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Սույն հոդվածում համակողմանի գործաբանական քննության է ենթարկ-

վում տիպականացման խոսքային հնարը, որը դիտարկվում է որպես խոսքային 

ներազդման իրագործման գործուն միջոց ժամանակակից ամերիկյան քաղաքա-

կան խոսույթի համատեքստում: Հոդվածում նաև վեր են հանվում այն լեզվա-

ոճական հնարները, որոնք նպաստում են ներազդման արդյունավետ իրա-

կանացմանը: 

 

Քաղաքական հաղորդակցությունը խարսխվում է հասարակության և 

քաղաքական ինստիտուտների միջև ընթացող երկխոսության վրա, որը վերա-

ճում է տարբեր կառավարությունների, պետությունների և ժողովուրդների միջև 

ընթացող երկխոսության: Վերջինիս կառուցողական կամ ապակառուցողական 

հետևանքների կրողը ժողովուրդն է: Այս առումով ուշագրավ է մերօրյա 

քաղաքականացված հասարակության գերզգայունությունը քաղաքական գործ-

ընթացների հանդեպ, ինչպես նաև խոսքային ներազդման գիտակցումը և աճող 

հետաքրքրությունն այն մերկացնող լրահոսի նկատմամբ: Սույն թեմայի արդիա-

կանությունը հիմնավորվում է արդի հասարակության քաղաքականացվա-
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ծության, իրազեկվածության բարձր մակարդակի և տեղեկատվության քննադա-

տական ընկալման փաստով: Առաջին անգամ փորձ է կատարվում վերհանել և 

համակողմանի գործաոճաբանական ուսումնասիրության ենթարկել տիպակա-

նացման հնարը ԱՄՆ նախագահ Բ. Օբամայի ելույթներում: 

Քաղաքական տեքստերի ուսումնասիրությունը երևան է հանում խոսքի 

կառուցման օրինաչափություններ և ունկնդրակազմի վրա ներգործման միջոց-

ների կիրառության որոշակի պարբերականություն անհատական լեզվաոճի 

առանձնահատկությունների շրջանակներում: Սա թույլ է տալիս խոսելու խոս-

քային ներազդման հնարների` որպես նախադիպային երևույթների մասին, 

«որոնց անընդհատ անդրադառնում են այս կամ այն ազգային-լեզվամշակութա-

յին հանրույթի ներկայացուցիչներն իրենց խոսքում, և որոնց հետ ծանոթությունը 

տվյալ հանրույթի մեջ պարտադիր է համարվում: Այդպիսի նախադիպային 

երևույթների թվում են նաև հատուկ անունները, հղումները և այլն» (Красных, 

1998:52): Նախադեպը խոսութային պայմանավորվածություն ունեցող փաստ է, 

որը կանխավ գործարկվել է որոշակի լեզվամշակութային հանրույթի անդամ-

ների խոսքային գործունեության մեջ և օրինակ է ծառայում հաջորդող նմանա-

տիպ փաստերի համար (Алефиренко, 2002:10): 

Հաղորդակցական համակարգում կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում 

խոսքային ռազմավարությունը, որին հետևում է խոսքային հնարը: Վերջինս 

ռազմավարությանն առնչվում է որպես մասնավորն ընդհանուրին (տե'ս Черняв-

ская, 2006) և հանդես է գալիս որպես ռազմավարության գործադրման կոնկրետ 

հաղորդակցական քայլ: Յուրաքանչյուր ռազմավարություն հնարների բազմա-

կիություն է ենթադրում՝ համախմբված ռազմավարական համընդհանուր նպա-

տակի ներքո: 

«Խոսքային հնարը գործողությունների հաջորդափոխության գործառա-

կան միավոր է, որը նպաստում է տեղայնացված կամ համընդհանուր խնդրի 

լուծմանը՝ ռազմավարության հսկողության ներքո» (տե'ս Т. ванДейк, 1989): Վ. 

