջև կենսաբանական տարբերությունների առկայությունը։

Գենդերի և սեռի մոտեցումներ

Արևմտյան հասարակություններում մշակութային ընդունելի մոտեցումները դիտարկում են կանանց ու տղամարդկանց գենդերը որպես բնական և
գոյության հասկացություններով սահմանված իրողություն ( Garfinkel 1967, pp.

116-18) ՝ տարանջատվող հոգեբանական և վարքային հակամետություններով,
որոնք

կարող

են

նախորոշել

վերարտադրողական

գործառույթները:

Հասարակությունների իրազեկ, գիտակ (կոմպետենտ), չափահաս անդամները
այդ

երկուսի

միջև

տարբերությունները

համարում

են

հիմնական

(ֆունդամենտալ) և հարատև՝ տարբերությունները համակցելով աշխատանքի
բաժանումով, որտեղ կան կանանց ու տղամարդկանց բնորոշ աշխատանքներ, որոնց երբեմն նպաստում են կանացի և տղամարդկային՝ սոցիալական
կազմակերպման

հիմնարար

տարրերի

արժեք

ունեցող

վարքն

ու

ինքնադրսևորումները: Իրերն այնպիսին են, ինչպիսին կան, տղամարդիկ
տղամարդիկ են, կանայք՝ կանայք․ սա բաժանում է, որը համարվում է
բնական

ու

կենսաբանորեն

արմատավորված՝

ստեղծելով

հիմնարար

հոգեբանական, վարքային ու սոցիալական հետևանքներ: Հասարակության
կառուցվածքային կարգավորումները համարվում են այս տարբերությունների
համար պատասխանատու:
Սեռի և գենդերի վերլուծությունը սոցիալական գիտություններում,
չնայած միտված չէ ընդունելու կենսաբանական դետերմինիզմի տեսակետը,
բայց հաճախ է ընդունում սեռից բխող վարքն ու մոտեցումները՝ դիտարկելով
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դրանք որպես անհատի հիմնարար որակներ ( Hochschild 1973; Tresemer 1975;

Thorne 1980; Henley 1985 ): «Սեռական տարբերակման» մոտեցումը ( Thorne
1980) առավելապես հանդիպում է հոգեբանների ու

ոչ թե սոցիոլոգների

շրջանում, բայց այն հետազոտողը, որը տարբերում է սեռը՝ հիմնվելով
հեռախոսային զանգի ձայնի վրա, ևս կիրառում է կողմնակալ մոտեցում:
Գենդերի նվազեցումը որոշակի հոգեբանական միավորների կամ ընդհանուր
փոփոխականների հանգեցնում է սոցիալական կենսափորձի ձևավորման
( Stacey and Thorne 1985, pp. 307-308 ):
Դերերի տեսությունը մի այլ մոտեցում է որդեգրել․ այն ուսումնասիրում
է գենդերային կատեգորիայի կառուցակցումը, որն այժմ անվանվում է
«գենդերային դեր» («սեռային դեր»), և վերլուծում է, թե ինչպես են դրանք
սովորեցվում և իրենց գործառույթը կատարում: Սկսած Լինթոնից (1936)
ընդհուպ մինչև Պարսոնսն ( Parsons 1951; Parsons and Bales 1955 ) ու
Կոմարովսկին ( 1946, 1950 )՝ դերային տեսության բոլոր տեսաբաններն էլ
մատնանշել են կառուցակցման և դերակատարման սոցիալական ու դինամիկ
կողմերը ( Thome 1980; Connell 1983 ): Բայց դեմառդեմ հաղորդակցությունների
մակարդակում դերային տեսության կիրառությունը ինքնին խնդիրներ է
առաջացնում (Connell 1983, 1985; Kessler, Ashendon, Connell, andDowsett 1985;

Lopata and Thorne 1978; Thorne 1980; Stacey and Thorne 1985 ): Դերերը որոշակի
իրավիճակային ինքնություններ են և ոչ թե հիմնարար ինքնություններ, որոնք
իրավիճակից ելնելով են ձևավորվում (Hughes 1945 ),

ինչպես սեռային

կատեգորիան: Ի տարբերություն մնացած դերերի, ինչպիսիք «բուժքույրն» է,
«բժիշկը», «հիվանդը», «դասախոսը» կամ «ուսանողը», գենդերը չունի որոշակի
կազմակերպչական

համատեքստ:

Ավելին,

գենդերացված են: Այդպիսով՝ որոշակիորեն

շատ

դերեր

արդեն

իսկ

որակավորվում են որպես

«իգական բժիշկ» կամ «արական բուժքույր»․ պետք է անպայմանորեն
դիտարկվեն բացառությունները:
Թորնը (1980) գտնում է, որ գենդերի կոնցեպտուալացումը՝ որպես դեր,
խանգարում է այն դիտարկել որպես այլ դերերի վրա ազդող գործոն և թույլ չի
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տալիս քննարկել իշխանության ու անհավասարության համատեքստերը:
Դիտարկելով Ռուբինին՝ Թորնը պնդում է, որ կանանց ու տղամարդկանց
պետք է կրկին կոնցուպտալացնել որպես առանձին սոցիալական խմբեր,
որոնք ձևավորվել են «որոշակի, պատմականորեն փոփոխվող և անհավասար
սոցիալական հարաբերությունների արդյունքում» ( Thorne 1980, p. 11 ):
Մենք կարծում ենք, որ գենդերը ո´չ մոտեցումների ամբողջություն է, ո´չ
փոփոխական, ո´չ էլ դեր, այլ որոշակի տիպի սոցիալական գործողությունների արդյունք: Իսկ սոցիալական
առաջանում

գենդերը:

Այն

ի՞նչ գործողությունների արդյունքում է

ավելին

է,

քան

գենդերի

իմաստավորման

գործողությունը հաղորդակցության միջոցով ( Gerson and Peiss 1985 ):
Մեր կարծիքով՝ գենդերը կառուցակցվում է հաղորդակցության միջոցով:
Մեր մոտեցումն ամփոփելու համար դիտարկելու ենք Գոֆմանի (1976)
գենդերային դիսփլեյի մոտեցումը: Մեր խնդիրն է այստեղ բացահայտել, թե
ինչպես է գենդերը ներկայացվում կամ ամփոփվում հաղորդակցության
միջոցով

և

ընդունվում

որպես

«բնական»

գաղափար,

մինչդեռ

այն

սոցիալապես կառուցակցված մոտեցում է:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԴԻՍՓԼԵՅ

Գոֆմանը

պնդում

է,

որ

մարդիկ

հաղորդակցվում

են

այնպիսի

միջավայրում, որտեղ յուրաքանչյուր անհատ ենթադրում է, որ իր բնույթը
բացահայտվում է իր կողմից արտահայտվող նշանների միջոցով ( 1976, p. 75):
Կանացիությունն ու արականությունը դիտարկվում են որպես հիմարար
արտահայտման

նախատիպեր,

որոնք

բխում

են

անհատի

անհատականությունից ու կարող են համապատասխանում են սոցիալական
իրավիճակին ( 1976, p. 75 ): Այն միջոցները, որոնք կիրառվում են նման
արտահայտումների

համար,

«մակերևութային,

ոճայնացված

գործողութ-

յուններ» են, որոնք զրուցակցին փոխանցում են մեր մոտեցումը հանդիպմանն
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ու նման իրավիճակում գործելու կանոնները: Բայց դրանք նաև դիտարկվում
են ցուցադրական վարք, մեր բնույթի արտահայտում:
Գոֆմանը ( 1976, pp. 69-70 ) դիտարկում է դիսփլեյները որպես մեծապես
ձևակերպված վարք, որը ենթադրում է գործողություն-արձագանք մոտեցում,
որտեղ հաղորդակցության համաչափության ներկայությունը կամ բացակայությունը կարող է ենթադրել ենթակայություն կամ գերակայություն: Այս
մոտեցումները դիտարկվում են որպես որոշակի հաջորդական գործողությունների արդյունքում առաջացած իրողություններ, ինչպիսին, օրինակ,
դիսկուրսում

ներգրավվելն

է

կամ

գործողություններ

անելը:

Դիսփլեյը

գործողություններից առանձնացնելու համար Գոֆմանն առաջ է քաշել դրանց
սկիզբն ու ավարտը, որոնք տարբերվում են գործողության ժամանակային
մոտեցումից:
Գոֆմանը ( 1976, p. 69 ) սահմանում է գենդերային դիսփլեյը հետևյալ
կերպ։ Եթե գենդերը սահմանենք որպես սեռի մշակութայնորեն ձևավորված
կցորդ (լինի դա կենսաբանության, թե ուսուցանման

արդյունք), ապա

գենդերային դիսփլեյը այդ կցորդների ոճավորված ներկայացումն է: Այս
գենդերային

արտահայտումները

կարող

են

բացահայտել

կանանց

և

տղամարդկանց հիմնարար չափումների հիմքում ընկած գործոնները, բայց,
ըստ Գոֆմանի, սա արդեն հավելյալ գործողություններ է ենթադրում: Արական
շրջահայացությունը կարող է դիտարկվել կամ չդիտարկվել, կարող է
ընդունվել կամ չընդունվել ( 1976, p. 71 ): Ավելին, մարդիկ իրենք են առաջ
քաշել «արտահայտում» բառը և գործում են արտահայտման սեփական
մոտեցումների հիման վրա ( 1976, p. 75 ): Գենդերային պատկերումները ոչ թե
հիմնարար «սեռական բնույթի» արտահայտումներ են, այլ հաղորդակցային
պատկերումներ։ Կուզենայինք սեռական բնույթի վերաբերյալ գաղափար
կազմել՝ կիրառելով ոճայնացված ակնարկներ: Մեր մարդկային բնույթը թույլ է
տալիս սովորել և տարբերել կանացի և արական գենդերային դիսփլեյները․
ընդ որում՝ այս հատկությունը գալիս է որպես անհատական և ոչ թե որոշակի
գենդերի պատկանելիությունից

բխող հատկություն
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( 1976, p. 76) : Եթե

դիտարկենք Գոֆմանի մոտեցումը, ապա գենդերի սահմանումը կարիք ունի
որոշակի

ճշտգրտումների:

Այստեղ

գենդերը

դիտարկվում

է

որպես

մշակույթում կանացիության ու տղամարդկայնության բնույթի իդեալականացված ձև, որը սոցիալապես սկրիպտավորվում է և բեմադրվում հանդիսատեսի համար, որը շատ լավ ծանոթ է պիեսի ճիշտ ընկալման սկզբունքներին:
Այսպիսով՝ առկա են որոշակի ժամանակացույցով բեմադրումներ, որոնք
ներկայացվում որոշակի վայրերում, և քանի որ բեմադրություններ են, դրանք
շեղում են ուշադրությունն առավել լուրջ գործողություններից:
Այսպիսով՝ առկա են հիմնարար երկակիություններ: Առանձնացնելով
գենդերային

դիսփլեյը

հաղորդակցության

լուրջ

հատվածից՝

Գոֆմանն

անտեսում է գենդերի ազդեցությունը մի շարք մարդկային գործողությունների
վրա: Ըստ մեզ՝ գենդերը միայն տեղ չի գտնում հաղորդակցության ընդմիջումներում և լրացնում այն՝ առանց միջամտելու կյանքի լուրջ կողմերին: Իհարկե,
հաճելի է ենթադրել որ գենդերային դիսփլեյները հավելյալ և ոճայնացված
արտահայտումներ են, բայց չի կարելի ասել, որ մենք տարբերակ ունենք
ընտրելու, թե ինչպես մեզ կդիտարկեն՝ արական, թե իգական: Պետք է
գենդերային

դիսփլեյի

գաղափարից

առավել

լայն

դիտարկել

այն

գործողությունները, որոնք մենք կիրառում են գենդերային պրակտիկայի
ժամանակ: Այսպիսով՝ վերադառնում ենք սեռի, սեռ կատեգորիայի և գենդերի
մոտեցումներին:

ՍԵՌ, ՍԵՌԱՅԻՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ ԵՎ ԳԵՆԴԵՐ

Գարֆինկելի ( 1967, pp. 118-40 ) Ագնեսի դեպքի հետազոտությունը ցույց է
տալիս,

թե

արդյունքում,

ինչպես

է գենդերը, որը

ձևավորվել

է հաղորդակցության

կառուցակցում հաղորդակցությունը: Ագնեսը տղա էր, ով

ադապտացրել էր կանացի ինքնությունը 17 տարեկանում և սեռի փոփոխման
մի շարք վիրահատությունների միջով էր անցել տարիներ անց: Վերջինիս
Գարֆինկելը բնութագրում էր որպես «պրակտիկ մեթոդաբան», որը ձևավորել
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էր մի շարք գործողություններ, որոնց միջոցով ինքը կդիտարկվեր որպես
«նորմալ, բնական կին» ինչպես մինչև վիրահատությունը, այնպես էլ դրանից
հետո: Նա պետք է մի բան մտածեր, որպեսզի կարողանար հաղթահարել այն
փաստը, որ ինքն ունի առնական գենիտալիա և կանանց կենսագրականում
անպայման ներառված որոշակի առօրեական պրակտիկա: Կարճ ասած՝ նա
պետք է ցուցադրեր իրեն որպես կին և զուգահեռաբար սովորեր, թե ինչ է
նշանակում լինել կին: Եվ սա կատարվում էր այն պայմաններում, երբ բոլորն
արդեն

ունեին

սեփական

մոտեցում

գենդերի

մասին,

և

այն

շատ

առօրեականացված էր: Ագնեսը պետք է գիտակցորեն դուրս բերեր այն ամենը,
ինչ կանանց մեծամասնությունն անում էր առանց մտածելու: Նա չէր կեղծում
այն, թե ինչ են անում կանայք: Նա պարտավոր էր վերլուծել և հասկանալ, թե
ինչպես պետք էր գործել կանացիության սոցիալապես կառուցված պայմաններին և ընկալումներին համապատասխան, որոնք յուրացվել էին կենսաբանորեն կին մասնակիցների շրջանում առավել վաղ տարիքում: Ինչպես և մնացած դեպքերում, երբ հնարավոր է մյուս սեռով ներկայանալ, օրինակ՝
տրանսվեստիտների,

Կաբուկի

դերասանների

կամ

Դասթին

Հոֆմանի

«Թութսիի» դեպքում, Անգեսի դեպքը ցույց է տալիս, որ մշակույթը գենդերի
ձեռբերումը վերածել է անտեսանելի գործողության:
Գարֆինկելի
վերլուծապես

(1967)՝ Ագնեսի

տարբեր,

բայց

դիտարկումը
էմպիրիկ

առանձացնում
առումով

է

երեք

համընկնող

հասկացություններ՝ սեռ , սեռային կատեգորիա և գենդեր :

Սեռ
Ագնեսը հակված չէր ընդունելու իրեն կենսաբանորեն վերագրվող սեռը,
որը իգական չէր: Նա իրեն դիտարկում էր որպես կին, որն ունի առնանդամ,
որը պետք է

թաքցվի: Առնանդամը, ինչպես նա էր գտնում, սխալ էր․ այն

կարգավորման կարիք ուներ ( Garfinkel 1967, pp. 126-27, 131-32): Ինչպես և մեր
մշակույթին իրազեկ ու գիտակ (կոմպետենտ) այլ մարդիկ, Անգեսը համաձայն
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էր այն մտքին, որ գոյություն ունեն

կենսաբանական «հիմնարար» բնութա-

գրիչներ, որոնք տարբերակում են կանանց տղամարդկանցից: Բայց եթե աչք
փակենք դրանց վրա, կնկատենք, որ իրականում դրանք ևս խնդրահարույց են
( Money and Brennan 1968; Money and Erhardt 1972; Money and Ogunro 1974;

Money and Tucker 1975 ): Ավելին, այլ մշակույթերում առկա է գենդերի
փոխակերպումների երևույթը ( Blackwood 1984; Williams 1986 ), ինչպես նաև
երկուսից ավելի սեռերի առկայության հնարավորությունը (Hill 1935; Martin

and Voorhies 1975, pp. 84-107; but see also Cucchiari 1981, pp. 32-35): Առավել
էական են այս պարագայում Քեսսլերի և ՄքՔենայի մոտեցումները ( 1978, pp.

1-6), ըստ որոնց՝ մենք նորմալ ենք համարում առնանդամի թաքցնելը
հանրային առօրյա կյանքում, և շարունակում ենք մեր մոտեցումը, որ կա
բնականորեն նորմալ սեռերի երկակիություն: Սա ենթադրում է, որ հիմնարար
բնութագրիչները գոյություն ունեն և կարող են դիտարկվել կամ չդիտարկվել
սեռային կատեգորիզացման ժամանակ:
Վերադառնալով Գարֆինկելին՝ Քեսսլերն ու ՄքՔենան պնդում են, որ
«արականն» ու «իգականը» մշակութային արտադրանք են, որոնք բխում
գենդերային պատկանելիության գործընթացից, ոչ թե մոտեցումների, վարքի
կամ անգամ ֆիզիկական բնութագրիչներ են: Որպես վերջինիս ապացույց՝
ներկայացվում է երեխան, որը, դիտելով կոստյում հագած անհատին, պնդում
է, որ վերջինս տղամարդ է, քանի որ ունի առնանդամ ( Kessler and McKenna

1978, p. 154 ): Մեկնաբանությունն այն է, որ «նա պետք է է ունենա առնանդամ
(հիմնարար բնութագրիչ), քանի որ դա բխում է կոստյումից և փողկապից»: Ոչ
առաջնային սեռի վերագրումը (ծնունդի ժամանակ իգական կամ արական
սահմանումը) կամ դրանց վերագրման բնութագրիչների առկայությունը (ծլիկի
ու հեշտոցի կամ առնանդամի ու ամորձիների առկայությունը) գրեթե կապ
չունի սեռային կատեգորիայի հետ: Այստեղ Քեսսլերն ու ՄքՔենան նշում են,
որ մենք ապրում են երկու սեռ ունեցող աշխարհի բարոյականությամբ: Մենք
չենք մտածում «առնանդամ ունեցող որոշ անհատներ տղամարդ են, իսկ
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ուրիշները...»: Փոխարենը մենք պնդում ենք, որ իմանալով առաջինը՝ կարելի է
բխեցնել նաև երկրորդը:

Սեռային կատեգորիա (հասկացություն, կարգ)

Ագնեսի պնդումը, որ ինքը պետք է պատկանի «իգական» սեռային
կատեգորիային, որն ինքը ձեռք էր բերել որոշակի դիսփլեյների

և այլ

բնութագրիչների նույնականացման միջոցով, կարող էին անտեսվել մինչ
վիրահատական

գործընթացը,

եթե

մարդիկ

իմանային,

որ

ինքն

ունի

առնանդամ, և իր հեշտոցը վիրահատական միջոցով է առաջացել ( see Raymond

1979, pp. 37, 138 ): Այս առումով Ագնեսը պետք է շարունակական կերպով
գիտակցի և պայքարի բոլոր այն վտագների դեմ, որոնք կարող են խափանել
նրա սեռային կատեգորիան: Նրա խնդիրը ոչ թե որոշակի հիմնարար կանացի
նախատիպերի ընկալումն էր, այլ իր սեռային կատեգորիայի պահպանումը
որպես կին: Այս գործողությունը նրա համար հեշտացվել էր շատ կարևոր
ռեսուրսի

միջոցով,

որը

առօրեականության

կատեգորիզացիան

է:

Հասարակության մեջ անդամների՝ «աղջիկ»/«տղա» կամ «կին»/«տղամարդ»
կատեգորիաների առանձնացումը գործում է սոցիալական ճանապարհով:
Կատեգորիզացիայի գործողությունը չի ենթադրում որոշակի թեստավորում,
որի

հիման

վրա

կիրականանար

նույնականացումը:

Փոխարենը

կատեգորիայի պատկանելիությունը որոշվում է ամենօրյա հաղորդակցության
«եթե… ապա» թեստի հիման վրա ( Sacks 1972, pp. 332-35): Այս թեստը նշում է,
որ

եթե

մարդիկ

կարող

են

դիտարկվել

որպես

համապատասխան

կատեգորիայի անդամ, ապա այդ կատեգորիայի անդամ են: Այսինքն՝
կատեգորիան համարվում է համապատասխան բոլոր այն դեպքերում, երբ
չկան հակառակը մատնանշող ցայտուն դրսևորումներ: Այս գործընթացը
համապատասխանում է առօրյա կյանքի մոտեցումներինն, որը ենթադրում է
դեմքից ելնելով որոշում կայացնել, քանի դեռ դրան առնչվող հարց չի
առաջացել ( Schutz 1943; Garfinkel 1967, pp. 272-77; Bernstein 1986 ):
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Անհրաժեշտ է հավելել, որ քանի դեռ չկան որոշակի հիմնավոր
կասկածներ

ու

պատճառներ՝

բացառությամբ,

իհարկե,

իրավական

և

բյուրոկրատական համատեքստի, չի իրականացվում թեստավորում ( Garfinkel

1967, pp. 262-83; Wilson 1970 ): Ագնեսի առաջնային գործոնն այն էր, որ ինքը
գիտեր՝ կային մարդիկ, որոնք դիտարկում էին իր արտաքինը (կառուցվածքը,
բազերի ոճը և այլն) որպես նորմալ կնոջ արտաքին: Նրա համար հաջորդ
գործոնը

մշակութային

մոտեցումն

էր.

«գոյություն

ունեն

երկու

սեռի

անհատներ»:
Գարֆինկելը ( 1967, pp. 122-28 ) նշում է, որ առօրյա կյանքում մենք
ապրում ենք միայն և միայն երկսեռ աշխարհում:

Այս պնդումն ունի

բարոյական նշանակություն․ վերջնական արդյունքում անհատը կա´մ կին է,
կա´մ տղամարդ ( Garfinkel 1967, p. 122 ):
Դիտարկենք հետևյալ դեպքը։
Մի քանի տարի առաջ ես այցելեցի համակարգչային խանութ: Անհատը,
որը պատասխանում էր հարցերիս, շատ լավ վաճառող էր: Բայց ես չէի
կարողանում

հասկանալ՝

կին

է,

թե

տղամարդ:

Նշեմ՝

ինչ

փորձեցի

առանձնացնել։
1. Դիմային մազեր. նա ուներ նուրբ մաշկ, բայց տղամարդիկ ևս երբեմն
ունենում են ոչ մազոտ դեմքեր (կախված է ռասայից․ հնդկացիներն ու
սևամորթները հաճախ չունեն):
2. Կրծքեր. նա ազատ վերնազգեստ էր հագել: Եվ որպես 1950-ական
թվականների կին՝ ես գիտեմ, որ շատ կանայք կարող են շատ փոքր չափսի
կուրծք ունենալ։
3. Ուսեր. ուսերը փոքր ու շատ կլոր էին տղամարդու համար, բայց շատ
լայն էին կնոջ համար:
4. Ձեռքեր. երկար ու բարակ մատներ էին, չափերը շատ մեծ էին կնոջ
համար, բայց փոքր էին տղամարդու համար:
5. Ձայն․ միջին տոնի էր, ո´չ արտահայտիչ էր կնոջ համար, ո´չ էլ
չափազանց ընդգծված այն ձայներից, որոնք բնորոշ են գեյ տղաներին:
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6. Վերաբերմունքն իմ նկատմամբ․ ոչ մի նշան չկար, որի միջոցով
հնարավոր կլիներ հասկանալ, ինքն ինձ վերաբերվել որպես նույն սեռի, թե այլ
սեռի անհատի:
Ընդ որում՝ չգիտեմ էլ նա իմացավ, որ ես չեմ հասկացել, թե ինչ սեռի է,
քանի որ փորձում էի ամեն կերպ չտալ հարցեր, որ կներառեին «սեռ»
արտահայտող դերանուններ համակարգչի թղթի մասին խոսելիս: Ես դուրս
եկա խանութից՝ առանց իմանալու վաճառողի սեռը, շատ նյարդայնացա․
հարցս

անպատասխան

էր

մնացել

(Դայան

Մարգոլիս,

անհատական

հաղորդակցվող) ։
Ի՞նչ կարող է ասել նշված դեպքն այնպիսի իրավիճակների մասին,
ինչպիսին, օրինակ, Ագնեսի դեպքն էր

( Morris 1974; Richards 1983 ) կամ

սեռային կատեգորիզացիայի վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ: Առաջինն այն
է, որ վաճառողի նույնականացման դիսփլեյը երկակի էր, քանի որ նա չուներ
կնոջը կամ տղամարդուն բնորոշ արտաքին: Սա դեպք է, երբ դիսփլեյը չի
կարողանում օգտակար լինել սեռային կատեգորիայի սահմանման համար,
քանի որ այս պարագայում դեմքի մազածածկույթն ու ձայնը չէին կարող
սահմանել որոշակի կատեգորիային պատկանելու խնդիրը:
Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ այս դեպքը անգամ տարիներ
անց անհանգստացնում է հաճախորդին իր երկակիության բնույթով, նաև
ենթադրում

է

որոշակի

անհարմարության

զգացման

հնարավորություն

վաճառողի մոտ: Մենք ոչ միայն ցանկանում ենք իմանալ մեզ շրջապատողների սեռային կատեգորիան, այլև ենթադրում ենք, որ ուրիշներն այն
ցուցադրում են մեզ հնարավորինս պարզորոշ կերպով:

Գենդեր

Ագնեսը փորձում էր լինել «120 % կին» ( Garfinkel 1967, p. 129 ), այսինքն՝
կանացի լինել բոլոր ձևերով ու բոլոր ժամանակահատվածներում: Նա
մտածում

էր,

որ

կկարողանա

խուսափել
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բացահայտվելուց

մինչև

վիրահատական միջամտությունը և դրանից հետո կանացի պահվածքի
շնորհիվ, բայց վտանգ կար, որ դերի չափից դուրս ընդգծումը կարող էր
ունենալ հակառակ ազդեցությունը: Սեռային կատեգորիզացիան և գենդերի
ձեռբքերումը միևնույն բանը չեն: Ագնեսի սեռային կատեգորիզացիան կարող է
ընդունվել կամ կասկածի տակ դրվել, բայց

սա չէր կարող փոփոխել

կանացիության այն իդեալը, որով ապրում էր Ագնեսը: Կանայք կարող են
դիտարկվել որպես ոչ կանացի, բայց սա նրանց չի վերածում «ոչ կանանց»:
Ագնեսի առջև ծառացած էր կին լինելու խնդիրը դրսևորվում էր հագուստի
միջոցով (տարանջատիչ դիսփլեյ), կամ երբ նա թույլ էր տալիս տղամարդկանց
վառել իր ծխախոտը (գենդերային դիսփլեյ): Նա պետք է ստեղծեր վարքային
որոշակի կարգավորումներ, որոնք ուրիշների կողմից կդիտարկվեին որպես
տվյալ գենդերային վարքի նորմատիվներ:
Ագնեսի ռազմավարությունը ներառում էր իր նշանածի կողմից այլ
կանանց մասին հնչող բացասական կետերի արձանագրումն ու դրա հիմնան
վրա

նշված

վարքի

ձեռքբերման

համար

համապատասխան

քայլերի

ձեռնարկում ( Garfinkel 1967, pp. 146-147 ): Այսպես Ագնեսը սովորեց իր
նշանածից,

որ

իր

բնակարանի

դիմաց

արևային

լոգանքի

ընդունումը

վիրավորական էր, քանի որ ի ցույց էր դնում իր մարմինն այլ տղամարդանց
համար:

Նա

նաև

հասկացավ,

որ

կանանց

կողմից

առաջարկվող

քննադատությունը, որ ամեն ինչ պետք է իրենց ուզած կերպով ընթանա, կամ
տղամարդկանց հետ հավասար լինելու պնդումները բացասական կերպով են
ընկալվում ( Garfinkel 1967, pp. 147-148):
Ինչպես ցանկացած կին մեր հասարակությունում Անգեսը որոշակի նոր
պատկերացումներ ձևավորեց իշխանության վերաբերյալ իր «ուսուցման»
գործընթացում:

Հանրամատչելի

մշակույթում

տարածված

են

գրքեր

ու

ամսագրեր, որոնցում ներկայացված են իդելականացված հարաբերություններ
կանանց և տղամարդկանց միջև: Դրանք կենտրոնանում են հիմնականում
ժամադրության էտիկետի (վարվելաձևի) վրա կամ այն հանգամանքի վրա, թե
ինչպիսի

դեր

կարող

է

խաղալ

կանանց
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հանդարտությունը

տվյալ

իրավիճակում: Բայց նմանատիպ աղբյուրների կիրառումը՝ որպես ուղեցույց,
ենթադրում է որոշակիորեն կանացիության և տղամարդկայնության ծանոթ
վարքի

մոդելների

կրկնօրինակում՝

ի

հակադրություն

յուրահատուկ,

մտածված քայլերի դրսևորման: Տղամարդը դառնում է «տղամարդկային», երբ
օգնում է կնոջն անցնել փողոցը՝ բռնելով նրա ձեռքը, իսկ կինը դառնում է
«կանացի», երբ թույլ է տալիս, որ իրենց ուղեկցեն, և ինքը չի նախաձեռնում
նույն

գործընթացը:

գործոնները

որպես

Ագնեսը
ձեռնարկ,

հավանաբար
բայց

կարող

գենդերի

էր

կիրառել

ձեռքբերումն

նման

այդքան

էլ

պարզեցված չէ ( Mithers 1982; Morris 1974 ): Նման ռեսուրսները կարող են
թվարկել և նկարագրել գենդերային դիսփլեյի կողմից ակնկալվող վարքը, բայց
այն ոչ ամբողջական է ( Garfinkel 1967, pp. 66-75; Wieder 1974, pp. 183-214;

Z'immennan and Wieder 1970, pp. 285-98):
Այսպիսով՝

գենդերի

համապատասխանեցվի

և

վարքը

հարմարեցվի

պետք

է

իրավիճակային

որոշակիորեն
պահանջներին:

Գենդերային պրակտիկան բաղկացած է նմանատիպ իրավիճակներում ճիշտ
գործելու գործողություններից, որոնց արդյունքում վարքը կդիտարկվի որպես
տվյալ գենդերին համապատասխան կամ անհամապատասխան, անգամ որոշ
դեպքերում՝ որպես գենդերային անորոշություն:

ԳԵՆԴԵՐ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպես

նշում

է

Հերիթեջը

(1984,

pp.

136-37),

հասարակության

անդամները պարբերաբար ներգրավվում են «որոշակիորեն նկարագրորեն
հաշվետու հարաբերությունների մեջ», որոնք կարող են կրել լուրջ բնույթ և
ունենալ որոշակի հետևանքներ: Այս վերագրումներն անվանակոչում են,
բնութագրում, ձևավորում, բացատրում, դիտարկում են այդ պայմանները կամ
գործողությունները։

Այդպիսով

տեղակայում

են

իրավիճակը

որոշակի

սոցիալական շրջանակների մեջ: Նմանատիպ նկարագրերը որոշակիորեն
պատասխանատվություն են ենթադրում, և հասարակության անդամները
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գիտակցում են, որ իրենց գործողությունները որոշակի արձագանք են
ստանալու:
Գործողությունները

հաճախ

են

կազմվում

իրենց

հաշվետվո-

ղականության հիման վրա, այսինքն՝ ըստ նրա, թե ինչպես կդիտարկվեն
դրանք, ինչպես կբնութագրվեն: Հաշվետվողականության գաղափարը կապված է այն մոտեցման հետ, որ որոշ գործողություններ չեն համարվում
նշանակալի
մշակութորեն
դիտարկում
ինտերակտիվ

կամ

մեկնաբանական,

ընդունված
է,

որ

բնույթ:

քանի

չափանիշներին:

գործողության
Սա

որ

թույլ

է

համապատասխանում

Հերիթաջը

(1984,

p.

հաշվետվողականությունն
տալիս

դերակատարին

են

179 )
ունի

սահմանել

գործողություններ որոշակի հանգամանքներում այնպես, որ դրանք մյուսների
դիտարկման արդյունքում մեկնաբանվեն համապատասխան և ցանկալի
կերպով: Այստեղ հիմնական բառը «հանգամանքն» է: Հանգամանքներից մեկը
դերակատարի սեռային կատեգորիան է: Ինչպես նշում է Գարֆինկելը ( 1967, p.

118), «սեռի դեր տանելու աշխատանքն ու կառուցակցված հանգամանքներն
օգնում են հասկանալ առօրյա գործողությունների հիմքերը: Այսպիսով՝ սեռը
գործում է որպես հիմք առօրեական գործողությունների մեկնաբանման
համար:
Երբ սեռային կատեգորիան համընդհանուր է թվում, ապա ցանկացած
գործողություն, որը կիրականացվի տվյալ անհատի կողմից, կդիտարկվի
կանանց և տղամարդկանց մոդալ վարքի ներքո, ընդ որում՝ սեռային
կատեգորիաներից մեկի առավել արտահայտչականությունը նպաստելու կամ
օրինականացնելու

(լեգիտիմացնելու)

է

մյուս

սեռը

բնորոշող

գործողությունների բացառումը վերաբերմունքից ( Berger, Cohen, and Zelditch

1972; Berger, Conner, and Fisek 1974; Berger, Fisek, Norman, and Zelditch 1977;
Humphreys

and

Berger

1981 ):

Համապատասխանաբար

ցանկացած

գործողություն կարող է դիտարկվել իր կանացիության կամ արականության
բնույթի

դիտակետից:

Ընդ

որում՝

գենդերային

պրակտիկան

ոչ

միայն

ենթադրում է հետևել կանացիության կամ տղամարդկության նորմատիվ
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մոտեցումներին, այլև երբեմն գենդերային ռիսկային վարքին, որը կարող է
մեկ այլ գենդերային վարքի մեկնաբանում ստանալ: Չնայած անհատն է
դրսևորում որոշակի գենդերային վարք, երևույթը որոշակիորեն ինտերակտիվ
և ինստիտուցիոնալ բնույթ է կրում, քանի որ հաշտվետվողականությունն
ինքնին սոցիալական հարաբերություն է

և ինստիտուցիոնալ դաշտ է

ենթադրում: Եթե այդպես է, ապա մենք արդյո՞ք կարող ենք ինչ-որ պահի
չներգրավվել գենդերային պրակտիկայում: Քանի որ հասարակությունը
շեշտադրում է կանանց և տղամարդկանց հիմնարար տարբերություններն ու
տեղակայում նրանց սեռային կատեգորիաներում ինչպես կամավոր, այնպես է
հարկադրական սկզբունքով, գենդերային պրակտիկան անխուսափելի է:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Գենդերային պրակտիկան ենթադրում է աղջիկների և տղաների,
կանանց և տղամարդկանց միջև տարբերությունների ստեղծում՝ բնական,
հիմնարար և կենսաբանական: Երբ այդ տարբերությունները կառուցակցված
են, դրանք նպաստում են գենդերի էսսեցիալացմանը:
Իր «սեռերի միջև համաձայնության» գաղափարով Գոֆմանը (1977)
դիտարկում է տարաբնույթ ինստիտուցիոնալացված մոտեցումների ստեղծում, որոնք «բնական են, նորմալ սեռականություն դրսևորող»: Ֆիզիկական
բնութագրիչները սոցիալական դեկորացիա են էսենցիալ տարբերությունների
արտահայտման

համար:

Օրինակ՝

Հյուսիսային

Ամերիկայի

հանրային

զուգարանների սեռային տարանջատումը (սեգրեգացիան) առանձնացնում է
կանանց

զուգարանները

տղամարդկանց

զուգարաններից՝

հիմնվելով

հիմնարար կենսաբանական տարբերությունների վրա՝ չնայած նրան, որ
երկուսն էլ նման են իրենց ձևի ու ապրանքների սպառման տեսանկյունից
( Goffman 1977, p. 315 ):
«Այս

դեկորացիաներն

առավել

ընդգծվում

են

տարանջատիչ

կահավորմամբ (հատուկ արական տիպի զուգարանակոնքեր)՝ չնայած նրան,
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որ երկու սեռն էլ կարող են հասնել իրենց պահանջմունքների բավարարմանը
միևնույն միջոցներով (ինչպես դա արվում է բնակարաններում առկա
զուգարանների պարագայում): Նշված հանգամանքի առավել շեշտադրման
համար կարիք կա դիտարկելու հետևյալ փաստը․ չնայած գործառվում են
սեռային տարբերակիչ օրգաններ, բայց գործողությունը չի ենթադրում անգամ
կենսաբանական տարանջատում (սեգրեգացիա): Այս մոտեցումը կրում է զուտ
մշակութային բնույթ. զուգարանների առանձնացումը ներկայացվում է որպես
սեռերի

բնական

տարբերության

հետևանք,

մինչդեռ

այն,

փաստորեն,

շահարկում է, եթե ոչ կառուցակցում ( Goffman 1977, p. 316 ):
Ստանդարտացված սոցիալական հանգամանքները նաև ենթադրում են
կանացի և տղամարդկային հիմնարար բնույթների տարանջատում: Գոֆմանը
կիրառում է սպորտը որպես ինստիտուցիոնալացված մոտեցում, տղամարդկության դրսևորման համար: Սպորտը ենթադրում է որակներ, որոնք
հիմնականում ասոցացվում են տղամարդկության հետ՝ տոկունություն, ուժ,
մրցակցային

ոգի:

Դրանք

հաշվի

են

առնվում

բոլոր

շահագրգիռ

մասնակիցների կողմից, որոնք դրսևորում են նշված վարքն ու լսարանը, որը
ծափահարում է վերջիններիս դրսևորման ժամանակ ( 1977, p. 322 ):
Հետերոսեռական զուգավորման պրակտիկան ենթադրում է առավել
խոր ուսումնասիրություն կանանց և տղամարդկանց միջև տարբերությունների մատնանշման գործում: Օրինակ՝ չնայած չափերին, ուժին և տարիքային
տարբերություններին (որոնք հիմնականում առկա են զույգերի դեպքում)՝
սովորաբար զուգավորումը ենթադրում է առավել խոշոր տղամարդկանց ու
տղաների առկայություն, որոնք առավել ուժեղ են և բարձրահասակ (եթե ոչ
«առավել խելացի»), քան աղջիկներն ու կանայք, որոնք

իրենց զույգն են

կազմում: Սա արվում է այն պայմանով, որ կարիքի դեպքում տղամարդը
կարողանա ցուցադրել իր չափը, ուժը կամ պրակտիկան ( Goffman 1977, p. 321;

West and Iritani 1985 )։
Գենդերը կարող է առօրեականացվել տարբեր իրավիճակներում, անգամ
կանանց

«անօգնականության»

ցուցադրումը
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ծանր

իրերի

կողքին

կամ

վնասված անիվների կողքին: Բայց ինչպես նշում է Գոֆմանը, ծանրության,
զանգվածայնության

կամ

վտանգավորության

խնդիրները

կարող

են

կառուցակցվել սոցիալական ցանկացած իրավիճակներում՝ անգամ եթե թեթև,
մաքուր և անվտանգ պայմանների օբյեկտիվ առկայության դեպքում ( Goffman

1977, p. 324): Հաշվի առնելով այս ռեսուրսները՝ ակնհայտ է, որ նման
իրավիճակներում առկա է սեռային էսենցիալիստական բնույթների դրսևորման միտում:

Ընդհանրացնելով՝ կարելի է ասել, որ իրավիճակները ոչ թե

դրսևորում են բնական տարբերությունները, այլև ստեղծում դրանք ( Goffman

1977, p. 324 ):
Ավելին, շատ իրավիճակներ չեն ենթադրում սեռային կատեգորիզացիա,
և անգամ գենդերի դրսևորման առանձնահատկություններ դրանցում: Չնայած
դրան՝ սոցիալական հաշվետվողականությունը միշտ էլ հաշվի է առնվում՝
ելնելով

գենդերի

շահերից:

Այսպես՝

Ֆիշմանի

(1978)

առօրեական

հաղորդակցություններին առնչվող հետազոտությունը խոսքի բաժանման
տեսանկյունից

բացահայտել

է

որոշակի

ասիմմետրի

հետերոսեռական

զույգերի միջև: Կանայք ստիպված էին առավել շատ հարցեր տալ, առավել
շատ լրացնել լռության հատվածը և առավել մեծ ուշադրությունը գրավող
արտահայտություններ կիրառել՝ լսելի լինելու համար: Նրա բացահայտումները մասնավորապես կիրառելի են այստեղ: Քանի որ հաղորդակցային
գործընթացը կապված է նրա հետ, թե ինչ է ենթադրում կին լինելը, այս
հանգամանքը միշտ հաշվի է առնվում: Նրանց գործողությունները ոչ թե
դիտարկվում են որպես այն, ինչ անում
( Fishman 1978, p. 405 ):

է կինը, այլ կին լինելու մի մաս

Կարելի է պնդել, որ մոտավորապես նմանատիպ

աշխատանքը օգնում է ձևավորել կնոջ էսենցիալիստական բնույթը՝ որպես
կին հաղորդակցային միջավայրում (West and Zimmerman 1983, pp. 109-11; but

see also Kollock, Rlumstein, and Schwartz 1985 ): Անհատներն ունեն բազում
ինքնություններ, որոնք կարող են բեկանվել կամ արտահայտվել՝ ելնելով
իրավիճակից:
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Անհատը կարող է լինել ընկեր, ամուսին, քաղաքացի, մասնագետ կամ
մի այլ ինքնություն ունեցող տարբեր մարդկանց համար կամ հենց նույն
մարդու համար՝ ըստ իրավիճակի: Բայց մենք միշտ կա´մ կին, կա´մ
տղամարդ ենք՝ ըստ սեռային կատեգորիայի, քանի դեռ անցում չենք կատարել
այլ կատեգորիայի: Սա նշանակում է, որ ինքնության դիսփլեյները հիմնարար
գործոն են գենդերի պրակտիկայի համար՝ ելնելով պայմաններից: Որոշակի
իրավիճակներ կապված են առօրեական դիսփլեյի հետ և ենթադրում են վարք,
որը

կապված

է

սեռային

իրավիճակներում

այս

կամ

յուրաքանչյուրը

այն

գիտի

կատեգորիայի
իր

դերը

հետ:

Նման

հաղորդակցության

գործընթացում: Եթե անհատը ինքնանույնականցում է իրեն՝ որպես որոշակի
սեռային կատեգորիայի անդամ, սա ենթադրում է վարք, որը սովորաբար
ասոցացվում է այդ այդ կատեգորիայի հետ: Բայց երբեմն այն կարող է
փոփոխվել:

Հյուսը

ներկայացնում

( 1945,

է

p.

356 )

նմանատիպ

երկընտրանքներ (դիլեմաներ): «Երիտասարդ կինը որոշեց դառնալ ինժեներ:
Ակնկալվում է, որ ինքնաթիռի դիզայները թռիչք կկատարի իր իսկ ձևավորած
ինքնաթիռով:

Հետո

ընթրիք

է

մատուցվելու

ինժեներների

ու

այլ

աշխատակիցների համար: Ճաշկերույթը սովորաբար տղաների հավաքույթ է
լինում: Ներկայացված կինն իրականացրել է ինքնաթիռի դիզայն: Նրա
գործընկերները համոզում են իրեն չիրականացնել նույն ռիսկային քայլերը և
թռչել ինքնաթիռով, որը տղամարդկանց ճանապարհորդություն է»:
Այսպիսով՝ նրանք խնդրում էին կնոջը հանդես գալ լեդիի և ոչ թե
ինժեների դերում: Փոխարենը նա նախապատվություն տվեց ինժեներությանը:
Նա հետագայում նաև ճաշկերույթ կազմակերպեց և վճարեց այնպես, ինչպես
դա անում են տղամարդիկ: Ուտելիքից և կենացների առաջին փուլից հետո նա
գնաց, ինչպես կաներ իսկական լեդին: Այս պարագայում կինը ենթադրաբար
դրսևորեց որոշակիորեն արական վարք:
Այնուամենայնիվ,

մենք

պետք

է

նշենք,

որ

այս

փոխզիջումը

(կոմպրոմիսը) ենթադրեց կանացիության էսենցիալիստական մոտեցում, երբ
վերջին հաշվով իրականացվեց լեդիին հարող վարք: Հյուսը ( 1945, p. 357 )
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պնդում է, որ նման հակասությունների կարելի է գնալ անգամ ամենափոքր
հաղորդակցությունների ընթացքում, օրինակ՝ հարաբերությունների ֆորմալ
մակարդակի պահպանումը: Բայց անգամ ֆորմալ հարաբերություններում
գենդերային հաշվետվողականությունը ևս գործում է: Այսպես՝ կինը կարող է
հարգանք վայելել իր հմտությունների համար և դիտարկվել որպես արժանի
իր պաշտոնին: Այնուամենայնիվ, նրան շարունակելու են դատել իր վարքի և
գործողությունների համար, ըստ նրա՝ սեռային կատեգորիա և ճնշում
գործադրելով, որ նա հաշվի առնի իր էսենցիալիստական կանացիությունը՝
անկախ

( West

հակադրություններից

1984, pp. 97-101): Նրա սեռային

կատեգորիան հաշվի է առնվում կլինիկայի կարևոր գործողություններում
դերի

ստանձնման

( Lorber

ժամանակ

ներգրավվածությունը

1984, pp. 52-54), մինչդեռ նրա

որոշակիորեն

սահմանափակում

է

նրա

պարտականությունները որպես կին և մայր ( Bourne and Wikler 1978, pp. 435-

37):

Զուգահեռաբար

տանը

բացառվում

է

նրա

անդամակցությունը

թերապևտական հանրույթին, և հաշվի է առնվում նրա կին լինելը: Այս
համատեքստում «դերային կոնֆլիկտը» կարող է դիտարկվել որպես «սեռերի
միջև

պայմանավորվածության»

դինամիկ

ասպեկտ

( Goffman

1977 ),

պայմանավորվածություն, որը ենթադրում է որոշակի պայմաններ, որտեղ
որոշակի սեռի ներկայացուցիչը գիտակցում է, որ այդ պահին ինքն տեղում չէ,
այդ

իսկ

պատճառով

էլ

որոշակի

խնդիրներ

ունի:

Սա

առնչվում

է

էսենցիալիստական բնույթի կառավարման հետ հաղորդակցության դերին և
անհատական

մակարդակում

գենդերի

շարունակական

ձեռբերման

գործընթացին:
Ինչպես արդեն նշվել է, սեռային կատեգորիան բխում է իրավիճակից և
նրանից, թե ինչպես է ընթանում գենդերի պրակտիկան:

Մենք փորձեցինք

ցույց տալ, որ սեռային կատեգորիան և գենդերն ուղղակիորեն կախված են
այն փաստից, թե ինչպես են ուրիշները մեզ դիտարկում և ընկալում: Մենք
պնդել ենք, որ անհատի գենդերը ոչ թե անհատի բնույթի ասպեկտ է, այլ դա
առավել խորքային է և

պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե ինչ է
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անում անհատը, ինչպես է դա անում հաղորդակցության ընթացքում: Որո՞նք
են տեսական ձևակերպման հետևանքները: Եթե, օրինակ, անհատը փորձում է
որոշակի գենդեր ներկայացնել, ինչպե՞ս է մշակույթը նպաստում այդ գենդերի
ձեռբքերմանը: Ինչպիսի՞ն է կապը հաղորդակցության մակարդակում գենդերի
կառուցակցման և աշխատանքի բաժանման միջև: Եվ, հավանաբար, ինչպե՞ս է
գենդերի պրակտիկան նպաստում կանանց ենթակայությանը:

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԵՐ

Գենդերի սոցիալական կառուցակցումը էմպիրիկ դաշտ բերելու համար
մենք պետք է անդրադառնանք դրա ակունքներին՝ հաշվի առնելով այն
գործընթացները, որոնց միջոցով հասարակության անդամները ձեռք են
բերում պահանջվող հասկացության

գործիքակազմն ու հմտությունները՝

գենդերացված անհատներ դառնալու համար: Աղջիկ և տղա դառնալու
ավանդական

մոտեցումը

սեռադերային

սոցիալականացումն

է:

Վերջին

տարիներին այս մոտեցումը որոշակի խնդիրների է հանգեցրել, քանի որ այն
հիմնվում է «կոնցեսուսի, կայունության և շարունակականության» վրա ( Stacey

and Thorne 1985, p. 307 ), ունի ո´չ պատմական և ո´չ քաղաքականացված
կենտրոնացվածություն ( Thorne 1980, p. 9; Stacey and Thome 1985, p. 307 ): Այն
նաև հակված է սոցիալական չափման վրա, որ մարդիկ սովորաբար
նախընտրում են պահպանել առկա ավանդույթները ( Connell 1985, p. 263 ):
Ի հակադրություն սրան՝ Քահիլը ( 1982,1986a, 1986b) վերլուծում է
նախադպրոցական

երեխաների

կենսափորձը՝

կիրառելով

գենդերային

սովորական ինքնությունների բաշխման սոցիալական մոդելը: Քահիլը պնդում
է,

որ

կատեգորիզացման

պրակտիկաները

հիմնարար

են

կանացի

ու

տղամարդկային վարք սովորելու և ներկայացնելու համար: Ի սկզբանե, ըստ
հեղինակի,

երեխաները

տարբերում

են

իրենց

մյուսներից՝

հիմնվելով

սոցիալական մրցակցության վրա: Կատեգորիայի տեսանկյունից նրանց
խնդիրը կապված է «երեխա» կատեգորիայից «աղջիկ» կամ «տղա» անցմանը:
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Երեխաների մտահոգությունն է լինել սոցիալապես իրազեկ (կոմպետենտ),
երբ հարցը գալիս է գենդերային ինքնության ձեռբերմանը: Երեխաների
սոցիալականացման հետազոտական փուլում նրանք սովորում են, որ միայն
երկու սոցիալական ինքնություններ են հասանելի առօրյայում՝ «երեխա» կամ
ըստ իրենց արտաքին գենիտալիայի դրսևորման՝ «մեծ տղա» կամ «մեծ
աղջիկ»:

Ավելին,

նրանց

պարբերաբար

հիշեցնում

են,

որ

«երեխա»

ինքնությունը վարկաբեկող է: Երբ, օրինակ, երեխաներն իրականացնում են ոչ
ցանկալի վարք, նրանց հաճախ են ՝ «Երեխա ես» կամ «Մեծ տղայի պես պետք
է պահես քեզ»: Արդյունքում այս տիպային նախադասությունները երեխաների
մոտ առաջացնում են

զգացողություն, որ իրենք պետք է ընտրություն

կատարեն իրենց վարկաբեկիչ «երեխա» ինքնության և իրենց կենսաբանորեն
սահմանված սեռական ինքնության միջև (Cahill 1986a. p. 175 ): Հետևաբար,
փոքրիկ

տղաները

համապատասխանել

փորձում

են

գենդերային

առավել

իդեալին՝

արդյունավետ
ազդելով

սոցիալական միջավայրի վրա ֆիզիկական ուժի

կերպով

ֆիզիկական

ու

կամ համապատասխան

հմտությունների շնորհիվ: Ի հակադրություն սրան՝ փոքրիկ աղջիկները
սովորում

են

«գնահատել»

արտաքինը՝

դրսևորելով

իրենց

որպես

զարդարանքի օբյեկտ: Երկու խմբի երեխաներն էլ սովորում են, որ սեռային
կատեգորիզացիայի ճանաչումն ու կիրառումը հաղորդակցության մեջ ոչ թե
հավելյալ են, այլև պարտադիր ( Bem 1983 ):
Աղջիկ կամ տղա լինելու հանգամանքը

առավել կոմպետենտ է, քան

«երեխա» լինելու հանգամանքը. այն նաև առավել հիմնարար է հետագա
կանացի կամ արական ինքնության վարքային դիսփլեյների ձևավորման
համար: Այս առումով 4-5 տարեկան երեխաների խնդիրները նման են Ագնեսի
խնդիրներին:
Օրինակ՝ դիտարկենք հետևյալ հաղորդակցությունը մանկապարտեզի
խաղահրապարակում: A-ն՝ 55 ամսական տղա, փորձում էր բացել իր վզնոցը,
երբ դաստիարակը մոտեցավ նրան:
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A: Ուզո՞ւմ ես հագնել։



D: Ո´չ, դա աղջիկների համար է:



A: Դու չպետք է անպայմանորեն աղջիկ լինես՝ վզնոց կրելու

համար: Արքաներն էլ են կրում վզնոցներ: Դու կարող ես թագավոր ձևանալ:


D: Ես թագավոր չեմ․ ես տղա եմ (Cahill 1986a, p. 176 ):

Ինչպես Քահիլն է նշում այս օրինակը, չնայած նրան, որ D-ն կարող է
պատկերացում չունենալ թագավորի ինքնության, սեռային կարգավիճակի
մասին, նա ակնհայտորեն տեղյակ էր, որ վզնոցը «աղջկա» ինքնության
դրսևորում է: Հավակնելով «տղա» ինքնությանը և զարգացնելով դրանից բխող
վարքը՝ նա հակադրվում էր ցանկացած դիսփլեյի, որը կարող էր այդ ջանքերը
հարցականի

տակ

դնել:

Այսպիսով՝

հասարակության

նոր

անդամները

ներգրավվում են ինքնակարգավորիչ գործընթացներում, երբ սկսում են
վերահսկել իրենց և մյուսներին՝ կապված գենդերային դրսևորումների հետ:
«Ներգրավման»

գործընթացը

ենթադրում

է

ոչ

միայն

գենդերային

իդեալների գնահատում (դիտարկելով այդ իդեալները որպես ապրելու և
վարքի իդեալական տիպ), բայց և գենդերային ինքնությունները, որոնք
կարևոր են անհատների համար, և որոնք ձեռք են բերվում:
Այսպիսով՝ գենդերային տարբերությունները կամ էսենցիալիստական
կանացի ու արական բնույթների սոցիոմշակութային ձևավորումը ստանում
են օբյեկտիվացման կարգավիճակ: Դրանք դիտարկվում են որպես անհատի
բնական հատկություններ և ներկայացնում են
ճակատագրերի

տարբերությունների

կանանց ու տղամարդկանց

ռացիոլացում

սոցիալական

կարգի

սահմաններում:
Հավելյալ հետազոտությունները, որոնք վերաբերում են երեխաների
խաղերին՝ որպես առօրյա պայմաններում գենդերի դրսևորման միջոցների,
կարող են օգնել առավել լավ հասկանալ, թե ինչպես է կառուցակցվում
գենդերի էսենցիալիստական բնույթը:

Գենդեր և աշխատանքի բաժանում
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Երբ առաջանում են տեղակայման խնդիրներ, թե ով ինչ պետք է անի, ինչ
ստանա, պլանավորի կամ իրականացնի գործողություններ՝ ուղղակի կամ
անուղղակի, «իգական» և «արական» սոցիալական

հասկացությունների

նշանակությունը դառնում է կարևոր: Այն, թե ինչպես են այս հարցերը
կարգավորվում պայմանավորում է կին կամ տղամարդ լինելու էսենցիալ
բնույթի

ցուցադրումը,

առաջարկում

է

դրամատիզացիան

այս

խնդիրը

կամ

դիտարկել

բացահայտումը:

տնային

տնտեսությունում

աշխատանքի իրականացման օրինակով՝ հիմքում ունենալով
զույգերի

տնային

աշխատանքի

տարբերակում է մտցնում

բաժանման

ձևը:

Բերքն

ամուսնական

Բերքը

մի

փոքր

գործողությունների իրական և դրանց հավասար

բաժանման ընկալումների միջև: Կանայք, եթե անգամ աշխատանք ունեն,
անում են տնային աշխատանքների մեծ մասն ու զբաղվում երեխաների
խնամքով: Ավելին, ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ, այս մոտեցումը
համարում են «արդարացի»:
Հաշվի առնելով սոցիոլոգիական և տնտեսական տեսություններում այս
հակադրությունը բացատրող մոտեցման բացակայությունը՝ Բերքը պնդում է,
որ ռացիոնալ բաշխումից տարբեր, առավել ամբողջական մոտեցում է առկա
տնային գործողությունների բաշխման ժամանակ: Այստեղ ոչ թե կարևոր է, թե
ով ունի առավել մեծ ծավալի ազատ ժամանակ, կամ թե ում ժամանակն է
առավել

արժեքավոր,

կամ

թե

ով

ունի

առավել

մեծ

հմտություններ,

իշխանություն, այլ ակնհայտ է, որ աշխատանքային պահանջ և նորմատիվ
սպասումների

կառուցվածքների

միջև

առկա

բարդ

կապը

կապված

է

աշխատանքի գենդերացման հետ՝ որպես հիմնարար պայման, որը թույլ է
տալիս աշխատավայրում և տանը աշխատանքի բաժանում իրականացնել
( Berk 1985, pp. 195-196 ):
Նա

նշում

է,

որ,

օրինակ,

կանանց՝

ներգրավվածության ամենից կարևոր

տնային

գործոնը

աշխատանքի

մեջ

տնային տնտեսության

կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքի ծավալն է, բայց այս գործոնը
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կապված չէ տղամարդու ներգրավվածության հետ: Կանայք ներկայացնում են
տարբեր

ռացիոնալացումներ,

որոնք

արդարացնում

են

իրենց

ներգրավվածությունը, և այս ամենը ընդհանուր առմամբ ենթադրում է, որ
կանայք են պատասխանատու տնային տնտեսության կառավարման համար:
Բերքը ( 1985, p. 201 ) պնդում է, որ

առավել դժվար է մարդկանց

բացատրել, թե ինչպես կարելի է ռացիոնալ կերպով բաժանել տնային
տնտեսության կառավարումը և առավել դյուրին ձևով բացատրել դրա
արդարացիությունը: Նա պնդում է, որ

տնային տնտեսությունում առկա

աշխատանքի բաժանումը ենթադրում է արտադրական երկու գործընթաց՝
տնային բարիքներ ու ծառայություններ (սնունդ, երեխաներ և այլն) և միևնույն

ժամանակ՝

գենդեր:

Ինչպես

նա

է

ներկայացնում,

անդամները

զուգահեռաբար իրականացնում են տնային տնտեսության գործեր ու երեխաների

խնամք

և

գենդերի

պրակտիկա,

իսկ

աշխատանքի

բաժանումը

ենթադրում է նաև գենդերի բաշխում: Սա մեխանիզմ է, որի միջոցով ինչպես
նյութական ապրանքներ են իրացվում, այնպես էլ սիմվոլիկ (1985, p. 201 ):
Այնպես չէ, որ տնային տնտեսության աշխատանքը բացառապես
կանանց գործն է, բայց կանայք ներգրավվում են դրանում, իսկ տղամարդիկ՝
ոչ, որպեսզի ցուցադրեն իրենց էսենցիալիստական բնույթները: Այն, ինչ
ստեղծվում է և վերարտադրվում ոչ թե տնային կյանքի գործողությունների և
մոտեցումների ամբողջություն է, այլ կնոջ և ամուսնու դերերի մարմնավորում,
այդպիսով՝ նաև կնոջ և տղամարդու մոտեցում ( see Beer 1983, pp. 70-89): Սա
նաև

գերակա

և

ենթակա

կարգավիճակների

արտադրություն

է

և

վերարտադրություն սեռական հասկացություններում:
Իսկ ինչպիսին է գենդերի կարևորությունը տանից դուրս աշխատանքի
դեպքում, որտեղ առկա են գերակայության և ենթակայության թեմաները:
Հոշչայլդի

ուղեկցորդուհիների

վերլուծությունը

որոշակի

հետաքրքիր

եզրահանգումներ է առաջարկում: Նա բացահայտել է, որ ուղեկցորդի
աշխատանքը էապես տարբեր է կանանց ու տղամարդկանց համար:
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Քանի որ կազմակերպության հիմնական խնդիրներից մեկը դժվար
կառավարվող հաճախորդներն են, ապա հաճախ

խիստ վերաբերմունք

ցուցաբերելու կարիք է լինում: Բացի այդ՝ կանայք առավել քիչ են դիտարկվում
որպես հեղինակություն վայելողներ, քան տղամարդիկ: Այս առումով ինչ-որ
հանգամանքում կին լինելը թերություն է: Այս պարագայում նրանք կին են ոչ
միայն կենսաբանական առումով, նրանք նաև միջին դասի կանացիության
ամերիկյան ընկալման դրսևորում են: Նրանք արտահայտում են կնոջ սիմվոլը:
Այդպիսով՝ «իգական» կատեգորիան կապվում է սակավ կարգավիճակ և
հեղինակություն

ունենալու

հետ,

այսինքն՝

կին

ուղեկցորդուհիները

վերածվում են առավել վառ դասակարգված «կանանց», քան մյուս կանայք են
( Hochschild 1983, p. 175 )։ Դրսևորելով Հոշչայլդի կողմից ներկայացվող
«հոգեբանական աշխատանքը», որը կավելացներ ավիաուղիների շահույթը,
կին

ուղեկցորդուհիները

զուգահեռաբար

ստիպված

են

լինում

նաև

էսենցիալիստական կանացիություն դրսևորել:

Սեռ և սեռականություն

Ինչպիսի՞ն է կապը գենդերային պրակտիկայի ու մշակույթի կողմից
առաջադրվող «պարտադիր» հետերոսեռականության միջև (Rubin 1975; Rich

1980): Ինչպես Ֆրայն է ( 1983, p. 22 ) դիտարկում, համապատասխան սեռի
անհատի նկատմամբ սեռական զգացմունքների կառավարումը ենթադրում է
տվյալ անհատի ճանաչում, որը թույլ կտա սրտի բաբախի ուժգնացում կամ
արյան հոսք էրոտիկ ցանկության տեսանկյունից: Հետերոսեռականության
դրսևորումը

ներկայացվում

է

անհատի

սեռի

ուժեղ

և

միանշանակ

ինդիկատորների միջոցով ( Frye 1983, p. 24 ): Այսպիսով՝ լեսբի կամ գեյ մարդիկ
կարող են հիմնվել այդ ինդիկատորների

վրա՝ որպես քողարկում: Ի

հակադրություն դրան, նրանք, ովքեր դեմ են հետերոսեռականության գաղափարին կարող են ոչ միանշանակ ինդիկատորներ առաջադրել հագուստի,
վարքի և ոճի միջոցով: Բայց «ոչ միանշանակ» սեռային ինդիկատորները,
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այնուամենայնիվ,

սեռային ինդիկատորներ են: Եթե անհատը ցանկություն

ունի ընդունվել որպես լեսբի (կամ հետերոսեռական կին), նա, միևնույնն է, ի
սկզբանե պետք է ձեռք բերի կին լինելու կարգավիճակ: Անգամ, եթե բազում
նկարներ պատկերում են լեսբիներին՝ որպես «իգական սեռի ներկայացուցիչներ,

որոնք

կանացի

չեն»

( Frye

1983,

p.

129 ),

այդ

անհատների

հաշվետվողականությունը՝ որպես «բբնական սեռականություն ունեցող»,
այնուամենայնիվ, դիտարկվում է: Հաշվետվողականությունը չի ավարտվում
նաև

սեռի

փոփոխման

մշակութորեն

ամենից

վիրահատություններով,
ծայրահեղ

որը

հակադրում

սեռի
է:

և

գենդերի

Չնայած

որ

տրանսսեռականներին ոչ ոք չի դրդում գնալ հորմոնների կիրառմանը,
էլեկտրոլիզի կամ վիրահատության, բայց այլընտրանքները հարկադրված են․
տրանսսեռական անհատները դրսևորվում են միայն նրանց շրջանում, ովքեր
նորմալ են դա համարում, կամ այն միջավայրում, որտեղ կարող են այդպիսիք
երևալ և չբացահայտվել, միջավայր, որտեղ սոցիալական իրականությունը
վտանգի տակ չէ: Հաշվի առնելով հայրիշխանական այն ենթադրությունը, որ
անհատը պետք է կա´մ կին, կա´մ տղամարդ լինի, ազատ ընտրությունը
պայմանական բնույթ է կրում ( Raymond 1979, p. 135 ): Սեռային չափորոշչի
ֆիզիկական վերակառուցումը հանգեցնում է սեռի էսենցիալացմանը:

ԳԵՆԴԵՐ, ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Եկեք վերադառնանք այն հարցին, թե արդյոք կարող ենք խուսափել
գենդերի պրակտիկայից: Առավել վաղ մենք առաջադրեցինք, որ սեռային
կատեգորիան

կիրառվում

է

որպես

տարբերակման

հիմնարար

հիմք․

այդպիսով՝ գենդերային պրակտիկան անխուսափելի է: Այն անխուսափելի է
սեռ կատեգորիայի սոցիալական հետևանքների պատճառով և իշխանության
ու ռեսուրսների ոչ միային տնային, տնտեսական և քաղաքական դոմեյնների
տեղակայման առումով, բայց միջանձնային հարաբերությունների առավել
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լայն

ասպարեզի

տեսակյունից:

Ցանկացած

իրավիճակում

սեռային

կատեգորիան համարվում է համապատասխան ու վարքի մեկնաբանման
տեսանկյունից գնահատման ենթական: Նմանատիպ վերագրումը ենթադրում
է որոշակի օրինականացում (լեգիտիմացիա): Բայց գենդերի պրակտիկան նաև
ենթադրում է, որ սոցիալական պայմավորվածությունները, որոնք հիմնված են
սեռային կատեգորիայի վրա, դիտարկվեն որպես նորմալ ու բնական,
այսինքն՝ օրինականացնեն սոցիալական կյանքի կազմակերպումը: Կանանց
ու տղամարդկանց միջև տարբերությունները ստեղծվում են այս գործընթացի
միջոցով և դիտարկվում են որպես հիմնարար ու

սոցիալական դիրքեր

կարգավորող երևույթներ:
Այսպիսով՝

հասարակության

ինստիտուցիոնալ

պատասխանատու է տարբերությունների համար․

կարգավորումը

սոցիալական կարգը

հազիվ թե բնական կարգի արտացոլում լինի:
Այսպիսով, եթե գենդերային պրակտիկայի արդյունքում տղամարդիկ
դառնում են գերակա, իսկ կանայք՝ ենթակա ( cf. Goffman 1967, pp. 47-95 ), որը
վերջնական սոցիալական կարգ է, և ենթադրորեն արտացոլում է «բնական
տարբերությունները», գենդերի պրակտիկան հանգեցնում և օրինականացնում
է ստորակարգային (հիերարխիկ) կարգավորումները: Ֆրայը դիտարկում է.
«Արդյունավետ ենթակայության համար պետք է լինի կառուցվածք և ոչ թե
արհեստական մշակութային մոտեցում, որը պահպանվում է ավանդույթների
միջոցով, այլև այն պետք է լինի բնական, այսինքն՝ դուրս լինի մարդկային
մանիպուլյացիաների

շրջանակից:

Այսպես՝

մենք

տարբեր

կերպ

ենք

դաստիարակվում և ուսանում լինել կին և տղամարդ, ինչն էլ հանգեցնում է
ծայրահեղ տարբերությունների։ Վերջիններս ազդեցություն են ունենում մեր
գործելակերպի վրա՝ պայմանավորված կին կամ տղամարդ տարբերակմամբ,
ինչպես

նաև

կանանց

և

տղամարդկանց

նկատմամբ

մեր

ունեցած

վերաբերմունքով։ Այդպես օգտագործում ենք մեր մարմիններն ու միտքը
ենթակայության ու գերակայության առումներով: Մենք վերածվում ենք այն
մարդկանց, որոնց պրակտիկան իրականացնում ենք» ( Frye 1983, p. 34 ):
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Եթե

մենք

ճիշտ

ենք

իրականացնում

գենդերի

պրակտիկան,

շարունակաբար ստեղծում, վերարտադրում և օրինականացնում ենք սեռային
կատեգորիայի վրա հիմնված ինստիտուցիոնալ կարգավորումները: Եթե
ձախողում ենք գենդերային պրակտիկան, մենք՝ որպես անհատներ և ոչ թե
ինստիտուցիոնալ կարգավորման մաս, կարող ենք պատասխանատվության
կանչվել (մեր բնույթի, մոտիվների և վերագրումների համար): Սոցիալական
շարժումները, ինչպիսին ֆեմինիզմն է, կարող են ներկայացնել առկա
կարգավորումների և գաղափարների հակադրություններ ու սոցիալական
աջակցություն այն անհատներին, որոնք այլընտրանքներ են փնտրում:
Իրավական փոփոխությունները, ինչպիսին է «Հավասար իրավունքների
օրենքն»

է,

կարող

են

թուլացնել

սեռային

կատեգորիայից

բխող

հաշվետվողականությունը՝ այդպիսով թույլ տալով որոշակի փոփոխությունների

հաշվետվողականության

համահավասարությունը

չի

տեսանկյունից:
կարող

Ակնհայտ

ենթադրել

է,

որ

օրենքի

հավասարություն

այլ

ոլորտներում:
Ինչպես Լորբերն է նշում ( 1986, p. 577 ),
գենդերային

հարաբերությունները

հաղորդակցային

սեռային կատեգորիան կամ

կապված

մակարդակներին,

կապ,

են

որը

ինստիտուցիոնալ
օրինականացնում

և
է

սոցիալական կարգավորումները, որոնք հիմնված են սեռային կատեգորիայի
վրա և վերարտադրում են դեմառդեմ հաղորդակցության համաչափությունը
(ասիմետրիան): Գենդերային

պրակտիկան հարթեցնում է սոցիալական

կառուցվածքի հաղորդակցային բացթողումները՝ կիրառելով սոցիալական
վերահսկողություն: Հաշվի առնելով այս ինստիտուցիոնալ ուժերը, որոնք
պահպանում են կանանց և տղամարդկանց միջև տարբերությունները, մենք
պետք է չկորցնենք այս տարբերությունների հաղորդակցային վավերացումը
(վալիդացիան),

որը

«ճշմարտացիության»

հիմնվում

է

գաղափարների

թվացյալ
վրա:

«բնականության»

Այսպիսով՝

և

սոցիալական

փոփոխությունները պետք է հաշվի նստեն սեռային կատեգորիայի ինչպես
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ինստիտուցիոնալ

ու

մշակութային,

այնպես

էլ

հաղորդակցային

մակարդակների հետ:
Նման եզրահանգումը նորություն չէ: Բայց մեր կարծիքով՝ կարևոր է
հասկանալ, որ ինստիտուցիոնալ և հաղորդակցային ոլորտների վերլուծական
տարբերությունները չեն ենթադրում «կամ/կամ» ընտրություն, երբ հարցը
վերաբերում է սոցիալական փոփոխությանը: Գենդերի վերասահմանումը
(վերակոնցեպտուալացումը) անհատի որակ չէ, այլ սոցիալական կարգի
զարգացման

(դինամիկայի)

արդյունք:

Կանանց

սոցիալական

ենթակայությունը, մշակութային պրակտիկաները, որոնք նպաստում են
վերջինիս վերարտադրությանը, ինչպես նաև սեռական օբյեկտի ընտրության
քաղաքականությունը,

համասեռական

անհատների

ճնշումները,

աշխատանքի սեռական տարանջատումը, բնույթի և մոտիվների ձևավորումը
մինչ այսօր կազմակերպված են կանացի ու տղամարդկային տարբերակային
բլոկերում, այդ թվում՝ մարմնի դերը, երեխա ունենալն ու սեռական
ազատագրումները (Connell 1985, p. 261 ):
Գենդերը հուժկու գաղափարախոսական գործիք է, որն արտադրում,
վերարտադրում և օրինականցնում է ընտրություններն ու սահմանները,
որոնք

թելադրված

իրավիճակներում

են

սեռային

գենդերի

կատեգորիայի

կառուցման

կողմից:

Սոցիալական

առանձնահատկությունների

ուսումնասիրությունը թույլ կտա բացահայտել սոցիալական կառուցվածքի ու
սոցիալական

վերահսկողության

գործընթացների

կապակցվածությունը:
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հաղորդակցային

Գենդերային հաղորդակցություններ
(Առարկայական ծրագիր)
DeFrancisco and Palczewski, Communicating gender diversity: A critical
approach
Գենդերի/սեռի ընկալման այլընտրանքային մոտեցումները

Այսքան ժամանակ մենք ուսումնասիրել ենք, թե ինչու է կարևոր
ուսումնասիրել գենդերի/սեռերի հաղորդակցությունը միջդիսցիպլինար և
բազմամակարդակ

մոտեցումներով

(անհատական,

միջանձնային

և

սոցիետալ), որպեսզի ստանանք առավել բազմակողմանի ընկալում տվյալ
հասկացությունների վերաբերյալ: Այս գլխում մենք ուսումնասիրելու ենք
գենդերի

(սեռի)

ընկալման

հիմնական

մոտեցումները

հետևյալ

նպատակներով.
1․ ստանալ թեմայի շուրջ առավել բազմակողմանի ընկալում,
2․ քննադատաբար դիտարկել հետազոտողների և իրավաբանների
շրջանում առկա ենթադրությունները,
3.

նպաստել

առավել

տեղեկացված

գենդերային

մոտեցման

ձևավորմանը, երբ ուսումնասիրվում է հաղորդակցությունը:
Մինչ անհատը կառուցակցում է առավել քննադատական գենդերացված
պատկերացումներ, կարիք կա ուսումնասիրելու նաև ներկայիս գենդերացված
«պատկերացումները»՝ առավել լավ հասկանալու համար այլընտրանքային
մոտեցումներ ձևակերպելու հնարավորությունները:
Յուրաքանչյուր հետազոտող ունի աշխարհընկալում, որը կիրառում է,
երբ նա ձևավորում է գիտելիք որոշակի թեմայի շուրջ: Սա ներառում է, թե
ինչն է հետազոտողը դիտարկում որպես գիտելիքի ձևավորման լավագույն
միջոց՝ գիտական լաբորատորիայում տվյալների հավաքագրման մեթո՞դը,
խոսողի

խոսքային

ու

ոչ

ուսումնասիրությո՞ւնը, թե՞

խոսքային

ընտրությունների

հռետորական

ազգագրական աշխատանքը, որտեղ հետազո-

տողն ապրում է այն մշակույթում, որն ուսումնասիրվում է՝ փորձելով գտնել
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գենդերի

սահմանումն

այդ

մշակույթի

անդամների

շրջանում:

Այս

աշխարհընկալումը նաև ներառում է այն տեսությունները, որը հետազոտողը
զարգացնում է, որպեսզի բացատրի գենդերի (սեռի) երևույթն ու

ծագման

մասին պատկերացումները:
Եթե պարզ ձևակերպենք, տեսությունը միայն փորձ է իրականացնում
բացատրելու որոշակի երևույթ: Տեսությունը բացարձակ ճշմարտություն չէ,
այլ մոտեցում, որը ենթադրում է տեսնել, ձևակերպել և բացատրել աշխարհը
որոշակի ձևով: Անկախ նրանից՝ դա հասկացվում է, թե՝ ոչ, յուրաքանչյուրն
ունի կյանքի ամեն կողմի, այդ թվում՝ նաև հաղորդակցային գործընթացում
գենդերային (սեռային) ինքնության վերաբերյալ սեփական տեսությունը:
Հիմնական տարբերությունն անհատի կողմից ձևավորված առօրյա տեսության
և ակադեմիական տեսության միջև ձևաչափն ու ձևակերպումներն են:
Ակադեմիական

տեսությունները

սովորաբար

համակարգայնորեն

ձևավորվում են և փորձարկվում:
Հետազոտության՝ գիտելիքի կառուցակցման վրա ունեցած ազդեցությունն առավել տեսանելի դարձնելու համար կարևոր է դիտարկել հետազոտական գործընթացը որպես շրջանաձև: Սկզբում տեսություններն ու հետազոտությունը

հիմնվում

ենթադրությունների

են
և

անհատական

մոտեցումների

և

վրա

սոցիալական
( Caplan

&

արժեքների,

Caplan,

1999 ):

Աշխարհընկալումն ու տեսությունները, որոնք հետազոտողներն ընտրում են,
ազդում են հետազոտական հարցերի ու մեթոդների վրա, որոնք իրենք են
ընտրում։ Դրանք էլ իրենց հերթին ազդում են արդյունքների մեկնաբանման
վրա, որն էլ հետո ամրապնդում, ընդլայնում և արժեզրկում է հիմնարար
տեսությունն ու աշխարհայացքը: Եթե հետազոտությունը հաստատում է
որոշակի ենթադրություններ, այն ինքն է դառնում հիմնարար տեսություն:
Ոչ մի տեսական մոտեցում չի կարող լինել ամբողջովին ներառական:
Ընտրված մոտեցումը անպայմանորեն ստիպում է մարդուն կենտրոնանալ մեկ
հայեցակետի (ասպեկտի) վրա՝ այդ պահին անտեսելով մի շարք այլ
հայեցակետեր: Այսպիսով՝ տեսություններն ու հետազոտական մեթոդները
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համոզմունքային են: Նրանք ստիպում են անհատին կենտրոնացնել իրենց
ուշադրությունը մի ուղղությամբ և ոչ թե մյուսով: Երբ հետազոտողները
կառուցակցում են հետազոտական մոտեցումները, նրանք սահմանափակում
են այն, թե ինչպես են մարդիկ մոտենում որոշակի հարցերին: Ի հավելումն
սրան՝ դիտարկումը սահմանափակում է այն, թե ինչպես է արտացոլվում
իրականությունը: Ինչպես հայտնի է գիտության հռետորիկայից, գիտությունը
ինքնին քաղաքականացված է, իսկ այն նկարագրող լեզուն հռետորական
բնույթ է կրում:
Հետազոտողների մոտեցման իշխանությունն ավելանում է այն փաստից,
որ մարդկանց ենթադրությամբ հետազոտողները հեղինակություններ են, և,
այդպիսով, կարող են հարցականի տակ չդնել իրենց ենթադրությունները:
Մենք չենք ենթադրում, որ հետազոտողները միտումնավոր ստում են:
Փոխարենը մենք ուզում ենք ակնհայտ դարձնել, որ բոլոր հետազոտողները
(ինչպես նաև մենք) իրենց մշակույթների «արտադրանքն» են: Մշակութային
ազդեցությունները ձևավորում են կողմնակալ հետազոտողներ, որոնք իրենց
հերթին կարևորում են որոշակի թեմաներ, ինչպես, օրինակ, կանայք և տղամարդիկ, սևամորթներն ու սպիտակամորթները, համասեռամոլներն ու ուղիղ
սեռական

կողմնորոշում

ունեցողները

տարբերվում

են,

և

ոչ

թե

հետազոտողները կենտրոնանում են վերջիններիս նմանությունների կամ
իշխանական տարբերությունների կամ առնչվող անհավասարությունների
վրա:
Ընդհանուր

առմամբ

հետազոտողներին,

որոնք

ներկայացնում

են

տարբեր ակադեմիական գիտակարգեր, գիտելիքի կառուցման հիման վրա
կարելի

է

միավորել

երեք

հիմնական

աշխարհայացքային

խմբերի

շրջանակում ( West &Turner, 2004 ): Առաջինն անվանվում է էմպիրիկ կամ
պոզիտիվիստական

աշխարհայացք:

Այս

մոտեցումը

հիմնականում

կիրառվում է ֆիզիկական գիտություններում և նրանց կողմից, ովքեր առավել
վաղ

սոցիալական

գիտությունների

մասնագետներ

են,

ինչպիսիք

հաղորդակցության հեղինակներն են, որոնք ուսումնասիրում են գենդերը
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(սեռը):

Պոզիտիվիզմը

համարում

է,

որ

ճշմարտությունը

օբյեկտիվ

է,

գոյություն ունի մինչև հետազոտողի հայտնվելը, և այդպիսով կարող է
բացահայտվել,

որ

գիտելիքը

չի

կառուցվում:

Տեսության

նպատակն

է

բացատրել և կանխատեսել վարքը, իսկ կիրառվող հետազոտական մեթոդները
կենտրոնանում են սուբյեկտիվ ազդեցությունների վերահսկման վրա՝ կիրառելով լաբորատոր փորձեր և հարցումներ: Այստեղ փորձ է արվում
արդյունքները տարածել վիճակագրական վերլուծության միջոցով, որտեղ
ճշմարտությունները

հիմնված

են

հավանականության

օրենքների

վրա:

Չնայած նրան, որ ներկայացված մնացած երկու մոտեցումները տարբերվում
են էմպիրիկ մոտեցումից, այս գիտական մտածելակերպը գերակայել է ԱՄՆ-ի
մշակույթում և որոշակիորեն ազդել է մնացած երկու մոտեցումների վրա: Այս
մոտեցումներն այնքան անկախ չեն, որքան կարող է թվալ, և հետազոտողների
մեծ մասը դրանք դիտարկում է մոտեցումների համադրություններում:
Երկրորդ աշխարհայացքը կոչվում է մեկնաբանական կամ հումանիստական աշխարհայացք: Այս մոտեցումը հաճախ կիրառվում է սոցիալական և
հումանիտար գիտություններում, որտեղ հետազոտողները հավատում են, որ
գիտելիքը կամ ճշմարտությունը օբյեկտիվ չէ․ կարող է բացահայտվել միայն
մարդկանց ընկալումներով: Այդպիսով՝ գիտելիքն իր բնույթով սուբյեկտիվ է, և
մարդիկ կարող են ակտիվ դեր խաղալ դրա և ճշմարտության ստեղծման
գործընթացում: Տեսության նպատակն ու հետազոտական մեթոդները չեն
ենթադրում կանխատեսում կամ վերահսկում, ավելի շուտ նկարագրում և
բացահայտում են մարդկանց ընկալումները: Այսպիսով՝ հետազոտողները այս
աշխարհայացքում կիրառում են առավելապես որակական հետազոտական
մեթոդներ,

ինչպիսիք

են

խորին

հարցազրույցները,

ազգագրությունը,

զրույցների վերլուծությունը, տեքստային քննադատությունը և դաշտային
դիտարկումները, որոնք առավելապես

բացահայտում են

համատեքստի

ազդեցության յուրահատկությունները:
Երրորդ աշխարհայացքը կոչվում է քննադատական տեսություն կամ
մշակութային քննադատություն: Այս աշխարհայացքն ուղղված է գիտելիքի
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կառուցակցմանը: Սա այն մոտեցումն է, որում հետազոտողները չեն թողնում,
որ իրենց անհատական քաղաքականությունը հիմնվի գրադարանների կամ
լաբորատորիայի վրա: Փոխարենը գիտելիքն իր բնույթով սուբյեկտիվ է ու
քաղաքական: Գիտելիքը կառուցակցվում է գերակա մշակույթի գաղափարախոսության

և

համոզմունքների

համատեքստում:

Հետազոտությունների

արդյունքները, որոնք դիտարկվում են որպես փաստեր, հաճախ ընդունվում
են, քանի որ

համապատասխանում են իրենց գերակա մշակութային

մոտեցումներին: Մեթոդները, որոնք կիրառվում են այս աշխարհայացքի
ժամանակ, տարբեր են, բայց ավելի մոտ են կապակցված մեկնաբանող և
հումանիստական մոտեցումներին, քանի որ որակական ու քննադատական
մեթոդներն առավել հաճախակի են կիրառվում:
Գիտելիքի կառուցակցման այս աշխարհայացքների հիման վրա գենդերի
(սեռի)

ներկա

ուղղվածության՝

մոտեցումները
կենսաբանական

կարելի

է

(էմպիրիկ),

բաշխել

երեք

հոգեբանական

հիմնական
(էմպիրիկ/

քննադատական) և մշակութային (մեկնաբանական/քննադատական): Նրանք,
ովքեր դիտարկում են կենսաբանությունը որպես գենդերային (սեռային)
հաղորդակցության
համարում

են

դետերմինանտ,

բնական

գենդերային

տարբերությունների

գենիտալիան, հորմոններն ու

տարբերությունները

հետևանք,

ինչպիսիք

են

քրոմոսոմները: Նրանք հետազոտություններ

իրականացնելիս կիրառում են քանակական մոտեցում: Նրանք, ովքեր կողմ
են հոգեբանական մոտեցմանը, հակված են

դիտարկելու գենդերացված

հաղորդակցությունը որպես անձի զարգացմամբ ազդված երևույթ, որում վաղ
մանկության փորձը ստեղծում է ուժեղ ու գրեթե հիմնարար մատնանշում
արական կամ իգական ինքնության ձևավորման վրա: Նրանց մոտեցումը նաև
դիտարկում է գիտելիքի էմպիրիկ մոտեցումը՝ չնայած նրան, որ առավել նոր
գիտնականներն անցում են կատարել հոգեբանական մոտեցմանը: Նրանք,
ովքեր հարում են մշակութային/քննադատական մոտեցմանը, հակված են
դիտարկելու գենդերացված հաղորդակցությունը որպես կառուցակցում, որը
պայմանավորված է միջանձնային շփումներով, առավել լայն սոցիալական
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ազդեցություններով, ինչպիսիք են սպիտակամորթների գերակայությունը,
հայրիշխանական մշակույթը, լեզվական կառույցներն ու տղամարդկության ու
կանացիության

վերաբերյալ

կարծրատիպերը:

Նրանց

աշխարհայացքը

խրախուսում է մեկնաբանական կամ քննադատական մոտեցումը, թե ինչպես
են հետազոտողները կառուցակցում և ազդում նրա վրա, թե ինչն է
դիտարկվում որպես գիտելիք:
Մենք պետք է զգուշացնենք ձեզ, որ այս երեք մոտեցումներն այդքան էլ
անջատաբար հանդես չեն գալիս

պրակտիկայում, և շատ դժվար է

տարանջատել դրանք մեկը մյուսից ( Caplan& Caplan, 1999; Fausto-Sterling,

1992): Եթե Դուք նման եք մարդկանց մեծամասնությանը, Ձեր՝ գենդերի մասին
գիտելիքները

հավանաբար

ձևավորված

են

դրանց

համակցության

(կոմբինացիայի) միջոցով: Գենդերային որոշակի ֆենոմեններ թվում են
առավելապես

ազդված

ֆենոմեններ՝

սոցիալական

ինստիտուտներով,

հոգեբանական

որոշ

առավել

գենդեր
լայն

ֆենոմեններ

(սեռ)

դերերով,

որոշ

ազդեցություններով
էլ՝

և

կենսաբանությունով:

Այնուամենայնիվ, մենք ուզում են հստակեցնել, որ պետք է հարցադրել, թե երբ
է

կենսաբանությունը

հանդես

գալիս

իր

բացարձակ

մոտեցումով:

Պատմության ընթացքում կենսաբանության շնորհիվ արդարացվել է կանանց,
հնդկացիների, աֆրոամերիկացիների և ուրիշների անհավասար մոտեցումը:
Նաև չնայած գիտնականները կարող են սահմանել, որ որոշակի գենդերային
հատկանիշ (տրիբուտ) ազդված է կենսաբանությամբ, սա չի նշանակում, որ
իրենք գիտեն, թե ինչպես արժևորել այդ հատկանիշը, տվյալները պարզապես
տվյալներ են, մինչև մարդիկ չեն վերագրել դրանց որոշակի իմաստ:
Այս գլխում մենք կդիտարկենք այդ երեք մոտեցումները: Յուրաքանչյուր
գլխի վերջում կներկայացնենք օրինակներ, թե ինչպես են այդ մոտեցումները
ընկալում կանանց ու տղամարդկանց հռետորիկան (ճարտասանությունը):
Այս օրինակների ներկայացման նպատակն է ցուցադրել, թե ինչպես որոշակի
մոտեցման ընկալումը կարող է ընթերցողին օգնել հասկանալ դրա հիմքում
ընկած ենթադրությունները և մոտեցումները, որոնք կառավարում են խոսքի
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նորմերն ու տեսության հռետորությունը: Օրինակներն օգնում են փաստագրել
մոտեցումների ազդեցությունը հաղորդակցվողների կյանքի ու կենսափորձի
վրա:

Դրանք

նաև

բացատրում

են,

թե

ինչու

են

կենսաբանության,

հոգեբանության, մարդաբանության, սոցիոլոգիայի և այլ դաշտեր կարևոր
գենդերային (սեռային) հաղորդակցության ժամանակ:
Հաշվի առնելով, որ դժվար է տարանջատել ազեցությունների այն
այլաձևությունը

(վարիացիան),

որը

կա

գենդերային

հաղորդակցության պարագայում, մենք հաշվի ենք առնում

(սեռային)

բազմաչափանի

սոցիալական համատեքստի մոտեցումը ( Henley & Kramarae, 1991 ): Նշված
մոտեցումը ենթադրում է, որ հետազոտողները չեն վիճում՝ որ տեսությունն է
լավագույնը․ դրա փոխարեն կարևորում են այլընտրանքային մոտեցումները՝
շարունակելով ուսումնասիրել գենդերային (սեռային) կյանքի սոցիալական
հետևանքները: Հետազոտական մոտեցումները չպետք է մրցակցեն միմյանց
հետ, դրանք կարող են լրացնել միմյանց և համատեղ ներկայացնել թեմայի
վերաբերյալ առավել լայն մոտեցումներ:
Կենսաբանական մոտեցումներ
Երբ ընթերցում ենք հետազոտություններ, տեսություններ, կրոնական
դոկտրիններ կամ հանրահռչակ գրականություն, որտեղ արական/իգական
գենդերային երկակիությունը բնականորեն ներկայացվում է սեռով,
շեշտադրում է կատարվում

որտեղ

տարբերությունների վրա, հեղինակի կողմից

առաջարկվող մոտեցումը կոչվում է կենսաբանական դետերմինիզմ : Սա
անպայմանորեն չի նշանակում, որ հեղինակը բացարձակապես բացառում է
հոգեկան

կամ

առաջնայնորեն

մշակութային
հիմնվում

է

ազդեցությունները,
գենետիկայի

վրա,

բայց
և

երկու

հեղինակն
սեռերի

առկայությունից բխում է նաև երկու գենդերների առկայություն (Fausto-

Sterling, 1992, Tavris, 1992 ): Հետազոտությունների մեծ մասը կենտրոնանում է
երեք հիմնական տարբերությունների վրա՝ քրոմոսոմներ, հորմոններ ու
գենիտալիա և ուղեղի զարգացում:
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Քրոմոսոմներ
Պտուղի սեռը նախորոշվում է քրոմոսոմներով: Մարդն ունի 23 զույգ
քրոմոսոմներ՝ իգական և արական, սեռերն ունեն 22-23 զույգ քրոմոսոմ:
Ավելին, պտղի սեռը դեռևս նույն է մինչև զարգացման 6-րդ շաբաթը, երբ XX և
XY պտուղները նույնական են ( Carroll, 2005; Strong, DeVault, & Sayad, 1999 ):
Կարող եք հիշել կենսաբանության դասերից, որ սովորաբար իգական և
արական ներկայացուցիչներն ունեն X քրոմոսոմներ, և միայն արական
ներկայացուցիչներն

ունեն

Y

քրոմոսոմ:

Քրոմոսոմների

XY

զույգն

է

մատնանշում արական երեխային: Կանայք հիմնականում XX քրոմոսումներ
ունեն: Մենք ասում ենք «սովորաբար», քանի որ չնայած սեռի քննարկումները
սովորաբար

փոփոխություններ,

այլաձևություններ

(վարիացիաներ)

չեն

ընդունում, բայց կան անհատներ, որոնց քրոմոսոմները համակցություններ
(կոմբինացիաներ) են՝ XO, XXX, XXY կամ XXY:

Բոլոր դեպքերում, երբ Y

քրոմոսոմ է առկա, երեխան սովորաբար նույնականացվում է որպես արական:
Ինչպես

քննարկվեց

1-ին

գլխում,

միջսեռական

անհատի

գոյությունն

ապացուցում է, որ առկա են մեկից ավելի սեռեր:
Չնայած նրան, որ քրոմոսոմները կարող են սահմանել անհատի սեռը,
հարցական է ծագում, կարո՞ղ են արդյոք դրանք սահմանել անհատի գենդերը:
Հետազոտությունններ կան, որոնք առնչվում է առնականությանը՝ որպես
առավել

մեծ

ֆիզիկական

ուժ

ունեցող

սեռի:

Y

քրոմոսոմները

այլաձևություններ (վարիացիաներ) են, որոնք ձևավորում են ներքին և
արտաքին օրգանները և հիմնական ճարպային շերտը: Մարմնի ճարպը
տարբերություն

է

տալիս

մարմնային

քաշին,

որտեղ

տղամարդկանց

պարագայում ճարպի շերտն ավելի քիչ է և մկանային զանգվածն առավել շատ
է: Տղամարդիկ նաև առավել ուժեղ են լինում, քանի որ ունենում են առավել
մեծ քանակի թթվածին, ավելի ցածր սրտի հանգստի արագություն, ավելի
բարձր

ճնշում

և

ֆիզիկական

ծանրաբեռնվածությունից

հանգստանալու կարողություն ( Stockhard & Johnson, 1980 ):
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ավելի

շուտ

Կանանց մարմնի ճարպը մոտավորապես 10 %-ով ավելի շատ է, քան
տղամարդկանցը ( Bailey & Bishop, 2001 ): Ֆիզիկական առումներով սեռային
տարբերություններն առավել քիչ են լինում: Կանանց երեխա կրելը հաճախ է
կիրառվում՝ ծայրահեղական տարբերությունները մատնանշելու համար: Նաև
արական պտուղներն ունեն առավել ընդգծված դժվարություններ և ծննդյան
թերություններ․ նրանք ծննդաբերությունն առնվազն մի ժամ ավելի երկար է
տևում միջինում, և արական պտուղների մահվան մասնաբաժինն ավելի շատ
է, քան իգականինը ( Davis, Gottlieb & Stampnitzky, 1998, McLoughlin, Shryer,

Goode & McAuliffe, 1988): Կանայք նաև

առավել երկար են ապրում, քան

տղամարդիկ, բայց այս տարբերությունը կարող է կրճատվել, քանի որ կանայք
ներգրավված են առավել ռիսկային գործողություններում, ինչպիսին ծխելն է
( Charchar, 2003 ):
Ինչպե՞ս

է

Պատասխանը

գենիտալիան

հիմնվում

ուգենիտալիային

է

առնչվում

գենդերային

հասարակությունում

պատկանելությամբ,

որն

առնչվում

ինքնությանը:

սեռականության
է

գենիտալիայի

գործառույթներին: Շատ ավելի վաղ, քան հոգեբան Զիգումդ Ֆրեյդն էր
առնանդամը որպես ուժեղության և ուժի նշան համարում կյանքի բոլոր
ուղղություններում, շատ արվեստագետներ, լրագրողներ, պատմաբաններ ու
կրոնական առաջնորդներ առնանդամը որպես արական հասունության նշան
էին համարում և իրավունք՝ իշխանությունը մյուսների վրա տարածելու
համար: Հասուն առնանդամը համարվում է արականության հիմնարար
բնութագրիչ: Գենդերի հաղորդակցային տեսաբաններ Դայան Այվին և Ֆիլ
Ֆեքլունդը կարծում են, որ արական սեռի առավել ակնհայտ, արտաքին բնույթ
ունեցող սեռական օրգանները ստեղծում են իշխանություն կանանց սակավ
արտահայտիչ սեռական օրգանների վրա․ «Կանանց սեռական օրգանների
սոցիալական

մեկնաբանումը

նույնականացնում

է

կանանց

որպես

ռեակտորներ, ընդունողներ և արական որոշումների շահառուներ»:
Չնայած

կլիտորի

և

առնանդամի

միջև

գոյություն

ունեն

նաև

նմանություններ, համեմատությունը իդեալական չէ․ կնոջ կլիտորի միջով չի
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անցնում միզածորան: Պուլիցերի մրցանակը շահած գրող Նատալի Էնգերը
նշում է. «Կլիտորը նյարդերի ամբողջություն է, եթե ավելի հստակորեն՝ 8000
նյարդային

ֆիբերներ:

Սա

առավել

մեծաքանակ

նյարդային

կծիկների

կուտակում է, քան մարմնի մնացած մասերում, ներառյալ մատները, շուրթերն
ու լեզուն, որոնք կրկնակի շատ են, քան առնանդամի դեպքում» (1999): Հիշենք,
որ գիտական փաստը շատ քիչ կարևորություն է ունենում, մինչև այն չի
ստանում սիմվոլիկ կիրառում: Այսպիսով՝ արդյո՞ք կնոջ կլիտերն ավելի մեծ է,
քան տղամարդու առնանդամը: Կախված արտաքին ներկայացված շերտի
ծավալներից՝ այո: Բայց իր գործառության համար՝ որպես հաճույքի ստացման
օրգան, արդյո՞ք կլիտորն ավելի փոքր է, ոչ, եթե չափվի նյարդային կծիկներով:
Սա

նշանակում

է,

որ

սեռական

օրգանները

հռետորիկ

կերպով

կառուցակցված են:
Զարմանալի չէ, որ վերարտադրությունը ևս հիմնականում ազդում է
գենդերի կառուցակցման վրա․ նշվում է՝ նա, ով երեխային ծնունդ է տվել, նա
էլ պետք է խնամի պտուղը: Այվին ու Բեքլունդը պնդում են. «Կանանց և
տղամարդկանց վերարտադրողական հնարավորություններն ունեն առավել
էական

սոցիալական

մեկնաբանումներ,

քան

կենսաբանական

պատկանելիությունը կամ այլ գործառույթները» ( 2004, 64 ): Այն փաստը, որ
կանայք կրում են երեխաներին, նպաստում է նրան, որ նրանք որպես
խնամակալ և խնամատար ընկալվեն: Կրծքով կերակրելը, օրինակ, ընդլայնում
է նորածնին կյանք տալու գործընթացը: Տղամարդու սպերմայի տրամադրումը
պտուղի ձևավորման համար համարվում է առնական և վերահսկելի:
Վերարտադրողականության ազդեցությունը գենդերի վրա ցույց տալու համար
Այվին ու Բեքլունդը պնդում են, որ ավանդական գենդերային դերերը
այդպիսին չէին լինի, եթե վերարտադրողականությունը հակառակը լիներ:
Պատկերացրեք աշխարհ, որտեղ տղամարդիկ են երեխաներ ունենում:
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Հորմոններ
Հորմոններն ազդում են սեռի վրա՝ պտուղի զարգացման յոթերորդ
շաբաթվանից սկսած: Դրանք կապված են քրոմոսոմային տարբերությունների
հետ: Եթե պտուղն ունի Y քրոմոսոմ, այն կարտադրի անդրոգենեսի ավելցուկ,
հորմոնները հետագայում կզարգանան որպես ներքին և արտաքին արական
սեռական օրգաններ: Պտուղը, որը չունի Y քրոմոսոմ, կստանա միայն մի
փոքր քանակ անդրոգենես և կձևավորի գենիտալիա, որը բնորոշ է իգականին:
Հաճախ ենթադրվում է, որ առկա են արական ու իգական հորմոնների հստակ
տարբերություններ, բայց այս ենթադրությունը սխալ է: Էստրոգենի և
պրոգեստերոնի

դիտարկումը՝

որպես

իգական,

իսկ

անդրոգեններն

ու

տեստերոնները՝ որպես բացառապես արական հորմոններ, ստեղծում են
սխալ դիխոտոմիա (երկճյուղում): Իրականում դրանք գոյություն ունեն երկու
սեռերի մոտ էլ՝ պարզապես տարբեր չափաբաժիններով ( Caplan & Caplan,

1999): Որոշ կանայք արտադրում են առավել մեծ քանակի տեստոստերոններ,
քան տղամարդիկ՝ կենսաբանորեն, և որոշ տղամարդիկ արտադրում են
առավել մեծ քանակի էստրոգեն, քան կանայք՝ կենսաբանորեն:
Հորմոններն ազդում են մարդկանց վրա իրենց կյանքի ընթացքում:
Սեռական

հասունացման

(ստիմուլացնում
մազածածկույթը,

են)

տարիքում

ձայնի

սեռական

տեստոստերոնները

նվազում,

ավելացնում

ցանկությունները,

նպաստում

խթանում

են

են

մարմնի

են

սեռական

տղամարդկանց շրջանում ( Gadpaille,

օրգանների ձևավորմանը կանանց ու

1975): Տեստոստերոնի առավել բարձր մակարդակը հիմնավորում է, թե ինչու
են տղամարդիկ ավելի քիչ զբաղվում խնամակալությամբ ու ֆիզիկապես և
սեռականորեն

առավել

ագրեսիվ

են:

Տեստոստերոնը

կապվում

է

իշխանություն տարածելու ցանկության հետ և զայրույթի արտահայտման հետ
( Schwartz

&

Cellini,

1995 ):

4462

արական

սեռի

ներկայացուցիչների

քանակական հետազոտության ժամանակ Ջեյմս Դաբբն ու Ռոբին Մորիսը
(1990) բացահայտել են, որ տեստոստերոնի առավել բարձր մակարդակը
ասոցացվում

է

զանցանքի,

թմրադեղերի
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օգտագործման,

սեռական

զուգընկերների բռնության բազմակի դեպքերի հետ: Այլ հետազոտություններ
առաջարկում են, որ ինչպես արական, այնպես էլ իգական սեռի նույն տարիքի
երեխաների մոտ կարող է լինել նույնական ագրեսիա: Երբ երեխաները
սովորում են, թե ինչպիսին են իրենցից սպասումները, աղջիկների մոտ
վերանում է արգեսիվությունը, իսկ տղաների մոտ առավել շատ դրսևորում
ստանում ( A. Campbell, 1993 ):
Սեռական

ագրեսիայի

և

հորմոնների

վերլուծության

ժամանակ

բժշկական գիտությունների պրոֆեսոր Էնն Ֆաուստո-Ստերլինգը գտել է
անհամապատասխանություններ: Հորմոնները չեն կարող բացատրել ագրեսիվ
վարքը:
Էստրոգենը

խթանում

է

(ստիմուլացնում)

դաշտանային

(մենստրուացիոն) ցիկլն ու հարակից փոփոխությունները կանանց համար:
Մինչ Էսթել Ռեմիի հետազոտության արդյունքները (1976) կանանց զգայական,
հուզական շատ փոփոխություններ կապվում էին դաշտանային (մենստրուացիոն) ցիկլի հետ, որտեղ դաշտանն ուղեկցվում էր

դիսկոմֆորտով ու հիպո-

խոնդրիայով: Հավելյալ հետազոտական աշխատանքներ կատարվել են նաև
կանանց դաշտանադադարով (մենոպաուզայով) պայմանավորված զգայական,
հուզական (էմոցիոնալ) հաղթահարման ուղղությամբ (Fausto-Sterling, 1992 ):
Այն, որ դաշտանը կարող է առաջացնել հուզական ու ֆիզիկական ցավեր,
ֆիզիոլոգիապես կապված է հորմոնների հետ, բայց կարծրատիպը, որ բոլոր
կանանց մոտ լինում են ցավեր և հուզական պահեր, սխալական է: Ոչ բոլոր
կանայք են տառապում նախադաշտանային

ախտանիշով (PMS) կամ

դաշտանադադարով պայմանավորված խնդիրներով: Նրանք, ովքեր «հիվանդ
չեն», սովորաբար նորմալ կենսաբանական գործընթացների միջով են անցնում
( Tavris, 1992 ):

Ուղեղի զարգացում
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Ուղեղն ուսումնասիրվել է գենդերային և սեռային տարբերությունների
հաշվի առմամբ: Որոշակի վկայություններ հաստատում են, որ կանայք և
տղամարդիկ հակված են «մասնագիտանալու» ուղեղի որոշակի կիսագնդերով,
չնայած

նրանցից

յուրաքանչյուրը

կիրառում

է

երկու

կիսագնդերն

էլ:

Մարդկանց մեծամասնության դեպքում ձախ կիսագունդը պատասխանատու
է լեզվական հմտությունների, վերացական մտածելու կարողությունների և
գծային, տրամաբանական, մաթեմատիկական կարողությունների համար: Աջ
կիսագունդը պայմանավորում է ամբողջական ու ինտուիտիվ մտածողությունը, արվեստագիտական գործունեությունը, ոչ խոսքային (ոչ վերբալ)
գործընթացները: Որոշ կենսաբաններ պնդում են, որ տղամարդկանց մոտ
առավել

միտում ունի զարգանալու

ուղեղի ձախ կիսագունդը,

ինչն էլ իր

հերթին նպաստում է առավել ուժեղ կարողությունների առաջացմանն ու
զարգացմանը (այդ թվում՝ ավանդական արական կարողություններ, մեխանիկական գործողություններ և այլն), իսկ կանանց մոտ զարգացած է ուղեղի աջ
կիսագունդը։ Նշված հանգամանքը պայմանավորված է հարաբերությունների
բնույթով ու երևակայությամբ (ինտուիցիայով):

Հետաքրքրական է, որ,

այնուամենայնիվ, տարիների ընթացքում հետազոտողները առաջ ու հետ են
գնացել այս մոտեցմամբ ( Tavris, 1992 ):
Ավելին,

որոշ հետազոտողներ պնդում են, որ կանայք ավելի լավ

օգտագործում են ուղեղի երկու կիսագնդերն էլ, քանի որ երկու կիսագնդերը
միավորող հատվածն առավել շատ է, քան տղամարդկանց դեպքում: Սա
կիրառվել է՝ բացատրելու համար, թե ինչու են կանայք օժտված առավել ուժեղ
լեզվական կարողություններով (որը ձախ կիսագնդի համար է նախատեսված),
մյուսների զգացմունքներն առավել լավ հասկանալու ունակությամբ ( Begley &

Murr, 1995 )։ Նրանք լսելու ժամանակ կարող են կիրառել երկու կիսագնդերն
էլ։ Այնուամենայնիվ, նևրոնն արագորեն տեղաշարժվում է երկու կիսագնդերի
միջև՝ անկախ Corpus callosum-ի չափերից: Հոգեբան Դեյվիդ Մեյերը (2004) մեզ
զգուշացնում է, որ մարդիկ որոշակի գործողություններ իրականացնելիս
կիրառում են միայն մեկ կիսագունդը: Փոխարենը կիրառում են երկու
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կիսագնդերն էլ, երբ կարիք է լինում տեղեկատվություն փոխանցելու:
Սոցիալական հոգեբան Քերոլ Թևրիզը (1992) գրում է.
կիսագնդերն

ունեն

տարբեր

ուղղվածություններ,

«Ուղեղի երկու

բայց

չափից

դուրս

պարզեցված է այն պնդումը, որ մարդկային կարողությունները տարբեր
ուղղություններով են աշխատում»: Երկու կիսագնդերը կարողություն ունեն
միմյանց կոնպենսացնելու և միմյանց հետ համագործակցելու: Օրինակ, եթե
մեկ կիսագունդը վնասված է, մյուս կիսագունդն իր վրա է վերցնում դրա
գործառույթները: Սա ցույց է տալիս, որ երկու կողմերն էլ ունեն մյուսի
գործողություններն իրակացնելու նյարդաբանական կարողություններ: Այս
ճկունությունը

մեծանում

է

տարիների

ընթացքում,

բայց

երբեք

չի

անհետանում: Երկու կիսագնդերը փոխկապակցված են ( Meyers, 2004 ):
Հետազոտությունները բացահայտել են առավել կայուն կապեր սեռային
տարբերությունների

ու

մտավոր

հետամնացությունների,

լարվածության

(սթրեսի), հորմոնների ու հիշողության արձագանքների միջև ( Cahill, 2005 ):
Այս բացահայտումները ստեղծել են իրազեկություն, որ հետազոտությունը և
բժշկական

գործընթացները,

որոնք

իրականացվել

են

տղամարդկանց

շրջանում, չեն կարող տարածվել բոլոր կանանց վրա: Ի հավելումն սրան՝
Գիտությունների ազգային ակադեմիան ներկայացնում է, որ սեռական
կողմնորոշումը կարող է ազդել ուղեղային տարբերությունների վրա: Ֆիբերի
հանգույցը, որը կոչվում է «anterior commissure»,

միավորում

է

ուղեղի

կիսագնդերը, դա առավել շատ արտահայտված է համասեռամոլ տղամարդկանց շրջանում, քան հետերոսեքսուալ կանանց ու տղամարդկանց մոտ (Elias ,

1992): Այլ հետազոտողներ բացահայտել են, որ զույգերը, որոնք առանձին են
մեծացել, ունեն սեռական նույն կողմնորոշումը ( Whitam, Diamond & Martin,

1993), իսկ լեզբուհիները տարբերվում են հետերոսեքսուալ կանանցից բոլոր
մշակույթներում (Whitam, Daskalos, Soblewski, & Padilla, 1998 ): Բայց մենք չենք
կարող իմանալ՝ արդյոք ֆիբերի կծիկի չափը փոփոխվում է կիրառության
ժամանակ, և արդյոք այն կարող է փոփոխվել: Ի հավելումն սրան՝ կոգնիտիվ
հետազոտող Ուիլիամ Բայնը (2005) մատնանշում է «այն քանակական
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տարբերությունները,

որոնք

առկա

են,

չեն

կարող

իրենք

իրենցով

պայմանավորել սեռական կողմնորոշումը»:
Չնայած որոշակի կենսաբանական տարբերությունների վկայությանը՝
գենդերների միջև կապն այնքան պարզ չէ, որքան թվում է: Պատկերացնենք՝
փորձում ենք բացատրել, որ անհատի արտաքին գենիտալիան սահմանում է,
թե որքանով տվյալ անհատը կկարողանա մեքենա վարել կամ պատրաստել:
Ակնհայտ է, որ միայն կեսնաբանությունը չի կարող սահմանել գենդերային
ինքնությունները, և հստակորեն չի կարող կանխատեսել գենդերային հաղորդակցությունները:

Հակառակ

դեպքում,

բոլոր

մշակույթների

կանայք

և

տղամարդիկ կունենային և կարտացոլեին գենդերային նույն ընկալումներն ու
մոտեցումները: Կենսաբանական կապը գենդերի հետ առավելապես կրում է
ազդեցության, քան պատճառական մակարդակ ( Reiss, 2000 ):

Պատմական հռետորական կիրառություններ

Պատմականորեն

կանանց

կենսաբանական

տարբերությունները

կիրառվում են հանրային ոլորտից բացառումն արդարացնելու համար:
Ճարտասանության դասախոս Քարլին Քորս Քեմփբլը (1989) առաջ է քաշում
1990-ակաների այն պնդումը, որ կանանց ուղեղի չափն ապացուցում է, որ
կանայք ունակ չեն ներգրավվելու «քաղաքականության և բիզնեսի համար
անհրաժեշտ ռացիոնալ ազատականացման համար: Ավելին, անգամ նրանց
փոքրիկ և այդպիսով առավել նուրբ ու դյուրագրգիռ նյարդերը չեն կարող
դիմակայել հանրային դեկաբատի կամ շուկայի ճնշումներին: Դաշտանային
ցիկլի սկիզբը դիտարկվում է որպես տրոհում (կատալիզ), որը կանանց
դարձնում է նորմալ գործունեության համար ոչ նպատակահարմար»:
Փաստորեն՝

որոշ

գիտնականների

պնդմամբ՝

կանանց

կրթություն

ստանալու ու հանրային քննարկումներին մասնակցելու հնարավորություններ տալը կարող է հյուծել նրանց սաղմը, «քանի որ արյունն անհրաժեշտ է
ձվարանների խթանման համար և ոչ թե ուղեղի գործունեության համար»: Ի
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հավելումն սրան՝ կանանց ենթադրելի ֆիզիկական թուլությունը կիրառվել է
որպես

արդարացում՝

ընտրական

իրավունքները

մերժելու

համար:

Հետաքրքիր է, որ սևամորթ կանայք չեն էլ դիտարկվել, բայց եթե հաշվի
առնենք վերոնշյալ մոտեցումը, ապա ստրուկ կանայք պետք է իրավունք
ունենային քվեարկելու, քանի որ ֆիզիկապես ուժեղ էին: Էլիեն Քրադիթորի
(1965) պատմությունը ընտրական իրավունքների վերականգնման շարժումը
միավորում է ֆիզիկական ուժի և ընտրական իրավունքի հետ. «Եթե կանայք
կարողանային ընտրել…, ընտրազանգվածի կեսը ունակ չէր լինի իր մանդատը
տարածել, ինչպես նաև բռնությունը չէր խրախուսվի: Ձայնը ոչ միայն
տեսակետի արձանագրում է, այլև

պահանջմունք, հետևապես իմաստ չի

ունենա մինչ այդ ընդունված արական սեռի զանգվածի համար»:
Կանանց

ընտրական

(ասոցիացիան)

1910

ներկայացված

որոշման

իրավունքի

թվականին
մեջ

դեմ

ԱՄՆ-ի
նշում

Նյու

Յորքի

կոնգրեսի
էր.

