ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՆԻ ՍԱՐԳՍԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԿԵՆԴԱՆՈՒՅՆՆԵՐՈՎ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԼԵԶՎԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՆԳԼԱԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ
(ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԶՈՒԳԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)

ժ.02.07 - «Ռոմանագերմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ
բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի
հայցման ատենախոսության

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԼԼՆ - 2022

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյոաովի անվան
պետական համալսարանում:

Գիտական ղեկավար'

բ.գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Գևորգի Գրիգորյան

Պաշտոնական
ընդդիմախոսներ'

բ.գ.դ., պրոֆեսոր Աննա Տարիելի Կնյազյան
բ.գ.թ., դոցենտ Լիլիթ Ասատուրի Բադայան

Առաջատար
կազմակերպություն'

Խաչատուր
Աբովյանի
անվան
հայկական
պետական մանկավարժական համալսարան

Ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2022թ. հոկտեմբերի 26ին' ժամը 11:00-ին, ՀՀ. ԲՈԿ-ի' Երևանի պետական համալսարանում գործող
009 «Օտար լեզուներ» մասնագիտական խորհրդի նիստում (հասցե' Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1):

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ԵՊՀ գրադարանում:

Սեղմագիրն առաքված է 2022թ. սեպտեմբերի 16-ին:

Մասնագիտական խորհրդի
գիտական քարտուղար,
բ.գ.դ., պրոֆեսոր'

Գայանե Հարությունի Մուրադյան

Փոխաբերությունը' որպես գիտական հետազոտությունների առարկա,
միշտ եղել է հումանիտար գիտությունների ուշադրության կենտրոնում: Սկսած
հնագույն ժամանակներից այս երևույթի հետազոտությունները իրականացվել
են
պոետիկայի,
հռետորաբանության,
ինչպես
նաև
ոճաբանութան
գիտակարգերի շրջանակներում, որտեղ Փոխաբերությունը դիտարկվել է
որպես լեզվում պատկերներ ստեղծելու միջոց, ոճական հնար և խոսքի
հարստացման
միջոց:
ժամանակի
ընթացքում,
ճանաչողական
լեզվաբանության լույսի ներքո, փոխվել է փոխաբերության նմանօրինակ
ընկալումը: Ներկայումս կարևորվում է փոխաբերության ճանաչողական
արժեքը, և փոխաբերությունը դիտարկվում է ոչ միայն որպես լեզվական
իրողություն, այլև, նախևառաջ, ճանաչողական գործիք:
Սույն ատենախոսության մեջ փորձ է արվում ուսումնասիրել
կենդանուններով
փոխաբերությունների
լեզվաճանաչողական
առանձնահատկությունները անգլաամերիկյան մամուլում, մասնավորապես,
քաղաքական և տնտեսական լրագրային հոդվածներում' հայ մամողից
ընտրված կենդանուններով փոխաբերական արտահայտությունների հետ
զուգադրությամբ: Վերոնշյալ հոդվածների ընտրությունը պայմանավորված է
ժամանակակից
մամուլում
դրանց
գերիշխող
դիրքով
և
սերտ
փոխկապակցվածությամբ: Ցանկացած պետության տնտեսական համակարգի
մակարդակն ու բնույթը մեծապես
կանխորոշված են քաղաքական
միջավայրով' երկրի քաղաքական կառավարման ձևով, քաղաքական
իշխանության բնույթով և լեգիտիմության մակարդակով, երկրի քաղաքական
համակարգի
զարգացման
աստիճանով
և
այլն:
Հասարակության
քաղաքական և տնտեսական համակարգերի փոխկապակցվածությունը
համընդհանուր երևույթ է, որը բնորոշ է բոլոր պետություններին' նրանց
պատմության բոլոր փուլերում:
Թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ
փոխաբերությունները ոչ թե կայուն ու անփոփոխ, այլ մշտապես փոփոխվող ու
թարմացվող
լեզվական
միավորներ
են:
Ուստի,
հաշվի
առնելով
փոխաբերության հարաշարժ բնույթը' այս ուսումնասիրությունները միշտ
արդիական են բոլոր ժամանակների համար: ճանաչողական լեզվաբաններն
իրավացիորեն
նշում
են,
որ
չկան
«մարած»
փոխաբերական
արտահայտություններ: Այս փոխաբերություններն իրականում մարած չեն, այլ
կենդանի են հենց այն իմաստով, որ ղեկավարում են մեր մտածողությունը և
գիտակցությունը:
Ատենախոսության նպատակն է ուսումնասիրել կենդանուններով
փոխաբերությունների
լեզվաճանաչողական
առանձնահատկությունները
անգլաամերիկյան մամուլի քաղաքական և տնտեսական խոսույթներում'
հայերենի զուգադրությամբ:
3

