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ISSUES IN OFFENDER RISK ASSESSMENT

Artsruni A. A. (Urartu University, Yerevan, Armenia)
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The review is an ad-hoc analysis of the psychological data collection process’s challenges and the analysis of these challenges in a correctional setting. A risk assessment system of this scale and quality would cover all of the three requirements of correctional psychology: the security management of offenders, the planning of the correctional intervention, and the assessment of correctional outcomes.
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Սույն հոդվածում ներկայացված է Ք. Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի հերոսների հոգեբանական բնութագրերի թարգմանության հիմնախնդիրը: Անդրադարձել ենք առավելապես հերոսների անձնային հատկությունների և խառնվածքային
տիպերի մեկնաբանման և դրանց թարգմանության խնդիրներին: Վերլուծվել է հեղինակի կողմից հերոսներին տրված փաղաքշական մասնիկների հայերեն տարբերակում չպահպանման խնդիրը, որն, ըստ էության, առաջ է բերում հերոսների անհատականության և հոգեբանական կերտվածքի ընկալման ոչ լիարժեքություն: Հոդվածում կարևորվում է այն գաղափարը, որ անձնային հատկությունների թարգմանության ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ միայն անձը բնութագրող բառի իմաստային, այլև հոգեբանական նշանակությունը:
Հանգուցային բառեր. գրական կերպար, թարգամանություն, հոգեբանական բնութագիր, հոգելեզվաբանական խնդիրներ:
Թարգմանությունը բարդ գիտավերլուծական գործընթաց է, որի առաջնային
խնդիրը եղել և մնում է բնագիր տեքստի որակի պահպանումը: Ժամանակակից
թարգմանչական գործընթացն ունի իր ուրույն բնույթը՝ պայմանավորված տեղեկատվության հագեցվածությամբ և մասնագիտական ներուժի բազամաքանակությամբ: Թարգմանությունը տեղեկատվության հաղորդման գործընթաց է և միշտ ենթադրում է հաղորդակցության մի մասնակցից տեղեկատվության փոխանցումը հաղորդակցման մյուս մասնակցին: Ցանկացած թարգմանության ընթացքում անկախ
նրա տեսակից և բնույթից, զուգորդվում են երկու լեզուներ՝ իրենց առանձնահատկություններով՝ քերականական, բառային, ոճական և այլն: Արդի շրջանում առավելապես ցայտուն է ոչ միայն բնագրի բառիմաստային, հուզական և շարադասական
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կողմերի ապահովման հիմնախնդիրը, այլ նաև բնագրում առկա հերոսների բնութագրական հատկանիշների, կերպարի յուրատիպության, անձնային առանձնահատկությունների պահպանման հարցը:
Սույն հոդվածում փորձել ենք ցույց տալ թարգմանության որակի խնդիրը որպես
գրական կերպարների հոգեբանական բնութագրերի պահպանման անհրաժեշտություն: Որպես ուսումնասիրության առարկա ընտրել ենք վիկտորիանական դարաշրջանի անգլիացի հայտնի մանկագիր Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» վեպը,
որտեղ տիպաբանված հերոսներն արտացոլում են մարդու էությունը, խառնվածքը,
բնավորությունը, վարքագիծը, մտածելակերպը և այլ անձնային առանձնահատկություններ:
Ք. Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի յուրահատկություններից մեկն այն է,
որ մարդկային տիպերը փոխակերպված են կենդանիներով (որպես վեպի գլխավոր
հերոսներ ընտրված են Խլուրդը, Ջրամուկը, Դոդոշը և Գորշուկը), որն առավելապես
բնորոշ է հեքիաթների, առասպելների ժանրին: Նրանք, օժտված լինելով անձնային
