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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Արդի ժամանակաշրջանում կարելի է փաստել գենդերային 
հետազոտությունների նկատմամբ հետաքրքրության աճը և գի-
տական ինքնուրույն ուղղության ձևավորումը, որի առանցքում 
լեզվի և հաղորդակցության գենդերային տեսանկյուններն են:  

Գենդերային հետազոտություններ իրականացվում են ինչ-
պես լեզվի մակարդակում` բառապաշար, դարձվածաբանու-
թյուն, անվանաբանություն (Телия 1991; Артемова 2000; Фаты-
хова 2001; Слышкин 2004; Григорян 2004; Брутян 2008), այն-
պես էլ զանազան խոսույթներում` գրականություն և բանահյու-
սություն, քաղաքականություն (Lakoff 1975; Табурова 1999; Ис-
серс 2002; Footitt 2002; Гриценко 2003), ոչ պաշտոնական 
շփումներ ( West 1984; West & Zimmerman 1987; Holmes 1995; 
Tannen 1994; Coatеs 2004; West, Michelle, Kramarae 1997) գի-
տական հաղորդակցություն (Kotthoff 2001): 

Գենդերը (սոցիալական կամ հանրամշակութային սեռը) լեզ-
վաբանական կարգ չէ, սակայն դրա բովանդակությունը կարելի 
է բացահայտել լեզվական կառույցների վերլուծության միջոցով: 
Գենդերային ուսումնասիրությունների միջգիտակարգային բնույ-
թը (հանրամշակութային, լեզվամշակութաբանական) չի նշանա-
կում հետազոտության լեզվաբանական մեթոդներից հրաժա-
րում:  

Ավանդաբար լեզվի և այն կրողների սեռի փոխադարձ կա-
պի հիմնախնդիրը համարվել է այն գիտակարգերի մենաշնորհը, 
որոնք կողմնորոշված են նաև կենդանի խոսքի վերլուծությանը` 
հանրա- և հոգելեզվաբանությունը (Горошко 1995; Холод 1997; 
Грошев 2000; Стернин 2002; Кирилина 2002 և այլն), արտա-
սահմանյան ֆեմինիստական լեզվաբանությունը (Bem 1993; 
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Cameron 1996 և այլն): Առանձնակի կարևորություն է ձեռք բե-
րում գեղարվեստական տեքստում գենդերային անհատի ու-
սումնասիրությունը (Нерознак 1999; Степанова 2000): 

Լեզուն` որպես հասարակական գիտակցության արդյունք, 
արտացոլում է տվյալ մշակույթի համար հատկանշական գենդե-
րային հարաբերությունները և ամրագրում դրանք լեզվական 
կարծրատիպերի տեսքով, որոնք էլ իրենց կնիքն են դնում ան-
հատի վարքագծի և նրա լեզվական հանրայնացման գործըն-
թացների վրա: Ըստ այդմ էլ` մենք գենդերային կարծրատիպերը 
վերլուծել ենք լեզվական կառուցվածքի միջոցով: Նման մոտե-
ցումը, մեր համոզմամբ, առավելագույնս համապատասխանում 
է լեզվաբանական գենդերաբանության խնդիրներին, որը զբաղ-
վում է լեզվի և գենդերի փոխադարձ կապի ուսումնասիրմամբ:  

Հանրույթի բաժանումը երկու խմբի` տղամարդկանց և կա-
նանց, մշտապես գոյություն է ունեցել մարդկային հասարակու-
թյան մեջ, յուրաքանչյուր անհատի համար ամրագրվել է տղա-
մարդու կամ կնոջ գենդերային դեր: Հետագայում դրա հիման 
վրա ձևավորվել են տղամարդկանց և կանանց վարքագծային 
առանձնահատկությունների, նրանցից ակնկալվող արձագանք-
ների և գործողությունների` միայն տղամարդկանց կամ միայն 
կանանց համար ընդունելի գործունեության տեսակների վերա-
բերյալ որոշ ընդհանրական պատկերացումներ, որոնք հասա-
րակական գիտակցության մեջ ամրակայվել են որպես գենդե-
րային կարծրատիպեր և կարևոր դեր են խաղում հանրույթի և 
դրանում մարդու գործունեության ընթացքում:  

Գենդերային կարծրատիպերի հանրամշակութային առանձ-
նահատկությունների հետազոտության լեզվական նյութը կեն-
ցաղային թեմատիկայով անգլիական անեկդոտներն են: Անեկ-
դոտների տեքստերի բովանդակության վերլուծության հիման 
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վրա վեր են հանվել թեմաներ, որոնցում արտացոլված են կա-
նանց և տղամարդկանց բնորոշ գծերի կամ գործողությունների 
վերաբերյալ ամենատարածված կարծրատիպային պատկերա-
ցումները, ինչպես նաև անգլիական կենցաղային անեկդոտնե-
րում խոսքային, ոչ խոսքային և հարախոսքային մակարդակնե-
րում առանձնացվել են հուզարտահայտչական նշույթները: Վեր-
լուծության են ենթարկվել ավելի քան 1000 անգլիական կենցա-
ղային անեկդոտներ: Նյութի ընտրությունը կատարելիս հաշվի 
են առնվել հույզեր արտահայտող այն տարրերը, որոնք համա-
պատասխանում են մեր հետազոտության մեջ բարձրացվող հիմ-
նախնդիրներին: 

Հաշվի առնելով ձևավորվող գիտական ուղղության բազմա-
թիվ տեսական հարցերի ոչ բավարար մշակվածությունը և ֆեմի-
նիստական գաղափարախոսության աճող ազդեցությունը՝ մեր 
հետազոտությունում դիտարկվել են լեզվաբանության մեջ գեն-
դերի ուսումնասիրման մեթոդաբանական հիմնախնդիրներ, 
քննարկվել են բանավիճային դրույթներ: Բացահայտվել են ֆե-
մինիստական լեզվաբանության մեթոդաբանական մոլորություն-
ները, և մշակվել է արականության և իգականության՝ որպես 
լեզվամշակութային հասկացությունների համալիրի հետազոտ-
ման մեթոդիկա՝ հիմնված լեզվի ուսումնասիրման հանրալեզվա-
բանական սկզբունքների և լեզվամշակութաբանական մոտեց-
ման վրա: Մշակված մեթոդաբանության կիրառմամբ հետազոտ-
վել և բացահայտվել են գենդերային տարբերությունների գոր-
ծառության առանձնահատկությունները երգիծական խոսույ-
թում:  

Գենդերային տարբերությունների վերհանման կարելի է 
հասնել հիմնախնդրի նկատմամբ տարբեր մոտեցումներ զու-
գակցող այնպիսի մեթոդների կիրառմամբ, ինչպիսիք են՝ նյութի 
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որակական և քանակական վերլուծությունը, հետազոտվող միա-
վորների, դրանց զուգահեռ կապերի հաճախականության ու-
սումնասիրությունը հանրամշակութային և լեզվական գիտակ-
ցության հետազոտման լեզվաբանական և հանրալեզվաբանա-
կան մեթոդների համադրմամբ:  

Հասարակության հանրամշակութային առանձնահատկու-
թյունները, ազգային խառնվածքի և հոգեկերտվածքի յուրա-
հատկությունները, էթնոմշակութային և գենդերային կարծրա-
տիպերը անխուսափելիորեն դրսևորվում են հաղորդակցվող 
տղամարդկանց և կանանց խոսքային, ոչ խոսքային և հարա-
խոսքային վարքագծերում՝ դրանով իսկ հաստատելով ոչ միայն 
հանրույթի ավանդական բաժանումը երկու տարածքների` տղա-
մարդկանց և կանանց, այլև դրանցում սեռադերային այն կարծ-
րատիպերի արտացոլումը, որոնք բավականին հաստատուն ամ-
րագրված են հասարակական և լեզվական գիտակցության մեջ: 
Ընդ որում, խոսքային, ոչ խոսքային և հարախոսքային հուզար-
տահայտչական որոշարկիչների քանակը, որն ըստ էության ար-
տահայտում է հաղորդակցվողների հուզավիճակը, գլխավորա-
պես պայմանավորված է զայրույթի հույզի առկայությամբ, որը 
գերակայում է տղամարդկանց խոսքային վարքագծում, և ուրա-
խության հույզի առկայությամբ՝ կանանց խոսքային վարքա-
գծում: 

Հետազոտվող տեսագործնական նյութի քննական վերլու-
ծությունը թույլ է տալիս նկատել, որ գենդերային հայեցակարգի 
դիտարկման շրջանակներում հիմնական շեշտը դրվում է տղա-
մարդու և կնոջ ոչ թե բնական, կենսաբանական տարբերու-
թյունների վրա, որոնք ի սկզբանե կանխատեսված են նրանց 
ֆիզիոլոգիական յուրահատկություններով, այլև նրանց սոցիա-
լական հետաքրքրությունների, պահանջմունքների և վարքագծի 
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վրա` չանտեսելով նաև գենդերային հատկանիշների սերտ կա-
պը հանրամշակութային յուրահատկությունների հետ:  

Վերլուծության արդյունքում պարզաբանվում է, որ տղա-
մարդկանց խոսքը աչքի է ընկնում ագրեսիվություն, հակիրճու-
թյուն և գերազանցության զգացում արտահայտող լեզվական 
միավորների կիրառությամբ: Սակայն կարելի է նաև նկատել, որ 
տղամարդիկ հաճախ անկարող են արտահայտել և նկարագրել 
իրենց հուզավիճակը, մասնավորապես՝ ջերմ վերաբերմունքը, 
հոգատարությունը, թախիծը կամ ցավը: Նրանք գլխավորապես 
վերբալացնում են միայն մեկ հույզ՝ զայրույթը, մինչդեռ կանանց 
խոսքը առանձնանում է մեղմություն, զիջողություն և զգացմուն-
քայնություն արտահայտող լեզվական միավորների առատու-
թյամբ:  

Հետազոտությունը մի կողմից վերաբերում է գենդերային 
լեզվաբանությանը, որի արդիականությունը նախ և առաջ որոշ-
վում է կյանքում և հասարակության մեջ գենդերային հարաբե-
րությունների փոփոխություններով, ինչպես նաև այս կամ այն 
ձևով այդ հարաբերությունների լեզվական առկայացման ան-
հրաժեշտությամբ: Մյուս կողմից սույն ուսումնասիրությունը ընդ-
գրկում է խոսույթի տեսության ոլորտը, որը նույնպես գտնվում է 
ժամանակակից լեզվաբանական հետազոտությունների հե-
տաքրքրության շրջանակներում: Լեզվաբանության մեջ կենցա-
ղային անեկդոտը հիմնականում ուսումնասիրվել է ժանրային 
յուրահատկությունների և լեզվական միջոցների կիրառման տե-
սանկյունից, սակայն ուսումնասիրությունից մինչև այժմ դուրս են 
մնացել գենդերային կարծրատիպերի հանրամշակութային ա-
ռանձնահատկությունները: Ժամանակակից լեզվագենդերաբա-
նության մեջ անգլիական երգիծական խոսույթի նյութի հիման 
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վրա լեզվական գենդերային տարբերակման ոլորտում մինչև 
այժմ ուսումնասիրություններ չեն իրականացվել:  

Համալիր մոտեցման մշակումն ու իրականացումը թույլ է 
տալիս աշխատանքում ձևակերպել լեզվում գենդերային գոր-
ծոնն ուսումնասիրող գիտական ուղղության ընդհանուր տեսա-
կան հիմունքները և առաջարկել գենդերային տարբերություննե-
րի լեզվաբանական ուսումնասիրության նոր մեթոդաբանություն, 
որը կարող է հիմք դառնալ ոչ միայն երգիծական խոսքի գենդե-
րային լեզվաբանական հետազոտության, այլև տարաբնույթ խո-
սույթների քննության համար գենդերային տեսանկյունից:  
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ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ 
ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՏԿԵՐԻ ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԱՅԻՆ 
ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

 
1.1. ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՑԱՌԻԿ ԵՐԵՎՈՒՅԹ 

 
Մշակույթը, լինելով հոգևոր և նյութական արժեքների ամ-

բողջություն, արտահայտում է մարդու և հասարակության պատ-
մական զարգացման մակարդակը: Մշակույթը ներառում է ոչ 
միայն սովորույթները, ավանդույթները, լեզուն, այլև կարծրատի-
պերը, որոնք իրենց արտահայտությունն են գտնում մարդկանց 
կյանքի կազմակերպման ձևերում, նրանց գենդերային փոխհա-
րաբերություններում, ինչպես նաև նրանց կողմից ստեղծվող 
հոգևոր արժեքներում: Ինչպես արդեն վերը նշվել է, կարծրա-
տիպերը կարևոր են և համարվում են մշակույթի արդյունք, քա-
նի որ հենց դրանք են պայմանավորում մշակութային սպասելիք-
ները:  

Հետազոտողները կարծրատիպականացման մեջ ավանդույ-
թի մեխանիզմի միջուկն ու մշակույթի ազգային ինքնատիպու-
թյունն են տեսնում, քանի որ կարծրատիպերի միջոցով կարելի է 
հասկանալ մարդկային ցանկացած վարք (տե՛ս Hoffman, Hurst 
1990; Williams, Best 1990 և այլն): 

Կարծրատիպերը հանդես են գալիս որոշակի լեզվամշակու-
թային հանրույթի կամ մշակույթի միասնության հետ կապված 
ամբողջական միջավայրի համար էական իրողությունների չհիմ-
նավորված հատկությունների պահապանների դերում: Այլ կերպ 
ասած` իրողությունների այս կամ այն հատկության մշակութային 
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աղբյուրը (հավատալիքներ, բանահյուսություն, պատմական 
ավանդույթներ) կարող է և հայտնի չլինել լեզվակիրներին: 

Լեզվամշակութաբանությունն1 օգտագործում է հումանիտար 
այլ գիտությունների ազգային բարոյամշակութային փորձի և 
ազգային հոգեկերտվածքի ճշգրիտ բնութագրման համար հա-
մեմատական դիտանկյունից անհրաժեշտ տվյալները, որոնք 
լեզվական մակարդակում ներկայացվում են որպես լեզվական ի-
րողություններ և կարծրատիպեր: Լինելով բանասիրական գի-
տակարգ, որը որոշակի համագործակցություն է իրականացնում 
հումանիտար տարբեր գիտակարգերի հետ (մշակութաբանու-
թյուն, փիլիսոփայություն և այլն), լեզվամշակութաբանությունը 
նախ և առաջ կողմնորոշված է դեպի մարդը` որպես լեզվակիր, 
լեզվական անհատականություն, որն իր մեջ կրում է ազգային 
մտածողության, կարծրատիպերի, աշխարհայացքի, հոգեկերտ-
վածքի առանձնահատկությունները, որոնք բխում են ժողովրդի 
բարոյամշակութային փորձից: Լեզվամշակութաբանության` 
մարդկության բարոյամշակութային, հոգևոր փորձին դիմելը 
նրա հետազոտության առարկան կապում է փիլիսոփայական և 
հոգեբանական կարգերի հետ, որոնք միաժամանակ պատկա-
նում են հումանիտար այլ գիտակարգերի հետազոտության 
ոլորտներին: 

Լեզվամշակութաբանությունը համադրական բնույթի բանա-
սիրական գիտակարգ է, որը համեմատաբար երիտասարդ է, 
առաջացել է լեզվաբանության և մշակութաբանության սահմա-
նագծում և կարող է դիտարկել կարծրատիպերը լեզվում՝ որպես 
մշակույթի մարմնավորում: 

Է. Սեպիրը հետազոտում է լեզվի և մշակույթի փոխհարաբե-
րությունները, ընդ որում, մշակույթ ասելով` նա հասկանում է 
սերնդեսերունդ փոխանցվող սոցիալական հմտությունների ամ-
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բողջությունը (Сепир 1993:26-28) կամ այլ կերպ` կենսակերպը 
բնութագրող սոցիալապես ժառանգված գործնական հմտու-
թյունների և գաղափարների ամբողջություն (Сепир 1993:185): 
Այսպիսով՝ ընդգծվում է մշակույթի հանրային տեսանկյունը, որը 
բնորոշ է նաև լեզվամշակութաբանությանը: Ընդունելով, որ լե-
զուն և մշակույթը փոխկապակցված են, Է. Սեպիրը ճշգրտում է, 
որ այդ ասելով` նկատի է առնվում լեզվի բովանդակությունը կամ 
լեզվի բառային կազմը (Сепир 1993:194), իսկ մշակույթի և ձևա-
բանական կամ շարահյուսական համակարգերի զարգացման 
միջև կապ չկա (Сепир 1993:276): Լինելով մշակույթի պահ-
պանման միջոց (Сепир 1993:233)` լեզուն կարող է ծառայել որ-
պես խորհրդանշանային ուղեցույց՝ մշակույթը ըմբռնելու համար 
(Сепир 1993:262)2: 

Ռուս լեզվաբանության մեջ լեզվամշակութաբանական հիմ-
նախնդիրն առաջին անգամ քննարկման նյութ դարձավ դարձ-
վածաբանների շրջանում, որոնց կարծիքով լեզվամշակութաբա-
նության աղբյուրը էթնոլեզվաբանությունն3 է, ուստի այն մասնա-
վորապես կարող է համարվել նրա բաղկացուցիչ մասը: Վ. Ն. 
Տելիան առաջարկում է բացահայտել մշակույթի կոդը (Телия 
1999:20), որը ներկայացնում է հանրույթի` կարծրատիպերի մա-
սին մշակութայնացված պատկերացումների այս կամ այն հա-
մախումբը: 

Հետազոտողներից ոմանք լեզուն և խոսքը ներկայացնում 
են հավասար հարթության վրա, որտեղ մշակույթն ամենալայն 
իմաստով ընկալվում է որպես բովանդակություն, իսկ լեզուն` 
նշյալ բովանդակության գոյության ձև: Մասնավորապես ընդ-
գծվում է այն, որ մշակույթը գիտելիքների, կարծրատիպերի որո-
շակի ծավալ է, որոնք մարդկությունն է մշակում` համարժեքորեն 
մեկնաբանելու այն ամենը, ինչ խոսում և անում են մարդիկ: Ընդ 
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որում, այդ կարծրատիպերը այս կամ այն ձևով դրսևորվում են 
հաղորդակցության մեջ: Մշակույթի այսօրինակ ընկալման դեպ-
քում լեզվամշակութաբանության խնդիրն է մի կողմից պարզա-
բանել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում նշյալ տեղեկատվությունը 
(տվյալ դեպքում` կարծրատիպը), որի օգնությամբ տեղի է ունե-
նում հասարակության շփումն աշխարհի հետ, մյուս կողմից` թե 
ինչպես է նշյալ տեղեկատվությունը (կարծրատիպը) նյութակա-
նանում, այսինքն` արձանագրվում և ձեռք բերում փոխանցվելու 
կարողություն4: 

Տարբեր մշակույթների համեմատությամբ զբաղվող լեզվա-
բանները առաջարկում են տիպաբանական-բնութագրական մո-
տեցման շրջանակներում իրականացնել լեզվամշակութաբանա-
կան հետազոտություններ, որոնք ըստ էության պետք է լինեն 
տիպաբանական, քանի որ այս կամ այն լեզվամշակույթի բնու-
թագրական նկարագրությունն անհնար է առանց տիպաբանու-
թյան5: Լայնածավալ հարցադրումներ կատարելով՝ հեղինակնե-
րը պնդում են, որ լեզվամշակույթների տվյալների հաշվառումը 
կարևոր է ինչպես լեզուների, այնպես էլ մշակույթների ուսումնա-
սիրությունների բնագավառում (Снитко 1999)6: 

Բազմաթիվ հետազոտողներ, փորձելով բացահայտել լեզվի 
և մշակույթի միջև գոյություն ունեցող էական կապը, դիմում են 
մշակութաբանության բնագավառում շրջանառվող հասկա-
ցույթ երևույթին7: 

Ինչպես երևում է վերոնշյալ մոտեցումներից, կախված լուծ-
վող խնդիրների շրջանակից` լեզվամշակութաբանությունն իր 
բովանդակությամբ ներկայանում է տարաբնույթ: Սակայն կա-
րևոր է նշել, որ լեզվամշակութաբանությունը, անկասկած, իր 
գլխավոր խնդիրն է համարում լեզուն և մշակույթը փոխկախվա-
ծության մեջ դիտարկելը: Ընդ որում, եթե լեզվի և մշակույթի 



 
 

15 

փոխհարաբերությունների դիտարկումը ավանդաբար կատար-
վում էր տարանջատ` մեկ լեզվաբանության, մեկ էլ մշակութա-
բանության բնագավառում, ապա նոր գիտակարգի ի հայտ գալը 
նշանակում է, որ նորաստեղծ գիտական առարկայի շրջանակ-
ներում պետք է միասնաբար օգտագործվեն ինչպես լեզվաբա-
նական, այնպես էլ մշակութաբանական մոտեցումները: Լեզվի և 
մշակույթի փոխհարաբերության այդօրինակ քննության համար 
հիմք է ծառայում դրանց գոյաբանական (օնթոլոգիական) միաս-
նությունը: 

Նշված մոտեցումները լույս են սփռում լեզվի, կարծրատի-
պերի և մշակույթի հարաբերակցության հիմնախնդրի տարբեր 
կողմերի վրա, միևնույն ժամանակ նախանշում հիմնախնդրի 
լուծմանը հասնելու որակական նոր ուղիներ հանրամշակութա-
բանության, լեզվամշակութաբանության և գենդերաբանության 
բնագավառներում: 
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1.2. ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐԸ 
 

Կարծրատիպը հիմնվում է անհատի գլխում ձևավորված աշ-
խարհի պատկերի վրա, ըստ էության, այդ պատկերի անբաժա-
նելի մասն է․ այն ներառում է նաև նրա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 
գնահատականները: Կարծրատիպ եզրույթը վերաբերում է լեզվի 
և մշակույթի բովանդակային կողմին, այսինքն` երևույթ է, որը 
կապվում է աշխարհի պարզունակ պատկերի հետ: Լեզուն և 
մշակույթը կարևոր դեր են խաղում անձի ձևավորման հարցում:  

Կարծրատիպերի լեզվաբանական արժևորման համար 
գիտնականները հաճախ կարևորում են աշխարհի գիտական և 
պարզունակ պատկերների հակադրությունը և շեշտադրում այն 
գաղափարը, որ պատկերն ըստ էության բազմեզր հոգեկան 
երևույթ է, որը լեզուն շաղկապում է մտածողությանը, շրջապա-
տող աշխարհին, մշակութային-գեղագիտական իրողություննե-
րին և լեզվում գործառվող բարդագույն վերացական հասկացու-
թյունների ու կարգերի բովանդակությանը: Աշխարհի գիտական 
պատկերը կապված է այնպիսի աշխարհընկալման հետ, որը 
միջնորդավորված է գիտական գիտելիքով, մինչդեռ աշխարհի 
պարզունակ պատկերը լեզվակիրների գիտակցության մեջ ձևա-
վորվում է անմիջականորեն իրական աշխարհի ճանաչողության 
ընթացքում և իր վրա է կրում ազգային, լեզվական, պատմա-
մշակութային փորձի ազդեցությունը (Зайнуллин 2005:103): 

Աշխարհի լեզվական պատկերի8 հետազոտությունը նպաս-
տում է լեզվի և մշակույթի, լեզվի և մտածողության, լեզվի և 
կարծրատիպերի հիմնախնդիրների լուծմանը: Դա պայմանա-
վորված է ինչպես այն գործառույթներով, որոնք լեզուն իրակա-
նացնում է մարդու և հասարակության կենսագործունեության 
ընթացքում, այնպես էլ աշխարհի լեզվական պատկերի ձևավոր-
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մանը նպաստող գործոններով, որոնք կարող են բաժանվել 
առնվազն երեք խմբի` միջավայրը, մարդու հոգեկանը (ներառյալ 
գիտակցականն ու ենթագիտակցականը) և լեզվի զարգացման 
օրենքները: 

Այսպիսով՝ աշխարհի լեզվական պատկերի ձևավորմանը 
մասնակցում են օբյեկտիվ աշխարհը, մտավոր աշխարհը և ինք-
նին լեզվական աշխարհը (Колшанский 1990), որոնց միջև կա-
պող օղակն է լեզվական անհատը (Караулов 1987): Աշխարհի 
լեզվական պատկերը, բացի իր լեզվական յուրատեսակությու-
նից, պարունակում է զանազան կարծրատիպեր, որոնք մարդ-
կային էությունը հասկանալու համար կարևոր դեր են խաղում: 

Աշխարհի լեզվական պատկերի ուսումնասիրությունը կապ-
ված է տարատեսակ կարծրատիպերի, ենթադրույթների, եզրա-
հանգումային գիտելիքների ու իմաստների բացահայտման հետ: 
Սույն հետազոտության մեջ մենք առաջնորդվում ենք աշխարհի 
պատկերի մասին այն սահմանումով, որ այն մարդու աշխար-
հընկալման հիմքում ընկած աշխարհի նախնական համապար-
փակ պատկերն է, որն աշխարհի էական հատկությունները ի 
ցույց է դնում այդ կրողների ընկալման մեջ և մարդու ամբողջ 
հոգևոր ակտիվության արդյունքն է, այսինքն` աշխարհի պատ-
կերը օբյեկտիվ իրականության սուբյեկտիվ ընկալումն է 
(Постовалова 1988:21)9: 

Գիտնականների մեծ մասը ընդունում է աշխարհի ազգային 
յուրահատուկ պատկերների և կարծրատիպերի գոյությունը: Սա-
կայն հանդիպում են նաև համընդհանուր կարծիքին հակա-
դրվողներ: Այսպես՝ Գ.Վ. Կոլշանսկին կտրականապես ժխտում է 
առանձին ժողովուրդների կողմից աշխարհի յուրահատուկ ըն-
կալման հնարավորությունը: Ընդ որում, որպես գլխավոր փաս-
տարկ բերում է մտածողության` բոլոր մարդկանց համար ընդ-
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հանուր բնույթի վերաբերյալ դրույթը, իսկ ժողովուրդների` գոյու-
թյուն ունեցող աշխատանքային և սոցիալական փորձի տարբե-
րությունները, նրա համոզմամբ, որևէ կերպ չեն կապվում աշ-
խարհի պատկերի հետ (Колшанский 1990):  

Հարցի տեսության քննական ուսումնասիրության արդյուն-
քում մենք հակվում ենք ընդունելու Յու. Ն. Կարաուլովի տեսա-
կետն այն մասին, որ աշխարհի լեզվական պատկերը կազմված 
է կայուն և փոփոխական մասերից (Караулов 1987), և գալիս ենք 
այն եզրակացության, որ համաժամանակյա նկարագրության 
դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել զարգացման նախընթաց 
գործոնները, որոնք նպաստում են ի հայտ եկած փաստերի և 
կարծրատիպերի բացատրությանը: 

Գիտական, այդ թվում նաև լեզվաբանական գրականության 
մեջ աշխարհի լեզվական և հասկացութային պատկերների հա-
րաբերակցության հարցի վերաբերյալ նույնպես կարելի է հան-
դիպել տարբեր տեսակետների: Օրինակ` Գ. Վ. Կոլշանսկու 
կարծիքով, աշխարհի լեզվական պատկերը` որպես աշխարհի 
մասին մարդու գիտելիքների ամբողջություն, լեզվում առանձին 
գոյություն չունի: Աշխարհի պատկեր եզրույթը բացառապես 
մտավոր գործունեության հատկանիշ է և կիրառելի է միայն 
մտածողության առնչությամբ (Колшанский 1990:37)10: Աշխարհի 
հասկացութային պատկերը աշխարհի լեզվական պատկերից 
հարուստ է, քանի որ դրա ստեղծմանը մասնակցում են մտածո-
ղության տարբեր տիպեր, այդ թվում` ոչ խոսքային (Серебрен-
ников 1988:6): Այսպիսով՝ աշխարհի լեզվական և հասկացու-
թային պատկերների հարաբերակցության հիմնախնդրի մասին 
աշխատությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս հար-
ցի վերաբերյալ գոյություն ունեն տարբեր դիրքորոշումներ: Այս-
քան տարբեր կարծիքների միավորման հնարավորությունը նախ 
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և առաջ բխում է աշխարհի լեզվական և հասկացութային պատ-
կերների հարաբերակցությունն ընդունելու անխուսափելիությու-
նից, և ապա` աշխարհի պատկերների համընկման գոտու առ-
կայությունից: Դա հնարավորություն է ընձեռում աշխարհի լեզ-
վական և հասկացութային պատկերների վերլուծման եղանակով 
հետազոտել զանազան կարծրատիպեր (տվյալ դեպքում գենդե-
րային կարծրատիպեր): Սակայն չպետք է մոռանալ, որ աշխար-
հի լեզվական և հասկացութային պատկերների բացարձակ հա-
մընկնումը հնարավոր չէ: Ավելի շուտ դա նրանց որոշակի համե-
մատելիությունն է, քանի որ լեզուն և մտածողությունը միատե-
սակ երևույթներ չեն: Լեզուն բովանդակությամբ ավելի աղքատ 
է, քան մտածողությունը: Ինչպես նաև այն պակաս շարժունակ է, 
որի հետևանքով աշխարհի լեզվական պատկերը կարող է կեղծ 
պատկերացումներ, կարծրատիպեր պահպանել, որոնք տվյալ 
պահին գոյություն չունեն աշխարհի հասկացութային պատկե-
րում: Տարբեր է աշխարհի այդ պատկերներն ըմբռնելու աստի-
ճանը: Աշխարհի լեզվական պատկերում այն զգալիորեն ցածր է: 
Աշխարհի լեզվական պատկերը համապատասխան լեզվամշա-
կութային հանրույթի շրջանակներում չի առանձնանում խորը 
ինքնատիպությամբ, քանի որ հազիվ թե տեղին է խոսել միև-
նույն լեզվին տիրապետող առանձին անհատների շրջանում աշ-
խարհի լեզվական պատկերների բազմազանության մասին: 
Ավելի շուտ դա աշխարհի լեզվական պատկերի ամբողջ ծավա-
լին բազմակողմանիորեն տիրապետելն է: Աշխարհի հասկացու-
թային պատկերը, ընդհակառակը, չափազանց բազմատեսակ է, 
այդ թվում` մեկ լեզվամշակութային հանրույթի ներկայացուցիչ-
ների շրջանում (տե՛ս Колшанский 1990): Լեզուն, հանդես գալով 
որպես աշխարհի հասկացութային պատկերի առարկայացման 
ձևերից մեկը, իր միջոցներով է արտահայտում որոշ տիպական 
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տարբերակներ, այսինքն՝ կարծրատիպեր, որոնք բնորոշ են 
սուբյեկտների առավել մեծաթիվ խմբերի ներկայացուցիչներին: 
Դրա հետևանքը աշխարհի լեզվական պատկերում հակասական 
կարծիքների, կարծրատիպերի հակոտնյա գնահատականների, 
պատկերացումների առկայությունն է: 

Ինչ վերաբերում է աշխարհի լեզվական և հասկացութային 
պատկերների հարաբերակցությանը, մեր կարծիքով, սխալ է 
աշխարհի պատկերի տվյալներն իրար հավասարեցնել, քանի որ 
դա հակասում է լեզվի և մտածողության սահմանազատման մա-
սին մեթոդաբանական սկզբունքներին: Մյուս կողմից, կարծում 
ենք, հնարավոր է նաև խնդրի լուծման այլ տարբերակ: Ըստ 
այդմ` աշխարհի լեզվական ու հասկացութային պատկերներում 
ի հայտ են գալիս ինչպես բանավոր մտածողության հետ փոխ-
կապակցված համընկնումներ, այնպես էլ միայն լեզվին կամ 
բացառապես մտածողությանը ենթակա ոլորտներ: Սակայն այս 
դեպքում էլ լեզուն հաճախ հանդես է գալիս որպես գիտակցու-
թյան մեջ համապատասխան կերպարների, պատկերացումնե-
րի, զուգորդությունների, կարծրատիպերի առաջացման միջոց: 

Ըստ Վ. ֆոն Հումբոլդտի և նրա հետևորդների` առանձնա-
հատուկ ուշադրության է արժանի լեզվի հետազոտությունը` որ-
պես ճանաչողության միջոց: Կարևորվում է նաև լեզվի` շրջապա-
տող իրականությունն արտացոլելու (Гумбольдт 1985:349) և 
մտածողության ու ընկալման ձևերն ամրագրելու ունակությունը 
(Вайсгербер 1993)11: Լեզուն դիտվում է որպես անհատական-
ժողովրդական կյանքի հոգևոր մարմնավորում (Гумбольдт 
1984:92): Այս շրջանում ուշադրություն է դարձվում նաև աշխար-
հընկալման ձևին, որը ներկայացված է լեզվում: Շեշտադրվում է 
նաև լեզվի ակտիվ ազդեցության հնարավորությունը լեզվակիր-
ների վրա12: Վ. ֆոն Հումբոլդտը և Յ. Լ. Վայսգերբերը, լեզվի 
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անմիջական ազդեցությունը կապում են լեզվակիրների շրջա-
նում աշխարհի պատկերի ձևավորման հետ13:  

Աշխարհի միասնական պատկերի մեջ լեզուն թույլ է տալիս 
մարդուն միավորել իր ամբողջ փորձը, որի արդյունքում լեզվա-
կան հանրույթի անդամներին փոխանցվում են զանազան պատ-
կերացումներ և կարծրատիպեր14: 

Աշխարհի լեզվական ընկալման տարբեր տիպեր ցուցա-
դրում են տրամաբանության տարբեր տեսակներ: Այսպես՝ ա-
ռաջ է քաշվում աշխարհի հասկացութային պատկերի, մարդու 
վարքագծի վրա աշխարհի լեզվական պատկերի ազդեցության 
հնարավորության հարցը: Աշխարհի պատկերը ստեղծվում է ոչ 
միայն լեզվի ազդեցությամբ, այլև աշխարհը յուրացնելու արտա-
լեզվական գործոնների ներգործությամբ, օրինակ` մարդկանց 
կենսափորձով: Աշխարհի պատկերի հասկացությունը պատկա-
նում է այն հիմնական հասկացությունների թվին, որոնք արտա-
հայտում են մարդու և նրա կեցության առանձնահատկություննե-
րը, նրա փոխհարաբերությունը աշխարհի հետ` ներկայացնելով 
աշխարհի նախնական համընդհանուր պատկերը, որն ընկած է 
մարդու աշխարհընկալման հիմքում, ներկայացնում է աշխարհի 
էական հատկությունները: Կարծրատիպերը այն կրողների ըն-
կալման մեջ են և մարդու ամբողջ հոգևոր ակտիվության արդ-
յունք: 

Լեզվական համակարգում է դրսևորվում մարդու, սոցիալա-
կան, ազգային և համամարդկային էությունը: Ուստի աշխարհի 
ազգային պատկերների ձևավորումը օրինաչափորեն կապված է 
լեզուների կողմից ո՛չ միայն ժողովուրդների յուրօրինակ փորձն 
ամրագրելու, այլև ամբողջ մարդկության մշակութային ու հան-
րային փորձի հետ: 
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Սույն հետազոտության մեջ առանձնահատուկ շեշտվում է 
աշխարհի լեզվական պատկերի արժևորման տեսանկյունը: Մեր 
կարծիքով, արժեքային մոտեցման առանձնահատկությունը հիմ-
նարար դեր է խաղում աշխարհի ազգային պատկերի ձևավոր-
ման մեջ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ աշխարհի պատ-
կերը հենվում է արժևորման սկզբունքի վրա, որը հանդես է գա-
լիս որպես դրանում առարկաների ստորակարգման գլխավոր 
սկզբունք: Արժեհամակարգի գնահատումը մեծ տեղ է զբաղեց-
նում մարդու կենսագործունեության մեջ: Գնահատումը ճանաչո-
ղության հետ մեկտեղ աշխարհի արտացոլման միջոց է գիտակ-
ցության մեջ (Постовалова 1988:55): Որպես կանոն` ընդգծվում է 
ճանաչողական և գնահատողական հարաբերությունների հա-
վասարաչափ անհրաժեշտությունը, իսկ հիմնական տարբերու-
թյունը համարվում է դրանց առանձնահատուկ դերը: Աշխարհի 
արժեքային պատկերի հետազոտությունը հնարավոր է գնահա-
տական պարունակող լեզվական կառույցներն ուսումնասիրելու 
օգնությամբ: Ընդ որում, մենք ելնում ենք գիտնականների մեծ 
մասի կողմից ընդունված այն դրույթից, որ արժեքը առարկա-
յացվում է գնահատականի մեջ: 

Մշակույթի բովանդակության մեջ արժեքի15 կարգի առանց-
քային դերը կանխորոշում է արժեքի հատուկ տեղը նաև աշխար-
հի լեզվական պատկերում: Աշխարհի լեզվական պատկերի հաս-
կացությունը ենթադրում է աշխարհի արժեքային պատկերի 
ուսումնասիրություն, և եթե երկու համակարգերի փոխգործակ-
ցությունը բնութագրելու մեթոդաբանական հիմքը լեզվակիր ու 
մշակութակիր անհատի աշխարհայացքն է, աշխարհընկալումը, 
ապա արժեքի հասկացությունը կարող է դառնալ այդ բնութա-
գրության հիմնական կարգ: 
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1.3. ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ  
ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Այս ենթագլխում դիտարկվում են աշխարհի արժեքային 

պատկերի հիմնական բաղադրիչները, հստակեցվում են մոտե-
ցումներ առավել կարևոր արժեբանական հասկացությունների 
վերաբերյալ, ցույց են տրվում լեզվում արժեհամակարգի արտա-
ցոլման ձևերը: Մշակույթը գաղափարների, բարոյական նորմե-
րի, կարծրատիպերի, ավանդույթների, սովորույթների և այլնի 
ամբողջության մեջ ներառում է մաս կազմող սոցիալական վար-
քի նորմերը, որոնց հետևելը անվերապահ պայման է` հասարա-
կությունը որպես միասնական ամբողջություն պահպանելու հա-
մար:  

Բազմաթիվ գիտություններ` փիլիսոփայությունը16, տրամա-
բանությունը, բարոյագիտությունը, գեղագիտությունը, հոգեբա-
նությունը, սոցիոլոգիան զբաղվում են արժեքների ու գնահատա-
կանների ուսումնասիրությամբ, առաջարկվում են արժեքների 
տարբեր դասակարգումներ ու տեսություններ, գնահատական-
ների էությունների և բնույթի վերաբերյալ տեսակետներ: Ընդ 
որում, հիմնական հասկացությունների մեկնաբանման տարբե-
րություններն ի հայտ են գալիս ոչ միայն առանձին գիտաճյուղե-
րի ներկայացուցիչների դիրքորոշումներում, այլև միևնույն գի-
տական ուղղության շրջանակներում: Հարցին միանշանակ լու-
ծումներ չի տալիս նաև արժեբանությունը, որում արժեքի հաս-
կացությունը առանցքային դեր է խաղում: Այսպիսով՝ պետք է 
արձանագրենք, որ չնայած հիմնախնդրի նկատմամբ ակնհայտ 
հետաքրքրությանն ու ակտիվ քննարկումներին` մինչև այժմ գի-
տությունը արժեք և գնահատական կարգերի վերաբերյալ, 
ինչպես նաև դրանց հետ կապ ունեցող հասկացությունները 
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քննելու հարցում միասնական մոտեցում չի մշակել:  
Արժեբանական նշանակությունների շուրջ լեզվաբանական 

ուսումնասիրություններն սկսել են կատարվել համեմատաբար 
վերջերս: Գնահատողական իմաստաբանությանն են նվիրված 
Ն. Դ. Հարությունովայի, Ե. Մ. Վոլֆի, Վ. Ն. Տելիայի և այլոց աշ-
խատությունները (Арутюнова 1998; Вольф 1988; Телия 1996): 

Աշխարհի արժեքային պատկերի հետազոտման անհրաժեշ-
տությունը որոշվում է այն գործառույթներով, որոնք մարդու կեն-
սագործունեության մեջ կատարում են արժեքները: Մշակույթը 
որոշվում է արժեքների միջոցով, իսկ արժեքը իր հերթին` պա-
հանջմունքների: Արժեբանական առանցքային հասկացությունը 
և աշխարհի արժեքային համակարգի հիմնական միավորը ար-
ժեքն է: Նշյալ հասկացությունը հիմնական է նաև լեզվամշակու-
թաբանության մեջ17: Արժեքը որպես արժեքային առարկայու-
թյուն հասկանալուց բացի, ավանդական մոտեցման մեջ շեշտ-
վում է արժեքների կապը մարդկային պահանջմունքները բավա-
րարելու հետ: 

Արժեհամակարգը որպես կանոն կարող է նաև արտացոլվել 
հանրության կողմից ընդունված և սահմանված կարծրատիպե-
րում: Հանրամշակութային կարծրատիպերում հնարավոր է 
առանձնացնել կոնկրետ և վերացական արժեքներ, որոնք որո-
շակիորեն փոխկապակցված են:  

Գնահատողական սուբյեկտի առումով գոյություն ունեն ան-
հատական, խմբային, ազգային և համամարդկային արժեքներ: 
Լեզուն արտացոլում է ազգային, սոցիալ-խմբային, իրավիճա-
կային-դերային արժեքներ հանրամշակութային կարծրատիպե-
րում: Մշակույթի զարգացման փուլերի տեսանկյունից կարելի է 
առանձնացնել համընդհանուր արժեքներ, որոնք հատուկ են 
մշակույթի կայացման ամբողջ ընթացքին, պատմական արժեք-
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ներ, որոնք մշակույթին բնորոշ են միայն որոշակի փուլում 
(Бабаева 2004:34-35): 

Գնահատողականությունը իմաստաբանության լայն 
ըմբռնման տեսանկյունից պատկանում է իմաստաբանական 
կարգերին: Բառի կառուցվածքում գնահատողական իմաստային 
բաղադրիչը փոխգործակցության մեջ է մտնում իմաստաբանա-
կան և գործաբանական տարբեր կարգերի հետ (Вольф 
1986:106)18: Գնահատման առարկան շատ լայն ըմբռնում ունի, 
սակայն այսպես թե այնպես այն կապված է մարդու հետ: Ուստի 
իրավացի է Ի. Ա. Ստեռնինը` պնդելով, որ գնահատման առար-
կա առավել հաճախ դառնում են անձինք կա՛մ անմիջականո-
րեն, կա՛մ իրենց հատկանիշների, գործողությունների միջոցով, 
ընդ որում, այս կամ այն հաճախ գնահատողական խոսքը կամ 
արտահայտությունը, որը նույնիսկ չի վերաբերում որևէ անձի, 
այնուամենայնիվ անուղղակիորեն բնութագրում է այս կամ այն 
անձին (Стернин 1979:101): 

Գնահատողական կարծրատիպերը կարևոր դեր են խաղում 
մարդու և հասարակության կյանքում: Որոշակի փուլում հասա-
րակության լեզվագիտակցության մեջ հաստատվում է աշխարհի 
ազգային-մշակութային ընկալման այն կարծրատիպերի համա-
կարգը, որոնք առօրյա-կենցաղային գիտակցության մեջ յուրովի 
դառնում են չափման ձև: Միասնական լեզվագիտակցության 
մեջ կարող են միաժամանակ գոյություն ունենալ տարբեր գնա-
հատողական կարծրատիպեր19:  

Լեզվում արժեհամակարգի արտացոլման հիմնական միջո-
ցը գնահատականի լեզվական կարգն է: Դրանում հատուկ դեր 
ունի լեզուն, քանի որ խոսքը սոցիալական փորձը անհատներին 
փոխանցելու միջոց է, և այդ փորձի շրջանակներում հանրային 
նորմերը, վարքը, լինելով մշակույթի ամենակայուն հատվածնե-
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րից, ներկայացնում են մշակույթի բազմակողմանի գործառույթի 
դրսևորման ազգային յուրահատուկ ձև (Тарасов, Сорокин 
1977:18): Յուրաքանչյուր ազգ ունի մտածելակերպի ներքին կա-
ռուցվածք և վարքի անկրկնելի կարծրատիպեր, որոնք սերնդե-
սերունդ կարող են փոփոխվել: Արտաքին աշխարհի հետ համե-
մատվելը որոշվում է մարդու ինչպես ազգային, այնպես էլ գա-
ղափարական դիրքորոշումներով: Դրանց ամբողջությունը կա-
րող է ձևավորել ամբողջ հանրույթի տրամադրությունը: Այսպի-
սով՝ կյանքի ու կենցաղի բոլոր ոլորտներում գաղտնի գոյություն 
ունեցող նորմերը տարբեր արագությամբ փոփոխվում են այն-
քանով, որքանով տվյալ ազգի կողմից ընդունվում են որպես հա-
մակեցության միակ հնարավոր ձև:  

Բոլոր ժողովուրդների համար ընդհանուր արժեքները 
բաշխվում են տարբեր հարաբերակցությամբ: Արժեքների յուրա-
քանչյուր համակարգ ներկայացնում է կարծրատիպերի սանդ-
ղակ, որում առարկաները կանոնակարգված են համապատաս-
խան ձևով: Նախապատվությունների, կարծրատիպերի այդ 
սանդղակը հասարակության տարբեր անդամների, ինչպես նաև 
տարբեր մշակույթների շրջանում միանման չէ: Միևնույն գաղա-
փարները, առարկաներն ու կարծրատիպերը կարող են կարևոր 
տեղ զբաղեցնել որոշ մարդկանց կամ մշակույթների արժեհա-
մակարգում, միջին տեղ` մյուսների, և կարող են ընդհանրապես 
տեղ չգտնել երրորդների արժեհամակարգում` համարվելով 
ժխտելի արժեքներ (Арнольдов 1993:22):  

Արժեքները բազմազան են և հասարակության բոլոր ան-
դամների և տարբեր մշակույթների միջև հավասարաչափ բաշխ-
ված չեն: Այդ է վկայում այն փաստը, որ տարբեր ժամանակա-
շրջանների ու ժողովուրդների տեսանկյունից օրենքները, կարծ-
րատիպերն ու սովորույթները կարող են տարբեր ձևով ընկալ-
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վել: Սակայն, չնայած արժեհամակարգերի հնարավոր անհամա-
պատասխանությանը, գոյություն ունի ցանկացած արժեհամա-
կարգի կառուցման միասնական հիմք` ընդհանուր բարոյական 
արժեքներ: 

 
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. Լեզվամշակութաբանությունը ձևավորվեց 1960-ական թթ. վեր-

ջին և 1970-ական թթ. սկզբին: Իր զարգացման ընթացքում այն ընդհա-
նուրից անցել է դեպի բուն լեզվաբանական մշակութաբանություն, 
ապա` 1970-ականների վերջերից` համապարփակից դեպի համեմա-
տական լեզվամշակութաբանություն: Լեզվամշակութաբանությունը, 
որը լեզու և մշակույթ հիմնախնդրի մեկնաբանության միակողմանի 
դետերմինիզմից խույս տալը իր հիմնական խնդիրն է դարձրել, կոչված 
է երկու երևույթներն էլ դիտարկելու անքակտելի միասնության մեջ: Դա 
բավականին բարդ խնդիր է, քանի որ երկու երևույթներն էլ` թե՛ լեզուն 
և թե՛ մշակույթը, իրենց բնույթով չափազանց բարդ են:  

Լեզվամշակութաբանությունը համադրական տիպի գիտակարգ է, 
որը մշակույթն ուսումնասիրող գիտությունների և լեզվաբանության 
սահմանագծում է: Դրա ուսումնասիրության առարկան հասարակու-
թյան կեցության ազգային ձևերն են, որոնք վերարտադրվում են լեզվա-
կան հաղորդակցության և կարծրատիպերի համակարգում և հիմնված 
են նրա մշակութային արժեքների վրա, այսինքն` այն ամենը, ինչը կազ-
մում է աշխարհի լեզվական պատկերը: Պատահական չէ, որ լեզվա-
մշակութաբանությունը կողմնորոշված է դեպի մշակութային նոր արժե-
համակարգ, որը նոր մտածողության, հասարակության ժամանակակից 
կյանքի, այդ թվում նաև երկրի մշակութային կյանքի տարբեր ոլորտնե-
րի մասին փաստերի, երևույթների, կարծրատիպերի և տեղեկատվու-
թյան լիակատար մեկնաբանման ծնունդ է: Տվյալ ժողովրդի մշակույթի 
լիարժեք, անկողմնակալ և ամբողջական մեկնաբանումը ենթադրում է 
մշակույթի և լեզվի սերտ կապի հաշվառում (Воробьев 1997): 
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2. Նշված հայացքները հարաբերակցության մեջ են մշակույթի 
նկատմամբ ժամանակակից նշանագիտական մոտեցման հետ, որը 
մասնավորապես զարգացրեց Յու. Մ. Լոտմանը: Մշակույթը ընկալվում 
է որպես միասնական միտք և միասնական հիշողություն, այսինքն` ո-
րոշ տեղեկությունների պահպանման ու փոխանցման և նորերի մշակ-
ման անհատական մեխանիզմ (Лотман 1992:200): 

3. Էթնոլեզվաբանությանը հետաքրքրում է լեզվի և մշակույթի 
կապը, լեզվական, ազգամշակութային և ազգահոգեբանական գործոն-
ների փոխազդեցությունը լեզվի գործառության և զարգացման ընթաց-
քում, լեզվաբանական մեթոդների միջոցով մշակույթի բովանդակային 
պլանի, ժողովրդական հոգեբանության և առասպելաբանության հե-
տազոտության հնարավորությունը` անկախ դրանց ներկայացման ձևից 
(բառ, իր, ծես և այլն) (տե՛ս Вежбицкая 1997; Воробьев 1993; Карасик 
1996): Որպես այդպիսին` էթնոլեզվաբանությունն առանձնացավ XX 
դարի առաջին քառորդում` Ֆրանց Բոասի և նրա առաջին աշակերտ-
ների շնորհիվ: Նախկինում Էթնոլեզվաբանական հետազոտություննե-
րում իմաստաբանական ուսումնասիրությունները բացառվում էին` 
պայմանավորված այդ ժամանակահատվածում նկարագրական լեզվա-
բանության առաջացմամբ ու հաստատմամբ: Իմաստաբանական կող-
մի հանդեպ հետաքրքրությունը վերականգնվեց 1950-ական թթ. 
սկզբին նեոհումբոլդտականության ամերիկյան տարբերակի շրջանակ-
ներում` ձևավորվելով Սեպիրի և Բ. Լ. Ուորֆի լեզվաբանական հարա-
բերականության կանխավարկածի քննարկման հիման վրա, ըստ որի` 
շրջապատող աշխարհի իրողությունների համընկնելու պայմաններում 
աշխարհի համանման պատկերներ կարող են ստեղծվել միայն լեզվա-
կան համակարգերի որոշակի համապատասխանության դեպքում: Լեզ-
վի և մշակույթի փոխհարաբերության հիմնախնդիրը դառնում է նրանց 
հետազոտությունների գլխավոր խնդիրը և իրականացվում հակադրա-
կան (կոնտրաստիվ) լեզվաբանության (եվրոպական լեզուների համե-
մատությունը ամերիկյան հնդկացիների լեզուների հետ) մեթոդների հի-
ման վրա: Այդ հետազոտությունները ապացուցում են լեզվի որոշիչ դե-
րը մշակույթի ձևավորման, տրամաբանության և քերականության կար-
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գերի ձևի և բովանդակության, շրջապատող աշխարհի և մարդկային 
վարքագծի ընկալման առանձնահատկությունների մեջ (Сепир 1993; 
Уорф 1960): 

4. Օգտվելով Ֆ. դը Սոսյուրի (langue, parole, langage) տերմի-
նային բառապաշարից` Վ. Տ. Կլոկովը ներկայացնում է լեզվի ու մշա-
կույթի փոխադարձ կապը` որպես նշանագիտական փոխկապվածու-
թյուն: Հետազոտողը նշում է, որ լեզվի և մշակույթի կապը քննելիս 
առավել կարևորվում են լեզվի այն տեսանկյունները, որոնք իրենց 
դրսևորումն են գտնում մշակույթի հենց նկարագրական տեսանկյուն-
ներում (լեզվում որպես միկրոհամակարգ, այսինքն` այնտեղ, որտեղ լե-
զուն հանդես է գալիս մի կողմից որպես նշանագիտական կոդ (langue), 
և մյուս կողմից` որպես խոսքային համակարգ (parole), ինչպես նաև 
լեզվում որպես մակրոհամակարգ, այսինքն` այն ոլորտում, որտեղ լե-
զուն իր գործառական էությամբ է հանդես գալիս (langage): Վ. Տ. Կլո-
կովն ընդգծում է. 

