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ԳՐԻԳՈՐ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

î²ð²Ì²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ՝ àðäºê (ÜÞ²Ü²-)¶Æî²Î²Ü

ÊàêàôÚÂÆ ä²îÎºð²ÚÆÜ ´²ÔÎ²òàôòÆâ 

Անցյալ դարի ութսունական թվականների նշանագիտական ուսումնասիրություն-
ները շրջադարձային էին։ Դրանց հիմքում նշանային աշխարհի կառուցվածքային վերլուծու-
թյունն էր, որը հիմնված էր մշակույթի տեքստային ընկալման՝ տեքստայնացման, և առհա-
սարակ տեքստերի վերլուծության մշակութաբանական-նշանագիտական մոտեցման վրա։ 
Երկխոսության գաղափարը՝ որպես մարդու և մեքենայի, մտածողության և մշակույթի, 
նույնիսկ ուղեղային կիսագնդերի կապը պարզաբանելու ելակետ, լայն տարածում գտավ։  

Սույն նյութի շրջանակներում կներկայացնենք տարածականության (spatiality) մի 
քանի հիմնական չափումներ, որոնց լայն կիրառելիությունը միմյանց հարակից մի քանի 
գիտակարգերում (լեզվաբանություն, հոգեբանություն, մշակութաբանություն, գրականա-
գիտություն, միջմշակութային հաղորդակցություն և այլն) խոսում է գիտական վերլուծա-
կան տեքստերում վերոհիշյալ հասկացության գործածականության մասին։ Հակված ենք 
կարծելու, որ տարածականության գաղափարը նշանագիտական հայեցակերպ է ներմու-
ծում տեքստերի վերլուծության տեսական գործիքակազմի մեջ՝ ելնելով այն հանգաման-
քից, որ նշանը, որպես նշանագիտության հիմնարար միավոր, սկսած պիրսյան նշանա-
գիտական եռանկյունու գաղափարից, ինքնին ձևակերպվել է տարածական պատկերների 
հիման վրա։  

Տարածական հարաբերությունների պատկերն անխուսափելիորեն օգտագործվում 
է գիտական խոսույթի բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ ուսումնասիրվող առարկան հնա-
րավոր է ներկայացնել քարտեզի կամ գծագրի տեսքով: Ասվածը պարզաբանելու համար 
բավական է առանձնացնել, օրինակ, գիտական խոսույթի հետևյալ չափումները՝  

1. Հասկացական տարածք, որում դիտարկում ենք արքետիպերով գծագրվող տա-
րածքը (վերև-ներքև, կենտրոն-ծայրամաս, հեռու-մոտիկ, և այլն), 

2. Տերմինաբանական տարածք, որում դիտարկում ենք տերմինաբանական միգրա-
ցիաները, գիտակարգերի սահմանագծերը,  

3. Դպրոցների տարածք, որում դիտարկում ենք գիտական մտքի հոսանքների և
մտքի դպրոցների սահմանազատումները (Արևելյան-արևմտյան, հյուսիսային, 
եվրոպական և այլ)։ 

Ըստ էության, հասկացական տարածքում այն է, ինչ նշանակվում է տարբեր գիտա-
բառերի ու ձևակերպումների միջոցով, տերմինաբանական տարածքում՝ այն, ինչով նշա-
նակվում են այդ հասկացությունները, իսկ մտքի դպրոցներում (school of thought)՝ այն հա-
մախոհ գիտական շրջանակները, որոնցում ընտրվում են կոնկրետ գիտաբառեր կոնկրետ 
հասկացությունների նշանակման՝ «անվանակոչման» համար։  

Հայտնի է, որ նշանագիտությունն ի սկզբանե հավակնում է գործիքներ տրամադրել 
օբյեկտիվ իրականության ցանկացած երևույթ1 որպես նշան վերլուծելու համար, ուստիև 

