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ՔՄ

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ. 
ԳԵՎՈՐԳ ՏԵՐ-ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

ԿԱ ՌՈՒ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ 
ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅՈՒՆ

Սույն աշ խա տան քը ծնվեց որ պես հա վել յալ արդ յունք Եվ րա սիա հա-
մա գոր ծակ ցութ յուն հիմն ադ րա մի (ԵՀՀ) կող մից տա րի ներ շա րու նակ 
ի րա գործ վող մի շարք ծրագ րե րի. սկզբում Մեծ Բ րի տա նիա յի ֆի-
նան սա վոր մամբ ի րա գործ վող հայ-ադր բե ջա նա կան երկ խո սա կան 
ծրագ րե րի, ո րոնք շա րու նակ վե ցին՝ ֆի նան սա վոր վե լով Եվ րո պա կան 
միութ յան (ԵՄ)1 կող մից. հե տո՝ Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի 
Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան (ԱՄՆ ՄԶԳ) ֆի նան սա-
վոր մամբ ի րա գործ վող « Մե դիան քա ղա քա ցի նե րի տե ղե կաց ված մաս-
նակ ցութ յան հա մար» (ՄՔՏՄ)2 ծրագ րի, Մե դիա նա խա ձեռ նութ յուն նե-
րի կենտ րո նի (ՄՆԿ)3 ա ռաջ նոր դութ յամբ ի րա գործ վող: Այդ ծրագ րե րը 
թույլ տվե ցին ԵՀՀ-ին զար գաց նել իր նշա նա կա լի մո տե ցումն ե րը, որ 
մենք ան վա նում ենք կոնֆ լիկտ նե րի տրանս ֆոր մա ցիա յի և քն նա դա-
տա կան մտա ծո ղութ յան դպրոց ներ: Դեռևս տա րի ներ շա րու նակ մենք, 
զու գա հե ռա բար մեր բազ մամ յա գոր ծըն կե րոջ՝ ՄՆԿ-ի և  այլ գոր ծըն-
կեր նե րի հետ միա սին, աշ խա տել ենք կոնֆ լիկտ նե րի լեզ վի, մե դիա յի 
լեզ վի, մե դիագ րա գի տութ յան վրա: Արդ յուն քը ե ղավ կա մաց-կա մաց 
ձևա վոր վող քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան կրթա կան գոր ծըն թա ցի 
մե թո դա բա նութ յու նը:

«Քն նա դա տա կան մտա ծո ղութ յունն» այ սօր մո դա յիկ բա ռա կա պակ-
ցութ յուն է: Սա կայն թե ի՛նչ է այն նշա նա կում, որ տե՛ղ է սկսվում և  որ տե՛ղ 
վեր ջա նում, այս հար ցե րի շուրջ հա մա ձայ նութ յուն չկա: Ես այս տեղ չեմ 
պատ րաստ վում ձևա կեր պում տալ, միայն ա սեմ, որ, մե դիագ րա գի-
տութ յա նը և մե դիա յի է թի կա յին զու գա հեռ, սա մի մո տե ցում է, որ ա վե-
լի խոր քա յին է դի տար կում կո մու նի կա ցիա յի հար ցե րը: 

Ես դժվա րա նում եմ «քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան»՝ որ պես կոնկ րետ 

1 «Խաղաղարարության ամրապնդում կարողությունների զարգացման և հանրային 
մասնակցության միջոցով» ծրագիր` http://epfarmenia.am/hy/project/peace 
2 «Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար» ծրագիր` http://
epfarmenia.am/hy/project/mice 
3 Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը (ՄՆԿ)՝ http://mediainitiatives.am/ 
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ա ռար կա յա կան մո տեց ման ձևա կեր պում ա ռա ջար կել: Սա կայն դրա 
ռա դի կալ տար բե րա կը ել նում է այն դրույ թից, ո րը հա տուկ չէ մե դիագ-
րա գի տու թուն ա ռար կա յին կամ ո րից վեր ջինս խու սա փում է, այն է՝ որ 
կո մու նի կա ցիա յի՝ հա ղոր դակ ցութ յան նպա տա կը, ի վեր ջո, նույնն 
է, ինչ մար դու կող մից մար դու հան դեպ իշ խա նութ յան դրսևոր ման 
այլ ձևե րի նպա տա կը՝ ստի պել կամ հաս նել նրան, որ մար դը կո-
մու նի կա ցիա յի ազ դե ցութ յան տակ ա նի այն, ինչ նա այ լա պես չէր 
ա նի:

Խոս քը ոչ թե պար զու նակ «մո գա կան գնդակ»4 տե սութ յուն նե րի մա-
սին է, այլ հա ճախ ա վե լի բարդ ու մեծ մա սամբ ա նուղ ղա կի, սա կայն 
շատ նշա նա կա լի ազ դե ցութ յուն նե րի՝ կար ծիք նե րի, աշ խար հա յացք-
նե րի ձևա վոր ման, ո րոնք ի րենց հեր թին կան խո րո շում են մարդ կանց 
վար քը:

Անգ լե րեն power բա ռը ոչ հա յե րեն, ոչ ռու սե րեն իր ողջ տա րո ղութ յամբ 
չի թարգ ման վում: Անգ լե րե նում այն նշա նա կում է «կա րո ղութ յուն», «իշ-
խա նութ յուն», «զո րութ յուն», «պե տութ յուն»: Որ պես զի այդ բո լոր հաս-
կա ցութ յուն նե րի սինկ րե տիկ միաս նութ յունն ար տա հայ տած լի նեմ՝ ես 
ա ռաջ եմ քա շում «իշխ» հաս կա ցութ յու նը, որ պես այդ բա ցա կա բա ռի 
փո խա րի նիչ: 

Եվ այս պես, քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յունն իր կի րա ռա կան-ա-
ռար կա յա կան դրսևոր մամբ այն մո տե ցումն է, ո րը ցան կա ցած կո-
մու նի կա ցիան վեր լու ծում է այն տե սա կե տից, թե ի՛նչ իշխ է դրված 
նրա հիմ քում, և  ինչ պե՛ս է բաշխ վում իշ խը նրա մաս նա կից նե րի 
միջև: Կարճ ա սած՝ ի՛նչ է, ինչ պի սի՛ն է ցան կա նում հա ղոր դակ ցութ-
յուն ու ղար կո ղը՝ որ պես զի այդ հա ղոր դակ ցութ յան ազ դե ցութ յու նը 
լի նի ստա ցո ղի վրա:

Մե դիա մո տե ցումն ե րը, մինչ դեռ, սո վո րա բար սահ մա նա փակ վում են 
այն պնդմամբ, որ հա ղոր դակ ցութ յան նպա տակն ին ֆոր մա ցիա յի հա-
ղոր դումն է5: Լի նի սա լի բե րալ ան գի տա կից, թե մտած ված կար ծիք, 
թե պար զա պես ա ռար կա յա կան մո տե ցում, չի կա րե լի չըն դու նել, որ, 
բա ցի այլ ա կունք նե րից (ա սենք, սե միո տի կա, քա ղա քա գի տութ յուն, 
պրո պա գան դա յի տե սութ յուն)՝ հենց մե դիա ու սումն ա սի րութ յուն ներն 

4 Տե՛ս, օրինակ. http://smallbusiness.chron.com/magic-bullet-theory-mass-media-3346.html 
5 Տե՛ս այստեղ քննարկված այդ երևույթը. http://gtergab.com/ru/news/methodology-2/the-
information-world-a-group-report/110/ 
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են՝ թե կուզև սկսած Մար շալ Մըք լու հա նից, որ նվիր վել են նաև իշ խի 
դրսևո րումն ե րի հե տա զո տութ յուն նե րին հա ղոր դակց ման և ն րա նպա-
տա կադր ման, գի տութ յան և փի լի սո փա յութ յան մեջ:

Մեր դա րը հատ կա պես զգա յուն է իշ խի հա րա բե րակ ցութ յուն նե րի 
հան դեպ, դրա ա նար դար բաշխ ման, թա քուն օգ տա գործ ման փոր ձե րի 
և  այլն: Մ յուս կող մից՝ հա սա րա կութ յուն ներն այ սօր ա ռա վել ան պաշտ-
պան են հա ղոր դակ ցութ յան մի ջո ցով իշ խի ձեռնածությունների առջև:

Ու րեմն՝ հենց իշ խի բաշխ ման վեր լու ծութ յունն է հա ղոր դակ ցութ-
յան մեջ, որ դառ նում է քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան մո տեց-
ման հիմն ա քարն այ սօր, ճիշտ ինչ պես որ քսա նե րորդ դա րի կե սե րին 
իշ խի բաշխ ման հար ցե րը հա սա րա կութ յու նում դար ձան փի լի սո փա յա-
կան քննա դա տա կան տե սութ յան6 կոն ցեպ տո ւալ մե խը:

Դա նշա նա կում է՝ ու շադ րութ յուն դարձ նել այն հար ցե րին, թե ո՛վ է 
ա սում, որ տե՛ղ է ա սում, ին չու՛ է ա սում և, նա յած թե ինչ պե՛ս ա սա ծը 
հաս կա նաս՝ ի՛նչ կկա տար վի արդ յուն քում, - ոչ պա կաս, քան նրան՝ թե 
ի՛նչ է աս վում: Մո դու սին ու պրագ մա տի կա յին7, կոն տեքս տին ու շադ-
րութ յուն դարձ նել ոչ պա կաս՝ քան բուն բո վան դա կութ յա նը:

Բա ցի քննա դա տա կան տե սութ յու նից՝ այս մո տե ցու մը քննա դա տա կան 
մտա ծո ղութ յու նը (նրա կի րա ռա կան-ա ռար կա յա կան կեր պը) կա պում է 
այն պի սի ուղ ղութ յուն նե րի, ինչ պես ի րա կա նութ յան սո ցիա լա կան կա-
ռու ցու մը8, պոստ մո դեռ նիզ մի այն կի րա ռուկ նե րը9, ո րոնք օգ նում են 
վեր լու ծել իշ խի բաշ խու մը (դե կոնստ րուկ ցիա, սի մուլ յակր և  այլն10), 
նա ցիո նա լիզ մի գի տութ յան մեջ՝ «եր ևա կայ ված հան րութ յուն ներ»11 մո-
տեց մա նը, և  այլն:

Մենք այդ հար ցե րը սկսե ցինք ձևա կեր պել շատ ա վե լի վաղ, քան 

6 Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory 
7 Տե՛ս սրանց մասին այստեղ. Ներածություն տեքստի հանդեպ քննադատական 
մտածողության (Jam Session 18)` http://epfarmenia.am/hy/video/Critical-Thinking-text-
Introduction 
8 Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/The_Social_Construction_of_Reality 
9 Կիրառուկ. միջոց, մեթոդ, հնարք, «приём»
10 Տե՛ս հոդվածն այստեղ. http://gtergab.com/hy/news/essay/about-postmodernism-an-essay-
2017-in-arm/146/ 
11 Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/Imagined_community: Տե՛ս նաև այստեղ. Երևակայական 
հանրույթներ, ռասիզմ, ազգայնականություն և կոնստրուկտիվիզմ (Jam Session 12). 
http://epfarmenia.am/hy/video/imagined-communities-nations 
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տե ղի ու նե ցան աշ խար հա փոխ այն քա ղա քա կան դեպ քե րը, ո րոնք 
այս բա ռա կա պակ ցութ յունն այդ քան մո դա յիկ դարձ րե ցին: Գու ցե դրա 
պատ ճառն այն էր, որ ար ցախ յան հա կա մար տութ յու նը մեզ՝ հա յաս-
տան ցի նե րիս, ար ցախ ցի նե րիս, ինչ պես նաև ադր բե ջան ցի նե րին և  աշ-
խար հի բո լոր մնա ցած մարդ կանց, ով քեր այս խնդրին տե ղե կա նում 
են, ստի պում է ա ռա վել ու շա դիր լի նել դե պի ձևա կեր պումն ե րը, դե պի 
կոնֆ լիկ տի տար բեր փու լե րին զու գա հեռ՝ նրա մեկ նա բա նութ յուն նե րի 
տա րա տե սակ նե րը: Տո ղե րիս հե ղի նակն այդ հար ցե րին սկսել է անդ-
րա դառ նալ դեռևս 1980-ա կան նե րի վեր ջից՝ կոնֆ լիկ տի ա ռա ջին իսկ 
փու լից, երբ եր կու ժո ղո վուրդն էլ ակն հայտ տհա ճութ յամբ էին ըն դու-
նում կոնֆ լիկ տի վե րա բեր յալ նյու թե րի ձևա կե րումն ե րը՝ գա յին դրանք 
միմ յան ցից թե այն ժա մա նակ դեռ գո յութ յուն ու նե ցող «կենտ րո նա-
կան» մա մու լից12:

Տա րա ծաշր ջա նում առ կա այդ հա կա մար տութ յու նը ստի պեց ո րոշ 
մտա ծող նե րի, մե դիա մաս նա գետ նե րի, գիտ նա կան նե րի, խա ղա ղա-
րար նե րի և  այլն, փոր ձել ձևեր գտնել կո մու նի կա ցիոն ծու ղակ նե րից, 
սադ րանք նե րից և  ան հա ջո ղութ յուն նե րից խու սա փե լու:

ԵՀՀ-ն մինչև 2014-ը իր գոր ծըն կեր նե րի հետ ստեղ ծեց այն պի սի նյու-
թեր, ինչ պի սին են « Հա յաս տան–Ադր բե ջան հա րա բե րութ յուն նե րի 
ա նա չառ լու սա բա նում» բա ռա գիր քը13 և «Ին չին է ծա ռա յում լրագ րութ-
յու նը» ու սու ցո ղա կան ձեռ նար կը14: 

Ե կավ 2014-ը՝ Ղ րի մի գրա վու մը Ռու սաս տա նի կող մից, դոն բաս յան 
պա տե րազ մը, հե տո՝ Բ րեք զի տը, հե տո՝ ԱՄՆ ընտ րութ յուն նե րը15, և  
այն պի սի հաս կա ցութ յուն ներ, ինչ պես «ետ-ճշմար տութ յուն», «տրոլ-
լինգ», «կեղծ լու րեր» կամ «հիբ րիդ պա տե րազմ» (ո րի մի մասն ին-
ֆոր մա ցիոն պա տե րազմն է) դար ձան ա մե նօր յա խնդիր աշ խար հի 
խո շոր մա սե րի հա մար: Հենց այդ ժա մա նակ էլ մե դիագ րա գի տութ-
յու նը և քն նա դա տա կան մտա ծո ղութ յու նը վեր ջա պես և, հու սով եմ, 

12 Տե՛ս այստեղ. http://gtergab.com/en/news/publicism/social-construction-of-a-
conflict-1996-2011/24/ 
13 Տե՛ս այստեղ. https://epfarmenia.am/document/Glossary-Hate-Speech-in-Media-
of-Armenia-and-Azerbaijan-English?fbclid=IwAR3kiVS00Feoz1XgXo-0dfM1iKJ0gKF--
xjolW_9Ir235sBF0RniTZU6hIc կամ ռուսերեն՝ https://epfarmenia.am/document/Glossary-Hate-
Speech-in-Media-of-Armenia-and-Azerbaijan-Russian?fbclid=IwAR04wuAz_baHkVhPJvJVLo1UX
zZEP0kMrLG7nGJdfsgecehH-V624ho1hlk
14 Տե՛ս այստեղ. http://epfarmenia.am/hy/document/What-Journalism-serves-to 
15 Տե՛ս. https://en.wikipedia.org/wiki/2016_United_States_presidential_election 
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վերջ նա կա նա պես գի տակց վե ցին որ պես ա ռաջ նա յին, բա զա յին 
հմտութ յուն ժա մա նա կա կից մարդ կութ յան հա մար:

Ի հար կե, նշված քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րը հնա րա վոր չէին 
լի նի, ե թե չլի ներ օն-լայն տեխ նո լո գիա նե րի զար գա ցումն ու գեր զար-
գա ցու մը՝ նա խորդ պատ մա կան փու լի հա մե մատ. ին տեր նե տը, գուգ լը 
և ֆեյս բու քը, ինչ պես նաև սմարթ ֆո նա յին տեխ նո լո գիա նե րը, ո րոնց 
զար գա ցումն այդ պի սի հստակ ի րա դար ձութ յուն նե րով, թվում է, չի նշա-
նա վոր վում, ինչ պես վե րը նշածս քա ղա քա կան դեպ քե րը, դար ձան, սա-
կայն, այն տեխ նո լո գիա կան մի ջոց նե րը, ո րոնց շնոր հիվ և պատ ճա ռով 
օն-լայն և վիր տո ւալ ին ֆոր մա ցիոն հոս քը ո ղո ղեց ու, կա րե լի է ա սել, 
խոր տա կեց ողջ աշ խար հը, ա սես մի նոր Ջր հե ղեղ՝ « Տի տա նի կին», 
թվում է ֆի զի կա պես չոչն չաց նող, սա կայն հի նը կոր ծա նե լու և նոր պա-
հանջ ներ դնե լու ա ռու մով՝ ոչ պա կաս պատ մա կա նո րեն, ըստ եր ևույ-
թին, նշա նա կա լի, քան այն, ո րը հաղ թա հա րեց Նո յը, երբ իր տա պա նը 
վեր ջա պես ա պաս տա նեց Ա րա րատ լե ռան գա գա թին:

Նոր պատ մա կան ի րադ րութ յու նը փո խեց մար դու կյան քի շատ մո-
տե ցումն եր, կա րիք ներ և  ի մաս տութ յուն ներ. կար ևոր դար ձավ ոչ 
այն քան ին ֆոր մա ցիա գտնե լը կամ ի մա նա լը, որ քան՝ նրա նում 
կողմն ո րոշ վե լը16, նրա ազ դե ցութ յա նը դի մադ րե լը, այն զտելը: 
Նոր ի րադ րութ յունն ազ դում է կրթութ յան դա րա վոր փորձ ված մե-
թոդ նե րի վրա, մարդ կանց հա մա կե ցութ յան կա նոն նե րի, տնտե-
սութ յան զար գաց ման, մի խոս քով՝ ողջ հա մաշ խար հա յին քա ղա-
քակր թութ յան կյան քի բո լոր կող մե րի:

ԵՀՀ-ն և իր գոր ծըն կեր նե րը քիչ թե շատ պատ րաստ էին այդ «ջրհե-
ղե ղին», շնոր հիվ վե րը ներ կա յաց րած գոր ծու նեութ յան: Ես 2014-ի 
վեր ջում գրե ցի մի վեր լու ծութ յուն17, որ տեղ փոր ձե ցի ամ բող ջաց նել իմ 
դի տար կումն երն ին ֆոր մա ցիոն հե ղե ղի և իշ խա նութ յան ու քա ղա քա-
կա նութ յան նոր հա րա բե րակ ցութ յան վե րա բեր յալ, որ պես սկզբնա կետ 
վերց նե լով Օ րո ւե լի «1984»-ը: 

Այդ տար վա նից ի վեր մենք շա րու նա կե ցինք դպրոց նե րի կազ մա-
կեր պու մը՝ ե րի տա սարդ նե րին ու սա նե լու հա մար այն հմտութ յուն նե-
րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են նոր ի րադ րութ յան հա մար: Սա կայն մեր 

16 Ինպե՞ս դիմակայել ինֆորմացիոն հոսքի տարափին. Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան (Jam 
Session 2)՝ http://epfarmenia.am/hy/video/how-to-withstand-information-flow  
17 Տե՛ս այստեղ. http://gtergab.com/hy/news/essay/2014/87/ 



6

ՔՄ

հնա րա վո րութ յուն նե րը շատ մեծ չեն, և  ա մեն օր մենք տես նում ենք, թե 
որ քան ա վե լի ու ա վե լի է անհ րա ժեշտ մե դիագ րա գի տութ յան ու քննա-
դա տա կան մտա ծո ղութ յան տա րա ծու մը մեր երկ րում և դրա նից դուրս: 
Դ րա հա մար էլ հենց ձեռ նարկ վեց սույն աշ խա տան քը, որ պես նյութ՝ 
և՛ մեր դպրոց նե րի մաս նա կից նե րի, և՛ հե տաքրք վող նե րի ա վե լի լայն 
խմբի հա մար:

Արդ յուն քում մենք զար գաց րե ցինք քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան 
տրա մադր ման մե թո դի կան, գա լով մի շարք եզ րա կա ցութ յուն նե րի:

Ա ռա ջի նը՝ որ քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան հմտութ յուն նե րին 
լավ տի րա պե տե լու հա մար (իշ խի բաշխ ման հան դեպ զգա յուն լի-
նե լու հա մար) մար դուն անհ րա ժեշտ է ու նե նալ, այս պես ա սած, 
պո զի տիվ մտա ծո ղութ յուն18: Դա նշա նա կում է՝ ու նե նալ ար ժեք ներ, 
ո րոնք լի նեն չա փա նիշ ներն իր գոր ծու նեութ յան, աշ խա տել, որ իր 
խոս քի և գոր ծի (վար քի) միջև ան դունդ չլի նի, և դ նել ու ի րա գոր ծել 
(լե գի տիմ) նպա տակ ներ19, այ սինքն՝ տի րա պե տել պրո յեկ տա յին 
պա րա դիգ մի20 սկզբունք նե րին: Ե թե այս գոր ծոն նե րը բա ցա կա են, 
քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յունն էլ շին ծու և կեղծ կստաց վի:

Սույն նե րա ծութ յու նը գրվում է հենց այդ նպա տա կով. որ պես զի տրվի 
այս աշ խա տան քի նա խա պատ մութ յու նը (դա ա րե ցի), ինչ պես նաև որ-
պես զի կարճ աս վի, թե ինչ պե՛ս պետք է օգ տա գոր ծել քննա դա տա-
կան մտա ծո ղութ յու նը: Աշ խա տան քի հա ջորդ է ջե րում դուք կգտնեք 
բա ռա րա նի պես մի բան, ո րը թարգ մա նութ յուն է վի քի պե դիա յի մի 
շարք նյու թե րի (և շ նոր հա կա լութ յուն վի քի պե դիա յին դրա հա մար), սա-
կայն թարգ մա նութ յուն է հա ճախ խմբագր ված և վե րամ տած ված ու վե-
րա շա րադր ված: Ն պա տակն այս «բա ռա րա նի» այն է, որ պես զի մարդ 
տեղ յակ լի նի հնա րա վոր տրա մա բա նա կան և հ ռե տո րա բա նա կան, կո-