 Մշակույթի կապը լեզվի նշանագիտական կոդի (langue) հետ 
այն է, որ մշակույթի կողմից օգտագործվում է լեզվական հա-
մակարգի հարացույցային ու շարույթային կառուցվածքայնու-
թյունը, որն ամրագրում, պահպանում ու փոխանցում է հասա-
րակության հայեցակարգային և հուզագնահատողական պատ-
կերացումներն աշխարհի մասին: 

 Մշակույթի կապը խոսքի (parole) հետ հայտնաբերվում է փաս-
տերի մեջ, որոնք հասարակության անդամների միջև խոս-
քային հաղորդակցության միջոցով մշակութային տեղեկատվու-
թյան իրական մարմնավորումն են: 

 Մշակույթի կապը լեզվի գործառական էության (langage) հետ ի 
հայտ է գալիս լեզվի ներքին շերտավորման յուրահատկություն-
ների մեջ` որպես սեփական ենթալեզուների բարդ համակարգ 
(Клоков 2000:3-15):  

5. Որոշ հեղինակներ հակված են լեզվամշակութաբանության 
խնդիրները հանգեցնելու, այսպես կոչված, մշակութային մեկնաբանու-
թյան: Այսպես, Ն. Գ. Բրագինան գալիս է այն տեսակետի, որ մշակու-
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թայինը լեզվում գոյութուն ունի ինքնուրույն, ուստի պահանջում է ինք-
նուրույն նկարագրություն, որը կարող է իրականացվել իմաստաբանա-
կանին զուգահեռ: Ընդ որում, ենթադրվում է, որ դրա մեկնաբանության 
ձևը ոչ թե բացատրությունն է, այլ մշակութային մեկնությունը (Брагина 
1999:133): Նման դեպքում լեզվամշակութաբանությունը կոչված է մշա-
կութային մեկնաբանությամբ հետազոտելու լեզվի և մշակույթի նշանա-
գիտական համակարգերի փոխգործակցության ձևերը: 

6. Պատահական չէ, հետևաբար, որ Տ. Ն. Սնիտկոն լեզվամշա-
կույթ հասկացությունը սահմանում է որպես լեզվի և մշակույթի հա-
տուկ տիպ, որը դրսևորվում է ինչպես լեզվի, այնպես էլ մշակույթի 
ոլորտներում (Снитко 1999): 

7. Հասկացույթ-ը լեզվաբանական առումով կատարյալ աշ-
խարհի առարկա է, որն ունի անվանում և արտացոլում է մարդու պատ-
կերացումը իրական աշխարհի մասին (Вежбицкая 1997): 

Ն. Դ. Հարությունովան հասկացույթ-ը բացատրում է որպես այն-
պիսի գործոնների փոխգործակցության արդյունք, ինչպիսիք են՝ ազ-
գային ավանդույթներն ու բանահյուսությունը, կրոնն ու գաղափարա-
խոսությունը, կենսափորձն ու արվեստի պատկերները, արժեհամա-
կարգերը (Арутюнова 1993:3): Այս առնչությամբ ուշագրավ է Էմիլ Բեն-
վենիստի կարծիքը, ըստ որի՝ նյութական մշակույթի երևույթները 
մշտապես հարաբերակցվում են, զուգադրվում են հոգևոր մշակույթի 
երևույթների հետ: Ընդ որում, մշակույթի հոգևոր արժեքները ներկա-
յացնող համապատասխան հասկացույթները ասես թևածում են 
դրանց նյութական և զուտ հոգևոր դրսևորումների վրա՝ լիովին իրաց-
վելով կամ նյութականի, կամ հոգևորի ամբողջության մեջ (Бенвенист 
1974): 

8. Աշխարհի պատկեր հասկացությունը, որն առաջացել է ֆիզի-
կայի շրջանակներում և նախապես զարգացել է լեզվաբանությունից հե-
ռու՝ գիտության բնագավառներում, XX դարում դառնում է լեզվաբանա-
կան հետազոտության առարկա: Աշխարհի պատկեր-ի լեզվաբանա-
կան ըմբռնման ձևավորումը տեղի է ունեցել գիտության այլ ոլորտնե-
րում` ստացված արդյունքների ազդեցությամբ: 
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9. Աշխարհի պատկերը կատարում է իրեն վերապահված գործա-
ռույթներ և զարգանում է օրինաչափորեն: Դրա բաղադրատարրեր են 
համարվում արտացոլման սուբյեկտը, դրա օբյեկտը և արդյունքը 
(Постовалова 1988): Աշխարհի պատկերի կարևորագույն հատկություն-
ներից է նաև զանազան կարծրատիպերի օգնությամբ առարկաների և 
երևույթների արժևորումը:  

10. Կոլշանսկու կարծիքով ճիշտ կլինի խոսել ոչ թե աշխարհի լեզ-
վական, այլ լեզվամտածողական պատկերի մասին, այսինքն` աշխար-
հի հասկացութային պատկերի մասին: Այսպիսով՝ աշխարհի լեզվական 
և հասկացութային պատկերները չեն սահմանազատվում (Колшанский 
1990:37): 

11. 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի սկզբին հիմնախնդրի փիլի-
սոփայական-լեզվաբանական հիմնավորումն առաջին անգամ տվել է 
Վ. ֆոն Հումբոլդտը, որը պնդում էր, որ լեզուների զանազանությունը ոչ 
միայն հնչյունների ու նշանների, այլև բուն աշխարհընկալումների տար-
բերություններն են (Гумбольдт 1984:319): Նշյալ հիմնախնդիրն իրենց 
աշխատություններում մանրամասնորեն մշակել են նեոհումբոլդտա-
կանները (Вайсгербер 1993; Сепир 1993; Уорф 1960):  

12. Մարդու վրա լեզվի ակտիվ ազդեցության իր սահմանման մեջ 
Է. Սեպիրն ավելի հեռուն է գնում, քան իր նախորդները` ձևակերպելով 
հետևյալ սկզբունքը, որ ամեն ինչ գտնվում է այն կոնկրետ լեզվի տի-
րապետության ներքո, որը տվյալ հասարակությունում դարձել է արտա-
հայտման միջոց (Сепир 1993:261): 

13. Վ. ֆոն Հումբոլդտը կարծում է, որ մայրենի լեզուն ժողովրդի 
համար ստեղծում է աշխարհի պատկերը, և այն անվանում է ժո-
ղովրդի միացյալ հոգևոր էներգիա (Гумбольдт 1985): 

14. Բ. Լ. Ուորֆը, հետազոտելով հյուսիսամերիկյան հնդկացիների 
լեզուները, հանգում է ավելի վճռական ու կտրուկ եզրակացությունների: 
Նա պնդում է, որ յուրաքանչյուր լեզվի քերականություն ոչ միայն վե-
րարտադրողական միջոց է մտքերն արտահայտելու համար, այլև ինքն 
էլ մասնակցում է դրանց ձևավորմանը: Ավելին` այն ծրագրավորում է 
առանձին մարդու հոգևոր գործունեությունը, տպավորությունների վեր-
լուծությունը, հոգևոր հարստության համադրությունը: Բ. Լ. Ուորֆը այդ-
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պիսով հանգում է լեզվաբանական հարաբերականության սկզբունքին` 
պնդելով, որ մեր լեզուն է ստիպում մեզ մտածել մեր բառերին համա-
պատասխան, այսինքն` հանգում է մտածողության, կարծրատիպերի, 
շրջապատի ընկալման և մարդկանց վարքագծի լեզվաբանական պայ-
մանավորվածությանը, դրանց կախվածությանը լեզվից: Ավելի հեռուն 
գնալով` Բ. Լ. Ուորֆը եվրոպացիների` ժամանակի և տարածության 
մասին պատկերացումները կախվածության մեջ է դնում հնդգերմանա-
կան լեզուների համակարգից (Уорф 1960):  

15. Ըստ սոցիոլոգիական հանրագիտական բառարանի` արժեք 
եզրույթը մեկնաբանվում է որպես բոլոր մարդկանց կողմից ընդունելի 
համոզմունք, որը վերաբերում է իրենց նպատակներին հասնելու մի-
ջոցներին (Осипов 1998): Իսկ, օրինակ, Ս. Ի. Օժեգովի բառարանում 
արժեքը սահմանվում է որպես արժեքավոր առարկա, երևույթ (Ожегов 
1972:802):  

Փիլիսոփայական հանրագիտական բառարանում արժեքը սահ-
մանվում է որպես եզրույթ, որը լայնորեն գործածվում է՝ ցույց տալու 
իրականության որոշակի երևույթների մարդկային, սոցիալական և 
մշակութային նշանակությունը (Философский энциклопедический 
словарь 1983:765):  

16. Փիլիսոփայությանը բնորոշ է արժեբանական ու նշանագիտա-
կան տեսանկյունների ավելի վերացական կիրառությունն ու կապը: 

17. Լ. Ն. Մուրզինը նշում է, որ մշակութաբանական լեզվաբանու-
թյունը լեզուն դիտարկում է որպես մշակութային արժեքները մարմնա-
վորելու համակարգ (Мурзин 1996:10): 

18. Տրամաբանական բառարան-տեղեկատուում սահմանված է 
գնահատականի լայն ըմբռնումը` որպես ինչ-որ բանի մասին կարծիք 
(Кондаков 1975:426): Փիլիսոփայության մեջ տարածված է այն կարծի-
քը, որ գնահատականը դիտարկվում է որպես անմիջականորեն մտա-
վոր գործողություն (Неновски 1987:26-27): Կա նաև կարծիք, երբ գնա-
հատական ասելով` հասկացվում է գնահատման արդյունքը, այսինքն` 
մարդկային գիտակցության ակտը, որն ամրագրվում է գնահատողա-
կան դատողության տեսքով (Анисимова 1989:40): Սակայն, որպես կա-
նոն, ի նկատի են առնվում հենց գնահատողական նշանակությունները, 
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որոնք կարող են արտահայտվել լավ է, վատ է, միևնույնն է (բա-
ցարձակ գնահատականների դեպքում, երբ խոսքը մեկ օբյեկտի մասին 
է) և ավելի լավ է, ավելի վատ է, հավասարազոր է (համեմատա-
կան գնահատականների դեպքում, երբ համեմատվում է երկու օբյեկտ 
կամ մեկ օբյեկտի երկու վիճակ) գնահատողական գործիքներով: 

Մեր հետազոտության մեջ, հետևելով ընդունված բացատրությա-
նը, գնահատական ասելով ի նկատի ենք ունենում լեզվակիրների՝ հա-
սարակայնորեն ամրագրված վերաբերմունքը (լավ է - վատ է, 
լավ - վատ) առարկայի, փաստերի նկատմամբ: 

19. Գնահատականն անբաժանելի է համեմատությունից: Համե-
մատության հասկացությունը ներառում է այնպիսի բաղադրիչ, ինչպի-
սին չափանմուշն է, այսինքն` այն, ինչի հետ համեմատվում է: Համեմա-
տության համար չափանմուշային կարող է լինել այլ առարկա:  
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ 
ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹԻ ԺԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 
 

2.1. ԱՆԵԿԴՈՏԻ ԺԱՆՐԸ. ՆՐԱ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ  
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Երգիծական խոսույթը1 դիտարկվում է որպես հաղորդակ-

ցային բարդ երևույթ, որը պատկերացում է տալիս հաղորդակ-
ցության մասնակիցների և նրանց բնութագրերի վերաբերյալ: 
Այն բնութագրվում է իրականության նկատմամբ առանձնահա-
տուկ երգիծական վերաբերմունքով2: 

Երգիծական խոսույթի հիմնական ժանրը կատակաբանու-
թյունն է: Սովորաբար երգիծական հաղորդագրություն ուղար-
կողն ակնկալում է, որ խոսակիցը կճանաչի տվյալ խոսքային 
ժանրը, կառանձնացնի ակնկալվող տեղեկատվությունը և իր 
ըմբռնումը կդրսևորի ծիծաղով ու ժպիտով: Կոմիկականի, հե-
տևաբար և հումորի հիմնական հատկանիշը ծիծաղն է, որը 
բնածին արձագանք է և իր հուզական երանգավորմամբ և առա-
ջացման պատճառներով բավականին բազմազան: Տեքստը 
հասկանալու համար հասցեատերը պետք է ծանոթ լինի այդ 
ժանրին: Ակնհայտ է, որ կատակը հազիվ թե համապատասխան 
ձևով ընկալվի ու հասկացվի, եթե հասցեատերը պատկերացում 
չունի հասարակական կարծրատիպերի և տվյալ ժողովրդի մշա-
կույթում ամրակայված ավանդույթների փոխադարձ սերտ կա-
պի մասին: 

Մարդիկ գիտեն հասարակական կարծրատիպերի, ավան-
դույթների փոխադարձ կապի մասին, որոնցից բխում է կատա-
կը, և առանց որոնց այն չի ընկալվի (տե՛ս Шмелева, Шмелев 
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1998):  
Հումորը, համարվելով խմբային նույնականացման միջոց, 

թույլ է տալիս կրճատել սոցիալական հեռավորությունը: Այն հա-
ղորդակցության մասնակիցների կողմից իրականացվում է հա-
մընդհանուր արժեքներին, կարծրատիպերին դիմելու հաշվին: 
Հումորն արտացոլում է մշակութային արժեքներ, կարծրատի-
պեր և նպաստում է ներխմբային համախմբվածությանը3: Հումո-
րի ընկալումը կախված է երեք գործոններից` հաղորդակցական 
իրավիճակից, հաղորդագրություն ուղարկողից և այն ստացո-
ղից4: 

Յու. Վ. Շչուրինան, դիտարկելով երգիծական խոսքային 
ժանրերը, նրանց մեջ առանձնացնում է կատակը, անեկդոտը 
շփման կենցաղային մակարդակում, երգիծական ասացված-
քը, երկխոսական մանրապատումը, մակագիրը (էպիգրամ) 
(Щурина 1999: 151)5: Յուրաքանչյուր կատակ և անեկդոտ հումո-
րի, հեգնանքի կամ երգիծանքի ուղղվածություն ունի, սակայն, ի 
տարբերություն կատակի, հումորի, հեգնանքի և երգիծանքի, 
որոնք ասես ցրված են ամբողջ տեքստում, անեկդոտը ստեղծա-
գործության կառուցվածքում պահպանում է ինքնուրույնությունը: 
Ավելին՝ անեկդոտը սահմանափակ ծավալով ամբողջական 
տեքստ (կամ տեքստի ինքնուրույն տարր) է` կոմիկական բովան-
դակությամբ (Санников 1999:23)6: Կատակը ծնունդ է առնում 
համատեքստից, իսկ անեկդոտն ինքն է ստեղծում համատեքստ: 
Հետևաբար ո՛չ բովանդակությունը, ո՛չ սյուժեն, ո՛չ ուղղակի կամ 
քողարկված իմաստը չեն բնորոշում անեկդոտը որպես կոմիկա-
կանի հատուկ ձև, այլ պատասխան ռեակցիա, որը որոշվում է, 
առաջին հերթին, անեկդոտ պատմելու գործընթացի ներփակ լի-
նելու ամբողջ համատեքստով: 

Սույն աշխատանքում քննարկվում է անեկդոտի (մասնավո-
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րապես կենցաղային) ժանրը, քանի որ այն հատուկ հետաքրք-
րություն է ներկայացնում լեզվաբանության համար՝ որպես հա-
ղորդակցական վարքի նմուշ-օրինակի հետազոտության առանձ-
նահատուկ աղբյուր, որը թույլ է տալիս վեր հանել հանրամշա-
կութային զանազան կարծրատիպեր: Խոսքային այդ ժանրը 
պատկանում է բանավոր հաղորդակցությանը, որին բնորոշ է 
իրավիճակային թեմայի և ընթացիկ հաղորդակցական իրավի-
ճակի համատեղումը (Гольдин, Сиротинина 1993:15): Անեկդոտ-
ները, անշուշտ, արժանի են հատուկ ուսումնասիրության, քանի 
որ դրանք տարածված են ցանկացած լեզվամշակույթում: 

Անեկդոտի նախապատմությունը հասնում է եվրոպական 
մշակույթի, բյուզանդական պատմության խորքերը, որտեղից էլ 
ծագել է այդ բառը` հունարեն “anecdotos” (άνεκδοτον)` չտպված, 
չհրատարակված, հասարակությանն անհայտ ստեղծագործու-
թյուն, որն առաջին անգամ կիրառվել է լույս ընծայված հնագույն 
ձեռագրերի առնչությամբ (Пельтцер 1899)7: Հետագայում անեկ-
դոտը սկսեց նշանակել հեղինակների, առավելապես պատմա-
բանների կողմից չհիշատակված որևէ բնութագրական փաստ, 
դեպք: Կամենալով միմյանց զարմացնել իրենց քաջատեղյակու-
թյամբ՝ պատմաբանները ճոխացնում էին իրենց աշխատություն-
ները տարբեր մանրամասներով, որոնք ոչ միայն ոչ մի առնչու-
թյուն չունեին պատմության հետ, այլև հաճախ երևակայության 
ոլորտից էին: Պատմական մանրամասներին համահավասար 
այդ եզրույթի ներքո սկսեցին ենթադրվել առհասարակ քիչ թե 
շատ հետաքրքիր առանձին փաստեր, գլխավորապես սրամիտ 
պատմություններ, որոնք ապշեցնում էին իրենց անսպասելիու-
թյամբ և թեթևությամբ: Անգլիական լեզվամշակույթում համա-
նման հասկացությունը բնութագրվում է joke, canned joke, funny 
story բառամիավորներով: Գոյություն ունեն մի քանի հատուկ 
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եզրույթներ, որոնք բնորոշում են “joke”-ի տարբեր տեսակները` 
numskull tale, ethnic slurs8: Հայերենում բոլորն էլ (anecdote, 
joke, canned joke, funny story, numskull tale, ethnic slurs) կոչ-
վում են անեկդոտ, որը նշանակում է կարճ, զվարճալի, սրամիտ 
պատմություն ծիծաղաշարժ կամ արտասովոր դեպքի մասին 
(Աղայան 1976): Ժամանակակից անեկդոտները պատմականո-
րեն ծնունդ են առել նշանավոր և մեծ մարդկանց կյանքի ծիծա-
ղաշարժ պատմություններից: Անեկդոտն իր հերոսներին անդա-
դար հավասարեցնում է սովորական մարդկանց և զրկում նրանց 
վեհությունից: 

Մի կողմից անեկդոտը պարզ, հաճախ նույնիսկ պարզունակ 
թվացող կարճ պատմություն է առօրյա կյանքի մասին, մյուս 
կողմից` աշխարհի առաջատար մարդաբանների, փիլիսոփանե-
րի, բանասերների և հոգեբանների մանրակրկիտ հետազոտու-
թյունների առարկա: ժամանակակից անեկդոտները ներկայա-
նում են որպես բազմակողմանի երևույթներ, որոնք լեզվաբանա-
կան, գրականագիտական, սոցիոլոգիական, մշակութաբանա-
կան, հոգեբանական և պատմաքաղաքական վերլուծությունների 
առարկա են դառնում (Терц 1978; Дружинин, Савченко 1996; 
Карасик 1997; Шмелева, Шмелев 2003): Անեկդոտը ժանր է, որն 
առանձնակի կարևորություն ունի լեզվամշակույթն ուսումնասի-
րողների համար: Դրա առանձնահատկությունը պայմանավոր-
ված է երկու հանգամանքով: Առաջին` անեկդոտը գտնվում է 
խոսքային և գրական ժանրերի սահմանագծում, այսինքն` լինե-
լով բանահյուսական ժանր` այն ոչ թե արհեստավարժ ստեղծա-
գործողների, այլ շարքային մշակութակիրների հավաքական 
փորձն է: Երկրորդ` անեկդոտի տեքստերում իրացված աշխար-
հի պատկերին հատուկ է համընդհանրությունը, քանի որ անեկ-
դոտն արտացոլում է հասարակության կեցության նշանակալի 
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բոլոր կողմերը` կյանքը, մահը, առողջությունը և այլն: 
Ի տարբերություն գրական անեկդոտի` կենցաղային 

անեկդոտը բացառապես խոսքային (այլ ոչ թե գրական) ժանր է: 
Պետք է տարանջատել անեկդոտ պատմելը` որպես բանավոր 
խոսքային երևույթ, և անեկդոտի տեքստը` այն, ինչ վերար-
տադրվում է տվյալ խոսքային ժանրը իրացնելիս: Երբ մարդը 
անեկդոտ է պատմում, ենթադրվում է, որ ինքն է հորինել այդ 
կատակը9: Իհարկե, կարող է այնպես պատահել, որ մարդը 
կրկնի ուրիշի անեկդոտը` այն ներկայացնելով որպես իրենը: 
Մինչդեռ անեկդոտը, եթե նույնիսկ մարդն ինքն է հորինել, նա 
պետք է պատմի որպես ուրիշներից լսած: Դրանով իսկ անեկդո-
տը բնութագրվում է վերարտադրելիությամբ. այն անեկդոտ 
պատմելու խոսքային ժանրում նոր չի ստեղծվում, այլ վերարտա-
դրվում է (Шмелева, Шмелев 2002): Այդ առումով անեկդոտ 
պատմելը որոշ չափով հիշեցնում է խոսքային այն ժանրերը, 
որոնցում օգտագործվում են կաղապարային բանաձևեր: Թեև 
պատմողն անեկդոտը մատուցում է որպես ուրիշներից լսած, նա 
միաժամանակ հույս ունի, որ այն լսարանին ծանոթ չէ, որ լսող-
ները (ծայրահեղ դեպքում նրանց մի մասը) նախկինում այն չեն 
լսել: Այս առումով անեկդոտի տեքստը չի կարող դիտվել որպես 
լեզվակաղապար բառիս բուն իմաստով: Այն բնութագրվում է ոչ 
միայն վերարտադրելիությամբ, այլև խոսքային հաղորդակցու-
թյան մասնակիցներին հայտնի լինելով: Եթե անեկդոտը, պարզ-
վում է, ծանոթ է բոլոր լսողներին, ապա կարելի է համարել, որ 
անեկդոտ պատմելը կայացել է (և այդ իմաստով ժանրը չի խա-
թարվել), սակայն եղել է անհաջող (Шмелева, Шмелев 1998): 
Անեկդոտի տեքստի բազմակի վերարտադրելիությունը, որը նաև 
թույլ է տալիս որոշ չափով տարբերակային փոփոխություններ 
անել` կախված հասցեատիրոջից կամ հաղորդակցական իրավի-
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ճակից, մերձեցնում է անեկդոտը խոսքային այնպիսի ժանրերի, 
ինչպիսիք են` գրական անեկդոտն ու առակը: Սակայն այդ ժան-
րերը տարբերվում են գործող անձանց կազմով և նրանց ներկա-
յացման ձևերով: Հայտնի քաղաքական գործիչները, մարզիկնե-
րը և հեռուստահաղորդավարները մշտապես մեջբերում են ա-
նեկդոտներ, որը թույլ է տալիս խոսել անեկդոտների միջտեքս-
տային ակտիվ կապի մասին: 

Անեկդոտը ժողովրդական բանավոր ստեղծագործության 
հնագույն ժանր է: Անեկդոտի բնորոշ գծերից է անանուն լինելը10, 
քանի որ երբեմն անեկդոտի հեղինակի անունը պարզվելու դեպ-
քում անգամ, միևնույն է, չի փոխվում ժանրի բնույթը. չէ՞ որ յու-
րաքանչյուր մարդ դառնում է տվյալ հեղինակի համահեղինակը. 
նա իրավունք ունի պատմելու այդ անեկդոտը յուրովի` փոփոխու-
թյան ենթարկելով տեքստը: Անեկդոտում հեղինակային ամ-
րագրված տեքստ գոյություն չունի, ինչպես ժողովրդական եր-
գում է կամ հեքիաթում: Սակայն, ինչպես հեքիաթը, անեկդոտը 
մեծ թվով տարբերակներ ունի: Անեկդոտի և բանահյուսական 
ձևերի մյուս ընդհանուր գիծն այն է, որ այն խոսքային արվեստի 
ձևերի ստեղծագործական համադրության պտուղ է, քանի որ 
պատմողը ոչ միայն դրա խոսքային տեքստի համահեղինակն է, 
այլև յուրատեսակ դերասան (Каган 1996): Սա թույլ է տալիս ա-
նեկդոտը դիտարկել որպես բանահյուսության վերափոխված 
տեսակ: Գեղագիտական տեսանկյունից անեկդոտը պատկա-
նում է կոմիկականի ոլորտին. դրա գեղարվեստական արժեքը 
որոշվում է ժպիտ կամ ծիծաղ առաջացնելու կարողությամբ:  

Անեկդոտը, ինչպես և ցանկացած տեքստ, որը պատկանում 
է այս կամ այն ժանրին, օժտված է կառուցվածքով, ձևով ու բո-
վանդակությամբ: Անեկդոտը կարելի է դասել նախադեպային 
տեքստերի շարքին, քանի որ դրանցում արտացոլվում են ոչ 
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միայն զանազան կարծրատիպեր, այլև աշխարհի ազգային 
պատկերը: Կարծրատիպային հատկանիշների հարաբերակցու-
թյունն էլ հենց անեկդոտի ինքնատիպության վկայությունն է՝ որ-
պես խոսքային շփման ժանր, որպես խոսքի մշակույթի երևույթ: 

Անեկդոտը, իր ձևերի ողջ առատությամբ ու բազմազանու-
թյամբ հանդերձ, ունի ժանրի անփոփոխ կառուցվածք, որը թույլ 
է տալիս այն տարբերել խոսքարվեստի ժանրային մյուս կազմա-
վորումներից, իսկ դրա շրջանակներում` լավ անեկդոտը միջա-
կից կամ վատից: Առաջին հերթին` դա հակիրճությունն է: Որ-
քան կարճ է անեկդոտը, այնքան ավելի է համապատասխանում 
ժանրային բնութագրին: Բացի այդ` անեկդոտի սյուժետային կա-
ռուցվածքը սովորաբար հնարավորինս հստակ է: Այն ենթա-
դրում է ինտրիգի առաջադրում, անկանխատեսելի ավարտով 
գործողության ծավալում, անսպասելի հանգուցալուծում: Այսպի-
սով՝ անեկդոտի տեքստը, ինչպես նախնական բանավոր, այն-
պես էլ հաջորդող գրավոր ձևով, գրեթե միշտ կառուցվում է երկ-
բաղադրիչ սկզբունքով` ունի նախադրություն և հանգուցալուծում 
կամ սկիզբ և ավարտ: Սկիզբը լսողին ծանոթացնում է բովան-
դակությանը, թեմային, ինտրիգին, ստեղծում սպասման լարվա-
ծություն11: Միևնույն ժամանակ, անեկդոտի հանգուցալուծումը, 
անկախ ամբողջ տեքստի ծավալից, միշտ պետք է լինի անսպա-
սելի, հաճախ տարօրինակ, որն էլ սովորաբար անեկդոտը 
դարձնում է ծիծաղելի: Այսպիսով՝ անեկդոտի ժանրային էությու-
նը հանգեցնում է կարճ պատումի անսպասելի սրամիտ ավար-
տին: Պատումն ինքը կարող է ունենալ ցանկացած խոսքային 
կառուցվածք: Սակայն իրագործվում է որպես սրամիտ խաղ: 
Անեկդոտի էությունը կարելի է հանգեցնել համատեքստի ան-
սպասելի փոխարինմանը, որը ոչ խոսքային իրավիճակի լարվա-
ծությունը հանում է խոսքային եղանակով: 



 
 

41 

Էապես կարևոր է նաև անեկդոտի ժանրային սահմանների 
որոշարկումը: Ակներև է, որ անեկդոտը կարող է ծնունդ առնել 
ցանկացած բանահյուսական-գրական ժանրից կամ, ընդհակա-
ռակը, փոխակերպվել գեղարվեստական ցանկացած ժանրի, ո-
րում կոմիկականի էական տարր է բառախաղը կամ իրադրային 
խաղը: Այլ կերպ ասած` անեկդոտը կարող է կիրառել ցանկա-
ցած ժանրային ձև` դրա հետ մեկտեղ մնալով անեկդոտ: Հատ-
կապես դժվար է հասկանալ, թե անեկդոտի բանահյուսական 
ժանրերը ինչպես են գոյատևում ժամանակակից զանգվածային 
հասարակության պարագայում և համագործակցում արվեստի, 
քաղաքականության, գաղափարախոսության, առօրեականու-
թյան հետ: Կյանքի ու անեկդոտի միջև տարբերությունն ահռելի 
է, և դրանք իրար խառնելն անհնարին է: Թերևս այդ է պատճա-
ռը, որ այն ընկալվում է որպես նորմից շեղում: Որքան մեծ է 
անեկդոտի և կյանքի միջև եղած տարբերությունը, այնքան ավե-
լի հավանական է, որ անեկդոտը կապրի և կզարգանա (Карасик 
2002): Անեկդոտը նման է ոչինչ չպարտավորեցնող կատակին և 
բառախաղին, որոնց նշանակությունը (առերևույթ) զուտ գեղա-
գիտական է. ցրել առօրյա տաղտկալի միօրինակությունը կյան-
քի անսովոր ինչ-որ մանրամասների սրամիտ նկարագրությու-
նով: Ստեղծագործության այս ձևերում կարևոր է նաև այն, որ 
հեղինակի ինքնությունն այստեղ էական չէ, այն ասես պարտա-
դիր չէ, քանի որ ի սկզբանե անեկդոտի կամ կատակի ժանրը իր 
նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք չի ենթադրում: Այն էական նշա-
նակություն չունի, այն հպանցիկ անշահախնդիր զվարճախաղ է, 
որը ոչ մի նպատակ չի հետապնդում, որպես պարգև բավական 
է նույնիսկ թեթև ժպիտը (Шмелева, Шмелев 2002): 

Անշուշտ, անեկդոտներից շատերը կարող են ունենալ հա-
սարակության լայն խավերի համընդհանուր հասցեատեր, սա-
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կայն կան նաև անեկդոտներ, որոնք նախատեսված են որոշակի 
լսողի համար12:  

Հաշվի առնելով անեկդոտների թեմատիկան` դրանք կարե-
լի է հանդիպադրել աբսուրդային և իրական հատկանիշնե-
րով13: Աբսուրդայինը, այսինքն` անհեթեթը, անմիտը, հատուկ ի-
րավիճակի հատկանիշ է, երբ ինչ-որ բան հակասում է առողջ 
բանականությանը, կենսափորձին, տրամաբանությանը, սակայն 
դրանով հանդերձ` համարվում է հավանական կամ իրականում 
գոյություն ունեցող: Կոմիկական անհեթեթության յուրահատկու-
թյունն այն է, որ, չնայած իրավիճակի անհեթեթությանը, այն չի 
§դիպչում¦ հասցեատիրոջը: 

Անեկդոտը կարող է լինել հաջող կամ անհաջող, և դա մե-
ծապես պայմանավորված է մեկնաբանողի ճաշակով ու արվես-
տով: Անեկդոտը չի միջամտում իրադարձությունների իրական 
ընթացքին, թեև խաղարկում է դրանք առանձին դրվագներով: 
Անեկդոտը ներքաշում է կյանքի խառնաշփոթ կողմերը, որոնք 
առաջանում են դրա բնական ընթացքի խաթարման հետևան-
քով: Այն ի ցույց է դնում ամենքին անսովոր մի դրվագ` առաջար-
կելով դա համարել սովորական: Այսինքն` անեկդոտը մեր իսկ 
հարաբերությունների, հակումների և թերությունների, մեր ամ-
բողջ խայտաբղետ ու բազմազան կյանքի, կարծրատիպերի ար-
տացոլումն է (Санников 1999): 

Բոլոր անեկդոտները կարելի է դասակարգել տարբեր չա-
փորոշիչների հիման վրա․ առավել հաճախադեպ հատկանիշ-
ներն են թեմատիկան և աղբյուրը: Առանձնացվում են կենցա-
ղային, քաղաքական, առողջապահական, բանակային, թատե-
րական անեկդոտներ, հարբեցողների, անհավատարիմ ամու-
սինների, տարբեր ազգությունների14 և սոցիալական խմբերի 
ներկայացուցիչների մասին անեկդոտներ15:  
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Կենցաղային անեկդոտները գոյատևում են տասնամյակ-
ներ, հարյուրամյակներ, անգամ հազարամյակներ շարունակ և 
մի ժողովրդից փոխանցվում են մյուսին: Հին և նոր, կենսունակ, 
հավերժափոփոխ և նորացվող անեկդոտներ հավաքելը երբեք 
չի կարող ավարտված համարվել: Կենցաղային անեկդոտը 
դիտարկում է փաստերը, կարծրատիպերը առօրյա կյանքի 
կտրվածքով, որտեղ ամեն ինչ անդադար փոփոխվում է: Անեկ-
դոտը փաստերն արժեքների չի վերածում, քանի որ այն պատ-
մում են միայն ծիծաղեցնելու համար: Անեկդոտի գլխավոր խն-
դիրը ծիծաղն է և պատճառած առանձնահատուկ հաճույքը և ոչ 
թե նրա ճշմարիտ լինելը: Անեկդոտի համար ծիծաղը գրավա-
կան է, որը հաստատում է դրա հետագա կյանքի իրավունքը:  

Կենցաղային անեկդոտներում ծաղրի են ենթարկվում 
մարդկային թուլությունները` հիմարությունը, ժլատությունը, 
սնափառությունը, զվարճալի ձևով են ներկայացվում ընտանե-
կան բախումները և մարդկային ( մեր դեպքում՝ տղամարդկանց 
և կանանց) հարաբերությունները: Անեկդոտի արտահայտչա-
ձևերն անսահմանորեն բազմազան են: Դա կարող է լինել մեկ 
արտահայտություն, կարող է լինել երկխոսություն, հարց ու պա-
տասխան, սակայն հաճախ դա բառախաղ է:  

Այսպիսով՝ անեկդոտը ոչ միայն երգիծական տեքստ է, այլև 
ժանրային նախադեպային տեքստ, որն ունի յուրօրինակ կա-
ռուցվածք և երգիծական տպավորության իրացման զանազան 
ձևեր: Անեկդոտները տեքստեր են, որոնք խտացնում են հան-
րամշակութային կարծրատիպերը և կենցաղային գնահատողա-
կանությունը: 
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2.2. ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ 
ԱՆԵԿԴՈՏԻ ԺԱՆՐՈՒՄ 

 
Անեկդոտը զանգվածային մշակույթի վառ երևույթներից է, 

որը նաև մարդկանց միջանձնային հաղորդակցության էական 
միջոց է: Անեկդոտի ամբողջ իմաստը, դրա ամբողջական երգի-
ծական տպավորությունը իրացվում է բանավոր վերարտադրու-
թյամբ, պատմելով, թատերականացված խաղարկումով: Իհար-
կե, անեկդոտի հաջողությունը մեծապես կախված է պատմողի 
վարպետությունից, ծիծաղելի երկխոսությունը դիմախաղով ներ-
կայացնելու, գործող անձանց զավեշտորեն պատկերելու, ան-
հրաժեշտ դադար պահելու և վերջաբանը տպավորիչ ներկայաց-
նելու ունակությունից (Шмелева, Шмелев 2002:17-20): 

Հասարակության մեջ անեկդոտի ժանրի հանրահայտությու-
նը պայմանավորված է տարբեր գործառույթների բազմազանու-
թյամբ, որոնք այն կատարում է: Բացի բնութագրական և կայուն 
կերպով ամեն ինչ փոխակերպելու գործառույթից, կարելի է 
առանձնացնել մի շարք հանրամշակութային և հաղորդակցային 
գործառույթներ, որոնք բավարարում է տվյալ ժանրը (Лихачев, 
Панченко 1976): Հաղորդակցային գործընթացում այն կատա-
րում է հիմնականում խոսքարկման գործառույթ` նպաստելով 
շփում հաստատելուն և պահպանելուն: Անեկդոտի գործաբանա-
կան իմաստը շրջապատողներին զվարճացնելն է: Վերլուծելով 
անեկդոտի հաղորդակցային գործառույթը` հարկավոր է տարբե-
րակել առիթով ներկայացված, այսինքն` շփման համատեքս-
տի հետ թեմատիկ կապ ունեցող անեկդոտները և անառիթ 
անեկդոտները (Седов 1998): Անեկդոտը տեղին պատմելը, 
բացի շփումը պահպանելու խոսքարկման գործառույթից, իրա-
կանացնում է նաև տեղեկատու գործառույթ, քանի որ արտահայ-
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տում է խոսողի վերաբերմունքը այն իրավիճակի նկատմամբ, 
որին համադրում է անեկդոտը: Անեկդոտ պատմողը գիտի ոչ 
միայն բովանդակությունը, այլև պատասխան-ծիծաղը, հենց 
այդ պատճառով էլ, եթե դիմացինը չի ծիծաղում, նշանակում է` 
չի հասկացել անեկդոտը: Անեկդոտը միշտ գաղտնախորհուրդ 
պատմություն է. պատմելու սկզբունքային պայմանը մարդկանց 
միջև որոշակի փոխըմբռնումն է, կա՛մ դրա առկայության հար-
ցում սուբյեկտիվ վստահությունը, կա՛մ շփման խոչընդոտը հաղ-
թահարելու ցանկությունը: Անեկդոտ պատմելը ենթադրում է սա-
կավածանոթ մարդկանց միջև հեռավորության վերացում, 
վստահության մթնոլորտի ստեղծում (Лихачев, Панченко 1976): 
Այն բազմիցս վերարտադրվում է, փոխանցվում մի պատմողից 
մյուսին: Որպես կանոն` անեկդոտները պատմում են զանազան 
տարբերակներով. մի դեպքում տարբերակը ձևավորվում է որ-
պես բովանդակության բանավոր փոխանցման արգասիք, մյուս 
դեպքում` պատմողի ստեղծագործական մոտեցմամբ, երբ վեր-
ջինս փորձում է հարմարեցնել անեկդոտը առկա իրավիճակին 
(Бергсон 1992): 

 Անգլիական լեզվամշակույթում գոյություն ունեն իրավի-
ճակներ, որոնք կարող են բնութագրվել որպես անեկդոտների 
արտատեքստային գործառության նախատիպեր16: Արտատեքս-
տային կիրառության հնարավորությունը անեկդոտը դարձնում է 
դադարը լցնելու իդեալական միջոց, երբ շփման համար տեղե-
կատվական հիմքը բացակայում է, իսկ ընդհատել հաղորդակ-
ցումը անհնար է քաղաքավարական կամ այլ պատճառներով: 
Անեկդոտը պահանջված է նաև որպես ընդհարումը հարթելու 
միջոց: Անհրաժեշտ է նաև տարբերակել անեկդոտ պատմելու և 
անեկդոտը հիշեցնելու ժանրերը: Դա թույլ կտա նախ` տնտեսել 
ժամանակ և խոսքային ջանքեր, երկրորդ` անեկդոտի միջոցով 
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լրացուցիչ ծանրակշռություն հաղորդել սեփական տեսակետին17: 
Սյուժեի սեղմությունը, առաջնային այս բնութագրի առանձ-

նացումը անեկդոտը նմանեցնում է ծաղրանկարի` վերածելով 
այն խոսքային պատկերանկարի: Անեկդոտում երկխոսությունն 
է, ծաղրանկարում` պատկերը: Անեկդոտի պատկերավորությունը 
կրկնապատկվում է իր կառուցվածքի առանձնահատկությամբ: 
Պատմողի լրջությունը (նրա համար ծիծաղելի չէ, նա գիտի 
անեկդոտը) ուժեղացնում է լսողի պատասխան արձագանքը: 
Արտաքին թաղանթը անեկդոտ պատմողի և լսողի միջև ձևա-
վորում է երկխոսություն: Պատասխան արձագանքի կանխորոշ-
վածությունն ապահովում է պատմողի գերակա դիրքը (Седов 
2003): 

Անեկդոտն առկա է մարդկանց ոչ պաշտոնական շփումնե-
րում, առավել հաճախ այն օգտագործվում է իրավիճակը լիցքա-
թափելու, զրուցակցի հետ շփում հաստատելու, շփման ավելի 
մտերմիկ, վստահելի մակարդակի անցնելու, բարեկամական 
հարաբերություններ ձևավորելու, իր հանդեպ ուշադրություն 
գրավելու համար: Բնականաբար, անեկդոտը պետք է պատմել 
կոնկրետ իրավիճակից ելնելով, կոնկրետ իրադարձության մա-
սին, շփման տվյալ իրավիճակի համատեքստից չկտրված 
(Бергсон 1992): 

Այսպիսով՝ անեկդոտը կարելի է դիտարկել միջանձնային 
հաղորդակցության (ինտերակտիվ) դիտանկյունից, քանի որ այն 
ոչ միայն պարզապես հաղորդագրությունը ուղարկողից ստացո-
ղին հաղորդելու գործընթաց է, այլև ստացողի արձագանքն է 
լսած անեկդոտին: Անեկդոտների ուսումնասիրությունն անհրա-
ժեշտություն է, քանի որ դրանցում պետության ու ժողովրդի ամ-
բողջ պատմության, հանրամշակութային կարծրատիպերի ար-
տացոլումն է, որը պատմում և գնահատում է հենց ժողովուրդը: 
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Խոսույթի մասին մանրամասն տե՛ս Dijk T.A.van 1993; Карасик 
2002; Гаспарян 2010 և այլն: 

2. Գոյություն ունեն երգիծական խոսույթի բնութագրական հե-
տևյալ հատկանիշները. 