Չեռնյավսկայան նույնացնում է խոսքային-հաղորդակցական հնարը և խոսքա-

յին մարտավարությունը (տեխնիկան) (Чернявская, 2006:45)՝ տարանջատելով 

խոսքային տեխնիկայի և՛ լեզվական, և՛ արտալեզվական դրսևորումները: 

Քաղաքական խոսույթի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս տարորոշել 

տարաբնույթ խոսքային հնարներ, որոնցից առավել կարևոր է տիպականացման 

հնարը: 
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Իրադարձությունների և երևույթների տիպականացման հնարն օժանդա-

կում է իրադարձությունների, իրադարձությունների և անհատների կարծրա-

տիպայնացմանը (стереотипизация), ընդ որում անտեսվում են տարբերակիչ 

գծերը, հատկանիշները և առանձնահատկությունները: 

Տիպականացման հնարը գործաբանորեն իրացվում է մեկ կերպարի մեջ 

ողջ դասի կամ մեկ երևույթի մեջ նմանատիպ երևույթների խտացման միջոցով: 

Կերպարի կամ իրողության՝ կարծրատիպի վերածելու նպատակաուղղվա-

ծությունն ակնհայտ է դառնում տարբեր ելույթներում: Որպեսզի հիմնավորենք 

ասվածը, դիտարկենք համապատասխան օրինակներ. 

The woman I met in Indiana who just lost het job, and her pension, and her 

insurance when the plant, where she worked at her entire life closed down – she can’t 

afford four more years of tax breaks for corporations like the one that shipped her job 

overseas. She needs us to give tax breaks to companies that create good jobs here in 

America. She can’t afford four more years of tax breaks for CEOs like one who walked 

away from her company with a multi-million dollar bonus. She needs middle-class tax relief 

that will help her pay the skyrocketing price of groceries, and gas, and college tuition. 

That’s why I’m running for President. 

The college student I met in Iowa who works the night shift after a full day of class 

and still can’t pay the medical bills for a sister who’s ill. She can’t afford four more years 

of health care plan that only takes care of the healty and the wealthy; that allows insurance 

companies to discriminate and deny coverage to those Americans who need it most. She 

needs us to stand up to those insurance companies and pass a plan that lowers every 

family’s premiums and gives every uninsured American the same kind of coverage that 

Members of Congress give themselves. That’s why I’m running for President. 

The mother in Wisconsin who gave me a bracelet inscribed with the name of the 

son she lost in Iraq; the families who pray for their loved ones to come home; the heroes 

on their third and fourth and fifth tour of duty – they can’t afford four more years of a war 

that should’ve never been authorized and never been waged. They can’t afford four more 

years of our veterans returning to broken-down barracks and substandard care. They need 

us to end a war that isn’t making us safer. They need us to treat them with the care and 

respect they deserve. That’s why I’m running for President. 

The man I met in Pennsylvania who lost his job but can’t even afford the gas to 

drive around and look for a new one – he can’t afford four more years of an energy policy 

written by the oil companies and for the oil companies; a policy that’s not only keeping gas 

at record prices, but funding both sides of the war on terror and destroying our planet in 

the process. He doesn’t need four more years of Washington policies that sound good, but 

don’t solve the problem. He needs us to take a permanent holiday from our oil addiction 

by making the automakers raise their fuel standards, corporations pay for their pollution, 

and oil companies invest their record profits in a clean energy future. That’s the change 
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we need. And that’s why I’m running for President (B. Obama, “North Carolina Primary 

Night”, May 6, 2008). 

2008 թվականի մայիսի 6-ին Հյուսիսային Կարոլինայում ունեցած ելույթի 

այս երկարաձիգ հատվածն ընդգրկում է չորս պարբերություններ, չորս ասույթ-

ներ, որոնցից յուրաքանչյուրը տվյալ անձի օրինակով տիպականացնում է հա-

սարակությանը հուզող առկա տարատեսակ հիմնախնդիրները: Ելույթի այս 

հատվածում տեսնում ենք տիպականացման հնարի քառակի կիրառություն: 