18 Արխայիկ մտածողություն. Մաս 1. Տեսլականը և նպատակը՝ քննադատական 
մտածողության անհրաժեշտ մաս (Jam Session 31)` http://epfarmenia.am/hy/video/archaic-
thinking-part-1 
19 Լեգիտիմ նպատակն այն նպատակն է, որ ներփակ էգոիստական չէ և 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):
20 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 
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մու նի կա ցիոն սխալ նե րին: Սա, ի հար կե, վերջ նա կան ցու ցակ չէ, սա-
կայն լավ ցու ցակ է, այդ սխալ նե րի տա րա տե սակ նե րը ներ կա յաց նող: 
Եվ ե թե նախ կի նում սա կա րող է պետք լի ներ միայն մաս նա գետ նե րի, 
այ սօր սա պի տի ի մա նա երկ րագն դի յու րա քանչ յուր բնա կիչ:

Սա կայն ի՞նչ ա նել այդ ցու ցա կի հետ: Ո՞րն է դրա կի րա ռութ յու նը: Մի 
կող մից՝ այն թույլ է տա լիս գնա հա տել ու րի շի խոսքն ու տեքս տը, 
չխաբ վել այն բո լոր «կի րա ռուկ նե րից», ո րոնք մար դիկ օգ տա գոր ծում 
են, որ պես զի հնչեն ա վե լի հա մո զիչ կամ նույ նիսկ խա բեն մյուս նե րին 
(այդ պի սով իշխ դրսևո րե լով նրանց հան դեպ և ստի պե լով նրանց՝ 
վար վել այն պես, օ րի նակ՝ կար ծել այն պես, ինչ պես ցան կա նում է ա սո-
ղը, ա ռանց բա վա րար լե գի տիմ հիմ քի):

Մ յուս կող մից, սա կայն, սա նաև ու ղե ցույց է, թե ըն թեր ցողն ի՛ն քը ին չից 
պի տի խու սա փի: 

Եվ այս տե՛ղ է խնդի րը, ու այս նե րա ծութ յան կա րի քի և՛ս մեկ պատ ճա ռը. 
ին չի՛ց պետք է խու սա փել՝ այս աշ խա տան քը բա ցատ րում է: Սա կայն 
ինչ պե՞ս խու սա փել, ի՞նչ ա նել, ի՞ն չը հա կադ րել՝ այն չի բա ցատ րում, և 
դա նրա նպա տակն էլ չէ:

Մինչ դեռ դա շատ կար ևոր զենք ու մի ջոց է. ո՛չ միայն կա րո ղա նալ խոս-
քի ու տեքս տի կեղ ծի քը վեր ծա նել և չխաբ վել, իշ խը հաս կա նալ և դրա 
ոչ լե գի տիմ մա սը չե զո քաց նել, այլև կա րո ղա նալ դրա նից խու սա փել՝ 
սե փա կան վար քում:

Դա, ի հար կե, ա ռան ձին ու սու ցո ղա կան նյութ է պա հան ջում: Սա կայն 
այս նե րա ծութ յան մեջ ես կնշեմ մի քա նի սկզբունք, ո րոնք կա րող են 
օգ նել որ պես նախ նա կան կողմն ո րո շում:

Նախ՝ կոո պե րա տիվ և կա ռու ցո ղա կան կո մու նի կա ցիա յի օ րենք-
ներն ու ձևե րը21 միակն են, որ օգ նում են մարդ կանց միմ յանց ի րա-
կա նում հաս կա նալ, և  ոչ միայն հաս կա նալ, այլև հա մա գոր ծակ ցել 
հա մադ րա կան բա րօ րութ յան ու զար գաց ման հա մար: Հենց դրանք 
են, որ հա վա սա րակշ ռում են իշ խը:

Կա ռու ցո ղա կան կո մու նի կա ցիան այն ի րադ րութ յունն է, երբ հա-
ղոր դագ րութ յան հե ղի նակն այն ա նում է ա ռանց իշխ կի րա ռե լու 

21 Տե՛ս այստեղ. Կառուցողական և ոչ կառուցողական հաղորդակցություն. տերմիններ. 
http://epfarmenia.am/sites/default/files/inline-files/Training_Terms_Gevorg_Ter_
Gabrielyan_25Oct2016.pdf  
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մտայ նութ յան, ա ռանց ձեռնածուական կի րա ռուկ նե րի, bona fide (մա-
քուր խղճով), միակ նպա տակն ու նե նա լով՝ հա ղոր դել հա ղորդ ման բո-
վան դա կութ յու նը, ո րը, իր կար ծի քով, թա քուն են թա տեքստ չու նի և պի-
տի որ, իր ի մա ցա ծով, հաս կա նա լի ու վեր ծա նե լի լի նի լսո ղի հա մար: 
Հա մա պա տաս խա նա բար՝ լսողն էլ ու նի նա խատ րա մադր վա ծութ յուն՝ 
ըն կա լել հա ղոր դումն այն պես, ինչ պես այն նա խա տես ված է, վստա-
հում է հա ղոր դո ղին ու չի գտնում իշ խի դրսևո րում, մա նի պուլ յա ցիա 
կամ ոչ լե գի տիմ են թա տեքստ հա ղոր դագ րութ յան մեջ, և պատ րաստ է 
ըն կա լել այն որ քան կա րե լի է մոտ ըն կալ ման այն նպա տա կին, որ իր 
հա ղոր դագ րութ յամբ դրսևո րել է հա ղոր դագ րութ յան հե ղի նա կը:

Կոո պե րա տիվ կո մու նի կա ցիան այս նույն ի րադ րութ յունն է՝ գու մա րած 
միա սին որ ևէ գոր ծու նեութ յուն ի րա գոր ծե լու նպա տա կադ րու մը, որ 
ու նեն հա ղոր դակց վող նե րը: Սա ո րո շա կի հա վել յալ հատ կա նիշ ներ է 
հա ղոր դում հա ղոր դակ ցութ յա նը, սա կայն չի փո խում նրա կա ռու ցո ղա-
կան բնույ թը:

Կա ռու ցո ղա կան կո մու նի կա ցիան ան քակ տե լիո րեն կապ ված է 
«վստա հութ յուն» հաս կա ցութ յան հետ22, ինչ պես նաև «իշ խա նա վոր-
ման»23. երբ հա ղոր դագ րութ յուն ստա ցո ղը զգում, հաս կա նում կամ 
հա մոզ վում է, որ ու ղար կո ղը նպա տակ չի դրել ա նազ նիվ կեր պով 
իշխ գոր ծա ծե լու իր հան դեպ, նա զգում է վստա հութ յան պոռթ կում 
և  իշ խա նա վոր վում է, զո րա վոր վում, իր՝ մարդ լի նե լու ար ժե քը 
գնա հատ ված տես նում և ամ րապնդ վում այն հա մոզ մուն քի մեջ, որ 
մար դը կար ևո րա գույն ար ժեքն է:

Սա կայն, չնա յած կա ռու ցո ղա կան հա ղոր դագ րութ յու նը մա կա բե րում է 
վստա հութ յուն, հա ճախ մենք չենք կա րող հույս դնել եր կուս տեք կա ռու-
ցո ղա կան կո մու նի կա ցիա յի օ րենք նե րը պահ պա նե լու վրա: Քա նի որ 
ստա ցո ղը, ա մեն դեպ քում, կա րող է վստա հութ յուն չդրսևո րել, ու նե նալ 
հա վել յալ մո տիվ եր կամ պար զա պես չհաս կա նալ, թե ի րեն ի՛նչ «գանձ» 
են ա ռա ջար կում, ի դեմս «ոչ-ա պա կա ռու ցո ղա կան» հա ղոր դագ րութ յան: 

22 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 
23 Առաջնորդություն. Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան (Jam Session 6). http://epfarmenia.am/hy/
video/Leadership-Gevorg-Ter-Gabrielyan 
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Ա պա ի՞նչ ա նել այդ դեպ քում: 

Ա հա մի քա նի սկզբունք:

Նախ՝ ա մե նադժ վար նե րից ու ան հա մո զիչ նե րից մե կը, սա կայն մի բան, 
ո րը պար տա դիր է դառ նում, իմ հա մոզ մամբ, մեր «նոր ջրհե ղե ղի դա-
րում». մարդ պի տի ու նե նա ան կեղծ ու ազ նիվ ար ժեք և ն պա տակ՝ 
կո մու նի կա ցիա ի րա գոր ծե լիս (կրկնեմ վերն աս վա ծը): Դա նշա նա-
կում է՝ մարդ պի տի ու նե նա քիչ թե շատ հստակ փի լի սո փա յութ յուն, 
ո րը պի տի գու նա վո րի իր վար քը, գոր ծու նեութ յու նը՝ նաև կո մու-
նի կա ցիոն, նույ նիսկ «մանր» դեպ քե րում24: Որ պես օ րի նակ՝ բե րեմ 
ինքս ինձ. իմ սկզբունք նե րի մի կար ևոր մա սը սահ ման ված է հետև-
յալ ոչ շատ եր կար էս սեում25. և  իմ կո մու նի կա ցիոն շար ժա ռիթ նե րի մեծ 
մա սը, ե թե ոչ անխ տիր բո լո րը, ել նում են այս սկզբունք նե րից:

Սա բարդ է այն մարդ կանց հա մար, ո րոնք չու նեն այս պի սի հստակ 
ձևա կերպ ված աշ խար հա յացք և կամ չեն ու զե նա ու նե նալ, քա նի որ 
հա մոզ մուն քի այդ պի սի խոր քի չեն կա րո ղա նում հաս նել ո րո շա կի ար-
ժեք նե րի շուրջ: 

Սա կայն մի՞ թե նրանք պի տի զրկված լի նեն ոչ կեղծ կո մու նի կա ցիա 
ի րա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յուն նե րից: Բ նավ: Մ յուս կող մից՝ նրանց 
կո մու նի կա ցիան կդառ նա շատ ա վե լի հստակ ու սկզբուն քա յին, ե թե 
նրանք ու նե նան սկզբունք նե րի հա վա քա ծու, ո րոնց հիմ քում մի կող-
մից ի րենց ար ժեք ներն են, մյուս կող մից՝ այն լե գի տիմ նպա տակ նե րը, 
ո րոնց ի րենք ու զում են հաս նել, և  այդ եր կուսն էլ ներ փակ է գոիս տա-
կան չեն, քա նի որ կո մու նի կա ցիան ինք նին հա կաէ գոիս տա կան և 
հա կա ներ փակ՝ մար դուն դեպ աշ խար հը «բա ցող» սո ցիա լա կան 
եր ևույթ է: Բայց ե թե նույ նիսկ չու նեն՝ կա ռու ցո ղա կան, ար ժե քա հեն 
ու նպա տա կաս լաց կո մու նի կա ցիոն ի րադ րութ յա նը մաս նակ ցե-
լը նրանց կօգ նի ձևա կեր պել սե փա կան ար ժե քա յին հա մա կարգն 
ա վե լի հստակ ու դառ նալ ա վե լի նպա տա կաս լաց հա ղոր դակց վող: 

Ա վե լին. ար ժեք նե րի տրոհ ման այս մեր դա րում ընդ հա նուր հիմ քե-
րը, ո րոնք հեշ տաց նում են հա ղոր դակ ցութ յու նը, ա վե լի ու ա վե լի են 

24 Արխայիկ մտածողություն. Մաս 1. Տեսլականը և նպատակը՝ քննադատական 
մտածողության անհրաժեշտ մաս (Jam Session 31). http://epfarmenia.am/hy/video/archaic-
thinking-part-1 
25 «Ինչու՞ է մարդն ապրում աշխարհում». http://gtergab.com/hy/news/media/why-do-
people-live-in-the-world/32/ 
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պա կա սում, ին ֆոր մա ցիա յի քա նա կի պատ ճա ռով, քա նի որ ա վե-
լի ու ա վե լի քիչ են պա տա հում մար դիկ, ո րոնց հա մար մեյնսթ րիմ 
դի տարկ վող ին ֆոր մա ցիոն հոս քի բու նը նույնն է: Սա հի շեց նում է 
խորհր դա յին ժա մա նակ նե րի այն ա նեկ դո տը, երբ շու կա յի մսա վա ճա-
ռը ո րո շում է ըն դուն վել կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յուն և, մուծ վե լով, 
առ նում է իր կու սակ ցա կան տոմ սը, սա կայն ա մեն դեպ քում, թե կուզ 
ձևա կա նո րեն, պի տի «քննութ յուն» հանձ նի:

Հանձ նա ժո ղով ու զում է, որ ինքն էլ, ի րենք էլ հեշտ պրծնեն, և, ցույց 
տա լով պա տին կա խած Մարք սի նկա րը՝ նա խա գա հը հարց նում է.

- Սա ո՞վ է:

Մ սա վա ճա ռը չգի տի:

Մատ նա ցույց են ա նում Էն գել սի դի ման կա րը:

- Իսկ սա՞ ով է, գի տե՞ս:

Չ գի տի:

Դե գո նե Լե նի նին էլ հո պի տի ճա նա չի:

Բայց ոչ:

- Ախր ինչ պե՞ս մենք քեզ ըն դու նենք կու սակ ցութ յուն, ե թե դու նույ նիսկ 
Լե նին չգի տես:

- Իսկ դու, օ րի նակ, փի նա չի Մ կո յին ճա նա չու՞մ ես, - ա սում է մսա վա-
ճա ռը:

- Ոչ, - ա սում է նա խա գա հը:

- Իսկ ջեբ կիր Կա րո յի՞ն:

- Ոչ:

- Բա էլ ի՞նչ ես ու զում: Դու քո շրջա պատն ու նես, ես՝ ի մը:

Այդ պես, հի մա բո լո րը տար բեր «շրջա պատ» ու նեն, տար բեր «նշա նա-
յին» հաս կա ցութ յուն ներ ու հանգր վան ներ:

Եվ այդ ի րադ րութ յան մեջ դի մա ցինդ պի տի քեզ գո նե հաս կա նա: Ե թե 
ոչ հա մա ձայ նի, ազդ վի կամ տո գոր վի՝ գո նե հաս կա նա, որ պես հա ղոր-
դակ ցութ յան նախ նա կան և  ա մե նա հիմն ա յին փուլ:

Հենց դրա հա մար եմ ներ կա յաց նում հա ջոր դիվ խոր հուրդ նե րը, կամ 
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այն, ինչ ան վա նում են «բութ մա տի կա նոն» (rule of thumb):

Գի տութ յու նը, ի հար կե, ոչ ոք հաշ վից դեն չի նե տում: Կոնստ րուկ-
տիվ կո մու նի կա ցիա յի լա վա գույն ձևը ժա մա նա կա կից գի տութ յան 
ստույգ տվյալ նե րի վրա հեն վելն է: Եվ կամ՝ գի տա կան մե թո դի կա նե-
րով հե տա զո տութ յուն ներ ա նելն ու հաս նելն այն պի սի արդ յունք նե րի, 
ո րոնք կոչ վում են «ակն հայ տութ յան վրա հիմն ված» (evidence-based), 
այ սինքն ո րոնք հիմն ված են հստակ մե թոդ նե րով ար վող փոր ձե րի 
վրա, կրկնվե լու ու նակ են (արդ յունք նե րը կախ ված չեն դրսի հան-
գա մանք նե րից կամ ա նո ղից) և  այլն26:

Ու շա դութ յուն դարձ րեք, որ մե դիա յի է թի կա յի և  ո րակ յալ լրատ վութ-
յան կա նոն նե րը շատ կար ևոր հա րա բե րութ յան մեջ են գտնվում գի տա-
կան է թի կա յի կա նոն նե րի հետ, եր կու սը միմ յանց փոխլ րաց նում են և 
միմ յանց հետ երկ խո սում: Օ րի նակ՝ փոր ձը կրկնե լու արդ յուն քում նույն 
արդ յունք ստա նա լու պա հան ջը երկ խո սում է ժուռ նա լիս տի կա յում՝ եր-
կու կամ ա վե լի աղբ յու րից ին ֆոր մա ցիա ստա նա լու պա հան ջին, ո րի 
կա տար յալ տար բե րա կը կլի ներ, ե թե եր կուսն էլ նույնն ա սեին կա տար-
վա ծի վե րա բեր յալ, սա կայն ե թե նույ նիսկ նույ նը չեն ա սում՝ նրանց 
դիս կուրս նե րի տի րույ թը թույլ է տա լիս ո րո շա կի հետ ևութ յուն ներ ա նել 
այն «ակն հայտ» (թեև ոչ լրիվ հայտ նի) «օբ յեկ տիվ» փաս տի վե րա բեր-
յալ, ո րը տե ղի է ու նե ցել:

Մ յուս կող մից, հա ճախ մենք հնա րա վո րութ յուն չու նենք հեն վե լու միայն 
գի տա կան տվյալ նե րի վրա: Ի՞նչ ա նել այդ դեպ քում:

Ա սե լի քը (կամ գրե լի քը) դարձ նել փաս տարկ ված՝ ար գու մեն տաց-
ված (լեզ վի ու տրա մա բա նութ յան տե սա կե տից), ինչ պես նաև 
փաս տե րով հա րուստ և հ ղումն ե րով: Չէ՞ որ մեր նպա տակն է՝ հա-
վաս տի տե ղե կութ յուն հա ղոր դել, և  ե թե նույ նիսկ դա վերջ նա կան 
ճշմար տութ յուն չէ՝ ա պա հա մո զել, որ մեր կար ծի քը լե գի տիմ է: Այ-
սինքն՝ որ քան կա րե լի է ա վե լի լե գի տիմ, վստա հե լի դարձ նել մեր 
ա սե լի քը (գրե լի քը):

Դ րա նից բա ցի՝ խոր հուրդ եմ տա լիս օգ տա գոր ծել հետև յալ հնար նե րը.

• Խու սա փել լեզ վա կան կարծ րա տի պե րից. այ սօր աշ խար հը ո ղող ված 

26 Գիտությունը նվիրված է «մարդուց անկախ» օրենքներ և օրինաչափություններ 
հայտնաբերելուն, կամ մարդուց դրանց կախվածության «օբյեկտիվ» աստիճանը 
հայտնաբերելուն. տե՛ս օրենքների մասին այստեղ. http://gtergab.com/ru/news/essay/what-is-
rationality/95/ 
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է լեզ վա կան կարծ րա տի պե րով: Դ րանք ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն 
ու նեն ըն կալ ման վրա. ա) դարձ նում են ըն կա լումն ա վե լի դժվար, 
քա նի որ ու ղե ղը՝ սո վոր այդ բա ռա կա պակ ցութ յա նը՝ «պլստում է» 
աս վա ծի ի մաս տի վրա յով, բ) ան հար կի օգ տա գործ վում են որ պես 
ա պա ցույց, որ խո սո ղը պատ կա նում է «ըն դուն ված մե ծա մաս նութ-
յա նը» («մեյնսթ րի մին»), քա նի որ օգ տա գոր ծում է տվյալ աս պա րե-
զի «մե ծա մաս նութ յան» (իբր) կող մից ըն դուն ված կարծ րա տիպ, և  
այդ պի սով փոր ձում են ազ դել հա ղոր դագ րութ յան հա վաս տիութ-
յան վրա, այն ա վե լաց նե լով, գ) նույ նը՝ որ ա սե լիքն «ըն դուն ված 
բան է», քա նի որ ար տա հայտ ված է «մեյնսթ րիմ» մի ջոց նե րով, ու-
րեմն՝ հա վա նա կան է, որ ճիշտ է, դ) ան հար կի ար տա հայ տում են 
այն սպա սու մը, որ, քա նի որ, խո սո ղի կար ծի քով, կարծ րա տի պի 
ի մաս տը «նույնն է բո լո րի հա մար», ու րեմն և՝ ըն կա լո ղի հա մար 
պի տի լի նի նույ նը՝ ու րեմն ըն կա լո ղը ստիպ ված է այն ըն դու նել 
նույն ի մաս տով, ո րով այն աս ված է, և հաս կա նալ նույն ի մաս տով 
(և  ե թե վեր ջինս այդ պես չի վար վում, կա րող է հան դի պել ա նար-
դար վե րա բեր մուն քի), ե) վեր ջա պես՝ ի րոք թաքց նում են ա նի մաս-
տութ յունն ար տա քուստ ի մաս տա վոր տեքս տի տակ:

Օ րի նակ՝ երբ որ ևէ մե կը կի սում է իր գոր ծու նեութ յան պատ մութ յու նը, 
հա ճախ, մեր՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝ ՀԿ-նե րի աշ-
խար հում և կամ մի ջազ գա յին զար գաց ման աս պա րե զում ընդ հան րա-
պես, դա անքն նա դա տո րեն ան վա նում են «հա ջո ղութ յան պատ մութ-
յուն», մինչ դեռ դա կա րող է այդ պի սին չլի նել, այլ լի նել՝ մա քառ ման 
կամ էլ պար զա պես ան հա ջո ղութ յան պատ մութ յուն, կամ մի պատ մութ-
յուն, որ տեղ կա այդ ա մե նը և շատ ա վե լին, և  ո րից կա րե լի է դա սեր 
քա ղել:

Երբ խոս քա յին կարծ րա տի պը քան դում ես և նոր բա ռեր փնտրում 
միտքն ար տա հայ տե լու հա մար, միտքդ ճշգրտվում է, սխա լան քի տո կո-
սը՝ «պլստան» կարծ րա տի պի ու մտքիդ միջև, ան հե տա նում է, միտքդ 
դառ նում է ճշգրիտ, և  ան գամ դու ինքդ կա րող ես հայտ նա բե րել, թե որ-
քան կար ևոր է ար տա հայ տածդ միտ քը: Դա օգ նում է, որ հա ղոր դակց-
վո ղը հար գի միտ քը, ու շադ րութ յուն դարձ նի դրա վրա, կենտ րո նա նա, 
գնա հա տի ա սե լի քը և  այլն: Տե՛ս բա ռա րա նում նաև «կլի շեի սխա լի» 
մա սին հոդ վա ծը:

• Ճիշտ տե ղե րում օգ տա գոր ծել «հա կապն դումն ե րը» (disclaimers). 
«իմ կար ծի քով», «որ քան գի տեմ» և  այլն:
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• Խու սա փել ան տե ղի «քվան տո րա յին» և «բա ցար ձա կա յին» 
հաս կա ցութ յուն նե րից. «միշտ», «եր բեք», «բո լոր» և  այլն: Փո խա-
րե նը գոր ծա ծել ա վե լի «ոչ բա ցար ձակ» սահ մա նա փա կիչ ներ՝ «իմ 
կար ծի քով՝ հա ճախ», իսկ ե թե չգի տենք՝ հա ճախ, թե եր բեմն, ա պա 
կա րե լի է ա սել. «կան դեպ քեր» կամ «ինձ հան դի պած շատ դեպ քե-
րում», և  այլն:

• Խու սա փել, ի հար կե, ան հար կի ընդ հան րա ցումն ե րից (ո րոնք 
հա ճախ քվան տոր ներ էլ են ու նե նում), ա սենք՝ «բո լոր գեր մա նա ցի-
նե րը ճշտա պահ են» և  այլն27: Սա հատ կա պես կար ևոր է ազ գութ-
յուն նե րի, գեն դեր նե րի, ռա սա նե րի, կրո նա կան ուղ ղութ յուն նե րի և 
ն ման՝ ինք նութ յան ա ռաջ նա յին եզ րե րին վե րա բե րող հաս կա ցութ-
յուն նե րի հետ գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լիս, այն բո լոր դեպ քե րի, 
ո րոնք մտնում են «խտրա կա նութ յուն» հաս կա ցութ յան տի րույ թը28: 
Շատ ի մաստ նե րով «քա ղա քա կան կո ռեկ տութ յան»29 ողջ է թի կան 
և ծե սը հիմն ված է հենց այս հաս կա ցութ յուն նե րը ճշգրիտ և տե ղին 
օգ տա գոր ծե լու պա հան ջի վրա:

• Ա սե լի քը (գրե լի քը) կա ռու ցել այն պես, որ սկզբում (գե րա դա-
սե լի է) գա ընդ հան րաց ված միտ քը. «Ետ խորհր դա յին հա սա րա-
կութ յուն նե րում կո ռուպ ցիոն դրսևո րումն ե րի մշա կու թա յին ո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ կա րե լի է տես նել ձևա վոր ված դեռևս 
Խորհր դա յին Միութ յան ժա մա նակ նե րում», ո րից հե տո ան պայ-
ման գա օ րի նակ՝ մեկ կամ մի քա նի. «Օ րի նակ՝ հա կու մը դեպ ա նո-
րակ աշ խա տանք կա րե լի է սե րել դեռևս գու լա գա յին մշա կույ թից 
ե կող «տուֆ տա30» հաս կա ցութ յու նից»...

