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Հոդվածում քննարկվել են ազգային ինքնության և աշխարհաքաղաքա-

կան պատկերացումների ձևավորմանն առնչվող խնդիրները: Վերջիններիս վեր-
լուծության համար ընտրվել է հասարակական աշխարհագրության մեթոդաբա-
նական տեսանկյունը:  

Ըստ այդմ, բացահայտվել են հայկական պետականության հետ ունեցած 
ռեալ կապի մեծությունը՝ որպես ազգային ինքնության առաջնային չափանիշ ըն-
դունելու օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ նախադրյալները: Քննարկվել են նաև ազգային 
աշխարհաքաղաքականության ակտորների նպատակային գործունեության 
ուղղությունները, որտեղ առաջնային դերը նույնպես վերապահվում է հայ-
կական պետությանը: Եզրակացությունների գործնական իրացման համար հիմք 
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պետք է ծառայի պետության նպատակային քաղաքականությունը՝ անհա-
տական, հանրային գիտակցության անհրաժեշտ մակարդակ ու համապատաս-
խան վարքագիծ ձևավորելով:  

 
Հոդվածի նպատակն է հասարակական աշխարհագրության ժամանա-

կակից մեթոդաբանության դիրքերից մեկնաբանել ազգային ինքնության և ազ-
գային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների ձևավորման փոխազդեցու-
թյունները: Ակնհայտ է, որ այս հասկացություններն իրենց բարդությամբ և բազ-
մաշերտությամբ նախ պարտադրում են առանձին-առանձին մեկնաբանել հաս-
կացությունների գիտական ընկալման ժամանակակից ասպեկտները, որից հե-
տո նոր միայն հնարավոր կլինի բացահայտել վերջիններիս փոխառնչություներն 
ու փոխազդեցությունները: Ըստ այդմ, կարող ենք ձևակերպել հոդվածում 
առանձնացվող հետազոտական խնդիրների տրամաբանական ենթակար-
գությունը. 
 գիտական տեսությունների համատեքստում քննարկել «ազգային ինքնու-

թյուն» հասկացության էությունը, մեկնաբանման ժամանակակից տեսան-
կյունները՝ ելակետ ընդունելով հայի նույնականացման (իդենտիֆիկացիա) 
աշխարհագրական հիմքերը, 

 վերլուծել «ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումներ» հասկացու-
թյան գիտական բովանդակությունը՝ մեկնակետ ընդունելով հայկական աշ-
խարհաքաղաքականության ներուժը պայմանավորող ակտորների գործու-
նեությունը,  

 բացահայտել ազգային ինքնության և աշխարհաքաղաքական պատկերա-
ցումների ձևավորման փոխադարձ կապը՝ հիմք ընդունելով ազգային առաջ-
նահերթությունների ճշգրտման անհրաժեշտությունը: 

Խնդիրների լուծման համար որպես դիտակետ ընտրել ենք հասարակա-
կան աշխարհագրության՝ տարածական, համակարգային, տարածաժամանա-
կային և հիմնախնդրային հետազոտական մոտեցումները: Իսկ նրանց առանձ-
նակի բարդությունը պարտադրում է օգտվել ինչպես համագիտական՝ վերլու-
ծության, համադրման, տեսական ընդհանրացման, այնպես էլ կոնկրետ աշխար-
հագրական՝ համեմատա-աշխարհագրական, հաշվեկշռային, աշխարհագրա-
կան գիտական նկարագրման մեթոդներից: 

Ազգային ինքնության խնդրի մեկնաբանումը ժամանակակից տեսական 
հետազոտությունների առանցքային և բարդ հարցերից մեկն է: Սակայն հայրե-
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նական գիտական շրջանակներում խնդրի լուծման կայուն ավանդույթներ դեռ-
ևս ձևավորված չեն: Դա առաջին հերթին պայմանավորված է այն հանգաման-
քով, որ խորհրդային կարգերից ժառանգած գիտական դպրոցում, օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցությամբ, բացակայել են մեր էթնիկ ինքնությանը 
վերաբերող հետազոտությունները: Անկախությունից հետո փորձ կատարվեց 
այս բացը լրացնելու, սակայն գիտական կայուն հիմքի բացակայության պատ-
ճառով, ազգային ինքնության թեմայով հրապարակումները, առանձին բացա-
ռությունները հանած, հաճախ առանձնանում էին ոչ մասնագիտական, երբեմն 
պաթետիկ ձևակերպումներով: Ուշագրավ է, որ մեզանում ազգային ինքնության 
պաթետիկ գերագնահատումն ընթանում է համատեղաբար նույն ինքնության 
պաթետիկ թերարժևորման հետ: Արդյունքում թեմայի վերաբերյալ առաջանում 
է բևեռացման տանող բանավեճ, որի ընթացքում հնարավոր չի լինում հասկա-
նալ, թե որոնք են հայկական ազգային ինքնության օբյեկտիվ բնութագրերը [5]: 

