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Քննադատական մտածողություն 

«Քննադատական մտածողությունն» այսօր մոդայիկ բառակապակցություն է: 
Սակայն թե ի՛նչ է այն նշանակում, որտե՛ղ է սկսվում և որտե՛ղ վերջանում, այս հարցերի 
շուրջ համաձայնություն չկա: Մեդիագրագիտությանը և մեդիայի էթիկային զուգահեռ, 
սա մի մոտեցում է, որ ավելի խորքային է դիտարկում կոմունիկացիայի հարցերը:  

Բավականին դժվար է «քննադատական մտածողության»՝ որպես կոնկրետ 
առարկայական մոտեցման ձևակերպում առաջարկել: Սակայն դրա ռադիկալ 
տարբերակը ելնում է այն դրույթից, որը հատուկ չէ մեդիագրագիտություն առարկային 
կամ որից վերջինս խուսափում է, այն է՝ որ կոմունիկացիայի՝ հաղորդակցության 
նպատակը, ի վերջո, նույնն է, ինչ մարդու կողմից մարդու հանդեպ իշխանության 
դրսևորման այլ ձևերի նպատակը՝ ստիպել կամ հասնել նրան, որ մարդը 
կոմունիկացիայի ազդեցության տակ անի այն, ինչ նա այլապես չէր անի: 

Խոսքը ոչ թե պարզունակ «մոգական գնդակ»1 տեսությունների մասին է, այլ 
հաճախ ավելի բարդ ու մեծ մասամբ անուղղակի, սակայն շատ նշանակալի 
ազդեցությունների՝ կարծիքների, աշխարհայացքների ձևավորման, որոնք իրենց 
հերթին կանխորոշում են մարդկանց վարքը: 

Անգլերեն power բառը ոչ հայերեն, ոչ ռուսերեն իր ողջ տարողությամբ չի 
թարգմանվում: Անգլերենում այն նշանակում է «կարողություն», «իշխանություն», 
«զորություն», «պետություն»: Որպեսզի այդ բոլոր հասկացությունների սինկրետիկ 
միասնությունն արտահայտած լինենք՝ օգտագործենք «իշխ» հասկացությունը, որպես 
այդ բացակա բառի փոխարինիչ:  

Եվ այսպես, քննադատական մտածողությունն իր կիրառական-առարկայական 
դրսևորմամբ այն մոտեցումն է, որը ցանկացած կոմունիկացիան վերլուծում է այն 
տեսակետից, թե ի՛նչ իշխ է դրված նրա հիմքում, և ինչպե՛ս է բաշխվում իշխը նրա 
մասնակիցների միջև: Կարճ ասած՝ ի՛նչ է, ինչպիսի՛ն է ցանկանում 
հաղորդակցություն ուղարկողը՝ որպեսզի այդ հաղորդակցության ազդեցությունը 
լինի ստացողի վրա: 

Մեդիա մոտեցումները սովորաբար սահմանափակվում են այն պնդմամբ, որ 
հաղորդակցության նպատակն ինֆորմացիայի փոխանցումն է: Լինի սա լիբերալ 
անգիտակից, թե մտածված կարծիք, թե պարզապես առարկայական մոտեցում, չի 
կարելի չընդունել, որ, բացի այլ ակունքներից (օրինակ՝ նշանաբանություն, 
քաղաքագիտություն, պրոպագանդայի տեսություն)՝ հենց մեդիա 
ուսումնասիրություններն են՝ թեկուզև սկսած Մարշալ Մըքլուհանից, որ նվիրվել են նաև 
իշխի դրսևորումների հետազոտություններին հաղորդակցման և նրա 
նպատակադրման, գիտության ու փիլիսոփայության մեջ: 

Մեր դարը հատկապես զգայուն է իշխի հարաբերակցությունների հանդեպ, դրա 
անարդար բաշխման, թաքուն օգտագործման փորձերի և այլն: Մյուս կողմից՝ 

                                         
1 Տե՛ս, օրինակ. http://smallbusiness.chron.com/magic-bullet-theory-mass-media-3346.html  



հասարակություններն այսօր առավել անպաշտպան են հաղորդակցության միջոցով 
իշխի մանիպուլյացիաների առջև: 