ընկերությունը

երկու

«Ընտրական

տներում

էլ

իրավունքի

վերականգնումը կանանց համար կարող է նշանակել ընտրազանգվածին
չպայքարող կուսակցության ստեղծում, որը ունակ չէ պարտադրելու իր
օրենքները»: Այլ կերպ ասած՝ ֆիզիկական ուժի կարիք կար, որպեսզի քվեն
ուժ ունենա: Սա
մոտեցման

կիրառվել է որպես գիտական փաստ անհավասար

համար,

որը

մեզ

ստիպում

է

զգուշանալ

կենսաբանական

փաստերը որպես գենդերային մոտեցումներ դիտարկելու ընկալումներից։

Ժամանակակից հռետորական կիրառություններ

Պատմությունը, որով կենսաբանությունը սահմանում է կանանց և
տղամարդկանց
անցյալով:

դերերը

Հանրային

հասարակությունում,

քննարկումները,

թե

չի

որոնք

սահմանափակվում
են

կանանց

համա-

պատասխան դերերը, դեռևս շարունակվում են: 2005 թվականի մայիսին
Զինված ուժերի կոմիտեն Կոնգրես ուղարկեց 2006 թվականի պաշտպանական
օրինագծի ուղղում, որը Պենտագոնի՝ 1994 թվականի քաղաքականությունն էր։
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Ըստ այդ օրինագծի՝ կանանց զորամիավորումներին արգելվում է ծառայել
այնպիսի

ստորաբաժանումներում,

որոնք

պահուստային

չեն

և

գործո-

ղություններ են իրականացնում առաջին գծում: Որոշումը ենթադրում էր նաև
կանանց ռազմական դերերի ընդլայնման վերանայում: Առաջարկն առաջ էր
քաշվել Իրաքի պատերազմին զուգահեռ, որտեղ կանայք, որոնք ծառայում էին
ռազմական ոստիկանությունում և ռազմուժի պահուստներում, ստիպված էին
գործողություններ

ծավալել

առաջին

գծում,

չնայած

նրանց

բաժիններն

ուղղակի ռազմական գործողություններ չէին ենթադրում: Այնուամենայնիվ,
հաշվի առնելով, որ հակազդման պատերազմներում չկան ոչ առաջին գծեր՝
կանայք ներգրավված են ամեն պարագայում: Արդյունքում 2005 թվականի
մայիսին, երբ որոշումն ընդունվեց, արդեն 34 կին զինծառայողներ և
քաղաքացիական աշխատակիցներ էին սպանվել, ու 260-ն էլ վիրավորվել էին:
Կենսաբանական դետերմինիզմի վերաբերյալ նմանատիպ պնդումներ կարելի
է գտնել բանակում կին զինծառայողներ ներգրավելիս ( Shannon Faulkne and

the Citadel, Schriver, 2003) : Այնուամենայնիվ, որոշման մասին քննարկումները
ներկայացվել էին նաև Կոնգրեսում: Սակայն առաջատար ռազմական խմբերը
և Պենտագոնը հրաժարվել էին՝ մերժելով նախագծի փոփոխումը ( Tyson, 2005 ):
Կենսաբանական տարբերությունների փաստը կիրառվում է ոչ միայն
նրանց կողմից, ովքեր կանանց տղամարդկանց անհավասար են համարում,
նաև նրանց կողմից, ովքեր ուզում են գնահատել կանանց ներդրումները: Որոշ
էկոֆեմինիստ և կանանց խաղաղության ակտիվիստներ հավատում են, որ
բնությունից

կանանց

տրված

է

երկրագնդին

ավելի

մոտ

լինելու

հնարավորություն, քանի որ կանանց սերունդ տալու ունակությունը արգելում
է նրանց ներգրավվել մահվան պատճառ հանդիսացող գործողություններում:
Կենսաբանական դետերմինիզմի առավել վառ արտահայտում կարելի է
գտնել

Սելլի

կանացիություն»

Միլլեր

Գիհարթի

«Ճարտասանության

աշխատությունում

(1979):

Գիհարթը

(հռետորիկայի)
գտնում

է,

որ

հռետորիկայի ողջ պատմությունը հիմնված է բռնության վրա, քանի որ
«համոզման գործողությունն

ինքնին բռնություն
144

է»: Նա

բացասական

գնահատական է տալիս այն պայմանների առաջացմանը, որը մարդկանց
ստիպում է փոխվել։ Փոխարենը նա նշում է. «Բռնության գործողությունն այն
է, երբ միտք ունես ուրիշին փոխելու»: Գիհարթի հիմնարար քննադատությունն այն էր, որ «նվաճման/փոփոխման մոդելը» «տիպիկ արական շովինիստական մոդել է»: Այսպիսով՝ Գիհարթը առաջարկում է հռետորիկայի
կանացիացումը՝ որպես այլընտրանք: Հռետորական մոտեցման կանացիացումը «դիտարկում է ամբողջ հաղորդակցային միջավայրը որպես մատրիցա»:
Գիհարթը հավատում է, որ հաղորդակցությունը կարող է հասկացվել որպես
«հիմնարար

կնահաճո

գործընթաց»:

«Ոչ

բռնարար

հաղորդակցողներ

դառնալու համար պետք որոշակիորեն նմանվենք կնոջը»:
Ընդլայնելով Ս. Մ. Գիհարթի աշխատությունը՝ հաղորդակցության
տեսության

դասախոսներ

Սոնյա

Ֆոսսն

ու

Սինդի

Գրիֆֆինը

(1995)

առաջարկում են այլընտրանքային հռետորիկա, որը կոչվում է «հրավիրող
հռետորիկա»: Ընդունելով Գիհարթի քննադատությունը նվաճման/փոփոխման
մոդելի մասին՝ Ֆոսսն ու Գրֆինը համաձայնում են, որ համոզման միտում
ունեցող հռետորիկան բռնության ձև է: Ի հակադրություն սրան՝ «հրավիրող
հռետորիկայում»

բացակայում է մյուսին իշխելու միտումը, քանի որ նրա

հիմքում դիմացինի մոտեցումը հասկանալն ու գնահատելն է և ոչ թե դրան
հակադրվելը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ այն տարբերվում է
ճարտասանի (հռետորի) մոտեցումից»: Առաջարկելով իրենց մոտեցումը
որպես

այլընտրանքային

իրենց

կողմից

մատնանշվող

«ավանդական

հռետորիկային»՝ «հրավիրող հռետորիկան առաջարկում է հասկացությունը՝
որպես միջոց, որպեսզի ստեղծվեն հարաբերություններ, որոնց հիմքում
կլինեն հավասարությունը, մշտական արժեքը ու ինքնասահմանումը»։
Ֆոսսն ու Գրիֆինը բացատրում են, որ չնայած

իրենց տեսությունը

կառուցակցվում է ֆեմինիստական որակների հիման վրա, այն մոտեցում է,
որը կարող են օգտագործել ոչ միայն կանայք, և այն ինքնաբերաբար չի էլ
տարածվում կանանց վրա: Այնուամենայնիվ, դեռևս կարելի է ենթադրել, որ
բոլոր կանանց բնույթն այլ է, տղամարդկանցը՝ այլ։ Չնայած այս գենի վրա
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կենտրոնացած մոտեցումները փորձում են ներկայացնել կանանց ներդրումը
հասարակության մեջ, հաճախ ներառում են խնդրահարույց կենսաբանական
դետերմինիզմը:

Հոգեբանական մոտեցումներ
Երբ ընթերցում ենք հետազոտություն, տեսություն կամ հանրաճանաչ
նյութ, որը ենթադրում է, որ գենդերը ներառված է անհատականության մեջ,
հեղինակները մատնանշում են հոգեբանական մոտեցումը: Պարտադիր չէ, որ
նրանք նշեն կենսաբանության ու մշակույթի ազդեցության բացակայության
մասին, քանի որ հիմնականում կենտրոնանում են անհատի ինքնության վրա,
որը

գենդերացվում է վաղ մանկության կենսափորձից: Փաստորեն՝ որոշ

հետազոտողներ

պնդում

են,

որ

երեխայի

գենդերային

ինքնությունը

սովորաբար ձևավորվում է ավելի վաղ՝ 1-3 տարեկան հասակում ( A. Campbell,

1993): Չնայած հոգեբանական տեսությունները տարբեր են, դրանք բոլորը
կենտրոնանում
գենդերացված

են

սերտ

ինքնության

հարաբերությունների
անցման

վրա:

Ավելի

արդյունքում
ուշ

առաջ

սեռից
եկած

տեսությունները առանձին ենթադրությունների հիման վրա նաև ընդունում են
մշակույթի ազդեցությունը անհատի գենդերային կառուցվածքի վրա:

Հոգեվերլուծություն
Ռոզալինդ Մինսկին բացատրում է հոգեվերլուծության ընդհանուր
ոլորտը․ «Հոգեվերլուծական տեսության առաջնային
նորածնի կամ վաղ մանկության

խնդիրն այն է, թե

մարմնական և հուզական ո՞ր փորձն է

սիմվոլիկ կերպով ձևափոխվում անգիտակցական մեխանիզմի, որում կանայք
ու տղամարդիկ ապրում են որպես իգական և արական ներկայացուցիչներ»:
Զիգմունդ

Ֆրեյդը

հավանաբար

հոգեվերլուծության

ամենահայտնի

հեղինակն է, ով ուսումնասիրել է գենդերի (սեռի) ձևավորումը: Ֆրեյդը
տեսականացրել է, որ երեխաները զարգացնում են գենդերայի ինքնությունը՝
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հիմնվելով կենսաբանական գենիտալիայի սեռային տարբերությունների վրա:
Նրա աշխատանքի մեծ մասը քննադատության է ենթարկվել, քանի որ նա
ներկայացրել

է

տղամարդկայնության

երկակիություն՝

սխալ

ընկալելով

կանանց հոգեկանը: Օրինակ՝ այն, որ բոլոր կանայք նախանձում են
տղամարդկանց, որ վերջիններս ունեն առնանդամ, մերժվել է ( Tavris, 1992 ):
Նա շատ խիստ էր արականության ձևավորման հարցում․ պնդում էր, որ
նորմալ զարգացման դեպքում տղաները պետք է տածեն սուր զայրույթ և
ատելություն

իրենց

հոր

նկատմամբ:

Այս

տրավման

(վնասումը)

հաղթահարվում էր հոր հետ ինքնանույնականացման ուղիով: Այն տղաները,
որոնք չեն կարողանում լիովին անկախանալ իրենց մայրերից, չեն կարողանա
ամբողջությամբ տղամարդկային հատկանիշներ ստանալ ( Brannnon, 2005 ):
Ֆեմինիստ հոգեբան Նենսի Չոդորոուն (1978) հիմնվել է վերոնշյալ
տեսության վրա՝ բացառությամբ այն տեսակետի, որ նա վաղ մանկության
փորձի ձևավորումը կապում է մոր՝ որպես առաջնային խնամատարի հետ:
Ըստ Չոդորոուի՝ մայրը գենդերացված անհատ է, դրա համար էլ նա շփվում է
տղաների և աղջիկների հետ իր գենդերին համապատասխան՝ ստեղծելով
տարանջատվող

հարաբերություններ: Միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր

երեխա ունենում է ներքին կոնֆլիկտներ, երբ փորձում է գենդերացված
սեփական ինքնություն ստանալ՝ անկախ մոր ինքնությունից: Քանի որ մայրն
ու դուստրը նման են, աղջիկը լուծում է իր կոնֆկլիկտը՝ նույնականացնելով
իրեն մոր հետ, այդպիսով ընդունելով իգական գենդերային ինքնությունը:
Աղջիկը ձևավորում է ինտիմությունն ու հարաբերությունը՝ իր համար որպես
առաջնային ու կարևորագույն իրողություններ:
Ըստ Չոդորոուի՝ մայրը տղային այլ կերպ է վերաբերվում, քան աղջկան:
Մայրը ավելի վաղ տարիքում խրախուսում է անկախության ավելի շատ
տղայի, քան աղջկա մոտ՝ սակավ ինտիմ կերպ շփվելով

տղաների հետ:

Արական երեխան նաև գիտակցում է, որ ինքը նման չէ մորը: Իր ներքին
կոնֆլիկտը կարգավորելու համար տղան պետք է մերժի մոր ներկայությունն
իր առանձին անհատական գենդերի ձևավորման փուլում: Տղան ստանում է
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անկախություն և ակտիվություն՝ որպես իր ինքնության մի մաս՝ այդպես իր
հարաբերությունները կարգավորելով։
Չնայած

այս

վաղ

շրջանում

առաջ

եկած

հոգեվերլուծական

տեսությունները գիտակցում են հաղորդակցության ազդեցությունը, նրանք
էսենցիալացնում են գենդերը (սեռը) ( Bell, 2004 ): Բոլոր տղաներն ու
աղջիկները նույն կերպ չեն արձագանքում գենդերի զարգացմանը: Փոխարենը
վաղ

շրջանում

առաջացած

տեսությունները

միայն

ընդունում

են

հետերոսեքսուալ և ոչ թե հոմոսեքսուալ կամ երկսեռական ինքնությունները՝
չդիտարկելով

միջմշակութային

այլաձևությունները

(վարիացիաները):

Ավելին, հարց է առաջանում, թե ինչ է կատարվում աղջիկների ու տղաների
հետ, որոնց մեծացնում են իրենց հայրերը՝ որպես իրենց առաջնային
խնամատար:

Մեկ

այլ

քննադատության

համաձայն՝

այս

մոտեցումն

արդարացնում է մոր մեղքը երեխաների հոգեբանական խնդիրների համար:
Հոգեբան Փոլա Քափլանն ու Ջերեմի Քափլանը (1999) նշում են, որ անգամ, եթե
մայրն

առաջնային

խնամատարն

է,

երեխաները

մի

շարք

այլ

ազդեցությունների են ենթարկվում:
Մի այլ առանջնային ներդրում է համարվում ֆրանսիացի Ժակ Լաքանի
հոգեվերլուծության մոտեցումը գենդերի (սեռի) և սեռականության վերաբերյալ (1998): Նա պնդում է, որ անգիտակցականը հասանելի է միայն խոսքի ու
գրելու միջոցով, և այդպիսով հաղորդակցությունը հիմնարար դեր է խաղում
անձի

զարգացման

հարցում:

Քանի

որ

ինքնությունները

հիմնվում

են

սիմվոլների վրա, նա նշում է, որ մարդիկ ունեն իրենց ինքնության մասին
պատկերացումներ: Անհատի ինքնությունը գոյություն ունի միայն լեզվում և
մտավոր գործունեությունում, որով մենք խոսում ենք գենդերացված և
էրոտիկացված (անգիտակից ցանկություններից ելնելով) ձևերով: Լաքանի
տեսությունը հիմնականում վերամեկնաբանում է Ֆրեյդի գաղափարը, ըստ
որի՝

ինքնությունը

ձևավորվում

է

սեռականության

հիման

վրա

և

կենտրոնական դերում ֆալուսն է: Տարբերություններից մեկն այն է, որ
Լաքանը

չի

ընդունում

Ֆրեյդի՝

տղամարդու
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մասին

գաղափարը

ու

տղամարդկայնությունը՝ որպես լավ առողջության նորմ, փոխարենը փորձում
է բացատրել, թե ինչպես է տղամարդկայնությունը կիրառվում տղամարդկանց
կողմից՝ կանանց վրա իշխանություն տարածելու համար:
Ֆեմինիստական տեսաբանները քննադատում են Լաքանի տեսության
որոշ հատվածներ, բայց նաև օգտվում են նրա լեզվական շեշտադրումներից:
Ֆրանսիացի հեղինակներ Հելեն Սիքոն (1991), լեզվաբան և պրակտիկ
հոգեվերլուծաբան Յուլիա Քրիստևան (1977/1980) և փիլիսոփա ու հոգեվերլուծաբան Լյուք Իրիգարայը (1985a, 1985b) վերլուծել են լեզուն՝ բացահայտելով, թե ինչպես են կանացի

դրական հատկությունները լռեցվում, և թե

ինչպես

երկակի

է

արական-իգական

բաժանումը

սեռի

մշակութային

կառուցակցում հանդիսանում: Սիքոն բացատրում է, որ արականը կամ
իգականն իմաստ ունի միայն մյուս եզրույթի առկայության պարագայում, և
այդ հարաբերությունները հավասար չեն: Արականը մնում է նորմ (չափամիշ),
իսկ իգականն արժեզրկվում է և լռեցվում ( Moi, 1985 ): Կանացիությունը
հաստատվում է կանացի ձևով գրելու եղանակով ( Cixous, 1991 ):
Ֆրանսիացի նշված հեղինակները համաձայնում են Ֆրեյդի հետ, որ
գենդերային և սեռական ինքնությունները պայմանավորված են մեկը մյուսով:
Ոչ միայն մեկուսացման պայմաններում, այլև ինքնությունների հետ շփման
արդյունքում անհատները չեն հանգում այս մտքին ( Bell, 2004 ): Նրանք
համաձայն են, որ բոլոր գիտակցական կամ ոչ գիտակցական իմաստներն
ունեն

իրենց ծագումը

վաղ

մարմնական

և

հուզական փորձերում

ու

երևակայություններում, որոնց հետ դրանք ասոցացվում են ( Minsky, 1998 ):
Այնուամենայնիվ, սա չի նշանակում, որ սեռը ստեղծում է գենդեր: Այս
տեսաբանները շեշտադրում են մշակույթի դերը գենդերային զարգացման
վրա:

Համադրելով

մշակութային

ազդեցությունը

և

ոչ

գիտակցական

ինքնությունը՝ հետազոտողները առավել լավ են բացատրում, թե ինչու որոշ
մարդիկ չեն կարողանում համակերպվել գենդերի վերաբերյալ մշակութային
սպասումներին,

ինչու

հեղհեղուկ

և

են

գենդերը,

սեռը

կամ

տարբերվող,

քան

առաջարկում
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սեռականությունը
են

առավել

մշակութային

կարծրատիպերը, և թե ինչպես են
ստեղծում գենդերի, սեռի ու

ռասան, դասակարգը ու մշակույթը

սեռականության տարբեր այլաձևումներ

(վարիացիաներ) ( Bell, 2004 ):
Ֆեմինիստական

հոգեվերլուծության

տեսության

նկատմամբ

հետաքրքրությունը վերջին 20 տարիների ընթացքում աճել է, քանի որ
տեսությունն ունակ է բացատրելու գենդերի, սեռի ու սեռականության միջև
կապը: Այստեղ առաջնային ներդրումը պատկանում է Ջուդիթ Բաթլերին:
Վերջինս դասախոս է և դասավանդում է ճարտասանության (հռետորիկա),
համեմատական
Բաթլերը

գրականություն,

(2004)

պնդում

է,

որ

նաև

կանանց

սեռը

ուսումնասիրություններ:

սոցիալապես

կառուցակցվում,

վերափոխվում է գենդերի, և այդ գենդերը հաճախ նույնական է, չփոփոխվող
է, ինչպես և սեռը՝ հաշվի առնելով այն ձևերը, որոնք սոցիալական
ինստիտուտներն ու լեզուն մշտապես ներկայացնում են որպես այդպիսին:
Սեռի ու

գենդերի գիտակարգերի ընկալման առաջնային ձևերից է

երկակի մոտեցումների

ընդլայնումը (այն, որ դու ունես այս կամ այն

ընտրությունը) անհատի սեռի, գենդերի և սեռականության վերաբերյալ: Այս
երկակի
դեպքում,

մոտեցումները
ինչպիսիք

չենք
են՝

կարող

բացատրել

միջսեռականները,

այնպիսի

անհատների

տրասնգենդերներն

ու

երկսեռականները:
Ինչպես մենք քննարկել ենք 1-ին գլխում, միջսեռական անհատները
ծնվում են երկու սեռերի սեռական օրգաններով կամ մեկ սեռի օրգաններով,
բայց մյուսի քրոմոսոմներով: Ներկա բժշկական պրակտիկան կտրում է
նորածինների գենիտալիան, որպեսզի նորմալացնի երեխաներին սովորաբար
որպես կին, քանի որ բժիշկները հավատում են, որ հեշտոցն առավել հեշտ է
կառուցակցել: Բաթլերի կարծիքով՝ այս պրակտիկան ցույց է տալիս «նորմալի»
նեղ սահմանումը հասարակությունում, իսկ միջսեռական անհատի ընկալման
ձախողումը նրանց դարձնում է ոչ պիտանի և ոչ հարգալից կերպով
վերաբերմունք ստացած անձ:
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Ավելին,

հետազոտությունները

ցույց

են

տալիս,

որ

միջսեռական

անհատի սեռական օրգանների բժշկական հեռացումից հետո
սոցիալապես

դաստիարակումը,

մնացած

սեռական

նրանց

օրգաններին

համապատասխան, հիմնական մոտեցումն է, բայց ոչ միշտ է այդպես լինում:
Շատ երեխաներ, որոնց մոտ արական անդրոգենի առավել բարձր մակարդակ
է, ովքեր վիրահատությամբ և հորմոններով են փոփոխվել և մեծացել որպես
աղջիկներ, շարունակում են սիրել խաղալ մեքենաներով: Հոգեբան Մելիսսա
Հայնեսը (2004) այլ երկրներում իրականացրած իր հետազոտությունում
ներկայացնում է նմանատիպ բացահայտումներ միջսեռական երեխաների
շրջանում: Այնուամենայնիվ, այն, որ արական անդրոգենի բարձր մակարդակ
ունեցող աղջիկները սիրում են խաղալ մեքենաներով, իրենց չի վերածում
«իսկական» տղաների: Դա նշանակում է, որ նրանք երեխաներ են, որոնք
սիրում են խաղալ մեքենաներով: Այս պարագայում պետք է խուսափել
որոշակի կատեգորիզացիայի առաջադրումից:
Տրանսգենդեր անհատներն այն անհատներն են, որոնք հոգեբանորեն
նույնականացվում են մեկ գենդերի հետ, բայց ունեն արտաքին գենիտալիա,
որը բնորոշ է մյուս սեռին: Ստանդարտ դիագնոստիկան, որ կիրառվում է
ԱՄՆ-ում՝

հոգեկան առողջության բժիշկների շրջանում, դեռևս նույնակա-

նացնում է մարդու մյուս սեռի հետ նույնականացվելու ցանկությունը կամ «այլ
սեռի» կենսակերպից օգտվելու ցանկությունը՝ որպես որոշակի խանգարում
(Ամերիկային հոգեբուժական ընկերություն, 2000:) Գենդերային ինքնության
խանգարման պիտակը բացատրում է այս ոչ ամբողջական գործառույթը: Այն
կիրառվում է անհատների շրջանում, որոնք

ունեն հոմոսեքսուալ կամ

երկսեռական շեղումներ, և որոշ մասնագետներ փորձում են վերականգնել
անհատի գենդերային ինքնությունը, այնուամենայնիվ, հոգեբուժությունը
հազվադեպ է փոխում նրանց գենդերային ինքնությունը ( Unger & Crawford,

1992):

Միջսեռական,

տրանսգենդեր,

լեսբի,

գեյ

և

երկսեռական

գործունեությունները հարցականի տակ են դնում այն փաստը, թե ինչպես
կարող են բժիշկները նախորոշել անհատի «իսկական» գենդերը՝ սեռական
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ինքնությունը: Փոխարենը սոցիալական ակտիվիստները պնդում են, որ
գենդերը պետք է անհատական ընտրություն լինի:
Մարդիկ, որոնք հատում են սեռի, գենդերի ու սեռականության գծերը,
ներկայացնում են առավել

հեղհեղուկ գաղափար գենդերի մասին, որը չի

սահմանափակվում երկակի մոտեցմամբ: Ինչպես Ջուդիթ Հալբերստամն է
(2005) բացատրում իր տրանսգենդերային մարմինների

վերլուծությունում,

«տղամարդկայնության այլընտրանքային մոդելների առաջադրումը գեյերի,
լեսբիների և տրանսսեռական հանրույթներում այս դարում ենթադրում է
մարդկային

մոդելների

վերանայում, որում

մենք

պետք

է վերաիմաս-

տավորենք, թե ինչն է «բնական», «անվիճարկելի» և անգամ «ակնհայտ»:
Տեսության զարգացումը և հետազոտությունները, որոնք հիմնվում են այս
փորձի

վրա,

կարևոր

են:

Նման

աշխատանքները

բացահայտում

են

կենսաբանության և անհատականության միջև բարդ կապը: Հոգեբանությունը
միայն չի կարող բացատրել գենդերային ինքնությունը:
Սոցիալական ուսուցանում
Հոգեբանական մեկ այլ մոտեցում ավելի քիչ է կենտրոնանում հոգեկան
գործընթացների

ազդեցությունների

վրա՝

առավել

լավ

նկարագրելով

սոցիալական շփումները, որոնք ձևավորում են գենդերային (սեռային)
ինքնություններ:

Առավել

վաղ

տարածված

և

հանրաճանաչ

դարձածը

սոցիալական սովորեցման տեսությունն է, որն ի սկզբանե ձևավորվել էր
Ուոլթեր Միշելի (1966), իսկ հետագայում ձևափոխվել Ալբերտ Բանդուրայի
(2002)

կողմից:

Այս

տեսությունը

բացատրում

է

սոցիալականացման

գործընթացը, որում երեխաները ինտերնալիզացնում են շատ ինքնություններ
և սոցիալական նորմեր, ոչ միայն գենդերը: Ընդհանուր առմամբ, տեսությունը
պատկերում

է

սոցիալականացումը

որպես

պասիվ

գործընթաց,

որում

երեխաները սովորում են՝ դիտելով և նմանակելով ուրիշներին, նաև ստանում
են համապատասխան պարգևատրում՝ գենդերին համապատասխան վարքի
համար ( Bandura & Walters, 1963, Mischel, 1966 ):
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Կրկին

ծնողների

կամ

առաջնային

խնամատարի

վարքն

ամենից

ազդեցիկն է: Երբ երեխաները դրական կերպով են պարգևատրվում իրենց
նմանակումների (իմիտացիաների) համար, նրանք առավել հակված են՝
կրկնելու սկզբունքները և այդ վարքը
այս մոտեցման՝

սովորություն դարձնելու: Համաձայն

երիտասարդ աղջիկները

պարգևատրվում են

քաղաքավարի, կոկիկ, հուզապես արտահայտիչ

առավել

լինելու ու լավ վարք

ունենալու պարագայում: Երիտասարդ տղաները պարգևատրվում են՝ անկախ
ու հուզապես վերահսկվող լինելու և ֆիզիկական գործողություններում
ներգրավվածության համար: Այսպիսով՝ աղջիկները պետք է միտված լինեն
զարգացնելու կանացի, իսկ տղաները՝ արական որակներ:
Սոցիալական նորմերին համապատասխան վարքի խրախուսումը տեղի
է ունենում ամբողջ

կյանքում: Դուք հավանաբար կարող եք մտածել

օրինակներ Ձեր սեփական կյանքից, որոնք մատնանշում են սոցիալական
ուսուցանում:

Հավանաբար

տան

աղջիկները

առավել

հաճախ

են

պարգևատրվել լավ գրելու, հանգնվելու, հանգիստ նստելու կամ հաճելի ու
սիրող լինելու համար: Տղաներին առավել շատ է թույլատրվել լինել ագրեսիվ,
կեղտոտվել

կամ կոպիտ լինել: Որպես չափահասներ՝ կանայք կարող են

դեռևս գնահատվել՝ ըստ իրենց արտաքինի, իսկ

տղամարդիկ՝ ըստ

իրենց

հաջողությունների։
Սոցիալական ուսուցանման տեսությունը առավել լավ է բացատրում
միջանձնային ազդեցությունը, քան հոգեվերլուծությունը, և այն առավել հեշտ
է ուղղակի դիտարկելն ու փորձարկելը: Այնուամենայնիվ, այս տեսությունը
զարգացնող շատ հետազոտություններ չկան: Այն դիխոտոմացնում է գենդերը
(սեռը)՝ ունակ չլինելով բացատրելու, թե ինչու որոշ աղջիկներ կամ տղաներ
չեն կարողանում համակերպվել մշակութային սպասումներին:

153

Կոգնիտիվ (իմացական) զարգացում
Կոգնիտիվ

(իմացական)

զարգացման

մոտեցումը

որոշակի

նմանություններ ունի հոգեվերլուծության ու սոցիալական ուսուցանման
մոտեցումների հետ: Ինչպես հոգեվերլուծությունը, կոգնիտիվ զարգացման
տեսությունը

գենդերային ինքնության

զարգացումը դիտարկում է որպես

հոգեկան գործընթաց: Ինչպես սոցիալական ուսուցանման մոտեցումը, այն
ենթադրում է, որ երեխաները կգործեն սոցիալական նորմերին համապատասխան: Կոգնիտիվ զարգացման տեսությունը տարբերվում է սոցիալական
ուսուցանման տեսությունից նրանով, որ գենդերի ուսուցանման հիմքում
ընկած է ոչ թե ուրիշներին կրկնօրինակելը, նմանակելը
պարգևատրում

ստանալը,

(կոմպետենտության)

այլ

ինքնազարգացման

ցանկությունը:

Այսպիսով,

կամ ուրիշներից
և

ի

իրազեկության
հակադրություն

սոցիալական ուսուցման տեսության՝ այն ենթադրում է, որ երեխաներն
առավել ակտիվ դեր են տանում իրենց սեփական գենդերային ինքնության
ձևավորման գործում:
Շվեյցարացի հոգեբան Ժան Պիաժեն առավել հայտնի է որպես կոգնիտիվ
հասունացման և հոգեբանական պատճառաբանման փուլերն առանձնացնող
հետազոտող: Հոգեբան Լորեն Քոլբերգը այս մոտեցումը զարգացրել է գենդերի
(սեռի) վրա տարածելով: Նա պնդում է, որ գենդերային ինքնության ու
բարոյական պատճառաբանման առավել բարդ մտածելակերպ է գենդերի
առավել հստակ, ծայրահեղական դիտարկումը, օրինակ՝ «միայն տղաները
կարող են ֆուտբոլ խաղալ», կամ «միայն աղջիկները կարող են խաղալ
տիկնիկներով»,

ինչն

էլ

կարող

է

նպաստել

գենդերի

սակավ

կարծրատիպացված ընկալմանը:
Ըստ Քոլբերգի (1996)՝ միայն տղաներն են զարգանում բարոյական
պատճառաբանման բարձրագույն աստիճանով: Քոլբերգը

պնդում էր, որ

իրենց համար դա անհրաժեշտություն է, քանի որ իրենք միայն

այդպես

կարող են տարանջատել իրենց ինքնություններն առաջնային խնամակալի՝
մոր ինքնությունից: Այս փուլում հայրերն առավել կարևոր են դառնում իրենց
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տղաների կյանքի համար: Ըստ Քոլբերգի՝ աղջիկները չեն հասնում այս
փուլին, քանի որ չեն կարող իրենց առանձնացնել մոր ինքնությունից:
Չնայած իմացական (կոգնիտիվ) զարգացման տեսությունը ընկած է մի
շարք հետազոտությունների հիմքում, քանի որ այն առավել հեշտորեն է
դիտարկվում, ինչպես կանխատեսելի էր, շատ հոգեբաններ այսօր համաձայն
չեն Քոլբերգի տեսության դրույթներին: Հակադարձող հեղինակները նշում են,
որ բարձրագույն բարոյականությունը՝ որպես անհատականացված իրողություն, արտացոլվում է արևմտյան մշակույթների որակների շարքում, ու այն չի
կարող

տարածվել

չինացիների,

Հարավային

Աֆրիկայի

սևամորթների

շրջանում և այլ մշակույթների մեջ, որոնք առավել կարևորություն են տալիս
համայնական, միասնական (կոլեկտիվ)

որակներին (Chow & Ding, 2002,

Ferns, 2000 ):
Հետազոտողները նաև նշում են, որ տեսության սահմանափակումները
պայմանավորված են գենդերով/սեռով: Ինչպես Ֆրեյդը, Քոլբերգը սահմանում
էր կանացիությունը՝ որպես ցանկալի արական որակների բացակայություն:
Ֆեմինիստ հոգեբան Քերոլ Գիլիգանը (1982) հարցականի տակ է դրել
Քոլբերգի՝

բարոյական

զարգացման

տեսությունը՝

հաշվի

առնելով,

որ

Քոլբերգն իր տեսությունը հիմնել է հետազոտությունների վրա, որոնցում
ներառված են բացառապես սպիտակամորթ արական ու իգական սեռի
ներկայացուցիչներ, իսկ արական սեռի ներկայացուցիչներն էլ օգտագործվել
են բարոյական երկընտրանքի (դիլեմայի) փորձարկման ժամանակ: Իր
ուսումնասիրած սպիտակամորթ արական ու իգական սեռի ներկայացուցիչների շրջանում Քոլբերգը

բացահայտել է, որ աղջիկները, որոնք չեն

մերժում իրենց մորը, հակված են ձևավորելու ինքնություն հարաբերությունների միջոցով, մինչդեռ տղաները, որոնք տարանջատում են իրենց
սեփական

մայրերից,

միտված

են

այդ

ինքնությունը

ձևավորելու

հարաբերություններից դուրս: Այս տարբերակումը կարող է կարևոր դեր խաղալ բացատրելու համար որոշակի գենդերային թյուր ընկալումներ, որոնք
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ծագում

են

հարաբերությունների

և

անկախության

նկատմամբ

կողմնորոշումներից:
Քոլբերգի կարծիքով՝ կանայք և տղամարդիկ ունեն վերոնշյալ տարբեր
կողմնորոշումներից

վալիդ, բայց

բարոյական տարբեր կոդեր: Կանանց

բարոյականությունը սահմանվում է որպես

պատասխանատվություն/կապ,

իսկ տղամարդկանց դեպքում՝ որպես անհատական իրավունքների էթիկա:
Գիլիգանը օգնել է բարձրացնել իրազեկությունը, որ կանանց հատկանիշները

(ատրիբուտները)

հասունության

կարող

հետազոտությունը

են
չի

լինել

դրական,

կարող

և

տարածվել

որ

արական

կանանց

վրա:

Այնուամենայնիվ, ֆեմինիստները քննադատել են Գիլիգանի տեսությունը՝
երկու սեռերն ու դրանց բնորոշ հատկանիշները կենտրոնական դիտարկելու,
մորը մեղադրելու միտումների համար:
Ընդհանուր առմամբ հոգեբանական մոտեցումների

դիտարկմամբ՝

գենդերային ինքնությունը բնական կերպով առաջ չի գալիս ծննդյան պահից․
այն զարգանում է վաղ մանկության շփումների ընթացքում: Այնուամենայնիվ,
տարբեր մշակույթներ տարբեր կերպ են մեծացնում երեխաներին։ Որոշ
մշակույթներում (Հարավային Աֆրիկայում)

մեծացնում են երեխաներին

նույնիսկ համատեղ, այնպես որ ծնողներից մեկին կապվածությունն այստեղ
անգամ չի քննարկվում:
Ընդհանուր առմամբ հոգեբանական մոտեցումները ենթադրում են՝ բոլոր
երեխաները մեծանում են արևմտյան, երկու ծնող ունեցող, հետերոսեքսուալ,
միաբջիջ,

բուրժուական

ընտանիքներում:

Մշակութային

այս

ամբողջականությունը (կոմպլեքսայնությունը) և այլ կետեր հարցականի տակ
են դրել կանանց ու տղամարդկանց միջև հոգեբանական տարբերությունները:
Հոգեբան

Ջանեթ

Հայդը

(2005)

իրականացրել

է

46

մետավեր-

լուծությունների ուսումնասիրություններ, որոնք վերաբերում են գենդերին:
Նա եկել է այն եզրահանգման, որ հիմք չկա գենդերային հոգեբանական
տարբերությունների

շարունակական

մոտեցման

համար.

«Գենդերային

նմանությունների հիպոթեզը պնդում է, որ կանայք ու տղամարդիկ նման են
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շատ, բայց ոչ բոլոր հոգեբանական փոփոխականներով: Այսպիսով՝ կանայք
ու տղամարդիկ, ինչպես և տղաներն ու աղջիկները ավելի շատ նման են, քան
տարբեր»: Անգամ իմացական (կոգնիտիվ) զարգացման տեսությունները
բավականին քննադատվել են և որոշակիորեն ժամանակավրեպ են, չնայած
մեծ դեր են խաղացել հռետորական գործողությունների վերլուծության
ժամանակ:

Պատմական հռետորական կիրառումներ

Պատմականորեն

կանայք

դուրս

են

եղել

հանրային

ոլորտից

ու

քվեարկություններին մասնակցելուց բարոյական այն պատճառաբանմամբ, որ
նրանք

համարվում

են

հանրային

կարևոր

խնդիրների

կարգավորման

հարցերում ոչ պիտանի: Ի հավելումն դրան՝ սպիտակամորթ կանայք առավել
նուրբ

են

ու

քաղաքական

ոլորտը

համարվել

է

նրանց

համար

ոչ

համապատասխան: 1990-ական թվականների սկզբում թռուցիկները, որոնք
բաժանվում էին մի խմբի կողմից՝ կանանց քվեարկության վերաբերյալ, առաջ
են քաշում առավել հզոր պնդումներ՝ կապված կանանց հոգեբանության հետ:
Դենիել Վեբսթերը (իրավաբան, կոնգրեսմեն և խոսնակ) նշում է.
«Քաղաքական աշխարհների կոպիտ մրցակցությունը չի համապատասխանում ձեր սեռի նրբությանը»:
Կարդինալ Գիբբոնսը մտահոգվում է. «Եթե կանայք մուտք գործեն
քաղաքական աշխարհ, ապա կսկսեն կրել քաղաքականության միևնույն
կեղտն ու աղտը (1912): Կանանց հոգեբանության առանձնահատկությունները
դիտարկվում էին՝ նրանց հանրային ոլորտից բացառելու համար:
Այնուամենայնիվ, սպիտակամորթ և սևամորթ կանայք հանրայնորեն
խոսում

էին

ստրկությունը

վերացնելու

և

կանանց

իրավունքները

պաշտպանելու մասին: Քարլին Քորս Քեմփբլը (1989), ուսումնասիրելով այս
կանանց, նշել է, որ նրանց տարանջատիչ ոճը «ծագել է որպես կանայք իրենց
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ունեցած կենսափորձից և ադապտացվել է կանացի հանդիսատեսի վարքին և
փորձին»: Կանացի ոճը հոգեբանական սոցիալականացման արդյունք է:
Սպիտակամորթ կանայք որոշակի կերպ են սոցիալականացվել՝ մաքուր,
տնային և հնազանդ ( Welter, 1976 ): Այնուամենայնիվ, սպիտակամորթ կանայք
իրենց սոցիալականացման պասիվ կրողներ չեն: Ինչպես նշում է իմացական
(կոգնիտիվ)

զարգացման

տեսությունը,

սպիտակամորթ

կանայք

իրենց

կանացի հռետորիկայի զարգացման ակտիվ մասնակիցներ են՝ ստեղծելով
հռետորիկայի կանացի ոճ: Այս բնութագրիչները ներառում են «անհատական
տոնը»,

որը

հիմնվում

է

«անհատական

փորձի,

անեկդոտների

և

այլ

օրինակների» վրա՝ ինդուկտիվ կերպով ստեղծելով ելույթը, «հրավիրելով այլ
մասնակիցների», հանդիսատեսին որպես ընկերներ վերագրելով՝ նրանցից
սեփական նպատակները հզորացնելու աղբյուր ստանալու համար ( Campbell,

1989):

Միավորման այս արժեքները, որ մայրերը սովորեցրել են իրենց

աղջիկներին, տանը վերածվում են որոշակի ոճի, որը կարող է կիրառվել նաև
տանից դուրս: Ինչպես մենք հետագայում կքննարկենք, կանացի ոճը կանացի
ոճ չէ, այլ ռազմավարություն:

Ժամանակակից հռետորական կիրառություններ
Չնայած

Քեմփբելի

կանացի

ոճի

նկարագիրը

նվազեցվում

է՝

հիմնականում սպիտակամորթ կանանց հռետորիկայով պայմանավորված
(1832 - 1920 թթ.), դրանց ցայտունությունը չի վերանում: Թեև մինչ այդ առկա
հետազոտությունները ուսումնասիրում էին ծնողների ունեցած ազդեցությունը երեխաների վրա, այլ հեղինակներ բացահայտել են ծնողական ազդեցությունը

ծնողների,

Ռուդիքն

ընդգծում

աշխատությունում

մասնավորապես
է

այս

(1989):

մայրերի

տեսությունը

Նրա

պնդմամբ՝

վրա:

Սոցիոլոգ

Սառա

«Մայրական

մտածելակերպ»

մարդկանց

մտածելակերպը

կապված է այն գործողությունների հետ, որոնցում իրենք ներգրավվում են:
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Չնայած մայրական պրակտիկան այնպիսի մի բան է, որում և´ տղամարդիկ,
և´

կանայք

կարող

են

ներգրավվել,

կանայք

ունեն

առաջնային

պատասխանատվություն այդ հարցում:
Հաղորդակցության հեղինակներ Բոննի Դոն ու Մերի Բուր Թոննը (1993)
պնդում են, որ մայրական գործողությունները նպաստել են այդ ժամանակվա
Տեխասի ղեկավար Էնն Ռիչարդսի՝ 1988 թվականի Ժողովրդավարական
ազգային համաձայնագրի (կոնվենցիայի) ելույթի հաջողությանը: Ռիչարդսի
ճարտասանությունը (հռետորիկան) ցուցադրում է քաղաքական առաջընթացի
այլընտրանքային պարադիգմ, որն արտացոլում է մայրական արժեքների
մտածելակերպն ու խնամքի էթիկան:
Դոյի ու Թոննի կարծիքով՝
միայն

իր

ռազմավարական

կանացի ոճը պետք է ուսումնասիրվի ոչ

տեսանկյունից,

այլև

որպես

յուրահատուկ

հռետորիկական մտածելակերպի արժեքների ստեղծագործական արձագանք,
որը առաջանում է ոչ թե կանանց կողմից որոշակի խնդիրների բախվելիս՝
որպես սակավ իշխանություն ունեցող խումբ, այլև որպես գրականագիտական
հիմք քաղաքական դիսկուրսում բարոյական պատճառաբանման համար:
Ֆեմինիստական

հռետորական գործողությունը ոչ միայն ադապտացնում է

իրավիճակը, այլև տալիս է օրինակներ և հիմք իրավիճակի փոփոխության
համար՝ գործելով որպես այլընտրանքային տեսակետ:
Ֆրանսիացի

հոգեվերլուծական

ֆեմինիստները

ևս

ազդել

են

հռետորական տեսության վրա: Բարբարա Բիսեքերը (1992) բացահայտել է, թե
ինչպես է Քիսոնի «e´criture feminine» հասկացությունը հիմք հանդիսանում
ֆեմինիստական մոտեցումից հռետորական տեսության վերակառուցման
համար:
Բիսեքերը պնդում է, որ Քիսոնի «Մեդուզայի ծիծաղը» էսսեն «առաջին և
առավել հիմնավոր կոչն է՝ կանանց ներգրավվելու հանրային ոլորտի
դիսկուրսիվին», նաև «առաջարկում է, թե ինչպես դա արդյունավետորեն
կարելի է իրականացնել»:
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Քիսոնի առաջնային մոտեցումն էր գողանալ և վերակոդավորել որոշակի
նշաններ՝ վերանշանավորելով լեզուն, մարտավարությունը, որին կանդրադառնանք 5-րդ գլխում: Լեզվի վրա կենտրոնացումը կարևոր է, քանի որ
համաձայն Քիսոնի մոտեցման՝ «ոչ մի քաղաքական արտացոլում չի կարող
բաշխվել լեզվի միջոցով կամ լեզվի վրա աշխատելով: Քանի դեռ մենք
գոյություն ունենք, մենք ծնվել ենք լեզվի միջավայրում, և լեզուն խոսում է մեզ
հետ՝ թելադրելով իր օրենքները»:
Քիսոնի և Բիսեքերի համար «e´criture feminine» -ն առաջարկում է
այլընտրանք,

որը

ինքնաբերաբար

ներկայացվում

է

կանանց

ու

տղամարդկանց,

բայց

չի ընկալվում, քանի որ կանացի է, բայց «կանանց կողմի

ներկայացված յուրաքանչյուր մաս պարտադիր չէ, որ ընկալվի որպես
կանացի»:
Ընդունելով Քիսոնի կանացի հռետորությունը՝ կստեղծվի մի իրավիճակ,
որում «տարբերությունները ստեղծվում և փոխանակվում են ավելի շուտ, քան
ներկայացվում որպես իշխանության համար պայքարի դրդիչներ. սա կլինի ոչ
թե հռետորության նոր տեսություն, այլև մեր նոր էթիկան» ( Biesecke, 1992 ):
Ինչպես
կիրառում

այս

են

վերլուծությունն

հոգեբանական

է

բացահայտում,

մոտեցումներ,

որոնք

հետազոտողները
տեղեկացնում

են

միջանձնային հաղորդակցության ու լեզվի մասին: Եթե սա ճշմարիտ է,
ինչպես նշում են հոգեվերլուծաբանները, լեզուն կարևոր դեր է խաղում
գենդերի

(սեռի)

ինքնության

ձևավորման

մեջ,

այսինքն՝

լեզվի

վրա

ուշադրությունը պետք է կենտրոնական դեր խաղա ցանկացած տեսության
մեջ, որը բացատրում է գենդերը (սեռը):

Նկարագրողական մշակութային մոտեցումներ

Հետազոտություններում, տեսություններում կամ հայտնի նյութերում,
որտեղ գենդերի սոցիալական կառուցակցում է դիտարկվում, հեղինակները
գենդերը համարում են

որպես անհատական ու մշակութային ինքնություն,
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որը

ստեղծվել

է

անպայմանորեն

չի

սոցիալական
նշանակում,

հաղորդակցության

որ

այս

միջոցով:

տեսությունները

Սա

մերժում

են

կենսաբանական կամ հոգեբանական ազդեցությունները՝ գենդերը (սեռը)
դիտարկելով որպես կառուցակցված և սոցիալական ազդեցության արդյունք:
Ոչ

բոլոր

կհամաձայնեն

մոտեցումներ
նշված

են,

որ

խմբավորմանը:

մշակութային
Մեր

համատեքստում

կարծիքով՝

մշակութային

մոտեցման մեջ դրանք շատ թույլ կապակցված իրողություններ են:
Առաջին
մշակութային

խումբը,

որը

մոտեցում,

հանդես

է

գալիս

որպես

ենթադրում

է

գիտելիքի

նկարագրական

ստացման

առավել

մեկնաբանական կամ մարդասիրական (հումանիստական) մոտեցում: Այս
խումբը կենտրոնանում է մշակութային սոցիալականացման արդյունքում անհատների՝ գենդերի (և մշակութային այլ ինքնությունների) հարցերի ուսումնասիրության վրա: Նման մոտեցումները քննադատաբար չեն մոտենում
սոցիալականացման տիպերին կամ իշխանության անհավասարությունների
ճանաչմանը:
Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմ
Հնարավոր է, որ այս տեսությունը ուսումնասիրել եք սոցիոլոգիայից
կամ միջանձնային հաղորդացության դասընթացում: Այն ունի լայն դիտակետ,
որը փորձում է բացատրել սոցիալական բոլոր վարքերը: Այն հասկացությունը,
որ հաղորդակցությունը ստեղծում է գենդեր ու իմաստ, քանի որ արդեն իսկ
առկա գենդերն ու առկա իմաստներն են ստեղծում հաղորդակցություն,
արմատավորված է այս տեսությունում:
Սիմվոլիկ

ինտերակցիոնիզմը

հիմնվում

է

Ջորջ

Հերբերթ

Միդի

աշխատությունների վրա: Վերջինս փիլիսոփա և սոցիալական տեսաբան էր:
Միդի (1934) կարծիքով՝ մարդիկ կառուցակցում են իրենց անձնական
ինքնությունները

և

դիտարկում

են

աշխարհը

միայն

իրենց

սիմվոլիկ

շփումների շրջանակներում հասարակության մնացած անդամների հետ:
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Հետևապես գենդերն ու այլ ինքնությունները գոյություն ունեն ոչ թե անհատի
մեջ, այլ սոցիալական կարգի հաղորդակցություններում ուրիշների հետ:
Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմը օգնում է բացահայտել, թե ինչպես են
հաղորդակցությունները խրախուսում մարդկանց

միավորել գերակա մշա-

կույթի դերերն ու մոտեցումները: Այն ենթադրում է, որ

սոցիալական

կարծրատիպերի ու գենդերային սպասումների հաղորդակցություններն ազդում են ոչ միայն ինքնությունների ու մարդկանց գործողությունների, այլև
մարդկանց՝

ուրիշների վարքը մեկնաբանելու եղանակի վրա: Գենդերի հետ

կապված իմաստները նախասահմանված չեն և հեշտությամբ չեն փոխանցվում հաղորդակցության միջոցով, փոխարենը մարդիկ այդ իմաստները
բերում են հաղորդակցական դաշտ, որտեղ դրանք «բանակցվում» և հավանաբար փոփոխվում են: Կանանց և տղամարդկանց գենդերային դերերով
պայմանավորված

սոցիալական

սպասումները

որոշակի

մասով

սահմանափակում են մարդկանց հաղորդակցությունները ( West ‘& Turner,

2004):
Տեսության հիմնական կետն այն է, որ մարդիկ ներքնայնացնում են
(ինտերնալիզացնում) սոցիալական հաղորդակցության արդյունքում ստեղծված իմաստները: Այսպիսով՝

հասարակությունը հիմնարար դեր է խաղում

անհատական ինքնությունների

կառուցակցման պարագայում: Վերջիվերջո,

տեսությունը կենտրոնանում է նրա վրա, թե ինչպես են անհատները
գենդերացվում, բայց այն կիրառելի չէ քաղաքական այն դիտարկման համար,
թե ինչպիսին են գենդերն ու հարակից անհավասարությունները մարդկանց
ներառող խմբերում։

Մարդաբանություն
Մարդաբանության հետազոտությունները վկայում են, թե ինչպես է
տարբեր

մշակույթներում

կառուցակցվում

ու

սահմանվում

Մարդաբանական տեսությունը խրախուսում է հետազոտողներին
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գենդերը:
դառնալ

ուսումնասիրվող մշակույթի մի մասը՝ տվյալ մշակույթի նորմերը, արժեքներն
ու ինքնությունները (ինչպիսին գենդերն է) իրեն բնորոշ կերպով առավել լավ
ըմբռնելու համար: Գենդերի (սեռի) կառուցակցումը գենդերային (սեռային)
բացառիկ լեզվի սկզբունքներն ու գենդերային (սեռային) նախընտրությունները դիտարկում է երկու ոլորտում, մասնավորապես

հաղորդակցության

ոճում:
Բացառիկ

լեզվական

սկզբունքներն

առնչվում

են

մշակույթներին,

որոնցում կանանց ու տղամարդկանց համար նախատեսված են տարբեր
դերանուններ, քերականություն և/կամ բառարանի դիտարկում՝ բառերի կամ
գաղափարների առումով: Լեզվի հիմնական մասը ընդհանուր է կանանց ու
տղամարդկանց համար, և այդ լեզվով խոսողները հասկանում են այն, բայց
դրա կիրառումը տարբերվում է ըստ սեռի, հաճախ նաև՝ տարիքի ու
դասակարգի գործոնով: Լավագույն օրինակը ճապոներենն է: Ճապոներենում
մի շարք բառեր կան, որոնց օգտագործումը վերապահված է բացառապես
կանանց կամ տղամարդկանց: Օրինակ՝ կանայք իրենց ամուսիններին պետք է
դիմեին «uti no hito» դիմելաձևով, որը նշանակում է «տան մարդ», իսկ
ամուսինները իրենց կանանց դեպքում կիրառում էին

«uti no yatu», որը

նշանակում էր «տան ընկեր»: Չնայած նրան, որ սրանք շատ տարբեր չեն թվում
անգլիախոս ընթերցողի համար, ճապոնական մշակույթում կնոջ համար
դիմելաձևի կիրառումը համարվում է քաղաքավարի խոսք, որը գործածվում է՝
առավել բարձր կարգավիճակ ունեցողի հետ տարբերությունները ցուցադրելու
համար: Ամուսնու դեպքում դիմելաձևի կիրառությունը համարվում է որպես
կարևոր և ոչ ֆորմալ խոսք, որը բնորոշում է առավել ցածր կարգավիճակ
( Bonvillain, 2003 ): Վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ առավել
երիտասարդ սերունդները չեն պահպանում այդ նորմերը ( Mizokami, 2003 ):
Գենդերային (սեռային) նման տարբերությունները լեզվում կարելի է
գտնել նաև այլ վայրերում: Հյուսիսային Հնդկաստանում կիրառվող լեզվում և
Բոլիվիայի ազգային լեզվում կանայք ու տղամարդիկ չեն կարող կիրառել
մյուս սեռի համար նախատեսված լեզուն ( Bonvillain, 2003 ): Գենդերի (սեռի)
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բացառիկ

լեզվական

սկզբունքների

հետազոտությունները

կողմ

են

մարդաբանական այն տեսակետին, ըստ որի՝ գենդերն առաջին հերթին
կառուցակցված

է

մշակութաբանորեն:

Ինչ

վերաբերում

է

վարքային

գենդերային (սեռային) հաղորդակցման ոճերին, մշակույթների մեծամասնությունում կանայք ու տղամարդիկ ցուցադրում են հոգատար ու ագրեսիվ վարք,
բայց մշակութային տարբերությունները էականորեն
նրանով,

թե

կանայք

ու

տղամարդիկ

պայմանավորված են

որքանով

են

խրախուսվում

համապատասխան տիպի գործողություններում ներգրավվելու մեջ ( Adler,

1991):
Մարդաբան Մարգարեթ Միդը ուսումնասիրել է Նոր Գվինեայի երեք
ցեղախմբեր և բացահայտել, որ առանձին նորմեր տարբեր են տարբեր
մշակույթներում (1935/1968): Թչամբուլիի մշակույթում

գերակայում էին

կանայք, որոնք սեռական ագրեսորներ էին: Տղամարդիկ համարվում էին
առավել թույլ սեռի ներկայացուցիչներ և ժամանակի մեծամասնությունը
ծախսում

էին՝

Մունդուգումոր

կանանց

համար

ցեղում

կանայք

սոցիալականացվում՝

ագրեսիվ,

առավել
և

գրավիչ

տղամարդիկ

անկախ

ու

դառնալու
նույն

մրցակցային:

համար:

ձևով

էին

Արափեշ

հասարակությունում կանայք, ինչպես և տղամարդիկ, սոցիալականացվում
էին որպես հոգատար, պասիվ և նուրբ անհատականություններ:
Միդի աշխատանքներին հետևելով՝ հետազոտողները բացահայտել են,
որ մշակութային մոտեցումներն ազդում են գենդերի (սեռի) սահմանումների
վրա: Որսորդական ու հավաքչական մշակույթներում կանայք հիմնականում
ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են՝ սննդի հավաքագրմամբ զբաղվելով։
Այդպես նաև

առավել բարձր կարգավիճակ

էին ունենում: Մշակույթները,

որոնք հիմնված են այգեգործական աշխատանքների վրա, նման են, բայց
այստեղ այլ գործոններ ևս, օրինակ՝ մայրական գիծը, կարևորվում են: Առավել
մատնանշված գենդերային (սեռային) տարբերակումներ ու անհավասարություններ առաջացել են այն մշակույթներում, որտեղ առաջացել են

հողի

սեփականացումը, անասնապահությունն ու բերքի հավաքումը: Առավել
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արտահայտիչ

բաժանումները

առկա

են

առավել

մրցակցային,

կապիտալիստական և արդյունաբերական (ինդուստրիալ) հասարակություններում ( Mascia-Lees & Black, 2000 ):
Զարմանալի կարող է թվալ, որ առավել զարգացած հասարակություններում առավել ակնհայտ տարբերություններ են երևան գալիս: Այնուամենայնիվ, ինչպես կքննարկվի 3-րդ և 9-րդ գլուխներում, մշակույթները, որոնք
արժևորում են արդյունաբերությունը և կապիտալիզմը, միտված են առավել
մեծ արժեք տալու մրցակցությանը, հաստատակամությանն ու առաջնորդությանը, որոնք կարծրատիպորեն առավելապես վերագրվում են տղամարդկանց
և ոչ թե կանանց:
Այսօր

մշակութային մի քանի

վերափոխումներ (վարիացիաներ)

են

պահպանվել գենդերի տեսանկյունից ( Mascia-Lees & Black, 2000, Nanda, 2000 ):
Մարդաբան

Գիրթ

համեմատական

Հոֆստեդեն,

ով

իրականացնում

հետազոտություններ,

է

միջմշակութային

կանացիությունը/ տղամարդկայ-

նությունը ներկայացրել է առանջնային 4 չափումներից մեկով, որոնք
բացահայտվել են 50 երկրներում և ունեցել են որոշակի վերափոխումներ այդ
երկրներում ( Hofstede, 1998 ):
Առավելապես արական մշակույթներում տղամարդիկ պետք է լինեն
հաստատակամ, կոպիտ և կենտրոնացած նյութական հաջողության վրա:
Առավելապես կանացի մշակույթներում կանայք, ինչպես և տղամարդիկ,
պետք է լինեն նուրբ, համեստ և առավել կենտրոնացած կյանքի որակի վրա:
Ինչպես նշում են Հոֆստեդեի տեսության մի շարք քննադատներ, նրա
կիրառած քանակական հարցաթերթը չի ներառում մշակութային նորմերի
դիտարկում: Մյուս սահմանափակումն էլ այն է, որ հետազոտողը կապ չի գտել
իր բացահայտումների ու գենդերին առնչվող այն հասկացությունների միջև,
ինչպիսիք սեռային կարծրատիպերն են ( Best & Thomas, 2004 ):
Վերջերս ֆեմինիստ մարդաբաններն ու աշխարհագրագետները գենդերի
ու մշակույթի վերլուծությունը մեկ քայլով առաջ են տարել՝ տեսականացնելով, որ գենդերը (սեռը) ու ազգությունը հատվող ինքնություններ են, որոնք
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ստեղծում են որոշակի յուրահատուկ կենսափորձեր, և ազգին առավել լավ
հասկանալու համար անհատը պետք է նաև ներառի գենդերի վերլուծությունը
( Elliston, 2000, Mayer, 2000 ):
Գենդերի և ազգային (էթնիկ) ուսումնասիրությունների պրոֆեսոր Նիրա
Յուվալ-Դևիսը (1997, 1999) նշում է, որ գենդերային յուրահատուկ հարաբերությունները

նպաստում

են

ազգային

վերարտադրությանը,

ազգային

մշակույթին և քաղաքացիությանը, ինչպես նաև ազգային բախումների և
պատերազմի

պատճառ

դառնում:

Քանի

որ,

մշակույթներում կանանց վերապահված են

ըստ

նրա,

մի

շարք

խնատամարի և կրթական

դերերը, կանայք են «վերարտադրում ազգ՝ կենսաբանորեն, մշակութորեն և
սիմվոլիկ առումներով»: Այդպիսով՝ գենդերային հարաբերությունները պետք է
դիտարկել ազգային ուսումնասիրությունների շրջանակներում, և ազգը պետք
է լինի գենդերային ուսումնասիրման մի մաս:
Էնն

ՄքՔլինթոքը

(1997),

ով

ուսումնասիրում

է

գենդերը

(սեռը)

Հարավային Աֆրիկայում, պնդում է, որ կարծրատիպային գենդերային
տարբերությունները
իշխանության

մշակութորեն

սիմվոլիկ

ստեղծվում

սահմանման

և

են

ազգային

տղամարդկանց

միջև

նմանությունների

ու

տարբերությունների սահմանների գծման համար: Տարբերակելով գենդերային
(սեռային) տարբերությունները՝ տղամարդկանց ազգային ներուժը գերակայում է նշված մշակույթում՝ որպես հստակորեն սահմանված իրողություն:
Գենդերի և ազգաին ինքնության ուսումնասիրությունները տարածվում են
ավանդական մշակույթի նկարագրման հետազոտություններից՝ ներառելով
քննադատական

վերլուծություն

և

այդպիսով

կապելով

գենդերն

մարդաբանական

բազում

ուսումնասիրող երկու մոտեցումները:
Հեղինակները

գենդերի

վերաբերյալ

ուսումնասիրություններ են հրապարակել ( Bonvillain, 2003 ), բայց մենք չենք
կարող դրանք բոլորը ներկայացնել, պարզապես կթվարկենք գենդերային
յուրահատուկ դրսևորումները մշակույթներում:
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Հարավային Աֆրիկայի Ջաքի հասարակություններում մարդիկ չեն
դասակարգվում

սեռի

տարբերությունները

կամ

գենդերի

գիտակցվում

հիման

վրա:

բայց

դրանք

են,

Սեռի
չեն

և

գենդերի

համարվում

անհավասար: Լեզվաբան, մարդաբան Հարդմանը (1986) բացատրում է, որ
Ջաքին կատեգորիզացնում է մարդ/ոչ մարդ և ոչ թե իգական/արական կամ
կին/տղամարդ տարբերակումները:
Լահու ցեղախումբը, որը բնակվում է Հարավարևելյան Չինաստանում,
կիրառում է գենդերների միավորում և ոչ թե դրանց տարանջատում: Գենդերի
միասնությունը

և

ենթադրում

չափից

են

համապատասխան
դուրս

բարձր

քանակի

տնային

աստիճանի

աշխատանքը

համատեղ

տնային

տնտեսության կառավարում, ներառյալ երեխաների մեծացումը ( Du, 2000 ):
Անգամ ԱՄՆ-ի ներսում գենդերի (սեռի) առումով մշակութային բազում
տարբերություններ

կարելի

է

երևան

հանել:

Հետազոտությունները

բացահայտել են, որ աֆրոամերիկուհիները կիրառում են խոսքի ավելի
հաստատակամ

ոճեր,

քան

սպիտակամորթները,

իսկ

աֆրոամերիկացի

տղամարդիկ առավել շատ են կողմնորոշված դեպի հարաբերությունները,
քան սպիտակամորթները ( Rothenberg, 2001 ): Բազմաթիվ բնիկ հնդկացիների
հասարակությունները մինչև արևմտյան ներխուժումը մայրիշխանական են
եղել ( Gonzales & Kertesz, 2001 ): Սրանք այն մշակույթները չէին, որոնցում կինն
իշխանություն ուներ, այլ մշակույթներ էին, որում ժառանգականության գիծը
ու սոցիալական կարգավիճակը փոխանցվում էին մոր միջոցով: Իրոնիքոսի
շրջանում, առանց կնոջ համաձայնության, հողը չէր կարող վաճառվել:
Կանայք նաև վետոյի իրավունք ունեին պատերազմ սկսելու կամ չսկսելու
հարցում ( Gage, 1980 ):
Չնայած մշակույթներ կան, որոնցում ընտանիքները հիմնականում
մայրիշխանական են, բայց այդ հասարակությունները չեն գլխավորվում
կանանց կողմից: Մայրիշխական հասարակություններում առավել մեծ արժեք
տրվում է ոչ թե ամուսնական, այլ երեխաների միջև հարաբերություններին,
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իսկ եղբայրներն ու քույրերն ունեն առավել մեծ

իշխանություն, քան

ամուսիններն ու կանայք ( Mascia-Lees & Black, 2000 ):
Մոտ

150

հնդկացիների

հասարակություններ

պատմականորեն

գենդերային տարբեր ընկալումներ են ունեցել. «երկու հոգի» ունեցող մարդու
կերպարը

երկար

ժամանակ

է

ընդունվել:

Մինչ

մարդաբանները

դա

անվանակոչել են «berdache» , բայց անվանումը ենթադրում է, որ բոլոր
«երկհոգի»

մարդիկ

համասեռամոլ

համապատասխանում

տղամարդիկ

իրականությանը:

Փոխարենը

էին,

որը

չէր

հետազոտողները

տարբեր փոխակերպումներ (վարիացիաներ) են առաջարկել, որոնցում առկա
են չորս ընդունված գենդերներ: Սա ներառում էր տղամարդկանց, կանանց,
արական և իգական վարիացիաները (անհատներ, որոնք կենսաբանորեն
ասոցացվում են որոշակի սեռի հետ, բայց իրենց գենդերային ակտիվությամբ և
հմտություններով ասոցացվում են այլ սեռի հետ) ( Roscoe, 1987 ): Նմանապես
Հնդկաստանի

որոշ

մասերում

տղամարդիկ,

որոնք

ծնվում

վիրահատության

գնալ

կա
են

Հիջիրաների
միջսեռական

միջսեռական

դառնալու

ընդունում․
կամ

ըստ

որի՝

նախընտրում

համար

( Nanda,

են

1996 ):

Հիջիրաների ընդունումը հիմնված է հնդկական այն հավատալիքի վրա, որ
կանանց ու տղամարդկանց հատկությունների միջփոխանակումը և սեռի,
գենդերի փոփոխումն ու այլընտրանքային սեռի ու գենդերային դերերի
առկայությունը մարդուն ավելի է մարդկայնացնում: Դեպքերի մեծ մասում
այդ տարբերակումը ողջունվում էր և հարգանքի արժանանում ( Nanda, 2000 ):
Ամփոփելով՝ մարդաբանական հետազոտությունները ցույց են տալիս,
որ

հասարակությունների մեծամասնությունը

իրենց նույնականացնում է

կանացիության և առնականության գաղափաներին, բայց մշակութային ուժեղ
տարբերակում գոյություն ունի, թե ինչպես են այս հասկացություններն
արժևորվում և վերագրվում կանանց ու տղամարդկանց: Այնուամենայնիվ,
հաշվի

առնելով

արևմտյան

կապիտալիզմի

երկրներում՝ դժվար է դառնում մարդաբանների
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ազդեցություններն
համար

այլ

գենդերային

պրակտիկայի

տարանջատումը,

որն

առկա

է

եղել

ոչ

արևմտյան

է

«գենդերային

հասարակություններում:

Երկմշակույթ տեսություն

Երկմշակույթ

տեսությունը,

որը

նաև

հայտնի

հաղորդակցության միջմշակութային տեսություն» անվանումով, հանրահայտ
գրականության

էջերում

գերակա

մոտեցում

է

եղել

գենդերային

հարաբերությունների ընկալման համար, ինչպես նաև վերջին 20 տարիների
ընթացքում եղել է հետազոտական ոլորտ: Այն հիմնականում հիմնված է
սոցիոլոգներ Դենիել Մալցի և Ռութ Բորքերի (1982) «Մշակութային մոտեցում
արական-իգական սխալ հաղորդակցությանը» վերնագրով աշխատության
վրա:
Մալցն ու Բորքերը կիրառում են տեսությունը, որն ուսումնասիրում է
հաղորդակցության խնդիրները կանանց ու տղամարդկանց միջև ազգային
(էթնիկ) տարբեր խմբերի շրջանում՝ պնդելով, որ կանանց ու տղամարդկանց
հաղորդակցությունների խնդիրները նման են հաղորդակցման այն խնդիրներին, որոնց դեպքում փորձում են հաղորդակցվել ազգային (էթնիկ) խմբերի
տարբեր ներկայացուցիչներ։ Այս երկու խմբերն ունեն մշակութային տարբեր
նպատակներ և հաղորդակցության կանոններ: Հիմնվելով ԱՄՆ-ի աղջիկների
և տղաների դիտարկումների վրա՝ Մալցն ու Բորքերը կարծում են, որ
աղջիկներն
խմբերում՝

ու

տղաները

կապված

սոցիալականացվում

իրենց

են

ինքնաառանձնացնող

լեզվական

տարբեր

(ինքնասեգրեգացնող)

մանկական խաղի հետ: Այս խմբերում աղջիկները սովորում են հաղորդակցության ոճեր սերտ հարաբերություններ ստեղծելու և պահպանելու համար,
չլինել

գռեհիկ

ուրիշներին

քննադատելիս,

ինչպես

ճիշտ

մեկնաբանել

ուրիշների վարքը: Ի հակադրություն սրան՝ հետազոտողները պնդում են, որ
տղաները նպատակաուղղված

են՝ խաղալու առավել մեծ, ստորակարգային
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(հիերախիկ) խմբերում, որում շփումները ենթադրում են մրցակցություն, և այս
դեպքում շեշտադրումը գործողության վրա է և ոչ թե խոսքի: Այստեղ
տղաները սովորում են խոսքային գերակայության ոճ: Հետևաբար, երբ
չափահաս կանայք և տղամարդիկ «սխալ հաղորդակցություն» են վարում,
հետազոտողների կարծիքով՝ դա պայմանավորված է նրանով, որ դիմացինը
սխալ է մեկնաբանում մյուսի վարքը՝ կիրառելով օրինակելիության (ռեֆերենտության) սեփական ֆրեյմը (կամ հաղորդակցային ոճը) և ոչ թե դիմացինի
իրական միտումները:
Վերոնշյալ

մոտեցումը բավականին ընդունված է, հայտնի, քանի որ

գենդերային երկու մշակույթների ենթադրությունը համապատասխանում է
մշակութային գերակա կարծրատիպին, որում առկա են

գենդերային երկու

հակադիր դերեր: Տղամարդկանցից ակնկալվում է հաստատակամ, ուժեղ և
մրցակցային լինել և առաջնորդել, իսկ

կանանցից՝

լինել սատարող,

խնամատար ու համագործակցող:
Մոտեցման այլաձևումներ (վարիացիաներ) կան, որոնք հայտնի էին
Մալցի

և

Բորքերի

աշխատանքից

շատ

ավելի

վաղ

կատարված

ուսումնասիրություններում: Լեզվաբան Ռոբին Լակոֆֆը (1975) առաջադրել
էր տեսություն, որում նշում էր, որ կանայք և տղամարդիկ ունեն երկու
առանձին լեզվական ոճեր, բայց, Մալցի և Բորքերի մոտեցմանը հակառակ,
Լակոֆֆը պնդում էր, որ պատճառը սոցիալական դերերի անհավասարությունն է: Նրա կարծիքով՝
վտանգի և թուլության

կանանց լեզվական

ոճերն արտացոլում են

զգացումներ՝ որպես երկրորդ կարգի քաղաքացիներ

այնպիսի մշակույթում, որտեղ գերիշխում է տղամարդը: Նա նկարագրում էր
կանանց ոճը որպես պակասորդ (դեֆիցիտ), որը որոշակի դեպքերում
կիրառում է կանացի բառարան (առավել հստակ բառեր՝ գույների համար),
պակաս անհարգալից, այսպես կոչված, դատարկ ածականներ (համով կամ
մռութիկ) և հարցական հնչերանգ ունեցող բառեր ու հարցական բնույթի
նախադասություններ (Ես կարծում եմ, որ մենք դա պետք է անենք, այնպես
չէ՞…):
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Լակոֆֆի տեսությունը մեծ ուշադրության է արժանացել հանրային
մամուլի կողմից ( Psychology Today, The National Enquirer ), և նշանակություն
չուներ

անգամ,

որ

այն

հիմնված

էր

ենթադրությունների

և

ոչ

թե

համակարգային հետազոտության վրա։ Չնայած դրան՝ Լակոֆֆի տեսությունը
հիմք է դարձել 30 տարվա հետազոտությունների համար, ըստ որոնց՝ կնոջ ու
տղամարդկանց խոսելաձևերը տարբերակվում են։
Հետազոտության պակասի պայմաններում լեզվական տարբեր ոճերի
հաստատումը տարիներ հետո իրականացվել է սոցիոլեզվաբան Դեբորա
Թաննենի կողմից, ով

մտավ հանրային ոլորտ իր միջազգայնորեն հայտնի

գրքի շնորհիվ՝ «Դու պարզապես չես հասկանա: Կանանց և տղամարդկանց
զրույց» վերնագրով (1990):
Թաննենը
որպեսզի

կիրառել է Մալցի և Բորքերի երկմշակույթ տեսությունը,

բացատրի

տարբերություն

նրա

գենդերային
այլ

հաղորդակցության

աշխատությունների՝

այս

խնդիրները:

գիրքը

Ի

հիմնված

է

անեկդոտային օրինակների ու ինքնադիտարկումների և ոչ թե հետազոտությունների

վրա:

Թաննենի

կարծիքով՝

կանանց

հաղորդակցության

ոճը

լավագույնս քննադատվում է զեկույցային (ռապորտային) զրույցներում,
զրույցներ, որոնք կենտրոնանում են ոչ թե հարաբերությունների ստեղծման,
այլ մարդու հետ համագործակցելու, կարեկցանք ցուցաբերելու և նման այլ
գործողությունների վրա: Տղամարդկանց հաղորդակցության ոճը լավագույնս
արտահայտվում է զեկույցային (ռապորտային) զրույցներում,

զրույցներ,

որոնց հիմքում առաջադրանքների կատարման գործիքակազմն է, հաստատակամությունը և մրցակցությունը:
Երբ անհատները, որոնք ներկայացնում են հաղորդակցության այս երկու
ոճը, միավորվում են, արդյունքը լինում է անհամաչափ (ասիմետրիկ)
հաղորդակցությունը: Նրանք խոսում են հակադիր դիրքերից: Այս տեսության
գործնական կիրառությունն այն է, որ եթե անհատը գիտակցում է տարբեր
ոճերի առկայությունը, նրանք առավել լավ կհասկանան, թե ինչու են
գենդերացված հաղորդակցությունները տեղ գտնում և առավել լավ ընկալվում:
171

Այնուամենայնիվ,

երբ

երկմշակույթ

տեսությունը

նկարագրում

է

կանանց՝ որպես առավել հարմարվող, համագործակցող ոճի և տղամարդանց՝
որպես առավել անկախ, մրցակցային ոճի, այն օրինականացնում է հարաբերությունների սոցիալական սպասումները՝ նպաստելով արական սեռի գերակայության հաստատմանը: Դիտարկենք կոնֆլիկտի կառավարման օրինակ:
Թաննենի կարծիքով՝ տղամարդկանց ոճը փորձում է ինքնուրույն կարգավորել
խնդիրը, կանայք առավել շատ են հակված համագործակցության, որն իրենց
դարձնում է առավել կախյալ։ Դրա արդյունքում նրանք ինքնուրույն առավել
քիչ արդյունքների են հասնում:
Չնայած երկմշակույթ տեսությունն առաջարկում է մասնակիցների
շփման

միտումների և ոճերի նկարագիր, որը կարող է բնորոշ լինել

մարդկանցից շատերի համար, այն չի ուսումնասիրում դրանց սոցիալական
հետևանքները կամ ազդեցությունները: Թաննենի հետագա ակադեմիական
աշխատանքները (1994) նշում են, որ անհատը չի կարող ուսումնասիրել
գենդերային տարբերությունները (որոնք սոցիալական ինքնություններ են)
հնարավոր գերակայությունից առանձին: Նա պնդում է, որ խմբային գերակայությունը ծագում է խմբային տարբերություններից, և այդ միտումը ոչ միշտ է
նույն ազդեցությունն ունենում:
Հաղորդակցության մի շարք ֆեմինիստ մասնագետներ և լեզվաբաններ
քննադատում են

երկմշակույթ տեսությունը, քանի որ այն չի դիտարկում

ազդեցությունները, ինչպես նաև քննության է առնում միայն գենդերային
երկու

մշակույթներ՝

այդպիսով

նշանակալի

դարձնելով

կանանց

և

տղամարդկանց: Այն հաշվի չի առնում գենդերային տարբերությունները,
որոնք նշել էին մարդաբանները տարբեր աշխատություններում: Ինչպես
կարելի

է

տեսնել

3-րդ

գլխում,

երկմշակույթ

մոտեցումը

հաջորդող

հետազոտություններում այնքան էլ չի սատարվել: Այն նաև հնարավոր չէ
կիրառել

կանանց

ու

տղամարդկանց

միջև

առավել

լուրջ

խնդիրները

բացատրելու համար: Ըստ լեզվաբան Մերի Քրոֆորդի՝ համակարգային
բռնությունը կանանց դեմ չի կարող բացատրվել հաղորդակցային ոճերի պարզ
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տարբերությամբ (1995): Դա իշխանության անհավասարության և

ոչ թե

գենդերային(սեռային) տարբերության արդյունք է ( Dworkin, 1993 ): Երբ հետազոտողները դիտարկում են գենդերացված (սեռականացված) բռնությունը որպես ոճային տարբերություն, բռնարարի պատասխանատվությունը վերանում
է:
Ամփոփելով

մեկնաբանող

(նկարագրողական)

մշակութային

տեսությունները՝ եզրակացնում ենք, որ վերջիններս շեշտադրում են գենդերը
որպես մշակութորեն կառուցակցված իրողություն, բայց ընդհանուր առմամբ
միտված չեն քննադատաբար դիտարկելու դրա կառուցակցման պայմաններն
ու դրանց ազդեցությունը մարդկանց խմբերի վրա:

Պատմական հռետորական կիրառություններ
Երկմշակույթ տեսությունը դրսևորվել է պատմականորեն կանանց ու
տղամարդկանց տարբեր, բայց հավասար առանձնահատկությունները

ներ-

կայացնելիս։ Օրինակ՝ 18-րդ դարում ռեմոնստրանտները (կանայք, որոնք դեմ
էին կանանց քվեարկությանը) պնդում էին, որ իրենց կարգախոսն է՝ «Տուն,
դրախտ, մայր» ( Jablonsky, 2002 ): Ռեմոնստրանտների կարծիքով՝ ճիշտ
բնավորության կանայք ավելի լավ կկարողանան ազդել հանրային քաղաքականության վրա այլ միջոցներով, քան քվեն է: Հանրային ոլորտը, որը «բիզնեսի, քաղաքականության և մասնագիտությունների ասպարեզ է», տղամարդկանց

աշխարհն

է,

մինչդեռ

«մասնավոր

ոլորտը՝

սիրո

դոմեյնը

(ասպարեզը), տունը և ընտանիքը, կանանց աշխարհն է» ( Jorgensen-Earp,

1990):
Չնայած ռեմոնստրանտների վաղ պնդումները շեշտադրում են որոշակի
սկրիպտեր, որ կանանց համապատասխան վայրը տունն է, 1890-1920-ական
թվականներին նրանց մոտեցումները փոփոխվեցին։ Ըստ դրանց՝ չնայած
նրան, որ կանայք ունեն իրենց դերը հանրային կյանքում, նրանք չեն
պատկանում

քաղաքական

ոլորտին
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(Thurner,

1993 ):

Փաստորեն՝

ռե-

մոնստրանտները պնդում էին, որ կանանց քվեարկելու իրավունքը կարող է
վտանգի

տակ

դնել

արդյունավետ

հանրային

պաշտպաններ

լինելու

հանգամանքը: Ռեմոնստրանտները չէին հավատում, որ կանայք սոցիալական
ազդեցություն

չունեն:

Փոխարենը

նրանք

կարծում

էին,

որ կանանց

տարանջատիչ հաղորդակցական հմտությունները ոչ թե որպես քաղաքական
ճարտասանության (հռետորիկայի) գործիք են, այլ լավագույնս ներկայացված
են տղամարդկանց հետ հարաբերություններում: Կանանց և տղամարդկանց
երկու մշակույթները նշանակում են երկու իրականություն՝ մասնավոր ու
հանրային:

Ժամանակակից հռետորական կիրառություններ

Այն գաղափարը, որ կանանց հաղորդակցության ոճը ներկայացնում է
յուրահատուկ

մշակույթ,

նաև

հիմք

է

հանդիսանում

հռետորական

վերլուծության համար: Չնայած ոչ այնքան երկմշակույթ, բայց նմանատիպ
մի վերլուծություն առաջադրվել է Քարլին Քորս Քեփբլի (1973) հոդվածում՝
«Կանանց ազատականացման հռետորիկա: Հակադրում» վերնագրով, որը
ներկայացնում է հարաբերականորեն համապատասխան օրինակներ, թե
ինչպես են գենդերի (սեռի) մշակութային կառուցակցումները ազդում կանանց
հաղորդակցային սկզբունքների վրա:
Քեմփբլի (1993) էսսեն հաղորդակցության ուսումնասիրությունների
տեսանկյունից կանանց երկրորդ շարժման առաջին վերլուծություններից
մեկն է։ Նրա առաջնային պնդումն այն է, որ ավանդական տեսություններն ու
մոդելները հռետորիկ առումով չեն կարող բացատրել, թե որոնք են շարժման
հռետորական նպատակները, քանի որ

դրանք հիմնված են արական

հաղորդակցության մոդելների վրա: Քեմբլը շարժումը ներկայացնում է որպես
հաղորդակցության տարանջատիչ ձև, որը ձևավորվել է սպիտակամորթ
կանանց

ավանդական

մշակութային
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արժեքների

հաղորդակցման

արդյունքում.