 արդիական հասկացույթները մեղմ ձևով վերաիմաստավորելու 
և տարածությունը կրճատելու ձգտումը,  

 ծիծաղաշարժ վարքի որոշակի ձևանմուշների առկայությունը, 
որոնք ընդունված են տվյալ լեզվամշակույթում,  

 շփման մասնակիցների՝ լուրջ զրույցից խուսափելու հաղորդակ-
ցային մտադրությունը (Карасик 2002:252): 

3. Ցանկացած մշակույթ կամ ենթամշակույթ ստեղծում է իր ար-
ժեհամակարգը և երբեմն այն իրացնում ծիծաղաշարժ տեքստերի 
ձևով` այլ մշակութակիրների համար անհասկանալի կամ ոչ արդիա-
կան (ծիծաղ չառաջացնող):  

4. Առանձնացվում է հումորի երկու հիմնական տիպ` իրադրային 
և լեզվական: Վերջինս կապված է լեզվական զանազան միջոցների 
հատուկ կիրառության հետ, որոնք երգիծական տպավորություն են 
ստեղծում: Որպես կանոն` այդպիսի կիրառությունն ուղեկցվում է ար-
տահայտությունների երկիմաստությամբ, հետևաբար` դրա ոչ միանշա-
նակ մեկնաբանությամբ: Բառային, բառակազմական, շարահյուսական 
տարբեր մակարդակների միավորներ կարող են լեզվական հումորի 
հիմք դառնալ: 

5. Դ. Բոքսերն ու Ֆ. Կորտես-Կոնդեն առանձնացնում են կենցա-
ղային հումորի երեք տեսակ` teasing, joking about an absent other, 
self-denigrating joking (Boxer, Cortes-Conde 1997): 

6. Անեկդոտի՝ որպես մշակութային բացառիկ երևույթի առանձ-
նահատկություններից կարելի է նշել հետևյալները.  

 անեկդոտը շատ տարողունակ ձևով արտացոլում է իր էությու-
նը, որի շնորհիվ էլ չի պահանջում իմացական մեծ լարվածու-
թյուն, 
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 անեկդոտը (մասնավորապես գենդերային թեմատիկայով) ներ-
կայացվում է խոսակցական, կենցաղային լեզվով, որի շնորհիվ 
հասկանալի է դառնում տարբեր սոցիալական խավերի և 
խմբերի համար, 

 անեկդոտի շնորհիվ ծիծաղի առարկան պարզեցվում է, դառ-
նում ավելի հասկանալի, մատչելի, բացատրելի, որը մի կողմից 
վերացնում է լարվածությունը առարկայի նկատմամբ, իսկ մյուս 
կողմից` անկասկած ամրապնդում գոյություն ունեցող կարծրա-
տիպը, 

 անեկդոտն առաջ է բերում հաճելի հուզական արձագանք` ծի-
ծաղ, որով էլ բացատրվում է դրա գոյության երկարատևությու-
նը, 

 անկախ տարիքից, սոցիալական կարգավիճակից, սեռական 
պատկանելությունից` յուրաքանչյուր մարդ իր և հակառակ սե-
ռի հարաբերություններում այսպես թե այնպես ներգրավված է, 
հետևաբար տղամարդկանց և կանանց կենսագործունեության 
տարբեր կողմերի մասին անեկդոտները նրա համար արդիա-
կան կմնան; 

7. XX դարի ընթացքում ի հայտ եկան անեկդոտ եզրույթի 
տարբեր ընկալումներ: Համաձայն պարզ ձևերի հանրագիտարանի` 
անեկդոտը “anecdote” կարճ, հաճախ բարոյախրատական պատմու-
թյուն է նշանավոր մարդկանց մասին և ներկայացնում է անեկդոտի հե-
րոսին՝ որպես որոշակի հանրային խմբի կամ ժամանակաշրջանի ներ-
կայացուցիչ (Koch 1994:123-131): Իսկ ըստ գրականագիտական համա-
ռոտ հանրագիտարանի` անեկդոտ ասելով ենթադրվում է բազմաբո-
վանդակ բանավոր ոչ մեծ կատակապատում` անսպասելի ու սրամիտ 
վերջաբանով (Краткая литературная энциклопедия, 1962-1978): Անեկ-
դոտը նաև սահմանում են որպես անսպասելի սրամիտ վերջաբանով 
պատմություն, որտեղ մշտապես գործող անձինք բոլոր լեզվակիրներին 
քաջածանոթ կերպարներ են (Шмелева, Шмелев 2003:23 – 30): 

8. “Numskull tale” եզրույթը համապատասխանում է ճանապար-
հորդների մասին պատմություններին: Անգլալեզու գրականության մեջ 
այն նաև հաճախ կիրառվում է ազգային անեկդոտները հետազոտե-
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լիս, այսպես, օրինակ` լեհերը ամերիկյան անեկդոտներում: Իսկ “ethnic 
slurs” հոմանիշ եզրույթով նշվում են ինչպես տվյալ մշակութային 
խմբում գոյություն ունեցող կարծրատիպերը, որոնց քաջածանոթ են 
մշակութային այդ խմբի բոլոր անդամները, այնպես էլ տեքստերը, 
որոնցում այդ կարծրատիպերը կիրառվում են, ինչպես, օրինակ` ամե-
րիկացիների պատկերացումներում լեհերը կեղտոտ և հիմար ազգ են 
(Санников 1999:427): 

9. Անեկդոտը պետք է պատմել տեղին, քննարկվող կենսական 
իրավիճակին համահունչ: Այդ իմաստով անեկդոտը կարելի է դիտել 
որպես կիրառական արվեստի առանձնահատուկ ձև. դրա պատումը 
ներդրվում է խոսակցության թեմայի մեջ` իմաստավորելու ինչ-որ կեն-
սական իրադարձություն: Առհասարակ կարծիք կա, որ անեկդոտներ 
պատմել սիրում են առավելապես ամաչկոտ կամ սոցիալական նույնա-
կանացման դժվարություններ ունեցող, սակայն խաղային ներըմբռնո-
ղության տեր մարդիկ: Լավ պատմողը վատ անեկդոտն էլ կդարձնի ծի-
ծաղելի: Սակայն նա, ով ի վիճակի չէ հարկ եղած պահին և տեղում 
պատմել անեկդոտ, շատ դժվար է մերձենում միջավայրին, կոլեկտի-
վին, մտերմանում մարդկանց հետ: Անեկդոտներ պատմել կարողանա-
լը նշանակում է կարողանալ շփում հաստատել զրուցակցի հետ, դրսևո-
րել սեփական խորագիտակությունը, կարդացածությունը և իրազեկվա-
ծությունը: 

10. Այս տեսանկյունից անեկդոտը ազգակից է առասպելին, լեգեն-
դին, հեքիաթին և այլ անանուն ստեղծագործություններին: Տրամաբա-
նորեն դա մի տեսակ նշանակությունների խաղ է, երբ դրանք ասես փո-
խում են տեղերը. վսեմը դառնում է նսեմ, կենցաղայինը հանդես է 
գալիս քաղաքականի դերում և այլն: Անեկդոտը տիպականացնում է 
այն, ինչը դուրս է գալիս առօրյա պատկերացումների շրջանակից: 

11. Օրինակ` անեկդոտի սկիզբը կարող է կառուցվել ավանդական 
հեքիաթի օրենքներով` իրադարձության եռակի (ըստ գործող անձանց 
և նրանց գործողությունների թվի) կերպափոխմամբ: 

12. Ըստ տարիքի, սեռի, կրթվածության կարգավիճակային հատ-
կանիշների` որպես հակադրություն կարելի է առանձնացնել անեկդոտ-
ների պիտակավորված և չպիտակավորված հերոսներին: Պիտակա-
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վորված տիպը առանձնանում է, իսկ չպիտակավորվածը` ընկալվում 
որպես չեզոք (Пропп 1999): 

13. Անեկդոտները կարող են նաև դասակարգվել. 1) ըստ խեղկա-
տակային, կատակային, կիսալուրջ տոնայնության հատկանիշների հա-
րաբերակցության, 2) ըստ բարեկամասիրական, բարեհաճ, անբարե-
հաճ, թշնամական վերաբերմունքի հատկանիշների հարաբերակցու-
թյան, 3) ըստ անեկդոտի հիմքում ընկած հիմնախնդրային իրավիճակի 
բնույթի, 4) ըստ անեկդոտի գլխավոր գործող անձի նկատմամբ պատ-
մողի և լսողի վերաբերմունքի, 5) ըստ խոսույթի մասնակիցների սո-
ցիալական տիպի, որին ուղղված է տվյալ անեկդոտը (Карасик 1997): 

14. Ազգային անեկդոտներում ծաղրի են ենթարկվում գործող ան-
ձանց արտասանական առանձնահատկությունները: Երգիծական 
տպավորություն ստեղծելու համար այդ ձևը առանձնապես հաճախ է 
օգտագործվում կենցաղային անեկդոտներում:  

15. Հանրալեզվաբանության տեսանկյունից անեկդոտները կարող 
են հանդիպադրվել ըստ մասնակիցների կարգավիճակային հատկանի-
շի` մանկական և մեծահասակների անեկդոտներ, տղամարդկանց և 
կանանց մասին անեկդոտներ, կրթված և անգրագետ մարդկանց մա-
սին անեկդոտներ, որոշակի սոցիալական խմբերին վերաբերող անեկ-
դոտներ` ուսանողական, բանակային, բանտային և այլն: 

16. Այսպես, օրինակ՝ անեկդոտներ հաճախ պատմվում են խնջույք-
ներում, քանի որ ծիծաղը, առավել քան մարդկային գործունեության 
որևէ այլ ձև, պահանջում է միջավայր․ այն կախված է միջավայրից, 
այդ միջավայրում տիրապետող հայացքներից, կարծրատիպերից ու 
պատկերացումներից: Ա. Բերգսոնը իրավացիորեն նկատում է, որ ծի-
ծաղը կենսապայմանների փոփոխությանը հարմարվելու, ծայրահեղ 
իրավիճակներում գոյատևելու միջոց է (Бергсон 1992): 

17. Վերջին տասնամյակները նշանավորվել են անգլալեզու հան-
րույթում անեկդոտի հաղորդակցային գործառության գործընթացում 
արմատական փոփոխություններով: Ավանդաբար անեկդոտը դիտարկ-
վել է որպես բանավոր խոսքի ժանր: Համացանցի զարգացումը փոխեց 
այդ իրավիճակը: Ներկայումս գրավոր եղանակով անեկդոտներ պատ-
մելը հաճախականությամբ առնվազն չի զիջում դրա բանավոր հա-
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ղորդմանը: Ավելին, հայտնվել է անեկդոտների քանակ, որի համարժեք 
ընկալումը հնարավոր է միայն տեսողական մակարդակում: Անեկդոտի 
համակարգչայնացմանը զուգահեռ տեղի է ունենում դրա առևտրայնա-
ցում: Անեկդոտների տեքստերը, որոնք տպագրվում են ժողովածունե-
րում, դառնում են ապրանք, որը գնահատվում է դրամական համարժե-
քով: Հանրահայտ թերթերի պարտադիր տարրերից է դառնում անեկ-
դոտների սյունակը, որը կոչված է մեծացնելու դրանց վաճառքը: Անեկ-
դոտը դուրս է գալիս միջանձնային շփման շրջանակներից, տեղի է ու-
նենում դրա ակտիվ ներթափանցումը այլ ժանրեր: Անեկդոտները միա-
վորվում են վեպերի, ֆիլմերի և սերիալների մեջ, ներառվում են գովազ-
դային հոլովակներում և քաղաքական գործիչների ելույթներում: 
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ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ 
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄՆ  

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՆԵԿԴՈՏՆԵՐՈՒՄ 
 

3.1. ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՆԵԿԴՈՏՆԵՐԻ  
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ  

ՀԱՆՐԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

Սույն գլխում խնդրո առարկա է գենդերային կարծրատիպե-
րի արտացոլումն անգլիական կենցաղային անեկդոտներում: 
Ինչպես ցույց են տալիս մեր դիտարկումները, երգիծական խո-
սույթի տվյալ տարատեսակում գենդերային կարծրատիպերը 
բավականին հաճախ են հանդիպում: Դրանք մի կողմից հեշ-
տացնում են հաղորդակցումը` մատուցելով մտածողության 
ստանդարտ նմուշ-օրինակներ, սակայն մյուս կողմից կարող են 
հանդես գալ որպես հաջող հաղորդակցությանը խոչընդոտող 
գործոն, քանի որ հաճախ հանգեցնում են էթնիկական խմբի 
վարքագծի ոչ ճիշտ մեկնաբանմանը: Հաղորդակցվողների այս 
կամ այն հանրային կամ ցեղային խմբին պատկանելությամբ 
պայմանավորված` կարելի է առանձնացնել կարծրատիպերի 
տարբեր տեսակներ` ազգային, տարիքային, մասնագիտական, 
գենդերային և այլն:  

Երգիծական տեքստերը կարևորագույն դեր են խաղում հա-
սարակության և յուրաքանչյուր անհատի գոյության ընթացքում: 
Աշխարհի զավեշտալի պատկերը լեզվական մակարդակում ամ-
րակայված ժարգոնային փոխաբերություններում, շրջասություն-
ներում, իսկ տեքստային մակարդակում` բանահյուսական տեքս-
տերում, առաջին հերթին` անեկդոտներում, արտացոլում է 
տվյալ հանրույթի համար առավել արդիական արժեքները: Ժա-
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մանակակից քաղաքակրթության արժեքային միասնականացու-
մը երգիծական տեքստերի մեծ մասը համընդհանուր է դարձ-
նում:  

Անեկդոտը դիտարկվում է որպես աշխարհի զավեշտալի 
պատկերի իրացման հիմնական ոլորտ, որը առավելագույնս ակ-
տիվ զարգանում է ժամանակակից մշակույթում: Լեզվական հա-
րուստ նյութի ուսումնասիրությունը օգնում է ավելի խորությամբ 
թափանցելու անգլիացիների հանրամշակույթ, քանի որ հումորի 
մեջ են դրսևորվում դրա հիմնական արժեքներն ու առաջնայնու-
թյունները: Մեր ուսումնասիրությունը օգնում է նաև վեր հանել 
մարդկանց հումորի զգացման վրա ազդող որոշակի գործոններ: 
Հումորը մարդկային հաղորդակցության կարևոր բաղկացուցիչ-
ներից է: Այն հարցը, թե այս կամ այն մարդկանց հումորի զգաց-
ման առանձնահատկությունները ինչով են պայմանավորված, 
առ այսօր լիարժեք պատասխան չի ստացել: Հումորն անհատա-
կան երանգավորում ունի: Ենթադրվում է նաև, որ կատակները 
գնահատելիս մեծ դեր է կատարում անհատի պատկանելությու-
նը այս կամ այն մշակույթին:  

Քննությունը ցույց է տալիս, որ գենդերային անեկդոտների 
գերակշիռ մասը սեռական ուղղվածություն ունի, այսինքն` բա-
ցահայտ կամ քողարկված խտրականություն է դրվում կանանց և 
տղամարդկանց սեռերի միջև` ծաղրելով նրանց վարքը1:  

Անեկդոտը նպաստում է գենդերային կարծրատիպերի 
ստեղծմանը, դրանց խորացմանն ու ընկալմանը: Պատմված 
անեկդոտին հաջորդող ծիծաղը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ զգացմունք-
ների լիցքաթափում: Անեկդոտը թույլ է տալիս շրջանցել կարծ-
րատիպերի հետ կապված գենդերային պաշտպանիչ մեխա-
նիզմների գործողությունները: Գենդերային կողմնորոշում ունե-
ցող տեղեկատվությունը հաճախ ահռելի դժվարությամբ է 
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գտնում իր ճանապարհը դեպի հարցին անպատրաստ մարդու 
գիտակցություն, քանի որ հակասում է կարծրատիպային պատ-
կերացումներին: Քանի որ երգիծական տեքստերում առկա է 
իմաստային մեծ խտացում, ապա դրանց բովանդակությունը 
համարժեք կերպով հասկանալու համար անհրաժեշտ են ոչ 
միայն հիմնարար գիտելիքներ, այլև տեղեկատվությունը վերար-
տադրելու ունակություն, ենթատեքստը հասկանալու հմտություն: 

Գենդերային հատկանիշով առանձնանում են կանանց ա-
նեկդոտներ, որոնք պատմում են կանայք և նախատեսված են 
նրանց համար, այսինքն` անեկդոտներ, որոնք առավելագույնս 
համապատասխանում են կնոջ և նրա վարքի մասին հասարա-
կական կարծրատիպին: Անշուշտ, այդ կարծրատիպը բավակա-
նին պայմանական է և մեծ չափով սահմանափակված է սոցիա-
լական հատկանիշներով: Կանանց անեկդոտները կենտրոնա-
ցած են կանանց արժանիքների շուրջ` գեղեցկություն, երիտա-
սարդություն, անկեղծ զգացմունքներ, իշխանություն տղամարդ-
կանց նկատմամբ: Այդ արժեքները ենթարկվում են երգիծական 
վերաիմաստավորման, ուստի ծաղրի են ենթարկվում այնպիսի 
երևույթներ, ինչպիսիք են դրության տերը ներկայանալու տղա-
մարդկանց փորձերը, նրանց բարձր զգացմունքների հավակնու-
թյունները, երբ իրականում դրանք գոյություն չունեն:  

Տղամարդկանց անեկդոտները կատակներ են համարձա-
կության թեմաներով և հաճախ վերածվում են կոպիտ ու գռեհիկ 
ակնարկների: Գոյություն ունեն շփման թեմաներ, որոնք առավե-
լապես գրավում են տղամարդկանց, քան կանանց, օրինակ` քա-
ղաքականությունը: Ըստ այդմ` քաղաքական թեմայով անեկ-
դոտների մեծ մասը կարելի է դասել տղամարդկանց անեկդոտ-
ների շարքին: Տղամարդկանց անեկդոտները բացահայտում են 
տղամարդկանց աշխարհընկալումը. հենց այսպիսի անեկդոտ-
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ներում կարելի է հանդիպել հիմար ամուսնու և խորամանկ սիրե-
կանի, չար ու կռվարար կնոջ, հավերժական թշնամու` զոքանչի 
կերպարներին: 

Այսպիսով՝ անեկդոտը երգիծական խոսույթի այնպիսի 
տարբերակ է, որը թույլ է տալիս ներկայացնել գենդերային 
կարծրատիպերը: 

Անեկդոտը բազմակողմ երևույթ է և, հետևաբար, նաև հան-
րամշակութային վերլուծության առարկա: Անեկդոտի տեքստի 
մակարդակում գոյություն ունեն վարքի ամրագրված նորմեր, 
ավանդական-աշխարհայացքային և սոցիալ-հոգեբանական ու-
ղենիշներ և ազգային պատկերացումներ: Կենցաղային անեկ-
դոտների տեքստերում գենդերային կարծրատիպերի հանրա-
մշակութային առանձնահատկությունները բավականին ընդլայն-
ված ու բազմազան են: Դրանք հասկանալու համար անհրա-
ժեշտ են ընդհանուր հիմնարար գիտելիքներ շրջապատող աշ-
խարհի կառուցվածքի մասին: Անեկդոտի լեզվական մակարդա-
կում դրսևորվում են այս կամ այն լեզվամշակութային միջավայ-
րի առանձնահատկությունները, ազգային խառնվածքի և հոգե-
կերտվածքի յուրահատկությունները, գենդերային կարծրատի-
պերը: Ժամանակակից հասարակությունը բավականին դանդաղ 
է փոփոխում գոյություն ունեցող կարծրատիպերը, դիրքորոշում-
ները իր տարբեր կառուցվածքների, այդ թվում և այնպիսի սո-
ցիալական խմբերի վերաբերյալ, ինչպիսին են կանայք և տղա-
մարդիկ: Այս երևույթը կարելի է բացատրել ընդհանուր առմամբ 
հասարակության և մասնակիորեն նրա բազմազան հանրային 
գործընթացների կայունացմամբ: Գենդերային կարծրատիպերի 
գոյության բացառիկությունը` որպես կանանց կամ տղամարդ-
կանց խմբի վերաբերյալ պարզեցված ընդհանրացումների ամ-
բողջություն, որը թույլ է տալիս նրանց կարգադասել և կաղա-
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պարված ընկալել, ունի արտահայտման տարբեր ձևեր: Այսպես, 
մարդու նկատմամբ, ըստ սեռային հատկանիշի, կաղապարված 
վերաբերմունքի ներկայացման ձևերից են անեկդոտները: Եր-
բեմն մեկ անեկդոտում իրացվում են մի քանի կարծրատիպեր:  

Անեկդոտների տեքստի բովանդակային վերլուծության հի-
ման վրա վեր են հանվել այն ոլորտները, որոնցում արտացոլ-
ված են առավել տարածված կարծրատիպային պատկերացում-
ները կանանց և տղամարդկանց բնութագրական գծերի կամ 
գործողությունների մասին (տե՛ս Князян 2015)2: Դրանք են. 

- ընտանեկան հարաբերություններ (ամուսնական անհավա-
տարմություն),  

- հիմարություն (խելամտության պակաս),  
- արտաքին տեսք, 
- շատախոսություն, 
- հարբեցողություն (ոգելից խմիչքի նկատմամբ թուլություն), 
- փեսա - զոքանչ հարաբերություններ: 
Առկա գենդերային կարծրատիպերի վիճակագրական 

տվյալները ներկայացվել են գծապատկերի տեսքով (գծապատ-
կերը Ա.Տ. Կնյազյանի): 
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Գծապատկեր 1 
Գենդերային կարծրատիպերը անգլիական կենցաղային  

անեկդոտներում 
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Այժմ առանձնաբար դիտարկենք անգլիական կենցաղա-
յին անեկդոտներում գենդերային կարծրատիպերի արտա-
հայտման կոնկրետ առանձնահատկությունները յուրաքանչյուր 
ոլորտում3: 

Ընտանեկան հարաբերությունները4 աշխարհի ցանկացած 
երկրում անեկդոտների ամենավառ թեմաներից է: Յուրաքան-
չյուր հանրամշակութային միջավայրում ընտանեկան հարաբե-
րությունների վերաբերյալ անեկդոտները շատ են: Սակայն ազ-
գային խառնվածքի յուրահատկությունից բխող տարբեր կարծ-
րատիպերի և տարբեր հանրույթների ներկայացուցիչների լեզ-
վամտածողության պատճառով անեկդոտներն ունեն ազգային-
մշակութային յուրահատկություններ: Ընտանեկան կյանքի մա-
սին անեկդոտներում իրացվում են հասարակության մեջ ընտա-
նեկան կյանքի վերաբերյալ ձևավորված կարծրատիպեր:  

Չնայած կնոջ հիմար լինելու մասին կարծրատիպին՝ դեռևս 
անտիկ շրջանից սկսած` կնոջը բնութագրել են որպես խելացի և 
խորամանկ արարած, իր մտավոր ունակություններով տղամար-
դուն զգալիորեն գերազանցող: Անգլիական անեկդոտներում 
իրենց վառ դրսևորումն են ստանում կանանց ամուսնանալու 
ձգտումները: Դա թերևս կապված է համընդհանուր տարածում 
գտած այն կարծիքի հետ, որ կինը պարտադիր պետք է իրեն 
դրսևորի ընտանիքում: Օրինակ` 

 
1) The Santa Claus at the shopping mall was 
very surprised when Emily, a young lady aged 
about 20 years old walked up and sat on his lap. 
Now, we all know that Santa doesn’t usually take 
requests from adults, but she smiled very nicely 
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at him, so he asked her, “What do you want for 
Christmas?’ 
“Something for my mother, please,” replied 
Emily sweetly. 
“Something for your mother? Well, that’s very 
loving and thoughtful of you,” smiled Santa. 
“What would you like me to bring her?” 
Without turning a hair Emily answered quickly, 
“A son-in-law”. 
<http://www.jokesgallery.com/joke.php?joke=537

7&id=1> 
 

Կինը պատրաստ է նույնիսկ ամուսնության առաջարկ տես-
նել այնտեղ, որտեղ դա անգամ չի էլ ենթադրվում: Սակայն, 
հասնելով իր նպատակին, կինը հասկանում է, որ ընտանեկան 
կյանքը այն աստիճան ռոմանտիկ չէ, որքան թվում էր նախքան 
ամուսնությունը, և սկսում է հեգնել կամ նույնիսկ քննադատել 
ամուսնուն5: Օրինակ` 

 

2) At the cocktail party, one woman said to 
another, “Aren’t you wearing your wedding ring 
on the wrong finger?” The other replied, “Yes, I 
am, I married the wrong man.”  

<http://www.frihost.com/forums/vt-61732.html> 
3) The bride, upon her engagement, went to her 
mother and said, “I’ve found a man just like 
father!” Her mother replied, “So what do you 
want from me, sympathy?”  

<http://www.matrimonialbank.com/jokes.html> 
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Գենդերային կարծրատիպերի ազդեցությունն անգլերենում 
հատկապես ակնառու է լեզվական մի քանի բառազույգերում: 
Օրինակ` չնայած այն բանին, որ spinster և bachelor բառերը 
նշանակում են “one who is not married”, նրանց մեջ դրված է 
բացարձակապես հակառակ իմաստ: Եթե bachelor-ը չեզոք եզ-
րույթ է և նշանակում է ազատ տղամարդ, որը կարող է ընտրու-
թյուն կատարել երկրպագուհիների բազմությունից, ապա 
spinster-ը նշանակում է պառաված օրիորդ, որը ոչ ոքի պետք չէ 
և արդեն չափազանց ծեր է իր անձնական կյանքը դասավորելու 
համար: Անելանելիության խուճապը շատ կանանց համակում է 
այն ժամանակ, երբ ընկերուհիների մեծամասնությունը արդեն 
ամուսնացած են լինում:  

Spinster (պառաված օրիորդ) բառը անգլիական երգիծա-
կան խոսույթում օգտագործվում է բացասական իմաստով, քանի 
որ միայնության վախը նկատելի ազդեցություն է գործում կնոջ 
վարքագծի վրա: Օրինակ` 

 
4) An emergency call was made to the local 
police station. 
“Come quickly,” gasped the voice, “a burglar is 
trapped in the bedroom of an old spinster.” 
“We’ll be right there,” said the desk sergeant. 
“May I ask who’s talking?” 
“It’s me, the burglar, help!”    

(Sharpe 2004:98) 
 

5) A frustrated old spinster had read in a 
woman’s magazine that the bigger the man’s 
feet, the bigger his todger. This piece of 
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information was still in her mind when two days 
later a tramp came to the door with the biggest 
feet she had ever seen. Quick as a flash, she 
invited him in and proceeded to wine and dine 
him before taking him up to bed. The next day as 
he was leaving she shouted at him crossly, “Next 
time, wear shoes that fit you.” 

(Sharpe 2004:100) 
 

Վերոբերյալ օրինակներում spinster բառը մատնանշում է 
չամուսնացած կնոջ, ով ընդմիշտ մենակ մնալու մտավախու-
թյունն ունի և ի դեմս իրեն ժպտացող յուրաքանչյուր տղամար-
դու՝ կտեսնի իր ապագա ամուսնուն: Սակայն տղամարդիկ փոր-
ձում են շրջանցել այդպիսի կանանց:  

Կինը պետք է հասարակության մեջ և ընտանիքում օժտված 
լինի տղամարդուն հավասար իրավունքներով, բայց մի էական 
վերապահումով, որ նա կոչված է ստեղծել ընտանիք, ծնել և 
դաստիարակել երեխաներ: Բնությունը յուրաքանչյուր սեռի 
օժտել է որոշակի հնարավորություններով, և հասարակության 
խնդիրն այն է, որ այդ հնարավորությունները առավելագույնս 
ներդաշնակորեն բացահայտվեն: Սակայն անգլիական երգիծա-
կան խոսույթում կնոջը որպես հասարակության իրավահավա-
սար անդամ ընդունելու թեման առհասարակ հազվադեպ է: Կի-
նը տղամարդուց տարբերվում է ոչ միայն սեռով, այլև փխրուն 
կազմվածքով, նա ոչ թե պարզապես տղամարդու թույլ նմանակն 
է, ինչպես սխալմամբ կարծում են շատերը, այլ նրա հակոտնյան՝ 
իր առանձնահատուկ կենսաբանական և հոգեբանական հատ-
կանիշներով և կյանքում ունեցած իր դերով: Անգլիական երգի-
ծական խոսույթում գոյություն ունի կարծրատիպ այն մասին, որ 
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կինը տան օջախի պահապանն է և պարտավոր է կատարել 
տնային ամբողջ աշխատանքը: Այս կարծրատիպի դրսևորումը 
հաճախ է հանդիպում անգլիական կենցաղային անեկդոտնե-
րում: Օրինակ` 

 
6) As a boat is about to sink, a female passenger 
jumps up frantically and announces: “If I’m 
going to die, I want to die feeling like a 
woman.” 
She removes all her clothing and asks: “Is there 
someone on this ship who is man enough to 
make me feel like a woman?” 
A man stands up, removes his shirt and says: 
“Here, iron this!” 

<http://www.homeenglish.ru/Jokes287.htm> 
 

Վերը նշված համեմատություններում կենտրոնական կեր-
պարը կինն է (to die feeling like a woman; to make me feel like 
a woman): Կանանց յուրօրինակությունը ավանդական համեմա-
տությունների օգտագործման մեջ է, որոնց օգնությամբ նրանք 
նկարագրում են իրենց ապրումները, արտահայտում ներքին հո-
գեկան աշխարհը: Ավանդական համեմատությունները հանրա-
ծանոթ են և լայն գործածություն ունեն, և կանանց խոսքում 
դրանց պարբերական վերարտադրությունը համեմատությանը 
հաճախ հաղորդում է դարձվածքային բնույթ, և դրանց պատկե-
րային հիմքը ժամանակի ընթացքում ոչ միայն թուլանում է, այլև 
շատ դեպքերում՝ ընդհանրապես կորչում: Իսկ տղամարդիկ 
իրենց խոսքում օգտագործում են անհատական համեմատու-
թյուններ, որոնք աչքի են ընկնում իմաստային երանգների 
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նրբությամբ, հարուստ զուգորդականությամբ, հսկայական ար-
տահայտիչ ներուժով:  

Արձանագրված օրինակներում կնոջ կողմից տնային պար-
տականությունները կատարելը համարվում է բնական: Հիմնվե-
լով հասարակությունում կանանց գենդերային դերերի վրա՝ կա-
րելի է ենթադրել, որ կինը ավելի ծանոթ է զանազան ճաշատե-
սակների անվանումներին, քան տղամարդը, ուստի և կանայք 
բավականին հաճախ են երգիծական խոսույթում օգտագործում 
նշյալ թեման՝ որպես փոխաբերության աղբյուր (oրինակ՝ “salty 
talk;” “rotten apple”; “the bread is tough”; “sweet bird of 
youth”;” take the biscuit and the cookies”; “You put a lot of 
spices in that idea”; “He is eating his brain”; “He is a cake”; 
“You rotten onion!”; “Curved cucumber can never be rendered 
straight”;” A folded pancake”; “He is half cooked”; “Beef and 
turnip”; “He is a sour lemon” և այլն): Սա ուժեղացնում և խո-
րացնում է առարկայական տեղեկատվությունը՝ տալով նրան 
նոր երանգավորում՝ դրանով իսկ դարձնելով նման փոխաբերու-
թյունները սեռից կախված և շեշտելով այն կարծրատիպը, որ 
կանանց հիմնական խնդիրը տնային տնտեսություն վարելն է: 
Օրինակ` 

  
7) Two women were sitting in the doctor’s 
waiting room comparing notes on their various 
disorders. 
“I want a baby more than anything in the 
world,” said the first, “ It’s a cake with a cherry 
on the top for me. But I guess it is impossible.” 
“I used to feel just the same way,” said the 
second. “But then everything changed. That’s 
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why I’m here. I’m going to have a baby in three 
months.” 
“You must tell me what you did.” 
“I went to a faith healer.” 
“But I’ve tried that. My husband and I went to 
one for nearly a year and it didn’t help a bit.” 
The other woman smiled and whispered, “Try 
going alone, next time, dearie.”    

 <http://good-jokes.com/medical-jokes.php> 
 
Վերոբերյալ անեկդոտի օրինակում կնոջ խոսքում օգտա-

գործվել է փոխաբերություն (“It’s a cake with a cherry on the 
top for me”), որը արտահայտչականություն է հաղորդում նրա 
խոսքին: Հերոսուհին նախապատվություն է տալիս իր մտքի փո-
խաբերական արտահայտությանը՝ շեշտադրելով իր հուզակա-
նությունը՝ կապված երեխա ունենալու իր ցանկության հետ: Այդ-
պիսի կարճ և ինքնատիպ փոխաբերական կառույցներ հանդի-
պում են կանանց խոսքում: Դրանք օգնում են ավելի լավ բացա-
հայտելու նրանց ներաշխարհը: Կանանց զրույցների թեմատի-
կան սովորաբար ներառում է երեխաներին, տունը, ընտանիքը, 
խոհանոցը, մարդիկ, գնումները: Այսինքն՝ թեմաները կապված 
են կնոջ սոցիալական դերի բնույթի հետ (մայր, կին, տնային 
տնտեսուհի): Տղամարդկանց և կանանց խոսքային առանձնա-
հատկությունները կարող են ճշգրտվել ոչ միայն նրանց ընտրած 
թեմայով, այլ նաև լեզվական միավորների գործածությամբ՝ բա-
ռային կազմ, ձևաբանական և շարահյուսական կառույցներ, 
ոճական երանգավորումներ (տե՛ս մանրամասն Գլուխ 6):  

Ուրիշ խոսքով՝ տղամարդկանց և կանանց կողմից օգտա-
գործված բազմազան ոճական հնարների ուսումնասիրությամբ 
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կարելի է բացահայտել նրանց աշխարհայացքը, անձնական 
որակները, հոգեբանական առանձնահատկությունները: Տղա-
մարդիկ և կանայք ոչ միայն ընտրում են իրականության առար-
կաները և երևույթները, այլև դրանց մասին պատմելու ձևը: Անգ-
լիական երգիծական խոսույթում նրանց կողմից օգտագործված 
արտահայտչամիջոցները արտացոլում են ոչ միայն իրականու-
թյունը, հանրամշակութային կարծրատիպերը, այլև նրանց հա-
սարակական դիրքորոշումները: Լեզվական միջոցները երգիծա-
կան խոսույթում թույլ են տալիս բազմակողմանիորեն բնութա-
գրել կանանց և տղամարդկանց, նրանց վերաբերմունքը նկա-
րագրածի նկատմամբ և դրա հետ մեկտեղ արտացոլել հանրա-
մշակութային կարծրատիպերը:  

Անգլիացի տղամարդկանց մեծ մասը կարծում է, որ կինն 
առաջին հերթին պետք է լինի լավ տնտեսուհի. նրանք իրենց 
կանանց մեջ չեն ընդունում այնպիսի հատկությունների առկա-
յությունը, ինչպիսիք են հիմարությունը, վատնողությունը, կռվա-
րարությունը, խորամանկությունը: Անգլիական անեկդոտներում 
առկա է կերակուր պատրաստել չկարողացող կնոջ կարծրատի-
պը, և այստեղ էլ շեշտը դրվում է կնոջ անպիտանիության վրա: 
Օրինակ`  

 
8) Two men are talking. The first says “I got 
married because I was tired of eating out, 
cleaning the house, doing the laundry and 
wearing shabby clothes.” 
“Amazing,” said the second, “I just got divorced 
for the very same reasons.”  

<http://thejokes.co.uk/jokes-about-marriage-
2.php> 
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9) Wife to her husband: Wake up. Some thieves 
have broken into our house. I think they are now 
eating the food I made last night. 
Husband: Oh! Let’s better call the ambulance 
then.  

<http://www.forjoke.com/thieves-in-the-kitchen> 
 

Տղամարդկանց և կանանց հակադրությունը պայմանավոր-
ված է ամենից առաջ այն դերերի տարբերությամբ, որ նրանց 
վերապահել է բնությունը: Ամուսնու դերն է` պահպանել, պաշտ-
պանել կնոջը և երեխաներին: Կնոջ դերն է` հոգալ երեխաների և 
ամուսնու կարիքները, ստեղծել ջերմ, հոգևոր մերձեցման մթնո-
լորտ ընտանիքում: 

Որպես ընդհարման պատճառ` ամուսնական անհավատար-
մության թեման անգլիական երգիծական խոսույթում հաճախ է 
արծարծվում: Ամուսնական անհավատարմությունը հազվադեպ 
է որևէ մեկին գոհունակություն պատճառում: Ընդհակառակը, 
ամուսիններն սկսում են միմյանց ատել րոպեական թուլության 
համար: Անգլիական անեկդոտներում անհավատարիմ ամուսնու 
սիրուհին, առավել ևս եթե նա ամուսնացած է, ինքն է լուծում 
ամուսնացած տղամարդուն առնչվող բոլոր խնդիրները: Իսկ չա-
մուսնացած աղջիկն ամուսնացած տղամարդու հետ հարաբերու-
թյուններում տառապում է անլիարժեքության հագեբանական 
բարդույթով և նախանձում է իր արդեն ամուսնացած մտերիմ 
ընկերուհիներին: Ամուսնական անհավատարմության իրավի-
ճակներում առկա է այն գործոնը, որն արտացոլում է կանանց և 
տղամարդկանց կենսագործունեության պատմականորեն ձևա-
վորված տիպերը: Տղամարդը միշտ դավաճանում է դրսում, ոչ 



 
 

67 

տանը: Դա կարելի է բացատրել նրանով, որ պատմականորեն 
տղամարդը միշտ համարվել է որսորդ և այդ պատճառով երկար 
ժամանակով բացակայել է` ընտանիքը կերակրելու համար: Սա-
կայն, անեկդոտների բովանդակային վերլուծությունից երևում է, 
որ կնոջ անհավատարմությունը երեք անգամ ավելի հաճախ է 
հանդիպում, քան ամուսնունը: Ենթադրվում է, որ նման իրավի-
ճակներ անեկդոտներում ստեղծվում են այն պատճառով, որ 
դրանք հորինողները հենց տղամարդիկ են: Քիչ չեն այն կեն-
ցաղային անեկդոտները, որոնցում տղամարդը բավարարված 
չէ ընտանեկան կյանքով և դավաճանում է կնոջը: 

Օրինակ`  
 

10) A young couple gets married, and the groom 
asks his bride if he can have a dresser drawer of 
his own that she will never open. The bride 
agrees. After 30 years of marriage, she notices 
that his drawer has been left ajar. She peeks in 
and sees 3 golf balls and $6,000. She confronts 
her mate with her findings, and asks for an 
explanation. He explains “Every time I was 
unfaithful to you, I put a golf ball in the drawer.” 
She figures 3 times in 30 years isn’t bad. But 
what about the $6,000? He explains “Whenever 
I got a dozen golf balls, I sold them!” 

<http://www.poddys.com/jokes/golf_024.htm> 
 
11) Julie didn’t come home one night. When Tom 
asked her where she “d been she said she spent 
the night at a girl- friend’s house. 
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Tom was a bit suspicious she’ d been “rooting 
around” so rang her ten closest friends, but none 
of them had seen her. 
The following week Tom didn’t come home one 
night. Julie asks him where he’ d been. So Tom 
says he got a bit drunk at a mate’s place and 
thought it was safer not to drive but crash out 
there. 
Julie thinks he “s been “rooting around” so rings 
his ten best mates. In true male style - eight of 
them say he spent the night there and two claim 
he’ s still there.  

<http://www.guy-sports.com/months/-
jokes_gender_differences.htm> 

 
 Բերված օրինակներից վերջինում ծաղրի է ենթարկվում 

տղամարդկային համերաշխությունը (In true male style - eight 
of them say he spent the night there and two claim he’ s still 
there) և դրա պակասը կանանց շրջանում: 

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում առկա է նաև, 
այսպես կոչված, երկակի դավաճանության գործոնի քննարկու-
մը, երբ դավաճանում են թե՛ կինը, թե՛ ամուսինը: Օրինակ`  

 
12) One day a girl brings home her boyfriend 
and tells her father she wants to marry him. 
After talking to him for a while, he tells his 
daughter she can’t do it because he’s her half 
brother. The same problem happens again four 
more times! The girl starts to get pissed off. She 
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goes to her mom and says, “Mom... What have 
you been doing all your life? Dad’s been going 
around laying every maiden in the town and now 
I can’t marry any of the five guys I like because 
they have turned out to be my half brothers !!!” 
Her mom replies, “Don’t worry darling, you can 
marry any one of them you want, he isn’t really 
your dad.” 

<http://lingualeo.com/ru/jungle/dont-worry-
darling-18968> 

  
Քննարկենք հաջորդ կենցաղային անեկդոտը, որտեղ 

պատմողի համակրանքն ամուսնու կողմն է: Վերջինս շարունակ 
վիճում է կնոջ հետ այն բանի համար, որ ուշ գիշերին է վերա-
դառնում տուն: Նա զարմացած է, թե ինչպե՞ս գողը կարող էր 
ներխուժել իրենց տուն` առանց արթնացնելու իր կնոջը (“I need 
to know how he got into the house at three o’clock in the 
morning without making a noise and without waking my wife!”), 
մի բան, որ իրեն երբեք չի հաջողվել: Այսպես՝ 

 
13) A man visiting the police station is most 
insistent.  
“It’s absolutely essential that I speak to the 
burglar who broke into my house last night”. 
“Why’s that?” 
“I need to know how he got into the house at 
three o’clock in the morning without making a 
noise and without waking my wife!” 
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http://homepages.nildram.co.uk/~jimella/humour
.htm 

 
Մեր կողմից ուսումնասիրված նյութի բովանդակային վեր-

լուծությունը ցույց է տալիս, որ շատ են հանդիպում կենցա-
ղային անեկդոտներ անառակաբարո կնոջ կյանքի մասին: Օրի-
նակ` 

 
14) She married and had 13 children. Her 
husband died. She married again and had 7 
more children. Again, Her husband died. But, 
she remarried and this time had 5 more 
children. Alas, she finally died. 
Standing before her coffin, the preacher prayed 
for her. He thanked the Lord for this very loving 
woman and said, Lord, they аre finally together.  
One mourner leaned over and quietly asked her 
friend, Do you think he means her first, second 
or third husband? The friend replied, I think he 
means her legs.  
<http://www.jokesgallery.com/joke.php?joke=490

1&id=1> 
 

Կարելի է փաստել, որ գոյություն ունեն մեծ քանակությամբ 
անգլիական կենցաղային անեկդոտներ, որոնք շռայլող, վատ-
նող, ընչաքաղց, փողապաշտ կանանց մասին են: Դիտարկենք 
կենցաղային անեկդոտների օրինակներ, որոնցում կանայք 
ներկայանում են որպես ընչասեր և արծաթապաշտ էակներ: 
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15) A small tourist hotel was all a buzz about an 
afternoon wedding where the groom was 95 and 
the bride was 23. The groom looked pretty feeble 
and the feeling was that the wedding night might 
kill him, because his bride was a healthy, 
vivacious young woman. 
But lo and behold, the next morning, the bride 
came down the main staircase slowly, step by 
step, hanging onto the banister for dear life. She 
finally managed to get to the counter of the little 
shop in the hotel. 
The clerk looked really concerned, “Whatever 
happened to you, honey? You look like you’ve 
been wrestling an alligator!” 
The bride groaned, hung on to the counter and 
managed to speak, “Oh God! He told me he’d 
been saving up for 75 years... 
I thought he meant his money!!”  
<http://www.infolanka.com/jokes/messages/2146.

html> 
 

16) The train was travelling along when a 
beautiful young woman entered the compartment 
which was deserted except for a businessman 
reading his paper. 
The man peered over his paper and asked 
“Would you let me have sex with you for a 
dollar?” 
“ Certainly not!” exclaimed the young woman, 
and the businessman returned to his paper. 
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A short while later he looked across again and 
said “Would you let me have sex with you for a 
million dollars?” 
After a brief pause, the woman replied “yes, I 
suppose I would.” Again the man returned to his 
newspaper. 
A few minutes later the man asked “Would you 
let me have sex with you for five dollars?” 
“Certainly not!” replied the young woman, 
getting angry now “What kind of girl do you take 
me for?”“We’ve already established that” replied 
the man, “We’re just haggling over the price!” 
<http://www.jokesgallery.com/joke.php?joke=463

1&id=1> 
 

Կանացի հիմարության թեման բավականին հաճախ է ար-
ծարծվում անգլիական երգիծական խոսույթում: Մեր հետազո-
տած անգլիական այն անեկդոտների խմբում, որոնք վերաբե-
րում են կանանց արտաքինին, առհասարակ խաղարկվում է կա-
նանց գեղեցկության և հիմարության համադրության գաղափա-
րը: Հանդիպում են կենցաղային անեկդոտներ, որոնցում կնո-
ջը բնորոշ է կրթվածության բացակայությունը: Օրինակ`  

 
17) Q: How do you know when a woman’s about 
to say something smart? 
A: When she starts her sentence with “A man 
once told me....”  
<http://www.jokes.net/shortmaleversusfemalejoke

s.htm> 
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18) The first lady: My husband wired me from 
Paris on my birthday asking whether he should 
buy me a Rembrandt or a Titian. Now which 
would you have? 
The second lady: Well, as far as that goes, any 
of those French cars are pretty good. 