Ուրեմն՝ հենց իշխի բաշխման վերլուծությունն է հաղորդակցության մեջ, որ 
դառնում է քննադատական մտածողության մոտեցման հիմնաքարն այսօր, ճիշտ 
ինչպես որ քսաներորդ դարի կեսերին իշխի բաշխման հարցերը հասարակությունում 
դարձան փիլիսոփայական քննադատական տեսության2 կոնցեպտուալ մեխը: 

Դա նշանակում է՝ ուշադրություն դարձնել այն հարցերին, թե ո՞վ է ասում, որտե՞ղ 
է ասում, ինչու՞ է ասում և, նայած թե ինչպե՞ս ասածը հասկանաս՝ ի՞նչ կկատարվի 
արդյունքում, - ոչ պակաս, քան նրան՝ թե ի՞նչ է ասվում: Մոդուսին ու պրագմատիկային3, 
կոնտեքստին ուշադրություն դարձնել ոչ պակաս՝ քան բուն բովանդակությանը: 

Քննադատական մտածողությանը սովորաբար հակադրվում է արխայիկ կամ 
դոգմատիկ մտածողությունը, որն իր տրամաբանությամբ, կառուցվածքով ու 
գործառնական նպատակադրմամբ որոշ դեպքերում անգամ բացառում է 
քննադատական մոտեցումն ու վերլուծությունը։ Դոգմատիկ մտածողությունը 
համաձայնությունների ու պայմանավորվածությունների վրա հիմնված մտածողությունն 
է, որի հիմնական խնդիրը կայանում է կարծրատիպերի ձևաորման մեջ՝ 
պայմանավորվածությունների քարացման և «ժամկետանց» դառնալու արդյունքում։   

Դոգմատիկ մտածողության համակարգի ձևավորումը տրամաբանական 
գործընթացի արդյունք է․ բանն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ փորձում է նկարագրել 
իրեն շրջապատող աշխարհն օգտագործելով այն նկարագրողական գործիքակազմը, 
որն ունի։ Սակայն աշխարհի նկարագրությունն ու նույն աշխարհի մասին մարդու 
իրական ընկալումը, նոր գիտելիքի ձեռքբերման արդյունքում աստիճանաբար սկսում են 
իրարից տարբերվել և արդյունքում աշխարհի հին նկարագրությունը աստիճանաբար 
դառնում է դոգմատիկ, հագենում է կարծրատիպերով ու կլիշեներով, որոնք սկսում են 
խանգարել նոր գիտելիքի ընկալմանը և ճանաչողության դաշտի ընդլայնմանը։ 

Այս իրողության վաղ օրինակ է արևակենտրոն համակարգի մասին գիտելիքի 
ընկալումը միջնադարում։ Հարուրամյակներ շարունակ քրիստոնեական Եվրոպայում 
մարդիկ հիմնվելով իրենց գիտելիքի վրա համոզված էին, որ ամեն ինչ պտտվում է երկրի 
շուրջ և երբ Գալիլեյը, Բրունոն, Կոպերնիկոսը և այլոք սկսեցին նոր գիտելիքի վրա 
հիմնված պնդումներ անել արևակենտրոն համակարգի մասին քրիստոնեական 
դոգմատներով ապրող հասարակությունը սկզբնական շրջանում չընդունեց այդ նոր 
գիտելիքը, ավելին՝ ընդդիմացավ և հետապնդումների ենթարկեց այդ գիտելիքը 
մատուցողներին։ Պատմության մեջ բազմաթիվ այլ օրինակներ կան, որոնք ցույց են 
տալիս դոգմատիկ մտածողության կարծրատիպային կառուցվածքը և որպես 
այլընտրանք առաջարկում են քննադատական մտածողությունը։ 

Հարկ է նշել, որ աշխարհի մասին «նկարագրած» և «իրական» պատկերացումների 
տարբերությունը աստիճանաբար մեծանալով ի վերջո հանգեցնում է մի իրավիճակի, 

                                         
2 Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory  
3 Տե՛ս սրանց մասին այստեղ. Ներածություն տեքստի հանդեպ քննադատական մտածողության (Jam 
Session 18)` http://epfarmenia.am/hy/video/Critical-Thinking-text-Introduction  



որում այլևս հնարավոր չէ օգտվել «հին» նկարագրությունից և առաջանում է նոր 
նկարագրության անհրաժեշտությունը, սա առաջին հերթին վերաբերում է 
հասարակական հարաբերությունների փոփոխությանը, որի վրա անկյունաքարային 
ազդեցություն ունի մարդու սեփական «ես»-ի շարունակական վերաիմաստավորումը՝ 
նոր գիտելիքի հիման վրա։    