1 Իհարկե, հարկ է նշել, որ նշանագիտական մոտեցման սահմանափակումների մասին խոսվում է 
դեռևս անցյալ դարի 70-ականներից։ Մասնավորապես առանձնացվում են «քաղաքական»՝ ակադեմիա-
կան սահմանափակող գործոններ, (օրինակ` հարակից գիտակարգերի կողմից նշանային երևույթների 
ուսումնասիրությունը, որը լրացնում է նշանագիտական ուսումնասիրությունները, ուստի անհրա-
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տարածաչափական (պրոքսեմիկ) պատկերացումները բնականորեն ընկած են եղել նշանա-
գիտական հայեցակերպի հիմքում։ Պատահական չէ, որ Տարտու-մոսկովյան նշանագիտա-
կան դպրոցի շրջանակներում շեշտադրվում էին երկու հիմնական մոտեցումներ՝ նշանի երկ-
կողմանի բնույթը գեղարվեստական տեքստերում, որտեղ բովանդակային կողմի յուրա-
հատկություններն աղերսվում են արտահայտչական կողմի հետ, և տեքստի ընկալումը՝ որ-
պես կառուցվածքային տարածություն 2։ 

Ահա այս երկրորդից ելնելով էլ՝ մշակույթի և մտածողության երկխոսությունը դի-
տարկելիս նշանագիտական վերլուծություններում սկսում են տեղ գտնել տարածական՝ 
հաճախ հակադրված չափումներ պարունակող դատողություններ` բինար հակադրու-
թյուններ։ «Վերև-ներքև», «ներս-դուրս», «կենտրոն-ծայրամաս» հակադրությունները ապա-
հովում էին մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տեքստի վերլուծության այն 
քարտեզը, որը հետագայում սկսեց կիրառվել նաև խոսույթի (դիսկուրսի) վերլուծության և 
միջմշակութային հաղորդակցության մեթոդաբանության շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ 
Տարտու-մոսկովյան նշանագիտական դպրոցի հիմնադիր-ներկայացուցիչ Յուրի Լոտմանն 
իր «Նշանային տիրույթի մասին» հիմնարար աշխատության մեջ տարածականության չա-
փանիշներով է կառուցում տեսությունը՝ նշանային տիրույթը պատկերելով որպես «կենտ-
րոն («միջուկ») - ծայրամաս» հակադրությունը ներմարմնավորող ոլորտ. «Միջուկի և ծայրա-
մասի բաժանումը նշանային տիրույթի ներքին կազմակերպման օրինաչափությունն է»3: 

Նշանային տիրույթների հարաբերակցությունն արդեն իսկ ենթադրում է «ներսի» և 
«դրսի» հարաբերակցություն, ինչը ոչ միայն տրամաբանորեն ենթադրում է տեքստերի՝ 
դիալոգիզմի վրա հիմնված վերլուծություն, այլև որոշակիորեն պարունակում է նաև դեմքի 
հարացույցի ընդհանուր լեզվաբանական գաղափարը։ Այսպես, «ես-դու-նա» կամ «մենք-
դուք-նրանք» եռանիստ ձևաչափն ինքնին տարածականության հինաքարային դրսևորում 
է, որը բխում է աշխարհի լեզվական ընկալումից։ Պատահական չէ, որ նշանագիտության 
սկանդինավյան դպրոցի, ինչպես նաև հոգեբանության, մարդաբանության և մի շարք այլ 
ոլորտներում հանդիպում ենք «ես» և «այլ» («ego» և «alter») հակադրությանը, որի օգնությամբ, 
ըստ էության, նշանային տիրույթի ներսը սահմանազատվում է դրսից։ Այս հակադրությունն է 
ընկած, օրինակ, Գյորան Սոնեսսոնի՝ մշակութակիր հանրույթների ինքնագիտակցման 
կանոնիկ և հակադարձ կանոնիկ մոդելների հիմքում, որտեղ «կանոնիկ մոդելն» այն է, որի 
գորածառության պարագայում մշակութակիր հանրույթն իրեն ընկալում է որպես կարգի 
կրող՝ ի հակադրություն քաոսի և անկարգության, մինչդեռ «հակադարձ կանոնիկ» մոդելի 
պարագայում նա իրեն համարում է բնական և քաոտիկ վիճակում, որի «կանոնակարգ-
ման» համար օգտակարն ու օրինակելին մեկ այլ մշակութակիր հանրույթ է կամ՝ մեկ այլ 