«Կանանց

ազատականացման

հռետորիկան

մերժում

է

ավանդականորեն առաջարկվող հռետորային ոճաբանության հասկացությունները՝ որպես փորձագետի կամ առաջնորդի համոզմունք և որպես յուրահատուկ

ծրագրերի

ընդունելության

դրդում

կամ

խմբային

գործողութ-

յուններում ներդրում»:
Կին առաջնորդները 1960-ական թվականներին մերժեցին համոզումը և
ինստրումենտալ հնարքը՝ փոխարենը

հիմնվելով համագործակցության ու

կարեկցանքի վրա: Մասնավորապես գիտակցությունը բարձրացնող խմբերը
մի տարբերակ էին՝ կողմնորոշված հաղորդակցությունն արտահայտելու
համար: Դրանք փոքր խմբերի, առաջնորդներ չունեցողների հանդիպումներ
էին, որոնցում յուրաքանչյուր անդամ խրախուսվում էր արտահայտել իր
զգացմունքներն ու փորձը: Նպատակն էր ստեղծել իրազեկություն կիսվող
փորձի միջոցով, որը համարվում էր

անհատական խնդիր (անհատական

դեֆիցիտ), ինչը պայմանավորված էր կին լինելու հանգամանքով ( Campbell,

1973):
Քեմփբլը իր հռետորական ոճի նկարագրությունում հստակեցնում է, որ
նպատակների զուգահեռումը բնորոշ է կանանց մշակույթին՝ «աֆեկտի
հաստատում, անհատական փորձի վալիդացում, ինքնաներկայացման և
ինքնաքննադատության կարիք, երկխոսության արժեք, անկախ, անհատական
որոշումների կայացման նպատակադրում»: Այնուամենայնիվ, անգամ այս
հռետորիկան, որն արտացոլում է, թե ինչը կարող է համարվել
ավանդական

մշակույթի

դիտարկում,

նաև

ենթադրում

է

կանանց

հակադրում

հայրիշխանական համակարգին:

Մշակութային քննդատական մոտեցումներ
Քննադատական մշակութային և մշակութային նկարագրական մոտեցումները մոտեցումները տարբերվում են իրարից նրանով, որ ենթադրում են
վերլուծության

տարբեր

մոտեցումներ:
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Նկարագրական

մոտեցումներում

հետազոտողները կենտրոնանում են մշակութային տարբերությունների վրա և
չեն դիտարկում դրանք որպես իշխանության կառուցակցման գործիքներ:
Հիմնականում

իշխանության

անհավասարությունները

դիտարկվում

են

որպես գենդերի (սեռի) արդյունք և մշակութային այլ ինքնությունների
տարբերություններ:
Քննադատական

մշակութային

մոտեցումներում

հետազոտողները

փորձում են ապակառուցակցել, մասնակցել կամ քննադատաբար ուսումնասիրել մշակութային արժեքներով ստեղծված տարբերություններն ու անհավասարությունները: Նրանք կենտրոնանում են հնարավոր բացատրությունների վրա, որոնք կարող են հիմնավորել սոցիալապես ստեղծված տարբերություններն ու նմանությունները: Այս բացատրությունները շեշտադրում են
հեգեմոնիան (տիրապետությունը), իշխանությունը և ստատուսը (կարգավիճակը): Գենդեր (սեռ) և սոցիալական այլ ինքնությունները դիտարկվում են
ոչ թե որպես անհատին, այլև սոցիալական համակարգին և կառուցվածքներին
համապատասխանող երևույթներ: Գենդերը (սեռը) վերագրվում է անհատներին սոցիալական համակարգի կողմից, ինչը մարդկային վերահսկողությունից դուրս է: Հաշվի առնելով նշված հանգամանքը՝ կարելի է ենթադրել,
որ գենդերը ոչ թե միայն անհատն է, այլև նրա կատարած գործողությունները:
Քննադատական մշակութային մոտեցումները նաև յուրահատուկ են
նրանով,

որ դրանք

կենսաբանական,

փորձում

են

հոգեբանական

արհեստականորեն

և

մշակութային

սահմաններ

մոտեցումների

գծել
միջև:

Աշխատանքներն այստեղ միջկարգապահական (միջդիսցիպլինար) են: Որպես
այդպիսիք՝ դրանք ներառում են տարբեր դրույթներ կենսաբանությունից,
հոգեբանությունից, հաղորդակցային տեսություններից, սոցիոլոգիայից, լեզվաբանությունից

և

գրեթե

բոլոր

այլ

հարակից

գիտակարգերից:

Քննադատական մշակութային մոտեցումները նկարագրում են նաև ակադեմիական ու ակտիվիստական մտքի համադրումը՝ պոստմոդեռնիստական
տեսություն, մարքսիզմ, ֆեմինիզմ, տղամարդկանց ուսումնասիրություններ և
այլն: Տեսություններն անվանակոչելու փոխարեն կփորձենք ներկայացնել, թե
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ինչպես են տեսությունները կառուցակցվում միմյանց վրա՝ տալով նոր
տեղեկատվություն:

Տեսությունների

ներկայացման

հաջորդականությունն

այստեղ միտումնավոր է: Առաջին մոտեցումները, ինչպիսիք են դիրքորոշման
տեսությունը և սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմը, համարում են ինքնության
գոյությունը որպես դիմային արժեք: Վերջին մոտեցումները, մասնավորապես
պոստստրուկտուրալիզմը, պրոբլեմիտիզացնում են ինքնության

հասկա-

ցությունը՝ դիտարկելով այն որպես հեղհեղուկ և հարաբերականորեն սահմանված միկրո (միջանձնային) և մակրո (ինստիտուցիոնալ, մշակութային)
պրակտիկա: Մենք ներկայացնում ենք այս մոտեցումների խմբավորումները
վերջում, քանի որ այն գենդերի (սեռի) վերաբերյալ համեմատաբար նոր
մոտեցում է, որը նաև առնչվում

է ռասային, դասակարգին, սեռական

կողմնորոշմանը:

Դիրքորոշման տեսություն
Այս տեսությունը առաջ է քաշվել գերմանացի փիլիսոփա Գեորգ Վիլհելմ
Ֆրիդրիխ Հեգելի կողմից՝

ստրկության սոցիալական ինստիտուտը բացատ-

րելու համար (1807): Հետագայում այն ադապտացվել է ֆեմինիստների

և

մշակութային ուսումնասիրման հետազոտողների կողմից՝ աֆրոամերիկուհիների յուրահատուկ մշակութային մոտեցումները,

ինչպես նաև աշխար-

հայացքի վրա սոցիալական դասակարգի ազդեցությունը բացատրելու համար
( Collins, 1986, 1990, Harding, 1998 ):
Տեսությունը գտնում է, որ սոցիալական խմբերը, որոնց անհատը
պատկանում է, ազդում են վերջինիս աշխարհայացքի վրա: Տարբեր խմբերում
ապրող անհատները ձևավորում են տարբեր հմտություններ, հաղորդակցման
նորմեր

ու

արժեքներ,

որոնք

համապատասխանում

են

այդ

խմբի

կենսագործունեությանը: Այդպիսով՝ գերակա մշակույթը, որում բոլոր խմբերը
գոյություն ունեն, խմբի անդամների կողմից նույնական չի ընկալվում: Այն
խմբի

անդամները,

որոնք

պատկանում
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են

առավել

մեծ

սոցիալական

իշխանություն
տղամարդիկ,

ունեցող

խմբի

(ինչպիսիք

հետերոսեռականները

կամ

սպիտակամորթներն
միջին

ու

բարձր

են,

խավը)

վալիդացվում են ավելի շատ, քան մարգինալացված խմբերը: Նրանք, ովքեր
մարգինալացված խմբերում են, պետք է սովորեն լինել երկմշակույթ կամ
գործեն այնպես, որ կարողանան գոյատևել գերակա մշակույթում, չնայած որ
առկա մոտեցումն իրենցը չէ: Այդ պատճառով է, որ աֆրոամերիկուհի
ֆեմինիստները պնդում են, որ ավելի լավ կարելի է սովորել և դիտարկել
մարդու մշակութային սահմանները, երբ գերակա խմբի անդամ չես (1984):
Տեսությունը հստակեցնում է, որ գերակա խմբի կողմից իրականացված
հետազոտությունը չի կարող ընդհանրական լինել ամբողջ մշակույթի համար:
Դիրքորոշման տեսության քննադատությունն այն է, որ վերջինս չափից դուրս
ընդհանրացված է, և ըստ այդ տեսության՝ սոցիալական կատեգորիայի կամ
խմբի անդամներն ունեն նույն դիրքորոշումը կամ մոտեցումը: Անհատները
պատկանում են սոցիալական տարբեր խմբերի՝ ըստ ռասայի, դասակարգի,
գենդերի (սեռի), սեռական կողմնորոշման և այլն, և այս խմբերի հատումները
կարող են ստեղծել անհատական մոտեցումներ ու փորձ: Տեսությունը նաև
հարցականի տակ չի դնում «ինքնություն» հասկացությունը:

Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմ
Ինչպես և սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմը, սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմն առաջարկում է իմաստի կառուցակցում, որը ոչ թե պասիվ կերպով է
ընթանում, այլ այդ ստեղծագործությունը իրականանում է ուրիշների և
մշակույթի հետ շփման արդյունքում: Երկու մոտեցումների տարբերությունն
այն է, որ սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմը սոցիալապես սակավ քննադատական
է: Սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմը կենտրոնանում է այն հանգամանքի
վրա, թե ինչպես են անհատները կառուցակցում իմաստ և հարակից
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անհավասարություններ գենդերի պրակտիկայում: Այս պարագայում գենդերը
դիտարկվում

է

որպես

սոցիալական

ինստիտուտ:

Որպես

այդպիսիք՝

իշխանության ու ուժի գերակշռության (հեգեմոնիայի) հարաբերությունները
դառնում են կենտրոնական ուսումնասիրման սուբյեկտներ ( Marecek, Crawford

& Popp, 2004, Weatherall, 2002 ):
Ըստ

լեզվաբան

կոնստրուկցիոնիզմը

Մերի
դիտարկում

Քրոուֆորդի
է

(1995)՝

գենդերը

«սոցիալական

որպես

սոցիալական

կոնստրուկտ՝ իմաստների համակարգ, որը կազմակերպում է հաղորդակցություններն ու ղեկավարում իշխանության ու ռեսուրսների նկատմամբ հասանելիությունը: Այս տեսանկյունից գենդերը համարվում է ոչ միայն անհատի
հատկանիշ

(ատրիբուտ),

այլև

շփումների

իմաստավորում:

Գենդերը

գոյություն ունի ոչ թե անհատապես, այլ շփումներում: Այն կոնցեպտուալացվում

(սահմանվում) է որպես բայ և ոչ թե որպես գոյական»: Սա

նշանակում է, որ երբ մեկը խոսում է մի խմբի կողմից մյուսին ղեկավարելու
միտման մասին, ապա զրուցակիցը չի մեղադրում յուրաքանչյուր անհատի
առանձին-առանձին,

լինի

դա

սպիտակամորթ,

թե

հարուստ

մարդ,

միտումնավոր գերակա լինելու համար կա՛մ մեղադրում է յուրաքանչյուր
կնոջ, մեքսիկացուն, սևամորթին, կա՛մ աղքատ մարդուն՝ ենթակա լինելու
համար:
Հայրիշխանության, ռասիզմի, և դասակարգային անհավասարության
մշակութային համակարգերը

կարևոր դեր են խաղում գենդերի, ռասայի,

սոցիալական դասակարգի, սեռական կողմնորոշման և այլ ինքնությունների
կառուցակցման հարցում, բայց դրանք չեն կարող ամբողջությամբ վերահսկել
այդ

ստեղծված

կառուցակցումների

ուղղությունները՝

պահպանելով

համակարգերը ( Gergen, 1994): Այնուամենայնիվ, քանի որ գերակա խմբի
անդամները շահում են չվաստակած առավելություններից, սոցիալական
արդարությունը կախված է այն անհատներից, որոնք հաստատում են այդ
անհավասարությունները:
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Հաղորդակցային ռազմավարություններ

Այս

մոտեցումը

մոտեցումների

խմբի

տարբերվում
այլ

է

մոտեցումներից,

քննադատական
քանի

որ

մշակութային

կենտրոնանում

է

մասնավորապես հաղորդակցության վրա: Մենք այն այստեղ ենք դիտարկում,
քանի որ հաղորդակցային ռազմավարությունը բացահայտում է այն ձևերը, թե
ինչպես է անգամ միջանձնային հաղորդակցությունը քաղաքական բնույթ
ստանում:

Այն

ցուցադրում

է,

որ

հաղորդակցվողները

ոչ

թե

կյանքի

հանգամանքների պասիվ ընդունողներ են, այլև ակտիվ դեր են տանում իրենց
իրականությունները ստեղծելիս:
Սոցիոլեզվաբանության և հաղորդակցության տեսության շատ հետազոտողներ գտնում են, որ ոճային տարբերությունները հաղորդակցության մեջ ոչ
միայն

պարզապես

տարբեր

խմբերի

սոցիալականացման

կենսափորձի

արդյունք են: Փոխարենը նրանք պնդում են, որ հաղորդակցությունը նպատակակենտրոն է, ռազմավարական ( Kellerman, 1992 ): Լեզվաբաններ, մարդաբաններ Պենելոպ Բրաունը ու Ստեֆեն Լեվինսոնը

կիրառում են «ռազմա-

վարություն» բառն առավել լայն իմաստով (1987): Մարդիկ զարգացնում են
հաղորդակցության ռազմավարությունները, որոնք օգնում են իրենց լինել
առավել արդյունավետ իրենց կյանքի յուրահատուկ իրավիճակներում:
Ռազմավարությունները կարող են լինել գիտակցված կամ չգիտակցված
( Kellerman,

1992 ):

Ռազմավարությունները

կարող

են

վերածվել

առօրեականության, երբ կորչում է դրանց առաջնային վարքային ռացիոնալությունը, բայց ինքնակա (ավտոմատ) վարքը պահպանվում է: Այս մոտեցումը
բացատրում է

ոչ միայն անհատական վարքը, այլև

խմբային պատկանե-

լիության տարբերություններն ու անհատական առավելությունները: Քանի որ
կանայք ու տղամարդիկ, սևամորթներն ու սպիտակամորթները, լեսբիները,
գեյերը, երկսեռականները, տրանսգենդերները կամ հետերոսեռականները,
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աղքատներն ու հարուստները որպես խմբեր տարբերվում են սոցիալական
գործոնների տեսանկյունից, նրանք ձևավորում են տարբեր ռազմավարություններ՝ արդյունավետ լինելու համար: Չկա մեկ ընդհանուր, բոլորին
ծառայող հաղորդակցական ռազմավարություն։
Եթե անհատը ենթակա է իր աշխատավայրում, կամ կինը արական
գերակայություն ունեցող կազմակերպությունում է ենթակա, ապա այդ
անհատը կիրառելու է առավելապես անուղղակի, քաղաքավարի մարտավարություններ, որպեսզի ձեռք բերի իր հաղորդակցական նպատակի արդյունքը,
քան անհատը, որն առավել մեծ օրինական (լեգիտիմ) իշխանություն ունի այդ
իրավիճակում: Անհատը, որն ունի օրինական (լեգիտիմ) իշխանություն,
այսինքն՝ հանրային միջավայրում նրա խոսելու իրավունքը հարցականի տակ
չի դրվում, արտահայտվելիս կարող է առավել ուղղակի մեխանիզմ կիրառել
( Jamieson, 1995, Kramarae, 1981 ): Տղամարդիկ, որոնք կանխատեսվում են լինել
հաստատակամ և ուժեղ, առավել հավանական է, որ կլինեն ուղղակի առավել
արդյունավետ, կկիրառեն հաստատակամ հաղորդակցային ռազմավարություններ․ այդպես պակաս առնական չեն դիտարկվի: Նմանապես կանայք,
որոնք կիրառում են ուժեղ, ուղղակի ռազմավարություններ, կարող են
դիտարկվել որպես սակավ կանացի՝ սպիտակամորթի չափանիշներով, և
նրանց հաղորդագրությունը կարող է լինել սակավ արդյունավետ: Իհարկե,
սրանք

մշակութային

տարբերություններ

են:

Օրինակ՝

չինական

ու

ճապոնական մշակութային ոճերը առավելապես անուղղակի են, բայց անգամ
այս մշակույթներում տղամարդկանց առավել բնորոշ է ուժեղ ոճի կիրառումը,
քան կանանց:
Այսպիսով՝ սոցիալական կարգավիճակը օգնում է հասկանալ գենդերային հաղորդակցությունը: Ոչ գերակա խմբերի անդամները կարող են ադապտացնել ոճեր, որոնք սովորաբար առնչվում են գերակա խմբերին, ինչպիսիք
են

միգրատների

(ադապտացումը)
եկող

մարդկանց

կողմից

գերակա

մշակույթի

լեզվի

հարմարեցումը

հյուրընկալ երկրներում կամ ցածր տնտեսական խավից
կողմից

առավել
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բարձր

խավի

ելույթային

ոճի

ադապտացումը: Սա կոչվում է «կեղծման» փորձ: Նրանց ջանքերը կարող են
դրականորեն ընդունվել կամ չընդունվել գերակա խմբի անդամների կողմից:
Անհատները, որոնք փորձում են ստեղծել յուրահատուկ ինքնություններ
խմբային սպասումների շրջանակներում, կարող են համադրել խմբում
ընդունված և արտախմբային ռազմավարությունները:
Հաղորդակցության ռազմավարությունների մոտեցումը կիրառական է,
քանի որ չի դիտարկում գենդերային սեռային տարբերությունները որպես
դեֆիցիտ (պակասություն) կամ որպես սոցիալականացման պասիվ գործընթաց: Փոխարենը մարդիկ դիտարկվում են որպես ռացիոնալ խոսնակներ,
ունակ են կիրառելու իրենց համար հասանելի ու արդյունավետ հաղորդակցության ռազմավարություններ: Այս մոտեցման սահմանափակությունն այն է,
որ

դրանով

գրեթե

անհնար

է

որոշել

առանձին

խմբերի

ուժային

հարաբերությունները ու ստանալ ուղղակի կապեր մարդկանց ոճերի և
իրավիճակներում դրանք ենթադրող նպատակների միջև:

Գենդերը՝ որպես դերակատարում

Գենդերային դերակատարման մոտեցումը մենք ներկայացրել ենք 1-ին
գլխում կենտրոնական գենդերային (սեռային) հաղորդակցությունը ուսումնասիրելիս: Ինչպես հաղորդակցային ռազմավարությունների մոտեցումը, այն ևս
առաջ է քաշում այն գաղափարը, որ անհատները մասնակցում են իրենց
անհատական ու խմբային ինքնությունների կառուցակցմանը ամենօրյա
գործողությունների

կամ

գենդերի

(սեռի)

վերաբերյալ

մեջբերումներով:

Հիշատակման վրա կենտրոնացումը բացահայտում է թվացյալ անգիտակցական գործողությունների ուժը, որոնք առնչվում են գենդերային (սեռային),
ինչպես նաև հատվող ինքնությունների նորմերին: Չնայած փիլիսոփա Ջուդիթ
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Բաթլերի աշխատությունները (1990a, 1990b, 1993, 2004) էական ներդրում
ունեն այս մոտեցման իրազեկման վերաբերյալ, դերակատարման տեսությունները առավելապես զարգացրել են իրենց տեսությունը հաղորդակցային
տեսությունների դաշտում: Կարևոր տարբերություն կա Բաթլերի գործողության ու հաղորդակցային հեղինակների դերակատարման միջև: Գործողությունը վերաբերում է առօրյա, ոչ գիտակցված գենդերային պրակտիկային,
որում հաստատությունն ու մտադրությունը խաղում են սահմանափակ դեր, և
որտեղ գենդերի կատարումը չի ներկայացվում որպես դերակատարում:
Դերակատարումը վերաբերում է այնպիսի իրադարձությանը, որի թեման
կազմում են հիմնականում ստեղծագործականը, խաղայինն ու քաղաքականը
( Conquergood, 1992, HopKins, 1995 ):
Հոդվածների, գրքերի շարքն ու մեկնաբանող դերակատարումները,
որոնք ներառված են «Text & Performance Quarterly» ամսագրում, ամրագրում
են գենդերային
ռասայի,

կենսափորձի բազմազանությունը, որոնք կապվում են

ազգային

պատկանելիության

(էթնիկության),

սոցիալական

դասակարգի, սեռական կողմնորոշման և այլ ինքնությունների հետ: Քանի որ
այս մոտեցումը տեղակայում է գենդերը «մարմնում», հետևաբար դրան
կանդադառնանք 4-րդ գլխում։

Բազմառասայական և գլոբալ ֆեմինիզմ

Գիտնականներն ու ակտիվիստները, որոնք ուսումնասիրում են գենդերը
(սեռը) գլոբալ ֆեմինիզմի ու բազմառասայական ֆեմինիստական տեսությունների ներքո, սառեցնում են այն պատճառները, ըստ որոնց՝ գենդերը (սեռը)
պետք է դիտարկվի մշակութային ու համընդհանուր (գլոբալ) մոտեցումներով:
Նրանց դիրքորոշումն այն է, որ առանձին գենդերացված փորձը չի կարող
սահմանել կանանց ու տղամարդկանց, և մշակույթի նորմերը չպետք է
ներկայացվեն որպես կանանց ու երեխաների իրավունքների բարելավման
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հիմք: Իրավաբանության պրոֆեսոր Իզաբել Գաննինգը (1997) հարցն այսպես է
դնում. «Նրանք, ովքեր համառ ընկալողներ լինելու փոխարեն դատում են այլ
մշակույթներն իրենց մշակույթի էթնոցենտրիկ դիտանկյունից՝ համարելով
իրենց

մշակույթը

նորմ,

պետք

է

վերածվեն

«համաշխարհային

ճանապարհորդների»: Համաշխարհային ճանապարհորդներ լինել նշանակում
է լինել ազգագրագետներ, որոնք կարող են այլ մշակույթը դիտարկել ներքին
դիտանկյունից: Սա պահանջում է այլ մշակույթի դիտարկում, ոչ թե
քննադատական մոտեցման առաջադրում, օրինակ՝ ինչպես է մեկ մշակույթը
նպաստում

այլ

մշակույթների

ճնշմանը:

Այս

մոտեցման

հեղինակները

ընդգծում են գենդերային կենսափորձերի, մասնավորապես ռասայական
փոքրամասնությունների ձայները արևմտյան և ոչ արևմտյան մշակույթներում, ոչ ինդուստրալացված և ոչ կապիտալիստական երկրներում: Նրանք
պնդում են, որ արևմտյան սպիտակամորթ, կրթված ֆեմինիստները ամենամեծ
փորձն ունեն և սխալական են, երբ ենթադրում են, որ իրենց մոտեցումը
տարածվում է բոլորի վրա՝ մասնավորապես նշելով, որ մնացած կանայք
պասիվ են, հետամնաց, չլուսավորված, ճնշված, անկիրթ և օգնության կարիք
ունեն:
Չանդրա Թալթադե Մոհանտին իր

«Ֆեմինիզմ առանց սահմանների»

վերնագրով հայտնի գրքում (2003) հստակեցնում է արևմտյան սպիտակամորթ
ֆեմինիստների ուսումնասիրությունների ձախողումները երրորդ աշխարհի
ու

ոչ

սպիտակամորթ

կանանց

հարցում.

«Ֆեմինիզմի

սահմանումը

բացառապես գենդերացված եզրույթներով ենթադրում է, որ «կին» լինելու
գիտակցությունը ոչ մի կապ չունի ռասայի, դասակարգի, ազգության կամ
սեռականության հետ, միայն գենդերով է պայմանավորված: Բայց ոչ մեկը
բացառապես «չի դառնում կին» (Սիմոնե Դե Բովուարի մոտեցումը), քանի որ
իգական

է:

Կանացիության

գաղափարախոսությունները

նույն

կերպով

կապված են դասակարգի ու ռասայի հետ այնքանով, որքանով սեռի:
Այսպիսով՝ ամերիկյան ստրկության ժամանակաշրջանում սպիտակամորթ կանանց կառուցակցումները՝ պարկեշտ, տնային և բարոյապես մաքուր
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հատկանիշներով, ուղղակիորեն հակադրվում են սևամորթ ստրուկ կանանց,
որոնք դիտարկվում են որպես անբարո և պլանտացիաների «հասանելի»
աշխատողներ: Սա համակարգային մի շարք ցանցերի հատում է, որոնց թվում
են՝ դասակարգը, ռասան, հետերոսեռականությունը, ազգությունը, ապա նաև
դիրքը՝ որպես կին»:
Մոհանտին (2003) ստիպում է բոլորին ճանաչել «մեկ ընդհանրական
եզրույթի տարածումը
(հոմոգեն

կանանց վրա՝

կատեգորիա)

երրորդ

որպես

համասեռ

աշխարհի

և

հասկացություն

համապատասխան

բազմակիություն ունեցող վայրերում, որտեղ կան սոցիալական դասակարգի
տարբեր խմբեր և ազգային (էթնիկ) շրջանակներ՝ այդպես

դուրս թողնելով

պատմական ու քաղաքական կողմերը»: Միայն սեռի մոտեցումը տղամարդկանց

դարձնում

է

երրորդ

աշխարհի

կանանց

հարցում

ճնշումներ

իրականացնողներ, ոչ թե տնտեսական կամ գաղութային համակարգի հեղինակներ: Սա ստեղծում է որոշակի զարգացում (դինամիկա), որն անգլիացի
պրոֆեսոր Գայաթրի Չակրավորտի Սպիվակը (1988) ներկայացնում է որպես
«սպիտակամորթ տղամարդկանց կողմից դարչնագույն կանանց փրկում
դարչնագույն տղամարդկանցից»: Նշված մոտեցումը տարածելի է ոչ միայն
գաղութային ժամանակաշրջանում:
Դանա Քլաուդը (2004) ներկայացնում է Time.com-ի կողմից շրջանառվող
պատկերների վերլուծություն, որում ԱՄՆ-ի ադմինիստրացիան կառուցում էր
հանրային

աջակցություն

2001-2002

թվականների

Աֆղանստանի

պատերազմում տուժածների համար: Կենտրոնանալով կանանց քողավորված
և

ճնշված

պատկերների

վրա՝

տղամարդկանցից փրկելու համար

դարչնագույն

կանանց

դարչնագույն

գրավում էին սպիտակ տղամարդկանց՝

առաջացնելով հայրիշխանական (պատեռնալիստական) դիրքորոշում:
Այսպես կոչված երրորդ աշխարհի մարդիկ և նրանց գաղութականացումը կարող է գոյություն ունենալ ցանկացած երկրում, ներառյալ ԱՄՆում: Չինացի հեղինակ և ակտիվիստ Գլորիա Անզալդուան բացահայտել է այն
ձևերը, թե ինչպես ԱՄՆ-Մեքսիկա սահմանին ապրելը ձևավորում է մեցտեկ
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կանանց: Իր աշխատության ընթացքում նա, անգլերենն ու իսպաներենը
կիրառելով, մանրամասնում է հաղորդակցության նպատակն ու գործընթացը՝
հիշեցնելով ընթերցողին, որ ինքը սահմանին ապրող է: Քաղաքական և
անհատական սահմաներին ապրելը թույլ է տալիս ստեղծել միջավայր, որում
կարելի է մի քանի ինքնություն ցուցաբերել ( Flores, 1996, Palczewski, 1996 ):
Հռետոր

Ռակա

Շոմենը

(1996)

բացատրում

է,

թե

ինչու

հաղորդակցության ու իմպերիալիզմի ուսումնասիրությունները կարևոր են և
ինչպես կարելի է դրանց հասնել: Պոստկոլոնիալիզմը «քննադատական
մոտեցում

է,

որն

առաջնային

կերպով

փորձում

է

ներկայացնել

եվրոցենտրիզմն ու արևմտյան իմպերիալիզմի դիսկուրսները»՝ առաջադրելով
երկու հարակից հարցեր՝ «ինչպե՞ս են արևմտյան դիսկուրսներն իրացվում
իրենց ներկայացվածությամբ, և ինչպե՞ս են իրենք իրենց օրինականացնում
ժամանակակից գլոբալ իշխանության կառուցվածքները: Ի՞նչ աստիճանի են
ազգության

վերաբերյալ մշակութային տեքստերը, ինչպիսին ԱՄՆ-ում և

Անգլիայում են, խթանում նեոիմպերիալ քաղաքական պրակտիկա այս
ազգություններում»: Շոմենը բացատրում է, որ հաղորդակցության վրա
կետրոնացումը կարևոր է, քանի որ «դիսկուրսները դարձել են իմպերիալիզմի
առաջնային միջոցներից»: Չնայած «նախկինում իմպերիալիզմը «բնիկներին»
վերահսկելու

համար

էր՝

գաղութացնելով

նրանց

տարածքը,

այժմ

իմպերիալիզմը առավելապես բնիկների դիսկուրսների միջոցով է ընթանում»՝
փոփոխելով նրանց գենդերային և ազգային ինքնության ընկալումներն ու
արժեքները: Արևմտյան մեդիայի հասանելիությունը, անգլերենի տարածվածությունը (ունիվերսալությունը), այն ձևերը, որոնցով գիտնականները
սահմանում են «բնիկներին» ու «ուրիշներին», տնտեսական կախվածության
ստեղծումը և այլն,
ուշադրության

նշանակում են հաղորդակցության սկզբունքներից

կենտրոնացում

այն

հանգամանքի

պահպանվում կոլոնիալիզմը:

186

վրա,

թե

ինչպես

է

«Queer» տեսություն
«Queer» տեսաբանները հարցականի տակ են դնում եզրույթները, որոնք
կիրառվում են մշակութային մոտեցումները նկարագրելու համար՝ գենդեր

սեռ

(արական/իգական),

(իգական/կին,

արական/տղամարդ)

և

սեռականություն (հոմոսեքսուալ/հետերոսեքսուալ): Որպես հետազոտության
ձև՝ «queer» տեսությունը «գործընթաց է, որում մարդիկ շրջանառում են
այլընտրանքային

սեռականության»

իմաստ,

որը

«հասանելի

է

հիշողությունում և ձևավորվում է միասնական (կոլեկտիվ) գործունեության
միջոցով» ( Warner, 2002 ): Ուսումնասիրության ընթացքում նրանց համար,
ովքեր չեն համապատասխանում այդ նրբորեն գծված սահմաններին, «queer»
տեսությունը ստեղծում է լեզու՝ անվանում տալով նրանց, ովքեր ապրում են
այդ սահմաններից դուրս:
Վերոնշյալ մոտեցումն իր բնույթով խիստ քաղաքական է, բայց այն չի
կիրառվում որպես ընդհանուր մոտեցում գեյերին, լեսբիներին, երկսեռականներին և տրանսգենդերներին ներկայացնելու համար: Փոխարենն այն հարցականի տակ է դնում սեռի ու սեռականության հասկացության
քանի որ այն

բոլոր ձևերը,

ուղղված է սեռի նորմատիվներից բխող իշխանության

ուսումնասիրմանը, մասնավորապես հետերոնորմատիվությանը, որի մասին
խոսել ենք 1-ին գլխում։
«Queer» տեսությունը

հստակեցնում է այն մեխանիզմները, որոնցով

հետերոսեռականությունը բաղկացած է մի շարք պրակտիկաներից, որոնք
բնավ կապ չունեն սեռի հետ ( Warner 2002 ): Երբ խոսքը գնում է սեռի,
սեռականության և գենդերի վերաբերյալ, «queer» տեսությունը «վերաիմաստավորում է, թե ինչն է ընդունելի և նորմալ»:
«Queer» տեսաբանների համար ցանկությունը ուսումնասիրման հնարք է
(ֆոկուս), ներառյալ «ցանկալի սուբյեկտների կատեգորիզացիան» և այն, ինչ
թույլ է տալիս մի շարք ցանկություններ դիտարկվել որպես նորմալ, իսկ
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մյուսները՝ սխալ կամ դիվական» ( Giffney, 2004 ): Սեռական ցանկությունների,
գենդերի, սեռի և սեռական կողմնորոշման միջև կապերի ուսումնասիրմամբ
այս

տեսությունը

ընդլայնում

է

գենդերի

(սեռի)

հաղորդակցության

ուսումնասիրությունը շատ կարևոր ձևով: Օրինակ՝ անգլիացի պրոֆեսոր
Ջուդիթ Հալբերստամը գրում է տրանսգենդեր անհատների փորձի մասին: Նա
հավատացած է, որ այն կանանց ուսումնասիրությունը, որոնք արականություն

են

կիրառում,

կարող

է

առավել

մեծ

ենթադրություններ

տալ

առնականության մասին, քան տղամարդկանց ուսումնասիրությունը, որոնց
համար հասարակությունը համարում է, որ հարաբերությունը նորմալ է
(1988):
Նմանապես Հալբերստամի (2005) ուսումնասիրությունը կանանց և
տղամարդկանց մասին, որոնք մարմնավորում են առնականությունը, ինչպես
Մայք Մայերսը Ոսթին Փաուրսորմը, ցուցադրում է գենդերային նորմերի
որոշակի անհեթեթություն՝

բացահայտելով, որ «գենդերը գործում է որպես

նմանակման (իմիտացիայի) արքա, որի բնօրինակը (օրգինալը) բացակայում
է» ( Butler, 1991 ):
Պոստստրուկտուրալիզմ

Պոստստրուկտուրալիզմը հիմնվում է քննադատական մշակութային
տեսությունների վրա: Այն նաև կապված է մի շարք այլ տեսություններ հետ,
որոնք չեն ներկայացվում, ինչպիսին պոստմոդեռնիզմն է: Այս մոտեցումները
անկախ չեն միմյանցից: Ինչպես չկա զուտ մեկ տեսակի ֆեմինիզմ, այդպես էլ
չկա նույնատեսակ պոստստրուկտուրալիզմ: Պոստստրուկտուրալիզմը մոտեցում է, որն ուսումնասիրում է տեքստերն ու մշակույթը: Այսպիսով՝ մենք
սահմանափակում ենք մեր քննարկումներով, թե ինչով են նման այդ
տեսությունները,

և

ինչն

է

առավել

կիրառելի

գենդերային

(սեռային)

հաղորդակցության համար: Հիմք ընդունելով լեզվաբան, հոգեվերլուծաբան
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Ջուդիթ Բեքսթերի աշխատությունը՝ մենք կարող ենք առանձնացնել 4
հիմնական մոտեցումներ։
1.

Դիսկուրսը բանավոր և գրավոր սոցիալական (գաղափարա-

խոսական) պրակտիկա է, ինչպես նաև գենդերային (սեռային) տարբերությունների ընդհանրական ենթադրությունների շարք և որպես այդպիսին՝
երաշխավորում է քննադատական մշակութային վերլուծություն:
2.

Նպատակն է ուսումնասիրել դիսկուրսը առավել փոքր, տեղային

համատեքստերում:
3.

Մարդկային ինքնությունը միջոլորտային է, բազմազան:

4.

Զրուցակիցների ինքնությունները հեղհեղուկ են: Նրանք երբեք

բացառապես իշխանություն ունեցողի կամ չունեցողի կարգավիճակում չեն:
Զրուցակիցները շարունակաբար ակտիվորեն բացահայտում են իրենց
ինքնությունները: Բեքսթերը (2006) բացատրում է, որ «իշխանությունն ինչ-որ
մեկի ձեռքում առկա սեփականություն չէ, այլ ցանցատիպ կազմակերպություն,
որը հյուսվում է սոցիալական կառուցվածքների, իմաստների, կապերի ու
զրուցակցի ինքնության կառուցակման միջոցով»: Նմանապես ինքնությունն
անհատի սեփականությունը չէ, այլ անորսալի և մշտապես փոփոխվող
հասկացություն, որը միշտ հոսում է․ երբեք ոչ ոք այն ամբողջությամբ չի
իրացնում: Ինչպես Բեքսթերն է նշում, գործընթացում ինքնության գաղափարը
նշանակում է հետևյալը. «Ցանկացած խոսքային իրադարձությունում, ինչպես
իգական, այնպես էլ արական զրուցակիցները պարբերաբար բանակցում են՝
իրենց սուբյեկտի դիրքը ճշգրտելու համար փոխկապակցված ու հաճախ
մրցակցային ինստիտուցիոնալ դիսկուրսներում» ( Baxter, 2006 ): Հետազոտության նպատակը ոչ թե այս մոտեցումից ելնելով ընդհանրացումներ անելն
է, այլև նույնականացնելը և առավել լավ հասկանալը, թե ինչպիսին է
գենդերային (սեռային) բազմազանությունը տրված ժամանակում և վայրում:
Պոստստրուկտուրալիստները,
տեսաբանները
հեղինակները

և

ինչպես

տղամարդկանց

հակադրվում

են

և

ֆեմինիստները,

ուսումնասիրությամբ

ընդհանրական
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«queer»
զբաղվող

ենթադրություններին:

Ֆեմինիստ

տեսաբան

Մարթա

Ռեյնկեն

բացատրում

է.

«Պոստստրուկ-

տուրալիզմը դիտարկում է արկղի պատրաստումը, թե ինչպես են ստեղծվում
կատեգորիաները», ինչպես օրինակ՝ «աղջիկն նա է, ով տղա չէ», և «բացառման
գործընթացների միջոցով է միայն հնարավոր պարզել, թե որն է նրա իմաստը»
(2006): Սա կտրուկ քայլ է ավանդական հոգեբանական մոտեցումներին,
ինչպիսիք են սոցիալական ուսուցանումն ու սեռական դերերը, որոնք
դիտարկում են գենդերը որպես անհատական զարգացման գործընթաց:
Պոստստրուկտուրալիզմում հետազոտողները գենդերը (սեռը) պարբերաբար
ուսումնասիրում են անհատական փորձերի և մշակութային կառուցվածքների
միջև:
Պատմական հռետորական կիրառություններ

Քննադատական մշակութային մոտեցումներն իրենց ներդրումն ունեն
հանրային ոլորտում մարդկանց տարբերություններն ընդունելու հարցում:
Երբ խումբը հասկանում է, թե ինչպես է սոցիալական կառուցվածքն իրեն
մարգինալացրել, կարող է

հարցականի տակ դնել այդ մարգինալացումը՝

պնդելով, որ այդ ենթակայությունը ոչ թե բնական, այլ քաղաքական բնույթի է:
Ի հավելում սրան՝ յուրահատուկ սահմաններում ապրողները ձևավորում են
յուրահատուկ մոտեցումներ, որոնք ընդլայնում են հանրային դիսկուրսը:
Չնայած որ Քեմփբլի կանացի ոճը սոցիալականացման գործընթացի արդյունք
է, այն նաև գիտակցական ռազմավարությունների խումբ է, որն ընդունվել է
կին հռետորների կողմից 19-րդ դարի վերջում և 20-րդ դարի սկզբում: Կանայք
կիրառում են այն բնութագրիչները, որոնք իրենց դուրս էին թողնում
հանրային

կյանքից՝

նույն

այդ

հանրային

կյանքում

սեփական

տեղը

ձևավորելու համար: Ինչպես Քեմփբլը (1989) նշում է, «շատերը ռազմավարորեն ադապտացնում էին այն, ինչ համարվում է կանացի ոճ, որպեսզի
կարողանային դիմակայել հանրային ճնշումներին»: Այն փաստը, որ Քեմփբլի
առաջ քաշած գաղափարը ցուցադրում է տեսական մոտեցումների վերափո190

խում (վարիացիա), ցույց է տալիս, որ բազմաթիվ մոտեցումներ կարող են
զուգահեռաբար

հիմք

հանդիսանալ՝

գենդերային

(սեռային)

հաղորդակ-

ցության ուղղվածությամբ ուսումնասիրություններ կատարելու համար:

Ժամանակակից հռետորական կիրառություններ

Դիրքորոշման տեսությունը, սոցիալական կոնստրուկցիոնիզմը և գլոբալ
ֆեմինիզմը հիմք են դառնում մի շարք ժամանակակից հետազոտությունների
համար: Նրանք ընդգծում են այն, թե ինչպես են սոցիալական դերերի
ռազմավարական ընտրությունները ընդլայնում հաղորդակցության տարբերակները, որոնք հասանելի են բոլոր մարդկանց համար: Հաշվի առնելով, որ
գենդերային (սեռային) տարբերությունները հաղորդակցության մեջ կարող են
դիտարկվել որպես ռազմավարական ընտրությունններ, ակնհայտ է, որ նման
ռազմավարությունները

հասանելի

են

բոլորի

համար՝

անկախ

սեռից:

Տղամարդիկ կարող են ադապտացնել կանացի ոճ, ինչպես Ջեյմիսոնն է (1988)
նշում, օրինակ՝ ժամանակակից քաղաքական գործիչներից Ռոնալդ Ռեյգանն
արել է այդպես՝ էլեկտրոնային դարաշրջանում առկա հաղորդակցության
անձնական ձևերի պահանջներին համապատասխանելու համար: Նմանապես
կին քաղաքական գործիչները կարող են ընդգծել կանացիության տարրերը,
երբ տեղի է ունենում քարոզարշավ: Օրինակ՝ Փեթթի Մյուռեյը սկսել էր իր
քաղաքական կարիերան որպես ծնող, որը դեմ էր մինչդպրոցական ծրագրերի
բյուջեի կրճատմանը: Երբ պետական օրեսնդիրներից մեկը մերժեց նրա
պահանջը, քանի որ նա «միայն սպորտային կոշիկներ հագած մայր էր», նա ոչ
թե դեմոբիլիզացվեց այս հայտարարությունից, այլև «սպորտային կոշիկներով
մայր» կապակցությունը կարգախոս դարձրեց ընտրարշավում՝

ԱՄՆ-ի

Սենատում նվաճելով իր դիրքը: Նա այս պահին նաև կիրառում է տարեկան
«Սպորտային կոշիկով մրցանակների ճաշը» կարգախոսը՝ իրենց համայնքի
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համար որոշակի գործողություններ իրականացրած մարդկանց ճանաչելու
համար։
Չնայած

շատերը

կարող

են

ենթադրել,

որ

կին

թեկնածուներն

առաջադրվելիս կիրառում են իրենց սեռային (գենդերային սպասումները),
հետազոտությունները

ցույց

են

տալիս,

որ

սա

ոչ

միշտ

է

դառնում

ռազմավարական ընտրություն: Քեյթլին Դոլանը (2005) ուսումնասիրել է արական ու իգական թեկնածուների քարոզարշավները, որպեսզի բացահայտի, թե
որքանով են առաջադրված խնդիրները համապատասխանում գենդերային
սպասումներին: Նրա բացահայտումը հետևալն է. «Ի հակադրություն ենթադրությունների՝ կանայք 2000 և 2002 թվականներին չեն կենտրոնացել այնպիսի
խնդիրների վրա, որոնք համապատասխանում են գենդերային կարծրատիպացված խնդիրների շարքին, այլ փոխարենը ուշադրության կենտրոնում
պահել են այն խնդիրները, որոնք նման էին իրենց արական մրցակիցներին»:
Այն ռազմավարական ընտրությունները, որոնք առաջադրվել են կանանց
կողմից, չեն փոփոխվում: Ինչպես Դոլանն է բացատրում, «քարոզարշավները
կարող են ենթադրել ռազմավարական խնդիրներ, թե ինչպես լավագույնս
ներկայացնել կին թեկնածուին տարբեր իրավիճակներում՝ կանանց կամ
տղամարդկանց

մրցակցությունում՝

առավել

պահպանողական

կամ

ազատական մոտեցումներ դիտարկելով, որի արդյունքում էլ ձևավորվում են
խնդիրները»:
Ամփոփելով՝ նշենք՝ մենք ներկայացրել ենք մշակութային տեսությունների վարիացիա: Այնուամենայնիվ,

դրանք բոլորը դիտարկում են, որ

անհատն ակտիվ դեր է խաղում գենդերի ու սոցիալական

այլ ինքնութ-

յունների կառուցակցման մեջ, և ենթադրում են, որ, ի տարբերություն կենսաբանության և հոգեբանության, գենդերը կարող է վարքային առումով լինել
ճկուն, այն կարող է ազդել

հասարակությունում առնական կամ կանացի

վարքի բնորոշման վրա: Եթե խմբերն ու անհատները ցանկություն են
ունենում

փոփոխել

գենդերի,

ռասայի,
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դասակարգի

և

սեռական

կողմնորոշման մշակութային համակարգերը, փոփոխությունը հնարավոր է
(անգամ, եթե հեշտ չէ):

Եզրակացություն

Վերոնշյալ գլխում մենք ընդգծեցինք առաջնային այն մոտեցումները,
որոնք կիրառվում են հետազոտողների կողմից, հայտնի մեդիայում և
մարդկանց կողմից՝ գենդերային հաղորդակցությունը բացատրելու համար:
Չնայած սրանք բացառապես հաղորդակցության տեսություններ են, բոլորն էլ
արտացոլում են հիմքում ընկած այն ենթադրությունները, թե ինչպես են
մարդիկ կոնցեպտուալացնում և խոսում գենդերի (սեռի) վերաբերյալ: Մեր
հիմնական նպատակն է օգնել ընթերցողին՝ առավել լավ նույնականացնելու
ու ուսումնասիրելու իր և ուրիշների ենթադրությունները:
Այս քննարկման ընթացքում, մենք տեսականորեն ագնոստիկ չենք եղել՝
համարելով որոշակի տեսություններ առավել համոզիչ, քան մնացածները:
Այնուամենայնիվ, մենք տեսականորեն առավել լայն հնարավորություններ
ենք

տվել։

Կախված

իրենց

ներկայացրած

հետազոտական

հարցերից՝

կիրառական նշանակություն ենք տվել բազմաթիվ, մասնավորապես հետազոտական բնույթի տեսությունների:
Հաշվի առնելով, որ գենդերը բարդ ու տարբեր է, կարևոր է բազմազան ու
ամբողջական, համակարգային (կոմպլեքս) տեսություններ դիտարկելը: Այս
պատճառով մենք առաջնորդվել ենք Նենսի Հենլիի և Քերսիս Քրամարեի (1991)
խորհրդով և հանել այն հարցը՝ արդյո՞ք գենդերը բնական երևույթ է,
մշակութայի՞ն, թե՞ դոմինացիայի ոճ: Նրանց

սոցիալական բազմակի

համատեքստի մոտեցումը ճանաչում է հատվող ինքնությունների ազդեցությունները

(սեռ,

կողմնորոշում),

գենդեր,
և

ռասա,

սոցիալական

կենսաբանությունը,
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դասակարգ

հոգեբանությունը,

և

սեռական

մշակույթը

և

սոցիալական ստորակարգությունը (հիերարխիան) ազդում են միմյանց վրա:
Այս մոտեցումը նաև զգուշացնում է, որ անհատը պետք է հիշի, որ
տարբերությունների

գոյության

ընկալումը

դեռևս

չի

ենթադրում

տարբերությունների ընկալում:
Գենդերային հաղորդակցության կենսաբանական, հոգեբանական և
մշակութային մոտեցումների դիտարկման ոչ համադրելի մոտեցումը հաշվի
առնելով՝ գալիս ենք երկու հիմնական եզրակացության՝ 1. մշակույթն ազդում
է գիտելիքի վրա, և 2. գենդերային բազմազանության մոտեցումը, ի հակադրություն գենդերային երկակիության, առավել հաջող է: Հետազոտողներն
իրենց սոցիալական և գիտակարգային ենթադրություններն ու սուբյեկտիվությունը դարձնում են ուսումնասիրման թեմա, նույն կերպ վարվում են
նաև տեսությունների ու հետազոտական մեթոդների ընտրության ժամանակ:
Կան հետազոտություն իրականացնելու և գենդերի վերաբերյալ գիտելիք
ստանալու մեկից ավելի տարբերակներ: Այն, թե ինչպես են հետազոտողները
սահմանում

գենդերի,

սեռի,

տարբերության,

սեռական

կողմնորոշման,

ռասայի ու ազգային պատկանելիության (էթնիկության) հասկացությունները,
այն մեթոդները, որ իրենք ընտրում են այդ հասկացությունները ուսումնասիրելու համար, ազդում են այն եզրակացությունների վրա, որոնք տրվում են
գենդերային (սեռական) հաղորդակցության վերաբերյալ: Այսպիսով՝ մոտեցումը պետք է ընդունի, որ առկա է գենդերային (սեռային) բազմազանություն,
որը չպետք է սահմանափակվի վերջիններիս երկակիությամբ:
Հաշվի առնելով փոփոխականների բազմակիությունը, որոնք ազդում են
նրա վրա, թե ինչպիսին կլինեն անհատները, կարևոր է, որ մեկընդմիշտ
վերանա գենդերացված հաղորդակցության միայն երկու տարբերակների
ընկալումը: Հաղորդակցությունների պրոֆեսոր Սելեստե Քոնդիթը (1998)
ընդգծում է այն չորս հիմնական առավելությունները, որոնցով օժտված է
գենդերային բազմազանության մոտեցումը:
1․

«Գենդերային բազմազանության մոտեցումը

տանում բոլոր գենդերների ու

հարգում և հոգ է

գենդերային խմբերի համար, քանի դեռ այդ
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խմբերն ուղղակիորեն վնաս չեն պատճառում կամ հակադրվում մարդու
իրավունքներին»: Ինչպես Հենլիի և Քրամարեի բազմաչափ սոցիալական
համատեքստի մոտեցման մեջ է նշվում, գենդերային բազմազանությունը
ենթադրում է, որ գենդերը ժամանակավոր ու տարածական յուրահատուկ
հաղորդակցությունների

համադրում

է,

որն

ունի

կենսաբանական,

սոցիալական և անհատական բաղադրիչներ:
2․ Գենդերային բազմազանությունը թույլ է տալիս մարդկանց խուսափել
իրենց ձախողված զգալուց

և խաղալ «իդեալական կնոջ» և «իդեալական

տղամարդու» դերեր ( Condit, 1998 ): Օրինակ՝ մինչ այդ քննարկված տեսությունները, որոնք

կնոջը ավանդականորեն վերագրում էին խնամատարի,

համագործակցության ու նրբության հատկանիշներ, ոչ միայն անտեսում են
ռասայական բազմազանությունը, այլ նաև դասակարգային ու տարածաշրջանային բազմազանությունը, ինչպես նաև անհատական հատկանիշները»:
Դրանք ոչ թե նկարագիր են, թե ինչպիսին է կինը, այլ վերագրումներ, թե
ինչպիսին նա պետք է լինի:
3․

Գենդերային

բազմազանությունը

հստակեցնում

է,

որ

հայրիշխանության համակարգերն արժեք ունեն ոչ միայն կանանց, այլև
տղամարդկանց համար՝ չնայած նրան, որ այս արժեքների ձևն ու չափը կարող
են տարբերվել: Տղամարդկանց որոշակի խմբեր շահում են այդ համակարգից
ավելին, քան մյուսները, բայց բոլոր տղամարդիկ էլ ստիպված են լինում
արական գերակայության ծանր բեռը կրել:
4․Գենդերային

բազմազանությունը

ոգևորիչ

առումով

վերակողմ-

նորոշում է մեր հետազոտությունը. «Մենք կարող ենք սկսել ուսումնասիրել
գենդերային այն փոփոխությունները (վարիացիաները), որոնք առկա են
կանանց ու տղամարդկանց տարբեր կերպով խոսելը բացատրելու փոխարեն»:
Սա շեղում է ուշադրությունը այն հանգամանքից, թե ինչպես է կին լինելը
սահմանափակում հաղորդակցությունը՝ մարդկանց ուղղորդելով

կիրառել

գենդերային տարբեր ոճեր՝ հանդիսատեսի հետ առավել հուզական, բարոյական և արդյունավետ խոսելու համար:
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Գենդերային
իրատեսական,

բազմազանության

առավել

հետաքրքիր,

մոտեցումը
առավել

տալիս

մեծ

է

դաշտ

առավել

գենդերային

(սեռային) հաղորդակցության ուսումնասիրման համար:
Գենդերային

հաղորդակցության

ուսումնասիրման

առավել

արդյունավետ ձև է վերլուծության առավել լայն մոտեցում կիրառելը, որը
կընդուներ, որ
քաղաքական

տեսությունն ու գիտելիքի կառուցակցումը հռետորական ու
գործողություններ

են,

մարդկանց

ջանքերն

են՝

այն

մեկնաբանելու, դիտարկելու կամ մերժելու նպատակով: Սա չի նշանակում,
որ առկա է օբյեկտիվ իրականություն, այլապես այդ իրականությունն իմաստ
չունի մարդկանց համար, քանի դեռ դրան իմաստ չի վերագրվել, որպեսզի այն
ստանա ակտիվ դեր կառուցակցման ու վերակառուցակցման համար: Մեր
ընկալումները

մեր

իրականությունն

են:

Սա

ոչ

պակաս

ճշմարիտ

է

հետազոտողների համար: Սպասումների և իրականության միջև կապը
հասկանալը

մեզ

հանգեցնում

է

կատարյալ

բարոյական

պատասխանատվության հաղորդակցման ձևի ու ուսումնասիրության թեման
հասկանալու առումով։ Այն նաև ներկայացնում է հիասքանչ արկածներ, որոնց
միջով մենք անցնելու ենք գրքի հաջորդ հատվածներում։

Kim Bartel Sheehan, Controversies in Contemporary Advertising

Գենդերը և գովազդը
Ինչպե՞ս է գենդերը իմաստ ձևավորում

Կանանց հուզական (էմոցիոնալ), սեռական և հոգեբանական
հատկորոշումը սկսվում է այն պահից, երբ բժիշկն ասում է. «Աղջիկ է ծնվել»:
Շիրլի Չիսհոլմ

Տղամարդիկ շներ են, իսկ կանայք` կատուներ: Կանայք Վեներայից են,
իսկ տղամարդիկ` Մարսից: Գրողները, ռեժիսորները, հոգեբանները ու
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գովազդի մասնագետները բոլորն էլ կիրառել են այն գաղափարը, որ
տղամարդիկ

և

կանայք

տարբեր

են՝

բազմազան

պատմություններ

ձևավորելու, կոնֆլիկտ ստեղծելու, համոզիչ պատկերներ ստեղծելու համար:
Ոչ միայն գովազդի մասնագետներն են տարբեր կերպ դիտարկում կանանց ու
տղամարդկանց, այլև կանայք ու տղամարդիկ են տարբեր մոտեցումներ
ներմուծում գովազդի մեջ: Այսպիսով՝ մենք կարող ենք ենթադրել, որ կանայք
և տղամարդիկ տարբեր իմաստավորումներ են տալիս այն գովազդներին,
որոնք

դիտում

են:

Գենդերային

դերերը

փոփոխվել

են

մեր

հասարակությունում՝ սկսած 1950-ական թվականներից, և կանանց ու
տղամարդկանց

կերպարանավորումը

գովազդներում

ևս

սկսվել

է

ուսումնասիրվել հենց այդ ժամանակ: Հետազոտողները պարբերաբար փորձել
են

գնահատել

այդ

դերերը,

որպեսզի

բացահայտեն,

թե

որքանով

են

գովազդներում արտահայտվում սոցիալական փոփոխությունները:
Այս գլխում մենք կդիտարկենք, թե ինչպես են կանայք և տղամարդիկ
ընկալում գովազդն ու դրանում առկա հաղորդագրությունները, ինչպես նաև
այն, թե ինչպես են այժմ ներկայացվում գենդերային դերերը գովազդներում:
Վերջին մի քանի տասնամյակում կանանց, ինչպես որպես գումար
սպառողների, այնպես էլ որպես գումար աշխատողների դերը հասարակությունում փոփոխության է ենթարկվել: 1940 թվականին կանայք ԱՄՆ-ի
աշխատողների 20%-ն էին կազմում, մինչդեռ հիմա նրանց թվաքանակը
հասնում է 50%-ի: Ի հավելումն դրան՝ ընտանիքի կազմը փոփոխվել է ԱՄՆում. նախկինում գործող երկու ծնող ունեցողների գերակշիռ թվին փոխարինելու են եկել միածնող ընտանիքները: Այս միտումը զարգացել է 20-րդ դարի
վերջից և շարունակվում է մինչ այսօր:
Միջազգային մակարդակում իրավիճակը նույնն է: Մոտավորապես
աշխատող կանանց 70%-ը այսօր աշխատում է տանից դուրս: Կանայք տարբեր
երկրներում պրոֆեսիոնալ աշխատողների մեծ մասն են կազմում, անգամ
միջերկրածովյան երկրներում, որտեղ կանայք հիմնականում կատարում են
ստորաքարշ ու ծանր աշխատանքներ: Իսպանիայում, օրինակ, աշխատող
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երիտասարդ կանանց համամասնությունը աշխատանքային շուկայում հասել
է ԱՄՆ-ի ցուցանիշին:
Ի հավելում իրենց դերի փոփոխմանն ընտանիքում և աշխատավայրում՝
կանայք՝ որպես սպառողներ, նաև ավելացրել են իրենց իշխանությունը: Այսօր
կանայք հզոր գնող ուժ են: Նրանք են գնորդներ են կամ ազդում են
սպառողական ապրանքների 85%-ի գնման ցուցանիշների վրա (ընդ որում՝
տների

91%-ը,

մեքենաների

դեպքում՝

65%-ը):

ԱՄՆ-ում

կանայք

են

նախաձեռնում նոր բիզնեսների մոտ 70%-ը:
Կոնիտուումի հետազոտությունը ցույց է տվել, որ կանայք են տնօրինում
համընդհանուր ծախսերի 65%-ը, որը կազմում է 20 միլիարդ ԱՄՆ դոլար:
2014 թվականին Համաշխարհային բանկը կանխատեսում է կանանց եկամտի
աճ՝ ընդհանուր առումով ավելի քան 5 միլիարդով: Ամբողջ աշխարհում
կանայք

հետաձգում

են

ամուսնությունը,

որպեսզի

ավելացնեն

իրենց

կրթական և մասնագիտական աճի հնարավորությունները:

Գենդեր և տեղեկատվության տարածում
Ինչպես արդեն ներկայացվել է 2-րդ գլխում, գովազդի մասնագետները
տարածում են որոշակի հաղորդագրություններ, բայց թույլ են տալիս, որ
սպառողը դրանք իմաստավորի: Գովազդի մասնագետները հետաքրքրված են,
թե որոնք են նմանություններն ու տարբերությունները, որոնցով տղամարդիկ
ու

կանայք

ընկալում

ու

վերլուծում

են

նույն

տեղեկատվությունը:

Տարբերություններից մեկն այն է, թե ինչպես են հաղորդագրությունից իմաստ
կառուցում: Տղամարդիկ առաջին հերթին նայում են գովազդի ուղղակի
հաղորդագրությանը (օրինակ՝ «Գնի´ր այս գարեջուրը»): Կանայք նայում են
ինչպես ուղղակի հաղորդագրությունը, այնպես էլ փորձում են գտնել տարրեր,
որոնք

միավորելով՝

կարելի

է

ստանալ
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հաղորդագրության

ներքին

համատեքստը (օրինակ՝ «Գնի´ր այս գարեջուրը, և դու կլինես հայտնի

ու

հանրաճանաչ»):
Երբ արդեն գովազդի հաղորդագրությունը որոշվել է, կանայք ու
տղամարդիկ տարբեր կերպ են արձագանքում դրան: Նրանց

որոշումների

կայացման գործընթացները տարբերվում են բնույթով․ գծային կամ ոչ գծային
տեսք ունեն: Տղամարդիկ ընդունում են հաղորդագրությունը և ավելի արագ են
որոշում կայացնում դրա հիման վրա, քան կանայք: Սա պայմանավորված է
նրանով,

որ

տղամարդիկ

հաղորդագրությունը

և

հաշվի

որոշում

են

առնում

կայացնելիս

գովազդի

հաշվի

չեն

առաջնային
առնում

այլ

տեղեկատվություն: Սա բխում է նրանից, որ տղամարդկանց մոտ գծային
մտածելակերպ ու

տրամաբանություն է, և տղամարդիկ ունեն առավել

գործողությունների

վրա

կողմնորոշված

Կանայք, ի հակադրություն նշվածի,

մտածելակերպ,

քան

կանայք:

արագ վերլուծում են գովազդից

ստացված տեղեկատվությունը մի շարք մակարդակներում և մի շարք
աղբյուրներից,
տեքստային

ներառյալ
այլ

երաժշտություն,

հաղորդագրություններ:

տեսողական,
Կանայք

նաև

ձայնային

և

հակված

են

տրամադրվող տեղեկատվությունը վերլուծելիս գնահատելու և արժևորելու
այդ տարբեր աղբյուրները և միայն դրանից հետո են որոշում, թե ինչ քայլեր
անեն: Կանանց պատճառաբանման գործընթացն ավելի քիչ է գործողությունների վրա հիմնված և առավել առանձնացված է, քան տղամարդկանց
պարագայում է: Կանանց որոշումների կայացման գործընթացները բնութագրվում են որպես աստիճանական պատճառաբանման գործընթացներ,
որտեղ յուրաքանչյուր տեղեկատվության նոր մաս կառուցվում է նախորդի
հիման վրա: Այս պատճառաբանման ոչ գծային մոդելը թույլ է տալիս կանանց
մտածել ոչ թե ուղղակի գծերի, այլ փոխկապակցված գործոնների հիման վրա:
Այն դիտարկումը, որ կանայք գնահատում են իրականացնում մի շարք
աղբյուրների հիման վրա, հաստատում է պատճառաբանման այս ոճը:
Կանայք և տղամարդիկ արձագանքում են տարբեր դրդիչների, երբ
դիտում ու գնահատում են գովազդային հաղորդագրությունները: Տղամարդիկ
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դրական են արձագանքում տղամարդկանց կերպարներին, իսկ կանայք
դրական են արձագանքում կանացի կերպարներին: Այդ պատճառով էլ դժվար
նկատեք գովազդում կին որսորդներ, եթե գովազդը նախատեսված է կանանց
համար, կամ պղպջակներով լոգանք ընդունող տղամարդ՝ կանանց համար
նախատեսված

գովազդում:

Սակայն

հետաքրքրական

է,

որ

կանայք

կօգտագործեն ապրանքներ ու դրական կարձագանքեն այն կերպարներին,
որոնք առավել առնական են, չնայած տղամարդիկ դրական չեն մոտենա այն
ապրանքներին ու գովազդներին, որոնք կանացի են: Տղամարդիկ ու կանայք
նաև տարբեր են ընկալում նույն կերպարները, օրինակ՝ մարզիկի կերպարը:
Կանայք հազվադեպ են իրենց դիտարկում որպես մարզիկներ, եթե նրանք չեն
զբաղվում պրոֆեսիոնալ սպորտաձևով, մինչդեռ տղամարդիկ ունեն իրենց
մասին մարզիկի ընկալում նույնիսկ եթե նրանք պրոֆեսիոնալ չեն խաղում:
Այդպիսով՝ մարզիկի կերպարը, անկախ գենդերից, միտում ունի ընդհանրացնելու տարբեր արձագանքներ կանանցից և տղամարդկանցից:
Հետազոտությունների նոր տեսակները, որոնք ներառում են նյարդային
սկանավորման տեխնիկաներ ցույց են տվել, որ կանայք ու տղամարդիկ
տեղեկատվությունը
հատվածներ:

վերլուծելիս

Կանանց

կիրառում

վերլուծությունն

են

իրենց

ուղեղի

իրականացվում

է

տարբեր
դիմային

հատվածում, որում իրականացվում է գործողությունների բազմակիությունը:
Տղամարդկանց վերլուծությունը իրականացվում է ուղեղի ամբողջ ծավալով:

Գենդեր և կարծրատիպեր
Հաշվի առնելով, որ կանայք և տղամարդիկ տարբերվում են բազում
առումներով, այդքան էլ զարմանալի չէ, որ գովազդներում կանայք ու
տղամարդիկ

ներկայացվում

կերպարանավորումները

են

տարբեր

պայմանավորված
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են

կերպ:

Այս

միտումնավոր

տարբեր
ու

ոչ

միտումնավոր

ազդեցություններով,

որոնց

վրա

կկենտրոնանանք

գլխի

հաջորդող մասերում:
Երբ դիտարկում ենք կանանց ու տղամարդկանց կերպարանավորումը,
կարևոր է ուսումնասիրել գովազդների հիմնական կազմը և ոչ թե մեկ կամ
երկու

որոշակի

գովազդներ,

որոնք

ունեն

կարծրատիպային

կամ

խնդրահարույց բնույթ: Կարծրատիպերը կառուցվում են շարունակական
ձևով՝ սպառողներին կերպարների որոշակի սկզբունքներ պարբերաբար
ներկայացնելով: Կարևոր է նաև հիշել, որ ինչպես դիտարկվել է 6-րդ գլխում,
առկա են մի շարք հիմնավոր պատճառներ, որոնց հիման վրա գովազդ
պատրաստողները

կիրառում

են

կարծրատիպեր:

կուսումնասիրենք և´ կանանց, և´ տղամարդկանց

Այս

գլխում

մենք

դերային կերպարանա-

վորման օրինակներ, ինչպես նաև կդիտարկենք մի շարք գովազդներ, որոնցում արտացոլվում են դիտարկումները: Պետք է մտապահել, որ երբ գովազդի
օրինակներ են ներկայացվում, դրանք
որպես

ներկայացուցչական

գործող գովազդային միտումներին

տարբերակ

են

ընտրվում,

և

առկա

են

հասարակությունում ոչ թե որպես առանձին պատկերներ կամ այսօրվա
գովազդային ոլորտին բնորոշ հաղորդագրություններ։

Դերերի կերպարանավորում
Տղամարդիկ ու կանայք տարբեր տիպի կոմպլեքսային կյանք են վարում՝
զբաղեցնելով սոցիետալ տարբեր դերեր: Տղամարդիկ ու կանայք ծնողներ են,
բիզնեսմեններ,

կորպորատիվների

խորհրդի

անդամներ,

ընկերներ,

քույր/եղբայր, կամավորներ և այլն: Այս հասարակությունը տարբերվում է 1950
թվականներին բնորոշ «ինքնահոս» հասարակությունից, որտեղ սոցիետալ
դերերը շատ ավելի յուրահատուկ էին․ տղամարդիկ տուն «հաց բերողներ»
էին, իսկ կանայք՝ տնային տնտեսուհիներ: Այսօր, սակայն, հասարակությունը
դեռևս պահպանում է 1950-ական թվականներին բնորոշ մի շարք արժեքներ:
Աշխատող կանանց գրեթե կեսը պնդում է, որ իրենք առավել շատ ժամանակ
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ծախսում են ծնողական պարտավորությունները կատարելու վրա, քան իրենց
կարիերայի վրա (19%՝ տղամարդկանց դեպքի հետ համեմատած): Միջինում
մայրը օրական 3 ժամից ավելի ծախսում է ծնողական պարտավորությունների
կատարման վրա, քան հայրը: Ավելին, գովազդները ամրորեն պահպանում են
այս ավանդական կնոջ կերպարանավորումը՝ որպես տնային տնտեսուհի, և
կիրառում են նշված կերպարը՝ տարբեր տեսակի ապրանքներ՝ տնային
տնտեսության

բարիքներից

մինչև

համակարգիչներ

և

մեքենաներ

ներկայացնելիս:
World Savvy Monitor կայքէջը մեջբերում է UNESCO-ի հաշվետվությունը
կանանց գլոբալ դերի մասին՝ առաջարկելով, որ գլոբալ առումով մեդիան
կերպարանավորվում
«սնդուսափայլ

է

նշում

այս

չորս

կերպարներից

մեկում՝

կատվիկներ, սրբացված մայրեր, չարագործ կախարդ, կամ

կոպիտ բիզնեսմեններ և
նաև

կանանց

է,

որ

քաղաքական գործիչներ»: Այս հետազոտությունը

հիմնական

հերոսներն

ու

դրական

կերպարները

հեռուստացույցներում տղամարդիկ են, և տղամարդկային սպորտն առավել
տեսանելի է, քան կանանց սպորտը, որը պոտենցիալ կերպով կարող է վնաս
հասցնել կանանց ինքնագնահատականին:
Այսօր գովազդային կերպարանավորման տարբերակումը

կախված է

մեդիումից, որի միջոցով փոխանցվում է, ինչպես նաև մեդիայից, օրվա ժամից,
թե երբ է գովազդը եթեր հեռարձակվում, օրինակ՝ աշխատանքային օրերին
հեռուստատեսության առաջնային հանդիսատեսը թոշակառուներն են և
կանայք, որոնք ունեն երեխաներ: Օրվա ծրագրերի ընթացում կանանց մեծ
մասը դիտարկվում է ավանդական տնային տնտեսուհու կերպարով, ինչպես
ներքոհիշյալ օրինակում։
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Տղամարդիկ հազվադեպ են հանդիպում նմանօրինակ գովազդներում,
մանավանդ որպես ամուսիններ, մասնագետներ կամ խոսնակներ: «Փրայմ
թայմ

ժամերին»,

երբ

հեռուստատեսային

լսարանն

առավել

հավասարակշռված է (բալանսավորված), կանայք առավել հաճախ են հանդիպում իշխանություն ունեցողի դերերում և տանից դուրս գործողություններ
իրականացնելիս: Այսպիսով՝ փրայմ թայմը կերպարանավորում է կանանց և
տղամարդկանց որպես համահավասար անհատներ ( Craig, 1992 ): Օրինակ՝
անհատները, որոնք վայելում են իրենց խմիչքները Հիլթոնի սրճարանում,
բոլորը բիզնես ոլորտի մարդիկ են: Այստեղ բացակայում են

իշխանության

զարգացման (դինամիկայի) ապացույցները, այնպես որ կերպարները կարելի է
համարել համահավասար:
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Միջազգայնորեն
ավանդական

գովազդները

գենդերային

դեռևս

պատկերները:

հաստատում
Գլոբալ

են

իրենց

գովազդային

մետավերլուծությունը ( Paek, Nelson, & Viella, 2011 ) բացահայտել է, որ կանայք
առավել հաճախ դիտարկվում են տանը, քան տղամարդիկ:
Հետաքրքիր է նշել, որ Չինաստանում գովազդներում կերպարանավորումը հանդես է գալիս գրեթե հավասար կերպարներով, քանի որ ավելի մեծ
թիվ են կազմում որպես աշխատող, քան որպես տնային տնտեսուհի
դիտարկվող կանայք՝ ի տարբերություն ասիական մնացած մշակույթների,
ինչպիսիք են Հարավային

Կորեան և Թայլանդն իրենց գովազդներով:
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Գովազդները Չինաստանում արտացոլում են մշակութային փոփոխությունները՝ սկսած կոմունիստական ժամանակաշրջանից, երբ կոմունիստական
ղեկավարները Չինաստանում փորձ էին կատարում ընդլայնելու կանանց
դերերը տանից դուրս, որպեսզի ընտանիքը դառնար
արդյունավետ:
ասպեկտները

Ի

հավելումն

նվազեցրին

սրան՝

արտաքին

տնտեսապես առավել

Մշակութային
տեսանելի

հեղափոխության

(վիզուալ)

տարբերութ-

յունները կանանց ու տղամարդկանց միջև՝ պահանջելով, որ բոլորը հագնեն
աշխատանքային նույնաձև հագուստ կամ «Մաո համազգեստ»: Այսօրվա
Չինաստանում այս երկու իրավիճակները ազդեցին գովազդներում կնոջ
կերպարանավորման վրա։
Այսօր

մենք

տեսնում

ենք

կանանց

ու

տղամարդկանց

այնպիսի

պատկերում, արտացոլում, որոնք ոչ հակասում են, ոչ էլ նպաստում նրանց
կարծրատիպային ընկալումներին: Մի շարք սոցիետալ փոփոխություններ
ներդրումներ են ունեցել այս տիպի կերպարանավորումների թվի աճի վրա:
Առաջին հերթին առկա է կանանց էական թիվ, որոնք զբաղեցնում են մեդիա
կազմակերպություններում որոշակի բարձր պաշտոններ: Այս կանանցից
շատերն աշխատում են պրոֆեսիոնալ կերպով՝ մեդիայում ներկայացնելով
կանանց առավել իրատեսական կերպար: Գովազդներն այսօր ևս սկսում են
կերպարանավորել տղամարդկանց ոչ ավանդական կերպարներ, օրինակ՝ JC
Penney and Philadelphia Cream Cheese գովազդը, որում տղամարդն է խնամում
երեխաներին՝ անելով նաև տնային գործերը:
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Որոշ երկրներում, ինչպիսին Մալթան է, գոյություն ունեն որոշակի
ուղենիշներ, որոնց համաձայն՝ մեդիա պատկերումներում պետք է լինի
կանանց և տղամարդկանց հավասարություն: Մալթայի ուղենիշներում նշված
է. «Տղամարդը և կինը պետք է երկուսն էլ դիտարկվեն որպես որոշումներ
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կայացնողներ, որոնք աջակցում են ընտանիքին և զբաղված են

տնային

գործերով ու տան ղեկավարմամբ» ( Aquilina, 2007 ):
Այնուամենայնիվ, գովազդային նշված ոչ բոլոր պատկերումները կարելի
է դիտարկել համահավասար սկզբունքներով: Որոշ գովազդներ ներկայացնում
են հոր կերպար, ով «երեխայական է, բայց սիրել է տալիս իրեն» ( Crain, 2001 ),
կամ անդրադարձ է կատարվում անպատասխանատու հայրերին ու ալարկոտ,
հիմար ամուսիններին ( Sacks & Smaglick, 2008 ): Որպես գովազդային միտում՝
սա կարող է խնդրահարույց լինել, եթե նման կերպարները չեմ հավասարակշռվում (չեն բալանսավորվում) տղամարդու այլ կերպարներով, ինչպիսին
ինքնավստահ ու տնային տնտեսության տարբեր իրավիճակներում որոշումներ կայացնելու ընդունակ տղամարդն է:
Հետազոտությունը, որն իրականացվել է Լեո Բարնեթի կողմից 2005
թվականին, բացահայտել է, որ տղամարդկանց 80%-ի կարծիքով՝ տղամարդկանց կերպարանավորումը գովազդներում ճշգրիտ չէ ( Sacks & Smaglick, 2008 ):
«Դոկտոր Փեփփերն» այն հատուկենտ կազմակերպություններից է, որը
տղամարդկանց գովազդում առավելապես կիրառում է տղամարդուն հարիր
կերպարներ, օրինակ՝ իրենց «Դր. Փեփփեր» 10 գովազդներում կիրառվում է
«ոչ կանանց համար» տողը: Այս տեխնիկան նաև կիրառվում է «Միլլեր Լայթի»
գովազդների շարքում, որտեղ տղամարդն ու կինը փրկում են տղամարդկանց
ոչ տղամարդկային վարքից: Գովազդային գործակալությունները հավատում
են, որ նման տեխնիկաները չեն վիրավորի տղամարդկանց, քանի որ
տղամարդիկ իրենց հուզականորեն չեն կապվում գովազդին, ինչպես կանանց
դեպքում է: Տղամարդիկ նաև առավել «բերդային չեզոքության» են հակված և
կարող են վերաբերվել ապրանքին չեզոք ձևով՝ որպես իրենց «ախպերության»
մի մաս: Արդյո՞ք սա նոր գովազդային կարծրատիպ չէ:
Գեղեցկության կարծրատիպեր
Երբ մենք մտածում են մարդկանց մասին, որոնք հանդիպում են
գովազդներում, մենք հաճախ ենք մտածում, որ կանայք ու տղամարդիկ պետք
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է ունենան կատարյալ ֆիզիկական բնութագրիչներ: Նրանք երիտասարդ են,
ունեն կատարյալ մաշկ, որի վրա չկան պզուկներ և կնճիռներ, նրանք
բարեկազմ են, վեց հատվածների մարզված ստամոքսով, չունեն ցելյուտիտ և
ունեն գեղեցիկ, հաստ մազեր: Կանայք պետք է լինեն նիհար, իսկ տղամարդիկ
պետք ունեն կազմվածքի մարզված վերին հատված: Թոմ Ֆորդի գովազդն
արտացոլում է այս միտումը:

Այժմ, երբ մենք գիտենք, որ նրանք պրոֆեսիոնալ մոդելներ են, որոնք
լավ վարձատրվում են՝ իրենց կազմվածքը պահպանելու համար։ Մենք նաև
գիտենք, որ տեխնոլոգիաների զարգացումը թույլ է տալիս լուսանկարներից
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ջնջել,

«կախարդանքով

Այնուամենայնիվ,

անհետացնել»

շատերը

դիտարկում

ցանկացած
են

այս

տիպի

թերություն:

կերպարները

որպես

գեղեցկության և ֆիթնեսի չափանիշներ, որոնց շատ դեպքերում անհնար է
հասնել, և չնայած դրան՝ շատերը գնում են ապրանքը՝ նպատակին հասնելու
համար:
Գեղեցկության

պաշտամունքն

այնքան

հին

է,

որքան

տղամարդ-

մարտիկինը: Վերհիշենք հեքիաթների մասին․ աղջիկներն ու կանայք կա´մ
դիտարկվում են որպես դրական (Սպիտակաձյունիկը, Քնած գեղեցկուհին),
կա´մ բացասական (Չար կախարդը, Մոխրոտիկի խորթ մայրը և քույրերը)
կերպարներ: Լավ կինը սովորաբար երիտասարդ է և գեղեցիկ, իսկ վատ կինը
ծեր կամ տգեղ (իհարկե կան բացառություններ, ինչպիսին Ձյունե թագուհին
է): Նմանապես լավ տղամարդիկ գեղեցկադեմ արքայազներ են, իսկ վատ
տղամարդիկ՝ տգեղ մարդակերներ: Ինչպես տգեղ մարդակերները (որոնք
առևանգում են արքայադուստրերին) և գեղեցկադեմ արքայազները (ովքեր
սպասում են իրենց) ցանկանում են տիրանալ գեղեցիկ արքայադուստրերին:
Այս առասպելները մեր մանկությունից շարունակվում են գործել նաև հասուն
տարիքում։
Գեղեցկության

վերաբերյալ

տեսությունները

հիմնականում

կառու-

ցակցվում են մշակութորեն, քանի որ առկա է ընդհանուր սոցիալականացման
գործընթաց: Այսպիսով՝ հասարակության անհատներն ունեն մշակութային
նույն իդեալները: Այս իդեալներից մեկն այն է, որ մենք՝ որպես մարդիկ, պետք
է գտնենք դիմային և մաշկային որոշակի կոնֆիգուրացիաներ, որոնք հաճելի է
դիտել ( Ashmore & Soloman, 1996 ): Մենք պայմանավորում

ենք այս հաճելի

զգացումները գեղեցկության նկատմամբ դրական վերաբերմունքով և արդյուն քում ձևավորում ենք որպես մշակույթ, որտեղ գեղեցկությունը լավ է և ավելի
ցանկալի, քան տգեղությունը ( Wolszon, 1998 ):
Քանի որ մեր մշակույթը մշտապես անցնում է մի շարք նուրբ
փոփոխություններ, գեղեցկության նորմերը ևս փոփոխվել են ժամանակի
ընթացքում ( Soloman & Ashmore, 1992 ): Մասնավորապես դիտարկվել է, որ
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գեղեցկության սպասումների վերաբերյալ սոցիետալ սպասումները փոփոխ վել են յուրաքանչյուր սերնդի հետ ( Jacobson & Mazur, 1995 ): Մերլին Մոնրոյի
գիրուկ գեղեցկության չափանիշը 1950-ականներին վերափոխվել է Թվիգիի
գեղեցկության չափանիշին 1960-ականներին, Նաոմի Թեմփբլի ու Լինդա
Եվանգելիստայի չափանիշներին՝ 1980-ականներին: Անկախ «գեղեցկության
պարադիգմի (տիպարի)», որն այս պահին խրախուսվում է հասարակությունում, անհատները հակված են ընդունելու գեղեցկության այն իդեալը,
որն ընդունված է իրենց մշակույթում ( Englis, Soloman, & Ashmore, 1994 ):
Այսօր ամերիկյան մշակութային նորմերն ԱՄՆ-ում շարունակում են
խրախուսել անհատի ֆիզիկական գրավչության կարևորությունը՝ սկսած
մանկական տարիքից, մանկությունից մինչև հասուն տարիք ( Martin & Gentry,

1997): Կանանց համար, օրինակ, գեղեցկությունն ինստիտուցիոնալացվել է մի
կետի,

որտեղ

ամբողջ

արդյունաբերությունը

նվիրվել

է

գեղեցկության

ստեղծմանը: Գեղեցկությունը պայմանավորված է ոչ միայն արտաքինով, այլև
մտավոր առողջության ու ֆիզիկապես լավ լինելու հանգամանքով ( Brand,

1999): Գեղեցկության այս իդեալն ընդհանուր խումբ է, որը համադրում է
արտաքին ֆիզիկական տեսքը, ինչպես նաև մի շարք ապրանքներ կամ
ծառայություններ, ինչպիսին են հագուստն ու շպարը ( Englis et al., 1994 ).
Մշակութային իդեալին հասնելու մոտեցումը հիմնական հաղորդագրությունն է, որը կիրառվում է մի շարք գովազդի մասնագետների կողմից
ապրանքը վաճառելիս ( Jacobson & Mazur, 1995 ):
ԱՄՆ-ում և մի շարք այլ մշակույթներում գեղեցկության իդեալին
կարևոր դեր է վերագրվում։ Այդ իդեալը ներառում է նիհար մարմնի ձև։ Մի
շարք հետազոտություններ ցույց են տվել, թե ինչպես է կանացի մարմինը
պատկերվում մեդիայում, ներառյալ գովազդները, որոնցում հանդես են գալիս
ավելի ու ավելի նիհար կանայք ( Turner, Hamilton, Jacobs, Angood, & Dwyer,

1997):
Հետազոտությունը
առավելապես

ցույց

է

տվել,

որ

կանայք

գովազդներում

երիտասարդ են, նիհար և սպիտակամորթ ( Kuczynski, 1998 ):
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Կանայք, որոնք չեն համապատասխանում այս չափանիշներին, ինչպիսիք են
կա´մ անտեսանելի են ( Gantz,

սևամորթ և/կամ տարիքավոր կանայք,

Gartenberg, & Rainbow, 1980 ), և ներկայացվում են որպես խորհրդանիշներ
( Bailey,

Harrell,

&

Anderson,

1993 ),

կա´մ

կերպարանավորված ( Plous & Neptune, 1997 ):

բացասականորեն

են

Գեր կանացի մարմիններ

ներգրավելու վերաբերյալ գոյություն ունի մշակութային տաբու ( Wilson &

Blackhurst, 1999 ), իսկ գովազդները հիմնականում ներկայացնում են գեր
կանանց որպես վատ մարմին ունեցող կերպարներ։ Գիրությունը թույլ չի
տալիս ունենալ ինչպես նորմալ զգեստների հավաքածու, բազմաթիվ հարցերում սոցիալական նորմալ ներգրավվածություն:
Քննադատները մատնանշում են, որ կանանց նորաձևությունը և գեղեցկության ամսագրերը պոտենցիալ վնասներ հասցնող գործոններ են առավել
ազդեցիկ ու մեդիա ուղիներին, քանի որ դրանք ուղղակիորեն ներկայացնում
են

գեղեցկության

մշակութորեն

ընդունված

իդեալները,

նաև

գովազդատուների համար լավ միջոց են՝ իրենց ապրանքն այդ կերպարը
ստանալու

հետ

կապելու

համար

( Englis

et al., 1994 ): Ամսագրերում

ներկայացվող կանանց տիպերը, ինչպես գովազդներում, այնպես էլ այլ
էջերում, համարվում են անհասանելի գեղեցկության չափանիշի (իդեալի)
մասեր: Կնոջ միջին հասակն ԱՄՆ-ում 160 սմ է, իսկ քաշը 74 կգ (CDC, 2004),
իսկ մոդելների միջին հասակը՝ 180 սմ, քաշը՝ 52 կգ ( Tung, 2002 ):
Տղամարդիկ ևս գեղեցկության մշակութային իդելաների են ենթարկվում:
Չնայած նրան, որ տղամարդկային մարմինը պատմականորեն գովազդային
ներկայացման սահմաններից դուրս է, վերջին մի քանի տասնամյակներում
առկա է տղամարդկային մարմնի կիրառման աճ՝ ապրանքը վաճառելու
համար:
Գեղեցկության չափանիշներ են ներկայացվել տղամարդկանց համար:
Օրինակ՝

դեմքի

առումով

տղամարդկանցից

ակնկալվում

է

ունենալ

քառանկյուն դունչ և խիտ մազեր: Տղամարդկային գեղեցկությունը նաև
չափվում է ֆիզիկական ուժով:
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Քանի որ մեդիայի գլոբալիզացիա է տեղի ունեում, արևմտյան մշակույթը
ներկայացվում է նաև արևելյան երկրներին, արևմտյան գեղեցկության չափանիշները դառնում են առավել ճանաչելի ( Jacinto, 2011 )։ Այդ իդեալները շատ
հաճախ վերածում են ռիսկային և թանկարժեք գործողությունների: Չինացի
կանայք, որոնք ավանդաբար ավելի կարճահասակ են, քան արևմտյան
հարևանները,

անցնում

են

մի

շարք

վիրահատություններ՝

հասակն

ավելացնելու համար: Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում և Թայվանում
կանայք

անցնում են վիրահատություններ, որոնց միջոցով «կբացեն» իրենց

աչքերը՝ վերակառուցելով իրենց աչքերի պարկը՝ առավել սպիտակամորթին
բնորոշ արտաքին ստանալու համար: Հնդկաստանում դիմահարդարման
միջոցներ արտադրող կազմակերպությունները վաճառում են մաշկի գույնը
բաց դարձնող կրեմներ (քսուքներ)։

Դեկորատիվ և սեռականացված կարծրատիպեր

Դեկորատիվ

պատկերումների

թեման

սերտորեն

կապակցված

է

գեղեցիկ դեմքի և մարմնի գաղափարներին: Երբ մարդիկ պատկերվում են
գովազդներում, նրանք կա´մ որոշակիորեն ներգրավվում են՝ կիրառելով
գովազդվող ապրանքը կամ ծառայությունը,

կա´մ ունենում են պասիվ

դեկորատիվ դեր: Օրինակ՝ մոդելը կարող է պատկերվել այնպես, կարծես
հենց նոր է կաթ խմելն ավարտել (ակտիվ դերակատարում), կամ մոդելը
կարող է պատկերվել՝ կաթը ձեռքին
պատկերված է նորքոհիշյալ նկարում:
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(դեկորատիվ պատկերում), ինչպես

Դեկորատիվ պատկերումը գովազդում ցույց է տալիս մարդկանց, որոնք
պասիվ են և ոչ ներգրավված, իսկ ակտիվ պատկերումները ցույց են տալիս
մարդկանց, որոնք անմիջապես աշխատում են ապրանքի հետ: Բազմաթիվ
գովազդներ, որոնցում պատկերված են տղամարդիկ ու կանայք, հաճախ
նրանց դիտարկում են որպես դեկորացիաներ: Գովազդի համապարփակ
հետազոտություններից մեկը (Paek et al., 2011) բացահայտել է, որ կանայք մոտ
4 անգամ ավելի շատ են հակված ներկայացվելու վիզուալ դերերում, որտեղ
նրանք չեն խոսում, քան տղամարդիկ:
Այն փաստը, որ կանայք հակված են պատկերվելու դեկորատիվ
դերերում առավել հաճախ, քան տղամարդիկ, ցույց է տալիս, որ գովազդները
չեն խթանում կանանց գենդերային դերի իրատեսական մոտեցում (Paff &
Lakner, 1997): Մասնավորապես կանանց բազմաթիվ դեկորատիվ պատկերումները միտված են ներկայացնելու կանանց սեռականացված կամ գայթակղիչ
դիրքերում: Սեռականացված պատկերումը հաճախ կնոջ առանձին ագրեսիվ
արտացոլում է, որտեղ կենտրոնացում է կատարվում կնոջ շուրթերի, կրծքի
կամ աճուկային հատվածների

վրա: Գայթակղիչ
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պատկերումը

սակավ

ընդգծված է և կարող է պատկերել կնոջը՝ թիկնված կահույքի հատվածի կամ
հատակի վրա, տեսախցիկին նայելիս՝ լայն բացած շուրթերով, ինչպես
պատկերված է Սոֆի Վերգանան Քեյմարքի գովազդում:
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Դեկորատիվ

դերերը

վիճարկելի

են,

քանի

որ ներկայացնում են

հասարակական դիրքորոշումը կնոջ՝ հասարակության մեջ դերի վերաբերյալ՝
ընդունելով պասիվ դեր (Paff & Lakner, 1997): Գերմանիայի, Լեհաստանի և
ԱՄՆ-ի ամսագրերի գովազդներին առնչվող վերջին հետազոտություններից
մեկը ցույց է տալիս, որ երկու գենդերներն էլ

հաճախակիորեն հանդես են

գալիս դեկորատիվ դերերում (Skorek & Schrier, 2009), ընդ որում՝ տղամարդիկ
առավել հաճախ են նման դերում հանդես գալիս:
Երբ կիրառվում են դեկորատիվ և սեռականացված կերպարներ, գովազդները սովորաբար ներառում են ոչ խոսքային ակնարկներ՝ որպես ապացույց,
որ կանայք չունեն իշխանություն և առավել քիչ են իշխանություն վայելում,
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քան տղամարդիկ (Simmons, 1986): Հավանաբար ամենից հայտնի մասնագետը,
որն ուսումնասիրել է ոչ խոսքային ակնարկները, Իրվինգ Գոֆմանն է: Նրա
«Գենդերային գովազդներ» գիրքը բացահայտում է կանացի և տղամարդկանց
մի շարք պատկերումներ իշխանության տեսանկյունից: Գոֆմանի բացահայտումները վերաբերում են նրան, որ կանայք սովորաբար ներկայացվում են
առավելապես ոչ մեծ չափերով, հատկապես երբ խոսքը գնում է հասակի
մասին: Իսկ տղամարդկանց պատկերում են կանանցից առավել բարձրահասակ՝

տալով նրանց իշխանության, հեղինակության և բարձր դասակարգի

բնորոշում (Figure 7.7)։

Մարմնի լեզուն հաճախ է պնդում, որ կանայք գովազդներում ենթակայի
դիրքով են հանդես գալիս ապրանքների նկատմամբ, ինչպես Բարբերի
216

վերարկուով կինը, որը պառկած է հատակին՝ մարմինը հազիվ ծածկված, իսկ
մյուս նկարից երևում է, որ տղամարդիկ էլ առարկաների նկատմամբ գերակա
(դոմինանտ) դիրք են գրավում:
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Կանայք առավել հաճախ են հանդես գալիս «շոշափողի դերում», քան
տղամարդիկ,

այսինքն՝

նրանք

առավել

հաճախ

են

հանդես

գալիս

առարկաները ձեռք տալիս, դրանք տեղաշարժելիս կամ ճոճելիս: Գոֆմանը
ձեռք տալը համարում է ծիսական կարգ՝ ի հակադրություն ձեռք տալու
օգտապաշտական

(ուտիլիտարիստական) այլ ձևերին, ինչպես օրինակ՝

կապելը, կիրառելը կամ բռնելը: Կրկին սա նշում է կնոջ առավելապես պասիվ
դերը գովազդում: Նմանապես կանայք նաև հաճախ սոցիալական միջավայրից
դուրս են նկարագրվում: Նրանց հայացքը հաճախ դեպի ներքև՝ կախ է
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դիտարկվում: Գոֆմանը այս երևույթին տալիս է «լիցենզավորված հեռացում»
անվանումը (1979):
Անհատների դեկորատիվ և սեռականացված պատկերման վերաբերյալ
անհանգստությունն այն է, որ անհատները կարող են վերածվել օբյեկտների,
ինչպես այն մարդիկ, որոնց այդ անհատները գովազդում են: Պասիվ պատկերման պարագայում մարդիկ և առարկաները դառնում են չկապակցված,
անգամ մարդկանց միջև կապն է կորչում (Kilbourne, 1999): Նմանատիպ
զգացումները կարող են գովազդից փոխանցվել իրական աշխարհ՝ գովազդը
դիտողների շրջանում ստեղծելով չկապակցվածության զգացում (Kilbourne,
1999):

Միտումնավոր ազդեցություններ

Նախորդ գլխում

մենք դիտարկել ենք, թե ինչու են կարծրատիպերը

կիրառվում ընդհանուր առմամբ գովազդային արդյունաբերությունում: Ազդեցությունների այս քննարկման շրջանակներում մենք կդիտարկենք մի շարք
հիմնական ազդեցություններ, որոնք վերաբերում են մասնավորապես գենդերին և գովազդին, ինչպես նաև կներկայացնենք հավելյալ միտումնավոր ու
ոչ միտումնավոր ազդեցությունների մասին տեղեկատվություն, որը առնչվում
է պատկերման տիպերին:

Բեմի արագ կառուցում

Միայն գովազդի մասնագետները չեն, որ ստեղծում են կարծրատիպեր:
Հեռուստատեսային ծրագրերը, ամսագրերը, ֆիլմերը ու հասարակությանը
մատուցվող այլ տեղեկատվությունը ներկայացնում է հասարակությունում
կնոջ և տղամարդու դերերի որոշակիորեն սահմանափակ մոտեցում, որը
սպառողի կողմից ընկալվում է որպես սովորական իրողություն: Կարծրա220

տիպացված կերպարանավորումն արդյունավետ է․ ելնում է սովորական
լինելու գաղափարից։ Կերպարները, ինչպիսին են, օրինակ, իր գործերով
զբաղված տնային տնտեսուհին,
կոճկված

գործարարը

ճանաչելի

շինարարության մարմնեղ աշխատողը և
են:

Նրանք

աշխատում

են

որոշակի

ժամանակի ու տարածության շրջանակներում, ինչպես գովազդի մասնագետներն են հիմնվում կարծրատիպերի վրա՝ հաճախորդների հետ հարաբերություններ ձևավորելու համար, և միայն դրանից հետո կենտրոնացումը
տեղափոխում են ապրանքի կամ ծառայության տեղեկատվության վրա:
Գովազդի համար արդյունավետ է կիրառել գենդերացված կարծրատիպեր,
քանի որ տեսարանը վերածվում է որոշակի բեմականացման:

Գեղեցիկ իրերը գրավիչ են
Որպես սոցիալական էակներ՝ մենք սիրում են դիտել գեղեցիկ իրեր:
Անգամ որպես երեխաներ՝ մենք առավելապես հմայվում ենք գեղեցիկ, քան ոչ
գեղեցիկ նկարներով: Գովազդային պատկերները ձևավորվում են սիրված
լինելու այս գաղափարի հիման վրա, ինչպես գրավիչ կանայք և տղամարդիկ,
որոնք հաճախ սովոր են դրական ազդեցությունը տեղափոխել մոդելից
ապրանքի վրա (Gulas & McKeage, 2000): Ուսումնասիրությունները ցույց են
տալիս, որ «զգացմունքի տեղափոխումը» լավ է աշխատում:
Գրավիչ մարդկանց տեսնելը ակտիվացնում է «լավ» մտքեր, որոնք
տարածվում են արդեն մարդկանց վրա և զարգացնում են մարդկանց ու
առարկաները, որոնք կապվում
(Psysociety,

2011):

Այս

են արդեն իսկ այդ իրավիճակի հետ

զգացմունքների

տեղափոխումը

վերագրվում

է

վաճառքին։ Հաճախորդները առավել հակված են գնելու այն ապրանքները,
որոնք գովազդվել են հատկապես գրավիչ մարդկանց կողմից (Petroshius &
Crocker, 1989):
Ֆիլիպսն ու Մքքուայրին (2011), իրակացնելով առավել լայն հետազոտություն, քան բրենդի ատրիբուտների ուսումնասիրությունն է, ցույց են
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տալիս, որ անհատները, որոնք կարդում են գենդերացված նորաձևության
գովազդներ այնպիսի ամսագրերում, ինչպիսին «Vogue» է, նշում են, որ իրենք
իրենց զգում են առավել ստեղծագործական, հետաքրքրված, ոգեշնչված և
զգացմունքային: Նման գովազդները ստեղծում են երջանիկ տրամադրություն,
և անհատները ձեռք են բերում դրական փորձեր: Գեղեցկության ապրանքների
գովազդները, չնայած չեն առաջացնում նույն արձագանքը, ունենում են
«փրայմինգ էֆֆեկտ». արդեն իսկ առկա զգացմունքները տարածում են խնդրի
կարգավորման վրա: Այդպիսով՝ անհատները, որոնք հավատում են, որ ունեն
ֆիզիկական

թերություններ,

լավ

կվերաբերվեն

գովազդում

ներառված

գեղեցիկ կերպարին, իսկ գովազդը կկարգավորի այդ թերությունները։
Վերոհիշյալ կանխատեսումները կարող են հետագայում բացատրվել
«համապատասխանող հիպոթեզների» տեսությամբ, ըստ որի՝ գրավիչ մարդիկ
ապրանքների առավել արդյունավետ առաջխաղացնողներ են, քանի որ
կիրառվում

են

հաճախորդի

սեփական

գրավչությունը

զարգացնելու

նպատակով: Արդյունավետությունն այս դեպքում չափվում է հաճախորդների՝
բրենդի նկատմամբ վերաբերմունքի և գնման միտումների տեսանկյունից (Till
& Busler, 2000): Ավելին, գրավիչ առաջխաղացնողները հաճախ առավել
համապատասխան և ավելի լավ են դիտարկվում, քան ոչ գրավիչները՝ անկախ
գովազդվող ապրանքից (Till & Busler, 2000):

Դեր-ապրանք ներդաշնակություն (հարմոնիա)

Գեղեցիկ մարդկանց վերաբերյալ գաղափարը կարող է ընդլայնել
գեղեցկությանն

ուղղված

ապրանքների

և

ծառայությունների

գովազդի

համոզման ունակությունը՝ խթանելով հաջորդ միտումնավոր ազդեցությունը,
որն առնչվում է գենդերային կարծրատիպերին՝ դեր-ապրանք կապին: Ըստ
դեր-ապրանք ներդաշնակության (հարմոնիայի) տեսության՝ գովազդի արդյունավետությունը կարող է ավելացվել, եթե կիրառվեն ճիշտ կերպարներ
(մոդելներ): Առաջին հերթին միշտ էլ ենթադրվել է, որ կին մոդելներն առավել
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արդյունավետորեն են նպաստում կանացի ապրանքների վաճառքին, քան
տղամարդիկ, և ընդհակառակը (Kanungo & Pang, 1993): Սա նշանակում է, որ
գեղեցիկ կանայք առավել արդյունավետ են վաճառում, որպեսզի մյուս կանայք
էլ իրենց գեղեցիկ զգան:
Դեր-ապրանք կապի տեսությունը առավել խոր հիմքեր է

դնում, քան

զուտ անհատականացված գենդերային դերերի պատկերման ուսումնասիրությունը

տարբեր

ապրանքակարգերի,

տեսակների

համար:

Հետազո-

տությունը ցույց է տվել, որ տղամարդկային ու կանացի որոշակի կարծրատիպացված պատկերումներ համապատասխանում են ապրանքների որոշակի
տեսակների, կարգերի (օրինակ՝ մայրիկի պատկերումը՝ տնային օգտագործման ապրանքների համար) (Ferguson, Kreshel, & Tinkham, 1990): Այստեղից
հետևում է, որ մենք՝ որպես հաճախորդներ, ունենք գովազդի համատեքստին
առնչվող որոշակի ընդունելի պատկերների վերաբերյալ գաղափար: Դերապրանք կապի տեսությունը նաև կիրառվել է խոսող մարդկանց կերպարների
ու ապրանքների միջև կապի ուսումնասիրման համար:
Վերադառնանք նախորդ քննարկմանը, որի ժամանակ դիտարկեցինք, թե
ինչպես են առավել գրավիչ մոդելները դրական ազդեցություն թողնում
հաճախորդների՝ ապրանքի նկատմամբ վերաբերմունքի վրա (Kahle & Homer,
1985): Այս սխեմատիկ տեսության բացատրություններից մեկն այն է, որ
հիշողությունը կառուցվում է որոշակի մասնիկների, ինչպես նաև մարդկանց,
գործողությունների և օբյեկտների մասին

ընդհանուր վերացարկումների

հիման վրա (Gwinner & Eaton, 1999):
Փայեկը (2010) 7 տարբեր երկրների փրայմ թայմ հեռուստատեսային
գովազդների հետազոտությամբ պարզել է, որ ապրանքի տիպն ամենամեծ
կանխատեսող գործոնն է այլ գործոնների շարքում, ներառյալ առաջադրվող
կերպարի գենդերի և գենդերային ձայնի գործոնները։ Սա նշանակում է, որ
գենդեր-դերային պատկերման ու ապրանքի տեսակի համապատասխանումը
կամ համադրումը դեռևս կարևոր է:
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Տարբեր երկրներ ներկայացնող գովազդի մասնագետների շրջանում
ընդունված է գովազդներում կիրառել մարդկային մոդելների հետևողական
դերային պատկերումներ, որպեսզի դրանք համապատասխանեն գովազդվող
ապրանքներին:
կարծրատիպերը

Հեղինակները

նշում

են,

շարունակականորեն

արդյունաբերությունում՝ անկախ

որ

սա

ապացույց

վերարտադրվում

են

է,

որ

գովազդային

մշակութային արժեքներից կամ

աշխար-

հում գենդերային դերերի փոփոխումից: Հետազոտողները պնդում են, որ այս
մոտեցումները միտում ունեն սահմանափակելու կանանց դերը ապրանքներ
գնելու

գործում

(օրինակ՝

կինն

ավելի

քիչ

հակված

կլինի

սովորելու

մեքենաների մասին, երբ պատրաստվում է գնել այն, եթե մեքենայի ղեկին
չտեսնի կին վարորդի):

«Սեքսը վաճառվում է » տեսություն

Մենք արդեն քննարկել ենք, որ գովազդի մասնագետները կիրառում են
գրավիչ պատկերներ, որպեսզի դրականորեն կապ ստեղծեն

ապրանքի և

արդեն իսկ ստեղծված զգացման միջև: Մինչ այդ կապելու գործընթացը տեղի
կունենա, գովազդը պետք է գրավի մեր ուշադրությունը: Հաճախ սեռականացված կերպարները կիրառվում են գովազդային միջավայրում անընդհատ աճող աղմուկը ճեղքելու համար: Ինչպես նշում է Թվիտչելը (1996),
«սեքսը չի վաճառվում, բայց այն միանշանակ ուշադրություն է գրավում»:
Սեռականացված գրավչությունը ֆիզիոլոգիական ուժեղ գրավչություն է,
որն իր տեղը զիջում է միայն ինքնապահպանության զգացմանը։ Բոլոր
մարդկանց

մեջ,

ինչպես

և

բոլոր

կենդանիների

շրջանում

սեռական

ցանկությունը բնազդային ռեակցիա է, երբ մենք փնտրում են կատարյալ
զուգընկեր

(Taflinger, 1996): Սեռականացված

կերպարանավորումը,

որը

կիրառվում է այնպիսի ապրանքների գովազդի ժամանակ, ինչպիսիք են՝
օծանելիքը,

դիմահարդարման

պարագաներն
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ու

հագուստը,

կարող

են

բացատրվել

կամ

մասամբ

ռացիոնալացվել

մարդկանց՝

ցանկությամբ: Մենք ուզում են լավ տեսք ունենալ՝

զույգ

գտնելու

զույգ գրավելու և մեր

տեսակը շարունակելու համար: Այնուամենայնիվ, պարզվում է՝ սեռական
կերպարանավորումը առավել համոզիչ կարողությունն ունի տղամարդկանց,
քան կանանց դեպքում: Սա պայմանավորված է նրանով, որ տղամարդիկ, ի
տարբերություն կանանց, զույգ ընտրելիս այլ չափանիշներ ունեն: Տղամարդիկ
ավանդաբար հակված են այն համոզման, որ այն կինը, որը երիտասարդ է,
առողջ և գեղեցիկ, կարող է լավ զույգ լինել: Այդպիսով՝ գովազդի բազմաթիվ
մասնագետներ կիրառում են սեռականացված կերպարներ՝ տղամարդկանց
ուշադրությունը գրավելու և այդ ապրանքը գնելը զույգ գտնելու հետ ասոցացնելու համար (Taflinger, 1996):
Այս տիպի հաղորդագրությունները կենտրոնանում, հանդես են գալիս
առավելապես բնազդային կամ ֆիզիկական բնույթ, իմաստ ունեցող հաղորդագրությունների դերում: Կանանց դեպքում սեռականացված կերպարների
համոզիչ ուժը միայն որոշակի աստիճանի ազդեցություն է ունենում: Առողջ,
լավ կազմվածք ունեցող տղամարդու կերպարը (մոդելը) կարող է շատ
կանանց ուշադրությունը գրավել և անգամ կարող է ստեղծել ապրանքը գնելու
ցանկություն: Չնայած կանայք նաև ուշադրություն են դարձնում տղամարդու
երկարաժամկետ ներուժին (պոտենցիալին), օրինակ՝ նրա լավ հայր լինելու
կարողությանը

կամ

իրենց

գումար,

իշխանություն

ու

հեղինակություն

տրամադրելը: Այս բոլոր գործոնները գրեթե անհնար է ներառել գովազդային
ամեն մի հովոլակում (Taflinger, 1996): Նմանօրինակ հաղորդագրությունները
կենտրոնանում են բնազդային կամ ֆիզիկական նշանակությունների վրա:
Կանանց համար սեռական պատկերման ճնշող ուժը աշխատում է այլ
մակարդակներում: Առողջ, կայտառ մոդել տղամարդը կգրավի շատ կանանց
ուշադրություն և նույնիսկ կարող է ստեղծել ցանկություն տվյալ ապրանքը
ձեռք բերելու համար: Սակայն կանայք ուշադրություն են դարձնում նաև
տղամարդկանց առավել հեռանկարային ներուժին (պոտենցիալին), օրինակ՝
տղամարդկանց լավ հայր լինելու ունակությանը և ընտանիքը փողով, ուժով ու
225

հեղինակությամբ ապահովելու հնարավորությանը: Այս բոլոր գործոնները
գրեթե անհնար է ներկայացնել որևէ առանձին գովազդում (Taflinger, 1996):
Այդպիսով՝ գովազդի մասնագետների համար դժվար է կիրառել սեքսի՝
լավ վաճառվելու մասին մոտեցումը կանանց պարագայում: Դրա փոխարեն
գովազդի մասնագետները կիրառում են սիրավեպը՝ կանանց ներգրավելու
համար: Սիրավեպային պատկերները սակավ աչք ծակող են և առավել
վիճարկելի, քան ավանդական սեռականացված հաղորդագրությունները:
Դրանք ներառում են սիրատածում, հարաբերություններ, սիրահարվելու
գործընթացները նկարագրող պատկերներ:
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Գովազդներում

առկա

սեռականացված

կերպարները,

որոնք

ուղղորդված են կանանց, իրականում գնալով ավելի ինտելեկտուալ, քան
ֆիզիկական բնույթ են ստանում (Taflinger, 1996):

