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Психотерапевтические подходы- Փսիխոթերապևտիկ մոտեցումներ - Psychotherapeutic approaches

Գ.Կ. Գրիգորյան
 Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, ՀՀ

Հոդվածում ներկայացվում են շամանիզմի էությունը, հիմնական գաղափարները,  
հիվանդությունների առաջացման և բուժման շամանական «կոնցեպցիաներըե։ Քննվում 
են նաև շամանների անձի բնութագրերը, ինչպես նաև նրանց նախապատրաստման 
առանձնահատկությունները։ Նկարագրվում են շամանզիմի բուժման մեթոդները և դրանց 
հարմարեցումը ժամանակակից հոգեթերապևտիկ պրակտիկայում։ Ներկայացվում են նաև 
նեոշամանիզմի առանձնահատկությունները։

Հանգուցային բառեր. շամանիզմ, հիվանդության կոնցեպցիա, բուժական միջոցառումներ, 
նեոշամանիզմ, շամանական հոգեթերապիա:

ШАМАНИЗМ, НЕОШАМАНИЗМ И ШАМАНИСТСКАЯ ПСИХОТЕРА-
ПИЯ КАК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Г.К. Григорян
Ереван, Армения

В статье анализируются сущность и основные идеи шаманизма, а также «концепции» воз-
никновения и лечения болезней. Рассматриваются также личностные особенности шаманов и 
особенности их подготовки. Описываются лечебные методы шаманизма, а также их адаптация в 
современной психотерапевтической практике. Представлены также особенности неошаманизма.
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The article analyzes the essence and main ideas of shamanism and the 'concepts' of causes of 
diseases and their treatment. We also describe the personal characteristics of shamans and features 
of their training.  In the article are presented the methods of treatment in shamanism, as well as their 
adaptation to modern psychotherapeutic practice. The  features of  neoshamanizm are also analyzed.
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Գ.Կ. Գրիգորյան

Գրականության մեջ շամանիզմի 

տարբեր սահմանումների կարելի 

է հանդիպել։ Այսպես Մ. Ուոլթերը 

շամանիզմը  բնութագրում է որպես. §...

Կրոնական հավատալիքների համակարգ, 

որտեղ շամանը հանդես է գալիս որպես մի 

մասնագետ, ով ի վիճակի է կապ հաստատել 

հոգիների աշխարհի հետ և օգգտագործել 

նրանց հանուն ցեղի բարօրության¦   [11,  

էջ xv]։ Մեկ այլ ամերիկացի հեղինակ՝ 

Ռ. Ուոլշը, շամանիզմը ներկայացնում է 

որպես. §...ավանդույթների համակարգ, 

որը կիրառողները նպատակամիտված են 

սեփական կամքով մտնելու գիտակցության 

ալտերնատիվ  վիճակների մեջ և զգալու 

իրենց կամ իրենց հոգու ճամփորդությունը  

այլ իրականություններ և շփումը այլ 

էակների հետ հօգուտ սեփական ցեղի 

կարիքների¦ [12, էջ 9]։

Շամանիզմը հիմնվում է անիմիստական 

պատկերացումների վրա։ Դրանց 

համաձայն,   աշխարհը ոգեղեն է, այսինքն 

ոգի ունեն անշունչ և շնչավոր առարկաներն 

ու կենդանիները [1]: Գոյություն 

ունի ոգիների աշխարհ, որն ակտիվ 

ներգործություն է ունենում մարդկաց 

կյանքի վրա: Կան չար և բարի ոգիներ: 

Աշխարհի բոլոր ոգիները կապված են իրար 

հոգու միջոցով: Հոգիների աշխարհ գնալը 

ընդունակություն է, որ իր մեջ ձևավորում 

է շամանը: Շամանը յուրաքանչյուր 

ցեղի ավանդությունները, միստիկական 

գիտելիքներն ու պրակտիկան պահպանող 

նաև բժշկություն իրականացնող անձն 

է: Շամանները համոզված են, որ  

կարող են ներգործել նաև բնության 

երևույթների, ասենք, եղանակի վրա կամ 

էլ հակառակորդ ցեղերի վրա, կարող են 

օգնել հաջող ամուսնանալ և այլն [7]: 