ժեշտություն է առաջանում միջգիտակարգային փոխճանաչման և ուսումնասիրության ոլորտների
սահմանազատման), ինչպես նաև «բնական» սահմանափակումներ, որոնք կապված են նշանագիտա-
կան մոտեցման տիրույթից դուրս գտնվող խնդիրների հետ, այսինքն առարկաներ են, որոնք չեն կարող 
դիտարկվել որպես նշան-գործառույթ (Eco, Um., A Theory of Semiotics, Indiana University Press, 
Bloomington 1979: 5-7)։    
2 Зализняк, А.А. Семиотические школы и направления // Симян Т.С. (сост.) Семиотика. Хрестоматия, 
Ереван: Лимуш, 2009, стр. 169. 
3 «Деление на ядро и периферию - закон внутренней организации семиосферы» - Лотман, Ю, «О 
Семиосфере» // Структура диалога как принцип работы семиотического механизма, Выпуск 641, Тарту 
1984, стр. 13. 
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հասարակություն4։  
Տեսաբանն այստեղ լայնորեն կիրառում է տեքստ, մշակույթ և ոչ-տեքստ, ոչ մշա-

կույթ եզրույթները՝ համապատասխանաբար արտացոլելով մշակույթ և բնություն հակադ-
րութունը։ Ընդ որում, տեքստն ու տեքստայնությունն անընդհատ պատկերվում են որպես 
մշակույթի մի մաս, իսկ առաջին և երկրորդ դեմքերի ձևաչափի ներմուծումը ներակա 
տարածական չափում է ավելացնում վերլուծությանը։ Այսպես, «ես»-ը այն մեկնակետն է, 
որի տարածականությունը եռաչափ է երկխոսող «դու» մշակույթի և գոյություն ունեցող «նա» 
մշակույթների համատեքստում։  

Հատկանշական է, որ խոսելով երկխոսության կառուցվածքի մասին՝ Վիկտոր Մի-
խայլովիչ Սերգեևը իր «Երկխոսության կառուցվածք և «ոչ դասական» տրամաբանություններ» 
աշխատության մեջ ուսումնասիրության նյութի գործնական վերլուծությունը կատարում է 
իրավիճակային մոդելի հիման վրա, որը նա պատկերում է «բարձրակետեր» պարունակող 
աղյուսակի միջոցով։ Երկխոսությունը և առհասարակ տեքստերի վերլուծությունը կարծես 
անհնար է դառնում առանց մի քարտեզի, որը բաղկացած է բարձր և ցածր շեմեր նշող կե-
տերից, կենտրոնից և ծայրամասերից, ինչպես նաև չափումային այլ նիշերից5։ 

Տարածականության տարրը երկչափ կամ եռաչափ կտրվածքներով ներկայացված 
է հատկապես խոսույթի վերլուծության մեջ։ Այն մասնավորապես արտահայտվում է, երբ 
լեզվամշակույթները դասակարգվում են խոսքաստեղծման կառուցվածքային վերլուծու-
թյան հայեցակետից։ Օրինակ, ամերիկացի տեսաբան Ռոբերտ Կապլանը6, որպես մեկնա-
կետ ընդունելով գծային կառուցվածք ունեցող անգլերեն տեքստը, օտարազգի ուսանողների՝ 
անգլերեն լեզվով կատարած գրավոր ստեղծագործական աշխատանքների հիման վրա 
առանձնացրել է գրավոր խոսքի կառուցվածքային չորս տիպ. 