<http://archive.org/stream/jstor-
25589379/25589379_djvu.txt> 

 
Ուշագրավն այն է, որ կենցաղային անեկդոտի միջոցով 

ներկայացվող կերպարները, որպես կանոն, կանխամտածված 
տեսք ունեն` այս կամ այն թերությունն ընդգծող պիտակավոր-
մամբ: Ժամանակի ընթացքում այդ պիտակները նպաստում են 
կայուն կարծրատիպերի մշակմանը: Անգլիական երգիծական 
խոսույթում կարելի է հանդիպել բազմաթիվ գենդերային փո-
խաբերությունների (տե՛ս Резанова 2011), որոնք կիրառվում են 
տղամարդու և կնոջ կերպարները բնութագրելու համար: Գենդե-
րային փոխաբերությունների օգնությամբ ներկայացվում են կա-
նանց և տղամարդկանց անձնային հատկանիշները, նրանց կա-
տարած գենդերային դերերը, որոնք բնութագրական են 
անգլիական մշակույթի համար: Օրինակ՝ անգլիական անեկ-
դոտներում «մոր», «հոր», «տնային տնտեսուհու», «կնոջ», «սի-
րուհու», «ամուսնու», «զոքանչի» կերպարներն ու դերերը սովո-
րաբար ներկայացվում են փոխաբերությունների օգնությամբ:  

Երգիծական խոսույթում տղամարդու կերպարը ավելի հա-
ճախ համեմատվում է hog, mule, swine և dog կենդանիների 
հետ: Իսկ կանանց կերպարը ներկայացնելու համար օգտա-
գործված ամենատարածված կարծրատիպերը արտահայտվում 
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են bird, fox, cat, hen կենդանիների անունների օգնությամբ: 
Օրինակ՝ 

 
19) Mummy, mummy, are little birds made of 
metal?” 
“Of course not, darling, why do you think that?” 
“I just heard dad say he’d like to screw the arse 
off the bird next door.”  

(Sharpe 2004:20) 
 

Բերված անեկդոտի օրինակում տղամարդու կողմից օգտա-
գործվել է գենդերային փոխաբերություն (to screw the arse off 
the bird next door): Այստեղ կնոջ կերպարը ներկայացվել է bird 
բառի փոխաբերական իմաստով, որը մատնանշում է գրավիչ և 
ցանկալի կնոջ կերպար: 

Cat-ի հետ համեմատվող կինը քմահաճ է, հմայիչ, կարող է 
լինել և՛ քնքուշ, և՛ օտարոտի, տվյալ դեպքում կնոջ անձնային 
բնութագրերը համեմատվում են կենդանու սովորությունների 
հետ: Իսկ tomcat, tough cat արտահայտությունները անգլիա-
կան լեզվամշակույթում բնութագրում են կնամոլ տղամարդուն:  

Անգլիական երգիծական խոսույթում իգական սեռը համե-
մատվում է hen-ի հետ՝ մատնանշելով անփույթ, դժվարաշարժ 
կնոջ, որը շատ է հոգ տանում իր երեխաների մասին և ոչ մի 
կերպ դուրս չի թողնում նրանց իր «փեշի» տակից: Նշյալ կարծ-
րատիպում կնոջը վերագրվում է տնտեսուհու և մոր կերպարը: 
Իսկ կնոջը ներկայացնելով fox-ի տեսքով՝ մատնանշվում է նրա 
խորամանկությունը: Անվիճելի փաստ է, որ կանացի խորաման-
կությունը սահման չունի, քանի որ առօրյա խնդիրների բախվե-
լիս կանայք կարողանում են բազմաթիվ լուծումներ գտնել: Մինչ-
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դեռ little mouse կարծրատիպը անգլիական երգիծական խո-
սույթում բնութագրում է համեստ, հեզ, տգեղադեմ կնոջ, որը 
առավելապես ընտրում է աչքի չզարնող ոչ վառ գույներով (մաս-
նավորապես՝ գորշ) հագուստ, որպեսզի ուշադրություն չգրավի: 
Նշյալ կարծրատիպը բնութագրում է կնոջ անձնային գծերը 
(վարքագիծն ու արտաքինը): 

Անգլիական երգիծական խոսույթում տղամարդկանց այն-
պիսի կենդանու հետ համեմատելը, ինչպիսին swine-ն է, ամե-
նատարածվածն է կանանց շրջանում: Տվյալ կարծրատիպում 
տղամարդու անձնային հատկանիշները (սովորաբար վարվե-
լաձևն ու վարքագիծը) համեմատվում են swine կենդանու բնու-
թագրերի հետ:  

Երիտասարդ, անփորձ տղամարդուն հաճախ համեմատում 
են dog–ի հետ: Տղամարդու վերաբերյալ օգտագործվող այս փո-
խաբերությունը ընդգծում է նրա բացասական գծերը: Առավել 
կարծրատիպային են shrew, termagant կամ fury գենդերային 
փոխաբերությունները, որոնք գործածվում են կանանց վերաբե-
րյալ: Եթե կինը չարացած է, կատաղած է, ունի վրեժի ծարավ, 
նրա վերաբերյալ, որպես կանոն, ասում են fury (կռվարար 
կին), shrew (կամակոր կին) կամ termagant (փնթփնթան կին), 
իսկ եթե կինը կատարյալ է ամեն ինչում, զիջող և բարի, ապա 
նրան անվանում են angle (հրեշտակ): Գենդերային առումով 
angle փոխաբերությունը չեզոք է: Այն օգտագործվում է ինչպես 
տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց դեպքում: Կարծրատիպերը, 
որոնք մարմնավորում են կանանց և տղամարդկանց առտնին 
գիտակցության մասին հատուկ պատկերացումները, ոչ միայն 
հանրագումարի են բերում որոշ տեղեկություններ, այլև հուզա-
կան վերաբերմունք են արտահայտում առարկայի նկատմամբ: 
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Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում “blonde” 
(շիկահեր կին) հավաքական կերպարը: ժամանակակից հասա-
րակությունում հանրահռչակ են շիկահեր կանանց մասին անեկ-
դոտները: Շիկահերը այն հերոսուհին է, որը աչքի է ընկնում չա-
փազանց նեղ հետաքրքրությունների շրջանակով և մտավոր 
զարգացման ցածր մակարդակով` դրանով հանդերձ գրավելով 
տղամարդկանց ուշադրությունը: Հարկ է նշել, որ շիկահերների 
մասին անեկդոտները բնութագրական են անգլալեզու հումորի 
համար: “Blonde”-ի հետ կապված է միայն մեկ կարծրատիպ, 
այն է` հիմարությունը, որը նկատելի է անգլիական կենցա-
ղային անեկդոտների բոլոր խմբերում: Ներքոբերյալ կենցա-
ղային անեկդոտներում նշյալ կարծրատիպը ներկայացված է 
կանանց բացահայտ հիմարության, սակավամտության դեպքե-
րի լայն տարապատկերով, որն ի ցույց է դնում հիշյալ կանանց 
պարզամտությունը: Այսպես, օրինակ` 

 
20) A blonde went out to her mail box and 
looked in, closed the door and went back in the 
house. A few minutes later she went out and 
looked in the mail box again. 
She did this several times and her neighbour that 
was watching her said: “You must be expecting a 
very important letter today the way you keep 
looking into your mail box.” The blonde 
answered, “No, I am working on my computer 
and it keeps telling me that I have mail”. 

<http://www.ahajokes.com/blo009.html> 
 
21) A blonde walks into an appliance store and 
says: “I would like to buy that TV, please”. The 
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store clerk replies: “I’m sorry, we don’t do 
business with blondes”. So she stormed off back 
to her house and dyed her hair black. The next 
day, she went back to the same store and said: “I 
would like to buy TV, please.” The store clerk 
once again replies, “Sorry, we don’t do business 
with blondes.” The blonde replied: “How did you 
know I was blonde?” 
The clerk says: “Because that’s a microwave 
oven, not a TV.”  

<http://www.ahajokes.com/blo060.html> 
Վերը նշված օրինակներում ծաղրի են ենթարկվում կանանց 

(մասնավորապես շիկահերների) դատարկամտությունը և մտա-
վոր թույլ կարողությունները: Անեկդոտների թիվը, որոնցում 
գլխավոր հերոսուհին շիկահերն է (a blonde), հետզհետե ավելա-
նում է, և այժմ արդեն կարելի է խոսել այն մասին, որ ձևավոր-
վում է կենցաղային անեկդոտների առանձին դաս` անեկդոտ-
ներ շիկահերների մասին շարքից: Բերված օրինակները գալիս 
են հաստատելու նշյալ դասի բոլոր անեկդոտներում շիկահերնե-
րի մասին բացասական պատկերացումների առկայությունը 
անգլիացիների մտածողության մեջ: Ի հաստատումն ասվածի` 
բերենք ևս մի օրինակ․ 

 
22) A beautiful young blonde woman boards a 
plane to New York with a ticket for the economy 
section. She looks at the seats in economy and 
then looks into the forward cabin at the first-
class seats. Seeing that the first-class seats 
appear to be much larger and more 



 
 

78 

comfortable, she moves forward to the last empty 
one.  
The flight attendant checks her ticket and tells 
the woman that her seat is in economy. The 
blonde replies, “I’m young, blonde and beautiful, 
and I’m going to sit here all the way to New 
York.”  
Flustered, the flight attendant goes to the cockpit 
and informs the captain of the blonde problem. 
The captain goes back and tells the woman that 
her assigned seat is in economy. Again, the 
blonde replies, “I’m young, blonde and beautiful, 
and I’m going to sit here all the way to New 
York.”  
The captain doesn’t want to cause a commotion, 
and so returns to the cockpit to discuss the 
blonde problem with the co-pilot. The co-pilot 
says that he has a blonde girlfriend and that he 
can take care of the problem.  
He then goes back and briefly whispers 
something in the blonde’s ear.  
She immediately gets up, says “Thank you so 
much,” hugs the co-pilot, and rushes back to her 
seat in the economy section.  
The pilot and flight attendant, who were 
watching with rapt attention, together ask the co-
pilot what he had said to the woman. He replies, 
“I just told her that the first class section isn’t 
going to New York”. 
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<http://www.funnyblondejokes.net/joke.php?id=4
2&listtype=3> 

 
Այս կենցաղային անեկդոտի հումորային տպավորու-

թյունն այն է, որ կինը հնարավոր է համարում նույն չվերթի ինք-
նաթիռում գտնվող տարակարգ ուղևորների թռիչքը տարբեր 
ուղղություններով: Օրինակների քննությունը ցույց է տալիս, որ 
կանանց չափից դուրս անխելք և սակավամիտ լինելու գաղա-
փարը գերակշռող է անգլիական կենցաղային անեկդոտնե-
րում: 

Անգլիական երգիծական խոսույթում գոյություն ունի կարծ-
րատիպ այն մասին, որ հիմարությունը տգեղ արտաքինից էլ 
վատ է: Նման սյուժե տեսնում ենք հաջորդ անեկդոտում: Այս-
պես՝ 

 
23)  As Mickey and Minnie were before the 
judge in divorce court, the judge looked at 
Mickey and said, “Listen here, Mr. Mouse, I 
cannot grant you a divorce from Minnie.”  
“But why not, Your Honor?” a stunned Mickey 
asked. 
“I have reviewed all the information you 
submitted to the court and I can find no evidence 
to support the allegation that she’s crazy,” 
explained the judge. 
“Your Honor,” Mickey exclaimed, “I didn’t say 
she was “crazy’ or she’s got big teeth, I said she 
was fucking Goofy.” 
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<http://www.jokebuddha.com/Mickey#ixzz3SJ0wO
HVF> 

 
“Goofy” բառը բառարանում բացատրվում է որպես “silly, 

stupid” (Oxford Advanced Learners' Dictionary of Current English 
2008:670): Միկկի Մաուսը ամուսնալուծվում է կնոջից ոչ թե 
մեծ ատամների (big teeth) պատճառով, այլ որովհետև նա 
հիմար է (goofy): 

Անգլիական երգիծական խոսույթում, բացի հիմար կնոջ գե-
ղեցկության փաստից, արձանագրվում է նաև այն տղամարդ-
կանց հիմարությունը, որոնք փորձում են նսեմացնել կանանց 
(տե՛ս Князян 2014): Անեկդոտներում անգլուհիները համարում 
են, որ, անկախ տարիքից ու մտավոր մակարդակից, տղամարդ-
կանց մեջ գերակշռում են այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք 
են՝ թափթփվածությունը, անխելքությունը, ալարկոտությունը, 
անհավատարմությունը, նենգությունը, անազնվությունը, եսասի-
րությունը, ինքնասիրահարվածությունը, կեցվածքամոլությունն 
ու պարծենկոտությունը: Դիտարկենք հետևյալ անեկդոտը, որում 
ծաղրի է ենթարկվում տղամարդու հիմարությունը. 

 
24) A woman and a man are involved in a car 
accident; it’s a bad one. Both of their cars are 
totally demolished but amazingly neither of them 
are hurt. After they crawl out of their cars, the 
woman says, “So you’re a man. That’s 
interesting. I’m a woman. Wow, just look at our 
cars! There’s nothing left, but we’re unhurt. This 
must be a sign from God that we should meet 
and be friends and live together in peace for the 
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rest of our days”. Flattered, the man replies, “Oh 
yes, I agree with you completely, this must be a 
sign from God!” The woman continues, “And 
look at this, here’s another miracle. My car is 
completely demolished but this bottle of wine 
didn’t break. Surely God wants us to drink this 
wine and celebrate our good fortune.” Then she 
hands the bottle to the man. The man nods his 
head in agreement, opens it and drinks half the 
bottle and then hands it back to the woman. The 
woman takes the bottle and immediately puts the 
cap back on, and hands it back to the man. The 
man asks, “Aren’t you having any?” The woman 
replies, “No. I think I’ll just wait for the police.... 
“MORAL OF THE STORY: Women are clever, 
evil bitches. Don’t mess with us. 

<http://www.poptix.net/funny/women.txt> 
 

Այսպիսով՝ անգլիական անեկդոտների շտեմարանում հան-
դիպում ենք պատմություններ, որոնցում հիմար շիկահերների 
հետ մեկտեղ ծաղրի են ենթարկվում և այն տղամարդիկ, որոնք 
իրենց ավելի խելացի են համարում, քան կանայք:  

Թույլ սեռի խորամանկության մասին ստեղծվել են բազմա-
թիվ անգլիական անեկդոտներ: Օրինակ` 

 
25) A lawyer and a blonde are sitting next to 
each other on a long flight from LA to NY. The 
lawyer leans over to her and asks if she would 
like to play a fun game. The blonde just wants to 
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take a nap, so she politely declines and rolls over 
to the window to catch a few winks. The lawyer 
persists and explains that the game is really easy 
and a lot of fun. He explains “I ask you a 
question, and if you don’t know the answer, you 
pay me $5, and vice-versa”. Again, she politely 
declines and tries to get some sleep. The lawyer, 
now somewhat agitated, says, “Okay, if you don’t 
know the answer you pay me $5, and if I don’t 
know the answer that you’ll ask me, I will pay 
you $500!” Figuring that since she is a blonde 
that he will easily win the match. 
This catches the blonde’s attention and, figuring 
that there will be no end to this torment unless 
she plays, agrees to the game. The lawyer asks 
the first question. “What’s the distance from the 
earth to the moon?” The blonde doesn’t say a 
word, reaches in to her purse, pulls out a five 
dollar bill and hands it to the lawyer. Now, it’s 
the blonde’s turn. She asks the lawyer: “What 
goes up a hill with three legs, and comes down 
with four?” The lawyer looks at her with a 
puzzled look. He takes out his laptop computer 
and searches all his references. He taps into the 
аirphone with his modem and searches the Net 
and the Library of Congress. Frustrated, he 
sends E-mails to all his coworkers and friends he 
knows. All to no avail. After over an hour, he 
wakes the blonde and hands her $500. The 
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blonde politely takes the $500 and turns away to 
get back to sleep. The lawyer, who is more than 
a little miffed, wakes the blonde and asks, “Well, 
so what IS the answer?” Without a word, the 
blonde reaches into her purse, hands the lawyer 
$5, and goes back to sleep.  

<http://www.jokebuddha.com/Blonde> 
  

Այս պատմության մասնակիցները` իրավաբանն ու շիկահե-
րը (a lawyer and a blonde), մարմնավորում են անգլալեզու մշա-
կույթում առկա վարքի կարծրատիպեր. իրավաբանը (a lawyer), 
բնականաբար, պետք է լինի շատ խելացի (դա ամենաբարձր 
վարձատրվող մասնագիտություններից է), իսկ շիկահերը (a 
blonde), սովորաբար, գեղեցիկ ու թեթևամիտ կնոջ օրինակ է: 
Այս կենցաղային անեկդոտում մասնակիցները (a lawyer and 
a blonde) հանդես են գալիս փոխված դերերով` իրավաբանը 
(lawyer)` չափազանց հիմար, իսկ շիկահերը (blonde)` խելացի: 
Կարելի է եզրակացնել, որ վերոնշյալ անեկդոտները տղամարդ-
կանց հիմարության մասին հորինել են կանայք, որոնք ձգտում 
են փոխել հասարակական կարծիքը կնոջ բանականության վե-
րաբերյալ: 

Կարծրատիպային պատկերացումը, թե կնոջ մեջ ամենա-
կարևորը արտաքին տեսքն է, վերլուծության ենթարկված կեն-
ցաղային անեկդոտներում առկա է ինչպես կանանց, այնպես էլ 
տղամարդկանց գիտակցության մեջ: Առաջին դեպքում կանայք 
իրենք են ձգտում բարելավել իրենց արտաքին տվյալները: Մյուս 
կողմից, տղամարդիկ գնահատում են արտաքուստ գրավիչ կա-
նանց և ծաղրում տգեղադեմ արտաքինով կանանց6: Օրինակ` 
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26) A man stopped at his favorite watering hole 
after a hard day’s work to relax. He noticed a 
man next to him ordered a shot and a beer. The 
man drank the shot, chased it with the beer and 
then looked into his shirt pocket. This continued 
several times before the man’s curiosity got the 
best of him. He leaned over to the guy and said, 
“Excuse me, I couldn’t help but notice your little 
ritual, why in the world do you look into your 
shirt pocket every time you drink your shot & 
beer”? The man replied, “There’s a picture of 
my wife in there, and when she starts lookin’ 
good, I’m headin’ home”! 
<http://jokes.ochristian.com/Marriage/In_The_Po

cket.shtml> 
  

Կանայք հնուց ի վեր ջանացել են գրավել տղամարդու 
ուշադրությունը և փորձել են ավելի լավ տեսք ունենալ, քան կան 
իրականում: Սակայն իգականություն կոչվող երևույթը 
անգլիական աշխարհի լեզվական պատկերում ունի հեգնական 
նկարագիր: Անգլիական երգիծական խոսույթում առանձնանում 
է կնոջ ձգտումը շրջապատին համոզելու, որ ինքը գեղեցիկ է ու 
երիտասարդ: Գերակշռում են այն դեպքերը, որոնցում կինը ներ-
կայացվում է որպես սակավամիտ էակ, ընդ որում՝ այդ փաստը 
միավորվում է կնոջ` իր արտաքին տեսքի մասին հոգալու ան-
հրաժեշտության հետ: Նշյալ անեկդոտներում երկու դրական 
բևեռների (intellect and beauty) համատեղումը համարվում է 
անհնարին և շրջապատի կողմից ենթարկվում է ծաղրանքի: 
Օրինակ`  
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27) A woman rushed to see her doctor, looking 
very much worried and all strung out. She rattles 
off: “Doctor, take a look at me. When I woke up 
this morning, I looked at myself in the mirror 
and saw my hair all wiry and frazzled up, my 
skin was all wrinkled and pasty, my eyes were 
bloodshot and bugging out, and I had this 
corpse-like look on my face! You could be right. 
What’s WRONG with me, Doctor!” 
The doctor looks her over for a couple of 
minutes, then calmly says: “Well, I can tell you 
that there is nothing wrong with your 
eyesight....” 
<http://edition.cnn.com/2002/TECH/science/10/0

3/joke.sampler/> 
 

28) The 50-year old wife comes up to her 
husband and says, “So, Harvey. What do you 
think of my new braless look? Does it make me 
look younger?” 
“It does!” Harvey says. “It pulls all the wrinkles 
out of your face!” 
<http://digitaldreamdoor.com/pages/quotes/overfi

fty.html> 
 

Վերոբերյալ կենցաղային անեկդոտների երգիծական 
տպավորությունը ձևավորվում է կնոջ` ավելի հմայիչ ներկայա-
նալու ապարդյուն ջանքերով: Գեղեցիկ և երիտասարդ չլինելով` 
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գրավիչ և հրապուրիչ երևալու հավակնությունը ծիծաղ է առա-
ջացնում տղամարդկանց մեջ: Կանայք իրենց խոսքում գործա-
ծում են զանազան կառույցներ (what do you think of; I am not 
sure …; you could be right; don’t you think… և այլն), որոնց մի-
ջոցով անվստահություն են արտահայտում՝ փորձելով ստանալ 
խոսակցի համաձայնությունը և հավանությունը իրենց արտաքի-
նի վերաբերյալ:  

Բնությունը տղամարդուն հատկացրել է ավելի ուժեղի դերը, 
իսկ կինը գեղագիտական չափանիշների կրող է: Եթե տղամար-
դուն պետք է, որ շրջապատողները հիանան իր ուժով, արիու-
թյամբ, ապա կնոջն անհրաժեշտ է, որ գնահատեն իր արտաքի-
նը և գեղեցկությունը: Ընդհանրապես կանացի գեղեցկությունը՝ 
որպես համեմատության օբյեկտ, բավականին հաճախ է հան-
դես գալիս անգլիական երգիծական խոսույթում: Կանացի գե-
ղեցկությունը, որը մշտական չէ, համեմատվում է չորացած ծաղ-
կի հետ (wilted flower): Ծաղկի կերպարը գեղեցկության, հա-
վերժության, կյանքի ինքնատիպ նմուշ-օրինակ է: Կնոջ գեղեց-
կությունը համեմատելով ծաղկի, կրակի, ծովի (flower, flame, 
sea) հետ՝ հետապնդվում է մի նպատակ՝ ստեղծել յուրահատուկ 
կերպար, որն ամբողջացնում է խոսողի հուզազգացական ապ-
րումները: Իրականացնելով անցում կոնկրետից դեպի ավելի վե-
րացականը՝ խոսողը հասնում է առավել մեծ կատարելության՝ իր 
հոգեկան ապրումները ներկայացնելով նրբագույն երանգներով: 
Վերլուծենք հաջորդ անեկդոտը, որտեղ ուշադրության է արժա-
նի փոխաբերական համեմատությունը: Օրինակ՝ 

 
29) “Are you happy, darling? Your face lighting 
up as a pure flame,” asks the man after six 
months of marriage. 
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“Of course, I’m very happy,” she replies. 
“But there is something that bothers you, isn’t 
there?” he persists. 
“Well…er…it’s just that you’re always picking 
your nose and you’re always on top when we 
make love.” 
“Let me explain,” he says. “When I was growing 
up, my father used to say to me quite often, 
‘Whatever you do, keep your nose clean and 
don’t fuck up.’ 

  (Sharpe 2004:126)  
 

Վերը նշված համեմատության օրինակում (face lighting up 
as a pure flame) flame (կրքոտ սեր) բառի գործածությունը հիմ-
նականում նպաստում է բարդ փոխաբերական կերպարի 
ստեղծմանը: Տվյալ համեմատությունում տղամարդը համեմա-
տում է սովորական օբյեկտը նրա համար ոչ սովորական 
սուբյեկտի հետ, որը օգնում է տղամարդուն պատկերացնել 
զգացմունքներով լի կնոջ կերպարը:  

Անգլիական անեկդոտների շտեմարանում բազմիցս հանդի-
պում ենք կնոջ արտաքինը ծաղրի ենթարկելու երևույթներին: 
Օրինակ` 

 
30) Mrs. Jones goes to the doctor for a full 
medical examination. 
After an hour or so, the doctor looks at Mrs. 
Jones and says the following: 
“Mrs. Jones, overall you are very healthy for a 
45-year old. There is however, only one problem. 
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You are 4 stone overweight and bordering on 
obese. I would strongly suggest that you diet now 
to save any complications in later years.” 
She looks sternly at him and says, “I demand a 
second opinion” 
“OK” he says, “you’re fucking ugly as well!” 
<http://www.bigfun.be/Jokes/Doctor+s+Diagnose_

4.htm> 
 

Վերը նշված անեկդոտի օրինակում տպավորությունը ձևա-
վորվում է անսպասելի ռեպլիկով, որն ուղղակի անարգանք է 
կնոջ հանդեպ. “you’re fucking ugly as well!” (այստեղ ուժգնաց-
նող բառը ներկայացված է գռեհիկ արտահայտությամբ): Տվյալ 
արտահայտության նշանակությունը ուժգնացնում է տղամարդու 
բացասական հույզերը: Տղամարդը, օգտագործելով նման լեզ-
վական միավորներ, զրուցակցի մոտ խթանում է որոշակի հու-
զազգացական գործընթացներ, որոնց ազդեցության տակ լսողի 
գիտակցության մեջ կենդանանում են որոշ պատկերացումներ և 
տպավորություններ: 

Կարելի է նաև առանձնացնել այն անեկդոտները, որոնցում 
կնոջ գեղեցկությունը զուգակցվում է նրա անսրտության և դա-
ժանության հետ: Օրինակ` 

 
31) Once upon a time, in a land far away, a 
beautiful, independent, self assured princess 
happened upon a frog as she sat, contemplating 
ecological issues on the shores of an unpolluted 
pond in a verdant meadow near her castle. The 
frog hopped into the princess’ lap and said 
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“Elegant Lady, I was once a handsome prince, 
until an evil witch cast a spell upon me. One kiss 
from you, however, and I will turn back into the 
dapper, young prince that I am and then, my 
sweet, we can marry and set up housekeeping in 
your castle with my mother, where you can 
prepare my meals, clean my clothes, bear my 
children, and forever feel grateful and happy 
doing so.”  
That night, as the princess dined sumptuously on 
a repast of lightly sauted frog legs seasoned in a 
white wine and onion cream sauce, she chuckled 
to herself and thought: “I don’t fucking think so! 

<http://www.poddys.com/jokes/adul_064.htm> 
 

Վերոբերյալ անեկդոտի երգիծական տպավորությունը հան-
րահայտ հեքիաթի Արքայադուստրը և գորտը սյուժեին հա-
կադրվելն է. արքայադուստրը չի համբուրում գորտին` կախարդ-
ված արքայազնին, այլ հաճույքով ուտում է նրան: Նշյալ անեկդո-
տը կարելի է ինչ-որ չափով սև հումորի օրինակ համարել: 

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներից շատերը նվիր-
ված են ավելորդ քաշի դեմ պայքարի թեմային: Այդ անեկդոտնե-
րի զավեշտալի տպավորությունն այն է, որ կանանց համար 
ավելորդ քաշի դեմ պայքարելն անօգուտ է: Օրինակ` 

 
32) A young woman was having a physical 
examination and was embarrassed because of a 
weight problem. As she removed her last bit of 
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clothing, she blushed. “I’m so ashamed, Doctor,” 
she said, “I guess I let myself go.” 
The physician was checking her eyes and ears. 
“Don’t feel ashamed, Miss. You don’t look that 
bad.” 
“Do you really think so, Doctor?” she asked. 
The doctor held a tongue depressor in front of 
her face and said, “Of course. Now just open 
your mouth and say moo.” 

<http://www.jokeswarehouse.com/cgi-
bin/viewjoke2.cgi?id=20020509> 

 
Անգլիական երգիծական խոսույթում գեղագիտական գնա-

հատականն առհասարակ վերաբերում է միայն մարդու արտա-
քինին: Համեմատվող տեքստերում ընդհանուրը կնոջ գեղեցկու-
թյան և հիմարության, գեղեցկության և դրամասիրության հատ-
կանիշների համակցությունն է:  

Կնոջ շատախոսության կարծրատիպում մենք առանձնաց-
րել ենք կանանց հետևյալ հատկությունը` խոսել շատ և անբո-
վանդակ: Գոյություն ունեն բազմաթիվ անգլիական կենցա-
ղային անեկդոտներ կանանց շաղակրատության դատարկա-
բանության, բերանբացության ու կռվարարության մասին: Օրի-
նակ`  

 
33) A husband read an article to his wife about 
how many words women use each day . . . 
30,000 to a man’s 15,000. The wife replied, 
“The reason has to be because we have to repeat 
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everything to men.The husband then turned to 
his wife and asked ,”What?” 

<http://www.everyday-wisdom.com/guys-versus-
gals.html> 

 
34) A man and his wife are driving down the 
road when a cop pulls them over. The cop says 
to the man, “Do you know that you were 
speeding?” The man replies, “No sir, I didn’t 
know I was speeding.” The man’s wife then yells, 
“Yes you did, you knew you were speeding. I’ve 
been telling you to slow down for miles.” “SHUT 
UP!” the man says to his wife, “Shut the hell up, 
just sit back and be quite.” Then the cop says, 
“well, since I’ve got you pulled over did you know 
that the tag on your license plate is expired?” 
“No Sir” the man replies, “I did not know that” 
“WHATEVER!” His wife yells, “I’ve been telling 
you to go get it up to date for 2 whole months 
now!” “Shut up” the man yells to his wife again! 
“Sit back and shut up, mind your own business!” 
Curious, the cop walks over to the woman’s side 
of the car and asks her, “Does he always talk to 
you this way?” “No” she replies, “Only when he’s 
drinking!”  
<http://slightlywarped.com/jokes/jokes/helpful_wi

fe.htm> 
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Վերջին կենցաղային անեկդոտը կնոջ բերանբացության 
վառ օրինակ է: Կինը ավելորդ մանրամասնություններով ներկա-
յացնում է ոստիկանին ողջ եղելությունը՝ չգիտակցելով, որ վնա-
սում է իր իսկ ամուսնուն:  

Հասարակության լեզվագիտակցության մեջ կանանց խոսքի 
հիմնական հատկանիշը շատախոսությունն է ու շաղակրատու-
թյունը: Սակայն զարմանալին այն է, որ այս գենդերային կարծ-
րատիպն ավելի շատ է շրջանառվում կանանց, քան տղամարդ-
կանց շրջանում: Ընդ որում, ո՛չ տարիքային, ո՛չ սոցիալական 
խմբերում առանձնակի տարբերություններ չեն նկատվում: Դա 
կարող է նշանակել, որ ցանկացած տարիքում և ցանկացած սո-
ցիալական խմբում մարդիկ կողմնորոշվում են սոցիալական և 
գենդերային կարծրատիպերով: Կնոջ շաղակրատությունը առա-
ջին հերթին կարելի է կապել այն բանի հետ, որ կանայք, ի տար-
բերություն տղամարդկանց, երևույթներն ընկալում են ոչ գլոբալ 
կտրվածքով և ավելի նրբորեն են արտացոլում դրանց էությունը, 
որի արդյունքում նրանց նկարագրությունները չափից դուրս 
մանրամասն են ստացվում: Բացի այդ, կանայք ընկալման արա-
գությամբ գերազանցում են տղամարդկանց: Մեր նյութի վերլու-
ծությունը ցույց է տալիս, որ երգիծական խոսույթում տղամարդ-
կանց կիրառած նախադասությունների երկարությունը միջին 
հաշվով նույնն է՝ 5-10 բառ: Կանանց ձևակերպված նախադա-
սություններում այդ միջակայքը ավելի մեծ է՝ 4-20 բառ: Կանանց 
խոսքում հուզական բաղադրիչն ավելի մեծ չափով է արտա-
հայտված, ինչն ազդում է և՛ խոսքի ընթացքի վրա, և՛ շարադ-
րանքի հանգամանալիության, և՛ նախադասության երկարու-
թյան վրա: Մինչդեռ տղամարդկանց խոսքը աչքի է ընկնում շե-
ղումների բացակայությամբ:  
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Առօրյա-կենցաղային խնդիրների շարքում գերակշռում է 
հարբեցողության թեման: Սակայն տվյալ արատի ներկայացումը 
հասարակության մեջ ոչ թե հանդուրժողական բնույթ է կրում, 
այլ դիտարկվում է որպես տղամարդկային հպարտության տարր 
և, յուրահատուկ տարբերանշան: Անդրադառնանք գինարբուքի 
իրավիճակին, որը բավականին լայնորեն ներկայացված է անգ-
լիական անեկդոտներում7: Օրինակ` 

 
35) A man enters into a bar, and the waiter 
comes and asks him “What do you want to drink 
sir?” The customer points out to a guy laying on 
the floor and replies “Whatever that guy was 
drinking.” 

<http://starman-soul-
saver.blogspot.com/2011/02/what-do-you-want-

to-drink.html> 
 
36) Two drunks stumble out of a pub and are 
walking along the road. One drunk says to the 
other, “What a beautiful night, look at the 
moon.” The other drunk stops and looks at his 
drunk friend, “You are wrong, that’s not the 
moon, that’s the sun.” Both started arguing for a 
while when they come upon another drunk 
walking so they stopped him. “Sir, could you 
please help settle our argument? Tell us what 
that thing is up in the sky that’s shining. Is it the 
moon or the sun?” The third drunk looked at the 
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sky and then looked at them and said, “Sorry, I 
don’t live around here.” 

<http://www.studyenglishtoday.net/jokes.html> 
 

Գինարբուքի իրավիճակը գոյություն ունի անգլիական մշա-
կույթում և առանձնահատուկ կերպով արտացոլվում է կենցա-
ղային անեկդոտներում: Մեծ թվով անեկդոտներ կան, որոնցում 
կարևորը ոչ թե գինարբուքի գործընթացն է, այլ այն, ինչ ծավալ-
վում է դրա համապատկերում: Անգլիական կենցաղային ա-
նեկդոտները կառուցված են նույնատիպ սցենարով և, որպես 
կանոն, սկսվում են հետևյալ արտահայտությամբ. “Two drunks 
stumble out of a pub …; A man enters into a bar…; A local man 
walks into a pub……;There was once a man who was in a bar, 
terribly drunk” և այլն: Նշյալ տիպի անեկդոտներում գլխավոր 
հերոսը խմում է միայնակ և բնութագրվում է որպես “drunk”: 

Անգլիական երգիծական խոսույթում գինարբուքի իրավի-
ճակի առավել տիպական մասնակիցը ամուսնացած արական 
սեռի անձն է: Կինը անգլիական անեկդոտներում չի խմում, սա-
կայն հանդես է գալիս որպես հակառակորդ, օրինակ` գործող 
անձի կնոջ (կամ զոքանչի) դերում: Անեկդոտների այս համաշա-
րում կնոջ տարբերակիչ առանձնահատկությունը առողջ և սե-
րունդը շարունակող լինելն է, որն էլ հարբեցողությունը, թմրամո-
լությունը և սեռական սանձարձակությունները բացառապես 
տղամարդու իրավասությունն է դարձնում: 

Անգլիական երգիծական խոսույթում “mother-in-law” (զո-
քանչ) կարծրատիպը բնութագրվում է բարձր պահանջվածու-
թյամբ, ունի ընդգծված բացասական գնահատողական երան-
գավորում, որը հաճախ դրսևորվում է տարբեր համատեքստե-
րում: Օրինակ`  
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37) A pharmacist tells a customer: “In order to 
buy arsenic you should need a legal prescription. 
A picture of your mother-in-law just isn’t 
enough”.  
<http://www.jokeindex.com/joke.asp?Joke=1053> 

 
Անեկդոտը դուրս է բերում փեսայի և զոքանչի անհաշտ 

հակամարտությունը երկու կոնկրետ անհատների միջանձնային 
ընդհարումների շրջանակներից և մեկնաբանում այն որպես 
վարվեցողության համընդհանուր նմուշ-օրինակ: 

Այսպիսով՝ վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս ար-
ձանագրելու, որ անգլիական երգիծական խոսույթում աշխարհի 
պատկերին հատուկ է տղամարդակենտրոնությունը` կողմնորոշ-
վածությունը դեպի տղամարդը: Աշխարհի տղամարդակենտրոն 
պատկերը հիմնված է տղամարդու տեսակետի վրա և կառուց-
վում է տղամարդու հեռանկարի տեսանկյունից: Կինը դրանում 
ներկայացվում է որպես այլ, օտար, կողմնակի կամ առհա-
սարակ անտեսվում է (տղամարդակենտրոնության մասին ման-
րամասն տե՛ս Кирилина 1999: 39-47): 

Վիճակագրական մեթոդի կիրառմամբ վեր են հանվել 
միայն կանանց և տղամարդկանց հետ աղերսներ ունեցող գեն-
դերային կարծրատիպերը անգլիական կենցաղային անեկ-
դոտներում (աղյուսակները Ա.Տ.Կնյազյանի): 
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Աղյուսակ 1 
Կանանց վերաբերյալ կարծրատիպեր 

 

Ընչաքաղց 5% 

Կռվարար, շատախոս 10% 

Անպիտան 5% 

Խորամանկ, դաժան 5% 

Անհավատարիմ, անառակ 30% 

Սակավամիտ 30% 

Տգեղ, գեր, ծեր 15% 

 
Աղյուսակ 2 

Տղամարդկանց վերաբերյալ կարծրատիպեր 
 

Ագրեսիվ 20%
Անհավատարիմ 25% 
Կոպիտ 30%

Գերիշխող 10% 

Հիմար 10%

Սնապարծ 5% 

 
 
 

Ամփոփելով վերը կատարված վերլուծությունը` կարելի է 
նկատել կարծրատիպերի ընդհանուր օրինաչափությունը` տղա-
մարդիկ ընկալվում են որպես տիրական, անկախ, ագրեսիվ, գե-
րիշխող, եռանդուն, համարձակ, ոչ հուզական, կոպիտ և իմաս-
տուն: Կանանց, ընդհակառակը, բնորոշում են որպես ոչ ան-
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կախ, հեզ, թույլ, խորամանկ, երկչոտ, հուզական, զգացմուն-
քային, հիմար և սնահավատ: Սակայն ապացուցման կարիք չու-
նի այն փաստը, որ կարծրատիպերի աղբյուրները իրական հա-
րաբերություններն են, որ հենց համագործակցային կամ մրցակ-
ցային, գերիշխողական կամ ենթարկվողական հարաբերություն-
ների բնույթով են պայմանավորված կարծրատիպերի բովանդա-
կությունը, հուզարտահայտչական երանգավորումը և ճշմարտա-
ցիությունը: Վերը նշված վիճակագրական տվյալների հիման 
վրա կարելի է եզրակացնել, որ անեկդոտում իրացվող աշխարհի 
պատկերում տղամարդակենտրոնության միտումը գերակշռող է:  

 
 
3.2. ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱԳՐԵՍԻԱՆ ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ  

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՆԵԿԴՈՏՆԵՐՈՒՄ 
 

Անեկդոտի ժանրի հետազոտության շրջանակներում զգալի 
հետաքրքրություն է ներկայացնում խոսքային և ոչ խոսքային 
ագրեսիվության վերաբերյալ հարցը: Հոգեբանության մեջ գոյու-
թյուն չունի ագրեսիայի8 ընդունված սահմանում: Առավելագույնս 
ընդգրկուն մոտեցմամբ ագրեսիվ է որակվում ցանկացած մոտե-
ցում, որ պարունակում է սպառնալիք կամ վնաս է հասցնում ու-
րիշներին9: Մյուս մոտեցումը ենթադրում է, որ պարտադիր 
պետք է առկա լինի այլ մարդկանց մարմնական կամ ֆիզիկա-
կան վնասվածքներ հասցնելու մտադրությունը10:  

Արդի ժամանակաշրջանում խոսքային ագրեսիան ավելի ու 
ավելի հաճախ է դառնում հոգելեզվաբանների ուշադրության 
առարկան (Шейгал 2000; Седов 2003): Ագրեսիայի հասկացու-
թյունը ներառում է ոչ միայն ֆիզիկական, այլև խոսքային գործո-
ղություններ: 
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Քանի որ խոսքային ագրեսիան բավականին ընդգրկուն 
երևույթ է, հետազոտողները բազմիցս փորձել են մշակել չափա-
նիշներ, որոնք թույլ կտան հստակ սահմանազատել խոսքային 
ագրեսիայի դրսևորումները համանման երևույթներից: Ակտիվո-
րեն մշակվում են նաև դասակարգման հիմունքներ, որոնք կոչ-
ված են տարաբնույթ փաստական նյութը կանոնակարգելու և 
ագրեսիվ ներգործության ուժի մասին դատողություններ անե-
լու11:  

Անեկդոտներում հաճախ ենք հանդիպում հաղորդակցու-
թյան կողմերի ագրեսիվ վարքի դրսևորումների: Անգլիական 
կենցաղային անեկդոտներում, օրինակ, բավականին հաճախ 
է խրախուսվում կնոջը ծեծելու թեման12: Օրինակ` 

  
38) At the 1998 World Women’s Conference, 
the first speaker from England stood up: “At last 
year’s conference we spoke about being more 
assertive with our husbands. Well after the 
conference I went home and told my husband 
that I would no longer cook for him and that he 
would have to do it himself. After the first day I 
saw nothing. After the second day I saw nothing. 
But after the third day I saw that he had cooked 
a wonderful roast lamb.” 
The crowd cheered. 
The second speaker from America stood up: 
“After last year’s conference I went home and 
told my husband that I would no longer do his 
laundry and that he would have to do it himself. 
After the first day I saw nothing. After the second 
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day I saw nothing. But after the third day I saw 
that he had done not only his own washing but 
my washing as well.” 
The crowd cheered. 
The third speaker from Ireland stood up: “After 
last year’s conference I went home and told my 
husband that I would no longer do his shopping 
and that he would have to do it himself. After the 
first day I saw nothing. After the second day I 
saw nothing. But after the third day I could see a 
little bit out of my left eye.” 
<http://www.thejokeyard.com/sexist_jokes/results

_from_the_world_womens_conference.html> 
 

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում տղամարդիկ 
ավելի հաճախ են նաև հանդես գալիս որպես ագրեսիայի անմի-
ջական նախաձեռնողներ. դրանք հագեցած են հուզական վիրա-
վորանքներով (այդ թվում` հայհոյանքներ պարունակող13):  

Անգլիական կենցաղային անեկդոտների նյութի հիման 
վրա իրականացված հետազոտությունը թույլ է տալիս վեր հանել 
գռեհիկ բառապաշարի գործածության գենդերային առանձնա-
հատկությունները, պարզել տղամարդկանց կողմից խոսքի դի-
տավորյալ կոպտացման ակտիվորեն զարգացող միտումը և ի 
հայտ բերել բացասական գնահատականների նկատելի գե-
րակշռություն նրանց խոսքում: Ստորև ներկայացվում է անգլիա-
կան կենցաղային անեկդոտներում հայհոյական բառապաշա-
րի վիճակագրությունը (աղյուսակը Ա.Տ. Կնյազյանի): 
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Աղյուսակ 3 
Հայհոյանքը կանանց և տղամարդկանց խոսքում 

 

  Ուղղված կանանց Ուղղված տղամարդկանց 

fuck 54 33 

fucked 6 15 

bloody 25 89 

bastard 0 30 

wanker 0 10 

cunt 2 16 

arse 4 30 

bugger 0 20 

shit 10 5 

piss 3 24 

bird 10 0 

gay 0 10 

sod 0 11 

arsehole 0 11 

idiot 0 10 

cow 30 0 

git 0 10 

bitch 56 0 

cunt 0 8 

big-ass 10 0 

tart 5 0 

whore 10 0 

tits 9 0 

slag 10 0 
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Փեսայի ու զոքանչի մասին անեկդոտների մեծ մասը կարե-
լի է որպես կոպիտ ու անպարկեշտ բնութագրել: Օրինակ` 

 
39) A married couple were in a terrible accident 
in which the woman’s face was severely burned. 
The doctor told the husband that they couldn’t 
graft any skin from her body because she was too 
thin. So the husband offered to donate some of 
his own skin. However, the only skin on his body 
that the doctor felt was suitable would have to 
come from his buttocks. The husband and wife 
agreed that they would tell no one about where 
the skin came from, and requested that the 
doctor also honour their secret. After the surgery 
was completed, everyone was astounded at the 
woman’s new beauty. She looked more beautiful 
than she ever had before! All her friends and 
relatives just went on and on about her youthful 
beauty! One day, she was alone with her 
husband, and she was overcome with emotion at 
his sacrifice. She said, ““Dear, I just want to 
thank you for everything you did for me. There is 
no way I could ever repay you.’’ “My darling,’’ 
he replied, ““Think nothing of it. I get all the 
thanks I need every time I see your mother kiss 
you on the cheek.’’ 

