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ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 

ՌՈՒԶԱՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
 

Հոդվածը թարգմանության երկու հիմնական տեսակների՝ գրավոր և բանավոր 
թարգմանությունների բնութագրական առանձնահատկությունների մասին է: Ներկա-
յացված են գրավոր թարգմանության տեսակները՝ գրական-գեղարվեստական, տեխ-
նիկական և բնական գիտություններ, փիլիսոփայական տեքստեր: Նշել ենք գրավոր 
բազմաոլորտ թարգմանության դասակարգման սկզբունքները, առանձնահատկութ-
յունները, թարգմանության մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև բանավոր թարգմանութ-
յան տեսակները՝ համաժամանակյա-շշուկով, հաջորդական։ Ընդգծվել են նշված տե-
սակի թարգմանությունների դժվարությունները, դրանք կատարելու համար անհրա-
ժեշտ կարողությունները, որոնց առկայության դեպքում միայն թարգմանիչն ի զորու է 
կատարել այդ բարդ աշխատանքը: 

Բանալի բառեր. գրավոր, բանավոր, համաժամանակյա, հաջորդական, մասնագի-
տական տեքստերի թարգմանություն, եզրույթ: 

 
Թարգմանվող տեքստերն ըստ լեզուների, բովանդակության, ժանրային 

պատկանելության շատ բազմազան են: Կատարվում են գրավոր կամ բանավոր 
թարգմանություններ և թարգմանության ճշգրտության, ամբողջականության և 
այլ առումներով թարգմանիչների առջև ոչ միանման պահանջներ են դրվում: 
Թարգմանության որոշակի տեսակներ թարգմանչից պահանջում են առանձնա-
հատուկ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ:  

 Ինչպիսին էլ լինեն թարգմանվող տեքստերը՝ թարգմանական գործընթացի 
էությունը չի փոխվում: Չնայած թարգմանության գործընթացին բնորոշ ընդհա-
նուր գծերին, թարգմանության որոշակի տեսակներ կարող են ունենալ առանձ-
նահատկություններ. համարժեքության հասնելու համար մեծ կարևորություն 
հաղորդել գործընթացին, թույլ տալ շեղումներ տեքստի ընդհանուր բացաձակ ի-
մաստային աստիճանից, ներմուծել վերակոդավորման որոշ տարրեր և այլն: 

Թարգմանության տեսակները դասակարգվում են ըստ՝  
  թարգմանվող տեքստերի,  
  թարգմանչի խոսքային գործունեության բնույթի:  
Առաջին բնութագրումը կապված է բնագրի ժանրային-ոճական առանձա-

հատկությունների հետ, երկրորդը՝ խոսքային գործունեության (գրավոր կամ բա-
նավոր) լեզվահոգեբանական առանձնահատկությունների հետ: 

Թարգմանությունը Ժանրային-ոճականի դասակարգելը պայմանավորված 
է բնագրի Ժանրային-ոճական առանձնահատկությամբ, որը ներկայանում է գրա-
վոր թարգմանության երկու գործաբանական տեսակներով՝ գեղարվեստական 
գրականության թարգմանություն և մասնագիտական տեքստերի թարգմանութ-
յուն: 

Գեղարվեստական գրականության թարգմանություն 
Գեղարվեստական գրականության թարգմանությունը կոչվում է գեղար-

վեստական թարգմանություն: Գրական ստեղծագործության թարգմանությունը 
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տարբերվում է մյուս տեսակի թարգմանություններից նրանով, որ այլ հաղորդակ-
ցական գործառույթներից բացի իրականացնում է նաև գեղարվեստական-էսթե-
տիկական կամ բանաստեղծական գործառույթ, որի հիմնական նպատակը էսթե-
տիկական ազդեցության հասնելն է, գեղարվեստական կերպար ստեղծելը: Բնա-
կանաբար, նման ուղղվածության շնորհիվ, գեղարվեստական ստեղծագործութ-
յան թարգմանությունը տարբերվում է մյուս խոսքային հաղորդակցություններից, 
որոնց հիմնական նպատակը տեղեկատվությունն է: 