Հասարակական կյանքի կազմակերպման ժամանակակից միտումները՝ 
գլոբալացումն ու անդրազգային գործընթացները, համահարթեցնում են (համա-
հարթեցրել են) անհատների և սոցիալական խմբերի արժեքային կողմնորոշում-
ները: Տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութա-
յին վերափոխումների ադեցությամբ ձևավորում են նոր տիպի հանրություններ 
և նոր ինքնություններ: Որպես հետևանք՝ փոփոխություններ են տեղի ունենում 
նաև հանրությունների կոլեկտիվ ինքնագիտակցության ավանդական մոտե-
ցումներում։  

Առանձին մասնագետներ հենց այս հանգամանքով են հիմնավորում ինք-
նության դիսկուրսի ակտիվացումը՝ ընդունելով, որ ի հակազդեցություն խմբա-
յին սահմանների վերանայման ու վերաձևման շարունակական գործընթացնե-
րի՝ ակտուալացվում են սեփական խմբի սահմանները պահպանելու ջանքերը, 
գործարկվում են էթնոպաշտպանական մեխանիզմները [6]։ 

Ժամանակակից տեսական հետազոտություններում էթնիկ ինքնության 
առանցքային հարցը վերաբերում է նրա էության բացահայտմանը, այն է՝ էթնիկ 
ինքնագիտակցությունն ընդունել սուբյեկտիվ ցանկություն, թե օբյեկտիվ պա-
հանջ: Դրանցից յուրաքանչյուրը որպես գիտական պարադիգմ ընդունելով՝ 
հետազոտությունների արդյունքում ստացվում են հակադիր արդյունքներ: Գի-
տական այս դիլեմայի հիմքը գալիս է ընդհանրապես «ազգ» հասկացության 
ժամանակակից բնորոշման հակասական մոտեցումներից [3, էջ 46-48]:  

Ընդհանուր ձևով նշենք, որ «ազգ» հասկացության վերաբերյալ ժամանա-
կակից մասնագիտական գրականության մեջ առանձնացվում է երկու մոտեցում: 
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Նրանցից մեկը, որը պայմանականորեն անվանվում է «ֆրանսիական», հիմն-
վում է ազգային պատկանելության կամավոր ընտրության վրա և ուղղված է 
«ազգ»-ի էթնոմշակութային մեկնաբանման դեմ: Այս հայեցակարգի համաձայն՝ 
ժխտվում է «ռասա» հասկացության օբյեկտիվությունը, հետևաբար ոչ մի պետու-
թյուն կամ ազգ էթնոմշակութային կամ ռասայական տեսանկյունից չի կարող 
դիտարկվել միատարր: Դրանք բոլորը ձևավորվել են սոցիալական տարբեր 
խմբերի անընդհատ միախառնման հիմքի վրա, ապրելով միևնույն տարածքում՝ 
սերնդափոխել են միմյանց: 

Հաջորդ հայեցակարգը, որը մասնագիտական գրականության մեջ շրջա-
նառվում է որպես «գերմանական» ուղղություն, հիմնվում է կենսաբանական 
կամ մշակութային հայեցակարգի վրա, որտեղ առանցքայինն օբյեկտիվ 
սկզբունքն է: Ըստ այդմ՝ ազգը դիտարկվում է որպես օբյեկտիվ հանրություն, որը 
կազմված է միևնույն խմբին պատկանող անդամներից: Իսկ խումբը` կախված 
կոնկրետ իրավիճակից, կարող է բնորոշվել միասնական՝ լեզվի, արյան, ռասայի 
և ծագման հիմքով: Սակայն խմբի բնորոշման ինչպիսի տարբերակ էլ ընտրվի, 
մարդկանց պատկանելությունն այս կամ այն ազգին որոշված է նախօրոք և 
ժամանակի ընթացքում չի կարող ժխտվել: 