<http://www.studyflight.ru/humour/funny-
stories.shtml> 

 
 



 
 

102 

Հետաքրքրական է, որ փեսայի ու զոքանչի մասին առկա 
անեկդոտային տեքստերում իրացվում է այն ագրեսիան, որը 
իրական կյանքում այնուամենայնիվ զսպվում է և չի դրսևորվում: 
Դիտարկվող անեկդոտների մեծ մասի հիմքում ընկած է զոքան-
չի չեզոքացման (լատիներեն eliminare – վերացնել, վռնդել, շե-
մից դուրս հանել), այսինքն` նրան բացառելու, հեռացնելու, վե-
րացնելու ձգտումը: Փեսան թշնամանք է տածում զոքանչի 
նկատմամբ, որը, սակայն, արտատեքստային իրականության 
մեջ չի իրացվում սոցիալական արգելքների շնորհիվ: Բերենք 
օրինակներ. 

 

40) A husband and wife walked up to view the 
body of his mother-in-law at the funeral. 
As he began to weep, his wife slapped him and 
said: “Why are you crying, you never liked my 
mother anyway!” 
The husband replied “I know, I thought I saw her 
move!!” 
http://www.jokesgallery.com/joke.php?joke=4986

&id=1 
41) A man, his wife and his mother-in-law went 
on vacation to the Holy Land. While they were 
there, the mother-in-law passed away. 
The undertaker told them, “You can have her 
shipped home for £5,000, or you can bury her 
here in the Holy Land for £150.” 
The man thought about it and told him he would 
just have her shipped home. 
The undertaker asked, “Why would you spend 
£5,000 to ship your mother-in-law home, when it 
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would be wonderful to have her buried here and 
spend only £150?” 
The man replied, “a man died here 2,000 years 
ago, was buried here, and three days later he 
rose from the dead. I just can’t take that 
chance.” 
<http://newlyweds.about.com/od/InLaws/a/Mother

-in-law-Jokes.htm> 
 

Վերոբերյալ օրինակներում ցայտուն դրսևորվում է խոս-
քային ագրեսիան անեկդոտի թիրախի` զոքանչի (mother-in-
law) նկատմամբ: Սակայն այս խմբի ներկայացուցիչները ոչ 
միշտ են դատապարտվում անվայել վարվելակերպի համար: 
Խոսքային ագրեսիայի պատճառը թիրախի` օտարների 
խմբին պատկանելն է: Զոքանչն ինքն էլ գիտակցում է իր կար-
գավիճակի բացասական բնույթը:  

Չնայած այն բանին, որ համացանցի ժամանցային կայքե-
րում, կենցաղային անեկդոտների տպագիր ժողովածուներում 
այդ տեքստերը սովորաբար անվանվում են անեկդոտներ զո-
քանչի մասին, հիմնական գործող անձը մեծ մասամբ փեսան 
է, իսկ զոքանչն ավելի հաճախ հանդես է գալիս որպես ֆիզիկա-
կան կամ խոսքային ներգործության առարկա: Ընդ որում, անեկ-
դոտում փեսայի կերպարը ոչ միշտ է ներկայացված կոնկրետ 
գործող անձի տեսքով: Այն կարծես փակագծերից դուրս է բեր-
վում և մատուցվում որպես փեսայի հավաքական կերպար: Օրի-
նակ`  

 
42) Harry was travelling down a country road in 
his native Yorkshire, England when he saw a 
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large group of people outside a farmhouse. It 
was a cold January afternoon, so he stopped and 
asked Farmer Giles why such a large crowd of 
men was gathered there. The farmer replied, 
“Eddie’s donkey kicked his mother-in-law and she 
died.” 
Well,’ replied the man, “She must have had a lot 
of friends.” 
“Nope,” said Giles. “We all just want to buy his 
donkey.” 
<http://www.seniorchatters.co.uk/mother-in-law-

jokes/> 
 

43) Two friends were talking. One says to the 
other, “My Mother-In-Law, she’s an angel.” His 
friend replies, “You’re lucky. Mine’s alive.” 

<http://www.familyfriendjokes.com/joke/my-
mother-in-law-angel-joke> 

Չեզոքացման շարժառիթը մարմնավորվում է երկու հիմնա-
կան սյուժեներում. զոքանչի մահը և զոքանչի ժամանումը/մեկ-
նումը: Ավելի հաճախակի է հանդիպում մահանալու սյուժեն, 
քան ժամանելու/մեկնելու թեման: Զոքանչի չեզոքացման թեման 
իրացվում է հետևյալ սյուժետային նմուշ-օրինակներում. 

- փեսան սպանում է զոքանչին: 
Օրինակ`  

 
44) A young wife came home one day and found 
her mother standing in a bucket of water with 
her finger stuck in the light socket. The young 
husband was standing by the switch. “Hello, 
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darllng,” said the mother, “George has had this 
marvellous idea for curing my rheumatism.”  

<http://thejokes.co.uk/mother-in-law-jokes-
2.php> 

 

45) A husband and wife were shopping when the 
wife said, ““Darling, it’s my mother’s birthday 
tomorrow. What shall we buy for her? She would 
like something electric.’’ The husband replied, 
““How about a chair?’’ 

 <http://www.catalogs.com/humor.asp> 
 
Վերջին կենցաղային անեկդոտում զոքանչին նվեր գնելու 

անհրաժեշտությունը փոխարինվում է զոքանչի սպանությամբ: 
Իրոք, նվեր գնելու իրավիճակով պայմանավորված տրամաբա-
նական ճիշտ եզրակացությունն այն է, որ հարկավոր է ընտրել 
ինչ-որ կենցաղային էլեկտրական սարք: Իրավիճակի զարգաց-
մանը համընթաց տեղի է ունենում այդ եզրակացության փոխա-
րինում. առաջարկվում է ընտրել էլեկտրական աթոռ (an electric 
chair): 

Երբեմն զոքանչի չեզոքացման միջոցը ֆիզիկական մահ-
վան փոխարեն դառնում է խոսքային մահը, այսինքն` համ-
րությունը: Դա վկայում է այն մասին, որ անեկդոտը կրողի հա-
մար հիմնական չարիքը ոչ թե զոքանչն ինքն է, այլ նրա հաղոր-
դակցային գործողությունները: Օրինակ`  

 
46) I used to not get on with my mother-in-law, 
but over the last few months I’ve developed quite 
an attachment for her. It goes over her head and 
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a strap comes down under her chin to keep her 
mouth shut!  

<http://www.native-english.ru/anecdotes/1859> 
 

Զոքանչի մասին անեկդոտներում հաճախականությամբ 
երկրորդ թեման զոքանչի ժամանելն է փեսայի տուն կամ նրա 
մեկնելն այնտեղից: ժամանելն այստեղ ընկալվում է որպես ներ-
խուժում․ այն բնութագրելու համար օգտագործվում են trouble, 
problem, breaking off, roll up և այլ բառեր: Նշյալ դեպքերում 
զոքանչի ժամանելն անսպասելի է տանտերերի համար: Զոքան-
չի ժամանելու/մեկնելու մասին թեման իրացվում է զոքանչի մահ-
վան սյուժեն ներկայացնող հետևյալ նմուշ-օրինակում. 

- փեսան դժգոհություն է հայտնում զոքանչի կայացած 
կամ կայանալիք այցի կապակցությամբ: Օրինակ` 

 
 

47) A guy brings his dog into the vet and says, 
“Could you please cut my dog’s tail off?” The vet 
examines the tail and says: “There is nothing 
wrong. Why would you want this done?” The 
man replies: “My mother-in-law is coming to 
visit, and I don’t want anything in the house to 
make her think that she is welcome!” 

<http://www.motherinlawstories.com/mother-in-
law_jokes_page.htm> 

 
48) The newlywed wife said to her husband 
when he returned from work, “I have great news 
for you. Pretty soon, we’re going to be three in 



 
 

107 

this house instead of two.” 
Her husband ran to her with a smile on his face 
and delight in his eyes. 
He was glowing of happiness and kissing his wife 
when she said, “I’m glad that you feel this way 
since tomorrow morning, my mother moves in 
with us.”  

 <http://unijokes.com/marriage-jokes/44/> 
 

- փեսան փորձում է վռնդել զոքանչին կամ խոչընդոտել 
նրա ժամանումը: Օրինակ`  

49) The doorbell rang this morning. When I 
opened the door, there was my mother-in-law on 
the front step. 
She said: “Can I stay here for a few days?” 
I said: “Sure you can.” And shut the door in her 
face. 

<http://www.guy-
sports.com/funny/mother_in_law_jokes.htm> 

 
Չեզոքացման ագրեսիա չունեցող անեկդոտները քանա-

կապես շատ չեն: Բնութագրական է, որ թե՛ չեզոքացման ագ-
րեսիա ունեցող և թե՛ չունեցող անեկդոտներում զոքանչի գործո-
ղությունները կամ բնավորության գծերը, որոնք ագրեսիա են 
ծնում, հազվադեպ են նկարագրվում: Զոքանչին վռնդելու կամ 
վնաս հասցնելու անհրաժեշտությունը ներկայացվում է որպես 
աքսիոմա: Գործող անձի բացասական նկարագիրն արդեն կան-
խորոշված է զոքանչ բառով:  

Ազգակցական կապերի հանդեպ վերաբերմունքը հանրա-
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մշակույթի նշանակալի գծերից է: Լեզվական մակարդակում ազ-
գակցական կապերի նշանակալիության աստիճանը լեզվակիր-
ների համար անմիջականորեն հանգեցնում է բառապաշարի 
տարբերակմանը, որը որոշում է այդ կապերի տեսակները: Անգ-
լերենում ազգակցական հարաբերությունները կապված են անգ-
լիական գյուղացիական ընտանիքի կենսակերպի, նրանց միջև 
կարգավիճակային, տնտեսական և գույքային բարդ հարաբե-
րությունների հետ:  

Անգլերենի խոսքային-զուգորդային ցանցում առանձնահա-
տուկ տեղ է գրավում “mother-in-law” (զոքանչ) բառը: Դա 
թերևս կարելի է բացատրել նրանով, որ նշյալ միավորը լեզվա-
կան այլ միավորների (brother-in-law; sister-in-law; son-in-law; 
daughter-in-law) համեմատ գնահատողական իմաստի ավելի 
արտահայտված հատկություններ ունի: 

Լեզվակիրների գիտակցության մեջ “mother-in-law” (զո-
քանչ) բառը օժտված է հզոր բացասական երանգավորմամբ, 
մինչդեռ դրան իմաստով մոտ “father-in-law, brother-in-law, 
sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law” միավորները գրեթե 
զուրկ են հավելյալ իմաստաոճական երանգներից: 

“Mother-in-law” բառույթի ներիմաստային հագեցվածու-
թյունը չի կարելի բացատրել զուտ լեզվաբանական պատճառնե-
րով (բառի ստուգաբանական վերլուծությամբ, հնչյունական ան-
բարեհնչությամբ): Աշխարհի անգլիական պատկերի երգիծա-
կան տարբերակում “mother-in-law” բառը ամենաշատ գործառ-
վողներից է, որն արտացոլվում է անգլիական (բացառություն չէ 
նաև հայկական14) կենցաղային անեկդոտներում: 

Ընտանեկան հարաբերությունների մասին անեկդոտներում 
առանձնանում են ազգականների միջև ընտանեկան վեճերի 
հետևյալ խմբերը. սկեսուրը վիճում է հարսի հետ, սկեսուրը 
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գժտեցնում է տղային կնոջ հետ, հարսները վիճում են միմյանց 
հետ, հարսը վիճում է ամուսնու չամուսնացած քույրերի հետ: Օ-
րինակ` 

 
50) Mother-in-law: If you don’t like me, why do 
you take me on holidays with you? 
Daughter-in-law: So I don’t have to kiss you 
good-bye.  
http://www.lukaroski.com/jokes/motherinlaw.asp 

51) A grandmother is at the toy store for hours 
trying to find the perfect gift for her grandson 
for his birthday. 
She wanders the store for hours, finally she 
walks to the cash register with her find, a Super 
Deluxe Megaphone, a megaphone with a voice-
changer and flashing lights which allows kids to 
yell in 10 different voices. 
She says to the cashier, “This is the perfect 
birthday gift, my grandson will love it and it will 
drive my Daughter-in-law crazy. She’ll hate it!” 
<http://www.familyfriendjokes.com/jokes/family/g

randmother/> 
 

Սկեսուր – հարս – զոքանչ – փեսա փոխհարաբերություն-
ները կառուցվում են տարբեր նմուշ-օրինակներով` ելնելով ինչ-
պես ազգականների ավանդական դերաբաշխումից (հարսի են-
թակա կարգավիճակը օտար տանը, փեսայի անկախ կարգա-
վիճակը), այնպես էլ միևնույն սեռի գործող անձանց՝ միմյանց 
դուրս մղելու ձգտումը: Օրինակ` 
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52) A lady with a large flowery hat was stopped 
at the church door by the usher. “Are you a 
friend of the bride?” he asked. 
“Certainly not,” she snapped, “I’m the groom’s 
mother.”  

<http://www.best-funny-jokes.com/marriage-
jokes-a-lady-with-a_6854> 

Զոքանչին կարող են վերագրվել սկեսուրին բնութագրող 
նույն հատկանիշները. գայթակղում է ապագա փեսային դեպի 
դուստրը, մոգական հմայություններով երբեմն բաժանում է ե-
րիտասարդներին, սակայն, ընդհանուր առմամբ, նրան բնորոշ 
չեն սկեսրոջ կերպարի դիվային հատկանիշները: Մենք տես-
նում ենք, որ առօրյա նկարագրության մեջ ընտանիքի գլխավոր 
ապակառուցողական տարրը զոքանչը չէ: Նրան ավելի քիչ բա-
ցասական գծեր են վերագրվում, քան սկեսրոջը: Այդ դեպքում 
ինչո՞ւ է լեզվական մակարդակում սկեսուրը հայտնվում չեզոք 
դիրքում, իսկ զոքանչի կարծրատիպը բացասաբար է մեկնա-
բանվում: Պատասխանը բխում է անեկդոտի ժանրի հանրամշա-
կութային կարգավիճակից: Հարկավոր է անեկդոտը դիտարկել 
ոչ միայն որպես “mother-in-law” կարծրատիպի իրացման 
ոլորտ, այլև որպես այդ կարծրատիպը լեզվագիտակցության մեջ 
ձևավորող գործոն: 

Ժամանակակից անգլիական հանրամշակույթի համար 
հատկորոշ բոլոր կապերից mother-in-law (զոքանչ) / son-in-law 
(փեսա) հարաբերություններն ամենաարդիականն են: Ընդ 
որում, այս զույգի անդամներից առավելագույնս շեշտադրվում է 
mother-in-law-ն (զոքանչը), որը հաճախ խոսքային և ոչ խոս-
քային ագրեսիայի թիրախ է դառնում անգլիական կենցա-
ղային անեկդոտներում:  
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Դրա մասին է վկայում ազգակցական փոխհարաբերություն-
ների մասին վիճակագրական մշակման մեթոդի արդյունքում 
կազմված հետևյալ գծապատկերը (գծապատկերը Ա.Տ. Կնյազյա-
նի):  

Գծապատկեր 2 
Ագրեսիան անգլիական կենցաղային անեկդոտներում 

 

 
 
Այսպիսով՝ դիտարկվող անեկդոտներում կինը հանդես է 

գալիս երկու հիմնական գործառույթով` որպես չարության մարմ-
նավորող` զոքանչ, և որպես կին: Կինն ու զոքանչը տղամարդու 
համար անհարմարավետություն ստեղծող մեկ միասնական գոր-
ծոնի դեր են կատարում և ագրեսիան տարածվում է նրանց վրա 
հավասարաչափ:  

Լեզվական նյութի բովանդակային վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ անգլիական կենցաղային անեկդոտների բավակա-
նին ծանրակշիռ մասը նվիրված է ամուսնացած կանանց, և ծաղ-
րի են ենթարկվում առհասարակ կանանց բնութագրող առանձ-
նահատկությունները:  
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Անգլիական անեկդոտներում սեռերից մեկին ներկայացվում 
է վարքագծային նորմերի ու սպասելիքների առանձնահատուկ 
ամբողջություն, որը զգալիորեն տարբերվում է մյուս սեռին ներ-
կայացվող պահանջներից: Այդ նպատակով օգտագործվում են 
հատուկ եզրույթներ ու բառեր, որոնք տարակերպ են բնութա-
գրում տղամարդկանց ու կանանց: Այդ ամենը արտացոլվում է 
հասարակական գիտակցության արտահայտման հատուկ ձևե-
րում` կարծրատիպերում: Անգլիական անեկդոտներում ծաղրի 
են ենթարկվում տարբեր թերություններ, որոնցից են ագահու-
թյունը, ժլատությունը, վախկոտությունը, հիմարությունը, ծուլու-
թյունը, ամուսնական անհավատարմությունը և այլն, որոնք հա-
կասում են տվյալ լեզվամշակութային միջավայրի հանրույթի բա-
րոյական կամ ազգային արժեքներին: 

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում կարծրատիպե-
րի ձևավորման հիմքում ընկած են ճանաչողական գործընթաց-
ներ: Երգիծական խոսույթում կարծրատիպերը կատարում են մի 
շարք ճանաչողական գործառույթներ` սխեմայացման, պարզեց-
ման, խմբի գաղափարախոսության ձևավորման, պահպանման 
և մտածական այլ գործառույթներ: Անգլիական անեկդոտներում 
կարծրատիպերի հիմնական գիծը հանրամշակութային պատ-
ճառաբանվածությունն է. աշխարհի մասին մարդու պատկերա-
ցումը ձևավորվում է հանրամշակութային շրջապատի ազդեցու-
թյամբ, որտեղ ինքն ապրում է:  

Այսպիսով՝ կենցաղային անեկդոտը հանրույթի սոցիալա-
կան և բարոյաէթիկական արժեքների ձև է: Այն հենվում է տար-
բեր պատկերացումների ու կարծրատիպերի վրա, որոնք արտա-
ցոլում են լեզվամշակութային միջավայրի ներկայացուցիչների 
սուբյեկտիվ ու առանձնահատուկ ընկալումը: 
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1.  Հակառակ սեռի հասցեին սրախոսությունը կարող է ոչ միայն 
ամրապնդել գենդերային խմբի նույնականության զգացումը և դրա 
մյուս անդամների հետ համերաշխությունը, այլև հանգեցնել գենդերնե-
րի միջև տարբերությունների չափազանցված ընկալմանը և առաջ բե-
րել բախումներ դրանց ներկայացուցիչների միջև (Берн 2001): 

2.  Այսպես, օրինակ՝ զանազան կերպարներ կիրառվում են գո-
վազդներում, որոնք թելադրվում են կանանց և տղամարդկանց հասա-
րակական կարծրատիպերով.  

 մանկական և կենցաղային ապրանքների, սննդամթերքի գո-
վազդում կիրառվում է մոր և կնոջ կերպարը, 

 օծանելիքի, հագուստի և կոշիկի գովազդում ներկայացվում է 
գրավիչ և գեղեցիկ կնոջ կերպարը,  

 գործարար կնոջ կերպարը կիրառվում է տեխնիկայի և մեքե-
նաների գովազդում,  

 թանկարժեք ապրանքների գովազդում ներկայացվում է գոր-
ծարար տղամարդու կերպարը,  

 մարմնի խնամքի միջոցների գովազդում ներկայացվում է տղա-
մարդու կերպարը, 

 ընտանեկան շքեղ մեքենաների գովազդում հանդիպում է տղա-
մարդու կերպարը:  

http://emporium.am/en/articles/2051-gender-comertial 
 

3. Անգլիական անեկդոտներում գենդերային խտրականությունը 
ստեղծվում է տղամարդկանց` որպես գերիշխող, և կանանց` որպես 
հնազանդվող սեռերի ներկայացման միջոցով: Հիմնական սկզբունքն 
այստեղ մի սուբյեկտի գերիշխումն է մյուսի նկատմամբ:  

4.  Կնոջ հիմնահարցը հաճախ քննարկվում է ընտանեկան հարա-
բերությունների դիտանկյունից: Կնոջը վերագրվում են ընտանիքում 
խաղացվող ավանդական դերեր, իսկ տղամարդուն, որպես կանոն, ըն-
տանիքից դուրս (Shein 1973): 
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5. Տղամարդուն թերագնահատելու երևույթին կարելի է հանդիպել 
նաև հայկական կենցաղային անեկդոտներում: Օրինակ`  

 
-Վարդանիկը տուն է մտնում, տեսնում` մայրը թան-
կարժեք մուշտակը հագին պտտվում է հայելու դի-
մաց. 
- Մա՛, բարով մաշես, պապան է առե՞լ: 
- Հողս պապայիդ գլխին, իրա հույսին մնայի, դու էլ 
չէիր էղնի,- պատասխանում է մայրը: 

   (Գևորգյան 1990:148) 
 

Մի գեշ կին իրեն նայում է հայելու մեջ ու ասում. 
- Մարդուս տեղն ա, իրան էս էլ ա շատ: 
<http://www.status4ka.am/publ/statusner/humorain/1-

1-0-16915> 
 

6. Հայկական անեկդոտներում տղամարդիկ նույնպես ծաղրի են 
ենթարկում կանանց տգեղ արտաքինը: Օրինակ`  

 

-Դու ու՞մ ես սիրում` գեղեցի՞կ, թե՞ խելացի կնոջ,- 
հարցնում է կինը:  
-Ոչ մեկին: Ես քեզ եմ սիրում,- պատասխանում է ա-
մուսինը:  

<http://morfeys.do.am/index/0-12> 
 

-Ձեզ վրա հարձակվել են դրամի համար և ծանր 
վնասվածքներ հասցրել: Հիշու՞մ եք գողի դեմքը,– 
հարցնում է քննիչը: 
– Իհա՛րկե, ո՞վ չի հիշի իր կնոջ դեմքը: 
<http://tarm-anekdotner.do.am/board/desic_denic/12-

3-2> 
7. Հարկ է նշել, որ այնպիսի արատը, ինչպիսին հարբեցողու-

թյունն է, ծաղրի է ենթարկվում նաև հայկական կենցաղային անեկ-
դոտներում, հիմնականում հեգնանքի միջոցով: Օրինակ`  
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Կարոն այնքան էր խմել, որ իրենց տուն գնալու փո-
խարեն քայլեց հակառակ ուղղությամբ: Կինը պա-
տուհանից տեսավ և դուրս եկավ, հասավ նրան. 
- Ո՞ւր կերթաս, Կարո՛: 
Կարոն շաղված աչքերով նայեց կնոջն ու հարցրեց․ 
- Քու՛ ր ջան, կրնա՞ս ըսէ` որտե՞ղ է Կարոյենց տու-
նը: 

(Գևորգյան 1990:163) 
 
Լենինականցի Օնեսը գնում է Քյավառ` մահամերձ 
ընկերոջը տեսության: 
- Օնո՛ ջան, որ մեռա, ընձի կթաղեք Լենինականում, 
- ասում է քյավառցին: 
- Էդ ընչի՞ օր… 
- Թաղելուց ետև, լենինականցիք օղորմաթաս խմե-
լուց մէ կում ներս կուտան, մնացած կթալեն վրես… 

(Գևորգյան 1990:165) 
 
Կինը` ամուսնուն. 
– Սիրելի՛ս, երեկ ինձ այնքան հաճոյախոսություն ա-
րեցիր: Նման բան քեզանից ես կյանքում չէի լսել: 
– Կներես, հարբած էի:  

<http://tarm-anekdotner.do.am/board/y-39-
ntanekan/9-1-0-87> 

 
8. Ըստ սոցիոլոգիական բառարանի` ագրեսիա եզրույթը մեկնա-

բանվում է որպես թշնամական վերաբերմունք, գործողություն: Բոլոր 
մարդկանց ագրեսիվ վարքի հիմքում սովորաբար ընկած են մի շարք 
զգացմունքներ, օրինակ՝ վախ, զայրույթ (Джери, Джери 1999): 

9. Ագրեսիվ կարելի է համարել միայն այնպիսի վարքագիծը, որն 
ուղղված է ինչ-որ մեկին ֆիզիկական կամ հոգեբանական վնաս պատ-
ճառելուն (Берковиц 2002:24): 
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10. Մեր հետազոտության մեջ որպես ագրեսիայի աշխատանքային 
սահմանում ընդունել ենք Ռ. Բարոնի և Դ. Ռիչարդսոնի տեսակետը: 
Ագրեսիան վարքի ցանկացած ձև է, որը նպատակաուղղված է անար-
գելու և վնաս հասցնելու մեկ այլ կենդանի արարածի, որը չի ցանկա-
նում նման վերաբերմունք իր նկատմամբ (Baron, Richardson 1994):  

11. Ագրեսիայի բնութագրման փորձի հիման վրա Կ. Ֆ. Սեդովն ա-
ռաջարկել է 10 հակադրությունների զույգեր. 1. խոսքային – ոչ խոս-
քային, 2. ուղղակի – անուղղակի, 3.գործիքային – ոչ գործիքային,  
4. նախաձեռնող – արձագանքող, 5. ակտիվ – պասիվ, 6. անմիջական 
– միջնորդավորված, 7. հանպատրաստից – նախապատրաստված,  
8. հուզական – բանական, 9. ուժեղ – թույլ, 10. թշնամական – ոչ թշնա-
մական: 

Խոսքային և ոչ խոսքային ագրեսիան սահմանազատելու համար 
հիմք է ծառայում նշանային արտահայտչամիջոցների բնույթը: Բացի 
բուն լեզվական միջոցներից, գոյություն ունեն ագրեսիա արտահայտե-
լու ոչ խոսքային միջոցներ (օրինակ` ժեստերը, նշանակալի լռությունը): 
Ուղղակի ագրեսիան պարունակում է բացահայտ թշնամանք, անուղղա-
կին դրսևորվում է միջնորդավորված ձևով (քմծիծաղ, ծաղր, հեգնանք): 
Ոչ գործիքային ագրեսիան պարունակում է թշնամական խոսողական-
կատարողական ակտ, գործիքային ագրեսիան` որևէ այլ նպատակի 
հասնելու ձգտում: Նախաձեռնողական ագրեսիան հարձակման միջոց 
է, իսկ արձագանքողը` պատասխան արձագանքը: Ակտիվ և պասիվ 
ագրեսիայի տարանջատումը հիմնվում է խոսողի դիրքորոշման վրա. 
կարելի է արձագանքել ագրեսիային հարձակողականությամբ, բայց 
կարելի է ընդունել նաև ինձ հանգիստ թողեք կեցվածքը: Ագրեսիայի 
անմիջական և միջնորդավորված տարատեսակները տարբերվում են 
հաղորդակցային ակտի տարածաժամանակային բնութագրերով: Նա-
խապատրաստված ագրեսիան մտածված հաղորդակցային ակտ է, որը 
թշնամանք է պարունակում: Հանպատրաստից ագրեսիա հաճախակի 
կարելի է տեսնել առօրյա հաղորդակցության ընթացքում: Ագրեսիայի 
հուզական և բանական տարատեսակները տարբերվում են բանական 
հիմքի ներկայությամբ (բացակայությամբ): Ուժեղ և թույլ, ինչպես նաև 
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թշնամական և ոչ թշնամական ագրեսիաների առանձնացումը պայմա-
նավորված է հաղորդակցային ակտի հուզական ներգործության ուժով 
և դրա ուղղվածությամբ (Седов 2003:20 - 27): 

12. Հայկական անեկդոտներում կնոջը ծեծի ենթարկելը քաջալեր-
վում է տղամարդկանց կողմից: Օրինակ` 

 
Կարոն ծեծում է կնոջը․ 
- Օգնեցե՜ք, - ճչում է կինը։ 
Օնեսը մոտ է վազում, ուշադիր նայում և ասում․ 
- Օգնելու կարիք չկա, մարդը շատ սամթի էլ կծեծե: 

(Գևորգյան 1990:90) 
 
Կարոն տնից դուրս եկավ, տեսավ խմած Օնեսը ծե-
ծում է կնոջը. 
- Ա՛յ մարդ, ի՞նչ պատճառ կա, ընչի՞ կծեծես էդ կն-
գան: 
- Պատճառ էղներ կսպանեի,- պատասխանեց Օնեսը: 

(Գևորգյան 1990:164) 
 

13. Տղամարդկանց` հայհոյախոսությանը հակված լինելու վերաբե-
րյալ կարծիք է հայտնել նաև Ի. Ա. Ստեռնինը: Նա տղամարդկանց հա-
ղորդակցային վարքագծի առանձնահատկություններին նվիրված իր 
աշխատություններում հայհոյախոսությունը համարում է տղամարդ-
կանց շփման էական առանձնահատկություն (Стернин 2001): 

Ըստ Ի. Ա. Ստեռնինի՝ տղամարդկանց շփումներում կոպիտ բա-
ռապաշարի օգտագործումը կատարում է մի քանի գործառույթ. 

 միավորական (հայհոյախոսությունն օգտագործվում է տղա-
մարդկանց խմբում արականության մթնոլորտ ստեղծելու հա-
մար), 

 սեռային պատկանելությունը ներկայացնելու (տղամարդիկ հայ-
հոյախոսությունն օգտագործում են իրենց տղամարդկային 
առաջնայնությունը, արական սեռին պատկանելությունը ցու-
ցադրելու համար), 
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 հուզագնահատողական (անպարկեշտ բառը հանդես է գալիս 
որպես խոսելու պահին ամբողջական հույզի անմիջական ապ-
րումների արտահայտման միջոց, որը հաճախ բացասական է, 
երբեմն էլ` դրական), 

 բարեկամական քաջալերման (անպարկեշտ բառերը կարծես 
ընկերաբար, անկաշկանդ օգտագործվում են որպես զրուցակ-
ցի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի դրսևորում), 

 երրորդ անձին կշտամբելու գործառույթ` երկու շփվողների 
միջև կապ հաստատելու համար (Стернин 1999:182-189): 

14. Փեսայի ու զոքանչի միջև բախումների վերաբերյալ հայկա-
կան կենցաղային անեկդոտներում զգալի տեղ ունեն նաև հեգնանքն 
ու սարկազմը: Օրինակ`  

 
Մեկը տանը վանդակի մեջ առյուծ ա պահում: Մի 
օր զանգում են գործի տեղ, ասում են. 
-Ապե՛, առյուծդ վանդակից դուրս ա եկել: 
-Արաաա՜։ Բա էրեխե՞քս։ 
-Մի՛ վախեցիր. երեխաներդ դպրոցում են: 
-Արաաա՜։ Բա կի՞նս։ 
-Մի՛ վախեցիր․ կինդ խանութում է: 
-Բա ո՞վ կա տանը։ 
-ԶՈՔԱՆՉԴ: 
-Արաաա՜։ Առյուծս…  
<http://www.status4ka.am/board/howmorayin/4-10-2> 

 
Փեսան զոքանչի հետ կռվից հետո դիմում է որդուն․  
-Բալե՛ս, մի հատ գնա՛, տատիկի շրթունքների կրե-
մը բե՛ր։ 
-Ի՞նչ կրեմ։ 
-Վրեն գրված ա “Момент”:  

<http://tarm-
anekdotner.do.am/board/zonqachneric/8> 
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Հայկական անեկդոտներում գերակշռում են հեգնական արտա-
հայտություններ զոքանչի վերաբերյալ (երաժշտություն զոքանչի թաղ-
ման ժամանակ, զոքանչս թունավորվեց և այլն): 

Զոքանչի մասին հայկական կենցաղային անեկդոտներում բա-
վականին հաճախ առկա է զոքանչի մահանալու կամ վնասվելու փաս-
տը, որը փեսան ուրախությամբ է ընդունում: Օրինակ`  

 
- Օնո՛, զոքանչդ ինչի՞ մեռավ: 
- Թունավոր սունկ էր կերել: 
- Հըբը աչքի տակը ընչի՞ էր կապտել: 
- Չէր ուտե, զոռով կերցրի: 

(Գևորգյան 1990:86) 
 
Կարոյի տունը հրդեհ էր ընկել: Կարոն ներս է 
մտնում, վազելով դուրս գալիս, թրջվում նորից 
մտնում: 
- Ծո՛, ի՞նչ կենես,- հարցնում է Օնեսը։ 
- Հե՛ չ, զոքանչս վառիգը, շուռումուռ կուտամ, որ 
խամ տեղ չմնա:  

(Գևորգյան 1990:1) 
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ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ 
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱՆՀԱՏԻ ՀՈՒԶԱԶԳԱՑԱԿԱՆ ԽՈՍՔԻ  
ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Այս գլխում քննության է առնվում լեզվական անհատը1 կեն-

ցաղային անեկդոտներում գենդերային տեսանկյունից, քանի 
որ գենդերը` որպես հասարակության կողմից տղամարդու և 
կնոջ դերերի, վարքի, հոգեկան և զգայական բնութագրերի կա-
ռուցման հանրամշակութային բարդ գործընթաց, ամենաանմի-
ջական ձևով կապված է կանանց և տղամարդկանց հուզակա-
նության հետ: Լեզվական անհատի տեսության հիմնադիրը իրա-
վամբ համարվում է Յու. Ն. Կարաուլովը, թեպետ այս եզրույթը և 
լեզվական անհատի հասկացությունն առաջին անգամ լեզվաբա-
նության մեջ կիրառել է Վ. Վ. Վինոգրադովը (Виноградов 1980): 
Լեզվական անհատ ասելով` Յու. Ն. Կարաուլովը հասկանում է 
մարդու ունակությունների և բնութագրերի համախումբը, որով 
պայմանավորվում է նրա կողմից լեզվական ստեղծագործու-
թյունների արարումն ու ընկալումը (Караулов 1987): 

Հետազոտության են ենթարկում հաղորդակցմանը մասնա-
կից անհատի խոսքում հուզարտահայտչական բաղադրիչի գեն-
դերային տարբերությունները անգլիական կենցաղային անեկ-
դոտներում: Մարդու հույզերը և լեզվական միջոցների օգնու-
թյամբ դրանց արտահայտման մեխանիզմները միշտ եղել են գի-
տական հետազոտությունների առարկա (տե՛ս Носенко 1979; 
Kramarae 1981; Шаховский 1995; Christie 2000): Այդ բացառիկ 
երևույթը հետազոտում են բազմաթիվ գիտություններ` հոգեբա-
նությունը, ֆիզիոլոգիան, սոցիոլոգիան, փիլիսոփայությունը, 
բարոյագիտությունը, բժշկությունը, լեզվաբանությունը, գրակա-
նագիտությունը: 
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Սույն գլխում մենք հետազոտում ենք տղամարդկանց և կա-
նանց խոսքի՝ անգլիական կենցաղային անեկդոտներում 
դրսևորվող հուզարտահայտչական միջոցները շարահյուսական 
մակարդակում. 

 զեղչված կառույցներ, 
 փոխակերպումներ, 
 կրկնություն (կառույցի/բառի),  
 անավարտ նախադասություններ, 
 բացականչական նախադասություններ, 
 հարցական նախադասություններ: 
Ձևավորված կարծիք կա, որ քերականությունը ոչ այլ ինչ է, 

եթե ոչ լեզվի նկատմամբ կիրառված տրամաբանություն (Ивин 
2008): Անկասկած, քերականական երևույթների մեծ մասն ունի 
առավելապես տրամաբանական բնույթ, սակայն դրանց շար-
քում գոյություն ունեն քերականական կարգեր, որոնք ունակ են 
արտահայտելու զգացմունքներ և հույզեր: Նախադասության 
իմաստաբանական և շարահյուսական կառուցվածքը որոշվում է 
ոչ միայն արտացոլվող իրադրության բնույթով, այլև խոսողի հո-
գեվիճակով, թե ինչպես է նա ընկալում իրավիճակը, ինչպես է 
արձագանքում դրան (տե՛ս Добрунова 1990):  

Շարահյուսական մակարդակի հիմնական միավորները բա-
ռակապակցություններն ու նախադասություններն են: Հաճախ 
արտահայտության հուզականությունը ստեղծվում է շարահյու-
սական միավորներով: Ի տարբերություն բառապաշարի՝ այն 
օժտված չէ իր միավորների նույնքան հստակ ոճական երանգա-
վորմամբ և չի պատկանում որոշակի գործառական ոճերի ու 
խոսքային ոլորտների: Սակայն, այդուամենայնիվ, հենց շարա-
հյուսությունն է օժտված իմաստային նրբերանգները հաղորդելու 
հնարավորությամբ: Տղամարդկանց և կանաց խոսքի տարբերու-
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թյունների ուսումնասիրման համար կարելի է նաև հենվել նրանց 
խոսքի շարահյուսության վրա, որտեղ խտացված են ոճի առա-
վել յուրահատուկ դրսևորումները: Լեզվի և անհատի մտքի փո-
խադարձ կապը ավելի հեշտ է տեսնել նրա խոսքի շարահյուսու-
թյան մեջ: Իմաստային բովանդակությունը կարող է ունենալ այս 
կամ այն գերիշխող առանձնահատկություններով շարահյուսա-
կան զանազան դրսևորումներ: Խոսքում որպես առավել ակնա-
ռու դրսևորումներ հատուկ իմաստ են ստանում բառերի շարա-
դասությունը և նախադասության մասնատումը: 

Տղամարդիկ և կանայք, ունենալով միայն իրենց հատուկ 
անհատական մտածողություն, իրականության իրենց ըմբռնու-
մը, անեկդոտներում նկարագրում են շրջապատող աշխարհի 
անվերջանալի հարստությունն ու բազմազանությունը, դրա հետ 
մեկտեղ նրանց տպավորությունը յուրահատուկ է և պատկանում 
է միայն իրենց: Լեզվական միջոցների կիրառման մեջ որոշիչը 
արտահայտում է նրանց տպավորությունները, ապրումները և 
սկզբունքները, որոնք կուտակվում են ինչպես գիտակցաբար, 
այնպես էլ ենթագիտակցաբար: Անգլիական երգիծական խո-
սույթում տղամարդկանց խոսքում հատկանշական են անսպա-
սելի անցումներ հաղորդակցական մի միջոցից մեկ այլի, հա-
ճախ են նաև խախտումները արտաքին աշխարհի տրամաբա-
նական և օբյեկտիվ նկարագրերում: Կարելի է կարծել, որ խոսքի 
այսպիսի բաժանումը առաջանում է այն պատճառով, որ մի կող-
մից տղամարդը ցանկանում է ազդել լսողի վրա, իսկ մյուս կող-
մից ցույց է տալիս իր սուբյեկտիվ վերաբերմունքը նկարագրվա-
ծի նկատմամբ: Հետևաբար երգիծական խոսույթի համատեքս-
տային բաժանման հիմքում ընկած է տղամարդու կամ կնոջ 
սուբյեկտիվ գնահատականը, որով դրսևորվում է նրանց անհա-
տական ոճը:  
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Մարդու ներաշխարհը դրսևորվում է ներքին խոսքում, և 
հասկանալի է, որ գենդերային տարբերությունները ուսումնասի-
րելիս անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել այս գործոնը: Մեր կող-
մից երգիծական խոսույթի վերլուծությունը բացահայտել է, որ 
ներքին խոսքը առկա է տղամարդկանց խոսքում: Օրինակ՝ 

 
53) A young couple move to a remote island off 
the coast of Newfoundland. They are made very 
welcome by the locals although the husband is 
teased a great deal because he is clean shaven. 
All the other men on the island have long 
beards. One night, as the couple are getting 
ready for bed, he has an idea. When his wife has 
undressed, he asks her to do a handstand in 
front of the mirror. Thinking it very odd, but 
curious to know what he’s going to do, she 
agrees. Then the husband puts his face 
between her legs and murmurs to himself. 
“Okay, maybe a beard won’t be so bad after 
all. I will look as a real man”. 

(Sharpe 2004:131) 
 

Ներքին խոսքը կարելի է բնութագրել որպես խոսքն ինքն իր 
մասին, որի միջոցով մարդը մշակում է ստացած տեղեկությունը, 
հասկանում և գիտակցում է դա յուրովի, միայն իրեն բնորոշ 
ձևով: Բերված ներքին խոսքի օրինակը տղամարդու ապրումնե-
րի և ընկալումների վառ օրինակ է, որում առկա է պարզ համե-
մատական կառույց (I will look like a real man): Կառույցի ծա-
վալից կախված՝ տարբերում են պարզ և ծավալուն համեմատու-
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թյուններ: Ծավալուն համեմատությունները ներկայացնում են 
համեմատվող երևույթներից մեկի ընդարձակ նկարագիրը, որի 
արդյունքում լսողի երևակայության մեջ ամբողջական ավար-
տուն պատկեր է ստեղծվում: Պարզ համեմատություններին կա-
րելի է վերագրել պատկերավորման այն ոլորտը, որն ավելի 
փոքր է, ներկայացված է միայն մեկ պատկերով: Մեր նյութի 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կանանց խոսքում գերակշռում 
են ծավալուն համեմատություններ, որոնց կազմի մեջ են մտնում 
պարագաներ, դերբայական դարձվածներ: Իսկ տղամարդկանց 
խոսքը, ընդհակառակը, աչքի է ընկնում նկատելի պարզությամբ 
և կարճությամբ: Նրանց խոսքում դիտվում են պարզ համեմա-
տություններ, որոնք հիմնվում են շատ տորողունակ բառերի վրա 
և չեն պահանջում որևէ լրացում: 

Հուզականությունը կարող է ուղեկցել ցանկացած հաղոր-
դակցային տիպի նախադասության: Հուզարտահայտչական 
տարրեր պարունակող նախադասությունը ոչ միայն արտահայ-
տում է զանազան հույզեր, այլև կարող է պատասխան արձա-
գանք լինել որևէ իրադարձության կամ զրուցակցի խոսքին: Հույ-
զը հանգեցնում է շարահյուսության մի շարք առանձնահատուկ 
կառույցների ձևավորմանը, որոնցից են զեղչված կառույցները: 

Անգլիական երգիծական խոսույթում հաճախ է օգտագործ-
վում զեղչումը, որն առաջին հերթին հատուկ է խոսակցական 
լեզվին: Զեղչումը առհասարակ խոսակցական լեզվի շարահյու-
սության առանձնահատկությունն է: Անգլիական կենցաղային 
անեկդոտներում թե՛ տղամարդիկ, թե՛ կանայք նախընտրում են 
օգտագործել նման կառույցներ: Օրինակ` 
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54) Two blondes are walking along the street. 
Suddenly they see a mirror lying on the ground. 
The girls pick it up, one of them looks and says: 
- Seems a familiar face to me… 
The other girl catches the mirror and takes a 
look. 
- You fool! It`s me! 

<http://blog.muvienglish.ru/tag/blondes/> 
 
55) “Who is he?” said a passer-by to a 
policeman, who was endeavouring to raise an 
intoxicated individual who had fallen into the 
gutter. 
“Can’t say, sir,” replied the policeman. “He 
can’t give an account of himself.”  
“Of course, not,” said the other, “how can you 
expect an account from a man who has lost his 
balance.”    

 (English Humour 1964:60) 
   

Վերոբերյալ կենցաղային անեկդոտներում արձանագրել 
ենք զեղչված նախադասություններ` “Can’t say, sir”, “Seems a 
familiar face to me”, որտեղ բացակայում են անձնական դերա-
նուն-ենթակաները: Տվյալ անեկդոտներում զեղչումը հիմնավոր-
վում է նրանով, որ տեքստում պակասող տեղեկատվությունը 
առկա է լսողի գիտակցության մեջ հիմնարար գիտելիքների 
տեսքով: Հուզական արդյունքի հասնել հնարավոր է զեղչման 
միջոցով, երկխոսության մեջ միջանկյալ կառույցների ներգրավ-
մամբ, ընդհատվող կառույցներով: Այդ հնարները նախազգու-
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շացնում են հաղորդակրի հուզվածության, անվճռականության, 
նրա հոգեկան արգելակման մասին:  

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում զեղչված նա-
խադասությունները մեծ մասամբ տղամարդկանց խոսքում են 
հանդիպում (տե՛ս աղյուսակ 4): 

Օրինակ` 
 

56) One Sunday morning, Satan appeared 
before a small town congregation. Everyone 
started screaming and running for the front 
church door, trampling each other in a frantic 
effort to get away.  
Soon, everyone was gone, except for an elderly 
gentleman who sat calmly. Satan walked up to 
the man and said, “Don’t you know who I am?” 
The man replied, “Yep, sure do.” 
Satan asked, “Aren’t you going to run?” 
“Nope, sure ain’t,” said the man. 
Perturbed, Satan asked, “Why aren’t you afraid 
of me?” 
The man calmly replied, “Been married to your 
sister for over 48 years.” 

<http://jokes.cc.com/funny-marriage-
jokes/euztby/devil-in-the-church> 

Վերոբերյալ անեկդոտում հատուկ ուշադրության է արժանի 
“Been married to your sister for over 48 years” արտահայտու-
թյունը, որում բացակայում է ենթական:  

Դիտարկենք ևս մի համանման կենցաղային անեկդոտ: 
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57) A new vicar had taken over at the small 
village church of St Gregory and he was eager to 
make a good impression. After the service, the 
congregation emerged from the church and each 
shook hands with the vicar. 
“Lovely sermon,” said one. 
“It really made me stop and think,” said another. 
All of a sudden, a rather scruffy man appeared 
and as he shuffled past he mumbled, “Load of 
bollocks.” 
Determined not to be affected by this, the vicar 
carried on greeting his parishioners. 
“Splendid sermon,” they said, “thank you very 
much”. 
“Quite inspiring.” 
The vicar beamed gratefully. 
“Absolute crap, call himself a vicar?” came the 
mumbling of the scruffy man as he passed the 
vicar again. This time, the vicar was more upset 
and the situation worsened as the man kept 
appearing and making comments. 
“Bored to tears”, “not worth listening to”, 
“what a prat!” 
The vicar could take it no longer. He turned to 
one of the congregation and pointed out the 
scruffy man. 
“Oh, you mustn’t worry about old Ned, Vicar,” 
said a kindly old woman. 
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“He’s not right in the head, he just goes around 
repeating what everyone else has said.” 

