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ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱԴՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ £ANNA WA 

"A]AW$TUHA ԲԱՅԱԽՄԲԻ  ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ-

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Աննա Դանիելյան 
ԵՊՀ արաբագիության ամբիոն 

 

Տեքստային վերլուծություն կատարելիս երբեմն հանդիպում 

են շարահյուսական կառույցներ, որոնց իմաստային համարժեքն 

արտահայտելը այս կամ այն լեզվով առաջ է բերում որոշակի 

անհարթություններ. հաճախ ասույթի գործառույթները չեն 

համապատասխանում նրա բաղկացուցիչ միավորների գործա-

ռույթին, այլ վերադրվում են վերջիններիս1՝ առաջացնելով 

թյուրըմբռնում կամ իմաստային շփոթ, ինչն էլ անհրաժեշտություն 

է առաջացնում պարզ շարահյուսական վերլուծությունից անցում 

կատարել առավել խորքային՝ ֆունկցիոնալ2 վերլուծության։ 

Ֆունկցիոնալի և շարահյուսականի սահմանը, սակայն, երբեմն 

դժվար տարանջատելի է՝ պայմանավորված որոշ շարահյուսական 

կառույցներում ֆունկցիայի և ձևի համընկնման կամ մեկ ձևում 

տարբեր ֆունկցիաների համադրման հնարավորությամբ: 

Արաբերենում բայական համակարգի այդպիսի մի ենթահա-

մակարգ է íanna wa "aÉaw§tuha - (íanna-ի և համասեռ գործառույթ-

ներով միավորների) բայախումբը, որի շարահյուսական իրացման 

ֆունկցիոնալ վերլուծությանն էլ կանդրադառնանք ստորև։  

£anna wa "aÉaw§tuha բայախումբը կազմող միավորները 

երկվալենտ են, այսինքն՝ առանձնանում են երկու օբյեկտ կառա-

վարելու հնարավորությամբ` տալով նրանց  منصوب [manßu:b] 

թեքական ձև,3 որոնցից առաջինը նշում է այն անձը կամ առարկան, 

                                                        
1 Торсуева И. Г. -  Теория высказывания и интонация, ВЯ, 1976. стр. 58․  
2 Միշտ չէ, որ նպատակահարմար է ֆունկցիա եզրույթը հայերեն գործառույթ 

եզրույթով փոխարինելը՝ պայամանավորված ֆունկցիա եզրույթի առավել լայն 

բովանդակային ընգրկումով, ուստի, տարըմբռնումներից խուսափելու 

նկատառումով, որոշ դեպքերում չենք օգտագործել հայերեն եզրույթը:   
3 Քննարկվող համատեքստում հայցական հոլովաձևի համարժեքն է: 
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որը կրում է բայով վերագրված հատականիշը, իսկ երկրորդը հենց 

հատկանիշն է, այլ կերպ ասած՝ այս երկու անունները գտնվում են 

իրար նկատմաբ իմաստային առումով անվանական նախադա-

սության ենթակայի և ստորոգյալի հարաբերության մեջ.  

Արևը մաշկը դարձրեց սև 
 رَدت الشمُس الجلَد أسوَد

raddati-à-àamsu-l-Æilda "aswada 

 Առանձին դեպքերում հնարավոր է երեք միավորի խնդրա-

ռություն, որը հանդիպում է այս բայերի َفَّعَل   [fa##ala] և َلفَّعأ  ["af#ala] 

ածանցյալ կաղապարների կիրառման ժամանակ, երբ բայի 

նախնական սուբյեկտը դառնում է օբյեկտ՝ ևս մեկով ավելացնելով 

ակտանտների՝ իրավիճակի մասնակիցների թիվը. արդյունքում 

ստացվում են հայցական թեքական նշանակությամբ երեք 

միավորներ։ Նմանատիպ բայերը կոչվում են եռակի անցողական 

(եռավալենտ) բայեր (فّعل متّعدٍّ إلى ثالثة مفّعولين [fi#l muta#addin "ila 

²al§²ati maf#ålayn],4 ինչպես. 