Գեղարվեստական թարգմանությունն իր հերթին ունի տարատեսակներ 
ինչպիսիք են բանաստեղծության, պիեսի, հումորային ստեղծագործությունների, 
երգերի և այլ թարգմանությունները: Գեղարվեստական արձակի և բանաստեղ-
ծության թարգմանությունն իսկական արվեստ է: Ստացվում է այնպես, որ թարգ-
մանիչը նորից է գրում ստեղծագործությունը ընթերցողի համար և առանց որո-
շակի հմտությունների և կարողությունների հնարավոր չէ կատարել հաջողված 
թարգմանություն: Գեղարվեստական թարգմանությունը պետք է այնպես կա-
տարվի, որ պահպանվի ստեղծագործության մթնոլորտը և գրողի ոճը: Որպեսզի 
թարգմանված գեղարվեստական տեքստը լինի հետաքրքիր, ընթեռնելի, պահ-
պանված լինեն հեղինակի մտքերը, գաղափարները, ոճական առանձնահատ-
կություններն ու նպատակները։ Գեղարվեստական գրականության թարգմանիչը 
իրականում պետք է մի քիչ գրող լինի, մի քիչ երևակայող կամ պարզապես՝ 
ստեղծագործող: Զարմանալի չէ, որ գեղարվեստական գականության թարգմա-
նությունն ունի իր առանձնահատկությունները՝  

  բառացի թարգմանության անընդունելիություն,  
  աֆորիզմների, իդիոմների, իրակությունների և այլ արտահայտություն-

ների թարգմանություն, որն այնքան էլ դժվար չէ, որքան թվում է առաջին հայաց-
քից: Այն պահանջում է լայն բառահումքի իմացություն և մասնագիտական բա-
ռարանների առկայություն: Հիշենք ֆրանսիական ասածվածքը Muet comme une 
carpe, որը հայերեն թարգմանվում է Համր ինչպես ձուկը: Դժվար է ասել, թե ինչու 
է ֆրասիացու համար լռելը համեմատվում ձկան ծածան տեսակի հետ, իսկ հայ 
իրականության մեջ՝ ձկան: Բնականաբար ճիշտ թարգմանության համար թարգ-
մանիչը պետք է ոչ միայն հարուստ բառահումք ունենա, այլ նաև ճանաչի աղբ-
յուր լեզվի մշակույթը, ավանդույթները, սովորությունները խուսափելու համար 
անճշտություններից,  

  բառախաղը, հումորը, որը գեղարվեստական թարգմանության ամենա-
հետաքրքիր և դժվար իրականացվող հատվածներից է, քանի որ բառախաղերի 
հարցում լեզվական համընկնումները հազվադեպ են,  

  ոճի, մշակույթի, ժամանակշրջանի պահպանում և ճիշտ փոխանցում: 
Դա անելու համար թարգմանիչը պետք է նաև հետազոտող լինի: 

Մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն 
Այսպես է կոչվում այն թարգմանությունը, որի գործառույթի նպատակը ոչ 

թե գեղարվեստական-էսթետիկական ազդեցությունն է ընթերցողի վրա, այլ որևէ 
տեղեկատվության, նորության հաղորդումը, մասնագիտության բովանդակութ-
յան և կոնկրետ մասնագիտական ոլորտին վերաբերող նյութի փոխանցումը թի-
րախ լեզու: Դրանք գիտական, հասարակական-քաղաքական, կենցաղային և այլ 
բովանդակության տեքստերի թարգմանություններն են: Այս խմբին կարելի է դա-
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սել նաև արկածային ժանրի, ճամփորդությունների նկարագրությունների, ակ-
նարկների թարգմանությունները, որտեղ գերիշխում է տեղեկատվական, ճանա-
չողական նյութը: Թարգմանությունը գեղարվեստականի և տեղեկատվականի 
բաժանելը կատարվում է ըստ բնագրի հիմնական գործառույթի, որը պետք է ար-
տացոլվի թարգմանության մեջ: Գեղարվեստական թարգմանություն պահանջող 
բնագրում կարող են բացառապես տեղեկատվական գործառույթ իրականացնող 
հատվածներ լինել և հակառակը տեղեկատվական տեքստում կարող են լինել գե-
ղարվեստական թարգմանություն պահանջող հատվածներ: Մասնագիտական 
տեքստերը կարող են լինել տարբեր ուղղվածության՝ գիտատեխնիկական, պաշ-
տոնական, քաղաքական, հրապարակախոսական, լրատվական և այլն: Ընդուն-
ված է մասնագիտական տեքստերի հետևյալ դասակարգումը՝ 

 տեխնիկական և բնական գիտությունների տեքստեր, որոնց համար բնու-
թագրական է այն փաստը, որ առարկայի, գիտության իմացությունն ավելի կար-
ևոր է, քան՝ լեզվի, քանի որ թարգմանության համար կարևորվում է մասնագի-
տական եզրույթների իմացությունը, 

 փիլիսոփայական տեքստեր, որոնց թարգմանության ժամանակ բացի 
մասնագիտական եզրույթների իմացությունից, թարգմանչից պահանջվում է նաև 
հեղինակի մտքին ճշգրտորեն հետևելու կարողություն: 