Առաջինը բնորոշվում է որպես ազգի քաղաքացիական, իսկ երկրորդը` 
էթնիկ կամ մշակութային հայեցակարգեր: Ընդ որում, առաջին հայեցակարգի 
հիմքը ժողովրդի տարածքային իրավունքն է, իսկ երկրորդինը` արյան 
իրավունքը: 

Նախորդիվ մեր հետազոտություններում, անդրադառնալով խնդրին, նշել 
ենք, որ սուբյեկտիվ ցանկությունը բխում է գենետիկորեն ձևավորված օբյեկտիվ 
պահանջից: Հետևաբար, մեր կարծիքով, ինքնության խնդրի բացահայտումը ոչ 
միայն և ոչ այնքան պայմանավորված է էթնիկ հավակնությունները բավարա-
րելու սուբյեկտիվ ցանկությամբ, այլ կոլեկտիվ և անհատական մակարդակում 
սեփական ներուժի ճիշտ և լիարժեք իրացման օբյեկտիվ պահանջով: Քանի որ 
անհատի լիարժեքության համար էթնիկ բավարարվածությունը ոչ ամբողջա-
կան, բայց կարևորագույն բաղադրիչ է:  

Այսպիսով, էթնիկությունը շարունակում է մնալ խմբային ինքնության 
կարևորագույն ձևերից մեկը, որն ապահովում և սնուցում է սկիզբ, արմատներ 
ունենալու և դրանց կապված լինելու անհատի ապրումը, հոգեբանական ան-
վտանգության և կայունության զգացումը։ Այս առումով էթնոսն անհատի համար 
ներկայանում է որպես հոգեբանական հանրույթ, իսկ էթնիկ ինքնությունը՝ դրա 
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հիմնարար բնութագրիչներից մեկը։ Մարդիկ, բնականորեն, անկախ իրենց «տե-
ղակայումից», փորձում են նույնականանալ սեփական էթնիկական խմբին, և 
հակառակը՝ դրական էթնիկ ինքնություն կառուցելու դժվարությունները առաջ 
են բերում խնդիրներ թե՛ ներանձնային մակարդակում, թե՛ ներխմբային և 
միջխմբային հարաբերություններում [6]:  

Նման պնդման համար հիմք է նաև այն իրողությունը, որ սեփական էթ-
նիկ ինքնությանը սպառնող անդրազգային գործընթացների հանդեպ որոշակի 
տագնապ են դրսևորում գրեթե բոլոր ազգային միավորները, նույնիսկ այնպի-
սիք, որոնց համար ազգապահպանումը գերակա խնդիր չէ։ 

Համահայկական իրականությունում խնդրի հրատապ հետազոտության 
անհրաժեշտությունն արտահայտվում է նախ այն հանգամանքով, որ հայ ազգի 
մեծ մասը բնակվում է հայրենիքի սահմաներից դուրս՝ ձևավորելով հայկական 
հզոր սփյուռք: Իսկ սփյուռքյան հանրություններ ունեցող ազգերի համար ինքնա-
պահպանման խնդիրն առավել քան սուր է արտահայտվում, որովհետև ազգային 
ինքնության հիմնական, տեսանելի և արտահայտիչ չափորոշիչների (լեզու, 
կրոն, մշակույթ, հայրենիքի ընկալում) հարցում առկա է երկփեղկվածություն: 
Այսինքն՝ նույն էթնիկ հանրությանը նույնականանալու օբյեկտիվ գործոններին 
(ծագումնաբանական ընդհանրություն, աշխարհընկալման գենետիկ փոխանց-
վող կոդեր և այլն) զուգահեռ, առկա են դրանց արդյունավետ իրացման խոչըն-
դոտներ՝ ոչ միահենք լեզվամտածողության, մշակութային արժեքների, հայրենի-
քի տարածական ընկալման տեսքով: Հավելենք նաև, որ անհատի ինքնակատե-
գորիզացիան արտահայտվում է ոչ միայն էթնիկ, այլև սոցիալական ու քաղաքա-
ցիական ինքնությամբ: Հետևաբար, հայկական միջավայրից կտրված արտերկ-
րաբնակ հայերի համար օտար՝ սոցիալական և քաղաքացիական նույնականա-
ցումներն ազդում են նաև էթնիկ ինքնագիտակցության վրա: Սփյուռքահայերի 
համար ազգային «մենքը» միակը չի դառնում, քանի որ նրանք օբյեկտիվորեն 
պետք է նույնականանան այլ «մենքեր»-ի, քաղաքացիական և սոցիալական այլ՝ 
ոչ ազգային խմբերի հետ: Ուստի ազգային ինքնության արտահայտման առանց-
քային չափանիշները՝ լեզվամտածողություն, հավատք, մշակույթ, հայրենիքի և 
պետության ընկալում, մնում են միայն զգայական տիրույթում, դառնում են վար-
քագծի ցանկալի, բայց ոչ պարտադիր կողմ: Իսկ դա իր հերթին պարտադրում է 
ազգային ինքնության արտահայտման՝ անհատի լիարժեքության ազգային բա-
ղադրիչի օբյեկտիվ պահանջի բավարարման, առավել պարզ մեխանիզմներ 
փնտրել, ինչը հայերի մոտ արտահայտվում է հակաթրքությամբ: Ակնհայտ է, որ 
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վերջինիս ձևավորման համար կան որոշակի օբյեկտիվ տարրեր: Մասնավորա-
պես, Ցեղասպանության գործոնը, աշխարհով մեկ հայերի սփռվելը և տևական 
ժամանակ հայկական ինքնուրույն պետականության բացակայությունը կարելի 
է համարել օբյեկտիվ նախապայմաններ, որպեսզի հակաթրքությունն ընտրվեր 
ազգային ինքնության արտահայտման գլխավոր միջոց: Այն սփյուռքում դարձավ 
հայապահպանության և ազգային համախմբման առանցքային չափանիշ: Ավե-
լին, հակաթրքությունն իր ազդեցությունն ունեցավ Խորհրդային Հայաստանում 
ազգային ինքնության, մտածելակերպի և ազգայնական տրամադրությունների 
արտահայտման վրա:  

