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Աննա Դանիելյան 

ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոնի աշխատակից 

adanielyan@ysu.am 

 

Բանալի բառեր. զեղչում, եզրույթներ, արաբական լեզվաբանական 

ավանդույթ, արտասանական մակարդակ, իմաստային մակարդակ, հիմք։ 

 

Խոսքի կրճատման կամ զեղչման եղանակները բոլոր 

լեզուներում որքան ընդհանրական, նույնքան էլ առանձնահատուկ 

են, և այդ առանձնահատկությունների դրսևորման առաջին օղակն 

այն եզրույթներն են, որոնցով նկարագրվում են զեղչման 

իրացումները։ Արաբական լեզվաբանական ավանդույթում (ԱԼԱ) 

դրանք երեքն են՝ Èaºf (սղում, ջնջում, զեղչում), "i∙m§r (քողարկում, 

դերանվանացում) և taqdÊr (նախասահմանվածություն, 

ենթադրելիություն), որոնք, գրեթե անփոփոխ բովանդակային 

ընդգրկմամբ, օգտագործվում են արդի գրական արաբերենի 

քերականագիտական գրականության մեջ, ուստի զեղչման 

առանձնահատկություններն արաբերենում ուսումնասիրելիս նախ 

անհրաժեշտություն է առաջանում բացատրելու այդ եզրույթների 

բազմազանությունը։ 

\aºf-ը, "i∙m§r-ը և taqdÊr-ը մեկ ընդհանուր հայեցակարգի 

բաղադրիչներ են և նկարագրում են զեղչման տարբեր 

դրսևորումներ։ \aºf–ը որևէ միավորի բացակայությունը նշող 

առավել հաճախ հանդիպող եզրույթն է: Այն կիրառվում է բոլոր 

մակարդակներում՝ [նկարագրելով ուղղագրական և 

քերականական կանոնների համաձայն ձայնանիշի (Èa∙f al-Èaraka) 

(1), մասնիկի կամ տառի սղումը (Èa∙f al-Èarf) (2), առանձին բառի 
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(Èa∙f al-mufrad) (3) կամ նախադասության զեղչումը (Èa∙f al-jumla)1 

(4). 

(1) »a+na+na  »a+n0+na=»anna , taktubu (գրում ես) - l§ taktubu 

(մի՛ գրիր) 

(2) yujarribåna (փորձում են) - lam yujarribåna (չփորձեցին) 

(3) "ayna al-xiã§b? - FÊ durji al-maktabi (= al-xiã§b/håwa fÊ durji al-

maktabi) 

Որտե՞ղ է նամակը: - Գրասեղանի դարակում է: (=նամակը/այն 

գրասեղանի դարակում է) 

(4) - Hal "anta sa#Êd?– Na#am ["ana sa#Êd]  

- Դու երջանի՞կ ես: - Այո [ես երջանիկ եմ] 

’Idm§r եզրույթով նկարագրվում է արտահայտության մեջ որևէ 

միավոր քողարկելու երևույթը: Սիբավեյհիի «Գրքում» Èaºf և ’i∙m§r 

եզրույթները կիրառվում են փոխարինաբար2, մինչդեռ ավելի ուշ 

շրջանի հեղինակների մոտ նկատվում է դրանց կիրառական և 

բովանդակային սահմանների հստակեցման միտում, 

մասնավորապես՝ ’i∙m§r-ի ենթարկվածն այն է, ինչն անհրաժեշտ է, 

իսկ Èaºf-ի ենթարկվածն այն, ինչի կարիքը չկա, կամ՝ Èaºf-ը նույն 

’i∙m§r-ն է՝ առանց հետքի3, այսինքն՝ իր շարահյուսական 

ազդեցությունը շարույթում թողնելու, ’i∙m§r-ի կիրառությունը 

պայմանավորված է մինչ այդ հիշատակված կամ նշված 

միավորով, առանց որի այն չի կարող իրացվել4 և այլն։ Մեծ 

մասամբ ’i∙m§r-ը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ բացթողումն 

ընկալելի է նախադասության՝ բացահայտ իրացում ունեցող 

                                                        
 242، ص 2إبي جنّي، الجصائص، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ، ج  1
2