- Զուգահեռ կառույցներով, որտեղ առաջին միտքը ավարտվում է երկրորդ մասում, 
սա բնորոշ է սեմական լեզվամշակույթներին, 

- Շրջանաձև, որտեղ հիմնական թեման տարբեր տեսանկյուններից է դիտարկվում, 
և սա բնորոշ է արևելյան լեզվամշակույթներին, 

- Երկրորդական՝ թեմային չառնչվող նյութի մեջբերման ազատություն, ինչը հեղի-
նակը համարում է ռոմանական լեզվամշակույթները բնորոշող առանձնահատկություն, 

- Սլավոնական կամ «ռուսական» լեզվամշակույթներին բնորոշող հատկություն-
ները նմանեցվում են ռոմանականին, սակայն այն տարբերությամբ, որ այս պարագայում 
երկրորդական՝ ստորադաս տարրերը ընդլայնվում են, ոչ թե «կլորացվում»։ 

Ինչպես տեսնում ենք, տեքստի կառուցումը երկչափ կտրվածքով պատկերվում է 
գծային և շրջանաձև կառույցների մեջբերմամբ7։  

Այնուամենայնիվ, առկա են նաև տեքստի դիտարկման եռաչափ պատկերումներ, 
որոնք կապվում են հիմնականում բովանդակային պլանի հետ։ Այսօր միջլեզվական գոր-

4 Sonesson, G. The Globalisation of Ego and Alter. An essay in Cultural Semiotics, Semiotica 148.1/4 (2004): 
153–73 https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=540280&fileOId=626040 
5 Лотман, Ю.М., О Семиосфере // Структура диалога как принцип работы семиотического механизма, 
Труды по знаковым системам XVII. Уч. зап. Тартуского госуниверситета. Выпуск 641. -Тарту: ТГУ, 1984. 
с. 5-23. 
6 Kaplan, R. B., Cultural thought-patterns in intercultural education. In K. Croft (ed.), Readings on English as a 
second language. Cambridge, Mass.: Winthrop, 1972, pp. 246-62. 
7 Clyne, M. Intercultural communication at work. Cultural values in discourse, Cambridge University Press 1994, 
pp. 160-164. 
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ծաբանության ոլորտում հաճախ զուգադրվում են որևէ տվյալ նշանային համակարգի 
նկատմամբ մայրենի և օտար լեզվամշակույթային հենք ունեցող անհատների խոսքը, 
նրանց կողմից կիրառվող տեքստակազմության մեթոդները գրավոր մակարդակում կամ 
խոսքի կառուցման տրամաբանությունը բանավոր մակարդակում։ Այսպես, օրինակ, օտար 
լեզվի ուսումնասիրության բնագավառում օտարազգի ինֆորմանտների խոսքի բազմա-
բնույթ վերլուծությունների արդյունքում առանձնացվում և որոշարկվում են ոչ միայն նա-
խադասության կազմության ձևային, այլև տեղեկույթի բաշխման բովանդակային-տեքս-
տային առանձնահատկությունները, որոնք կրում են ինֆորմանտի մայրենի լեզվամշա-
կույթի և մայրենի լեզվի նորմերի բացահայտ ազդեցությունը։ Որպես եռաչափության հաս-
կացական պատկերի օրինակ՝ կարելի է նշել, որ նարատիվի մակարդակում տեղեկույթի 
բաշխումը և խոսքի մեջ առաջնային և երկրորդային իրողությունների հերթագայումը 
քննվում է «Quaestio» գործնական մոդելի կիրառմամբ8, որի միջոցով տեքստի կառուցումը 
պատկերվում է որպես առաջնային և ետնապատկերային տեղեկույթներից բաղկացած 
գործընթաց:  

Տեքստակազմության գործընթացի տեսական դիտարկումներում էլ հաճախ են 
մեջբերվում Հոպպերի9 և Ռայնհարտի10 մոտեցումները, համաձայն որոնց տեքստի բովան-
դակային պլանը (վերոհիշյալ սկզբունքներով) բաժանվում է տեղեկույթի առաջնային և 
ետնապատկերային՝ լրացնող միավորների։ 