Ն կա տենք, որ «ընդ հան րա ցում-կոնկ րետ օ րի նակ» կա պակ ցութ-
յու նը խոս քի լե գի տի մութ յան ու ռել ևան տութ յան լա վա գույն 
«ամ րապն դիչ նե րից» է: Ե թե օ րի նակ չեք կա րո ղա նում գտնել, շատ 
հա վա նա կան է, որ ձեր ընդ հան րաց ման փոր ձը նույն պես սխալ է: 
Երբ օ րի նա կը գտնում եք, ընդ հան րաց ման ձևա կեր պու մը կա րող է 
խմբագր վել, որ պես զի է՛լ ա վե լի լավ ծա ռա յի որ պես տվյալ օ րի նա կի 

27 Տե՛ս այս մասին մի ամբողջ ենթաբաժին «բառարանում»:
28 Տե՛ս այդ մասին «Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության 
դրսևորումները հայ գրականության մեջ». http://epfarmenia.am/hy/document/Manifestations-
of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature  
29 Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness 
30 Տե՛ս այստեղ. Что такое туфта՝ http://i-fakt.ruhttp://i-fakt.ru/chto-takoe-tufta/ 
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ու մնաց յալ բո լոր բաց թողն ված օ րի նակ նե րի ա ռա վել ընդ հա նուր ամ-
բող ջաց ման լե գի տիմ թեզ:

Ընդ հան րաց ման և  օ րի նա կի հա րա բե րութ յու նը չա փա զանց կար ևոր է: 
Լավ օ րի նա կը թույլ է տա լիս մեջ բե րել ա ռա վել «դժվար» կամ «բարդ» 
թվա ցող ընդ հան րա ցում: Օ րի նա կի և  ընդ հան րաց ման միջև ե ղած 
«մկրա տը»՝ նույ նիսկ ինչ-որ պա հի նրանց միմ յանց ո րոշ չա փով «հա-
կա սե լը», նրանց՝ բարդ կեր պով միմ յանց փոխլ րաց նե լը (ո րով հետև ոչ 
մի կոնկ րե տութ յուն երբ ևէ լրիվ չի կա րող հա մընկ նել որ ևէ ընդ հան-
րութ յան) ստեղ ծում է, այս պես ա սած, ըն կալ ման խորք, ա սես նրանք 
եր կու եզր լի նեն մի ա նո թի: Ու որ քան միմ յան ցից հե ռու են (թեև չեն 
բա ցա ռում մե կը մյու սին)՝ այն քան ա նո թը տա րո ղու նակ է, այ սինքն՝ 
այն քան ա վե լի խոր քա յին միտք կա րող է ար տա հայ տել նրանց միաս-
նութ յու նը, և  այդ միտքն ըն կա լե լի կլի նի, չնա յած իր բար դութ յանն ու 
տա րո ղու նա կութ յա նը:

Դա թույլ է տա լիս նաև խա ղար կել դրույ թի մա սե րի ո ճե րը. օ րի նա կը 
հա ճախ կյան քից է, կեն ցա ղա յին, ընդ հան րա ցու մը՝ տե սա կան, աբստ-
րակտ հաս կա ցութ յուն նե րից կազմ ված: Եվ ո ճե րի այդ հա կադ րում/
հա մադ րու մը, թվաց յալ «էկ լեկ տիզ մը» թույլ է տա լիս լսո ղին ա րագ 
յու րաց նել ա վե լի շատ ու ա վե լի խոր ա սե լիք, քան այլ դեպ քում. չէ՛ որ 
ցցուն (սա կայն հեռ վում փոխ կա պակց ված) տար բե րութ յուն նե րը 
մեր հո գե բա նութ յան հա մար ա վե լի հեշտ ու ա րագ ըն կա լե լի են, 
մար սե լի, քան լրիվ ան կապ կամ ի րար շատ մոտ կանգ նած եր կու 
բան, «հա մա հարթն» ըն կա լելն ա վե լի դժվար է, այն, ա սես «սանս 
սե րիֆ» տա ռա տե սակ, դուրս է պլստում մեր ու շադ րութ յու նից, քա նի 
որ «սե րիֆ ներ»՝ «պա տա ռա քա ղիկ ներ»-կե ռիկ ներ չկան կամ քիչ կան, 
որ մեր ու շադ րութ յու նը դրան ցից կառ չի, փոքր-ինչ դան դա ղի ու հի շի ու 
հաս կա նա ա սե լի քը:

Օ րի նա կից հե տո ընդ հան րա ցում բե րե լը նույն պես վատ չէ, սա կայն 
ա վե լի թույլ կի րա ռուկ է: Բանն այն է, որ հա կա ռա կը՝ «դե դուկ տիվ» մո-
տե ցու մը ստեղ ծում է հետև յալ հո գե բա նա կան է ֆեկ տը. լսո ղը սո վո րա-
բար ինք նին տրա մադր ված չէ վստա հել ընդ հան րա ցումն ե րին: Եվ երբ 
լսում է ընդ հան րա ցու մը՝ հա ճախ իր ա ռա ջին, նույ նիսկ են թա գի տակ-
ցա կան ռեակ ցիան կաս կածն է (ո րը կա րող է նույ նիսկ ար տա հայտ-
վել որ պես պար զա պես «ա կան ջի ետ ևը գցել», կար ևո րութ յուն չտալ): 
Մինչդեռ դրան հետ ևող օ րի նա կը, ե թե լավ է ու անս պա սե լի՝ ստեղ-
ծում է «ա հա»-յի է ֆեկտ. այ սինքն լսո ղը հան կարծ հաս կա նում է, որ 
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նա խորդ ընդ հան րա ցու մը շատ հա մո զիչ է կապ վում տվյալ օ րի նա կի 
հետ. սկսում է, թե կուզ ան գի տակ ցա բար, իր սե փա կան օ րի նակ նե րը 
փնտրել, իր կյան քի հետ հա մե մա տել բեր ված օ րի նա կը. իսկ սա իր 
հեր թին ա վե լաց նում է ա սե լի քի հա վաս տիութ յու նը:

Օ րի նա կից ա ռաջ ընդ հան րա ցում բե րե լու մ յուս պատ ճա ռա բա նութ յու-
նը հետև յալն է. մեծ կոն տեքս տով շրջա կայ քը տես նե լը՝ ա սես «թռչնի 
բարձ րութ յու նից», իշ խա նա վո րում է մար դուն, քա նի որ տա լիս է 
հա մայ նա պատ կեր ու նաև թույլ է տա լիս նկա տել, որ «անկ յան ետ-
ևում» սպա սող դա վադ րութ յուն ներ չկան: Ե թե մար դը կոն տեքս տը 
տե սել է, նրա նից տեղ յակ է՝ ա վե լի հեշտ կկողմն ո րոշ վի նրա ո րո-
շա կի մա սում: Նույն կերպ՝ ե թե թա ղա մա սը (և/ կամ դրա քար տե զը) 
լավ գի տի ու ընդ հա նուր գծե րով պատ կե րաց նում է, կողմն ո րոշ վում՝ 
իր ճա նա պար հը հեշ տութ յամբ կգտնի ո լո րապ տույտ փո ղոց նե րի մեջ, 
իսկ ե թե ոչ՝ կկոր չի:

Ընդ հան րա ցումն ա հա այդ պի սի մեծ կոն տեքս տի հիմն ադր ման մո-
դել է, որն ա սում է. «վստահ ե ղիր, դու այժմ ընդ հա նուր պատ կե րը 
գի տես»: Այն նաև, ինչ պես ա սա ցի, ծնում է մար դու եր ևա կա յութ-
յան մեջ, գի տակ ցո րեն թե ան գի տակ ցո րեն, սե փա կան օ րի նակ նե-
րը տար բեր կոնկ րետ դեպ քե րի, ո րոնք այդ ընդ հան րաց մանն են 
վե րա բե րում, նրան հա մա պա տաս խա նում կամ հա կա սում:

Ընդ հան րա ցու մից հե տո կոնկ րետ օ րի նա կը երբ գա լիս է՝ մարդ ա վե լի 
հեշ տութ յամբ է այն հա մե մա տում ընդ հան րաց ման հետ, ստու գում նրա 
պատ կա նե լութ յու նը հենց տվյա՛լ ընդ հան րաց մա նը, վեր լու ծում, արդ-
յոք հա կա սութ յուն չկա՞, դա սա վո րում այն իր սե փա կան, եր ևա կա յած, 
գի տա կից թե ան գի տա կից, ակ տո ւալ թե պո տեն ցիալ օ րի նակ նե րի 
շար քում, գտնում դրա տե ղը... Ինչն իր հեր թին՝ մե ծաց նում է ողջ հա-
ղոր դագ րութ յան լե գի տի մութ յու նը, հիմք տա լով մար դուն հա մա ձայ նել 
կամ ոչ՝ ա վե լի փաս տարկ ված հիմ քով, քան այ լա պես:

Ա հա այս պի սի պարզ մի ջոց նե րը, ի թիվս այ լոց (ո րոնք այս տեղ բաց 
եմ թող նում, քա նի որ սա զուտ անհ րա ժեշտ նե րա ծութ յուն է), ե թե օգ-
տա գործ վեն հա մա կարգ ված ձևով (ար ժեք և ն պա տակ, կա ռու ցո-
ղա կան կո մու նի կա ցիա, ինք նա տի րա պե տում և  այլն գու մա րած՝ 
ընդ հան րա ցում-օ րի նակ, խու սա փել ան հար կի ընդ հան րա ցու մից, 
օգ տա գոր ծել հա կապն դում և  այլն) և, ի հար կե, «ճիշտ» չա փով հաշ-
վարկ ված (և  այդ «չա փի» մի մասն էլ այն է, որ հա ճախ ար ժի լռել ու 
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չշտա պել ար տա հայտ վել), ու ե թե զու գակց վեն ստորև բեր ված սխալ-
նե րից խու սա փե լուն՝ կօգ նեն ձեր ա սե լիքն ու տեքս տը դարձ նել լե գի-
տիմ ու վստա հե լի:

• Եվս մեկ խոր հուրդ. վե րը ես փա կագ ծի մեջ նշում եմ լռե լը: Խո սել 
չշտա պե լը շատ կար ևոր է՝ մտած ված խոսք ձևա կեր պե լու հա մար, 
որ պես զի ձեր խոս քը կամ տեքս տը չլի նի պա տա հա կան: Այդ մո-
տե ցու մը ես ան վա նում եմ «երկ րորդ մտա ծո ղութ յուն»31, այն կա-
րե լի է ան վա նել նաև «խմբագ րում» և  այլն. բա նա վոր խոս քը չես 
հասց նում խմբագ րել, գրա վո րը կա րե լի է, դրա հա մար այն հրա-
պա րա կե լուց կամ ու ղա կե լուց ա ռաջ ար ժի ստու գել, գու ցեև մի քա-
նի ան գամ, իսկ բա նա վո րը կա րե լի է սո վո րել այն պե՛ս ար տա-
հայ տել, որ չափ սո սես հե տո ա սա ծիդ հա մար, ե թե նա խա պես 
պատ րաստ վել ես խո սե լուն և վարժ վել հա ճախ բա նա վոր հրա պա-
րա կա յին խո սե լուն:

• Սա կայն կա նաև այս մո տեց ման գրե թե հա կա ռակ նկա տա ռու մը. 
քա նի որ ա մեն վայրկ յան մեզ տրված է միայն մեկ ան գամ՝ ար-
ժի ա մեն ա ռի թով, երբ պետք է կո մու նի կաց վել, ա սել այդ պա-
հի հա մար ա մե նա կար ևո րը. այն, ին չը մարդ հա մա րում է, որ 
ա մե նա կար ևորն է: Պա տա հա կան կամ դա տարկ խոսքն ար ժեք 
չու նի, և  այն նաև ազ դում է իր շրջա պա տի վրա, ու դա տարկ 
խոս քե րով շրջա պատ ված կար ևոր խոս քը՝ «գայ լը» գո ռա ցող 
մար դու մա սին ա ռա կին ճիշտ հա մա ձայն, կորց նում է իր ազ դե-
ցութ յու նը նույն պես: Ու րեմն՝ ծան րակ շիռ խոսք ա սա, կամ պար-
զա պես՝ ա մեն հնա րա վոր ա ռի թից օգտ վիր ա սե լու հա մար տվյալ 
պա հի հա մար ա մե նա կար ևո րը:

Ես այդ խոր հուրդն ինքս շատ եմ օգ տա գոր ծում, և նույ նիսկ գրե թե 
աբ սուր դի աս տի ճան հասց նե լով. օ րի նակ, երբ ժուռ նա լիստ ներն ինձ 
հարց են տա լիս, որն ինձ հե տաքր քիր չէ (ե թե այն սո վո րա բար ի րոք ոչ 
հե տաքր քիր հարց է լի նում, այ լա պես ես, ի հար կե, ժուռ նա լիս տի գոր-
ծը չեմ խա թա րի), ես այն «շուռ եմ տա լիս», վե րաձ ևա կեր պում որ պես 
ինձ հե տաքրք րող որ ևէ կար ևոր հարց և պա տաս խա նում հենց այդ՝ իմ 
ձևա կեր պած հար ցին: Ժա մա նակ չկորց նել. ա սել այն ա մե նա կար ևո րը, 
որ պի տի աս վի տվյալ հան գա մանք նե րում. այս կի րա ռու կը՝ զու գակց-
ված մնա ցած նշած նե րիս հետ, նույն պես օգ նում է ա սե լի քի հան դեպ 

31 Տե՛ս այստեղ. Պրոտոկոլ երկրորդ մտածողության. http://www.gtergab.com/hy/news/
projects/protocol-second-thinking/115/ 
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վստա հութ յան և  ա սե լի քի լե գի տի մութ յան բարձ րաց մա նը:

Այս խոր հուրդն էլ, բա ցի կյան քի ան կա ռա վա րե լի հոս քը չզո հա բե րե լու, 
ժա մա նակ չկորց նե լու կա րի քից, ու նի այլ խոր քա յին ար ժե քա յին և փի-
լի սո փա յա կան հիմն ա վո րում: 

Կարճ՝ նշեմ դրա ուղ ղութ յու նը. կո մու նի կա ցիան ար վում է ոչ միայն 
խոս քով, այլև այն ողջ հա մա տեքս տով և խո րա պատ կե րով, որ 
շրջա պա տում է բուն լեզ վա կան-խոս քա յին մա սը: Ե թե մար դը, օ րի-
նակ, եր ևում է՝ նա հա ղոր դում է հա զար ու մի տե սա կի ին ֆոր մա ցիա, 
ո րը դի մա ցինն ըն կա լում է ոչ միայն ա կանջ նե րով, այլև աչ քե րով և գու-
ցե այլ զգա յա րան նե րով նույն պես (օ րի նակ՝ հո տը՝ զգա լի կամ անզ-
գա լի, և  այլն): Երբ մարդն իր հա մար տվյալ պա հին ա մե նա կար ևորն 
է հա ղոր դում (և սա կայն՝ կա ռու ցո ղա կան, ոչ ներ փակ է գոիս տա կան, 
և՝ հետ ևե լով վերն աս ված կի րա ռուկ նե րին)՝ նրա ողջ հա ղորդ ման 
է ֆեկտն ուժգ նա նում է. նրա ար տա քին տես քը գու մար վում է նրա ա սե-
լի քին, և  ա մե նի հա մոզ չութ յունն ու նշա նա կա լիութ յունն ուժգ նա նում է: 
Նույնն էլ գրա վոր տեքս տի դեպ քում (կամ՝ ռա դիո հա ղորդ ման), և  այս 
դեպ քում խոս քը ոչ այն քան մար դու տե սա նե լիութ յան մա սին է (քա նի 
որ գրա վոր խոս քի հե ղի նակն այն ըն թեր ցե լու պա հին մեծ մա սամբ 
տե սա նե լի չէ), որ քան՝ նրա մա սին այն եր ևա կա յա կան պատ կե րի, ո րը 
ծնվում է հա ղոր դակ ցութ յու նը ստա ցո ղի մեջ կա մա թե ա կա մա:

Եվ ե թե մարդն ինչ-որ բան ա սե լիս ա սում է իր հա մար ա մե նա կար ևո-
րը՝ իր ողջ էութ յու նը, մար մի նը, ա մե նը՝ ինչ եր ևում է կամ եր ևա կայ-
վում՝ միաս նա բար ա սում են նույն բա նը. իսկ դրա նից ա սե լի քի նե րազ-
դե ցութ յունն ուժգ նա նում է: Ճիշտ ինչ պես որ աչ քե րը երբ փախց նում 
են, հա մար վում է, որ սուտ են ա սում կամ բան թաքց նում՝ նույն կերպ 
էլ, են թա գի տակ ցո րեն կամ գի տակ ցո րեն հա ղոր դագ րութ յուն ստա-
ցո ղը գնա հա տում է խո սո ղի ա մեն հատ կա նիշ, որ կա րող է տես նել 
կամ պատ կե րաց նել, և արդ յուն քում, ե թե հա կա սութ յուն չի գտնում, 
այլ միաս նութ յուն խո սո ղի խոս քի և վար քի այլ ման րա մաս նե րի միջև՝ 
հակ ված է ա վե լի վստա հե լու, որ խո սողն ա սե լիս ա նար դար «իշխ» չի 
գոր ծա ծում իր հան դեպ, կարճ ա սած՝ խա բե լու նպա տակ չի դնում սույն 
ա սե լի քով:

• Այս ա մե նին կար ևոր է ա վե լաց նել, հի շեց նե լով ևս մեկ ար ժեք 
կամ սկզբունք. ինք նա տի րա պե տու մը կամ ինք նա գի տակ ցու-
մը (self-awareness). պատ կե րա ցումն այն մա սին՝ թե ինչ պի սի 
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տպա վո րութ յուն ես դու թող նում մյուս նե րի վրա, երբ հա ղոր դակց-
վում ես. ինք նախմ բագ րումն ու ինք նա հետ ևե լը: 

Այս հատ կա նի շը նման է երկ րորդ մտա ծո ղութ յա նը կամ խմբագ րե-
լու կա րո ղութ յա նը, սա կայն՝ վե րագր ված ի րեն՝ հա ղոր դագ րութ յունն 
ար ձա կո ղին, այ սինքն՝ ինք նա վե րագր ված: Ի հար կե, մար դը չի կա-
րող բա վա րար կեր պով ինքն ի րեն տես նել «դրսից» և կա տա րե լա պես 
ինք նախմ բագր վել: Ա ռա վել ևս գո նե մի քիչ դա կա րո ղա նա լը՝ շատ 
կար ևոր հատ կութ յուն է: Դա զար գաց նե լը, դաս տիա րա կե լը՝ բա նա լի 
է, մնա ցած կի րա ռուկ նե րի հետ միա սին, կա ռու ցո ղա կան հա ղոր դակ-
ցութ յան հա մար: Խոս քը, ի հար կե, գնում է ոչ թե սե փա կան «ինքն» ար-
հես տա կա նո րեն ու շին ծու կա ռու ցե լու մա սին (դա դառ նում է նույն պի-
սի խաբ կանք, ինչ պի սին մա նի պուլ յա տիվ հա ղոր դագ րութ յունն է), այլ 
ընդ հա կա ռա կը՝ այն քիչ թե շատ ճա նա չե լու և մ տած ված նրա ինք նար-
տա հայ տումն օգ տա գոր ծե լու:

• Վե րը նշված կե տին նման է նաև «ռե ֆե րեն տի եր ևա կա յում» կի-
րա ռու կը: Ճիշտ ինչ պես որ ռեֆ լեք սիոն մո տե ցու մը՝ սե փա կան ան-
ձին լավ տի րա պե տու մը և հա ղոր դակց վո ղին պատ կե րաց նելն են 
կար ևոր՝ նույն քան կար ևոր է նաև ա սե լի քիդ ռե ֆե րեն տին32 պատ-
կե րաց նե լը: Ընդ հան րա պես, եր ևա կա յութ յու նը հսկա յա կան դեր 
է կա տա րում ճիշտ հա ղոր դակ ցութ յուն կա ռու ցե լու հա մար: Խոր-
հուրդ է տրվում, ցան կա ցած թե մա յով խո սե լիս, ժա մա նակ ծախ-
սել և  եր ևա կա յել այն ռե ֆե րենտ նե րը, ո րոնք ար տա հայտ վում են 
տվյալ հաս կա ցութ յուն նե րով և տեր մին նե րով: Ո՛չ միայն ար ժի 
կարծ րա տի պե րից խու սա փել, և նաև, նույն պատ ճա ռով, խու սա-
փել այն տեր մին նե րից, ո րոնք կարծ րա տի պա յին են սկսել օգ տա-
գործ վել, և  աշ խա տել դրանց հա մար ժեք այլ հաս կա ցութ յուն ներ 
գտնել (ո րոնք կօգ նեն միտքն ա վե լի լավ ձևա կեր պել). այլև՝ ար ժի 
շատ ընդ հան րա կան հաս կա ցութ յուն ներ օգ տա գոր ծե լիս՝ եր ևա-
կա յել նրանց ռե ֆե րեն տը: Ճիշտ ինչ պես «ազգ»33 հաս կա ցութ յու-
նը գի տա կա նո րեն դաս վել է «եր ևա կայ ված» հաս կա ցութ յուն նե րի 
շար քը՝ նույն կերպ էլ շատ այլ հաս կա ցութ յուն ներ կան, ո րոնք ըն-

32 Տե՛ս այստեղ. Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիա. ներածական դասախոսություն (Jam 
Session 30). http://epfarmenia.am/hy/video/conflict-transformation-introduction 
33 Տե՛ս այստեղ. Երևակայական հանրույթներ, ռասիզմ, ազգայնականություն և 
կոնստրուկտիվիզմ (Jam Session 12). http://epfarmenia.am/hy/video/imagined-communities-
nations 
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դուն վում են, անքն նա դա տո րեն, որ պես կարծր, օբ յեկտ, ա սես՝ իր, 
մինչ դեռ դրանք եր ևա կայ ված հաս կա ցութ յուն ներ են34:

Կր կին օ րի նակ բե րեմ իմ սե փա կան կյան քից. ճիշտ ինչ պես որ «ազգ» 
բա ռը չա րա շահ ված էր մեր հա սա րա կութ յու նում, նույն կերպ էլ՝ «ժո-
ղո վուրդ» բառն էր չա րա շահ ված: Հայտ նի փի լի սո փա Ֆ րե գեն նույ-
նիսկ մի ան գամ ա սել է, որ «ժո ղո վուր դը» հաս կա ցութ յուն է՝ ա ռանց 
ռե ֆե րեն տի: Այ սինքն՝ թե ի՞նչ է նշա նակ վում այդ նշա նով, շատ ա նո րոշ 
է: Սա կայն ապ րիլ յան հե ղա փո խութ յան օ րե րին ես, լսե լով Նի կոլ Փա-
շին յա նի կո չե րը դեպ ժո ղո վուր դը և ժո ղովր դի ար ձա գան քը՝ ա ռա ջին 
ան գամ կա րո ղա ցա եր ևա կա յել նրա ռե ֆե րեն տը, տար բեր՝ ազ գից էլ, 
հա սա րա կութ յու նից էլ:

Այդ պես՝ ո րո շա կի ի րադ րութ յուն նե րում հին ու մաշ ված, ծեծ ված հաս-
կա ցութ յուն նե րը թար մա նում են և ձեռք են բե րում նոր ի մաստ, սա կայն 
դրանց չա րա շա հե լը, միև նույն է, վտան գա վոր է: Դա նաև կապ ված 
է նրա հետ, որ այդ պի սի հաս կա ցութ յուն նե րի չա փից դուրս շատ օգ-
տա գոր ծու մը ոչ միայն չա րա շա հում է ինք նին, այլև՝ հա ճախ, ա վաղ, 
օգ տա գործ վում է հենց ա նար դար իշ խի խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար, 
այ սինքն՝ հա սա րա կութ յան ան դամն ե րի ու շադ րութ յու նը կար ևոր 
խնդիր նե րից շե ղե լու հա մար, ինչ պես, օ րի նակ, մինչև վեր ջերս տե ղի 
էր ու նե նում «ազգ-բա նակ» հաս կա ցութ յան կապակցությամբ:

Ընդ հան րաց նե լով վերն աս վա ծը, ա ռա ջար կում եմ տեքս տի քննման 
մո տա վոր օ րի նա կե լի պլան.

• Քն նեք տեքս տի պրագ մա տի կան. ի՛նչ նպա տա կով է այն աս վում, 
ո՛րն է, նրա նով ար տա հայտ ված, իշ խի թա քուն կամ բա ցա հայտ 
նպա տա կը. որ լսողն ի՛նչ հաս կա նա, զգա, ի մա նա, կար ծի, - և  ա սո-
ղին դրա նից ի՛նչ օ գուտ.

• Ի՛նչ ռե ֆե րենտ կա ա սա ծի մեջ. արդ յոք կա՞ ակ նա ռու ռե ֆե րենտ, թե՞ 
զուտ եր ևա կայ ված, կարծ րա տի պա յին և  այլն.

• Ի՛նչ հա րա բե րութ յան մեջ է գտնվում ա սո ղի ար ժե քա յին հա մա կար-
գը ձեր՝ լսո ղի ար ժե քա յին հա մա կար գի հետ (ձե րը պի տի հիմն ված 
լի նի վե րը բեր ված ար ժե քա յին հա մա կար գի վրա). արդ յո՞ք նույնն է, 
հա կա սում է, և  այլն.

34 Տե՛ս այստեղ. Արխայիկ մտածողություն. Մաս 2 (Jam Session 33).  http://epfarmenia.am/
hy/video/Archaic-thinking-part2 
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• Ե թե քննու մը ցույց տվեց, որ կո մու նի կա ցիան ու նի կոո պե րա տի-
վի-կոնստ րուկ տի վի հատ կա նիշ ներ, ա պա արդ յո՞ք հա մա պա տաս-
խա նում է այն ճշմար տութ յան չա փա նիշ նե րին, թե՞ սխալ է ամ բող-
ջութ յամբ կամ մա սամբ (բո նա ֆի դե սխալ): Ին չու՞մն է սխա լը, ի՞նչն 
է ցույց տա լիս, որ այն (մա սամբ) սխալ է: Ին չո՞վ բա ցատ րել այդ 
սխա լը: Ո՞ րը կլի ներ ճիշ տը.

• Ե թե կաս կած կա, որ տեքս տը հիմն ված չէ կոո պե րա տիվ-կոնստ-
րուկ տիվ տեքս տի հատ կա նիշ նե րի վրա, ա պա ո՞րն է ձեր՝ որ պես 
լսո ղի, ճիշտ հա ջորդ քայ լը: Ի՞նչ հետ ևութ յուն ներ ա նել. հա կա ճա-
ռել, լռել, ուղ ղել, վի ճել, մո ռա նալ, քննա դա տել, ներ կա յաց նել ու-
րիշ նե րին որ պես մա նի պուլ յա տիվ կո մու նի կա ցիա յի օ րի նակ, օգ-
տա գոր ծել հե տա զո տութ յան հա մար և  այլն:

Նույն մո տե ցու մը պի տի դրսևոր վի նաև սե փա կան խոս քի նկատ-
մամբ:

Վե րը բեր ված խոր հուրդ նե րը կամ կի րա ռուկ նե րը կա րող են բա վա-
կան տա րօ րի նակ թվալ նեղ մե դիա մաս նա գետ նե րին, ոչ ա ռաջ նա յին, 
ոչ կար ևոր և նույ նիսկ՝ եր բեմն հա կա սող նրան, թե ի՛նչ են ի րենք սո վո-
րել: Դ րանք, օ րի նակ, ընդգ ծում են հե ղի նա կին, փո խա նակ նրան մղեն 
ե տին պլան, պա հան ջում «վայ րի վե րող» ոճ, փո խա նակ՝ հա մա հա վա-
սար, և  այլն: Մեր կրթա կան հա մա կար գե րի խնդիր նե րից մեկն էլ 
հենց այն է, որ մարդ կանց սո վո րեց նում են ար հես տը՝ «փե շա կը», 
ա ռանց քննար կե լու ա վե լի նախ նա կան ու հիմ քա յին սկզբունք նե-
րը, ար ժեք նե րը: Ճիշտ ինչ պես որ քննա դա տա կան մտա ծո ղութ-
յունն ա վե լի տա րո ղու նակ հաս կա ցութ յուն է, քան մե դիագ րա գի-
տութ յու նը (թեև վեր ջինս էլ ու նի մա սեր, ո րոնք դուրս են մնում 
ա ռա ջի նի տի րույ թից), ճիշտ ինչ պես որ «իշխ ճա ռա գելն» ա վե լի 
ա ռաջ նա յին գոր ծո ղութ յուն է, քան «պար զա պես» «ին ֆոր մա ցիա 
հա ղոր դե լը»՝ նույն կերպ էլ կո մու նի կա ցիոն վար քի վե րը բե րած 
սկզբունք ներն ա վե լի ա ռաջ նա յին են, քան սո վո րա բար քա ջա լեր-
վող նեղ մաս նա գի տա կան մե դիա վար քագ ծե րի նը (ո րոնք բխում և 
ծն վում են հենց վե րը բեր ված սկզբունք նե րից): 

Այս սկզբունք նե րին լավ է ոչ թե պար զա պես տեղ յակ լի նել, այլ դրանց 
տի րա պե տել, և դ րա նից հե տո՛ միայն հետ ևել նեղ մաս նա գի տա կան մե-
դիա վար քագ ծե րին, թե լադր ված՝ և՛ մե դիա տա րա տե սակ մաս նա գի-
տութ յուն նե րի, և՛ տվյալ մե դիա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի կող մից:
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Ստորև՝ տե՛ս ա սե լի քի հան դեպ վստա հութ յու նը և ն րա լե գի տի մութ յու-
նը՝ ընդ հա կա ռա կը, խա թա րող կի րա ռուկ նե րի, մի ջոց նե րի, մե թոդ նե-
րի բա ռա րա նը:

Որ պես զի այն զուտ ըն թեր ցա նութ յուն չլի նի՝ այն նաև դա սա գիրք է. 
մենք քա ջա լե րում ենք ըն թեր ցո ղին սե փա կան օ րի նակ նե րը բե րել և 
նույ նիսկ դրանք մեզ ու ղար կել: Լա վա գույն դեպ քե րը, ե թե որ ևէ ըն թեր-
ցող տա սը կամ ա վե լի հա մո զիչ օ րի նակ ու ղար կեց տրա մա բա նա կան 
ու հռե տո րա բա նա կան տար բեր կի րա ռուկ նե րի, ո րոնք ձևա կերպ ված 
են ստորև՝ մենք շնոր հա կալ կեր պով կօգ տա գոր ծենք մեր դպրոց նե-
րում, այլ նյու թե րում, հե ղի նա կին էլ կնշենք, ի մաց կտանք մեր կար ծի-
քը դրանց մա սին, և ն րա հետ կհա մա գոր ծակ ցենք:

 

Մար տի 30-հու լի սի 8, 2018, Եր ևան
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ԲԱՌԱՐԱՆ

Օ րի գի նալ նյու թի հղու մը՝ Wikipedia the free encyclopedia, List of fallacies

Նյութի թարգմանությունը՝ Քրիստինե Սողիկյանի 

Թարգմանության ավարտը՝ մարտի 20, 2018

Խմբագրում և լրացումներ՝ Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան

Ծա նո թութ յուն. Ե թե հան դի պում եք հար ցե րի և ո րո շում եք դրանց 
գրա վոր պա տաս խա նել, խնամ քով գրեք հարցն ու պա տաս խա նը և  
ու ղար կեք մեզ հետև յալ հաս ցեով. info-epf@epfound.am: Ա մե նան շա-
նա կա լի պա տաս խան նե րի հե ղի նակ նե րի հետ կկապ վենք հա վել յալ 
ա ռիթ նե րով:

Տ րա մա բա կան սխալ

Տ րա մա բա նա կան սխա լը տրա մա բա նութ յան և հ ռե տո րա բա նութ-
յան մեջ ոչ ճշմա րիտ փաս տար կումն է, ո րը խա թա րում է փաս տար կի 
տրա մա բա նա կան վա վե րութ յու նը կամ ա վե լի ընդ հան րա կան մա կար-
դա կում՝ փաս տար կի կուռ տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քը: Տ րա-
մա բա նա կան սխալ նե րը լի նում են ֆոր մալ կամ ոչ ֆոր մալ: Ս րանք 
մարդ կանց հա մո զե լու ժա մա նակ փաս տար կումն ե րում սո վո րա բար 
գոր ծած վող ո ճական միջոցներ են, ո րոն ց նպատակն է հա ղոր դակ-
ցութ յունն ինքնին և դ րա արդ յունք նե րը, ո՛չ թե տրա մա բա նութ յան 
ճշգրտութ յունը, և կա րող են կի րառ վել ան կախ ա ռա ջադր վող մտքի 
ճշմա րիտ կամ ոչ ճշմա րիտ լի նե լուց:

1. Ֆոր մալ տրա մա բա նա կան սխալ ներ

Ծա նո թութ յուն. Այս տեղ նկա րագր վում են նախ և  ա ռաջ այն տրա մա-
բա նա կան սխալ նե րը, ո րոնք հա ճախ են հան դի պում տեքս տե րում և 
կա րող են օգ տա գործ վել ա պա կողմն ո րոշ ման հա մար: Բաց են թողն-
ված նաև ա մե նա պարզ դեպ քե րը:

Ֆոր մալ տրա մա բա նա կան սխա լը տրա մա բա նութ յան մեջ առ կա 
սխալն է, ո րը տե սա նե լի է փաստարկի ձևում: Փաս տար կի ձևը տրա-
մա բա նա կան պնդման այն կա ռուց վածքն է, ո րի բո վան դա կա յին փո-
փո խութ յան դեպ քում, թվում է, նրա ճշմար տութ յան աս տի ճա նը չի փո-
փոխ վում: Օ րի նակ՝ բո լոր Ա-ե րը Բ են: Տվ յալ ի րը Ա է: Հետ ևա բար՝ այն 
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Բ է: Ֆոր մալ տրա մա բա նա կան սխալ նե րը հա ճախ դժվար ըմբռ նե լի 
են և պա հան ջում են եր բեմն հաշ վարկ ներ: Սա կայն դրանց էութ յու նը 
հաս կա նա լը հեշտ է: Ե թե դժվա րութ յուն ու նե նաք ներ քո բեր յալ դեպ-
քերն ու օ րի նակ նե րը հաս կա նալ, հետ ևեք տրված հղումն ե րին, և  անգ-
լե րեն կգտնեք շատ ա վե լի ման րա մասն բա ցատ րութ յուն ներ:

• Տրամաբանական սխալի վրա հիմնված փաստարկ. հայտ նի է նաև 
որ պես տրա մա բա նա կան սխա լով տրա մա բա նա կան սխալ, և  
են թադ րում է, որ ե թե որ ևէ մտա հանգ ման հա մար փաս տար կու-
մը տրա մա բա նո րեն սխալ է, ա պա մտա հան գումն էլ ճշմա րիտ 
չէ: Օ րի նակ՝ Բո լոր կա րապ նե րը սպի տակ են: Սույն թռչու նը կա-
րապ է: Ու րեմն՝ այն սպի տակ է: Այն փաս տը, որ ա ռա ջին պնդու մը 
ճշմա րիտ չէ, չի նշա նա կում, որ հետ ևութ յու նը նույն պես ճշմա րիտ 
չէ: Հետ ևութ յան ճշմա րիտ լի նե լը հնա րա վոր չէ պար զել, հեն վե լով 
ճիշտ կամ սխալ նա խադ րույ թին. դրա հա մար պետք է ի րա կա նութ-
յան հե տա զո տութ յուն. արդ յոք սպի տա՞կ է, թե ոչ տվյալ կոնկ րետ 
կա րա պը: Ե թե, սա կայն, նա խադ րույ թը ճշմա րիտ է և պն դու մը կա-
ռուց ված է ճիշտ ըստ ֆոր մալ տրա մա բա նութ յան կա նոն նե րի, մեծ 
մա սամբ, բա ցի հա տուկ դեպ քե րից, հետ ևութ յու նը կլի նի ճշմա րիտ: 
Օ րի նակ՝ բո լոր բար դի նե րը ծառ են: Տվ յալ բույ սը բար դի է: Ու րեմն՝ 
այն ծառ է:

• Կոնյունկցիայի (միավորման) սխալ. են թադր վում է, որ բազ մա կի 
պայ ման նե րի միա ժա մա նակ բա վա րա րող արդ յուն քը ա վե լի հա վա-
նա կան է, քան դրան ցից յու րա քանչ յու րին բա վա րա րող արդ յուն քը:  
Օ րի նակ՝ օ ֆի սում գո ղութ յուն է կա տար վել աշ խա տա կից նե րից մե-
կի կող մից: Կա մի աշ խա տա կից՝ որբ, պա տա նի, աղ քատ ու ան-
դաս տիա րակ: Թ վում է, թե ա մե նա հա վա նա կանն այն է, որ նա է 
կա տա րել գո ղութ յու նը: Մինչ դեռ դրա հա վա նա կա նութ յունն ի րա-
կա նում չի տար բեր վում ցան կա ցած այլ աշ խա տո ղի մե ղա վո րութ-
յան հա վա նա կա նութ յու նից, ե թե այլ փաս տարկ ներ (ա լի բի և  այլն) 
չկան:

• Դիմակով մարդու սխալը (կոչ վում է նաև գի տե լի քի կամ է պիս-
տե միկ սխալ, կամ մտադ րույ թի սխալ). նույ նա կան նշա նա-
կիչ նե րի ա նի մաստ օգ տա գոր ծու մը ճշմա րիտ ա սույ թում կա-
րող է հան գեց նել ոչ ճշմա րիտ ա սույ թի: Օ րի նակ՝ Ես ճա նա չում 
եմ Ար մե նին: Ես չեմ ճա նա չում դի մա կով մար դուն: Ու րեմն՝ 
դի մա կով մարդն Ար մե նը չէ: ( Մինչ դեռ գու ցե դա Ար մենն է, 
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պար զա պես ես չճա նա չե ցի նրան, քա նի որ նա դի մա կով է):  
Նույն պի սի սխալ ար վում է, երբ տրա մա բա նա կան կա ռույց նե րի 
ցան կա ցած մաս օգ տա գործ վում է սխալ, ա ռանց մտա ծե լու: Օ րի-
նակ՝ ե թե վե րը բեր ված օ րի նա կի պրե դի կատ նե րի տե ղե րը փո-
խենք. Ա մեն ծառ բար դի է... Եվ այլն:

Պ րո պո զի ցիոն տրա մա բա նա կան սխալ ներ

Պ րո պո զի ցիոն սխա լը տրա մա բա նա կան այն պի սի սխալ է, ո րը վե րա-
բե րում է բարդ պրո պո զի ցիա նե րին (պնդումն ե րին): Որ պես զի բարդ 
պրո պո զի ցիան ճշմա րիտ լի նի, դրա բա ղադ րիչ նե րի ճշմար տա ցիութ-
յան ար ժեք նե րը պիտի բա վա րա րեն դրա նում հան դի պող հա մա պա-
տաս խան տրա մա նա բա նա կան կա պե րին/կա պակ ցող մաս նիկ նե րին 
(ա ռա վել հա ճախ օգ տա գործ վում են «և», «կամ», «չ», «միայն ե թե», 
«միայն ու միայն ե թե»): Հետև յալ տրա մա բա նա կան կա պե րը են թադ-
րում են այն պի սի մտա հան գումն եր, ո րոնց ճշմար տա ցիութ յու նը չի 
ե րաշ խա վոր վում այս տրա մա բա նա կան կա պե րի/կա պակ ցող մա սիկ-
նե րի դրսևո րած վար քով, և հետ ևա բար, չկա տրա մա բա նա կան ե րաշ-
խիք, որ արդ յուն քում կստաց վեն ճշմա րիտ եզ րա հան գումն եր:

Պրոպոզիցիոն տրա մա բա նա կան սխալ նե րի տե սակ ներն են. 

• Բաժանարար (դիսյունկտիվ) անդամի հաստատում. մտա հան գում 
առ այն, որ տրամաբանական դիսյունկցիայի բա ժա նա րար (դիս-
յունկ տիվ) ան դամն ե րից մե կը պետք է որ ճշմա րիտ չլի նի, ո րով-
հետև մյուս բա ժա նա րար (դիս յունկ տիվ) ան դա մը ճշմա րիտ է. A 
կամ B; A, հետ ևա բար՝ ոչ B: Ե թե ֆոր մալ տրա մա բա նութ յան մեջ 
սա օ րենք է, ո րո շա կի (տե սա կան) պատ ճառ նե րով35, ա պա այլ դեպ-
քե րում սա պար տա դիր չէ36:

• Արդյունքի հաստատում– հարաբերության առաջին անդամը պայ-
մա նա կան մտա հանգ ման մեջ հա մար վում է ճշմա րիտ, ո րով հետև 
արդյունքը ճշմա րիտ է. Ե թե A, ա պա B; B, հետ ևա բար A: 

• Հարաբերության առաջին անդամի հերքում – պայմանական 

35 Կարո՞ղ եք արդյոք մեկնաբանել, ինչու է ֆորմալ տրամաբանության մեջ դիսյունկցիայի 
անդամներից մեկի սխալ լինելն օրենք: Ի՞նչ արգումենտներ և պայմաններ են պետք, որ դա 
միշտ լինի այդպես ու համարվի տրամաբանական օրենք:
36 Խնդրեմ բերեք օրինակ, որտեղ սա պարտադիր չէ: Ինչու՞ է այդպես, ի՞նչն է խախտվում 
այս (կենսական) օրինակում ֆորմալ օրինակի համեմատ:
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մտահանգման արդյունքը հա մար վում է ոչ ճշմա րիտ, ո րով-
հետև հարաբերության առաջին անդամը  ճշմա րիտ չէ. ե թե A, 
ա պա B; ոչ A, հետ ևա բար ոչ B։

Ք վան տո րա յին տրա մա բա նա կան սխալ ներ

Ք վան տո րա յին տրա մա բա նա կան սխա լն այն պի սի սխալ է, երբ նա-
խադր յալ նե րի քվան տոր նե րը հա կա սում են մտա հանգ ման քվան տոր-
նե րին: 

• Քվանտորային37 տրա մա բա նա կան սխալ ներն են.