  22، ص 8991طاهر حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،  
مجلة جامعة  لمصطلح(،عماد مجيد عالي، الحذف واألضمار في النحو العربي )دراسة في ا 3

 2229، 822، ص 4، المجلد 2كركوك للدراسات األنسانية، العدد: 
 

 
4

 884، ص 8أبو بكر ابن السراج، األصول في النحو، ج 
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բաղադրիչների ձևաշարահյուսական նկարագրով5, այսինքն՝ ի 

տարբերություն Èa∙f-ի, որն, ինչպես նշվեց, չունի տարբերակված 

կիրառություն և հավասարապես նկարագրում է և՛ 

ձևահնչույթաբանական, և՛ շարահյուսական կրճատումը, ’i∙m§r-ը 

կիրառվում է բացառապես շարահյուսական միավորների զեղչման 

պարագայում6, որոնց գոյությունը փաստող ցուցիչ շարույթում 

անպայման առկա է։ Նախադասության վերլուծության մեջ առանց 

որևէ բացահայտ կառավարող միավորի թեքված անդամը 

նկարագրվում է որպես ma#mål li#§milin mu∙marin (բռց. ՝ քողարկված 

կառավարողի կողմից կառավարված): Այսինքն՝ ’idm§r-ը 

կիրառվում է կառավարող միավորի քողարկման իմաստով, քանի 

որ շարույթում շարունակում է պահպանվել բացակայող 

միավորով պայմանավորված շարահյուսական միջավայրը․ 

L§ tuþnib fata‘§qaba. = L§ tuþnib ’an ta‘§qaba - Մեղք մի գործիր՝ 

չպատժվես։ – Մեղք մի գործիր, որ չպատժվես7։ 

Այս օրինակում ta‘§qaba բայի naßb՝ խնդրառական թեքումը 

վերլուծության մեջ նշվում է որպես manßåb bi-’an mu∙mara 

(muqaddara) - խնդրառությունը [պայմանավորված է] ենթադրվող 

((նախա)սահմանված) ’an-ով:  

’I∙m§r եզրույթն առնչվում է նաև դերանուններին: 

Դերանվանացումը ևս խոսքի կրճատման և կրկնաբանությունից 

խուսափելու եղանակներից է, ինչն իր իրացման որոշակի 

առանձնահատկություններն ունի արաբերենում: Այս դեպքում, 

սակայն, ’idm§r եզրույթը չի կիրառվում «զեղչում» իմաստով, որով 

                                                        
5 ’idm§r-ի հականիշը ’i»h§r–ն է, որը ’a»hara (ցույց տալ, տեսանելի դարձնել) բայի 

բայանունն է, և որով նկարագրվում է շարույթում չիրացված (կամ քողարկված) 

միավորը բացահայտ դարձնելու գործողությունը: 
6

 -، يناير24بوشعيب برامو، ظاهرة الحذف في النحو العربي... محاولة الفهم، عالم الفكر، المجلة  

  42، ص 2222، دراسات لغوية، 2مارس 
 8991، الماجستير ابو هشام، مسائل الحذف واإلضمار: دراسةً وتطبيقاً، رسالة 7

http://alarabiah.dmalaysia.com/2012/06/15_22.html 
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այն մեկ խմբում է ներառվում Èaºf և taqdÊr եզրույթների հետ: 