Քննադատական մտածողության հմտություններին լավ տիրապետելու համար 
(իշխի բաշխման հանդեպ զգայուն լինելու համար) մարդուն անհրաժեշտ է ունենալ, 
այսպես ասած, պոզիտիվ մտածողություն4: Դա նշանակում է՝ ունենալ արժեքներ, 
որոնք լինեն չափանիշներն իր գործունեության, աշխատել, որ իր խոսքի ու գործի 
(վարքի) միջև անդունդ չլինի, և դնել ու իրագործել (լեգիտիմ) նպատակներ5, 
այսինքն՝ տիրապետել պրոյեկտային հարացույցի6 սկզբունքներին: Եթե այս 
գործոնները բացակա են, քննադատական մտածողությունն էլ շինծու ու կեղծ կստացվի: 

Ժամանակակից աշխարհում քննադատական մտածողության կարևորությունն էլ 
ավելի է աճում, քանի որ տեղեկատվական հոսքերի բազմազանության ու արագության 
պայմաններում մարդուն անհրաժեշտ են գործիքներ ու մեթոդներ, որոնք նրան 
հնարավորություն կտան ֆիլտրել, դասակարգել և գիտելիքի վերածել այն 
տեղեկատվությունը, որն իրեն անհրաժեշտ է։ Իսկ անհրաժեշտությունն, ինչպես նշվեց 
վերևում, բխում է արժեքից ու նպատակադրումից, որի դրսևորման առավել 
արդյունավետ եղանակը պրոեկտային հարացույցն է։ 

Կոոպերատիվ և կառուցողական կոմունիկացիայի օրենքներն ու ձևերը7 միակն 
են, որ օգնում են մարդկանց միմյանց իրականում հասկանալ, և ոչ միայն հասկանալ, 
այլև համագործակցել համադրական բարօրության ու զարգացման համար: Հենց 
դրանք են, որ հավասարակշռում են իշխը: 

Կառուցողական կոմունիկացիան այն իրադրությունն է, երբ հաղորդագրության 
հեղինակն այն անում է առանց իշխ կիրառելու մտայնության, առանց մանիպուլյատիվ 
կիրառուկների, bona fide (մաքուր խղճով), միակ նպատակն ունենալով՝ հաղորդել 
հաղորդման բովանդակությունը, որը, իր կարծիքով, թաքուն ենթատեքստ չունի և պիտի 
որ, իր իմացածով, հասկանալի ու վերծանելի լինի լսողի համար: 
Համապատասխանաբար՝ լսողն էլ ունի նախատրամադրվածություն՝ ընկալել 
հաղորդումն այնպես, ինչպես այն նախատեսված է, վստահում է հաղորդողին ու չի 
գտնում իշխի դրսևորում, մանիպուլյացիա կամ ոչ լեգիտիմ ենթատեքստ 

                                         
4 Արխայիկ մտածողություն. Մաս 1. Տեսլականը և նպատակը՝ քննադատական մտածողության 
անհրաժեշտ մաս (Jam Session 31)` http://epfarmenia.am/hy/video/archaic-thinking-part-1  
5 Լեգիտիմ նպատակն այն նպատակն է, որ ներփակ էգոիստական չէ ու եթե իրագործվի՝ օգուտ կբերի 
մարդկության մի որևէ մասին, իսկ վնաս չի բերի (որքան որ կարող ենք մենք հաշվարկել նախապես), 
կամ առնվազն՝ եթե օգուտ էլ չբերի՝ անհետևանք կմնա (նեյտրալ ազդեցություն կունենա): 
6 Տե՛ս այս մասին, ինչպես նաև այս ներածությունում արտահայտված շատ այլ մտքերի, այստեղ.  
Ծրագրի արդյունքը և դրա տարատեսակները․ տրամաբանական կառուցվածք (Jam Session 11)` 
http://epfarmenia.am/hy/video/program-outcomes-CSOs  
7 Տե՛ս այստեղ. Կառուցողական և ոչ կառուցողական հաղորդակցություն. Տերմիններ` 
http://epfarmenia.am/sites/default/files/inline-files/Training_Terms_Gevorg_Ter_Gabrielyan_25Oct2016.pdf   