Ոչ միտումնավոր ազդեցություններ
Հաշվի

առնելով,

որ

գենդերացված

կերպարների

կիրառումը

գովազդներում ունի միտումնավոր կիրառվող ազդեցություն, զարմանալի չէ,
որ ոչ միտումնավոր ազդեցությունների մի շարք ևս որոշակիորեն առանձնացվել է և փաստագրվել: Բազմաթիվ ոչ միտումնավոր ազդեցություններ
հիմնված են այն ենթադրության վրա, որ գենդերային պատկերումները չեն
արտացոլում այն դերերի ամբողջությունը, որ տղամարդիկ ու կանայք ունեն
իրենց ամենօրյա կյանքում: Դրա փոխարեն գովազդներն առավել հակված են
ցուցադրելու սահմանափակ դերային ներկայացվածություն: Ոչ միտումնավոր
ազդեցությունների մի շարք կենտրոնական հարց է դարձնում

մեդիայի

«մշակութային իմաստի» ստեղծումն ու իշխանության վրա տարածումը
(Ferguson et al., 1990): Այս իշխանությունն առավել լուրջ մտահոգություններ է
առաջ քաշում, քանի որ գովազդը ոչ միայն ներկայացնում է գենդերացված
սահմանափակ դերեր, բայց նաև ստեղծում է բացասական պատկերումներ:
Նման պատկերումները կարող են ոչ ճշգրիտ ներկայացնել կանանց ու
տղամարդկանց դերերը հասարակությունում՝ ազդելով անհատի պատկերացումների վրա, քանի որ դրանք իրեն կարող են ճշգրիտ թվալ: Այսպիսով՝
բացասական

կարծրատիպերը

կառուցակցվում

են

հասարակությունում,

որտեղ այդ պատկերներն իրականում գոյություն ունեն (Ferguson et al., 1990):

Սահմանափակ սոցիալական դերեր

Եթե ԶԼՄ-ները վերագրում են սահմանափակ դերերի քանակ կանանց
ու տղամարդկանց, ապա սոցիետալ դերերը, որոնք մարդիկ համապա227

տասխան են համարում կանանց ու տղամարդկանց համար, ևս սկսելու են
կրճատվել: Մասնավորապես գովազդների պարագայում դիտարկվում է, որ
գովազդները հիմնականում կենտրոնանում են կանանց տնային դերերի վրա,
ինչը կարող է հանգեցնել նրան, որ կնոջ դերը բացառվի տանից դուրս առկա
այլ միջավայրերում: Մասնավորապես կնոջ՝ տնային տնտեսուհու դերում
պատկերելու գերակայությունը կարող է և´ տղամարդկանց, և´ կանանց
ստիպել հավատալ, որ կանայք ունակ չեն գործելու տանից դուրս՝ առանց
տղամարդու ղեկավարության: Ի հավելումն սրան՝ գովազդները կարող են
մարդկանց հավատացնել, որ կանայք ունակ չեն որոշումներ կայացնելու կամ
ուժ կիրառելու տանից դուրս ցանկացած իրավիճակում: Գովազդներում կնոջ
պասիվ դերը կարող է ենթադրել, որ կանայք կախում ունեն մնացածից և չեն
կարող

ակտիվորեն

գործել

ու

անհատական

որոշումներ

կայացնել:

Երկարաժամկետ առումով գովազդներում կանանց պասիվ պատկերումն ու
տնային տնտեսուհու դերի վրա կենտրոնացումը կարող են հանգեցնել կնոջ՝
աշխատատեղում լիիրավ (կոմպետենտ) գործելու վերաբերյալ բացասական
ընկալումների (Courtney & Whipple, 1983):
Նմանապես տղամարդկանց սահմանափակ պատկերումը կարող է
տպավորություն ստեղծել, որ տղամարդիկ առհասարակ չեն իրականացնում
տան հետ կապված գործողություններ: Տղամարդիկ կարող են այլևս չպատկերացնել իրենց որպես կանանց համարժեք մարդիկ երեխաներ մեծացնելու,
տնային տնտեսությունը կառավարելու և այլ գործերում: Սա կարող է իր
հերթին խթանել կնոջ՝ տնային տնտեսուհու դերը որոշ տնային տնտեսություններում, քանի որ տնային տնտեսության գործերը միայն կինը կարող է
իրականացնել (Taflinger, 1996):

Արտաքին

գեղեցկության

վրա

կետրոնանալու

արժեքային

համակարգ
Գովազդները, որոնք կենտրոնանում են գեղեցկության գաղափարի վրա,
կարող են հաղորդագրություն տարածել, որ մարդու արտաքինը կարող է լինել
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միակ կետը, որը կարևոր է անհատների ու հասարակության համար: Որոշ
քննադատներ մասնավորապես պնդում են, որ գովազդները խթանում են
արժեքայնության չափման մշակութային պատմական մոտեցումր, մասնավորապես, որ կանանց արժեքայնությունը չափվում է արտաքին տվյալներով
(Wilson & Blackhurst, 1999): Նորաձևության ամսագրերը, մասնավորապես
հաճախ են մեղադրվում գեղեցկության խիստ չափանիշների համար։ Վերջինս
ներկայացնում է գեղեցկության որոշակի տեսակ, որն առավել բարձր է
գնահատվում, քան մյուս տեսակները

(Englis et al., 1994): Գովազդն ու

խմբագրված պատկերները ԶԼՄ-ներում ևս պետք է կողմ լինեն այս խնդրի
մեղադրանքին:
Երբ անհատները գնահատվում են իրենց միայն մի մասի համար, նրանց
մնացած ձեռքբերումներն ու հատկանիշները կորցնում են իրենց կարևորությունը: Մեր հասարակությունում, օրինակ, որոշ կանայք հավատում են, որ
տղամարդիկ գնահատում են իրենց՝ առաջին հերթին հիմնվելով նրանց
արտաքին տեսքի վրա, և դրանից դուրս այլ ձեռբերումները ոչ նշանակալի են:
Կանայք սա կարող են դիտարկել որպես վիրավորական և իմաստը կորցնող
գործոն (Taflinger, 1996):
Արտաքինի վրա հիմնված գնահատման կանանց շրջանում համակարգը
կարող է առաջացնել մարմնի ու ինքնագնահատականի հետ կապված
խնդիրներ: Մի շարք հետազոտություններ գեղեցիկ, նիհար մոդելների առկայությունը պայմանավորում են կանանց շրջանում բացասական ինքնագնահատականով: Այս նիհար մոդելները, որոնք հայտնվում են

նորաձևության

ամսագրերում, կարող են կանանց դարձնել անհույս, քանի որ ներկայացնում
են կերպար, որն անհնարին է ստանալ: Հետազոտություններից մեկը, օրինակ,
ցույց է տվել, որ քոլեջի ուսանողները, որոնք հակված են հետևելու
նորաձևության ամսագրերին, ունեն գեղեցկության ու ինքնագնահատականի
վերաբերյալ այլ մոտեցումներ, քան այն կանայք, որոնք հակված են հետևելու
լրատվական

ամսագրերին

նախընտրում

են

(Turner

նորաձևության

et

al.,

1997):

ամսագրեր,
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Այն

մտահոգ

կանայք,
են

որոնք

իրենց քաշի

վերաբերյալ, մեղավորություն են զգում ուտելիս և տարված են ավելի նիհար
լինելու ցանկությամբ: Նրանք արտահայտում են այդ զգացումներն առավել
հաճախ, քան լրատվական ամսագրեր նախընտրողները:

Նիհար կանանց շարունակական պատկերումը ԶԼՄ-ների տարբեր
ձևերում,

ներառյալ

գովազդներում,

համարվում

է

իրենց

մարմնից

բավարարված չլինելու մշակութային ֆենոմենի խթանիչ արևմտյան հասարակություններում (Johnson & Petrie, 1995) և դրսևորվում է այն հետազոտություններում, որոնք առնչվում են գրաչվության արտահայտմանը (Stuckless, 1999):
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Բավարարված չլինելը կարող է պայմանավորել նաև մարմնի տարբեր մասերի
վերաբերյալ գնահատականի

անկումը (Rebek-Wegener, Eickhoff-Schemek, &

Kelly-Vance, 1998)՝ հանգեցնելով նաև սեփական գրավչության մասին պատկերացումների անկմանը աղջիկների ու կանանց շրջանում (Crouch & Degelman,
1998): Այս ազդեցությունները կարող են իրենց հերթին կարող են պատճառ
դառնալ սննդային մի շարք խանգարումների մակարդակի ավելացման (Pinhas
et al., 1999), անառողջ դիետաների (Armstong & Mallory, 1992), ծխելուն (Garner,
1997) և կոսմետիկ վիրահատությունների աղջիկների ու կանանց շրջանում
(Burton & Netemeyer, 1995):
Նորաձևության բազմաթիվ ամսագրեր ընթերցվում են 16 տարեկան և
ավելի երիտասարդ աղջիկների, ինչպես նաև նրանց

կողմից,

ովքեր

հաճախակի տեսնում են գովազդներում աղջիկների, և նրանց ազդեցությամբ
հակվում են սննդակարգ պահելու մտքին (Tsu, 2000): Հինգերորդ, վեցերորդ և
իններորդ դասարանի աղջիկներն առավել քննադատաբար են վերաբերվում
իրենց մարմնի ձևին, երբ դիտում են ամսագրային գովազդներ, քան մինչ
դրանց դիտումը (Bass, 1994): Դեռահաս աղջիկները դիտում են հետուստատեսային գովազդներ, որոնք ներառում են սեքսի, գեղեցկության ու երիտասարդության գործոնները՝ որպես վաճառքի խթաններ, և առավել հակված են
մտածելու, որ գեղեցկությունն ու հանրաճանաչությունը ցանկալի են աղջիկների համար՝ ի տարբերություն այն աղջիկների, որոնք չեն դիտում նման
գովազդներ (Bass, 1994):
Մենք չենք ուզում անտեսել ուտելու խանգարումների մասին մտահոգություններն ու դրանց կարևորությունը: Չնայած նորաձևության գովազդների
դիտումը կապված է ուտելու խանգարումների հետ, կարևոր է հասկանալ, որ
նման խանգարումները չեն կարող բացառապես առնչվել գովազդներին
(Andersen & DiDomenico, 1992):
Գովազդը մեծ զանգվածային մեդայի մի մաս է, որը ներկայացնում է
կանանց

խնդրահարույց

պատկերներ:

Ի

հավելում

սրան՝

մինչդեռ

վերահսկվող փորձերը ցույց են տալիս, որ նման պատկերները կարող են
231

բացասական ազդեցություն ունենալ կանանց վրա, չկա հետազոտություն, որը
ուղղակի

կկապեր

բացատրում

է,

անորեքսիան ու

գովազդը

(1996),

որ

նման

այնպիսի

հիվանդություններին:
հիվանդություններ,

Թվիթչելը

ինչպիսիք

են

բյուլեմիան, բազմագործոնային խախտումներ են, որոնք

վերագրելի են կենսաբանությանը, միջավայրին և անհատականությանը, քան
դիետիկ կոլայի գովազդում ներկայացվող նիհար մոդելներին:

Օբյեկտայնացում
Օբյեկտայնացումը սահմանվում է որպես ցանկացած ներկայացում,
որում ընդգծվում են սեռականացված մարմնի մասեր կամ գլուխը բացակայող
պատկերներ: Մարմնի մասերի վրա հնարքն ազդում է նրա վրա, որ անհատը
կորցնում է իր մարդկայնությունը՝ վերածվելով

օբյեկտի: Շատ դեպքերում

մարմի մասերն ընդգծվում են գովազդում՝ անհատին սեռակացման օբյեկտ
դարձնելով:
Օբյեկտայնացման գործընթացը նկարագրվում է որպես իմաստազրկում
և ապամարդկայնացում: Հաճախ օբյեկտայնացումը տեղ է գտնում, երբ
բացակայում է դեր-ապրանք կապը, ինչպես «GoDaddy»-ի գովազդում:
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Կանանց և տղամարդկանց պարտականությունները գովազդի առումով
Գովազդն այնպիսի արդյունաբերություն է, որտեղ մեկ մարդու ջանքերն
ու համոզմունքները կարող են ազդել ամբողջ արդյունաբերության վրա: Սա
հաշվի առնելով՝ մենք կներկայացնենք որոշակի ռազմավարություններ և
մարտավարություններ:

Մի՛ ընտրիր հեշտ ուղին
Գովազդն ինչպես արտացոլման, այնպես էլ կանանց և տղամարդկանց
դերերի ձևավորման դեր կարող է ստանձնել (Twitchell, 1996): Կարևոր է
ճանաչել գովազդի ուժն այս տեսանկյունից և կիրառել այն՝ կանանց ու տղամարդկանց առավել իրատեսական պատկերներ ստանալու համար: Կարծրա233

տիպերը կարող են արագ հիմք ստեղծել գովազդի համար, բայց սա չի նշանակում, որ նույնական կերպարներ ստեղծելու կարիք կա: Ցանկացած տիպի
իրատեսական, ծանոթ պատկերումը կարող է բեմականացման հիմք դառնալ՝
նպաստելով պատմություն պատմելու գործին: Հետազոտությունը ցույց է
տալիս, որ իրատեսական պատկերումը կարող է դրական արդյունք ունենալ
գովազդի մասնագետների համար, և որոշակի տիպի պատկերներ, ներառյալ
կնոջ օբյեկտիվացումը, կարող են ստեղծել սպառողների կողմից բացասական
արձագանքներ (Elliott, Jones, Benfield, & Barlow, 1995):

Գեղեցկության վերաբերյալ պատկերացումների վերաիմաստավորում
Որպես սոցիալական դերերի ձևավորող՝ գովազդը էականորեն կարող է
ազդել մշակութային գեղեցկության չափանիշի (իդեալի) վրա, որն այսօր
գերակայում

է

հասարակությունում:

Գեղեցկության

չափանիշների

վրա

ազդելու մեխանիզմներից մեկը գովազդներում այնպիսի կանանց պատկերելն
է, որոնք չունեն նիհար, իդեալական մարմին: Մենք արդեն տեսնում ենք նման
ամսագրեր, ինչպիսին «Vogue»-ն է, որը խոստանում է դառնալ «առողջ
կերպարների

դեսպան»

նախաձեռնությունը»

(Cohen,

խոստանում

2012):
է

Այդ

չներառել

ամսագրի
մոդելներ,

«Առողջության
որոնք

ունեն

սննդակարգի հետ կապված խանգարումներ, կամ 16 տարեկանից ցածր
մոդելներ

«Vogue»-ի

միտումը զարգացավ
հետո։ Երբ

19

միջազգային

հրատարակություններում:

Նշված

«Vogue»-ի 2012 թվականի հունիսի հրատարակումից

համաշխարհային բոլոր հրատարակումները ներկայացում էին

առողջության թեմա, ամերիկյան ամսագրի դեպքում ԱՄՆ-ի օլիմպիական
մարզիկների պատկերներն էին ամսագրերի շապիկներին: Շատերը հույս
ունեին, որ ամսագրի բովանդակությանն առնչվող նման որոշումը կարող է
ազդել նաև գովազդի պատկերումների վրա:
Բեն Բերրին՝ Կանադայում մոդելային գործակալության հիմնադիրը,
ակադեմիական հետազոտություն է իրականացրել այն թեմայով, թե ինչպես է
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պատկերումն ազդում կնոջ՝ ապրանքը գնելու հավանականության վրա, և
բացահայտել է, որ կանայք ավելի կողմ են այն գովազդներին, որտեղ մոդելներն արտացոլում են իրենց սեփական չափերը, տարիքը և մաշկի գույնը
(Gush,

2012):

Սա

հաստատում

է

նախորդող

բացահայտել էր, որ սպառողների մեծ մասը

հետազոտությունը,

որը

ցանկություն է հայտնել, որ

ամսագրերում ներկայացվող մոդելները ներկայացնեն իրենց մարմնի բնական
ձևերը: Հետազոտությանը մասնակցած կանանց մեծամասնությունը նշել է, որ
իրենք պատրաստ են գնել ամսագիրը, եթե այնտեղ լինեն ավելի գեր մոդելներ՝
չնայած նրան, որ մարդիկ հավատում են, որ հագուստն առավել լավ է սազում
նիհար մոդելներին (Garner, 1997):

Սպասումների ընդլայնում
Երբեմն գովազդի մասնագետները ինքնաբերաբար որոշումներ են
կայացնում՝ առանց հաշվի առնելու այդ որոշումների արդյունավետությունը:
Այդ որոշումներից է, օրինակ, ձայնի ընտրության որոշումը ձայնային
հեռուստատեսային
տղամարդու

հեռարձակման

ձայնը,

քանի

որ

ժամանակ:

դա

է

Հաճախ

համարվում

«լուռ

կիրառվում

է

տարբերակը»:

Այնուամենայնիվ, գովազդային գործակալությունները պետք է ժամանակ
տրամադրեն՝ դիտարկելով և´ կնոջ, և´ տղամարդու ձայնի կիրառումը: Սա
կարող է ավելացնել ընկալումը, որ կանայք ուժեղ են հասարակությունում
(օրինակ՝ «փորձի ձայնը»): Ի հավելումն դրան՝ կարող է վերաիմաստավորել
աղջիկների ու կանանց ակտիվության մակարդակը գովազդներում, հատկապես գովազդների այն շարքում, որտեղ նրանք իրականացնում են պասիվ
դերեր:

Պետք

է

ցուցադրել

և´

կանանց,

և´

տղամարդկանց

տարբեր

իրավիճակներում, որտեղ նրանք օգտագործում են ապրանքը, ինչպես նաև
հանդես են գալիս փորձագետների դերում՝ օգնելով ուրիշներին սովորել, թե
ինչպես պետք է կիրառել ապրանքները: Այս ձևով կանանց ու տղամարդկանց
իրական սոցիետալ դերերը կարող են սկսել ներկայացվել գովազդներում:
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Ամփոփում
Գովազդներում (և զանգվածային այլ աղբյուրներում) առկա է կանանց
ու տղամարդկանց պատկերման բազմազանություն: Խնդրահարույց կերպարների գոյության պատճառը ԱՄՆ-ում առկա գեղեցկության մշակույթն է, մշակույթ, որին գովազդային արդյունաբերությունը կարող է աջակցել կամ փոփոխել այն:
Վերոնշյալ

գլխում մենք ուսումնասիրեցինք կերպարանավորումների

միտումնավոր և ոչ միտումնավոր ազդեցությունների շարքը՝ անելով եզրահանգումներ, որոնք կարող են կիրառվել ներկա ու ապագա գովազդի
մասնագետների կողմից:
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Հաղորդակցության, գենդերի և մշակույթի ուսումնասիրություն
1.

Քանի՞ սեռ և քանի՞ գենդեր գոյություն ունի:

2.

Արդյո՞ք բոլոր տղամարդիկ ունեն ունեն միևնույն սեռային

քրոմոսոմներ:
3.

Տրանսգենդերային մարդիկ հրապուրված են իրենց սեռի՞, թե՞ այլ

սեռի ներկայացուցիչներով:
Եթե

դիտենք

առավել

հայտնի

հեռուստատեսային

ծրագրեր,

հավանականությունը մեծ է, որ կհանդիպենք այնպիսի իրավիճակի, երբ
հյուրերը

քննարկում

են

գենդերն

ու

հաղորդակցությունը:

գրախանութ, կգտնենք հարյուրավոր խորհրդատվական

Եթե

գնաք

գրքեր, որոնք

խոստանում են օգնել, թե ինչպես կարելի է հաղորդակցվել «հակադիր սեռի»
հետ: Այցելեք YouTube և կգտնենք մի շարք տեսահոլովակներ, որոնք
քննարկում են գենդերն ու գենդերային հարաբերությունները: Հանրության
հետաքրքրությունը

գենդերի

և

հաղորդակցության

հետ

կապված

արտացոլվում է նաև ուսանողների շրջանում հետաքրքասիրության մեջ:
ԱՄՆ-ում և այլ երկրներում գենդերն ու հաղորդակցությունը գնալով առավել
հաճախ

հանդիպող

ուսումնասիրման

առարկաներ

են

քոլեջներում

և

համալսարաններում: Մի շարք համալսարաններում, ինչպիսին իմ համալսարանն է, անգամ ուսանողների պահանջարկն այս ուղղվածությամբ հնարավոր
չի լինում բավարարել:
Այս

գլխում

մենք

կդիտարկենք,

թե

ինչպես

գենդերների,

հաղորդակցության և մշակույթի միջև փոխկապակցվածության ուսումնասիրությունը կարող է հզորացնել մարդուն անհատապես և մասնագիտորեն:
Ապա կբացահայտենք հիմնական գաղափարներն ու բառապաշարը, որոնք
կազմում են այս գրքի հիմքը:
Հաղորդակցությունը, գենդերը և մշակույթը՝ որպես ուսումնասիրման
ոլորտ
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Վերջին երկու տասնամյակներում գենդերի, հաղորդակցության և մշակույթի

վերաբերյալ

դասընթացների

քանակը

զգալիորեն աճել

է:

Աճի

պատճառներից մեկն այն է, որ գենդերի և հաղորդակցության վերաբերյալ
հետազոտությունները գիտելիք են մատուցում, որը կարող է ծառայել որպես
դասընթացների հիմք: Ի հավելում դրան՝ առավել մեծ թվով մարդիկ են
ցանկություն հայտնում սովորելու անհատական և մշակութային կյանքի այս
ասպեկտների վերաբերյալ:

Գենդերի, հաղորդակցության և մշակույթի վերաբերյալ
ուսումնասիրություն
Եթե դուք սովորել եք 1980-ական թվականներին, ապա նմանատիպ
վերնագրով դասագրքերի հանդիպած չեք լինի: Դասընթացները, որոնք
բացահայտում են գենդերի տարբեր ասպեկտները, առավել տարածված
դարձան միայն վերջին 20 տարվա ընթացքում: Սկսվեց

միջդիսցիպլինար

կրթաթոշակների հատկացումն ուսանողներին, արդյունքում 1980 թվականից
ի վեր տպագրվել են գենդերի և սեռի վերաբերյալ շուրջ 110000 ուսումնասիրություններ, իսկ 2006 թվականին՝ գենդերի և հաղորդակցության հետազոտության

վերաբերյալ

առաջին

ձեռնարկը

( Daw

&

Wood ):

Այս

հետազոտությունը տրամադրում է գիտելիք այն մասին, թե ինչպես է
հաղորդակցությունը ստեղծում, պահպանում և փոփոխում գենդերը, և թե
ինչպես է գենդերն իր հերթին ձևավորում հաղորդակցություն և կանանց ու
տղամարդկանց վերաբերյալ մշակութային տեսակետներ ( Daw & Condit, 2005 ):
«Gendered Lines» գրքում կարելի է հանդիպել հետազոտության, որը թույլ կտա
հասկանալ գենդերի, հաղորդակցության և մշակույթի միջև սերտ կապը:
Գենդերի վերաբերյալ հետազոտություններն իրականացվում են մի շարք
ոլորտների գիտնականների կողմից: Այդ ոլորտներից են հաղորդակցությունը,
մարդաբանությունը, պատմությունը, փիլիսոփայությունը, հոգեբանությունը և
սոցիոլոգիան:

Հետազոտություններ

հիմնվում են բազմազան մեթոդների վրա:
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իրականացնելիս

գիտնականները

Կարճ բացատրելու համար հետազոտությունը, որը տեղեկատվություն է
հաղորդում գենդերի և նշված գրքի վերաբերյալ, ստորև հակիրճ կներկայացնենք հետազոտական տարբեր մեթոդներ:
Քանակական հետազոտության մեթոդները հավաքագրում են տվյալներ,
որոնք հնարավորություն են տալիս անելու քանակական եզրահանգումներ:
Այս մեթոդները ասոցացվում են հատկապես սոցիալական գիտությունների
հետ: Քանակական մեթոդների երեք առավել տարածված տարատեսակներն
են նկարագրողական վիճակագրությունը, հարցումը և գիտափորձը: Այս
մեթոդները պատասխանում են այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են՝ «Ինչքա՞ն
հաճախ են կանայք և տղամարդիկ ընդհատում խոսակցությունը», «Ինչքա՞ն են
վարձատրվում կանայք և տղամարդիկ միևնույն մասնագիտական դիրքը
զբաղեցնելու դեպքում», «Քանի՞ ժամ են երեխաների խնամքով զբաղվում
կանայք և տղամարդիկ»: Հարցումներ, որոնք կարող են լինել գրավոր կամ
բանավոր /հարցազրույց/, և որոնք առաջարկում են մարդկանց պատմել իրենց
զգացմունքների, տեսակետների, փորձի և այլնի մասին: Հարցումները կարող
են հարցնել կանանց և տղամարդկանց. «Ի՞նչ եք դուք անում ձեր մտերիմ
ընկերների հետ», «Ինչքա՞ն հաճախ եք դուք վիճում ձեր ընկերների հետ»:
Գիտափորձերը վերահսկվող ուսումնասիրություններ են, որոնք մանիպուլացնում են մի բան (որը կոչվում է անկախ փոփոխական) որոշելու համար՝
ինչպես է դա ազդում մի այլ իրողության վրա (որը կոչվում է կախյալ
փոփոխական):
Գիտափորձերը իրականցվում են բացահայտելու համար, թե ինչ է
կատարվում կանանց ինքանագնահատականի հետ, երբ նրանք նայում են նորաձև ամսագրեր: Արդյո՞ք տարբեր կերպարներ են մարդիկ մտաբերում, երբ
տեսնում են «քաղաքացի տղամարդ» և «քաղաքացի մարդիկ» բառակապակցությունները, և արդյոք մարդիկ, որոնք պոռնոգրաֆիա են նայում, ավելի
հակված են ներգրավվելու կանանց նկատմամբ բռնության մեջ, քան մարդիկ,
որոնք պոռնոգրաֆիա չեն նայում:
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Որակական

հետազոտության

մեթոդները

հաճախ

կոչվում

են

մեկնաբանող մեթոդներ և նպատակ ունեն հասկանալու այն փորձերի բնույթը
կամ նշանակությունը, որոնք չեն կարող քանակականացվել: Այս մեթոդները
առաջացել են հումանիզմից և առավել մոտ են հումանիտար գիտակարգերին:
Որակական հետազոտության առավել հայտնի երկու մեթոդները տեքստային
վերլուծության և էթնոգրաֆիայի մեթոդներն են: Ինչպես անունը ցույց է
տալիս, տեքստային վերլուծությունը ներառում է հաղորդակցային տեքստերը
և

մեկնաբանում

է

դրանց

իմաստները:

Հաղորդակցության

ոլորտի

գիտնականներն ունեն բազմապիսի տեքստեր, այդ թվում՝ գրավոր, բանավոր
և ոչ վերբալ սիմվոլիկ գործունեություններ:
Տեքստային

վերլուծությունները

լուսավորել

են

«Զգացմունքների/

տրամադրության դեկլարացիան» (1848 թվականի Կանանց իրավունքների
առաջին կոնվենցիային ներկայացված ելույթ) և համեմատել են կին և
տղամարդ քաղաքական գործիչների քաղաքական ելույթները: Էթնոգրաֆիան
հիմնվում է մարդկային գործունեության լայնածավալ և զգայուն ուսումնասիրման վրա, և բացահայտում է, թե իրերը ինչ նշանակություն ունեն մարդկանց համար: Էթնոգրաֆիան օգնում է մեզ հասկանալ ինչպես են տարբեր
մշակույթները սահմանում գենդերը և ինչպես են այս վավերացումները
աջակցում մշակութային յուրահատուկ արժեքներին: Էթնոգրաֆիկ ուսումնասիրությունը ապահովում է նաև տղամարդկանց և կանանց ֆլիրտային վարքի
ճշգրիտ նկարագրությունը, և ինչպես են դրանք մեկնաբանվում:
Քննադատական հետազոտության մեթոդները ճանաչում և վիճարկում են
սոցիալական կյանքի անհավասարությունները և խնդիրները: Այս դեպքում
գիտնականները ընդգրկվում են քննադատական հետազոտությունում՝ հույս
ունենալով բարձրացնել սոցիալական կյանքի անհավասարությունների և
խնդիրների վերաբերյալ իրազեկվածությունը և առաջ բերել փոփոխություներ:
Այս մեթոդները մասնավորապես ասոցացվում են հումանիտար գիտությունների և արվեստի հետ: Քննադատական հետազոտությունները մեզ պատ240

կերացում են տալիս թե որ հաղորդակցային պրակտիկաներում է պահպանվում տղամարդկանց գերակայությունը:
Խառը հետազոտական մեթոդները, ինչպես անվանումից է պարզ, երկու
կամ ավելի մեթոդների խառնուրդ են: Որոշ գիտնականներ օգտակար են
համարում միավորել մեթոդները բազմատեսակ տեղեկատվություն ստանալու
համար: Օրինակ՝ գիտնականը կարող է փաստաթղթերով ներկայացնել
տղամարդկանց և կանանց ժպտալու հաճախականությունը (նկարագրողական
վիճակագրություն) սոցիալական իրավիճակներում և հետո հարցազրույց
վերցնել տղամարդկանցից և կանանցից (որակական մեթոդներ) ուսումնասիրելու, թե ինչու են նրանք ժպտում, և ինչպես են այլ կանանց և տղամարդկանց ժպիտները:

Հաղորդակցության,

գենդերի

և

մշակույթի

ուսումնասիրման

պատճառները
Հաղորդակցության, գենդերի և մշակույթի կապի ուսումնասիրությունը
ծառայում է երեք հիմնական նպատակի: Առաջինը՝ այն թույլ է տալիս
գնահատել այն ձևերի բազմազանությունը, որոնցով մշակութային արժեքները
և

պրակտիկան

ազդում

են

տղամարդկայնության

և

կանացիության,

տղամարդկանց և կանանց վերաբերյալ պատկերացումների ձևավորման վրա:
Կանացի և տղամարդկային հաղորդակցության տարբերությունները
հաճախ են դրսևորվում, երբ հետերոսեքսուալ զույգերը տարբեր մոտեցումներ
են ունենում միևնույն խնդրի կարգավորման վերաբերյալ, երբ իգական և
արական սեռի ղեկավարները տարբերվում են իրենց ուղղակիությամբ և
հաստատակամությամբ, երբ ուսուցիչները տարբեր կերպ են հաղորդակցվում
իգական և արական սեռի աշակերտների հետ, երբ ԶԼՄ-ները ներկայացում են
կանանց և տղամարդկանց սեռային-կարծրատիպացված ձևով, երբ իգական և
արական սեռի քաղաքական թեկնածուները նույն բանն են ասում, բայց դա
տարբեր կերպ է ընկալվում հանրության կողմից: Դուք կարող եք ավելացնել
անհատական,

սոցիալական

և

մասնագիտական
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կյանքի

վերաբերյալ

գիտելիքը՝ ավելի շատ սովորելով կանացի և տղամարդկային հաղորդակցության ոճերի և գենդերի վերաբերյալ մշակութային պատկերացումների
մասին:
Երկրորդ՝ գենդերի, հաղորդակցության և մշակույթի մասին սովորելը
կընդլայնի սեփական գենդերի մասին պատկերացումները՝ այն, թե ինչպիսին
է գենդերն այժմ, և այն, թե որքանով եք ցանկանում վերանայել այն: Դուք
կհասկանաք, թե որքանով են գենդերի վերաբերյալ մշակութային սպասումներն ազդում քո ամենօրյա կյանքի վրա: Իր հերթին այս գիտակցությունը թույլ
կտա առավել քննադատորեն մտածել՝ արդյոք կան մշակութային սպասումներ, որոնք կուզենայիք հաղթահարել:
Երրորդ՝

հաղորդակցության,

գենդերի

և

մշակույթի

ուսումնասի-

րությունը կուժեղացնի Ձեր՝ որպես հաղորդակցվողի արդյունավետությունը:
Կանանց և տղամարդկանց հաղորդակցության

հիմնական տարբերութ-

յունները սովորելը թույլ կտա գնահատել հաղորդակցային տարբեր ոճերի
վալիդությունը: Սա թույլ կտա հասկանալ և ադապտացնել հաղորդակցության
այնպիսի ձևեր, որոնք տարբերվում են սեփական ձևերից: Բացի այդ՝ Դուք
կհասկանաք, թե որքանով է Ձեր սեփական հաղորդակցությունը համապատասխանում գենդերի գործող մշակութային վերագրումներին: Սա իր հերթին
թույլ է գալիս առավել տեղեկացված ընտրություններ իրականացնել, թե
ինչպես եք ուզում հաղորդակցվել:

Գենդերն անցումային փուլում
Այս օրերին մենք շատ հաճախ են լսում սեռերի միջև հաղորդակցության
ձախողումների վերաբերյալ: Տղամարդիկ հաճախ են զարմանում, երբ կինը
ցանկանում է շարունակել խոսակցությունը, երբ իրենք արդեն մտածում էին,
որ ամեն ինչ հարթվել է, կանայք զայրանում են, երբ տղամարդիկ չեն լսում
իրենց ասածները կամ չեն արձագանքում: Շփոթմունք է առաջանում նաև
նրանից, որ մենք այժմ քննարկում ենք խնդիրներ, որոնք նախկինում
համարվել են հստակորեն կանխորոշված:
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Շփոթեցնող դիրքորոշումներ

Դուք հավանաբար համամիտ չեք տատիկ-պապիկների՝ տղամարդու և
կանանց իդեալների վերաբերյալ մոտեցումներին: Դուք, առավել հավանական
ենթադրում եք, որ և՛ կինը, և՛ տղամարդը պետք է կարիերա ստեղծեն, և
երկուսն էլ ներգրավված լինեն տնային գործերում և երեխաների դաստիարակության գործընթացում: Դուք չեք զարմանում, երբ կինը տեղյակ է
մեքենայի

վերանորոգման

պատրաստում:

Այս

մասին,

փորձն

ու

կամ

երբ

տեսակետը

տղամարդն
տարբերվում

ուտելիք
են

է

նախկին

սերունդների մոտեցումներից:
Բայց եթե Դուք նման եք հասակակիցներին, ապա առկա են մի շարք
գենդերային խնդիրներ, որոնք Ձեզ շփոթեցնում են: Շատերը կարծում են, որ
կանայք պետք է ունենան մասնագիտական հավասար հնարավորություններ,
բայց կանայք չպետք է ներգրավվեն պատերազմական իրավիճակներում:
Չնայած երիտասարդների մեծամասնությունը գտնում է, որ երկու ծնողներն էլ
պետք է ներգրավված լինեն երեխայի դաստիարակման գործընթացում,
մարդկանց մեծամասնությունը ենթադրում է, որ մայրը և ոչ թե հայրը պետք է
երեխայի

առաջնային

խնամակալը

լինի

երեխայի

կյանքի

առաջին

տարիներին: Դուք կարող եք կողմ լինել հավասար հնարավորություններին,
բայց մտածեք, որ քոլեջներին ու համալսարաններին պետք է թույլ տան
առաջարկելու

առավել

մեծ

թվով

կրթաթոշակներ

արական

սեռի

մարզիկներին:
Երբ մենք պայքարում ենք նմանատիպ խնդիրների դեմ, մենք գիտակցում
ենք, որ մեր դիրքորոշումները անգամ միշտ չի, որ հասկանալի են անգամ մեր
համար: Մի պարագայում մեզանից շատերը մտածում են, որ կանայք և
տղամարդիկ հավասար են դեպքերի մեծամասնությունում: Մյուս կողմից՝ այն
մակարդակում, որտեղ մեր արմատացած արժեքներն ու հավատալիքներն են,
մենք կարող ենք շատ ավանդական մոտեցում ցուցաբերել: Մենք կարող ենք
գտնել,

որ

ճիշտ

չէ

մարդկանց

նկատմամբ
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խտրական

վերաբերմունք

ցուցաբերել՝ հիմնվելով իրենց սեռական ինքնության վրա, բայց միևնույն
ժամանակ ցանկություն չունենանք շփվել այն մարդկանց հետ, որոնց
սեռական ինքնությունը տարբերվում է մերինից: Մենք կարող ենք գտնել, որ
հետերոսեքսուալ զույգի պարագայում տարբերություն չկա, թե ընտանիքում
ով է առավել շատ գումար աշխատում, բայց մեր անձնական դեպքում
համարենք, որ տղամարդը պետք է լինի առաջնային եկամուտ բերողը: Մենք
ապրում

ենք

անցման

փուլում,

երբ

ավանդական պատկերացումները, բայց
քային

մոտեցումները

և

հարաբերությունների մեջ:

դրանց

մեծամասնությունը

չի

դեռ չենք ընդունում

ներդրմանը

մեր

ընդունում
այլընտրան-

ինքնությունների

և

Սա դարձնում է մեր կյանքն ու կենսակերպն

առավել հետաքրքիր, չկարգավորված և երբեմն շատ զայրացնող:
1999 թվականի մայիսին առաջին կին զինծառայողն ավարտեց: Նա
ավարտեց

վերապատրաստումն

ընդամենը

3

տարում:

1999

թվականի

դեկտեմբերին առաջին աֆրոամերիկուհին ավարտեց Citadel-ը և անցավ զինվորական ծառայության որպես նավատորմի երկրորդ կարգի լեյտենանտ:
Նույն տարվա ամռանը նոր կուրսանտներին վերապատրաստողը կին էր: 2000
թվականին

Citadel-ի

ընդունելություն

գրասենյակից

հայտարարություն

տրվեց, որ կին դիմորդների թիվն աճել է 33%-ով՝ ի համեմատ նախորդ
տարվա: Համաձայն մայոր Ջոն Գրինալդսի կարծիքի՝ դպրոցի ֆակուլտետի
այն անդամը, ով թույլ տվեց կանանց ներգրավումը դպրոցում դարձրել է
Citadel-ն առավել ուժեղ քան երբեք:
Եվ ոչ միայն Citadel-ն է փոփոխվել: 1994 թվականին հանվեցին կանանց՝
բանակում ներգրավվածության սահմանափակումները՝ ստեղծելով 250,000
պաշտոններ կանանց համար զինված ուժերում: Այժմ կանայք ծառայում են մի
շարք պաշտոններում, նույնիսկ հանդես են գալիս որպես ռազմական
օդաչուներ: Սակայն մի շարք ամերիկուհիներ կռվել են իրենց երկրի համար,
երբ անգամ կանանց արգելված էր դա անել: Անգամ քաղաքացիական
պատերազմում մի շարք կանայք կերպարափոխվել են տղամարդկանց,
որպեսզի կարողանան կռվել:
244

Այցելեք Citadel-ի կայքէջ (http://www.citadel.edu ): Արդյո՞ք կայքի մասերը
թույլ են տալիս հասկանալ, որ կանայք լավ ինտեգրվել են Citadel-ի կյանք:
Չնայած մարդկանց մեծամասնությունը նշում է, որ նորմալ է համարում,
երբ կինը ամուսնանալիս չի փոխում իր ազգանունն ամուսնու ազգանվամբ,
կանանց 10%-ից պակասը զերծ է մնում ամուսնու ազգանունը վերցնելու
ավանդույթից: Եվ առավել փոքր տոկոս են կազմում կնոջ ազգանունը վերցնող
տղամարդիկ: Եվ անգամ նրանք, ովքեր վերցնում են կնոջ ազգանունը կարող
են անակնկալների հանդիպել, ինչպես

Էլիզաբեթ Բաթթոնը և Գարեթ

Սորենսոնը: 2006 թվականի օգոստոսին այս երկու նյույորքցիները ամուսնացան, և նրանցից յուրաքանչյուրը որոշեց վերցնել մյուսի ազգանունը:
Էլիզաբեթը

խնդիր

չունեցավ

Սորենսոն

ազգանունը

վերցնելիս:

Նա

պարզապես ավելացրեց ազգանունն իր ամուսնական վկայականում: Գարեթի
համար ազգանունը փոխելը դյուրին չէր: Նյու Յորքը, ինչպես և մի շարք այլ
նահանգներ, ենթադրում է, որ տղամարդը չպետք է փոխի իր ազգանունը
ամուսնանալիս: Ազգանունը փոխելու համար Գարեթը ստիպված էր դիմել
դատարան, գովազդ տարածել թերթում և մեծաքանակ իրավական տույժեր
վճարել:

Կանանց և տղամարդկանց միջև տարբերությունները

Արդյո՞ք կանայք և տղամարդիկ այնքան տարբեր են, ինչքան ցույց են
տալիս հոգեբանները: Իհարկե, սեռերի միջև գոյություն ունեն որոշակի
տարբերություններ, որոնք մենք պետք է հասկանանք: Յուրաքանչյուր սեռի
դեպքում գոյություն ունեն նաև որոշակի էական վարիացիաներ՝ կապված
փորձի

տարբերության,

ժառանգականության,

սեռական

կողմնորոշման,

ռասայի, մշակույթի և դասակարգի գործոններով: Նաև սեռերն ունեն շատ
նմանություններ՝ մի շարք կետեր, որոնցով կանայք և տղամարդիկ ավելի շատ
նման են, քան տարբեր ( Barnett & Rivers, 2004; Wright, 2006 ):
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Քեթրինի մեկնաբանությունը կարևոր է: Քանի որ սեռերի միջև կան
նմանություններ

և

վարիացիաներ,

դժվար

է

քննարկել

ընդհանրական

հաղորդակցման սկզբունքներ: «Կին» և «տղամարդ» տերմինները խնդրահարույց են, քանի որ դրանք ենթադրում են, որ բոլոր կանայք կարող են
խմբավորվել մեկ խմբում, ինչպես բոլոր տղամարդիկ: Երբ մենք ասում ենք՝
«կանանց հաղորդակցությունն առավել անձնական է, քան տղամարդկանցը»,
պնդումը կարող է ճշմարիտ լինել դեպքերի մեծ մասում, բայց ոչ բոլոր
կանանց և տղամարդկանց դեպքում: Իհարկե որոշ կանայք չեն սիրում խոսել
անձնականից, իսկ որոշ տղամարդիկ

սիրում են: Տարբեր գործոններ,

ինչպիսիք են ռասան, տնտեսական դասակարգը, սեռական կողմնորոշումը,
ձևավորում են, թե ինչպես են հաղորդակցվում կանայք և տղամարդիկ ( Zinn,

Hondagneu-Sotelo, & Messner, 2007 ):
Եթե մտածենք և խոսենք այնպես, որ գոյություն ունի կայուն, առանձին
կանացի և տղամարդկային էություն: Այդ դիրքորոշումը մեզ կտանի դեպի
էսենցիալիզմ, մեկին կամ մի բան որոշակի բնութագրիչների նվազեցնելու
միտման, որոնք մենք ենթադրում ենք, որ բնութագրական են նրա բնույթին, և
առկա են այդ կատեգորիային պատկանող յուրաքանչյուր անդամի մոտ: Այս
պարագայում գործ ունենք կանանց և տղամարդկանց հետ: Երբ մենք գնում
ենք էսենցիալիզմի ուղղությամբ, մենք սխալականորեն ենթադրում ենք, որ
այս սեռի բոլոր անդամները միանման են: Էսենցիալիզմը սահմանափակում է
անհատ կանանց և տղամարդկանց վերագրելի բնութագրիչների շարքը և
քողարկում է այդ սեռի անդամների միջև տարբերությունները:
Այս գրքում մենք կքննարկենք կանանց և տղամարդկանց առնչվող
ընդհանրացումները, բայց սա չի ենթադրում էսենցիալիստական որակների
վերագրում

տվյալ

սեռի

բոլոր

անդամներին:

Մենք

նաև

ժամանակ

կհատկացնենք գենդերին առնչվող ընդհանրացումների բացառություններին:

Մայքլ
Մի քանի օր առաջ դասի ժամանակ մենք քննարկում էինք՝ արդյոք կինը
պետք է մասնակցի պատերազմական գործողություններին, թե՝ ոչ: Ես շատ
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անհարմար եմ զգում այս հարցի առնչությամբ, քանի որ մի բան եմ մտածում,
մի այլ բան զգում: Ես գտնում եմ, որ կանայք պետք է ծառայեն, ինչպես
տղամարդիկ: Ես երբեք արդարացի չեմ համարել, որ նրանք չպետք է կռվեն:
Եվ ես գտնում եմ, որ կանայք նույնքան կոմպետենտ են, ինչպես տղամարդիկ
շատ հարցերում, և կարող են լինել լավ զինվորներ: Բայց երբ ես մտածում եմ,
որ իմ մայրը, քույրը կամ ընկերուհիս կարող են լինել խրամատներում,
ստիպված են լինելու սպանել մարդկանց, դառնալ գերի կամ տանջանքների
ենթարկվել, ես զգում եմ, որ դա սխալ է: Շատ սխալ է, որ կանայք ներգրավվեն
մարդու կյանք խլելու գործում, երբ իրենք են կյանք տալիս: Բացի այդ՝ ես
ուզում եմ նաև պաշտպանել ընկերուհուս, քրոջս կամ մորս պատերազմի
այլանդակություններից և վտանգներից:
Բայց իմ այդ մյուս կողմը ասում է. «Նմանատիպ պաշտպանելու
միտումը շովինիզմի տարատեսակ է»: Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես եմ
մտածում այս հարցի շուրջ, բայց ուրախ եմ, որ ես չեմ որոշողը կանանց
ուղարկել պատերազմական դաշտ, թե՝ ոչ:
Նախաբանի էջերում ես մի քանի անգամ կիրառել եմ «գենդեր» և «սեռ»
բառերը, բայց դրանք հստակորեն չեմ սահմանել: Այս գլխի հաջորդ բաժինը
կսահմանի դրանք, որպեսզի ունենանք գենդերի և սեռի նույնական ընկալում,
այն, թե ինչպես են դրանք ձևավորվում մեր հասարակությունում, որում
ապրում

ենք,

և

թե

ինչպես

է

հաղորդակցությունը

արտահայտում,

արտացոլում և վերարտադրում գենդերը մեր առօրյա կյանքում:

Գենդերի, մշակույթի և հաղորդակցության միջև կապը

Երբ

Ջոն

Մուիրին՝

Սիերրա

ակումբի

հիմնադրին,

առաջադրվեց

քննարկել բնության առանձին ասպեկտներ, նա նշեց, որ չի կարող քննարկել
որևէ առանձին մաս բնության մեկուսացման մեջ: Նա նշեց, որ յուրաքանչյուր
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տարր «տիեզերքի մաս է» այն առումով, որ յուրաքանչյուր տարր կապված է
բնության

մնացած

տարրերին:

Նմանապես,

գենդերը,

մշակույթը

և

հաղորդակցությունը փոխկապակցված են, և կապված են նաև ամբողջ
տիեզերքի հետ: Քանի որ դա այդպես է, մենք չենք կարող ուսումնասիրել
դրանցից յուրաքանչյուրն առանց մյուս երկուսին կարևորություն տալու: Այն,
թե ինչ է նշանակում գենդեր, էականորեն կապված է մշակութային արժեքների
և

փորձի

հետ,

մշակույթի

տղամարդկայնության

և

կանացիության

սահմանումը ձևավորում են սպասումներ, թե ինչպես պետք է հաղորդակցվեն
անհատ կանայք և տղամարդիկ, և այն, թե ինչպես են անհատները
հաղորդակցվում, ձևավորում է գենդերի իմաստավորում, որն իր հերթին
ազդում է մշակութային հայացքների վրա:

Սեռ
Չնայած շատերը սեռն ու գենդերը նույնացնում են, դրանք ունեն
տարբերակվող իմաստներ: Սեռը կենսաբանորեն վերագրվող է, իսկ գենդերը՝
սոցիալապես կառուցակցվող և արտահայտվող: Շատ դեպքերում սեռն ու
գենդերը զուգահեռվում են, տղամարդկանց մեծամասնությունը հիմնականում
տղամարդկային

է,

իսկ

կանանց

մեծամասնությունը՝

կանացի:

Որոշ

դեպքերում, սակայն, տղամարդը դրսևորում է իրեն ավելի կանացի, քան
տղամարդկանց մեծամասնությունը, կամ կինը դրսևորում է իրեն առավել
տղամարդկային, քան տղամարդիկ:
Սեռն ու գենդերը համատեղելի չեն տրանսգենդեր անհատների համար,
որոնք

ունեն

որևէ

նույնականացնում

են

սեռի
մյուս

ֆիզիկական
սեռի

հետ:

բնութագրիչներ,
Քանի

որ

բայց

«սեռը»

իրենք
սակավ

համակարգային հասկացություն է, մենք սկզբում կքննարկենք այն, ապա
կանդրադառնանք նաև «գենդեր» հասկացությանը:
Անհատը համարվում է կին կամ տղամարդ՝ կապված արտաքին
գենիտալիկ հատկանիշների (առնանդամ՝ տղամարդկանց, ծլիկ ու հեշտոց՝
կանանց դեպքում) և սեռական օրգանների (արգանդ և ձվարանններ՝ կանանց,
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շագանակագեղձ՝

տղամարդկանց

դեպքում)

միջոցով:

Գենիտալիան

և

սեռական այլ նշանները պայմանավորված են քրոմոսոմներով: Հիմնականում
մարդու կյանքը կառուցվում է 23 քրոմոսոմի շուրջ, ընդ որում՝ դրանցից միայն
մեկն է սահմանում սեռը: Այն, թե մենք ինչ ենք վերագրում մարդուն,
սահմանվում է մեկ զույգ քրոմոսոմի միջոցով: Y քրոմոսոմի առկայությունը
կամ բացակայությունը նախորոշում է՝ պտուղը կզարգանա և կդառնա կին, թե
տղամարդ: Այսինքն՝ կին պիտակվածներն ունեն XX քրոմոսոմներ, իսկ
տղամարդիկ՝ XY քրոմոսոմներ:
Ինչպես նկատեցիք, սեռի գենետիկ սահմանման քննարկման փուլում
կիրառեցինք հատկանիշը, սա այն պատճառով է, որ երբեմն սեռային
քրոմոսոմները վարիացիաներ են ունենում: Որոշ մարդիկ ունենում են XO
քրոմոսոմային զույգ: Որոշ այլ դեպքերում կարող են լինել երեք քրոմոսոմներ,
որոնք նախորոշում են սեռը՝ XXX, XXY կամ XYY սեռային քրոմոսոմներ
( Blackless, Charuvastra, Derryek, Fausto-Sterling, Lauzanne & Lee, 2000; Dreger,

2000): Երբեմն, անհատը կարող է ունենալ որոշակի XY բջիջներ և որոշ XX
բջիջներ (Gorman & Cole, 2004 ): Բոլոր պտուղները և մարդիկ ունեն բջիջներ՝
առնվազն մեկ X քրոմոսոմով, քանի որ այն ներառում է գենդեր, որոնք կյանքի
համար հիմնարար են ( Jegalian & Lahn, 2001 ): Քանի որ տղամարդիկ
սովորաբար ունեն միայն մեկ X քրոմոսոմ, նրանք ավելի խոցելի են X-ի հետ
կապված մի շարք ռեցեսիվ գործոնների նկատմամբ, քան կանայք, որոնք ունեն
երկու X քրոմոսոմ, և քիչ են հակված X-ի հետ կապված ռեցեսիվ գործոնների
ներգործության: Եթե պտուղն ունի Y քրոմոսոմ, ապա նա կմեծանա և
կզարգանա որպես տղամարդ, մինչդեռ XYY և XXY տղամարդիկ կարող են
որոշ առումներով տարբերվել XY տղամարդուց:

Թրեյսի
Պատերազմում ներգրավված կանանց խնդիրն իրոք անհանգստացնում է
ինձ: Ես 17 տարեկան տղա և 15 տարեկան աղջիկ ունեմ: Ես չեմ ուզում, որ
նրանցից որևէ մեկը մասնակցի պատերազմական գործողությունների, բայց ես
միշտ իմացել եմ, որ տղաս կարող է պատերազմել: Կարո՞ղ եմ վիճարկել, որ
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աղջիկս չի կարող, բայց տղաս կարող է: Դա նույնն է, ինչ ասեմ, որ աղջկաս
կյանքն ավելի եմ արժևորում, քան տղայինս: Ես դա չեմ կարող պնդել:

Քեթրին
Ես

շատ

թերահավատորեն

եմ

մոտենում

այն

գրքերին,

որոնք

նկարագրում են կանանց և տղամարդկանց՝ որպես հակադիր սեռեր: Դրանք
կենտրոնանում

են

այն

մի

քանի

կետերի

վրա,

որոնք

տարբեր

են

տղամարդկանց և կանանց մոտ: Դրանք անտեսում են բոլոր այն կետերը,
որոնցով վերջիններս նման են: Ավելի վատ, դրանք ենթադրում են, որ բոլոր
կանայք և բոլոր տղամարդիկ տարբեր են: Մարդիկ այնպիսի անհատներ են,
որոնք չեն կարող խմբավորվել կանանց և տղամարդկանց:
Որոշ երեխաներ ծնվում են երկու սեռերին բնորոշ սեռական բնութագրիչներով: Ավանդաբար մարդիկ, որոնց ներքին և արտաքին գենիտալիաները
չեն

համապատասխանում

կոչվում

են

հերմոֆրոդիտներ,

եզրույթ,

որը

փոխառվել է հունական դիցաբանությունից: Ըստ միֆի՝ Հերմես աստվածը և
Աֆրոդիտե աստվածուհին տղա են ունեցել, որին իրենք անվանել են
Հերմոֆրոդիտոս: Երբ երիտասարդ կին Սալմացիսը տեսնում է Հերմոֆրոդիտոսին, անմիջապես սիրահարվում է և աղաչում աստվածներին նրանց
այնպես միավորել, որ երբեք չառանձնանան: Լսելով նրա աղաչանքը՝
աստվածները միավորում են նրանց մեկ մարմնի մեջ, որը և՛ տղամարդկային
էր, և՛ կանացի: Այսօր կիրառվող միջսեռական տերմինը կիրառվում է այն
մարդկանց

համար,

որոնք

ունեն

և՛

կանացի,

և՛

տղամարդկային

հատկանիշներ:
Սեռական զարգացումը նաև ընթանում է հորմոնների ազդեցությամբ:
Յուրաքանչյուր անհատ սկսում է կյանքը որպես էմբրիո, որն ունի և կանացի
ծորաններ, որոնք հետագայում վերածվում են կանանց վերարտադրողական
համակարգի, այնպես էլ տղամարդկային ծորաններ, որոնք հետո վերածվում
են տղամարդկանց վերարտադրողական համակարգի ( Rosenberg, 2007 ):
Զարգացման մոտ 7-8-րդ շաբաթվա ընթացքում հորմոններն ազդում են պտղի
սեռի զարգացման վրա: Երբ հղիությունը նորմալ է ընթանում, Y քրոմոսոմ
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ունեցող

պտուղները ստանում են անդրոգեններ, որոնք ապահովում են

արական սեռի օրգանների զարգացումը, իսկ առանց Y քրոմոսոմի պտուղներն
ավելի

քիչ

անդրոգեններ

են

ստանում

կանանց

սեռական

օրգաններ

ձևավորվելու համար: Որոշ դեպքերում, սակայն, կանացի պտուղը (XX)
գենետիկորեն ստանում է չափից դուրս շատ պրոգեստերոն և կարող է
զարգանալ ոչ կանացի գենիտալիա: Հակառակը ևս ճշմարիտ է. Եթե արական
պտուղն

ունենա

պրոգեստերոնի

պակաս

սեռական

դիֆֆերենցացման

փուլում, նրա արական գենիտալիան կարող է և չձևավորվել, ու նա կարող է
արտաքնապես կանացի երևալ ( Pinsky, Erickson & Schimke, 1999 ):
Հորմոնների

ազդեցությունը

չի

ավարտվում

ծննդի

հետ:

Դրանք

շարունակում են ազդել զարգացման վրա՝ սահմանելով՝ երբ սկսվի դաշտանը,
որքան մարմնի մազ կլինի, և որտեղ այն կաճի, որքան մաշկային և ճարպային
շերտ կզարգանա և այլն: Քանի որ արական պտուղները ստանում են առավել
մեծ քանակի հորմոններ, քան կանացի պտուղները, նրանք առավել զգայուն են
լինում

հորմոնալ

ակտիվության

նկատմամբ

հատկապես

սեռական

հասունացման փուլում ( Tavris, 1992 ):
Կենսաբանությունն ազդում է մեր ձևավորման գործընթացի վրա, բայց
այն անպայմանորեն չի սահմանում մեր վարքը, անհատականությունը և այլն:
Կենսաբանությունը նաև չի ձևավորում այն իմաստավորումը, որը մշակույթի
անդամները

վերագրում

են

որոշակի

վարքի,

թե

դրանցից

որոնք

են

գնահատվում, որոնք՝ ոչ: Կենսաբանական տարբերությունների առկայությունից առավել կարևոր է, թե մենք ինչպես ենք ընկալում և վերաբերվում այդ
տարբերություններին: Սա տանում է մեզ դեպի երկրորդ հասկացության՝
«գենդերին» քննարկմանը:

Միջսեռականության սոցիալական ընկալումը
Տարիներ շարունակ այն նորածինները, որոնք ծնվում էին կրկնակի
գենիտալիայով, վիրահատական միջամտության էին ենթարկվում, որպեսզի
երեխայի մոտ կանացի կամ տղամարդկային գենիտելական հատկանիշներ
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առաջանան (Crouch, 1998, Lorber 2001 ): Բայց հնարավոր է, որ միջսեռական
մարդիկ «ուղղվելու» կարիք չունեն: Վերջերս մի շարք մասնագետներ,
գիտնականներ,

բժիշկներ

և

իրավաբաններ

սկսեցին

սատարել

միջսեռականության ընդունմանը ( Gorman & Cole, 2004, Kailey 2006, Preves,

2004

Rosenberg,

2007,

Sheridan,

2001 ):

Չափահաս

միջսեռականները

տրանսգենդերային շարժման մարտահրավերների ներքո դիտարկվում են
հասարակության
միջսեռական

կողմից

լինելը

որպես

ոչ

հիվանդություն

նորմալ:
չէ

կամ

Նրանք
խնդիր,

գտնում
այլև

են,

որ

մարդկային

ինքնության այլ ձև: Այլ կերպ ասած՝ միգուցե գոյություն ունի մի քանի, ոչ թե
երկու հնարավորություն գենդերի և սեռի համար:
Իրականում,

միջսեռականությունը

կամ

գոնե

նման

ինքնության

պնդումը նոր երևույթ չէ: Դեբորա Ռուդացիլլը (2006) գտել է 1629 թվականի
գրառումներ

Թոմաս

Հոլլի

մոտ:

Վերջինս

ապրում

էր

Ջեյմսթաունի

բնակավայրում և պնդում էր, որ և՛ կին է, և՛ տղամարդ ( Rudacille, 2006 ):
Հյուսիսային Ամերիկային միջսեռ ասոցացիան ունի երեք հիմնական
նպատակ՝ 1) հիմնել դրական ինքնություն միջսեռական մարդկանց համար, 2)
փոփոխել միջսեռականության նկատմամբ դիրքորոշումները, 3) դադարեցնել
«նորմալացմանն ուղղված» վիրահատական միջամտությունները:

Գենդեր
«Գենդերը» համեմատաբար առավել բարդ հասկացություն է, քան
«սեռը»: Անհատը ոչինչ չի անում այս կամ այն սեռը ստանալու համար: Դա
դասակարգում է, որը հասարակությունն անում է՝ հիմնվելով գենետիկ կամ
կենսաբանական գործոնների վրա, և մարդկանց մեծամասնության համար դա
շարունակվում է ամբողջ կյանքում: Գենդերը, այնուամենայնիվ, ո՛չ ներքին,
ո՛չ անպայմանորեն կայուն է: Այն սահմանվում է հասարակության կողմից և
արտահայտվում է անհատների կողմից նրանով, թե ինչպես են իրենք
հաղորդակցվում միմյանց և միջնորդների հետ իրենց հասարակությունում:
Ավելին, գենդերը փոփոխվում է ժամանակի ընթացքում: Մենք ծնվում ենք
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տղամարդ կամ կին (սեռ), բայց մենք սովորում ենք գործել տղամարդկային
կամ կանացի (գենդեր): Գենդերը սոցիալական, սիմվոլիկ կառույց է, որը
տարբերվում է ըստ մշակույթի, ժամանակի ընթացքում այդ նույն մշակույթում,

մարդու

կենսաբանական

զարգացման,

այլ

գենդերի

հետ

փոխհարաբերությունների ընթացքում: Մենք կքննարկենք գենդերի նշված
կողմերը:
Այն, թե, ինչ է գենդերը, և ինչպես ենք մենք արտահայտում այն, կախված
է հասարակության արժեքներից, հավատալիքներից ու կյանքի կոլեկտիվ
կազմակերպման նախընտրելի ձևերից: Դիտարկենք ներկայիս պատկերացումները Ամերիկայում կանացիության և տղամարդկայնության վերաբերյալ:
Տղամարդ լինել նշանակում է լինել ուժեղ, ամբիցիոզ, հաջողակ,
ռացիոնալ և հուզականորեն հավասարակշռված: Չնայած նրան, որ այս
պահանջները սակավ խիստ են, քան մի քանի դարաշրջան առաջ, դրանք
հիմնականում մնում են անձեռնմխելի: Տղամարդիկ, որոնք դիտարկվում են
որպես «իսկական տղամարդ», չեն արտասվում մարդկանց առջև, և «իսկական
տղամարդիկ» առավել հաջողակ և հզոր են իրենց մասնագիտական և
հանրային կյանքում ( Kimmel, 2000a, 2000b, 2005 ):
Կանացիությունը մեր դարաշրջանում ևս հարաբերականորեն համադրելի է նախկին մոտեցումներին, սակայն այն, թե ինչն է ընդունելի աղջկա
համար, մեծապես ընդլայնել է իր շրջանակը: Կանացի լինել նշանակում է
լինել ֆիզիկապես գրավիչ, տարբերվող, հուզականորեն արտահայտվող,
խնամող և մարդկանց և հարաբերությունների առնչությամբ ուշադիր ( Spence

& Buckner, 2000 ): Նրանք, ովքեր մարմնավորում են կանանցիության
մշակութային սահմանումը, դեռևս թույլ չեն տալիս իրենց գերազանցել
տղամարդկանց (հատկապես իրենց զուգընկերոջը), հաշվի չառնել ուրիշի
զգացմունքները

կամ

իրենց

կարիքները

ավելի

բարձր

դասել,

քան

մյուսներինը: «Իսկական կանայք» դեռևս լավ տեսք ունեն, սիրում են
երեխաներին և տնային տնտեսությունում են աշխատում:
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Գենդերը դաստիարակվում է: Ծնված օրվանից սկսած՝ մեզ խրախուսում
են սովորել, թե ինչպես մարմնավորել այն գենդերը, որը վերագրվել է մեզ
հասարակության

կողմից:

Երիտասարդ

աղջիկներին

հաճախ

են

նկատողություններ անում. «Մի՛ եղիր եսասեր, խոսի՛ր ուրիշների հետ» և
«Զգո՛ւյշ եղիր, որ չվնասես քեզ»: Նրանք գնահատվում են գեղեցիկ տեսք
ունենալու, ուրիշների մասին հոգ տանելու (ներառյալ տիկնիկների) և
բարեհամբույր լինելու համար: Երիտասարդ տղաները, ի հակադրություն
դրան, առավել հակված են հորդորներ լսելուն. «Մի՛ եղիր փափուկ», «Գնա՛
նրա հետևից, ինչ ուզում ես», «Մի՛ արտասվիր»: Սովորաբար տղամարդկանց
ամրապնդում

են

հզորության,

անկախության

և

հաջողության

համար,

մասնավորապես մրցակցային ոլորտներում:
Չնայած անհատները սովորում են գենդերը և մարմնավորում են այն,
գենդերը խիստ անձնական չէ: Փոխարենը գենդերն սնվում է մշակութային
գաղափարներից, որոնք նպաստում են սոցիալական իմաստավորմանն ու
սեռերից սպասումներին: Քանի որ գենդերի հասարակական մոտեցումը
թափանցում է մեր հանրային և մասնավոր կյանք, մենք միտված ենք դրանք
ընկալելու որպես սովորական, բնական և ճիշտ իրողություններ: Երբ
հասարակությունը
տղամարդկանց

շարունակաբար
որոշակի

ներկայացնում

ձևով,

դժվար

է

է

կանանց

պատկերացնել,

և
որ

տղամարդկայնությունը կամ կանացիությունը կարող են սահմանվել այլ
կերպ:

Բայց,

ինչպես

կտեսնենք

այս

գլխի

հետագա

մասերում,

տղամարդկայնությունն ու կանացիությունը տարբեր դրսևորումներ ունեն
տարբեր մշակույթներում և պատմության մեջ:
Այն փաստը, որ գենդերի սոցիալական իմաստները սովորեցվում են,
դեռևս

չի

նշանակում,

որ

մենք

մշակութային

իմաստների

պասիվ

հասցեատերեր ենք: Մենք ընդունում ենք մշակութային վերագրումները,
փոփոխում կամ մերժում ենք դրանք: Անհատները, որոնք ինտերնալացնում են
և մարմնավորում գենդերի մշակութային վերագրումները, վերարտադրում են
առկա

սոցիալական

դիրքորոշումները:
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Մարդիկ,

որոնք

մերժում

են

հակասական վերագրումները և դուրս են գալիս գենդերի սոցիալական
իմաստավորման շրջանակներից, սովորաբար նպաստում են մշակութային
դիրքորոշումների փոփոխություններին: 19-րդ դարի սկզբում, օրինակ՝ շատ
կանանց առջև ծառացել էր այն մարտահրավերը, որ իրենք չպետք է ունենան
քվեարկելու կամ բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունք: Մերժելով
այդ դարաշրջանի կանանց սահմանումը՝ այս անհատները փոփոխեցին
կանանց նկատմամբ սոցիալական դիրքորոշումները և իրենց վերապահվող
իրավունքները:

Բիշեթա
Ես հիշում՝փոքր էի՝ մոտ 5 տարեկան կամ մի քիչ ավելի մեծ: Եղբայրս ու
ես խաղում էինք դրսում՝ այգում, երբ մայրս տեսավ մեզ: Երկուսս էլ ցեխոտ
էինք. կեղտոտել էինք մեր հագուստը, մարմինը, ամեն ինչ: Մայրս եկավ այգու
ծայրի մոտ և գոռաց. «Բիշեթա, հենց հիմա դո՛ւրս արի այգուց: Քեզ նայի՛ր: Ի՞նչ
կմտածեն ընկերներդ այդ կեղտոտ աղջկա վերաբերյալ: Դու չես ուզում, որ
մարդիկ մտածեն, որ դու լեդի չես, չէ՞»: Նա ոչ մի բան չասաց եղբորս, ով
նույնպես կեղտոտել էր իրեն:
Այսօր սեռի և գենդերի վերաբերյալ պայմանական դիրքորոշումների
համար մարտահրավեր են նետում այն մարդիկ, որոնք սահմանում են իրենց
որպես համասեռամոլ կամ գենդերային համասեռամոլ ( Hirschfeld & Wolf,

2005; Sloop, 2004, 2006 ): Շատ մարդիկ, որոնք գենդերային համասեռամոլ են,
մերժում

են

կին

և

տղամարդ

երկակի

կատեգորիան,

կանացին

ու

տղամարդկայինը: Նրանք ավելի շատ արժևորում են դրանց միջև առկա
տարածությունը, որը միավորում է այս երկբևեռ կատեգորիաները:
Երկրորդ

գլխում

մենք

առավել

մանրամասն

կանդրադառնանք

համասեռականության տեսությանը, որը ներքին տեղեկատվություն է տալիս
գենդերային ինքնության մի ամբողջ շրջանակի վերաբերյալ:
Գենդերի վերաբերյալ իմաստավորումները փոփոխվում են նաև անհատական հաղորդակցությունների միջոցով: Դերային մոդելները, օրինակ,
անհատներին

տալիս

են

տեսանելի
255

այլընտրանքներ

ավանդական

աշխարհայացքների համար: Երբ մի կին խրախուսում է մյուսին լինել առավել
հաստատակամ և հակառակվել ղեկավարին անհամարժեք մոտեցման համար,
նա կարող է փոփոխել այն, թե ինչպես է իր ընկերը պատկերացնում կնոջը
համապատասխանող վարքը:

Տրանսգենդերային ակտիվիզմ համալսարանում
Եթե Լյուք Վուդվարդը, ով Բրաուն համալսարանի ուսանող է, գրեր.
«Ի՞նչ եմ ես արել ամառային արձակուրդներին» վերնագրով շարադրություն
2003 թվականին, նա կգրեր, որ պակասեցրել է կրծքերի չափը, որն
անհամատեղելի էր իր ինքնությանը՝ որպես տղամարդ: Միևնույն ժամանակ,
Փեյջ Քրուզան, ով սովորում է Վեսլեյան համալսարանում, կենսաբանորեն կին
է, բայց իրեն չի նույնականացնում կանանց հետ: Փեյջը նախընտրում է, որ իր
մասին խոսելիս կիրառվի տրանսգենդերային «ze» դերանունը «he/she»-ի
փոխարեն ( Bernstein, 2004 ): Եվ Միքելլ Միլլերը, ով Նորֆվեսթերնի համալսարանում է ուսանում, կենսաբանորեն կին է, բայց իրեն նույնականացնում է
տղամարդու հետ՝ պնդելով, որ ոչ բոլոր տղամարդիկ են ծնվել տղամարդկային
կրծքերով ( Rosenberg, 2007 ):
Տրանսգենդերային

և

միջսեռական

մարդկանց

ճանաչման

համար

որոշակի փոփոխությունների կարիք կա: 2003 թվականին Սմիթ քոլեջի
ուսանողները

կողմ

քվեարկեցին

կանանց

բնորոշող

դերանունները

գործածությունից հանելու համար, քանի որ որոշ ուսանողներ, ովքեր
կենսաբանորեն կանայք էին, իրենց կին չէին համարում:
Վեսլեյան համալսարանում նախկինում Կանանց Ռագբիի ակումբի
անդամ կանայք խնդրեցին, որ իրենց անվանումից ջնջվի կանանց հատվածը,
որպեսզի այն անդամները, որոնք կենսաբանորեն կին են, բայց իրենց չեն
ինքնանույնականացնում կանանց հետ, կարողանան հարմարավետ զգալ
իրենց՝ կրելով թիմի համազգեստը: Վեսլեյանի ուսանողների առողջական
ծառայություններ մատուցող բաժինը փոխարինել է M և F տարբերակները,
որոնցից մեկը ստիպված էին ընտրել ուսանողները՝ «Նկարագրեք ձեր
գենդերային ինքնության պատմությունը» տարբերակով ( Bernstein, 2004 ):
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Մեծ կազմակերպությունները, ինչպիսին IBM-ն է, տրամադրում են
տրանսգենդերային

առողջական

կազմակերպությունների

ապահովագրություն,

և

Fortune

500

25%-ն ունեն տրանսգենդեր աշխատակիցներին

խտրականությունից պաշտպանելու քաղաքականություն ( Rosenberg, 2007 ):
Երբ մի տղամարդ ասում է մյուսին, որ իր համար ընտանիքի հետ
անցկացրած ժամանակն առաջնահերթ է, իր ընկերը ստիպված է լինում
մտածել և հավանաբար նաև փոփոխել տղամարդկային դերերի մասին
պատկերացումները: Երբ անհատը հայտարարում է, որ ինքը տրանսգենդեր է,
առավել հեշտացնում է նրանց գործը, ում մոտ սեռը կամ գենդերային ինքնությունը չեն համապատասխանում սոցիալական առկա կատեգորիաներին:
Ինչպես ցույց են տալիս վերոհիշյալ օրինակները, առկա է երկկողմանի
փոխազդեցություն հաղորդակցության և գենդերի մշակութային մոտեցումների միջև: Նրանցից յուրաքանչյուրն ազդում է մյուսի վրա՝ շարունակաբար
պահպանելով կամ վերակազմելով տղամարդկայնության և կանացիության
վերաբերյալ պատկերացումները:
Որպես գենդերի մասին պատկերացումների վերակազմակերպման լավ
օրինակ՝ կարելի է դիտարկել «անդրոգենես» հասկացությունը: 1970-ական
թվականներին

հետազոտողները

միավորեցին

«անդրոգենես»

բառը՝

համադրելով հունարեն «aner» կամ «Andros» («տղամարդ») և «gyne» («կին»)
բառերին: Ինչպես գիտեք, արևմտյան մշակույթում անդրոգենես անվանվում
են այն մարդիկ, որոնք մարմնավորում են և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց
բնորոշ որակները: Օր՝. անդրոգենես կինն ու տղամարդը և՛

պասիվ են, և՛

ակտիվ, և՛ ուժեղ են, և՛ թույլ: Մեզանից շատերը չեն ուզում սահմանափակվել
մեր գենդերի սոցիալական վերագրումներով,

և մենք մեր մեջ զարգացնում

ենք ինչպես արական, այնպես էլ իգականին բնորոշ հատկություններ: Ինչպես
Միգելն է մատնանշում իր ուղերձում, մարդկային հատկությունների ամբողջ
շարքը պետք է արժևորել, անգամ այն հատկանիշները, որոնք համարվում են
կանացի, և նրանք, որոնք դիտարկվում են տղամարդկային:
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Գենդերի

իմաստավորման

հարցում

ծայրահեղությունների

առակայությունն ընկալելու համար մենք պետք է միայն հաշվի առնենք այն,
թե ինչպես են տարբեր մշակույթները սահմանում տղամարդկայնությունն ու
կանացիությունը: Շատ տարիներ առաջ, մարդաբան Մարգարեթ Միդը
(1935/1986) առանձնացրել է գենդերային երեք հիմնական սկզբունք Նոր
Գվինեայի հասարակություններում, որոնք ուսումնասիրել է: Արափեշ ցեղում
և՛ կանայք, և՛ տղամարդիկ առավել հակված էին այնպիսի վարքի, որը մենք
անվանում ենք կանացի: Երկուսն էլ առավելապես պասիվ էին, խաղաղ և
դիֆֆերենցիալ, երկուսն էլ հոգատար էին ուրիշների, հատկապես երեխաների
նկատմամբ: Մունդուգումոր ցեղում և՛ կանայք, և՛ տղամարդիկ ագրեսիվ են,
անկախ և մրցակցային: Մայրերը խնամատար չեն և շատ քիչ ժամանակ են
անցկացնում նորածինների հետ, շուտ են կտրում մայրական կաթից:
Տչամբուլիի հասարակությունում գենդերը ներկայիս ԱՄՆ-ում գործող
մոտեցման հակառակ իրողությունն էր. կանայք գերակա էին և սեքսուալ
առումով ագրեսիվ, մինչդեռ տղամարդիկ առավել նուրբ էին և սովոր էին կրել
դեկորատիվ հագուստ և գանգրացնել իրենց մազերը, որպեսզի կանանց
համար ավելի դուրեկան լինեն:

Բոբ
Իմ ընտանիքում ինձ երբեք դուր չի եկել այն, թե ինչպես են վերաբերվել
իմ

և

քույրերիս

սխալներին:

Մի

անգամ

Մարիլինը

մասնակցել

էր

խրախուսողների թիմում ընդգրկվելու համար մրցույթին և չէր ընտրվել: Նա
արտասվում էր և տխուր էր, իսկ մայրս ասում էր, որ նորմալ է, որ նա լավ
անձնավորություն է, և բոլորը գիտեն դա, և որ հաղթանակն ամենակարևորը
չէ: Եվ երբ հայրս տուն եկավ, նա էլ ասաց նույն խոսքերը՝ հավելելով, որ ամեն
ինչ նորմալ է, անգամ եթե ինքը չի ընտրվել: Բայց երբ ես չանցա ֆուտբոլի
թիմում ընդգրկվելու փորձս, հայրս զայրացավ: Նա ինձ հարցրեց, թե ինչու է
այդպես եղել: Ես նրան ասացի, որ ամեն ինչ նորմալ էր, պարզապես մնացած
տղաներն ավելի լավ իրենց դրսևորեցին, քան ես: Բայց նա դա չէր ընկալում:
Նա ինձ ասում էր, որ ես չպետք է հանձնվեմ և պետք է աշխատեմ ավելի շատ:
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Նա ակնկալում էր, որ հաջորդ տարի ես կներգրավվեմ թիմում: Նա անգամ
առաջարկեց իմ համար հատուկ մարզիչ վարձել: Փաստորեն՝ նորմալ չէր, եթե
ես չանցնեի այդ փուլը:
Մարմնի ձևի իդեալները կանանց համար ևս օրինակ են գենդերի բնույթի
կառուցակցված

և

պարտադրված

լինելու

վերաբերյալ:

Ներկայումս,

արևմտյան մշակույթը դիտարկում է նիհարությունը որպես կանանց կողմից
ցանկալի որակ, մասնավորապես, երբ խոսքը գնում է սպիտակամորթ կանանց
մասին: Մինչդեռ 1950-ական թվականներին առավել գիրուկ կանայք, ինչպես
Մերլին Մոնրոն էր, արտացոլում էին կանացիություն և սեռականություն:
Անգամ այսօր որոշ մշակույթներ դիտարկում են, որ երջանիկ կինը նա է, ով
գեղեցիկ է և ցանկալի: Օր՝. Մավրիտանիայի Իսլամական Հանրապետությունում (Սաֆարային հարող հատված) երիտասարդ աղջիկները հաճախ են
գերկերակրվում անգամ ուժի կիրառմամբ, որպեսզի նրանք գիրանան և
այդպիսով դառնան իրենց ընտանիքի հարստությունն ու կարգավիճակը
ներկայացնող կենդանի սիմվոլ ( LaFraniere, 2007 ):
Որոշ մշակույթներ դիտարկում են անհատի գենդերը որպես փոփոխման
ենթակա: Եթե նա ծնվել է տղամարդ, նա կարող է ընտրել ապրել և դիտարկվել
որպես կին և հակառակը: Այլ հասարակություններում, օրինակ՝ հնդկացիների
որոշ խմբերում, գենդերների երկուսից ավելի տարատեսակ է ընդունված և
կիրառվում

( Brown,1997; Nanda, 2004 ): Անհատները, որոնք ունեն մի քանի

գենդերին բնորոշ հատկություններ, շատ բարձր են գնահատվում: Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգներում գենդերը տարբերվում է ռասայաէթնիկ խմբերում:
Սովորաբար աֆրոամերիկացի կանայք ավելի հաստատակամ են, քան
սպիտակամորթները, իսկ աֆրոմամերիկացի տղամարդիկ առավել շփվող են,
քան սպիտակամորթ տղամարդիկ ( Rothenberg, Schafhausen, & Schneider, 2000;

V. Smith, 1998):
Անգամ մեկ մշակույթում կամ սոցիալական խմբում գենդերի նշանակությունը

տարբերվում

Արդյունաբերական

է

ժամանակի

հեղափոխությունը
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ընթացքում:

ընտանիքն

ու

Նախքան
աշխատանքը

փոխկապակցված իրողություններ էին մարդկանց մեծամասնության համար:
Այսպիսով՝ տղամարդիկ և կանայք աշխատում էին միասին մշակաբույսեր
աճեցնել կամ բիզնեսում էին ներգրավվում, և երկուսն էլ ներգրավված էին
տնային

տնտեսության

Զգացմունքայնությունն

ու

երեխաների

ու

դաստիարակման

արտահայտչականությունը

հարցերում:

(Degler,

1980 ),

արտադրողականությունն ու ուժը գրավիչ էին համարվում ինչպես կանանց,
այնպես էլ տղամարդկանց պարագայում ( Cancian, 1989, Douglas, 1977 ):
Արդյունաբերական հեղափոխությունը նպաստեց գործարանների բացմանը և
վճարվող աշխատանքին, որը՝ որպես առանջնահերթ գումար վաստակելու
միջոց, իրականացվում էր տանից դուրս:
Այսպիսով՝
աշխատանք

և

աշխատանքի,

առաջացավ

կյանքի

տուն:

Քանի

որ

կանանց

մեծ

մասը

բաժանում

տղամարդիկ
ստանձնեց

տարբեր
անցան
տնային

ոլորտների՝

տանից

դուրս

տնտեսության

կառավարման հարցերը: Դրան հաջորդեց այն, որ կանացիությունը սկսվեց
դիտարկվել որպես խնամատար՝ կախված տղամարդկանց բերած եկամտից,
հարաբերությունների վրա կենտրոնացող, տան պայմանները լավ ապահովող:
Տղամարդկայնությունը սկսվեց դիտարկվել որպես հուզականորեն զուսպ,
ամբիցիոզ և աշխատավայրում առավել հաջողակ և հատկապես լավ գումար
վաստակող ( Cancian, 1989, Risman & Godwin, 2001 ):
Իր գրառման մեջ 58 տարեկան Էմման՝ հեռակա համակարգում սովորող
մի ուսանող, նշել է թե ինչպես է փոփոխվել այն, թե ինչպես են կանայք
տեսնում իրենք իրենց:
Գենդերի,
ակնհայտ

են,

ինչպես
երբ

նաև

խոսքը

սեռի
գնում

փոփոխվող
է

դիրքորոշումները

անհատների

մասին,

որոնք

նաև
չեն

համապատասխանում կին կամ տղամարդ, տղամարդկային և/կամ կանացի
սահմանումներին:

Միգել
Ես սիրում եմ լինել ուժեղ և պաշտպանել ինձ և այն, ինչ մտածում եմ,
բայց ես չեմ ուզում միայն այդպիսին լինել: Ես նաև շատ զգացմունքային եմ
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մարդկանց և այն ամենի նկատմամբ, թե ինչ են իրենք զգում: Գոյություն ունեն
տարբեր

ժամանակներ,

երբ

պետք

է

լինել

կոպիտ

կամ

նուրբ,

կան

ժամանակներ, երբ պետք է լինել ուժեղ և թույլ տալ ուրիշներին լինել ուժեղ:
Մենք արդեն նշել ենք, որ միջսեռական մարդիկ ունեն և՛ կանանց, և՛
տղամարդկանց բնորոշ կենսաբանական բնութագրիչներ: Ի հավելում դրան՝
մենք պետք է մտածենք տրանսգենդեր և միջսեռական մարդկանց մասին:
Չնայած

այս

առումով

ոչ

բոլորն

են

համաձայնում

լեզվական

և

պիտակավորմանը, սովորաբար «տրանսգենդեր» անվանումը վերաբերում է
այն անհատին, որը զգում է, որ իրեն կենսաբանորեն վերագրված սեռը չի
համապատասխանում իր իրական սեռական ինքնությանը, այն, որ իրենք
կանայք են, չնայած ունեն տղամարդկային մարմին, կամ տղամարդիկ են,
չնայած ունեն կանացի մարմին ( Howey, 2002; Sheridan, 2001, Stryker, 1997,

1998, Tyre & Scelfo, 2006) :
Տրանսգենդեր մարդիկ սովորաբար հագնվում են և ադապտացնում են
այն գենդերի վարքը, որի հետ ինքնանույնականացվում են: «Տղաները չեն
արտասվում» ֆիլմում Հիլարի Սվանքը տալիս է տրանսգենդեր անհատի
ամբողջական պատկերումը:
Ընդհանուր առմամբ միջսեռականն առնչվում է այն անհատներին, որոնք
ունեցել են վիրահատական միջամտություն կամ ընդունել են հորմոնալ
դեղորայք՝ իրենց մարմինները առավել իրենց համար ցանկալին սեռին
նմանեցնելու համար ( Devor, 1997 ): Վիրահատությունից հետո միջսեռական
անհատները կարող են իրենց նկարագրել որպես հետվերափոխական կին
(MTF) կամ հետվերափոխական տղամարդ (FTM): Օրինակ՝ Դ. Ուալլի Բեյքոնը
լքեց Նեբրասկայի իր ֆակուլտետը 2005 թվականի գարնանը և վերադարձավ
նույն թվականի աշնանը որպես Դր. Մերեդիթ Բեյքոն: 59 տարեկան հասակում
Դոկտոր Բեյքոնը որոշեց իրականացնել փոփոխությունները: Այդ որոշումն
ընդունելուց հետո նա մի շարք վիրահատություններ ունեցավ, որպեսզի իր
մարմինը համապատասխանի այն պատկերացմանը, որն ուներ իր մասին
( Wilson, 2005c ):
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Մի այլ MTF միջսեռական է Դեիրդե (նախկինում՝ Դոնալդ) ՄքՔլոսկին:
Վերջինս տնտեսագիտության պրոֆեսոր է: Ըստ նրա՝ վիրահատությունն ու
հորմոնները փոխել են նրա սեռը, բայց նա ստիպված էր սովորել գենդերը,
պետք է սովորեր լինել կանացի: Նա ուսումնասիրել էր անգամ փոքրիկ
գործողությունները՝

շարժումներ,

դեմքի

արտահայտություններ,

մարմնի

շարժումներ, որոնք կանայք օգտագործում են, մինչև դրանք դառան նրա
էության մի մասը: Այս մասին վերհիշելով՝ ՄքՔլոսկին (1999) գրել է, որ
գենդերը «սովորեցվող սովորույթների միակցություն է: Այնպես են դրանք
ուսուցանվել, որ դարձել են արտաքին պայմաններ: Դա նման է խխունջի
կափարիչի, որն անընդհատ հաստատվում է» (էջ 83-84): Քանի որ նրանք
սովոր են լինել և դիտարկվել որպես մեկից ավել սեռի ներկայացուցիչ,
միջսեռականները սովորաբար կարողանում են ներքին տեղեկատվություն
տրամադրել գենդերի՝ մշակութային կյանքում դինամիկայի վերաբերյալ: Օր՝.
Բեն Բարրեսը (2006)՝ FTM տրանսգենդերային անհատը, նշել է. «Մինչ այս
պահը հիմնական տարբերությունը, որ ես նկատել եմ, այն է, որ մարդիկ,
ովքեր չգիտեն, որ ես տրանսգենդեր եմ (կնոջից տղամարդ), առավել մեծ
հարգանքով

են

մոտենում

ինձ:

Ես

անգամ

կարող

եմ

մի

ամբողջ

նախադասություն ասել՝ առանց տղամարդու կողմից ընդհատվելու» (էջ 135):
Քրիստինի գրառումը, ով MTF հետվերափոխական է, ում հետ ես
հարցազրույց եմ ունեցել, տալիս է ներքին տեղեկատվություն այն մասին, թե
ինչ է զգացել նա, երբ կարողացել է ընդունվել այնպես, ինչպես ինքն իրեն
միշտ տեսել է:

Էմմա
Մեր օրերում կանայք շատ տարբեր էին, քան հիմա: Մենք առավել լուռ
էինք, և մենք այլ մարդկանց մեզանից բարձր էինք դասում: Մենք մեր տեղը
գիտեինք և չէինք ուզում տղամարդուն հավասարվել: Այսօրվա կանայք
տարբեր են: Ինձ հետ սովորող ուսանողները իրենց կարիերան ավելի բարձր
են դասում, քան ամուսնությունը, մի մասը չի ուզում երեխաներ ունենալ, մի
մասը մտածում է, որ կարող է ընտանիքի գլուխ լինել, ինչպես և տղամարդը:
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Երբեմն ես մտածում եմ, որ նրանք բոլորն էլ սխալ են, բայց իմ մի մասը
նախանձում է, որ իրենք ունեն հնարավորություններ և տարբերակներ, որոնք
ես չեմ ունեցել:
Տրանսգենդեր, տրանսսեռական և միջսեռական մարդիկ հարցականի
տակ են դնում այն գաղափարը, որ սեռն ու գենդերը երկակի հասկացություններ

են,

այսինքն՝

տղամարդ

և

կին,

տղամարդկային

և

կանացի,

հակասական են, կայուն, որ անհատն ունի միայն երկու հնարավորություն
( Namaste, 2000 ): Նմանապես այլ մշակույթների դիտարկումը սեռականության
և սեռական կողմնորոշման վերաբերյալ հարցականի տակ են դնում ԱՄՆ-ում
գործող դիրքորոշումները: Օրինակ՝ Մելանեզիայի Սամբիայում միևնույն սեռի
(արական

սեռի)

միջև

սեռական

ակտը

տղամարդկային

ինքնության

զարգացման մի մաս է ( Herdt, 1997 ):
Հին

Հունաստանում

տղամարդիկ

բարձր

կարգավիճակ

ունեցող

մեծ

տարիքի

հաճախ են երիտասարդ տղա սիրեկաններ ունենում:

Սա

համարվում էր իդեալական հարաբերության մաքրագույն ձև: Վիկտորյան
հասարակությունում ամուսնացած կանանց միջև ընկերությունը հաճախ
ներառում էր սեռական ինտիմ հարաբերություններ, որոնք այսօր մենք կարող
ենք դիտարկել որպես լեսբիական վարք, բայց այդ ժամանակ սա դիտարկվում
էր որպես կանանց փոխհարաբերությունների սովորական մաս ( Marcus, 2007 ):
Այն, թե ինչ է նշանակում գենդեր, նաև փոփոխվում է անհատի կյանքի
ընթացքում ( Kimmel, 2003 ): Այն, թե ինչ է նշանակում տղամարդ լինել, 10
տարեկանի համար կարող է լինել ֆուտբոլ կամ բասկետբոլ խաղալը: Իսկ 28
տարեկանում հիմնականում տղամարդիկ շեշտադրումը կատարում են լավ
աշխատանքի վրա՝ որպես իրենց տղամարդկայնության մի մաս: Նմանապես
10 տարեկան աղջիկը համարում է կանացի «պոչիկներ» անելը, իսկ 28-ամյա
կինը՝ երեխա ունենալն ու դաստիարակելը: Այս փոփոխությունները միայն
այն պատճառով չեն, որ մենք անհատապես մեծանում ենք, նաև քանի որ
սոցիալական համատեքստը, որում մենք ապրել ենք, փոփոխվել է ժամանակի
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ընթացքում, և դա իր ազդեցությունն է ունեցել գենդերային ինքնության մեր
սահմանման վրա:
Վերջապես, «գենդերը» հարաբերական հասկացություն է, քանի որ
կանացիությունը և տղամարդկայնությունը միայն իմաստ ունեն միմյանց հետ
հարաբերակցությամբ: Մեր հասարակությունը սահմանում է կանացիությունը՝

ի

հակադրություն

տղամարդկայնության,

ինչպես

տղամարդկայ-

նությունը՝ որպես կանացիության հակադրություն: Երբ գենդերներից մեկի
իմաստը փոփոխվում է, նմանապես փոփոխվում է նաև մյուսի իմաստը:
Օրինակ,

երբ

տղամարդկայնության

սոցիալական

մոտեցումը

ներառեց

ֆիզիկական ուժ և դիմացկունություն, կանացիությունը սահմանվեց որպես
ֆիզիկական

թուլություն

և

տղամարդու

ուժից

կախված

իրողություն:

Հավանաբար Դուք կարդացել եք հին նովելներ կանանց մասին, որոնք
ուշագնացության նոպաներ են ունենում, և նրանց կողքին դրված աղը օգնում է
նրանց

վերականգնվել:

Արդյունաբերական

հեղափոխությունից

հետո

ֆիզիկական ուժը այլևս չէր կարևորվում գոյատևման համար, այդպիսով
տղամարդկայնությունը

վերափոխվել

էր

եկամուտ

վաստակելու

և

ինտելեկտուալ հնարավորությունների: Զուգահեռաբար անհետացավ կանանց
մուտքը

բիզնես:

Մասնավորապես

սա

տեղի

ունեցավ,

քանի

որ

հասարակությունն առավել քիչ էր հիմնվում ֆիզիկական ուժի վրա կանանց և
տղամարդկանց տարանջատելու համար:
Ամփոփելով գենդերի վերաբերյալ այս երկար քննարկումը՝ նշենք, որ
գենդերը

սոցիալական,

սիմվոլիկ

իմաստների

հավաքածու

է,

որը

հասարակությունը կառուցակցում է և հիմնում կենսաբանական սեռի վրա:
Այս իմաստները անցնում են կառուցվածքների և գործողությունների միջով,
որոնցից բաղկացած է մեր առօրյա գոյությունը՝ ստեղծելով խաբկանք, որ
գոյություն ունի երկու և միայն երկու սեռ, երկու և միայն երկու գենդեր, և
գենդերի նախանշումները, որոնք հասարակությունն առաջարկում է, կանանց
և տղամարդկանց համար նախատեսված բնականոն ձևեր են: Բացի այդ՝ մենք
նաև

տեսել

ենք,

որ

գենդերային
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իմաստավորումը

տարբերվում

է

մշակույթներում և ժամանակի ընթացքում որոշակի մշակույթում, և այն, թե
ինչպես ենք ընդունում յուրաքանչյուր գենդերը, կապված է ուրիշների մասին
մեր պատկերացումներից: Սա մեզ հիշեցնում է, որ չնայած նրան, որ հասարակության կողմից սահմանված կանացիությունն ու տղամարդկայնությունը մեզ
բնական են թվում, գենդերի որոշակիորեն իմաստավորման համար պարտադիր պայման չկա: Առավել ընդլայնելով այս մոտեցումը՝ մենք կարող ենք
առաջարկել, որ գոյություն ունեն առավել շատ ընտրություններ մեր և
մյուսների սեռի և գենդերի սահմանման համար, քան մենք երբեմն գիտակցել
ենք:

Քրիստին
Ես մինչ այս երբեք չէի գնահատել կյանքի փոփոխման այսքան արագ
ապրելակերպը՝ որպես ինքնության ինտեգրված, գեղագիտական մաս: Անգամ
իմ ամենախելահեղ երազանքներում չէի պատկերացնում, որ «գենետիկորեն»
կանայք («gg»՝ «genetic girls», ինչպես ներկայացվում է համայնքում) այսքան
արագ ինձ կընդունեն, կհրավիրեն իրենց մասնավոր աշխարհ և կօգնեն գտնել
իմ տեղը իրենց միջավայրում: Որպես աղջիկ ընդունվելը եղել է իմ երազանքը
4-5 տարեկանում: Վաղեմի երազանքը հիմա ի կատար է ածվել: Որոշ
իմաստով հուզականորեն և սոցիալապես ես հիմա ապրում եմ որպես
դեռահաս:

Մշակույթ
«Մշակույթը»

բաղկացած

է

կառուցվածքներից,

առաջնային

ինստիտուտներից և փորձից, որոնք արտացոլում են և պահպանում որոշակի
սոցիալական կարգ: Դա արվում է՝ որոշակի սոցիալական խմբեր, արժեքներ,
սպասումներ, իմաստներ և վարքային սկզբունքներ (բնական և լավ, իսկ
մնացածները՝ ոչ բնական, վատ կամ սխալ) սահմանելով: Քանի որ գենդերը
կենտրոնական գաղափար է մշակութային կյանքի համար, հասարակության
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դիրքորոշումը գենդերի վերաբերյալ արտացոլվում և գովազդվում է մի շարք
սոցիալական կառուցվածքների և պրակտիկաների միջոցով:
Հաղորդակցությունը

հասարակության

կառուցակցելու

առաջնային

պրակտիկաներից մեկն է: Մեր շրջապատված ենք այնպիսի հաղորդակցությամբ, որը հայտարարում է գենդերի սոցիալական դիրքորոշումը և փորձում է
համոզել մեզ, որ դրանք բնական են, ճիշտ տարբերակ են տղամարդկանց և
կանանց համար: Մենք բացում են ամսագիրը և տեսնում ենք գեղեցիկ, նիհար
կին, որը հաջողակ է և պատասխանատու, և սպասում է տղամարդու: Մենք
միացնում ենք հեռուստացույցը և դիտում ենք փրայմ թայմ հաղորդումներ,
որոնցում ամուսինը պատմում է իր բիզնեսային հաջողության վերաբերյալ,
քանի դեռ կինն ուտելիք է պատրաստում: Գովազդները, որոնք ցուցադրվում
են հաղորդման ընթացքում, պատկերում են կանանց, որոնք մաքրում են
զուգարանակոնքեր և խոհանոցի հատակներ, իսկ տղամարդիկ գինի են
վայելում, երբ ավարտվում է բասկետբոլային խաղը, մենք հանդիպում ենք
որոշակի նախագծի կամավորների, և տղամարդկանցից մեկը ենթադրում է, որ
ինքը պետք է ընդունի առաջնորդի դերը, մենք նոր տեսախաղ ենք բացում և
անգամ չենք նկատում, որ այն, ինչպես և մի շարք այլ տեսախաղեր, ներառում
է կանացի

կերպարներ, որոնք մարմնավաճառներ են և պատրաստված են

խաղը խաղացողների կողմից բռնության ենթարկվելու համար: Աշխատող
կինը ստանում է ծննդաբերական թոշակ, բայց իր ամուսինը չի կարող ունենալ
նմանատիպ երեխայի հորը տրամադրվող թոշակ: Այս պրակտիկաներից
յուրաքանչյուրը

ցուցադրում

է

գենդերի

վերաբերյալ

հասարակության

դիրքորոշումը:
Եկեք այլ օրինակներ դիտարկենք մշակութային պրակտիկայից, որոնք
պահպանում են գենդերի արևմտյան դիրքորոշումները: Չնայած դրանք այլևս
համատարած չեն, բայց հիմնականում կինը հրաժարվում է իր ազգանունից և
ընդունում է ամուսնու ազգանունը ( Suter, 2014 ): Սա ենթադրում է այն միտքը,
որ կինը սահմանվում է տղամարդու հետ հարաբերության միջոցով, բայց
տղամարդը համարժեքորեն չի սահմանվում կնոջ նկատմամբ հարաբե266

րությամբ: Ընտանիքներում ևս մի շարք պրակտիկաներ վերարտադրում են
գենդերի սոցիալական դիրքորոշումները: Ծնողներն առօրեական սկզբունքով
թույլ են տալիս իրենց տղաներին առավել մեծ ազատություն և վարքային
սահմաններ, քան իրենց դուստրերին. պրակտիկա, որը խրախուսում է
տղամարդկանց լինել առավել անկախ: Դուստրերը, առավել քան որդիները,
պատրաստվում են տնային գործեր անելուն և առավել փոքր տարիքի
եղբայրների/քույրերի մասին հոգ տանելուն, այսպիսով՝ վերարտադրելով այն
իդեալը, որ կանայք պետք է հոգ տանեն տան և ընտանիքի մասին:

Բլեր
Ես չեմ կարծում, որ կկարողանայի ընդունել, որ մարդը, որին ես
ճանաչում եմ, փոփոխի իր սեռը: Ես չեմ կարծում, որ դա կարելի է անել
բժշկական առումով: Ի նկատի ունեմ, որ եթե բժշկական գործընթաց լիներ
մաշկի գույնը փոխելու, և ես դառնայի սևամորթ, ես սևամո՞րթ կլինեի: Արդյո՞ք
մնացած սևամորթներն ինձ սևամորթ կընդունեին: Ես այդպես չեմ կարծում:
Մի այլ ինստիտուտ, որը պահպանում է գենդերային գաղափարախոսությունը, իրավական համակարգն է: Մինչև հիմա կինը չէր կարող դատի
տալ ամուսնուն բռնաբարության համար, քանի որ սեռական գործողությունը
համարվում էր ամուսնու իրավունք: Տղամարդու հայրական իրավունքները
իրավական համակարգում կնոջը ներկայացվում են որպես երեխաների
առաջնային

խնամատար,

այդ

հայացքներն

արտահայտված

են

այն

ենթադրությունում, որ ամուսնալուծության պարագայում երեխաները պետք է
մնան մոր մոտ: Այսպիսով դժվար է հոր համար ստանալ երեխաների
խնամակալություն անգամ, եթե նա ավելի լավ ծնող է կամ կարող է ավելի լավ
պայմաններում մեծացնել երեխաներին:
Տարբեր առումներով արևմտյան մշակույթը, ինչպես մի շարք այլ
մշակույթներ, հայրիշխանական է: «Հայրիշխանական» բառը նշանակում է
«հոր

կողմից

կառավարվող»:

Հայրիշխանական

մշակույթներում

գաղափարախոսությունը, կառուցվածքները և պրակտիկան ստեղծվում են
տղամարդու կողմից: Քանի որ ԱՄՆ-ը ստեղծվել են տղամարդկանց կողմից,
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պատմականորեն այն արտացոլում է տղամարդկանց մոտեցումներն ու
առաջնահերթությունները, որոնք ավելի շատ են, քան կանանց դեպքում:
Օրինակ՝ տղամարդու շահերից բխում է կանանց սեփականություն համարելը,
որը

բնորոշ

էր

ԱՄՆ-ի

վաղ

կյանքում:

Նմանապես

տղամարդկանց

տեսանկյունից ամուսնական բռնաբարության դեմ օրենքները ցանկալի չեն:
Այսօր հայրիշխանական որոշ միտումներ և պրակտիկաներ վերացել են
ամերիկյան մշակույթից:
Իրենց կառուցվածքով և պրակտիկաներով, հատկապես հաղորդակցման
պրակտիկաներով,

հասարակությունները

ստեղծում

և

պահպանում

են

մոտեցումները, թե ինչն է բնական և ճիշտ կանանց և տղամարդկանց համար:
Քանի որ այն հաղորդագրությունները, որոնք վերարտադրում են գենդերի
մասին մշակութային դիրքորոշումները, ընթանում են առօրյային զուգահեռ,
մեզանից շատերը հազվադեպ են դադար տալիս, որպեսզի տեսնեն՝ արդյոք
դրանք այնքան բնական են, որքան փորձում են ներկայացնել: Ինչպես օդը, որ
մենք շնչում ենք, դրանք շարունակաբար շրջապատում են մեզ այնպես, որ
դրանք ընդունենք որպես տրված և հարցականի տակ չդնենք: Գենդերի (և այլ
մոտեցումների) մասին մշակութային նախորոշումները քննադատության տակ
դնելը հզորացնում է մարդուն: Դա ավելացնում է ազատությունը ընտրելու
գործողությունների

ուղղությունն

ու

ինքնությունը՝

ավելացնելով

հար-

կադրողականության մասին գիտակցվածությունն ու մշակութային սպասումների ոչ միշտ ցանկալի լինելու փաստը:

Շոն
Ավագ դպրոցում իմ ամենամոտ ընկերը Մեգանն էր: Մեր նախավերջին
տարում նա ինքնասպանության փորձ էր արել, և ոչ ոք չգիտեր՝ ինչու, քանի որ
նա շատ գեղեցիկ էր, ճանաչված աղջիկ, «ով ուներ ամեն ինչ»: Ավելի ուշ նա
ասաց ինձ, որ երբեք չի զգացել, որ ինքը կին է, որ միշտ զգացել է, որ տղա է, և
չէր մտածում, որ կկարողանա շարունակել ապրել որպես աղջիկ: Եթե ես
այդքան մոտ չլինեի Մեգանի հետ, ես շատ տարօրինակ կհամարեի, բայց մենք
շատ մոտ էինք, մինչև հիմա էլ մոտ ենք՝ չնայած նրան, որ նա արդեն Մարկն
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է: Եվ ես տխուր էի, քանի որ մի մարդ, ում ես այդքան սիրում էի, այդքան
դժբախտ էր: Նա ավելի ուրախ մարդ է հիմա, երբ Մարկն է:

Հաղորդակցություն
Չորրորդ

հիմնական

եզրույթը,

որ

մենք

պետք

է

դիտարկենք

«հաղորդակցությունն» է: Հաղորդակցությունը դիմանիկ, համակարգային
գործընթաց է, որում իմաստավորման երկու մակարդակ է ստեղծվում և
արտացոլում մարդու հաղորդակցությունը սիմվոլների հետ: Այս բավականին
բարդ

սահմանումը

հասկանալու

համար

մենք

կկենտրոնանանք

դրա

բաղադրիչ մասերի վրա հերթականությամբ:

Հաղորդակցությունը՝ որպես դինամիկ գործընթաց
Հաղորդակցությունը
շարունակաբար

դինամիկ

փոփոխվում

է,

է,

ինչը

զարգանում

նշանակում
և

է,

շարժվում:

որ

այն

Քանի

որ

հաղորդակցությունը գործընթաց է, հաղորդակցային կապերը չունեն հստակ
սկիզբ և ավարտ: Ընդունենք, որ ընկերդ է եկել, քանի դեռ դու կարդում ես այս
գլուխը

և

հարցնում

է,

թե

ինչ

ես

անում:

«Կարդում

եմ

գենդերի,

հաղորդակցության և մշակույթի մասին»,- պատասխանում ես դու: Ապա
ընկերդ ասում է. «Այսինքն՝ նրա մասին, թե ինչպե՞ս են տղամարդիկ և կանայք
տարբեր

կերպ

արտահայտվում»:

Քո

պատասխանը.