Այստեղ այն ունի նկարագրական բնույթ՝ նշելով ոչ թե միավորի 

բացակայությունը, այլ նրա փոխարինումը մեկ ուրիշով: Որպես 

զեղչման երևույթին որոշակիորեն առնչվող տեսակ՝ կարելի է 

առանձնացնել դերանունների mustatir տեսակը: Mustatir-ն ըստ 

էության ոչ բացահայտ դերանունն է՝ թաքնվածը, որի 

նշանակությունը ներակա է բացահայտ իրացում ունեցող 

միավորներում՝ բայի անցյալի և ներկայի խոնարհումներում, 

հրամայականում, ինչպես՝ kataba -գրեց, katabat–գրեց (իգ.), 

"aqåmu-կանգում եմ, taqåmu - կանգում ես, yaqåmu - կանգնում 

է, ’uktub – գրի՛ր, ’iþhab - գնա՛, ’iþhabå - գնացե՛ք, այսինքն՝ "istit§r-ը 

դերանունների քողարկմանն առնչվող երևույթ է և վերաբերում է 

բայերին հավելվող դիմային ցուցիչներին, ուստի «թաքնված» կամ 

«քողարկված» դերանունները չեն կարող նկարագրվել որպես 

mu∙mar՝ զեղչված իմաստով, այնպես, ինչպես սղված հարֆերը չեն 

կարող նկարագրվել որպես mustatir: Մյուս կողմից, վերլուծության 

մեջ ’istit§r-ի հետ կիրառվում է taqdÊr եզրույթը, որի միջոցով ’i»har-

ի՝ վերհանման, երևակման է ենթարկվում քողարկված դերանունը, 

ինչպես. 

"uÈibbu - fi#l mu∙§ri#, mabnÊ #al§ al-sukån wa al-fa#il ∙amÊr mustatir 

wujåban taqdÊruhu "ana8  

Սիրում եմ – ներկա ժամանակի բայ, որի գործող ենթական 

քողարկված դերանուն է և ենթադրում է ես: 

Այս դեպքում վերականգնման համար որպես հուշում 

ծառայող միավորը "u դիմային ցուցիչն է, որը ոչ թե ’i∙m§r-ի 

արդյունք է, այլ ’istit§r-ի: 

                                                        
  22، ص 2222دمحم زرقان الفرخ، الواضح في القواعد واإلعراب، دار هبة وهدى،  8
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 Երբեմն ’i∙m§r եզրույթն օգտագործվել է ոչ միայն զեղչման, 

այլև զեղչված հատվածի վերականգնման իմաստով, ինչն 

առավելապես taqdÊr-ի գործառույթն է։ 

TaqdÊr-ը, ինչպես Èaºf-ը և i∙m§r-ը, պատկանում է ԱԼԱ-ի վաղ 

շրջանի քերականական եզրութակազմին: 8-9-րդ դդ․ 

հեղինակների մոտ այն կիրառվել է որպես բառի կաղապարային և 

արմատական հենք, արմատական բաղադրիչների վերականգնում՝ 

ըստ fa-‘ayn-lam հերթագայության։ Երբեմն կիրառվել է 

շարահյուսական հոմանշության նկարագրման դեպքում, ինչպես, 

օրինակ, أن մասնիկը` բայանվան, կամ الذي հարաբերական 

դերանունը՝ դերբայական կառույցի փոխարեն կիրառելիս և այլն9։ 

Շարահյուսական վերականգնման իմաստով taqdÊr–ը 

կիրառվել է սկսած 10-11-րդ դդ.։ Իբն Ջիննին (մահ. 1002 թ.) իր al-

Xaß§’iß աշխատության մեջ առանձնացնում է taqdÊr-ին առնչվող մի 

քանի ենթագլուխ, որոնցում այս եզրույթով բառի արմատական 

վերականգնման դեպքեր նկարագրելուց զատ՝ նաև կիրառում է 

այն շարահյուսական դատարկ դիրքերի վերականգնումը 

նկարագրելիս։ باب في مراتب األشياء وتنزيلها تقديرا وحكما ال زمانا ووقتا 

(Գլուխ իրերի կարգերի և դրանց դասակարգման մասին՝ ըստ 

դիրքի առկայության և բացակայության, և ոչ ըստ ժամանակի) 

գլխում նա նշում է․ 

 وذلك . تحته حقيقة ال يسمعه من كثرأل اإليهام كثير الموضع هذا

 : وهاب ونام خاف وفي طول طال وفي بيع باع وفي قوم قام في األصل: كقولنا

 يستعد وفي يستعون يستعين وفي استقوم استقام وفي شدد شد وفي وهيب ونوم خوف

10يستعدد
 . 