• Գոյության (էկզիստենցիալ) տրամաբանական սխալ– փաս տար-
կում, որն ու նի հա մընդ հա նուր տրա մա բա նա կա նո րեն ճշմա րիտ 
նա խադր յալ, սա կայն մաս նա վոր (գո յա բա նա կան) մտա հան գում, 
կամ ո րի մտա հան գու մը նրա նում է, որ այն կա տա րում է «գո յա բա-
նա կան էքս պորտ»: Գո յա բա նա կան էքս պորտ է այն ի րադ րութ յու-
նը, երբ որ ևէ հաս կա ցութ յուն հա մար վում է ի րա կա նում գո յութ յուն 
ու նե ցող: Օ րի նակ՝ բո լոր կեն տավ րոս նե րը մար դու և ձիու միա վո-
րում են: Այս դրույ թը տրա մա բա նո րեն և գո յա բա նո րեն ճիշտ է (գո-
յա բա նո րեն՝ քա նի որ ինչ որ մենք գի տենք կեն տավ րոս նե րի մա սին՝ 
հու շում է, որ ի րոք նրանք մար դու և ձիու միա վո րում են): Սա կայն 
այս պնդման հի ման վրա չի կա րե լի հետ ևութ յուն ա նել, որ բո լոր 
կեն տավ րոս նե րը գո յութ յուն ու նեն, կամ որ գո նե մեկ կեն տավ րոս 
գո յութ յուն ու նի: Ա վե լին. նման հետ ևութ յան չի կա րե լի հան գել նույ-
նիսկ չնա յած նրան, որ մարդն էլ, ձին էլ ի րոք գո յութ յուն ու նեն:

Ֆոր մալ սիլ լո գիս տա կան տրա մա բա նա կան սխալ ներ 

Սիլլոգիստական տրամաբանական սխալներ – տրա մա բա նա կան 
սխալ ներ, ո րոնք տեղ են գտնում սիլլոգիզմներում:

• Ժխտական նախադրյալից բխող հաստատական եզրակացու-
թյուն (քո ղարկ ված ժխտա կան)՝ երբ կա տե գո րիկ սիլլոգիզմն  ու նի 
հաս տա տա կան եզ րա կա ցութ յուն, բայց առն վազն մեկ ժխտա կան 
նա խադր յալ: Օ րի նակ՝ ոչ մի ձու կը շուն չէ, և  ոչ մի շուն չի կա րող 
թռչել, հետ ևա բար՝ ձկնե րը կա րող են թռչել:

• Ժխտական նախադրյալների տրամաբանական սխալ. կա տեր գո րիկ 

37 Հիմնական քվանտորներն են. «բոլոր», «գոյություն ունի մեկ հատ», «ոչ մի»:
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սիլ լո գիզմ է, որն օ րի նա կան չէ, ո րով հետև դրա նա խադր յալ նե րից 
եր կու սը ժխտա կան են: Այս, ինչ պես և  այլ դեպ քե րում, եր բեմն հետ-
ևութ յու նը կա րող է նույ նիսկ ճշմար տութ յուն պա րու նա կել: Սա կայն, 
ի տար բե րութ յուն վե րը բեր ված սխալ պատ ճա ռա-հետ ևան քա յին 
կա պի օ րի նա կի (բո լոր կա րապ նե րը սպի տակ են, հետ ևա բար այս 
կա րա պը սպի տակ է, և  այս վեր ջին դրույ թը ճշմա րիտ է) սիլ լո գիզ-
մի դեպ քե րում քա նի որ ողջ տրա մա բա նա կան շղթան է սխալ, սիլ-
լո գիզ մը ճշմա րիտ չի հա մար վում, նու յնիսկ ե թե իր վեր ջին դրույ թը 
ճշմա րիտ է: Օ րի նակ՝ Ոչ մի կա տու շուն չէ: Ո րոշ շներ չեն ու տում 
կար տո ֆիլ: Ու րեմն՝ ո րոշ կար տո ֆիլ ու տող տնա յին կեն դա նի ներ 
կա տու չեն:

•  Չորս տեր մին նե րի սխալ (quaternio terminorum). կա տե գո րիկ սիլ-
լո գիզմ, որն ու նի չորս տեր մին: Ֆոր մալ տրա մա բա նութ յան մեջ սա 
այն դեպքն է, երբ սիլ լո գիզ մի ե րեք պնդումն ե րի մեջ ե րեք տեր մին-
նե րից բա ցի (տեր մի նը սիլ լո գիզ մի մեջ այն բո վան դա կա յին հաս-
կա ցութ յունն է, ո րի վե րա բեր յալ կամ մի ջո ցով կա տար վում է դա տո-
ղութ յու նը) հայտն վում է չոր րո րդը: Օ րի նակ՝ բո լոր ծա ռե րը բույս են (2 
տեր մին): Ո րոշ բույ սեր կա նաչ չեն (եր րորդ տեր մի նը): Հետ ևա բար՝ 
մար դը կա նաչ չէ (մտավ չոր րորդ տեր մի նը, սիլ լո գիզ մը քանդ վեց):  
Այս սխա լը հա ճախ է տե ղի ու նե նում ոչ ֆոր մալ տրա մա բա նութ յան 
(տեքս տե րի) մեջ այն դեպ քում, երբ որ ևէ հաս կա ցութ յան ի մաս տը 
փոխ վում է սիլ լո գիզ մի մի պնդու մից դեպ մյուս: Օ րի նակ՝ Գի շա-
տիչ նե րը սնվում են մսով: Այս վաշ խա ռուն գի շա տիչ է: Հետ ևա բար՝ 
նա մսա կեր է:

• Ոչ օրինական մեծ տերմին.կա տե գո րիկ սիլ լո գիզմ, որն օ րի նա կան 
չէ, քա նի որ դրա մեծ տեր մի նը բաշխված չէ մեծ նա խադր յա լում, 
այլ բաշխ ված է եզ րա կա ցութ յան մեջ: Սա պարզ սխա լի դեպք է, 
ինչ պես, օ րի նակ՝ բո լոր շնե րը շնչա վոր են: Ոչ մի կա տու շուն չէ: Ու-
րեմն՝ ոչ մի կա տու շնչա վոր չէ:

• Ոչ օրինական փոքր տերմին. կա տե գո րիկ սիլ լո գիզմ, որն օ րի նա-
կան չէ, ո րով հետև դրա փոքր ան դա մը բաշխ ված է ոչ թե փոքր 
նա խադր յա լում, այլ եզ րա կա ցութ յան մեջ: Խնդ րեմ, ինք ներդ բե-
րեք օ րի նակ:

• Ժխտական եզրակացություն հաստատական նախադրյալներից 
(ոչ օ րի նա կան հաս տա տում). երբ կա տե գո րիկ սիլ լո գիզմն ու նի 
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ժխտա կան եզ րա կա ցութ յուն, բայց հաս տա տա կան նա խադր յալ-
ներ: Ե թե ա մեն Ա Բ է, իսկ ա մեն Բ Գ է, ա պա ա մեն Ա չի կա րող 
չլի նել Գ: Խնդ րեմ, ինք ներդ բե րեք էկ զիս տեն ցիալ օ րի նակ ներ:

• Միջին տերմինի չբաշխվածության սխալ. կա տե գո րիկ սիլ լո գիզ մի 
մի ջին տեր մի նը բաշխ ված չէ: Բո լոր Ա-ե րը Բ են: Գ-ն Բ է: Հետ ևա-
բար՝ Գ-ն Ա է: Խնդ րեմ, ինք ներդ բե րեք օ րի նակ ներ:

Բազային տոկոսաչափի սխալ

Հա վա նա կա նութ յան մա սին դա տո ղութ յունն է, ո րը հիմն ված է 
պայմանական հավանականությունների վրա՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու 
ապրիորի հավանականությունների  ազ դե ցութ յու նը:  

Այս սխա լը հաս կա նա լը պա հան ջում է հաշ վարկ ներ: Ն րա էութ յու նը 
կա յա նում է նրա նում, որ ե թե, օ րի նակ, հայտ նի է, որ տվյալ ազ դան շա-
նա յին սար քը զրնգում է, երբ հան դի պում է մե տաղ կրող ան ձի, դեպ քե-
րի 99 տո կո սում, և միայն 1 տո կո սում սխալ թույլ տա լիս, ա պա թվում է, 
թե դեպ քե րի 99 տո կո սում ե թե սար քը զրնգաց՝ ու րեմն ան ձը մե տաղ է 
կրում: Մինչ դեռ այս հաշ վար կից դուրս է մնա ցել այն, որ տվյալ սար քը 
նաև զրնգում է մե տաղ չկրող ան ձանց դեպ քում՝ 1 տո կոս հա վա նա-
կա նութ յամբ (և լուռ մնում, այ սինքն ճիշտ գոր ծում, դեպ քե րի 99 տո-
կո սում): Արդ յուն քում մե տաղ կրող անձ հայտ նա բե րե լու հա վա նա կա-
նութ յան ի րա կան տո կո սը փոխ վում է:

2. Ոչ ֆոր մալ տրա մա բա նա կան սխալ ներ

Ծա նո թութ յուն. Այն դեպ քե րում, երբ օ րի նակ ներ չկան, խոր հուրդ է 
տրվում դրանք ինք նու րույն ձևա կեր պել կամ (ա վե լի օգ տա կար կլի նի) 
հայտ նա բե րել տեքս տե րից:

Ոչ ֆոր մալ տրա մա բա նա կան սխալ ներն այն պի սի փաս տար կումն երն 
են, ո րոնք ճշմա րիտ չեն ոչ կա ռուց ված քա յին (ոչ ֆոր մալ) թե րութ յուն-
նե րի պատ ճա ռով և սո վո րա բար պա հան ջում են փաս տար կի բո վան-
դա կութ յան քննութ յուն:

• Փաստարկում առ հավանականություն. պնդում է, ո րի հա մա ձայն 
ինչ-որ բան ըն դուն վում է որ պես ինք նըս տինք յան են թադր վող, 
ո րով հետև դրա ի րո ղութ յուն դառ նա լը հա վա նա կան է (կամ կա րող 
է հա վա նա կան լի նել): Փաստարկումն առ հավանականություն այն-
պի սի պնդում է, ո րի շրջա նակ նե րում ինչ-որ մի բան հա մար վում է 



28

ՔՄ

ինք նըս տինք յան հաս կա նա լի կամ ի րա կա նա նա լի, ո րով հետև հա-
վա նա կան է, որ հենց այդ պես էլ կլի նի (կամ կա րող է և  այդ պես 
լի նել):

• Որպես անհեթեթ որակում (բառացի՝ «փաստարկում առ քար») (ar-
gumentum ad lapidem). պնդման հեր քու մը ան հե թեթ լի նե լու հիմ քով՝ 
ա ռանց դրա ան հե թե թութ յան հա մար որ ևէ ա պա ցույ ցի տրա մադր-
ման։  

• Անիրազեկությանը միտված փաստարկում («փաս տար կում առ 
ան գի տութ յուն», argumentum ad ignorantiam). են թադր վում է, որ 
պնդու մը ճշմա րիտ է, ո րով հետև դրա ոչ ճշմա րիտ լի նե լը չի ա պա-
ցուց վել և չի կա րող ա պա ցուց վել, կամ ընդ հա կա ռա կը։ Օ րի նակ՝ 
Աստ ված գո յութ յուն ու նի: 

• Անհավատությունից բխող փաստարկում («փաս տար կում առ ող-
ջա խո հութ յուն»). «Ես չեմ կա րող պատ կե րաց նել, թե ինչ պես սա 
կա րող է ճշմա րիտ լի նել, այս իսկ պատ ճա ռով դա պետք է որ ոչ 
ճշմա րիտ լի նի»։ 

• Կրկնությունից բխող փաստարկում (argumentum ad nauseam, argu-
mentum ad infinitum). նշա նա կում է, որ այն այն քան հան գա մա նա-
լից է քննարկ վել, որ այլևս ոչ ոք չի ցան կա նում այն է լի քննար-
կել. եր բեմն այս սխա լը շփո թում են հավաստիացման միջոցով 
ապացուցման սխալի հետ։ 

• Լռությունից բխող փաստարկում (argumentum ex silentio). երբ եզ-
րա կա ցութ յու նը հիմն ված է ա պա ցույց նե րի բա ցա կա յութ յան, ոչ թե 
առ կա յութ յան վրա։ Օ րի նակ՝ Ոչ ոք այդ պես էլ չհայտ նա բե րեց, թե 
ինչ պես է ի րա կա նում աշ խա տում Ի նը Ի մաս տուն նե րի Դա վադ-
րութ յու նը (կան խադ րույթն է՝ որ Ի նը Ի մաս տուն նե րը գո յութ յուն ու-
նեն և դա վա դիր են): Այլ օ րի նակ ներ ա ռա ջար կեք ինք ներդ:

• Փաստարկ հանուն չափավորության (կեղծ փոխ զի ջում, մի ջին 
դիրք, մի ջին դիր քի տրա մա բա նա կան սխալ, argumentum ad tempe-
rantiam). են թադ րում է, որ եր կու դիր քո րո շումն ե րի միջև փոխ զիջ-
ման կե տը միշտ ճշմա րիտ է։ Օ րի նակ՝ Հա յերն ու ադր բե ջան ցի նե րը 
պի տի բա րի շեն՝ հա վա սա րա պես բա ժա նե լով Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի տա րած քը եր կու երկր նե րի միջև: Այլ օ րի նակ ներ մտա ծեք կամ 
գտեք ինք ներդ:
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Ս տորև դեպ քե րի հա մար խնդրեմ ինք ներդ մտա ծեք օ րի նակ ներ, ե թե 
բա ցա կա յում են, կամ գտեք տեքս տե րից, նախ և  ա ռաջ մե դիա յում 
հրա պա րակ ված տեքս տե րից:

• Argumentum verbosium – Տե՛ս « Բազ մա խո սութ յան մի ջո ցով» ա պա-
ցույ ցը ստորև։ 

• Հիմքի կանխարկում (petitio principii), ո րի դեպ քում փաս տար կի եզ-
րա կա ցութ յունն ա ռաջ նայ նո րեն ներ կա յաց վում է որ պես նա խադր-
յալ։ 

• Ապացուցման բեռի տեղափոխում (տե՛ս onus probandi). ես կա րի-
քը չու նեմ իմ պնդումն ա պա ցու ցե լու, դուք պետք է ա պա ցու ցեք, որ 
այն կեղծ է/ճշմա րիտ չէ:

• Հիմնավորումների շրջապտույտ (circulus in demonstrando)․երբ 
հիմն ա վո րո ղը սկսում է հենց այն դա տո ղութ յամբ, ո րին ձգտում է 
հան գել. եր բեմն կոչ վում է նաև «եզ րա կա ցութ յան ըն դու նում» կամ 
«հիմ քի կան խար կում» (տես վե րը)։ 

• Պատճառահետևանքային շրջապտույտ. երբ եր ևույ թի հետ ևան քը 
հա մար վում է դրա հիմն ա րար/ար մա տա կան պատ ճա ռը։  

• Կոնտինուումի/հզորության տրամաբանական սխալ (մո րու քի 
տրա մա բա նա կան սխալ, ու ղի ղի տրա մա բա նա կան սխալ, բազ մա-
սիլ լո գիզ մի սխալ, կույ տի տրա մա բա նա կան սխալ, ճա ղա տի տրա-
մա բա նա կան սխալ) պնդումն իր անճշգր տութ յան հա մար ոչ պատ-
շաճ կեր պով մեր ժե լը։ Հայտ նի պա րա դոքսն է՝ ո՞ր պա հին է կույ տը 
դա դա րում լի նել կույտ, ե թե նրա նից հա տիկ առ հա տիկ վերց վում 
են ա վա զա հա տիկ նե րը: Կույ տի տրա մա բա նա կան սխալն ա սում է. 
ե թե մարդն ա սում է «կույտ», իսկ նրան հա կա ճա ռում են, որ դու չես 
կա րող ա սել «կույտ», քա նի որ չգի տես, նրա մեջ քա նի հա տիկ կա, 
ա պա դա սխալ հա կա ճա ռում է: 

Հարաբերակցային հիմքով տրամաբանական սխալներ

• Հա րա բե րակ ցութ յունն ա պա ցու ցում է պատ ճա ռա կա նութ յու նը 
(«դրա նից հե տո, ու րեմն՝ դրա հետ ևան քով». post hoc ergo propter 
hoc)՝ ոչ ճշմա րիտ են թադ րութ յուն այն մա սին, որ եր կու փո փո խա-
կան նե րի միջև հա րա բե րակ ցութ յան շնոր հիվ է, որ մե կը մյու սի հա-
մար պատ ճառ է դառ նում։ 
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• Զսպված հարաբերակից. երբ հա րա բե րա կի ցը վե րա սահ ման վում 
է այն պես, որ այ լընտ րանք նե րից մե կը դառ նում է անհ նար։ Օ րի-
նակ. Ի րադ րութ յուն նե րը հայտ նի են կամ ան հայտ. հայտ նի է, որ 
եր կի րը պտտվում է ա րե գա կի շուր ջը: Ան հայտ է, թե ճշգրտո րեն 
քա նի այլ երկ նա յին մար մին է պտտվում ա րե գա կի շուր ջը: Պա-
տաս խան. ա մեն ի րադ րութ յան մեջ էլ կա ան հայ տութ յուն. օ րի նակ՝ 
ան հայտ է, թե ճշգրտո րեն դեռ որ քան ժա մա նակ եր կի րը կպտտվի 
ա րե գա կի շուր ջը (այս տեղ «զսպված» է «եր կի րը պտտվում է ա րե-
գա կի շուր ջը» թե զը):

• Աստվածային սխալ (ան հա վա տութ յու նից բխող փաս տարկ). 
պնդե լը, թե քա նի որ ինչ-որ բան ան հա վա տա լի/զար մա նահ րաշ/
ան պատ կե րաց նե լի է, դա պետք է որ ինչ-որ գերբ նա կան, աստ-
վա ծա յին, այլ մո լո րա կա յին կամ պա րա նոր մալ գոր ծո ղութ յան արդ-
յունք լի նի։  

• Կրկնակի հաշվարկ. երբ ի րա դար ձութ յուն նե րը կամ դեպ քե րը հա-
վա նա կա նութ յան վրա հիմն վող դա տո ղութ յուն նե րում հաշվ վում են 
ա վե լի քան մեկ ան գամ, ին չի արդ յուն քում բո լոր դեպ քե րի հա վա-
նա կա նութ յուն նե րի հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է միավորը։

• Երկիմաստություն. ա վե լի քան մեկ ի մաս տով եզ րույ թի ա պա կողմ-
նո րո շիչ/մո լո րեց նող գոր ծա ծութ յու նը (չմաս նա վո րեց նե լով, թե ո՛ր 
ի մաստն է նկա տի առն վում այդ կոնկ րետ ի րադ րութ յու նում)։ Ս րա 
տար բե րակն է ֆոր մալ տրա մա բա նութ յան մեջ չոր րորդ տեր մի նի 
ներ մու ծու մը (տես վե րը):

• Երկիմաստ միջին տերմին․ տա րած ված եր կի մաս տութ յուն սիլ-
լո գիզմն ե րում, ո րոնց մի ջին տեր մի նին հա ղորդ վում է եր կի մաս-
տութ յուն։ Տես նաև վե րին դեպ քը:  

• Նա հանջ սահ մա նումն ե րի մեջ. բա ռի ի մաս տի փո փո խութ յուն, 
սկզբնա կան ձևա կերպ ման դեմ բարձ րաց ված ա ռար կութ յանն ի 
պա տասխան։  

• Էկոլոգիական սխալ․կոնկ րետ ան հատ նե րի բնա վո րութ յան/բնույ-
թի մա սին մտա հան գումն ե րը հիմն ված են բա ցա ռա պես հա մա-
խառն վի ճա կագ րութ յան վրա, ո րի տվյալ նե րը հա վա քել է հենց 
նույն ան հատ նե րից կազմ ված խում բը։ 

• Ստուգաբանական սխալ․հիմն ա վո րում է, թե բա ռի կամ ար տա-
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հայ տութ յան սկզբնա կան կամ պատ մա կան ի մաս տը անհ րա ժեշ-
տա բար նման է իր ի րա կան, մե րօր յա կի րա ռութ յա նը։

• Շեշտադրման սխալ․ ի մաս տա յին ա նո րո շութ յան կոնկ րետ տե-
սակ, որն ի հայտ է գա լիս այն ժա մա նակ, երբ նա խա դա սութ յան 
ի մաս տը փոխ վում է ար տա սո վոր պրո սո դիկ/հնչե րան գա յին/ար-
տա սա նա կան շեշ տադր ման փո փո խութ յամբ կամ երբ գրա վոր 
խոս քում հստակ չէ, թե ո՛ր բա ռի վրա պիտի լի նի շեշ տադ րու մը։ 

• Կոմպոզիցիայի սխալ. երբ են թադր վում է, որ ինչ-որ բա նի մի մա-
սի վե րա բեր յալ ճշմա րիտ դա տո ղութ յու նը ճշմա րիտ է նաև ամ բող-
ջի վե րա բեր մամբ։

• Տրոհման սխալ․երբ են թադր վում է, որ ինչ-որ բա նի մա սին ճշմա-
րիտ դա տո ղութ յու նը պիտի ճշմա րիտ լի նի նաև դրա բո լոր մա սե րի 
կամ մա սե րից մի քա նի սի վե րա բեր յալ։

• Կեղծ վերագրում (ատրիբուցիա). երբ հիմն ա վո րո ղը հղում է ա նում 
ոչ վե րա բե րե լի, ան հա մա պա տաս խան, չհատ կո րոշ ված, կան խա-
կալ կամ կեղծ ված աղբ յու րի իր փաս տար կի հիմն ա վոր ման հա-
մար։ 