 (Sharpe 2004:144-145)  
 

Օրինակում ընդգծված են զեղչված նախադասությունները 
(“Lovely sermon”; “Load of bollocks”; “Splendid sermon”; 
“Quite inspiring”; “Absolute crap, call himself a vicar?”; 
“Bored to tears”, “not worth listening to”), որոնք ներկայաց-
նում են նախադասության ռեման և կրողն են նոր տեղեկատվու-
թյան, հանուն որի հնչել է արտահայտությունը, իսկ թեման ար-
տածվում է համատեքստից: Այն, ինչ ամբողջական նախադա-
սության մեջ արտահայտվում է արտակա կերպով, զեղչված նա-
խադասությունում հանդես է գալիս ներակա: Որպեսզի հասկա-
նանք, թե ինչ է թաքնված զեղչված նախադասության մեջ, հար-
կավոր է այն դիտարկել ոչ թե առանձին, այլ ընդհանուրի համա-
տեքստի մեջ: 

Հույզը, ներգրավելով մի ամբողջ բառախումբ և հաղորդելով 
դրան բացականչական երանգավորում, կարող է մոռացության 
մատնել բառակապակցության առանձին տարրերի նշանակու-
թյունը. այդ դեպքում խոսքում կարտացոլվեն ամբողջ արտահայ-
տության կուլմինացիոն կետերը:  

Հաջորդ օրինակում հարբած տղամարդը անսպասելիությու-
նից անկեղծ զարմանք է ապրում: Հույզը չի կարող միանգամայն 
համարժեքորեն արտահայտվել խոսքով: Սուբյեկտն այն ապրում 
է որպես հույժ անձնական, անկրկնելի մի բան: Օրինակ` 

 
58) A drunk barged into a man looking under 
the bonnet of his car. 
“Anything wrong?” he mumbled. 
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“Piston broke,” came the reply. 
“Same here,” said the drunk.  

(Sharpe 2004:223) 
 

Բերված անեկդոտում հարբած տղամարդը օգտագործում է 
մի քանի զեղչված նախադասություններ (“Anything wrong?”, 
“Piston broke”, “Same here”), որոնցում բացակայում են նա-
խադասության գլխավոր անդամները, ինչպես նաև որոշ կառու-
ցատարրեր (հոդեր), սակայն դրանք, շնորհիվ համատեքստի 
կամ իրավիճակի, կարող են հեշտությամբ վերականգնվել լիա-
կազմ նախադասության համաբանությամբ: Նման կառույցները 
չեն խանգարում, որ խոսակիցները համարժեքորեն միմյանց 
հասկանան: Այն խոսակցություններում, որոնցում հաղորդակց-
վողները հաճախ են փոփոխում խոսողի ու խոսակցի դերերը, 
անկաշկանդ մթնոլորտը նպաստում է, որ նրանք իրենց մտքերը 
ձևակերպելիս խստորեն չհետևեն շարահյուսական օրենքներին:  

Դիտարկենք զեղչված կառույցներ կանանց խոսքում, որտեղ 
ցանկացած զեղչման դեպքում մեծանում է ծանրաբեռնվածու-
թյունը պահպանված բառի վրա և այդ ծանրաբեռնվածությունը 
ոչ թե հաղորդակցական բնույթի է, այլ հուզարտահայտչական: 
Օրինակ` 

 
59) A man is out shopping and discovers a new 
brand of Olympic condoms. Clearly impressed, 
he buys a pack. 
Upon getting home he announces to his wife the 
purchase he just made. 
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“Olympic condoms? But you need another thing 
as you are becoming a little thin on top”, she 
blurts, “What makes these condoms so special?” 
“There are three colors”, he replies, “Gold, 
Silver and Bronze.” 
“What color are you going to wear tonight?”, she 
asks cheekily.  

<http://jokideo.com/olympic-condoms/> 
 

60) A three-year old walks over to a pregnant 
lady while waiting with his mother in a doctor’s 
surgery. 
“Why is your stomach so big?” – he asks. 
“I՛m in the family way” – she replies. 
“Is the baby in your stomach?” – he asks, with his 
big eyes. 
“Yes, it is.” – she says. 
“Is it a good baby?” – he asks, with a puzzled 
look. 
“Oh, yes. A really good baby.” – the lady 
replies. 
Shocked and surprised, he asks: “Then why did 
you eat him. 

http://www.blossomtube.net/jokes/funny-baby-
jokes/ 

61) Two prostitutes talking over a cup of tea. 
“I met my friend. He is always tired and 
emotional (drunk).  
“What’s your day been like, Gloria?” 
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“Exhausting, but good business. I’ve climbed 
up and down those stairs more than 70 times 
today.” 
“Oh, your poor feet!” 

(Sharpe 2004:229) 
 

Բերված կենցաղային անեկդոտներում կանանց խոսքում 
արձանագրված զեղչված նախադասությունները (“Olympic 
condoms?”, “A really good baby”, “Exhausting, but good 
business”) առանձնակի շարժունություն են հաղորդում խոսքին: 
Զեղչված նախադասությունների կառուցվածքային թերատու-
թյունը նույնպես հեշտությամբ լրացվում է, քանի որ չբավակա-
նացնող տարրերը (ենթակա, ստորոգյալ) ենթակա են վերա-
կանգնման: Վերոբերյալ անեկդոտներում կանանց խոսքը աչքի 
է ընկնում մեղմասության ոճական հնարի կիրառության առա-
տությամբ (I՛m in the family way (pregnant); You are becoming 
a little thin on top; He is always tired and emotional (drunk): 
Նման հնարների կիրառությունը հնարավորություն է տալիս ա-
ռավելագույնի հասցնել անեկդոտի բաղադրատարրերի հոգեբա-
նական-հուզական ազդեցությունը թիրախային լսարանի վրա:  

Քննարկենք ևս մի կենցաղային անեկդոտ: 
 

62) Two men were sitting in a bar talking.”John, 
I’ve got a big favour to ask you. I’ve got to go 
away for a few days to the firm’s headquarters in 
Leeds and my wife will be here on her own. 
Although I try not to, I can’t help being 
suspicious that something is going on. Would you 
mind just keeping an eye on her while I’m gone?”  
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His friend agrees and it’s more than two weeks 
later that they meet up again, on his return. 
“Anything to report, John?” asks the suspicious 
husband. 
John replies hesitantly, “Well, I watched your 
wife every evening and on the third night, a man 
arrived in a sports car. They sat and had 
cocktails on your patio, then went skinny dipping 
in the pool before going inside and upstairs. They 
kissed passionately and he laid her down on the 
bed but then he closed the curtains so I didn’t see 
any more.”  
“You see,” says the husband sadly. “There’s still 
no proof, only suspicions.” 

(Sharpe 2004:122-123) 
 

Բերված օրինակում տղամարդը ուժեղ հույզի ազդեցությամբ 
չի կարողանում համապատասխան լեզվական միջոցներ գտնել 
իր հույզերի արտահայտման համար: Նման իրավիճակներում 
խոսքը հաճախ լինում է կցկտուր, սխեմատիկ, արտահայտվում 
են միայն զրուցակցին հետաքրքրող հիմնական պահերը 
(“Anything to report, John?”), իսկ զեղչված նախադասությունը 
ծառայում է խոսողի ապրումների հուզապատկերը ստեղծելուն: 

Հույզը չի կարող լիովին արտահայտվել համարժեք բառով: 
Դա սուբյեկտը վերապրում է որպես հույժ անձնական, անկրկնե-
լի ինչ-որ բան: Վերոնշյալ օրինակներում հաղորդակցային առու-
մով աննշան տարրերի վերացումը հանգեցնում է նախադասու-
թյան իրացվող բաղադրիչների ռեմատիզացմանը, որոնք խոսո-
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ղի (տվյալ դեպքում տղամարդու) համար հուզական գերակշռող 
հատկանիշներ են: Օրինակ`  

 
63) Sitting over his pint of beer, the man looked 
very downcast. 
“What’s wrong?” asked the bartender. 
“I tell you what’s wrong” he said, “nobody 
appreciates me round here. Look what I did for 
the old people’s home, putting on that musical 
evening to raise money for their outing. But do 
they call me Fred the entertainer? No. Then look 
what I did with that piece of wasteland. Changed 
it into a park for everyone to enjoy. But did 
they call me Fred the landscape artist? Not 
bloody likely. Yet, he said, sadly taking another 
sip of beer, “just one, just one bloody sheep…”  
<http://www.epubbud.com/read.php?g=J4DJV4G5

&tocp=171> 
 
64) A local man walks into the pub knowing that 
the man behind the bar is short of money after 
spending all his wages on the horses. 
“Hello Pete, fancy a bet?” says the man. “I bet 
you £100 that I can piss into this empty beer 
glass.” 
The bartender agrees, so the man drops his 
trousers and pisses everywhere – on the floor, 
the bar, the tables, even on the bartender 
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himself. The bartender smiles and demands his 
money. 
“OK, Pete, won’t be a moment,” says the man 
and he walks over to three men at the other end 
of the room and comes back with £300 in his 
hand. 
“Here you are, bartender”, and he hands over 
the £100. 
“Just a moment,” says Pete, looking puzzled. 
“What’s going on over there?” 
The man smiles. 
“Well, earlier today I made a bet with those 
three men that I could piss all over your pub and 
you’d still be smiling at the end of it.” 
<http://huduku.us/jokes/display_joke.php?jcat=26

&jid=15&jtn=&logged_in_as=> 
 

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում, ինչպես 
երևում է, զեղչված նախադասությունների հաճախակի կիրառու-
մը տղամարդկանց խոսքում կարող է բացատրվել մի կողմից` 
խոսողի անվճռականությամբ կամ երկմտանքով, որը հանգեց-
նում է միտքը թերի, կցկտուր արտահայտելուն, մյուս կողմից` 
ուժերը հնարավորինս քիչ ծախսելու ձգտումով և, վերջապես, 
ինտենսիվ հույզի ազդեցությամբ: Ուստի, գտնվելով առանձնակի 
ուժեղ հույզի ազդեցության տակ, մարդը հաճախ զգում է, որ 
խոսքեր չի գտնում այն արտահայտելու և, անվանելով հույզի 
աղբյուրը, անձը, առարկան կամ այն ծնող իրավիճակը, այ-
սինքն` քիչ թե շատ հասկանալի ձևակերպելով արտահայտու-
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թյան թեման` նա չի փորձում ձևակերպել ասույթը, որի միակ բո-
վանդակությունը պետք է դառնար հենց այդ հույզը:  

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամենահաճախադեպ 
հույզերը զայրույթը, ուրախությունը և զարմանքն են, որոնց 
արտահայտման ժամանակ խոսողը (հատկապես տղամարդիկ) 
դիմում է զեղչված կառույցների գործածությանը: Այսպիսով՝ 
անգլիական անեկդոտների մեր հետազոտության արդյունքների 
հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ տղամարդկանց խոս-
քում մեծ քանակությամբ զեղչված կառույցներ են գործածվում, 
որն էլ վկայում է արական սեռի խոսքային վարքագծում հաճախ 
դրսևորվող հուզականության մասին:  

Սակայն ուժգին հույզերը կարող են ոչ միայն նպաստել բա-
ռեր բաց թողնելուն, այլև խախտել բառերի շարադասությունը 
արտահայտություններում:  

Ներկայումս հետազոտողներն ավելի ու ավելի հաճախ են 
հանգում այն հետևության, որ նախադասության մեջ բառերի 
շարադասության ձևավորման վճռորոշ խթան պետք է համարել 
հաղորդակցային-հուզական գործոնը2, որում բառերի դասավո-
րության շարժիչ ուժը ոչ թե նախադասության կառուցվածքն է, 
այլ բովանդակությունը:  

Նախադասության մեջ թեմա-ռեմայի (ենթահիմք-ասույթ) 
դասավորությունը ուղղակիորեն կախված է շփման կոնկրետ 
իրավիճակից, խոսողի հուզավիճակից, հաղորդակցական 
մտադրությունից և այլ գործոններից, այսինքն` պայմանավոր-
ված է իրավիճակով: Բառերի դասավորությունը դիտարկվում է 
ոչ թե առանձին վերցրած նախադասությունում, այլ համատեքս-
տում, այսինքն` հաղորդակցության գործընթացում, իսկ տեղա-
բաշխման ձևը էական նշանակություն ունի խոսքային արտա-
հայտության հաղորդակցային ազդեցության համար:  
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Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում կանայք հա-
ճախ են գործածում զանազան փոխակերպումներ (տե՛ս աղյու-
սակ 4): Սաստիկ հույզի ազդեցությամբ կանանց խոսքային վար-
քում տեղի է ունենում լեզվական ձևանմուշների խախտում: Օրի-
նակ` 

 
65) Having been three months up in the 
mountains searching for gold, the old miner 
suddenly struck it rich and went down into town 
to celebrate. He spent some time in the saloon 
before heading back up the main street to the 
local whorehouse, carrying two bottles of beer 
under his arm. “I’m looking for the meanest, 
toughest and downright roughest whore in town” 
he said to the Madam. 
“You’ll be wanting old Lil, then,” she replied. 
“First on the right at the top of the stairs.” 
So upstairs he went and banged on the door. 
“Are you the meanest, toughest and downright 
roughest whore in town?” he yelled as he opened 
the door. 
“I sure am,” she said, grinning, and with that 
she stripped off, bent over and grabbed her 
ankles. 
“Heh! How do you know that’s my favourite 
position?” he asked. 
“I don’t,” she replied, “but I thought you might 
like to open those two beers first.”    

   (Sharpe 2004: 234-235) 
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66) The big game hunter, out on safari, came 
across a naked woman stretched out on the 
ground. 
He said, “Excuse me, Miss, are you game?” 
“I sure am,” she said. 
So he shot her. 

(Sharpe 2004:271) 
 

Նշյալ օրինակներում հետաքրքրություն է ներկայացնում 
կառուցվածքային հետևյալ ձևը` “I sure am”, որտեղ նախադա-
սության անդամների հաջորդականությունը չի համապատաս-
խանում տվյալ հաղորդակցային տիպի բառաշարադասությա-
նը: Այսպիսով՝ տվյալ փոխակերպված կառույցը բնութագրվում 
է բուն արտահայտության ներսում տեղեկատվական նյութի 
տեղաշարժմամբ: Տղամարդիկ իրենց խոսքում հաճախ կիրա-
ռում են նպատակադրված շեշտեր, ընդգծելով այս կամ այն 
բառը, համեմատական, գերադրական աստիճանների կիրառ-
մամբ կամ պարզապես կրկնելով միևնույն բառը՝ I’m looking 
for the meanest, toughest and downright roughest whore in 
town; Are you the meanest, toughest and downright roughest 
whore in town?: 

Հուզարտահայտչական խոսքում փոխակերպված նախա-
դասություններին բնորոշ են կառուցվածքային սահմանափա-
կումներ և հատուկ հնչերանգային ձևավորում: Ըստ էության, 
ուժգին հուզավիճակի ազդեցությամբ հաղորդակցվողը առաջին 
հերթին արտահայտում է ամենակարևոր և հրատապ տեղեկատ-
վությունը (մեծ մասամբ նոր): Կախված բառերի տարբեր դասա-
վորությունից նախադասության իմաստը և դրա հաղորդակ-
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ցային նշանակությունը հաճախ տարբերվում են: Օրինակ՝ շրջա-
դասությունը արտահայտում է խոսողի հուզական վերաբերմուն-
քը զրուցակցին, ինքն իրեն կամ առարկային: 

Մեր աշխատանքի հաջորդ փուլում նպատակահարմար ենք 
գտնում գենդերային տեսանկյունից քննել անավարտ նախա-
դասությունները անգլիական երգիծական խոսույթում, որոնք 
վկայում են խոսելու պահին խոսողին համակած ուժեղ հուզապ-
րումների մասին: Որքան ուժեղ է հույզը, որքան ավելի հուզված է 
խոսողը, ակներևաբար, այնքան գերզգայական կլինի անհատի 
խոսքը: Շփումը գրեթե միշտ անմիջական է ու հանպատրաստի. 
այն թույլ է տալիս խոսողներին բավարարվել անավարտ նախա-
դասություններով: Սովորաբար արդյունքը բացասական երան-
գավորում է ունենում: Բառի բաց թողումը կարող է հաճախ թյու-
րըմբռնում առաջացնել: Զեղչված բառով արտահայտությունը 
հասկանալի է միայն այն դեպքում, երբ այն մատուցվում է հա-
մատեքստում կամ ուղեկցվում է ցուցադրական ժեստով: Անա-
վարտ նախադասությունները պայմանավորված են կոնկրետ 
խոսքային իրավիճակով: Օրինակ` 

 
67) Mrs Brown: Don’t you think that man over 
there is the ugliest person you’ve ever seen? 
Mrs Parr: That’s my husband.  
Mrs Brown: Oh dear, I’m so sorry. 
Mrs Parr: You’re sorry .....! 

<http://www.guy-
sports.com/funny/funny_husband_jokes.htm> 
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68) A little girl came home from school and said 
to her mother, “Mommy, today in school I was 
punished for something that I didn’t do.” 
The mother exclaimed, “But that’s terrible! I’m 
going to have a talk with your teacher about 
this … by the way, what was it that you didn’t 
do?”The little girl replied, “My homework.” 

http://www.learnenglishbest.com/innocent-
girl.html 

 
69) A bloke walked into the pub and was 
astounded at the sight of the barman. He was 
built like a brick shithouse with muscles bulging 
out all over, tattoos everywhere, unshaven and 
sweaty. After a moment or two the barman 
became aware of the looks he was getting and 
said, “What the bloody hell are you looking at?” 
“Sorry, mate, it’s just that you look just like 
someone I know. 
You’re almost identical…if it wasn’t for the 
moustache…” 
“But I haven’t got a moustache,” said the 
barman. 
“No, but my wife has.” 

(Sharpe 2004:343) 
 

Խոսքում առկախ նախադասությունների վերոբերյալ օրի-
նակները (“You’re sorry .....!”; “I’m going to have a talk with 
your teacher about this … by the way, what was it that you 
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didn’t do?”; “You’re almost identical…if it wasn’t for the 
moustache…) ցույց են տալիս, որ խոսողի միտքը դեռևս պատ-
րաստ չէ, չի հասունացել, հետևաբար, չի կարողացել ստանալ 
համապատասխան խոսքային տեսք: Դա առավել հաճախ տեղի 
է ունենում այն պատճառով, որ խոսողը տվյալ պահին համակ-
ված է ինչ-որ ուժեղ հույզով, և այդ հուզավիճակը խանգարում է 
նրան ուշադրությունը կենտրոնացնելու բանավոր խոսքի ձևա-
կերպման վրա: Օրինակ` 

 
70) The event made headline news in the local 
paper. 
“Man of 80 marries girl of 21.” 
The man was in such great demand that it was 
arranged for him to hold a press conference 
when they returned from their honeymoon. 
“How often do you have sex?” shouted out one of 
the journalists. 
“Nearly every night,” replied the man. 
“Nearly on Monday, nearly on Tuesday, 
nearly on Wednesday…”  

(Sharpe 2004:130) 
 
71) A man comes home after a terrible round of 
golf, his worst ever. He plops down on the couch 
in front of the television, and tells his wife,“Get 
me a beer before it starts.”The wife sighs and 
gets him a beer. Fifteen minutes later, he says, 
“Get me another beer before it starts.” She looks 
cross, but fetches another beer and slams it 
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down next to him. He finishes that beer and a 
few minutes later says, “Quick, get me another 
beer, it’s going to start any minute.” 
The wife is furious. She yells at him “You’ve been 
out golfing all day! Is that all you’re going to do 
tonight? Drink beer and sit in front of that TV? 
You’re nothing but a lazy, drunken, fat slob, 
and furthermore . . .”  
The man sighs and says, “It’s started .. .”  

 <http://www.golfun.net/joke 44.htm> 
  

Օրինակները ցույց են տալիս, որ հույզը թուլացնում է ուշադ-
րությունը սեփական խոսքի նկատմամբ, և արտահայտության 
քերականական ձևակերպման նկատմամբ վերահսկողությունը 
դառնում է ոչ այնքան խիստ (Nearly on Monday, nearly on 
Tuesday, nearly on Wednesday…; You’re nothing but a lazy, 
drunken, fat slob, and furthermore . . . ): Անեկդոտների վերլու-
ծությունը ցույց է տվել նաև, որ տղամարդկանց ավելի բնորոշ է 
մեծ թվով հրամայական նախադասությունների կիրառությու-
նը, ինչպես երևում է վերջին անեկդոտի օրինակում (Get me a 
beer before it starts; Get me another beer before it starts; 
Quick, get me another beer, it’s going to start any minute): 

Մեր կողմից վերլուծված անեկդոտներում անավարտ նա-
խադասությունների գործածությունը կանանց խոսքում քանա-
կապես գերազանցում է տղամարդկանց խոսքում եղածներին 
(տե՛ս աղյուսակ 4):  

Կանանց և տղամարդկանց խոսքում տարատեսակ բառա-
զեղչումների, թերասույթների, բացթողումների, կիսատ նախա-
դասությունների պատճառ կարող են լինել և՛ անփույթ վերաբեր-
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մունքը լեզվի նկատմամբ, և՛ շտապողականությունը, խոսողի 
ավելորդ հուզականությունը, երբ նա չի գտնում անհրաժեշտ բա-
ռեր` միտքը ճշգրիտ ձևակերպելու համար:  

Այժմ քննարկենք անգլիական երգիծական խոսույթում 
կրկնություններին վերաբերող գենդերային տարբերություննե-
րի հարցը: Խոսքում հույզերի արտահայտման միջոցներից մեկը 
կրկնությունն է3: Հուզարտահայտչական այս որոշարկիչը կարելի 
է դիտարկել որպես բառերի դասավորության որոշակի կարգա-
տեսակ: Կրկնության օգնությամբ մեծանում է հուզական արտա-
հայտչականության աստիճանը, և խոսքում իրենց արտահայ-
տությունն են գտնում բազմաբնույթ հուզավիճակներ: 

Երգիծական խոսույթի նշյալ տարատեսակում տղամարդիկ 
օգտագործում են կրկնությունը որպես դադար` երկխոսության 
հաջորդ դրվագը մտածելու համար: Օրինակ` 

 
72) A man was walking along a California beach 
and stumbled upon an old lamp. He picked it up 
and rubbed it and out popped a genie. The genie 
said “OK. OK. You released me from the lamp, 
blah, blah, blah. This is the 4th time this month 
and I’m getting a little sick of these wishes so you 
can forget about three. You only get one wish! 
The man sat and thought about it for a while and 
said, “I’ve always wanted to go to Hawaii, but I’m 
scared to fly and I get very seasick. Could you 
build me a bridge to Hawaii so I can drive over 
there to visit?” The genie laughed and said, 
“That’s impossible! Think of the logistics of that! 
How would the supports ever reach the bottom of 
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the Pacific? Think of how much concrete . . how 
much steel!! No, think of another wish!” The 
man said OK and tried to think of a really good 
wish. Finally, he said, “I’ve been married and 
divorced four times. My wives always said that I 
don’t care and that I’m insensitive. So, I wish that 
I could understand women . . . know how they 
feel inside and what they’re thinking when they 
give me the silent treatment . . .know why 
they’re crying, know what they really want 
when they say, “nothing’ . . . know how to 
make them truly happy ...” The genie said, 
“You want that bridge with two lanes or four?”  

<http://lingualeo.com/ru/jungle/14593> 
73) The man was approached by the most 
beautiful sales girl he had ever seen. 
“Can I help you, Sir,” she said. “What would 
you like?” 
“What would I like...?” he mused. “I would like 
to take you away from all this. We would go to 
the most elegant restaurant in town, linger over 
the port and then head back to my place for soft 
lights, sweet music and mad passionate love.” 
He sighed, “That’s what I’d like, but what I need 
is a new shirt.” 

<http://hotjokes.net/what-would-you-like/> 
 

Վերոբերյալ օրինակում, զգալով բառի անհամարժեքությու-
նը անհատական զգացմունքին, խոսողը որակը փորձում է լրաց-
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նել քանակով (know how…, know why…, know what…, know 
how.., I would like.., what would I like?; What would you like?): 
Տղամարդկանց խոսքում շարահյուսական զուգահեռության 
կիրառությունը հետաքրքիր է այն առումով, որ հասցեագրողին 
հաջողվում է նախ՝ կարևորություն հաղորդել իր խոսքին՝ դրա-
նով իսկ առավելագույնս դյուրացնելով դրա ընկալումը հասցեա-
տիրոջ կողմից, երկրորդ՝ փոքր-ինչ այլ ձևով կատարել շեշտա-
դրումները կառույցի յուրաքանչյուր հատվածում:  

Կրկնությունը, պարունակելով հուզականության մեծ լիցք, 
տղամարդկանց խոսքում կարող է արտահայտել բազմազան 
հույզեր` վախ, անհանգստություն, տագնապ, զարմանք: Օրի-
նակ` 

 
74) A woman went to the doctor’s complaining of 
a total lack of energy. After being examined, he 
told her she was on the edge of a nervous 
breakdown and should give up cigarettes, gin 
and sex for 3 months. But after a week, the 
woman returned saying she was even closer to a 
breakdown if she couldn’t smoke.” 
“OK, have 5 cigarettes a day. It's never too soon, 
It's never too late.” 
Another week went by and she returned saying 
she missed her glass of gin so much, it helped to 
relax her. 
“OK, just one glass a day,” said the doctor. 
Two weeks later she returned again and before 
she could say anything, the doctor quickly 
interrupted. 
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“OK, OK, but only with your husband – there 
must be no excitement.” (վախ)  

 (Sharpe 2004:128) 
  

75) A man rushes out of his wife’s hospital room. 
“Doctor, doctor -- my wife’s been in a coma for 
several months, but when I just touched her left 
breast, she sighed!.” 
“That’s very encouraging,” says the doctor. “Go 
back and touch her right breast. See if she 
reacts.” 
A few minutes later, the man rushes out again: 
“Doctor, she moaned!” 
“Very good,” says the doctor. “Now try oral sex. 
She should certainly react to that!” 
Five minutes later, the man comes out back out, 
white as a sheet. “Doctor -- she died.” 
“No! What happened?” the doctor exclaims. 
“Well, doc,” the man says tearfully, “she 
choked. Love is an ideal thing, marriage a real 
thing.” (անհանգստություն) 

<http://laughter-fun-
humor.blogspot.com/2013/06/coma-

arousal.html> 
 

Բերված անեկդոտներում կրկնությունները կապված են ու-
ղեղի մտավոր գործունեության խախտումների և դրանից ծագող 
բարդությունների հետ` ընտրելու խոսքի հաջորդող բաղադրիչ-
ները: Կրկնությունները (OK, OK; Doctor, doctor; Nothing, 
nothing) վերոբերյալ անեկդոտներում հնարավորություն են 
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ընձեռում խոսողին հավաքելու մտքերը, մասամբ լրացնելու ան-
վճռականության դադարները: Վերոբերյալ անեկդոտներում 
տղամարդկանց խոսքում օգտագործվում են հակադրություն-
ներ (Love is an ideal thing, marriage a real thing; It's never too 
soon, It's never too late)՝ նկարագրվող իրադարձության հակա-
դիր բնութագիրը ստեղծելու նպատակով: Այդ հնարի բառային 
հիմքը կազմում են հականիշները, իսկ շարահյուսական հիմքը՝ 
զուգադիր կառույցները: Տղամարդկանց խոսքում հակադրու-
թյունը լայնորեն կիրառվում է հուզական-հոգեբանական ներ-
գործությունը ուժեղացնելու նպատակով:  

Դիտարկենք անեկդոտներ, որոնցում կրկնությունը կիրառ-
վում է այնպիսի իրավիճակներում, երբ խոսողը գիտակցաբար 
կամ անգիտակցաբար կրկնում է այն տարրերը, որոնք իր հա-
մար հուզական առումով գերիշխող են: Օրինակ` 

 

76) A man goes to the surgery feeling sick, but 
the doctor is unable to diagnose what’s wrong 
with him, so he takes some blood tests and tells 
him to return the following week. 
However, he’s too ill to leave the house so his 
wife goes along to get the results. 
“Oh dear, oh dear,” says the doctor, shaking 
his head, “it seems I have two patients by the 
name of Jack Brown, they’ve both had blood tests 
this week and the tests have been muddled up. It 
means your husband either has VD or 
Alzheimer’s disease.” 
The poor wife is very distressed. 
“What shall I do?” she asks. 
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“Don’t worry, it’s quite simple,” replies the 
doctor. 
“Take your husband on a long journey, go by 
bus and train, then leave him there and see if he 
can find his way home. If he does get home 
alright, then don’t let him fuck you.” (ան-
հանգստություն) 
<http://huduku.us/jokes/display_joke.php?jcat=1&
jid=392&logged_in_as=_> 

 
 77) “Doctor, doctor, I’m so worried,” said the 
anxious man. 
“Both my wife and I have black hair, but our 
son’s just been born with red hair. Do you think 
something funny has been going on?” 
“Not necessarily,” replied the doctor. “How 
many times do you have sex?” 
“About 5 times a year.” 
“Well, there’s your answer then, you’re just a 
little rusty.” (անհանգստություն) 

(Sharpe 2004:10) 
 

Տղամարդկանց խոսքում կրկնություններ ծնող պատճառնե-
րից է նաև օգնության խնդրանքով դիմելու ցանկությունը: Օրի-
նակ` 

 
78) A man was working on the sewage farm 
when he suddenly lost his footing and slipped in. 
“Help, fire, fire, fire!” he yelled. 
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In no time at all the fire engine responded. 
“Where’s the fire then?” asked the chief fire 
officer. 
“There isn’t one” replied the worker. “But if I’d 
shouted “shit, shit, shit, no one would have 
rescued me.” 

(Sharpe 2004:158) 
 

Տղամարդկանց խոսքում կրկնությունն օգտագործվում է 
նաև համաձայնություն հայտնելու, խոսողի կարծիքով որևէ կա-
րևոր միտք կամ խոսքի մի հատված առանձնացնելու, շեշտելու և 
զրուցակցի ուշադրությունը գրավելու ձգտումը: Ինչպես նաև կա-
րող են լինել կանխամտածված և ակամա կրկնություններ: Օրի-
նակ` 

 
79) The beautiful secretary of the president of a 
bank goes on a sight-seeing tour with a very rich 
African king who was a very important client. 
The client out of the blue asks her to marry him. 
Naturally, the secretary is quite taken aback. 
However, she remembers what her boss told her, 
...don’t reject the guy outright. So, she tries to 
think of a way to dissuade the businessman from 
wanting to marry her. So, after a few minutes, 
the woman says to the man, “I will only marry 
you under three conditions. First, I want my 
engagement ring to be a 75-carat diamond ring 
with a matching 200-carat diamond tiara.” The 
African king pauses for awhile. Then, he nods his 
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head and says, “No problem!! I have. I have.” 
Realizing her first condition was too easy the 
woman says to the man, “I want you to build me 
a 100-room mansion in New York. As a vacation 
home, I want a chateau built in the middle of the 
best wine country in France.” The African king 
pauses for awhile. He whips out his cellular 
phone and calls some brokers in New York and 
in France. He looks at the woman, nods his head 
and says, “Okay, okay. I build. I build.” 
Realizing that she only has one last condition, 
the secretary knows that she’d better make this a 
good one. She takes her time to think and finally 
she gets an idea. A sure-to-work condition. She 
squints her eyes, looks at the man and says, 
rather coldly, “Since I like sex, I want the man I 
marry to have a 14-inch penis.” The man seems 
a bit disturbed. He cups his face with his hands 
and rests his elbows on the table, all the while 
muttering in African dialect. Finally, after what 
seemed like forever, the king shakes his head, 
looking really sad, and says to the woman, 
“Okay, okay. I cut. 
I cut.” (համաձայնություն)  

<http://www.native-english.ru/anecdotes/1000> 
 

Վերը նշված օրինակում կրկնությունը հուզականության ուժ-
գին արտահայտման շարահյուսական ձև է: Այսօրինակ նախա-
դասություններում (“I have. I have”; “Okay, okay”; “I build. I 
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build”), որպես կանոն, առաջին պլան է մղվում տեղեկատվու-
թյան հուզական կողմը, այսինքն` առաջին հերթին դրանցում 
արտահայտվում են խոսողի հուզվածությունը, նրա հուզական 
վերաբերմունքը և առարկաներին տված գնահատականը:  

Նկատվում է նաև, որ բառերը և դրանց կրկնությունները, 
տղամարդկանց և կանանց կողմից օգտագործվում են համա-
պատասխան մթնոլորտ ստեղծելու և ցանկալի ազդեցության 
հասնելու համար: Կանանց խոսքում մշտապես հնչում է ատելու-
թյան (hatred) թեման: “Hate” բառը շարունակ կրկնվելով տար-
բեր ոճական հնարների միջոցով (հատկապես համեմատություն-
ներում, օրինակ՝ հate like poison; հate is like a great grief; hate 
is like a death; hate is like a fire, hate is like a snake)՝ բացա-
հայտում է կանանց և տղամարդկանց հարաբերությունները՝ որ-
պես չընդհատվող պայքար, որտեղ սերը հաճախ վերածվում է 
ատելության: Նման համեմատությունների օգնությամբ փո-
խանցվում են խոսողի ծանր վիճակը և նրա փոթորկվող զգաց-
մունքները: Շնորհիվ համեմատությունների օգտագործման՝ 
տղամարդիկ և կանայք հաղորդում են սիրո և ատելության փո-
փոխական բնույթը, որը մարդկանց հարաբերությունների էու-
թունն է: Հուզական երանգավորմամբ կրկնությունները բազմա-
բնույթ են. դրանք կանանց խոսքում կարող են արտահայտել 
ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հույզեր` ան-
հանգստություն, ուրախություն: Օրինակ` 

 
80) A young boy walked into a bar and asked for 
a bottle of beer and 20 fags. 
“Now, now,” smiled the barmaid, wagging her 
finger. “Do you want to get me into trouble?” 



 
 

151 

He replied, “Not at the moment, I just want my 
beer and fags.” (ուրախություն) 

<http://jokeforadult.blogspot.com/> 
 

81) Two women talking over the garden wall. 
The first said “It’s no good Julie, I’m at my wits 
end. I can’t stand the sight of George any longer. 
He treats me like shit, he’s never at home, he just 
uses the place as an hotel and I know he’s 
shagging everyone in sight. It’s had a terrible 
effect upon me, I’ve already lost stone in weight.
  
“Leave him Sylvia, leave him today and take 
him for everything you can,” replied her 
outraged friend. 
“Oh I will, I will, but first I’ve just got to lose 
another half stone.” (անհանգստություն) 

<http://hotjokes.net/terrible-effect/>  
 

Վերոբերյալ օրինակներում գործ ունենք կանանց գերզգա-
յական խոսքի հետ, որտեղ կրկնությունները (“Now, now”; 
“Leave him Sylvia, leave him”; “Oh I will, I will”), արտահայտե-
լով մի ամբողջ շարք հույզեր, վկայում են խոսողի հուզավիճակի 
մասին և օգնում են կերպարի ենթագիտակցության մեջ բացա-
հայտել նրբագույն, հաճախ չգիտակցված հուզավիճակներ: 

Տղամարդկանց խոսքում կրկնության գործածությունը քա-
նակապես գերազանցում է կանանց խոսքում օգտագործվածնե-
րի թիվը (տե՛ս աղյուսակ 4), որը, մեր կարծիքով, կարող է բա-
ցատրվել հույզերի հոսքի լարվածությամբ և սեփական խոս-



 
 

152 

քային միջոցների անվերահսկելիությամբ: Վերը նշված վերջին 
անեկդոտում կիրառվում է համեմատության ոճական հնարը (He 
treats me like shit)՝ իրադարձության մասնակցին պատկերավոր 
նկարագրելու համար: Համեմատությունը՝ որպես ոճական 
հնար, բավականին գործուն միջոց է՝ անգլիական երգիծական 
խոսույթում զանազան հույզեր արտահայտելու համար: Այդ ոճա-
կան հնարի առանձնահատկությունը անսպասելիության ու ինք-
նատիպության էֆեկտն է, որին խոսողը հասնում է առաջին հա-
յացքից ընդհանուր ոչինչ չունեցող առարկաների համեմատու-
թյան շնորհիվ: Անգլիական երգիծական խոսույթի վերլուծությու-
նը ցույց է տալիս, որ այդ ոճական հնարը առավել հաճախ հան-
դիպում է կանանց խոսքում: Ընդ որում, տղամարդկանց խոս-
քում համեմատությունները օգտագործվում են as, as if շաղկապ-
ներով, իսկ կանանց խոսքում՝ like շաղկապով: Like շաղկապով 
համեմատությունը կարելի է բնութագրել որպես ձևով կամ հատ-
կանիշով և իմաստով նման երևույթների անմիջական հակադ-
րություն: Like շաղկապով կառուցվող համեմատությունների փո-
խարեն as, as…as, as if, as though, remind of, give appearance 
of և այլ համեմատական կառույցների գործածությունը մատ-
նանշում է այն փաստը, որ համեմատվող կողմերի միջև կա 
միայն արտաքին որոշ նմանություն: Դա տեղի է ունենում այն 
պատճառով, որ նրանք պահպանում են առարկայական իմաս-
տը, որն էլ նմանության աստիճանը թուլացնում է: Նշված համե-
մատական կառույցները բոլորովին այլ շարահյուսական դեր 
ունեն՝ ի տարբերություն like շաղկապով կազմվող նախադասու-
թյունների: Օրինակ՝ as if կառույցը սովորաբար գործածվում է 
գոյ.+բայ կառույցից առաջ՝ խոսքին որոշակի երանգ հաղորդելու 
համար: Շատ հաճախ as though կառույցը կարող է գործածվել 
as if կառույցի փոխարեն: Մեր կատարած վերլուծության հիման 
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վրա կարելի է հաստատել, որ like շաղկապով համեմատություն-
ները առավել հաճախ են հանդիպում անգլիական երգիծական 
խոսույթում:  

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում խոսողի հու-
զավիճակի ձևավորման մեջ առանձնահատուկ տեղ ունեն նաև 
բացականչական նախադասությունները:  

Ցանկացած բացականչական նախադասություն ունի 
առնվազն երկու փոխկապակցված խնդիր. մի կողմից` տեղեկու-
թյուն փոխանցելը, տեղեկատվություն հայցելը, գործողության 
դրդելը, մյուս կողմից` խոսողի հուզավիճակն արտահայտելը: 
Բացականչական հնչերանգը հնարավորություն է տալիս արտա-
հայտելու ոչ միայն խոսքի ընդհանուր հուզական երանգավորու-
մը, այլև անձնական վերաբերմունքի բոլոր նրբերանգներն ու 
մանրամասները: Օրինակ` 

 
82) A couple attended marriage counseling to 
resolve communication problems. The fighting 
and bickering during the session was so bad that 
the counselor called for a time out and told them 
he was ending the session early but had an 
assignment for the husband. 
“John,” the marriage counselor said, “you’re an 
athletic guy… here’s what I want you to do. I 
want you to jog 10 miles everyday for the next 30 
days. At the end of the 30 days call me and let 
me know how things are going.” 
John agreed. 
At the end of the 30 days, John called the 
marriage counselor very excited. “I did just as 
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you said and I have never felt better in my 
life!” he exclaimed over the phone. 
“Great!” replied the counselor, “ And how’s 
your wife?” 
John paused and then replied with agitated 
dismay, “How should I know, I’m 300 miles 
from home!”  
<http://www.ajokeaday.com/BuscarChiste.asp?pal

abra=exclaimed> 
 

83) A man buys a lie detector robot that slaps 
people who lie. He decides to test it at dinner. He 
asks his son, “Son, where were you today during 
school hours?” “At school.” The robot slaps the 
son. “Okay, I went to the movies!” The father 
asks, “Which one?” “Harry Potter.” The robot 
slaps the son again. “Okay, I was watching 
porn!” The father replies, “What? When I was 
your age I didn’t even know what porn was!” 
The robot slaps the father. The mom chimes in, 
“Haha! After all, he is your son!” The robot 
slaps the mother... 