Ուսուցիչն աշակերտներին 
հայտնեց, որ գիտելքն օգտակար է:  

 

المّعلُم تالميذَ ه الّعلَم نافّعًا َمأعَل  

"a#lama-l-mu#allimu tal§mÊþahu-

l-#ilma n§fi#an 

Ելնելով íanna wa "aÉaw§tuha բայերի իմաստային 

ընդգրկումից` արաբական լեզվաբանական ավանդույթում 

առանձնացվում է խումբը կազմող միավորների երկու շարք՝ 

վերափոխման բայեր )أفّعال التحويل ["f##§lu-t-taÈwÊl], َصَير [ßayyara] – 

դարձնել, َّعَل َج  [Æa#ala] - դարձնել, اتـََخذ ["ittaÉaþa] - կազմակերպել, َرّد 

[radda]– վերականգնել, վերափոխել և այլն(, և, այսպես կոչված, 

                                                        
 – հասկացության մասին առավել մանրամասն տես. Մ. Յավրումյան تّعّدى الى 4
Լեզվաբանական պատմական և ժամանակակից գիտելիքը լեզվի նկարագրման 
տեխնոլոգիաների համադրման համատեքստում։ ta‘adda ‘ila. անցողականությու՞ն, 
վալենտականությու՞ն, թե՞.../ Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հ. Դ, Եր. 

2010: 
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դատողական բայեր )أفّعال القلوب ["f##§lu-l-qulåb]): 5 , 6  Վերջիններս 

իրենց հերթին բաժանվում են երկու ենթախմբի, որոնցից առաջինն 

արտահայտում է հավաստիություն, համոզմունք  (أفّعال اليقين 

["f##§lu-l-yaqÊn],  علم [#alima] - իմանալ, وجد [waÆada]- գտնել (ինչ-որ 
մեկին ինչ-որ մի իրավիճակում) և այլն), իսկ երկրորդը՝ 

ենթադրություն, հավանականություն )أفّعال الرجحان ["f##§lu-r-

ruÆÈ§n], ظّن  [íanna] - կարծել, خال [É§la]- ենթադրել, حسب [Èasaba] - 
համարել, և այլն)։ 

 £anna wa "aÉaw§tuha խմբի միավորներն ունեն թեմա-

ռեմատիկ հարաբերությունների կազմակերպման յուրօրինակ 

դրսևորում. այստեղ տեղի է ունենում երկու ստորոգական 

կառույցների անդամների վերադրում, այլ կերպ ասած՝ մեկ 

ընդհանուր անդամի մեջ համադրվում են կառուցվածքային երկու 

գործառույթներ (քանակային սահամանափակումը բնական է, 

քանի որ հաղորդվող նյութը պետք է պարզ  և ընկալելի լինի և 

«լեզվական [միավորների] խնայողությունը»7 չպետք է առաջացնի 

իմաստային շփոթ). 

Զեյդին խելացի էի համարում  
 حسبُت زيدًا عاقالً 

Èasabtu zaydan #§qilan 

 Այս նախադասության երկրորդ հատվածի թեման (zaydan) 

համընկնում է առաջին հատվածի ռեմատիկ կազմի անվանական 

միավորի հետ (zaydan)։ Երկրորդ հատվածում ատրիբուտիվ ստո-

րոգման առկայությունը` արտահայտված فاعللل [f§#il] ածանցյալ 

ձևով, թույլ է տալիս խոսել այստեղ ստորոգական (թեև ոչ 

բայական) հարաբերության առկայության և տրանսֆորմացիայի 

                                                        
  ․4. النحو الوافي، الجزء الثاني، س –عباس حسن    
 ․الواضح في قواعد وإعراب –الفرخ  زرقانمحمد    

7 Слюсарева Н. А. – Проблемы функционального синтаксиса современного английского 
языка, М., 1981, с. 186․ 
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միջոցով այն վերականգնելու հնարավորության մասին, ինչպես, 

օրինակ. 