                                                        
9  TaqdÊr եզրույթը հանդիպում է նաև Ղուրանի մեկնաբանություններում՝ 

թաֆսիռներում։ Ալ-Ֆառռա՛ն, օրինակ, կիրառել է այն «աստծո 

նախախնամություն, ճակատագիր» նշանակությամբ: 

  99، ص 1ج  المكتبة التوفيقية، دون تاريخ،ابن جني، الخضائص،  10
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Սա շատ թյուրիմացություններ առաջացնող թեմա է, քանի որ 

շատ բան իրականում այն չէ, ինչ լսվում է, օրինակ՝ q§ma-ի հիմքը 

qawama-ն է, b§‘a-ինը՝ baya‘a-ն, ã§la-ինը՝ ãawala-ն, x§fa, n§ma և h§ba 

ձևերն ունեն xawafa, nawama, hayaba հիմքերը, àadda-ն՝ àadada, 

istaq§ma-ն՝ istaqwama, yasta‘Ênu-ն՝ yasta‘winu, yasta‘iddu-ն՝ yasta‘didu։ 

Այսինքն՝ taqdÊr-ն այստեղ կիրառվում է որպես ’aßl-ի (հիմք) 

հոմանիշ՝ նկարագրելով բառի ելքային՝ արմատական 

տարբերակը։ Շարահյուսական վերականգնման նշանակությամբ 

taqdÊr եզրույթի կիրառությունը հանդիպում է باب في الفرق بين تقدير 

 Գլուխ թեքման վերականգնման և իմաստի) اإلعراب وتفسير المعنى

մեկնաբանման վերաբերյալ) գլխում, որտեղ թեքական 

վերջավորությունները մեկնաբանվում են որևէ բացակայող 

միավորի ենթադրելի գոյությամբ, ինչպես․ 

 فربما الليل قبل أهلك الحق معناه " والليلَ  أهَلكَ  " قولنا تفسير في كقولهم وذلك

 أهلك الحق تقديره وإنما فيجره " والليل أهلك " وليق أن إلى له دربة ال من ذاك دعا

. الليل وسابق
11

 

Ինչպես ‘ahlaka wa al-layla (բռց. Նա ոչնչացրեց և գիշերը) 

արտահայտության մեկնաբանման ժամանակ, որի իրական 

իմաստն է ‘ahlaka qabla al-layli (ոչնչացրեց նախքան գիշերը), 

միգուցե այդպես են ասում նրանք, ովքեր, փորձ չունեն` ասելու 

‘ahlaka wa al-layla, և ջառավորում են այն, սակայն դրա իրական 

վերականգնելի կառուցվածքն է ‘ahlaka wa s§baqa al-layla (նա 

ոչնչացրեց, և առաջ ընկավ գիշերվանից)։ 
Հարկ է նշել, որ Իբն Ջիննին taqdÊr-ը մեկնաբանել է նաև որպես 

խոսողի մտայնություն, սեղմ լինելու ցանկության հետևանքով 

չարտաբերված հատվածի ենթադրելի կազմ 12 , որով նա 

                                                        
11 Նշվ. աշխ., մաս 2, էջ 245 
12 Նշվ. աշխ., մաս 2, էջ 362-363 
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անուղղակիորեն տարբերակել է taqdÊr և ’i∙m§r եզրույթները, քանի 

որ ’i∙m§r-ը, որպես քողարկում, իր մեջ պարունակում է 

հավանական, գրեթե հստակ վերականգնման բաղադրատարր, 

սակայն նույնանալ չի կարող taqdÊr–ի հետ, որովհետև վերջինս 

վերականգնման ավելի լայն հնարավորություններ է ենթադրում՝ 

արդեն ոչ միայն կառուցվածքային, այլև իմաստային և 

կամայական՝ ըստ խոսողի /վերականգնողի/ ընկալման կամ 

ցանկության, այն դեպքում, երբ i∙m§r–ի վերականգնելիության 

սահմաններն ավելի նեղ են և հստակ: 