 <http://www.laughfactory.com/jokes/family-
jokes/2> 

 
Վերոբերյալ բացականչական նախադասությունների օրի-

նակներում (“I did just as you said and I have never felt better 
in my life!”; “Great!”; “How should I know, I’m 300 miles from 
home!”; “Okay, I went to the movies!”; “When I was your age I 
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didn’t even know what porn was!”; “Haha! After all, he is your 
son!”) արտահայտվում է խոսողի հուզական վերաբերմունքը: 
Հուզարտահայտչական տարրեր պարունակող նախադասու-
թյունների ընդհանուր հատկանիշը հատուկ հնչերանգն է, որը 
բազմակողմանի խոսքաձև է և երանգավորում է հուզական խոս-
քը` թույլ տալով տարբերել այն ոչ հուզական խոսքից: Բացա-
կանչական հնչերանգը հնարավորություն է ընձեռում արտահայ-
տելու ոչ միայն խոսքի ընդհանուր հուզական գունապնակը, այլև 
անձնական վերաբերմունքի բոլոր երանգները: Գրավոր խոս-
քում այն արտահայտվում է բացականչական նշանով: Քանի որ 
մեր հետազոտությունն իրականացրել ենք գրավոր անեկդոտնե-
րի հիման վրա, բացականչական նշանը ծառայել է որպես նա-
խադասության հուզարտահայտչականության գլխավոր ցուցիչ: 

Հարկ է նշել, որ կանայք, գնահատելով առարկան, նա-
խընտրում են օգտագործել what/such դերանուններով բացա-
կանչական արտահայտություններ, քանի որ այդպիսի կառույց-
ներն առավել արտահայտիչ են առարկայական տիպի այլևայլ 
գնահատողական կառույցների շարքում: Նման գնահատական-
ներում հատկանիշը, որպես կանոն, ուղղված է դեպի գնահատ-
ման սանդղակի դրական բևեռը, քանի որ նմանօրինակ կա-
ռույցներն ավելի շուտ ենթադրում են խոսողի դրական հույզերը: 
Տղամարդկանց և կանանց խոսքում how բառով կառույցների 
գործառության հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ նման կա-
ռույցների գերակշիռ մասը իր ուրույն տեղն է գտնում կանանց 
երկխոսություններում: Կանանց խոսքին ավելի շատ են բնորոշ 
այնպիսի բացականչական արտահայտություններ, ինչպիսին են` 
How wonderful; How beautiful; How funny; What a shame:  

Հայտնի է, որ կնոջ հագեբանությունը տարբերվում է տղա-
մարդու հոգեբանությունից, ուստի պատահական չէ, որ նրանց 
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խոսքը ունի իր առանձնահատկությունը: Կինն առանձնանում է 
աշխարհի հանդեպ ունեցած իր հոգեբանական հայացքի ինք-
նատիպությամբ: Կանանց խոսքը տարբերվում է տղամարդու 
խոսքից միայն կանացի խառնվածքին բնորոշ զգացմունքայնու-
թյամբ, առանձնահատուկ ընկալունակությամբ: Օրինակ`  

 

84) On their first evening in their new home the 
bride went in to the kitchen to fix drinks. Five 
minutes later she came back into the living room 
in tears. 
“What’s the matter, my angel?” asked her 
husband anxiously. 
“Oh, Steven! She sobbed, “I put the ice cubes 
in hot water to wash  
themand now they’ve disappeared!” (տխրու-
թյուն)  
<http://www.ajokeaday.com/Clasificacion.asp?ID

=48&Pagina=24> 
 

85) A man kills a deer and takes it home to cook 
for dinner. Both he and his wife decide that they 
won’t tell the kids what kind of meat it is, but will 
give them a clue and let them guess. The dad 
said, “Well it’s what Mommy calls me 
sometimes.” The little girl screamed to her 
brother, “Don’t eat it. It’s an asshole!” (վախ) 

<http://jokes4us.com/animaljokes/deerjokes.html> 
 

Վերը նշված բացականչական նախադասությունների օրի-
նակներից (“Oh, Steven!”, “I put the ice cubes in hot water to 
wash them and now they’ve disappeared!”; “Don’t eat it. It’s an 
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asshole!”) կարելի է հասկանալ, որ հաղորդակցային տիպի ցան-
կացած նախադասության բացականչական տարբերակը կարող 
է արտահայտել զանազան հույզեր: Խոսողի զանազան հույզերը 
(ուրախություն, զարմանք, զայրույթ, վրդովմունք, տխրու-
թյուն և այլն) արտահայտող բացականչական արտահայտու-
թյուններ արձանագրվել են հատկապես կանանց խոսքում (տե՛ս 
աղյուսակ 4):  

Անգլիական երգիծական խոսույթում կանայք և տղամար-
դիկ իրենց զայրույթը արտահայտում են հետևյալ բացականչա-
կան նախադասություններով՝ It’s awful! (Կ); It’s terrible (Կ); It’s 
dreadful (Տ); It’s hօrrible (Տ); It’s monstrous (Տ); It’s absurd (Տ); 
It’s too awful for words (Կ); What a cheek (Տ); Such a Nosy 
Parker (Կ); There you go again (Տ); I like that (Տ); You are a 
limit (Կ); It’s the last straw (Կ) և այլն): 

Անգլիական երգիծական խոսույթում կանայք ավելի շատ են 
օգտագործում հարցական նախադասություններ (տե՛ս աղյու-
սակ 4): Նրանք հարցեր են տալիս, քաջալերում են զրուցակցին 
և խրախուսում են զրույցը հակիրճ պատասխաններով: Տղա-
մարդիկ, ընդհակառակը, հաճախ են ընդհատում զրուցակցին, 
հակված են չհամաձայնելու խոսընկերոջ հետ, անտեսելու զրու-
ցակիցների խոսքերը, ավելի խիստ են վերահսկում զրույցի թե-
ման, հակված են ուղղակիորեն արտահայտելու իրենց կարծիքը: 
Կանայք խուսափում են զրույցի ընթացքում խոսքային մակար-
դակում բաց մրցակցությունից (որպես կանոն՝ նրանց մրցակցու-
թյունն ավելի քողարկված է), սպասում են քաջալերման կամ հա-
վանության նշանների, քանի որ իրենք էլ են հետաքրքրության և 
ուշադրության նշաններ ցույց տալիս: Հարցերը, որպես կանոն, 
կանայք տալիս են զրույցը շարունակելու նպատակով: Զրուցակ-
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ցի կարծիքի հետ անհամաձայնությունը կինը ավելի հաճախ ար-
տահայտում է լռությամբ, այլ ոչ թե բացահայտ բարձրաձայն բո-
ղոքով:  

Անգլիական երգիծական խոսույթում կինը անհամեմատ ա-
վելի շատ է դառնում երկխոսության նախաձեռնող, քան տղա-
մարդը: Որպես կանոն՝ կանայք երկխոսությունը սկսում են նե-
րածական բնույթի արտահայտություններով, որոնց նպատակը 
ոչ թե իրենց մտադրությունն ուղղակիորեն հայտնելն է, այլ զրու-
ցակցի հետ հուզական շփում հաստատելը: Կանանց առաջին 
ռեպլիկը մեծ մասամբ հարց է պարունակում: Օրինակ՝ 

 

86) Hillary Clinton goes to her doctor for a 
physical, only to find out that she’s pregnant! 
She is furious. Here just became the senator of 
New York and this has happened to her. She gets 
Bill on the phone and immediately starts 
screaming: “How could you have let this 
happen? Why have you done it? 
With all that’s going on right now, you go and 
get me pregnant! How could you??!!! I can’t 
believe this! I just found out I am five weeks 
pregnant and it is all your fault!!! Your fault!!! 
Well, what have you got to say???” 
There is nothing but dead silence on the phone. 
She screams again, “Did you hear me??!!” 
Finally she hears Bill’s very, very quiet voice. In a 
barely audible whisper, he says, “Who is this?”  
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<http://www.joke-of-the-day.com/jokes/hillary-
clinton-gets-pregnant> 

 
Վերոբերյալ անեկդոտի օրինակում կնոջ հարցական հնչե-

րանգը (“How could you have let this happen?”; “Why have 
you done it?”; “How could you??!!!”; “What have you got to 
say???”; “Did you hear me??!!”) ստիպում է տղամարդուն պա-
տասխանել՝ դրանով իսկ դուրս հանելով նրան ներքին երկխո-
սության վիճակից: Երկխոսություն սկսելով՝ կինն անմիջապես 
ի ցույց է դնում ստեղծված իրավիճակում ուղենիշներ գտնելու 
անհրաժեշտությունը: Կանայք իրենց խոսքի զարգացած լինե-
լու շնորհիվ չեն ընդունում լեզվական տարրական լուծումներ և 
նախընտրում են փնտրել ասվածի գաղտնի ենթատեքստը, ան-
գամ եթե այն գոյություն չունի: Երկխոսության ժամանակ կինը 
հետապնդում է երկու նպատակ՝ ստեղծել նախադրյալներ 
կոնկրետ գործնական արդյունքի հասնելու համար և կառուցել 
հուզական հաղորդակցման մեխանիզմ: Կանայք սկսում են 
խոսակցությունը ոչ թե անմիջապես գլխավորից, այլ մանր, 
աննշան մանրամասներից: Անգլիական երգիծական խոսույ-
թում կանայք ավելի հաճախ դիմում են անուղղակի խնդրանք-
ներով և, որպես կանոն, խուսափում են հրամայական նախա-
դասություններ օգտագործել իրենց խոսքում: Նրանք հակված 
են ավելի մեղմ ձևերի կիրառությանը (What about…; Let’s…; 
I’d like…; Why don’t we…; I’d prefer…; I’d rather…; Would 
you mind…?; Shall we… և այլն): Իսկ տղամարդիկ իրենց խոս-
քում դիմում եմ սպառնալիքի և նախատինքի (If you dare…; If 
I catch you…; Did you hear me…; I’ll give it hot to you; I 
won’t have it… և այլն): Կանայք նաև ավելի հաճախ են ներո-
ղություն խնդրում և ափսոսանք հայցում, նույնիսկ այնտեղ, 
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երբ դրա կարիքը բոլորովին չկա (I am sorry indeed; I am 
really sorry; So sorry; I beg your pardon; Forgive me; Do 
forgive me; Give my excuses to….please; I’m afraid…; Excuse 
me; Sorrry to interrupt (intrude, interfere), but could you …; 
It’s a pity; I must apologize to… և այլն): Անգլիական երգիծա-
կան խոսույթում կանանց բնորոշ է խնդրանքի զանազան ձևե-
րի արտահայտում ( Be so kind as to....; Be good enough to…; 
I should be much obliged…; Please don’t…; Will (Would) you 
please…; Would you mind not… և այլն): Կանանց խոսքին 
բնորոշ է նաև ուշադրություն գրավելու նպատակով Yes, Well 
բառերի կիրառությունը (հնարավոր է դրանք կրկնվեն նախա-
դասության մեջ), քանի որ լինելով ուշադրություն հրավիրող 
պարզագույն նշաններ՝ դրանք խթանում են զրույցը: Կինը 
ավելի շատ է զուգակցում իր պահանջները քաղաքավարու-
թյան տարբեր ձևերի կիրառությամբ: Մինչդեռ տղամարդու 
համար խոսակցության գլխավոր նպատակը տեղեկատվա-
կանն է, նրա համար կարևոր է, թե ինչ և ինչի մասին է աս-
վում, այլ ոչ թե ինչպես է ասվում, այսինքն՝ նրա համար կա-
րևոր է զրույցի գործնական նպատակը: Տղամարդկանց խոսքն 
ավելի հակիրճ է, քան կանանցը, քանի որ տղամարդն ավելի 
կտրուկ է դատողություններում: Կանայք սիրում են նույն հար-
ցը կրկնել և քիչ են ընդհատում զրուցակցին. նրանք հաճախ 
անավարտ են թողնում իրենց հարցը կամ խոսքը: Կնոջ պատ-
մածում հիմնականը ոչ այնքան իրադարձության արտաքին, 
օբյեկտիվ ուրվապատկերն է, որքան իր ապրումների, հույզերի 
բացահայտումը: Այսինքն՝ ամբողջ խոսքը կառուցվում է այն-
պես, որ կինը ձգտում է ներգրավել զրուցակցին (տղամարդուն) 
իր հուզապրումների աշխարհ:  
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Անգլիական երգիծական խոսույթում տղամարդիկ հակված 
են մենախոսական շփման. ա) տղամարդկանց խոսքում նկատե-
լի են մենախոսություններ սոցիալական թեմաներով, բ) գործնա-
կան-պաշտոնական շփման իրավիճակում տղամարդկանց խոս-
քը հակիրճ է, գ) տղամարդկանց համար մենախոսության հա-
կիրճությունը տեղեկատվությունը գնահատելու չափանիշ է: 
Տղամարդկանց երկխոսությունը ևս հակիրճ է, քանի որ նրանք, 
որպես կանոն, զրույցի ընթացքում օգտագործում են ձևով կարճ 
և իմաստով տարողունակ կառույցներ: Նրանք ձգտում են ար-
տահայտման ձևի կառուցվածքի պարզեցմանը: Նույնիսկ այն 
դեպքում, երբ ավելի լավ է գործածել ընդարձակ նախադասու-
թյուն, տղամարդիկ այն բաժանում են մի քանի մասի: Իսկ կա-
նանց խոսքում առկա են մեծ թվով միջանկյալ բառեր, որոշիչ-
ներ, պարագաներ, դերանվանական ենթականեր և լրացումներ: 
Կանանց խոսքը նաև աչքի է ընկնում բարդ նախադասություն-
ների հաճախակի օգտագործմամբ, հարցական և բացականչա-
կան, կետադրական նշանների օգտագործման մեծ հաճախա-
կանությամբ: Կանանց հուզականությունը արտահայտվում է 
առաջին հերթին տեքստի շարահյուսական մակարդակում՝ նա-
խադասության համասեռ անդամների, միակազմ անվանական 
նախադասությունների օգտագործմամբ, բարդ շաղկապներով 
կամ անշաղկապ նախադասությունների գերակշռությամբ: Կա-
նանց խոսքի մյուս առանձնահատկությունը ընդհատ-ընդհատ 
շարադրանքն է և կարճ բառակապակցությունների օգտագոր-
ծումը: Այդ բոլոր միջոցները կոչված են արտահայտելու կնոջ 
ալեկոծված, հաճախ ծայրաստիճան զգայական և հուզական վի-
ճակը, խոսքի և գործողությունների սրընթաց հոսքը, նրա՝ իր 
պատմածի մեջ ինչ-որ կարևոր բան բաց թողնելու մտավախու-
թյունը:  
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 Տղամարդկանց խոսքը ավելի գրքային է, քան կանանց 
խոսքը, ավելի բարդ է շարահյուսորեն և ավելի հագեցած մտա-
վոր առումով, բայց ոչ հուզականորեն: Տղամարդիկ իրենց խոս-
քում ավելի հաճախ կիրառում են ստորադասական, քան թե հա-
մադասական շարահյուսական կապակցություններ: Ընդ որում, 
նրանք ավելի հաճախ են գործածում ժամանակի, տեղի ու նպա-
տակի պարագաներ, մինչդեռ կանանց խոսքում հիմնականում 
գերակշռում են աստիճանի ու զիջման պարագաներ: Տղամարդ-
կանց նախադասությունները սովորաբար ունենում են ներածա-
կան մաս, հստակորեն շարադրվում է էությունը և ներկայացվում 
հետևություններ: Կինն իր խոսքը առաջ է տանում մի քանի ու-
ղիով, նրա խոսքի կառուցվածքը բազմապլան է: Կանայք սկսում 
են պատմությունը ոչ թե գլխավորից, այլ մանր, աննշան մանրա-
մասներից, ինչը տղամարդուն հաճախ նյարդայնացնում է:  

Խոսողի կամ գրողի սեռը անդրադառնում է խոսքային մի-
ջոցների գործածության վրա: Կյանքի նկատմամբ իր հայեցակե-
տը արտահայտելով՝ խոսողը իր խոսքում ամբողջովին բացա-
հայտում է իրեն: Խոսողի աշխարհայացքը բնութագրվում է որ-
պես նրա գաղափարական, գեղագիտական, գիտակցական 
դիրքորոշում: Ձգտելով հասկանալ լեզվի առանձնահատկությու-
նը՝ հետազոտողը չի կարող հաշվի չառնել խոսողի աշխարհա-
յացքի հնարավոր ազդեցությունը, քանի որ այն արտացոլվում է 
պատկերավոր միջոցների ընտրության և դրանց գործածության 
մեջ: Հետազոտողը չի կարող նաև հաշվի չառնել ազգային ինք-
նատիպությունը, քանի որ խոսողի վրա ազդում է ազգային մշա-
կույթը; Ազգային առանձնահատկությունները բնորոշում են նրա 
ճաշակը, նախասիրությունները, կարծրատիպերը: Իհարկե 
իրենց խոսքում տղամարդիկ և կանայք գործածում են իրենց 
մայրենի լեզուն և ազգային մշակույթի ողջ հարստությունը: Տղա-
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մարդկանց և կանանց խոսքի տարբերությունների ուսումնասի-
րության ոչ պակաս կարևոր նախադրյալներից է նրա հասարա-
կական նկարագիրը: Լինելով հասարակության անդամ՝ յուրա-
քանչյուր մարդ միշտ գտնվում է հասարակական դիրքորոշման 
ազդեցության տակ: Հետևաբար կասկած չի հարուցում այն 
փաստը, որ հատկապես սոցիալական իրականությունն է ձևա-
վորում մարդու գաղափարական հայեցակետը: Ուստի հասկա-
նալի է, որ մարդու կապը հասարակության, որոշակի հասարա-
կական միջավայրի հետ չի կարող չարտահայտվել նրա խոս-
քում: Մարդու խոսքի վրա անդրադառնում են նաև նրա հոգեֆի-
զիոլոգիայից սկիզբ առնող զուտ կենսաբանական բնույթի գոր-
ծոնները: Մարդու հոգեբանությունը ձևավորվում է սոցիալական 
կարծրատիպերի և ֆիզիոլոգիական գործոնների ազդեցու-
թյամբ: Մարդու հոգեբանական առանձնահատկությունն ուսում-
նասիրելիս կարևոր է հաշվի առնել նրա միջավայրի ազդեցու-
թյունը, որը միշտ հագեցած է էթնիկական բարդ ավանդույթնե-
րով, սոցիալական նորմերով և կարծրատիպերով: Եվ այս ամե-
նը ձևավորում է մարդու հուզական բնութագիրը, որը թույլ է տա-
լիս հասկանալ դրդապատճառների, շարժառիթների և գերա-
կշռող պահանջմունքների ի հայտ գալը: Կանանց և տղամարդ-
կանց աշխարհայացքների տարբերությունները զգալիորեն ազ-
դում են հաղորդակցության վրա, որը հնարավոր չէ դիտարկել 
լեզվից անջատ, քանի որ լեզվի և ուղեկից այլ նշանային համա-
կարգերի միջոցով է արտահայտվում աշխարհայացքը, հետևա-
բար և գենդերային առանձնահատկությունները:  

Շարահյուսական մակարդակում լեզվական անհատի գեն-
դերային առանձնահատկությունների վիճակագրությունը ներ-
կայացնենք աղյուսակում (աղյուսակը Ա.Տ. Կնյազյանի): 
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Աղյուսակ 4 
Շարահյուսական միջոցները կանանց և տղամարդկանց խոսքում 

 

 Կանայք Տղամարդիկ 

Զեղչված կառույցներ 30% 70% 

Փոխակերպված կառույցներ 65% 35% 

Անավարտ նախադասություններ 60% 40% 

Կրկնություն 20% 80% 

Բացականչական նախադասություններ 70% 30% 

Հարցական նախադասություններ 60% 40% 

 
 Լեզվական նյութի հիման վրա կարելի է ենթադրել, որ 

անգլիական կենցաղային անեկդոտներում, ըստ գենդերային 
գործոնի, հուզարտահայտչական տարրեր պարունակող շարա-
հյուսական միջոցների իրացման քանակական տարբերություն-
ները կանանց և տղամարդկանց խոսքում մեծ են: Գենդերային 
հատկանիշ կրող լեզուն ամրագրում է անձի հաղորդակցային 
վարքագիծը՝ համաձայն տվյալ լեզվամշակույթում ընդունված և 
դրան բնորոշ որոշակի նորմերի և գնահատականների:  

Կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ լեզվա-
բանական նկարագրությամբ գենդերային չափորոշիչը հաշվի 
առնելը թույլ է տալիս ավելի լավ հասկանալ ինչպես լեզուն, այն-
պես էլ հասարակությունը: Դրա արդյունքները իրենց նպաստն 
են բերում գենդերի հետազոտման փոխլրացնող մեթոդաբանու-
թյան համակարգված, գիտականորեն հիմնավորված համակար-
գի մշակմանը, նպաստում են լեզվի՝ որպես սոցիալական իրա-
կանության կառուցակցման միջոցի մասին պատկերացումների 
խորացմանը և գենդերային լեզվաբանության տեսական ու մե-
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թոդաբանական հենքի ամրապնդմանը՝ որպես լեզվի մարդա-
կենտրոն ուսումնասիրման ամենահեռանկարային և առաջնային 
ուղղություններից մեկը: Սեռի գործոնը կենսաբանորեն, հոգեբա-
նորեն, սոցիալապես և մշակութային առումով ազդում է ճանա-
չողական ոլորտի վրա, ինչպես և վարքագծի, ընկալման և լեզվի 
կիրառման վրա:     

  
 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Լեզվական անհատն այն միջանցիկ գաղափարն է, որ թա-
փանցում է լեզվի բոլոր բնագավառները և միաժամանակ վերացնում է 
մարդուն ուսումնասիրող գիտակարգերի միջև սահմանները, քանի որ 
անհնար է ուսումնասիրել մարդուն նրա լեզվից դուրս (Караулов 
1987:3):  

2. Վ. Գ. Գակը, առանձնացնելով նախադասության մեջ բառերի 
շարադասության իմաստաբանական, շարակարգային և իմաստատար-
բերակիչ գործառույթները, տարբերակում է նաև հուզարտահայտչա-
կան գործառույթը, որի դեպքում առաջին պլան է մղվում այն, ինչ հու-
զականորեն և հոգեբանորեն ավելի կարևոր է (Гак 2000): 

3. Շ. Բալլին կրկնության դերը հուզական խոսքում կապում է 
հուզական ազդակների հետ, որոնք արտահայտվում են խոսքում. այդ 
ազդակները արտահայտվում են այնպես, որ միտքը կրկնվում է համա-
պատասխան քանակությամբ. որքան մղումներ կան, այնքան էլ կրկնու-
թյուններ (Балли 1961:124): 



 
 

166 

ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 
ՈՉ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԱԽՈՍՔԱՅԻՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՐՊԸ 
ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ 

 
5.1. ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՀՈՒԶԱԶԳԱՑԱԿԱՆ 
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

 
Հասարակության անդամների միջև հաղորդակցությունը ոչ 

միայն նպատակաուղղված է, այլև իրավիճակային կողմնորոշում 
ունի, որը կապված է խոսողի և խոսակցի անձերի հետ: Հաղոր-
դակցման գործընթացին ամենաանմիջական մասնակցություն 
են ունենում բազմաթիվ գործոններ` բնախոսական, հանրային, 
որոնք լրացուցիչ տեղեկատվություն են կրում հասցեատիրոջ վե-
րաբերյալ: Հաղորդակցությունը դիտարկվում է ոչ միայն որպես 
տեղեկատվության խոսքային փոխանակման գիտակցված, բա-
նականորեն ձևակերպված ակտ, այլև անմիջական հուզական 
շփում մարդկանց միջև: Այսպիսով՝ հաղորդակցությունը ոչ թե 
զուտ լեզվական, այլ գործաբանական-հոգեկան-լեզվական կարգ 
է: Առանց խոսքի իրականացվող ցանկացած շփում համարվում 
է ոչ խոսքային և հարախոսքային հաղորդակցություն: Զգաց-
մունքները, ինչպես տեղեկատվությունը, կարող են հաղորդվել 
մեկ կամ մի քանի ոչ խոսքային և հարախոսքային միջոցներով: 
Դա հենց հաղորդակցության այն մասն է, որը մենք չենք գի-
տակցում, բայց որը գլխավորն է ցանկացած շփման ժամանակ: 

Սույն գլխում անգլիական կենցաղային անեկդոտներում 
հետազոտության են ենթարկվում տղամարդկանց և կանանց 
խոսքում հուզարտահայտչական միջոցները հետևյալ մակար-
դակներում. 
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Հաղորդակցության ոչ խոսքային մակարդակ. 
 շարժաբանության (կինետիկ) միջոցներ (դիմախոսու-

թյուն ու ժեստեր), 
 շոշափողական (տակեսիկա) միջոցներ (ձեռքսեղմում, 

համբույր, ծափ, ուսին կամ մեջքին թփթփացնել): 
Հաղորդակցության հարախոսքային մակարդակ. 
 ձայնի ուժգնություն (շշուկ, բղավոց),  
 լաց, 
 լռություն,դադար,  
 ծիծաղ, քմծիծաղ, 
 հոգոց:  
 
Ոչ խոսքային հաղորդակցությունը այնքան էլ կուռ կառուց-

վածք չունի, ինչպես խոսքայինը: Գոյություն չունեն տարածում 
գտած բառարաններ և ժեստերի, դիմախոսության դասավանդ-
ման կանոններ, որոնց օգնությամբ մենք ի վիճակի լինենք 
միանշանակորեն հաղորդելու մեր զգացմունքները: Դրանք հա-
ղորդելը կախված է բազմաթիվ գործոններից և հաճախ տեղի է 
ունենում ոչ միանշանակ ձևով: Բոլոր արտալեզվական գործոն-
ները օժանդակ դեր են կատարում շփվելիս: Հարկավոր է ոչ 
խոսքային լեզվին դասել նաև արտահայտչական շարժումները, 
որոնք խոսողի ներքին հուզավիճակի մասին են ազդարարում:  

Ոչ խոսքային շփումը կարող է լրացնել կամ ուժեղացնել բա-
ռային շփումը, կամ հակասել դրան ու թուլացնել( տե՛ս Henley, 
La France 1984; Рюкле 1996): Թեպետ ոչ խոսքային շփումը հա-
ճախ անգիտակցական գործընթաց է, ներկայումս այն բավակա-
նաչափ լավ ուսումնասիրված է և անհրաժեշտ արդյունքի հաս-
նելու համար հաջողությամբ կարող է վերահսկվել: 
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Արտահայտչական շարժումները որոշակի անհրաժեշտ գոր-
ծառույթ են կատարում, իսկ ավելի ճիշտ` շփման գործառույթ: 
Դրանք միաժամանակ հաղորդման և ներգործման միջոցներ են. 
դա ասես խոսք է, որը չունի բառեր, բայց լի է արտահայտչակա-
նությամբ: Արտահայտչական շարժման խորհրդանշանակությու-
նը ի հայտ է գալիս շփման փորձի երկարատև կուտակման ըն-
թացքում: Շարժումների ձևերն ու տեսակներն ամրագրվում են 
այն հասարակական միջավայրի կողմից, որին մենք պատկա-
նում ենք: Որոշ դեպքերում շարժումները պայմանական կարգա-
վիճակ են ձեռք բերում: Մենք անում ենք հենց այս կամ այն շար-
ժումն այն պատճառով, որովհետև, ինչպես մենք գիտենք, այն 
որոշակի նշանակություն ունի մյուսների համար: Այդպիսի շար-
ժումները լիովին հասկանալու համար պետք է կարողանանք 
գնահատել այն ազդեցությունների բնույթը, որոնք ներգործում 
են շրջապատողների վրա: Արտահայտչական շարժումները մեր 
վարքագծում, այլ մարդկանց կողմից ընկալվելով և մեկնաբան-
վելով, որոշակի նշանակություն են ձեռք բերում նրանց համար: 

Հուզապրումների ժամանակ փոփոխությունների է ենթարկ-
վում ամբողջ օրգանիզմը` տարածվելով դեմքի և ողջ մարմնի 
մկանների վրա: Առավել հաճախ, որպես արտահայտչականու-
թյան ամենաէական տարրեր` հանդես են գալիս դիմախոսու-
թյունն և ձայնի հնչերանգը: Սովորաբար գործողությունը չի 
սպառվում իր արտաքին կողմով, այլ ունի նաև ներքին բովան-
դակություն: Դրա օգնությամբ մարդն արտահայտում է իր վերա-
բերմունքը շրջապատող աշխարհի նկատմամբ:  

Մարդկանց` իրար ճանաչելու գործընթացը իրականացվում 
է սոցիալական իրականության արտացոլման երկու մակարդակ-
ներում` զգայական (մարդու ընկալումը մարդու կողմից) և տրա-
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մաբանական (այլ մարդու` որպես անհատի մասին հասկացու-
թյունը): 

Գենդերային անհատի հույզերի ուսումնասիրությունը չի կա-
րող լիարժեք համարվել առանց հիշատակելու նրանց այնպիսի 
կարևոր բաղկացուցիչի մասին, ինչպիսիք են ոչ խոսքային 
ձևերը1: 

Անկասկած, կանանց ոչ խոսքային վարքը տարբերվում է 
տղամարդկանց համանման վարքից: Այդ առումով առանձնա-
պես կարևոր է հաղորդակցության ոչ խոսքային բաղադրիչների 
հետազոտումը, որոնք արտացոլում են մարդու հուզական արձա-
գանքները: Ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց հուզա-
կան արձագանքներն արտահայտելու համար կիրառվում են հա-
ղորդակցության ոչ խոսքային բաղադրիչների ամենատարբեր 
տեսակներ:  

Աշխատանքի այս բաժնում մեր խնդիրը անգլիական կեն-
ցաղային անեկդոտներում տղամարդու և կնոջ ոչ խոսքային 
վարքագծերում առկա տարբերությունները բացահայտելն է: 
Մեր աշխատանքում լեզվական նյութն ուսումնասիրելիս նկատել 
ենք, որ անգլիական անեկդոտներում ոչ խոսքային միջոցներ 
կիրառելիս շեշտը հիմնականում դրվում է շարժաբանական (կի-
նետիկ) բաղադրիչների (դիմախոսություն և ժեստեր) նկա-
րագրման վրա:  

Ոչ խոսքային վարքում արտացոլվող գենդերային տարբե-
րությունները որոշարկելիս պարզ է դառնում, որ առանձին ժես-
տեր կամ նույնիսկ ոչ խոսքային վարքի ամբողջական ոճեր բնո-
րոշ են կանանց և համապատասխանաբար` տղամարդկանց` 
անկախ իրական սեռից և կատարողից: Այսպես, օրինակ` անգ-
լիական անեկդոտներում տղամարդիկ, արտահայտելով շփոթ-
վածություն, հաճախ ձեռքով շփում են կզակը կամ քիթը, իսկ 
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կանայք` այտերը կամ պարանոցը: Գոյություն ունեն ինչպես 
տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց բնորոշ կեցվածքներ, ժես-
տեր, քայլվածք: Հասարակության մեջ վաղուց գոյություն ունեն 
ավանդական դերաբաշխում, սոցիալական ծիսակարգեր, կարծ-
րատիպեր և գնահատականներ, որոնք վերաբերում են տղա-
մարդկանց և կանանց հույզերի արտահայտչականությանը:  

Մեր կողմից ուսումնասիրվող նյութը վերլուծելիս առանձ-
նացրել ենք հաղորդակցվողների հոգեբանական վիճակը արձա-
նագրող հետևյալ բառույթները՝ blush, redden, flush, blanch, 
fade, suffocate, choke, pant, gasp, flutter, palpitate, tremble, 
shiver, banging heart և այլն: Ընդ որում, անգլիական կենցա-
ղային անեկդոտներում կանանց հոգեբանական վիճակը բնու-
թագրելիս առավել գործածական են` blush, flush, redden, 
tremble, shiver բառույթները: Օրինակ` 

 
87) The traffic police flag down a car for driving 
erratically and ask the driver, a young girl, to 
step out of the car and take a breathalyser test. 
As they look at the results, the policeman turns 
to the girl and remarks severely, “You’ve had a 
few stiff ones tonight, Miss.” 
“Oh my goodness,” she exclaims blushing. “I 
didn’t know it told you that as well.” 
<http://freetimejokes.com/latest-jokes/jokes/205-

police-jokes/> 
88) At the end of the human biology class, the 
lecturer conducted a quick question and answer 
session to check that everyone had been listening 
to his lesson. 
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“You over there, the girl in red,” he said 
pointing, “which part of the body becomes 10 
times its normal size under emotional stress?” 
Flushed with embarrassment, the girl refused 
to answer, so another student volunteered. 
“The pupil of the eye, Sir.” 
“Correct,” replied the lecturer and he turned to 
the girl, saying, “Young lady, your refusal to 
answer my question indicates three things. One, 
you haven’t been listening to my lecture, two, 
you are obsessed with sex, and three, you are 
going to be very disappointed.”  

<http://lingualeo.com/pt/jungle/33396> 
 

Անգլիական անեկդոտներում տղամարդկանց հոգեբանա-
կան վիճակը բնութագրելու համար շատ հաճախ գործածվում են 
“choke, pant” միավորները: Օրինակ` 

 
89) It’s been 3 months since the sailor was 
stranded alone on the desert island. Then 
without warning he sees a barrel floating to 
shore, carrying a gorgeous naked lady. 
“I bet I can guess what you want,” she says, 
smiling. 
“Oh no,” he pants happily, “don’t tell me you’ve 
got rum in that barrel.” 
<http://huduku.us/jokes/display_joke.php?jcat=1&
jid=432&logged_in_as=> 
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Հանդիպում են նաև հաղորդակցության որոշակի ժես-
տային բաղադրիչներ2: Ուսումնասիրվող նյութը վերլուծելիս ոչ 
խոսքային հաղորդակցության միջոցների ողջ զինանոցից, ա-
ռանձնացվել են հաղորդակցության որոշակի ժեստային բաղադ-
րիչներ, որոնք կազմել են ամենաբազմաքանակ խումբը: Ընդհա-
նուր առմամբ տղամարդկանց և կանանց վարքին բնորոշ են 
տարբեր ժեստեր, սակայն մի քանիսը բնորոշ են անգլիական 
լեզվամշակույթին ընդհանրապես: Օրինակ` “bang one’s fist on 
the table”; “clench one’s fists” (բռունցքը սեղանին խփել, 
բռունցքները սեղմել), “pull the plug” (ձեռքը թափ տալ) ժեստե-
րը տղամարդկանց համար բնութագրական և կարծրատիպային 
են, նույնը չի կարելի ասել կանանց վերաբերյալ: Օրինակ` 

 
90) A man suffering from constipation was given 
a course of suppositories by his GP. But a week 
later he was back complaining they hadn’t 
worked. 
“Are you sure you’ve been taking them 
regularly?” asked the doctor. 
“Of course I bloody well have,” he answered and 
pulled the plug. “What do you think I’ve been 
doing, sticking them up my arse?” 

 (Sharpe 2004:249) 
Վերոնշյալ օրինակում “pull the plug” ժեստը օգտագործում 

է տղամարդը, այն արտահայտում է քամահրանք, անհուսա-
լիություն, նյարդայնություն, ափսոսանք: 

Տղամարդկանց բնորոշ ժեստ է “scratch one’s head”-ը (ծոծ-
րակը քորել), որը արտահայտում է զարմանք, տարակուսանք, 
վարանմունք: Օրինակ` 
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91) A 20-stone man went to the doctor’s 
complaining of a bad chest. The doctor examined 
him with his stethoscope and then asked the man 
to strip off completely. 
“Would you mind getting down on all fours and 
crawling over to the window for me, please?” he 
asked. 
The man did as he was requested. 
“Good, good,” murmured the doctor. 
“Now would you mind crawling over to the wall 
on your right. That’s it, just between the chair 
and the filing cabinet.” 
The doctor scratched his head thoughtfully. 
“Thank you very much, Mr White, you may get 
dressed now.” 
Once he’d put his clothes back on, the man 
asked the doctor for his verdict. 
“Oh you’re quite right, you’ve got a bad chest so 
I’ll give you a prescription for some antibiotics.” 
“But doctor, how did crawling around the room 
help your diagnosis?” 
“Oh it didn’t,” replied the doctor, “but I’m 
having a pale pink settee delivered next week and 
I was just interested to know where the best place 
to put it might be.” 

 (Sharpe 2004:246-247) 
 

Ծայրահեղ նյարդային վիճակում մարդը հաճախ չի կարո-
ղանում տեղը նստել և սկսում է քայլել: Անգլիական կենցա-
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ղային անեկդոտներում զայրույթի հույզի այդքան հաճախադեպ 
ոչ խոսքային դրսևորում նկատել ենք միայն տղամարդկանց 
վարքում: Իսկ դրական սպասումները տղամարդիկ արտահայ-
տում են “rub one’s hands”-ը (ձեռքերը շփել) ժեստի օգնու-
թյամբ: 

Ավանդաբար աղջիկներին սովորեցնում են, որ դյուրաբոր-
բոքությունը զրկում է նրանց գրավչությունից: Սակայն ժամանա-
կակից կանայք իրենց զայրույթն արտահայտում են նույնքան 
հաճախակի ու նույն սաստկությամբ և ճիշտ այնպես, ինչպես 
տղամարդիկ: Այսպես, օրինակ` “grab someone’s hair” ժեստը 
(քաշել ինչ-որ մեկի մազերը), որը կանանց բնորոշ ժեստ-ռեակ-
ցիա է, օգտագործվում է անգլիական անեկդոտներում զայրույ-
թի հուզավիճակում: “Throw up one’s hands” (ձեռքերն իրար 
զարկել) ժեստը բնորոշ է թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց: Ամե-
նաբնութագրական հույզերը, որոնց դեպքում կիրառվում է այդ 
ժեստը, հետևյալներն են` զարմանքը, վրդովմունքը, վախը, 
հուսահատությունը, ուրախությունը:  

Անգլիական անեկդոտներում “cover one’s face with one’s 
hands” (երեսը ձեռքերով փակել) ժեստը առավելապես օգտա-
գործում են կանայք, երբ լալիս են, վշտանում, այլայլվում, ամա-
չում: Տվյալ ժեստը նախատեսված է հենց հույզի արտահայտ-
ման, այլ ոչ թե հույզը թաքցնելու համար. սովորաբար թաքցնում 
են արցունքները (որպես վշտի արտահայտություն) կամ այտերի 
կարմրելը (որպես ամաչելու արտահայտություն), այլ ոչ թե բուն 
վշտի կամ ամոթի հույզերը: Անգլիական անեկդոտներում “bury 
one’s head in one’s hands”; “put one’s head in one’s hands”; 
“bow one’s head” ժեստը գլխավորապես օգտագործում են 
տղամարդիկ: Օրինակ` 
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92) “Bob came home looking utterly wretched 
and buried his head in his hands. 
“I’ve been sacked,” he told his wife. 
“After 35 years of doing the same job, day in, 
day out, I have been replaced by an electronic 
gadget the size of a torch. 
And the awful thing is,” he continued, “I can’t 
fault it. It can do everything I can do, and do it 
better, and it will never wear out!” 
Bob looked up for comfort but his wife had gone. 
She was down the shops looking to buy one. 

 (Sharpe 2004:353) 
 

93) The two men had just reached the 10th hole 
when a funeral procession went slowly by. The 
first man stopped playing, took his hat off and 
bowed his head. 
“That was very good of you,” said the second 
man. 
“Well, it’s only right. We were married 27 years 
and she was a good wife to me,” he replied.  

(Sharpe 2004:375) 
 

“Wring оnе’s hands” (ձեռքերը կոտրատել) ժեստը սովորա-
բար օգտագործվում է այն իրավիճակում, երբ ժեստը ցույց տվո-
ղը շատ է ուզում, բայց ոչ մի կերպ չի կարող ազդել իրադարձու-
թյունների ընթացքի վրա: Սեփական անզորության զգացողու-
թյունը տանջալից է ժեստի հեղինակի համար: Նա ձգտում է ինչ-
որ բան անել և կատարում է ժեստային շարժում: Սովորաբար 



 
 

176 

ժեստի հեղինակը դրա հետ մեկտեղ ուժեղ բացասական հու-
զապրում է ունենում` վիշտ, վախ ինչ-որ մեկի համար, թախիծ 
և այլն: Անգլիական անեկդոտներում այդ ժեստը ավելի հաճախ 
օգտագործում են կանայք: Իգական սեռի ներկայացուցիչներին 
բնորոշ ժեստերից է նաև “stamp one’s foot”-ը (ոտքերով դո-
փել), որը նախատիպորեն կապված է քմահաճ երեխայի կամ 
կնոջ հետ: 

Թեև “shrug one’s shoulders” (ուսերը թոթվել) ժեստը երկու 
սեռերի ներկայացուցիչներին էլ հատուկ է, սակայն տղամարդ-
կանց վարքագծում այն օգտագործվում է զայրույթի և զարման-
քի իրավիճակում, իսկ կանանց դեպքում` անտեղյակությունը 
ընդգծելու համար: Օրինակ` 

 
94) An attractive woman from New York was 
driving through a remote part of Texas when her 
car broke down. An Indian on horseback came 
along and offered her a ride to a nearby town. 
She climbed up behind him on the horse and 
they rode off. The ride was uneventful except 
that every few minutes the Indian would let out a 
whoop so loud that it would echo from the 
surrounding hills. When they arrived in town, he 
let her off at the local service station, yelled one 
final, “Yahoo!” and rode off. “What did you do 
to get that Indian so excited?” asked the service 
station attendant. “Nothing,” shrugged the 
woman, “I merely sat behind him on the horse, 
put my arms around his waist, and held onto his 
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saddle horn so I wouldn’t fall off.” “Lady,” the 
attendant said, “Indians ride bareback... 

<http://www.native-english.ru/subscribe/111> 
 

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում միայն կնոջն է 
բնորոշ (տղամարդու վարքում այն չենք արձանագրել) faint 
(ուշաթափվել) ժեստը` մի ամբողջ շարք հույզերի ազդեցությամբ` 
ուրախության, վշտի, վախի: Օրինակ` 

 

95) The wife’s mother rushed into the maternity 
wing to find out how her daughter was 
progressing. As she entered the waiting room, 
she spotted her son-in-law. Unbeknown to her, 
he was listening to the cricket on his IPod. 
“How’s it going?” she asked anxiously. 
“Not bad,” he smiled, “they’ve got four out and 
there’s only one to go.” 
“Aaah,” she screamed, and fainted. 

 (Sharpe 2004:9) 
 
Ժեստերը չի կարելի համարել ակտիվության ինքնաբուխ 

դրսևորում, քանի որ մարդը, որպես անհատ ձևավորվելով կոնկ-
րետ սոցիալական միջավայրում, յուրացնում է տվյալ հանրույթի 
հատուկ մարմնաշարժումների ձևերը, ինչպես նաև դրանք հաս-
կանալու կանոնները: 

Ոչ խոսքային հաղորդակցության ժեստային բաղադրիչների 
կիրառումը տեղաբաշխելով ըստ որոշակի հույզերի` մենք նկա-
տում ենք, որ տղամարդկանց շրջանում առկա հույզերի մեջ քա-
նակապես գերակշռում է զայրույթի հույզը, մյուս բոլոր հուզավի-
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ճակներում կանայք իրենց խոսքն ավելի հաճախակի են ժեստե-
րով ուղեկցում, իսկ ուրախության հույզը դրանց շարքում գեն-
դերային առումով առաջնային է:  

 Անգլիական անեկդոտներում մարդու ոչ խոսքային վար-
քում դիմախոսության բաղադրիչներից3 կենտրոնական տեղ է 
գրավում դեմքի արտահայտությունը: 

Համարվում է, որ դիմախոսության բաղադրիչները ոչ միայն 
արտահայտում են հույզեր, այլ հուզապրումները սաստկացնող 
գործոններ են: Հույզերի դիմախոսության դրսևորումը, ինչպես և 
հաղորդակցվողի հուզավիճակը ճանաչելու ունակությունը հույ-
զերի ու հուզականության հետազոտման կարևոր տեսանկյունն 
է, քանի որ ոչ խոսքային արտահայտչաձևերը լիովին կարող են 
հանդես գալ որպես հույզերի օբյեկտիվ ցուցանիշներ: 

Ներկայումս համընդհանուր ճանաչման է արժանացել դեմ-
քի արտահայտություններում հիմնական հույզերի (զայրույթ, 
տխրություն, վախ, ուրախություն, տհաճություն, զարմանք) 
արտացոլումը4, և չեն ժխտվում նաև դիմախոսության միջմշա-
կութային որոշ տարբերություններ: Դեմքը մարդկային կերպարի 
կարևորագույն բնութագիրն է5: Ջղաձգումը փոխում է դեմքի ար-
տահայտությունը և հայտնում մարդու հոգեվիճակի մասին: Վա-
ղուց հայտնի է, որ տղամարդու դիմախոսությունն ուժի և մտքի 
մարմնացում է, իսկ կնոջ դիմախոսությունը` թուլության ու զգա-
յականության:  

 Դիմախոսությամբ դրսևորված հույզերի (վախ, հակակ-
րանք, ուրախություն, զայրույթ, զարմանք) մեծ մասն առավել 
ճիշտ է ընկալվում կանանց դեպքում: Թաքնված ենթատեքստի 
նկատմամբ կանանց գերզգայունության պատճառը բնածին ոչ 
խոսքային ազդանշանները (դիրքերը, ժեստերը, մարմնի շար-
ժումները) տեսնելու և վերծանելու նրանց կարողությունն է: 
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Դրանք տեղի են ունենում ենթագիտակցաբար և ցույց են տալիս 
խոսողի հոգեվիճակը: 

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում կանանց վար-
քում նկատվել է այնպիսի շարժասույթ, ինչպիսին է “watch, 
listen with an open mouth”, որը հատուկ չէ տղամարդկանց դի-
մախոսության դրսևորմանը: 

Ոչ խոսքային վարքագծի տարրերի թվին է պատկանում 
նաև աչքերի միջոցով հաղորդակցումը6, որը հիմնված է նշան-
ների օպտիկական-շարժաբանական (կինետիկ) համակարգի 
(կամ կինեսիկայի) վրա:  

 Կանանց դիմախոսական դրսևորումներում առաջատա-
րը աչքերի այն արտահայտությունն է կամ հայացքը, որը հա-
ղորդվում է այդ շարժասույթի հուզարտահայտչական տարբեր 
որոշարկիչների օգնությամբ` “look down”-ը (ցույց է տալիս 
ամոթ, վարանմունք, վիշտ, դժգոհություն), “widen the eyes”, 
“flutter the eyes”-ը (հատուկ է վախի և զարմանքի դեպքում): 
Աչքերի արտահայտությամբ կարելի է հասկանալ և վերծանել 
ցանկացած հուզական տեղեկատվություն: 

Բացի անգլիական կենցաղային անեկդոտներում մեզ 
հանդիպած վերոհիշյալ բաղադրիչներից` մեր կարծիքով դիմա-
խոսությանն են վերաբերում նաև հետևյալ շարժումները` 
շրթունքներով (movement of lips), հատկապես կանանց խոս-
քում, հոնքերով (furrow one’s brow, frown), ճակատով 
(movement of forehead), հատկապես տղամարդկանց խոսքում, 
որոնք հաճախադեպ են բազմաբնույթ հույզեր արտահայտելու 
համար: Օրինակ` 

 
96) A cab driver reaches the pearly gates. St. 
Peter looks him up in his Big Book and tells him 
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to pick up a gold staff and a silk robe and 
proceed into Heaven. 
Next in line is a preacher. St. Peter looks him 
up in his Big Book, furrows his brow and 
says, “OK, we’ll let you in, but take that cloth 
robe and wooden staff.” 
The preacher is shocked and replies, “But I am a 
man of the cloth. You gave that cab driver a gold 
staff and a silk robe. Surely I rate higher than a 
cabbie!” 
St. Peter responds matter-of-factly, “This is 
Heaven and up here, we are interested in results. 
When you preached, people slept. When the 
cabbie drove his taxi, people prayed.” 

<http://unijokes.com/joke-1160/> 
 

Վերոշարադրյալ լեզվական փաստերը թույլ են տալիս պար-
զել, որ ոչ խոսքային հաղորդակցության դիմախոսության միջոց-
ները գենդերային առումով առաջնային են ինչպես տղամարդ-
կանց, այնպես էլ կանանց համար ուրախության հուզապրումի 
դեպքում: Զայրույթ կամ զարմանք արտահայտելիս տղամարդ-
կանց համար այդ շարժասույթը գենդերային առումով տեղին է: 
Կանայք տղամարդկանցից ավելի հաճախ են իրենց խոսքն ու-
ղեկցում դեմքի տարբեր արտահայտություններով` տխրության 
ու վախի հուզավիճակներում: Հույզերի դիմախոսական դրսևո-
րումը առհասարակ բնորոշ է կանանց վարքագծին (տե՛ս աղյու-
սակ 5), որի հիման վրա կարելի է ենթադրել, որ կանայք չեն կա-
րողանում թաքցնել իրենց հույզերը7:  
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Ոչ խոսքային վարքի հաջորդ բաղադրիչը, որը մենք կդի-
տարկենք սույն ատենախոսական աշխատանքում` շոշափողա-
կան միջոցներն են (տակեսիկան): Անգլիական անեկդոտնե-
րում տարբերություններ նկատվում են նաև տղամարդկանց ու 
կանանց շոշափողական վարքում: Տակեսիկան ուսումնասիրում 
է շփման իրադրությունում հպումը` ձեռքսեղմում, համբույր, շո-
շափում, շոյում, վանում և այլն: Ինչպես ցույց է տվել մեր նյութի 
վերլուծությունը, անգլիական անեկդոտներում դիպչելու զանա-
զան ձևերի օգնությամբ հաղորդակցության գործընթացը կարող 
է ստանալ տարբեր բնույթ և ընթանալ տարբեր արդյունավետու-
թյամբ: Տակեսիկան հիմնվում է երկու գլխավոր տարրերի վրա` 
ֆիզիկական շփման և տարածության մեջ մարմնի դիրքի: Ֆիզի-
կական շփումը (հպում, շոշափում, համբույր, ուսին թփթփաց-
նել) մարդկանց միջև փոխգործակցության կարևոր միջոց է: 
Հպման միջոցով մարդն արտահայտում է ամենաուժեղ զգաց-
մունքները` սերն ու ատելությունը: Շոշափողական վարքը, որ-
պես ոչ խոսքային հաղորդակցության բաղկացուցիչ, ցանկացած 
վիճակի և հարաբերության ամենաճշգրիտ արտահայտչամիջոց-
ներից է: Ժեստերի ու հպման միջոցով կարելի է հասկանալ ան-
գամ մարդու այն մտքերն ու զգացմունքները, որոնք չեն բարձ-
րաձայնվել: Անեկդոտներում կանանց և տղամարդկանց վարքի 
զուգադրական համեմատությունը թույլ է տվել պարզել, որ 
նրանք հաղորդակցվելիս օգտագործում են իրենց զրուցակիցնե-
րին հպվելու զանազան ձևեր: Մարդիկ դիպչում են իրար տար-
բեր պատճառներով, տարբեր ձևերով և տարբեր վայրերում: 

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում մարդիկ հատ-
կապես հիվանդագին են արձագանքում ամբարտավան շար-
ժումներին` ուսին կամ մեջքին թփթփացնելուն, գլխին կամ այ-
տին խփելուն և այլն: Ազգականների կամ մտերիմների միջև 
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նման ժեստերն ընկալվում են որպես համակրանքի դրսևորում: 
Սակայն քիչ ծանոթ մարդու կողմից նման ժեստը ընկալվում է 
որպես անշնորքություն:  

Միմյանց դիպչելու ամենատարածված ձևը ձեռքսեղմումն է, 
որը տարբերվում է իր կատարման ձևով, ուժով և տևողությամբ: 
Մարդու հետ առաջին հանդիպման ժամանակ ձեռքսեղմման մի-
ջոցով փոխանցվում է հնարավոր փոխհարաբերությունների 
երեք տիպերից մեկը` գերազանցությունը/ենթարկվողությունը, 
զիջողամտությունը և հավասարությունը: Այս տեղեկատվու-
թյունն անգիտակցաբար հաղորդվում է, սակայն այս կամ այն 
ձեռքսեղմումը նպատակաուղղված կիրառելու դեպքում մարդ-
կանց վրա կարելի է անմիջական ազդեցություն գործել: Օրի-
նակ` 

 
97) A young man hired by a supermarket 
reported for his first day of work. The 
supermarket manager greeted him with a 
warm handshake and a smile, and then gave 
him a brush, saying: “Welcome to our 
supermarket. Here is a brush - your first job is to 
sweep the floor.” “But I’m a university 
graduate,” the young man replied indignantly. 
“Oh, I’m sorry. I didn’t realize that you are a 
university graduate,” the manager said, “give me 
the brush and I’ll show you how to do it.  