տարբեր հատկանիշներով, արտացոլում են մարդկային այնպիսի փոխհարաբերություններ և վարք, ինչպիսիք են ընկերությունն ու դավաճանությունը, հավատարմությունն ու խաբեությունը, խենթությունը և այլն: Հեղինակը հերոսներին բնութագրում է
հետևյալ կերպ. բարի ու համեստ Խլուրդ, խելամիտ ու խելացի Ջրամուկ, արդարամիտ ու մռայլ Գորշուկ և կենսուրախ ու թեթևամիտ Դոդոշ [1]:
Անդրադառնալով Ք. Գրեհեմի կողմից կենդանիներին տրված անձնային որակական հատկանիշներին` կարող ենք նկատել, որ հերոսները տիպաբանված են՝ արտացոլում են մարդանց խառնվածքային տիպերը, բնութագրված են հստակ հատկանիշներ, որոնք շեշտադրում են կերպարների անհատականությունը: Հոգեբանության
գրականության մեջ կան բազմաթիվ տեսություններ, որոնք տարբեր տեսանկյուններից բացատրում են անձի տիպաբանության հիմնախնդիրը՝ հիմքում դնելով ոչ
միայն նյարդային համակարգի առանձնահատկությունները (Ի. Պավլով, Վ. Նիբիլիցին), մարմնական կառուցվածքը, (Է. Կրեչմեր, Ու. Շելդոն), այլ նաև անձի ներքին
ուղղվածությունը (Կ. Յունգ): Խառնվածքն ընդհանուր առմամբ արտացոլում է անձի
վերաբերմունքը (կամ հակազդումը) արտաքին աշխարհին, իրադարձություններին,
առարկաներին և երևույթներին [2]:
Ստեղծագործական հոգեբանության մեջ հանդիպում ենք այն մոտեցմանը, որ
գրողի կողմից հերոսների ստեղծման կամ արարման գործընթացն ուղղորդվում է
հենց ստեղծագործողի անձով, նրա հատկություններով, անձնային գծերով, վարքով,
կոգնիտիվ և հաղորդակցական յուրահատկություններով: Անձի և ստեղծագործության գեղարվեստական փոխազդեցությունը Ա. Ա. Պուզիրեյի կողմից դիտարկվում է
որպես սեփական հոգեկանին տիրապետելուն ուղղված հոգետեխնիկական գործողության համակարգ [4], որը, ըստ Ա. Ն. Լեոնտևի, գործի է դնում ընկալողի անձնային իմաստների համակարգը [3]: Իսկ այդ իմաստները, Վ. Ֆրանկլի կարծիքով, մարդը չի վերցնում ստեղծագործությունից պատրաստի տեսքով, այլ ստեղծում է ինքնուրույն [6]: Եվ ընդհանրապես, արվեստի հոգեբանությանը նվիրված գրականության մեջ (Ա. Ն. Լեոնտև, Լ. Ս. Վիգոտսկի, Ա. Ա. Պուզիրեյ, Վ. Ֆ. Պետրենկո այլն) հաճախ ենք հանդիպում այն գաղափարին, որ ստեղծագործության մեջ կերպարների
հոգեբանական բնութագիրը տրվում է գրողի կենսափորձում ամրագրված անձնային
տիպերի և ներքին հոգեբանական իմաստավորումների միջոցով [5]:
Ք. Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի հերոսները յուրատիպ են իրենց աշխարհայացքով, ընկալումներով և կյանքի հանդեպ վերաբերմունքով: Օրինակ Դո58

դոշն առանձնանում է իր սրամտությամբ, խենթությամբ, արագ է որոշումներ կայացնում, առանց կշռադատելու, իմպուլսիվ է, արտաքին ներգործությունների տակ
արագ է ընկնում, տպավորվող է: Եթե համեմատում ենք հոգեբանության մեջ ընդունված խառնվածքային տիպերի նկարագրությունների հետ, ապա կարող ենք ասել, որ «Դոդոշին» իր անձնային հատկանիշներով համապատասխանում է խոլերիկ
տիպը, որն առավել բնութագրվում է որպես ընկերասեր, դյուրագրգիռ, երբեմն նաև
կոպիտ և ագրեսիվ, բայց և չեն ընկճվում, չեն հիասթափվում և մնում են կյանքին
միշտ սիրահարված:
«Գորշուկի» կերպարն ավելի հավասարակշռված է, հանգիստ, քչախոս, սիրում է
դատողություններ անել երկար վերլուծություններից հետո, նրբանկատ է, խորաթափանց: Ընդհանրացնելով հատկանշական ենք համարում ընդգծել, որ Ք. Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի հերոսները տիպաբանված են որպես խառնվածքային
