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Հայկ Հարությունյան 

ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 

haykorient@yahoo.com 

 

Բանալի բառեր՝ Արաբական լեզվաբանական ավանդույթ, 

լեզվաբանական ուղղություններ, հարֆեր 

 

Արաբական լեզվաբանական ավանդույթը ձևավորվել է 7-րդ 

դարի վերջին և 8-րդ դարում՝ Մերձավոր Արևելքի տարածքում: Դա 

Արաբական խալիֆայության ծաղկման ժամանակաշրջանն էր, երբ 

հատուկ ուշադրություն էր տրվում մշակույթի ու գիտության 

զարգացմանը: Արաբական բառագիտությունը, որը հիմք էր 

հանդիսանալու արաբական քերականության զարգացման համար, 

նույնպես սկզբնավորվում է այս դարաշրջանում: Լեզվաբանական 

գրականության մեջ չկա Արևելքում ձևավորված լեզվաբանական 

դպրոցների համակարգված ուսումնասիրություն, թեև տեղի 

ժողովուրդների մշակույթն ուսումնասիրող գիտության այդ 

ոլորտը հասել է մեծ նվաճումների1: Ինչպես հայտնի է, արաբական 

լեզվաբանության առաջին քերականները ոչ միայն արաբներ էին, 

այլև Արաբական խալիֆայության տեղաբնիկ ժողովուրդների 

ներկայացուցիչներ, որոնց մայրենի լեզուները սեմական չէին2: 

Արաբական լեզվաբանական դպրոցները կոչվում էին այն 

քաղաքների անուններով, որտեղ հիմնադրվել էին: Առաջին 

կենտրոններից էին Բասրայի և Քուֆայի քերականական 

                                                        
1  Звегинцев В. А. История арабского языкознания. Краткий очерк. — 3-е, 

стереотипное. — Москва: КомКнига, 2007., էջ 3 
2 Рыбалкин В.С., Классическое арабское языкознание, Киев 2003, стр. 7 
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դպրոցները, որոնց հիմնադիրներն են համարվում 

համապատասխանաբար ալ-Խալիլ իբն Ահմադ ալ-Ֆարահիդին և 

Աբու Ջաֆար Մուհամմադ ալ-Ռուասին: Հարավային Իրաքի այդ 

երկու դպրոցների միջև քերականական տարբեր հարցերում կային 

տարբեր մոտեցումներ3: 

Բասրայի լեզվաբանական դպրոցի ներկայացուցիչ Աբու Աբդ 

ալ-Ռահման ալ-Խալիլ իբն Ահմադ ալ-Ֆարահիդիի 4  (718-791) 

գաղափարներից շատերը տեղ են գտել ոչ միայն սեփական, այլև 

իր աշակերտների աշխատություններում: Դրանցից աչքի են 

ընկնում իբն Դուրեյդի «ալ-Ջամհարան» և ալ-Ազգարիի «ալ-

Թահզիբը»: Ալ-Խալիլ իբն Ահմադը հայտնի է իր ութհատորյա 

բառարանով՝ «Քիթաբ ալ-Այն»: Այս աշխատության մեջ մենք 

առաջին անգամ հանդիպում ենք «հարֆ» եզրույթի կիրառությանը՝ 

որպես վանկաչափական նվազագույն միավոր: 

«Հարֆ» եզրույթը կազմվել է արաբերենի ḥarafa բայից, որը 

նշանակում է փոփոխել, պտտել ինչ-որ բան: Հարֆը թարգմանվում 

է որպես տառ5, նշան (character) կամ ամանակ6:  

Հարֆը կարելի է ձևակերպել որպես տառ, քանի որ ընդունված 

է ասել, որ արաբերենի այբուբենը բաղկացած է 28 հարֆերից7: Դա 

                                                        
3 Wolfdietrich Ficsher, Zur herkunft des Grammatishen terminus Harf, 134-145, Jerusalem 

Studies of Arabic and islam, 1989 
4

 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي
5  Юшманов, Н.М. Грамматика литературного арабского языка (под редакцией и с 

предисловием И.Ю. Крачковского), СПб. 1999, էջ 6 
6  Габучан Г.М., К вопросу о структуре семитского слова (в связи с проблемой 

внутренней флексии) // «Семитские языки», вып.2, ч.2. М., Наука, 1965 
7Արաբերենի այբուբենում կան 25 բաղաձայն և 2 կիսաձայն հնչյուն-տառեր, իսկ 

28-րդ հարֆի հարցում կարծիքները տարբեր են: Առաջին տարբերակի համաձայն 

դա ալիֆն է՝ ա հնչյունի գրույթը: Իրականում այն չի համապատասխանում 

հարֆի օրենքներին. ալիֆը կարող է կրել զրոյական ձայնավոր, երբ նախորդ 

հարֆը նույնպես այն ունի; ալիֆը չի կարող կրել որևէ այլ ձայնանիշ; ալիֆը 

կարող է ընդհանրապես չարտասանվել; ալիֆից առաջ դրվում է միայն ա 

ձայնանիշը, և այլն: Երկրորդ տարբերակի համաձայն 28-րդ հարֆը համզան է՝ 
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չի հակասում այն մտքին, որ հարֆը հանդիսանում է 