4

6

տարբերությունները: Որոշարկվում են ճանաչողական փոխաբերության
հիմնական բաղադրիչները և դրանց ւիոխկապակցվածությունը:
Երկրորդ ենթագլխում («Փոխաբերությունը տարբեր տեսությունների
դիտանկյունից»)
ներկայացվում
են
փոխաբերության
տարբեր
դասակարգումները,
համակողմանի
վերլուծության
են
ենթարկվում,
մասնավորապես, ճանաչողաբանների կողմից առաջարկվող տեսակետները և
հիմնադրույթները'
վեր
հանելով
այդ
տեսությունների
միջև առկա
նմանություններն ու տարբերությունները:
Երրորդ ենթագլխում («Պատկեր-սխեմւսների դերը ճանաչողական
փոխաբերության ուսումնասիրության մեջ») մանրազնին ուսումնասիրվում
են պատկեր-սխեմաները, կարևորվում է նրանց առանցքային դերը
փոխաբերության ճանաչողական գործընթացում, ներկայացվում են պատկերսխեմաների հիմնական առանձնահատկությունները և տեսակները:
Չորրորդ ենթագլխում («Կենդանուններով փոխաբերությունները
մշակույթի
համատեքստում»)
քննվում
է մշակույթի
ուրույն
դերը
փոխաբերությունների ձևավորման գործընթացում, ուսումնասիրվում են
փոխաբերությունների
ընդհանրականության
և
տարբերակայնության
հիմնական
պատճառները,
ներկայացվում
են
կենդանուններով
փոխաբերությունների ձևավորման հնարավոր աղբյուրները (մշակութային
կարծրատիպեր, աշխարհագրական առանձնահատկություններ, կենդանիների
էթնոկենսաբանական դասակարգում և այլն):
Ատենախոսության
երկրորդ
գլուխը,
որը
վերնագրված
է
«Կենդանուններով
փոխաբերական
կաղապարների
առանձնահատկությունները անգլաամերիկյան քաղաքական խոսույթում»,
բաղկացած է երեք ենթագլխից:
Առաջին
ենթագլուխը
(«Կենդանուններով
փոխաբերական
կաղապարների առկայացումը քաղաքական խոսույթում») նվիրված է
կենդանուններով փոխաբերությունների ուսումնասիրությանը լրագրային
քաղաքական խոսույթում: Ընդգծվում է փոխաբերության դերը քաղաքական
խոսույթում'
որպես
հասարակական
և քաղաքական
իրականության
ձևավորման կարևորագույն գործոն: Մանրամասն քննության են ենթարկվում
քաղաքականությունը բնութագրող փոխաբերական կաղապարները, որոնք
առաջարկվել են տարբեր լեզվաբանների կողմից: Սույն ատենախոսության
մեջ առավել խորը, լիարժեքորեն ուսումնասիրվում է ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ է փոխաբերական կաղապարը և նրանից ածանցվող
ենթակաղապարները, վեր են հանվում
այս փոխաբերական կաղապարի
ճանաչողական
արտապատկերման
հիմքում
ընկած
փոխաբերական
արտահայտություններն ու պատկեր-սխեմաները:
Երկրորդ
ենթագլխում
(«Կենդանուններով
ճանաչողական
փոխաբերական
կաղապարները'
որպես
քաղաքական

նկարագրվում է նաև «մարդաորս» փոխաբերությամբ, որը բացակայում է
անգլաամերիկյան մամուլում:
Երրորդ ենթագլխում («Քաղաքականության ներկայացուցիչների ու
նրանց վարքագծային դրսևորումների բնորոշումը կենդանուններով
փոխաբերական կաղապարների միջոցով») բազմակողմանի վերլուծության
են ենթարկվում ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ԽԱԲԱՎՈՐՈԻԱՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐ ԵՆ և ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԱՐՔԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ է

փոխաբերական ենթակաղապարները:
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ ենթակաղապւսրում տեղ
գտած փոխաբերական արտահայտությունները ներկայացվում են ըստ
դրական և բացասական հատկանիշների, որտեղ բացասականը (62%)
գերակշռում է դրականին (38%): Հետաքրքրական է, որ երբեմն միևնույն
համատեքստում նույն քաղաքական գործչի հզորությունն ու թուլությունը
միաժամանակ ընդգծելու նպատակով օգտագործվում են հականշային
զույգեր, ինչպես օրինակ' topdog-underdog, watchdog-lapdog, in like a lion,
out like a lamb փոխաբերական արտահայտությունները: Նմանօրինակ
փոխաբերական զույգերի կիրառությունը միևնույն համատեքստում ավելի
արտահայտիչ է դարձնում տվյալ քաղաքական գործչի կերպարը:
Հետաքրքրական
է,
որ
հոգատար
քաղաքական
գործիչները
հիմնականում նկարագրվում են mama grizzly (մայր արջ) և the tiger woman,
tigress (կին-վագր, վագրուհի) փոխաբերական արտահայտությունների
միջոցով, որոնցում նկատելի են գենդերային առանձնահատկություններ, քանի
որ երկու փոխաբերական արտահայտություններն էլ բնութագրում են կինքաղաքական գործիչներին և իրենց կազմության մեջ անգամ առկա են «մայր»
և «կին» բառերը, որոնք ընդգծում են մայրական, պաշտպանողական բնազդը:
Հայ իրականության մեջ կին-քաղաքական գործչին համեմատում են «էգ
առյուծի» հետ, որը պատրաստ է իր թիմակիցներին պաշտպանել ամեն
հարձակումից:
Առանձնակի
ուշադրության
է արժանի
այն
փաստը,
որ
հնազանդությունը, լինելով դրական հատկանիշ, բացասաբար է ընկալվում
քաղաքական խոսույթում: Հպատակության հատկանիշը անգլաամերիկյան և
հայ մամուլում հիմնականում ներկայացվում է «շուն» կենդանու միջոցով
(puppy, poodle, lapdog, bulldog, attack dog, չոբանի շուն, հավատարիմ
շուն), որի պատճառը, գուցե,
այս կենդանու նվիրվածությունն
ու
հավատարմությունն է իր տիրոջ հանդեպ:
Հատկանշական է, որ հայ մամուլում ընդգծվում է քաղաքական
գործիչների փոփոխական կերպարը, և նրանց առավել հաճախ համեմատում
են քամելեոնի հետ' մատնանշելով քաղաքական ասպարեզում նրանց
կուսակցական պատկանելիության, ինչպես նաև քաղաքական հայացքների
հաճախակի փոփոխությունները:

Եթե
քաղաքական
գործիչները
համեմատվում
են
տարբեր
կենդանիների հետ, ապա քաղաքական խմբավորումները զուգորդվում են
կենդանական տարբեր խմբերի հետ: Քաղաքական խմբավորումները
լրագրային հոդվածներում մեծամասամբ համեմատվում են գայլերի, շների
ոհմակի (a pack o f hounds, a pack o f wolves), առյուծների պրայդի (a pride of
lions), ոչխարների հոտի (a flock of sheep), խոշոր եղջերավոր կենդանիների
նախիրի (a herd of cattle) հետ: Երբեմն, այս կենդանական խմբերին բնորոշ
վարքագիծը նույնպես զուգորդվում է այս
կամ այն քաղաքական
կուսակցության գործողությունների հետ, ինչպես օրինակ, ձիերի երամակի
նման խուճապահար փախչել (to stampede), թռչունների երամի նման
ամբոխվել (to flock), մեղուների պարսի նման շարժվել (to swarm) և այլն:
Իշխող
կուսակցություններն
արտապատկերվում
են
որպես
գիշատիչների ոհմակներ (Trump pride, Republicans as a pride o f lions,
Republican Elephant, Republican pack, a pack o f hounds), իսկ թույլ
քաղաքական խմբավորումները' որպես նախիր, հոտ (liberal flock, a herd of
cattle): Սա պայմանավորված է նրանով, որ ոհմակներով ապրող
կենդանիները
ավելի
վտանգավոր
են,
քան
նախիրներով
ապրող
կենդանիները, որոնց ավելի հեշտ է կառավարել և հպատակեցնել:
Վերլուծությունը փաստում է, որ հայ մամուփց քաղված օրինակներում
քաղաքական կուսակցությունների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքն
ավեփ սուր է արտահայտված, քան անգլաամերիկյան մամուլում:
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԱՐՔԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ է ենթակաղւսպւսրի վերլուծությունը
փաստում է, որ անգլաամերիկյան քաղաքական լրագրային խոսույթում
հիմնականում
առավել
ցայտուն
արտահայտված
է
ագրեսիվ
և
խուսափողական
վարքագիծը:
Նման
վարքագիծը բնութագրվում
է
կենդանական տարբեր շարժումների (to attack, to pounce, to bite, bury/stick
one's head in the sand, to wriggle out, to squirm, to duck) ու տարբեր
ուժգնության ձայների (to bark, to snarl, to growl, to hiss, to crow) միջոցով:
Ուսումնասիրված օրինակների (թվով 17 փոխաբերական արտահայտություն)
71%-ը բնութագրում է քաղաքական ագրեսիվ, իսկ 29%-ը՝ խուսափողական
վարքագիծը: Եթե հայ մամուլում ագրեսիան արտահայտվում է «հարձակվել»
բառի
ընդհանուր
իմաստով,
ապա
անգլաամերիկյան
քաղաքական
խոսույթում' կոնկրետ կենդանիներին բնորոշ վարքագծով:
Ընտրված լրագրային լեզվանյութի քննությունը թույլ է տալիս
արձանագրել,
Որ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՏՈԻՆԸ
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՐՀ
է
փոխաբերությունը բարդ ճանաչողական փոխաբերություն է' հագեցած
հարուստ
պատկերասխեմատիկ
կառույցներով,
բարձր
հուզարտահայտչականությամբ,
գնահատողականությամբ
ու
զգացմունքայնությամբ: Կենդանուններով փոխաբերությունների կիրառման
նպատակը հիմնականում բացասական գնահատական ձևավորելն է և
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քաղաքականության
մեջ
հարաբերությունների
ագրեսիվ
բնույթն
արտահայտելը: Այս փոխաբերական կաղապարը ներկայացված է 96
փոխաբերական
արտահայտությամբ,
որոնց
միջև
տոկոսային
հարաբերությունները ներկայացված են գծապատկեր 1-ում:
Գծապատկեր 1
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ է փոխաբերության
ենթակաղապարնեբի տոկոսային բաշխվածությունը

Ա ԸՆՏՐՐԻ-ԹՅՈԻՆԸ ՁԻԱՐՇԱՎ է

■ քաղ ա քա կա ն գործոինեոիթյոինը
ՈՐՍ/ՁԿՆՈՐՍՈԻԹՅՈԻ-Ն է

Ա ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԸ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ
■ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՄԲԱՎՈՐՈԻԱՆԵՐԸ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐ ԵՆ
■ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ՎԱՐՔԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ է