<http://www.native-english.ru/anecdotes/209> 
 

Չափից ավելի ուժեղ ձեռքսեղմումը տղամարդկանց տարբե-
րակիչ առանձնահատկությունն է. այդպես են վարվում միտում-
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նավոր` ցանկանալով շեշտել իրենց ուժը: Ձեռքսեղմման ամե-
նաագրեսիվ ձևը օգտագործում են տղամարդիկ (տե՛ս աղյուսակ 
6): Այն բնորոշ է ագրեսիվ, իշխող տղամարդուն, որն էլ միշտ 
ձեռքսեղմման նախաձեռնողն է (take/squeeze one’s hand 
firmly; shake hands with smb.; clasp/grab/grasp smb.’s hand): 
Սակայն կանայք երբեմն ստիպված են ցուցադրել ամուր ձեռք-
սեղմում` տղամարդկանցից պաշտպանվելու համար:  

Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում հաղորդակց-
վելիս շոյելը, համբուրելը կատարում են խրախուսական, հուզա-
կան աջակցության գործառույթ: Համբույրը, որպես հպվողական 
ժեստի տարատեսակ, լայնորեն կիրառվում է մարդու կյանքի բո-
լոր բնագավառներում: Կոնկրետ առարկայով պայմանավորված` 
փոխվում է համբույրի բնույթը: Մայրը զավակին համբուրում է 
քնքշորեն և սիրով, իրար սիրող մարդկանց դեպքում դրանք կա-
րող են լինել շուրթերի թեթև հպումից մինչև կրքոտ համբույր-
ներ: Համբույրները կարող են լինել ինչպես զգացմունքների ան-
կեղծ դրսևորում, այնպես էլ ձևական: Համբույրը՝ որպես ֆիզի-
կական շփման տարր, անգլիական անեկդոտներում կանանց 
վարքում դիտվում է միայն մտերմիկ հարաբերությունների դեպ-
քում. kiss the guy on the cheek; kiss his hand; kiss him gently on 
the forehead; kiss him long and passionately; throw a kiss; give 
him a kiss; kiss the back of his neck: Օրինակ` 

 
98) “Hello, Colin, what are you doing riding 
around on that woman’s bicycle?” 
“Well, it’s a long story,” replied Des. “I was on 
my way into town when this lady passes me on a 
bicycle. She stops, waits for me to catch up, 
gives me a kiss and then takes her clothes off!” 



 
 

184 

“You can have anything you want,” she says, so I 
took the bicycle…Well, I’m not a pervert, I don’t 
wear women’s clothes.” 

 (Sharpe 2004:52) 
 
99) “Oh my darling, do you always kiss with 
your eyes closed?” whispered the smitten young 
man. 
“Only when I have to kiss you,” she replied.  

(Sharpe 2004:59) 
 

Ոչ խոսքային հաղորդակցման այնպիսի միջոց, ինչպիսին 
գրկելն է (hug smb.; hug smb. from behind), ավելի հաճախ 
հանդիպում է թույլ սեռի ներկայացուցիչների շփումներում, տղա-
մարդկանց շրջանում այն անհամեմատ քիչ է հանդիպում (տե՛ս 
աղյուսակ 6): Օրինակ` 

 
100) Three beautiful young girls are walking 
along the beach when they come across a man 
sunbathing. He has no arm sor legs. 
The first girl goes up to him and says, “Have you 
ever been hugged?”The man shakes his head, so 
she bends down and gives him a big hug. The 
second girl asks him if he has ever been kissed. 
Again he shakes his head so she bends down and 
gives him a long lingering kiss. Then the third 
girl asks him if he has ever been fucked. 
“No, no,” he stammers, his face lighting up in 
anticipation. 
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“Well, you are now,” she replies “the tide’s 
coming in.” 

(Sharpe 2004:64) 
 

Գրկախառնության բնույթով, ուժով, տևողությամբ որոշվում 
է մարդու արտահայտած զգացմունքների նշանակությունը 
(embrace smb. tightly; give a hug; carefully embrace smb.; hold 
smb. in a tender embrace; put smb.’s arm around smb): 

Օրինակ` 
 

101) When Samantha was expecting twins she 
interrupted a burglary and got shot twice in the 
stomach. Fortunately, the babies were delivered 
safely but the bullets were never recovered. 
Seventeen years went by, when one day her 
daughter came to her in great distress. 
“Oh mum, I just been to do a wee and all of a 
sudden, out popped a bullet.” 
Samantha told her it was nothing to worry about 
and explained what had happened all those years 
ago. A little later she caught sight of her son, 
sitting down with his head in his hands. She went 
up to him, put her arms round his shoulders 
and said, “Don’t worry, I think I can guess what 
happened. You went to the toilet and a bullet 
came out.” 
“Oh no, mum, it wasn’t like that. I was having a 
wank and I shot the dog.” 

 (Sharpe 2004:310) 
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Մտերիմ բարեկամները, երկար ժամանակ իրարից հեռու լի-

նելով, հանդիպելիս իրար խեղդելու չափ ամուր գրկախառնվում 
են: Սիրահարները գրկում են իրար քնքշորեն ու տևական ժա-
մանակ: Հեռավոր ազգականների միջև գրկախառնությունները, 
նախկինում եղած հարաբերություններով պայմանավորված, կա-
րող են լինել ինչպես զուսպ, սառը, այնպես էլ խանդավառ: 

Ուսին կամ մեջքին թփթփացնելը հիմնականում բնորոշ է 
տղամարդկանց (տե՛ս աղյուսակ 6): Այս ոչ խոսքային ժեստերը 
(pat smb. on the head; pat smb.’s head; pat smb. on the arm; 
pat smb.’s hand; pat smb. on the back; tap smb. on the knee; 
tap/ dab smb. on the shoulder; hit smb. on the upper arm) մեկ-
նաբանվում են որպես բարեկամական վերաբերմունքի, մաս-
նակցության կամ խրախուսման արտահայտություն: Այս ոչ խոս-
քային ժեստերը գործնականում առկա են բոլոր տարիքային 
խմբերում: Օրինակ` 

 
102) A sleazy man ran a pet shop and advertised 
on the front window that he had a dog for sale, 
specially reared for spinsters. 
It wasn’t long before a woman came in asking 
for more details. 
“I assure you, Miss, this dog will cater for all 
your needs,” he said and patted her on the 
arm. Soon he brought out a huge Alsatian for 
her to inspect. The woman bought the dog and 
they went home. However, a week later, he 
received an angry phone call from her, 
complaining that the dog was not satisfactory. 
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“My sincere apologies,” simpered the man. “I’ll 
come round and see you straight away.” 
When the man arrived, he found the woman in 
bed and the dog asleep on the carpet. 
“Watch carefully, Brutus,” he said to the dog as 
he took his clothes off. “I’m only going to show 
you one more time.” 

(Sharpe 2004:303-304) 
Վերոբերյալ անեկդոտում ուսին թփթփացնելն (patted her 

on the arm) ասես ի ցույց է դնում տղամարդկային ուժը և օգնու-
թյան հասնելու պատրաստակամությունը:  

Ոչ խոսքային ժեստերը` tap smb. on the knee; tap/dab smb. 
on the shoulder, օգտագործվում են նաև զրուցակցի ուշադրու-
թյունը գրավելու համար: Օրինակ` 

 
103) Two men are sitting opposite each other in 
a railway compartment. The younger of the two 
asks his companion if he has the time. There is 
no answer. Again and again he asks but gets no 
reply. Eventually the man taps him on the knee 
and shouts, “Do you have the time please?” 
“Yes, it’s half past three,” replies the older man. 
“Thank you, but why did you take so long to 
answer?” 
“Well, it’s like this. Once I’d told you the time, 
we’d get talking, become friends, find we had 
something in common… then I’d invite you to 
visit us, you’d meet our beautiful daughter, fall 
in love with her and want to get married. And to 
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be honest with you, I don’t want to have son-in-
law who hasn’t even got a watch.” 

(Sharpe 2004:281) 
 
Հպումը լայնորեն տարածված է ոչ խոսքային հաղորդակ-

ցության մեջ: Տարաբնույթ հպումները զրուցակցի չարտահայ-
տած զգացմունքների ցուցիչներն են (touch smb.’s hand; touch 
with the tips of one’s fingers; touch smb.’s elbow; touch smb.’s 
knees with yours; touch smb.’s chest; touch the back of smb.’s 
head; tip): Դրանք կարող են լինել քնքուշ, սիրալիր, թեթև, 
ուժեղ, կոպիտ, վիրավորող և ավելի հաճախ նկատվում են կա-
նանց վարքում (տե՛ս աղյուսակ 6):  

Օրինակ` 
 

104) The simple man was beside himself with 
anger when he discovered his wife in bed with 
another man. 
“How could you?” he yelled, and taking a gun 
out of the bottom drawer of the bedside table he 
placed it to his head and cocked the trigger. 
“Don’t Jim, please don’t,” the woman sobbed 
and touched his elbow, “put the gun down.” 
Jim replied angrily, “Shut up and start saying 
your prayers, you’re next.” 

(Sharpe 2004:335) 
 
105) “Oh Bob,” his wife sighed and touched his 
hand. “I wish you wouldn’t go down the pub 
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every night. You drink far too much. Here, let 
me show you something.” 
Bob’s wife put two glasses before him, one filled 
with whisky, the other with water. Into each she 
dropped a worm. The worm in the water swam 
around happily while the worm in the whisky had 
a fit and sank to the bottom, dead. 
“There!” said the wife triumphantly. “Now what 
does that show you?” 
Bob looked at the two glasses and replied, “It 
shows me that if you drink, you won’t get worms. 
Now I’m off to the pub.”  

(Sharpe 2004:212) 
 

Սակայն անգլիական մշակույթում զրուցակցին առանց 
պատճառաբանության և աներեսաբար դիպչելն անթույլատրելի 
է, հատկապես եթե առաջին շփումն է: 

Ոչ խոսքային հաղորդակցությունը մարդկանց փոխգործակ-
ցության գործընթացում բնավ էլ վերջին տեղում չէ: Ոչ խոսքային 
հաղորդակցության միջոցները՝ որպես զգացմունքների յուրօրի-
նակ լեզու, ինչպես և բառերի լեզուն, հասարակության զարգաց-
ման նույնպիսի արդյունք են: Ոչ խոսքային հաղորդակցության 
բոլոր ձևերը (դիմախոսություն, ժեստեր, հպումներ և այլն) 
փոխգործակցում են` երբեմն փոխլրացնելով, երբեմն հակասելով 
միմյանց:  

Ոչ խոսքային մակարդակում հուզարտահայտչական միջոց-
ների գենդերային առանձնահատկությունների վիճակագրությու-
նը ներկայացնենք աղյուսակներում (աղյուսակները Ա.Տ. Կնյա-
զյանի): 
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Աղյուսակ 5 
Շարժաբանության միջոցները կանանց և տղամարդկանց խոսքում 

 

Կանայք Տղամարդիկ 
Ժեստեր 55% 45%
Դիմախոսություն 60% 40%

 
Աղյուսակ 6 

Շոշափողական միջոցները (տակեսիկա) կանանց և տղամարդկանց 
խոսքում 

 

  Կանայք Տղամարդիկ 

Ձեռքսեղմում 30% 70% 

Համբույր 60% 40% 

Գրկախառնություն 75% 25% 

Ուսին կամ մեջքին թփթփացնել 20% 80% 

Հպում 75% 25% 

 
Հետազոտելով գենդերային տարբերությունները ոչ խոս-

քային հաղորդակցության մակարդակում` կարելի է եզրակաց-
նել, որ գենդերը չափազանց կարևոր դեր է կատարում: Նկա-
րագրելով ցանկացած անհատի վարքագիծը որոշակի իրավի-
ճակում` կարող ենք ճշգրտորեն որոշել, թե գենդերային որ տի-
պին է պատկանում տվյալ մարդը:  
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5.2. ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՀՈՒԶԱԶԳԱՑԱԿԱՆ 
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԽՈՍՔԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

  
 Անգլիական կենցաղային անեկդոտներում, ի շարս հա-

ղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցների, օգտա-
գործվում են հարախոսքային տարատեսակ միջոցներ8: Այդ մի-
ջոցները ազդում են ասույթի իմաստի վրա, հայտնում են մարդու 
հույզերի, վիճակի, նրա վստահ կամ անվստահ լինելու մասին և 
այլն:  

Հարախոսքային առանձին միջոցներ գնահատվում են որ-
պես ավելի իգական կամ ավելի արական` անկախ դրանք կիրա-
ռողի իրական սեռից: Հարախոսքային հաղորդակցության ժա-
մանակ տեղեկատվությունը հաղորդվում է ձայնային նրբերանգ-
ների միջոցով (տե՛ս Ивушкина 1996): Ուստի արտասանված բա-
ռը երբեք չեզոք չէ: Հաղորդման բովանդակությունից առավել 
քան կարևոր է ինչպես ենք մենք խոսում: Խոսքի իմաստը կա-
րող է փոխվել` կախված այն բանից, թե ինչ հնչերանգ, ռիթմ, 
տեմբր են օգտագործվել այն հաղորդելու համար9:  

Դ. Կրիստալը տարբերում է ձայնի որակ և ձայնի որա-
կավորում հասկացությունները: Նա սահմանում է ձայնի որա-
կը (voice qualities) որպես հնչյուն, որն առաջանում է որոշակի 
ձևով ձայնալարերի թրթռման արդյունքում (սրան դասվում են 
շշուկը, հնչեղությունը, խռպոտությունը, շնչեղությունը, խլությու-
նը, զրնգունությունը), իսկ ձայնի որակավորումները (voice 
qualifications) կարող են ավելանալ ձայնի վերոթվարկյալ որակ-
ների վրա (Crystal 1975):  

Ձայնի որակը մարդու հուզավիճակի տեղեկատվական ցու-
ցանիշն է10: Արտասանված բառը երբեք չեզոք չէ: Ներքին վիճա-
կը փոփոխվելիս փոխվում են լեզվական ալիքի ֆիզիոլոգիական 
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չափանիշները` ձայնի և ձայնային ապարատի մկանների տա-
տանումները, ձայնի հիմնական տոնի փոփոխությունը: Կարելի է 
առանձնացնել խոսքի հնչողության հետևյալ հատկանիշները` 
ուժգնությունը, արագությունը, ռիթմայնությունը, տեմբրը11, մեղե-
դայնությունը, լարվածությունը: Ձայնի որակը մեզ լրացուցիչ տե-
ղեկատվություն է հաղորդում խոսողի հուզավիճակի մասին, ձայ-
նի որակի փոփոխության միջոցով խոսողը կարող է արտահայ-
տել իր վերաբերմունքն ասվածին: Այլ կերպ՝ խոսքային ձայնը 
խոսողի անհատական հատկությունների, նրա սոցիալական 
պատկանելության, խոսելու պահին հոգեկան-հուզական վիճակի 
մասին տեղեկատվության աղբյուր է: 

Ձայնի որակավորումներին են (voice qualifications) դաս-
վում ծիծաղը, քմծիծաղը կամ քթի տակ ծիծաղելը, հոգոցը, դող-
դոջյունը, ատամները սեղմելը, շուրթերը երկարաձգելը, շուրթե-
րը փքելը: Խոսքում ձայնի որակների իրականացրած հիմնական 
գործառույթներին է պատկանում հուզարտահայտչական-գնա-
հատողական բովանդակության հաղորդումը (Козырева 1986):  

Անգլիական լեզվամշակույթում արական հատկանիշների 
գերակայությունն արտահայտվում է լեզվի հարախոսքային բնու-
թագրերում: Անգլիացիները նախընտրում են խոսել ցածր ձայ-
նով, միջին տեմպով, միմյանց չընդհատելով և խստորեն հետևե-
լով խոսքահերթի (turn-taking) կանոնին. երկար դադարներ չեն 
տալիս, տանել չեն կարողանում լռությունը: Հաստատական նա-
խադասություններում բարձրացող ձայներանգի օգտագործումն 
ավելի իգական բնութագիր է համարվում և դա բացատրվում է 
անվստահության դրսևորմամբ:  

Հիմք ընդունելով վերոնշյալը՝ առանձնացնենք արական և 
իգական հարախոսքային հիմնական միջոցները անգլիական 
կենցաղային անեկդոտներում: Անգլիական անեկդոտներում 
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կանայք հիվանդագին են արձագանքում խոսքի տոնայնության 
կտրուկ փոփոխություններին: Իսկ տղամարդիկ այդ փոփոխու-
թյունները ընկալում են առանց որևէ բացասական հույզի, հատ-
կապես եթե դրանք տեղին են: Տղամարդկանց խոսքում առանձ-
նապես ուժեղ հույզերի, օրինակ` զայրույթի արտահայտման ժա-
մանակ նկատվում են բազմաթիվ արտասանական շեղումներ: 
Արական և իգական հարախոսքային հիմնական միջոցների 
վերլուծությունը թույլ է տալիս մեզ ուսումնասիրել տղամարդ-
կանց և կանանց հարախոսքային առանձնահատկությունները 
լեզվի ու մշակույթի հարթության վրա:  

Անգլիական անեկդոտներում հարախոսքային միջոցներն 
ավելի հուզառատ օգտագործելը բնորոշ է հենց կանանց: Արտա-
հայտչականության և հույզերի ամենամեծ քանակությունը և՛ 
տղամարդկանց, և՛ կանանց խոսքում հիմնականում վերաբերում 
է նրանց բղավելով արված արտահայտություններին: Ընդ որում, 
տղամարդկանց վարքը բնութագրվում է to roar, to bellow, to 
snarl, to grunt, to croak բայերի օգնությամբ: Օրինակ` 

 
106) One day a wife complained, “This wall clock 
almost killed my mother today. It fell only 
seconds after she got up from the couch.” The 
husband grunted and replied, “The darn clock 
always was slow.”  

<http://www.native-english.ru/anecdotes/1866> 
 
107) One of the fielders got hit in the crotch by a 
cricket ball, the pain was so severe he collapsed 
unconscious on the ground and woke up in 
hospital. 
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“Hey doc,” he croaked, “am I alright? Will I be 
able to play again?” 
The doctor replied, “Yes, you’ll be able to play 
again… that’s if you’ve got a women’s team at 
the club.”    

(Sharpe 2004:267) 
Բարձրաձայն խոսքը, որպես կանոն, հատուկ է ինքնագո-

հությանը, մինչդեռ ցածրաձայն խոսքը վկայում է մարդու 
զուսպ, համեստ և թույլ լինելու հանգամանքը: Ձայնի բարձրու-
թյան նկատելի փոփոխությունները զրուցակցի դյուրազգացու-
թյունն ու հուզվածությունն են արտահայտում: Կանանց հարա-
խոսքային վարքը կարելի է բնութագրել to scream, to yell բայե-
րի օգնությամբ: Օրինակ` 

 
108) “I hope you don’t mind me asking,” said the 
young American girl to the Scotsman, “but I’ve 
often wondered what you wear under your kilt.” 
The Scotsman replied that if she was really 
curious to know, then she could put her hand up 
his kilt and find out for herself. 
So, a little apprehensively, she did as he 
suggested and put her hand under his kilt. 
“Aaagh, it’s gruesome,” she screamed, quickly 
removing her hand. 
“Aye, it is that, lass,” replied the Scotsman, “and 
if you put your hand up again, you’ll find it’s 
gruesome more.”   

(Sharpe 2004:270) 
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Հարախոսքային հաղորդակցության բնութագրերից են ձայ-
նի նկարագրերը, որոնցով արտասանվել է այս կամ այն բանա-
վոր տեքստը, ընդ որում` ամենից հաճախ ուղեկցվելով զայրույ-
թի հույզով (to groan loudly (Տ), to say affronted (Տ), to mutter 
(Տ/Կ), to murmur (Տ), to splutter (Կ), to explode (Տ/Կ), to hiss 
(Կ) ): Օրինակ`  

 
109) It’s no good, it’s over” said Julie. “You are 
so bad in bed.” 
“Oh come on,” said the man affronted, “how 
can you tell after 15 seconds?”  
<http://broadbandforum.co/threads/funny-videos-

images-and-jokes.75979/page-196> 
 
110) Darling,’ says Barry to his wife, Sarah, “I 
invited a friend home for supper.’ 
“What? Are you crazy?’ Sarah splutters, “The 
house is a mess, I didn’t go shopping, all the 
dishes are dirty, and I don’t much feel like 
cooking a fancy meal.’ 
“I know all that,’ murmurs Barry. 
“Then why did you invite a friend for supper?’ 
explodes Sarah. 
“Because the poor fool’s thinking about getting 
married,’ concludes Barry. 

<http://www.guy-
sports.com/funny/groom_wedding_speech_jokes. 

html. > 
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Այսպես, հույզեր առաջանալիս բավականին դժվար է ձայնի 
փոփոխությունները թաքցնել: Երբ մարդը վշտացած է, նրա ձայ-
նը բարձրանում է: Վախի կամ զայրույթի դեպքում ձայնը հնչում 
է ավելի բարձր ու զիլ, մինչդեռ խոսելու արագությունը չի փոխ-
վում: Ձայնի բարձրությունը և բառային բովանդակության ան-
համապատասխանությունը (քանի որ ձայնը ավելի դժվարու-
թյամբ է ենթարկվում գիտակցական վերահսկողության, քան 
արտահայտությունների բովանդակությունը) կարող է ցույց տալ, 
որ տվյալ անձը իր արտահայտություններում անկեղծ չէ: 

Անգլիական անեկդոտներում կանանց համար բնութագրա-
կան է ցածրաձայն, շշուկով խոսելը (to whisper) (տե՛ս աղյու-
սակ 7): Օրինակ` 

 
111) A man was lying on his death bed, time was 
running out and his family were standing round 
about. 
“Joe, Joe,” whispered his wife, “is there 
anything I can do for you? Do you have a last 
wish?” 
Joe lifted his head slowly from the pillow and 
sniffed the air. 
He could smell his wife’s baking in the oven. 
“Can I have just a last slice of the wonderful 
cake you’re baking?” he croaked. 
“I’m afraid not, Joe, that’s for the funeral.  

(Sharpe 2004:375) 
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112) The beautiful curvaceous blonde patient was 
whispering frantically. “Oh please kiss me 
again, please kiss me again.” 
“I don’t know,” replied the doctor, “it’s not right, 
I really shouldn’t be fucking you at all.” 

<http://reallyfunnyjokes.net78.net/1_31_page-
3.html> 

 

 Վերը բերված օրինակներում շշուկով խոսելը (“Joe, Joe,” 
whispered his wife; The beautiful curvaceous blonde patient 
was whispering frantically. “Oh please kiss me again, please 
kiss me again.”), անկասկած, ունի իր գործաբանական նպա-
տակը` խոսքին հաղորդել որոշակի մտերմության, խորհրդավո-
րության կամ թախանձանքի երանգներ: Տխրության պահին կա-
նանց խոսքը հնչում է ավելի ցածրաձայն և հանդարտ: 

Կանայք ավելի հաճախ ու բարձր են ծիծաղում և, համապա-
տասխանաբար,ավելի հաճախ լալիս: Բնական է, որ կանանց 
խոսքն ուղեկցող հարախոսքային հաղորդակցության ամենահա-
ճախ կիրառվող բաղադրիչներից են cry; cry one’s eyes out; 
wail; mourn; weep; sob; be in floods of tears ձևերը, որոնք գոր-
ծածվում են տխրություն արտահայտելիս: Օրինակ`  

 

113) After a wonderful honeymoon night, the new 
husband wakes to find his wife in floods of 
tears. 
 “Darling, what’s wrong? Was it too much for 
you last night?” 
“Oh no, no,” sobbed the wife, “but look at it this 
morning, I fear we’ve used it all up.” 

 (Sharpe 2004:112) 
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114) A little girl cuts her hand on the playground 
and runs crying to the teacher. She asks the 
teacher for a glass of cider. 
“Why do you want a glass of cider?” the teacher 
asks. 
“To take away the pain,” sobs the little girl. 
“What do you mean?” the teacher asks. 
“Well,” sobs the little girl. “I overheard my big 
sister say that whenever she has a prick in her 
hand, she can’t wait to get it in cider.”   

<http://jokes.cc.com/funny-jokes-about 
kids/cmldb0/in-cider> 

 

Տղամարդկանց վարքում նույնպես չի բացառվում, սակայն 
ավելի հազվադեպ է հանդիպում լաց լինելը (to cry): Օրինակ` 

 

115) It was the funeral of John’s wife and he sat 
crying his eyes out in the front pew. He seemed 
inconsolable, so the Vicar decided to go over and 
have a word. 
“I’m so sorry, John, I know this is a difficult time 
for you but the pain will eventually lessen. You’re 
still quite a young man and maybe you’ll meet 
someone else one day.” 
John stopped sobbing and looked up at the Vicar. 
“It’s alright for you to say that, Vicar,” he 
complained, “but where am I going to get a fuck 
tonight?” 

(Sharpe 2004:376) 
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Սակայն արական սեռի անձանց համար արտասվելը նշա-
նակում է խախտել արականության մասին պատկերացումներն 
ու կարծրատիպերը: Արդյունքում տղաների մեջ կարող է ձևա-
վորվել ֆեմիֆոբիա, այսինքն` կանացիության արտահայտման 
վախ: Մեծահասակ տղամարդկանց մեջ այդ վախի դրսևորումը 
կարող է պայմանավորված լինել այն պատկերացումներով, որ 
կանացիությունը հատուկ է համասեռամոլ տղամարդկանց 
(O’Neil 1990):  

Ծիծաղը, քմծիծաղը կամ քթի տակ ծիծաղելը (smile, giggle, 
laugh) հարախոսքային հաղորդակցության միջոցներ են, որոնք 
հատուկ են թե՛ տղամարդկանց և թե՛ կանանց, սակայն անգլիա-
կան անեկդոտների լեզվական փաստական հարուստ նյութի 
քննությունը ցույց է տալիս, որ կինը ավելի հաճախ ժպտում է 
ուրախության հուզավիճակում, իսկ տղամարդկանց շուրթերին 
հաճախակի ժպիտ է հայտնվում բացասական հույզերի` նյար-
դայնության, վախի, շփոթմունքի դեպքում: Ժպիտը հաղորդում 
է ոչ միայն բնախոսական/հատկանշական և հաղորդակցական, 
այլև, որ ավելի կարևոր է, գործաբանական տեղեկատվություն, 
այսինքն՝ հասցեատիրոջը այդ տեղեկատվությունը հաղորդվում 
է գիտակցաբար: Տվյալ դեպքում ժպիտը գիտակցված է և վե-
րահսկվող: Օրինակ` 

 
 116) A young hitch hiker got a lift with a lorry 
driver but halfway through the night they found 
themselves stranded on top of the moors. The driver 
told her they’d have to wait till morning before 
getting help so she could have his bed in the cabin 
and he would sleep on the seat. After a while, the 
girl whispered, “It’s a shame you have to give up 
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your bed, why don’t you come in with me, there’s 
plenty of room.” 
So the man got in beside her. 
“It might be nice if we slept “married’,” she 
giggled. 
“Whatever you like,” he said, and he turned his 
back to her and went to sleep. 

(Sharpe 2004:58) 
 

Ինքնագոհ ժպիտը, հեգնական ժպիտը, քմծիծաղը` արտա-
հայտված “simper, grin” բայերով, լինելով հարախոսքային հա-
ղորդակցության միջոցներ, հատուկ են միայն տղամարդկանց 
(տե՛ս աղյուսակ 7):  

Օրինակ` 
 

117) A man stops for the night at a country hotel 
and as he signs in, he notices a beautiful blonde 
sitting alone at the hotel bar. While the 
receptionist is sorting out the paperwork, he 
saunters over to the blonde and returns a couple 
of minutes later with the girl on his arm. 
Grinning, he says to the receptionist, “Would 
you believe it! I’ve just bumped into my wife, so 
we’d better have a double room.” 
The following morning, he goes to pay his bill 
and discovers it’s for more than $ 2,000. 
“What the hell’s this for?” he splutters. “I’ve only 
been here one night.”  
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“Of course, Sir, but your wife has been here for 
more than a week!”  

 (Sharpe 2004:288) 
 

Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ հաղորդակցությունն 
անընդմեջ ու անդադար խոսք չէ (տե՛ս De Fransisco 1991): Շատ 
հաճախ բանավոր շփումը ներառում է լռություն և որոշ դեպքե-
րում այն ավելի բարձր է գնահատվում, քան խոսքը: Լռությունը 
տեղի է ունենում, երբ խոսքային որոշակի գործողություն հրա-
տապ չէ, սակայն անգամ այդ դեպքում հաղորդակցային նպա-
տակը պահպանվում է (Zimmermann, West 1975): Ուստի հաղոր-
դակցային առումով նշանակալի լռությունը (silence) հարախոս-
քային վարքի ևս մեկ բաղադրիչ է: Օրինակ` 

 
118) WOMAN: What would you do if I died? 
Would you get married again? 
MAN: Definitely not! 
WOMAN: Why not - don’t you like being 
married? 
MAN: Of course I do. 
WOMAN: Then why wouldn’t you remarry? 
MAN: Okay, I’d get married again. 
WOMAN: You would? (with a hurtful look on her 
face) 
MAN: (makes audible groan) 
WOMAN: Would you sleep with her in our bed? 
MAN: Where else would we sleep? 
WOMAN: Would you put away my pictures, and 
replace them with pictures of her? 



 
 

202 

MAN: That would seem like the proper thing to 
do. 
WOMAN: And would you let her use my golf 
clubs? 
MAN: She can’t use them; she’s left-handed. 
WOMAN: - - - silence - - - 
MAN: Oh Shit.  

< 
http://home.globility.com/~superdog/fun/FiveQue

stions.html> 
 

Վերը նշված անեկդոտի օրինակում լռությունը (silence) 
նշանակալի է, այն հուզական տեղեկատվություն է հաղորդում 
մի հաղորդակցվողից մյուսին: Համատեքստի, իրավիճակի օգ-
նությամբ վերծանվում է հուզական տեղեկատվությունը, որի հի-
ման վրա տեղի է ունենում շփման գործընթացը: Որպես կանոն` 
նման լռությունը կարող է առաջանալ ուժեղ հուզապրումի կամ 
հուզական ցնցման հետևանքով և այդ կերպ արտացոլվում է 
հաղորդակցվողների հարախոսքային վարքագծում: Լռությունն 
ընդհանրապես կարող է դիտվել նաև որպես անզորության վկա-
յություն, իսկ ծավալուն, առատ խոսքը համազոր է գերակայու-
թյանը: Տղամարդիկ գերակայում են կանանց` նրանց լռեցնելով: 
Լռությունը կանանց դեպքում ավելի բնութագրական է վախի և 
զարմանքի հույզեր արտահայտելիս, տղամարդկանց դեպքում 
ավելի հաճախ հանդիպում է զայրույթի, վախի և ուրախության 
հույզեր ապրելիս: 

Անգլիական անեկդոտներում տղամարդու խոսքը հնչում է 
ավելի ծանրակշիռ ու կտրական: Այդ տպավորությունը ստեղծե-
լուն ինչ-որ չափով նպաստում են տեմպն ու դադարը. տղա-
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մարդկանց տեմպը փոքր-ինչ դանդաղ է, հիմնականում` ի հաշիվ 
դադարների ու շարույթների տևողության մեծացման, կանանց 
դեպքում դադարներն ավելի քիչ են (տե՛ս աղյուսակ 7): Օրինակ` 
 

119) Two fishing pals meet up on the riverbank. 
“Hello, Bob,” says his mate. “Long time no see, 
what’ve you been up to?” 
Bob shakes his head sadly. 
“I’ve been on my honeymoon.” 
“Well, you sly old fox! You kept that quiet. I bet 
she’s a pretty lass.” 
“No, not at all. In fact she’s ugly…and she’s 
useless in bed,” 
Bob replies mournfully. 
“But, I don’t understand. Why did you marry her 
then?” 
“She’s got worms.” 

(Sharpe 2004:182) 
 

Հարախոսքային հաղորդակցության բնութագրերից է նաև 
հոգոցը: Կանանց խոսքում gasp, sigh հարախոսքային հաղոր-
դակցության միջոցները ի հայտ են գալիս կանանց ան-
հանգստության և հուզմունքի, իսկ տղամարդկանց դեպքում` 
շփոթմունքի հուզավիճակներում: Օրինակ` 

 
120) “Oh Bob,” sighed his wife. “I wish you 
wouldn’t go down the pub every night. You drink 
far too much. Here, let me show you something.” 
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Bob’s wife put two glasses before him, one filled 
with whisky, the other with water. Into each she 
dropped a worm. The worm in the water swam 
around happily while the worm in the whisky had 
a fit and sank to the bottom, dead. 
“There!” said the wife triumphantly. “Now what 
does that show you?” 
Bob looked at the two glasses and replied, “It 
shows me that if you drink, you won’t get worms. 
Now I’m off to the pub.”  

(Sharpe 2004:212) 
 

Այսպիսով՝ հարախոսքային հաղորդակցությունն առավել 
հաճախ հանդիպում է տղամարդկանց խոսքային վարքագծում 
զայրույթի հուզավիճակում, իսկ կանանց խոսքային վարքա-
գծում այն բնութագրական է վախի և տխրության հուզավիճակ-
ներին: Տխրության հույզի հարախոսքային արտահայտությունն 
ավելի տեսանելի է կանանց, քան տղամարդկանց խոսքում:  

Ամենակայուն գենդերային կարծրատիպերից համարվում է 
կանանց մեծ զգացմունքայնությունը (տե՛ս Обозов, Обозова 
1981): Ուստի տղամարդու դերի վերաբերյալ արտահայտված 
ավանդական մոտեցում ունեցող տղամարդիկ համարում են, որ 
եթե տղամարդը զգացմունքային չպետք է լինի, ապա հարկ չկա 
զարգացնելու հուզարտահայտչական ունակությունները և մյուս-
ների հույզերը հասկանալու կարողությունը: Արդյունքում տղա-
մարդկանց և կանանց միջև եղած բնական տարբերություններն 
ավելի են մեծանում: 

Հարախոսքային մակարդակում հուզարտահայտչական մի-
ջոցների գենդերային առանձնահատկությունների վիճակագրու-



 
 

205 

թյունը ներկայացված է աղյուսակում (աղյուսակը Ա.Տ. Կնյազյա-
նի): 
 

Աղյուսակ 7 
Հարախոսքային միջոցները կանանց և տղամարդկանց խոսքում 

 

 Կանայք Տղամարդիկ 

Շշուկ, փսփսոց, քչփչոց 85% 15% 

Բղավոց, գոռգոռոց, գոռում-գոչյուն, 
գռգռոց 

40% 60% 

Լաց 70% 30% 

Ծիծաղ, ժպիտ, քրքջոց, կչկչոց 75% 25% 

Քմծիծաղ, խնդուք 25% 75% 

Դադար, լռություն, անխոսություն 40% 60% 

Հոգոց 65% 35% 

 
Ամփոփելով անհրաժեշտ է նշել, որ անգլիական կենցա-

ղային անեկդոտների լեզվական փաստական նյութի վերլուծու-
թյունը հնարավորություն է տալիս պարզելու, որ գենդերային 
տարբերությունները առկա են նաև ոչ խոսքային և հարախոս-
քային մակարդակներում: Այդ տարբերությունները բացատրվում 
են հետևյալ պատճառներով՝ կանանց և տղամարդկանց կազմա-
խոսական կառուցվածքի և արտաքին տեսքի ակնհայտ տարբե-
րությամբ, հանրային տարբեր դերերի կատարումով և վարքի ու 
մտածողության ինքնատիպ հակվածությամբ: 

Այսպիսով՝ գենդերը կարող է հանդես գալ որպես լեզվաբա-
նական վերլուծության առարկա, եթե լեզվական նյութի հետազո-
տութունը ընթանում է լեզվաբանական գենդերաբանության հու-
նով: Մեր կողմից կիրառված համալիր մոտեցումը, կարծում ենք, 
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հնարավորություն է ստեղծում տարբեր խոսույթներում լեզվա-
կան փաստերն ու իրողությունները դիտարկել գենդերային տե-
սանկյունից, ինչն էլ կարող է իր նպաստը բերել ժամանակակից 
լեզվագենդերաբանական հետազոտությունների տեսության և 
մեթոդաբանության հետագա մշակման ու զարգացման գործին: 

 
 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Ոչ խոսքային և հարախոսքային ձևերը շփման ամենահին մի-
ջոցներն են: Մեր նախնիները միմյանց հետ շփվել են դիմախոսության, 
ձայնի տեմբրի և հնչերանգի, շնչառության հաճախականության, հա-
յացքի օգնությամբ: 

2. Գոյություն ունեն ժեստերի բազմաթիվ դասակարգումներ 
(Чанышева 1979; Горелов 1980 և այլն): Կախված կատարելիք գործա-
ռույթից` յուրաքանչյուր դասակարգման մեջ ներկայացված են զանա-
զան ժեստեր, որոնք կարող են վկայել խոսողի հուզավիճակի մասին, 
որն էլ սույն բաժնի հետազոտության առարկան է: 

3. Գոյություն ունեն առնվազն տասը հուզարտահայտչական 
կարգեր, որոնք կարող են արտահայտել մարդու դեմքը. դրանք են` եր-
ջանկություն (ուրախություն), զարմանք, վախ, զայրույթ, թախիծ, 
հակակրանք, արհամարհանք, հետաքրքրություն, շփոթմունք, 
վճռականություն (Leathers 1976: 24): 

4. Հույզերի դիմախոսության կողմին վերաբերող հետազոտու-
թյունները հին պատմություն ունեն: Սկսած դեռևս Չ. Դարվինից ու Վ. 
Մ. Բեխտերևից` այդ ուղղությամբ ուսումնասիրությունները ցայսօր չեն 
կորցրել իրենց արդիականությունը (Дарвин 1953; Бехтерев 1994): 
Դրանցից շատերը նվիրված էին այն բանի բացահայտմանը, թե մարդն 
ինչ չափով և արդյո՞ք ունակ է ճիշտ հասկանալու այլ մարդկանց դիմա-
խոսական հակազդեցությունները: Չ. Դարվինի էվոլյուցիոն տեսության 
համաձայն` դիմախոսությունը (առաջին հերթին դեմքի մկանների շար-
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ժումները, որոնք հույզեր են արտահայտում) բնածին է, կախված չէ ազ-
գությունից կամ մշակույթից և ամբողջ աշխարհում չի տարբերվում 
մարդկային արարածների մեջ: Դեմքի արտահայտությունը կարող է 
ազդարարել անգամ լեզվից զուրկ տեսակների բացասական վերաբեր-
մունքի մասին (Дарвин 1953): Այդուհանդերձ, ХХ դարի առաջին կեսին 
առաջատար մարդամշակութաբաններից շատերը` ներառյալ Մ. Միդը, 
հայտնաբերեցին բազմաթիվ վկայություններ առ այն, որ տարբեր մշա-
կույթների ներկայացուցիչների շրջանում առկա են արտահայտչական 
վարքի զգալի տարբերություններ, այդ թվում` դիմախոսության մեջ: 
Նրանց կարծիքով, տարբերությունների վեր հանումը նշանակում է, որ 
դիմախոսությունը ևս լեզու է, որին, ինչպես և ցանկացած այլ լեզվին, 
մարդը տիրապետում է հանրայնացման գործընթացում (Mead 1935): 
Մյուս կողմից, նախորդ դարի 60-ական թվականներին Պ. Էքմանի և 
Ու. Ֆրիզենի կատարած մեծ թվով փորձերը ի հայտ բերեցին տարբեր 
մշակույթներում դիմախոսության անփոփոխակ լինելը (Ekman, Friesen 
1971): Հետագայում ստեղծվեցին նոր աշխատանքներ, որոնք կրկնեցին 
ու զարգացրին Պ. Էքմանի և Ու. Ֆրիզենի արդյունքները:  

5. Շատ հույզեր նաև արտահայտման համակողմանի բնույթ 
ունեն: Օրինակ` ատամները սեղմելը շատ մշակույթներում զայրույթի 
համակողմանի արտահայտությունն է: Չ. Դարվինը ենթադրում էր, որ 
հույզերի դրսևորման համակողմանիությունը գոյատևման համար հար-
մարողական նշանակություն ունի (Дарвин 1953): 

6. Ամերիկացիները նայում են աչքերի մեջ միայն այն դեպքում, 
եթե ուզում են համոզվել, որ զրուցակիցը իրենց ճիշտ է հասկացել: 
Անգլիացիների համար աչքերով շփումն ավելի սովորական է. նրանք 
ստիպված են նայել զրուցակցին, որն ակամա թարթում է աչքերը` 
վստահեցնելու, որ ուշադիր ունկնդիր է: Սակայն Անգլիայում աչքերի 
մեջ սևեռուն երկար նայելը համարվում է անվայել: 

7. Հարկ է նշել, որ վերլուծության արդյունքում մեր կողմից 
նկատվել են ժեստեր, որոնք ո՛չ այս, ո՛չ այն սեռին բնորոշ չեն:  

8. Հարախոսքային հաղորդակցություն ասելով` հասկանում ենք 
հնչյունային այն ազդանշանների համախումբը, որոնք իրենց ֆիզիկա-



 
 

208 

կան և քանակական բնութագրերով ուղեկցում են բանավոր խոսքը 
լրացուցիչ նշանակություններով: 

9. Մի շարք հեղինակներ հնչերանգ, առոգանություն և 
տեմբր II եզրույթները որոշ համատեքստերում օգտագործում են որ-
պես հոմանիշներ, իսկ մի քանիսում առանձնացվում են: Այսպես, օրի-
նակ` Մ. Վ. Դավիդովը, ընդհանուր առմամբ նախընտրելով հնչե-
րանգ եզրույթը վերհատույթային չափորոշիչների համախումբը բնորո-
շելու համար (օրինակ` հուզականորեն հագեցած հնչերանգ, բազ-
մանշանակ հնչերանգ), տեմբր եզրույթը գործածում է այն ժամա-
նակ, երբ ձայնի որակները առաջնային դեր են կատարում: Այնպիսի 
չափորոշիչ, ինչպիսին ձայնի որակն է, սերտորեն կապված է ձայ-
նային ապարատի կարգավորման հետ (Davydov, Egorov 1971): Ինչ վե-
րաբերում է խոսքային ձայնի բաղադրիչներին, ապա շատ հեղինակներ 
(Миндрул 1986; Козырева 1986) այն նեղ իմաստով համարում են հնչե-
րանգի (այսինքն` բարեհնչյունության, ձայնածավալի, ուժգնության) և 
ձայնի որակների (օրինակ` շնչեղության, խռպոտության, ռնգայնության 
և այլն) միասնություն: Այսպիսով՝ խոսքային ձայն հասկացությունը 
ներառում է չափորոշիչներ, որոնք անմիջականորեն կապված են ձայ-
նաստեղծման հետ (այսինքն` ձայնի բարձրակետային, դինամիկ և 
որակական ելևէջումները): Նշյալ սահմանման համաձայն` հնչյունա-
վորման նշանակալի ընդհատումը (այսինքն` դադարը) և տեմպը խոս-
քային ձայնի անմիջական մասերը չեն, քանի որ կապված չեն ձայնա-
կազմավորման գործընթացի հետ (Миндрул 1980): 

10. Ձայնի որակը համարվում է խոսքային ձայնի առաջնային բա-
ղադրիչներից մեկը, որը վերջին շրջանում լեզվաբանների սևեռուն 
ուշադրության կենտրոնում է: Մանրամասն ուսումնասիրվել է ձայնորա-
կի կապը խոսքային օրգանների աշխատանքի հետ, որը տարբերվում է 
մի լեզվից մեկ այլ լեզվի, մեկ հանրային խմբից մեկ ուրիշին, մի մաս-
նագիտության ներկայացուցիչներից մյուսին անցնելիս և այլն: Խոս-
քային օրգանների առանձնահատուկ կարգավորվածություն է նկատ-
վում այն մարդկանց շրջանում, որոնք գտնվում են որոշակի հուզավի-
ճակում, պատկանում են տարբեր սեռերի, տարիքային խմբերի և այլն: 
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Ձայնային ապարատի նման կարգավորումը հիմքում հատույթային չէ, 
սակայն այն ազդում է հնչյունակազմական բոլոր չափորոշիչների վրա, 
ինչպես հատույթային, այնպես էլ վերհատույթային մակարդակում: 
Ձայնային ապարատի յուրահատուկ կարգավորվածությունից կախված` 
տարբերակվում են ձայնային այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են շնչեղու-
թյունը, նվնվան տեմբրը, ճղճղանությունը, շշուկը, խռպոտությունը 
(Davydov, Egorov 1971; Миндрул 1980): 

11. Տեմբր եզրույթն ունի ևս երկու նշանակություն.  
 ձայնի յուրատեսակ երանգավորում (խռպոտություն, ռնգայ-

նություն, շնչեղություն և այլն),  
 որպես բոլոր հնչերանգային չափորոշիչների համախումբ, 

որն օգտագործվում է որոշակի մետանշանային բովանդակու-
թյուն հաղորդելու համար (Տեմբր II) (Davydov, Egorov 1971; 
Миндрул 1980): 
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ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
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