Թարգմանություն իրականացնելիս անհրաժեշտ է ըստ պատշաճի լուծել 
մեթոդական խնդիրները։ Անհնար է նույն կերպ թարգմանել մաթեմատիկական 
տեքստը, քաղաքական ճառը կամ գեղարվեստական որևէ երկ: Կարևոր է թարգ-
մանվող նյութի բնույթի ճիշտ ընկալումն ու թարգմանությունը: 

Մասնագիտական տեքստերը հանապատասխանաբար լինում են՝ 
 տեղեկատվական, գիտական և փաստագրական (առևտրային և գործնա-

կան բնույթի), 
 հասարակական-քաղաքական, ինչպես նաև հոդվածներ, ճառեր: 
Թարգնական տեքստերի հետաքրքիր դասակարգում է կատարել ֆրան-

սիացի լեզվաբան Ժորժ Մունենը: Նա դրանք բաժանել է հետևյալ խմբերի՝ 
 կրոնական տեքստերի թարգմանություն (կարևորվում է բովանդակութ-

յունը), 
 գեղարվեստական երկերի թարգմանություն (կարևորվում է լեզուն), 
 բանաստեղծությունների թարգմանություն (կարևորվում է ձևը), 
 մանկական գրականության թարգմանություն (կարևորվում է հասցեա-

տերը)  
 բեմական երկերի թարգմանություն (կարևորվում է տեքստի օգտագործ-

ման սկզբունքը), 
 ֆիլմերի թարգմանություն (կարևորվում են առանձնահատուկ տեխնի-

կական պայմանները), 
 տեխնիկական տեքստերի թարգմանություն (կարևորվում է բովանդա-

կությունը)։ 
Մասնագիտական տեքստերի թարգմանության ժամանակ կարևոր է տվյալ 

ոլորտի մասնագիտական բառապաշարը, որն անհրաժեշտ է այդ բնագավառի 
մասնագետների փոխընկալման, շփման համար: Մասնագիտական տեքստերի 
թարգմանության ժամանակ բացառիկ կարևորություն է ստանում եզրույթների 
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(terme, լատ.) ճիշտ կիրառությունը: Եզրույթը կամ տերմինը գիտական լեզվի 
տարր է, որը զուրկ է ազգային պատկանելությունից կամ պատմական երանգա-
վորումից: Մասնագիտական տեքստերի թարգմանության ժամանակ եզրութի 
թարգմանությունը եզրույթով կարևոր սկզբունք է: 

Եզրույթ են կոչվում այն բառերը և բառակապակցությունները, որոնք կոնկ-
րետ բառերի կամ բառակապակցությունների իմաստ են արտահայտում՝ կիրառ-
վելով տվյալ ոլորտի մասնագետների կողմից: Եզրույթները պետք է ունենան ի-
րենց հստակ կիրառությունն անկախ տեքստի բովանդակությունից: Դրանք 
պետք է կիրառվեն հաստակ, որպեսզի այն հասկանալի լինի և գործածողին և 
հասցեատիրոջը: Կարևոր է գրական-գրքային եզրույթը զանազանել մասնագի-
տական եզրույթներից: Առաջինը գիտելիքի մաս է կազմում, լայն գործածություն է 
ստանում և ընկալելի է լայն զանգվածներին, իսկ երկրորդը նեղ մասնագիտական 
է և ընկալելի է այդ ոլորտի մասնագետներին:  

Օրինակ՝ le commerce de gros-մեծածախ առևտուր,  
le commerce de détail-մանրածախ առևտուր,  
le libre échange-ազատ առևտուր:  
Եզրույթների իմացությունը և դրանց ճիշտ թարգմանությունն անչափ կար-

ևոր է մասնագիտական տեքստերի թարգմանության ժամանակ: 
Թարգմանական գործունեությունը ներառում է երկու հատված՝ գրավոր և 

բանավոր թարգմանությունը: 
Գրավոր է կոչվում այն թարգմանությունը, երբ ստեղծագործություններում, 

բնագրում և թարգմանվող լեզվում արտահայտված խոսքային դրսևորումները 
կատարվում են գրավոր: Դա թարգմանչին հնարավորություն է տալիս բազմիցս 
անդրադառնալ տեքստերին, դրանք նորից ու նորից համեմատել, փոփոխութ-
յուններ կատարել թարգմանության մեջ մինչ այն հասցեատիրոջը հանձնելը: 