Լեզվանյութի վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս փաստել, որ
քաղաքական արդյունավետ գործունեության և քաղաքական մեծածավալ
ծրագրերի ու որոշումների իրագործման համար խիստ կարևոր են
համապատասխան տնտեսական ռեսուրսները: Առանձնակի կարևորվում է
տնտեսության դերը քաղաքականության մեջ, առանց որի բոլոր քաղաքական
որոշումներն ու գործընթացները կզրոյանան և կկորցնեն իրենց իմաստը:
Հիմնվելով
վերոնշյալ
քաղաքականություն-տնտեսություն
սերտ
փոխկապակցվածության
վրա'
կարևորում
ենք
ուսումնասիրվող
փոխաբերությունների լեզվաճանաչողական վերլուծությունը նաև տնտեսական
խոսույթում,
որը
հնարավորություն
կտա
վերհանել
եր կրի
տնտեսաքաղաքական իրավիճակի իրական պատկերը և հասարակական
կյանքի այս երկու ոլորտների տրամաբանական փոխկապակցվածությունը:
Երրորդ
գլուխը,
որը
վերնագրված
է
«Կենդանուններով
փոխաբերական
կաղապարների
առանձնահատկությունները
անգլա ամերիկյան
տնտեսական
խոսույթում»,
բաղկացած
է երեք
ենթագլխից:
Առաջին
ենթագլուխը
(««Տնտեսություն»
հասկացության
լեզվականացումը
կենդանուններով փոխաբերական
կաղապարների
միջոցով»)
նվիրված
է
կենդանուններով
փոխաբերությունների
ուսումնասիրությանը տնտեսական [րագրային խոսույթում: Ընդգծվում է
տնտեսության և քաղաքականության
սերտ
փոխկապակցվածությունը,

մանրամասն քննության են ենթարկվում «տնտեսություն» թիրախ տիրույթը
առկայացնող հնարավոր աղբյուր տիրույթները, ինչպես նաև տարբեր
տեսաբանների
կողմից
առաջարկված
տնտեսությունը
բնութագրող
փոխաբերական կաղապարները:
Երկրորդ ենթագլխում (««Շուկա»
և
«շուկայի սուբյեկտներ»
հ ա ս կ ա ց ո ւթ յո ւն ն ե ր ի

լե զ վ ա կ ա ն

ա ռ կ ա յա ց ո ւմ ը

կ ե ն դ ա ն ո ւն ն ե ր ո վ

մանրակրկիտ վերլուծության են
ԱՇԽԱՐՀ է, ՇՈՒԿԱՅԻ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

փ ոխ ա բերա կա ն կա ղա պ ա րների միջոցով»)

ենթարկվում ՇՈՒԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ
փոխաբերական ենթակաղապարները:
ՇՈՒԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ է փոխաբերական ենթակաղւսպւսրի
միջոցով շուկաները համեմատվում են տարբեր տեսակի կենդանիների հետ
( b e a r m a r k e t, b u ll m a r k e t, b u ffa lo m a r k e t, b u n n y m a r k e t, b u lld o g m a rk e t):

Ամենատարածվածը «ցլային» և «արջային» շուկաներն են և դրանցից
ածանցվող փոխաբերական բառակապակցությունները ( b e a r r a id , b e a r t r a p ,
b e a r ru n , b e a r t e r r i t o r y , b u ll t r a p , b u ll ru n , b u ll s p re a d ): Ֆոնդային շուկան
մեծամասամբ
ձեռք
է բերում
այս
երկու
կենդանիներին
բնորոշ
հատկանիշները' ցլի ակտիվությունն ու արջի քնկոտությունը և ընդգծվում է
ֆոնդային շուկայի «վայրի» էությունը: Զուգահեռներ անցկացնելով հայ
մամուլում առկա տնտեսական հոդվածների հետ' հարկ է նշել, որ ամերիկյան
տնտեսական շուկային
բնորոշ «ցլային»
վերելքների
և «արջային»
վայրէջքների մասին շուկայական տնտեսագիտության եզրերը հանդիպում են
միայն
որպես
պատճենված
եզրեր,
չակերտների
մեջ
բառացի
թարգմանություններ,
որոնք
թիրախ
լեզվամշակույթի
համար
խորթ
փոխաբերական արտահայտություններ են:
ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ փոխաբերական կաղապարի
միջոցով շուկայի սուբյեկտների' ներդրողների, գործարարների, անձնային
հատկանիշներն ու վարքագիծը արտապատկերվում է կենդանական
հատկանիշների
ու վարքագծի
միջոցով: Ներդրողների
դրական
և
բացասական կերպարները մամուլում հիմնականում ներկայացվում են
հետևյալ զույգերի միջոցով' ց ո ւ լ-ա ր ջ , ս ո ւ ր ի կ ա տ -ջ ա յլա մ , ս կ յո ւ ռ -ջ ա յլա մ ,
ճ ա գ ա ր -կ ր ի ա , բ ա զ ե -ա դ ա վ ե ի : Ուսումնասիրված թվով 17 փոխաբերական
արտահայտություններից 11-ը (69%) բացասականորեն է նկարագրում շուկայի
սուբյեկտներին, իսկ 6 -ը (31%)' դրականորեն:
Հայ
մամուլում
բացակայում
է ՆԵՐԴՐՈԴՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ
փոխաբերական կաղապարը, քանի որ ներդրումային քաղաքականությունը
դեռևս բավականաչափ զարգացած չէ Հայաստանում: Փոխարենը' առկա է
ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ ենթակաղապւսրը (գ ի շ ա տ ի չն ե ր , շն ւս ձկներ ,
մ ա ն ր ձ կ ն ե ր ' կ ի լկ ի ն ե ր ): Հայ մամուլում նման խիստ բացասականությունը
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կարող է պայմանավորված լինել Հայաստանում
կարգավիճակով:
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԵՎ

ՆՐԱՆՑ

տիրող մենաշնորհային

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԵՆ

փոխաբերական ենթակաղապարի միջոցով վեր են հանվում և հակադրվում
այս կամ այն ընկերության թույլ և ուժեղ կողմերը: Այսօր համաշխարհային
շուկայում գործում են մի շարք ընկերություններ, որոնք, որպես իրենց
ընկերության լոգո, ընտրել են հենց կենդանիների անունները, ինչպես
օրինակ, FireFox (աղվեսի արագությունն ու ճարպկությունը), Puma (վագրի
արագությունն ու ագրեսիվությունը), Twitter (թռչնի ծլվլոցը), RedBull
(կատաղի ցուլի էներգիան) և այլն: Հայ մամուլում առկա տնտեսական
հոդվածներում ընկերությունների հզորությունը արտապատկերվում է միայն
գիշատչի կերպարով, ի տարբերություն անգլաամերիկյան մամուլի, որտեղ
հզոր ընկերությունները բացի գիշատիչներից, ներկայացվում են որպես վիթեր
և գորիլաներ (gazelle, 800-pound gorilla): Հայկական տնտեսական դաշտին
բնորոշ է խիստ ծայրահեղականությունը' կ ա ՛ մ գիշատիչներ, կ ա ' մ ոչխարներ:
Երրորդ
ենթագլխում
(«Շուկայական
երևույթների
ընկալումը
կեն դան աններով փոխաբերական կաղապարների միջոցով») մանրազնին
ուսումնասիրվում և վերլուծվում են ՇՈՒԿԱՑԻ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ
ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ԵՆ և ԳՆԱՃԸ ԿԵՆԴԱՆԻ է փոխաբերական ենթակաղապարները:
Շուկայական տատանումները զուգորդվում են տարբեր կենդանական
շարժումների ու ձայների հետ՝ այս երևույթները հանրության լայն շերտերի
համար
առավել
ընկալելի
դարձնելու
նպատակով:
Շուկայական
տատանումները կարող են ունենալ տարբեր աշխարհաքաղաքական և
տնտեսաքաղաքական դրդապատճառներ: Շուկայական տատանումները
բնութագրող կենդանական շարժումները կարելի է բաժանել երկու խմբի'
դեպի վեր ուղղվածություն (to soar, to jump, to leap, to climb, to swing, to
crawl higher) և դեպի վար ուղղվածություն (to dive, to sink, to slide, to
plunge): Հատկանշական է, որ անգլաամերիկյան մամուլում հիմնականում
հանդիպում են «շուկա, բորսա» եզրերը, որոնց շարժերը համեմատվում են
կենդանիների կատարած գործողությունների հետ, մինչդեռ հայ մամուլում
«շուկա, բորսա» եզրերի փոխարեն օգտագործվում է «գին» եզրը, քանի որ
հայկական իրողության մեջ չկան ֆոնդային բորսաներ:
ԳՆԱՃԸ ԿԵՆԴԱՆԻ է փոխաբերական ենթակաղապարից ածանցվում են մի
շարք այլ կաղապարներ, որոնք տեսականիշ են ԳՆԱՃԸ ԿԵՆԴԱՆԻ է
փոխաբերության նկատմամբ' ԳՆԱՃԸ ՎԱՅՐԻ ԳԱԶԱՆ է (the beast of inflation, feed
the beast), ԳՆԱՃԸ ՎԻՇԱՊ է (slay the inflation dragon, inflation ’Dragon՛), ԳՆԱՃՆ
ԱՌՅՈՒԾ է (roaring inflation), ԳՆԱՃԸ ՁԻ է (galloping inflation, lag behind, run
ahead), գ ն ա ճ ը ս ո ղ ո ւ ն է (creeping inflation), գ ն ա ճ ը թ ռ չ ո ւ ն է (soaring inflation):
Այս փոխաբերական
ենթակաղապարը հարուստ
է նաև պատկերսխեմաներով (ՎԵՐ֊ՎԱՐ, ՇԱՐԺՈՒՄ, ՊԱՐՈՒՆԱԿԻՉ, ԱՌԱՋ-ՀԵՏ), որոնցից, թերևս,
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ա ռ ա վ ե լ հ ա տ կա նշա կա ն
«գնա ճ»

տ նտ եսա կա ն

է ՎԵՐ֊ՎԱՐ պ ա տ կ ե ր -ս խ ե մ ա ն ,
երևույթի

փ ոխ ա բեր ա կա ն

քա նի

որ

վերջինս

ա րտ ա պ ա տ կեր մա ն

գործընթ ա ցում գրեթ ե միշտ դրսևորում է հա կա ռա կ պ ա տ կեր:

Հայ մամուլում նույնպես առկա է ԳՆԱՃԸ ԿԵՆԴԱՆԻ է փոխաբերական
կաղապարը, սակայն այս կաղապարից ածանցվող արտահայտությունները
սակավաթիվ են: Դրանց մի մասը բառացի են թարգմանվել (ք ա ռ ա տ ր ո փ
գ ն ա ճ ), մի մասը տարբերվում են պատկերավորության աստիճանով (զ ս պ ե լ
գ ն ա ճ ը ), մինչդեռ որոշ դեպքերում զուգադրվող մշակույթներում միևնույն
տնտեսական երևույթը առկայացվում է տարբեր կաղապարների միջոցով,
օրինակ' հայ մամուլում առկա է ԳՆԱՃԸ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ է փոխաբերական
կաղապարը (գ ն ա ճ ը մ ե ղ մ ե լ), մինչդեռ անգլաամերիկյան մամուլում' ԳՆԱՃԸ
ԿԵՆԴԱՆԻ է (w h ip in fla tio n - բառացի' «մտրակել գնաճը») կաղապարը:
Մանրակրկիտ վերլուծության ենթարկելով ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՐՀ է փոխաբերական կաղապարը' հարկ է նշել, որ այն առանձնանում է
փոխաբերական
արտահայտությունների բազմազանությամբ (շուրջ 78
փոխաբերական արտահայտություն): Գծապատկեր 2-ում արտացոլված է
փոխաբերական
ենթակաղապարները
կազմող
արտահայտությունների
տոկոսային հարաբերակցությունը, որտեղ առավել մեծ տոկոս է կազմում
ԳՆԱՃԸ
ԿԵՆԴԱՆԻ
է փոխաբերական կաղապարը (27 փոխաբերական
արտահայտություն), ինչը պայմանավորված է գնաճի' տնտեսության վրա
ունեցած բացասական ազդեցությամբ:
Գծապատկեր 2
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ է փոխաբերության ենթակաղապարների
տոկոսային բաշխվածությունը

I ՇՈՒԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ է

1ՇՈՒԿԱՅԻՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ
I ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ
ՇՈՒԿԱՅԻ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ԵՆ
ԳՆԱՃԸ ԿԵՆԴԱՆԻ է
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Հատկանշական
է,
որ նույն
կենդանու
անվան
իմաստային
հարանշանակությունները երբեմն համընկնում են, իսկ երբեմն էլ տարբերվում
ուսւոմնասիրվող երկու խոսույթներում: Օրինակ'
❖
«կրիա» կենդանվան դեպքում քաղաքական խոսույթում ընդգծվում է
նրա դանդաղկոտությունը (Theresa May tortoise), իսկ տնտեսական
խոսույթում' խոհեմությունը (tortoise investor),
❖
«արջ» կենդանվան դեպքում քաղաքական խոսույթում ընդգծվում է
նրա ագրեսիվությունը, գիշատիչ լինելը (Russian bear), իսկ
տնտեսական
խոսույթում'
«արջային
շուկա»
փոխաբերական
արտահայտությամբ'
նրա ալարկոտությունը, քնկոտությունը (bear
market),
❖
«կատու» կենդանին քաղաքական խոսույթում արտապատկերում է
կանանց կռիվը, բանավեճը (catfight), իսկ տնտեսական խոսույթում'
հարուստ ներդրողներին ու ղեկավարներին (fat cat): Ուշագրավ է, որ
«գեր կատու» փոխաբերական արտահայտությունը օգտագործվում է
միաժամանակ և'
քաղաքական, և'
տնտեսական լրագրային
հոդվածներում:
Սակայն մի շարք փոխաբերությունների դեպքում, ինչպես օրինակ,
ոչխար, ջայլամ, հավ, նկատվում են կիրառության ընդհանուր միտումներ:
Վերլուծությունը փաստում է, որ քաղաքականությունն ու տնտեսությունը ոչ թե
մեկուսացված, այլ համակողմանի փոխներթափանցող և փոխգործուն
ոլորտներ են:
Եզրակացության մեջ ամփոփվում են ուսումնասիրության հիմնական
արդյունքները.
1. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ է ճա նա չո ղա կա ն
փոխաբերության արտապատկերման համակարգը հիմնված է տարբեր
պատկեր-սխեմաների վրա, որոնց վերլուծությունը ճանաչողական-խոսութային
հայեցակերպի լույսի ներքո հնարավորություն է տալիս բացահայտել և
վերհանել «քաղաքականություն» թիրախ տիրույթի խորքային կառուցվածքը և
էական հատկանիշները: Այդ պատկեր սխեմաներն են՝ ՍԿԶԲՆԱԿԵՏ-ՈՒՂԻՆՊԱՏԱԿԱԿԵՏ, ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ, ՈՒԺ, ՇԱՐԺՈՒՄ, ՈՒՂՂԱՀԱՅՑՈՒԹՅՈՒՆ' ՎԵՐ՜ՎԱՐ, ԱՌԱՋՀԱՏԿԱՆԻՇ,
ՊԱՐՈՒՆԱԿԻՉ,
ՄԱՍ-ԱՄԲՈՂՋ:
Ա|Ա պատկեր֊սխեմաները
մեծամասամբ ճանաչողականորեն փոխկապակցված են, թեպետ առավել
ցայտուն
է ՈՒԺ-ՇԱՐ ԺՈ ՒՄ-Ո ՒՂՂԱՅԱՑՈ ՒԹՅՈ ՒՆ-Ո ՒՂԻ
պատկեր-սխեմաների
վտխկապակցվածությունը:
2. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ է ճա նա չո ղա կա ն
փոխաբերությունից սերող ենթակաղապարները գրեթե համընկնում են
անգլաամերիկյան
և
հայ
մամուլում,
սակայն
համընկնող
ենթակաղապարներից բխող հա վելա լ արտապատկերումները տարբերվում են
մշակույթից մշակույթ: Բացառություն է կազմում միայն ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԻԱՐՇԱՎ
ՀԵՏ,
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Է