Կարծում էի՝ Զեյդը խելացի է 

 حسبُت زيدًا عاقالً 
Èasabtu zaydan #§qilan 

 
 حسبُت اّن زيًدا عاقٌل

Èasabtu "anna zaydan "§qilun 

Նման մոտեցումը, սակայն, շատ պարզունակ կլիներ՝ նկատի 

ունենալով շարահյուսական այս երևույթն առավելապես 

ֆունկցիոնալ վերլուծության ենթարկելու, քան տրանսֆորմացիոն 

նկարագիր տալու մեր նպատակը։ Տրանսֆորմացիոն մոտեցումը, 

թերևս, օգնում է գտնել կառույցի իմաստային համարժեքը և 

հետևել այն տրամաբանությանը՝ որպես ինչի հետևանք է այն 

ձևավորվել և կիրառվել, իսկ ֆունկցիոնալ մոտեցումը հնարա-

վորություն է տալիս կատարել դիրքային վերլուծություն, այսինքն՝ 

վերլուծել շարահյուսական կառույցներն այնպես, ինչպես նրանք 

օգտագործվում են լեզվում և գտնել դրանց սկզբունքային հիմքերը։ 

Նման մոտեցումը մեզ թույլ է տալիս քննարկվող կառույցի տեսակը 

բնութագրել՝ որպես շարահյուսական ֆուզիա: Այս տեմինը 

լեզվաբանության մեջ առաջին անգամ կիրառել է Է. Սեպիրը` 8 

շրջանառելով այն ձևաբանական մակարդակում` բնութագրելով 

դրանով ածանցավոր բառերի ձուլական տիպը, երբ ձևույթներն, 

ըստ էության, տարանջատելի են, սակայն ինքնուրույն կիրա-

ռություն չեն կարող ունենալ (որպես օրինակ նշելով height(= 
haigh+t) և depth (=deep+th) բառերը և հակադրելով դրանց goodness 
(=good+ness) և farmer (=farm+er) բառերը): Ձևաբանական ֆուզիայի՝ 

ձուլականության օրինակ է հայերենի աշխարհայացք բառը, որտեղ 

առաջին բաղադրիչի վերջավոր «հ»-ն և երկրորդ բաղադրիչի 

առաջնային «հ»-ն վերադրվել են: Ինչ վերաբերում է շարահյու-

սական ֆուզիային, ապա այն, ինչպես արդեն նշեցինք, ենթադրում 

                                                        
8 Сепир Э. -  Язык, М., 1934. с. 94․ 
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է երկու ասույթների հաղորդակցական տարբեր կշիռ ունցող, բայց 

նույն շարադասական տեղայնությունն ունեցող երկու անդամների 

վերադրում:  
 Մյուս կողմից, եթե քննության առնենք վերոբերյալ օրինակի 

տրանսֆորմացիոն տարբերակը, կարող ենք խոսել  այստեղ 

լեզվական մեկ այլ երևույթի` էլիպսիսի դրսևորման մասին 

(հունարեն` ἔλλειψις – բացթողում, սղում):9 Այն նախադասության 

որևէ միավորի բացակայությունն է, որն ակնհայտորեն վերա-

կանգնելի է համատեքստի բովանդակությամբ: Եթե հետևենք այս 

տրամաբանությանը, ապա առաջին հայացքից اّن ["anna]  մասնիկը 

Èasabtu zaydan #§qilan նախադասության էլիպսիսի վերականգնելի 

միավորն է, սակայն որևէ միավորի բացակայությունը կամ սղումը 

չի ենթադրում դրանից բխող քերականական նշանակության 

փոփոխություն, ինչն առկա է քննարկված օրինակում, մասնա-

վորապես` նախադասության երկրորդ հատվածի ռեմայի դիրքում 

իրացված عاقل [#§qilan] միավորի խնդրառական թեքական նշանա-

կությունը (manßåb) չի կարող լինել اّن մասնիկի սղման հետևանք, 

այն حسب [Èasaba] դատողական բայի կառավարման արտահայ-

տությունն է: Այս նախադասության հայերեն համարժեքում, թերևս, 

կարող ենք խոսել էլիպսիսի դրսևորման մասին, քանի որ թե 

շաղկապի սղումը չի հանգեցնում որևէ քերականական նշանա-

կության փոփոխության, և շարահյուսական այս դիրքում իրացված 

միավորի բացակայությունը մատնշվում է կետադրությամբ` 

բութով, ինչպես`Կարծում էի, թե Զեյդը խելացի է - Կարծում էի՝ 
Զեյդը խելացի է: Հենց այս թյուրըմբռնումից խուսափելու համար 

արաբերենում իմաստային նույն ընգրկումն ունեցող ձևակերպում-

ները հայերենում նախընտրելի է արտահայտել կարծել-համարել 
հոմանիշ բայերի կիրառմամբ, (Կարծում էի, թե Զեյդը խելացի է, 

Զեյդին խելացի էի համարում), հետևաբար Èasabtu "anna zaydan 

"§qilun տարբերակը հայերենում կարտահայտվի ուղիղ խնդիր 

երկրորդական նախադասությամբ, իսկ Èasabtu zaydan #§qilan 

                                                        
9 Розенталь Д. Э. – Словарь лингвистических терминов․ 
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տարբերակը՝ որոշչային լրացմամբ պարզ ընդարձակ նախադա-

սությամբ՝ թե՛ մեկի, թե՛ մյուսի համար ապահովելով հայերենում 

իմաստային նույնակշիռ տարբերակներ: 