Բանավոր թարգմանությունը թարգմանության այն տեսակն է, որը կա-
տարվում է բանավոր, ենթադրում է բնագրի մեկ անգամ բանավոր արտասան-
ված հատվածի ընկալում թարգմանչի կողմից և փոխանցում թիրախ լեզու, որը 
չունի ուղղելու, փոփոխության ենթարկելու հնարավորություն: Բանավոր թարգ-
մանության ժամանակ թարգմանությունն իրականացվում է բնագրին զուգահեռ 
կամ բնագրով արտասանված հատվածից հետո: Այսպիսով, ըստ բանավոր 
թարգմանության ձևի, գոյություն ունի համաժամանակյա և հաջորդական թարգ-
մանություն: 

Համաժամանակյա թարգմանությունը բանավոր թարգմանության տեսակ 
է, որի ընթացքում թարգմանիչը լսելով հռետորի խոսքն այն գործնականում 
թարգմանում է միաժամանակ, նրանից ետ մնալով 2-3 վայրկյան: Համաժամա-
նակյա թարգմանությունը հիմնականում կատարվում է տեխնիկական միջոցնե-
րի առկայությամբ, բանավոր թարգմանության համար նախատեսված հատուկ 
խցերում, որտեղ հռետորի խոսքը թարգմանչին է փոխանցվում ականջակալների 
միջոցով, իսկ թարգմանիչն իր թարգմանած տեքստը հաղորդում է բարձրախոսի 
միջոցով, որով էլ արդեն թարգմանված տեքստը հասնում է ունկնդիրներին: Այդ 
սարքավորման շնորհիվ թարգմանիչը լսում է միայն հռետորի ձայնը: Համաժա-
մանակյա թարգմանության տեսակ է շշուկով կատարված բանավոր թարգմա-
նությունը, որի դեպքում թարգմանիչը գտնվում է ոչ թե իր համար նախատեսված 
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խցում այլ՝ ունկնդրի կողքին, թարգմանությունը կատարելով միայն նրա համար 
ցածրաձայն, տեքստը լսելով ականջակալներով, բարձրախոսով կամ առանց 
դրանց: Համաժամանակյա թարգմանությունը բանավոր թարգմանության դժվար 
տեսակ է, որը թարգմանչից պահանջում է միաժամանակ կատարել բազմաբնույթ 
խոսքային գործառույթներ՝ մի լեզվով լսած տեքստը միաժամանակ թարգմանել և 
արտաբերել մեկ ուրիշ լեզվով՝ ետ չընկնելով հռետորի խոսքից: Համաժամանակ-
յա թարգմանության ընթացքում կատարվող այս երեք գործողությունները թարգ-
մանչից պահանջում են հիշողության, կենտրոնացման, հաջորդ հատվածի կան-
խատեսման, ինչպես նաև արագ որոշումներ կայացնելու մեծ հմտություններ ու 
կարողություններ։ 

Հաջորդական թարգմանությունը բանավոր թարգմանության տեսակ է, որը 
կատարվում է հռետորի խոսքի ավարտից կամ մեկ հատվածից հետո տրված դա-
դարից հետո: Թարգմանվող հատվածի չափը կարող է տարբեր լինել՝ առանձին 
նախադասություններից մինչև բավական մեծ ծավալի տեքստ՝ արտասանված 
20-30 րոպեի ընթացքում: Այսպիսի թարգմանությունը թարգմանչից պահանջում 
է հիշել խոսքային բավականին մեծ հատված մինչ թարգմանության իրականա-
ցումը: Նման դեպքերում թարգմանիչը նշումներ է կատարում, որոնք օգնում են 
հիշողության մեջ վերականգնել բնագրում արտահայտված մտքերը:  
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Рузан Мирзоян - Основные виды перевода. - Данная статья посвящается 

характерным особенностям двух основных видов перевода-устного и письменного. 
В ней представлены виды письменного перевода на основе литературно-

художественных, научно-технических и филосовских текстов. 
Нами отмечены методология, принципы и особенности классификации 

письменного разносферного перевода, виды устного последовательного и 
синхронного перевода шепотом, а также сложности этих видов и необходимые 
навыки и умения при наличии которых переводчик будет в состоянии выполнить 
данный перевод. 

 
Ruzan Mirzoyan - Basic Types of  Translation. - The present article investigates 

the descriptive peculiarities of the two basic types of translation: written and oral. It 
touches upon the types of written translation: translation of fiction, technical, natural 
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science-related and philosophical texts. The classification principles of multi-sphere 
written translation, translation methodologies as well as the types of oral translation: 
simultaneous-whisper, consecutive, have been dwelled upon revealing the difficulties 
relating to those translation types, necessary abilities in case of existence whereof only, 
the translator will be capable of performing that complicated task. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