• Համատեքստից կտրված ուղիղ մեջբերումներ անելու սխալը («կոն-
տեքս տո միա»)․ վե րա բե րում է սկզբնաղբ յուր հա մա տեքս տից բա-
ռե րի՝ ընտ րո վի, քաղ ված քա յին մեջ բեր մանն այն պես, որ ա ղա-
վաղ վում է աղբ յու րի նկա տի ու նե ցած ի մաս տը։ 

• Կեղծ հեղինակություն (ե զա կի հե ղի նա կութ յուն). կաս կա ծե լի վկա-
յագ րեր ու նե ցող փոր ձա գե տին հղում ա նե լը կամ միայն մեկ կար-
ծի քին հղու մը՝ ապ րան քը կամ գա ղա փա րը վա ճա ռե լու հա մար։ 
Հա րա բե րա կից է փաստարկումն առ հեղինակություն սխալին։

• Կեղծ դիլեմա (երկսայրություն) (կեղծ երկճ յու ղում, բի ֆուր կա ցիա յի 
(ճյու ղա վոր ման) սխալ, սև- կամ-սպի տա կի մո լո րութ յուն). եր կու այ-
լընտ րան քա յին ա սույթ նե րը հա մար վում են միակ հնա րա վոր տար-
բե րակ նե րը, երբ ի րա կա նում տար բե րակ ներն ա վե լին են, քան այդ 
եր կու սը։

• Կեղծ համարժեքություն․ տրա մա բա նա կան և  ակն հայտ հա մար-
ժե քութ յան ի րա վի ճա կի նկա րագ րութ յուն, երբ ի րա կա նում այդ պի-
սի հա մար ժե քութ յուն գո յութ յուն չու նի։
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• Բազմահարցության սխալ  (բա ղադր յալ հարց, կան խեն թադ րույ թի 
մո լո րութ յուն, գեր բեռն ված հար ցադ րում, plurium interrogationum)․  
ինչ-որ մե կը հարց է տա լիս, ո րը կան խեն թադ րում է մի բան, ո րը չի 
ա պա ցուց վել կամ ըն դուն վել այն բո լոր ան ձանց կող մից, ում վե րա-
բե րում է։ Այս սխա լը հա ճախ կի րառ վում է հռե տո րա բար, որ պես զի 
հար ցին տրվող ու ղիղ պա տաս խան նե րը սահ մա նա փակ վեն նրան-
ցով, ո րոնք ծա ռա յե լու են հար ցը տվո ղի նպա տա կին։ 

Օ րի նակ՝ Ի՞նչ եք կար ծում, ի՞նչ կա ռու ցենք ձեր տնե րի տե ղում, խա նու՞թ, 
թե՞ կի նո թատ րոն: Այն, որ մար դիկ հա մա ձայն չեն, սա կայն ի րենց տնե-
րը քան դե լու են՝ մնում է հար ցից դուրս: Քա ղա քա գի տութ յան մեջ սա 
նման է «օրակարգի ձևակերպում» և «շրջանակում» կի րա ռուկ նե րին, 
ո րոնք հա տուկ են իշ խի38 թաքն ված և  ոչ այն քան թաքն ված տե սակ նե-
րին:

• Եզակի պատճառի սխալ  (պատ ճա ռա կա նութ յան գեր պար զե-
ցում)․են թադր վում է, որ արդ յուն քի հա մար կա մեկ, պարզ պատ-
ճառ, երբ ի րա կա նում արդ յուն քը կա րող է ստաց ված լի նել միայն 
բա վա րար բազ մա կի պատ ճառ նե րից միաս նա բար39։  

• Գողունի մոլորություն. երբ պնդում են, որ արդ յունք նե րը ո րո շում 
կա յաց նող նե րի կող մից չա րա շա հումն ե րի հետ ևանք են։ 

• Խաղամոլի սխալ. ոչ ճշմա րիտ հա մոզ մունք առ այն, որ ա ռան ձին, 
ան կախ ի րա դար ձութ յուն նե րը կա րող են ազ դել մեկ այլ պա տա-
հա կան ի րա դար ձութ յան հա վա նա կա նութ յան վրա։ Ե թե չկեղծ ված 
մե տա ղադ րա մը 10 ան գամ ա նընդ մեջ ըն կել է «գրի» վրա, հա մոզ-
մունքն առ այն, որ «դա նախ կի նում նույն քան ան գամ «ղու շի» վրա 
ընկ նե լու շնոր հիվ է», ճշմա րիտ չէ։  

• Պատմաբանի սխալը տեղ է գտնում այն ժա մա նակ, երբ են թադըր-

38 Տե՛ս «իշխը» բացատրված այստեղ. Ինպե՞ս դիմակայել ինֆորմացիոն հոսքի 
տարափին. Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան (Jam Session 2). http://epfarmenia.am/hy/video/how-
to-withstand-information-flow: «Իշխը» power բառի հայերեն տարբերակն է, քանի որ 
«իշխանություն», «կարողություն», «պետություն» հասկացությունները և power բառի այլ 
համապարփակ իմաստները «իշխանություն» բառը չեն փոխանցում ամբողջությամբ: Տե՛ս 
նաև. Ներածություն տեքստի հանդեպ քննադատական մտածողության (Jam Session 18). 
http://epfarmenia.am/hy/video/Critical-Thinking-text-Introduction: 
39 Սրա հակառակն է «կոնտեքստի ընդլայնման» կիրառուկը, որն օգնում է այս 
մոտեցումն ապակառուցել. տե՛ս 2018 թ. մարտի Քննադատական մտածողության դպրոցը. 
Կոնտեքստի ընդլայնում. Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան (Jam Session 38). http://epfarmenia.am/hy/
video/context-expansion: 
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վում է, որ անց յա լի ո րո շում կա յաց նող նե րը դի տար կում էին ի րա-
դար ձութ յուն նե րը նույն տե սանկ յու նից և  ու նեին նույն տե ղե կատ-
վութ յու նը, ինչ նրանք, ով քեր հե տա գա յում վեր լու ծում են ո րո շու մը։ 
(Չ պետք է շփո թել պրեզենտիզմի հետ, ո րը պատ մա կան վեր լու-
ծութ յան այն ե ղա նակն է, երբ ներ կա յի գա ղա փար նե րը, ինչ պես 
օ րի նակ՝ բա րո յա կան չա փո րո շիչ նե րը պրո յեկտ վում/կան խա տես-
վում են անց յա լում)40։

• Պատմական մոլորություն․ որ տեղ նկա տա ռումն ե րի մի ամ բողջ 
շարք վա վե րա կան է միայն այն պատ ճա ռով, որ ա վարտ ված գոր-
ծըն թա ցը նե րառ ված է այն գոր ծըն թա ցի բո վան դա կութ յան մեջ, 
ո րը պայ մա նա վո րում է այս ա վար տուն արդ յուն քը, և մն ա ցած 
դեպ քերն ան տես ված են: Օ րի նակ (պար զու նա կաց ված)՝ Լե նի նը 
ստեղ ծեց Չե կան, որ պես զի Ս տա լի նը հե տա գա յում երկ րից ստեղ-
ծի հա մա տա րած Գու լագ:

• Հոմունկուլուսյան սխալ․ որ տեղ «միջ նոր դը» կի րառ վում է բա-
ցատ րութ յան հա մար: Սա եր բեմն հան գեց նում է ռեգ րե սիվ միջ-
նորդ նե րի առ կա յութ յան։ Բա ցատ րում է ա ռանց բա ցատ րել փոր ձե-
լու գոր ծա ռույ թի կամ գոր ծըն թա ցի ի րա կան բնույ թը։ Փո խա րե նը, 
բա ցատ րում է հաս կա ցութ յու նը հենց հաս կա ցութ յամբ, ա ռանց 
սկզբնա կան հաս կա ցութ յու նը նախ և  ա ռաջ սահ մա նե լու կամ բա-
ցատ րե լու։ Միտ քը բա ցատ րե լը որ պես փոքր մտա ծո ղի կող մից 
սեր ված բան, ինչ պես հո մուն կու լու սը գլխի մեջ, պար զա պես բա-
ցատ րում է այն որ պես այլ տի պի մտա ծո ղութ յուն (որ պես տար բեր, 
բայց և նույ նա կան)։ 

Դեպքն ա ռա ջա ցել է գիտ նա կան նե րի ան կա րո ղութ յու նից՝ հաս կա նալ, 
թե ինչ պես է տես նում մար դու աչ քը: Տե սութ յուն նե րից մեկն ա սում էր, 
որ մար դու աչ քը, ստա նա լով պատ կե րը, հե տո այն փո խան ցում է մեկ 
այլ օր գա նի («փոք րիկ մար դու, հո մուն կու լու սի»), որն էլ այն դի տում 
է՝ ա սես պատ կեր կի նոէկ րա նի վրա: Սա կայն այդ դեպ քում կա րե լի 
է պատ կե րաց նել մեկ այլ հո մուն կու լուս՝ նստած ա ռա ջի նի մեջ, ո րը 
դի տում է ա ռա ջի նի աչ քի էկ րա նը, և  այդ պես շա րու նակ: Դիս կուր սի 

40 Jam Session-ներում «պրեզենտիզմը» և պատմաբանի սխալը քննարկվել են «արխայիկ 
մտածողություն» ելույթում (արխայիզացիա և մոդերնիզացիա). Արխայիկ մտածողություն. 
Մաս 1. Տեսլականը և նպատակը՝ քննադատական մտածողության անհրաժեշտ մաս (Jam 
Session 31). http://epfarmenia.am/hy/video/archaic-thinking-part-1, Արխայիկ մտածողություն. 
Մաս 2 (Jam Session 33)` http://epfarmenia.am/hy/video/Archaic-thinking-part2: 
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վեր լու ծութ յան ժա մա նակ այս սխա լին հան դի պում ենք, երբ կաս կած-
վում է, որ մարդն ըն կա լում է ի րա կա նութ յու նը: Այդ պի սին են սուբ-
յեկ տիվ կամ օբ յեկ տիվ ի դեա լիզ մի փի լի սո փա յութ յան ո րոշ դեպ քեր: 
Օ րի նակ՝ ե թե ա սեն «Աստ ված է ո րո շում, թե դու ինչ կտես նես, և  ե թե 
ու զեր՝ այժմ ես քո դի մաց կանգ նած չէի լի նի»: Կամ՝ «Թշ նա մու ար ձա-
կած գնդակն ինձ չի դիպ չի, քա նի որ իմ ճա կա տա գիրն այլ է»:

• Բախ ման ինֆլ յա ցիա․ գի տե լի քի կոնկ րետ ո լոր տի փոր ձա գետ նե-
րի շրջա նում ինչ-որ կե տի վե րա բեր յալ տա րա ձայ նութ յուն է ա ռա-
ջա նում, հետ ևա բար գիտ նա կան նե րը վստա հա բար ո չինչ չգի տեն, 
և  այդ իսկ պատ ճա ռով ի րենց ողջ ո լոր տի լե գի տի մութ յու նը հար-
ցա կա նի տակ է դրվում։  

• «Եթե-միայն-վիսկի ասելիս». փաս տարկ, ո րը սա տա րում է խնդրի 
եր կու կող մե րին էլ այն պի սի ձևա կեր պումն ե րով, ո րոնք ընտ րո-
ղա բար է մո ցիո նալ զգա յու նութ յուն են պա րու նա կում։ «Ե թե վիս կի 
ա սե լիս դուք նկա տի ու նեք այդ սար սա փե լի թմրան յու թը...» Մ յուս 
կող մից՝ «ե թե վիս կի ա սե լիս դուք նկա տի ու նեք այդ հիաս քանչ 
շփու մը կի սա մութ խորտ կա րա նում»... Շատ տի պա կան է հա յոց 
հռե տո րա բա նութ յա նը, հատ կա պես ազ գա յին և հայ րե նա սի րա-
կան ար ժեք նե րը չա րա շա հող, երբ գե րադ րա կան է մո ցիո նա լութ-
յամբ փոր ձում են սքո ղել հար ցի էութ յու նը և պար տադ րել այս կամ 
այն կար ծի քը:

• Թերի համեմատություն․ո րում տրա մադր վող տե ղե կատ վութ յունն 
ան բա վա րար է լիար ժեք հա մե մա տութ յուն ա նե լու հա մար։   

• Անհետևողական համեմատություն, որ տեղ հա մե մա տութ յան 
տար բեր մե թոդ ներն են կի րառ վում՝ ա ռա ջաց նե լով լիար ժեք հա-
մե մա տութ յան կեղծ տպա վո րութ յուն։ 

• Մտադրության սխալ․պնդու մը, որ ար տա հայ տութ յան վերջ նա կան 
ի մաս տը պետք է հետ ևո ղա կա նո րեն հա մա պա տաս խան լի նի այն 
ան ձի մտադ րութ յա նը, ու մից սկիզբ է առ նում հա ղոր դակ ցութ յու նը 
(օ րի նակ՝ գե ղար վես տա կան գոր ծը, ո րը մե ծա պես ըն դուն վել է որ-
պես ակն հայտ/ճչա ցող այ լա բա նութ յուն, պար տա դիր չէ, որ այդ պի-
սին հա մար վի, ե թե հե ղի նա կի մտադ րութ յամբ գործն այդ պի սին 
չէր նա խա տես ված)։

Սա շատ խոր մտա ծո ղութ յան կա րիք ու նե ցող թեզ է, քա նի որ սրա հա-
կա ռակն էլ այն է, որ ցան կա ցած մեկ նա բա նութ յուն ա վե լի ար ժե քա վոր 
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է, քան նախ նա կան մտած մուն քը, որ դրվել է տվյալ տեքս տի հիմ քում: 
Եր կուսն էլ սխալ են, և մի ջի նը դա «կոնստ րուկ տիվ» կամ «կոո պե րա-
տիվ» կո մու նի կա ցիա յի թեզն է41, ո րի դեպ քում ա սողն ա սում է, վստա-
հե լով, որ լսո ղը կհաս կա նա հենց այն, ինչ նկա տի է առն վել, և լ սո ղը 
պատ րաս տա կամ է հենց այդ պես վար վե լու: Միև նույն ժա մա նակ՝ մեկ-
նա բա նութ յանն ա ռաջ նայ նութ յու նը տա լը, ո րո շա կի ի մաս տով, ա վե լի 
լե գի տիմ է, քան այն փաս տար կը, որ քա նի որ ա սո ղը «դա նկա տի չի 
ու նե ցել», ու րեմն մեկ նա բա նութ յունն ան հիմն է, կամ այն փաս տար կը, 
որ միայն ա սո ղի սե փա կան մեկ նա բա նութ յունն է իր ա սա ծի, որ լե գի-
տիմ է: Թե ին չու է մեկ նա բա նութ յան ի րա վունքն ա վե լի ա ռաջ նա յին՝ 
կա մի քա նի պատ ճառ: Մեկն, օ րի նակ, այն է, որ հա ճախ հնա րա վոր չէ 
վերջ նա կա նա պես պար զել, թե ա սողն «ինչ նկա տի ու ներ ի րա կա նում» 
(ա սենք, մա նա վանդ, երբ ա սողն այլևս չկա): Մ յու սը կապ ված է փի լի-
սո փա յա կան ո րո շա կի մո տե ցումն ե րի հետ, ո րոնց հիմ քում այն թեզն է, 
որ մարդ կութ յունն ապ րում է զար գա նա լու և ս տեղ ծա գոր ծե լու հա մար, 
այլ ոչ թե անց յա լին գամ ված լի նե լու և չ հա մար ձակ վե լու ա ռաջ գնալ 
կամ սխալ վել:

• Ignoratio elenchi (ան հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցութ յուն, բուն հիմ-
նա վոր ման ձա խո ղում). փաս տար կում, որն ինք նին կա րող է վա վե-
րա կան լի նել, բայց չի հաս ցեագ րում հար ցադր ման տակ գտնվող 
խնդի րը։  

• «Թեյնիկի» տրամաբանություն․ բազ մա կի, միաս նա բար ան հետ-
ևո ղա կան փաս տար կումն ե րի կի րա ռում՝ ի սա տա րում որ ևէ դիր-
քո րոշ ման։

• Խաղային մոլորություն․ հա մոզ մունք, որ չկար գա վոր ված պա տա-
հա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի արդ յունք նե րը կա րող են պար փակ-
վել վի ճա կագ րա կան մո տեց ման մեջ․ տե ղի ու նե ցող ի րա դար-
ձութ յուն նե րի հա վա նա կա նութ յու նը ո րո շե լիս անհայտները հաշ վի 
չառ նե լը։ 

• Մակնամարայի մոլորություն (քա նա կա կան մո լո րութ յուն). միայն 
քա նա կա կան դի տար կումն ե րի հի ման վրա, ա ռանց այլ նկա տա-
ռումն ե րը հաշ վի առ նե լու ո րո շում կա յաց նե լը։

41 Տե՛ս Ներածություն տեքստի հանդեպ քննադատական մտածողության (Jam Session 
18). http://epfarmenia.am/hy/video/Critical-Thinking-text-Introduction: Կառուցողական և ոչ 
կառուցողական հաղորդակցություն. Տերմիններ. http://epfarmenia.am/sites/default/files/
inline-files/Training_Terms_Gevorg_Ter_Gabrielyan_25Oct2016.pdf  
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• Մորալիստական սխալ․ զուտ գնա հա տո ղա կան նա խադր յալ նե րից 
բխող փաս տա ցի եզ րա հան գումն ե րի գա լը՝ խախ տե լով փաստերի 
և արժեքների միջև տարբերակումը։ Օ րի նակ՝ բա րո յա պես պար-
տա վոր է-ից է (ու րեմն՝ կա) մտա հան գե լը մո րա լիս տա կան սխա լի 
դեպք է։ Մո րա լիս տա կան սխա լը ստորև սահ ման ված նա տու րա-
լիս տա կան սխա լի հա կա դարձն է։ 

• Դարպասաձողերը տեղաշարժելը (նշա ձո ղը բարձ րաց նե լը)․փաս-
տար կու մը, ո րում կոնկ րետ պնդմանն ի պա տաս խան ներ կա յաց-
վող ա պա ցույ ցը հերք վում է և պա հանջ վում է որ ևէ այլ (հա ճախ է՛լ 
ա վե լի ծան րակ շիռ) ա պա ցույց։

• Նատուրալիստական սխալ․ գնա հա տո ղա կան եզ րա կա ցութ-
յուն նե րի հան գե լը զուտ փաս տա ցի նա խադր յալ նե րից՝ խախ տե-
լով փաստերի և արժեքների միջև տարբերակումը։ Օ րի նակ՝ է-ից 
(կա-ից) բա րո յա պես պար տա վոր է մտա հան գե լը (եր բեմն այն 
ան վա նում են «է-բարոյապես պարտավոր է»-ի սխալ) նա տու րա-
լիս տա կան սխա լի օ րի նակ է։ Բա ցի այդ, կա նատուրալիստական 
սխալ ա վե լի խիստ ի մաս տով, ինչ պես այն սահ ման ված է ստորև 
« Պայ մա նի կամ կաս կա ծի սխալ ներ» բաժ նում։ Նա տու րա լիս տա-
կան սխա լը մորալիստական սխալի հա կա դարձն է։

• Նա տու րա լիս տա կան սխա լի սխալ (հա կա նա տու րա լիս տա կան 
սխալ) մտա հան գել, որ անհ նար է է -ից բա րո յա պես պար տա վոր է-ի 
որ ևէ դեպքի մտա հան գել վե րոնշ յալ «է-բարոյապես պարտավոր 
է»-ի սխալի ընդ հա նուր ան վա վե րութ յու նից։ Օ րի նակ՝ է-ն չի նշա-
նա կում բա րո յա պես պար տա վոր է որ ևէ պայ մա նա կան դա տո-
ղութ յան հա մար, թեև նա տու րա լիս տա կան սխա լի սխա լը այս պի սի 
մտա հան գու մը ոչ ճշմա րիտ կեր պով կհայ տա րա րի ան վա վեր։ Նա-
տու րա լիս տա կան սխա լի սխա լը սխալից բխող փաստարկման 
օրինակ է։ 

• Նիրվանայի սխալ (կա տար յալ լուծ ման սխալ)․  երբ խնդիր նե րի 
լու ծումն ե րը մերժ վում են, ո րով հետև դրանք կա տար յալ չեն։ 

• Onus probandi. լա տի նե րե նից “onus probandi incumbit ei qui dicit, non 
ei qui negat”. ա պա ցույ ցի բե ռը պնդմամբ հան դես ե կո ղի վրա է, ոչ 
նրա, ով հեր քում է այն (կամ կաս կա ծի տակ է դնում պնդու մը)։ Սա 
argumentum ad ignorantiam սխա լի կոնկ րետ դեպք է, այս տեղ բե ռը 
տե ղա փոխ վում է այն մար դու վրա, ով պաշտ պան վում է պնդու մից։
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• Post hoc ergo propter hoc․ լա տի նե րեն՝ «սրա նից հե տո, ու րեմն՝ դրա 
պատ ճա ռով» (կեղծ պատ ճառ/հետ ևանք, պա տա հա կան հա րա-
բե րակ ցութ յուն, հա րա բե րակ ցութ յուն ա ռանց պատ ճա ռա կա նութ-
յան). X-ը տե ղի ու նե ցավ, ա պա տե ղի ու նե ցավ Y-ը, այդ իսկ պատ-
ճա ռով X-ը դար ձավ պատ ճառ Y-ի հա մար։ Լոխ Նե սի հրե շին տե սել 
են այս լճում։ Ինչ-որ բան ճո ճեց մեր մա կույ կը․ դա անտարակույս 
Լոխ Նե սի հրեշն էր։ 

• Հավաստիացման միջոցով ապացուցման սխալ. դա տո ղութ յու նը 
կրկնա բար վե րաձ ևա կերպ վում է չնա յած հա կա սութ յա նը, եր բեմն 
շփո թում են կրկնությունից բխող փաստարկման հետ (argumentum 
ad infinitum, argumentum ad nauseam)։ « Գեշ ան վեր ջութ յուն»42 փի լի-
սո փա յա կան տեր մի նի մաս նա վոր դրսևոր ման դեպք է:

• Բազմախոսության ապացույց (argumentum verbosium, ա պացույց 
ա հա բեկ մամբ)․  երբ այլք հանձն վում են, ո րով հետև փաս-
տար կու մը չա փա զանց խրթին և բազ մա բառ է՝ խե լամ տո րեն 
դրա բո լոր ման րա մաս նե րը քննե լու հա մար։ ( Տե՛ս նաև Գիշի 
քառատրոփը և հեղինակությունից բխող փաստարկումը։)

• Դատախազի սխալ․ հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րի ցածր հա վա-
նա կա նութ յու նը չի նշա նա կում ինչ-որ չստուգ ված հա մա պա տաս-
խա նութ յուն նե րի ցածր հա վա նա կա նութ յուն։ « Քա նի որ քիչ է հա-
վա նա կա նութ յու նը, որ զո հի ար յու նը հայտ նա բեր վի ան մե ղի շո րի 
վրա, ու րեմն մե ղադր յա լը մե ղա վոր է»:

• Չափից ավելի ապացուցում․ փաս տարկ ման այն պի սի ձևի կի րա-
ռու մը, ո րը, ե թե ստուգ վի մինչև վերջ՝ կա րող է հասց նել լրա ցու ցիչ, 
ան ցան կա լի և/ կամ փաս տար կի հա կա ռակ նպա տա կադր մամբ եզ-
րա կա ցութ յան։ 

• Հոգեբանի սխալ․ դի տոր դը կան խավ են թադ րում է իր իսկ տե սա-
կե տի օբ յեկ տի վութ յու նը, երբ վեր լու ծում է վար քագ ծա յին ի րա դար-
ձութ յու նը։ 

• Red herring (կարմիր ծովատառեխ)․ խո սո ղը փոր ձում է շե ղել 
լսա րա նին՝ շեղ վե լով բուն թե մա յից և ներ մու ծե լով մեկ այլ, հար-
ցին չվե րա բե րող փաս տար կում, որն ա վե լի շա հե կան է լսա րա նի 

42 Տե՛ս «գեշ անվերջություն» տերմինը Միխայիլ Բախտինի մոտ. https://web.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=936432063073125&id=333482320034772&_rdc=1&_rdr
Տե՛ս նաև. Միխայիլ Բախտին. Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան. http://boon.am/mikhail-bakhtin/ 
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ու շադ րութ յու նը գամ ված պա հե լու հա մար։ Տե՛ս նաև ստորև՝ մի 
ամ բողջ են թա բա ժին այդ պի սի կի րա ռուկ նե րի:

• Ռեֆերենտային սխալ․ են թադր վում է, որ բո լոր բա ռե րը, ե թե 
ան վա նում են գո յութ յուն ու նե ցող բա ներ՝ նրանց ի մաստ նե րը գո-
յութ յուն ու նեն այն ա ռար կա նե րում, ո րոնք դրանք ան վա նում են, 
ի հա կադ րութ յուն այն բա ռե րի, ո րոնք հա վա նա բար ան վա նում են 
ոչ ի րա կան օբ յեկտ43: Կամ՝ որ բա ռե րի ի մաս տը հա ճախ բխում է 
նրա նից, թե ինչ պես են դրանք գոր ծած վում (այ սինքն՝ որ բա ռը չու-
նի հստակ, կոն տեքս տից դուրս ու ան կախ ի մաստ, ին չը կոչ վում է 
«նշա նա կութ յուն»), ին չը վերն աս վա ծի հա կա ռակ սխալն է։ 

• Ռեգրեսիոն սխալ․ վե րագ րում պատ ճառ այն դեպ քում, երբ այն 
գո յութ յուն չու նի։ Թե րութ յունն այն է, որ հաշ վի չի առ նում բնա կան 
տա տա նումն ե րը։ Այն հա ճախ post hoc՝ «դրա նից հե տո» սխա լի հա-
տուկ տե սակ է։

Այս սխա լը հա ճախ, եր բեմն էլ՝ ստիպ ված, որ պես զի դո նոր նե րին ցույց 
տան ի րենց պի տա նիութ յու նը, ա նում են այն կազ մա կեր պութ յուն-
նե րը, ո րոնք փոր ձում են փոքր մի ջոց նե րով ազ դել հան րա յին պրո-
ցես նե րի վրա: Հա ճախ կա րե լի է հան դի պել հաշ վետ վութ յուն նե րում. 
« Գոր ծա զուրկ նե րի քա նա կը, ըստ Գել լա պի հե տա զո տութ յան, տվյալ 
երկ րում պա կա սեց 3 տո կո սով. դա տե ղի ու նե ցավ շնոր հիվ նրա, որ 
մեր կազ մա կեր պութ յունն աշ խա տանք գտնե լու դա սըն թաց ներ կազ-
մա կեր պեց մեկ տար վա մեջ հար յուր գոր ծա զուր կի հա մար»: Ա ռա ջին 
դեպ քում խոս քը հա զար նե րի մա սին է, իսկ երկ րոր դում՝ ըն դա մե նը 
հար յու րի, և չ նա յած երկ րորդ դեպ քը, հա վա նա կան է, ի րոք դրա կան է 
ազ դել ա ռա ջին տվյա լի գո յաց ման վրա՝ սա կայն չի կա րող լի նել հիմ-
նա կան պատ ճառ. հիմն ա կան պատ ճառ նե րը պետք է փնտրել այլ, հա-
վել յալ հան գա մանք նե րում:

• Առարկայացում (կոնկ րե տա ցում, նյու թա կա նա ցում, կամ թյուր 
բաշխ ված կոնկ րե տութ յան սխալ)․ա նո րո շութ յան սխալ, երբ վե-
րա ցա կա նը (վե րա ցա կան հա մոզ մուն քը կամ հի պո թե տիկ գա ղա-
փարն) ըն կալ վում է որ պես կոնկ րետ, ի րա կան ե ղե լութ յուն կամ 
որ պես ֆի զի կա կան անձ։ Այլ կերպ ա սած՝ «ա նի րա կա նը», որն ըն-

43 Այս սխալը խոշոր նշանակություն է ունեցել գիտության, մասնավորապես 
լեզվաբանության զարգացման պատմության մեջ. տե՛ս այդ խնդրին անդրադարձ այստեղ. 
http://gtergab.com/hy/news/methodology-2/predicative-and-cognitive-paradigms-etc/116/ 
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դա մե նը գա ղա փար է, որ պես ի րա կան դի տար կելն է։ 

Ս րա մի տա րա տե սակն է՝ հա մա րե լը, որ, ա սենք, մար դու ի րա վունք-
նե րը ոչ թե հա մա մարդ կա յին ար ժեք ներ են, այլ Արև մուտ քի մշա կու-
թա յին պատ մութ յան ար գա սիք, և  ու րեմն որ այլ մշա կույթ ներ դրանք 
պի տի ըն կա լեն թշնա մա բար՝ որ պես Արև մուտ քի գա ղա փա րա կան 
էքս պան սիա յի ար տա հայ տում44:

• Ռետրոսպեկտիվ դետերմինիզմ․փաս տար կում առ այն, որ ե թե 
այս կամ այն հան գա մանք նե րում որ ևէ ի րա դար ձութ յուն է տե ղի ու-
նե ցել, ա պա այդ հան գա մանք նե րը պատ ճառ են հան դի սա ցել այդ 
ի րա դար ձութ յան ան խու սա փե լի ի րա գործ ման։

Ս րա մի տար բե րակն է՝ «դա վադ րութ յուն նե րի տե սութ յա նը»45 հակ վա-
ծի փաս տար կը, ըստ ո րի, ե թե մի դեպք է կա տար վել, ա պա դա կազ-
մա կեր պել է նա՝ ում այդ դեպ քի արդ յունքն ա մե նից շա հա վետ էր (կամ 
այդ պես թվում է) կամ ով «լա վա գույն կեր պով» (ըստ դա պնդո ղի) օգ-
տա գոր ծեց այդ դեպ քի արդ յուն քը: Օ րի նակ՝ իբր 2001 թ. սեպ տեմ բե րի 
11-ի ա հա բեկ չութ յու նը կազ մա կեր պել էր ԱՄՆ-ի իշ խը, որ պես զի պատ-
ճառ ու նե նա հար ձակ վե լու իս լա մա կան երկր նե րի վրա:

• Հրազենային փաստարկում. փաս տարկ ման կող մե րից մե կը ներ-
կա յաց նում է իր դիր քո րո շու մը հիմն ա վո րող մի շարք փաս տարկ-
ներ, իսկ հա կա ռա կոր դը դժվա րա նում է բո լո րին պա տաս խան 
տալ։ ( Տե՛ս՝ վե րոնշ յալ «բազ մա խո սութ յան ա պա ցույ ցը» և «Գիշի 
քառատրոփը»)

• Կողմնակալ փաստարկում․ երբ դիր քո րոշ մա նը հա րո ղը փորձ է 
ա նում որ ևէ բան ներ կա յաց նել որ պես ըն դուն ված կա նոն նե րից 
կամ սկզբունք նե րից բա ցա ռութ յուն ա ռանց այդ բա ցա ռութ յան 
կար ևո րութ յան պատ ճա ռա բան ման։

• Հակառակ ուղղություն. որ տեղ պատ ճառն ու հետ ևան քը հա կա-
դարձ ված են։ Պատ ճա ռը ներ կա յաց վում է որ պես հետ ևանք, իսկ 
հետ ևան քը՝ որ պես պատ ճառ։ Ն ման է նաև ռետ րոս պեկ տիվ դե-
տե մի նիզ մին:

44 Տե՛ս այդ մասին այստեղ «Համակարգված Մտագործունեության Մեթոդաբանություն և 
Կրեատիվ Խաղեր (էջ 10-11). http://epfarmenia.am/hy/document/MSTA-Creative-Game 
45 Տե՛ս Դավադրության տեսություն. Մաս 1 (Jam Session 21). http://epfarmenia.am/hy/
video/conspiracy-theory-part-1, Դավադրության տեսություն. Մաս 2 (Jam Session 23). http://
epfarmenia.am/hy/video/conspiracy-theory-part-2 
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Ու շադ րութ յուն դարձ նենք, որ կան դեպ քեր, երբ այդ պի սի փաս տար-
կումն ի րա վունք ու նի գո յութ յուն ու նե նա լու: Օ րի նակ՝ ե թե մարդ նպա-
տակ է դնում ինչ-որ բան ա նել՝ այդ նպա տա կը դառ նում է մար դու կող-
մից այդ բանն ա նե լու պատ ճառ, դրդիչ, իսկ երբ այդ բա նը ստաց վում 
է ու մարդ նպա տա կին հաս նում է՝ ստաց վում է, որ հետ ևան քը դար ձել 
էր պատ ճառ: Սա կայն այս մեկ նա բա նութ յու նը ել նում է այն դրույ թից, 
որ պատ ճառն ու հետ ևան քը միայն մո տա վո րա պես են հա մընկ նում, և 
նաև սա վե րագ րե լի է միայն գի տա կից մարդ կա յին գոր ծու նեութ յանն 
առնչ վող դեպ քե րին: Կա տե սութ յուն, ըստ ո րի բուն պատ ճա ռա-հետ-
ևան քա յին կա պե րի մա սին կա րե լի է խո սել միայն բնա կան պրո ցես նե-
րի և  ան շունչ ու ան գի տա կից ա ռար կա նե րի դեպ քում, քա նի որ մարդն 
ու նի ա զատ կամք, ին չը խա թա րում է բնա կան պատ ճա ռա-հետ ևան-
քա յին կա պե րը, մի ջամ տե լով դրանց բնա կան դրսևոր ման մեջ: Այդ 
դեպ քում բո լոր հա սա րա կա կան պրո ցես նե րը բա ցատր վում են ոչ թե 
պար զա պես պատ ճա ռա-հետ ևան քա յին կա պով՝ այլ բա զում նպա տա-
կա-հետ ևան քա յին կա պե րով: Տե՛ս, օ րի նակ, Լև Տոլս տո յի տե սութ յու նը՝ 
1812 թ. պա տե րազ մի վե րա բեր յալ, « Պա տե րազմ և  խաղաղության» վե-
պի չոր րորդ հա տո րի վեր ջում:

Թ յուր ընդ հան րա ցումն եր

Սխալ ընդհանրացումը թույլ նա խադր յալ նե րից եզ րա կա ցութ յան հան-
գելն է։ Ի տար բե րութ յուն հա մա պա տաս խա նութ յան/վե րա բե րելիութ-
յան տրա մա բա նա կան սխալ նե րի, թե րի ին դուկ ցիա յի դեպ քում նա-
խադր յալ նե րը թեև առնչ վում են եզ րա կա ցութ յա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
եզ րա կա ցութ յան հա մար լիար ժեք հենք չեն ծա ռա յում։ Այս պես ստաց-
վում է թյուր ընդ հան րա ցում:

• Պատահականության սխալ. ան տես վում են ընդ հան րա ցու մից գո-
յութ յուն ու նե ցող բա ցա ռութ յուն նե րը։

• Ոչ մի շոտլանդացի ճիշտ չէ. փաս տար կումն ընդ հան րա ցու մը ներ-
կա յաց նում է որ պես ճշմա րիտ, որ պես զի բա ցա ռի հա կա ռակ օ րի-
նա կի հնա վո րութ յու նը:

• Փաստերի ընտրողաբար ներկայացում (թաքն ված ա պա ցույց, թե-
րի ա պա ցույց)․ տվ յալ դիր քո րո շու մը հիմն ա վո րե լու հա մար ա ռան-
ձին դեպ քե րի կամ տվյալ նե րի ներ կա յա ցում՝ ան տե սե լով դիր քո-
րոշ մա նը հա կա սող դեպ քե րը կամ տվյալ նե րը։
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• Վերապրածի կողմնակալություն․ երբ ակ տի վո րեն ներ կա յաց վում 
են տվյալ գոր ծըն թա ցի հա ջո ղութ յուն նե րը՝ ան տե սե լով մե ծա թիվ 
ձա խո ղումն ե րը։

• Թյուր համանմանություն.  համանմանության միջոցով փաստարկի 
հիմն ա վո րում հա ման մա նութ յան թույլ հա մա պա տաս խա նութ յամբ։

• Հապճեպ ընդհանրացում (ան բա վա րար վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րի սխալ, ան բա վա րար նմուշ նե րի սխալ, ե զա կի փաս տի սխալ, 
հապ ճեպ եզ րա կա ցութ յան հան գե լու սխալ, հապ ճեպ ին դուկ ցիա-
յի սխալ, secundum quid՝ ի րա վի ճա կա յին և  ընդ հան րա կան փաս-
տարկ նե րի ա նո րո շութ յան, հա կա դի րը պա տա հա կա նութ յուն ներ 
հայ տա րա րել). տրա մա բա նա կան սխալ` մաս նա վոր սա կա վա թիվ 
օ րի նակ նե րով ընդ հա նուր եզ րա կա ցութ յան հան գե լը։

• Ինդուկտիվ սխալ. ո րոշ տրա մա բա նա կան սխալ նե րի, օ րի նակ՝ 
հապ ճեպ ընդ հան րաց ման, ա ռա վել ընդ հան րա կան ան վա նումն է, 
որ տեղ եզ րա կա ցութ յունն ար վում է ա ռանց լիար ժեք հիմն ա վո րող 
նա խադր յալ նե րի։

• Խաբուսիկ գունագեղություն․ երբ ի րա դար ձութ յու նը ներ կա յաց-
վում է վառ ման րա մաս նե րով, նույ նիսկ ե թե դա ե զա կի ի րա դար-
ձութ յուն է՝ հա մո զե լու, որ այն խնդիր ներ կա րող է ա ռա ջաց նել կամ 
ա վե լի նշա նա կա լի է, քան ի րա կա նում այն է։

• Գերակշռող բացառություն․ ո րակ մամբ ու ղեկց վող ընդ հան րա-
ցում, երբ մաս նա վոր ո րոշ կամ մի շարք դեպ քե րի բա ցա ռու մը են-
թադ րում է, որ դրանք պա կաս տպա վո րիչ են, քան կա րե լի էր են-
թադ րել նախ նա կան պնդման պա րա գա յում, մինչ դեռ տե ղի ու նի 
հա կա ռա կը:

• Միտքը խաթարող կլիշե․ հա ճա խա կի կի րառ վող ար տա հայ տութ-
յուն, ո րը ներ կա յաց վում է որ պես ժո ղովր դա կան ի մաս տութ յուն և 
գոր ծած վում որ պես ճանաչողական դիսոնանսի զսպման, մտա-
ծա կան գոր ծու նեութ յան թե րութ յան քո ղարկ ման, այլ թե մա նե րի 
քննարկ ման և  այլ նի մի ջոց՝ յու րա քանչ յուր դեպ քում բա նա վեճն 
ա վար տե լով ո՛չ թե որ ևէ տե սա կե տով, այլ կլի շեով։
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Կար միր ծո վա տա ռե խի (Red herring) սխալ ներ

Կար միր ծո վա տա ռե խի սխա լը հա մա պա տաս խա նութ յան/վե րա բե-
րե լիութ յան սխալ նե րի հիմն ա կան են թա տե սակ նե րից մեկն է։ Այն 
տրա մա բա նա կան մտա ծո ղութ յան այն պի սի սխալ է, ո րի ժա մա նակ 
դա տո ղութ յու նը մո լո րեց նող է կամ նպա տակ ու նի մո լո րեց նե լու՝ ոչ 
վե րա բե րե լի կամ կեղծ մտա հան գումն եր ա ռաջ բե րե լու հա մար։ Ընդ-
հա նուր առ մամբ ցան կա ցած տրա մա բա նա կան մտա հան գում, ո րը 
հիմն ված է կեղծ փաս տարկ նե րի վրա, նպա տակ ու նի փո խա րի նե լու 
ի րա կան փաս տարկ նե րի պա կա սը կամ ա նուղ ղա կիո րեն փո խե լու 
քննարկ ման թե ման։

Կարմիր ծովատառեխ․ մեկ այլ փաս տար կին ի պա տաս խան բեր ված 
փաս տարկ, ո րը նյու թին վե րա բե րե լի չէ և  ու շադ րութ յու նը շե ղում է 
փաս տարկ ման բուն ա ռար կա յից։ Տե՛ս նաև անհամապատասխան/ոչ 
վերաբերելի եզրակացություն։ 

• Ad hominem «Փաստարկումն առ մարդ»․ փաս տար կին հա կադր-
վե լու փո խա րեն փաս տար կո ղի վրա հար ձակ վե լը։

• Ջրհորի թունավորում. առ մար դու փաս տարկ ման են թա տե սակ, 
որ տեղ թի րախ ան ձի մա սին բա ցա սա կան տե ղե կութ յուն նե րը ներ-
կա յաց վում են՝ նպա տակ ու նե նա լով վար կա բե կել թի րախ ան ձի 
ա սած ա մեն ին չը։  

• Վիրավորելու սխալը․ առ մար դու փաս տարկ ման են թա տե սակ է, 
ո րի ժա մա նակ հա կա ռա կոր դի անձն են վիրավորում՝ ա ռա ջադր-
վող փաս տար կի մա սին վի ճե լու փո խա րեն։ 

• Փաստարկումն առ դրդապատճառ․ առ մար դու փաս տարկ ման 
են թա տե սակ, ո րը հեր քում է միտ քը՝ այն ա ռա ջադ րո ղի դրդա-
պատ ճառ նե րը կաս կա ծի տակ դնե լով։ 

• Կենտրոնացում տոնի վրա․ առ մար դու փաս տարկ ման են թա տե-
սակ է, ո րը կենտ րո նա նում է ու ղեր ձի հետ ևում ըն կած զգաց մունք-
նե րի, ոչ բուն ու ղեր ձի վրա, որ պես ու ղեր ձի կար ևո րութ յունն ար-
ժեզր կող հնար։

• Դավաճան քննադատի սխալ (ergo decedo). ad hominem-ի են թա տե-
սակ, երբ քննա դա տութ յան հիմ քում ըն կած պատ ճա ռը հա մար վում 
է քննա դա տո ղի՝ որ ևէ խմբին կամ հան րույ թին ու նե ցած ըն կալ վող 
հա րա բե րութ յու նը, և քն նա դա տո ղին խնդրում են առ հա սա րակ 
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հե ռու մնալ տվյալ հար ցից։ Տի պա կան դեպք էր՝ կապ տա մա զի կի 
պատ մութ յու նը46:

• Փաստարկում առ հեղինակություն (argumentum ad verecundiam). 
երբ պնդու մը հա մար վում է ճշմա րիտ այդ պնդումն ա նո ղի պաշ տո-
նի կամ հե ղի նա կութ յան պատ ճա ռով։ 

• Փաստարկում առ ձեռքբերումները․ երբ պնդու մը հա մար վում է 
ճշմա րիտ կամ կեղծ՝ փաս տարկն ա ռա ջադ րո ղի ձեռք բե րումն ե րի 
հի ման վրա։ 

• Փաստարկում առ հետևանքներ (argumentum ad consequentiam). եզ-
րա կա ցութ յու նը հիմն ա վոր վում է նա խադր յա լով, ո րը պնդում է որ-
ևէ գոր ծո ղութ յան դրա կան կամ բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի մա-
սին՝ փոր ձե լով շե ղել սկզբնա կան քննար կու մից։ 

• Փաստարկում առ զգացմունք. երբ փաս տար կումն ար վում է զգաց-
մուն քա յին շա հար կումն ե րի և  ոչ հիմն ա վոր պատ ճա ռա բա նութ յուն-
նե րի շնոր հիվ։

• Փաստարկում առ վախ. առ զգաց մուն քի փաս տարկ ման հա տուկ 
տե սակ, որ տեղ փաս տար կումն ար վում է հա կա ռակ կող մի նկատ-
մամբ վա խը և նա խա պա շար մունք նե րը մե ծաց նե լով։  

• Փաստարկում առ շողոքորթություն․առ զգաց մուն քի փաս տարկ-
ման հա տուկ տե սակ, երբ փաս տար կումն ար վում է՝ ա ջակ ցութ յուն 
ստա նա լու հա մար շո ղո քոր թութ յան դի մե լով։  

• Փաստարկում առ խղճահարություն (argumentum ad misericordiam). 
փաս տար կու մը փոր ձում է հա կա ռա կորդ նե րին շե ղե լու հա մար 
խղճա հա րութ յուն ա ռա ջաց նել։ 