Խնդիրն արմատապես պետք է փոխվեր նորանկախ Հայաստանի պարա-
գայում: Հայկական ինքնուրույն պետականության վերականգնումը պետք է 
դառնար ազգային ինքնության արտահայտման միակ առանցքը, քանի որ, մեր 
կարծիքով, միայն պետականության պարագայում է հանրությունը ձեռք բերում 
ազգին` որպես մարդկային հանրության զարգացման բարձրագույն աստիճանի, 
բնորոշ հատկանիշներ: Պետականության բացակայությունը, էթնիկ խմբին 
զրկելով սեփական ներուժի լիարժեք իրացման հնարավորությունից, դարձնում 
է ավելի ցածր ենթակարգային միավոր՝ ժողովուրդ, ազգություն, բայց ոչ ազգ:  

Այսպիսով, հայի ազգային «մենքի» արտահայտման առաջին չափանիշը 
հայկական պետականության հետ ռեալ կապն է: Այսինքն՝ ազգային ինքնության 
համար հայրենիքի զգայական ընկալումը պետք է ունենա կոնկրետ աշխարհա-
գրական (տարածական) արտահայտվածություն1: Հետևաբար, յուրաքանչյուր 
անհատի հայ լինելու չափանիշն առաջին հերթին արտահայտվելու է հայկական 
պետականության հետ ռեալ կապի մեծությամբ: Ըստ այդմ, հայ լինելու օբյեկտիվ 
պայման կարող ենք սահմանել ժառանգականությունը, իսկ հայկականություն 
արտահայտելու սուբյեկտիվ նախապայման՝ պետականության հետ կապը: 
Ազգային ինքնության մյուս չափանիշները` լեզվամտածողություն, մշակույթ, 
հավատ, ավանդույթներ և այլն, քանի որ կենսունակ են միայն առաջնային 
չափանիշի՝ ազգային պետականության պարագայում, հետևաբար ազգային 
նույնականացման համար դրանք դառնում են անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար 

                                                
1 Հատուկ ընդգծենք, որ պետականություն ասելով՝ ի նկատի ունենք միայն հայկական 

աշխարհագրական տարածության վրա ձևավորված հայկական պետականությունը, 
քանի որ, ինչպես պատմությունն է ցույց տալիս, սփյուռքի հզոր օջախներում կարող են 
ձևավորվել ինքնուրույնության, նույնիսկ պետականության ձևեր: Սակայն, դրանք 
կարող են միայն ժամանակավոր էֆեկտ ապահովել՝ նույնիսկ խանգարելով բուն 
հայկական պետականության ձևավորմանը: 
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պայման: Վերջիններս, անհատի, առավել մեծ սոցիալական խմբի՝ ազգի էթնիկ 
ինքնության իրացման գործիքներն են և բխում են օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ 
նախապայմաններից:  