TaqdÊr-ի իրացման պայմաններին անդրադարձել է նաև Իբն 

Հիշամը (մահ.1360 թ.)՝ դիտարկելով այն նախադասության 

կառուցվածքի և իմաստի միջև սերտ կապի համատեքստում: Նրա 

նշած դրույթներում առանցքայինն այն է, որ ցանկացած զեղչման 

վերականգնելիության համար կարևոր է իմաստը, որը չպետք է 

հակասի քերականական նորմերին․ նախ հիմքն է, հետո 

զեղչումը13։ 

TaqdÊr եզրույթով նկարագրվող դեպքերի շրջանակը 

բավականին լայն է: Այն կիրառվում է զեղչման բոլոր՝ և՛ 

հնչյունաբանական, և՛ ձևաբանական, և՛ շարահյուսական 

դրսևորումների համար՝ նկարագրելով հարաքաներից 

(ձայնանիշներից) մինչև առանձին բառերի ու 

նախադասությունների վերականգնման հնարավորությունը։ Այն 

սերտորեն առնչվում է զեղչում նկարագրող եզրույթներին․’i∙m§r-ի 

դեպքում taqdÊr-ն ունի թեքումը (’i‘r§b) հիմնավորելու նպատակ, 

Èaºf-ի դեպքում՝ իմաստի պարզաբանման կամ լրացուցիչ 

բացատրության, թեքման հնարավոր բազմազանությունը 

հստակեցնելու նպատակ: Հաճախ է նշվում, որ եթե 
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վերականգնված իմաստը հստակ է, ապա հստակ է նաև 

վերլուծությունը: 

Արաբերենում զեղչման համար կիրառվող եզրույթների 

նկարագրությունից կարելի է նկատել, որ Èaºf-ը, ’i∙m§r-ը, "istit§r-ը 

և taqdÊr-ը բառեր են, որոնք որոշ դեպքերում ունեն նույն 

նշանակությունը՝  զեղչված գործողի փոխարեն գործող, մտածելի-

ենթադրելի, թաքնված կամ նախասահմանված-կանխորոշված: 

Նրանց բովանդակային ընդգրկումը քերականական կիրառության 

մեջ իմաստով մոտ է. Èaºf-ի ենթարկված միավորը նշվում է 

որպես maÈþåf՝ զեղչված, սղված, ընկած, իսկ ’i∙m§r-ի ենթարկված 

միավորը՝ mu∙mar, այսինքն՝ քողարկված, չերևակված միավոր, 

"istit§r-ի դեպքում՝ mustatir, այսինքն՝ թաքցված, ծածկված, որոնք 

ենթադրելի են՝ muqaddar: MaÈþåf, mu∙mar, mustatir և muqaddar 

եզրույթների բովանդակային նույնությունն այն է, որ նրանք բոլորն 

էլ նշում են շարույթում բացահայտ իրացում չունեցող միավորներ: 

Ինչ վերաբերում է եզրույթների կիրառական տարբերությանը, 

ապա նրանցից յուրաքանչյուրը տարբերվում է մյուսից 

ընդհանրությամբ և մասնավորությամբ, համադրությամբ և 

հակադրությամբ: \aºf-ը զեղչումը նկարագրող 

ամենաընդհանրական եզրույթն է, որն իր բովանդակային 

տիրույթում կարող է ներառել ’i∙m§r-ը: \aºf և ’i∙m§r եզրույթները՝ 

մի կողմից, և "i∙m§r և taqdÊr եզրույթները՝ մյուս կողմից, ԱԼԱ վաղ 

շրջանի հեղինակների մոտ գերազանցապես կիրառվել են որպես 

հոմանիշներ: TaqdÊr-ը Èaºf-ի, "i∙m§r-ի և "istit§r-ի «տեսանելի» կողմն 

է: Mu∙mar-ը taqdÊr-ի է ենթարկվում զեղչված բաղադրիչի թեքումը 

(’i‘r§b) պարզաբանելու նպատակով, սակայն taqdÊr-ն ապահովում է 

ոչ միայն կառավարող միավորի, այլև ընդհանրապես սղման և 

զեղչման վերականգնումը և՛ բառի կառուցվածքի մեկնաբանման, 

և՛ նախադասության վերլուծության, և՛ իմաստի պարզաբանման ու 

խոսքի ամբողջական պատկերը ցույց տալու նպատակով: Ինչ 
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վերաբերում է լեզվի մակարդակներում այս եզրույթների 