Միջլեզվական գործաբանության ոլորտի վերոնշյալ դրույթներին համահունչ են 
նաև միջմշակութային հաղորդակցության բնագավառի ուսումնասիրությունները, որոն-
ցում տեքստի կառուցման՝ տեքստակազմության մոտեցումների տարբերությունն առանձ-
նանշվում է որպես լեզվամշակույթների համեմատության կարևոր չափանիշ։ Արդի շրջանի 
միջմշակութային ուսումնասիրություններում լայն կիրառություն են ստացել հատկապես 
հաղորդակցական տեքստերի ուղիղ-գծային և շրջանաձև-կենտրոնաձիգ պատկերները11։  

Այս ամենի հետ մեկտեղ սահմանվում են հաղորդակցական գործողության մարտա-
վարությունները՝ այսպես կոչված «վերընթաց» և «վարընթաց» շարժումներ («mosse up», 
«mosse down»), որոնցով բնորոշվում է հաղորդակցվող կողմերի միջև խոսքային փոխգոր-
ծակցությունը համաժամանակյա կտրվածքում12։  

Ստացվում է, որ տարածական հարաբերությունների երկչափ և եռաչափ պատկեր-
ները ներգրված են ինչպես հումանիտար գիտակարգային, այնպես էլ միջգիտակարգային 
տերմինաբանության մեջ՝ ելնելով հոգեբանության, լեզվաբանական, մշակութային, միջ-
մշակութային ուսումնասիրությունների և այլ ոլորտներից, որտեղ հեռավորության ընկա-
լումը կարևոր նշանակություն ունի գիտական տեքստին պատկերավորություն հաղորդելու 
առումով։ Ստորև բերված աղյուսակում ամփոփված են մի քանի օրինակներ.  

8 Stutterheim, C. von / Klein, W (1989), Referential movement in descriptive and narrative Discourse / R. Dietrich 
/ C.F. Graummann (eds.), Language process in social context, North-Holland, Amsterdam, pp. 39-76; Klein, W., 
& Stutterheim, C. von (2002), Quaestio and L-perspectivation. In C. F. Graumann & W. Kallmeyer (eds.), 
Perspective and Perspectivation in Discourse Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, pp. 59-88. 
9 Hopper, P.J., Aspect and Foregrounding in Discourse / T. Givón (ed.), Syntax and Semantics: Discourse and 
Syntax, New York: Academic Press1979, pp. 213-259. 
10 Reinhart, T., Principles of Gestalt perception in the temporal organisation of narrative texts. Linguistics 22 (6), 
1984, pp. 779-809. 
11 Balboni, P. Intercultural Communicative Competence, Perugia: Guerra Edizioni 2006, pp. 19-20. 
12 Ibid., pp. 100-103. 
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Հեռավորության 
ընկալում 

Եռաչափ կտրվածք 

 Լեզվական, հոգեբա-
նական, նշանագիտա-
կան և այլն 

«ես» /«մենք» «դու» / «դուք» «նա» 
/«նրանք» 

Մշակութային, նշանա-
գիտական և այլն 

«մշակույթ» «էքստրա մշակույթ» «ոչ 
մշակույթ» 

Հոգեբանական, նշանա-
գիտական և այլն 

ներս /«յուրային» / 
կենտրոն 
(«միջուկ») 

ներս/«յուրային» 
(=հակադարձ կանոնիկ 

մոդել) կամ դուրս/ 
«օտար» (=կանոնիկ մոդել) 