«Այնքան

էլ

չէ.

հասկանում ես՝ գենդերն այնքան էլ տղամարդկանց և կանանց մասին չէ,
վերջինս այն մասին է, որը մշակույթը վերագրում է սեռերից յուրաքանչյուրին»: Արդյոք այս հաղորդակցությունը սկսվեց ընկերոջ հարցի՞ց, թե՞
այն պահից, երբ ղեկավարը խորհուրդ տվեց ընթերցել այս գիրքը, թե՞ այն
պրակտիկայից, որ ստիպեց քեզ վերցնել այս կուրսը:
Մտածի՛ր նաև

հաղորդակցության

ավարտի

մասին:

Արդյո՞ք

այն

ավարտվում է, երբ ընկերդ գնում է: Հնարավոր է,՝ ոչ: Այն, թե ինչ եք խոսում
երկուսդ կարող եք ազդել նրա վրա, թե ինչ կմտածեք կամ կանեք դուք
հետագայում, այնպես որ հաղորդակցության ազդեցությունը կշարունակվի
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անմիջական շփումից հետո: Ցանկացած հաղորդակցության դեպքում է
այդպես: Այն շարունակվող, դինամիկ գործընթաց է՝ առանց հստակ սկզբի
կամ ավարտի:
Հաղորդակացությունը՝ որպես համակարգային իրողություն

Հաղորդակցությունը տեղի է ունենում որոշակի իրավիճակներում կամ
համակարգերում, որոնք ազդում են այն իրողության վրա, թե ինչպես ենք մենք
հաղորդակցվում, ինչպիսի իմաստներ ենք վերագրում դրան: Օրինակ՝
ընդունենք, որ դիտարկում ես հետևյալ հաղորդակցությունը: Գրասենյակային
տարածքում, որտեղ սպասում ես հանդիպման, տեսնում ես միջին տարիքի
տղամարդ, որը մոտենում է քարտուղարուհու սեղանին և դնում է ձեռքը նրա
ուսին և ասում. «Դու ինձ խենթացնում ես, երբ այս հագուստն ես հագնում»:
Նա գլուխը բարձրացնում է և պատասխանում. «Դու երբեմն գժվում ես: Դա
կապ չունի նրա հետ, թե ես ինչ եմ հագնում»:
Ինչպե՞ս

կմեկնաբանեիր

նման

հաղորդակցությունը:

Արդյո՞ք

սա

սեռական ոտնձգության դեպք է: Արդյո՞ք նրանք գործընկերներ են, որոնք
հարմար են համարում սեռականությանն առնչվող հումորներ անել միմյանց
հետ: Արդյո՞ք սա ոչ թե նրա գործընկերն է, այլ ընկերը կամ ռոմանտիկ
ընկերը: Միակ իմաստալից եզրահանգումը, որը կարելի է կատարել, այն է, որ
մենք չենք կարող ասել, թե ինչ է կատարվում, կամ ինչ իմաստ կարող է
ունենալ հաղորդակցությունը հաղորդակցվողների համար, քանի որ մենք չենք
տիրապետում այն համակարգին, որի շրջանակներում տեղի է ունենում
շփումը:

Դիփնա
1974 թվականին ես տեղափոխվեցի Նյու Յորք՝ քոլեջում սովորելու: Ես
Նիգերիայի Իբո ցեղի անդամ եմ, և չնայած նրան, որ ես իմ հասուն կյանքի
զգալի մասը անցկացրել եմ Նյու Յորքում, իմ գիտակցությունը ֆիքսված է այն
ժամանակահատվածի և վայրի վրա, որտեղ ես մեծացել եմ… Երբ ես լքեցի
Նիգերիան 18 տարեկանում, ես կասկածներ չունեի, թե ով եմ ես: Ես կին էի: Ես
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միայն կին էի... Իմ դերն ամուսնուս համար լավ կողակից լինելն էր... Ես, ամեն
ինչից անկախ, մեծացել էի դեռահաս հարսների, բազմամուսնության, կուսաթաղանթի

հեռացման

և

կազմակերպված

ամուսնությունների

հասա-

րակությունում… Ես ամեն օր կռիվ էի անում, թե ինչպես մեծացնել աղջկաս:
Բոլոր

որոշումները

Դելիային

վերաբերյալ

Իբոյի

և

Ամերիկայի

ավանդույթների բախում էին (Ugwu-Oju, 2000):
Եկեք հիշենք Ջոն Մուիրի պնդումը, որ բնության յուրաքանչյուր մաս
կապված է ընդհանուրի հետ: Որպես համակարգ՝ հաղորդակցության բոլոր
կողմերը փոխկապակցված են, առնչվում են միմյանց հետ: Այն, թե ով է
խոսում, ազդում է նրա վրա, ինչ ասվում է, և թե ինչ իմաստ կունենա դա:
Նշված օրինակում քարտուղարուհին կարող էր տարբեր տիպի իմաստներ
տալ ասվածին: «Դու ինձ խենթացնում ես, երբ այս հագուստն ես հագնում»,
եթե դա ասվեր ընկերոջ կամ աշխատակցի կողմից, որը հարգանք է վայելում
կանանց շրջանում: Հաղորդակցությունը վրա ազդում է նաև այն, թե ինչպես
ենք մենք մեզ զգում: Երբ դու հոգնած ես կամ զայրացած, դու կարող ես
վիրավորական ընդունել մի բան, որից չէիր նեղանա, եթե նորմալ վիճակում
լինեիր: Օրվա ժամը և հաղորդակցության վայրը ևս կարող են ազդել, թե
ինչպես ես հաղորդակցվում և ինչպես են գործողություններն ու բառերը
մեկնաբանվում:
Ամենամեծ համակարգը, որն ազդում է մեր հաղորդակցության վրա
մշակույթն է, այն համատեքստը, որում տեղի են ունենում մեր շփումները:
Ինչպես տեսանք մշակույթի քննարկման շրջանակներում, հասարակության
հայացքները և մոտեցումները կանանց և տղամարդկանց մասին փոփոխվում
են ժամանակի ընթացքում: 30 տարի առաջ տղամարդու կողմից շատ կոպիտ
կլիներ չբացել ընկերուհու դուռը ժամադրությունից հետո և ոտքի չկանգնել,
երբ կին էր մտնում սենյակ: Այսօր տղամարդկանց մեծամասնությունը
դրանցից ոչ մեկը կոպիտ չէր համարի: Ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ
սեռական ոտնձգությունը չուներ անվանում և չէր դիտարկվում որպես
այդպիսին իրավական կամ դատապարտելի գործողությունների համար:
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Այսօր, այնուամենայնիվ, օրենքներն ու իրավագծերը արգելում են սեռական
ոտնձգությունը, և աշխատողները կարող են դատապարտել ոտնձգություններ
իրականացնողներին: Միևնույն վարքը կարող է տարբեր բաներ նշանակել,
քան

այն

ուներ

տարիներ

առաջ:

Համակարգերը,

որոնցում

հաղորդակցությունը տեղ է գտնում կապի մեջ են միմյանց հետ, յուրաքանչյուր
մաս ազդում է մյուսի վրա:

Հաղորդակցությունն ունի իմաստավորման երկու մակարդակ
Հավանաբար արդեն նկատել եք, որ հաղորդակցության սահմանումն
առնչվում է իմաստների և ոչ թե մեկ յուրահատուկ իմաստի հետ: Սա այն
պատճառով է, որ հաղորդակցություն ունի իմաստների երկու մակարդակ:
Տարիներ առաջ կլինիկական հոգեբանները ( Watzlawick, Beavin, & Jackson,

1967) նշել են, որ հաղորդակցությունն ունի բովանդակային մակարդակ և
հարաբերական մակարդակ:
Իմաստի բովանդակային մակարդակը վերջինիս ուղղակի իմաստավորումն է: Եթե էլենն ասում է իր ընկեր էդին. «Դու չես կարող գնել այդ
մեքենան», բովանդակային մակարդակը նա է, որ Էդը չի կարող գնել մեքենա:
Բովանդակային մակարդակը նաև մատնանշում է արձագանքը, որը հաջորդելու է հաղորդագրությանը: Այս դեպքում, և՛ Էլլենը, և՛ Էդը կարող են
ենթադրել, որ նա չի գնի մեքենան: Իմաստի բովանդակային մակարդակը
ներառում է ուղղակի հաղորդագրությունը և ենթադրում է համապատասխան
արձագանքը:
Իմաստի

հարաբերական

մակարդակը

սակավ

ակնհայտ

է:

Այն

սահմանում է հաղորդակցվողների միջև հարաբերությունը՝ նշելով յուրաքանչյուրի ինքնությունը և հաղորդակցողների միջև հարաբերակցությունը:
Մեր օրինակում Էլլենը փորձում է սահմանել հարաբերություններն այնպես,
որ ինքն է որոշում կայացնողը: Իմաստավորման հարաբերական մակարդակը
նշում է, որ Էլենը համարում է իր պարտքը որոշել, թե ինչ կարող է գնել էդը,
ինչ չի կարող գնել: Էդը կարող էր պատասխանել՝ ասելով. «Ես, իհարկե,
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կարող եմ դա գնել, և կգնեմ»: Այստեղ բովանդակային մակարդակը ևս պարզ է:
Էդը նշում է, որ ինքը կգնի մեքենան: Հարաբերական մակարդակում նա
հակադրվում է ուժային բալանսին իր և Էլենի միջև: Նա հրաժարվում է
ընդունել նրա վերահսկողությունը: Եթե նա ասեր՝ գնիր, այդ դեպքում
կընդուներ Էդի պնդումը, որ ինքը չի գերակայում հարաբերություններում: Նա
կհաստատեր տղայի իրավունքը գնելու այն, ինչ նա ցանկանում է, և որ իր իսկ
վերապահումն է որոշել, թե ինչպես կծախսի իր գումարը:
Իմաստավորման հարաբերական մակարդակն առաջնային մակարդակ
է, որն արտացոլում է և ազդում, թե ինչպես են մարդիկ միմյանց ընկալում: Այն
համատեքստ է տալիս իմաստավորման բովանդակային մակարդակին, քանի
որ ասում է, թե ինչպես մեկնաբանել ուղղակի ասված միտքը: Հավանաբար,
երբ Էդն ասեր, որ պատրաստվում է գնել մեքենան, կկիրառեր որոշակի
կատակային տոն և դիմաշարժումներ, որոնց դեպքում հարաբերական
մակարդակը

իմաստավորում

բովանդակությունը

որպես

է,

լուրջ,

և

Էլենը

քանի

որ

չպետք
նա

է

ընդուներ

կատակում

էր:

այդ
Եթե,

այնուամենայնիվ, նա անում է պնդումը հաստատակամ ձայնով և զայրացած
նայում

է

Էլենին,

հարաբերական

մակարդակը

ենթադրում

է,

որ

բովանդակային մակարդակն է գերակա այս դեպքում: Իմաստավորման
հարաբերական

մակարդակն

ասում

է

մեզ,

թե

ինչպես

մեկնաբանել

բովանդակային իմաստը, և թե ինչպես են հաղորդակցվողները տեսնում իրենց
դերը միմյանց հետ հարաբերակցությամբ:
Իմաստավորման

հարաբերական

մակարդակները

մասնավորապես

կարևոր են, երբ մենք փորձում ենք ընկալել հաղորդակցման գենդերային
սկզբունքները: Շատ լավ օրինակ է ընդհատելը: Էլիզը պատմում է Ջեդին, թե
ինչպես է անցել իր օրը: Նա ընդհատում է և ասում. «Արի՛ գնանք ֆուտբոլի
խաղի»: Այս հաղորդակցության բովանդակային մակարդակն այն է, ինչ
ասվում է: Իմաստավորման առավել կարևոր մակարդակ է հարաբերական
մակարդակը, որն այս դեպքում նշում է, որ Ջեդն իրավունք ունի ընդհատելու
Էլիսին, ավարտելու խոսակցության թեման, սկսելու սեփական թեմա: Եթե նա
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ընդհատում է, և աղջիկը չի ընդդիմանում, նրանք միասին համաձայնում են,
որ տղան վերահսկի հաղորդակցությունը: Եթե աղջիկն ընդդիմանա, ապա
երկուսով կարող են ներգրավվել ընդլայնված բանակցությունների մեջ, թե
ինչպես պետք է սահմանել իրենց հարաբերությունները: Հաղորդակցության
մեջ բոլոր հաղորդագրություններն ունեն իմաստավորման երկու մակարդակ:
Իմաստները

ստեղծվում

են

մարդկային

հաղորդակցությունների

ընթացքում սիմվոլների միջոցով:
Այս

պնդումը

մատնանշում

է

վերջին,

կարևոր

մոտեցումը

հաղորդակցության մասին: Առաջին՝ այն մեր ուշադրությունը բևեռում է այն
փաստի վրա, որ մարդիկ հաղորդակցվելիս սիմվոլներ են օգտագործում:
Սիմվոլներն աբստրակտ են, պարտադրված և երևույթի ներկայացման առավել
վիճարկելի ձևեր են: Բառերը ևս սիմվոլներ են, քանի որ «կին» և «տղամարդ»
եզրույթներն արտացոլում են որոշակի ֆիզիկական գոյություններ: Մենք
հիմնվում

ենք

սիմվոլների

վրա

հաղորդակցվելիս

և

իմաստավորման

ժամանակ:
Քանի որ մարդկային հաղորդակցությունը սիմվոլիկ է, մենք պետք է
մտածենք դրա շուրջ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչն ինչ է նշանակում:
Բնազդաբար արձագանքելու փոխարեն մենք սովորաբար մտածում ենք, թե
ինչ է ասվել, և թե ինչ է նշանակում դա մինչ արձագանքելը: Սիմվոլները
կարող են լինել վիճարկելի, այսինքն՝ դրանց իմաստը կարող է պարզ չլինել:
Հիշենք մեր նախորդ օրինակը, որում տղամարդը քարտուղարուհուն ասում է.
«Դու ինձ խենթացնում ես, երբ հագնում ես այդ հագուստը»: Ասվածը
մեկնաբանելու համար աղջիկը պետք է վերլուծի իրենց հարաբերությունները,
թե ինչ գիտի նրա մասին, և ինչ է եղել իրենց նախորդ շփումների ժամանակ:
Այս ամենի մասին մտածելուց հետո նա կորոշի՝ արդյոք նրա կատակը
հումորի վատ դրսևորում էր, հաճոյախոսություն, սեռական ոտնձգություն
կամ ֆլիրտ, որը ցույց էր տալիս իր ռոմանտիկ ընկերոջ հետաքրքրությունն
աղջկա հանդեպ: Երբեմն մարդիկ մեկնաբանում են մեր ասածները ոչ այնպես,
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ինչպես մենք ենք ենթադրում, քանի որ սիմվոլներն այնքան վերացական են և
վիճարկելի, որ կարող են ունենալ մեկից ավելի իմաստավորումներ:
Այն պնդումը, որ մենք իմաստավորումներ ենք ձևավորում հաղորդակցության

ընթացքում

սիմվոլների

միջոցով,

ենթադրում

է,

որ

հաղորդակցության կարևորությունը զուտ բառերում չէ: Դրա փոխարեն մեկ
այլ անհատի հետ հաղորդակցության ընթացքում մարդիկ ստեղծում են
իմաստներ:

Մեր

խոսքային

և

ոչ

խոսքային

վարքը

մտքերի

չեզոք

արտահայտում չէ. դրանք ներառում են արժեքներ և դատողություններ: Այն,
թե ինչպես ենք մենք մեզ դրսևորում, ազդում է այն իրողության վրա, թե
ինչպես ենք մենք և մյուսներն ընկալում մեր հաղորդակցությունը:
«Դու

ֆեմինիստ

ես»

պնդումը

կարող

է

ստեղծել

տարբեր

տպավորություններ՝ կախված նրանից, թե ինչ է ենթադրում ձայնային մասը՝
հետաքրքրությո՞ւն, շո՞կ, արհամարհա՞նք, թե՞ հիացմունք: Կնոջն «ագրեսիվ»
կոչելը ենթադրում է տպավորություն, որը տարբեր է այն տպավորությունից,
որն առաջանում է կնոջը «հաստատակամ» կոչելուց: Տղամարդը, որը սիրով է
հաղորդակցվում երեխայի հետ, կարող է նկարագրվել որպես «խնամակալ»
կամ «նուրբ», և այս երկու նկարագրերն ունեն տարբեր իմաստներ: Մարդիկ
տարբերվում են նույնական հաղորդագրությունների իրենց մեկնաբանումներով: Հաղորդակցության իմաստը կախված է ավելի շատ խոսքային և ոչ
խոսքային վարքից: Այն զարգանում է մարդկային մեկնաբանություններից:
Այն

փաստը,

որ

սիմվոլները

վերացական

են,

վիճարկելի

և

պարտադրված, անհնարին է դարձնում իմաստի որոնումը հենց սիմվոլների
մեջ: Մեզանից յուրաքանչյուրը կառուցում է հաղորդակցության մեկնաբանություն՝ հիմնվելով նախկին փորձի, մարդկանց մասին գիտելիքի, որի հետ
հաղորդակցվում ենք, և հաղորդակցման համակարգի այլ գործոնների վրա,
որոնք ազդում են մեկնաբանումների վրա: Քանի որ հաղորդակցությանը
տրված իմաստն արմատավորված է մեր մոտեցումներում, մենք միտված են
պրոյեկտելու մեր մտքերը, զգացմունքները, ցանկությունները ուրիշների հաղորդագրությունների վրա: Մեկնաբանումների տարբերությունները մարդ275

կանց միջև ոչ ճիշտ ընկալման հիմնական աղբյուր են: Այնուամենայնիվ, դու
կարող ես դառնալ առավել արդյունավետ հաղորդակցվող, եթե մտապահես,
որ մարդկային ընկալումները և մեկնաբանումները տարբերվում են: Սրա
մասին հիշեցնելը կարող է թույլ տալ դիմացինին հարցնել հաղորդակցին
ճիշտ մեկնաբանումը ենթադրելու փոխարեն: Նմանապես մենք պետք է
ստուգենք, թե ինչպես են նրանք տեսում և մեկնաբանում մեր խոսքային և ոչ
խոսքային հաղորդակցությունը:

Ամփոփում
Այս գլխում մենք սկսեցինք բացահայտել հաղորդակցությունը, գենդերն
ու մշակույթը: Քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրը գենդերացված անհատ է,
շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում գենդեր, և թե ինչպես կարող է
ընթանալ մեր հաղորդակցությունն այն մշակույթում, որը ևս գենդերացված է:
Այս գլխի առաջնային շեշտադրումն էին չորս հիմնական հասկացությունները՝
«սեռ», «գենդեր», «մշակույթ» և «հաղորդակցություն»:
Սեռը կենսաբանական դասակարգում է, մինչդեռ գենդերը սոցիալական,
սիմվոլիկ համակարգ է, որի միջոցով մշակույթը իմաստավորում է հաղորդում
սեռին: Գենդերը մի բան է, որն անհատը սովորում է, բայց քանի որ այն
կառուցակցվում է մշակույթներում, այն ավելին է, քան անհատական որակը:
Գոյություն ունի սոցիալական իմաստների ամբողջական համակարգ, որը
նախորոշում է, թե ինչը պետք է ասոցացվի կանանց և տղամարդկանց հետ
տվյալ հասարակությունում որոշակի ժամանակահատվածում: Մենք նաև նշել
ենք, որ գենդերի իմաստը փոփոխվում է ժամանակի հետ և տարբեր
մշակույթներում:
Վերջապես, մենք գտանք, որ գենդերը հարաբերական է, քանի որ
կանացիությունն ու տղամարդկայնությունն իմաստ են ձեռք բերում, երբ
մշակույթում դրանք զուգադրվում են:
Երրորդ

հիմնական

հասկացությունը՝

«մշակույթն»

առնչվում

է

կառուցվածքներին և պրակտիկային, մասնավորապես հաղորդակցությանը,
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որի

միջոցով

հասարակությունը

հայտարարում

և

պահպանում

է

իր

արժեքները:
Գենդերը

կարևոր

խնդիր

է

մեր

հասարակությունում.

մի

շարք

կառուցվածքներ և պրակտիկաներ գործում են կանանց և տղամարդկանց ինքնությունների և վարքի հասարակական վերագրումների վերարտադրությամբ:
Գենդերը և դրա փոփոխությունները ըմբռնելու համար մենք պետք է ուսումնասիրենք մշակութային արժեքները, ինստիտուտները և գործողությունները,
որոնց միջոցով այն իմաստավորվում է, արտահայտվում և տարածվում:
Վերջապես, մենք սահմանեցինք հաղորդակցությունը որպես դիմանիկ,
սիստեմատիկ գործընթաց, որում իմաստներ են ստեղծվում և արտացոլվում է
մարդկային շփումը սիմվոլների միջոցով: Այս սահմանման չափումները
ուսումնասիրելիս մենք շեշտադրեցինք, որ հաղորդակցությունը սիմվոլիկ
գործողություն է, որը ենթադրում է, որ ունի մեկնաբանման կարիք, և այդ
իմաստավորումները փոփոխական են ու կառուցկացվում են ավելի շուտ, քան
թե պարունակվում են հենց այդ սիմվոլներում: Մենք նաև տեսանք, որ
հաղորդակցությունը կարող է հասկացվել միայն համատեքստի միջոցով՝
ներառելով հատկապես մշակութային կարևոր համակարգը:
Հետագա գլուխներում մենք կբացահայտենք, թե ինչպես են անհատները
սովորում գենդերը, տղամարդկային ու կանացի հաղորդակցության նմանություններն ու տարբերությունները և մի շարք ձևեր, որոնցով գենդերացված
հաղորդակցությունն ու ինքնությունները շեշտադրում են մեր կյանքը:
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Ֆեմինիստական դիրքորոշման և լռեցված խմբերի տեսություն:
Ընդհանրություններ և տարբերություններ:
Ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսության ծագումը

Ֆեմինիստական

դիրքորոշման

տեսությունը

դիրքորոշման

տեսություններից մեկն է: Մնացած տեսությունները կենտրոնանում են այնպիսի դիրքորոշումների վրա, որոնցից են, օրինակ, ռասա-ինքնությունն ու
սեռական կողմնորոշումը: Տեսությունը ձևավորվել է 1980-ական թվականներին և անվանակոչվել է սոցիալական գիտությունների գիտնականների
կողմից,

որոնք

քաղաքագիտության

հիմնականում
ոլորտում:

աշխատում

Տեսության

էին

սոցիոլոգիայի

ձևավորման

առաջին

և

փուլը

ներառում է այնպիսի գիտնականների, ինչպիսիք են՝ Պատրիսիա Հիլլ Քոլինզը
(1986), Դոննա Հարավեյը (1988,1997), Սանդրա Հարդինգը(1991, 1993), Նենսի
Հարթսոքը (1983), Հիլլարի Ռոուզը (1983) և Դորոթի Սմիթը (1987):
Ինչպես

մնացած

դիրքորոշման

տեսությունները,

ֆեմինիստական

տեսությունը ևս փոխառում է մարքսիստական վերլուծության մոտեցումը:
Ինչպես մարքիստական մոտեցումն է տեսականացնում, թե ինչպես է
կապիտալիստական համակարգը արդարացնում բուրժուազիայի և պրոլետարիատի դասակարգերի բաժանումը, այնպես էլ ֆեմինիստական դիրքորոշման
տեսությունը վերլուծում է, թե ինչպես է հայրիշխանական համակարգն
արդարացնում

կանանց

ու

տղամարդկանց

դերերը՝

ցույց

տալով,

որ

տղամարդկանց գերակայությունը կանանց նկատմամբ բնական է, ճիշտ և
անվիճարկելի:

Ֆեմինիստական

դիրքորոշման

տեսությունը

հատկապես

ուշադրությունը կենտրոնացնում է մարքսիստական այն մոտեցման վրա, որ
աշխատանքը, որը մենք իրականացնում ենք, գործողությունները, որոնց
իրականացման մեջ մենք ներգրավվում ենք, կառուցում են մեր ինքնությունն
278

ու գիտակցությունը՝ ընդլայնելով նաև գիտելիքը: Ինչպես մարքսիստական
տեսությունն

է

հիմնվում

պրոլետարիատի

նյութական

պայմանների

ուսումնասիրման վրա, այնպես էլ ֆեմինստական դիրքորոշման տեսությունը
հիմնվում է կանանց կենսապայմանների ուսումնասիրման վրա:
Ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսության հիմնական պնդումն այն է,
որ կանանց կենսակերպը համակարգայնորեն և կառուցվածքով տարբերվում է
տղամարդկանց կենսակերպից, և այս տարբերությունները ստեղծում են
տարբեր (և բացառապես տարբեր) գիտելիք: Դրանք նշանակալիորեն տարբեր
են. սոցիալական դիրքը հետագայում ձևավորում է սոցիալական, սիմվոլիկ և
նյութական պայմաններ և ներքին մշակույթ՝ որոշակի խմբի շրջանակներում:

Սոցիալական դիրքից ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսություն

Այս պնդումն անհրաժեշտ հիմք է ֆեմինիստական դիրքորոշման
տեսության համար, բայց այն չի տանում դեպի տեսության հիմնական
հասկացություն: Այն ընդգծում է կանանց սոցիալական դիրքը և պնդում, որ
նրանց սոցիալական դիրքը ձևավորում է կանանց կենսակերպը նյութական,
ինչպես նաև սոցիալական և սիմվոլիկ առումներով: Սա ենթադրում է, որ
սոցիալական դիրքը ձևավորում է կենսակերպը, մասնավորապես կանանց
սոցիալական դիրքը տղամարդկանց կենսակերպի ձևավորման ձևերից այլ
կերպ է ստեղծում իր կենսակերպը: Բայց սոցիալական դիրքը դիրքորոշում չէ:
Դիրքորոշումը ձևավորվում, առաջանում է իշխանական հարաբերությունների
քննադատական

արտացոլման

և ընդդիմադիր դիրքորոշում կառուցելու

համար անհրաժեշտ պայքարում ներգրավվելու արդյունքում: Կին լինելը
դեռևս չի շնորհում ֆեմինիստական դիրքորոշման մասնակցի կոչում:
Քանի որ սոցիալական դիրքն ու դիրքորոշումն այդքան հաճախ են
շփոթեցնում, եկեք ևս մեկ անգամ ընդգծենք դրանց տարբերությունները:
Ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունն առաջանում է (այսինքն՝ այն
ձևավորվում է և ոչ թե տրված է ի վերուստ) կանանց կենսակերպի սոցիալա279

կան դիրքից: Ֆեմինիստական դիրքորոշումը կարող է, բայց պարտադիր չէ, որ
կախված լինի կին լինելու հանգամանքից: Քանի որ դիրքորոշումը հակասում
կամ ընդդիմանում է գերակա աշխարհընկալմանը, այն պարտադիր կերպով
քաղաքական երանգ է պարունակում: Սա նշանակում է, որ ինչպես Հարավեյն
է նշում, դիրքորոշումներն «անմեղ չեն»: Այստեղից հետևում է, որ գերակա
աշխարհընկալումը կամ մոտեցումը չի կարող լինել դիրքորոշում: Այն դիրք է,
սոցիալական դիրք, որը ներկայացնում է մոտեցում սոցիալական կյանքին,
բայց այն դիրքորոշում չէ, քանի որ չի ենթադրում քննադատական մոտեցում
իր ծագմանն ու բնույթին, չի հակադրվում ինքն իրեն:

Ֆեմինիստական դիրքորոշումից ֆեմինիստական դիրքորոշման
տեսություն

Եվս

մեկ

քայլ

է

անհրաժեշտ

ֆեմինիստական

դիրքորոշումից

ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսություն անցում կատարելու համար:
Ֆեմինիստական դիրքորոշում կարող է առաջանալ իշխանական հարաբերությունների և դրանց հետևանքների քննադատական մոտեցման արդյունքում: Այնուամենայնիվ, ֆեմինիստական դիրքորոշում ունենալը մեզ չի
դարձնում գիտնականներ. չպետք է հարցին միամիտ կերպով մոտենալ:
Ֆեմինիստական դիրքորոշում ունենալը չի ենթադրում, որ տվյալ անհատը
կարող է նկարագրել, բացատրել, կանխատեսել, առավել հասկանալի դարձնել
կամ քննադատել. սրանք արդեն տեսության խնդիրներն են: Ֆեմինիստական
դիրքորոշման տեսությունն առաջարկում է կանանց և տղամարդկանց միջև
առկա

իշխանական

հարաբերությունների

և

դրանից

բխող

անհավա-

սարությաւն քննադատություն: Սա իրականացվում է՝ զարգացնելով կանանց
փորձի հիման վրա գիտելիք կառուցելու համար նախատեսված իմացաբանություն:

Դիրքորոշման

տեսությունը

հարցնում

է,

թե

մենք

ինչ

կունենայինք, եթե հաշվի առնվեր ենթարկվող խմբի փորձը: Ֆեմինիստական
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դիրքորոշման տեսությունը հարցնում է, թե մենք ինչ կիմանայինք, եթե
սկսեինք կանանցից և ոչ թե տղամարդկանցից:
Եթե սկսենք կանանց կենսակերպից՝ ներառելով այն նյութականը,
ամենօրյա գործողությունները, որոնցից այն բաղկացած է, անմիջապես հարց
կծագի, թե ինչն է դիտարկվում որպես գիտելիք: Գերակա գաղափախոսությունը պնդում է՝ միակ ընդունելի գիտելիքն այն է, որը գալիս է
գիտությունից, և իր հերթին հիմնված է օբյեկտիվության և գիտնականին
ուսումնասիրման օբյեկտից առանձնացնելու իրողության վրա: Դիրքորոշման
տեսաբանները հրաժարվում են այս կերպ սահմանափակել գիտելիքը և դրա
փոխարեն նշում են, որ կարելի է գիտելիք ստեղծել՝ միայն ընդունելով
սուբյեկտիվությունը և տեղադրելով իմացածն ու անհատին մեկ վայրում:

Ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսության հիմնական պնդումները

Հավանաբար ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունն ամփոփելու
առավել

հարմար

տարբերակ

է

առանձնացնել

վերջինիս

հիմնական

պնդումները:
1. Հասարակությունը կառուցված է իշխանական հարաբերությունների
հիման վրա, որի արդյունքում կանայք և տղամարդիկ ունեն սոցիալական
տարբեր

դիրքեր:

Տղամարդիկ

գերակա

են,

ունեն

առավելություններ,

կենտրոնական խումբ են, իսկ կանայք ենթակա են, չունեն առավելություններ,
կամ մարգինալացված խումբ են: Այս հիմնական պայմանները ձևավորում են
կանանց և տղամարդկանց կենսափորձը: Իր հերթին այս կենսափորձերի
տեսակները, որոնք բաց և փակ են կանանց և տղամարդկանց

համար,

ձևավորում են այն, թե ինչ գիտեն իրենք, և թե ինչպես են հասկանում
մշակութային կյանքը:
2. Ենթակա սոցիալական դիրքերը ավելի շատ, քան առավելություններ
ունեցող դիրքերը, հակված են ստեղծելու գիտելիք, որն «առավել ճշմարտացի»
է կամ «սակավ կեղծիք պարունակող»: Սա այն պատճառով է, որ 1)
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առավելություններ

ունեցող

խմբի

անդամները

ճնշումներն ու անհավասարությունը
իրենք

ունեն

նմանատիպ

վերապահումներ

ունեն՝

չտեսնելու համար, որի շնորհիվ էլ

առավելություններ,

2)

մարգինալ

խմբերի

անդամները առավել հակված են պատկերացնելու իրենց սոցիալական դիրքը
և

առավել

հզոր

խմբերի

սոցիալական

դիրքերը,

քան

հակառակը,

3)

ճնշումների քաղաքական վերլուծությունը առավել հաճախ հանդիպում և
վերլուծության է ենթարկվում ենթակա խմբի շրջանում: Չնայած նրան, որ շատ
դիրքորոշման

ուղղվածության

գիտնականներ

պնդում

են,

որ

ենթակա

սոցիալական դիրք զբաղեցնող խմբերն արտադրում են ավելի լավ գիտելիք,
քան առավելություններ ունեցող խմբերը, նշված տեսակետը ոչ բոլորի մոտ է
առկա: Այս մոտեցումը կքննարկվի հոդվածի հետագա մասերում:
3. Outsider-within-ը առավելություններ պարունակող էպիստեմիոլոգիական դիրք է, քանի որ այն միավորում է կրկնակի գիտակցություն՝ մի կողմից
լինելով գերակա խմբից դուրս, մյուս կողմից՝ մտերիմ այդ խմբի հետ, որը թույլ
է տալիս դիտարկել և հասկանալ այդ խումբը: Օրինակ՝ լատինաամերիկացի
սպասուհին չի համարվում ամերիկյան ընտանիքի անդամ, որն առավելություններ ունեցող խմբից է, բայց նա ականատես է նրանց անձնական
կյանքի ակնթարթներին:
4. Դիրքորոշումն առնչվում է ոչ միայն դիրքին և կենսափորձին, այլև
այդ դիրքի և փորձի վերաբերյալ քննադատական մոտեցում ունի, քանի որ այն
ձևավորվել է ի հաշիվ առավել լայն սոցիալական և քաղաքական

համա-

տեքստերի, մասնավորապես դիսկուրսների: Այլ կերպ ասած՝ դիրքորոշումը
ինտելեկտուալ ձեռքբերում է, որն արտացոլում է և անպայմանորեն միավորում քաղաքական գիտակցությունը: Դիրքորոշումը չի վերագրվում կենսաբանորեն կամ այլ հիմնարար գործոնի միջոցով: Դրա փոխարեն դրանք ձեռք
են

բերվում

քաղաքական

պայքարի

արդյունքում,

որը

ստեղծում

է

ընդդիմադիր մոտեցումներ՝ ի ճանաչում տիրող գերակա աշխարհայացքին:
5. Ցանկացած անհատ կարող է ունենալ մեկից ավել դիրքորոշումներ,
որոնք ձևավորվում են որոշակի տիպի խմբի անդամակցությունից հիմնված՝
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սեռի,

էթնոռասայական

պատկանելիության,

սեռական

կողմնորոշման,

տնտեսական դասակարգի և այլնի վրա:
Ես չեմ փորձի ամփոփել լռեցված խմբերի տեսությունը, քանի որ այն
ներկայացվում է այս հատուկ համարում այլ հեղինակների կողմից: Դրա
փոխարեն ես կանդրադառնամ ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսության և
լռեցված խմբերի տեսությունների նմանություններին և տարբերություններին:

Ֆեմինիստական

դիրքորոշման

տեսություն

և

լռեցված

խմբերի

տեսություններ: Նմանություններ և տարբերություններ
Այն ընթերցողները, որոնք ծանոթ են լռեցված խմբերի տեսությանը,
արդեն իսկ զուգահեռներ կարող են տեսնել այդ տեսության և դեռևս
նկարագրման ընթացքում գտնվող ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսության
միջև: Սակավ ակնհայտ են այդ երկու տեսություննների տարբերությունները:

Տեսությունների կապը
Ես տեսնում եմ երեք հիմնական կետ, որոնցով նման են ֆեմինիստական
դիրքորոշման տեսությունն ու լռեցված խմբերի տեսությունը: Առաջին հերթին
երկու տեսությունն էլ դիտարկում են, որ հասարակությունները ստորակարգային են՝ առանձնացնելով որոշակի գերակա խմբեր կամ կենտրոնական
խմբերն այլ խմբերից, որոնք ենթակա են կամ մարգինալ: Այսպիսով՝ երկու
տեսություններն էլ գիտակցում են իշխանական հարաբերությունների դերը
մշակութային կյանքում:
Երկրորդ՝ երկու տեսություններն էլ գնահատում են ենթակա խմբերի
կյանքն ու գիտելիքը: Սկսած Շիրլի Արդեներիի (1978) և Էդվին Արդեների
(1975)

հեղափոխական

աշխատանքից՝

լռեցված

խմբերի

տեսությունը

հաստատում է, որ կանանց ձայնը լռեցված է արևմտյան հասարակությունում:
Նրանց

փորձը

ամբողջությամբ

գործողությունների

մի

մասը

ներկայացված
չի

չէ

լեզվի

ներկայացվում

մեջ,

կանանց

լեզվաբանական

տեսանկյունիցհամարժեք կերպով նեյմինգի առումով: Նմանապես դիրքորոշ283

ման տեսությունը պնդում է, որ կանանց գործունեությունը և գիտելիք
ստեղծելու պրակտիկայի տեսակները, որոնք ստեղծում են կանայք, լավ
ներկայացված չեն, բայց շատ արժեքավոր են:
Երրորդ՝ երկու տեսությունն էլ քաղաքականացված են, բայց տարբեր
կերպ: Լռեցված խմբերի տեսության քաղաքական հակումները ծագում են
նեյմինգ իրականացնելու իշխանության հիման վրա: Այն պնդում է, որ նրանք,
ովքեր ստանում են հնարավորություն իրականացնելու նեյմինգ, իրականացնում են իրենց դիտակետից, և այնպես, որ մնացած դիտակետերը ճնշվում
են:
Ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսության քաղաքական հակումները
ծագում

են

այն

մոտեցումից,

որ

իշխանական

հարաբերությունները

արդարացնում են սոցիալական տարբեր խմբերի ձևավորումը, և դրան էլ
հաջորդում է առավելություններ ունեցող կամ ենթակա կարգավիճակ ունենալու հնարավորությունը տվյալ խմբի անդամների համար: Ֆեմինիստական
դիրքորոշման տեսությունը նաև կենտրոնանում է այն գործընթացների վրա,
որոնցով գործող իշխանական հարաբերությունները և անհավասարությունը,
որ վերջիններս սանկցավորում են, ստեղծված են առավել բնական և ճիշտ
թվալու համար:
Ես չեմ պնդում, որ սրանք միակ կետերն են, որոնք ամբողջությամ կամ
մասամբ համընկնում են լռեցված խմբերի տեսության և ֆեմինիստական
դիրքորոշման տեսության համեմատականում: Փոխարենը ես մատնանշում
են, որ այս երեք համընկնումներն առավել կարևոր կապակցվածություններն
են նշված տեսությունների համար:

Տեսությունների տարբերությունները

Լռեցված

խմբերի

տեսությունը

որոշ

կքննարկվեն

հոդվածում:

տեսությունն

հատկանիշներով
Այս

ու

ֆեմինիստական

տարբերվում

տարբերություններն
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են,

դիրքորոշման

որոնցից

երեքը

անպայմանորեն

չեն

ազդարարում կամ ենթադրում տեսությունների անհամադրելիությունը: Ես
միտված եմ ենթադրելու, որ դրանք մատնանշում են տարբեր և լայնորեն
փոխլրացնող թիրախներ, որոնք տեսություններից յուրաքանչյուրը փորձում է
ընդգծել:
Առաջին՝

լռեցված

խմբերի

տեսությունը

կենտրոնանում

է

մեկ

ուղղության վրա, որտեղ իշխանական հարաբերությունները տեղ են գտնում՝
լեզվի վրա: Սա ուշադրությունը կենտրոնացնում է «նեյմինգի իշխանության
( Spender,

վրա»

1984a,b )

և

համարժեք

կարևորություն

է

տալիս

այն

հետևանքներին, որ լեզվի կիրառության ընթացքում չի անվանակոչվում:
Ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունը չի կենտրոնանում լեզվի վրա:
Այն կենտրոնանում է գիտելիքի վրա, այն տիպի և ձևի գիտելիքի, որը սկսվում
է կանանց առօրյա գործունեությունից և կյանքից, և իր հերթին կառուցվում է
իշխանական հարաբերությունների հիման վրա:
Երկրորդ՝ իմ ընկալմամբ լռեցված խմբերի տեսությունը պնդում է, որ
մեկին լռեցնելու հնարավորությունը գալիս է ուղղակիորեն այն հանգամանքից, որ տվյալ մարդը պատկանում է ենթակա խմբի, օրինակ՝ կանանց
խմբին:

Ֆեմինիստական

կապակցվածություն
նախատեսված

չի

դիրքորոշման

տեսությունը

գտնում

լինելու

սոցիալական

կին

դիրք

նմանատիպ

(կամ

զբաղեցնելու)

և

կանանց

ուղիղ
համար

ֆեմինիստական

դիրքորոշում ունենալու միջև: Ֆեմինիստական դիրքորոշումը պահանջում է
գիտակցված, կանխամտածված քաղաքական պայքար՝ հասկանալու համար,
թե ինչ խմբի ես պատկանում, և թե ինչպես է այդ խումբն ու վերջինիս կյանքը
կառուցակցվել «մասնակի և խոտորված» գերակա աշխարհայացքի հիման
վրա:
Այսպիսով՝ ոչ բոլոր կանայք ունեն ֆեմինիստական դիրքորոշում, և ոչ
բոլոր տղամարդիկ են ի վիճակի ձեռք բերելու ֆեմինիստական դիրքորոշում
( Collins, 2003 ):

285

Երրորդ՝

լռեցված

խմբերի

տեսության

հիմնական

նպատակները

տարբերվում են ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսության նպատակներից:
Լռեցված խմբերի տեսությունն ունի երկու հիմնական նպատակ՝
1. ուշադրություն գրավել այն հանգամանքի վրա, որ կանանց ձայնը և
նրանց կենսափորձի մասին տեղեկատվությունը լռեցվում են,
2. իրականացնել լեզվական բարեփոխումներ, որոնց միջոցով կանանց
կենսափորձն

ամբողջությամբ

կներկայացվի

իրենց

իսկ

մոտեցումների

շրջանակներում:
Ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունը, ի հակադրություն դրան, չի
պնդում մեկ ընդհանուր լեզվի կամ մեկ սոցիալական դիրքի ձևավորում: Այն
ունի երկու նպատակ՝
1. ձևավորել ճանաչողություն կամ մեթոդ գիտելիքի կառուցակցման
համար, որը հիմնված կլիներ կանանց կենսափորձից ծագող մոտեցումների
վրա,
2.

եզրակացություններ

իրականացնել,

նաև

սովորել

կանանց

սոցիալական դիրքից ստացված գիտելիքից:
Ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունը պնդում է, որ երբ մենք
սկսում են սովորել կանանց կենսափորձից ստացվող գիտելիքից, դա թույլ է
տալիս ոչ միայն հասկանալ կանանց կյանքը, այլև այդ ստացված գիտելիքը
թույլ է տալիս այլ կերպ ընկալել գերակա խմբի գործունեությունը: Այլ կերպ
ասած, երբ մենք իշխանական հարաբերություններին նայում ենք կանանց
տեսանկյունից, մենք ոչ միայն նոր բաներ ենք իմանում կանանց և նրանց
կյանքի, այլև տղամարդկանց և տղամարդկանց կյանքի վերաբերյալ:

Ֆեմինիստական

դիրքորոշման

մարտահրավերները
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տեսության

առջև

ծառացած

Բոլոր տեսություններն էլ ունեն մարտահրավերներ, և ֆեմինիստական
դիրքորոշման տեսությունը ևս բացառություն չէ: Ես կնշեմ երեք հիմնական
հարց, որոնց ուղղությամբ պետք է գործի տեսությունը զարգանալու համար:
1.

Ինչպե՞ս կարող է ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունը

ներառել մի քանի դիրքորոշումներ:
Յուրաքանչյուր դիրքորոշման տեսաբան, որը հայտնի է, ենթադրում է
դիրքորոշման բազմազանություն: Օրինակ՝ անհատը կարող է ունենալ
լեսբուհու,

ֆեմինիստական

կամ

սևամորթի

դիրքորոշում,

և

որոշակի

հանգամանքների դեպքում դիրքորոշումներից մեկը կարող է գերակայել
մյուսների նկատմամբ: Այս մոտեցումն ընդունելի է հստակ դիրքորոշում
ունեցող տեսաբանների շրջանում: Սակավ պարզ է այն, թե ինչպես ենք
համատեղում այդ մի քանի դիրքորոշումները: Ակնհայտ է, որ մենք չենք
կարող ավելացնել դիրքորոշումներն անընդհատ, քանի որ հավանական է, որ
դրանք միմյանց հետ կապված են լինելու և որոշակի առումներով կբախվեն:
Դիրքորոշման տեսաբանները չեն ձևավորել վերլուծական մեխանիզմներ, թե
ինչպես վարվել մի քանի, հավանաբար խաչվող դիրքորոշումների հետ:
Այն ընկալումը, որ անհատը կարող է ունենալ մի շարք դիրքորոշումներ,
վճռորոշ դեր է ունեցել դիրքորոշումը էսենցիալիստական հարձակումներից
պաշտպանելու գործում: Մի շարք դիրքորոշումների ընկալումը թույլ է տալիս
տեսաբաններին պնդել, որ իրենք չեն խմբավորում կանանց մեկ խմբում՝
անտեսելով նրանց միջև տարբերությունները: Բայց մենք չենք ձևավորել այս
փոխկապակցված դիրքորոշումների դինամիզմի ուսումնասիրման, տեսականացման և անգամ նկարագրման կիրառելի մեխանիզմները:
2.

Արդյո՞ք

ենթակա

սոցիալական

դիրքերը

պետք

է

էպիստեմիոլոգորեն առավելություններ ստանան:
Մի շարք դիրքորոշումների տեսաբաններ պնդում են, որ ենթակա
դիրքերը ստեղծում են առավել ճշգրիտ, առավել ամբողջական գիտելիք, քան
առավելություններ ունեցող դիրքը, որոնց պատճառներն արդեն նշվել է
հոդվածի

առաջին

մասում:

Բայց

ֆեմինիստական
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դիրքորոշման

որոշ

տեսաբաններ չեն ընդունում այս պնդումը: Նրանք մերժում են այն մոտեցումը,
որ որևէ յուրահատուկ սոցիալական դիրք կարող է ապահովել լավագույն
դիտակետը ճշմարտությունը բացահայտելու համար: Մասնավորապես Հիլլ
Քոլինզը գտնում է, որ յուրաքանչյուր անհատ ունի սոցիալական կյանքի
վերաբերյալ

միայն

մասնակի

պատկերացում,

ռանգավորել

որևէ

մասնակցի

պատկերացում

և

նա

առավել

հրաժարվում
կամ

է

պակաս

ամբողջական պատկերացումների ամբողջության նկատմամբ:
Հիլլ Քոլինզը պնդում է, որ ենթակա սոցիալական խմբերը (իր դեպքում՝
սևամորթ

կանայք)

պատկերացում

ունակ

իշխանական

են

ձևավորելու

յուրահատուկ

հարաբերությունների

ներքին

վերաբերյալ,

որը

ստեղծում և պահպանում է ենթակա դիրքը: Այնուամենայնիվ, Հիլլ Քոլինզը չի
հրաժարվում

այն

մոտեցումից,

որ

այդ

ներքին

տեղեկատվությունն

անպայմանորեն կամ միշտ գերակա է այն ներքին տեղեկատվությանը, որը
ծագում է սոցիալական այլ դիրքերից: Դրա փոխարեն նա դիտարկում է
«outsider within-ը» որպես առավել ամբողջական, ոչ սխալական գիտելիք:
Հարավեյը (1988) նմանապես հակված է ենթակա սոցիալական զբաղեցնող
խմբերին

տալու

առավելություններ

ունեցող

էպիստեմիոլոգիական

կարգավիճակ: Բայց նա պնդում է, որ պետք է հիշել այդ բոլոր պատկերացումների մասնակի լինելու հանգամանքը՝ գիտակցելով, որ յուրաքանչյուր
աշխարհայացք ծագում է որոշակի տեղից:

Հիլլ Քոլինզը և Հարավեյը

հստակորեն ենթադրում են, որ նման ենթակա դիրքերը նպաստում են առավել
ճշմարիտ

գիտելիքի

արտադրությունը,

բայց

նրանք

ամենևին

չեն

երաշխավորում դա, ինչպես և այն, որ առավելություններ ունեցող խմբերում
ևս չի բացառվում հակառակը:
Ես ուզում եմ միանալ Հարավեյի և Հիլլ Քոլինզին: Նրանք հակադրվում
են բացարձակ առավելություններ ունեցող էպիստեմիոլոգիական դիրքի գոյության գաղափարին: Եվ ես ուզում եմ բարձրաձայնել մի նախազգուշացում.
«Գոյություն ունեն մի շարք վտանգներ կանանց ենթակա դիրքորոշումը
ռոմանտիզացնելու մեջ»: Սա կարող է հրահրել ենթակայության ընդունում,
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քանի որ այն արտադրում է գերակա գիտելիք: Այդպես կանայք շահագրգռված
կլինեն

պահպանել

գործունեության

իրենց

նման

ենթակա

արժևորումը

դիրքերը:
կամ

Եվ

կանանց

դիրքի

ու

վերարժևորումը

կարող

է

ամբողջությամբ համապատասխանել գերակա գաղափարախոսությանը, որը
միշտ էլ պատրաստ է եղել արժևորել կանանց այնքան ժամանակ, քանի դեռ
«իրենք մնում են իրենց տեղում»:
Քանի որ ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունը առաջին և առավել
կապված տեսությունն է էպիստեմիոլոգիայի հետ, այս խնդրի լուծումը պետք է
առաջնահերթ կարևորվի: Եվ դրա լուծումը պետք է ներառի զգույշ, բարդ
տեսական վերլուծություն, որը պարզաբանում է՝ արդյոք տեսությունը տանում
է այն եզրահանգման, որ սոցիալական որոշ դիրքեր իրոք ստեղծում կամ
կարող են ստեղծել առավել լավ գիտելիք:
3.

Արդյո՞ք ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունը միամիտ կամ

մոլորված մոտեցում է ցուցաբերում առկա հակասություններն արժևորելիս:
Հիմնականում, եթե ոչ մեծ մասամբ ֆեմինիստական դիրքորոշման
տեսության տեսաբանները հրաժարվում են արժևորել հակասություններով
ապրելը: Քերոլ Մքքանն ու Սեունգ-Քյունգ Կիմը (2003) որպես օրինակ նշում
են՝ «հարկադրված խնամատարի կյանքով ապրելու հակասությունը հասարակությունում չի նպաստում խնամատարության՝ որպես երևույթի արժևորմանը» (էջ 280): Կոչենք դա «կրկնակի գիտակցություն» կամ «դիրքում գտնվող
դիրք չզբաղեցնող», գոյություն ունի կոնցեսուս, որ հակասություններով
ապրելը կարող է ձևավորել ազատագրման գիտելիք և կարող է գրգռել
հակադրում, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է սոցիալական փոփոխության
համար հիմք հանդիսանալ: Բայց հակասություններով ապրելը կարող է
հավասարապես կամ առավել հավանական է, որ ստեղծի տարբեր և ոչ
ցանկալի

հետևանքներ:

Օրինակ՝

շատ

մարդիկ

ճնշվում

են

հակասություններից, երբ հայտնվում են այնպիսի պայմաններում, որոնք
համադրելի

չեն:

Մարդկանց

մեծամասնությունը

գտնում

է,

որ

հակասությունները անհանգստացնող են, և սկսում է համակերպման ձևեր
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ստեղծել: Օրինակ՝ անհատը կարող է այնպես համադրել իր աշխարհները, որ
օգտագործի Հիլլ Քոլինզի կողմից առաջարկվող օրինակը: Սևամորթ ծառան
որոշակի տիպի սնունդն ու վարվելակերպը կարող է դիտարկել որպես
համապատասխան իր գործատուի տանը, բայց ունենալ իր առանձին
պատկերացումները, թե ինչն է համապատասխան և ընդունելի իր տանը: Կամ
մեկը կարող է հրաժարվել ապրել հակասություններով: Նույն օրինակով
ծառան կարող է աշխատանքից դուրս գալ կամ փոփոխել իր տան սնունդն ու
վարվելակերպն այնպես, որ դրանք ավելի մոտ լինեն իր գործատու տան
պատկերին:
Համակերպման երրորդ մեխանիզմը, որը կապված է հակասություններից ճնշված լինելու իրողությանը, քիչ թե շատ հրաժարվելն է ընդունել այդ
հակասությունները: Եթե անհատը չտեսնելու տա և չգիտակցի հակասությունները, դրանք այլևս ճնշող չեն լինի: Հակասություններից ճնշված լինելու ոչ
ցանկալի

արձագանքման

առավել

ծայրահեղական

ձևերից

են

դառնալ

նյարդային դառնալը կամ նյարդային, շիզոֆրենիկ ցնցումներ ունենալը:
Ոչ մի տարբերակ չկա հիմնավորելու այն պնդումը, որ հակասություններով ապրելը կարող է հագնեցնել միայն դրական հետևանքների,
ինչպիսին են ազատական գիտելիքն ու հակադրումը: Իհարկե, այն ունի այդ
ներուժը: Առկա են նաև այլ տիպի արձագանքներ նման ապրելակերպին,
որոնք չենք ուզում խրախուսել:

Եզրակացություն
Ֆեմինիստական

դիրքորոշման

տեսությունը

էպիստեմիոլոգիական

տեսություն է, որը կենտրոնանում է այն ձևերի վրա, որոնք սոցիալական
դիրքը դարձնում են գիտելիք: Անելով դա՝ ֆեմինիստական դիրքորոշման
տեսությունն առաջարկում է առկա իշխանական հարաբերությունների և դրա
միջոցով կանանց և տղամարդկանց կյանքում ստեղծված անհավասարության
քննադատություն: Սա իրականացվում է՝ ստեղծելով էպիստեմիոլոգիական
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տեսություն

կանանց

փորձի

և

ներքին

տեղեկատվության

համադրման

արդյունքում գիտելիքի կառուցակցման համար:
Չնայած նրան, որ ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունն ունի
հստակ և կարևոր համադրման կետեր լռեցված խմբերի տեսության հետ, այս
երկուսը տարբեր են և առաջարկում են տարբեր մոտեցումներ կանանց
սոցիալական դիրքի և դրանից բխող հետևանքների համար համար: Այս
առումով ֆեմինիստական դիրքորոշման տեսությունը և լռեցված խմբերի
տեսությունը փոխլրացնող են:
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Russo, A. (2006). The Feminist Majority Foundation’s campaign to
stop gender apartheid: The intersections of feminism and imperialism in
the United States. International Feminist Journal of Politics, 8, pp. 557-580
«Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամի» քարոզարշավն
ընդդեմ գենդերային մեկուսացման

Ֆեմինիզմի և իմպերիալիզմի հատումերը ԱՄՆ-ում
Անն Ռուսո
ԴեՓոլի համալսարան , ԱՄՆ
Համառոտագիր
Այս էսսեն ներկայացում է Աֆղանստանում «Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամի» (ՖՄՀ) քարոզարշավն ընդդեմ գենդերային մեկուսացմանը՝
զուգակցված ԱՄՆ-ի իմպերալիզմին և ռազմականությանը: Մինչ ՖՄՀ-ի
քարոզարշավը հասարակության ուշադրությունը կենտրոնացած էր Թալիբյան
ռեժիմի ներքո բնակվող աֆղան կանանց նկատմամբ կիրառվող խտրականության և բռնությունների վրա, որի դիսկուրսը հյուսվում էր ոչ պատմական և
արևելագիտական մոտեցման շուրջ: Վերջինս ենթադրում էր ԱՄՆ-ի կողմից
գերակայություն և բարեգործության կարիք՝ գենդերային հավասարություն
հաստատելու համար:
Այսպիսով՝ «Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամը»
դրում է իմպերիալիստական ֆեմինիզմ, որը

վերարտա-

կայսրություն կառուցելու տե-

սանկյունից կապակցված է ԱՄՆ-ի պետական շահերի հետ: Սա ֆեմինիզմ է,
որն անտեսում է ԱՄՆ-ի ռազմանականացման հետևանքների հաշվետվողականությունը, մինչդեռ վերջինս ձևավորում է իր սեփական իշխանությունն ու
հեղինակությունը՝ Աֆղանստանի ապագան սահմանելու գործում: ՖՄՀ-ի
իմպերիալիստական ֆեմինիզմը օրինակ է, թե ինչպես գործողությունները,
որոնք

հակադրվում

են

գերիշխանությանը
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(հեգեմոնիային),

կարող

են

իրականում աջակցել և վերահաստատել պետության հեգեմոնիկ նախագծերը:
Արդյունքում «Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամը»

շեշտադրում է

նույն իմպերիալիստական և խնդրահարույց գաղափարները կանանց մասին,
որոնք ներկայացվել էին Բուշի ադմինիստրացիայի կողմից՝ կայսության
կողմից աֆղան կանանց պաշտպանելու անվան ներքո:

Նախաբան
2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո Բուշի կառավարությունը
մասամբ արդարացրեց իրենց «ահաբեկչության դեմ պայքարը»՝ հատկապես
Աֆղանստանի հետ կապված, այն գաղափարով, որ ԱՄՆ-ը պարտավոր է
գործել՝ «աֆղան կանանց փրկելու» և նրանց իրավունքները վերականգնելու
համար: ԱՄՆ-ի մեդիան կառուցված էր այս հիմնավորման վրա. Ամենուր
տարածում էր Թալիբանական Աֆղանստանում կանանց խոշտանգումների
նկարներն ու պատմությունները: Արդյունքում ԱՄՆ-ում շատերը մտահոգված
էին Աֆղանստանի կանանց դժվարին կյանքի համար, և սա իր հերթին
հաստատեց ԱՄՆ-ի ռազմական և քաղաքական ինտերվենցիան՝ որպես
«գենդերային հավասարություն» հաստատելու մեթոդ:
Ֆեմինիստները ԱՄՆ-ի 9/11-ի արձագանքի վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ ցույց տվեցին, մասնավորապես խոսքը վերաբերում էր Աֆղանստանում ներխուժմանը: «Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամը» (ՖՄՀ), օրինակ, չմիացավ հանրային մոբիլիզացիային ընդդեմ ռազմական ներխուժմանը,
դրա փոխարեն խրախուսեց «Թալիբանի» գենդերային մեկուսացման և գենդերային բռնության վրա կենտրոնացման հարցը: ՖՄՀ-ը, ֆեմինիստական և
մարդու

իրավունքների

առաջնորդում

էին

ամերիկյան

մի

«Դադարեցնենք

շարք

կազմակերպություններ

գենդերային

մեկուսացումը

Աֆղանստանում» քարոզարշավը, որը սկսվել էր 1990-ական թվականների
կեսերից: Այդպիսով՝ նրանք «9/11 ահաբեկչության դեմ պատերազմ» կոչը
դիտարկեցին

որպես

քաղաքական

հնարավորություն
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լրացնելու

իրենց

նպատակ՝

պահանջելով

դադարեցնել

«գենդերային»

բռնությունն

ու

«վերականգնել» կանանց մարդկային իրավունքները Աֆղանստանում:
Ի

հակադրություն

դրան,

տարբեր

այլ

առանձին

հակաիմպերիալիստական ֆեմինիստներ ԱՄՆ-ում և աշխարհի այլ ծայրերում
քննադատաբար

արձագանքեցին

իրավիճակին՝

դիտարկելով

Բուշի

ադմինիստրացիայի կողմից ֆեմինիստական գաղափարների կիրառումը՝
չհիմնավորված «ահաբեկչության դեմ պայքարը» հիմնավորելու համար
որպես

ցինիկ

(Hawthorne

մոտեցում

մեծամասնության

հիմնադրամը»,

and

անկախ

Winter

2002):

իր

«Ֆեմինիստ

հակահեգեմոնական

քաղաքականությունից, ընդդեմ գենդերային բռնությանը վերահաստատեց ոչ
թե մերժեց ԱՄՆ-ի իմպերիալիզմը և հակընդդեմ բռնությունը ՝որպես ԱՄՆ-ի
իշխանության

պահպանման

մեթոդ:

Քանի

որ

ԱՄՆ-ում

առկա

է

ֆեմինիստական թևի բաժանում 9/11 ահաբեկչությունից հետո, շատ կարևոր է
ենթադրություններ անել, թե խմբերը, ինչպիսին ՖՄՀ-ն է, ինչ են ձեռք բերում՝
ԱՄՆ-ի պետական հեգեմոնիկ նախագծի կազմակերպիչների հետ հանցավոր
համաձայնության գալով:
Այս էսսեում բացահայտվում է ԱՄՆ-ի՝ Աֆղանստան ներխուժման
արդարացման

և

ՖՄՀ-ի

«Դադարեցնենք

գենդերային

մեկուսացումը

Աֆղանստանում» քարոզարշավի նպատակների կապը: Ես ուսումնասիրում
եմ Բուշի ադմինիստրացիայի հռետորիկ պնդումը՝ «Աֆղանստանի կանանց
փրկելը»՝ որպես նախաբան պատերազմի համար, և ՖՄՀ-ի քարոզարշավի
ջանքերի

միջև

ուղղված՝

Աֆղանստանի

կանանց

իրավունքների

պաշտպանության հարցերը: Այն ժամանակ, երբ ՖՄՀ-ի քարոզարշավը
հանրային ուշադրություն առարկա էր դարձել «Թալիբանի» իշխանության
ներքո կանանց կյանքի իրականության որոշակի փաստերի վրա՝ սկսած 1990ական թվականների կեսերից, իրականացվել է «իմպերիալական ֆեմինիզմի»
շրջանակներում, ինչն էլ «նպաստել է ԱՄՆ-ի համաշխարհային հեգեմոնիայի
և

կայսրականությանը»:

Այս

«իմպերիալիստական

ֆեմինիստական»

իրազեկությունը շրջանառվում էր ԱՄՆ-ում և եվրոպական ֆեմինիզմի
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շրջանակներում, ինչպես նաև գաղութականացված մասերում 19-րդ դարից
մինչև այսօր՝ կապված կայսրության ստեղծման հետ (Ahmed 1992; Terborg-Penn
1998; Koikari 2002): Սա ֆեմինիզմ է, որը կենտրոնանում է բացառապես
գենդերի վրա հիմնված ճնշումների վրա` «երրորդ աշխարհի» երկրների
կանանց պարագայում, և դա իրականացվում է «առանց հաշվի առնելու
ռասիզմի, գաղութացման և տնտեսական շահագործման դերը»: Այն պնդում է
համերաշխություն երրորդ աշխարհի կանանց և սևամորթ կանանց համար,
բայց իրականում նպաստում է, որ հնարավորություն ընձեռնվի երրորդ
աշխարհի

մշակույթը

ներկայացնել

որպես

«բարբարոսական»

և

«անքաղաքակիրթ», ինչն արդարացնում է հաջորդող իմպերիալիստկաան
ինտերվենցիան (Sudbury 2000, referencing Amos and Parmar 1984):
«Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամի» քարոզարշավը ենթադրում
է

«արևմտյան»

գերակայություն

կենտրոնացմամբ,

որը

ենթադրում

իր
է

ոչ

պատմական

«վարագույրի»

և

արևելյան

առկայություն

ու

գենդերային սեգրեգացիա՝ որպես կանանց ճնշում և դրանից բխող առանձին
ենթադրություն, ոստ որի՝ ԱՄՆ-ն մարմնավորում է գենդերային հավասարություն ու կանանց իրավունքների հավասարություն: Արևելագիտական
նման տրամաբանությունը կառուցակցում է «Արևմուտքի» և «Արևելքի»
բացարձակ

տարբերություն՝

ստեղծելով

«մենք»

և

«նրանք»:

Վերջինս

իրականացվում է Աֆղանստանի պատմությունն ու քաղաքականությունը՝
ջնջելով ու պրոյեկտելով իրենց մշակութային բարբարոսությունը որպես
քաղաքակրթման առաքելության կարիք ունեցող երևույթ: Արևմտյան կանայք
և ֆեմինիզմը վերածվում են Աֆղանստանի՝ ժողովրդավարության հույսի
մարմնացման:

Գերակայության

և

բարեգործության

ենթադրությունների

առկայությունը հնարավոր է, քանի որ ՖՄՀ-ն խուսափում է ունենալ իր
սեփական

քաղաքականությունը

իմպերալիզմի

մոտեցմանը.

տարածաշրջանում

վերահսկման,

և

ներխուժման

հաշտվում
և

է

կանանց

«ազատագրելու» անվան ներքո պետք է ձեռք բերել իրավունքներ, ինչպես
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նաև,

այսպես

կոչված,

արևմտյան

«գենդերային

չափորոշիչներով

հավասարություն» ստեղծելու իրավունք (Ahmed 1992; Janiewski 2001):
Վերոհիշյալ

քարոզարշավը

վերաբերվելով

ԱՄՆ-ի

պատմությանը

և

հիմնականում

գլոբալ

լռում

գեոքաղաքական

աջակցությանը

քննադատության
ձախողման

պարագայում,

հետ,

կապված

Աֆղանստանում

ԱՄՆ-ի

հարգանքով

ներգրավվածության

Աֆղանստանում

ֆունդամենտալիզմի հաստատման պարագայում:

է՝

«Թալիբանի»

և

Անգամ իր ներկայիս
ռազմական

համապատասխան

ուժերի

անվտանգություն

ապահովելու և կանանց իրավունքները պաշտպանելու առումով ՖՄՀ-ն երբեք
կասկածի տակ չի դրել ԱՄՆ-ի նեխուժման հիմքում ընկած նախադրյալները և
Աֆղանստանի ապագան ղեկավարելու իրավունքը:
Այս վերլուծությունն իրականացվել է բացահայտելու համար, թե ինչպես
է «Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամի» քարոզարշավը իրատեսական
դարձնում ԱՄՆ-ի հեգեմոնիան՝ աջակցելով ԱՄՆ-ի իմպերիալիստական
վերահսկողությունը

«պաշտպանության»

և

«անվտանգության»,

«ժողովրդավարության» և «ազատության» թվացյալ կերպարանքի ներքո:
Ինչպես նշում է Սինհան, «ո՛չ ֆեմինիզմը և ո՛չ էլ կանայք երբեք չեն
դիտարկվում

իրենց

մակրոքաղաքական

համակարգից

դուրս,

որը

պայմանավորում է և սահմանափակում իրենց քաղաքական ազդեցությունը
(2000: 1078; emphasis in original): Այս պարագայում ԱՄՆ-ի իմպերալիզմի
գեոքաղաքականությունը, ինքնաներկայացվելով որպես մի շարժում, որը
ստեղծում է ժողովրդավարություն և «ազատություն» ռազմականության ու
ուժի միջոցով, կիրառում է «Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամի»
քարոզարշավի հռետորիկան իր սեփական շահերի համար, իսկ «Ֆեմինիստ
մեծամասնության հիմնադրամի» քարոզարշավն ընդունում է իմպերիալիզմի
այս կանոններն իր իսկ սեփական շահերի համար՝ բոլոր հնարավոր
միջոցներն օգտագործելով դադարեցնելու այն, ինչ իրենք դիտարկում են
որպես խնդրահարույց Աֆղանստանի կանանց համար, այսինքն՝ այս դեպքում՝
գենդերային մեկուսացումը: Առավել հատկանշական է ՖՄՀ-ի իշխանություն և
296

ԱՄՆ-ում

դիրքավորում

հաստատելու

ջանքերը՝

որպես

ունիվերսալ

ֆեմինիստական նախաձեռնություն, որը համահունչ է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիային:
Ինչպես Բրիտանիայի միջին դասի ֆեմինիստները կառուցակցում են իրենց
«ստեղծվել է գերակա և

մոտեցումը՝ Հնդկաստանի հետ կապված, որը

սիմբիոտիկորեն կապակցված կայսրության և ազգի դիսկուրսի ներքո»: (Sinha
2000: 1079): Այսպիսով, ՖՄՀ քարոզարշավը կառուցվել է ժամանակակից
ԱՄՆ-ի իմպերիալիզմի դիսկուրսների միջոցով և դրանց հիման վրա:
ԱՄՆ-ի
վերազգային

այն

ֆեմինիստների

համերաշխությամբ,

համար,
հրատապ

որոնք
է

հետաքրքրված

քննադատաբար

են

ներդնել

ֆեմինիստական ուժերն այն առումով, թե որքանով են դրանք անկեղծ և
անբաժանելի կերպով կապակցված ԱՄՆ-ի պետական շահերի և ԱՄՆ-ի
աշխարհաքաղաքական իմպերիալիզմի հետ: Ինչպես Յանևսկին է պնդում,
(2001) ԱՄՆ-ում բնակվող միջազգային ֆեմինիստները, որոնք թվում է, թե
կողմնորոշված

են

դեպի

համերաշխություն,

հաճախ

են

ներգրավվում

իմպերիալիստական և հեգեմոնիկ իշխանության նախագծերում: Առանց
կայսրության

պայմանների

գիտակցման

և

դրանց

մերժման՝

ՖՄՀ-ի

քարոզարշավը նպաստում է ԱՄՆ-ի համաշխարհային հեգեմոնիային և իր
ներդրումն է ունենում մի շարք փոխկապակցված համակարգերի ճնշման մեջ
և աֆղան կանանց կյանքը կառուցելու նախաձեռնությունն ընդունում է իր
վրա:

Առանձին

հակադրություն

գործող
սրան,

հակաիմպերիալիստական
հակադրվում

է

ԱՄՆ-ի

ֆեմինիզմը,

ի

հեգեմոնիկ

և

իմպերիալիստական իշխանական շահերին` աշխատելով դրանից դուրս և ոչ
թե զուգահեռ: Այն քննադատաբար

անտեսում և ապազինում է այն

ենթադրությունը, որ պետք է գործի «արևմտյան» գերակայություն և գերիշխանություն՝ կապված գենդերային հավասարության, ժողովրդավարության և
ազատության հետ: Այն հաշվի է նստում այն հանգամանքի հետ, որ իրենք
պատասխանատվություն են կրում իրենց իշխանական տեղակայության և այն
փաստի գիտակցման համար, որ ճնշման համակարգերն արմատապես
կապակցված

են

ԱՄՆ-ի ներսում

և
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դրանից դուրս

նախաձեռնություն

իրականացնելիս: Այսպիսով՝ Ալեքսանդրն ու Մոհանտին (1997) պնդում են, որ
վերազգային

ֆեմինիստական

համերաշխությունը

նախորոշված

է

կայսրության քննադատական վերլուծությամբ՝ քաղաքական մոտեցմամբ, որը
խախտում և ոչ թե վերարտադրում է գերակայության հարաբերություն: Մինչ
ՖՄՀ-ի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները բացահայտելը կանդրադառնանք Բուշի
ադմինիստրացիայի իմպերիալիստական ֆեմինիզմի հեգեմոնիկ նախագծին:

Բուշի ադմինիստրացիայի իմպերիալիստական ֆեմինիզմը

9/11-ից ոչ շատ ժամանակ անց Բուշի ադմինիստրացիան մեղադրեց
Օսամա Բեն Լադենին, «Ալ Քաիդային» և Աֆղանստանի «Թալիբանին», նրանք
շեշտադրեցին արդեն իսկ շրջանառվող ֆեմինիստական դիսկուրսը, որ
«Թալիբանի»

ենթակայության

ներքո

կանանց

վատ

են

վերաբերվում:

Աֆղանստանում պատերազմ սկսելու նպատակով արդարացում ձևավորելու
համար Բուշի ադմինիստրացիան և կորպորատիվ մեդիան ստեղծեցին
բարոյական կոպիտ խախտումների պատում (նարատիվ)՝ ընդդեմ կանանց
նկատմամբ թալիբանական ճնշման, որը հետագայում կապվեց «Ալ Քաիդայի»
ահաբեկչության հետ: Կապելով ԱՄՆ-ի ներխուժումը Աֆղանստանի կանանց
փրկության հետ, ինչպես նշում է Հիրջին (2005: 1)՝ Բուշի ադմինիստրացիան
հնարավորություն
քաղաքացիների

ստացավ
համար»:

«կոնֆլիկտն
Բուշի

առավել

հաճելի

ադմինիստրացիան

դարձնել

իր

«փաթեթավորեց»

Աֆղանստան ներխուժումը որպես հերոսական և ազնվական գործողություն՝
պնդելով, որ իրենց առաքելությունը «Աֆղանստանի կանանց իրավունքների
վերականգնումն» է: Այս առաքելությունը հիմնականում ստվերում թողեց
Աֆղանստանի սուվերեն պետություն ներխուժելու և կառավարությունը
տապալելու իրավունքի հարցը (Hirji 2005: 1):
9/11-ից ի վեր, իր հանրային զեկուցումներում նախագահ Բուշը
շարունակաբար նշում էր կանանց ճնշումը «Թալիբանի» կողմից (օր՝. Կանայք
են սպանվել Քաբուլի ֆուտբոլային մարզադաշտում: Նրանց կարող են ծեծել
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անգամ նրա համար, որ կրում են գուլպաներ, որոնք շատ բարակ են» [Bush
2001b], կամ «Աֆղանստանի մայրերն ու դուստրերը գերեվարված են իրենց
տներում: Նրանց արգելված է գնալ աշխատանքի կամ դպրոց» [Bush 2002]) :
Կանանց ճնշումը ներառված է «Թալիբանի» կողմից մարդկային կյանքին
առնչվող այլ սահմանափակումների շարքում, օրինակ՝ 2001 թ. սեպտեմբերի
20-ի իր կոչում «Թալիբանի» և «Ալ Քաիդայի» դեմ գործողություններ
իրականացնելու համար Բուշը ընդգծում է. «Աֆղանստանի մարդկանց
նկամամբ բռնություն է իրականցվում: Կանանց արգելված է գնալ դպրոց: Դու
կարող ես դատապարտվել հեռուստացույց ունենալու համար: Կրոնով կարելի
է

հետաքրքրվել

միայն

գործող

առաջնորդի

ասածների

հիման

վրա:

Աֆղանստանում տղամարդը կարող է դատապարտվել, եթե նրա մորուքը
բավարար երկարություն չունի»:
9/11-ին հաջորդող իրադարձություններում Բուշի ադմինիստրացիան և
հիմնական

մեդիան

հանրությանը

շատ

քիչ

փաստեր

ներկայացրին

ահաբեկչության պատմական և քաղաքական համատեքստի վերաբերյալ,
ինչպես նաև ԱՄՆ-ի՝ Աֆղանստանում «Թալիբանի» ռեժիմի ստեղծման
հիմքում ընկած դերի մասին: Դրա փոխարեն Բուշի ելույթները ստեղծեցին
համատեքստից

դուրս

ներկայացվող

«Թալիբանի»

ճնշումների

մասին

տեսարան՝ ներակայացնելով «Թալիբանի» որոշումների և պատիժների վառ
արտահայտված պատկերներ, մասնավորպես այնպիսիք, որոնք ասոցացվում
են ամենօրյա գործողությունների հետ, որոնք իրականացնում են ԱՄՆ-ի
բնակիչները և դրանք ընկալում որպես հիմնարար «իրենց կենսակերպի
համար» (օրինակ՝
աճեցնելը):

Այս

հեռուստացույցի

դիտում, գուլպաներ կրելը, մորուք

ռազմավարությունը

վերջնական

հաշվում

ուղղված

էր

փոխելու Աֆղանստանի իրավիճակի վերաբերյալ հասարակական գիտելիքը՝
պատմականից և քաղաքականից դեպի մշակութայինի, քննադատական
վերլուծությունից դեպի բարոյական խախտումների:
Լաուրա Բուշն առաջին տիկնոջ

դերում դարձավ «Աֆղանստանի

կանանց իրավունքները պաշտպանող մեդիայի քարոզարշավի ինտեգրալ
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մաս» և հաստատեց ԱՄՆ-ի ներխուժման կարիքը (Dubriwny 2005: 84): Նա կոչ
արեց

ԱՄՆ-ի

«Թալիբանի»
ազատելու

կանանց
ռեժիմի

և

ճանաչել

«մեր»

ահաբեկիչների

ներդրումը

աֆղան

«բարբարոսական

կանանց՝

ճնշումներից»

գործում: Իր առաջին ռադիոելույթում, որը 2001 թվականի

նոյեմբերին էր, նա ցույց տվեց կապը Աֆղանստանի կանանց կտտանքների և
9/11-ի համար «Թալիբանի» ու ահաբեկիչների պատասխանատվության միջև:
Ներկայացնենք

իր

խոսքերը.

«Կանանց

բարբարոսական

ճնշումներն

ահաբեկիչների կենտրոնական նպատակն են… Կանանց արգելվում է այցելել
բժշկի, երբ իրենք հիվանդ են: Կյանքը «Թալիբանի» ռեժիմի ներքո բարդ է և
ճնշող, անգամ ուրախության փոքրիկ դրսևորումները օրենքից դուրս են:
Երեխաներին արգելված է թռցնել օդապարուկ, նրանց մայրերին ծեծում են,
երբ վերջիններս բարձր են ծիծաղում: Կանայք չեն կարող աշխատել տանից
դուրս կամ ինքնուրույն լքել տունը... Միայն ահաբեկիչներն ու «Թալիբանն»
են արգելում կանանց սովորել: Միայն ահաբեկիչներն ու «Թալիբանն»

են

սպառնում իրենց կանանց պոկել եղունգները՝ եղունգի լաք օգտագործելու
համար:

Աֆղանստանում

կանանց

և

երեխաների

կտտանքը

անասելի

դաժանության դեպք է, որն իրականացվում է նրանց կողմից, ովքեր հակված
են ճնշելու և վերահսկելու» (Bush, L. 2001):
Ինչպես Շեփարդն է նշում, «կանանց և երեխաներին մեկ վայրում
հաշվառելը

Աֆղանստանի

կանանց

մանկացնում

է՝

հերքելով

նրանց

մեծահասակ լինելը և ստեղծելով միայն խճղահարության ու որոշակիորեն
վերապահվող գրավչություն» (2006: 20): Այլ կերպ ասած՝
«կանայք

և

երեխաները»

ստեղծում

են

որոշակի

Աֆղանստանի
բեմադրություն՝

գերվիզուալացնելով իրենց՝ «Թալբանի» կողմից զոհ լինելը, նրանց կտտանքը
գործում է ԱՄՆ-ի զինուժի համար որպես հերոսական ներխուժման, փրկելու
և ազատման արդարացում: Այս ֆրեյմինգը, ինչպես նշում են Ստաբիլն ու
Քումարը, «մաքուր արևելագիտական» է, այն կառուցակցել է Արևմուտքը
որպես քաղաքակրթույթան օրրան, որը պարտավորություն ունի սանձելու
իսլամական աշխարհն ու ազատագրելու նրանց կանանց (2005: 766): Ջորջ
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Բուշը ներկայացնում է «Թալիբանի» կողմից կանանց ճնշումն ու նրանց
ազատագրելու կարիքը ԱՄՆ-ի կողմից որպես արտաքին քաղաքականության
կենտրոնական նպատակ: Իր՝ ՄԱԿ-ին ուղղված ելույթում, որը տեղ գտավ
2001 թվականի նոյեմբերին, նա հաստատեց, որ «Թալիբանի»՝ ահաբեկիչներին
հովանավորելու և հերոինի առքուվաճառքի, ինչպես նաև կանանց նկատմամբ
բռնարարական վարքի օրերը հաշված են» (Bush 2001b), ապա 2002 թվականի
նա

հայտարարեց

հաղթանակի

մասին.

«Այսօր

կանայք

ազատ

են,

և

Աֆղանստանի նոր կառավարության մի մասն են» (Bush 2002): Լաուրա Բուշի
քարոզարշավը

ստեղծում

Աֆղանստանի

կանանց

է

բարեգործական

բերում

է

և

հոգատար

«ուրախություն»

և

ԱՄՆ,

որը

ազատություն

իրականցնելու իրենց ամենօրյա գործողությունները: Իր խոսքերով ասած՝
«մեր վերջին ռազմական ձեռքբերումների շնորհիվ կանայք Աֆղանստանում
այլևս

բանտարկված

չեն

իրենց

տներում:

Նրանք

կարող

են

լսել

երաժշտություն և սովորեցնել իրենց աղջիկներին առանց պատժի վախի...
Ահաբեկչության դեմ պայքարը նաև պայքար էր կանանց իրավունքների և
արժանապատվության համար (Bush, L. 2001)»:
Հիմնական կորպորատիվ մեդիան ևս իր ներդրումն ունեցավ պատկերների և փրկելու պատումներ (նարատիվներ) մատուցելու առումով: Ինչպես
նշում են Այոթեն ու Հուսսեյնը (2005: 117), «բուրքայով/չադրայով ծածկված
գործիչները

ներկայացնում

էին

«Թալիբանի»

«չարիքի»

քաղաքական

սիմվոլները, և դրանք հանկարծ սկսեցին հայտնվել ամենուր»: Աֆղան
կանանց մասին պատմությունները վերակենդանացան 9/11-ին հաջորդող
տարում. 2001 թվականի սեպտեմբերի 12-ից մինչև 2002 թվականի հունվարի
1-ը 628 հեռարձակվող հաղորդումներ և 93

ամսագրային հոդված է

ներկայացվել, որը զգալի աճ էր 9/11 դեպքերին նախորդող տարվա համեմատ
(Stabile and Kumar 2005: 772): Բուրքա/չադրա կրող կանանց կերպարները,
գերակայում էին հիմնական ամսագրերի և թերթերի շապիկներին. Ընդ որում՝
արդյունքում բոլոր մուսուլմանների և արաբների կողմից այս կերպարներն
դարձան կանանց ճնշման ապացույց իսլամի միջոցով
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և (վերջիններս

ներկայացվում էին որպես հարևան ժողովուրդներ): Կերպարները գործում էին
որպես առանձին նշումներ Աֆղանստանի և «Թալիբանի» «ուրիշ» լինելու և
ԱՄՆ-ի ռազմական ինտերվենցիան արդարացնելու համար, որը կազատեր
կանանց՝ ապահովելով նրանց ազատությունը: Հակադրվող ենթադրությունը,
որ «արևմտյան» կանանց բաց մարմինները կանանց ազատության ազդանշան
են, լրացնում էր դիխոտոմիան: Այն ենթադրությունը, որ ԱՄՆ-ը խրախուսում
է գենդերային հավասարություն և կանանց իրավունքների պաշտպանություն,
ԱՄՆ-ում դիսկուրսի կենտրոնական մասն էր, ըստ որի՝ ԱՄՆ-ն իրավունք
ուներ և պարտավորված էր բերելու «ժողովրդավարություն» և «ազատություն»
Աֆղանստանի

մարդկանց,

մասնավորապես

«կանանց

և

երեխաներին»

(Dubriwny 2005; Stabile and Kumar 2005):
Գենդերացված

գերտեսանելիությունը

և

գենդերային

անհավասա-

րության բեմադրումը Իսլամական հասարակություններում նոր բան չէ. այն
ակնհայտ է եղել ռազմական, մեդիայի և գիտական դիսկուրսներում, որոնք
արդարացնում են եվրոպական գաղութականացումը: Մեդիան պարզապես
ստեղծել

է

«երկարաժամկետ

մոլուցք

մուսուլման

կանանց

առումով՝

ներկայացնելով նրանց որպես լուռ, քողավոր մի կերպար, որը համբերատար
սպասում է հերոսական ոչ մուսուլման տղամարդու, որը կփրկի իրեն» (Hirji
2005: 4): Այս կերպարը կառուցակցում է «փրկության երևակայություն»
արևմտյան

տղամարդկանց

համար,

երևակայություն,

որն

ունի

արևելագիտական մոտեցման և եվրոպական գաղութականացման հիմքեր
(Ahmed 1992; Shohat and Stam 1994): Եվ ի հավելում դրան «մուսուլման կանանց
զոհի

կարգավիճակը

առնչվում

է

այն

գաղափարին,

որ

«մուսուլման

տղամարդիկ բռնի ահաբեկիչներ են» (Hirji 2005: 3): Այս կառուցակցված
պատմություններն ու կերպարները ջնջում են Աֆղանստանի պատմությունն
ու քաղաքականությունը, ներառյալ աֆղան կանանց հակադրումը «Թալիբանի» իշխանության դեմ և ֆունդամենտալիստական և իմպերիալիստական
այլ ուժերի դեմ, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ն ու ԽՍՀՄ-ը:
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Անտեսելով

«մշակութային

տարբերությունները»

և

նկարագրելով

Աֆղանստանի պատմությունը որպես իսլամի, ահաբեկչության/կոմունիզմի
պատճառով խնդիրների մեջ հայտնված իրողություն՝ ԱՄՆ-ն ներկայանում է
որպես քաղաքակրթված պաշտպան և կանանց ու երեխաների փրկիչ և ոչ թե
իմպերիալիստական զավթիչ, որը փնտրում է իշխանություն և վերահսկողություն: Հիրջին գտնում է, որ ըստ ԱՄՆ-ի մեդիայի՝ ԱՄՆ իր ջանքերն է
ներդրել

բարելավելու

աֆղանական

հիմնախնդիրները

և

այդպիսով

հանդիսացել է այն գործիքը, որով աֆղան կանայք ազատականցվել են (Hirji
2005: 9):
Կառավարությունը, կրկին աջակցություն ստացավ հիմնական մեդիայի
կողմից, երբ ներկայացրեց նույնական արդարացումներ 1991 թվականի
Պարսից ծոցի պատերազմի համար (Moghissi 1999): 2001 թվականի աշնան
հռետորական քայլը, երբ ահաբեկչությունը՝ որպես Աֆղանստան ներխուժելու
պատճառի վրա կենտրոնացումից անցում կատարվեց «Թալիբանի» կանանց
նկատմամբ վատ վերաբերմունքի, հարցականներ չառաջացրեց մեդիայում:
Ինչպես նշում է Աբու-Լուոդը, «ի՞նչն է ապշեցնող. այն, որ առկա էր
շարունակական մշակութային շերտավորում, այնպես, իբր կանանց և իսլամի
մասին

ինչ-որ

բան

իմանալը

կամ

կրոնական

ավանդույթի

մասին

տեղեկատվությունը կարող էր ինչ-որ կերպ օգնել հասկանալ Նյու Յորքի
Համաշխարհային

առևտրի

կենտրոնի

և

Պենտագոնի

վրա

աղետալի

հարձակումները...: Հարց է առաջանում, թե տարածաշրջանի «մշակույթի»
մասին իմանալը, մասնավորապես իրենց

կրոնական հավատալիքներն ու

կանանց նկատմամբ վերաբերմունքը ինչու էր առավել առաջնահերթ, քան
այդտեղ

ռեպրեսիվ ռեժիմի առաջացման պատմությունն ու ԱՄՆ-ի դերը…

Գլոբալ փոխկապակցվածության հարցեր առաջ քաշելու փոխարեն մեզ
առաջարկեցին հարցեր, որոնք ստեղծված էին արհեստականորեն բաժանելու
աշխարհը երկու մասերի՝ կազմելով երևակայական աշխարհագրություն՝
Արևմուտքն ընդդեմ Արևելքի, մենք ընդդեմ մուսուլմանների, մշակույթ, որում
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առաջին տիկինը ելույթ է ունենում ընդդեմ մշակույթի, որտեղ կանայք լուռ
պտտվում են բուրքայով (չադրայով)»:
Գաղութացնողների շարժումը պատմությունից և քաղաքականությունից
ոչ պատմական այնպիսի կոնստրուկցիաների անցնելու համար է, ինչպիսիք
են

մշակույթն

ու

գենդերը:

Ահաբեկչության

արմատները

գլոբալ

աշխարհաքաղաքական ուժերի քաղաքականության մեջ փնտրելու փոխարեն
ԱՄՆ-ի հանրային հետաքրքրությունը ուղղորդվել էր կանանց նկատմամբ
վերաբերմունքի

արևելագիտական

ապակիների

միջոցով,

որը

հավասարեցնում է իսլամը ֆունդամենտալիզմի հետ, ինչն էլ ենթադրում է
կանանց

ճնշումներ

և

ահաբեկչություն:

Ի

հավելումն

սրան,

կանանց

ազատագրումը առաջնայնորեն կոնֆիգուրացված է սպառողականության և
անհատական իրավունքներով և ոչ թե կանանց կյանքի պայմանների
գնահատոմամբ պատերազմի, աղքատության, բռնության և զանգվածային
տարհանումների

պայմաններում

և

Աֆղանստանից

դուրս

բերման

գործընթացներով:

ՖՄՀ-ի սինխրոնացումը ԱՄՆ-ի իմպերալիզմի հետ

Գենդերային

անհավասարության

միջոցով

«ահաբեկչության

դեմ

պայքարն» արդարացնելու Բուշի ադմինիստրացիայի ցինիկ մոտեցումը
քննադատելու
ողջունեց

փոխարեն

հետ-9/11-ական

«Ֆեմինիստ

մեծամասնության

կենտրոնացումը

«Թալիբանի»

հիմնադրամը»
գենդերային

սեգրեգացիայի և կանանց կյանքի պայմանների սահմանափակման առումով:
Փաստորեն՝ ֆեմինիստական հռետորիկան, որը որդեգրվել էր Բուշի կողմից,
լայնորեն ընկալվում էր որպես ՖՄՀ-ի գործող «հաջող» ջանքեր՝ «գենդերային
մեկուսացումը դադարեցնելու համար» (Brown 2002): 9/11-ի դժբախտությունը
հզոր հիմք ստեղծեց իրենց «Դադարեցնենք գենդերային մեկուսացումը
Աֆղաստանում» նախաձեռնության համար: Էլեանոր Սմիլը՝ ՖՄՀ-ի գործադիր
տնօրենը, 2001 թվականի հոկտեմբերին Կոնգրեսում ծավալուն կերպով
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ներկայացրեց ՖՄՀ-ի քարոզարշավը և ֆեմինիզմի կարևոր դերը՝ աշխարհի
ուշադրությունը տանելով «Թալիբանի» կողմից «գենդերային մեկուսացման»
քաղաքականությանը: Սմիլը շեշտադրեց այն կարևոր և հերոսական դերը, որ
ՖՄՀ-ը կարող է ունենալ՝ աշխատելով ԱՄՆ-ի հետ՝ «Թալիբանին» հեռացնելու
միջոցով կանանց իրավունքների վերականգնման համար,

ստեղծելով

ժողովրդավարական կառավարություն և տալով առաջնային հումանիտար
աջակցություն ու օգնելով վերաստեղծել Աֆղանստանի տնտեսությունն ու
ինֆրակառուցվածքները:
Սմիլը

պնդում

էր,

որ

որպեսզի

սրանցից

յուրաքանչյուրը

լինի

իրատեսական, Աֆղանստանի կանանց պետք է ներգրավվել կառավարության
և քաղաքացիական հասարակության բոլոր շերտերում (Feminist Daily News
Wire 2001): Չնայած այս բոլորը թվացյալ իրագործելի ջանքեր են, դրանք
վերահաստատում են ԱՄՆ-ի համաշխարհային հեգեմոնիան, ներառյալ
իմպերալիստական ֆեմինիզմը՝ առանց հաշվետվողականության: ՖՄՀ-ն իրեն
հաստատում է որպես Աֆղանստանի կանանց առաջատար ֆեմինիստական
ձայն

ԱՄՆ-ում,

քանի

որ

ուժ

ու

հեղինակություն

ունի

ապահովելու

ֆեմինիստական հիմք ԱՄՆ-ի քաղաքականությունում:
Այսպիսով՝ ՖՄՀ-ն վերահաստատում է այն գաղափարը, որ ԱՄՆ-ը այն
դիրքում է, որ կարող է շարունակական և հիմնավոր դատել Աֆղաստանի
գենդերային անհավասարության մասին, որ «մենք» ԱՄՆ-ի տարածքում
խրախուսում և կիրառում ենք գենդերային հավասարություն ու կանանց
իրավունքների պաշտպանություն: Ավելին՝ ՖՄՀ-ն ներկայացնում է իր
ֆեմինիստական գաղափարը որպես ունիվերսալ և համապատասխանող
իրողություն ԱՄՆ-ի կառավարության և ԱՄՆ-ի մարդկանց մեծամասնության
համար:
Այսպիսով՝ ՖՄՀ-ի քարոզարշավը անքննադատարաբար զուգահեռվում է
ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության հետ և հաստատում է վերջինիս
հռետորիկան Աֆղանստանում «ժողովրդավարություն» և «ազատություն»
տարածելու առումով: Այսպես ՖՄՀ-ի ջանքերը տարանջատելի չեն ԱՄՆ-ի
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հեգեմոնական «ահաբեկչության դեմ պայքարի» շահերից՝ չնայած իրենց
հակահեգեմոնիկ

ֆեմինիստական

միտումների:

Այս

սինխրոնացումն

ակնհայտ է քաղաքական վերլուծության և «Ֆեմինիստական մեծամասնության
հիմնադրամի» կողմից առաջարկված մոտեցման միջև:
«Ֆեմինիստական մեծամասնության հիմնադրամը» նախաձեռնել է իր՝
գենդերային մեկուսացումը դադարեցնելու քարոզարշավը վաղ՝ 1997-ական
թվականներին՝ մեկ տարի անց, երբ «Թալիբանը» եկավ իշխանության:
Քարոզարշավը այլ կանանց և ԱՄՆ-ի ու Աֆղանստանի իրավապաշտպան
կազմակերպությունների դաշինքի (կոալիցիայի) արդյունքում բավականին
հաջողակ էր՝ 1990-ական թվականներին Աֆղանստանի կանանց գենդերային
սեգրեգացված կյանքի պայմանները լուսաբանելով և հանրայնացնելով: Այս
տեսանելիությունն առավել ակնառու դարձավ ամերիկյան հոլիվուդյան
զույգեր Մավիս և Ջեյ Լենոնի միջոցով, որոնք օգնեցին նորությունը դարձնել
կարևոր:

Մավիս

Լենոնը

դարձավ

«Ֆեմինիստական

մեծամասնության

հիմնադրամի» քարոզարշավի ղեկավար: Հիմնադրամին ինքն ու ամուսինը
$100,000:

նվիրաբերեցին
կարողացավ

ազգային

Նրանց

մասնակցությամբ

ուշադրությունը

քարոզարշավը
«գենդերային

կենտրոնացնել

մեկուսացման» հիմնախնդրի վրա, ինչը ՖՄՀ-ը սահմանում էր որպես գերակա
հիմնախնդիր,

որին

բախվում

էին

աֆղան

կանայք:

Քարոզարշավը

հաջողությամբ մոբիլիզացրեց ԱՄՆ-ի շատ կանանց՝ ներկայացնելով իրենց
իրավիճակի
մշակույթի

վերլուծությունը
համատեքստում,

Հոլիվուդի,
ոլորտներ,

գերաստղերի
որոնք

և

թվացյալ

հանրաճանաչ
չեն

առնչվում

քաղաքական և սոցիալական վերլուծություններին: Օրինակ՝ Մավիս Լենոն,
գրելով «Սիրելի Էբբին», որը պատմում է կանանց սեգրեգացված պայմանների
մասին, այդ թվում՝ կնոջը բուրքա (չադրա) կրելու պարտադիր լինելը,
կարողացավ հավաքել 45,000 զանգեր և նամակներ երկրի տարբեր մասերից
(Dear Abby 1999):
Քարոզարշավն
մասնակցել

տարբեր

աշխուժացրեց
շքերթների,

հանրությանը՝
ներդնել
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և

ստիպելով

ստորագրել

նրանց

հազարավոր

միջնորդագրեր

ևու

գումար

հայթայթել

աֆղան

կանանց

համար՝

Աֆղանստանում ճնշումներին հակադրվելու համար, որը սահմանվում էր
որպես «գենդերային մեկուսացում», նաև դուրս էր պատմական և քաղաքական
համատեքստից:
աջակցություն

«Ֆեմինիստական
խնդրեց

մեծամասնության

ֆեմինիստական

կազմակերպություններից:

Իրենց

և

համատեղ

հիմնադրամը»

մարդու
ջանքերի

իրավունքների
միջոցով

նրանք

ազդեցիկ էին ԱՄՆ և ՄԱԿ-ին հետ պահելու Աֆղանստանում «Թալիբանի»
իշխանությունը լեգիտիմ ճանաչելուց՝ կանխարգելելով գազի և նավթագծերի
կառուցումը Աֆղանստանի միջով և աֆղան կին փախստականների համար
գումարներ

հավաքելով

և

իրազեկման

քարոզարշավներին

աջակցելով

(Gallagher 2000/1):
«Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամի» հաջողությունը հանրային
ուշադրության սևեռումն էր

գենդերային մեկուսացման վրա և հանրային

քաղաքականության վրա ազդելը` պայմանավորված շատ նեղ և մասնավոր
նկարների խմբերի և պատմությունների ցանկով, որոնք ներկայացնում էին
«Թալիբանի»

բարբարոսական

մեկուսացման»

միջոցով՝

և

պատժիչ

որպես

կանանց

դիրքորոշումը
կյանքի

«գենդերային

հիմնական

մաս:

Քարոզարշավը մասամբ գրավիչ էր, քանի որ այն չէր խանգարում հանրային
այն աշխարհընկալմանը, որ Միացյալ Նահանգները գերակա է գենդերային
հավասարության առումով և ինքնաներկայացվում է որպես բարեխիղճ փրկիչ
«երրորդ աշխարհի» երկրներում զոհ դարձած կանանց և երեխաների համար:
Քարոզարշավն ընթանում էր գաղութացման և իմպերիալիստական դիսկուրսի
ներքո, որոնք կիրառվում էին իսլամական հասարակությունների համար 19րդ դարից մինչև 1990-ական թվականների Պարսից ծոցի պատերազմը (Ahmed
1992; Shaheen 1997): Սա ներառում է

այն գաղափարները, որ «իսլամն ի

սկզբանե և անփոփոխ կերպով ճնշող է կանանց նկատմամբ: Քողն ու
սեգրեգացիան պարզապես առավել ակնհայտ են դարձնում ճնշումները, և այդ
ավանդույթները

իսմալական

հասարակությունների

ընդհանուր

և

համընդհանրական հետամնացության հիմնարար պատճառներ են» (Ahmed
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1992: 151 –2): Իսլամի մասին այս դիսկուրսը հիմնվում է այն ենթադրության
վրա, որ «Արևմուտքը» գերակա է կանանց առումով:

Այս ենթադրությունը

դուրս է ՖՄՀ-ի սեփական պատմական և քաղաքական դիրքից և ԱՄՆ-ում
առկա իրականությունից, օրինակ՝ էնդեմիկ միջանձնային և պետական
բռնությունը, որը անհամաչափորեն ուղղված է կանանց նկատմամբ, կամ լայն
տարածում

գտած

սոցիալական

և

տնտեսական

անհավասարությունը՝

հիմնված գենդերի, ռասայի և դասակարգի վրա, զգալիորեն սահմանափակ
սեռական վերարտադրողական իրավունքները ու ազատությունները ԱՄՆում կապված են քրիստոնեական ֆունդամենտալիզմի ծագման հետ և այլն:
«Ֆեմինիստական մեծամասնության
առնչվող

նման

խնդիրները

հիմնադրամը» չի ներառում ԱՄՆ-ին

Աֆղանստանի

գենդերային

խնդիրները

քննարկելիս:
«Ֆեմինիստական մեծամասնության

հիմնադրամի» գրականության,

իմպերիալիստական դիսկուրսի և «ահաբեկչության դեմ» պատերազմի կապը
գալիս է բուրքայի և «գենդերային մեկուսացման» վրա իրենց ծավալուն և
միանշանակ

կենտրոնացումից

որպես

կանանց

ճնշման

խորհրդանիշ:

«Ֆեմինիստական մեծամասնության հիմնադրամը» պնդում է, որ «գենդերային
մեկուսացման

համակարգը»

կնոջը

տանում

է

«տնային

կալանքի

կարգավիճակի»: «Թալիբանի» իշխանության ներքո կանայք զրկվել են իրենց
տեսանելիությունից, ձայնի իրավունքից (Feminist Majority 2005a):
1998 թվականին «Ֆեմինիստական մեծամասնության

հիմնադրամը»,

օրինակ, նշում է՝ «Թալիբանը» որոշում է կայացրել, որ կանայք և աղջիկները
չեն կարող այլևս դպրոց գնալ, կանանց արգելվում է աշխատել, կանայք չեն
կարող լքել իրենց տները, քանի դեռ տղամարդու հետ չեն (ամուսին, հայր,
եղբայր կամ տղա), կանայք, որոնք լքում են իրենց բնակարանները, պետք է
կրեն բուրքա (չադրա), որն ունի միայն աչքերի բաց մաս: Այն տների
պատուհանները, որոնցում կին կա, պետք է անթափանց ներկվեն, որպեսզի
ներսում գտնվող կանայք չերևան, կանանց արգելվում է այցելել տղամարդ
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բժիշկների, կանանց արգելվում է կրել սպիտակ գուլպաներ և կոշիկներ, որոնք
աղմուկ են հանում քայլելիս (Feminist Daily News Wire 1998a):
«Ֆեմինիստական

մեծամասնության

հիմնադրամի»

քարոզարշավը

լայնորեն հանրայնացրեց «Թալիբանի» դաժան պատիժները, որոնք սպառնում
էին նրանց, ովքեր չէին հետևի գենդերային սեգրեգացայի և քողարկման
քաղաքականությանը: Մավիս Լենոն, օրինակ, ասել է լայն հանդիսատեսին.
«Կանանց ծեծում են, կրակում նրանց վրա և անգամ սպանում են դրակոնյան
որոշումները խախտելու համար: Եթե փորձում են աշխատանքի գնալ, իրենց
տները

մենակ

լքել

կամ

բռնանալ,

ապա

խախտում

են

«Թալիբանի»

ծայրահեղական հագուստի կոդեքսը» (Feminist Daily News Wire 1998a):
Քարոզարշավը

տեղեկատվություն

տարածեց

ԱՄՆ-ի

հանրությունում՝

պատմելով ցավալի պատմություններ, որոնք ցուցադրում են սեգրեգացիայի
կանոններն

ու

դրանց

հետևանքները

աֆղան

կանանց

կյանքի

վրա:

Պատմությունները հիմք ծառայեցին հանրային «սարսափի» համար, որը
փոխակերպվեց
կդադարեցներ

հանրային

աջակցության

«գենդերային

մեկուսացումը»:

քարոզարշավի:
Չնայած

Վերջինս

պատմությունները

ճշմարիտ էին, դրանք ներկայացվում էին իրենց պատմական և քաղաքական
համատեքստից դուրս, համատեքստ, որը կդժվարացներ հանրային ընկալումները թալիբանական իշխանության ծագման հիմքերի վերաբերյալ: Պատմությունը,

որը

հիմնադրամի»

ներկայացվում
քարոզարշավի

էր

«Ֆեմինիստական

միջոցով,

քիչ

էր

մեծամասնության

տարբերվում

Բուշի

ադմինիստրացիայի կողմից ներկայացվող պատմությունից, որը կոչված էր
արդարացնելու

պատերազմը:

ֆունդամենտալիստական

Ներկայացնելով

շարժման

ծագման

«Թալիբանի»
վերաբերյալ

և

փոքրիկ

քաղաքական վերլուծություն՝ «Թալիբանը» կառուցակցվում էր որպես «չար»
ուժ, որը պետք է ոչնչացվեր:
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Պատմության և հաշվետվողականության համապատասխանությունը

FMF-ի ոչ պատմական ֆոկուսը՝ «Թալիբանի» գենդերային սեգրեգացիայի
վերաբերյալ, դուրս է թողնում աշխարհաքաղաքական,

տնտեսական

և

սոցիալական ասպեկտների ամբողջությունը, որոնք ձևավորում են կանանց և
տղամարդկանց կյանքը «Թալիբանի»
«Թալիբանի»

ռեժիմից առաջ և դրա ընթացքում:

իշխանության հաստատման նրանց նկարագիրն այնպիսին է,

կարծես ծագել է ոչ մի տեղից և առանց դիմադրության:
«Ֆեմինիստական մեծամասնության հիմնադրամի» գրականության մեծ
մասում հետևյալ պարագրաֆն է պատմական համատեքստի ներկայացման
միակ մասը. «1996 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Թալիբանական ռազմական
ծայրահեղականները
իշխանությունը

և

գրավեցին

Քաբուլի՝

Աֆղանստանը

Աֆղանստանի

բռնությամբ

մայրաքաղաքի

վերածեցին

գենդերային

մեկուսացման բռնի երկրի, որում ոտնահարվում են կանանց և աղջիկների
հիմնարար մարդկային իրավունքները (Feminist Majority 2005b):
Քարոզարշավը կառուցակցում է մինչթալիբանական Աֆղանստանը
որպես մի հասարակություն, որում գործում էր գենդերային հավասարություն,
օրինակ՝ դիտարկենք հետևյալ մինչթալիբանական տիպային արտահայտությունը.