• Փաստարկում առ ծաղր. փաս տար կումն ար վում է՝ ներ կա յաց նե լով 
հա կա ռա կոր դի փաս տարկն այն պես, որ այն ծի ծա ղե լի թվա։  

• Փաստարկում առ չարություն․ առ զգաց մունք նե րի փաս տարկ ման 
կոնկ րետ տե սակ, երբ փաս տար կումն ար վում է մարդ կանց ու նե ցած 
նե ղա ցա ծութ յու նը կամ չա րութ յու նը հա կա ռա կորդ կող մի վրա ուղ ղե լով։  

• Փաստարկում առ երևակայություն․ առ զգաց մունք նե րի փաս-
տարկ ման կոնկ րետ տե սակ, երբ ո րո շու մը կա յաց վում է ըստ նրա, 

46 Արցախում ՀՀ քաղաքացի Ասյա Խաչատրյանի հետ տեղի ունեցած դեպքի շուրջ. 
http://bit.ly/2Vin4Q7
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թե ին չը կա րող է եր ևա կա յութ յան հա մար հա ճե լի լի նել, ա պա ցույց-
նե րի կամ հիմն ա վո րումն ե րի հի ման վրա կա յաց վե լու փո խա րեն։

• Փաստարկում առ բնականություն․երբ դա տո ղութ յու նը բա ցա ռա-
պես հիմն ված է նրա վրա, արդ յոք դա տո ղութ յան ա ռար կան «բնա-
կան» է, թե «անբ նա կան»։ (Եր բեմն նաև այս պես կոչ ված «նա տու-
րա լիս տա կան սխալ», սա կայն այն չպետք է շփո թել այդ ա նու նը 
կրող այլ սխալ նե րի հետ):

• Փաստարկում առ նորույթ (argumentum novitatis, argumentum ad 
antiquitatis). երբ ա ռա ջադր վող միտ քը հա մար վում է ա վե լի բարձր 
կամ ա վե լի լա վը զուտ այն պատ ճա ռով, որ այն նոր է կամ ժա մա-
նա կա կից։   

• Փաստարկում առ Ղազարոս կամ առ աղքատություն (argumentum 
ad Lazarum). եզ րա կա ցութ յան հիմն ա վո րում, ո րով հետև փաս տարկ 
բե րողն աղ քատ է (կամ դրա հեր քում, ո րով հետև փաս տար կը բե-
րո ղը հա րուստ է)։ Փաստարկում առ հարստության հա կա ռա կը:

• Փաստարկում առ ավանդույթ (argumentum ad antiquitatem). եզ րա-
կա ցութ յուն, ո րը հիմն ա վոր վում է զուտ այն պատ ճա ռով, որ շատ 
եր կար ժա մա նակ այն ճշմա րիտ է հա մար վել։ 

• Փաստարկում առ հարստություն (argumentum ad crumenam). եզ-
րա կա ցութ յու նը հիմն ա վո րե լը այն պատ ճա ռով, որ փաս տար-
կը բե րո ղը հա րուստ է (կամ այն հեր քե լը, ո րով հետև փաս տարկ 
բե րողն աղ քատ է)։ (Եր բեմն այն վերց նում են Փաստարկում առ 
աղքատության հետ մա սին, որ պես մեկ ընդ հան րա կան փաս տար-
կում՝ ուղղ ված փաս տարկ նե րը բե րո ղի ֆի նան սա կան վի ճա կին)։

• Argumentum ad baculum (փաս տար կում առ մա կան, փաս տար կում 
առ ուժ, փաս տար կում առ սպառ նա լիք). փաս տարկ, որն ար վում է 
հար կադ րան քի կամ ու ժի կի րառ ման սպառ նա լի քի մի ջո ցով դիր-
քո րո շու մը հիմն ա վո րե լով։  

• Argumentum ad populum («փաս տար կում առ հան րութ յու նը», փաս-
տար կում առ տա րած ված կար ծիք, փաս տար կում առ մե ծա մաս-
նութ յուն)․  երբ դա տո ղութ յու նը հա մար վում է ճշմա րիտ կամ հիմ-
նա վոր, ո րով հետև շա տերն են այն այդ պի սին հա մա րում։  

• Ասոցացվածությամբ սխալ (թե րութ յուն ա սո ցաց վա ծութ յան շնոր-
հիվ կամ գնա հա տանք ա սո ցաց վա ծութ յան շնոր հիվ)․ փաս տար-
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կում այն մա սին, որ քա նի որ եր կու բան ու նեն (կամ են թադր վում է, 
որ ու նեն) ընդ հա նուր հատ կա նիշ, դրանք նույնն են։ 

• «Բուլվերիզմ» (հո գե ծին սխալ). մտա հան գում փաս տարկ ման կի-
րառ ման պատ ճառ նե րի մա սին. կա պում են այն ինչ-որ հո գե բա նա-
կան պատ ճա ռի հետ, ա պա են թադ րութ յուն է ար վում, որ արդ յուն-
քում այդ փաս տար կը վա վե րա կան չէ։ Ս խալ է են թադ րել, թե ե թե 
գա ղա փա րը ծա գել է կողմն ա կալ մտքում, ա պա գա ղա փարն ինք-
նին նույն պես պիտի կեղ ծ լի նի։ 

• Ժամանակագրական սնոբիզմ․ երբ վար կա ծը հա մար վում է ոչ 
ճշմա րիտ, ո րով հետև այդ պես էին կար ծում մի ժա մա նակ, երբ նաև 
ակն հայտ ոչ ճշմա րիտ մի ու րիշ բան էին կար ծում։

• Հա րա բե րա կան զրկան քի սխալ («այն քան վատ չէ, որ քան»)՝ փաս-
տար կը կամ բո ղո քը հեր քե լը աշ խար հում գո յութ յուն ու նե ցող այլ, 
ա վե լի կար ևոր խնդիր նե րի պատ ճա ռով ան կախ նրա նից, թե այդ 
խնդիր նե րը վե րա բե րում են սկզբնա կան փաս տարկ մա նը, թե ոչ։ 
Օ րի նակ՝ Առաջին աշխարհի պրոբլեմը։ 

• Գենետիկ սխալ․ երբ եզ րա կա ցութ յունն ա ռա ջադր վում է զուտ ինչ-
որ բա նի կամ ինչ-որ մե կի ծագ ման հիմ քով, դրա ներ կա յիս նշա նա-
կութ յան կամ հա մա տեքս տի փո խա րեն։ Օրինակ՝ «պատերազմի 
հերոսը չի կարող դառնալ հանցագործ»:

• Վիրավորական ձևակերպումներ․ ըն կա լո ղի դա տո ղութ յան վրա 
ազ դե լու հա մար վի րա վո րա կան կամ նվաս տա կան ձևա կեր պում-
նե րի գոր ծա ծում։

• Պահ-պահ․ փաս տար կի հեր քու մը, ո րով հետև այն ըն կալ վել է որ-
պես լուրջ քննութ յան ոչ ար ժա նի։ 

• Ծղոտե մարդու սխալ․ փաս տար կում, ո րը հիմն ված է հա կա ռա-
կոր դի դիր քի թյուր ներ կա յաց ման հետ։ 

• Տեխասցի դիպուկահարի սխալ․ պատ ճա ռի ոչ պատ շաճ պնդու մը՝ 
տվյալ նե րի մի ողջ խումբ միա վո րե լով և մեկ այլ, հա կա սող տվյալ-
նե րի խմբի ընդ հան րութ յու նը չդի տար կե լով։

• Tu quoque («դու նույն պես», փաս տար կում առ ե րես պաշ տութ յուն, 
«ինձ ինչ ա սես՝ ինքդ ես»)․ փաս տար կու մը պնդում է, որ կոնկ րետ 
դիր քո րո շու մը սխալ է կամ չպետք է հաշ վի առն վի, ո րով հետև 
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դրան հա րո ղը չի կա րո ղա նում հետ ևո ղա կա նո րեն գոր ծել այդ դիր-
քո րոշ ման հա մա ձայն։ 

• Երկու սխալը մի ճիշտ է տալիս․տեղ է գտնում այն ժա մա նակ, երբ 
են թադր վում է, որ ե թե մի սխալ է թույլ տրվել, ա պա «հա մար ժեք, 
բայց հա կա ռակ» սխա լը կչե ղար կի այն։ 

• Դատարկ/անբովանդակ ճշմարտություն․պնդում, ո րը տեխ նի կա-
պես ճշմա րիտ է, սա կայն ա նի մաստ. պնդման այն ձևը, թե B –ում 
ոչ մի A չու նի C, երբ B –ում A չկա։ Օ րի նակ՝ պնդել, որ սեն յա կում 
ոչ մի միաց ված բջջա յին հե ռա խոս չկա, երբ սեն յա կում ընդ հան րա-
պես բջջա յին ներ չկան։ 

• Փաստարկում առ բացահայտ ճշմարտություն․ պն դում առ այն, որ 
դա տո ղութ յու նը բա ցա հայտ ճշմա րիտ է, հետ ևա բար այլևս ա պա-
ցույց նե րով հիմն ա վոր ման կա րիք չկա։ Ե թե բա ցա հայ տութ յունն 
ի րա կա նում պնդման հա մար հիմք չէ, այն կա մա յա կան է, և հա կա-
ռա կը (հա կա սող կամ հա կա դիր ա սույ թը) հա վա սա րա պես ճշմա-
րիտ է։ Օ րի նակ՝ Աստ ված կա: Շատ դեպ քե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հիմքն ի րա կա նում չբարձ րա ձայն ված և չքնն ված դի տար կում կամ 
են թադ րութ յուն է։ Օ րի նակ՝ Պառ լա մեն տա կան հա մա կարգն ա վե լի 
լավ է, քան նա խա գա հա կա նը:

Պայ մա նա կան կամ վի ճե լի տրա մա բա նա կան սխալ ներ

Պայ մա նա կան կամ վի ճե լի են կոչ վում այն սխալ նե րը, ո րոնք կա րող 
են նաև սխալ չլի նել ո րոշ դեպ քե րում, սա կայն տվյալ գոր ծա ծութ յան 
դեպ քում կա՛մ անհ նա րին է դա ստու գել, կա՛մ ա պա ցու ցե լի է, որ ան-
հա րիր են գոր ծած վել՝ մա նի պուլ յա տիվ նպա տակ նե րով, իշ խը հաս-
տա տե լու նպա տա կադր մամբ:

• Կոտրված պատուհանի մոլորություն․ փաս տարկ, որն ան տե սում է 
այ լոց սե փա կա նութ յու նը ոչն չաց նե լու հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
հան գեց նում են կորց րած հնա րա վո րութ յուն նե րի (ո րոնք սո վո րա բար 
ոչ ակն հայտ, դժվա րըմբռ նե լի կամ որ ևէ այլ կերպ քո ղարկ ված են), 
կամ ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն ներն այ լոց վրա դնե լու այլ ձևե րը։ 
Օ րի նակ՝ կոտր ված պա տու հա նի փաս տար կը են թադ րում է ե կա մուտ 
փա կա նա գոր ծի հա մար, ան տե սե լով, որ նոր պա տու հա նի հա մար 
հատ կաց վող գու մա րը չի կա րող ծախս վել նոր կո շիկ նե րի վրա։

Այս փաս տար կը շատ մեծ դեր է կա տա րում ավ տո րի տար հա սա րա-
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կութ յուն նե րում, որ տեղ հայ տա րար վում է, օ րի նակ, որ ոս տի կա նութ-
յան ահ ռե լի բա նա կի և  ա զա տութ յուն նե րի սահ մա նա փակ ման «շնոր-
հիվ» հան ցա գոր ծութ յուն նե րը քիչ են, ու չի դի տարկ վում, որ ե թե 
ա զա տութ յուն նե րը չսահ մա նա փակ վեին, ա զատ մար դիկ շատ ա վե լի 
ո րակ յալ կյանք կու նե նա յին ու կզար գաց նեին եր կի րը:

• Սահմանմամբ տրամաբանական սխալ․ են թադ րում է եր կու հաս կա-
ցութ յուն նե րի միջև շփո թութ յուն մե կը մյու սով սահ մա նե լու մի ջո ցով։  
Օ րի նակ՝ բա րին և հա ճե լին նույնն են, ու րեմն, ե թե վիս կի խմե լը 
հա ճե լի է, ա պա դա նաև բա րի ա րարք է:

• Նատուրալիստական մոլորություն (տես նաև վերը, երբեմն կոչվում 
է փաստարկում առ բնություն). փոր ձում է ա պա ցու ցել է թի կա կան 
որ ևէ պնդում՝ գոր ծա ծե լով բնա կան հատ կա նիշ նե րի կամ Աստ ծո 
կամ քի մա սին ար վող պնդումն ե րի նկատ մամբ է թի կա կան հատ-
կա նիշ, ինչ պես օ րի նակ՝ Աստ ված է ստեղ ծել կյան քը, ու րեմն այն 
բա րի է:

• Սայթաքուն լանջ (սեպի բարակ սայր, ուղտի քիթ)․ պնդում է, որ 
հա մե մա տա բար փոքր ա ռա ջին քայլն ան խու սա փե լիո րեն հան-
գեց նում է փոխ կա պակց ված ի րա դար ձութ յուն նե րի շղթա յի, ո րոնք 
գու մար վում են՝ ա ռաջ բե րե լով զգա լի ազ դե ցութ յուն/ի րա դար ձութ-
յուն, հետ ևա բար, ե թե ա ռա ջին քայ լը չար վեր, շղթան չէր գո յա նա։ 
Այս տրա մա բա նա կան սխա լի հիմ քում «փաս տար կում առ հա վա-
նա կա նութ յուն» սխալն է (օ րի նակ՝ ե թե x մար դը ա նի y-ը, ա պա 
[հա վա նա բար] տե ղի կու նե նա z-ը, ո րը կհան գեց նի q, որն էլ իր 
հեր թին՝ w, իսկ w-ը՝ e-ի)։ Սա նաև կա րե լի է դի տար կել որ պես re-
ductio ad absurdum (աբ սուր դին մի տում):

Շ նոր հա կա լութ յուն Ա նի Թով մաս յա նին՝ սույն հրա պա րակ ման կա-
յաց մանն անգ նա հա տե լի օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հա մար:
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ՀԱ ՎԵԼ ՅԱԼ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՑԱՆԿ

« Մե դիագ րա գի տութ յուն» ձեռ նարկ, Եր ևան, 2016թ. http://mediainitia-
tives.am/wp-content/uploads/2016/11/Media-Literacy-Armenian.pdf 

«Զ րույց ներ լրագ րո ղա կան է թի կա յի մա սին» («Ին տերն յու սի» 
հրա տա րա կած «Լ րագ րո ղա կան է թի կա. զրույց ներ և վեր լու ծութ-
յուն ներ» ժո ղո վա ծո ւում), Եր ևան, 2012թ. https://www.scribd.com/
doc/117363085/%D4%BC%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D5%B2
%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A7%D5%A9%D5%AB%D5%AF%D5
%A1 

« Բա ցա հայ տու մնե րի հե տագ ծով» լրագ րո ղա կան ձեռ նարկ, Եր ևան, 
2017թ. http://mediainitiatives.am/wp-content/uploads/2017/07/Tvapa-
tum-Investigation-Armenian.pdf 

«Ին չին է ծա ռա յում լրագ րութ յու նը» ու սու ցո ղա կան ձեռ նար կը, Եր ևան, 
2014թ. http://epfarmenia.am/hy/document/What-Journalism-serves-to 

Glossary of ethical coverage in the media of Armenia and Azerbaijan, 
Baku & Yerevan, 2008-2013 (English version)։ http://epfarmenia.am/sites/
default/files/Document/Glossary_of_Hate_Speech_in_Media_of_Armenia_
and_Azerbaijan_2013.pdf 

Glossary of ethical coverage in the media of Armenia and Azerbaijan, Baku 
& Yerevan, 2008-2013 (Russian version): http://epfarmenia.am/sites/de-
fault/files/Document/Glossary_of_Hate_Speech_in_Media_of_Armenia_
and_Azerbaijan_2013_Russian.pdf 

« Հան դուր ժո ղա կա նութ յան և  ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան դրսևո րում-
նե րը հայ գրա կա նութ յան մեջ» խո րագ րով հե տա զո տութ յուն նե րի ժո-
ղո վա ծու, Եր ևան, 2017թ. http://epfarmenia.am/hy/document/Manifesta-
tions-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature 

«Ս տուգ ված» տե ղե կութ յուն նե րի ստուգ ման հա մա ռոտ ու ղե ցույց, Եր-
ևան, 2017թ. http://mediainitiatives.am/wp-content/uploads/2017/11/Veri-
fied-Armenian.pdf

«Jam Session» տե սա հո լո վակ նե րի շարք, 2016-2018թթ. http://epfarme-
nia.am/hy/Jam-Session 
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ABSTRACT

This manual, entitled Logical Fallacies and Misleading Rhetorical 
Tricks, is a rare publication on critical thinking, written in Ar-
menian and for the Armenian audience. It is based on the meth-
odological and educational practices as well as the experience ac-
cumulated by the specialists of Eurasia Partnership Foundation 
(EPF). During several years EPF tested and improved the method-
ological approach reflected in this manual via providing education 
on critical thinking and media literacy in Armenian, addressing 
both the issues of internal Armenian social and political landscape 
as well as based on its work in Armenian-Azerbaijani and Arme-
nia-Turkey dialogue.  The conflict transformation and other edu-
cational events, or ‘schools’ on critical thinking, offered by EPF to 
the Armenian civil society, were supported over the years by US-
AID, the UK Government, EU, and other donors. In this work EPF 
partnered with the Media Initiatives Center (former Internews), 
Yerevan Press Club, and other professional organizations, who also 
worked on developing the methodology and offered education on 
critical thinking to the Armenian civil society. However, the pub-
lication of the current manual is the sole responsibility of EPF; no 
funds of any donor are used for its development and print.
The manual discusses the notions of media literacy and critical 
thinking with a particular focus on critical thinking. The publica-
tion explains why critical thinking skills are the key for navigating 
in the challenging and quickly transforming social and political 
environment and media landscape in today’s world. It focuses on 
the problem of information overload, the need to avoid misinfor-
mation, and the connection between power and communication. 
The manual also introduces the principles of cooperative and con-
structive communication, which are necessary for overcoming 
communication failures and establishing common grounds for un-
derstanding. The manual contains a glossary of logical, rhetorical 
and communication fallacies and mistakes, as well as addresses 
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major cases of argumentation with the use of stereotypes, which 
result in failures and inaccurate communication of ideas. Finally, 
the manual offers cognitive and stylistic tools to be used in effec-
tive communication strategies.
The glossary is partly a translation from English and is localized for 
Armenian realities. It is compiled from materials freely available 
on the web, e.g. Wikipedia. The manual is designed as an educa-
tional tool for self-learning and can be used as an exercise-book. It 
can also be used while conducting workshops on critical thinking 
for a variety of beneficiary groups. The manual is suitable for in-
dividuals of any age who speak Armenian and who would like to 
advance their critical thinking capacities.
Keywords: Critical thinking, media literacy, information flow, 
disinformation, misinformation, propaganda, power, values, con-
structive communication, cooperative communication, commu-
nication mistakes, logical mistakes, language stereotypes, logical 
fallacies.
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Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմն ադ րա մի 
(ԵՀՀ) տես լա կանն է նպաս տել նրան, որ  Հա րա-
վա յին  Կով կա սը կա յա նա որ պես խա ղաղ, հա-
կա մար տութ յուն նե րից զերծ և  հա մա գոր ծակ ցող 
տա րա ծաշր ջան, և  աչ քի ընկ նի քա ղա քա ցի նե րի 
ներգ րավ ման բարձր մա կար դա կով, սո ցիա լա պես 
պա տաս խա նա տու ձեռ նե րե ցու թամբ ու կա յուն, 
պա տաս խա նա տու և  արդ յու նա վետ հա սա րա-
կութ յամբ: ԵՀՀ-ն  տա րի ներ շա րու նակ աշ խա տում 
է քննա դա տա կան   մտա ծո ղութ յան և  այ լընտ րան-
քա յին կրթութ յան մե թոդ նե րի աս պա րե զում իր մի 
շարք ծրագ րե րում, ինչ պես, օ րի նակ, մար դու ի րա-
վունք նե րի, կոնֆ լիկտ նե րի տրանս ֆոր մա ցիա յի և 
 խա ղա ղա րա րութ յան, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան հզո րաց ման և  այլն: Այն հա մախմ բում է 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան բարձ րա կարգ 
ա ռաջ նորդ նե րի և  հա սա րա կա կան ո լոր տի գոր-
ծիչ նե րի, ո րոնք ի րենց ա մե նօր յա գոր ծու նեութ յան 
մեջ կոտ րում են կարծ րա տի պե րը, պայ քա րում են 
մե դիա քա րոզ չութ յան դեմ և ն պաս տում հա յաս-
տան յան հա սա րա կութ յան հա մար զար գաց ման 
ճիշտ ու ղի ներ մշա կե լուն: Որ պես «մտա գոր ծող» 
(«think and do tank») կա ռույց, որն աշ խա տում է 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշա կու մից մինչև դրանց 
ի րա գոր ծում, և  ո րի ա ռա քե լութ յունն ու գոր ծութ յու-
նեութ յու նը ծած կում է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան և  հայ կա կան մե դիա նե րի շատ կար ևոր 
հատ վա ծը, ԵՀՀ-ն  լավ դիր քա վոր ված է հա սա-
րա կութ յան մեջ քննա դա տա կան   մտա ծո ղութ յան 
օ րա կար գը խթա նե լու հա մար։ 
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Eurasia Partnership Foundation’s (EPF) guiding 
vision is a South Caucasus that is peaceful, conflict 
free and cooperative with civically engaged citizens, 
socially responsible businesses, and sustainable, 
accountable and effective third sector organizations. 
EPF works on critical thinking issues and alternative 
education methods for many years within its various 
programs: human rights, conflict transformation and 
peace-building, and civil society building. EPF is a team 
of highly motivated civil society and thought leaders 
and public figures, who dismantle the stereotypes 
and propaganda myths in their daily activities and  
participate in building the correct development path 
for Armenia. As a ‘think and do tank’, which works 
the full circle, from policy advice to implementation, 
and whose remit covers a very significant part of civil 
society and the media, EPF is well situated to boost 
the critical thinking agenda in Armenia.