կիրառության սահմաններին, ապա դրանք կարելի է եզրագծել 

հետևյալ կերպ․ 

 

Հնչյունաբանություն Ձևաբանություն Շարահյուսություն 

Սղում Զեղչում 

Èaºf 

 
"istit§r 

 "i∙m§r 

taqdÊr 
 

Կրճատման այս բոլոր ձևերն ԱԼԱ-ում դիտվում են որպես 

taxfÊf-ի՝ թեթևացման, պարզեցման գործընթացի բաղադրիչներ։ Այլ 

կերպ ասած՝ taxfÊf-ը կրճատման շարժառիթն է, իսկ Èaºf-ը, "i∙m§r-ը, 

"istit§r-ը և taqdÊr-ը taxfÊf-ի իրացման գործիքներն են։ Դեպի xafÊf 

(պարզ, թեթև) միտումն առկա է արաբերենի բոլոր 

մակարդակներումˋ և՛ հնչունաբանական, երբ xafÊf է որակվում, 

օրինակ, ي  ِ  հերթագայությունը՝ و  ِ  հերթագայության 

համեմատությամբ, և՛ ձևաբանական, երբ xafÊf է որակվում անունը՝ 

բայի համեմատությամբ, և՛ շարահյուսական, երբ xafÊf են որակվում 

նվազագույն կազմ ունեցող (պարզ) նախադասությունները՝ 

բազմավալենտ բայական ստորոգյալով նախադասությունների 

(պարզ ընդարձակ, բարդ) համեմատությամբ և այլն14։ Ակնհայտ է, 

որ առաջին միավորները որպես xafÊf են որակվում երկրորդների 

հետ համեմատության արդյունքում, որոնք համարվում են ²aqÊl՝ 

ծանր, և հակառակը։ 

                                                        
، ص 8992أحمد عفيفي، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، دار المصرية اللبنانية، القاهرة،  14

22-42 
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TaxfÊf-ը նկարագրել են ԱԼԱ բազմաթիվ ներկայացուցիչներ՝ 

ընդգծելով արաբերենում դրա իրացման անհրաժեշտությունը։ 

أميل، وبه أعنى، وفيه أرغب، أال ترى إلى ما في القرآن  أنهم إلى اإليجاز... 

 وفصيح الكالم: من كثرة الحذوف، كحذف المضاف، وحذف الموصوف، واالكتفاء

التلويح من التصريح. فهذا ونحوه ... مما بالقليل من الكثير، كالواحد من الجماعة، وك

الشك عنك في رغبتهم فيما خف وأوجز، عما طال وأمل، وأنهم متى اضطروا  يزيل

إلى اإلطالة لداعي حاجة، أبانوا عن ثقلها عليهم، واعتدوا بما كلفوه من ذلك أنفسهم، 

مما  كغيره كالمنبهة على فرط عنايتهم، وتمكن الموضع عندهم، وأنه ليس وجعلوه

 15 ليست له حرمته، وال النفس معنية به...