ենթ ա կա ղա պ ա րը,

որի

փ ոխ ա րեն

հայ

մամուլում

օգտ ա գործվում

է

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԼԱՄԱՐՏ է, ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌՆԵՏԱՎԱԶՔ է:
3.

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

փ ոխ ա բերութ յա ն

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ

ա ր տ ա պ ա տ կեր մա ն

պ ա տ կ ե ր-ս խ ե մա ն եր ո վ'

ԱՇԽԱՐՀ

հ ա մա կա րգը

ՈՒՂՂԱՀԱՅՑՈ ՒԹՅՈ ՒՆ՛

է

ճա նա չո ղա կա ն

հա րուստ

ՎԵՐ-ՎԱՐ,

է

ՇԱՐԺՈՒՄ,

տ ա րբեր
ՈՒՂԻ,

ՊԱՐՈՒՆԱԿԻՉ, որոնք մեծա մա սա մբ ճ ա նա չո ղա կա նո րեն փ ոխ կա պ ա կցվա ծ են,
թեպ ետ ա ռ ա վ ե լ կիրա ռա կա ն են ՎԵՐ-ՎԱՐ և ՇԱՐԺՈՒՄ պ ա տ կ ե ր -ս խ ե մ ա ն ե ր ը :

4. Զուգադրվող լեզվամշակույթներում ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ
է
փոխաբերության
հիմնական
ենթակաղապարները
գրեթե
համընկնում են, սակայն դրանցից բխող հա վեյա լ արտապակերումները,
ինչպես քաղաքական խոսույթի դեպքում, տարբերվում են՝ դրսևորելով
որոշակի լեզվամշակութային առանձնահատկություններ: Ի տարբերություն
քաղաքական խոսույթի, հայերեն տնտեսական խոսույթում ավելի շատ են
բառացի թարգմանությունները, որոնք խորթ են հայ լեզվա մշակ ույ թի համար,
իսկ երբեմն էլ միևնույն տնտեսական երևույթը առկայացվում է տարբեր
կաղապարների
միջոցով:
Ավելին,
զուգադրվող
լեզվամշակույթներում
տնտեսական բառապաշարի զարգացման տեմպը նույնպես շատ տարբեր է:
Անգլերենը, լինելով միջազգային բիզնեսի լեզու, ավելի զգայուն է
փոփոխությունների նկատմամբ: Տնտեսագիտական ոլորտի բառապաշարում
նկատելի
է
նոր
փոխաբերությունների
զարգացման
շարունակական
գործընթաց, որն առաջինն արտացոլվում է հենց անգլերենում:
5. Կատարված վերլուծությունը վեր է հանում քաղաքական և
տնտեսական
խոսույթների միջև
մի
շարք
նմանություններ
և
տարբերություններ'
ԱՇԽԱՐՀ

ա)