Ասույթներից յուրաքանչյուրը սկսվում է առանձին անձերի հիշատակմամբ` 

որոշյալ հոդի և գոյականի համատեղ ներմուծմամբ (the woman / the college 

student / the mother / the man): Այստեղ հռետորը դիմում է մակածության (ինդուկ-

ցիա) և անդրադարձ կատարելով մասնավոր խնդիրներին՝ իրականում անուղ-

ղակիորեն ակնարկում է սոցիալական տարբեր շերտերի հիմնախնդիրներին իր 

քաջատեղյակությունը և նոր հնչողություն տալիս դրանց: Առաջին հայացքից 

թվում է՝ հռետորն ամրագրում է անվիճարկելի փաստեր և իրողություններ, սա-

կայն ունկնդրի ուշադրությունը սևեռվում է ոչ թե առանձին անհատի խնդիր-

ներին, այլ մի կողմից` կատարվում է նմանօրինակ խնդիրներ ունեցող և գործող 

իշխանություններից դժգոհ մարդկանց ընդհանրացում, մյուս կողմից՝ երևան է 

հանվում քաղաքական գործչի իրազեկվածությունը: Չի հապաղում նաև համա-

պատասխան արձագանքը՝ խնդիրներին լուծում տալու պատրաստակամու-

թյան հայտնումը, որը դրսևորվում է հնարներից յուրաքանչյուրի վերջում հնչող 

պնդմամբ (That’s why I’m running for President): Միաժամանակ մտքի ձևակեր-

պումը շարահյուսական զուգաբանության միջոցով զորեղ հնար է դառնում, 

քանի որ «խոսակցի ընտելացումը որևէ կոչի` դրա կրկնության միջոցով հաճախ 

ավարտվում է այդ փաստի ակնհայտության հիմնավորմամբ» (Шелестюк, 2006: 

157): Շարահյուսական զուգաբանության տարակրկնությունը (epiphora) հնար-

ներից յուրաքանչյուրի վերջում համալրում է հաղորդվող միտքը և ընկալուչ 

դարձնում այն:  

Ուշագրավ է այն փաստը, որ միևնույն օրինակները տեղ են գտել նաև մեկ 

այլ ելույթի մեջ, որը վկայում է տիպականացման հնարի նախադիպայնության 

մասին. 

Maybe if he went to Iowa and met the student who works the night shift after a full 

day of class and still can’t pay the medical bills for a sister who’s ill, he’d understand that 

she can’t afford four more years of a health care plan that only takes care of the healthy 

and wealthy. She needs us to pass health care plan that guarantees insurance to every 

American who wants it and brings down premiums for every family who needs it. That’s 

the change we need. 
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Maybe if he went to Pennsylvania and met the man who lost his job but can’t even 

afford the gas to drive around and look for a new one, he’d understand that we can’t afford 

four more years of our addiction to oil from dictators. That man needs us to pass an energy 

policy that works with automakers to raise fuel standards and makes corporations pay for 

their pollution, and oil companies invest their record profits in a clean energy future – an 

energy policy that will create millions of new jobs that pay well and can’t be outsourced. 

That’s the change we need (B. Obama, “Presumptive Democratic Nominee Speech”, St. 

Paul, Minnesota, June 3, 2008). 

Ակներև են քննվող ասույթների կառուցվածքային ընդհանրությունները. 

առաջին՝ տիպականացվող կերպարի ներմուծումը որոշյալ հոդի և գոյականի 

կապակցությամբ (the man / the student), երկրորդ՝ հնարի բազմակի կիրառությու-

նը նույն համատեքստում և երրորդ՝ յուրաքանչյուր հնարի հանգավորումը որևէ 

ուղերձով, որի կրկնության միջոցով ունկնդրի գիտակցության մեջ ներդրվում 

կամ արմատավորվում է խոսողին անհրաժեշտ գաղափարը: 

Maybe (գուցե) երկբայությամբ և if (եթե) պայմանով ներմուծվող երկրոր-

դական նախադասության հարակրկնությամբ (anaphora) Բ. Օբաման լուրջ մեղա-

դրանք է ներկայացնում իր քաղաքական հակառակորդին՝ ակնարկելով այն 

փաստը, որ վերջինս անտեղյակ է ժողովրդին հուզող խնդիրներին, և անուղղա-

կիորեն խորհուրդ տալով նրան նախ` ծանոթանալ դրանց, ապա` լուծումներ 

փնտրել: 

Տիպականացման հնարի բազմակի կիրառման դեպք է նաև հետևյալ 

հատվածը. 