£anna wa "aÉaw§tuha համասեռ գործառույթներով բայախմբի 

միավորներով արտահայտված շարահյուսական կառույցները 

կարող են ունենալ տրանսֆորմացիոն այլևայլ դրսևորումներ՝ 

կախված խոսողի հաղորդակցական նպատակից և հաղորդման 

տրամաբանական շեշտի միջոցով նյութի այս կամ այն հատվածն 

ընդգծելու մտադրությունից։ Որպես հետևանք՝ բայը կորցնում է 

երկու անուններ կառավարելու իր ունակությունը՝ պայմանավոր-

ված արաբերենի շարահյուսական կառավարման առանձնահատ-

կություններով, մասնավորապես՝ գծային միուղղվածությամբ, այն 

է՝ նախադասության յուրաքանչյուր անդամի քերականական ձևը 

պայմանավորում է իրեն նախորդող (գուցեև՝ ոչ անմիջականորեն) 

միավորը10: Դա տեղի է ունենում հետևյալ դեպքերում.  

 երբ բայը տեղակայվում է երկու անունների միջև․ 

 

Զեյդը, կարծում էի, խելացի է 
 عاقٌل حسبُتزيٌد 

zaydun Èasabtu #§qilun 

 երբ բայը հաջորդում է անուններին․  

Ճանապարհը կարճ է, կարծում եմ    
   الطريُق قصيٌر أظُن

aããarÊqu qaßÊrun "aíunnu 

 երբ բայից հետո անուններից առաջ կիրառվում է َل [la] 

(անպայման) հաստատական մասնիկը․ 

Կարծում էի՝ հաստատ Զեյդը տգետ է 
 زيٌد جاهٌلظننُت َل

íanantu lazaydun Æ§hilun 

                                                        
10 Фролов Д. В. – К вопросу о понятии предложения в арабской грамматике, 
Вестник московского университета, Серия 13, 1976, стр. 48․ 
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 երբ անվանը նախորդում է ما [m§] ժխտական մասնիկը. 

Համարում էի, որ քո տեսակետն 

օգտակար չէ 
    رأيك نافٌع ماحسبُت 

Èasabtu m§ ra"yuka n§fi"un 

Այս ձևերում փոփոխման է ենթարկվել ասույթի իմաստա-

բանական ֆունկցիան՝ առաջացնելով նրա անդամների ձևային 

փոփոխություն, բայց և պահպանելով ասույթի իմաստային կշիռը, 

ինչն իրավունք է տալիս վերոբերյալ տարբերակները հռչակել 

երկրորդային՝ ելնելով Ե. Կուրիլովիչի այն իրավացի դիտարկումից, 

ըստ որի, եթե որևէ A ձևի իմաստաբանական ֆունկցիայի 

փոփոխությունը հանգեցնում է A->B ձևային փոփոխության (այն 

պայմանով, որ բառային ֆունկցիան մնա նույնը), ապա 

նախնական շարահյուսական ֆունկցիան կլինի այն, որը համա-

պատասխանում է ելքային ձևին, իսկ երկրորդականը՝ այն, որը 

համապատասխանում է ածանցյալ ձևին: 11 

 Արաբերենի նյութը հարուստ է շարահյուսական ֆուզիայի 

դրսևորման այլ օրինակներով, որոնց քննարկումը դուրս է 

հոդվածի վերնագրով նախատեսված նյութի շրջանակներից և 

ներկայացման ավելի լայն ձևաչափ է պահանջում: 

 

 

 

The Syntactic Superposition in the Context of Functional and  

Structural Analysis of the Verbs íanna wa "aÉaw§tuha 
 

Anna Danielyan 
YSU, Chair of Arabic Studies 

 
The verbs íanna wa "aÉaw§tuha in Arabic (íanna and functionally 

homogeneous or similar to it verbs) are syntactic components that have 

a specific model of governing. The verbs in this group can govern two or 

                                                        
11 Курилович Е. – Очерки по лингвистике, М., 1962, стр. 59․ 
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sometimes even three objects thus composing a specific structure of 

relations between thema and rema of a sentence: there is a superposition 

of morphologically similar but syntactically different components of two 

predicative structures in the margins of one word, hence the same 

component has two structural functions. In this article we try to analyze 

structures with íanna wa "aÉaw§tuha in the Functional and 

Transformational Linguistics point of view and substantiate this kind of 

relations between thema and rema as a syntactic fusia.  