հաղորդագրության մեջ, և պատրաստ է ընկալել այն որքան կարելի է մոտ ընկալման 
այն նպատակին՝ որ իր հաղորդագրությամբ դրսևորել է հաղորդագրության հեղինակը: 

Կոոպերատիվ կոմունիկացիան այս նույն իրադրությունն է՝ գումարած միասին որևէ 
գործունեություն իրագործելու նպատակադրումը, որ ունեն հաղորդակցվողները: Սա 
որոշակի հավելյալ հատկանիշներ է հաղորդում հաղորդակցությանը, սակայն չի փոխում 
նրա կառուցողական բնույթը: 

Կառուցողական կոմունիկացիան անքակտելիորեն կապված է «վստահություն» 
հասկացության հետ8, ինչպես նաև «իշխանավորման»9. երբ հաղորդագրություն 
ստացողը զգում, հասկանում կամ համոզվում է, որ ուղարկողը նպատակ չի դրել 
անազնիվ կերպով իշխ գործածելու իր հանդեպ՝ նա զգում է վստահության պոռթկում 
և իշխանավորվում է, զորավորվում, իր՝ մարդ լինելու արժեքը գնահատված տեսնում 
ու ամրապնդվում այն համոզմունքի մեջ, որ մարդը կարևորագույն արժեքն է: 

Սակայն, չնայած կառուցողական հաղորդագրությունը մակաբերում է 
վստահություն՝ հաճախ մենք չենք կարող հույս դնել երկուստեք կառուցողական 
կոմունիկացիայի օրենքները պահպանելու վրա: Քանի որ ստացողը, ամեն դեպքում, 
կարող է վստահություն չդրսևորել, ունենալ հավելյալ մոտիվներ կամ պարզապես 
չհասկանալ, թե իրեն ի՛նչ «գանձ» են առաջարկում, ի դեմս «ոչ-ապակառուցողական» 
հաղորդագրության: 

Քննադատական մտածողությունը հանդիսանալով, մտածողության ձև, 
դատողություններ անելու մեթոդ առաջարկում է մի շարք գործիքներ ու հնարքներ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս մարդուն հաղորդակցվել ու ստացված տեղեկատվությունը 
վերլուծել այնպես, որ դատողությունները կախված չլինեն կլիշեներից ու 
կարծրատիպերից, իսկ տեղեկատվությունը վերածվելով գիտելիքի կարողանա 
գործառնական կիրառում ստանալ։  

Նախ և առաջ ասելիքը (կամ գրելիքը) պետք է դարձնել փաստարկված՝ 
արգումենտացված (լեզվի ու տրամաբանության տեսակետից), ինչպես նաև 
փաստերով հարուստ և հղումներով: Չէ՞ որ մեր նպատակն է՝ հավաստի 
տեղեկություն հաղորդել, և եթե նույնիսկ դա վերջնական ճշմարտություն չէ՝ ապա 
համոզել, որ մեր կարծիքը լեգիտիմ է: Այսինքն՝ որքան կարելի է ավելի լեգիտիմ, 
վստահելի դարձնել մեր ասելիքը (գրելիքը): 

Դրանից բացի՝ կարելի է օգտագործել հետևյալ հնարները. 
 Խուսափել լեզվական կարծրատիպերից. այսօր աշխարհը ողողված է 

լեզվական կարծրատիպերով: Դրանք որոշակի ազդեցություն ունեն ընկալման 
վրա. 

                                         
8 Տե՛ս դրա վերլուծությունն այստեղ. Ինպե՞ս դիմակայել ինֆորմացիոն հոսքի տարափին. Գևորգ Տեր-
Գաբրիելյան (Jam Session 2)` http://epfarmenia.am/hy/video/how-to-withstand-information-flow, ինչպես նաև՝ 
Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995)` 
https://www.minneapolisfed.org/publications/the-region/trust-the-social-virtues-and-the-creation-of-prosperity  
9 Առաջնորդություն. Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան (Jam Session 6)` http://epfarmenia.am/hy/video/Leadership-
Gevorg-Ter-Gabrielyan  



 ա) դարձնում են ընկալումն ավելի դժվար, քանի որ ուղեղը՝ սովոր այդ 
բառակապակցությանը՝ «պլստում է» ասվածի իմաստի վրայով, 