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ

ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԸ

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԵՆ

և

ՇՈՒԿԱՅԻ

ենթակաղապարների արտապատկերման
համակարգը և' ճանաչողական, և ' պատկերասխեմատիկ կառուցվածքի
տեսանկյունից նման են միմյանց, քանի որ թիրախ տիրույթը մարդիկ են
(քաղաքական գործիչները և շուկայի մասնակիցները): Այս փոխաբերական
կաղապարների և ՄԱՐԴԻԿ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ փոխաբերության միջև առկա են
սեռատեսականիշային հարաբերություններ:
բ ) ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԱՐՔԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ է և ՇՈՒԿԱՅԻ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ԵՆ ենթակաղապարները նույնպես ունեն որոշակի
ընդհանրություններ,
քանի
որ
այս
երկու
ենթակաղապարներում
փոխաբերաբար
կիրառվում
է
կենդանիներին
բնորոշ
վարքագիծը,
շարժումները,
հետևաբար,
ի
տարբերություն
այլ
ուսումնասիրված
ենթակաղապարների, առավել հաճախադեպ օգտագործվում են գործողություն
ցույց տվող միավորները՝ բայերը (քաղաքական խոսույթում ուսումնասիրված
փոխաբերական արտահայտությունների 38.5%-ը բայեր են, իսկ տնտեսական
խոսույթում' 48%-ը): Քաղաքական խոսույթում մեծամասամբ նկատվում է
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԵՆ
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վարքային դրսևորման երկու հիմնական տեսակ' ագրեսիվ (71%) և
խոաափողական (29%), իսկ տնտեսական խոսույթում շուկայի տատանումները
մեծամասամբ հատկորոշվում են երկու ուղղվածությամբ' վեր (60%) և վար
(40%):
գ) նույն կենդանու անվան իմաստային հարանշանակությունները
երբեմն համընկնում են (հավ, ոչխար, ջայլամ), իսկ երբեմն էլ' տարբերվում
(կրիա, արջ) ուսումնասիրվող խոսույթներում: Հատկանշական է, որ
փոխաբերական արտահայտությունները տարբերվում են ոչ միայն խոսույթից
խոսույթ, այլ կարող են տարբեր դրսևորումներ ունենալ միևնույն խոսույթում:
դ)
Քաղաքական
խոսույթին
առավել բնորոշ
են
մարած
փոխաբերությունները, որոնց իմաստային երկպլանայնությունը ժամանակի
ընթացքում թուլացել է և կորցրել ինքնատիպությունը, մինչդեռ տնտեսական
խոսույթը հատկանշվում է վառ արտահայտչականությամբ աչքի ընկնող
հեղինակային փոխաբերություններով:
ե) Տնտեսական խոսույթն աչքի է ընկնում կենդանունների
տեսակային բազմազանությամբ և հեղինակային փոխաբերությունների
հագեցվածությամբ: Ուսումնասիրված թվով 44 կենդանուններից 12-ը
հանդիպում է միայն քաղաքական խոսույթում (27.3%), 19-ը' տնտեսական
խոսույթում (43.2%), իսկ 13-ը' թ ե' քաղաքական, թ ե' տնտեսական
խոսույթներում (29.5%):
զ) Կենդանունները կարևոր աղբյուր տիրույթ են քաղաքական և
տնտեսական բարդ երևույթներն ու իրողությունները ընկալելու հարցում: Այս
փոխաբերություններում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն արտացոլվում և
բացահայտվում են տվյալ մշակույթի պատմությունը, սովորույթներն ու
արժեքները: Ուստի, կենդանուններով փոխաբերություններն ունեն վառ
արտահայտված
գնահատողական
ներուժ:
Քննված
օրինակներում
գերակշռում է բացասական գնահատողականությունը, քանի որ մարդու
վարքագծի ծայրահեղ դրսևորումները, ինքնակառավարման
կորուստը
ընկալվում է հենց կենդանիների վարքի միջոցով: Քաղաքական խոսույթում
ուսումնասիրված թվով 96 փոխաբերական արտահայտություններից 73-ը՝
գրեթե 76%-ը, բացասական հարանշանակություն ունի, իսկ տնտեսական
խոսույթում'
ուսումնասիրված
թվով
78
փոխաբերական
արտահայտություններից 4 8-ը' գրեթե 61.5%-ը:
Այսպիսով,
քաղաքական
և
տնտեսական
խոսույթներում
կենդանուններով փոխաբերությունները հիմնականում իրականացնում են
հուզական, ճանաչողական, համոզման և մտաշահարկային գործառույթներ:
Այս գործառույթները փոխշաղկապված են, քանի որ քաղաքական գործիչները,
ներդրողները, տնտեսական ընկերությունները, հոդվածագիրները չեզոք
արտահայտությունները մեծամասամբ փոխարինում են զգացմունքային և
գնահատողական արտահայտություններով, այս դեպքում, կենդանուններով
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փոխաբերություններով' փորձելով իրենց քարոզչությամբ ազդել լսարանի
գիտակցության վրա և կոնկրետ փոխաբերության ընտրության միջոցով
շահարկել իրենց լսարանի գիտակցությունը: Փոխաբերությունը, լինելով
քաղաքական և տնտեսական իրականության ձևավորման կարևորագույն
ճանաչողական գործիք, նպաստում է քաղաքական և տնտեսական
իրողությունների ճանաչողական ընկալմանը:
Աշխատանքի
հիմնադրույթներն
հրապարակումներում.
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Ani Sargis Harutyunyan
Linguo-Cognitive Characteristics o f Animal Metaphors in Anglo-American
Media (with special reference to Armenian)
Summary
The present dissertation aspires to provide a systematized analysis on both
the essence and structure o f animal metaphors employed in political and economic
media discourses in comparison with those in the Armenian language.
The topicality o f the research is determined by the fact that in the
modern world not only do animal metaphors prevail among other types of
metaphors in many languages, but also provide an exceptional basis fo r the
conceptualization of political and economic reality. The study sheds new light on
the uses of cognitive metaphors which account for metaphorical expressions in
political and economic media discourses. Having the cognitive ability both to make
and understand metaphors, humans cognitively model and represent political and
economic world by means o f animal metaphors.
The object o f the research is animal metaphors used in political and
economic media discourses within the scope o f cognitive linguistics.
The subject matter o f the research is the metaphorical models with
animal names in political and economic media in comparison with those in
Armenian.
The present research paper pursues the following goals: to examine the
linguo-cognitive aspects of animal metaphors employed in political and economic
media, as well as to carry out a comparative analysis of the metaphors under study
in the English and Armenian languages, pointing out their similarities and
differences.
To achieve the goals, the following objectives have been set forth:
❖
to study different approaches to metaphor, to provide a range of
metaphor classifications as well as to emphasize the role o f imageschemas in metaphorical mapping,
❖
to elucidate the culture-specific aspects of animal metaphors,
❖
to suggest the classification o f animals metaphors highlighting their
cognitive function and image-schematic structure,
❖
to assess the role o f animal metaphors in the discourses under study
as well as to provide some insight into the structure of their
metaphorical mappings,
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Лингвокогнитивные особенности зооморфной метафоры в
англо-американских СМИ (в сопоставлении с армянским)
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