դուրս 
/«օտար»/ 
ծայրամաս 

Ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ լեզվամշակութային իրողությունների դիտար-
կումը տեքստային չափորոշիչներով անխուսափելիորեն ենթադրում է «տարածականու-
թյուն» երևույթի ներակա գիտակցումն ու դրա արտացոլումը համապատասխան տեսու-
թյունների մեջ։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ առհասարակ մշակույթը, լինելով լեզ-
վական և արտալեզվական իրակությունների ամբողջություն, խոշոր հաշվով բնորոշվում է 
մետա-մակարդակում՝ այն է տարածաժամանակային չափման մեջ13, և այս եզրույթները, 
կարևոր դիրք զբաղեցնելով հատկապես նշանագիտության ոլորտում, հասկացական և 
տերմինաբանական փոխանցումների արդյունքում կիրառվում են մի շարք հարակից գի-
տակարգերի վերլուծական տեքստերում։ Այնուամենայնիվ, հարկ է նկատել, որ տերմինա-
բանական բազմակի փոխառությունները կարող են առաջացնել նշանակվող հասկացու-
թյունների որոշակի խեղաթյուրում՝ հատկապես այն դեպքերում, երբ թերի է բացատրվում 
հասկացության սկզբնական իմաստն ու ծագումնաբանությունը։ 

Այսպիսով, տարածության և տարածականության գաղափար պարունակող տեսա-
կան-տերմինաբանական գործիքների կիրառումը, սկսած լեզվաբանության մեջ դեմքի հա-
րացույցից մինչև նշանագիտության ոլորտում նշանի կառուցվածքն ու նշանային տիրույթ-
ները, ակնհայտորեն ավելի պատկերային և հիմնավոր են դարձնում գիտական ուսումնասի-
րության առարկայի դիտարկումը՝ ուսումնասիրողին զերծ պահելով առարկայի շուրջ ան-
հարկի ենթադրություններից և միաժամանակ ձևավորելով միջգիտակարգային տերմինա-
բանությամբ հարուստ վերտեքստերի շտեմարան։  

13 Նույնիսկ համաժամանակյա կտրվածքի ուսումնասիրություններում (լեզվի կամ մշակույթի), տա-
րածության և ժամանակի գործոնները որքան էլ որ հաշվի չառնվեն, միևնույն է, ինքը մարդկային գի-
տակցությունը մշտապես գտնվում է թե մեկ, թե մյուս չափման մեջ, ինչն էլ հնարավոր է բնութագրել 
թե՛ հասկացական, թե՛ տերմինաբանական, թե՛ մտքի դպրոցների տարածքների մասին խոսելիս։ 
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ГРИГОР КАЗАРЯН 

ПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ КАК ВИЗУАЛЬНОЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЕ 
(СЕМИОТИЧЕСКОГО-) НАУЧНОГО ДИСКУРСА 

РЕЗЮМЕ 

Статья представляет терминологический обзор концепта “пространство” и “пространст-
венность” в различных гуманитарных дисциплинах (лингвистика, семиотика, межкультурная 
коммуникация, психология, и т.д.). Идея пространственности придает семиотическое свойство 
научному дискурсу, как его визуальная составляющая. При этом концепция “текста” берётся в 
наиболее широком смысле этого слова. Особое внимание уделяется пространственным измере-
ниям, построенным на бинарных оппозициях “центр-периферия”, “вверх-вниз”, “близь-даль”, 
“внутри-снаружи”, а также междисциплинарным терминологическим заимствованиям в науч-
ном дискурсе. 

GRIGOR GHAZARYAN 

SPATIALITY AS A VISUAL CONSTITUENT OF (SEMIOTIC-) SCIENTIFIC 
DISCOURSE 

SUMMARY 

The paper presents a terminological overview of the concepts of “space” and “spatiality” 
across several disciplines of the Humanities (e.g. Linguistics, Semiotics, Intercultural Communication, 
Translation Studies, etc.). The idea of spatiality imparts the scientific discourse a certain semiotic 
character, as its visual constituent. Here the notion of “text” is viewed in a widest possible 
perspective. Particular attention is paid to spatial dimensions built upon binary oppositions of centre 
vs. periphery, up vs. down, near vs. far, inside vs. outside, as well as to cross-discipline terminologyical 
borrowings in scientific discourse. 
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