 բ) անհարկի օգտագործվում են որպես ապացույց, որ խոսողը 
պատկանում է «ընդունված մեծամասնությանը» («մեյնսթրիմին»), քանի 
որ օգտագործում է տվյալ ասպարեզի «մեծամասնության» (իբր) կողմից 
ընդունված կարծրատիպ, և այդպիսով փորձում են ազդել 
հաղորդագրության հավաստիության վրա, այն ավելացնելով, 

 գ) նույնը՝ որ ասելիքն «ընդունված բան է», քանի որ արտահայտված է 
«մեյնսթրիմ» միջոցներով, ուրեմն՝ հավանական է, որ ճիշտ է, 

 դ) անհարկի արտահայտում են այն սպասումը, որ, քանի որ, խոսողի 
կարծիքով, կարծրատիպի իմաստը «նույնն է բոլորի համար», ուրեմն և՝ 
ընկալողի համար պիտի լինի նույնը՝ ուրեմն ընկալողը ստիպված է այն 
ընդունել նույն իմաստով՝ որով այն ասված է, և հասկանալ նույն իմաստով 
(և եթե վերջինս այդպես չի վարվում, կարող է հանդիպել անարդար 
վերաբերմունքի), ե) վերջապես՝ իրոք թաքցնում են անիմաստությունն 
արտաքուստ իմաստավոր տեքստի տակ: 

Օրինակ՝ երբ որևէ մեկը կիսում է իր գործունեության պատմությունը, հաճախ՝ մեր՝ 
հասարակական կազմակերպությունների՝ ՀԿ-ների աշխարհում և կամ միջազգային 
զարգացման ասպարեզում ընդհանրապես՝ դա հաճախ անքննադատորեն անվանում են 
«հաջողության պատմություն», մինչդեռ դա կարող է այդպիսին չլինել, այլ լինել՝ 
մաքառման կամ էլ պարզապես անհաջողության պատմություն, կամ մի պատմություն՝ 
որտեղ կա այդ ամենը և շատ ավելին, և որից կարելի է դասեր քաղել: 

Երբ խոսքային կարծրատիպը քանդում ես ու նոր բառեր փնտրում միտքն 
արտահայտելու համար՝ միտքդ ճշգրտվում է, սխալանքի տոկոսը՝ «պլստան» 
կարծրատիպի ու մտքիդ միջև, անհետանում է, միտքդ դառնում է ճշգրիտ, և անգամ դու 
ինքդ կարող ես հայտնաբերել, թե որքան կարևոր է արտահայտածդ միտքը: Դա օգնում 
է, որ հաղորդակցվողը հարգի միտքը, ուշադրություն դարձնի դրա վրա, կենտրոնանա, 
գնահատի ասելիքը և այլն: Տե՛ս բառարանում նաև «կլիշեի սխալի» մասին հոդվածը: 

 Ճիշտ տեղերում օգտագործել «հակապնդումները» (disclaimers)՝ «իմ 
կարծիքով», «որքան գիտեմ» և այլն: 

 Խուսափել անտեղի «քվանտորային» և «բացարձակային» 
հասկացություններից. «միշտ», «երբեք», «բոլոր» և այլն: Փոխարենը գործածել 
ավելի «ոչ բացարձակ» սահմանափակիչներ՝ «իմ կարծիքով՝ հաճախ», իսկ եթե 
չգիտենք՝ հաճախ, թե երբեմն, ապա կարելի է ասել՝ «կան դեպքեր» կամ «ինձ 
հանդիպած շատ դեպքերում», և այլն: 

 Խուսափել, իհարկե, անհարկի ընդհանրացումներից (որոնք հաճախ 
քվանտորներ էլ են ունենում), ասենք՝ «բոլոր գերմանացիները ճշտապահ են» և 
այլն10: Սա հատկապես կարևոր է ազգությունների, գենդերների, ռասաների, 

                                         
10 Տե՛ս այս մասին մի ամբողջ ենթաբաժին «բառարանում»: 



կրոնական ուղղությունների և նման՝ ինքնության առաջնային եզրերին 
վերաբերող հասկացությունների հետ գործողություններ կատարելիս, այն բոլոր 
դեպքերի՝ որոնք մտնում են «խտրականություն» հասկացության տիրույթը11: 
Շատ իմաստներով «քաղաքական կոռեկտության»12 ողջ էթիկան և ծեսը 
հիմնված է հենց այս հասկացությունները ճշգրիտ ու տեղին օգտագործելու 
պահանջի վրա: 