«Դեռևս

երկու

տարի

առաջ,

Քաբուլի

համալսարանի ուսանողներ էին, 70%-ը՝ ուսուցիչներ,

կանանց

50%-ը

40%-ը՝ բժիշկներ

(Feminist Daily News Wire 1998b): Այս պատումում (նարատիվում) ֆորմալ
հավասարության ֆրեյմը, որը

ներկայացվում է կրթության և աշխատանքի

տոկոսի միջոցով, սահմանում է գենդերային արդարության տարրերը: Այս
պատմական նարատիվը ջնջում է պատմական համատեքստը և սոցիալական
պայմանները, որոնցում ապրում է ներկայիս Աֆղանստանը: «Ֆեմինիստական
մեծամասնության հիմնադրամի» գրականությունը չի կենտրոնանում 20-ամյա
քաղաքացիական

պատերազմի

և

այդ

ժամանակահատվածում

կյանքի վրա պատերազմի ազդեցության
պատերազմի

կապին:

Առկա

են

և ԱՄՆ-ի ու ԽՍՀՄ-ի սառը

նվազագույն
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կանանց

հղումներ

1980-ական

թվականների ԽՍՀՄ-ի բռնի ներխուժման և ԱՄՆ-ի կողմից այդ օկուպացիայի
դեմ պայքարի մասին:
«Ֆեմինիստական մեծամասնության հիմնադրամի» քարոզարշավը շատ
ժամանակ չի հատկացնում ԱՄՆ-ի համագործակցությանը հակասովետական
Մուջահիդին ֆունդամենտալիստական շարժմանը հետ, որն ուղղակիորեն
կապված է «Թալիբանի» իշխանության ծագման հետ: ԱՄՆ-ն միլիարդավոր
դոլարներ է տրամադրել զենք գնելու և այդ ծայրահեղական խմբերը վարժելու
համար, որոնք հետևում էին իսլամի այս խեղաթյուրված տարբերակին, և
դիտարկում էր այս խմբերը որպես «Սառը պատերազմի մարտիկներ՝
կոմունիզմի դեմ խաղաղության մարտիկներ» (Gallagher 2000/1: 369 – 70):
Այդպիսով՝

նրանց

տրամադրում

«Ֆեմինիստական մեծամասնության
չէ

նրան,

թե

տրամադրել

ինչպես

այդ

էր

խմբերին,

էին

ամբողջական

աջակցություն:

հիմնադրամի» քարոզարշավը ուղղված

Միացյալ
երբ

Նահանգները

շարունակվում

շարունակում
էր

զենք

քաղաքացիական

պատերազմը 1990-ական թվականներին:
1992 – 1996 թվականներին Մուջահիդինի մի շարք ուժեր միավորվեցին և
Հյուսիսային Ալյանսի ներքո գրավեցին Քաբուլը՝ իշխանություն հաստատելու
համար: Հյուսիսային Ալյանսը շատ բռնի էր աֆղանցիների նկատմամբ,
ինչպես նշում է Քոլհաթքարը, մոտ 45,000 քաղաքացիներ էին սպանվել
Քաբուլում միայն այդ ժամանակահատվածում (Kolhatkar 2002b: 17): Նրանք
պատասխանատու էին լայն տարածում գտած բռնաբարությունների, կանանց
մարմինների մասնատման և սպանությունների համար: ՖՄՀ-ի մինչթալիբանական Աֆղանստանի նկարագրում բացակայում են այս ահավոր դեպքերի
մասին հիշատակումները:
Ընդհանուր առմամբ «Ֆեմինիստական մեծամասնության հիմնադրամի»
քարոզարշավը ձախողում է բոլոր քաղաքական կոնֆլիկտների ավերիչ
ազդեցության

գնահատումն

տղամարդականց
«Ֆեմինիստական

և

ու

քննարկումը

երեխաների

կյանքի

մեծամասնության
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վրա:

աֆղանցի
Ի

հիմնադրամի»

կանանց,

հակադրություն
ներկայացրած

նախաթալիբանական

Աֆղանստանի

պատկերման՝

Վալին,

Գուլդն

ու

Ֆիթցջերալդը (1999) նշում են, որ աֆղան կանայք անցնում էին պատերազմի
հետ

առնչվող

վնասվածքների

տարհանումները
բռնաբարությունը,
աղքատությունը,

միջով,

(առաջացնելով
առևանգումը,
չափազանց

այդ

թվում՝

միլիոնավոր
հարկադրված

բարձր

զանգվածային

փախստականներ),

մարմնավաճառությունը,

մայրականացման

մահերի

թիվը,

ռեսուրսների ոչ հավասար հնարավորութունը և այլն: Քաղաքացիական
մահերի մեծ մասը կապված էր այն փաստի հետ, որ Աֆղանստանը ամենից
շատ ականապատված երկրներից մեկն է, ինչպես ներկայացվում է Կարմիր
Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից (Wali, Gould and Fitzgerald 1999):
Վալին, Գուլդն ու Ֆիթցջերալդը կենտրոնանում էին «Թալիբանի»
կողմից մարդու իրավունքերի խախտման դեպքերի վրա, որոնք առնչվում էին
կանանց՝ ներկայացնելով «Թալիբանի» լայն քաղաքական համատեքստում.
«Աֆղանստանում

մարդու

իրավունքների

և

առողջության

ճգնաժամն

առաջացել է գերիշխանությունների Սառը պատերազմի պատճառով… Այս
համատեքստում անեկբա է, որ «Թալիբանի» կողմից կիրառվող գենդերային
մեկուսացման

օրենքներն

ու պրակտիկան

և Աֆղանստանում

նկատմամբ բռնության ներկայիս մակարդակը

կանանց

կապված են առավել լայն

աշխարհաքաղաքական որոշումների հետ, որոնք իրականացվել են այս
կոնֆլիկտի սկզբում: Մասնավորապես պետք է ամբողջությամբ գիտակցել, որ
ԱՄՆ-ի աջակցությունը իսլամական ֆունդամենտալիզմի ամենածայրահեղական տարրերին 1980-ական թվականների ընթացքում ապակառուցակցեց
մշակութային մոտեցումը, որում սահմանվում և կիրառվում էր աֆղան կնոջ
հարգված կերպարը (Wali, Gould and Fitzgerald, 1999):
Չներառելով

այս

պատմությունն

իր

քարոզարշավում՝

ՖՄՀ-ը

կառուցակցում է ԱՄՆ-ին՝ որպես չեզոք և բարեխիղճ աջակցողի: ԱՄՆ-ը չի
ներկայացվում

որպես

պատասխանատու

ֆունդամենտալիստական

այս

շարժումների զարգացման և դրանք հզորացնելու գործում: Դրա փոխարեն
ՖՄՀ-ը ներդրում է ունենում սոցիալական և պատմական մոռացության
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հիմնավորմանը, որն ամուր կապված է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիկ ուժի և դրա
հաստատման հետ ԱՄՆ-ի տարածքում, ներառյալ վերջինիս դիրքավորումը:
ՖՄՀ քարոզարշավն այնպես է ինքնաներկայանում, կարծես առկա է և գործում
է աշխարհաքաղաքական շահերից դուրս: Մասնակիորեն այս քարոզարշավի
հաջողությունը կապված է վերջինիս ոչ պատմական մոտեցման հետ, որը չի
հակադրվում հանրային այն կարծիքին, թե ինչպես են գենդերային խնդիրները
կապված ԱՄՆ-ի և Աֆղանստանի համալիր հարաբերությունների հետ:
Անմիջապես

9/11

հետո՝

ժամանակահատվածում,

Էլեանոր

Սմիլն

իր՝

Կոնգրեսի վկայության ընթացքում մատնանշեց ԱՄՆ-ի դերը «Թալիբանի»
իշխանության ծագման հարցում՝ ընդգծելով իր հաստատակամությունը այն
հարցում, որ «չենք կարող թույլ տալ, որ պատմությունը կրկնվի» (Smeal 2001):
Այնուամենայնիվ, Էլեանոր Սմիլը շարունակում է ենթադրել, որ «մենք» ունենք
լեգիտիմ և իրավացի դեր Աֆղանստանի ապագան կանխորոշելու գործում և
«մենք» կարող ենք

լինել «փրկիչ» և հետևել մեր կոչմանը, այն է՝ «մարդու

իրավունքների վերականգնումն ու «ժողովրդավարություն և ազատություն»
բերելը Աֆղանստան:
ՖՄՀ քարոզարշավը

աջակցեց

ռազմական

ինտերվենցիան՝

որպես

«Թալիբանի» «գենդերային մեկուսացմանը» վերջ տալու մեթոդ: Երբ ԱՄՆ-ն
օգնում էր Քարզային իշխանության բերելու գործում (վերջինս մի առաջնորդ
էր, որն ուղղակիորեն

կապված էր Հյուսիսային Ալյանսի հետ, խումբ, որը

հայտնի է իր կանանց բռնաբարությունների և սպանությունների դեպքերում
ներգրավվածությամբ)

«Ֆեմինիստ

մեծամասնության

հիմնադրամը»

ընդդիմացող հայտարարություններ չէր իրականացնում: Դրա փոխարեն
հիմնադրամը

միտված

էր

հաստատելու

Բուշի

ադմինիստրացիայի

նախաձեռնողական ներխուժումը և իշխանափոխությունը՝ որպես մեխանիզմ՝
Աֆղանստանում փոփոխություն իրականացնելու հարմար:
«Ֆեմինիստ

մեծամասնության

հիմնադրամը»

խրախուսում

է

պատերազմի հաղթանակը Բուշի ադմինիստրացիային բնորոշ տերմիններով՝
նշելով կանանց ազատականացումը «Թալիբանի» «դրակոնյան որոշումներից»
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և մատնանշելով, որ

կանայք այժմ քայլում են փողոցներով առանց

բուրքայի/չադրայի և տղամարդու ուղեկցության (Feminist Majority 2005b):
Միևնույն ժամանակ «Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամը»

չի

անդրադառնում կանանց ոչ բարեհաճ վիճակին Աֆղանստանում, որպեսզի
քննադատաբար

մոտենա

Բուշի

ադմինիստրացիայի

ձախողումներին,

որոնցով հնարավոր չեղավ հաստատել խոստացած ժողովրդավարությունն ու
խաղաղությունը
արձանագրեց,

Աֆղանստանում:
որ

«աղջիկների»

2003

Օրինակ՝
դպրոցների

վրա

թվականին

ՖՄՀ

հարձակումներ

են

իրականացվում, տեղային խմբապետերը կարողանում են «Թալիբանի» նման
սահմանափակումներ

մտցնել,

մարդիկ,

որոնք

խոսում

են

կանանց

իրավունքներից և մարդկային իրավունքներից, սպառնալիքներ են ստանում,
շատ կանայք դեռևս վախից կրում են բուրքա/չադրա» (Feminist Daily News Wire,
2003a): Իրենց քարոզարշավն այժմ տարբերակներ է փնտրում, թե ինչպես
«ընդլայնել և վերահսկել առաջին օգնության տրամադրումը, ցուցաբերել
վերակառուցման

աջակցություն

կանանց

և

աղջիկներին

և

տալ

խաղաղասիրական ուժերի քանակի ընդլայման տարբերակներ» (Feminist Daily
News Wire, 2003b):
Չնայած սրանք կարևոր պահանջներ են, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի
ներկայիս դերը՝ «Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամը» շարունակում է
սահմանել Բուշի ադմինիստրացիայի ձախողումները՝ առաջնայնորեն որպես
նեղ «անվտանգային» խնդիրներ: Սա շարունակում է գործել որպես ԱՄՆ-ի
ռմբակոծման և ռազմականացման և Աֆղանստանում մարդկանց կյանքի վրա
դրանց

դերի

Աֆղանստանի

անտեսմամբ:
բանտերում

մասնակցությունը

աֆղան

Հազարավոր
բռնության

կանանց

քաղաքացիական

դեպքեր,

ԱՄՆ-ի

բռնաբարության

զոհեր,

զինվորների

դեպքերում

և

այլ

փաստեր բացակայում են «Ֆեմինիստ մեծամասնության հիմնադրամի» մամլո
հաղորդագրություններից, լրատվական հաղորդումներից և քարոզարշավի
նյութերից և այդպիսով չեն դիտարկվում ՖՄՀ-ի կողմից որպես կանանց
իրավունքների մի մաս: Առանց սրանց առանձին դիտարկման՝ չկա նաև
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հաշվետվողականություն:

Փոխարենը

«Ֆեմինիստ

մեծամասնության

հիմնադրամի» քարոզարշավը շարունակում է ներկայացնել ԱՄՆ-ը՝ որպես
աֆղան կանանց և աղջիկների բարեգործի և «ամենագետ օգնականի»:

Կեղծ արևելագիտությունը որպես ՖՄՀ-ի քարոզարշավի ֆրեյմ

ՖՄՀ-ի գրականության բացթողումները վերահաստատում և նպաստում
են կեղծ արևելագիտության մոտեցման ձևավորումը «Թալիբանի»

ռեժիմի

ներքո ապրող կանանց մասին: Օրինակ՝ այն նպաստում է Հիրշքինդի և
Մահմուդի

կողմից

առաջադրված

հարցին.

«Ինչովւ

են

պատերազմի,

ռազմականացման և սովի պայմանները համարվում սակավ վնասակար
կանանց համար, քան կրթության, աշխատանքի և առավելապես արևմտյան
մեդիայում առաջ քաշված հագուստի ոճի բացակայությունը» (2002: 345):
«Թալիբանի» սահմանափակումների և պատիժների նկարագրերն այնպես չէ,
որ չեն համապատասխանում իրականությանը, կարևոր է լույս սփռել այն
պարագայում,
մենայնիվ,

երբ

ոտնահարվում

պատմությունը

են

մարդու

ներկայացվում

է

իրավունքները:
այնպես,

որ

Այնուա-

իբրև

իրականանում է վակուումում, պատմական համատեքստից դուրս և

այն
կապ

չունի իսլամի և աֆղանական մշակույթի հետ:
Աֆղան կանանց վերաբերյալ ԱՄՆ-ում առկա հիմնարար դիրքորոշմանը
քննադատաբար մոտենալու փոխարեն ՖՄՀ-ի քարոզարշավը նպաստեց
մշակութային համատեքստի ձևավորմանը, որը հագեցած էր արաբների և
մուսուլմանների վերահսկող և կեղծ արևելագիտականացված կերպարներով,
որոնք կառուցակցվում էին ահաբեկչության տերմիններով և հանդես էին
գալիս որպես կանանց ճնշողներ: Օրինակ՝ Շահինը նշում է, որ ԱՄՆ-ում 1994
մարդ 3000 հարցվածներից, այսինքն՝ մոտ 42%-ը, համաձայն են այն
միջխմբային հարաբերության պնդմանը, որ «մուսուլմանները հետևում են մի
կրոնի, որը նպաստում կամ սատարում է ահաբեկչությունը», 47%-ը համամիտ
է

այն

պնդմանը,

որ

մուսուլմանները
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«հակաարևմտյան

են

և

հակաամերիկյան»,

և

62%-ը

համաձայնեց

այն

դատողությանը,

որ

մուսուլմանները «տարանջատում և ճնշում են կանանց» (Shaheen 1997: 3):
ԱՄՆ-ի նորություններում ու հանրաճանաչ մշակույթում առկա է մոտ
մեկ դար ձգվող պատումների և պատկերների շարք, որոնցում արաբներն ու
մուսուլմանները բնորոշվում են որպես «օտար»: Ինչպես Շանինն է նշում,
«ավելի քան մեկ դար արաբը ներկայացվել է որպես ոչ քաղաքակիրթ կերպար,
որպես մշակութային «ուրիշ» մեկը, որն ունի այլ արտաքին և վարվելաձև, քան
համարժեք

Արևմուտքի

մարդը:

Արաբ

մուսուլմանը,

ըստ

հեղինակի,

դիտարկվում է որպես «կրոնական ֆանատ» և մարդ, որը սպառնում է
ամերիկյան ազատությանը, անկախությանը, տնտեսությանը և մշակույթին»
(Shaheen 1997: 12, 15):
Այսպիսով՝ առաջանում է սիմբիոտիկ կապ հիմնարար նորությունների և
հանրաճանաչ մշակույթի, արաբ և մուսուլման կանանց և տղամարդկանց
կերպարների, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության, պատմության և ՖՄՀ-ի
դեմ 1990-ական թվականներին մղվող պայքարի միջև: ՖՄՀ-ի

«Թալիբանի»

քարոզարշավը վերարատադրում է այս կարծրատիպերը որպես ԱՄՆ-ում
հանրային աջակցությունն ավելացնելու մեթոդ: Հավանական է, որ իրենք չէին
ցանկանա շեշտել և վերարտադրել կեղծ արևելագիտությունը, եթե հնարավոր
լիներ

այլ

կերպ

ստանալ

նման

լայն

հետաքրքրվածություն

դեպքի

առնչությամբ:
Սրան

զուգահեռ

հակադրության

մեջ,

ՖՄՀ-ի
որի

մի

քարոզարշավը
մասում

գործում

«Թալիբանն»

է

երկբևեռ

է,

իսլամը,

ահաբեկչությունն ու ֆունդամենտալիզմը, մյուս կողմում՝ ԱՄՆ-ը՝ հրեաքրիստոնեական

համայնք,

ժողովրդավար,

հավասար

ու

ազատ:

Այս

դիխոտոմիկ կառուցակցումը նպաստում է կեղծ արևելագիտությանը, ինչպես
Նայակն է պնդում (2006), «սա թույլ է տալիս աշխարհի պարզագույն
բաժանմանը

արևելյանի,

որն

ահաբեկչության,

անտարբերության,

աղքատության, ճնշման, ռասիզմի և կինատյացության օրրանն է, և ԱՄՆ-ի
կողմից Արևելքը կամ փրկիչը լուսավորիչ է և ժողովրդավարության ու
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ազատության

լավագույն

ուսուցիչ:

Արևելքը

կոդավորվում

է

որպես

իսլամական ֆունդամենտալիստական, Արևմուտքը՝ անկախ քրիստոնեական
ֆունդամենտալիստական հռետորիկայի և ենթադրությունների, այլ կերպ
ասած՝ կոդավորվում է որպես բնական և ունիվերսալ առումով ճիշտ ու լավ
(Nayak 2006: 46)»:
Իսլամը նվազեցվում է «մոնոլիթիկ մշակույթի, որը ղեկավարվում է
կրոնական բարբարոսների կողմից» (Stabile and Kumar 2005: 771) և ներառում է
ֆունդամենտալիզմ ու ահաբեկչություն: «Ֆունդամենտալիզմ» տերմինը գրեթե
բացառապես կիրառվում է իսլամական

հասարակությունների նկատմամբ:

Ահմեդ-Գոշը գրում է. «Արևմուտքի համար ֆունդամենտալիզմը ոչ թե
վերաբերում

է

այն

պետություններին,

որոնք

ազատական

չեն

և

անհատականացված չեն, այլև իսլամական են» (Ahmed-Ghosh 2003: 8): ՖՄՀ
քարոզարշավը մասնակցում է այս մոտեցմանը՝ «Թալիբանին»
որպես

«Իսլամական

ֆունդամենտալիստ»

կամ

որպես

մոտենալով
«իսլամական

ծայրահեղական» կամ «իսլամական ֆունդամենտալիստական ահաբեկիչներ»:
Սա շատ խնդրահարույց հարց է, քանի որ նպաստում է «ահաբեկչության դեմ
պայքարի» գործողություններին, որոնք թիրախավորում են արաբներին և
մուսուլմանական մարդկանց, խմբերին և ազգերին: Այս համատեքստում
կարևոր է տարանջատել ֆունդամենտալիզմը «Թալիբանի» կողմից կանանց
մարդկային իրավունքների խախտումից: Ինչպես նշում է Ահմեդ-Գոշը,
ֆունդամետնալիզմը

«քաղաքական

շարժում

է»,

մինչդեռ

իսլամը

«անհատական և սոցիալական հավատալիքների համակարգ: Աֆղան կանայք
ատում են աֆղան ֆունդամենտալիստներին և ոչ թե իսլամը» (Ahmed-Ghosh
2003: 9):
Մինչ FMF քարոզարշավի գրականությունը նշում է, որ «Թալիբանի»
օրենքները

չեն

բխում

իսլամից՝

որպես

կրոն

(օրինակ՝

«Թալիբանի»

գենդերային մեկուսացման օրենքները հեռու են այդ կրոնից, մշակույթից և
անգամ Աֆղանստանի կենսակերպից առհասարակ» [Feminist Majority 2005a]),
իսլամի

տերմինի

շարունակական
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կիրառումը

ահաբեկչության

և

ֆունդամենտալիզմի

հետ

նույն

նախադասություններում

ունենում

է

հակառակ ազդեցությունը: Նայակը նաև հավելում է, որ «նմանատիպ
պնդումներ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, երբ խոսք չի գնում այլ
կրոնների

կամ

ԱՄՆ-ի

և

ծայրահեղական

իսլամական

ռեժիմի

ներկայացուցիչների համագործակցության մասին, անպայմանորեն բերում է
նրան,

որ

արաբ/մուսուլման

անհատները

ապամարդկայնացվում

են

և

կասկածելի են թվում» (Nayak 2006: 52): «Ֆունդամենտալիզմ»

ակամայից

տերմինը ՖՄՀ-ի գրականությունում հազվադեպ է կիրառվում այլ կրոնական
շարժումների ժամանակ, ներառյալ քրիստոնեական շարժումները ԱՄՆ-ի
ներսում

կամ

դրանից

դուրս:

Սա

«Ֆեմինիստական մեծամասնության

կարևոր

է

ընդգծել,

քանի

որ

հիմնադրամը» մեծ ուշադրություն է

դարձնում աբորտներ իրականացնողների նկատմամբ բռնությանը, որն ի դեպ
առաջ է քաշվել ԱՄՆ ֆունդամենտալ քրիստոնեության կողմից:

Բուրքան/չադրան որպես ՖՄՀ –ի քարոզարշավի խորհրդանիշ

Հաշվի առնելով արևելագիտական մոտեցման մեջ պատմական և
քաղաքական համատեքստերի բացակայությունը և միակողմանի մոտեցումը՝
հիմա առավել մանրամասն կներկայացնենք բուրքայի/չադրայի և «գենդերային
մեկուսացման» խնդիրները, որոնք
իմպերիալիստական
ղության

ամրապնդում են ԱՄՆ-ի ընդլայնված

տրամաբանությունը

հետ մուսուլմանական

և

կապված

արաբական

ԱՄՆ-ի վերահսկո-

հասարակություններում:

Այսպիսով՝ ՖՄՀ-ի քարոզարշավի միջոցով կառուցակցված կերպարը, որում
«Թալիբանի» կողմից կանանց նկատմամբ վատ վերաբերմունք է դրսևորվում,
չէր տարբերվում հեգեմոնիկ մեդիայի և մշակույթի կողմից տարածվող
պատկերից:

ՖՄՀ-ի

քարոզարշավը

հիմնական

մեդիայի

նմանությամբ

շարունակաբար և լայնորեն կիրառում էր բուրքան/չադրան որպես կանանց
ճշնման խորհրդանիշ «Թալիբանի» իշխանության ներքո (Kensinger 2003: 7):
Կնոջ

կերպարը,

որը

ծածկված

է
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բուրքայով/չադրայով,

«գենդերային

մեկուսացման» համակարգի համար ստեղծում է տեսողական մետաֆորա, որն
էլ քարոզարշավը փորձում էր քանդել, այն «աֆղան կանանց նկատմամբ
իրականացված մնացած բոլոր բռնությունների» հիմքն էր (Ayotte and Husain
2005: 115): Այս պատկերի ուժը կապված է եվրոպական գաղութականացման
պատմական հիմքերի հետ: Ինչպես բացատրում է Ահմեդը (1992: 152),
«քողավորումը,

որն

«արևմտյան

աչքերի»

համար

տարբերություններ

ներմուծելու առավել տեսանելի մարկեր է և գերակայություն իսլամական
հասարակություններում, այժմ գործում է որպես կանանց ճշնման սիմվոլ (կամ
այսօրվա լեզվով ասած՝ կանանց իսլամական դեգրադացիա) ու իսլամի
հետամնացություն,

ինչպես

նաև

հանդիսանում

է

գաղութականացման

հարձակումների և մուսուլմանական հասարակությունների վրա բռնություն
գործադրելու ընդլայնման համար հարմար թիրախ»:
ՖՄՀ-ի

քարոզարշավում

9/11-ին

արձագանքող

մեդիա

հաղորդագրությունում քողավորված կինը ներկայացվում էր որպես «ուրիշ
լինելու» և «հետամնացության» մարմնավորում, իսկ նման պատկերներ
պարունակող նկարները ներկայացվում էին որպես հակադիր նորաձևության
«ազատությանը»: Էլեանոր Սմիլը, օրինակ, նկարագրում է բուրքան/չադրան
որպես «մի բանտ՝ թունավոր միջավայր, որը կարող է առաջացնել կամ
խորացնել ռեպիստորային պայմաններ և նպաստել տեսողության կորստի,
որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է նպաստել մահվան» (Feminist Daily News Wire
1998c):
ՖՄՀ-ը խրախուսում էր ԱՄՆ-ի կանանց կրել «ցանցի նմուշներ», որոնք
խորհրդանշում էին «կանանց ամբողջ հանրության աբստրակտ կերպար, որը
մի ժամանակ ազատ է եղել»: Սմիլը բացատրում էր. «Մենք խնդրում ենք
բոլորին կրել դա որպես հիշատակ, որ մենք չեն մոռանում աֆղան կանանց և
աղջիկներին, քանի դեռ նրանք ևս կրկին ազատ չեն» (Feminist Daily News Wire
1998c):
Ինչպես նշում է Ֆրանքսը (2003: 147), «հիշելու» գրավչությունը այնպիսի
տպավորություն առաջացրեց, որ կանայք արդեն անհետացման եզրին են:
319

Կանանց պասիվությունն ու իշխանության պակասը գերազանցվում է, իսկ
պատմության,

քաղաքականության

մոռացումն

ու

կանանց

պայքարը

ամրագրվում են: Ավելին, ազատության հարցն առաջացնում է «նախկինում
առկա ազատությանը վերադառնալու» հիմնահարցը. արդյո՞ք դա վերաբերում
է

քաղաքացիական

պատերազմի

կարգավիճակին

և

վաղ

1990-ական

թվականների Հյուսիսային Ալյանսի բռնարարական ճնշումներին, թե՞ 1980ական թվականների Սովետական Միության օկուպացիոն տարիներին: Ի՞նչը
կնպաստեր

աֆղան

կնոջ

«ազատությանը»,

և

որո՞նք

են

վերջինիս

հնարավորությունները:
Քոլհաթքարը

հարցականի

տակ

է

դնում

բուրքայի/չադրայի

վրա

կենտրոնանալու քաղաքականությունը՝ ընդհուպ մինչև բացառելով մի շարք
այլ

խնդիրներ,

որոնք

ներկայացվում

են

որպես

աֆղան

կանանց

հիմնախնդիրներ: Նա գրում է. «Իսկ ի՞նչ նպատակի է սա ծառայում: Որքանո՞վ
արդյունավետ

կլինի

«Ֆեմինիստ

մեծամասնության

հիմնադրամի»

քարոզարշավը, եթե իրենք լուսաբանեն, որ աֆղան կանայք ակտիվորեն
պայքարում են և իրականում ոչ թե կարգադրումների, այլև գումարի և
բարոյական աջակցության կարիք ունեն: Մենք կարող են պարզապես
գիտակցել, որ աֆղան կանայք պատրաստ են իրենք իրենց օգնել, եթե մեր
կառավարությունը

դադարի

զինել

և

իշխանություն

տալ

իրենց

հասարակության բռնի խմբերին (Kolhatkar 2002a: 34):
Սիմա Վալին հաստատում է այս քննադատական ֆոկուսը քողի
վերաբերյալ 2000 թվականի «Ms» ամսագրի իր հարցազրույցում՝ նշելով. «Ոչ
թե

բուրքան/չադրան,

քաղաքականությունն

այլ
է

մեր
աֆղան

խնդիրների
կանանց

հետևում
մեկուսացման

առկա
և

ապամարդկայնացման պատճառը» (quoted in Kensinger 2003: 10): «Թալիբանի»
ռեժիմի զոհերի հանրայնացման ոչ բոլոր դեպքերն էին կենտրոնանում
բուրքայի/չադրայի վրա:
ՖՄՀ-ի քարոզարշավում բուրքայի/չադրայի տեսողական շեշտադրումը
տարբերվում էր Աֆղանստանի կանանց հեղափոխական ասոցացիայի (RAWA)
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շեշտադրումից:

Կազմակերպություն,

որը

հիմնադրվել

էր

1970-ական

թվականներին: RAWA-ն փորձում էր ակտիվորեն միջազգային ուշադրություն
գրավել

«Թալիբանի»

իշխանության

բռնությունների

ձեռքբերումից

հետո,

վրա

ներառյալ

անմիջապես

«Թալիբանի»

բուրքայի/չադրայի

բռնի

ներմուծումը և կանանց դուրս բերումը հանրային ոլորտից, բայց վերջինիս
մոտեցումները

տարբերվում

էին:

Մասնավորապես

բուրքայի/չադրայի

առնչությամբ RAWA-ն ներկայացնում էր «Թալիբանի» դեմ պայքար «առավել
լայն

քաղաքական

իմպերիալիստական

և

պատմական

դերը

և

ասպեկտով»,

Աֆղանստանի

ներառյալ

պատմության

ԱՄՆ-ի

ընթացքում

ռազմական ինտերվենցիան (Kensinger 2003: 8): Իրենց վեբկայքի միջոցով
(RAWA 2006) կարելի էր ծանոթանալ «Թալիբանի» դեմ մշտական պայքարի և
ֆունդամենտալիստական և իմպերիալիստական ուժերի մասին, այդ թվում՝
ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի: Վեբկայքի նկարներում հնարավոր էր տեսնել տարբեր
տիպի քողերով կանանց, ինչը նկարագիր էր տալիս նրանց կյանքի և
գործունեության վերաբերյալ: Այսպիսով՝ կանայք քաղաքականության և
պատմության սուբյեկտների էին վերածվում և ոչ թե պարզապես օբյեկտների:
Ինչպես ընդգծում է Քենսինգերը (2003) և տրամադրում առավել լայն
պատմական, քաղաքական և մշակութային համատեքստ, որով կանանց
կյանքը խեղված էր, նաև, թե ինչպես էին հակադրվում կանայք, RAWA
ընդլայնում էր այս պատկերների հետ ասոցացվող իմաստները: Օրինակ՝
Աֆղաստանում քողավոր կնոջ կերպարը կարող է լինել «կնոջ կերպար, որը
քողարկում է դիմադրությունը. հնարավոր է՝ նա կիրառում է այդ քողը
դպրոցական գրքերը քողարկելու կամ «Թալիբանի» բռնությունը նկարագրող
տեսախցիկը պահելու, իր շրթներկը կամ իր ինքնությունը թաքցնելու համար»
(Kensinger 2003: 7):
Քողի նման մոնոլիտ և կեղծ արևելագիտական քննադատությունը, որը
բնորոշ է ԱՄՆ-ին, նպաստում է մի համատեքստի, որում խտրականություն է
առաջանում մուսուլման որոշ կանանց նկատմամբ, որոնք կիրառում են
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տարբեր տիպի քողեր հենց ԱՄՆ-ում, իսկ այդ երևույթն անտեսվում է (Banks
2001; Benet 2001; Shah 2002):
Քողի կիրառման իրավունքը հազվադեպ է քննարկվում հիմնարար
ֆեմինիզմի

կողմից

որպես

անձնական,

քաղաքական

կամ

կրոնական

ընտրություն: Սա շատ կարևոր է. հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի համատեքստը,
որտեղ

մուսուլման

կանանց

նկատմամբ

ոտնձգություններն

աճեցին

ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակ, իսկ ԱՄՆ-ի հայրենասիրական
առաջին և երկրորդ գործունեությունները օրինականացրին ռասայական
պիտակավորումները, կալանավորումները, ինչի արդյունքում անհետացան
ավելի քան 1,000
գործողությունները

մուսուլմաններ, արաբներ և հարավասիացիներ: Այս
համընկան

ատելության

հողի

վրա

հանցա-

գործությունների և ոտնձգությունների թվի աճի հետ, ներառյալ քող կրող
կանանց թիրախավորումը (American-Arab Anti-Discrimination Committee, 2002):
Մուսուլման և արաբ կանայք, հատկապես նրանք, ովքեր կրում էին որոշակի
տիպի քող, հաճախ էին դառնում ոտնձգության և բռնության հավանական զոհ,
չնայած նրանք հաճախ չէին էլ դիտարկվում վատ վերաբերմունքի և
ատելության հողի վրա հիմնված բռնությունների թիրախ:

Կանանց վրայից

հեռացվում էր իրենց հիջադը և այրվում էր, նրանք ենթարկվում էին
բռնության,

ահաբեկման,

բռնության

սպառնալիքների,

և

ֆիզիկական

հարձակումների (Benet 2001):
ՖՄՀ-ի

քարոզարշավը

լռում

էր

ԱՄՆ-ում

խտրական

բռնության

վերաբերյալ: Այսպիսով՝ քողի կիրառման իրավունքը չի դիտարկվում խնդիր,
և ԱՄՆ-ում մուսուլման կանանց նկատմամբ բռնությունները իրենց՝ քող
կրելու ընտրության առնչությամբ չեն հակասում ԱՄՆ-ում «ընտրության
ազատության» գաղափարին: ՖՄՀ-ի քարոզարշավը, որը թվում է, թե կապ
չուներ մուսուլմանական հանրույթների հետ՝ հավասարեցնելով քողը ճնշման
հետ, փոխարենը դիտարկում էր քողի տարբեր իմաստները՝ կապված հատուկ
համատեքստերի և նպատակների հետ, չէր տեսնում խտրական բռնության
դեպքերը քող կրող կանանց նկատմամբ (see Khan, 2001):
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Հաջորդ բաժինը ցուցադրում է, որ կեղծ արևելագետներն ու իմպերիալիստների ուժեղացված կենտրոնացումը «գենդերային մեկուսացման» և քողի
վրա և զուգահեռաբար պատմության, համատեքստի ու բռնության այլ ձևերի
խեղումը թույլ են տալիս ՖՄՀ-ին հաջողության հասնել «ուրիշներին փրկելու»
և այդպիսով իրենց հեգեմոնիկ դիրքը զբաղեցնելու համար:

«Փրկելու» հիմնախնդիրը

ՖՄՀ-ը Բուշի ադմինիստրացիայի նման կառուցակցում է աֆղան կնոջ
կերպարը որպես խեղճ, խոցելի և զոհի տեսքով («գենդերային մեկուսացում»),
ով այդպիսով «փրկված» լինելու կարիք ունի: Ի համեմատություն սրան՝
«Ֆեմինիստական մեծամասնության հիմնադրամի» քարոզարշավն իրեն դնում
է ԱՄՆ կառավարությանը զուգահեռ ուժեղ դիրքում՝ հանդես գալով աֆղան
կանանց փրկչի դերում: ՖՄՀ-ի քարոզարշավի պատումը ավելի մոտ է
գաղութականացման

պաշտպանությանը,

քան

համերաշխությանը:

Պաշտպանական դիսկուրսն այն է, որ Արևմուտքը փրկում է «Երրորդ
աշխարհի» կանանց և նրանց հնարավորություն է տալիս նրանց հետևելու
Արևմուտքին՝ իրենց «գենդերային հավասարության», «ժողովրդավարության»
և

«ազատության»

տարբերակներով:

Այս

դիսկուրսը

շարունակաբար

անտեսում է ցանկացած տիպի հաշվետվողականություն ԱՄՆ-ի կողմից
որպես

Աֆղանստանում

հիմնավորման

մեղավոր,

գաղութականացում,
անքննադատաբար

ճնշման
որը

փոխկապակցված
ներառում

կապիտալիզմ

և

դիտարկվում

է

է

հայրիշխանություն,

իմպերիալիզմ:
որպես

համակարգերի

Արևմուտքը

«հավասարության»,

«ժողովրդավարության» և «ազատության» մարմնավորում՝ անկախ նույն այդ
ճնշման և իշխանության համակարգերի ձևավորման գործում իր լուրջ
ներգրավվածությանն

ու

ներդրում

ունենալուն:

ՖՄՀ-ի

քարոզարշավը

հիմնականում կենտրոնանում է Արևմուտքի սպիտակամորթ կանանց վրա,
ինչպիսին Մավիս Լենոն է, Էլեանոր Սմիլը և կին այլ քաղաքական գործիչներ
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և

գերաստղեր,

որոնք

կառուցակցում

են

իրենց

որպես

«ազատ»

և

«ազատականացված»՝ այդպիսով լավագույն դիրքում լինելով աֆղան կանանց
փրկելու համար: Ինչպես նշում է Մոհանտին, երրորդ աշխարհի կանայք
կառուցակցվում
ներկայացվում

են
են

ի

հակադրություն

որպես

կրթված,

Արևմուտքի

ժամանակակից,

կանանց,
իրենց

որոնք

մարմնի

և

սեռականության վրա վերահսկողություն ունեցող կերպարներ, և ունեն
որոշումներ կայացնելու ազատություն (Mohanty 1991: 56):
Աֆղանստանի պարագայում Արևմուտքի կին առաջնորդները դառնում
են իմպերիալիստական բարերարներ աֆղան կանանց «Թալիբանի»

իշխա-

նությունից և առավել ընդհանրական՝ մուսուլման աֆղան տղամարդկանց
գերակայությունից ազատելու տեսանկյունից:
9/11 ահաբեկչական հարձակումների հաջորդած Կոնգրեսի ելույթում
Սմիլը հաստատեց քարոզարշավի զուգակցումը արևմտյան իմպերիալիզմի
հետ. «Հեռացնելով «Թալիբանին»՝ ԱՄՆ-ը և իր դաշնակիցները պետք է փրկեն
և ազատագրեն կանանց և երեխաներին, որոնք այդքան տառապել են
«Թալիբանի»

իշխանության

ահաբեկչական «Թալիբանի»

ներքո...: Աֆղան կանանց և աղջիկներին
ռազմական գերիշխանությունից ազատելու և

աշխարհում ժողովրդավարություն և ազատություն տարածելու կապը երբեք
այսքան հստակ չի եղել (Feminist Daily News Wire 2001):
Վերոնշյալ

փաստարկն

ամուր

ներդրված

է

ճակատագիրն

արտահայտելու հռետորաբանության և գաղութային նվաճման հիմքում, որը
շատ տարածված էր 19-րդ դարում: Ինչպես նշում է Ռոզենբերգը, «կանանց և
երեխաներին փրկելու ձգտումը բարբարոսական հետամնաց մարդկանցից և
հետո նրանց իշխանություն տալը ծանոթ թեմա է պատմաբանների համար,
չնայած, ինչպես երևում է, ամերիկացիներին հաջողվել է շարունակաբար
զարգացնել այդ մոտեցումը՝ որպես թարմ և յուրահատուկ վկայություն իրենց
հատուկ լուսավորչականությունը վարելու համար (Rosenberg 2002, quoted in
Dubriwny 2005: 100):
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«Կանանց

և

երեխաների»

օգտագործումը՝

որպես

գաղափարա-

խոսության մաս, ըստ Ռոզենբերգի, սատարում է «քաղաքացիների շրջանում
սեփական

ազգը

որպես

հատուկ

բարեգործի

դերում

դիտելու

և

պատերազմական փուլում ազգայնականություն խթանելու համար» (Dubriwny
2005: 100):
Հերոսական դերը ստեղծվում է աֆղան կանանց անհատական և
կոլեկտիվ հակադրումները մարգինացնելու և ԱՄՆ-ի ֆեմինիստների կողմից
նրանց

ազատականությունը

ընդգծելու

միջոցով:

ապահովելու

Օրինակ՝

«Ms»-ի

պատասխանատվությունը

2002

թվականի

գարնանային

հրատարակությունում ՖՄՀ-ը ներառեց հավելված, որը կոչվում էր «Հույսի
կոալիցիա»: Այն փաստագրում և նշում է Աֆղանստանում քարոզարշավի
հաղթանակները (Brown 2002): Հոդվածը հիմնականում ընդգծում է ՖՄՀ-ի
քարոզարշավի՝
«Թալիբանի»

ԱՄՆ-ի

դեմ:

գործողություններ

սպիտակամորթ

Այստեղ
աֆղան

բացակայում

կանանց

կողմից,

կոլեկտիվ կերպով հակադրվել են «Թալիբանի»

առաջնորդների
են

անուններ,

որոնք

պայքարը
խոսքեր

անհատապես

և

կամ

և ֆունդամենտալիստական

ռեժիմին տարիներ շարունակ, ներառյալ RAWA-ի աշխատանքները: Մի քանի
աֆղան կին ակտիվիստներ, որոնք հիշատակված են հոդվածում, ասոցացվում
են իշխանության հետ, ներառյալ Հյուսիսային Ալյանսը, որին սատարում էր
Բուշի ադմինիստրացիան: ԱՄՆ-ից RAWA-ի աջակից Էլիզաբեթ Միլլերը իր
««Ms» ամսագրին ուղղված բաց նամակում» քննադատում է հոդվածը՝ բաց
թողնելու

համար

կանանց

զանգվածային

պայքարի

պատմությունը

Աֆղանստանում հավասարության և ժողովրդավարության հաստատման
գործում (Miller 2002): Այս պատմությունը մանրամասն փաստագրված է այլ
վայրերում (RAWA 2006; Brodsky 2003):
Նախկինում գործող կապը ՖՄՀ-ի և RAWA-ի միջև մինչև 9/11ական
«ահաբեկչության դեմ պայքարը», ջնջված է ՖՄՀ-ի քարոզարշավի նոր
տարբերակում: Տպավորություն է ստեղծվում, որ այն պատճառով, որ RAWA-ի
կանայք մերժում են ԱՄՆ-ի «փրկության առաքելությունը»՝ մատնանշելով
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նախկինում տեղ գտած ռազմական և իմպերիալիստական ինտերվենցիաները,
նրանք

այլևս

չեն

ներառվում

ՖՄՀ-ի

նախագծում

կամ

վերջինիս

«հաջողության» պատմության մեջ: RAWA-ն արդարացիորեն է դատապարտում
Աֆղանստանի դեմ ուղղված ԱՄՆ-ի ռմբակոծման կազմակերպություններին և
ԱՄՆ-ի ռազմական մոտեցումը՝ որպես գենդերային անհավասարություն
լուծում: Նրանք անմիջապես մերժեցին ԱՄՆ-ի՝ Հյուսիսային Ալյանսին
աջակցելու լեգիտիմությունը՝ հաշվի առնելով զանգվածային բռնաբարության
և կանանց սպանության մոտեցումն ինչպես 1990-ական թվականներին,
այնպես էլ ներկայում:
«Ֆեմինիստ

մեծամասնության

հիմնադրամը»

տնօրինում

է

«Ms»

ամսագիրը, որը «Հույսի կոալիցիա» խորագրով հոդվածում համամիտ է ԱՄՆի կառավարության «ահաբեկչության դեմ պայքարին»: Հոդվածը «Ֆեմինիստ
մեծամասնության

հիմնադրամի»

փոխհամագործակցությունը

և

ԱՄՆ-ի

Աֆղանստանի

Պետդեպարտամենտի
կանանց

«փրկելու»

միջև

գործում

որակում է հաջողակ և նշանակալի: Վերջին հաշվով ՖՄՀ-ի ֆեմինիստական
շահերը զուգորդվում են ավելի շուտ ԱՄՆ-ի հեգեմոնական պետության
շահերի հետ, քան աֆղան ֆեմինստների, որոնք քննադատաբար մոբիլացվել
էին

ԱՄՆ-ի ռազմականացման և իմպերիալիզմի դեմ, գործոններ, որոնք

կենտրոնական են աննախանձելի իրավիճում հայտնված աֆղանցի կանանց
համար:
ՖՄՀ-ի և RAWA-ի միջև համերաշխության դադարումը 21-րդ դարի
սկզբում միջազգային ֆեմինիզմի ձախողումների արդյունք դարձավ: Ինչպես
Վեբերն

է

նշում,

«անկախ

իրենց

համակրանքի

և

պարբերական

նույնականացման Կենտրոնական Ասիայի իրենց քույրերի հետ՝ արևմտյան
ֆեմինիստները նրանց երբեք չեն դիտարկել որպես իրենց հավասար:
Համոզված լինելով իրենց սեփական համեմատական անկախության վրա՝
նրանք փորձում էին հնարավորություն ստանալ վերագնահատելու իրենց
ճնշումը..., նրանց անսասան համոզմունքը, որ իրենք ոչինչ չունեն սովորելու
(և ամեն ինչ պետք է սովորեցնեն), արևելյան կանայք չէին կարող արևմտյան
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ֆեմինիստներին այլընտրանքային այնպիսի տարբերակ տալ, որ ֆեմինիզմը
կարող է գործել այլ տիպի մշակույթում: Այսպիսով՝ վերահաստատելով
Արևմուտքի կանանց, որ իրենց մոտ այդքան էլ ամեն ինչ վատ չէ,
ֆեմինիստական կեղծ արևելագիտությունը ոչ միայն նպաստեց արևմտյան
հայրիշխանության առավել ծայրահեղական քննադատության, այլև կանխեց
ֆեմինիզմի առավել լայն սահմանմանը (Weber 2001: 151 –2):
Վեբերն առաջ է քաշում մի շարք նշանակալի կետեր, որոնք կարևոր են
ՖՄՀ-ի «գենդերային մեկուսացմանն» ուղղված քարոզարշավի քննադատական
վերլուծության համար: Ինչպես Ֆրանկսն է պնդում, «արևմտյան մշակութային
և բարոյական գերակայության կոպիտ ընկալումը մեկուսացնում է այնպիսի
երկրներին, ինչպիսին ԱՄՆ-ն է, ինքնաքննադատությունից, որը վտանգավոր
է

և

հակաքննադատական»

(2003:

136):

Ի

հակադրություն

սրան՝

նա

առաջարկում է վերլուծություն իրականացնել, որը կհամեմատեր «կանանց»
կառուցակցումները Աֆղանստանում և ԱՄՆ-ում, կառուցակցումներ, որոնք
արտացոլում են կանաց կենսակերպերը: Նա գրում է. «Ե՛վ Աֆղանստանում, և՛
ԱՄՆ-ում կանանց գերակայությունը միայն երևակայական է. կառուցակցված
և

արհեստական

կանացիությունն

ամենուր

է,

մինչդեռ

բռնության

և

շահագործման փաստերը թաքնված են մնում» (Franks 2003: 150): Որպես այս
մոտեցման մի մաս՝ կարելի է համադրել Աֆղանստանում կանանց նկատմամբ
քաղաքականապես նպատակահարմար շահերը ԱՄՆ-ում առկա նշանակալի
սոցիալական և տնտեսական խնդիրների նկատմամբ ԱՄՆ-ի կառավարության
անտարբերության հետ:
Հաշվի

առնելով

ԱՄՆ-ի

ֆեմինիստների

գաղափարախոսական

և

քաղաքական դիրքորոշումները ԱՄՆ-ի «կայսրության» ներքո` կարևոր է
ապակառուցակցել

«Արևմուտքի

ազատականացված

կանանց

մասին

առասպելը որպես հիմնական դիսկուրս և վիճարկել դրանց կիրառումը՝
խթանելու

իմպերիալիստական

իշխանությանը»:

Այս

նյութականացումը

մեկուսացված գործոն չէ, քանի որ այն հիմնված է տարիներ շարունակ գործող
«ուրիշ» կանանց հետազոտման հիման վրա, որտեղ Միացյալ Նահանգները և
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Եվրոպայի

սպիտակամորթ

կանայք

ներկայացվում

են

որպես

ազատականացված կանանց մոդել՝ ի հակադրություն «երրորդ աշխարհի
կանանց» (Mohanty 1991): Այս առումով կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես են
սպիտակամորթ Արևմուտքի կանանց մարմինները կիրառվում ազգային/
իմպերիալիստական նպատակների համար, միևնույն ժամանակ կանանց
խնդիրները մարգինալացվում են, նվազեցվում և անտեսվում ԱՄՆ–ում:
«Ազատականացված Արևմուտքի» կերպարը ներկայացնելով՝ ֆեմինիստները
պետք

է

զուգահեռներ

տանեն

«Թալիբանի»

ֆունդամենտալիզմի,

քրիստոնեական ֆունդամենտալիզմի և երկրի ռեպրեսիվ պետական ուժերի
միջև, որոնք

հավերժացնում

են

միջանձնային,

խմբային

և

պետական

գենդերային բռնությունը (ընտանեկան բռնության և մարդասպանության
բարձր աստիճան, սեռական բռնության թևածում ամերիկյան բանտերում և
այլն):

Եզրակացություն

Այս էսսեում ես փորձ ենք արել ցույց տալ, թե ինչպես է «Ֆեմինիստ
մեծամասնության հիմնադրամի» կողմից «Գենդերային մեկուսացումը դադարեցնելու քարոզարշավը» էապես սատարում և ինտեգրալ կերպով կապվում
ԱՄՆ-ի կայսրության կառուցման հետ: Ընդունելով Բուշի «ահաբեկչության
դեմ պայքարի» կանոններն ու գենդերի ցինիկ կիրառումը՝ ՖՄՀ-ը նպաստում է
այդ իմպերիալ ֆեմինիզմի լեգիտիմության հաստատմանը: Աֆղան կանանց
«փրկելու» և «ազատագրելու» ԱՄՆ-ի ռազմականացումն ու ուժը նպատում են
աֆղան կանանց առջև ծառացած խնդիրների ընդլայնմանը: Աֆղան կանանց
իրավիճակի ոչ պատմական ընկալումը թույլ է տալիս ԱՄՆ-ի ֆեմինիստներին
մնալ ոչ իրազեկ և ոչ հաշվետու Աֆղանստանի անկայունության և կոնֆլիկտի
մեջ

ԱՄՆ-ի դերի

հաստատում

է

մասին:

Արևմուտքի

Դրա փոխարեն
մոտեցումը

քարոզարշավը

«գենդերային

պարզապես

հավասարության»

առումով և վերջինիս «գերակայությունը», որը լրջորեն նպաստում է ՖՄՀ-ի
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քարոզարշավի

կողմից

ԱՄՆ-ի

կայսրության

հռետորիկական

լեգիտիմացմանը: Այս վերլուծությունը շատ կարևոր է ԱՄՆ-ում «Ֆեմինիստ
մեծամասնության հիմնադրամի» զբաղեցրած կարգավիճակի պատճառով:
Որպես ազգային կազմակերպություն՝ նրանք բավականին տեսանելիորեն
կառուցում են այն տեսահորիզոնները, որով կանանց և գենդերին առնչվող
խնդիրները ընկալվում և լուծվում են: Այդ գործողությունները հեռահար են՝
հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի կայսրության ստեղծման քաղաքական համատեքստն
ու վերջինիս ազդեցությունն աշխարհի վրա:
Այսպիսով՝ հիմնարար է դառնում շարունակել քննադատական և
ռեֆլեկտիվ երկխոսություն ֆեմինիստների միջև իրենց համոզմունքների,
ենթադրությունների և քաղաքականության վերաբերյալ՝ կապված ԱՄՆ-ի
կայսրության և իմպերիալիզմի հետ անցյալում և ներկայում (Alexander and
Mohanty 1997; Sinha 2000): Սա ներառում է առավել խոր հարցադրում, թե
ինչպես է կայսրությունը կառուցակցում և օգնում ԱՄՆ-ի ֆեմինիստներին՝
ստեղծելու կապ և համերաշխություն ռասաների, դասակարգերի, մշակույթի և
սեռականության տարբերության պայմաններում ԱՄՆ-ի ներսում ու դրանից
դուրս:

Ինչպես

շատ

նշում

են

բազմաթիվ

հետգաղութական,

հակաիմպերիալիստական և հակառասիստական ֆեմինիստներ, ֆեմինիզմը
պետք է ավելի հեռուն գնա, քան պարզապես կանանց կյանքի գենդերի վրա
հիմնված

վերլուծությունն

է,

որպեսզի

համերաշխություն: Ֆեմինիզմը, որն
«կայսրությունը»

հատվում

է

կառուցվի

վերազգային

ընդունում է այն ուղիները, որոնցով

հայրիշխանության,

սպիտակամորթների

գերակայության, կապիտալիզմի և հետերոսեռականության հետ ինչպես
ճնշման, այնպես էլ առավելությունների առումով, կարող է առաջարկել և
ստեղծել

առավել

լայն

էթիկական

հաշվետվողականություն՝

սեփական

պայմանների քննադատական փոփոխմամբ: Ինչպես Նայակն է պնդում,
«Ֆեմինիզմի հակազդման պոտենցիալ ունենալու համար այն պետք է
գիտակցի սեփական մասնակցությունը կեղծ արևելագիտության մեջ և իր
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ինքնառեֆերենցիան գաղութականացման, կոնֆլիկտների և ահաբեկչության
դեմ պայքարի փուլերում» (Nayak 2006: 48):
Այլ կերպ ասած՝ ֆեմինիզմն Արևմուտքում պետք է ընդունի մասնավոր
տեղակայությունը և դրա ազդեցությունը գիտակցության ու «մենքի» և
«նրանքի» վերաբերյալ, ինչպես նաև մեր գործողությունները միջազգային և
վերազգային ասպարեզներում: Ավելին, տեղակայության քաղաքակությունը
պետք է ավելի հեռուն գնա, քան պարզապես տարածքի ընդունումը՝
ներառելով քննադատական ռեֆլեքսիան ու գործողությունը:
Ինչպես պնդում էին Ալեքսանդրն ու Մոհանտին (1997), ԱՄՆ-ում ապրող
ֆեմինիստները

պետք

է

քննադատորեն

մոտենան

ԱՄՆ-ի՝

որպես

ժողովրդավարական և ազատական երկրի մեր ընկալմանը, որը լուրջ
շահագրգռված է «ժողովրդավարություն» և «ազատություն» տարածմամբ: Այս
պնդումը, ինչպես վկայում է ՖՄՀ-ի քարոզարշավը, «սովորաբար նպաստում է
երրորդ աշխարհի երկրների կանանց և ԱՄՆ-ի ոչ սպիտակամորթ կանանց
գաղութացման փորձի ջնջմանը» (Alexander and Mohanty 1997: xxxv): Փոխարենը
նրանք առաջարկում են, որ ֆեմինիստները կարիք ունեն ստեղծելու քաղաքականություն, որտեղ «ժողովրդավարական ԱՄՆ-ի իմպերիալիստական կամ
գաղութականացման գործողությունները» տեսանելի են և ֆեմինիստական
գործողությունների համար թիրախ են դառնում (Alexander and Mohanty 1997:
xxxv):
Այսպիսով՝ վերազգային ֆեմինիստական համերաշխության հիմքում
պետք է լինի հավասարության ոգին ու պրակտիկան, ոչ թե «պահպանման
գործոնը», հարգանքը, ոչ թե խղճահարությունը, հաշվետվողականությունը, ոչ
թե գերակայությունը:
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Իմաստն ու ինքնությունը «կիբերտարածությունում». գենդերի,
դասակարգի և ռասայի առցանց ներկայացումը

Լորի Քենդալ
Կալիֆորնիայի համալսարան
Հոդվածը բացահայտում է գենդերացված, դասակարգված և ռասայական
ինքնությունների

հիմնախնդիրները՝

«mud»

կոչվող

առցանց

ֆորում

իրականացրած մեր հետազոտությունից բխող օրինակների հիման վրա: Մենք
քննադատում ենք առցանց ինքնության ուսումնասիրությունները, որոնք
առաջարկում էին, որ առցանց հաղորդակցությունը ենթադրում է ինքնության
հեղհեղուկություն

և

բազմակիություն:

Դեմառդեմ

հարցազրույցներն

ու

առցանց հաղորդակցությունները դիտարկելիս մենք առաջ ենք քաշում
ինքնության մի շարք ասպեկտներ: Սկզբում քննարկում ենք մասնակիցների
դեմառդեմ հանդիպելու ջանքերը և նրանց առավելությունները՝ կապված
ինքնության հետ, երբ խոսքը գնում է առօրյա տեղեկատվության մասին:
Կիրառելով «գենդերային փոխակերպման» երկու օրինակ՝ մենք հետագայում
ցույց ենք տալիս, որ որոշ մասնակիցներ խուսափում են կիրառել գենդերին
բնորոշ մոտեցումից դուրս վարք, որը կարող է քննադատվել: Հետո մենք
քննարկում ենք դասակարգային և ռասայական ինքնությունները, որոնք
ներկայացվում են մասնակիցների կողմից, երբ խոսքը գնում է եկամտի և
ազգային պատկանելիության մասին: Այս քննարկումները ցույց են տալիս
առցանց

և

առօրյա

հաղորդակցություններում

դասակարգի

և

ռասայի

ընկալման փոխկապակցվածությունները:
Այսպիսով՝ քննարկելով այս օրինակները՝ մենք մատնանշում ենք
անհրաժեշտությունը ուսումնասիրելու ոչ միայն առցանց վարքը, այլև
մասնակիցների՝ նման վարքի մեկնաբանումները: Առցանց երկիմաստության
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խանգարող ազդեցությունից անկախ՝

շատ մասնակիցներ շարունակում են

հավատալ իրենց ինքնության էությանն ու շարունակականությանը:
Քարետսն ասում է. «Այստեղ, հենց այստեղ և նմանատիպ տեղերում են
կառուցվում ապագայի լաբորատորիաները, որտեղ կարելի է բացահայտել, թե
ինչպիսին են լինելու ապագա հաղորդակցությունները, երբ ամեն ինչ
անցնելու է համակարգչի միջոցով, և մարդը դատվելու է՝ հիմնվելով այն բանի
վրա, թե ինչ է ասում և ինչպես է ասում, ոչ թե այն բանի հիման վրա, թե ով է և
ինչով է զբաղվում: Իրական կյանքում, եթե ես սևամորթ եմ կամ բանտարկյալ,
կամ չունեմ համալսարանի դիպլոմ (կամ անգամ դպրոցի ատեստատ), դա չի
ազդելու նրա վրա, թե ինչպես են ինձ վերաբերվում: Ոչինչ այստեղ կարևոր
չէ»:
Սոցիալական ֆորումների երկարաժամկետ մասնակից Քարետսի այս
մեջբերման մեջ ներկայացվում է տեսակետ, որին կողմնակից են շատ
մասնակիցներ:
սոցիալական

Ապագայի

վերաբերյալ

հաղորդակցության

համակարգիչների

միջոցով:

նրա

գերակշիռ

Նրա

պատկերացումների
մասը

կարծիքով՝

իրականացվելու

այս

մեջ
է

փոխակերպման

առավելություններից մեկը կլինի այն, որ ինքնության ասպեկտները, որոնք
ներկայումս

հանդիսանում

հարաբերությունների

են

հիմքը,

խտրականության
կդադարեն

և

ստորակարգային

նշանակություն

ունենալ:

Համակարգիչները կստեղծեն արդար և հավասար աշխարհ, որից ինչ-որ կերպ
շարունակում են խուսափել «իրական կյանքում»:
Եվ ակադեմիական և հանրահայտ տպագրությունների աճող զանգվածը
շարունակում

է արտացոլել

մոտեցումները: Նման

Քարետսի

և

առցանց այլ

մասնակիցների

մոտեցումները փորձում են արտացոլել առցանց և

առօրյա ինքնությունների ներուժերի տարբերությունները: Որոշ հեղինակներ
դիտարկել են նման ինքնության խաղը որպես խաբեություն և համարում են
դա որպես առցանց կյանքի բացասական ասպեկտ ( Rheingold 1993 ): Առավել
դրական մոտեցումներն առաջարկում են, որ այն կարող է խախտել գոյություն
ունեցող ստորակարգերը, որոնք հիմնված են այնպիսի ինքնությունների վրա,
332

ինչպիսին գենդերն է: Վերջին մոտեցումը, որն առավել ուտոպիստական է,
առցանց

ինքնությունը

դիտարկում

է

որպես

առցանց

մոտեցումների

նկարագիր, որտեղ ինքնությունը բազմակի է ( Turkle 1995 ) և գենդերը
կառուցակցված ( Bruckman 1992, 1993, Dickel 1996, Poster 1995, Turkle 1995 ):
Կամ էլ այն թույլ է տալիս մասնակիցներին տեսնել, «թե ինչպես է իրենց
կյանքի մյուս հատվածը» խթանում առավել մեծ կարեկցանքի և փոխըմբռնման
տարբեր գենդերային խմբերի ներկայացուցիչների միջև ( Bruckman 1992, 1993,

Deuel

1995,

Turkle

1995 ):

Առցանց

ինքնության

փոփոխականության

բացասական և դրական մոտեցումները ենթադրում են, որ ինքնության
առցանց

մոտեցումը

տարբերվում

է

առօրեականից:

Ուտոպիստական

տեսակետը հետագայում ենթադրում է, որ նման տարբերությունները փոխում
եմ մարդկանց ինչպես առցանց, այնպես էլ առօրեական պատկերացումներն
իրենց ինքնության վերաբերյալ:
Մարդիկ դեռևս

օգտագործում են ինքնության՝ ռասայի, գենդերի,

տարիքի և այլնի հետ կապված ենթադրությունները՝ կառուցելու համար իրենց
սոցիալական աշխարհը և տեղեկացվածություն ապահովելու հաղորդակցման
գործընթացում:

Պարտադիր

չէ,

որ

նրանք

անպայմանորեն

առցանց

ֆորումներում գրանցվեն, որպեսզի ակնկալեն կամ ցանկանան փոփոխել այդ
ինքնությունների

մասին

գիտելիքը:

Առցանց

հաղորդակցությունների

պոտենցիալ ազդեցությունը գնահատելու համար հետազոտողները պետք է
դիտարկեն ոչ միայն այն, թե ինչպես են այդ հաղորդակցությունները
տարբերվում
ինչպիսին

(կամ
են

այդ

նման)

առօրյա

հաղորդակցություններից,

տարբերություններն

ու

այլև,

նմանություններն

թե
ըստ

մասնակիցների: Պետք է ուսումնասիրել, թե որոնք են մասնակիցների վարքի
իմաստն ու առանձնահատկությունը, ըստ որի՝ նրանք ներգրավվում են
ինքնության խաղում, ինչպիսին գենդերային փոխակերպումն է: Բացի այդ՝
անհրաժեշտ է նաև այդ իմաստները դիտարկել քաղաքական և սոցիալական
ինչպես առցանց, այնպես էլ առօրյա իրականությունների համատեքստում:
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Գոֆմանը (1974) նշում է, որ անկախ նրանից, որ մենք ադապտացնում
ենք մեր ինքնության ներկայացումը տարբեր սոցիալական իրավիճակների,
մարդիկ հրաժարվում են դիտարկելու ինքնությունը որպես բեմադրվող
բնավորություն/բնույթ: Որոշակի առումով մեր դերակատարումը իմաստ է
ձեռք բերում հավատից, և այն իրականում բեմականություն չէ: Մենք
կազմակերպում ենք սոցիալական կյանքը, որպեսզի հնարավորություն տանք
մեզ պատմելու իմաստալից պատմություններ մեր մասին, մինչդեռ հասնում
ենք «ձեռնածության», երբ թաքցնում ենք տարածությունը «Ես»-ի, որը
պատմում է պատմություն, և «իմ»-ի միջև, որի մասին պատմվում է
պատմությունը: Անգամ առցանց տարբերակում ինքնության բեմադրումը
թվում է անխուսափելիորեն ակնհայտ. այնտեղ պատմությունները լի են
բազմազան և հեղեղուկ խաբեություններով ու բացահայտումներով ( McRae

1997, Reid 1994, Rheingold 1993, Stone 1995, Turkle 1995 ), և մարդիկ հակված են
փնտրելու հիմնարար հիմքեր իրենց ինքնության համար, որոնք դրսևորում են:
Նշված հոդվածում մենք վերլուծում ենք մի քանի փոխազդեցություններ
և

առցանց

օգտատերերի

էջեր,

որոնք

ցուցադրում

են

այն

ռազմավարությունները, որոնցով մարդիկ դիմակայում են ինքնությանը՝
որպես հեղհեղուկ կամ բեմադրված իրողություն այն դիտարկելու համար:
«BlueSky mud»-ի փորձառու առցանց օգտատերերը, որտեղ իրականացրել ենք
մեր հետազոտությունը, առավելությունը տալիս են մարդկանց ինքնության
մասին ցանցից դուրս, քան առցանց տեղեկատվությանը: Սրանով նրանք
դուրս են մղում առցանց ինքնության՝ որպես խաբկանքի հեղհեղուկությունը:
Այս ամենը թույլ է տալիս նրանց շարունակել հասկանալու ինքնությունը
(identity) որպես դիմացկուն և հաստատուն իրողություն՝ ինքը (self), որն
առկա է յուրաքանչյուր ֆիզիկական մարմնում:
Ինքնություններին առնչվող

գաղափարների ազդեցությունը առցանց

փոխազդեցությունների վրա բացահայտելու և հասկանալու վրա դիտարկել
ենք BlueSky-ի օրինակները՝ ինքնության երեք կողմերի հետ կապված՝ գենդեր,
դասակարգ և ռասա: Մեր հարցազրույցները երկու գենդերային առումով
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փոխակերպված օգտատերերի հետ ցույց են տալիս, որ որոշ մասնակիցներ
իրենց

տարանջատում

են

օնլայն

ներկայացվող

իրենց

տարատեսակ

գենդերային ինքնություններից: Նրանք հրաժարվում են խախտել սեփական
ինքնության վերաբերյալ նախնական և գենդերի վերաբերյալ
պատկերացումները:

ընդհանուր

Այն փաստը, որ մասնակիցները կարողանում են

տարանջատել ինքնության ներկայացման իրենց օնլայն փորձը, ընդգծում է
անհրաժեշտությունն ուսումնասիրելու ոչ միայն մասնակիցների ինքնությունների

ներկայացումները,

այլև

նրանց

պատկերացումները

այս

ներկայացումների վերաբերյալ:
Չնայած

մասնակիցները

հազվադեպ

են

ուղղակիորեն

առնչվում

դասակարգին ու ռասային առցանց տիրույթում, բայց նրանք դիտարկում են
ինքնության

այս

ասպեկտների

վերաբերյալ

տեսակետներ

ու

ենթադրություններ իրենց առցանց փոխազդեցություններում: Դասակարգին ու
ռասային առնչվող խնդիրեները առաջանում են եկամտին և էթնիկությանը
վերաբերվող առցանց քննարկումներում: Առցանց օգտատերերը վերարտադրում են ԱՄՆ-ի մշակույթի անհատապաշտությունը՝ ներկայացնելով
դասակարգը որպես անհատի որակ և ոչ թե որպես արտադրությանն
համատեքստի

ամբողջական

հարաբերություն:

Նմանապես

քննարկելով

ինքնությունը ազգային պատկանելիության և ոչ թե ռասայի տեսանկյունից՝
նրանք հրաժարվում են անհատներին բնութագրել որպես ռասայական խմբի
անդամներ՝ նախընտրելով ընդգծել յուրաքանչյուր անհատին յուրահատուկ
ժառանգականությունը: Այնուամենայնիվ, այն, թե ինչպես են նրանք խոսում
ռասայի մասին և մասնավորապես սպիտակամորթ օգտատերերի՝ սեփական
ռասայական
ցուցադրում

ինքնության
է

շարունակությունը

մասին

ռասայական
առցանց

մտածել

խուսափելու

կարողությունը

ստորակարգության

իրականությունում՝

ազդեցության

անկախ

հակառակ

տեսակետի վերաբերյալ մասնակիցների հույսերի:
Մինչև
օրինակների

ինքնության

այս

քննարկումը,

հակիրճ

ռազմավարությունների
կներկայացնենք՝
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ինչ

վերաբերյալ
է

«mud»-ը

և

կնկարագրենք մեր հետազոտական ծրագիրը: Այնուհետև,

կքննարկենք և

քննադատորեն կներկայացնենք առցանց ինքնությանն առնչվող նախորդող
հետազատությունները, որոնց համաձայն առցանց փոխազդեցությունները
խրախուսում

են

ինքնության

առավել

հեղհեղուկությունն

ու

բազմակիությունը:

«Mud»-եր (ներածություն) և հետազոտական ծրագրի նկարագրություն
«Mud»-երը ինտերակտիվ, առցանց, միայն տեքստային ֆորումներ են:
«MUD» նշանակում է բազմաօգտատեր միջավայր, որը հիմնված է առաջնային
բազմամարդ ցանցային միջավայրի և այն խաղի վրա, որը կոչվում էր MUD:
Երբեմբ «MUD»-երը ներկայացվում են նաև որպես բազմաօգտատեր դոմեյներ
կամ չափումներ: Ինչպես մնացած առցանց չատային համակարգերում,
մարդիկ

կիրառում

են

համացանցային

պրոֆիլները

«Mud» ծրագրերին

միանալու համար: Վերջիններս տարբեր առանձնացված համակարգիչների
միջոցով են աշխատում: Այսպիսով՝ դրանք կարող են հաղորդակցվել ոչ թե
տպագիր տեքստի միջոցով, այլ մարդկանց հետ, որոնք այդ պահին միացած են
ծրագրին: «Mud»-երը թույլ են տալիս իրենց մասնակիցներին ստեղծել
ծրագրավորված «օբյեկտներ», որոնք ձևավորում են մի վայրում լինելու
զգացում՝ այդպիսով հարստացնելով սոցիալական միջավայրը: Համացանցում
և մասնավոր առցանց ծառայություններում հասանելի են հարյուրավոր Mud»երը: Շատերը դեռևս գործում են որպես խաղեր խաղալու տարածություններ:
Մյուսները կիրառվում են հանդիպումների, կրթական նպատակների համար
կամ որպես սոցիալական միջավայրեր:
Մեր հետազոտությունը հիմնված է առաջնային սոցիալական կամ
չատային «Mud», մասնավորապես «BluSky» անվանումով «Mud»-ի վրա:
Վերջին երկու տարիներին մենք եղել եմ «BlueSky»-ի ակտիվ ընդգրկվածդիտարկող: «BlueSky»-ին միացող մարդկանցից շատերը չատ են օգտագործել
ավելի քան 6 տարի և ձևավորել են հարաբերություններ, որոնք երբեմն
շարունակվել են նաև առօրյա իրականության տիրույթում: Նրանցից շատերը
336

բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող համակարգչային օգտատերեր են, մի մասը՝
ծրագրավորողներ կամ համակարգային ադմինիստրատորներ: Գրեթե բոլորը
միջին դասի ներկայացուցիչներ են, մեծամասնությունը սպիտակամորթ են,
երիտասարդ, տղամարդ և հետերոսեքսուալ («BlueSky»-ի առօրյա օգտվողների
մոտ 27%-ը կանայք են, ընդ որում՝ 6%-ը ասիական ծագում ունեցող:
Մասնակիցների մեծ մասը միջին տարիքի են՝ 20 տարեկանից բարձր):
Գրանցվել ենք «BlueSky»-ում որպես չատի նորեկ՝ հետազոտության
կատարելու նպատակով: Մեր մասնակցությունը ներառել է և՛ առցանց, և՛
իրական կյանքում փոխազդեցություններ «BlueSky»-ի այլ մասնակիցների հետ:
Նաև իրականացրել ենք դեմառդեմ խորին հարցազրույցներ «BlueSky»-ի 30
մասնակիցների

հետ

ԱՄՆ-ի

տարբեր

հետազոտությունը լրացրել ենք՝

քաղաքներում:

«BlueSky»-ի

մեր

նաև այցելելով այլ «Mud»-եր, կարդալով

դրանց առնչվող համացանցային խմբային նորություններ և էլեկտրոնային
գրառումներ:

Առցանց ինքնության վերաբերյալ նախորդ քննարկումները
Առցանց փոխազդեցության քննարկումները հաճախ են մատնանշում
առցանց և առօրյա փոխազդեցության տարբերությունները և կառուցակցում
«կիբերտարածությունը» որպես տարբերվող դաշտ սոցիալական փոխազդեցության

համար,

դաշտ,

որում

ինքնությանն

առնչվող

առօրյա

իրականության օրենքները կիրառելի չեն: Օրինակ՝ Շերրի Թուրքլը (1995) իր
առցանց կյանքին առնչվող գրքում ներկայացնում է, որ «տեխնոլոգիան
առօրյա կյանք բերում է գաղափարների ամբողջություն, որոնք ասոցացվում
են պոստմոդեռնիզմի հետ…»: Պոստմոդեռնիզմի նրա մեկնաբանությունը
հատկապես

շեշտադրում

է

ինքնության

բազմակիությունն

ու

մասնատվածությունը: Հետազոտողը պնդում է, որ առցանց հաղորդակցության
առաջնային գրավչությունն այն է, որ մարդիկ կարող են դրսևորել այն
ինքնությունները,

որոնք

նրանց

հասանելի

չեն

առօրյա

միջավայրում.

«Համացանցը համակարգչային մշակույթի մի այլ տարր է, որը նպաստում է
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ինքնության դիտարկմանը որպես բազմակի իրողության: Դրանից ելնելով՝
մարդիկ կարող են կառուցել ես-ը (self)՝ միավորելով մի քանի ես-եր (selves)»:
«Mud»-երը մասնավորապես թույլ են տալիս մարդկանց «բացահայտել, որ
երկու սեռերի համար էլ գենդերը կառուցակցված է»:
Նմանապես Մարկ Պոստերը (1995) նշում է, որ «մոդեռնին նոր մեդիայի
հակազդեցության հիմքում ընկած է սուբյեկտի բարդությունը, սուբյեկտի
կառուցման անբնականությունը, ինչը հարցականի տակ է դնում սուբյեկտի
ներքին

հատկություններն

ու

կապակցվածությունը»:

Ինչպես

Թուրքլը,

Փոստերը ևս գտնում է, որ սա մասնակի կարևորություն ունի գենդերային
ինքնության համար՝ նշելով, որ «Mud» օգտատերերի հորինված/ֆիկտիվ դեր
ադապտացնելու կարողությունը, որը կարող է տարբերվել իրենց իրական
գենդերից,

հարցականի տակ է դնում գերակա մշակույթի գենդերային

համակարգը՝

որպես

ֆիքսված

երկակիություն»:

Կիբերտարածությանն

առնչվող նման և փիլիսոփայական մի շարք այլ մեկնաբանություններում
հետազոտողները

եզրակացնում

են,

որ

ստորակարգային

հարաբե-

րությունները խախտվում են նոր մեդիայի միջոցով:
Մի շարք հոդվածներ, որոնք ուսումնասիրում են նորությունները
(խմբերում) ու էլփոստային հաղորդակցությունները, ենթադրում են, որ
գենդերացված

վարքի

նորմերը

շարունակում

են

ուրվագծվել

առցանց

փոխազդեցություններում ( Cherny1994, Herring 1992, 1996, Kramarae and Taylor

1993, Sutton 1994, We 1994 ): Այնուամենայնիվ, հետազոտողները, որոնք
ուսումնասիրում են առավել սինխրոն առցանց ֆորումները, ինչպիսիք են
չատերն ու «Mud»-երը, գտնում են, որ առցանց «գենդերային փոխակերպումը»
կարող է փոփոխել մարդկանց գենդերային սպասումներն ու ընկալումները:
Օրինակ՝ մի շարք

նոր աշխատանքներում նշվում է,

որ գենդերային

փոխակերպումները կարող են նպաստել գենեդերի առավել լայն ընկալմանը՝
որպես կառուցակցված և ես-ի՝ (self)

որպես

փոփոխական

գիտակցմանը

( Bruckman 1993, Burris and Hoplight 1996, Deuel 1995, Dickel 1995, Poster 1995,

Turkle 1995 ): Այս մոտեցումները հիմնվում են հիմնականում մասնակիցների
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սեփական ընկալումների վրա՝ կապված առցանց փոխազդեցություններում
նրանց ազատության ներուժի հետ: Հիմնականում հետազոտողները իրենց
արդյունքները

չեն կոնտեքստայնացնում

առցանց խմբի

մասնակիցների

սոցիալական նորմերով և սպասումներով կամ օգտագործում առցանց գենդերային օրենքների օրինակներ: Արդյունքում այս մոտեցումները ձախողվում
են՝ հաշվի առնելով պոտենցիալ տարբերությունները նրա միջև, թե մարդիկ
ինչ են ասում իրենց առցանց փորձի վերաբերյալ, և թե ինչ են նրանք
իրականում անում առցանց հարթակում:
Այս հետազոտությունները տարբերակումներ չեն դնում նաև ինքնության
ներկայացումների և մասնակիցների կողմից այս ընկալումների միջև:
Գենդերային,
ուժային

դասային

և

տարբերությունների

ռասայական
նկատմամբ

ինքնություններին

անբավարար

հատուկ

ուշադրությունը

հանգեցրել է այն հանգամանքին, որ հետազոտողները գերագնահատեն
առցանց փոխազդեցությունների կարողությունը՝ փոփոխելու իշխանության
ստորակարգությունները (հիերարխիաները): Բրուքմանը (1993), Դիքելը (1995)
և

Թուրքլը

(1995),

օրինակ,

համափոխարինելիությունը

շփոթում

են

(կարողություն

սահմանափակ
ներկայացնելու

գենդերային
որևէ

մեկին

փոփոխական հաջողությամբ, առօրյա ինքնությունից տարբերվող գենդերային
ինքնություն ունեցող) գենդերային ճկունության հետ (գենդերի ընկալում՝
որպես կառուցակցված, հեղհեղուկ և փոփոխվող): Ինչպես Բորնշտայնն (1994)
ու

շատ

ուրիշներն

փոփոխությունը,

են

անգամ

նշում,
ոչ

որևէ

ցանցային,

մեկի

գենդերային

հավերժացնում

է

ինքնության
գենդերային

համակարգի երկակի ընկալումը: Բորնշտայնը դիտարկել է, որ «շատ
տրանսսեքսուալներ կողմ են այն տեսությանը, որ կան կանայք և տղամարդիկ,
և

չկա

նրանց

միջև

ընկած

այլ

հիմք՝

համաձայնեցված

գենդերային

համակարգ…՝ ընդգծելով, որ իր աշխարհընկալման մեջ նա իրեն տեսնում է
որպես

ինչ-որ

բան,

որը

կարիք

ունի

հստակորեն

տեղավորվելու

կատեգորիաներից մեկում: Բորնշտայնը հետագայում եկել է գենդերային
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ինքնության առավել հեղհեղուկ ընկալման՝ ինքնության փոփոխություն վարքի
կամ վիրահատական միջամտություններով մարմնի փոփոխմամբ:
Գենդերային

ինքնություններն

առավել

հեշտությամբ

կարող

են

փոփոխվել առցանց, քան առօրյա միջավայրում: Այնուամենայնիվ, ինչպես
Թորն է (1993) նշում, իր «սահմանների հատում» հասկացության քննարկման
ժամանակ, գենդերային սահմանների հատումը կարող է ավելի ուժեղացնել
այս սահմանները, քան թե տարրալուծել դրանք: Առցանց փոխազդեցության
տարատեսակ առանձնահատկությունները կարող են նպաստել գենդերային
ինքնության

վավերացումներին,

ինքնությանն

առնչվող

վավերացումների

որոնք

առավելապես

կարծրատիպային

վրա:

Սրանց

են

մոտեցումների,

վերաբերում

հիմնվում
քան

են

առօրյա

դժվարությունները

ներկայացնելու բացակայող ֆիզիկական ազդանշանները, ինչպիսին, օրինակ,
ձայնի

տոնն

է

կամ

հաղորդակցման

չատային

միջավայրերում

կարճ

տեքստային բռնկումների անհրաժեշտությունը: Նման հանգամանքներում,
ինչպես

(1993)

Թորնի

կողմից

իրականացրած

երեխաների

խաղի

ուսումնասիրությունում, գենդերային առցանց վավերացումները դառնում են
«ոճայնացված պահեր, որոնք հիշեցնում են գենդերի վերաբերյալ մեր
մշակութային ընկալումներում արմատացած կրկնվող թեմաներ՝ ճնշելով այն
օրինակների վերաբերյալ իրազեկությունը, որոնք կարող են հակասել կամ
որակավորել դրանք:
Այսպիսով՝ առցանց գենդերային փոխազդեցությունները դժվար թե
փոփոխեն

առօրյայում

գենդերի

վերաբերյալ

գոյություն

ունեցող

ֆունդամենտալիստների և էսենցիալիստների մոտեցումները և, փաստորեն,
կարող են հետագայում հավերժացնել կոշտ գենդերային սպասումները
ինչպես առցանց, այնպես էլ առօրյա միջավայրերում:
Մինչ

գենդերային

վարքի

փոխակերպման

երկու

օրինակներին

անդրադառնալը, որոնք արտացոլում են այս վերլուծությունը, պետք է
համատեքստայնացնենք այս վավերացումները «BlueSky»-ի սոցիալական
նորմերի հետ:
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«BlueSky»-ի մասնակիցների սոցիալական նորմերը և առօրյա կապերը

Bluesky-ը որոշակիորեն տարբերվում է այլ «Mud»-երից: Օրինակ՝ որոշ
«Mud»-երում մտացածին կերպարների դերախաղը կազմում է սոցիալական
փոխազդեցությունների հիմքը և մասնակիցները չեն ակնկալում պարտադիր
նմանություն առցանց և առօրյա ինքնությունների միջև: Դերախաղային
«Mud»-երում մասնակիցները սահմանում են ամբողջ առցանց հարթակը
որպես ոչ իրական կամ որպես դրամատուրգիական հրապարակ, որում
մարդիկ միշտ ստանձնում են անիրական կերպարներ: Ի հակադրություն
սրան՝ «BlueSky»-ում, ինչպես չատի վրա հիմնված բազմաթիվ այլ առցանց
ֆորումներում, մասնակցիները սպասում են, որ մյուսները պետք է ազնվորեն
ներկայացնեն իրենց ոչ ցանցային ինքնությունները, իսկ առցանց վարքը լինի
համապատասխան այդ ինքնություններին: Քանի որ «BlueSky»-ի մասնակիցները դիտարկում են ինքնության առցանց ներկայացումը որպես ոչ ցանցային
ինքնության ընդլայնում, նրանց չեն սահմանում ամբողջ առցանց հարթակը
որպես

լիովին

հորինված:

Փոխարենը

նրանք

առցանց

ստացված

տեղեկատվությանը վերաբերվում են որպես ոչ ամբողջական՝ առավել մեծ
նշանակություն տալով այն տեղեկատվությունը, որը նրանք ստացել են
ինքնության վերաբերյալ աօրյա միջավայրում: Բացի այդ՝ նրանք փնտրում են
դեմառդեմ հանդիպումներ, որպեսզի կարողանան ստանալ նմանատիպ
տեղեկատվություն նաև առօրյայում:
Առցանց խմբերը, որոնք խթանում են սերտ հարաբերություններ,
մասնավորապես այնպիսի հարաբերություններ, որոնք բնորոշում են իրենց
որպես

տարաբերվող

տարածություններ

են

ենթամշակութային
անցնում,

խմբեր,

որպեսզի

հաճախակիորեն

ընդլայնեն

իրենց

մեծ

առցանց

հարաբերությունները առօրյա աշխարհում ( Bruckman 1992, Rheingold 1993,

Turkle 1995 ): Վաղ ժամանակի սոցիալական մի շարք «Mud»-եր ունեն խմբեր,
որոնք պարբերաբար հանդիպում են առօրյայում: Օրինակ՝ «Earlymud, որն
ամենաերկարակյաց

«Mud»-երից է, ունի երկամյա երեկույթներ, որոնք
341

սովորաբար տեղի են ունենում Հարավային Կալիֆորնիայի նույն քաղաքում:
Այս երեկույթներին բավականին մեծ քանակի մասնակիցներ են գալիս ԱՄՆ-ի
տարբեր հատվածներից և անգամ այլ երկրներից: «GammaMOO»-ն, որը
բավականին մեծ սոցիալական «Mud» է, ունի աշխարհագրական տեսանկյունից տեղակայված շատ խմբեր, որոնք պարբերաբար հաղորդակցվում են
միմյանց հետ առօրյայում:
«BlueSky»-ի պարագայում պաշտոնապես կազմակերպված հանդիպումներն ավելի քիչ են, սակայն փոքր հանդիպումներ սովորաբար տեղի են
ունենում տարին մի քանի անգամ: Ավելի վաղ ժամանակներում, երբ
մասնակիցների

մեծ

մասն

ուսանողներ

էին,

տեղի

էին

ունենում

մեծամասշտաբ հանդիպումներ գիտաֆանտաստիկ ժանրի սիրահարների
միջև: Այժմ, երբ մասնակիցների մեծ մասն աշխատում է լրիվ դրույքով,
դեմառդեմ հանդիպումները տեղի են գտնում հետևյալ ձևով. մասնակիցներից
մեկը ճանապարհորդում է երկրով մեկ, կապ հաստատում մի քանի մասնակցի
հետ,

որոնք իրենց հերթին շատ կիլոմետրեր են կտրում այդ մարդու հետ

հանդիպելու համար:
«BlueSky»-ի գրեթե բոլոր մասնակիցները հանդիպել են մի քանի այլ
մասնակիցների,

ներառյալ

մարդկանց

հագրական հեռավորության վրա են:

հետ,

որոնք

որոշակի

աշխար-

Մուն, ով BlueSky-ի երկարաժամկետ

մասնակից է եղել, նշեց հետևյալ պնդումը դեմառդեմ հարցազրույցում.

«Ես այս պահի դրությամբ բոլորին ճանաչում եմ: Կարող են լինել մի
քանի բացառություններ, բայց ես կա՛մ հանդիպել եմ նրանց, կա՛մ հանդիպել
եմ նրանց ճանաչող այլ մարդկանց, որոնց ես վստահում եմ»:
Առցանց քննարկումներում մարդիկ երբեմն նշում են մարդկանց, որոնց
հետ իրենք հանդիպել են դեմառդեմ՝ համեմատելով այն մարդկանց քանակը,
որոնց իրենք հանդիպել են: «BlueSky»-ի՝ մեր հարցվողների մեծ մասը նշել է,
որ կան մարդիկ, որոնց երբեք չեն հանդիպել դեմառդեմ, բայց չնայած դրան՝
նրանց

համարում

են

իրենց

ընկերները:

Այնուամենայնիվ,

դեմառդեմ

հանդիպումները որոշակիորեն փոփոխում են իրենց հարաբերությունները:
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Շատ հարցվողներ համարում են, որ առօրյա հանդիպումները կարևոր են
միմյանց նկատմամբ վստահություն ձեռք բերելու առումով:

Ատտիքուս: Մարդկանց, որոնց ես հանդիպել եմ, նրանց ավելի եմ
վստահում:
Լորի: Երբ դու հանդիպում ես մարդկանց, դու ավելի ամուր հի՞մք ես
ունենում:
Ատտիքուս: Ճիշտ է: Դու գիտես, որ նա գոյություն ունի: Դա ավելի ամուր
է:
Շատ մարդիկ առաջ քաշեցին վստահության հիմնահարցը, երբ իրենց
հարցրինք այն տարբերություն մասին, որը ձևավորել են դեմառդեմ հանդիպումները իրենց հարաբերություններում: Նշեմ, որ Մուն ինչ-որ մեկին «ճանաչելը» ասոցացնում է դեմառդեմ հանդիպման հետ՝ ասելով, որ նա հավատում է, որ մարդկանց ինքնության վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվությունը
հնարավոր չէ ստանալ առցանց հաղորդակցության միջոցով:
Նմանապես Ալլենը (1996) «Mud»-երի իր հետազոտության ժամանակ
բացահայտել

է,

որ

մարդիկ,

որոնց

հետ

նա

հարցազրույց

է

վարել,

հետաքրքրված էին մարդկանց առօրյա ինքնությանն առնչվող տեղեկատվության հավաքագրումով: Մի քանիսի հետ հանդիպելու սեփական փորձից
ելնելով՝ նա հանգել է այն եզրակացությանը, որ դեմառդեմ հանդիպումները
կարող են փոփոխել այն, թե ինչպես են ընկալում մարդիկ միմյանց: Մեր
հանդիպումները հարցվողների հետ հաճախ համպատասխանում էին այդ
սկզբունքին: Երբեմն մենք անհարմար էինք զգում այն մարդկանց հետ
դեմառդեմ հանդիպումներում, որոնց հետ շատ հարմարավետ ենք զգացել
առցանց հաղորդակցման ժամանակ: Դեմառդեմ հանդիպումից հետո մենք
բացահայտել ենք, որ կարող եք վերադառնալ մեր առնցանց քննարկումների
հարմարավետությանը: Այնուամենայնիվ, այժմ նկատում ենք երևույթներ,
որոնք նախկինում չենք նկատել, և վերաիմաստավորել ենք ուրիշների
հաղորդակցական ոճի որոշ ասպեկտներ:
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«BlueSky»-ի մասնակիցները հիմնվում են դեմառդեմ հանդիպումների
վրա, որպեսզի վստահություն ներշնչեն և միմյանց ճանաչելու զգացում
ձևավորեն: Այս կերպ նրանք ոչ միայն առօրյա տեղեկատվությունն են բերում
առցանց աշխարհ, այլ նաև այդ տեղեկատվությունն արտոնություն է տալիս
տարբերելու մարդուն առցանց: «Mud»-ի երկարակյաց մասնակիցները մի կողմ
են դնում այն մասնակիցների վերաբերյալ պատկերացումները, որոնց հետ
նրանք շփվում են առցանց այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն հանդիպել նրանց
հետ դեմառդեմ: Շատերը նշում են սովորելու դժվար ուղու մասին, որով
նրանք անցել են մինչ դրա անհրաժեշտությունը գիտակցելը:
Բերիլը սկսել է մասնակցել «Mud»-ին, երբ առաջին «Mud»-ը գործարկվեց
1989 թվականին: Դեմառդեմ հարցազրույցում նա խոսել է առցանց ծանոթների
հետ առօրյայում իր հանդիպումների մասին.