Էթնոգրաֆները վկայում են, որ շամանները 

սովորաբար ունենում են հոգեբանական 

ու հատկապես էքստրասենսորային հզոր 

ընդունակություններ, նրանք ի վիճակի 

են մտնել խոր տրանսային վիճակի մեջ, 

հալ յուցինացիաներ առաջացնել մարդկանց 

մեջ, նույնիսկ ազդել կենդանիների վրա 

[2,4,7]: Ըստ որում, հետազոտությունները 

վկայում են, որ շամաններից շատերը 

հոգեկան հիվանդություններ են ունենում։ 

Ըստ Ուոլշի, նրանց մեջ առավել 

հաճախ են հանդիպում էպիլեպսիան, 

շիզոֆրենիան և հիստերիան [12]:  Այլ 

հեղինակներ վկայում են, որ շատ 

շամաններ հոգեկան հիվանդներ են եղել 

նախքան շամանական պրակտիկայով 

զբաղվելը, նրանք իրենց երազներում 

հոգիների կողմից հրահանգներ են ստացել 

զբաղվելու շամանիզմով և զբաղվելով 

հաղթահարել են հիվանդությունը: Ըստ 

Կ. Կաստանեդայի շամանները շատ 

երկարատև մասնագիտացում են անցնում 

[4]։ Մասնագիտացման էությունը մի 

կողմից կամքի և մարմնի կոփումն է, մյուս 

կողմից խոր տրանսային վիճակների մեջ 

մտնելու ընդունակության զարգացումը 

[5]։ Այդ նպատակով շամաններն 

օգտագործում են գիտակցության վրա հզոր 

ազդեցություն թողնող թույներ (օրինակ՝ 

սիբիրի շամաններն օգտագործում են 

թունավոր սունկեր [3], իսկ հնդկացի 

շամանները՝ թունավոր պեյոտ կակտուսը)։ 

Լայնորեն տարածված է այսպես 
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կոչված տեսիլքի քվեստը՝ յուրահատուկ 

մի ձեռնադրություն, որը տարածված 

է հյուսիսամերիկյան հնդկացիների 

շրջանում և միտված է հոգիների աշխարհի 

հետ կապ հաստատելուն։ Այդ նպատակով 

անձը մեկուսանում է բնության մեջ` 

ընտրելով որևէ սուրբ վայր և առանց 

սննդի և ջրի մնում այդտեղ չորս օր (այսօր 

նման ձեռնադրություններ իրականացվում 

են կոմերցիոն նպատակներով)։ Այդ 

ընթացքում անձին տեսիլք է հայտնվում, 

նա մաքրվում է, բացահայտում է հոգևոր 

գաղտնիքներ,  ճշմարտություններ  [10]: 

Շամաններն առավելապես զբաղվել 

են բժշկական պրակտիկայով, ըստ որում 

շատ հետազոտողների վկայությամբ  

հաճախ նրանք կարողանում են բուժել  

բավական ծանր հիվանդություններ:  

Կան վկայություններ շամանների 

հաջող վիրահատությունների մասին, 

որոնք իրականացվել են առանց կտրող 

գործիքների: 

Շամանիզմի հիվանդության 

տեսությունը շատ պարզ է. հիվանդության 

պատճառը չար ոգիներն են, ովքեր 

մտնում են մարդու մարմնի մեջ։  Դրանք 

անցյալի չար շամանների, վաղաժամ, ոչ 

բնական մահով մահացած, տառապալից 

կյանք ապրած մարդկանց ոգիներն են, որ 

ցանկանում են վրեժ լուծել մարդկանցից 

[6]:  Հիվանդությունների մեկ այլ պատճառ 

է հանդիսանում մարդու պահապան հոգու 

կամ հենց իր հոգու հեռանալը մարմնից [4]: 

Ահա այս տեսությունների վրա էլ կառուցված 

են շամանիզմի բուժական ծեսերը։ Դրանց 

ժամանակ օգտագործվում են այսպես 

կոչված շամանական դափը, ծիսական 

պարեր, աղոթքներ, բազմաթիվ սիմվոլիկ 

գործողություններ են իրականցվում, որոնք 

ուղղված են մի կողմից չար ոգիներին 

վանելուն, մյուս կողմից հոգիների աշխարհ 

ճամփորդելուն և այնտեղից տվյալ մարդու 

պահապան հոգուն վերադարձնելուն: 

Բուժման համար օգտագործվում են 

նաև տոտեմային կենդանիների՝ արծվի, 

ագռավի, արջի, ինչպես նաև մայր հողի 

և երկնքի էներգիաները [4]։ Շամանները 

բավական երկար նախապատրաստվում 

են բժշկման արարողությանը։ Ըստ 

Ուոլշի, այդ նախապատրաստությունների 

նպատակը գիտակցության վիճակի 

փոփոխությունն է, տրանսի մեջ մտնելը։ 

Շամանը, ըստ հեղինակի՝  §...մի ամբողջ 

օր կարող է հաց չուտել, ջուր չխմել, 

չքնել։ Նա (շամանը-Գ.Գ.)  կարող է 

բավական երկար մենակության մեջ մնալ, 

մեդիտացիա անել, աղոթել, խիստ սառը 

ցնցուղ ընդունել կամ շատ շոգ սենյակում 

մնալ։ Գիտակցության ալտերնատիվ 

վիճակներ առաջացնելու համար 

կիրառվում են ռիթմիկ գործողություններ՝ 

ձայներ հանելը կամ երգեցողությունը, 

պարելը, թմբկահարումը¦  [11, էջ 98]: 