կերպարներ, իսկ վեպի հայերեն տարբերակի թարգմանության մեջ դրանք որոշ չափով կորցնում են իրենց տիպաբանական առանձնահատկությունները: Որպես օրինակ կարող ենք բերել այն, որ ստեղծագործության հերոսները հեղինակի կողմից
գրեթե միշտ անվանվում են փաղաքշական երանգավորումով՝ ավելացնելով փոքրացուցիչ մասնիկ (այն է անգլերենում y` Toady, Ratty, Moly) և հաղորդելով հերոսներին ավելի արկածախնդիր, խենթ, կայտառ որակավորումներ: Հարկ է ընդգծել, որ
հոգեբանական առումով կերպարները, ստանալով այդ փոքրացուցիչ մասնիկները,
նաև փոփոխության են ենթարկում իրենց կյանքի ոճը, «տարիքը» և կենսակերպը՝
փորձելով ապրել կյանքի այն փուլերը, որոնք անց են կացրել ոչ ադեկվատ: Հենց
ստեղծագործությունը սկսվում է այն գաղափարով, որ Խլուրդը, թողնելով իր տան
ամենօրյա հոգսերն ու կենցաղային գործերը, մի ակնթարթում որոշում է կայացնում
հեռանալ տանից և սկսել նոր կենսուղի: Այս առումով բնագրի և հայերեն թարգմանության միջև կա որոշակի անհարթություն, քանի որ հայերեն թարգանության մեջ
պահպանված չէ այդ փոքրացուցիչ մասնիկի կիրառումը, ինչն առաջացնում է կերպարների հոգեբանական վիճակի, ինչպես նաև վարքային և անձնային բնութագրական հատկանիշների ոչ համարժեք ընկալում:
Վերլուծելով կերպարների՝ կենդանիներով արտացոլելու տեխնիկան, նրանց
փախաքշական երանգավորումներ տալը, ինչպես նաև վեպի մանկական գրականության ժանրին դասելը, կարող ենք ասել, որ Գրեհեմը փորձել է առավել պարզ և
հստակ ներկայացնել մարդու/մարդկության ձևավորման ուղին: Հոգեբանության մեջ
նույնպես կա այն տեսակետը, որ անձի անհատական առանձնահատկությունները
համեմատաբար պարզ, բնական դրսևորվում են մանկական հասակում [2, էջ 49]:
Որքան հասունանում է մարդն, այնքան ավելի է բարդանում նրա փոխհարաբերությունները արտաքին աշխարհի հետ:
Անգլերենից հայերենի թարգմանության բարդությունը պայմանավորված է նաև
հայերենի հարուստ հոմանիշներով: Առավելապես հերոսների անձնային առանաձնահատկությունները թարգմանելիս, խիստ կարևոր է հետևել բառերի իմաստային
նշանակությանը և հոգեբանական մասնագիտական բովանդակությանը: Օրինակ,
անձնային առանձնահատկություն բնութագրող բառեր են՝ արագաշարժ, քչախոս,
կայտառ, կենսուրախ, հավասարակշռված և այլն: Այս ածականները բնութագրում
են կայուն խառնվածքային հատկանիշներ, որոնք անձի մոտ գործունեության և ակիտվության գրեթե բոլոր տեսակներում մնում են կայուն: Իսկ ազնվությունը, ընկերասիրությունը, շփվողականությունը, մաքրասիրությունը և այլն, առավելապես,
59

բնավորության գծեր են, և դրանք կարող են կենսագործունեության տարբեր պայմաններում փոփոխության ենթարկվել:
Թարգմանչական գործի կարևոր հիմնախնդիրն այս պարագայում կերպարների
հոգեբանական բնութագրերի ճիշտ պահպանումն է, նրանց անձնային առանձնահատկությունների արտացոլման որակի ապահովումը:
Ամփոփելով հոդվածը` կարող ենք ասել, որ թարգմանությունը բավականին
բարդ գիտակարգ է, որի ժամանակ տեղի ունեցած սխալները կարող են մեծ փոփոխությունների ենթարկել տեքստը՝ և′ իմաստային, և′ բովանդակային տեսանկյուններից:
Օգտագործված գրականություն ցանկ.
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE CHARACTERS IN KENNETH GRAHAME’S “THE
WIND IN THE WILLOWS” (LIGUO-PSYCHOLOGICAL PROBLEM OF TRANSLATION)

Bagumian L. A., Sargsian D. Y. (YSU, Yerevan, Armenia)
Key words: literary character, translation, psychological characteristics, psycho-linguistic
problems.