Բերիլ: Սկզբում ես սովոր չէի մարդկանց հանդիպել: Կարծում եմ՝ ես
ունեի իրական սպասումներ կամ նման մի բան: Բայց ես սովորեցի:
Լորի: Իսկ ի՞նչ էր տեղի ունենում: Կայի՞ն մարդիկ, որոնց դու հավանում
էիր առցանց միջավայրում, իսկ հանդիպելուց հետո՝ ոչ:
Բերիլ: Այո՛: Օրինակ՝ Քափը: Նա վատ մարդ չէ առցանց, բայց
սոցիալական առումով թույլ է: Դրա համար էլ իրական կյանքում նա լրիվ
տարբեր էր: Ընդհանուր առմամբ, չնայած ես արդեն բավականին հմտացել եմ
վերջին մի քանի տարում: Եթե մեկը առցանց կոպիտ է, կոպիտ կլինի նաև
առօրյա կյանքում: Եթե ընդհանուր առմամբ քեզ մեկը դուր է գալիս առցանց,
դու սովորաբար հավանելու ես նրան նաև առօրյա միջավայրում: Դու պետք է
պարզապես ուշադիր լինես չսխալվելու համար, որ մեկի հետ տարիներ
շարունակ շփվելը նշանակում է հավանել նրան:
Բերիլի նկարագրում սոցիալականությունը առցանց չի կրում միևնույն
կարգավիճակը, ինչպես նաև առօրյայում սոցիալականացվելու կարողությունը: Բերիլը հաճույքով էր շփվում Քեփի հետ առցանց, բայց նրան դեմառդեմ
հանդիպելով՝ նա նշել է, որ վերջինս «չի կարողանում հաղորդակցվել»: Այլ
մասնակիցները ևս նշում էին, որ առկա են տարբերություններ ցանցային և
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առօրյա սոցիալականացման հմտությունների միջև, նույն կերպ շատերը
արժեզրկում էին առցանց սոցիալականացումը:
Ուրիշների

հետ

մեր

փոխազդեցությունում

մենք

հիմնվում

ենք

սպասումների վրա, որ վերջիններս ունեն սահմանափակ վերահսկողություն
արտահայտվող տեղեկատվության նկատմամբ դեմառդեմ համատեքստում:
Մենք նման տեղեկատվություն համարում ենք ակնարկները՝ որպես տվյալ
մարդու իրական զգացումներ կամ անհատականություն ( Gofman 1959 ): Բայց
այնպիսի տեքստային ֆորումներում, ինչպիսիք «Mud»-երն են, ամբողջ
տեղեկատվությունը փոխանցվում է տեքստի միջոցով, հետևաբար ամբողջ
տեղեկատվությունը կանխամտածված տեղեկատվություն է: Մասնակիցները
հասկանում են, որ ուրիշներն ընտրում են, թե ինչ տեղեկատվություն են
ներկայացնում, կարող են խաբել կամ ապատեղեկատվություն տալ: Չնայած
որ դրանց հետ ասոցացվող զգացումները, դիմային արտահայտումները և
ձայնի տոնը, անշուշտ, ևս կարող են վերահսկվել կամ մանիպուլացվել,
այնուամենայնիվ մենք ակնկալում ենք, որ մնում է անվերահսկելի որոշակի
տեղեկատվություն, որը կարող է կարդացվել ուրիշների կողմից: Այն, թե
որքանով ենք մենք հիմնվում «բնազդային զգացումների» վրա մարդկանց
վերաբերյալ տեղեկատվության առումով, հիմնվում է տրված տեղեկատվության մեր գնահատման ունակությունների վրա, և մենք հակված չենք վստահել
մեկին, ում չենք հանդիպել դեմառդեմ:
«BlueSky»-ի մասնակիցների միջև փոխազդեցությունը հիմնականում
առցանց է: Բայց փնտրելով հանդիպումներ միմյանց հետ և ձեռք բերելով
դեմառդեմ տեղեկատվություն իրենց առցանց տվյալների (կոնտակների)
վերաբերյալ՝ իրենք միավորում են ինքնությունը մարմնի հետ: Այս կերպ
նրանք ուժեղացնում են միտումները, որոնք դիտարկում են ինքնությունը
որպես ամրագրված և հիմնարար իրողություն: Մեկնաբանելով առօրյա
ինքնաներկայացումները որպես առավել գեղագիտական իրողություն՝ նրանք
կարող են դուրս թողնել առցանց վարքը, որը հակադրվում է առօրյա
կերպարին, կամ դա վերագրել էլեկտրոնային մեդիումին:
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Դեմառդեմ հանդիպումները նաև տրամադրում են տեղեկատվություն,
որը կարող է անհամապատասխան լինել առցանց փոխազդեցություններին:
Դեմառդեմ

հանդիպելով՝

«Mud»-ի

մասնակիցները

ստանում

են

տեղե-

կատվություն՝ կապված մյուսների ռասայի, գենդերի և դասային ինքնության
հետ: Նրանք նաև տեղեկանում են տարիքի, ֆիզիկական կարողությունների,
գրավչության և սոցիալական այլ հմտությունների մասին, որոնք ակնհայտ չեն
առցանց: Դեմառդեմ հանդիպումների կարևորությունը և դրան հաջորդող
առօրյա տեղեկատվության ու սոցիալականացման արտոնությունը կարող են
ընդգծել

մասնակցի

դժկամությունը

անտեսելու

կամ

չներկայացնելու

ինքնության այս կատեգորիաները:
Հաջորդ բաժիններում մենք ներկայացնում ենք օրինակներ, որոնք ցույց
են տալիս առցանց այս կատեգորիաների շարունակական կաևորությունը:

Գենդերային փոխակերպումը «BlueSky»-ում

«BlueSky»-ի գենդերային փոխակերպմամբ հանդես եկող հազվադեպ
մասնակիցները ներկայացնում են իրենց առօրյա ինքնությունից տարբերվող
գենդերային առցանց ինքնություն, որը կարիք ունի քանդելու ինքնության
վերաբերյալ մինչ այս ձևավորված ընկալումները: Ինչպես գենդերային
դիմակախաղի այլ ձևերում, բեմում, դիմակահանդեսներում կամ քաղաքի
փողոցներում այս կարգի դիմակախաղի մոտիվացիաները տարբերվում են:
Այսպիսով՝ արդյո՞ք դիմակահանդեսի ներուժը հակասում է առկա գենդերային
նորմերին:

Ստորև

ներկայացում

ենք

հատվածներ

«BlueSky»-ի

երկու

մասնակիցների՝ Ֆրեդի և Թոնի հետ ունեցած քննարկումներից: Նրանք
բավականին երկար ժամանակ է՝ փոխակերպել են իրենց ինքնությունը
«BlueSky»-ում, ինչը տարբերվում է իրենց առօրյա ինքնությունից: Նրանց
փորձը վկայում է, որ գենդերային ինքնության առցանց դերակատարումը, որը
տարբերվում է մասնակիցների առօրյա գենդերային ինքնությունից, պետք է
հարցականի տակ չդնի գենդերի վերաբերյալ առկա մոտեցումներն ու
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ենթադրությունները: Այսպիսով՝ Ֆրեդի ու Թոնի գենդերային մարտավարություններն

ընդգծում

են

առցանց

գենդերային

վավերացումների

ինչպես

ներուժը, այնպես էլ հեղհեղուկության սահմանափակումները:

Ֆրեդ/Ամնեզիա: «Նրա կանացիությունը առավել լավ արտահայտվում է
տեքստի միջոցով»:
Ֆրեդը «BlueSky»-ի՝ արական սեռի երկարաժամկետ մասնակից է, որը
շուրջ մեկ տարի ներկայացրել է իրեն որպես կին՝ Ամնեզիա ծածկանունով:
Չնայած նրան, որ Ֆրեդը բացահայտել է իր առօրյա տղամարդկային
ինքնությունը «BlueSky»-ի մնացած մասնակիցների համար մի քանի տարի
առաջ՝ վերջ դնելով իր դիմակահանդեսին, նա պահպանել է Ամնեզիա առցանց
անունը և շարունակում է ինքնաներկայանալ՝ օգտագործելով կանացի
դերանուններ: Ամնեզիային այդ վարքի մասին առցանց «փակ» քննարկման
ժամանակ հարցեր ուղղեցինք նրան (մյուս մասնակիցները չէին կարող տեսնել
այն տեքստը, որը փոխանակում էինք ես ու Ամնեզիան): Մեր երկխոսության
ժամանակ իմ կերպարը Քոփփերհեդն էր:

Քոփփերհեդ: Այսպիսով՝ ինձ հետաքրքիր է, թե ինչու ես դեռ կիրառում
կանացի դերանուններ, եթե բոլորը գիտեն, որ դու կին չես: Ինձ հետաքրքիր է
հաջորդականութունը:
Ամնեզիա: Ամնեզիան կին է և միշտ կին է եղել: Ամնեզիան եղել է և այժմ
էլ իմ իդեալական կինն է, հետևաբար նա առավել արտահայտիչ է, քան
ցանկացած այլ կին: Ես կարծում եմ, որ դա նշանակում է, որ նրա
կանացիությունն առավել հեշտորեն արտահայտվում է տեքստի միջոցով:
Քոփփերհեդը շշնջաց: Քո իդեալական կինը կեղծված կին է:
Ամնեզիան շշնջաց: Ո՛չ, ես ի նկատի ունեմ, որ ես իրական կին լինելու
փորձ չունեմ, հետևապես կարող եմ միայն ուրվագծել չմշակված իմիջ մեծ
վրձնով, երբ ես գործում եմ: Բացի այդ՝ իմ «իդեալական կինն» ունի որակներ,
որոնք հասանելի չեն մարդկության մեջ, հետևապես կա մի այլլ բան, որը չի
կարող արտացոլվել մեր իրականությունում:
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Ֆրեդը համարում է, որ ինքը դեր է տանում և չի սպասում, որ իր
«իդեալական կնոջ» բնութագրիչները արտացոլվեն իրականությունում: Սա
մատնանշում է կանացիության վերաբերյալ նրա կարծրատիպային ընկալումը՝ իր դիմակահանդեսը լրացնելու համար: Ի հավելումն սրան՝ Ֆրեդը
տարանջատում է այն «հում պատկերը», որն ինքը ներկայացնում է առցանց իր
առօրյա ինքնությունից՝ ճնշելով գենդերային բոլոր այն ազդեցությունները,
որոնք իր առցանց դիմակահանդեսը կարող է ունենալ սեփական ինքնության
վրա:
Նմանատիպ

գենդերային

դերակատարումը,

ավելի

պարզ

ասած՝

բեմադրությունը, անպայմանորեն չի բերում գենդերի հասկացմանը՝ որպես
բեմադրված առօրյա կամ առցանց իրողություն բոլոր դեպքերում: Ավելին,
գենդերային փոխակերպման վերաբերյալ Ֆրեդի ընկալումը ընդգծում է
կանանց և տղամադրկանց միջև տարբերությունները:

Քոփփերհեդ: Լավ, բայց ինչո՞ւ դու ունես կնոջ փորձի կարիք այն
դեպքում, երբ կնոջ դեր ես տանում առցանց: Ես նկատի ունեմ՝ նայիր ինձ:
Ինչպիսի՞ փորձի կարիք դու ունես, որպեսզի հանդիպես ինձ:
Ամնեզիա: Կարճաժամկետ դեպքում՝ ոչ մի: Մեկ տարվա համար՝ շատ:
Քոփփերհեդ: Ես այստեղ եմ մոտ 6 ամիս: Ես դեռևս ոչ մի յուրահատուկ
փորձի կարիք չեմ ունեցել:
Ամնեզիա: Հիմա փորձիր լինել 50 տարեկան տղամարդ մոտ 6 ամիս:
Քոփփերհեդ: Լավ, բայց ինչ կլինի, եթե ես խոսեմ և ներկայացնեմ
մարդկանց, որ ես 50 տարեկան եմ:
Ամնեզիա: Եթե բավականին զգույշ չես, ապա մեկ սխալ քայլը կարող է
բերել նրան, որ ամբողջ խաղը ավարտվի:
Մինչդեռ սայթաքումները, որոնք Ամնեզիան նշում էր որպես ցանցում
ցանկացած անհետևողական ինքնաներկայացման արդյունք, առավելապես
պայմանավորված են գենդերով: Մասնավորապես դերանունները շատ հեշտ է
մոռանալ: «BlueSky»-ի այլ մասնակիցները համարում են, որ Ամնեզիայի մոտ
իգական դերանունների կիրառման մոլուցք է, քանի որ Ամնեզիային բոլորը
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վերաբերվում են որպես տղամարդու (նրանք հանդիպել են Ֆրեդին կամ
գիտեն

նրան),

և

իգական

դերանունների

շարունակական

կիրառումը

համարում են անհեթեթ: Ամնեզիային որպես տղամարդ վերաբերվելը ցույց է
տալիս, որ «BlueSky»-ի մասնակիցներն առավել մեծ կարևորություն են տալիս
առօրյա, քան առցանց ինքնությանը՝ շարունակելով ընկալել գենդերը որպես
անփոփոխ և արմատավորված ֆիզիկական մարմնում: Չնայած նախկին
հավատին, որ Ամնեզիան «իսկական» կին է, «BuleSky»-ի մասնակիցները այս
մոտեցումը դիտարկեցին որպես սխալմունք՝ Ֆրեդի առօրյա ինքնության
վերաբերյալ առավել լայն տեղեկատվություն ստանալով:
Քանի որ Ամնեզիայի հետ շարունակում էինք առցանց քննարկել
գենդերային պատկերումը, պարզ դարձավ, որ Ֆրեդի կողմնորոշումը դեպի
առցանց

դերախաղն

ու

գենդերային

պատկերումը,

գենդերի

և

համապատասխան գենդերային վարքի վերաբերյալ մոտեցումները կարող են
առավել խստորեն սահմանվել նման առցանց դերակատարումների միջոցով:

Ամնեզիա:

«Օբլիվիուսը»

կարճ

ժամանակահատվածով

իմ

տղամարդկային կերպարն էր, բայց այն պակաս զվարճալի էր:
Քոփփերհեդ: Պակաս զվարճալի՞: Ինչո՞ւ:
Ամնեզիա: Դժվար է ասել: Բայց հավանաբար պատճառն այն էր, որ
տղամարդկային հատկանիշները քիչ ուշադրության էին արժանանում:
Քոփփերհեդ: Հըմմմ: Ես դա այլ մարդկանցից էլ եմ լսել:
Ամնեզիա: Երբ ես դարձա կին, տարբերություն անհավատալի էր ու
չափելի:
Քոփփերհեդ: Բայց գիտես՝ ես դա չեմ նկատել: Ես, իհարկե, այստեղ
տղամարդ չեմ եղել, բայց համեմատելով ինձ այլ մարդկանց հետ՝ չեմ կարող
ասել, որ ես ավելի շատ ուշադրություն եմ ստանում: Հըմ, եթե ես տղամարդ
լինեի, երևի առհասարակ ուշադրության չէի արժանանա:
Ամնեզիա: Դու «որպես կին չես գործում» ավանդական իմաստով,
ինչքանով որ ես տեսնում եմ:
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Քոփփերհեդ: Այո՛, երևի դու ճիշտ ես: Հետևապես գուցե այս դեպքում
կանայք չեն, որ առավել մեծ ուշադրության են արժանում: Արդյո՞ք ես պակաս
կին եմ, քան Ամնեզիան:
Ֆրեդը մեկնաբանեց մեր առցանց ինքնաներկայացումը՝ նշելով, որ որևէ
ջանք չենք գործադրում՝ ընդգծելու մեր գենդերային ինքնությունը՝ գործելով
«ոչ որպես կին»: Ուրիշների գենդերային ինքնությունների մեկնաբանման
համար կիրառվող, տեքստի վրա հիմնված առցանց փոխազդեցությունների
սահմանափակումների

ու

ակնարկների

բացակայության

պարագայում

Ամնեզիայի կարիկատուրային կանացիությունը դառնում է առավել իրական,
առավել

կանացի,

քան

մեր՝

Քոփփերհեդի

սակավ

կարծրատիպացված

գործառնումը: Այնուամենայնիվ, մյուս մասնակիցների ընկալումներն ինչպես
Ամնեզիայի,

այնպես

էլ

Քոփփերհեդի

գենդերի

առցանց

ներկայացման

վերաբերյալ մնում են որպես ճշգրտման և վերամեկնաբանման առարկա՝
առօրյա

ինքնությունների

վերաբերյալ

տեղեկատվության

հետագա

հավաքագրման միջոցով: «BlueSky»-ի մի շարք մասնակիցներ տեղյակ էին, որ
Ֆրեդը մոտ մեկ տարի որպես կին է ներկայացել: Բայց իրենց «հիմարեցնելու»
Ֆրեդի կարողությունը որպես գենդերային ճկունության փաստ դիտարկելու
փոխարեն մասնակիցներն իրենց սխալը վերագրում էին նախկինում առկա
իրենց միամտությանը և մեդիումին անծանոթ լինելուն:

Թոնի/Ֆիլիպե. «Ես՝ տարբեր դերանուններով»

Թոնին «Mud»-երում ներգրավված է եղել տարիներ շարունակ, բայց
«BlueSky» խմբին նա միացել է միայն վերջերս: Նա ներկայացնում է իրեն
«BlueSky»-ում՝

կիրառելով

արական

սեռին

բնորոշ

անուն՝

Ֆիլիպե:

Ի

տարբերոթյուն Ֆրեդի՝ Թոնին մանտանշում է արական և իգական կերպարների պատկերման տարբերությունները: Բայց նա, նույնպես, տարանջատում
է իրեն իր բնույթից՝ սակավ նշանակություն տալով իր գենդերային փոխա350

կերպմանը

առցանց

միջավայրում:

Դեմառդեմ

հարցազրույցում

նա

նկարագրեց իր կերպարի համար անվան ընտրության գործընթացը:

«Երբ ես նստած մտածում էի, թե ինչպես եմ ես անվանելու այս կերպարը,
ես լսել էի «GammaMOO» կոչվող տարօրինակ միջավայրի մասին, և ես չէի
ուզում այնտեղ գնալ իմ անունով: Այնպես չէր, որ ես որոշեցի՝ ես արական
կերպար կստեղծեմ, քանի որ տղամարդ լինելն առավել անվտանգ է առցանց
միջավայրում, կամ նման այլ բաներ: Ես երբեք նման զգացում չեմ ունեցել: Ինձ
պարզապես դուր եկավ իմ կերպարով չներկայանալու գաղափարը: Ես
իսկապես այնքան էլ վստահ չէի միջավայրի կամ այլ բաների առումով... Եվ
այսպես ես ունեի Ֆիլիպե անունով կատու, որի անունը ես պարզապես
փոխառեցի:

Այնուհետև

ինձ

մոտ

սովորություն

դարձավ

անվանել

կերպարներին Ֆիլիպե կամ Ֆիլլ բոլոր այն դեպքերում, երբ ես վստահ չէի, որ
կարող եմ ինձ հարմար զգալ»:
Հարցազրույցի անցկացման ժամանակ «BlueSky»-ի շատ քիչ մասնակիցներ գիտեին, որ Ֆիլիպեն կին է առօրյա կյանքում: Միայն դրանից հետո
Թոնին ներկայացավ որպես կին: Այնուամենայնիվ, ինչպես

Ֆրեդն էր

շարունակում կիրառել Ամնեզիա անունը և իգական սեռի դերանուններ,
այնպես

էլ

շարունակում

Թոնին

էր

պահպանում

ինքնաներկայանալ

իր

արական

Ֆիլիպե
սեռի

առցանց

անունն

դերանուններով:

ու
Սա

հաճախակի շփոթմունք էր առաջացնում այլ մասնակիցների շրջանում:

Քրոփդաստեր: ՄքՔենզին անգամ չի պարում: Ֆիլիպեն ևս չի պարում,
ինչո՞ւ է սա վատ:
Քրոփդասթեր: Կանայք սիրում են պարող տղամարդկանց:
Ֆիլիպե: Ես չեմ սիրում:
Քրոփդասթեր: Դու կի՞ն ես:
Փեգ: Այո՛, նա կին է:
Քրոփդասթեր: Ֆիլիպեն կի՞ն է:
Քրոփդասթեր: Գեղեցիկ ծածկանվան ընտրություն է:
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Ֆիլիպե: Քրոփդասթեր, մենք այս քննարկումը ևս մեկ անգամ ունեցել
ենք, դու մի քանի ամիսը մեկ բացահայտում ես, որ ես կին եմ ու զարմանում
ես այսպես:
Քրոփդասթերը մոռացել էր: Նա խորին հակակրանք ունի սեռերի
խաչաձև փոփոխմանը:
Քրոփդասթերն ասաց: Ես վստահ եմ, որ կարգելափակեմ այն:
Հենրի: Քո խաբկանքն ԱՅՆՔԱՆ ԼԱՎՆ է:
Քրոփդասթեր: Կամ էլ դա ԻՆՁ ԱՅԴՔԱՆ էլ ՉԻ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒՄ:
Քրոփդասթերը

երգիծական

պնդումով

նշում

է

«գեղեցիկ

անվան

ընտրություն», քանի որ ակնկալում էր, որ առցանց անուններն արտացոլում
են առօրյա գենդերային ինքնությունները (հնարավոր է, որ այս անունները
ավելի

շուտ

ընտրված

են,

քան

թե

տրված

ծնողների

կողմից):

Նրա

արտահայտությունը «խորին հակակրանք սեռերի խաչաձև փոխակերպմանը»
մատնանշում է այս մոտեցումը: Թոնիի կարողությունը նկարագրելու Ֆիլիպեի
արական կերպարը հնարավորինս հաստատում է գենդերը որպես հեղհեղուկ
և սոցիալապես կառուցակցված իրողություն: Նրանք, ովքեր փորձում են
հակասել այս մոտեցմանը, գենդերային դիմակահանդեսով հիմարեցված
լինելը մտահոգիչ է դառնում: Այդպիսով, երբ Հենրին նշեց, որ Քրոփդասթերը
հիմարեցվել

է

Ֆիլիպեի

խաբկանքի

արդյունավետության

հետևանքով,

Քրոփդասթերը համարեց, որ դա այնքան կարևոր էր իր համար, որ ինքը
ուշադրություն դարձրեց իրողությանը:
Ֆրեդն

ընդգծում

է

առօրյա

ինքնությունից

ինքնության

կերպարանավորման դժվարությունը տարբերակելը, բայց Թոնին պնդում է, որ
աննշան խնդիր է ունեցել՝ հետևողականորեն պահպանելով Ֆիլիպեի տղամարդկային

անհատականությունը:

Նա

նշում

է,

որ

ինքը

շատ

քիչ

տարբերություն է տեսնում իր և Ֆիլիպեի անհատականությունների միջև:
Թոնին նկարագրում է այն սխալները, որոնք մյուսներն անում են գենդերային
ինքնությունների

կերպարանավորման

ժամանակ

դերակատարման իր սեփական ռազմավարությունը:
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և

ներկայացնում

է

«Գիտեք

շատ

մարդիկ,

ովքեր

փորձում

են

այլընտրանքային

գենդերացված կերպար ստեղծել, նրանք ստեղծում են այն չափազանցված
ձևով: Ես կարծում եմ՝ Ֆիլի ՝ փոքրոգի տղայի տեսակը գեղեցկադեմ է: Ես
կարծում եմ, որ Ֆիլիպեն ավելի նման է ինձ՝ պարզապես այլ դերանուններով:
Ես կարծում եմ, որ սա քողարկված ծույլ տեսակ է: Նա ունի տղայի անուն և
կիրառվում է արական դերանուններ: Կարծում եմ, որ այդ անունը հիմար է:
Ես ունեմ այն տեսակետը, որ շատերը կարծում են, որ Ֆիլիպեն համասեռամոլ
է»:
Թոնիի դիմակահանդեսը ինչպես ամրացնում, այնպես էլ հարցականի
տակ է դնում կանացիության և տղամարդկայնության վերաբերյալ գենդերային
ենթադրությունները: Ինչպես մյուսները, որոնց հետ խոսել ենք, նա ևս նշում է,
որ գենդերի փոխակերպմամբ տարբեր լինելու փորձը բերում է նրան, որ մեծ
մասը

ներկայացնում

է

չափազանցեցված

և

հեշտ

դիմակազերծվող

ծաղրանկարներ: Մյուս կողմից, նա հաջողությամբ ներկայանում է որպես
տղամարդ՝

տեսականորեն

առանց

մեծ

ջանքեր

գործադրելու

իրեն

«տղամարդկային» ձևով պահելու համար (մասնակիցները հազվադեպ էին
հարցականի տակ դնում տղամարդկային կերպարների դերակատարումները՝
ելնելով ենթադրությունից, որ առցանց մասնակիցների մեծ մասը տղամարդիկ
են, քան կանայք և մշակութային միտումներից ելնելով՝ ցուցաբերում էին
«չեզոք» դերակատարումներ տղամարդկանց առումով): Ի տարբերություն
Ֆրեդի մոտեցմանը, որում կին լինելու փորձի պակասը խանգարում էր նրան
մարմնավորելու կնոջ կերպարը, Թոնիի աչքի չզարնող դիմակահանդեսը
ենթադրում

էր

ավելի

շատ

նմանություններ

արական

և

իգական

սեռերի/գենդերների միջև:
Թոնիի

կողմից

Ֆիլիպեի

պատկերումը

հիշեցնում

է

իր

առօրյա

ինքնաներկայացումը: Ավելին, «BlueSky»-ի քիչ մասնակիցներ կհամաձայնեն,
որ Ֆիլիպեն փոքրոգի է: Հաշվի առնելով «BlueSky»-ի նորմերը բոլոր
մասնակիցների

գենդերային

դերակատարումները,

անկախ

առցանց

և

գենդերային դիրքորոշումներից, միտված են կոնֆորմացվելու արական սեռին
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բնորոշ

մշակութային

մասնակիցները

բարձր

սպասումների

չափորոշիչներին:

հանդուրժողականություն

ունեն

«BlueSky»-ի

զզվելի

վարքի

նկատմամբ և հաճախ են միմյանց ջղայնանցում և ընդհատում հռետորական
հարցադրումներով: Հաջորդող քննարկման մեջ Ֆիլիպեն ու երկու այլ
մասնակիցներ (որոնցից երկուսն էլ իրենց տղամարդ են ներկայացնում
ինչպես

առցանց,

այնպես

էլ

առօրյա

միջավայրում)

ներգրավվում

են

ֆլիրտային քննարկման մեջ: Ե՛վ Մենդերն, և՛ Լոկատուսը գիտեն, որ Ֆիլիպեն
կին է առօրյա կյանքում (ներկայացված քննարկման վերջին հատվածը
Ֆիլիպեի և Լոկատուսի միջև անձնական քննարկում է, որը տեսանելի չէ
երրորդ կողմին՝ Մենդերին):

Մենդեր: Մյաումյաումյաու:
Ֆիլիպեն իրականում չի կարծում, որ այդպես պետք է գրավել աղջկան:
Ֆիլիպե: Հահահահա:
Լոկատուսը ծիծաղում է:
Մենդեր: Իսկ դա ինչպե՞ս է արվում:
Ֆիլիպե: Ես կարծում եմ, որ դա պարզ ճշմարտություն է գոնե ոմանց
համար այս սենյակում:
Լոկատուս:

Դու պետք է ասես՝ «արի՛ դեպի Մադիսոն», մինչև մեկը

կհամաձայնի:
Մենդեր: Լոկատո՛ւս, արի՛ դեպի մադիսոն:
Լոկատուս: Ո՛չ:
Մենդեր: Լոկատո՛ւս, արի՛ դեպի մադիսոն
Լոկատուս: Կրկին ո՛չ:
Լոկատուս: Մենդե՛ր, հուշում, ես կին չեմ:
Մենդեր: Օ՜, այո՛:
Ֆիլիպե: Միայն սկզբում մենք սկզբում գենդերի վերաբերյալ խոսելու
կարիք ունենք, և ես լավագույն անհատն եմ գենդերի վերաբերյալ խոսելու
համար:
Մենդեր: Մենք արդեն ունեցել ենք այդ խոսակցությունը:
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Ֆիլիպեն տեղեկացնում է Լոկատուսին, որ Մենդերը գիտի՝ ինքն աղջիկ
է: Նա սկսում է ինձ անձնական բաներ ասել, և ես դուրս եմ գալիս
խոսակցությունից, քանի որ այդպես արդարացի չէ:
Լոկատուսը գրում է Ֆելիպեին. «Օ՜, դու շատ լավիկն ես»:
Վերոհիշյալ սղագրությունից պարզ է, որ տղամարդիկ և կանայք
միանման են ֆլիրտ, կատակներ անում սեռականության

և գենդերային

ինքնությունների վերաբերյալ: Ֆիլիպեն ընդգծում է կապը նորմալ գենդերային
ինքնության և հետերոսեքսուալության մասին, երբ նշում է, որ պետք է
մարդկանց համար «պարզից էլ պարզ լիներ», որ նա չի փորձում «կատվիկ
գրավել»: Նա նաև կատակով անդրադառնում է իր երկակի գենդերային
կարգավիճակին՝ նշելով, որ «ինքը լավագույն մարդն է, որի հետ կարելի է
խոսել գենդերի մասին», որին հաջորդում է այն, որ Մենդերը տեղյակ է նրա
գենդերային

փոխակերպման

մասին:

Ֆիլիպեն

հետո

Լոկատուսին

ներկայացնում է Մենդերի գիտելիքը: Նշանակալի է, որ Ֆիլիպեն նշում է, որ
նա ստիպված է եղել բացահայտել իր «իրական» գենդերային ինքնությունը,
երբ Մենդերը սկսել է պատմել «անձնական բաներ» (իր ոչ ցանցային կյանքի
մասին տեղեկատվություն): Այսպիսով՝ նա բացահայտում է իր ոչ ցանցային
կերպարը փոխադարձաբար:
Ինչ վերաբերում է մեր սեփական կերպար Քոփփերհեդին, Թոնիի
առցանց և ոչ ցանցային ներկայացումը չի համապատասխանում ո՛չ արական,
ո՛չ էլ իգական կարծրատիպերին: Քանի որ նա կին է առօրյա միջավայրում,
Թոնին նկարագրում է իր կերպարը որպես ոչ չափազանցված արական
կերպար, որը փոքրոգի է և հավատում է, որ մնացածը կընկալեն նրան որպես
համասեռամոլ: Թոնիի կողմից Ֆիլիպեի կերպարի գնահատումը՝ որպես
փոքրոգի, հիմնված է տղամարդկային վարքագծի մշակութային չափորոշիչների վրա: Ֆիլիպեի վերաբերյալ նրա ընկալումը՝ որպես ոչ բավարար
տղամարդկային

և

հավանաբար

համասեռամոլի,

ևս

կախված

է

այն

սպասումներից, որոնք կապում են հետերոսեքսուալությունը հեգեմոնիկ
տղամարդկայնության չափորոշիչների հետ ( Connell 1995) : Ինչպես արդեն իսկ
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ակնհայտ է որպես Ֆիլիպե նրա հաղորդակցության օրինակներից, նրա
անհատականությունը

համապատասխանում

է

«BlueSky»-ի

հիմնական

մոտեցումներին, և նա կարող է որպես տղամարդ ներկայանալ այնքան
ժամանակ, քանի դեռ ինքը չի որոշել հայտարարել հակառակը: Այսպիսով,
նրա՝

Ֆիլիպեի

բնութագրումը՝

որպես

փոքրոգի

անհատականություն,

ներկայացնում է մեկնաբանական ռազմավարություն, որը գենդերը դարձնում
է ինքնության հիմնարար կատեգորիա: Նրա ներկայացումը տարբերվում է իր
գենդերային ինքնությունից, քանի դեռ ինքը ներկայանում է որպես ոչ
կատարյալ կամ փոքրոգի արական սեռի ներկայացուցիչ: Կարճ ասած՝ Թոնիի,
ինչպես

և

Ֆրեդի

համար,

կարիկատուրացված

կամ

չափազանցված

գենդերային դերակատարումները պոտենցիալ կերպով առավել «իրական» են
առցանց, քան ավելի սակավ կարծրատիպացված պատկերումները:

Դասակարգի վերաբերյալ առցանց քննարկումներ
Գենդերի վրա կենտրոնացումը թույլ չի տալիս բավարար գիտական
ուշադրություն դարձնել առցանց ինքնությանը, որը միտում ունի անտեսելու
ռասան ու դասակարգը: Այնուամենայնիվ, Թուրքլը (1995) քննարկում է այն
հնարավորությունը,

որ

«Mud»-ը

կարող

է

մասնակիցների

շրջանում

առաջացնել «միջին դասակարգի զգացում խմբի ներսում»: Նա միավորում է
«Mud»-երի

գրավչությունը

բնութագրական
երիտասարդներին:

են

տնտեսական

միջին

դասի

Վերջիններիս

դժվարությունների
շատ

հետ,

ընտանիքներից

աշխատանքային

որոնք
սերված

հեռանկարները

չեն

համապատասխանում իրենց սպասումներին: Այն փաստը, որ «Mud»-ի մասնակիցները կարող են իրենց զգալ «իրենք իրենցով» առցանց, քան իրենց
աշխատանքի վայրում, առաջարկում է, որ միջին դասի մշակութային
ընկալումն է ձևավորում «Mud»-երը և առցանց մշակույթը որպես այդպիսին:
Առցանց սոցիալական միջավայրերը չեն գործառում որպես փախուստ առօրյա
իրականությունում

գոյություն

ունեցող
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աշխատանքային

դասակարգից,

մինչդեռ

իրենք

են

հաղորդում

միջին

դասի

մշակույթի

զգացում

մասնակիցներին:
Մինչ շատերը գիտակցում են գենդերի կարևորությունն իրենց առցանց
սոցիալական հաղորդակցությունում, շատերը պնդում են, որ ռասան ու
դասակարգային ինքնությունները դուրս են մնում առցանց կերպարներից:
Օրինակ՝ այս հոդվածի սկզբում նշված Քարետսը, ով մի շարք «Mud»-երի
ակտիվ

մասնակից

է,

նշում

է.

«RL-ում,

եթե

ես

սևամորթ

եմ

կամ

ձեռնաշղթաներով կամ չունեմ համալսարանական աստիճան (կամ անգամ
դպրոցի ատեստատ), դա ազդելու է այն իրողության վրա, թե ինչպես են ինձ
վերաբերվում: Իսկ այստեղ դա ոչ մի կապ չունի»: Այս ռասայից, դասակարգից
դուրս մոտեցումն արտացոլում է մշակութային նորմերը, որոնք դիտարկվում
են ոչ ցանցային դիսկուրսներում (RL

հապավման ցուցադրումը մեկ այլ

տարբերակ է կոգնիտիվ կերպով առցանց և ոչ ցանցային միջավայրերը
տարանջատելու համար): Եթե համացանցում «ոչ ոք չգիտի, որ դու շուն ես»
տարբերակն է գործում, ապա տեսականորեն բոլոր մասնակիցները մուտք են
գործում առցանց միջհաղորդակցային տարածություն հավասար հնարավորություններով: Այնուամենայնիվ, այս մոտեցումը ենթադրում է, որ առցանց
տարածությունները գոյություն ունեն առօրյա տարածություններից լրիվ
անջատ, որում իրենք ստեղծվել են: Այն բացառում է տարբեր կենսափորձերն
ու մոտեցումները, որոնք մասնակիցները ներմուծում են իրենց առցանց
հաղորդակցություններ, ինչպես նաև համացանցի պատմական և մշակութային զարգացումը:
«BlueSky»-ի մասնակիցների մեծամասնությունը բնակվում է ԱՄՆ-ում,
որտեղ գերակայում է «գունավորման նկատմամբ անտարբերությունը»՝ ստեղծելով ուղղակի ռեֆերենցիա ռասայի վերաբերյալ, ինչն էլ հաղորդակցության
ժամանակ հանդիսանում է տաբու ( Frankenberg 1993, 14 ): Նմանապես, ԱՄՆում տնտեսական ձեռքբերումներին անհատական մեկնաբանումներ տալու
մշակութային

նախապատվությունները

բացառում

են

սոցիալական

կառուցվածքների կամ դասակարգի վերաբերյալ քննարկումները: Ազատական
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դիտակետի պատմական գերակայությունը առցանց միջավայրում, հատկապես համացանցում, ուժեղացնում է հակադասակարգային գիտակցության
հակումն առցանց դիսկուրսներում: Ավելին, «ոչ գունավոր» դիրքորոշումը
համաձայնեցվում է անգույն տեսքի վրա հիմնված առցանց սոցիալական
տարածություններին՝ ստեղծելով դիսկուրս, որը ներկայացնում է առցանց
աշխարհը որպես առօրյա նապաշարմունքներից ապաստարան:
Հետևապես զարմանալի չէ, որ BlueSky-ի խմբային քննարկումները
հազվադեպ

են

վերաբերում

որոշակի

դասակարգի:

Այնուամենայնիվ,

մասնակիցները բերում են իրենց դասակարգային գիտելիքներն ու դասակարգային ինքնության վերաբերյալ դիրքորոշումներն առցանց հաղորդակցություններ: Դասակարգային ինքնությունների նշանակությունը «BlueSky»-ում
ձևավորվում է բարեկեցության, քաղաքականության և կրթության քննարկումներում: Ինչպես նշում է Շերի Օրթները (1993), «մենք ԱՄՆ-ում ունենք
«աղքատ լեզու՝ դասակարգի վերաբերյալ մտածելու և խոսելու համար»: Իր
հետազոտությունում նա բացահայտել է, որ մարդիկ միտված են փոխելու
քննարկման թեման դասակարգից «առավել մոտ, բայց փոքր ինչ տարբեր
կատեգորիաների», ինչպիսին, օրինակ, հաջողությունն ու գումարն են: Ինչպես
ներկայացվում է Օրթների հարցազրույցում,

«BlueSky»-ում դասակարգին

առնչվող քննարկումներն առավել հաճախ վերաբերում են եկամտին, քան
ուղղակիորեն դասակարգին: «BlueSky»-ի առցանց քննարկումների hետևյալ
հատվածները ցուցադրում են, որ եկամուտն ունի իմաստ՝ անկախ մարդկանց
սպասումներից, ըստ որոնց՝ նրանք, իհարկե, կնախընտրեին ունենալ առավել
շատ գումար: Մասնակիցները քննարկում են միմյանց եկամուտներն ու
վարձակալության

գումարները՝

ցուցադրելով

դասակարգային

ինքնութ-

յունները և դասակարգի վերաբերյալ մտահոգություններ: Առաջին հատվածում մասնակիցները պատասխանում են իրենց եկամտի վերաբերյալ
հարցադրմանը: Հարցադրումները «BlueSky»-ի մշակույթի մի մասն են, երբ
մասնակիցը հայտարարում է թաքնված հարց, որը սովորաբար առնչվում է
կարծիքներին կամ անձնական վիճակագրությանը: Մարդիկ պատասխանում
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են կարճ նախադասություններով, ինչը նման է առօրյա կյանքում հարցմանը
կամ քվեարկությանը: Հարցադրումները ձև են ցույց տալու կամ փոխանակելու
անձնական տեղեկատվությունը մասնակիցների շրջանում:

Քորվին:

Տարեկան

աշխատավարձը,

մինչև

դրա

վերջնական

սպառումը…:
Քորվին: Մոտավորապես $27.000:
ՄքՔինզի: $42 000
Ֆաուստ: $32 000 ներկայումս, շուտով կլինի 35 000:
Բայդլ: $20 000, մինչև աշխատանքից դուրս գալը:
Բենդըբլ Բարբի: $29 000:
Քորվինը հավատում է, որ Բրիջետին $30 000-ի կարգի աշխատավարձ է
ստանում:
Սթարֆիշ: $36 000:
Բոդկին: Տարածելի չէ:
Մենդեր: $40 000:
Էֆլո: $40 000:
Ուլիսես: $53 000:
Երբ քննարկումը շարունակվում է, մասնակիցները շարունակում են
պատասխանել այլ ծախսերին առնչվող հարցերի, ինչպիսին ամսական
բնակարանի վարձն է, կամ «ի՞նչ եք վարձակալում» (այսինքն՝ ի՞նչ տիպի
բնակարան):

Քորվինը

հանդես

է

եկել

տարեկան

վարձի

բանաձևով՝

բաժանված աշխատավարձով, որով որոշվում է գնողունակությունը.

Քորվի - 1/9,
Էֆլոք - 0198,
Քորվին - 11111,
Ջեթ – 15,
Մենդեր- 245,
Սթարֆիշ – 19,
Հալֆ Լայֆ - 2.4 ծնողների ֆոնդից,
359

Ֆաուստ- պոտենցիալ 17,
ՄքՔենզի - 214,
Մենդեր-Հալֆ Լայֆը դպրոցից տուն դեռևս բացառվում է,
Հալֆ Լայֆ- ֆու,
Ֆնորդ- 0.18,
Քեփթըն- 33, բայց սովորաբար ավելի շատ եմ վաստակում,
Բենդաբլ Բարբի – 161,
Օփթուզ- 0.13:
Հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի մշակութային մոտեցումներն աշխատանքի և
հաջողության վերաբերյալ՝ եկամուտն իմաստ ունի մարդկանց համար անկախ
նրանից, թե ինչ է գնում: Այն նաև հանդիսանում է սոցիալական ապահովման
ինդեքսի հիմք: Բաժանելով վերջինս այնպիսի տարրերի, որոնցից մեկն էլ
ապրելու գինն է, «BlueSky»-ի մասնակիցները ցույց են տալիս իրենց ոչ
ադեկվատությունը, քանի որ դասակարգին պատկանելությունը որոշում են
զուտ եկամտի մակարդակով: Ինչպես նաև չի դրսևորվում դասակարգին
վերաբերվող լեզուն, և դասակարգային դիրքը սահմանվում ըստ նրա, ինչ
ասվում է: Օրինակ՝ Մենդերի մեկնաբանությունը, որը դուրս է թողնում Հալֆ
Լայֆին

եկամտի

հարցադրումներից,

քանի

որ

նրա

ուսանողական

կարգավիճակը ազդում է եկամտի վրա, սակայն չի բացառում նրան միջին
դասակարգի կարգավիճակից:
Նմանապես Քորվինը (ով նախորդ հատվածում էր) և Քեփթինը (ով
ներքոշյալ հատվածում է) նշում են իրենց կանանց եկամուտները: (Երկուսն էլ
կիրառում են առցանց անուններ իրենց կանանց համար՝ Բրիջեթ և Գեներալ):
Այսպես նրանք տեղափոխում են շեշտադրումը անհատական եկամտից դեպի
ամբողջ տնային տնտեսության եկամուտ՝ ներկայացնելով դասակարգային
պատկանելությունը: Սա նաև արտացոլում է ԱՄՆ-ի միջին դասի տնտեսական

իրականության

փոփոխությունները,

որտեղ

շատ

տնային

տնտեսություններ պահանջում են երկու եկամուտ՝ իրենց միջին դասի
կարգավիճակ և կենսաոճ ապահովելու համար:
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ԱՄՆ-ում առկա դասակարգային տարբերությունների գիտակցումը
կարող է մասնակիցների շրջանում ձևավորել հասարակությունում առկա
իշխանական անհավասարակշռության (դիսբալանսի) գիտակցում: Իշխանության և ինքնավարության մասին մտահոգությունները ստեղծում են հիմք
եկամտի վերաբերյալ լարվածության համար, բայց մշակութային գերակայությունն անհատի բացատրության վրա վերածում է այդ լարվածությունը
անհատական եկամտի մասին մտահոգության: Հաջորդ քննարկումը, որը
կապված

է

Հենրիի

եկամտի

հետ,

ցույց

է

տալիս

անհատական

աշխատավարձի և դասակարգի միջև կապը, ինչպես նաև իշխանական
մոտեցումների ընկալումները, երբ խոսքը գնում է դասակարգային տարբեր
դիրքերի մասին:

ՄքՔենզի: Հենրին հերթից դուրս պատասխանեց:
Մենդեր: Հենրին նկարագրում էր իր աշխատավարձի ահավոր լինելը:
Հենրին չի տեսել եկամտի հարցադրումը:
Քորվին: Հենրին չի պատասխանում եկամտի հարցադրումներին:
Էլֆլոք: Մենք բոլորս գիտենք պատասխանը:
ՄքՔենզի: Եթե Հենրին չպատասխանեց, ես ամենաբարձր աշխատավարձ
ունեցողը կլինեմ:
Հենրի: Իմ եկամուտը հանրային գիտելիք է այստեղ՝ $90 000:
Քորվին: Հենրին բոլորիս ճզմեց:
Հենրի: Շուբն ինձանից շատ է վաստակում:
Մասնակիցները

գտնում

են,

որ

աշխատավարձը

չափում

է

հաջողությունը և հպարտության աղբյուր է: Այնուամենայնիվ, Քորվինի
կոպիտ համեմատությունը, ըստ որի՝ Հենրիի աշխատավարձը կատարելապես
ջախջախում է՝ ի հավելում նրան, որ Հենրին անհարմար է զգում իրեն, քանի
որ գլխավորում է աշխատավարձերի ստորակարգությունը (հիերարխիան),
ցույց է տալիս, որ հպարտությունը կապվում է երկակի մտահոգության հետ,
որ ինքն ունի իշխանություն մյուսների նկատմամբ, ինչն էլ արտահայտվում է
ստորակարգության բուրգ գրավելու մեջ:
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Վերոնշյալ

խոսակցության

«իմն

ավելի

շատ

է»

մրցակցային

տոնայնությունը նաև մատնաշում է գենդերի ու դասակարգային ինքնության
փոխկապակցվածությունը: Մարդիկ դիտարկում են դասակարգային խնդիրները գենդերային տեսապակու միջոցով (իսկ գենդերային խնդիրները՝
դասակարգային ընկալմամբ): Ինչպես Էնն ՄքՔլիտոքն է նշում (1995),
«ռասան, գենդերն ու դասակարգը փորձի տարբեր մասեր չեն..., նրանք
գոյություն ունեն միմյանց հետ կապի միջոցով» ( Connell 1995, 74-76 ): Այստեղ
«BlueSky»-ի մասնակիցներն արտացոլում են իրենց միջին դասի ինքնությունը,
որը ավանդականորեն կապված է մրցակցային տնտեսական ձեռնարկության
արական սեռի ներկայացուցիչների տարածության հետ: Տղամարդկայնության
հաջողված

գործունեությունը

ներառում

է

հաջողակ

տնտեսական

գործունեություն և միջին դասին բնորոշ կենսակերպ: Նման կերպ միջին դասի
ինքնության ներկայացումը ենթադրում է որոշակի գենդերացված վարքերի
ադապտացում, որոնք հայտնի են որպես միջին դասին բնութագրական վարք
և պահելաձև, որոնք ասոցացվում են կոմպետենտ, մրցակցային և գումար
վաստակող տղամարդու հետ:
Արդյունքում անհատի եկամտի վրա կենտրոնացումը սոցիալական
դասակարգի կառուցվածքի փոխարեն ստիպում է անգամ դասակարգային
դիրքում

հարաբերականորեն

առավելություններ

ունեցող

մարդկանց

անհանգստանալ իրենց անհատական հաջողության համար՝ ընկալելով իրենց
անապահով մյուսների համեմատությամբ: Չնայած ԱՄՆ-ի տարբեր շրջաններում կեցության ծախսերի տարբերությունների շեշտադրմանը և դրա
ազդեցությանը աշխատավարձի վրա ընդդեմ դասակարգային տարբերակման՝
Քորվինը լքում է քննարկումը՝ կարծելով, որ մյուսները իրեն անհաջողակ էին
համարում իր ցածր եկամտի պատճառով՝

Քորվին: Նայի՛ր այս կոտորակները, ՄեդՄո՛նք, և հաշվի՛ առ կեցության
գների տարբերությունները:
Մադմոնք: Ճիշտ է, Օկլահոման, ինչպես և Նյու Մեքսիկոն ունեն
բավականին ցածր գներ ապրելու համար:
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Քորվինը ունի ամենացածր արդյունքը: Տեսնում եք: Նա ահագին գումար
է վաստակում: Դրոգը ավելի քիչ է վաստակում, քան ՄքՔենզին, Ուլիսեսը,
Մենդերը և այլն, բայց ավելի շատ, քան որոշ մարդիկ:
Քորվին: Գնալու ժամանակն է:
Հենրի: Հաջողություն, Քո՛ր:
Քորվին: Հիմա բոլորդ կարող եք իմ աշխատավարձի վերաբերյալ
կատակներ անել իմ մեջքի հետևում:
Ֆաուստ: Հահահահա, բայց չի գնում:
Մենդերը բողոքում է իր աշխատավարձից, որը երկար ժամանակ է՝ չեն
բարձրացնում:
Քորվինը լքում է առցանց միջավայրը:
Նշված քննարկումները ցույց են տալիս ինչպես դասակարգային դիրքի
կարևորությունը, այնպես էլ դժվարությունները, որոնք ունեն ամերիկացիները
դասակարգային
վարձերը

պատկանելիության

հպարտության

աղբյուր

հարցերը
են՝

քննարկելիս:

արտահայտելով

Աշխատա-

անհատական

նշանակությունն և ջանքերը: Բայց դրանք նաև երկակիության զգացումների
աղբյուր են, որոնք արտացոլում են դասակարգային բախման ընկալումները:
Քորվինը մասնավորապես անհանգստանում է եկամտի վերաբերյալ, որը
մասամբ ԱՄՆ-ին բնորոշ անհատականացված լեզվի հետ է կապված: Ինչպես
գենդերին առնչվող նախորդ օրինակներում, այս անհատական մոտեցումները
նույնպես ներկայացնում են դասակարգը նշանակալի տերմիններով: Բայց
Քորվինի

անհանգստությունը

ձեռբքերումները
կարողության

դիտարկվում
հարց,

վկայում
են

«BlueSky»-ի

է,

որպես

որ

քանի

դասակարգային

անհատական

մասնակիցները

դեռևս

որակ,

կամ

խոցելի

են

«տնտեսական անկում» ունենալու երևույթի նկատմամբ ( Ehrenreich, 1989 ):
Վիրտուալ սպիտակ տարածք: Ռասայական ինքնություններն առցանց
«BlueSky»-ի մասնակիցների առցանց մոտեցումները ռասայի վերաբերյալ
հիշեցնում են դասակարգի վերաբերյալ իրենց դիտարկումները: Չնայած
քննարկումներն առավել հաճախ ուղղակիորեն առնչվում են ռասային, քան
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դասակարգին, մասնակիցների մեծ մասը կարծում է, որ ռասան ազդեցություն
է ունենում իրենց առցանց հաղորդակցությունների վրա: Այնուամենայնիվ,
«BlueSky»-ի

մասնակիցների

պատասխանները՝

իրենց

ռասայական

պատկանելիության վերաբերյալ, արտացոլում են տարբեր կենսափորձեր, որը
նրանք բերում են իրենց առցանց փոխազդեցություններ: Օրինակ՝ «Mud»-ի
սպիտակամորթ շատ մասնակիցներ նշում են, որ իրենք շատ չեն մտածում
ռասայի վերաբերյալ:

Ֆնորդ: Հըմմ, ես տիպիկ կովկասյան խառնուրդ եմ, կարծում եմ՝ երբեք
դրա մասին շատ չեմ մտածել:
Հալֆլայֆ: Հըմմ, դրա մասին ես էլ չեմ մտածել: Երբ ինձ հարցնում են, ես
ասում եմ, որ հրեա եմ, չնայած չգիտեմ՝ արդյոք դա ռասա է:
Բրիջեթ:

Երբեք չեմ մտածել ռասայի մասին՝ ինձ թվում է իմ

դաստիարակությունից է և ոչ թե այլ բանից:
Սպիտակամորթ լինելը՝ որպես չդրոշմված, դատարկ կատեգորիա, թույլ
է տալիս սպիտակամորթներին ռասայի մասին չմտածելու ճոխություն:
Այսպիսով՝ Ֆիգին ու Վերան (1995) գրում են. «Ռոբերտ Թերի հետազոտությանը մասնակցած սպիտակամորթ հարցվողների մեծ մասը 1970ական թվականներին նշել են, որ իրենք հազվադեպ կամ երբեք չեն մտածել
սպիտակամորթ լինելու մասին»: Սպիտակամորթները հաճախ չեն տեսնում,
որ

ռասան

և

ռասայական

ընկալումները

ձևավորում

են

իրենց

աշխարհընկալումն ու իրենց գործողությունները դրա ներսում:
«Mud»-ի՝ վերոհիշյալ սպիտակամորթ մասնակիցների նման «BlueSky»-ի
ասիա-ամերիկացի մասնակիցները ևս փորձում են հեռացնել իրենց ռասայի
վրա

հիմնված

սպիտակամորթ

ինքնություններից:
մասնակիցների՝

Այնուամենայնիվ,

նրանք

շատ

են

ի

հակադրություն

մտածել

ռասայական

ինքնության մասին, և դա ազդել է նրանց կյանքի վրա: Տարածություն պահելու
նրանց ռազմավարությունները վկայում են իրենց ռասայական և էթնիկ
ժառանգականության բարդ կապի, ինչպես նաև այն գերակա սպիտակամորթ
միջավայրի մասին, որում իրենք աշխատում են և սոցիալականացվել են:
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Թեմպեստ: Ֆիլիպինցի: Բայց ես տիպիկ ֆիլիպինցի չեմ, ես չափից դուրս
ամերիկանացվել եմ. ֆիլիպինցիների մեծ մասն ավելի հանգիստ է, քան ես:
Թեմպեստը ինքնանույնականցնում է իրեն ֆիլիպինցիների հետ, չնայած
որոշակիորեն տարբերություններ է տեսնում իր և մնացած ֆիլիպինցիների
միջև: Ավելի ուշ իր հետ ունեցած առցանց քննարկման ժամանակ նա այլ
ֆիլիպինցիներից իր տարբերությունները կապակցեց «BlueSky»-ի իր բնույթի
հետ

(մուլտֆիլմային

բռնություն

և

ագիտացված

անհատականություն)՝

ընդունելով, որ «BlueSky»-ը գոյություն ունի որպես սպիտակամորթների
հարթակ, որում սպիտակամորթ ինքնություն է ներկայացվում:
Ռասայական կատեգորիզացիայի նկատմամբ հակադրումը երկու այլ
ասիական ծագում ունեցող հարցվողների մոտ ընդգծում է ուրիշների կողմից
առաջադրված կատեգորիաների անճշտությունն ու ոչ ճշգրտությունը:

Սպոնթանեթի: Ես «ասիական և խաղաղօվկիանոսյան» այն արկղում եմ,
որն օգտագործում է ֆեդերալ կառավարությունը:
Ռևմեյջ: Հըմմ, ինչպես գիտեք, ես ինձ անվանում եմ «ասիացի պանկ
տղա»:
Քոփփերհեդը ժպտում է:
Ռևմեյջ: ... Ծիծաղելի է, քանի որ ես իրականում ֆիլիպինցի եմ, որը
խաղաղօվկիանոսցի է, բայց ես ու Բոդկինն ուրախանում ենք իմ այս
կերպարով:
Ռևմեյջի մոտեցումը՝ իրեն ներկայացնելու ասիացի պանկ տղայի
կերպարով, որը հակադրվում է իրական ֆիլիպինցու ինքնությանը, ցույց է
տալիս

ռասայական

կատեգորիայի

վերաբերյալ

նրա

ընկալման

արհեստականությունը: Ասիացի ձևանալու նրա ունակությունը հիմնվում է
ԱՄՆ-ի ռասակայան կատեգորիզացիայի հիման վրա, որը հաշվի չի առնում
մշակութային տարբերությունները:

365

Առցանց զրույց ռասայի վերաբերյալ
«BlueSky»-ի

մասնակիցները

հազվադեպ

են

քննարկում

ռասան

ուղղակիորեն, բայց քննարկում են ռասան առավել հաճախ, քան դասակարգը:
Ռասայի

քննարկումն

իրադարձություններում

առօրյա
ազդում

մեդիայի
է

այս

քաղաքական

և

սոցիալական

իրադարձությունների

առցանց

քննարկման վրա: Օրինակ՝ Օ. Ջ. Սիմփսոնի դատի վերաբերյալ քննարկումները «BlueSky»-ում երբեմն կապված էին լինում ռասայի հետ կամ ունենում
էին ռասայական միտումներ: Նմանապես ընտրությունների լուրերը, որոնք
կենտրոնանում էին միգրացիայի վրա, առաջացրել էին մի քանի քաղաքական
քննարկումներ, որոնք վերաբերում էին ռասային և ինքնությանը: Հաջորդող
քննարկումը սկսում է որպես միգրացիայի օրենքների մասին մտահոգության
քննարկում

(այս

թեման

այդ

ժամանակ

քննարկվում

էր

առօրյա

նորություններում): Քննարկվում է մասնակիցների ծագումը:

Էլֆլոքն ունի ծնող: Վերջինիս նախնիներն այս մայրցամաքում են եղել
դեռևս 400 տարի առաջ, մինչդեռ մյուսը միգրանտ է: Ներկայացվում է
հետաքրքիր մոտեցում:
Ֆարրոնը համաձայնում է Էլֆլոքի հետ: Նույնն իմ դեպքում է:
Ֆարրոնի պապիկը միգրանտ է, բայց երկկողմանի բարեկամներ ունի,
որոնք

մասնակցել են քաղաքացիական պատերազմին դեռևս 1600-ական

թվականներին:
Ուլիսեսի

բոլոր

նախնիները

ծնվել

են

այստեղ,

և

նա

ունի

մինչհեղափոխական նախնիներ:
Բիլլերիֆիկ: Սիդի հայրը միգրանտ է, և նրա մոր ծնողները ևս
միգրանտներ են:
Փիրամիդն ունի Ուլիսեսի նման ծագում:
Բիլլերիֆիկ: Սիդը շրջապատված է սպիտակամորթներով:
Ուլիսես: Եվ քանի որ ես մասամբ սենեկացի եմ, ունեմ նախնիներ, որոնք
այստեղ էին մինչև սպիտակամորթները:
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Էլֆլոքն ունի մորաքույրեր, հորաքույրեր և առաջին կարգի զարմիկներ,
որոնք Եվրոպայում և Աֆրիկայում են:
Էլֆլոքը 0 տոկոս հնդկացի է, բայց Դիանան ունի Ինջունի արյուն:
Քորվինը մի փոքր Չերոկի հնդկացի է:
Ֆարոնը չունի բնիկ ամերիկացու արյուն:
Ֆարրոնն այնքան սպիտակամորթ է, որ անհետանում է ձյան մեջ:
Քորվի: Կամ գոնե ինձ այդպես են ասել:
Փիրամիդը որոշ չափով հրեա է, դա միակ բանն է, որը հետ է պահում
նրան բարձրակարգ մակաբուծությունից:
Քորվին: Ֆարրոն այնպիսի տեսք ունի, որ նա կարող էր լինել
իռլանդական գարեջրատանը հարբելիս:
Ֆարրոն: Փիրամիդ: Իմ բոլոր հիշարժան նախնիները իռլանդացի,
շոտլանդացի կամ անգլիացի են: Ֆարրոնը համամիտ է Քորվինի հետ:
Էլֆլոքի

նախնիները

գերմանացի,

շոտլանդացի,

անգլիացի

և

նորվեգիացի են:
Բիլլերիֆիկ: Սիդի նախնիները հույն են և ռոմա-գնչուներ:
Ուլիսեսի նախնիները անգլիացներ, իռլանդացիներ, շոտլանդացիներ,
ուելսցիներ, ֆրանսիացիներ, գերմանացիների և սենեկացիներ են:
Վերևոհիշյալը քննարկում է միգրացիայի, ռասայի և էթնիկության
փոխկապակցված խնդիրների վերաբերյալ: ԱՄՆ-ում գերակա դիսկուրսների
որոշակի կողմեր, կապված ռասայի հետ, արտահայտվում են մասնակիցների
ծագման մեջ: ԱՄՆ-ում առկա տարբերությունների դիսկուրսը արտացոլում է
ազգային պատկանելիության և ոչ թե ռասայի վրա կենտրոնացումը ( Omi &

Winant, 1994, 14-23 ): Խառը ծագման այս ցուցակը ապացուցում է ԱՄՆ-ի
մշակույթի՝ «հալվող կաթսայի» ասիմիլիացիոն մոդելը: Նշված թվարկումը
Ֆրանկենբերգի տերմինաբանությամբ (1993) կոչվում է պատկանող անուններ:
Մասնակիցների մեծ մասը չի նույնականացնում իրեն այն մշակույթի հետ,
որը ներկայացնում է, ոչ էլ ներգրավված է այդ մշակույթներն արտահայտող
մասնավոր պրակտիկաներում: Բայց քանի որ առկա է սպիտակամորթ լինելու
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կույր, դատարկ և նորմատիվ մոտեցում, սպիտակամորթ մարդիկ առավել
հաճախ

են

դիտարկվում

որպես

յուրահատուկ

և

«սահմանափակ»

ժառանգություն:
Ինչպես Ֆրանկենբերգն է նշում, այս ռազմավարությունը ռիսկի տակ է
դնում «ճնշված լինելու կենսափորձի ռոմանտիկան»: Այս ռոմանտիկացումը
միավորվում է մեղքից խուսափելու հարցին նախորդ քննարկման մեջ, երբ
խոսք է գնում բնիկ ամերիկյան ծագման մասին: Ամերիկյան սպիտակամորթ
շատ ընտանիքներ ներկայացնում են իրենց «բնիկ/ազգային ամերիկյան
ծագումը»

առասպելային

ձևով:

Հաճախ,

իրենց

նախնիների

իրական

պատմություննը անպարզ է կամ չկա, ինչպես ներկայացվում է Քորվինի մոտ.
«Մի փոքր Չերոկի…, կամ ինձ այդպես են ասել»: Սպիտակամորթները կարող
են նշել սա որպես լավ սպիտակամորթ լինելու մոտեցում, սպիտակամորթներ,
որոնք ոչ թե սպանել են հնդկացիներին, այլև ամուսնացել նրանց հետ
միգրացիայի արդյունքում (այստեղ հաշվի չի առնվում, որ մյուս բաներին
զուգահեռ տեղի է ունենում ռասայական և գենդերային ճնշում, որը կարող է
առաջանալ նաև սեռի և ամուսնության միջոցով):
Առասպելային ոչ սպիտակամորթ նախնու գոյությունը հորինելը նաև
նպաստում է սպիտակամորթի կարգավիճակի ուծացմանը, որը սատարում է
«հալվող

կաթսայի»

տեսությանը՝

շարունակելով

վերարտադրել

սպիտակամորթ լինելը որպես դատարկ իրողություն: Փիրամիդի պնդումը, որ
նա փրկվել է «բացարձակ մակաբուծությունից»՝ լինելով «մի փոքր հրեա»,
նույնական ռազմավարություն է ներկայացնում և դարձնում է սպիտակամորթ
լինելը որպես բացասական ինքնություն, որից կարիք կա «փրկվելու»:
Նմանապես Բիլլերֆիկ-Սիդը կիրառում է իր կոպիտ «սպիտակներ» տերմինը,
և Ուլիսեսը փորձում է իրեն տարանջատել «բոլոր սպիտակ մարդկանցից»՝
ցուցադրելով

շարունակական

անհանգստություն

իր

սպիտակամորթ

ինքնության շուրջ:
Նման քննարկումներ «BlueSky»–ում հազվադեպ են լինում: Հավանաբար
պատճառներից մեկը մասնակիորեն այն է, որ
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«BlueSky»-ի մասնակիցների

մեծ մասը գտնում է, որ ռասան չի ազդում իրենց առցանց հաղորդակցությունների վրա: Այնուամենայնիվ, այն ընդհանուր պատասխանը, որը
հնչում է իմ այն հարցին, թե որքանով է ռասան ազդում առցանց քննարկման
վրա, ընդգծում է, որ ռասայական ենթադրությունները երբեք չեն եղել այս
քննարկումների տեսադաշտ: Երբ մենք հարցրինք մարդկանց՝ արդյոք ռասան
կարևոր է առցանց քննարկման ժամանակ, թե ոչ, նրանք նշեցին, որ շատ քիչ
աֆրիկյան ծագման ամերիկացիների գիտեն՝ ովքեր են «Mud» օգտագործում:

Քորվինը սպիտակամորթ է և չի կարծում, որ կան մեխանիզմներ,
որոնցով կարելի է իմանալ դիմացինի ռասան, նա վստահ է, որ շատերը
չգիտեն էլ, որ «Mud»-ի մի քանի մասնակիցներ սևամորթ էին, օրինակ:
Էլֆլոք: Ես հազվադեպ եմ տեսնում, որ ռասան էական գործոն լինի
«BlueSky»-ի քննարկումներում, ինչպես և առցանց հաղորդակցության այլ
ձևերում: Ռասան այնքան էլ ակնհայտ բան չէ: Տարիներ հետո ես միայն
իմացա, օրինակ, որ Սենդը սևամորթ է:
Փեգ: Գիտեք՝ չես կարող իմանալ ռասան, քանի այն չի նշվում, բայց
մարդիկ այլ կերպ չեն գործում դրա հիման վրա: Մի աղջիկ կար, կարծեմ՝
Կատրինա

անունով,

ով

սևամորթ

էր,

բայց

դա

երբեք

չէր

նշվում

քննարկումներում:
Այս

սպիտակամորթ

մասնակիցները

ասոցացնում

են

ռասան

և

ռասայական հարաբերությունները մասնավորապես սևամորթ լինելու հետ:
Նշված պնդումներում թեստը, որով որոշվում է, թե դու շրջանցել ես ռասայի
թեման, որոշվում է նրանով, թե որքանով ես կարողացել սպիտակամորթ
ներկայանալ, երբ դու սևամորթ ես: Այն ընդգծում է այն ենթադրելի միտումը,
որ կա սևամորթ լինելու գաղափարը կոծկելու մոտեցում, և այն, որ առցանց
մարդիկ սպիտակամորթ են: Մինչդեռ վերջին ենթադրությունը անհիմն է՝
հաշվի

առնելով

առցանց

մասնակիցների

ժողովրդագրական

առկա

տվյալները: Թեստը ցուցադրում է այն սահմանը, որով անանունությունը
կարող է դասակարգվել որպես ինքնության բնութագրիչների բացակայություն:
Սևամորթ մասնակիցները պետք է նշեն, որ իրենք սևամորթ են, որպեսզի
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ճանաչվեն որպես այդպիսիք, այնինչ անանունությունն ունի ենթադրելի
սպիտակամորթի կերպար: Բայց անանունության առցանց պոտենցիալի
շնորհիվ ռասան առցանց միջավայրում գործում է առօրյա միջավայրից
որոշակիորեն տարբեր ձևով: Օրինակ՝ ոչ սպիտակամորթ մասնակիցները
կարող են համարել սպիտակամորթ լինելը որպես առավելություն՝

Սփոնթենիթի:

Ես

նկատել

եմ

առցանց

ոտնձգությունների

բացակայություն:
Քոփփերհեդ: Հետաքրքիր է: Ավելի քիչ ոտնձգություններ առցա՞նց, քան
ոչ առօրյայո՞ւմ:
Սփոնթենիթի: Այո՛: Այժմ թվում է, թե մարդիկ առավել կոպիտ են
առցանց, բայց ես այդ կարծիքին չեմ: Օրինակ՝ փողոցում ավելի հավանական
է, որ ինձ վրա գոռան:
Սփոնթենիթին չինական ծագմամբ ամերիկացի է, և նա նշում է, որ
ֆիզիկական մարկերների բացակայությունն ազատում է ոտնձգություններից:
Քանի

որ

այստեղ

քննարկումներում

անգամ

ոչ

սպիտակամորթների

քննարկումները դիտարկվում են որպես սպիտակամորթների քննարկումներ,
այս առավելությունը ստեղծում է «սպիտակամորթ» լինելու մոտեցում և ոչ թե
ռասայական տարբերությունների

ու ստորակարգության հաղթահարում:

Այնուամենայնիվ, տեսողական ակնարկների բացակայությունը տեքստի վրա
հիմնված առցանց տարածություններում դարձնում է այդ կոծկումը առավել
դյուրին,

քան

ոչ

ցանցայինում:

Սա

ստեղծում

է

«խաղադաշտի

հավասարեցման» որոշակի աստիճան (չնայած նրան, որ խաղի տիպն ու
կանոնները մնում են կայուն):
Վերը նշված օրինակները ցույց են տալիս «Mud»-ի որոշ մասնակիցների
ռասայական ինքնությունների առցանց դերակատարումները, ինչպես նաև
ընկալումներն ուրիշների ռասայական ինքնությունների վերաբերյալ: Որոշ
մասնակիցներ, ինչպիսին Սփոնթենիթին ու Թեմպեստն են, հետևողականորեն
բեմադրում են իրենց ռասայական ինքնություններն առցանց, որը տարբերվում
է իրենց ոչ ցանցային ինքնությունից, մինչդեռ ՌեյվՄեջը ներգրավված է
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ռասայական ինքնության խաղում ինչպես առցանց, այնպես էլ դրանից դուրս:
Այնուամենայնիվ, այս մասնակիցներից և ոչ մեկը չի համարում, որ ինքը
դիմակահանդեսում է, ինչպես Ֆրեդն ու Թոնին: Ոչ էլ «Mud»-ի մասնակիցները
համեմատում են սա գենդերի փոխակերպման հետ: «Mud»-ի ոչ մի մասնակից
չի նշել, որ «զզվանք» կամ «զարմանք» է ունեցել, երբ տեսել է, որ դիմացինը
փոխել է իր ռասան, մինչդեռ նման պատմությունները շատ էին գենդերը
փոփոխողների պարագայում:
Սեռական ինքնությունների և գենդերային ինքնությունների փոխկապակցվածությունը, ինչպես նաև մասնակիցների տեղեկացվածությունը, որ
առցանց սոցիալական փոխազդեցությունները կարող են ներառել սեռական
կապեր, դարձնում են գենդերային ինքնությունը որպես ոչ հարիր թեմա
քննարկման և հարցադրման համար: Առցանց մասնակիցները հաճախ են
հարցնում. «Դու կի՞ն ես, թե՞ տղամարդ»: Ի հավելումն սրան, նրանք նաև
ստիպում են գենդերի բացահայտում կատարել առցանց՝ կյանքից դուրս: Բայց
քանի որ ռասան կարևոր չէ առցանց, մասնակիցները չեն կարող նկատել
ռասայական ինքնությունները որոշակի կերպով: Եթե ոմանք անգամ եղել են,
ապա շատ քիչ են նրանք, ովքեր հարցրել են. «Դու ասիական ծագմա՞ն ես, թե՞
սա

քո

առցանց

կերպարն

հաղորդակցությունները

է»:

Այստեղից

պոտենցիալ

կերպով

հետևում

է,

որ

ինտենսիվացնում

առցանց
են

ոչ

ցանցային մշակութային իրավիճակները, որոնցում ռասան շարունակում է
կարևորվել, բայց չի կարող բացահայտվել հաղորդակցությունների ընթացքում: Այսպիսով՝ առցանց հաղորդակցությունները հազվադեպ են անդրադառնում ռասայի բնույթի դիտարկմանը:

Եզրակացություն
Առցանց

ֆորումը

տալիս

է

մի

սոցիալական

միջավայր,

որում

մասնակիցներն ունեն ընտրության առավել բարձր հնարավորություններ՝
կապված

ինքնության

ներկայացման

հետ,

քան

սովորաբար

առօրյա

միջավայրում: Սա թույլ է տալիս կատարել ինքնության խաղարկումներ և
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փորձարկումներ,

որոնք

պոտենցիալ

կերպով

կարող

են

ազդել

ստորակարգային հարաբերությունների և իշխանական այլ խնդիրների վրա,
որոնք բնորոշ են ինքնությանը: Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց են տալիս
վերոնշյալ օրինակները, առցանց ֆորումների հարաբերական ազատությունը
պարտադիր չէ, որ փոփոխի մասնակցի պատկերացումները իր սեփական
ինքնության

շուրջ

կամ իր ինքնության

հարաբերությունների

և

կապվածությունը

ստորակարգությունների

հետ:

իշխանական

Մասնակիցների

առօրյա ինքնություններն ընդգծում են նրանց առցանց ինքնությունները և
երկխոսությունները: Ավելին, նրանց առօրյա ինքնություններն ազդում են
ուրիշների ինքնության ներկայացումների վերաբերյալ իրենց պատկերացումների վրա: Գենդերացված, դասակարգված և ռասայականացված ինքնությունները շարունակում են լռեցվել առցանց հաղորդակցություններում, երբ
իշխանական հարաբերությունները հաճախ գործարկում են այնպես, ինչպես
առօրյա միջավայրում, անգամ, երբ մասնակիցները հասկանում են, որ
մարդկանց առցանց ինքնությունները կարող են տարբերվել իրենց առօրյա
ինքնություններից:
Մասնակիցներն ակտիվորոն մեկնաբանում, գնահատում և հակազդում
են ուրիշների առցանց ներկայացումներին: Նրանք չեն ընկալում այս բոլոր
ներկայացումները որպես հավասարապես վալիդ կամ իրական: Նրան հաճախ
են նշում առցանց պատկերումների պոտենցիալ խաբկանքը (ներառյալ նաև
իրենցը), որը կարող է ազդել ինքնության վրա՝ սահմանելով առօրյա
ինքնությունները որպես առավել իրական: «BlueSky» և այլ «Mud»-երի առցանց
մասնակիցները ջանք են գործադրում՝ միմյանց հանդիպելու և գնահատելու
ցանցային և առօրյա ինքնությունները, ինչպես նաև համադրելու ինքնությունը
ֆիզիկական մարմնի հետ: Նրանց դիտարկումը, որ առօրյա ինքնությունն
առավել իրական է և կարևոր վստահություն կառուցելու համար, կարող է
մատանշել

այն, որ կարևոր է անհատին գնահատելիս

հաշվի

ինքնության այնպիսի կողմերը, ինչպիսին ռասան ու գենդերն են:
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առնել

Թուրքլի ու Փոստերի նման գիտնականների պնդումը, որ առցանց
կենսափորձը խթանում է ինքնության պոստմոդեռնիստական մոտեցումները՝
որպես բազմաբնույթ և հեղհեղուկ իրողություններ, պետք է վերագնահատվի
ինչպես ցանցային, այնպես էլ առօրյա սոցիալական համատեքստում: Պարզ է,
որ առցանց փոխազդեցության ուսանողները պատճառ ունեն հարցականի
տակ դնելու այն պնդումը, որն առաջ է քաշվում երիտասարդ սպիտակամորթ
տղամարդկանց

մոտ,

և

որ

«առցանց

աշխարհը

դրախտ

է»,

նախապաշարմունքային մոտեցման հիմք է: Նման պնդումը խթանում է այն
գաղափարը, որ նախապաշարմունքն առաջանում է որպես արձագանք
տարբերությանը (մաշկի գույն, գենդեր և այլն) և կարող է լուծվել միայն՝ այդ
տարբերությունները թաքցնելով: Այս մոտեցումը նաև կանխում է առօրյա
աշխարհում փոփոխություններ անելու կարևորությունը:
Դեմառդեմ

փոխազդեցություններում

մարդիկ

հակադրվում

են

ինքնության դիտարկմանը որպես հեղհեղուկ իրողություն և ձգտում են լուծել
այս

երկիմաստությունները

անհատականության

ուրիշների

ներկայա-

ցումներում: Նմանապես առցանց օգտատերերը կարող են շարունակել
հավատալ ինքնության էությանն ու շարունակականությանը՝ առանց հաշվի
առնելու առցանց երկիմաստության կործանարար ազդեցությունը:
Այդպիսով՝ մենք չենք կարող սպասել, որ առցանց կենսափորձը
նշանակալիորեն
վերաբերյալ,

ոչ

կփոփոխի
էլ

մարդկանց

կարող

ենք

պատկերացումները
հիմնվել

ինքնության

«կիբերտարածության»

հեղհեղուկության վրա, ինչը կարող է նպաստել ոչ ցանցային սոցիալական
փոփոխությանը:
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Jane E. Workman, Seung-Hee Lee (2011), Materialism, fashion consumers and
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Նյութապաշտություն, նորաձև սպառողներ և գենդեր: Միջմշակութային
վերլուծություն

Ջեյն Ուորքման, Սուեն-Հի Լիի
Համառոտագիր

Այս հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել նյութապաշտության,
գենդերի և նորաձևության սպառողների միջև կապը երկու երկրներում,
որոնցից մեկը ներկայացնում է անհատականացված (ԱՄՆ), իսկ մյուսը
ներկայացնում է կոլեկտիվիստական մշակույթ (Կորեա): Մասնակիցները 397
ուսանողներ էին Կորեայի (n=221)

և ԱՄՆ-ի համալսարաններից (n=176),

որոնք լրացրել են հարցաթերթը:
Նյութապաշտական կառուցվածքը ցույց է տալիս զգալի հուսալիություն
երկու մշակույթի ներկայացուցիչների շրջանում: Նորաձևությունը փոփոխող
ագենտները նյութապաշտության առավել մեծ միավորներ են հավաքել
(կենտրոնացում և հաջողություն), քան նորաձևությանը հետևողները: Կանայք
նյութապաշտության ավելի բարձր միավորներ են հավաքել, քան տղամարդիկ,
որոնք առավել բարձր դիրք էին զբաղեցնում

կենտրոնական ենթա-

սանդղակում: ԱՄՆ-ի և Կորեայի մասնակիցները տարբերվում էին նյութապաշտության

բոլոր

երեք

ենթասանդղակներով,

ընդ

որում՝

ԱՄՆ-ի

մասնակիցները առավել բարձր կենտրոնական տվյալներ ունեին, բայց
առավել ցածր հաջողություն և երջանկություն, քան Կորեայի մասնակիցները:
Վերոնշյալ ուսումնասիրության վերլուծությունը արժեքավոր ենթադրություններ է տալիս նորաձևության շուկայաբանների և վաճառողների
համար Կորեայում և ԱՄՆ-ում: Հետազոտության արդյունքները սահմանափակվում են Կորեայի և ԱՄՆ-ի սպառողներով և չեն կարող ընդհանրացվել
մնացած մշակույթների վրա:
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Այս

հոդվածը

համեմատելով

լրացնում

է

գրականության

նյութապաշտական

արժեքները

մեջ

առկա

գենդերների

բացը՝
միջև

և

նորաձևության սպառողների խմբերում, ինչպես անհատականացված (ԱՄՆ),
այնպես էլ կոլեկտիվիստական մշակույթում (Կորեա):
Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել նյութապաշտության,
գենդերի և նորաձևության սպառողների միջև կապը երկու երկրներում,
որոնցից մեկը ներկայացնում է անհատականացված մշակույթ (ԱՄՆ), իսկ
մյուսը՝ կոլեկտիվիստական (Կորեա): Հագուստը մշակութային ունիվերսալիա
է՝ մշակույթի նյութական կողմ, որն ունի տնտեսական, ինչպես նաև
սոցիալական

կարևորություն

բոլոր

հասարակություններում:

Համաձայն

նախորդ ուսումնասիրությունների (e .g. Park et al., 1999; Beaudoin et al., 2000 )՝
նորաձևությունը

փոփոխող

ագենտներ,

համեմատած

նորաձևությանը

հետևողներին, առավել գիտակցաբար են մոտենում իրենց հագուստի ոճին և
արտաքինին և առավել հակված են դիտարկելու նորաձևությունը որպես մի
միջոց, որն արտացոլում է սոցիալական կարգավիճակը, հեղինակությունն ու
հաջողությունը: Այս արդյունքների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ
նորաձևությունը

փոփոխող

նյութապաշտական

ագենտները

արժեքներ,

պետք

քան

է

ունենան

նորաձևությանը

ավելի

մեծ

հետևողները:

Այնուամենայնիվ, չի եղել նմանատիպ հետազոտություն, որը կուսումնասիրեր
նյութապաշտական արժեքները նորաձևության սպառողների խմբերում, նաև
այն, թե արդյոք բոլոր հասարակություններում հագուստը մշակութապես
ենթադրում

է

կարգավիճակի,

Գրականության

վերլուծությունը

ուժի
ցույց

և
է

հաջողության
տալիս,

որ

դրսևորում:

նորաձևությունը

փոփոխող ագենտները կրում են մի շարք արժեքներ, որոնք ասոցացվում են
նյութապաշտության հետ ( Goldsmith et al., 1991; Darley and Johnson, 1993;

Workman and Johnson, 1993; Cho-Che and Kang, 1996; Kwon and Workman, 1996;
Browne and Kaldenberg, 1997; Beaudoin et al., 1998, 2000; Park et al., 1999;
Workman and Kidd, 2000; Studak and Workman, 2004; Workman and Studak,
2007):
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Անհատականացվածությունը/կոլեկտիվիզմը ներակայացնում է, թե ինչ
աստիճանի են հասարակության անդամները մտահոգ իրենց անհատական
շահերով և իրենց ընտանիքների բարեկեցության աստիճանով ( Hofstede,

1980): Անհատականացվածության սաղդղակում ցածր ցուցանիշը մատնանշում է, որ հասարակության անդամները դիտարկում են իրենց առավել մեծ
խմբի մաս: Կորեան այս առումով հավաքել է 18 միավոր հնարավոր 100
միավորից՝ մատնանշելով կոլեկտիվիստական մշակույթը, մինչդեռ

ԱՄՆ-ն

հավաքել է 91 միավոր 100 միավորից, որը ենթադրում է անհատականացված
մշակույթ

( Hofstede, 1980 ):

Կոլեկտիվիստական

մշակույթում,

ինչպիսին

Կորեան է, անհատներն առավել հակված են մտահոգվելու իրենց դերով
որպես խմբի անդամ և այդպիսով առավել հակված են հավատալու, որ
խմբային

նորմերը

արժեքավոր

անհատականացված
մտահոգվելու

են:

մշակույթում

իրենց

սեփական

Ի

հակադրություն

անհատներն
շահերով:

սրան՝

առավել

ԱՄՆ-ի

հակված

Արժեքները

են

«ցանկալի

միջիրավիճակային նպատակներ են, որոնք տարբերվում են կարևորությամբ և
գործում են որպես անհատի կամ սոցիալական այլ միավորման կյանքի
ուղեցույց սկզբունքներ» ( Schwartz, 1994, p. 21 ): Արժեքները ծագում են
մշակույթից և հասարակությունից ու մշակութային լայն սկզբունքներ են,
որոնք կարգավորում են անհատի վարքը: Մի շարք հետազոտությունների
միջոցով, որոնք ծածկում են առավել քան 40 երկրներ, Շվարցն առանձնացրել
է

10

հիմնական

որկրամոլություն,

մարդկային
ստիմուլացիա,

արժեքներ՝

իշխանություն,

ինքնաուղղվածություն,

ձեռքբերում,

ունիվերսալիզմ,

բարեգործություն, ավանդույթ, համապատասխանեցում և անվտանգություն:
Այն աստիճանը, թե որքանով է անհատն ընդունում այս արժեքները, ազդում է
իրենց առանձին մշակույթի վրա: Շվարցը նկարագրել է և սահմանել այս
արժեքները հետևյալ կերպ: Իշխանությունն արտացոլում է սոցիալական
կարգավիճակի և հեղինակության, ինչպես նաև մարդկանց և ռեսուրսները
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վերահսկելու (հարստությամբ, իշխանության և սոցիալական իշխանությամբ)
ցանկությունը:

Ձեռքբերումն

անձնական

հաջողության

կոմպետենտ

գնահատում է՝ ըստ սոցիալական չափորոշիչների: Հեդոնիզմը առնչվում է
հետաքրքրությանը, հաճույքին, կյանքը վայելելու և ինքնաբավարարման
զգացումներին: Անհատները, որոնք ինքնաուղղորդված

են, անկախ են

մտածելու, գործելու և բացահայտելու տեսանկյունից: Ունիվերսալիզմն արժեք
է, որը կապված է հասկացության, գնահատելու, հանդուրժողականության և
ընդհանուր
արտացոլում

մյուսների
է

բարեգործությունն

մասին

ընդհանուր
առավել

մտածելու

հետ:

Մինչ

մտահոգությունն

անհատական

փորձ

ունիվերսալիզմն

ուրիշների
է

մասին,

պահպանելու

և

զարգացնելու այն մարդկանց բարեկեցությունը, որոնց անձամբ ճանաչում ես:
Անհատները, որոնք գնահատում են ավանդույթները, համեստ են, զուսպ և
ընդունում են մշակութային ավանդական սովորույթները: Անհատները, որոնք
գնահատում են հարմարվողականությունը, իրենց մեջ զարգացնում են
զսպվածություն, և սակավ հավական է, որ խախտեն սոցիալական նորմերը:
Անվտանգությունն

արժեք

է,

որը

կենտրոնանում

է

անվտանգության,

կայունության, ներդաշնակության և պատկանելիության զգացումների վրա:
Շվարցը (1994) խմբավորել է այս 10 հիմնական արժեքները երկու
չափումների մեջ՝ 1) ինքնազարգացում՝ ընդհանուրից ինքնակենտրոնացում
(հեդոնիզմ, իշխանություն և ձեռքբերումներ) կամ ուրիշի վրա կենտրոնացում
(բարեգործություն, ունիվերսալիզմ) և 2) իրավիճակը փոխելու միտում
(խթանում) կամ ներկա իրավիճակի պահպանում (հարմարվողականություն,
ավանդույթ, անվտանգություն): Շվարցն առաջարկել է, որ ինքնաուղղորդման
արժեքն առնչվում է անհատականացմանը, իսկ բարեգործության, ավանդույթի
և հարմարվողականության արժեքներն առնչվում են կոլեկտիվիզմի հետ:
Արժեքները ուժգնորեն ազդում են մարդկային վարքի բոլոր կողմերի,
այդ թվում՝ սպառողական վարքի վրա: Քանի որ ուսանողներն իրենց կյանքի
անցումային և ինքնության ձևավորման փուլում են, նրանք կարող են առավել
հակված լինել գնելու և ցուցադրելու նորաձև ապրանքներ, որոնք արտացոլում
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են այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են իշխանությունը, ձեռքերումը, հեդոնիզմն
ու ինքնաուղղվածությունը: Ուսանողները կյանքի վաղ հասունացման փուլում
են ( Arnett, 2000 ), որում սեփական համոզմունքների և արժեքների հիման վրա
որոշումներ կայացնելը և սպառման ժամանակ այդ համոզմունքների
արժեքների

կիրառումը

կարևոր

գործողություններ

են:

և

Սպառողական

ընտրություններն ու կենսափորձը կյանքի հասունացման փուլում ազդում են
հետագա սպառողական վարքի վրա: Կյանքի այս փուլը ներկայացնում է
կարևոր

ժամանակահատված

սկզբունքների

ձևավորման

կապվածության

նյութապաշտական

համար:

Քանի

տարբերություններ

սպառողական

որ

տարբեր

առկա

են

երկրների

վարքի

արժեքների
անհատների

շրջանում, սպառողական վարքը ևս միտված է փոփոխվելու երկրից երկիր:
Այսպիսով՝ Կորեայի և ԱՄՆ-ի սպառողների միջև նյութապաշտության
տարբերությունները անսպասելի չեն:

Նյութապաշտություն
Նյութական

բարիքներ

ունենալու

ցանկությունն

արտահայտում

է

անհատական ընտրության արժեքը ( Schudson, 1991 ): Այնուամենայնիվ, Բելքը
(1988)

պնդում

է,

որ

նյութապաշտությունը

տանում

է

հանրույթին

պատկանելու զգացումի կորստի՝ այդպիսով անհատին դարձնելով ոչ զգայուն
այն ուղղություններում, որոնցում իր վարքը բացասական ազդեցություն
ունենում մարդկանց վրա: Ցանկությունները կարող են դառնալ անհատի
կյանքի հիմնական շեշտադրումը՝ դուրս հանելով կրոնը, ընկերներին և
ձեռքբերումները

(Richins

and

Dawson,

1992 ):

Այսպիսով՝

բարձր

նյութապաշտությունը ասոցացվում է արժեքների ինքնազարգացման չափման
հետ, երբ մենք խոսում ենք հանրույթից ինքնակենտրոնացում սանդղակի
մասին: Բարձր նյութապաշտությունը նաև ասոցացվում է փոփոխություն
կատարելու նկատմամբ բաց լինելու չափման հետ, որ հանրույթը տանում է
փոփոխության: Օրինակ՝ Բուռռուսն ու Ռինդֆլեյշը

(2002) պարզել են, որ

նյութապաշտությունը

ունի

բացասական

կորսելիացիա
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համակերպման

արժեքի

հետ:

Այսպիսով՝

կոլեկտիվիստական

մշակույթի

անհատները,

ինչպիսին Կորեան է, առավել ուժգին են հակված հետևելու սպառման
խմբային նորմերին, մինչդեռ անհատականացված մշակույթների անհատները,
ինչպիսին ԱՄՆ-ն է, թվում է՝ առավել հակված են առաջնային իմաստ տալու
անհատական շահերին՝ սպառողական որոշումներ կայացնելիս: Նյութապաշտությունը մի արժեք է, որն ազդում է սպառողականության վրա այնպես, որ
նյութապաշտական

անհատներն

առավել

հակված

են

իրականացնելու

սպառողական ընտրություններ, որոնք դրական են ազդում ուրիշների մոտ
տպավորություն ստեղծելիս: Հանդիսանում են հարստության և հաջողության
սիմվոլներ:
Նյութապաշտությունն արժեք է, որը շեշտադրում է հարստության
նյութական բարիքներ ունենալը՝ ի հակադրություն հոգևոր, հուզական կամ
ինտելեկտուալ

բարիքների:

Նախորդ

դարի

միտումներից

մեկն

էր

«սպառողականության զարգացումը՝ որպես հաջողության, երջանկության և
կյանքի

մնացյալ

պոպուլիստական

իմաստներ

փնտրելու

մշակութորեն

ընդունելի միջոց» ( Burroughs and Rindfleisch, 2002, էջ 348): Ռիչինսն ու Դոսոնը
(1992) սահմանում էին նյութապաշտությունը որպես «ինչ-որ մեկի կյանքի
տնօրինման կարևորության կենտրոնացված համոզմունքների խումբ»:

Նյութապաշտություն և նորաձևության սպառողների խմբեր
Նորաձևության սպառողների խմբերը ներառում են նորաձությունը
փոփոխող ագենտներին (օրինակ՝ նորարներ, կարծիքի առաջատարներ,
նորարար հաղորդակիցներ և այլն) և նորաձևության հետևողներին: Ինչպես
ենթադրվում է, նորաձությունը փոփոխող ագենտները առաջին սպառողներն
են, որոնք նպաստում են նորաձևության փոփոխմանը՝ գնելով և կրելով նոր
իրեր (նորաձևության նորարարներ), համոզելով ուրիշներին գնել և կրել նոր
իրեր (նորաձևության կարծիքի առաջատարներ) և իրականացնելով երկու
գործառույթներն էլ (նորարար հաղորդակիցներ): Նորաձևության հետևողները
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չեն գնում և կրում նորաձև իրեր, քանի դեռ այդ տիպի նորաձևությունը
լայնորեն չի ընդունվել սպառողների կողմից:
Հետազոտության հաջորդող վերլուծությունը ցույց կտա, որ նորաձևությունը փոփոխող ագենտները խրախուսում են ինքնահագեցման արժեքներ
(իշխանություն, հաճույք, տարբերակում, ստեղծագործականություն) և փոփոխություններին

առնչվող

արժեքներ

(խթանում,

հուզմունք,

նորություն),

մինչդեռ նորաձևության հետևորդները խրախուսում են արժեքներ, որոնք
ասոցացվում
նություն,
ագենտների

են

ստատուս-քվոյի

ավանդույթ,
և

պահպանման

անվտանգություն):

նորաձևության

հետ

(հարմարվողակա-

Նորաձևությունը

հետևողների

միջև

փոփոխող

տարբերություններն

արտացոլում են հիմնական արժեքները, որոնք առանձնացրել էր Շվարցը
(1994): Օրինակ՝ իշխանությունը՝ որպես արժեք, ներառում է սոցիալական
կարգավիճակի և հեղինակության մասին մտահոգություն և ենթադրում է
մարդկանց ու ռեսուրսների վերահսկողություն (հարստություն, իշխանություն
և սոցիալական իշխանություն): Նորաձևությունը փոփոխող ագենտներն
առավել մտահոգ են սոցիալական կարգավիճակով և հեղինակությամբ, քան
նորաձևության հետևողները, օրինակ՝ նորաձևության կերպարային կամ
սիմվոլիկ ասպեկտն առավել կարևոր է նորաձևությունը փոփոխող ագենտների համար ( Beaudoin et al., 2000 ):
Քանի

որ

նորաձևությունը

փոփոխող

ագենտները

կիրառում

են

հագուստն ու արտաքինը ուրիշների վրա տպավորություն գործելու համար,
նրանք

առավել

հակված

են

արտաքինի

կառավարման

տեխնիկաներ

կիրառելու և առավել գիտակցաբար են մոտենում իրենց մարմնին և
արտաքինին, քան նորաձևության հետևողները ( Park et al., 1999 ):
Հեդոնիզմն արժեք է, որը կապված է հաճույքի, կյանքը վայելելու և
ինքնաբավարարման հետ: Նորաձևությունը փոփոխող ագենտներն առավել
հետամուտ են հեդոնիզմին հարող հուզմունքի, ուրախության և հաճույքի
հանդեպ, քան նորաձևության հետևողները ( Goldsmith et al., 1991 ):
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Խթանումն արժեք է, որը արտացոլում է կյանքում հուզմունք, նոր
երևույթների

տարբերակում

և

մարտահրավերների

առաջադրում:

Ի

հակադրություն նորաձևության հետևողներին՝ նորաձևությունը փոփոխող
ագենտներն ունեն առավել բարձր օպտիմալ խթանման մակարդակ, մտավոր
խթանման առավել մեծ կարիք և առավել քիչ են ենթարկվում ձանձրույթի
( Workman and Johnson, 1993; Kwon andWorkman, 1996; Studak and Workman,

2004): Ավելին, նորաձևությունը փոփոխող ագենտները առավել շատ են
կարդում նորաձև ամսագրեր, առավել հաճախ են գնում գնումների (շոփինգի),
առավել մեծ թվով նոր իրեր են գնում և առավել մեծ չափերի գումարներ են
ծախսում, քան նորաձևության հետևորդները ( Goldsmith et al., 1991; Darley and

Johnson, 1993; Beaudoin et al., 1998, 2000 ):
Ինքնաուղղվածությունն առնչվում է մտածելու, գործելու, ստեղծելու և
բացահայտելու անկախությանը: Նորաձևությունը փոփոխող ագենտներն
առավել հակված են կիրառելու հագուստն իրենց անհատականությունը և
յուրահատկությունը ցուցադրելու համար, քան նորաձևության հետևորդները
( Workman and Johnson, 1993;Workman and Kidd, 2000 ): Ավանդույթն արժեք է,
որը ենթադրում է ավանդական մշակութային սովորույթների ընդունում,
դրանց նկատմամբ զսպվածություն և հնազանդություն: Ըստ սահմանման՝
նորաձևության հետևորդները չեն հակադրվում սովորույթին կամ այդ պահի
գործող սովորույթին, քանի որ ադապտացնում են նոր իրերը միայն այն
ժամանակ, երբ տվյալ իրերը դառել են սովորական իրեր հասարակության
համար: Ավելին, նորաձևությանը հետևողներն ունեն կարիքի վրա հիմնված
ոճի

ընդունում

(գնում

են

հագուստ,

երբ

դրա

կարիք

կա),

մինչդեռ

նորաձևությունը փոփոխող ագենտները ունեն ցանկության վրա հիմնված ոճի
ընդունում (գնում են իրը, եթե նույնիսկ կարծում են՝ դրա կարիքը չկա)
( Workman and Studak, 2006 ):
Հարմարվողականությունն արժեք է, որը ենթադրում է զսպվածություն,
սոցիալական նորմերը խախտելու պատրաստակամության բացակայություն

(Schwartz, 1994 ):

Նորաձևության գործընթացները միտված են դարձնելու
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գործող նորաձևությունը հնացած՝ առաջարկելով նոր ոճեր, որոնք խախտում
են ներկա նորաձևության նորմերը: Ի հակադրություն նորաձևությունը
փոփոխող ագենտների՝ նորաձևության հետևողները սակավ են հետաքրքրված
(Cho-Che

նորաձևությամբ

and

Kang,

1996 ),

այդպես

նաև՝

գործող

նորաձևության նորմերը խախտելու պարագայում:
Անվտանգությունն արժեք է, որը կենտրոնանում է անվտանգության,
ներդաշնակության, կայունության և պատկանելիության զգացումների վրա
( Schwartz,

1994 ):

Նորաձևության

վերահսկողության

գոյությանը,

հետևողները
մինչդեռ

առավել

հակված

նորաձևությունը

են

փոփոխող

ագենտները ունեն ներքին դիրքորոշումներ ( Workman and Studak, 2007 ):
Ռիզինսը բացահայտել է, որ նյութապաշտական սպառողները գնահատում են
հանրորեն սպառվող և թանկարժեք իրերը, քանի որ դրանք ունեն սիմվոլիկ
առնչություն հաջողության և հեղինակության հետ: Վանգն ու Վալենդորֆը
պնդում են, որ սպառողների նյութապաշտական արժեքները կարող են ազդել
իրենց հանրորեն սպառվող ապրանքներին սոցիալական կարգավիճակի
սիմվոլիկ իմաստներ վերագրելու դեպքերում:
Վանգն ու Վալենդորֆը հարցում են իրականացրել մեծ համալսարանի
բակալավրի 54 ուսանողների շրջանում, որտեղ նրանք պետք է գնահատեին
14 ապրանք՝ նշելով, թե դրանցից յուրաքանչյուրը որքանով է մատնանշում իր
սեփականատիրոջ սոցիալական կարգավիճակը: Թոփ 7 ապրանքներից, որոնք
մատնանշում էին կարգավիճակ, 5-ը հագուստին էին առնչվում՝ զարդեր,
բիզնես կոստյումներ, ակնոցներ, կանացի կոշիկներ և ջինս:
Նյութապաշտությունը

հակադիր

համեմատական

է

ապրանքից

բավարարվածության այնպիսի մակարդակի հետ, որն ունի կարգավիճակ
մատնանշելու
կապվածություն

բարձր

կարգ:

հագուստին

Նյութապաշտությունն

առնչվող

ապրանքների

ունի
հետ,

դրական

այնպես

որ

հարցվողները, որոնք բարձր միավորներ են հավաքել նյութապաշտության
սանդղակում, առավել հետաքրքրված են հագուստով, առավել մեծ հաճույք են
ստանում հագուստից, հասկանում են հագուստի սիմվոլիկ իմաստը և
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դիտարկում են հագուստ գնելը որպես կարևոր գործընթաց ( Browne and

Kaldenberg, 1997 ): Դրանք բոլորը նորաձևությունը փոփոխող ագենտների
բնութագրիչներ

են: Քանի որ նորաձևությունը փոփոխող ագենտներին

առնչվող հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ իրենք խրախուսում են
ինքնազարգացման

արժեքները

(իշխանություն,

հաճույք,

տարբերակում,

ստեղծագործականություն), այնպիսի տպավորություն է առաջանում, որ
նորաձևությունը փոփոխող ագենտները պետք է առավել բարձ միավորներ
հավաքեն նյութապաշտական սանդղակում, քան նորաձևությանը հետևողները: Նմանապես, քանի որ հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ նորաձևության հետևողները խրախուսում են ստատուս-քվոյի պահպանմանն ուղղված
արժեքներ (հարմարվողականություն, ավանդույթ, անվտանգություն), նրանք
առավել

հակված

են

ցածր

միավորներ

հավաքելու

նյութապաշտական

սանդակում, քան նորաձևությունը փոփոխող ագենտները, որոնք խրախուսում
են փոփոխության հետ ասոցացվող
նորություններ):
նորաձևությունը
կհավաքեն

Հետևյալ

հիպոթեզն

փոփոխող

արժեքներ (խթանում, հուզմունք,
է

ագենտներն

նյութապաշտության

առաջադրվում՝
առավել

սանդղակում,

H1:

բարձր
քան

Այսպես

միավորներ

նորաձևությանը

հետևողները:

Նյութապաշտություն և գենդեր

Ռիչինսն ու Դոսոնը (1992) ձևավորել են «Նյութական արժեքների
սանդղակը»՝

նյութապաշտությունը

չափելու

և

դրա

նշանակալիության

տարբերությունները գենդերների շրջանում դիտարկելու համար: Ունենալով
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ամերիկացի

չափահասներ՝

որպես

ներկայացուցչական

ընտրանք՝

միջինում 47 տարեկան հասակով՝ կանայք և տղամարդիկ չէին տարբերվում
իրենց նյութապաշտությամբ՝ ըստ սանդղակի ( Burroughs and Rindfleisch, 2002 ):
Երկու հետազոտություններն էլ անց են կացվել Օքասի (2001, 2004) կողմից՝
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գենդերի, նորաձև հագուստներ գնելու և նյութապաշտության միջև կապը
բացահայտելու համար և կիրառելով «Նյութական արժեքների սանդղակը»:
Առաջին հետազոտության ժամանակ Օքասը հավաքագրել էր տվյալներ
450 համալսարանի ուսանողներից (209 արական, 241 իգական) և չէր գտել
էական

հարաբերակցություն

Այնուամենայնիվ,

գենդերի

ու

նյութապաշտության

միջև:

կանանց դեպքում առավել մեծ էր նորաձև հագուստի

նկատմամբ հակվածությունը, քան տղամարդկանց դեպքում և զգալի դրական
կապ

կար

նյութապաշտության

հակվածության

միջև:

Երկրորդ

և

նորաձև

հագուստի

հետազոտության

նկատմամբ

ժամանակ

Օքասը

հավաքագրել էր տվյալներ 478 հարցվողներից նամակային հարցաթերթերի
միջոցով: Արդյունքները համադրելի էին առաջին ուսումնասիրության հետ:
Էական կապ չկար գեդերի և նյութապաշտության միջև: Կանայք առավել մեծ
հակվածություն