 ․․․Նրանք (արաբները) ավելի հակված են հակիրճ 

[ձևակերպումների], ավելի շատ դրանցով են զբաղված, ավելի շատ 

դրանք են նախընտրում, չե՞ս տեսնում՝ ինչ է Ղուրանում, խոսքի 

գեղեցկությունը կրճատումների առատությունից է, ինչպես 

լծորդելիի զեղչումը, որոշյալի զեղչումը, շատի փոխարեն քչով 

բավարարվելը, ինչպես մեկն՝ ամբողջի փոխարեն, նշաններ տալը՝ 

բարձրաձայն ասելու փոխարեն, սա և նման շատ [երևույթներ] ․․․ 

վերացնում են կասկածը, որ նրանք նախընտրում են այն, ինչը 

թեթեև է և հակիրճ, ոչ այն, ինչը երկար է և ձանձրացնող, և երբ 

նրանք ստիպված են եղել անհրաժեշտությունից դրդված երկար 

[ձևակերպումներ] օգտագործել, ապա ցույց են տվել իրենց համար 

դրանց ծանրությունը․․․ 

Աբու ալ-Ֆաթհ Իբն Ջիննի 

XafÊf և ²aqÊl հասկացություններն անմիջականորեն կապված են 

laf»Êy՝ արտասանական, և ma#n§wÊy՝ իմաստային մակարդակների, 

ինչպես նաև՝ "aßl՝ հիմք, և far#՝ ճյուղ հասկացությունների հետ։ 

LafºÊy մակարդակն առավելապես առնչվում է ձևաբանությանը 

(ßarf), որտեղ խոսքի մասերն իբրև ²aqÊl կամ xafÊf են որակվում ըստ 

իրենց ձևաբանական նկարագրի (օր․՝ անունն ավելի պարզ է, քան 
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բայը), նաև շարահյուսությանը (naÈw), որտեղ շարահյուսական 

դիրքի հնարավորությունները դիտարկվում են որպես ²aqÊl-ի 

պատճառ (օրինակ՝ բայական ստորոգյալը՝ fi#l-ը, ²aqÊl է, որովհետև 

այն անպայման ունի գործող ենթակա՝ f§#il, կարող է ունենալ 

լրացումներ՝ maf#ål-ներ, արտահայտել տարբեր ժամանակային 

նշանակություններ և այլն)16։ Ma#nawÊy մակարդակն առնչվում է 

շարահյուսական կառույցներին, որոնց «թեթևությունը» կախված է 

դրանցում բառերի խոսքիմասային պատկանելությունից։ Եթե 

նախադասության մեջ բայերն ավելի շատ են, քան անունները, 

ապա այն ²aqÊl է, իսկ եթե հակառակն է, ապա xafÊf է, կամ եթե 

նախադասության հիմնական անդամներն իրարից հեռանում են 

միջանկյալ բառերի կամ նախադասությունների պատճառով, 

իմաստը խրթին է դառնում՝ որակվելով ²aqÊl։ Ta²qÊl-ի պատճառ 

կարող է լինել նաև թաքնված դերանունների երևակումը, որը 

կոչվում է ’i»h§r, այն դեպքում, եթե վերջինս իմաստային շփոթ և 

շարադասության անկանոնություն է առաջացնում։ TaxfÊf-ի 

«գործիքները» կիրառվում են նման անպարզություններից 

խուսափելու համար՝ և՛ կառուցվածքային, և՛ իմաստային, և՛ 

արտասանական պարզություն ապահովելու նկատառումով։ 

Մյուս կողմից՝ taxfÊf-ի իրացման արդյունքում ձևավորվում է 

far# ածանցյալ ձևերի համակարգը, որը ²aqÊl է համարվում ելքային 

ձևից՝ "aßl-ից հեռացած լինելու պատճառով։ "Aßl-ը xafÊf է 

համարվում կառուցվածքային և իմաստային հստակության և 

տեսանելիության ապահովման շնորհիվ։ Laf»Êy մակարդակում, 

սակայն, այն չի կարող xafÊf համարվել, քանի որ ma#n§wÊy 

մակարդակի հստակությունն ապահովելու համար կառույցի բոլոր 

բաղադրիչների՝ քերականական կանոններին համապատասխան 

արտասանական, ոչ ենթադրելի իրացումը պարտադիր է, ինչը 

                                                        
16 Նշվ․ աշխ., էջ 45 



ԶԵՂՉՈՒՄԸ ՆԿԱՐԱԳՐՈՂ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ TAXF^F... 