Ըստ Էլիադեի, շամանները բժշկման 

արարողությունից առաջ բուսական 

թմրանյութեր են օգտագործում [7]։ 

Այսօր արևմուտքում, լայն տարածում 

ունի այսպես կոչված նեոշամանիզմը 

և շամանական հոգեթերապիան։ 

Նեոշամանիստական շարժաման 

ձևավորումը կապվում է Կարլոս 

Կաստանեդայի, Մ. Էլիադեի, Մայքլ 
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Հարների և այլոց անվան հետ, 

ովքեր  իրենց աշխատություններում 

մանրամասն նկարագրում էին 

շամանական փիլիսոփայությունը 

և տեխնիկաները։ Նեոշամանիզմը 

շամանական գաղափարախոսությունը և 

տրանսը որպես աշխատանքային գործիք 

օգտագործող, հիմնականում բուժական 

նպատակներով կիրառվող մոտեցումների 

համակարգ է, որն էականորեն շեղվում 

է շամանիզմի ավանդույթներից։ 

Նեոշամանիզմի ներկայացուցիչները 

պարտադիր չեն համարում շամանի 

ավանդական նախապատրաստման, 

դժվարությունների փուլը, ձեռնադրումը, 

նրանք գտնում են, որ շամանիզմով 

կարող է զբաղվել յուրաքանչյուր 

ոք,  նրանք իրենց ծառայությունների 

համար վճար են վերցնում, աշխատում 

են անձի և ոչ թե համայնքի համար, 

նրանց բուժումները խմբային բնույթ չեն 

կրում, նրանց գաղափարախոսության, 

մեթոդաբանության և մեթոդների մեջ 

հաճախ խառնվում են կրոնական, 

օկուլտային, արևմտյան հեթանոսության, 

հոգեթերապիայի տարրերը։ 

Նեոշամանիզմը կապվում է այսպես 

կոչված Նոր Դարաշրջանի (New Age) 

շարժման հետ [9]:  

Բացի նեոշամանիզմից, այսօր լայն 

տարածում է սկսում գտնել նաև այսպես 

կոչված շամանական հոգեթերապիան։ 

Պետք է ասել, իհարկե, որ շամանիզմի 

նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է եղել 

դեռևս նախորդ դարի սկզբներին։ Հայտնի է, 

որ Կ. Յունգը ձեռնադրվել էր որպես շաման, 

այս ոլորտի նկատմամբ հետաքրքված 

էին նաև Օտտո Ռանկը, Ֆրից Պերլզը 

և ուրիշներ։ Այսօր փորձեր են արվում 

շամանական  տեխնիկաները և նույնիսկ 

որոշ գաղափարախոսական տարրեր 

միավորել ժամանակակից հոգեթերապևտիկ 

համակարգերի մեջ։ Ահա թե ինչպես 

է Դեյվիդ Համերմանը նկարագրում 

շամանական թերապիայի իր մոտեցումը 

§Շամանական ճամփորդությունը մի մեթոդ 

է, որը շատ հաճախ է օգտագործվում 

մտնելու գիտակցության  այնպիսի վիճակի 

մեջ, որը ոչ սովորական իրականություն 

թափանցելու հնարավորություն է տալիս։ 

Թմբկահարելով կամ դափնահարելով 

թերապևտը և կլիենտը կարող են մտնել 

գիտակցության փոփոխված վիճակ և 

հաղորդակցվել վերին աշխարհի հոգիների 

կամ ստորին աշխարհի ուժի կենդանիների 

հետ, ի հավելումն կարող են աշխատել 

նաև միջին աշխարհի ոգիների հետ։ Ոչ 

սովորական իրականության մեջ հանդիպած 

այս  կենդանիներն ընկալվում են որպես 

միանգամայն իրական¦ [8, p. 1]:

Ամփոփելով շարադրվածը կարելի է ասել, 

որ շամանիզմը որպես բուժական համակարգ 

ունի բազմաթիվ արդյունավետ մեթոդներ, 

որոնք կարող են վերաիմաստավորվել և 

կիրառվել ժամանակակից հոգեթերապևտիկ 

պրակտիկայում։ Միևնույն ժամանակ 

կարծում ենք, որ շամանիզմում 

հոգեթերապևտներն արժեքավոր 

գաղափարներ և մոտեցումներ կարող են 

գտնել նաև  հոգևոր ինքնազարգացման և 

մասնագիտական թրեյնինգների համար:

Գ.Կ. Գրիգորյան
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