 Ասելիքը (գրելիքը) կառուցել այնպես, որ սկզբում (գերադասելի է) գա 
ընդհանրացված միտքը. «Ետխորհրդային հասարակություններում կոռուպցիոն 
դրսևորումների մշակութային որոշ առանձնահատկություններ կարելի է տեսնել 
ձևավորված դեռևս Խորհրդային Միության ժամանակներում», որից հետո 
անպայման գա օրինակ՝ մեկ կամ մի քանի. «Օրինակ՝ հակումը դեպ անորակ 
աշխատանք կարելի է սերել դեռևս գուլագային մշակույթից եկող «տուֆտա13» 
հասկացությունից»...   

Նկատենք, որ «ընդհանրացում-կոնկրետ օրինակ» կապակցությունը խոսքի 
լեգիտիմության ու ռելևանտության լավագույն «ամրապնդիչներից» է: Եթե օրինակ 
չեք կարողանում գտնել՝ շատ հավանական է, որ ձեր ընդհանրացման փորձը նույնպես 
սխալ է: Երբ օրինակը գտնում եք՝ ընդհանրացման ձևակերպումը կարող է խմբագրվել, 
որպեսզի է՛լ ավելի լավ ծառայի որպես տվյալ օրինակի ու մնացյալ բոլոր բաց թողնված 
օրինակների առավել ընդհանուր ամբողջացման լեգիտիմ թեզ: 

Ընդհանրացման և օրինակի հարաբերությունը չափազանց կարևոր է: Լավ 
օրինակը թույլ է տալիս մեջբերել առավել «դժվար» կամ «բարդ» թվացող ընդհանրացում: 
Օրինակի և ընդհանրացման միջև եղած «մկրատը»՝ նրանց միմյանց որոշ չափով 
«հակասելը» նույնիսկ ինչ-որ պահի, նրանց՝ բարդ կերպով միմյանց փոխլրացնելը 
(որովհետև ոչ մի կոնկրետություն երբևէ լրիվ չի կարող համընկնել որևէ ընդհանրության) 
ստեղծում է, այսպես ասած, ընկալման խորք, ասես նրանք երկու եզր լինեն մի անոթի: 
Ու որքան միմյանցից հեռու են (թեև չեն բացառում մեկը մյուսին)՝ այնքան անոթը 
տարողունակ է, այսինքն՝ այնքան ավելի խորքային միտք կարող է արտահայտել նրանց 
միասնությունը, և այդ միտքն ընկալելի կլինի, չնայած իր բարդությանն ու 
տարողունակությանը: 

Դա թույլ է տալիս նաև խաղարկել դրույթի մասերի ոճերը. օրինակը հաճախ 
կյանքից է, կենցաղային, ընդհանրացումը՝ տեսական, աբստրակտ 
հասկացություններից կազմված: Եվ ոճերի այդ հակադրում/համադրումը, թվացյալ 
«էկլեկտիզմը» թույլ է տալիս լսողին արագ յուրացնել ավելի շատ ու ավելի խոր ասելիք, 
քան այլ դեպքում. չէ՛ որ ցցուն (սակայն հեռվում փոխկապակցված) 
տարբերությունները մեր հոգեբանության համար ավելի հեշտ ու արագ ընկալելի են, 

                                         
11 Տե՛ս այդ մասին «Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ 
գրականության մեջ»․ http://epfarmenia.am/hy/document/Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-
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12 Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness  
13 Տե՛ս այստեղ․Что такое туфта՝ https://i-fakt.ru/chto-takoe-tufta/   



մարսելի (քան լրիվ անկապ կամ իրար շատ մոտ կանգնած երկու բան). 
«համահարթն» ընկալելն ավելի դժվար է, այն, ասես «սանս սերիֆ» տառատեսակ, 
դուրս է պլստում մեր ուշադրությունից, քանի որ «սերիֆներ»՝ «պատառաքաղիկներ»-
կեռիկներ չկան կամ քիչ կան, որ մեր ուշադրությունը դրանցից կառչի, փոքր-ինչ 
դանդաղի ու հիշի ու հասկանա ասելիքը: 