էին

ցուցաբերել

նորաձև

հագուստի

նկատմամբ,

նյութապաշտական միավորներն այս անգամ ավելի բարձր էին:
Ի հակադրություն սրան՝ Բրաունն ու Կալդենբերգը (1997) դիտարկել են
նյութապաշտության տարբերություններ գենդերների միջև: Այս հետազոտողները գտել են կապ նյութապաշտության և հագուստների հակվածության միջև՝
կիրառելով «Նյութական արժեքների սանդղակն» ու «Սպառողի ներգրավման
պրոֆիլ» մոտեցումը ( Kapferer and Laurent, 1985 ): Տղամարդիկ ավելի բարձր
միավորներ են հավաքել ընդհանուր նյութապաշտության առումով, ինչպես
նաև հաջողության և երջանկության ենթասանդղակներում, քան կանայք:
Կանայք ավելի բարձր միավորներ են հավաքել կենտրոնական միտման
առումով ենթասանղդակներում, քան տղամարդիկ:

Նյութապաշտությունը

դրական կապի մեջ էր հագուստի նկատմամբ ներգրավվածության հետ
այնպես, որ այն հարցողները, որոնք բարձր միավորներ էին հավաքել
նյութապաշտության առնչությամբ, առավել հետաքրքրված էին հագուստով,
առավել մեծ հաճույք էին ստանում հագուստից, հասկանում էին հագուստի
խորհրդանշային իմաստը և դիտարկում էին հագուստի գնումը որպես կարևոր
գործընթաց:
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Երկրորդ հիպոթեզն է առաջադրվում՝ H2:
Տղամարդիկ և կանայք տարբեր մոտեցումներ ունեն նյութապաշտության
առնչությամբ:

Նյութապաշտություն և երկիր

Անհատները ցուցաբերում են տարբեր արժեքներ, հավատալիքներ և
վարք, որոնք ձևավորվում են իրենց առանձնահատուկ մշակույթներում:
«Մշակույթների միջև առկա ակնհայտ տարբերությունները տնտեսական,
կառուցվածքային, միջավայրային և մշակութային գործոններում տրամաբանորեն նպաստում են տվյալ մշակույթներում նյութապաշտության ազդեցության հարաբերական չափերի մասին պատկերացումներ կազմելուն» ( Griffin et

al., 2004, p. 894 ):
Նյութապաշտությունը սոցիալապես կառուցակացված հասկացություն է,
որը տարբերվում է՝ կախված տվյալ հասարակությունում առկա արժեքային
համակարգից ( Holt, 1998 ): Լերմանն ու Մաքսվելը (2006) ուսումնասիրել են՝
արդյոք ԱՄՆ եկող ռուս ներգաղթյալների նյութապաշտության մակարդակը
փոփոխվել

է

սպառողական

ժամանակի
մշակույթ:

ընթացքում:

Ռուսաստանը

Արդյունքները

ցույց

համարվում

տվեցին,

որ

երբ

է

ոչ

ռուս

ներգաղթյալները ժամանել են ԱՄՆ, նրանք ավելի քիչ նյութապաշտ էին, քան
ԱՄՆ-ի սպառողները: Հետագայում և՛ ԱՄՆ-ի, և՛ Ռուսաստանի սպառողները
տարիքի հետ դարձել են ավելի պասիվ սպառողներ: Նյութապաշտության
ինքնակենտրոնացված լինելու բնույթն ըստ էության բախման մեջ է գտնվում
կոլեկտիվ կողմնորոշված արժեքների հետ, բայց համապատասխանում է
անհատականացված արժեքներին:
Բուռուսը և Ռինդֆլեյշը (2002) բացահայտել են, որ նյութապաշտությունը
բացասական կորելյացիայի մեջ է այնպիսի կոլեկտիվիստական արժեքների
հետ,

ինչպիսիք

են

բարեգործությունը,
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հարմարվողականությունը

և

ունիվերսալիզմը, մինչդեռ նյութապաշտությունը դրական կորելյացիայի մեջ է
անհատականացված արժեքների հետ, ինչպիսիք են՝ հեդոնիզմը, նվաճումը,
իշխանությունն ու խթանումը: Ասիական երկրները, այդ թվում՝ Կորեան,
կենտրոնանում են կոլեկտիվ արժեքների վրա, մինչդեռ արևմտյան երկրները,
ինչպիսին ԱՄՆ-ն է, կենտրոնանում են անհատականացված արժեքների վրա:
ԱՄՆ-ի և Կորեայի մշակույթներն ունեն արժեքային

տարբեր մոտեցումներ

այն չորս չափումներով, որոնք կիրառվում են մշակութային տարբերությունները նկարագրելու համար ( Hofstede, 1980 ):
Առաջադրվել է երրորդ հիպոթեզը:՝ H3:
ԱՄՆ-ի և Կորեայի մասնակիցները տարբեր միավորներ են ունենալու
նյութապաշտության սանդղակում:

Մեթոդ
Մասնակիցներ
Մասնակցում

էին

համալսարաններից

397

(n=176):

ուսանող

Կորեայի

Ուսանողները

(n=221)

լրացրել

են

և

ԱՄՆ-ի

հարցաթերթեր:

Համալսարանի ուսանողները ոչ միայն կյանքի այնպիսի փուլում են, որում
նոր են զարգանում սպառողական վարքի նյութապաշտական սկզբունքները,
այլև իրենք զգալի շուկա են ներկայացնում գնումներ իրականացնելու
տեսանկյունից: Օրինակ՝ 2008 թվականին 3.5 միլիոն ուսանող կար Կորեայում
(Կորեայի կրթական զարգացման ինստիտուտ, 2009): ԱՄՆ-ում արական սեռի
18–24 տարեկանների 25%-ը, իսկ իգական սեռի նույն տարիքի 33%-ը
ուսանողներ են, իսկ 2002 թվականին նշվում է, որ ուսանողների սպառողական հնարավորությունը 200 մլրդ ԱՄՆ դոլար է և նրանց ամսական միջին
ծախսը հագուստի վրա կազմում է 287 դոլար ( Gardyn, 2002 ):
Այսպիսով՝ կարևոր է ուսումնասիրել ուսանողների սպառողական
հավատալիքներն ու արժեքները: Առկա է ուսումնասիրությունների
փոքր

մի

շարք,

սպառողների

որը

քննում

խմբերի

է

նյութապաշտության

միջև

կապը:
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և

շատ

նորաձևության

Այսպիսով՝

ներկայիս

ուսումնասիրությունը ներկայացնում է նախնական շեշտադրումներ, որոնք
կարող են տարածվել առավել մեծ տարիքային խմբերի վրա:

Նյութեր
Հարցաթերթերի կորեական տարբերակը պատրաստվել և նախնական
փորձարկում է անցել: Առավել հաճախ կիրառվող «հետադարձ թարգմանության» մեթոդն է կիրառվել ճշգրիտ թարգմանության համար ( Green et al.,

1980): Հարցման համար կիրառվել է Ռիչինսի և Դոսոնի կողմից առաջարկվող
«Նյութական արժեքների սանդղակը»՝ նյութապաշտությունը չափելու համար:
Սանդղակը

բաղկացած

է

18

հարցերից

(որոնցից

8-ը

հակադարձ

սանդղակավորում են օգտագործում), ինչպես նաև Լայքերտի տիպի սանդղակ
(5-ը ՝ լիովին համաձայն եմ, 1-ը՝ բացարձակ համաձայն եմ): Միավորները
կարող

են

տարբերվել

ցուցադրելով

18-90

առավելագույն

նյութապաշտության

բարձր

բարձր

գնահատմամբ՝

մակարդակ:

Առկա

է

նյութապաշտության երեք ենթասանդղակ՝ հաջողություն (ունեցվածք, որը
խորհրդանշում

է

կյանքում

հաջողությունների

հասնելու

մասին),

կենտրոնացում (ունեցվածք ձեռք բերելու կարևորություն) և երջանկություն
(ունեցվածք, որը պարտադիր է երջանկություն համար): Յուրաքանչյուր
ենթասանդղակի օրինակներ են՝ «Ես հիանում եմ այն մարդկանցով, որոնք
ունեն թանկարժեք տներ, մեքենաներ և հագուստ» (հաջողություն), «Ես սիրում
եմ

գումար

ծախսել

այնպիսի

իրերի

վրա,

որոնք

առօրեական

չեն

(կենտրոնացման միտում), «Ես ավելի երջանիկ կլինեի, եթե կարողանայի իմ
գումարով ավելի շատ բաներ գնել» (երջանկություն): Բուդիմանն ու Օքասը
(2007) բացահայտել են, որ նյութապաշտական սանդղակը ընդունելի է նաև
արևելյան հասարակություններում (Ինդոնեզիա). ընդհանուր հոգեբանամետրիկ

արդյունքները,

որոնք

կապված

են

«Նյութական

արժեքների

սանդղակի» հետ, ցուցադրել են բովանդակության վալիդությունը, օրինակ՝
մեծ տարբերակում ունեցող ԱՄՆ-ի օրինակը ցույց տվեց անհատական
տարբերակում, որը պայմանավորված չէր ժողովրդագրական գործոններով
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(օրինակ՝ գենդեր, եկամուտ, կրթական մակարդակ): Դրանից հետո սանդղակը
վալիդացվել է տարբեր միջմշակութային հետազոտություններում ( Griffin et

al., 2004 ):
Երեք

ռազմավարություններ

(խաչաձև

հատվածական,

ինքնահաշ-

վետվություն և ադապտացման ժամանակահատված) են կիրառվել սպառողների նորարարությունները չափելու համար ( Goldsmith and Hofacker, 1991 ):
Ինքնահաշվետվության

մեթոդը

կիրառվել

է

այս

հետազոտության

շրջանակներում, քանի որ այն վստահելի է, վալիդ, համադրելի տարբեր
հետազոտությունների հետ, նաև ադապտացվող է տարբեր մշակույթների և
նորարության աղբյուրների նկատմամբ ( Uray and Dedeoglu, 1997 ):
Հիրշմանն ու Ադքոքը (1978) ձևավորել են վեց տարրից բաղկացած
ինքնահաշվետվություն՝
առաջատարության

«Նորաձևության

չափում»:

նորարարության

Նորաձևության

և

կարծիքի

նորարարությունը

և

նորաձևությունում կարծիքի առաջատարությունը յուրաքանչյուրը չափվում է
երեք կետով, որոնցից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է պատասխան
(4 = հաճախ, 3 = երբեմն, 2 = հազվադեպ, 1 = երբեք, 0 = չգիտեմ): Որպես
նորաձևությունում

կարծիքի

առաջատարրության

օրինակ՝

կարելի

է

դիտարկել. «Ինչքա՞ն հաճախ են մարդիկ Ձեզանից խորհուրդ հարցնում
նորաձևության և հագուստի առնչությամբ»: Առավել բարձր միավորները
հաստատում են բարձր նորարարություն և/կամ նորաձևության մեջ կարծիքի
առաջատարրություն:
բովանդակային

Այս

սանդղակը

վալիդություն

և

հաստատել

է

հաճախակի

հուսալիություն
օգտագործվում

և
է

հետազոտությունների մեջ: Մասնակիցները կարող են դասակարգվել չորս
հիմնական սպառողական խմբերի՝ կախված իրենց պատասխաններից:

Գործընթաց

Հետազոտվող

համալսարաններից

հաստատում

ստանալուց

հետո,

հարցաթերթերը բաժանվել են դասախոսական մեծ դասաժամերի ընթացքում:
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Ուսանողները մոտ 15 րոպեի ընթացքում լրացրել են հարցաթերթերը, որոնք
հետևյալ

հերթականությամբ

էին՝

«Նյութական

արժեքների

սանդղակ»,

«Նորաձևության նորարարության և կարծիքի առաջատարի չափում» և
ժողովրդագրական հարցեր:
«Նորաձևության նորարարության և կարծիքի առաջատարի չափման»
արդյունքները կիրառվել են հարցողներից նորաձևության սպառողների խմբեր
ձևավորելու համար՝ հետևելով Հիրշմանի և Ադքոքի (1978) գործընթացին:
Նորաձևության

նորարարները

միջինից

առավել

բարձր,

1

ստանդարտ

շեղումից ավել միավոր ստացան նորաձևության նորարարությունից (9.59 +
2.09 = 11.68), բայց

1 ստանդարտ շեղումից և միջին մակարդակից ցածր՝

կարծիքի առաջատարությունից (8.58 + 2.50 = 11.08): Նորաձևության կարծիքի
առաջատարները

ստանդարտ

նորարարությունից

1-ով

շեղումից

միջին

1-ով

շեղումից

ավելի

պակաս

էին,

էին:

բայց

Նորարար

հաղորդակիցները 1-ից ավելի միավորներ էին հավաքել միջին շեղումից և
նորարարության

և

նորաձևությունում

կարծիքի

առաջատարրությունից:

Նորաձևության հետևողները երկու պարագայում 1-ից պակաս միավորներ էին
հավաքել: Գործընթացի արդյունքում բացահայտվեցին 28 նորարար, 53
կարծիքի

առաջատար,

նորաձևության

43

հետևողներ:

նորարարական
Վիճակագրական

հաղորդակիցներ
վերլուծության

և

273

համար

նորաձևությունը փոփոխող ագենտները բաղկացած էին նորարարներից,
կարծիքի առաջատարներից և նորարարական հաղորդակիցներից (n = 124):

Վերլուծություն
Տվյալները

վերլուծվել

են՝

կիրառելով

ժողովրդագրական

տեղեկատվություն նկարագրական վիճակագրությունը: Քրոնբախի Ալֆան է
կիրառվել՝ սանդղակների հուսալիությունը չափելու համար: Կիրառվել է
MANOVA, ապա ANOVA՝ H1–H3 հիպոթեզները ստուգելու համար:

Արդյունքներ
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Մասնակիցների ցանկը ներառում էր տղամարդկանց (n=132) և կանանց
(n=265)՝ միջինում 21.58 տարիքով, որոնք 39 տարբեր ուղղությունների
ուսանողներ էին: Մասնակիցներից 221-ը կորեացիներ էին (55.67%), 134-ը՝
սպիտակամորթ

(33.75%),

25-ը

աֆրոամերիկացիներ

(6%),

7-ը

լատինաամերիկացի (1.76%), 4-ը ասիական ամերիկացի (1%), 4 հնդկացիներ
(1%) և 2-ը դասակարգել են իրենց «Այլ» խմբին (0.5%): Երկու սանդղակները
ցույց են տվել ընդունելի հուսալիություն՝ նյութապաշտություն (ընդհանուր a
= 0.82, Կորեա a = 0.79, ԱՄՆ a = 0.82), և նորաձևության նորարարություն ու
կարծիքի առաջատարություն (a = 0.87):

Հիպոթեզների ստուգում
MANOVA է անցկացվել նորաձևության սպառողների խմբի հետ, որտեղ
երկիրն ու գենդերը դիտարկվել են որպես անկախ փոփոխականներ, և
նյութապաշտության միավորներն ու դրա ենթասանդղակների միավորները
համարվել

են

որպես

փոփոխականները

կախյալ

ցույց

փոփոխականներ:

են

տվել

զգալի

Բոլոր

երեք

արդյունքներ

կախյալ
կախյալ

փոփոխականների համար՝ նորաձևության սպառողների խումբ F (3, 387) =
3.89, P < 0.009; երկրի համար՝ F (3, 387) = 43.06, P < 0.000, և գենդերի համար՝
F (3, 387) = 2.38, P < 0.05: Այսպիսով՝ ANOVA է անցկացվել հիպոթեզները
ստուգելու համար:
H1: Նորաձևությունը փոփոխող ագենտները առավել մեծ միավորներ են
հավաքելու
հետևողները:
սպառողների

նյութապաշտության
Միակողմանի
խմբերում

տեսանկյունից,

ANOVA

է

(նորաձևությունը

քան

անցկացվել
փոփոխող

նորաձևությանը
նորաձևության
ագենտները,

նորաձևության հետևողները) որպես անկախ փոփոխական և ընդհանուր
նյութապաշտության միավորները ու դրա ենթախմբերը՝ որպես կախյալ
փոփոխականներ:
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Նորաձևությունը
հավաքել

փոփոխող

նյութապաշտության

ագենտներն

և

վերջինիս

առավել

միավորներ

կենտրոնական

են

միտման

և

հաջողության ենթասանդղակներում, քան նորաձևությանը հետևողները:
H1 հիպոթեզը հաստատվել է:
H2: Տղամարդիկ և կանայք տարբեր նյութապաշտական միավորներ
կհավաքեն: Իրականացված միակողմանի ANOVA-ում գենդերը դիտարկվել է
որպես

անկախ

փոփոխական,

ենթասանդղակների

միավորները՝

իսկ

նյութապաշտության

որպես

կախյալ

և

դրա

փոփոխականներ:

Ընդհանուր և կենտրոնացվածության ենթասանղակներում կանայք ավելի մեծ
միավորներ են հավաքել, քան տղամարդիկ: Էական տարբերություն չկա
կանանց և տղամարդկանց հաջողության և երջանկության ենթասանդղակների
միջև:
H2 հիպոթեզը մասամբ չի հաստատվել:
H3: ԱՄՆ-ի և Կորեայի մասնակիցների շրջանում նյութապաշտության
տարբեր միավորներ են լինելու: Միակողմանի ANOVA է անցկացվել երկիրը
(ԱՄՆ,

Կորեա)

որպես

անկախ

փոփոխականներ

դիտարկելով

և

իսկ

նյութապաշտության և դրա ենթասանդղակների միավորները՝ որպես կախյալ
փոփոխական: ԱՄՆ-ի մասնակիցները և Կորեայի մասնակիցներն էական
տարբերություններ
մասնակիցները

չունեցան:

երեք

Այնուամենայնիվ,

ենթասանդղակներով

ԱՄՆ-ի

տարբերվում

և

Կորեայի

էին:

ԱՄՆ-ի

մասնակիցները հավաքել են առավել շատ միավորներ, քան Կորեայի
մասնակիցները

կենտրոնացման

միտման

սանդղականում:

մասնակիցները առավել մեծ միավորներ են հավաքել

Կորեայի

հաջողության և

երջանկության ենթասանդղակներում, քան ԱՄՆ-ի մասնակիցները:
H3 հիպոթեզը հաստատվել է:

Քննարկում
Այս հետազոտության բացահայտումները հիմնականում հաստատում են
հիպոթեզները:

Արդյունքների

ընդհանրացումը
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սահմանափակված

է

ընտրանքով,

այն

է՝

ուսանողները

երկու՝

ԱՄՆ-ի

և

Կորեայի

համալսարաններից էին: Յուրաքանչյուր հիպոթեզ կդիտարկվի առանձինառանձին:
H1: Նորաձևությունը փոփոխող ագենտները առավել մեծ միավորներ են
հավաքելու

նյութապաշտության

տեսանկյունից,

քան

նորաձևությանը

հետևողները: Ըստ արդյունքների՝ հիպոթեզը հաստատվել է: Նորաձևությունը
փոփոխող

ագենտները

նյութապաշտության

առավել

մեծ

միավորներ

տեսանկյունից,

են

այնպես

հավաքել

էլ

ինչպես

կենտրոնական

միտվածության, հաջողության ենթասանղդակներում, քան նորաձևության
հետևորդները, բայց հաջողության տեսանկյունից տարբերություններ չկային:
Տվյալները համադրելի են Բորոուսի և Ռինդֆլեշի տվյալների հետ (2002):
Նշված հետազոտողները բացահայտել են, որ նյութապաշտություն ունի
բացասական կորելյացիա հարմարվողականության արժեքի հետ և դրական
կորելյացիա իշխանության արժեքի հետ: Տվյալները նաև համադրելի են
Բրոունի և Կալդենբերգի (1997) տվյալների հետ: Նրանք գտնում էին, որ
նյութապաշտությունն

ունի

դրական

կապվածություն

հագուստային

ապրանքների սպառման հետ այնպես, որ հարցվողները, որոնք բարձր
միավորներ

են

հետաքրքրված
հագուստից,
դիտարկում

հավաքել
էին

հագուստով,

հասկանում
էին

Նյութապաշտական

նյութապաշտության

էին

առավել

հագուստի

հագուստ

գնելը

սպառման

կարևոր

մեծ

սանդղակով,
հաճույք

էին

խորհրդանշային

որպես

կարևոր

բնութագրիչ

է

առավել
ստանում

արժեքը

և

գործընթաց:

այն,

որ

իրենք

դիտարկում են ունեցվածքը որպես կենտրոնական միավոր իրենց կյանքում, և
դատում են իրենց ու մյուսների հաջողությունը իրենց ունեցածով (Richins and
Dawson,

1992):

Նորաձևությունը

փոփոխող

ագենտներն

ընդունում

են

նորաձևությունը որպես կենտրոնական միավոր իրենց կյանքում և դատում են
իրենց և մյուսների հաջողությունը նրանով, թե ինչ են կրում վերջիններս,
քանի որ հասկանում են հագուստի խորհրդանշային արժեքը:
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Արդյունքները

համադրելի

են

Վանգի

և

Վալլենդորֆի

(2006)

արդյունքների հետ: Հետազոտողները գտնում էին, որ նյութապաշտությունը
հակադիր կապի մեջ է ապրանքից բավարարվածության մակարդակի հետ,
որոնք ենթադրում են բարձր կարգավիճակի առկայություն: Հիշելով, որ այդ
թոփ 7 բնութագրիչներից 5-ն առնչվում են կարգավիճակ արտահայտող
հագուստային իրերի, այն է՝ զարդեր, բիզնես կոստյում, արևային ակնոցներ,
կանացի

կոշիկներ

և

ջինս:

Նորաձևության

արտադրությունում

նորաձևությունն ունի կյանքի փուլեր, այն է՝ նոր իրերը ստեղծվում են հին
իրերը փոխարինելու համար: Ժամանակի հետ նորաձևությունը, որը բարձր
կարգավիճակ է արտահայտում, կարող է վերածվել նորաձությունից հետ
մնալու դրսևորման: Նորաձևությունը փոփոխող ագենտները խուսափում են
լինել նորաձևությունից դուրս՝ դառնալով առաջինները, որոնք գնում են և
կրում նոր տիպի նորաձև իրեր: Նմանապես հետազոտության արդյունքները,
որոնք իրականացվել էին Ռիչինսի կողմից (1994), բացահայտել են, որ
նյութապաշտական սպառողները գնահատում են հանրորեն սպառվող իրերը՝
իրենց

հանրային

գաղափարները

կերպարում

ցույց

տալու

հաջողակ

նպատակով,

և

հեղինակավոր

նմանապես

լինելու

նորաձևությունը

փոփոխող ագենտները հասկանում են հագուստի խորհրդանշային իմաստը:
Ավելին,

արդյունքները

համընկնում

են

նորաձևությունը

փոփոխող

ագենտներին առնչվող հետազոտության հետ, որը ցույց է տալիս, որ
վերջիններս

խրախուսում

իշխանություն,
փոփոխությանն

հաճույք,

են

ինքնահագեցման

տարբերակում,

առնչվող

արժեքները

արժեքները

(օրինակ՝

ստեղծագործականություն)
(օրինակ՝

խթանում,

և

հուզմունք,

նորություն), և նորաձևության հետևողները խրախուսում են ստատուս-քվոն
պահպանող

արժեքներ

(օրինակ՝

հարմարվողականություն,

ավանդույթ,

անվտանգություն):
H2: Տղամարդիկ և կանայք տարբեր նյութապաշտական միավորներ
կհավաքեն:
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Համաձայն արդյունքների՝ երկրորդ հիպոթեզը մասամբ հաստատվել է:
Կանայք ավելի բարձր միավորներ են հավաքել նյութապաշտության առումով,
քան

տղամարդիկ:

ենթասանդղակի

Հիպոթեզը

հետ,

քանի

հիմնված
որ

է

կենտրոնական

հաջողության

և

միտման

երջանկության

ենթասանղդակում տարբերություններ չէին նկատվում: Այս արդյունքները
հակադրվում են Ռիչինզի և Դաուսոնի արդյունքներին (1992), Օքասի (2001,
2004) և Բոուրոսի և Ռինդֆլեշի (2002) հետազոտություններին, որոնք
նյութապաշտական առումով գենդերների միջև չեն գտել տարբերություններ:
Բրոունը և Կալդենբերգը (1997) բացահայտել են, որ տղամարդիկ ավելի
նյութապաշտական են, քան կանայք, բայց անգամ այդ դեպքում կանայք ավելի
շատ միավորներ են հավաքել կենտրոնական միտման ենթասանդղակում:
Կենտրոնական

միտման

չափումը

«Նյութական

արժեքի

սանդղակում»

առնչվում է ունեցվածք ունենալու հետ: Այն, թե ինչու են կանայք մտածում, որ
առավել կարևոր է ունեցվածք կուտակելը, չի բացատրվում: Այնուամենայնիվ,
ստանդարտ մարքետինգային մոտեցմամբ գնումների մասին որոշումների
80%-ը կանայք են իրականացնում ( Cleaver, 2004 ): Կանայք շատ մեծ քանակի
ռեսուրսներ են ներդնում՝ գումար, ժամանակ, ֆիզիկական և մտավոր
էներգիա, երբ իրականացնում են գնումներ ( Falk and Campbell, 1997 ): Այս
ռեսուրսների ներդրումները կարող են նրանց մոտ թողնել այն հավատը, որ
ունեցվածք ունենալը առավել կարևոր է: Մյուս կողմից՝ գնումներ կատարելիս
տղամարդիկ ռեսուրսներ չեն ներդնում, ինչպես կանայք, քանի որ նրանցից
շատերը խուսափում են գնումներ կատարելուց, և երբ նրանք չեն կարողանում
խուսափել դրանից, իրականացնում են գործընթացը հնարավորինս արագ
( Falk and Campbell, 1997 ): Սպառողական վարքի այս տարբերությունները
կարող են օգնել բացատրել կենտրոնական միտման չափումը:
H3: ԱՄՆ-ի և Կորեայի մասնակիցների շրջանում նյութապաշտության
տարբեր միավորներ են լինելու:
Առաջին հերթին կարևոր է նշել, որ նյութապաշտության կառուցվածքը
ցուցադրել

է

զգալի

հուսալիություն
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երկու

երկրների

մասնակիցների

շրջանում: Ըստ արդյունքների՝ երրորդ հիպոթեզը ևս հաստատվել է: ԱՄՆ-ի և
Կորեայի

մասնակիցների

ենթասանդղակներում,

արդյունքները
բայց

ոչ

տարբերվում

ամբողջական

են

բոլոր

երեք

նյութապաշտական

սանդղակում:
Արդյունքները ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ-ի և Կորեայի մասնակիցների
շրջանակում կենտրոնական միտման տարբերությունը (+3) գրեթե հավասար
էր հաջողության (-2) և երջանկության տարբերությունների գումարին (-0.5)՝
բացատրելով, թե ինչու է ընդհանուր սանդղակների տարբերությունը ոչ
զգալի:

ԱՄՆ-ի մասնակիցներն առավել բարձր միավորներ են հավաքել

կենտրոնական ենթասանդղակում (ունեցվածք ունենալու կարևորություն),
բայց

առավել

ցածր

միավորներ

հաջողության

(ունեցվածքը՝

որպես

հաջողության ցուցանիշ) և երջանկության (ունեցվածքի կարիք երջանկության
համար) ենթասանղդակներում, քան Կորեայի մասնակիցները: Միջին հաշվով
ԱՄՆ-ի մասնակիցները համարում էին, որ առավել կարևոր է ունեցվածք ձեռք
բերելը, քան Կորեայի մասնակիցները, բայց Կորեայի մասնակիցները գտնում
էին, որ ունեցվածքն առավել կարևոր ցուցանիշ է հաջողության
առավել

հարկավոր

է

հաջողության

հասնելու

համար:

համար և

Արդյունքները

համադրելի են այն մոտեցման հետ, որ անհատներն ունեն տարբեր արժեքներ,
հավատալիքներ

և

վարք,

որոնք

ձևավորվում

են

իրենց

առանձին

մշակույթներով ( Hofstede,1980 ): Արդյունքները համադրելի չեն Բուրոուսի և
Ռինդֆլեշի (2002) հետազոտության հետ, որոնք առաջարկում էին, որ
նյութապաշտության

ինքնակենտրոնացված

բնույթը

կոնֆկլիկտի

մեջ

է

մտնում կոլեկտիվ արժեքներ ունեցող երկրների արժեքների հետ, ինչպիսին
Կորեան է: Այս տարբերության բացատրություններից մեկն այն է, որ
կոլեկտիվիստական մշակույթի սպառողները կարող են շեշտադրել սպառումը
սոցիալական կարգավիճակ ցուցադրելու համար ( de Mooij and Hofstede, 2002 )
և զարգացնել իրենց խմբի հեղինակությունը՝ որպես որոշակի խմբի անդամ
( Wong and Ahuvia, 1998 ):
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Նյութապաշտությունը մի արժեք է, որը կարող է ազդել անհատների վրա
այնպես, որ իրենք միտված լինեն իրականացնելու առավել մեծ թվով
որոշումներ,

որպեսզի

արտահայտեն

ոչ

միայն

իրենց

անհատական

հարստությունն ու հաջողությունը, այլև նույնացվեն իրենց ընտանիքի կամ
բիզնես խմբի:

Տեսական եզրակացություններ

Արժեքները, որոնք ընդհանուր սկզբունքներ են, կախված են մշակույթից:
Այս հետազոտությունն ուսումնասիրել է, թե ինչպես են տղամարդիկ և
կանայք, երկու տարբեր մշակույթների նորաձևության սպառողական խմբերը
տարբերվում նյութապաշտական արժեքներով: Հիմնվելով այն գաղափարի
վրա, որ նյութապաշտության ինքնակենտրոնացված բնույթը կոնֆլիկտի մեջ է
կոլեկտիվ կողմնորոշում ունեցող արժեքների հետ և համապատասխանում է
անհատականացված արժեքներին, ակնկալելի էր, որ Կորեայի մասնակիցները
(կոլեկտիվիստական երկիր) սակավ նյութապաշտական կլինեն, քան ԱՄՆ-ի
մասնակիցները (անհատականացված երկիր): Այնուամենայնիվ, արդյունքները ցույց տվեցին, որ ունեցվածքն առավել կարևոր ցուցանիշ է հաջողության
և առավել անհրաժեշտ երջանկության համար այս խմբում, քան ԱՄՆ-ի
մասնակիցների շրջանում: Արդյունքները համադրելի են Հոֆստեդեի (1980)
բացահայտումների

հետ,

որոնք

դիտարկում

էին

Կորեան

որպես

կոլեկտիվիստական մշակույթ, որոնք մտահոգված են խմբային նորմերով, որը
թույլ է տալիս բացատրել, թե ինչու են Կորեայի մասնակիցները գտնում, որ
ունեցվածքը կարևոր ցուցանիշ է հաջողության համար և հարկավոր է
երջանկության համար: Ի հակադրություն սրան՝ ԱՄՆ-ի մասնակիցները,
լինելով անհատական մշակույթի անդամներ, կարող են առավել բարձր
կարևորություն տալ ունեցվածք կուտակելուն: Արդյունքները համադրելի են
այն գաղափարի հետ, որ քանի որ առկա են արժեքների տարբերակումներ
անհատների

շրջանում

մշակույթից

մշակույթ,
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նյութապաշտությունը

ևս

կարող

է

տարբերվել

մշակույթից

մշակույթ:

Այնուամենայնիվ,

նյութապաշտական արժեքների գնահատումը անհատների շրջանում, որոնք
մեկ մշակույթից են, կարող է նույնքան տարբեր լինել, ինչպես տարբեր
մշակույթներում:

Օրինակ՝

գրաֆիկները

ցույց

են

տալիս,

որ

ԱՄՆ-ի

մասնակիցների շրջանում ստանդարտ շեղումն ավելի մեծ հենց իրենց
մասնակիցների շրջանում է, քան Կորեայի մասնակիցների հետ համեմատած:
Այս հետազոտության արդյունքները հաստատում են այն գաղափարը, որ
Շվարցի կողմից առանձնացված մարդկային հիմնարար արժեքները (1994)
կապված

էին

նյութապաշտության

հետ:

Նորաձևությունը

փոփոխող

ագենտներն ու նորաձևության հետևողները, նորաձևության սպառողների
խմբերը, որոնք հայտնի են իրենց սպառողական վարքի տարբերություններով,
նաև

առանձնանում

են

նյութապաշտական

արժեքներով

այնպես,

որ

նորաձևությունը փոփոխող ագենտներն առավել նյութապաշտական են, քան
նորաձևության հետևողները:

Պրակտիկ եզրակացություններ

Մարքետինգն ու գովազդն ազդում են անհատական ընտրությունների
վրա:

Համադրելով

Ռիչինզչ

և

Դոսոնի

(1992)

և

Ռոտցոլի

(1992)

հետազոտությունները՝ կարելի է եզրակացնել, որ նորաձևությունը փոփոխող
ագենտները

փնտրում

են

իմաստ

նորաձևության

ապրանքների

մեջ,

գնահատում են անհատական ընտրությունները այդ որոնման ընթացքում և
հիմնվում են արտադրողների ու վաճառողների վրա, որպեսզի վերջիններս
ներկայացնեն ապրանքների մեծ տեսականի, որից կարելի ընտրություն
կատարել:
Ինչպես երևում է արդյունքներից, էական տարբերություններ կան
Կորեայի և ԱՄՆ-ի սպառողների միջև նյութապաշտական տեսանկյունից: Այս
տարբերությունները կարող են բացատրվել նյութապաշտության հիմնական
մշակութային մոտիվացիաներով: Այս հետազոտությունը բացահայտեց, որ ի
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տարբերություն Կորեայի՝ ԱՄՆ-ի սպառողներն առավել բարձր միավորներ են
հավաքել

կենտրոնական ենթասանդղակում: Սա համադրելի է նախկին

հետազոտության հետ ( e.g. Schaefer et al., 2004), որը գտել էր, որ առավել
անհատականացված երկրների սպառողներն առավել նյութապաշտական են,
քան

այն

սպառողները,

մշակույթներից:

որոնք

գալիս

Այնուամենայնիվ,

են

սակավ

անհատականացված

հաջողության

և

երջանկության

ենթասանդղակներով Կորեայի սպառողներն առավել նյութապաշտական էին,
քան ԱՄՆ-ի սպառողները: Սա կարող է նշանակել, որ կոլեկտիվիստական
մշակույթները,

ինչպիսին

Կորեան

է,

որտեղ

արմատավորված

են

կոնֆուցիական ավանդական ավանդույթները, որոնք կենտրոնանում էին
հոգևոր արժեքների և ոչ թե նյութապաշտական արժեքների վրա, ազդվել են
արևմտյան կենսակերպի արժեքներից:
Համաձայն Գերի և Բելկի (1996)՝ ընդհանուր առմամբ սպառողական
մշակույթի տարածումը տեղի է ունեցել արևմտյան մշակույթներից արևելյան
մշակույթներ: Այնուամենայնիվ, չնայած արևմտյան ազդեցության տարածման՝
այժմ սպառողական մշակույթը ոչ նույնական է և անհամասեռ սոցիալական
փոփոխությունների, մոբիլության և գլոբալիզացիայի պատճառով: Այս փոփոխությունները ներկայիս աշխարհում խրախուսում են նյութապաշտություն՝
անկախ մշակույթից: Այսպիսով, ինչպես անհատականացված երկների սպառողները, ինչպիսին ԱՄՆ-ն է, այնպես էլ կոլեկտիվիստական երկրների սպառողները,

ինչպիսին

Այնուամենայնիվ,

Կորեան

է,

կարող

նյութապաշտության

են

լինել

նյութապաշտական:

արտահայտումն

այս

երկու

երկրներում տարբեր է, ինչպես ցույց է տալիս հետազոտությունը: Այս
արդյունքներն առաջարկում են, որ միջազգային կազմակերպությունները
կարիք ունեն հասկանալու և հարգելու բազմազանությունը և նյութապաշտական արժեքների կոմպլեքսայնությունը գլոբալ սպառողների շրջանում և
ունենալու մարքետինգային տարբեր ռազմավարություններ յուրաքանչյուր
մշակույթում: Օրինակ՝ ապրանքների գովազդումը՝ որպես հաջողության և
398

երջանկության

սիմվոլներ,

կարող

են

առավել

գրավիչ

լինել

Կորեայի

սպառողների, քան ԱՄՆ-ի սպառողների համար:

Հետագա հետազոտություններ
Հետագա հետազոտությունը կարող է օգնել հասկանալ այն հարցերը,
որոնք առաջացել են եզրակացություններից, և որոնք հակասում են առավել
վաղ

հետազոտություններին,

տարբերությունները:

Քանի

օրինակ՝
որ

այս

նյութապաշտության
հետազոտության

գենդերային

մասնակիցները

սահմանափակվում էին երկու երկրներով, հետագա հետազոտությունները
կարող են ներառել մասնակիցների առավել լայն բազմազանություն (օրինակ՝
տարիք, երկիր): Դրանք կարող են հստակեցնել նյութապաշտությանն առնչվող
որոշակի հարցեր: Հավելյալ միջմշակութային հետազոտությունների կարիք
կա, որպեսզի բացահայտվի նորաձևության բրենդային զգայունությունը կամ
նորաձևության բրենդային գիտակցությունը՝ կապված ինդիվիդուալիզմի և
կոլեկտիվիզմի հետ հատկապես այնպիսի տարածաշրջաններում, ինչպիսին
Չինաստանն ու Հարավային Աֆրիկան են, որտեղ նմանատիպ հետազոտությունների թիվը փոքրաթիվ է: Այլ կառուցակցումները, կապված նորաձևության
սպառողական վարքի հետ, կարող են ուսումնասիրվել՝ ելնելով նյութապաշտական համոզմունքներից: Օրինակ՝ Ռիչինսի (1994) հետազոտությունը՝
նյութապաշտական սպառողների և այն արժեքի վերաբերյալ, որ վերջիններս
տալիս են հանրայնորեն սպառվող իրերին, քանի որ դրանք խորհրդանշում
են հաջողություն և հեղինակություն, կարելի է ընդլայնել և ուսումնասիրել
առավել բարձր գնային շուկայի նորաձևության համար: Շուկայի շքեղ
բրենդների արտադրանքի 26%-ը կազմում են հագուստները, որոնք թոփ
ութնյակում նման ապրանքների առաջին տեղում են ( Tilley, 2001 ): Շքեղ
բրենդների սպառումը կարող է կապված լինել իշխանության արժեքի հետ:
Հիշելով, որ իշխանությունը ներառում է սոցիալական կարգավիճակի և
հեղինակության վերաբերյալ հակում, ինչպես նաև ցանկություն՝ վերահսկելու
մարդկանց և ռեսուրսները (օրինակ՝ փողի, հեղինակության և սոցիալական
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իշխանության միջոցով): Փառասիրությունը ևս մեկ կառուցակցում է, որը
կարող

է

կապված

Մասնավորապես
անհատները

լինել

նյութապաշտական

համոզմունքների

հետ:

փառասիրության ձեռքբերումը կարող է ընթանալ, երբ

ցուցադրում

են

նյութական

բարիքները,

որպեսզի

իրենց

ձեռքբերումը, հաջողությունը կամ սոցիալական կարգավիճակն ակնհայտ
դարձնեն ուրիշների համար ( Netemeyer et al., 1995 ): Ներկայիս հետազոտությունը հիմնվում է այն ենթադրության վրա, որ ԱՄՆ-ում ապրելու կամ
Կորեայում ապրելու դեպքում անհատները կրում են անհատականացված կամ
կոլեկտիվիստական արժեքներ: Կոլեկտիվիստական սանդղակի չափումը

(Trandis,

1995 )

վկայում

հետազոտությունը:

է,

որ

Նմանապես

այս

պնդումը

չնայած

կարող

կոնցեպտուալ

է

հզորացնել

տեսանկյունից

հետազոտության տվյալները համադրելի էին Շվարցի կողմից առանձնացված
հիմնական մարդկային արժեքներին (1994), մենք էմպիրիկորեն չենք չափում
այն մոտավորությունը, թե որքանով են մարդիկ հակված այդ արժեքներին:
Հետագա

հետազոտությունները

կարող

են

կիրառել

Շվարցի

«Արժեքի

հետազոտությունը», որը նախատեսված է ինչպես արևմտյան, այնպես էլ ոչ
արևմտյան մշակույթների համար:
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Media Effects: Advances in Theory and Research, edited by Jennings Bryant,
Dolt Zillmann
Մեդիա փրայմինգ

Դեյվիդ Ռոսկոս-Էոլդսեն, Ալաբամայի համալսարան
Բերվի Ռոսկոս-Էոլդսեն, Ալաբամայի համալսարան
Ֆրանցեսկա Դիլլման Քարպենտիե, Հյուսիսային Կարոլինայի
համալսարան

Ընդհանուր առմամբ մեդիա փրայմինգը առնչվում է ինչ-որ բան
բացահայտելու արդյունքում ձևավորված կարճաժամկետ ազդեցությանը, որը
կարող է ներգործել հետագա դատողությունների կամ վարքի վրա: Իհարկե,
այն, թե ինչ է նշանում «կարճաժամկետ», կարող է տարբերվել՝ կախված
հետազոտության ուղղվածությունից: Այս գրքի վերջին վերահրատարակությունում մենք պնդում էինք, որ մեդիա ազդեցության հետազոտությունը
փոփոխել է իր կիզակետը (ֆոկուսը) այն առումով, թե արդյոք մեդիա
փրայմինգը

գոյություն

փորձարկում:

Սա

ունի

շատ

ժամանակահատվածում

որպես

դեպի

կարևոր

բացակայում

որոշակի

միտում
էին

էր,

հստակ

տեսությունների
քանի

տեսական

որ

այդ

մոդելները

( Roskos-Ewoldsen, Roskos-Ewoldsen & Carpentier, 2002 ): Մինչդեռ կիզակետի
(ֆոկուսի) այդ փոփոխությունը հստակ էր նախորդ գլխում, իսկ վերջին
մոտեցումներում

հետազոտությունները

միտված

են

պարզելու

տարբեր

համատեքստերը, որոնցում տեղի է ունենում մեդիա փրայմինգը: Օրինակ՝
բռնության ազդեցության ուսումնասիրման կիզակետը (ֆոկուսը) փոփոխվել է
հեռուստատեսությունից և ֆիլմերից դեպի տեսախաղերը, որոնք համարվում
են

նոր

ազդեցության

կենտրոնանում

է,

թե

աղբյուր:
ինչպես

հեռուստակատակերգություններն
արդյունքների

վրա:

Վերջապես

Նմանապես
են

քաղաքական

ֆիլմերը,

ազդում

հեռուստասերիալները
քաղաքական

ռասայական
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փրայմինգը
և

փրայմինգի

կարծրատիպերի

մեդիա

փրայմինգի ազդեցությունը հիմնարար հետազոտական կիզակետ (ֆոկուս)
ունի այս ոլորտում:
Այսպիսով՝ մեդիա փրայմինգի ուսումնասիրությունը շարժվել է մեդիա
փրայմինգի գոյության կիզակետից դեպի մեդիա փրայմինգի գործառնում և
տարածվածության
քննարկում

ենք

աստիճանի
մեդիա

ուսումնասիրություն:

փրայմինգի

Այս

ուսումնասիրման

գլխում

երեք

մենք

հիմնական

ոլորտներ: Ապա կքննարկվեն փրայմինգի տեսական մոդելները: Որպես
ամփոփում՝ կներկայացվի այն փաստարկը, որ փրայմինգի ավանդական
հոգեբանական
ցանցային

բացատրությունները

մոդելների

(այսինքն՝

շրջանակներում)

փրայմինգ

հիշողության

սահմանափակում

են

մեր

առաջընթացը մեդիա փրայմինգի ընկալման գործում: Փոխարենը մենք
առաջարկում ենք կենտրոնանալ այն իրողության վրա, թե ինչպես են մարդիկ
մեկնաբանում մեդիա հաղորդագրությունները, և արդյունքում առաջացող
մենտալ

ներկայացվածությունները

կապահովեն

մեդիա

փրայմինգի

լավագույն բացատրությունը:

Մեդիա փրայմինգ հետազոտություն
Փրայմինգն այն էֆֆեկտն է, որն առաջանում է որոշակի ստիմուլի կամ
իրադարձության արդյունքում, առավել լայն սահմանումով՝ որոշակիորեն
հաջորդող ստիմուլ է: Երբ խոսքը գնում է մեդիայի մասին, փրայմինգն
առնչվում է այն արդյունքներին, որոնցով մեդիայի բովանդակությունը ազդում
է մարդկանց հետագա վարքի կամ դատողությունների վրա, որոնք առնչվում
են այդ բովանդակության հետ: Որոշակի մակարդակում բոլոր մեդիա
արդյունքները կարելի է դիտարկել որպես մեդիա փրայմինգի արդյունքում
համապատասխան վարք կամ դատողություններ իրականացնելու գործընթաց:
Այնուամենայնիվ,

նման

լայն

սահմանումը

չի

հետաքրքրում

ոչ

ոքի:

Փոխարենը կարևոր է հասկանալ, որ փրայմինգի ազդեցությունը ժամանակային տեսանկյունից սահմանափակ է: Օրինակ՝ մեդիա փրայմինգի այն
հետազոտություններում,

որոնք

բռնությանն
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են

վերաբերում,

հաճախ

ազդեցությունը

շուտ

է

վերանում

նույնիսկ

հենց

փորձարարական

պայմաններում ( Farrar & Krcmar, 2006, Josephson, 1987, Roskos-Ewoldson,

Klinger & Roskos-Ewodlson, 2007 ): Քաղաքական փրայմինգի պարագայում
ազդեցությունն ընդունված է համարել որպես տևական՝ մոտ երկու ամիս՝
քաղաքական գործչի մասին տեղեկատվություն տարածելուց հետո:
Ավելին, կարևոր է հասկանալ, որ մեդիայի բազմակի բնույթը մեր կյանքի
վրա ազդեցության հզոր գործիք է դառնում` ազդելով մեր մտածողության ու
գործունեության վրա: Հավանաբար իր բնույթի պատճառով քիչ թվով մեդիա
հետազոտողներ են հարցականի տակ են դրել մեդիա փրայմինգի գոյությունը,
փոխարենը մետավերլուծությունը աջակցում է ինչպես քաղաքական, այնպես
էլ բռնությանն առնչվող մեդիա փրայմինգ առկայությունը (Roskos-Ewoldsen,

2007),

թեպետ

մետավերլուծությունն

առաջարկում

է,

որ

դրանք

ֆունդամենտալ առումով տարբեր երևույթներ են:
Մեդիա փրայմինգի վերաբերյալ գրականության մետավերլուծությունը,
որը կիրառում է մեդիայի առավել ընդհանրական սահմանում, բացահայտել է
մեդիա փրայմինգի ընդամենը 63 տպագիր ուսումնասիրություններ ( Roskos-

Ewoldsen, 2007 ): Բռնության, քաղաքական և կարծրատիպային ազդեցության
ուսումնասիրությունները հաստատում են մեդիա փրայմինգի գոյությունը:

Մեդիա բռնություն և փրայմինգ

Ժոզեֆսոնը
ազդեցությունները

(1987)

ուսումնասիրել

երեխաների

վարքի

է

բռնի

վրա:

Այս

մեդիայի

փրայմինգի

հետազոտության

մեջ

հեղինակը հավաքագրել է երիտասարդ տղաների ագրեսիայի չափումներն
իրենց

ուսուցիչներից:

Տղաները

հեռուստահաղորդումներ,

որոնք

դիտում

էին

երկուսն

էլ

և՛

բռնի,

ունեին

և՛

ոչ

բռնի

համեմատական

հուզմունք, հաճույք վայելելու արժեքներ: Բռնի սեգմենտը ներառում է
անընդհատ իրենք իրենց հետ խոսողների կրկնվող կերպարներ, մինչդեռ ոչ
բռնի հաղորդումները չէին ներառում նման կերպարներ: Հեռուստահա403

ղորդումից առաջ և հետո,տղաների կեսը դիտում էին 30 վայրկյանանոց ոչ
բռնի

մուլտֆիլմ,

որում

պատկերը

«ձյան»

շերտով

ծածկված

վատ

արդյունքներով փակվում էր: Այս ֆիլմը ներկայացվում էր տղաներին,
որպեսզի նրանց մոտ զայրույթ առաջացնի իր տեխնիկական խնդրով:
Իրենց համար նշանակված ծրագրերը դիտելուց հետո տղաների հետ
հարցազրույց էր իրականացվում, որից հետո նրանց ուղարկում էին սպորտ
դահլիճ՝ հոկեյ խաղալու: Տղաները հերթով էին հոկեյ խաղում, և կարելի էր
դիտարկել, որ նրանք արտահայտում էին ագրեսիվ վարք, ինչպիսին այլ
տղաներին հրելն էր, այլ խաղացողներին հոկեյի ձողով հարվածելը կամ
տղաներին վիրավորական անուններ տալը: Խաղը երեք փուլից էր բաղկացած,
երեք րոպե խաղից հետո տղաները վերադառնում էին իրենց ուսուցիչների
մոտ:
Յոզեֆսոնը

(1987)

բացահայտել

է,

որ

բռնություն

պարունակող

հեռուստացույց դիտող տղաների մոտ առկա է սպորտային խաղի ժամանակ
առավել բռնի վարք դրսևորում (խաղի առաջին փուլում): Այս ազդեցությունն
ուժեղանում էր, երբ բռնություն պարունակող հաղորդումներին հաջորդում էր
զայրույթը: Ամեն դեպքում այդ ազդեցությունը միտում ուներ թուլանալու
ժամանակի հետ, քանի որ բռնության ծրագրավորումն ու ակնարկները չէին
ազդում ագրեսիայի ձևավորման վրա խաղի ավելի ուշ փուլերում այնքան
ուժեղ, որքան սկզբում:
Վերջերս

բռնության

մեդիա

փրայմինգի

հետազոտություններն

անդրադառնում են տեսախաղերին: Օրինակ՝ Քարնեգին և Անդերսոնը (2005)
փորձարկել են պարգևատրման և պատժի մեխանիզմների ազդեցությունը
բռնություն պարունակող տեսախաղերում մասնակցի հուզմունքի, կոգնիտիվ
ազդակների և վարքի վրա: Բոլոր երեք փորձերում ուսանողները բաժանվել են
երեք հիմնական փորձարարական պայմանների, որոնցից յուրաքանչյուրը
ներառում էր մրցակցային տեսախաղի տարբեր վերսիաներ ( Carmageddon 2 ):
Առաջին պայմանում անցորդներին և մրցակցող հակառակորդներին սպանելը
պատժվում

էր,

երկրորդում

դա

պարգևատրվում
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էր,

իսկ

երրորդում

անցորդներին և մրցակցող հակառակորդներին սպանելը հնարավոր չէր:
Առաջին փորձում բացահայտվել է, որ
անցորդներ

սպանվել են

չնայած նրան, որ առավել շատ

պարգևատրման

պայմանում,

քան

պատժման

պայմանում, այս երկու պայմանները ստեղծում էին միևնույն թշնամական
զգացումն ու գրգռումը: Երեք հետազոտությունների արդյունքում եզրակացությունն այն էր, որ բռնության պարգևատրումը վիդեո խաղերում կարող է
ավելացնել

ագրեսիվ

աֆեկտը,

ագրեսիվ

գիտակցական

ազդանշանների

հասանելիությունն ու ագրեսիվ վարքը, և այս ազդեցությունները միայն խաղի
մրցակցային

լինելու

արդյունք

չէին:

Երեք

փորձերի

արդյունքներն

առաջարկում են, որ ագրեսիվ գիտակցության փրայմինգը և ոչ թե աֆեկտն ու
գրգռումն են հանդիսանում ագրեսիայի ավելացման մեթոդ, երբ մասնակիցը
խաղում է բռնություն պարունակող տեսախաղեր: Փորձարարական այլ
հետազոտություններ ( Anderson & Murphy, 2003, Uhlmann & Swanson, 2004 )
սատարում են հիմնական եզրակացությունը, որ տեսախաղերը նպաստում են
ագրեսիայի առաջացմանը գոնե կարճ ժամանակահատվածով ( Anderson, 2004,

Anderson & Dill, 2000, Anderson & Murphy, 2003, Bensley & Van Eenwyk, 2001,
Williams & Skoric, 2005):
Այս

հետազոտությանը

համարժեք

Ռոկոս-Էուոլդսենի

մետավեր-

լուծությունը բացահայտել է, որ բռնության կամ բռնությանն առնչվող
հասկացությունների պատկերումը (օրինակ՝ զենքները) լրացնում են բռնությանը կամ ագրեսիային առնչվող հիշողության հասկացությունները: Տղաների
ագրեսիայի ուսումնասիրությունը ( Josephson, 1987 ) նաև առաջարկում է, որ
փրայմինգը կարող է փոփոխվել ժամանակի ընթացքում: Հաջորդ քննարկվող
մոտեցումը մեդիայի ազդեցությունն է քաղաքական նորություններ ներկայացնելիս:
Քաղաքական նորություններ և փրայմինգ
Քաղաքական փրայմինգի փորձարկումները կենտրոնանում են մեդիայի
կողմից ներկայացվող իրադարձությունների ազդեցության վրա, թե ինչպես են
մարդիկ

կշռում

տեղեկատվությունը,
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երբ

դատում

են

քաղաքական

գործիչների, մասնավորապես՝ նախագահի վերաբերյալ: Պատմականորեն,
այս ոլորտի մասնագետները կենտրոնացել են նախագահի վերաբերյալ գլոբալ
դատողությունների՝ որպես հիմնական փոփոխականի վրա: Այնուամենայնիվ,
ազդեցության տեսանկյունից, եթե մեդիան հիմնականում կենտրոնանում է
ներքին խնդիրների վրա, ապա դատողությունները, թե ինչպես է նախագահը
լուծում ներքին խնդիրները, պետք է առավել մեծ կշիռ ունենան մարդկանց
կողմից նախագահի ընդհանուր գնահատման վրա՝ համեմատած այն դեպքերի
հետ,

որտեղ

միջազգային

նորությունները

առաջնային

ֆոկուս

ունեն

մեդիայում: Կարևոր է նշել, որ քաղաքական փրայմինգի ուսումնասիրությունը
պետք է կենտրոնանա այն տիպի տեղեկատվության վրա, որը կիրառվում է
մարդկանց կողմից դատողություններ իրականացնելիս, և թե որքանով է այդ
տեղեկատվությունը

հիմնվում

կամ

կշռվում

դատողություններ

իրականացնելիս:
Դասական

ուսումնասիրությունում

Քրոսնիկն

ու

Քինդերը

(1990)

հանրային գնահատումների միջոցով չափել են փրայմինգի ազդեցությունը
նախագահ Ռեգանի ընդհանուր գործունեության վրա Իրան-Քոնտրա դեպքի
մեդիա ներկայացման ժամանակ: Կիրառվել են 1986 թվականի ազգային
ընտրությունների հետազոտության տվյալները: 1986 թվականին Միչիգանի
համալսարանի քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնն իրականացրել
է երկարատև դեմառդեմ հարցազրույցներ չափահաս հարցվողների հետ,
որոնք պատահականորեն ընտրվել էին ընդհանուր բնակչությունից: Հարցման
մեջ ներգրավված 1086 քաղաքացիներին հարց է առաջադրվել գնահատել
նախագահ

Ռեգանին՝

հաշվի

առնելով

ինչպես

նրա

գործունեությունը

միջազգային հարաբերություններում, այնպես էլ ներքին քաղաքականությունում և հանրայնացված այլ հարցերում: Հարցազրույցներն իրականացվել են
ինչպես մինչև 1986 թվականի նոյեմբերի 25-ը՝ այն օրը, երբ Գլխավոր
դատավորը հանրայնորեն հաստատեց Իրանին զենքի վաճառքը և դրան
հաջորդող շահույթի փոխանցումը Քոնտրասին, ինչպես նաև դրանից հետո:
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Հետազոտությունը կենտրոնանում էր մարդկանց՝ Ռեգանի հետ կապված
տեսակետների վրա (ընդհանուր գործունեություն, կոմպետենտություն և
ինտեգրվածությունը) և՛ միջազգային հարաբերությունների իրականացման
(Քոնտրաս և Կենտրոնական Ամերիկա, ներփակվածություն և ԱՄՆ-ի ուժը
արտաքին քաղաքականությունում), և՛ ներքին քաղաքականության (ազգային
տնտեսություն, սևամորթներ աջակցություն) առումով: Քրոսնիկն ու Քինդերը
(1990)

համեմատել

են

իրադարձությունից

արձագանքները,

առաջ

և

հետո,

որոնք

տրվել

Իրան-Քոնտրա

են

փրայմինգի

հայտարարությունը,

որպեսզի տեսնեն՝ արդյոք արտաքին կամ ներքին քաղաքականության
խնդիրները նպաստել են նախագահ Ռեգանի ընդհանուր գնահատականի
վրա: Մինչև փրայմինգի իրադարձությունը ներքին խնդիրները հիմնականում
կանխատեսում

էին

Ռեգանի

գնահատականը,

ավելի

քան

արտաքին

խնդիրները: Փրայմինիգ իրադարձությունից հետո հակառակը՝ արտաքին
քաղաքականության

խնդիրներն

էին

ընկալվում

ճշմարիտ,

հատկապես

նրանք, որոնք կապված էին Կենտրոնական Ամերիկայի հետ, առավելապես
կանխատեսում էին Ռեգանի գնահատականները, քան թե ներքին խնդիրները:
Այս հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ քաղաքական իրադարձությունների
ներկայացումը կարող է ազդել այն տեղեկատվության վրա, որ մարդիկ
կիրառում են նախագահական գործունեության գնահատման շրջանակներում:
Քաղաքական փրայմինգի վերջին հետազոտությունները կենտրոնանում
են

քաղաքական

փրայմինգի

սահմանների

վրա:

Օրինակ՝

հետազո-

տությունները վերջերս ցույց են տվել, որ ֆիլմերը, քրեական դրամաներն և ուշ
երեկոյան հեռարձակվող թոք շոուները կարող են առաջացնել քաղաքական
փրայմինգ: Նմանապես այլ հետազոտություններ բացահայտել են, որ մեդիան
կարող է ազդել ոչ միայն նախագահի, այլև քաղաքական գործիչների
գնահատման գործընթացի վրա: Ավելին, պարզ և ծանոթ թեմաները (ինչպիսիք
են սովորական տնտեսական միտումները կամ այդ բնույթի խնդիրները)
առավել հակված
համակարգային

են ազդելու նախագահի գնահատման, քան առավել
խնդիրների

(ինչպիսիք
407

են

ներքին

կամ

արտաքին

քաղաքականությունը) վրա: Այնուամենայնիվ, շատ քիչ տեղեկատվություն
կա, թե ինչպես է մեդիան ազդում տարբեր երկրներում ( Brewer, Graf & Willnat,

2003):
Ի հավելումն սրան՝ առկա է աճող կենտրոնացում քաղաքական
փրայմինիգի

հետազոտությունների,

մասնավորապես

տեղեկատվության

տիպերի վրա, և թե ինչ տիպի տեղեկատվություն են մարդիկ կիրառում, երբ
մեդիան ազդում է իրենց վրա ( Kim & McCombs, 2007, Kim, Sheufele & Shanahan,

2002): Օրինակ՝ քաղաքական փրայմինգը սովորաբար ներկայացվում է որպես
«հիդրավլիկ մոդել», որտեղ մեդիան ազդում է մարդկանց վրա, որ նրանք
հավատան

որոշակի

տիպի

տեղեկատվության

անգամ

մրցակցող

տեղեկատվությունների առկայության պարագայում: Առաջին Պարսից ծոցի
պատերազմի քաղաքական փրայմինիգ հետազոտությունը բացահայտել է, որ
տեղեկատվության տիպերը, որոնք կիրառվում են, առավել կոմպլեքսային են,
քան հիդրավլիկ մոդելն է առաջարկում:

Փոխանակ կիրառվեին որոշակի

տեղեկատվական սահմանափակումներ, երբ խոսքը գնում էր նախագահի
մասին դատողություններ իրականացնելուն, Կիմը բացահայտել էր, որ
նորություններն

ավելացրել

էին

տեղեկատվության

վարիացիան,

որը

կիրառվում էր մարդկանց կողմից որոշակի ուշադրություն գրավելու համար:

Մեդիա փրայմինգ և կարծրատիպեր
Մեդիա փրայմինգն ու կարծրատիպերը փրայմինգի ուսումնասիրման
առավել նոր ոլորտ են: Հետազոտությունների մեծ մասը զբաղվում է տարբեր
կարծրատիպերի

վերաբերյալ

մեդիայի

ազդեցություններով,

այդ

թվում՝

գենդերային ( Hansen & Hansen, 1988, Hansen & Krygowski, 1994 ) և ռասայական
կարծրատիպերը ( Oliver, Ramasubramanian

& Kim, 2007, Power, Murphy &

Coover, 1996): Հետազոտության այդ ոլորտներն էապես աճել են վերջին վեց
տարիների

ընթացքում,

ընկալումները

որտեղ

միջանձային

դիտարկվում

պայմաններում,

են

ինչպես

այնպես

էլ

անհատների
անհատները

մեդիայում և քաղաքական դատողություններ իրականացնելիս ( Oliver 2007 ):
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Հետազոտությունը, որը ներառում է միջանձնային համատեքստում
անհատների

ընկալումները,

կիրառել

է

ռոք

երաժշտությունը

որպես

փրայմինգ: Ռոք երաժշտության այն տեսահոլովակների ազդեցությունը,
որոնք

պատկերում

կերպարներ,

են

հանգեցրել

կարծրատիպային

կանանց
են

և

տղամարդկանց

տղամարդու

և

կնոջ

( Hansen

տպավորությունների

կարծրատիպային

վերաբերյալ

&

Hansen,

առավել

1988 ):

Մասնավորապես,մասնակիցները ընկալում էին կնոջը որպես սակավ գերակա
այս ռոք տեսահոլովակի դիտելուց հետո, քան մինչ այդ, երբ դիտում էին ռոք
տեսահոլովակներ,

որոնք

չէին

ներառում

կարծրատիպային

կերպարա-

վորումներ:
Անհատների

պատկերացումների

վրա

կենտրոնացումը,

ինչպես

բացահայտել է Փաուերը (1996), ցույց է տալիս, որ թերթում կարծրատիպային
տեղեկատվության ընթերցումը աֆրոամերիկացիների կամ կանանց մասին
ազդում

է

այդ

թիրախային

խմբին

առնչվող

հետագա

մեդիա

իրադարձությունների մասին դատողություններ անելիս, անգամ երբ այդ
իրադարձությունները կապակցված չեն: Օրինակ՝ կանանց մասին համադիր
կարծրատիպային

մոտեցումները

արժանահավատությունը

Քլարենս

ավելացրին
Թոմասի

Անիտա

սեռական

Հիլլի

ոտնձգության

դատավարության ժամանակ, մինչդեռ կարծրատիպային պատկերացումները
նվազեցրին Հիլլի հավաստիության մակարդակը ( Brown Givens & Monahan,

2005, Monahan, Shtrulis & Browns Givens, 2005 ):
Ինչ վերաբերվում է կասկածելի անհատների ընկալումներին, մի շարք
հետազոտություններ

բացահայտել

են,

որ

մեդիան

ստեղծում

է

բռնաբարությանն առնչվող առասպելներ, օրինակ՝ իբր կանայք հաճույք են
ստանում բռնաբարությունից, ինչը կարող է հետագայում ազդել զոհին կամ
պաշտպանյալին

բռնաբարության

դատի

ժամանակ

ընկալելիս

( Intons-

Peterson, B. Roskos-Ewoldson, Thomas, Shirley & Blut, 1989, Malamuth, & Check,
1985) : Մասնավորապես տղամարդիկ, որոնք առավել հակված են հավատալու
բռնաբարության վերաբերյալ առասպելներին, առավել քիչ են հավատում, որ
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տղամարդը մեղավոր է ներկայացված բռնաբարության համար և անգամ եթե
մեղավոր է, նրան առաջարկում են առավել քիչ ժամանակահատված բանտում՝
ի

հակադրություն

այդ

առասպելներին

չհավատացողների:

Ուսումնա/-

սիրության հետաքրքիր դաշտ է ներկայացնում այն հանգամանքը, թե ինչպես
է աֆրոամերիկացիների ներկայացվածությունը նորություններում ազդում
տարբեր հիմնահարցերի շուրջ մարդկանց դիրքորոշումների վրա ( Oliver

2007): Օրինակ՝ Դիքսոնը (2006) բացահայտել է, որ մասնակիցներն առավել
հակված

էին

պաշտպանելու

նորություններ,

որոնցում

մահվան

դատավճիռը,

կասկածյալի

դերում

երբ

դիտում

էին

աֆրոամերիկացի

էր

ներկայացվում, քան երբ դիտում էին նորություններ, որոնցում մեղադրյալի
ռասան չէր նշվում (Dixon, 2007 ): Նմանապես Աբրահամն ու Ապպիահը (2006)
բացահայտել են, որ աֆրոամերիկացիների նկարների ներառումը քրեական
նորություններում

լրացնում

են

աֆրոամերիկացիների

ռասայական

կարծրատիպը հատկապես հանցագործության կամ կրթական քաղաքականության ոլորտում (Richardson, 2005): Այս հետազոտությունները ցույց են
տալիս նաև, որ աֆրոամերիկացիների պատկերումը նորություներում կարող
է ձևավորել կարծրատիպեր, որոնք հետագայում ազդում են քաղաքականության հիմնհարցերի վերաբերյալ դատողությունների վրա. Դոմկեն,
ՄքՔոյն ու Թորրեսը (1999) բացահայտել են, թե ինչպես է քաղաքական
հիմնահարցի

(միգրացիա)

վերաբերյալ

ֆրեյմավորված

նորությունը

(պատմություն, որը կարող է կենտրոնանալ տնտեսական ազդեցությունների
վրա՝

ի

հակադրություն

էթնիկ

միգրացիայի)

ազդում

ռասայական

կարծրատիպերի ձևավորմանը մեքսիկացիների վերաբերյալ, որոնք անգամ
չէին

էլ

ներկայացվել

այդ

պատմության

մեջ:

Այս

ակտիվացված

կարծրատիպերը կարող են հետագայում ազդել համապատասխան քաղաքական

դատողություններ

իրականացնելիս,

ինչպիսիք

են

միգրացայի

ազդեցությունը տնտեսության վրա ( Domke, 2001 ):
Փրայմինգի՝ առողջական ոլորտի վրա տարածվելու վերաբերյալ մի շարք
ուսումնասիրություններ են առկա, որոնք ցույց են տալիս, որ գովազդները
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կարող են ձևավորել կարծրատիպեր: Օրինակ՝ Փեչմանն ու Ռաթնեշվորը
(1994) ազդեցության են ենթարկել դեռահասներին, որոնց վրա ներգործում էին
ծխելու

դեմ

գովազդները:

Հետազոտողները

կենտրոնանում

էին

այն

հանգամանքի վրա, թե ինչքան անհրապույր է ծխելը (օրինակ՝ հոտավետ է):
Ծխախոտի գովազդները կամ վերահսկող գովազդները ներառված էին այդ
տարիքին համապատասխանող ամսագրերում: Ամսագրերը նայելուց հետո
դեռահասները կարդում էին մի դեռահասի պատմություն, որը կամ ծխել է,
կամ չի ծխել: Ծխելուն դեմ գովազդն առաջացնում էր առավել բացասական
դատողություններ այն դեռահասի մասին, որը ծխում է՝ համեմատած մյուս
գովազդի

հետ:

Ավելին,

ծխող

դեռասին

առնչվող

դատողությունները

համապատասխանում էին ծխելու վերաբերյալ մասնակիցների կարծրատիպերին (օրինակ՝ ոչ հասունության կամ ընդհանուր զարգացվածության
բացակայություն) ( Pechmann, Zhao, Goldberg & Reilbling, 2003 ):
Ինչպես մնացած բնագավառներում, կարծրատիպերի բնագավառում
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեդիան կարող է ստեղծել
կարծրատիպեր, և այդ ստեղծված կարծրատիպերն ազդում են մարդկանց
ընկալումների վրա: Կարծրատիպերի մեդիա փրայմինգի հետազոտությունն
ավելացնում
փրայմինգի

է

մեր

գործիքի

վստահությունը
հաստատման

մեդիայի՝

որպես

գաղափարի

հետ,

ընդհանրական
քանի

որ

այս

հետազոտությունը վալիդացնում է, որ մեդիան կարող է գործել որպես
յուրահատուկ հետազոտական բնագավառ, իսկ մեդիայի տարբեր տեսակները
(օրինակ՝ գովազդներ, ռոք երաժշտության տեսահոլովակներ, թերթեր) կարող
են գործել որպես փրայմներ: Ցավոք, այս ոլորտի ոչ մի հետազոտություն չի
կենտրոնանում

կարծրատիպերի

մեդիա

փրայմինգի

վարքային

դրսևորումների վրա, չնայած Թեչմանի ու Ռաթնեշվարի հետազոտության
համաձայն՝ ստեղծված կարծրատիպերն ազդում են դեռահասների՝ ծխելու
մտադրության վրա:
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Եզրակացություն
Մեդիա փրայմինգի ուսումնասիրությունները ներկայումս մասնատված
են:

Հստակ

է,

որ

մեդիան

գործում

է

որպես

փրայմ.

մի

շարք

հետազոտություններ ցույց են տալիս, իսկ մետավերլուծությունը հաստատում
է, որ մեդիան ազդում է հետագա դատողությունների և վարքի վրա: Ավելին,
մեդիան գործում է որպես փրայմ մի շարք բնագավառներում տարբեր
ուղղվածություններով:

Մասնավորապես

մեդիա

փրայմնիգին

ուղղված

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեդիան կարող է ստեղծել
ագրեսիվ մտքեր և զգացմունքներ

( Anderson, 1997, Anderson, Anderson

Deuser, 1996, Bushman & Geen, 1990 ),

&

ագրեսիվ վարք ( Bushman, 1995,

Josephson, 1987 ), տեղեկատվություն ու չափանիշներ, որոնք մենք կիրառում
ենք նախագահին գնահատելիս ( Iyenga & Kinder, 1987, Iyengar, Kinder, Peters

& Krosnic, 1984, Iyegar, 1982, Iyengar & Simon, 1993, Krosnikck & Brannon, 1993,
Krosnick & Kinder, 1990, Pan & Kosicki, 1997 ) և տարատեսակ կարծրատիպեր,
որոնք ազդում են, թե ինչպես ենք մենք դատում կարծրատիպացված խմբի
անդամների մասին

( Handsen & Hansen, 1988, Hansen & Krygowski,

1994,

Malamuth & Check, 1985, Pechmann, 2001, Power, 1996, Wyer, 1985 ):
Դժբախտաբար, շատ քիչ կենտրոնացում է եղել մեդիա փրայմինգ
երևույթի կոգնիտիվ մեխանիզմների ու գործընթացների ընկալման վրա: Բացի
այդ՝ շատ քիչ բացատրություններ կան մեխանիզմների վերաբերյալ, որոնցով
մեդիան գործում է որպես փրայմ՝ տարբեր բնագավառներում տարբեր
կերպով: Այնուամենայնիվ, դա կարևոր է, քանի որ ինչպես նշվում է ՌոսկոսԷուոլդսենի մետավերլուծությունում, բռնության փրայմինգը և քաղաքական
փրայմինգը տարբեր երևույթներ են: Այն պարզ պատճառով, որ երկուսն էլ
«փրայմինգ» են կոչվում, չի նշանակում, որ դրանք նույն երևույթներն են: Ամեն
դեպքում

ոչ

մի

բնագավառների

քայլ
մեդիա

չի

ձեռնարկվել,

փրայմինգին

որպեսզի

ուղված

համադրվեն

տարբեր

ուսումնասիրությունները:

Այնուամենայնիվ, մեդիա փրայմինգի մոդելներն ունեն ընդհանուր կիրառում,
օրինակ՝ փրայմինգի ուսումնասիրությունը հոգեբանություն մեջ:
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Հաջորդ

հատվածում

մենք

հակիրճ

կներկայացնենք

փրայմինգի

հոգեբանական ուսումնասիրության նախադրյալները, ապա կքննարկենք
յուրաքանչյուր բնագավառին բնորոշ մեդիա փրայմինգի մոդելները:

Փրայմինիգի մոդելները
Փրայմինիգ գործընթացներն առաջին անգամ կիրառվել են կոգնիտիվ
հոգեբանությունում՝ հիշողության մեջ տեղեկատվության կառուցվածքն ու
ներկայացումը բացատրելու համար ( Anderson, 1983): Հիշողության ցանցային
մոդելները

ենթադրում

են,

որ

տեղեկատվությունը

տեղակայվում

է

հիշողության մեջ հանգույցների տեսքով, որտեղ յուրաքանչյուր հանգույց
նեկայացնում է որոշակի հասկացություն: Ավելին, այս հանգույցները կապված
են հիշողության հարակից հանգույցների հետ ասոցացատիվ ուղիներով:
Հիշողության ցանցային մոդելի հավելյալ ենթադրություններից մեկն էլ այն է,
որ

յուրաքանչյուր

հանգույց

ունի

ակտիվացման

շեմ:

Եթե

հանգույցի

ակտիվությունը գերազանցում է իր շեմը, ապա հանգույցն այրվում է: Երբ
հանգույցն այրում է, այն կարող է ազդել ասոցիատիվ կերպով կապակցված
այլ

հանգույցների

ակտիվացման

մակարդակի

վրա:

Ակտիվացման

տարածման հետևանքներից մեկը կարող է լինել այն, որ հարակից հանգույցն
արդեն ավելի քիչ ակտիվացման կարիք կունենա այրվելու համար: Լրացուցիչ
ակտիվացիա կարող է ավելանալ այլ հարակից հանգույցների ակտիվացիայի
տարածման արդյունքում կամ միջավարային ներդրումից: Ակտիվացիայի
տարածման տիպիկ վարքային արդյունքն այն է, որ բառի արտասանությունը
կամ դրա վերաբերյալ դատողությունը ավելի արագ է տեղի ունենում, երբ այն
հաջորդում է հարակից բառին, քան երբ հաջորդում է ոչ հարակից բառին: Կամ
առնչվող որոշակի բառ արտասանելն ավելի արագ է ստացվում, եթե մինչ այդ
պահը հարակից բառեր են արտասանվել: Եվ վերջնական ենթադրությունը
հիշողության

ցանցային

մոդելի

վերաբերյալ

այն

է,

որ

հանգույցի

ակտիվացման մակարդակը կարող է փոփոխվել ժամանակի ընթացքում, եթե
ակտիվացման հավելյալ ռեսուրսներ առկա չեն: Ի վերջո չստանալով հավելյալ
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ակտիվություն՝ հանգույցի ակտիվացման մակարդակը վերադառնում է իր
հանգստի ռեժիմին և չի դիտարկվում ակտիվացման համար: Կիրառելով
փրայմինիգ գործընթացի թիրախային բառը կապակցված կամ չկապակցված
բառի հետ՝ ի սկզբանե զարգացվել է հիշողության

ցանցային

մոդելի

ենթադրությունները փորձարկելու և ոչ թե բացատրելու տեսությունը:
Կոգնիտիվ

և

սոցիալական

հետազոտությունները

ցույց

հոգեբանների

են

տալիս

կողմից

փրայմինգի

իրականացված
երկու

կարևոր

բնութագրիչները: Առաջին, փրայմինգի ազդեցությունը թիրախային վարքի
կամ մտքի վրա ունի երկակի գործառույթ ինչպես ինտենսիվության, այնպես էլ
վերջինիս ժամկետի առումով ( Higigns, Bargh & Lombarid, 1985 ): Փրայմի
ինտենսիվությունն

առնչվում

է

նաև

փրայմի

հաճախականությանը

(մեկանգամյա ազդեցություն, թե կարճ հինգանգամյա կիրառություն) և
փրայմի տևողությանը: Առավել բարձր ինտենսիվություն ունեցող փրայմները
ստեղծում

են

առավել

ընդարձակ

փրայմինգ

ազդեցություններ,

և

այս

ազդեցությունները ավելի ուշ են վերանում, քան սակավ ինտեսիվություն
ունեցող փրայմները ( Higgins): Ժամկետն առնչվում է ժամանակային բեկմանը
փրայմի ու ազդեցության միջև: Վերջերս տեղ գտած փրայմները կարող են
ստեղծել առավել մեծ փրայմինգ ազդեցություններ, քան ժամկետային առումով
հեռավոր փրայմները:
Փրայմինգի երկրորդ կարևոր բնութագրիչն այն է, որ փրայմինգի
ազդեցությունը

ժամանակի

հետ

վերանում

է:

Լեզվական

որոշումների

կայացման գործողություններում (օրիակ՝ որոշելը, թե արդյոք թիրախը բառ է,
թե ոչ) փրայմի ազդեցությունը վերանում է

700

միլիվայրկյանում

(Fazio,

Sanbonmatsu & Powell, 1986, Neely, 1977 ): Գործողություններում, որոնք
ներառում են դատողություններ կամ սոցիալական ազդակների գնահատում,
փրայմինգի

ազդեցությունը

վերանում

է

ժամանակի

հետ,

չնայած

ազդեցությունն ինքնին առավել ուշ է վերանում ( Srull & W6er, 1979, 1980 ): Այս
փորձերում փրայմինիգ ազդեցությունը կարող է տևել 15-20 րոպե, բայց
հնարավոր է, որ ձգվի մինչև մեկ ժամ ( Srull & Wyer, 1979 ):
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Սրուլն

ու

Ուայերը

բացահայտել

են

փաստ,

որ

փրայմինգի

արդյունքները ազդեցություն են ունեցել դատողությունների վրա 24 ժամ անց:
Այնուամենայնիվ, մենք չգիտենք օրինակի կրկնման դեպքեր: Փրայմինգի
ազդեցության

վերջին

առավելագույնը

15-20

հետազոտությունները
րոպե

տևողությամբ

ցույց

են

տալիս,

ազդեցությունն

է:

որ

Ինչպես

նախկինում է նշվել, փրայմինգի ազդեցության տևողությունը համապատասխանում է նման ժամանակային հատվածների:
Այս

ամենին

ազդեցությունները,

զուգահեռ,
որոնք

կարևոր

է

տարբերակել

ժամանակավորապես

հասկացության հասանելիությունը հիշողությունից՝

փրայմինգի

ավելացնում

են

խրոնիկ հասանելիութ-

յունից: Խրոնիկ հասանելիությունն առնչվում է այն հասկացություններին,
որոնք միշտ շատ հասանելի են հիշողությանը ( Bargh, Bond, Lambordi & Tota,

1986, Fazio,

1986, Higgins, King, & Mavin 1982 ): Դիրքորոշումների

բնագավառում ինչ-որ մեկի դիորքորոշումը խավարասերների նկատմամբ
խրոնիկ կերպով հասանելի է հիշողությունից: Մյուս կողմից, ինչ-որ մեկի
դիրքորոշումը տիբեթյան սննդի նկատմամբ խրոնիկ առումով հասանելի չէ:
Խրոնիկ հասանելի հասկացությունները կարող են ազդել այնպես, որ
ժամանակավորապես առավել հասանելի դառնան ( Bargh, 1986, Roskos-

Ewoldsen, 2007 ): Ամեն դեպքում առանց որոշակի վերագործարկման, անգամ
խրոնիկ

առումով

հասանելի

հասկացությունները

դառնում

են

սակավ

հասանելի ժամանակի ընթացքում ( Grant & Logan, 1993 ):
Վերադառնալով փրայմինգի բնույթին՝ Ռոսկոս-էուլդսենն անդրադարձել է նրան՝ արդյոք առավել ինտենսիվ փրայմներն առաջացնում են առավել
լայն փրայմինգ ազդեցություններ, և արդյոք փրայմինգի ազդեցությունն
անհետանում

է

ժամանակի

ընթացքում:

Առաջին

հերթին,

մետավերլուծությունում ներգրավված ոչ մի հետազոտությունը չի ներառում
փրայմինգ

ազդեցությունների,

արդյունքների

ժամանակի

ուղղակի

փորձարկում: Ոչ մի հետազոտություն չի դիտարկել մեդիա բռնության փրայմի
և ագրեսիվ վարքի միջև ժամանակահատվածը, որպեսզի բացահայտվի, թե
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ագրեսիվ վարքը միտում ունի նվազելու փրայմից երկար ժամանակահատված
անցնելու արդյունքում, թե՝ ոչ: Ամեն դեպքում Ռոսկոս-Էուոլդսենը (2007)
մեդիա փրայմինգի հետազոտություններում բացահայտել է, որ փրայմինիգի
ազդեցությունները ժամանակի ընթացքում վերանում են: Չնայած մեդիա
փրայմինգի ազդեցության նվազումը վիճակագրական նշանակալիություն
չունի:
Երկրորդ, հետազոտություններից ոչ մեկն ուղղակիորեն չի փորձարկում
փրայմի արդյունավետության ազդեցությունը հետագա ագրեսիվության վրա:
Մետավերլուծությանը սատարում է այն ենթադրությունը, որ մեդիա փրայմը
պետք է ուժեղանա, երբ այն ունի առավել մեծ արդյունավետություն: Օրինակ՝
մեդիա փրայմը, որը տևել է 5-20 րոպե, կարող է ունենալ առավել ուժեղ
ազդեցություն, քան մեդիա փրայմը, որը տևել է 5 րոպեից ավելի քիչ: Մյուս
կողմից, մեդիա փրայմինիգ ազդեցությունը, որը մեդիա կազմակերպության
արդյունք

է

(օրինակ՝

Պարսից

ծովի

պատերազմի

ծածկույթը),

որը

ամենաերկար տևողությունն ուներ (ամենաբարձր արդյունավետություն),
նշանակալիորեն

փոքր

է,

քան

ավելի

կարճ

տևողության

փրայմինգ

ազդեցությունները: Այնուամենայնիվ, փրայմինգ իրադարձության և փրայմ
ազդեցությունների
քարոզչական

չափումների

միջև

տարբերությունն

ուսումնասիրություններում,

հետազոտություններում,
իրադարձության

և

հետևապես

փրայմ

քան

առկա

էֆեկտների

մեդիա
է

առավել

փրայմինիգի

շփոթմունք

չափման

մեծ

միջև

է
այլ

փրայմինիգ

տարբերության

պատճառով:
Վերջերս Քարպենտիեն, Ռոսկոս-Էուոլդսենը և Ռոսկոս-Էուոլդսենը
փորձարկել են ժամանակային ընթացքն ու փրայմի արդյունավետությունը
քաղաքական

փրայմինգի

համատեքստում:

Այս

ուսումնասիրությունում

ուսանողները կարդում էին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի մասին պատմական
ակնարկ: Այնուհետև մասնակիցների մի կեսին խնդրում էին պատմել
տպավորությունները Ռեյգանի մասին անմիջապես հոդվածն ընթերցելուց
հետո, իսկ երկրորդ կեսին՝ 30 րոպե հետ: Հետո մասնակցիները լրացնում էին
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նախագահ Ռեյգանին առնչվող ռեյտինգավորման թերթիկը: Քննադատական
արդյունքը ներառում էր, թե ուսանողների կողմից Ռեգանի տնտեսական
քաղաքականության գնահատումը ինչքանով լավ էր կանխատեսում իրենց
նախկին

նախագահի

ընդհանուր

քաղաքականության

գնահատումը:

գնահատումները

Ռեգանի

կանխատեսում

տնտեսական
էին

նախկին

նախագահի ընդհանուր գնահատականը, բայց ընդհանուր առմամբ կապի
ուժգնությունը կապված էր ժամանակի ընթացքի հետ: Ռեգանի տնտեսական
քաղաքականության
գնահատականի

վերաբերյալ

կապը

ավելի

դատողությունների
թույլ

էր

և

որոշակի

նրա

ընդհանուր

դադարից

հետո

մասնավորապես ընթերցողների համար, որոնք կարդացել էին Ռեգանին
առնչվող

հատվածը

դատողությունները՝

և
ի

որոշ

ժամանակ

տարբերություն

անց

նրանց,

նոր

ներկայացրել

ովքեր

անմիջապես

արձագանքել էին:
1991 թվականի Պարսից ծոցի պատերազմին առնչվող փրայմինգի
ազդեցությունների
ենթադրելու,

կրկնակի

որ

վերլուծությունը

կան

ազդեցություններ,

որոնք

ազդեցություններից,

քաղաքական
տարբերվում

ինչը

ցույց

է

նույնպես

թույլ

փրայմինգի
են

տալիս

առավել

է

տալիս

կարճաժամետ
երկարաժամկետ

ժամանակային

ընթացքի

կարևորությունը փրայմինգի իրադարձության ու դատողության միջև (Althaus

& Kim, 2006, Kim, 2005):
Ընդհանուր

առմամբ,

հետազոտության

մատնանշում են փրայմինգի ժամանակային

տարբեր

ուղղությունները

ընթացքի կարևորությունը:

Մետավերլուծությունն ապացուցում է, որ մեդիա փրայմինիգի կարճատև և
երկարտև

ընթացքը

կարող

է

տարբերվել

փրայմինգի

մեխանիզմների

ազդեցության տեսանկյունից: Նմանապես Քարպետիեի (2008) բացահայտումներն ու Պարսից ծոցի պատերազմին առնչվող փրայմինգի ազդեցությունների
կրկնակի վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ մեդիա փրայմինգի մոդելները
պետք է ներառեն ժամանակը՝ որպես հիմնարար փոփոխական:
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Այդպիսով, որպեսզի մեդիա փրայմինգի մոդելներն ադեկվատ լինեն,
նրանք

պետք

է

ներառեն

ժամանակը,

ինչպես

նաև

փրայմի

արդյունավետությունը: Իհարկե, նրանք պետք է նաև կարողանան բացատրել
գործող

մեդիա

փրայմինգի

արդյունքները:

Օրինակ՝

հոգեբանական

գիտափորձերի արդյունքում բացահայտվել է, որ քաղաքական փրայմինգի
ազդեցություններն

առավել

երկարատև

են,

քանի

տիպիկ

փրայմինգի

ազդեցությունները ( Iyengar & Simon, 1993, Krosnick & Brannon, 1993, Pan &

Kosicki, 1997, Roskos- Ewoldsen, 2007 ):
Հաջորդ հատվածում մենք կքննարկենք յուրաքանչյուր բնագավառում
առկա փրայմինգի մոդելները՝ կենտրոնանալով նրանց՝ մեդիա փրայմինգի
երկու բնութագրիչները կարողության վրա՝ միավորելու (ժամանակային
ընթացքի և փրայմի արդյունավետություն) և բացատրելու մեդիա փրայմինգի
արդյունքները:

Մեդիա բռնության փրայմինգի մոդելները
Մեդիա բռնության հետևանքների ամենահիմնարար բացատրությունը
Բերկովիցի (1994, 1990, 1994, 1997) նեոասոցացիոնիստական մոդելն է:
Բերկովիցի մոդելը ծագում է փրայմինգի ցանցային մոդելներից: Մոդելի
հիպոթեզն այն է, որ բռնության ներկայացումը մեդիայում ակտիվացնում է
թշնամական և ագրեսիային առնչվող հասկացությունները հիշողության մեջ:
Հիշողության

մեջ

այս

ընկալումների

ակտիվացումն

ավելացնում

է

հավանականությունը, որ անհատը կներգրավվի ագրեսիվ վարքում, և որ
ուրիշների վարքը կմեկնաբանի որպես ագրեսիվ կամ թշնամական: Առանց
հետագա ակտիվացման, այնուամենայնիվ, թշնամական կամ ագրեսիվ այս
ընկալումների

ակտիվացման

մակարդակն

ու

դրանց

հետ

ասոցացվող

ագրեսիվ վարքը ժամանակի հետ վերանում են:
Անդերսոնը (1997) առաջարկում է Բերկովիցի մոտեցման ընդլայնման
մոդելը, որը կոչվում է ընդհանուր աֆեկտիվ ագրեսիայի մոդել (GAAM): Այս
մոդելը

համադրում

է

աֆեկտն

ու
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գրգռումը

ցանցային

մոդելում

և

ներկայացվում է որպես եռաստիճան գործընթաց, որում իրավիճակները
ազդում են ագրեսիվ վարքի և աֆեկտի առաջացմանը: Առաջին փուլում
իրավիճակային փոփոխականները, ինչպիսիք են ցավը, ֆրուստրացիան և
բռնության պատկերումները, ստեղծում են ագրեսիվ գիտակցություն (օրինակ՝
թշնամական մտքեր և հիշողություններ) և աֆեկտ (օրինակ՝ թշնամություն,
զայրույթ): Այս պայմանների արդյունքում ավելանում է գրգռվածությունը:
Երկրորդ

փուլում

համադրվելով

ձևավորված

ավելացած

գիտակցությունն

գրգռման

հետ,

ազդում

ու

աֆեկետները,
են

նախնական

գնահատականի վրա: Նախնական գնահատականը ներառում է իրավիճակի
ավտոմատ մեկնաբանությունը (Fazio & William,s 1986, Houston & Fazio, 1989)
և այդ իրավիճակում որոշակի գրգռվածություն (Fazio, Zanna & Cooper, 1979,

Schachter & Singer, 1962, Zanna & Cooper, 1974) :
Մոդելի վերջնական փուլը ներառում է երկրորդային գնահատականներ,
որոնք

առավել

մեծ

ջանքեր

պահանջող

իրավիճակի

վերահսկվող

գնահատականներ են և ենթադրում են վարքագծային այլընտրանքների
խորիմաստ քննարկում՝ իրավիճակի հետ կապված: Այս վերջին փուլը կարող
է ճշգրտել կամ լիովին փոփոխել նախնական գնահատականը ( Gillbert, 1991,

Gilbert, Tafarodi & Malone, 1993):
Բերկովիցի ( 1984, 1990, 1994, 1997 ) նեոասոցիացիոնիստական ու
Ադերսոնի GAAM մոդելները բացատրում են մեդիա փրայմինգին ու մեդիա
բռնությանն առնչվող շատ հետազոտությունների բացահայտումները: Երկու
մոդելներն էլ կանխատեսում են, որ մեդիա բռնությունը ժամանակավորապես
ավելացնում է ագրեսիվ մտքերը և ագրեսիվ վարքը: Ի հավելում դրան՝
աֆեկտիվ ագրեսիայի մոդելը կանխատեսում է, որ բարձր ջերմաստիճանը,
զենքերի առկայությունը և մրցակցությունը կարող են ավելացնել ագրեսիվ
մտքերն ու աֆեկտը ( Anderson, 1995, Anderson, 1996, Anderson & Morrow,

1995): Վերջապես երկու մոդելներն էլ մասնավորապես կանխատեսում են, որ
մեդիա փրայմինգ ազդեցությունն անհետանում է ժամանակի ընթացքում:
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Քաղաքական փրայմինգի մոդելները
Մինչ վերջերս տեսական մեխանիզմները, որոնցով մեդիա փրայմինգն
ազդում էր նախագահների գնահատման գործընթացի վրա, հիմնականում
անորոշ են եղել: Առաջին փորձը, որը կիրառվել է բացատրելու մեդիա
ծածկույթի ազդեցությունը քաղաքական փրայմինգի վրա, հասանելիության
էվրիստիկան

( Iyengar

է

& Simon, 1993 ): Այս մոտեցման համաձայն՝

իրադարձության վերաբերյալ մեդիա ծածկույթն ազդում է նրա վրա, թե
ինչպիսի օրինակներ են հիշողությունից դուրս հանվում, երբ մարդիկ
դատողություններ են անում նախագահի վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ,
հասանելիության բացատրությունն այդքան լավ չի զարգացվել քաղաքական
փրայմինգի բնագավառում և չի եղել էմպիրիկ փորձարկման առարկա այս
բնագավառում:
Քաղաքական փրայմինգի միայն մեկ մոդել է բավարար կերպով
զարգացվել՝ բացատրելու քաղաքական փրայմինգի արդյունքները ( Price &

Tewksbury,

1997,

Scheutele

նեոասոցիացիոնիստական

&

մոդելի

Tewskbury,
նման

է

2007):

Փայսի

ու

Բերկովիցի
Թյուկսբերիի

քաղաքական փրայմինգի մոդելը, որը հիմնվում է հիշողության ցանցային
մոդելի

և

այն

դերի

վրա,

որ

մեդիան

խաղում

է՝

հիշողությունից

տեղեկատվության հասանելիությունը ապահովելու համար: Ինչպես վերևում
քննարկվել է, ցանցային մոդելները պահպանում են կոնստրուկտների ինչպես
խրոնիկ, այնպես էլ ժամանակավոր հասանելիությունը, որն ազդում է
կրակելու

հավանականության

Թյուկսբերին

ներմուծում

վրա:

են

Ի

հավելումն

տեղեկատվության

սրան՝

Փրայսն

ու

կիրառելիությունը

քաղաքական փրայմինգի իրենց մոդել: Կիրառելիությունը վերաբերում է
դատողությունների ազատագրմանը ընթացիկ իրավիճակին համապատասխան տեղեկատվությունից: Ակնհայտ է, որ եթե փրայմ տեղեկատվությունը
համապատասխան չէ, այն չի կիրառվի քաղաքական դատողություններ
անելիս:

Փրայսի

և

Թյուկսբերիի

մոդելում

կոնստրուկտները,

որոնք

ակտիվացվում են մեդիայի կողմից և դիտվում են որպես կիրառելի ընթացիկ
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իրավիճակում,

ազդում

են

այն

իրողության

վրա,

թե

ինչպես

է

հաղորդագրությունը ֆրեյմավորվում կամ մեկնաբանվում: Մյուս կողմից, այն
կոնստրուկտները, որոնք ակտիվացվում են մեդիայի կողմից և համարվում են
ոչ

կիրառելի

ընթացիկ

իրավիճակում,

չեն

ընդգրկվում

աշխատող

հիշողության մեջ, սակայն այս կոնստրուկտների ակտիվացիան մեդիայի
կողմից նշանակում է, որ դրանք կարող են գործել որպես փրայմ:
Քարպենտիերի

կողմից

իրականացված

հետազոտությունը

(2008)

հիմնականում համադրելի է Փրայսի ու Թյուկսբերիի քաղաքական փրայմինգի
մոդելի հետ: Միակ տարբերությունը փրայմինգի ազդեցության ժամանակային
սահմանափակումն

է:

Քարպենտիերը

բացահայտել

է,

որ

փրայմի

ազդեցությունը մարում է ներկայացվելուց 30 րոպե անց: Ալթուզն ու Քիմը
(2006) նույնպես բացահայտել են փրայմի կարճաժամկետ ազդեցությունները:
Ըստ հեղինակների՝ կարճաժամկետ ազդեցություններն անհետանում են 24
ժամվա ընթացքում: Նշված ժամանակային ֆրեյմները համապատասխանում
են Փրայսի ու Թյուկսբերիի մոդելին, սակայն տարբերվում են քաղաքական
փրայմինգին նվիրված գրականության մոտեցումներից, որոնց համաձայն՝
ազդեցության հետևանքները պահպանվում են մի քանի շաբաթ: Փրայսի ու
Թյուկսբերիի ներկայացրած մոդելը կարող է բացատրել այս երկարաժամկետ
փրայմինգի ազդեցությունները՝ վերադառնալով այն ենթադրությանը, որը
մեդիայի շարունակական ներկայացումը խրոնիկ հասանելի

է դարձնում

հասկացությունները:
Վերջում

հավելենք,

որ

թերևս

դժբախտություն

է

կոտնիտիվ/սոցիալական փրայմինգի հետազոտությունը ներկայացնել որպես
առկա քաղաքական իրավիճակը սատարող իրողություն, քանի որ այս
ֆենոմենը չի համապատասխանում փրայմինգի բնութագրիչներին: Առավել
հավանական է, որ մասնավոր թեմայի շուրջ շարունակական և կրկնվող
պատմությունները (օրինակ՝ Պարսից ծոցի պատերազմ) ավելացնում են
տեղեկատվության խրոնիկ հասանելիությունը ( Lau, 1989, Roskos- Ewoldsen,

1997, Roskos- Ewoldsen, 2007, Shrum, 1999, Shrum & O’Guinn, 1993 ): Այս
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երևույթը քաղաքական փրայմինգ կոչելու փոխարեն, թերևս ավելի լավ կլիներ
դիտարկել որպես քաղաքական կուլտիվացիա:

Եզրակացություն
Մեդիա փրայմինգը բավականին հայտնի երևույթ է ( Roskos-Ewoldsen,

2007):

Վերջին

հետազոտությունը

սահմանները:

Օրինակ՝

հետազոտությունը

բացահայտել

դասական

սահմանափակել

էր

է

մեդիա

քաղաքական
իրեն՝

փրայմինգի
փրայմինգի

ուսումնասիրելով

միայն

նորությունների ծածկույթի ազդեցությունն այն տեղեկատվության վրա, որն
օգտագործում են մարդիկ նախագահի մասին դատողություններ անելիս: Ի
տարբերություն դասական հետազոտությանը՝ վերջին հետազոտությունն
ուսումնասիրել

է ինչպես քաղաքական

փրայմինգի ազդեցությունն

այլ

միավորների վերաբերյալ դատողություններ անելիս՝ բացի նախագահից,
այնպես էլ՝ ինչպես կարող են տարբեր տիպի մեդիա առաջարկները, այդ
թվում՝ հումորային շոուներն ու քաղաքական փաստագրական ֆիլմերը ազդել
նախագահի վերաբերյալ պատկերացումների վրա ( Holbert & Hansen, 2006,

Holbrook & Hill, 2005, Moy, Xenos & Hess, 2005): Բացի այդ՝ իրականցվել է
ընդլայնված

հետազոտություն,

որը

դիտարկում

էր

մեդիայի

ներուժը

գենդերային և ռասայական կարծրատիպեր ձևավորելու դիտանկյունից ( Brown

Givesn & Monahan, 2005, Dixon, 2006, 2007, Hansen & Hansen, 1988, Monahan,
2005, Oliver, 2007):
Նոր սերնդի հետազոտությունները, որոնք ուսումնասիրում են մեդիա
փրայմինգի ազդեցության սահմանները, նշանակալի են, քանի որ թույլ են
տալիս հաստատել և՛ երևույթի կարևորությունը, և՛ այս հետազոտական
բնագավառի արտաքին վալիդությունը: Այնուամենայնիվ, մենք համաձայն ենք
Շուֆելի և Թյուքսբերիի (2007) հետ, որ չի եղել բավականաչափ շեշտադրում
քաղաքական փրայմինգի ազդեցության ներքին վալիդությանը: Օրինակ՝
արդյո՞ք քաղաքական փրայմինգը պոտենցիալ բռնության բովանդակությամբ
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փրայմինգ է, և արդյո՞ք ռասայական/գենդերային փրայմինգները նույն տիպի
երևույթներ են:
Բռնության

փրայմինգի

վերաբերյալ

հետազոտությունը

միտված

է

ներառելու մեդիա փրայմի և այդ փրայմի չափվող ազդեցության միջև կարճ
ժամանակային դադարներ և տարբերություններ: Այնուամենայնիվ, քաղաքական փրայմինիգին առնչվող աշխատանքներում հաճախակի դիտարկում են
մինչև մի քանի շաբաթ տևող ժամանակային տարբերություններ մեդիա
փրայմի և այդ փրայմի չափվող ազդեցության միջև ( Roskos- Ewoldsen, 2007 ):
Այս երկու ազդեցությունների պարամետրերի տարբերությունները ցույց են
տալիս, որ դրանք տարբեր երևույթներ են: Ավելին, չնայած առկա են
մեծաքանակ

հետազոտություններ՝

ուղղված

քաղաքական

փրայմինգի

տեսական մեխանիզմներին, այս բնագավառում դեռևս առավել մեծաքանակ
հետազոտությունների կարիք կա: Մենք երկար ճանապարհ ենք անցել
փրայմինգի երևույթը հասկանալու համար, սակայն մի այլ երկար ճանապարհ
էլ դեռ ունենք անցնելու:
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