Today, as we commemorate what the ADA accomplished, we celebrate who the 

ADA was all about. It was about the young girl in Washington State who just wanted to see 

a movie at her hometown theater, but was turned away because she had cerebral palsy; or 

the young man in Indiana who showed up at a worksite, able to do the work, excited for the 

opportunity, but was turned away and called a cripple because of a minor disability he had 

already trained himself to work with; or the student in California who was eager and able 

to attend the college of his dreams, and refused to let the iron grip of polio keep him from 

the classroom – each of whom became integral to this cause. And it was about all of you. 

You understand these stories because you or someone you loved lived them (B. Obama, 

“20th Anniversary of the Americans with Disabilities Act” July 26, 2010). 

Այս դեպքում հնարը եզրափակվում է՝ ըստ նյարդալեզվաբանական 

ծրագրավորման, հարաբերության (ռապպորտի) հաստատմամբ ունկնդիրների 

և շարադրված իրողությունների միջև (And it was about all of you), որին հաջորդում 

է միացումը (присоединение) և վարումը (ведение) (տե'ս Гриндер, Бендлер, 
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1993:18-19 մեջբ. ըստ Шелестюк, 2006:153), որը դրսևորվում է հետևյալ ձևակերպ-

մամբ. You understand these stories because you or someone you love lived them. 

Հռետորը հմտորեն խաբկանքի է ենթարկում ունկնդրին՝ իր պատումը 

կապելով վերջինիս կյանքի հետ և, այսպիսով, իրացնելով զգայական ներգոր-

ծում: Քաղաքական խոսույթի վերլուծությանը նվիրված բազմաթիվ աշխատու-

թյուններում բազմիցս քննվել են I և we դերանունները, որոնք «քաղաքակա-

նացված» լեզվական միավորներ են ճանաչվել (տե՛ս Vander Zanden, 1977:280, 

մեջբ. ըստ Բաղդասարյանի, 2011:103): Սակայն ոչ պակաս արժեքավոր և գոր-

ծաբանորեն գործուն միջոց է you դերանվան գործարկումը: Այսպես` վերը 

բերված օրինակում (You understand these stories because you or someone you love 

lived them) ակնառու է դառնում, որ you դերանունն այս համատեքստում չեզո-

քացնում է հռետորի կարծիքը. այն դառնում է ունկնդրի «ներքին ձայնը»՝ 

վերջինիս մեջ արթնացնելով անձնական կենսափորձի վերհուշը: Միևնույն ժա-

մանակ you-ի գործադրումն ազատում է հռետորին ասվածն ապացուցելու անհ-

րաժեշտությունից՝ ընդգծելով խոսակցի իրազեկվածությունը և վկայակոչելով 

խոսակցի սեփական փորձը: Խոսակցի գիտելիքները հռետորի «ձեռքին» դառ-

նում են համոզչական (պերսուազիվ) միջոցներ: Սա կրճատում է «տարածու-

թյունը» խոսողի կարծիքի և խոսակցի գիտելիքի միջև՝ փաստորեն նույնացնելով 

դրանք: You դերանվան նույնատիպ կիրառումներ ենք գտնում նաև Գրանդ 

Փարքում նոյեմբերի 4 -ին ունեցած ելույթում. 

This is your victory. And I know you didn’t do this just to win an election. And I 

know you didn’t do it for me. You did it because you understand the enormity of the task 

that lies ahead. (Election Night Victory, Grand Park, Illinois, November 4, 2008)  

Տիպականացման հնարը առկա է Բ. Օբամայի ելույթում՝ սեփական կեն-

սագրության շարադրանքի մեջ. տվյալ պարագայում շեշտը դրվում է նախա-

գահի աֆրոամերիկյան ծագման վրա. 