Օրինակից հետո ընդհանրացում բերելը նույնպես վատ չէ, սակայն ավելի թույլ 
կիրառուկ է: Բանն այն է, որ հակառակը՝ «դեդուկտիվ» մոտեցումը ստեղծում է հետևյալ 
հոգեբանական էֆեկտը. լսողը սովորաբար ինքնին տրամադրված չէ վստահել 
ընդհանրացումներին: Եվ երբ լսում է ընդհանրացումը՝ հաճախ իր առաջին, նույնիսկ 
ենթագիտակցական ռեակցիան կասկածն է (որը կարող է նույնիսկ արտահայտվել 
որպես պարզապես «ականջի ետևը գցել», կարևորություն չտալ): Սակայն դրան հետևող 
օրինակը, եթե լավն է ու անսպասելի՝ ստեղծում է «ահա»-յի էֆեկտ. այսինքն լսողը 
հանկարծ հասկանում է, որ նախորդ ընդհանրացումը շատ համոզիչ է կապվում տվյալ 
օրինակի հետ. սկսում է, թեկուզ անգիտակցաբար, իր սեփական օրինակները փնտրել, 
իր կյանքի հետ համեմատել բերված օրինակը. իսկ սա իր հերթին ավելացնում է ասելիքի 
հավաստիությունը: 

Մյուս պատճառաբանությունը՝ ընդհանրացում բերելու օրինակից առաջ, հետևյալն 
է. մեծ կոնտեքստով շրջակայքը տեսնելը՝ ասես «թռչնի բարձրությունից», 
իշխանավորում է մարդուն, քանի որ տալիս է համայնապատկեր ու նաև թույլ է 
տալիս նրան նկատել՝ որ «անկյան ետևում» սպասող դավադրություններ չկան: Եթե 
մարդը կոնտեքստը տեսել է, նրանից տեղյակ է՝ ավելի հեշտ կկողմնորոշվի նրա 
որոշակի մասում: Նույն կերպ՝ եթե թաղամասը (և/կամ դրա քարտեզը) լավ գիտի ու 
ընդհանուր գծերով պատկերացնում է, կողմնորոշվում՝ իր ճանապարհը հեշտությամբ 
կգտնի ոլորապտույտ փողոցների մեջ, իսկ եթե ոչ՝ կկորչի: 

Ընդհանրացումն ահա այդպիսի մեծ կոնտեքստի հիմնադրման մոդել է, որն 
ասում է. «վստահ եղիր, դու այժմ ընդհանուր պատկերը գիտես»: Այն նաև, ինչպես 
ասացի, ծնում է մարդու երևակայության մեջ, գիտակցորեն թե անգիտակցորեն, 
սեփական օրինակները տարբեր կոնկրետ դեպքերի, որոնք այդ ընդհանրացմանն 
են վերաբերում, նրան համապատասխանում կամ հակասում: 

Ընդհանրացումից հետո կոնկրետ օրինակը երբ գալիս է՝ մարդ ավելի հեշտությամբ 
է այն համեմատում ընդհանրացման հետ, ստուգում նրա պատկանելությունը հենց 
տվյա՛լ ընդհանրացմանը, վերլուծում, արդյոք հակասություն չկա՞, դասավորում այն իր 
սեփական, երևակայած, գիտակից թե անգիտակից, ակտուալ թե պոտենցիալ 
օրինակների շարքում, գտնում դրա տեղը... Ինչն իր հերթին՝ մեծացնում է ողջ 
հաղորդագրության լեգիտիմությունը, հիմք տալով մարդուն համաձայնել կամ ոչ՝ ավելի 
փաստարկված հիմքով, քան այլապես: 

Ահա այսպիսի պարզ միջոցները, ի թիվս այլոց, եթե օգտագործվեն համակարգված 
ձևով (արժեք և նպատակ, կառուցողական կոմունիկացիա, ինքնատիրապետում և 
այլն գումարած՝ ընդհանրացում-օրինակ, խուսափել անհարկի ընդհանրացումից, 
օգտագործել հակապնդում և այլն) կօգնեն ասելիքն ու տեքստը դարձնել լեգիտիմ ու 
վստահելի: 



 
 

Գրականություն 

 Քննադատական մտածողություն․ տրամաբանական սխալներ և շեղող 
հռետորաբանական կիրառուկներ։ ԵՀՀ,  2019, հասանելի է՝ 
https://bit.ly/2KpRCrE  

 Մեդիագրագիտություն․ Ձեռնարկ․ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն, 
հասանելի է՝ 
https://drive.google.com/drive/folders/0ByPYiGDos-6saDBWSHV0MkM5bms  