Ազգային ինքնության չափանիշների նման ենթակարգության սահմա-
նումը և հանրային գիտակցության ու վարքագծի մեջ արմատավորումը նախ 
հնարավորություն կտան չեզոքացնելու այն վտանգավոր տրամադրություննե-
րը, որ այսօր (պատմության ընթացքում էլ անընդհատ) առկա են մեր իրականու-
թյան մեջ: Մասնավորապես, հայկական պետականությունից դուրս, թեկուզև 
ազգային ինքնագիտակցության տեսանելի չափանիշների պահպանմամբ, հնա-
րավոր է լիարժեք արտահայտել հայկական էությունը: Այս կերպ, դեռ ենթագի-
տակցական մակարդակում հնարավոր կլինի կանխել արտագաղթը և խթանել 
ներգաղթը:  

Բացի դրանից, հնարավոր կլինի ազգային ներուժի իրացումն ուղղորդել 
հայկական պետականության հզորացմանը, ինչն իր հերթին որակական նոր 
մակարդակի կբարձրացնի ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումնե-
րի ձևավորումն ու իրացումը:  

Նախորդ հետազոտություններում [3,190-320], անդրադառնալով հայկա-
կան աշխարհաքաղաքականության բովանդակությանը, փաստել ենք, որ այն 
համարում ենք կարևոր գործիք՝ բացահայտելու մեր երկրի ադապտացիոն հնա-
րավորությունները տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական գործընթացների 
նկատմամբ:  

Եթե հետևենք ընդհանուր տրամաբանությանը, ապա և' անցյալում, և' 
ներկայում աշխարհաքաղաքականությունը հասարակական ընկալման մեջ դի-
տարկվում է որպես «գիտություն տարածքը տիրապետելու մասին»: Ակնհայտ է, 
որ նման ձևակերպումը ոչ միայն նոր տարածքների տիրապետմանն է վերա-
բերում, այլև սեփական: Հետևաբար` աշխարհի քաղաքական քարտեզի յուրա-
քանչյուր սուբյեկտ կամա թե ակամա ձևավորելու է աշխարհաքաղաքական 
սեփական պատկերացումների համակարգը, որը կարող է ամփոփել սոսկ սե-
փական տարածքի տիրապետման անհրաժեշտ միջոցները, իսկ մեծ ներուժ 
ունեցող սուբյեկտների պարագայում՝ նաև աշխարհաքաղաքական հավակնու-
թյունների ձևակերպումները: 

Հավելենք նաև, որ համաշխարհային հասարակության զարգացման ներ-
կայիս մակարդակը փաստում է, որ տարածքների տիրապետումը ոչ միայն ֆի-
զիկական բռնագրավմամբ է արտահայտվում, այլև գաղափարական, մշակու-
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թային, բարոյաարժեքային, տնտեսական և այլ էքսպանսիաներով: Իսկ դա են-
թադրում է, որ վերարժևորվում են աշխարհաքաղաքականության հետազոտու-
թյան օբյեկտի և հետազոտության մեթոդների վերաբերյալ ավանդական մոտե-
ցումները: Այսինքն` վերջիններս բովանդակային իմաստով խիստ ընդգրկուն են 
դարձել` ներառելով հասարակական կյանքի կազմակերպման ժամանակակից 
միջոցները և դրանց վրա ազդելու հնարավոր լծակները [3, էջ 201]:  

Այսպիսով` աշխարհաքաղաքական պրակտիկ հետազոտությունները 
հնարավորություն կտան ոչ միայն բացահայտելու մեր երկրի ադապտացիոն 
ներուժը աշխարհաքաղաքական գործընթացների նկատմամբ, ինչը նույնպես 
խիստ կարևոր է, այլև գնահատելու մեր երկրի (ամբողջության մեջ ի նկատի 
ունենք հայ ազգի) հնարավորությունը` ազդելու այդ գործընթացների վրա: Այս 
պարագայում, անհրաժեշտ է ձևակերպել ազգային աշխարհաքաղաքական 
պատկերացումների շրջանակը, որտեղ հստակ պետք է արտահայտվեն հայկա-
կան աշխարհաքաղաքականության ակտորների գործունեության առաջնահեր-
թությունները1:  