I owe what I am to this country I love, and I will never forget it. Where else could 

a young man who grew up herding goats in Kenya get the chance to fulfill his dream of a 

college education? Where else could he marry a white girl from Kansas whose parents 

survived war and depression to find opportunity out west? Where else could they have a 

child who would one day have the chance to run for the highest office in the greatest nation 

the world has even known? Where else, but in the United States of America? (B. Obama, 

“Primary Night Texas and Ohio San Antonio”, TX, March 4, 2008): 

Տվյալ հաղորդման մեջ Բարաք Օբաման իր ունկնդրակազմին ենթա-

գիտակցորեն ներշնչում է այն միտքը, որ ինքն է ամերիկյան երազանքի կենդանի 

մարմնացումը: Հաշվի առնենք նաև այն, որ Ամերիկյան երազանքի գաղափարն 
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ինքնին կյանքի ուղու տիպականացման և կարծրատիպայնացման օրինակ է: 

Ըստ էության հռետորը դիմում է խարսխման (якорение) հնարին, որը նյարդա-

լեզվաբանական ծրագրավորման հենքային միջոցներից է: Ըստ Ջ. Օ'Քոննորի և 

Ջ. Սեյմորի. «Խարիսխներն այն ամենն են, ինչը որ կարող է հուզական հոգե-

վիճակ առաջացնել, և այնքան ակնհայտ են ու լայնորեն տարածված, որ մենք 

չենք նկատում դրանք» (О’Коннор, Сеймор, 2011- http://www.psycho.all.ru): Խարսխ-

ման երկու միջոց կա. առաջինը կրկնությունն է, որի շնորհիվ զուգորդումն 

ամրապնդվում է հաղորդակցի գիտակցության մեջ, իսկ երկրորդը՝ ճիշտ 

ժամանակին ճիշտ ներգործումն է, որն ազատում է կրկնության անհրաժեշտու-

թյունից: Ուսումնասիրվող հնարներում խարսխման գործադրումը տեղին է ու 

արդարացված, իսկ կրկնությունը դրսևորվում է միևնույն կերպարների խա-

ղարկման միջոցով տարբեր ելույթներում: 

Քննվող հնարն աչքի է ընկնում նաև լեզվաոճական հնարների յուրօրի-

նակ իրացումով: Տվյալ հնարում զուգամիտությունը հանդես է գալիս զուգահեռ 

կառույցների, շարահյուսական զուգաբանության, հռետորական հարցի և հավե-

լադրության (плеоназм) (get the chance / find opportunity / have the chance) համա-

դրմամբ: 

Հավելադրությունը իմաստաբանական բանադարձում է, որը մեկնաբան-

վում է որպես իմաստային որևէ տարրի կրկնորդում (дублирование), մի քանի 

լեզվական ձևերի առկայություն, որոնք միևնույն իմաստն են արտահայտում 

խոսքի կամ տեքստի ավարտուն հատվածի սահմաններում: Լեզվական արտա-

հայտությունը ևս համարվում է հավելադրություն, եթե դրանում առկա է նման 

կրկնորդում: Հավելադրությունը օգնում է հասցեատիրոջը համարժեք և լիարժեք 

հասկանալ հաղորդագրությունը:  

Ընտրարշավի ընթացքում տիպականացման հնարի գործադրումը 

նպաստում է թեկնածուի կերպարի կերտմանը, նաև նրան հոգեհարազատ է 

դարձնում ժողովրդին, քանի որ ունկնդիրը միշտ տրամադրված է սեփական 

խնդիրների մասին լսել, որը հնարավոր է դառնում` անհատի օրինակով առկա 

հիմնախնդիրներին անդրադառնալով: 

 

З.А. Аветисян 

Прагма-стилистический анализ речевого приема типизации событий в 

контексте политического дискурса 
  

Целью данной статьи является изучение речевого приема типизации событий 

как средства речевого воздействия в современном американском политическом 
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дискурсе. В статье анализируются прагматические особенности реализации речевого 

воздействия, а также выявляются стилистические приемы, которые способствуют 

усилению эффекта воздействия в политическом дискурсе. 

 

Z.A. Avetissyan 

Pragma-Stylistic Analysis of the Speech Technique of Typifying in the Context 

of Political Discourse 

 

The present paper dwells on the speech technique of typifying people and events 

used as a means of impact in modern American political discourse. The study focuses on 

the pragmatic peculiarities of the realization of the technique under discussion. It also 

highlights a number of lexical expressive means and stylistic devices which reinforce the 

effect of speech impact on the audience. 
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