 

24 

հանգեցնում է երկար ձևակերպումների, որոնք, ըստ մեջբերման, 

²aqÊl են դիտարկվում և կրճատման միջոցով ենթարկվում են taxfÊf-

ի։ Հետևաբար՝ "aßl-ը laf»Êy մակարդակում ²aqÊl է, և որպեսզի այս 

մակարդակում «թեթևության» ապահովումը չհանգեցնի ma#n§wÊy 

մակարդակում «ծանրության», taxfÊf-ը պետք է իրականացվի 

քերականական կանոններով և դրույթներով արտոնված 

միջոցներով և անպայման ունենա դեպի իմաստային "aßl-ը տանող 

ճանապարհ17, ինչը, մեր դիտարկմամբ, կատարվում է taqdÊr-ի 

միջոցով։ Նման մոտեցումը հիմնավորվում է taqdÊr-ի վերաբերյալ 

մի շարք բնորոշումներով, մասնավորապես՝ մի գործընթաց, որով 

laf» կառուցվածքից վերականգնվում է ma#na կառուցվածքը18, 

մտայնություն19, հիմք՝ "aßl20 և այլն: Բոլոր դեպքերում և բոլոր 

ձևակերպումներում նկատելի է taqdÊr-ի հիմնական գործառույթը՝ 

նյութական դրսևորում չունեցող, սակայն ենթադրելի 

միավոր(ներ)ի վերականգնելիություն՝ ըստ կառուցվածքային և 

իմաստային միջավայրի:  

Ընդհանրացնելով՝ կարելի է նկատել, որ զեղչման բոլոր 

իրացումները taxfÊf-ի՝ խոսքի «թեթեևացման» միջոցներ են laf»Êy՝ 

արտասանական մակարդակում, սակայն իմաստային՝ ma#nawÊy 

առումով կարող են ընկալման բարդություններ առաջացնել՝ 

հեռացնելով նյութը կառուցվածքային լիակազմ հիմքից` "aßl-ից՝ 

արտասանական պարզեցումն իմաստային մակարդակում 

վերածելով հակառակ գործընթացի՝ ta²qÊl-ի: Այս համատեքստում 

taqdÊr եզրույթն առանձնակի դերակատարություն է ստանձնում՝ 

                                                        
17 Նշվ․ աշխ., էջ 95 
18 Y. Peled, Cataphora and taqdÊr in medieval Arabic grammatical theory, Jerusalem 

Studies in Arabic and Islam, 15, 1992, 94-112, p. 95 
19 Kasher A. Two Types of TaqdÊr? A Study in Ibn Hiàam’s Concept of ‘Speaker’s 

Intention’, Arabica 56, 2009, 360-380, pp. 366-368 
20
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ծառայելով որպես դեպի "aßl-ը վերադառնալու, հետևաբար՝ 

իմաստային taxfÊf ապահովելու միջոց. 
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Key words: ellipsis, terms, Arabic linguistic tradition, level of pronunciation, 
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There are several terms for describing elision in Arabic language, and 

studying the features of this phenomenon first we need to explain the 

variety of these terms. All the terms, describing absence of any component 

(from short vowel markers to a separate word and sentence) in Arabic 

linguistic tradition are parts of one general concept named taxfÊf (relief, 

simplification), if it concerns to the level of pronunciation. But on the 

semantic level any missing component can cause the opposite process - 

ta²qÊl (making smth. confused, complicated). In this context, the term 

taqdÊr obtains special significance, serving as a way to return to the 

unchanged base - "aßl, thus providing the semantic simplicity by referring 

to the absent component. 
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ТЕРМИНЫ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ЭЛЛИПСИС В КОНТЕКСТЕ 
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традиция, уровеньпроизношения, уровеньпонимания, основа. 

 

Эллипсис в арабском языке описывается некоторыми терминами, 

и для изучения особенностей этого явления прежде всего возникает 

необходимость объяснить разнообразие этих терминов. Описывающие 

отсутствие какой-то единицы (начиная с огласовки букв до целого 

слова и предложения) термины в Арабской лингвистической традиции 

являются частью одной общей концепции, которая называется taxfÊf 

(облегчение, упрощение), если речь идет об уровне выражения. На 

уровне понимания (или на смысловом уровне) отсутствие какой-то 

единицы может привести к обратному процессу – к ta²qÊl 

(затруднение, усложнение). В этом контексте термин taqdÊr 

(предопределение, подразумевание) обретает особое значение, служив 

способом вернуться к неизменной основе - "aßl, следовательно и 

способом обеспечения смыслового taxfÊf-а, так как ссылается на 

отсутствующую единицу. 
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