Ըստ այդմ, հայկական աշխարհաքաղաքականության դասական ակտոր-
ների՝ սփյուռքի, եկեղեցու և բանակի գործունեությունը պետք է միտված լինի 
հայկական պետականության հզորացմանը: Այսինքն՝ Հայաստանի Հանրապե-
տությունը հայկական աշխարհաքաղաքականության ակտորների շղթայում 
պետք է հանդես գա ոչ թե որպես առանձին օղակ, այլ այդ օղակների գործու-
նեության միակ հարթություն: Ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերա-
ցումների արդյունավետ մշակման, իրացման և արտահայտման համար անհրա-
ժեշտ է հայկական պետականության հզորացումը, որի գիտակցումը և համա-
պատասխան վարքագծի դրսևորումը պետք է դիտարկվեն ազգային ինքնության 
առաջնային չափանիշ: 

Ընդհանրացնելով հետազոտության արդյունքները՝ կարող ենք փաստել. 
 Համաշխարհայնացման ժամանակակից միտումներն այսօր առավել պա-

հանջված են դարձնում ազգային ինքնության խնդրի դիսկուրսը գիտատե-
սական հետազոտություններում: Դա պայմանավորված է ոչ միայն ազգերի 
էթնոպաշտական սուբյեկտիվ ցանկությամբ, այլև անհատական և խմբային 

                                                
1 Աշխարհաքաղաքականության մեջ ակտորների շարքին դասվում են այն բոլոր անհա-

տականությունները, խմբերն ու կառույցները, որոնք «աշխարհաքաղաքական ցանկու-
թյուններն ու պատկերացումները մշակում, արտահայտում և դնում են գործողության 
մեջ»: Ակտորների վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս [3, 7, 8] 
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մակարդակներում ներքին օբյեկտիվ (ժառանգաբար փոխանցվող) պահանջի 
բավարարման անհրաժեշտությամբ: 

 Ազգային ինքնության չափանիշների սահմանազատման մեջ առաջնային է 
համարվում պետականության հետ ռեալ կապը, քանի որ պետականության 
բացակայությունը, էթնիկ խմբին զրկելով սեփական ներուժի լիարժեք իրաց-
ման հնարավորությունից, դարձնում է «ազգից» ցածր ենթակարգային 
միավոր: 

 Հայաստանի Հանրապետությունը՝ համահայկական միասնական օրակարգ 
ձևավորելու բացառիկ իրավունքով և հանրային գիտակցության համապա-
տասխան մշակույթ ձևավորելու լծակներով, պետք է սահմանի ազգային ինք-
նության չափանիշների ենթակարգությունը: Ըստ այդմ, հայ լինելու օբյեկտիվ 
պայմանը ժառանգականությունն է, իսկ հայկականությունն արտահայտելու 
սուբյեկտիվ նախապայմանը՝ պետականության հետ կապը:  

 Ազգային ինքնության արտահայտման սուբյեկտիվ տիրույթում պետականու-
թյան վերաարժևորումը մեծ ազդեցություն կունենա ազգային աշխարհա-
քաղաքականության արդյունավետ իրացման հարցում: Վերջինս միակ նա-
խապայմանն է ոչ միայն ադապտացվելու ժամանակակից աշխարհաքաղա-
քական գործընթացներին, այլև ազդելու այդ գործընթացների զարգացման 
վրա: 

 
А. О. Нерсисян 

Проблема национальной идентичности в контексте геополитических 
представлений 

 

В статье рассматриваются проблемы, касающиеся национальной идентич-
ности и формирования геополитических представлений. Для анализа последних 
была выбрана методологическая точка зрения общественной географии.  

В соответствии с этим, была раскрыта величина реальной связи с 
армянской государственностью, как объективные и субъективные предпосылки 
принятия первичного стандарта национальной идентичности.  

Рассмотрены также направления целевого функционирования националь-
ных геополитических акторов, где первичная роль также отводится армянскому 
государству. Для практической реализации выводов основой является целевая 
политика государства: обеспечить необходимый уровень индивидуального и 
общественного сознания и соответствующее поведение.  
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A. H. Nersisyan 
Problem of National Identity in the Context of Geopolitical Representations  

 

In the article the problems concerning national identity and forming of 
geopolitical representations are considered. For the analysis the methodological point 
of view of public geography has been chosen.  

In connection with it, the size of real communication with the Armenian 
statehood as objective and subjective prerequisites of adoption of primary standard of 
national identity has been disclosed.  

The directions of target functioning of national geopolitical actors where 
primary part is also assigned to the Armenian state are considered. For practical 
implementation of conclusions a basis is the target policy of the state: to provide the 
necessary level of individual and public consciousness and the corresponding behavior.  

 
Գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  

 

1. Ներսիսյան Ա. Հ. Հայ քաղաքակրթական ինքնատիպության բացահայտման 
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