The present article touches upon the translation problem of the psychological characteristics of the characters in Kenneth Grahame’s “The Wind in the Willows”. The interpretation of the individual characteristics and the types of the temperament of the characters and their translation problems are mostly discussed here. We have also observed that
the diminutives given to the characters by the author have not been preserved in the
translated version which actually causes a non-adequate perception of the personality and
psychology of the characters. The article states that while translating individual characteristics it is of utmost importance to take into consideration not only the semantic meaning
of the word describing the character, but also its psychological meaning.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Բարսեղյան Զ. Լ. (ԵՊԼՀ, Երևան, Հայաստան)
Հոդվածում քննության են առնված ակադեմիական գրագրության լեզվաբանական, բառապաշարային և ոճաբանական առանձնահատկությունները: Ընդգծված է
այն գաափարը, որ ակադեմիական գրագրությունն առանձնանում է իր գործառական յուրահատկություններով: Խոսակցական, պոետական, դիալեկտի ժարգոնային
կամ ծածկագրային տարրերը քննության առարկա չեն դառնում: Շեշետադրվում է
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այն գաղափարը, որ ակադեմիական գրագրության լեզվին բնորոշ չէ հուզականությունը:
Հանգուցային բառեր. ակադեմիական գրավոր խոսք, ոճակազմիչ տարր, տերմին,
բառապաշար, գիտական տեքստ, հուզական արտահայտություն:
Ինչպես հայտնի է, յուրաքանչյուր անհատ խոսելիս կամ գրելիս օգտվում է լեզվում առկա տարբեր բառապաշարային, քերականական ձևերից, շարահյուսական
կառուցվածքներից, զանազան արտահայտչամիջոցներից և այլն: Ակնհայտ է, որ
խոսքը ոչ միայն անհատական բնույթ ունի, այլև տարբերվում է ըստ հասարակական շերտերի և գործառնության բնագավառների: Այսինքն` մտքերն արտահայտելու
համար այս կամ այն անհատը կատարում է լեզվական միջոցների և ձևերի ընտրություն: Սակայն անհատի խոսքը տարբեր պայմաններում տարբեր կերպ է արտահայտվում` կախված խոսողի նպատակադրումից:
Գրավոր լեզուն խոսքային մակարդակում ունի իր տարբերակները` գործառական ոճերը: Ընդունված է տարբերել հինգ գործառական ոճ` գիտական, պաշտոնական կամ վարչագործարարական, հրապարակախոսական, գեղարվեստական և առօրյա կամ առօրյա- խոսակցական, ժողովրդախոսակցական [1, էջ էջ14-26]:
Լեզուն և ոճը փոխկապակցված, սերտորեն շաղկապված հասկացություններ են:
Լեզուն համընդհանուր է, իսկ ոճը լինելով մասնավոր և անհատական` իր արտահայտությունն է գտնում լեզվաոճական միավորների միջոցով: Ուստի, լեզվաոճական ընդհանուր միջոցները յուրաքանչյուր առանձին ոճում գործածվում են յուրովի`
տվյալ ոճի նպատակին, խնդիրներին և բովանդակությանը համապատասխան: Եվ
հենց այս ընդհանուր միավորներով է, որ առանձին ոճեր ձեռք են բերում արտահայտման մի յուրահատուկ կերպ, որոնք էլ նրան առանձնացնում են այլ ոճերից և
դառնում տվյալ ոճի կազմիչ տարրը:
Հատկապես, ակադեմիական գրավոր խոսքում ոճակազմիչ նշանակություն ունեն տերմինները, որոնց գործառույթը հենց գիտական խոսք կազմելն է: Տերմինները
ակադեմիակամ գրավոր խոսքում հանդիսանում են դրա հենասյունը, հիմնակմախքը, այլ ոչ թե ոճականորեն «նպաստում» են գրավոր խոսքի գունագեղությանը, ինչպես գեղարվեստական ոճում է: Ըստ Արնոլդի` ակադեմիական ոճը ակնհայտորեն
դրսևորվում է հատուկ տերմինաբանության կիրառման ժամանակ [3]: Անշուշտ, գիտության յուրաքանչյուր բնագավառ ունի իր տերմինային կազմը: Սակայն գիտության տարբեր բնագավառների տերմինակազմի տարբերությունները չեն խանգարում,
որ գիտական տերմինաբանության հագեցածությունն ընդհանրապես համարվի գիտական ոճի բնորոշ հատկանիշ [1, էջ 14-26]:
Այմուամենայնիվ, ակադեմիական գրավոր խոսքը որոշակի առումով մեկուսացված է, երբ հաշվի ենք առնում խոսքի մյուս դրսևորումները և իր բառային, քերականական հատկանիշներով զանազանվում է մյուս ոճերից: Սակայն այն, որքան էլ բառային կամ քերականական կաղապարների առանձնահատկություններ ունենա,
միևնույն է հենվում է տվյալ լեզվի լեզվամիավորների գործածության ընդհանուր
նորմերի վրա` դառնալով լեզվի իրական դրսրորումներից մեկը:
Ինչպես հայտնի է, գիտական բոլոր կարգի հետազոտությունները ստեղծվում են
գրավոր: Անգամ բանավոր զեկուցումը, հաշվետվությունը կամ հաղորդումը նախապես գրվում են, որ հետո ներկայացվեն բանավոր: Հատկապես գիտական աշխատանքը ներկայացնում է գրավոր տեքստ, և նրան հատուկ են առհասարակ գրավոր
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