վանկաչափական նվազագույն միավոր: Հնչյուն-տառի 

ձևակերպմամբ այն հանդես է գալիս նաև վերոնշյալ բառարանում: 

Ալ-Խալիլին վերագրվող մեկ այլ աշխատությունում՝ «Քիթաբ ալ-

Արուդ», որը վերաբերում է արաբական տաղաչափությանը, հարֆը 

բնութագրվում է որպես բաղաձայն ու ձայնավոր հնչույթների 

միություն: Որոշ հեղինակներ այն անվանում են ամանակ՝ 

հունական քերականական եզրույթաբանության համաձայն:  

Հարֆի՝ որպես եզրույթի ձևակերպման տեսանկյունից 

արևմտյան ու արևելյան դպրոցների ներկայացուցիչները 

տարակարծիք են: Մասաչուսեթսի համալսարանի լեզվաբաններ 

Մակքարթին և Պրինսը այն նկարագրում են որպես տառ, և 

արաբական վանկաչափական համակարգը բացատրում են 

հունական վանկաչափական համակարգի եզրույթներով, 

մասնավորապես՝ յամբով ու քորեյով 8 : Այսինքն՝ ամանակը 

վերածելով տառի, նրանք կիրառում են այն բառակազմության 

մեջ` ստանալով միավանկ, երկվանկ ու եռավանկ բառեր 9 : 

Մինչդեռ արևելյան՝ արաբական ու նախկին խորհրդային դպրոցի 

ներկայացուցիչները (Ֆրոլով, Գաբուչյան) չեն խախտում հարֆի 

միասնականությունը՝ այն դիտարկելով որպես ամանակ10: Հարֆն 

ունի նաև այլ իմաստներ11: 

                                                                                                                                
գրույթ, որը իրենից ներկայացնում է զրոյական բաղաձայն և ենթարկվում է 

հարֆի բոլոր կանոններին: Երրորդ տարբերակի համաձայն՝ հարֆ են 

համարվում և՛ համզան, և՛ ալիֆը, դրանով իսկ արաբերենի այբուբենի կազմում 

ընդգրկելով ոչ թե 28, այլ 29 հարֆ: 
8 McCarthy, J. J., Prince A. S., Foot and Word in Prosodic Morphology. The Arabic Broken 

Plural.”, Natural Language & Linguistic Theory 8(2), Amherst 1990, pp 213-217 
9  Lewin A., The Mediaeval Arabic term kalima and The Modern Linguistic Term 

Morpheme, Jerusalem 1986, pp 423-424 
10 Фролов Д.В., Предлоги в арабской грамматической традиции М.1977, стр. 67-68 
11  Բառարանում, երբ տրվում է հարֆի՝ որպես բառարանային բառի 

իմաստաբանությունը, նշանակությունների մեջ հանդիպում է նաև Ղուրանի 

ընթերցում տարբերակը: Հայտնի է, որ գոյություն ունի ընթերցման յոթ տարբերակ, 
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Հարֆը կարող է իր կազմում ունենալ 28 բաղաձայններից ու 

երեք ձայնավորներից մեկը (ա,ու,ի), որոնք, ըստ էության, 

ձայնանիշեր են, քանի որ գրավոր տեքստում հիմնականում չեն 

հանդիպում: Բաղաձայն հնչյունը նրանում հաստատուն է, իսկ 

ձայնավորը կարող է փոխվել: Գոյություն ունի նաև զրոյական 

ձայնավոր հասկացությունը, որն ամանակը վերածում է տառի: 

Այսինքն` հարֆը միշտ ունի ձայնավոր՝ թեկուզ զրոյական: 

Բաղաձայնը նույնպես կարող է լինել զրոյական:  

Ալ-Խալիլը դիտարկել է հարֆը նաև որպես խոսքի մաս: 

Բացատրելով այս կամ այն բառը` նա խմբավորում է դրանք 

անունների, բայերի ու հարֆերի (մասնիկների): Մասնիկի ոչ 

ստույգ ձևակերպումը կարող էր իր մեջ ներառել բառերի 

հսկայական քանակություն: Սակայն մասնավորապես ալ-Խալիլի 

մոտ մենք չենք գտնում հարֆի ձևակերպում: Գրական 

արաբերենում հարֆին կարող են վերագրվել հետևյալ 

հատկանիշները12՝ 

 վերջնական միավոր, որն առանձնանում է բառի գծային 

անդամատման արդյունքում, 

 վանկաչափական, ձևաբանական ու բառակազմական 

համակարգերի միավոր, 

 արաբական տեքստի ցանկացած մաս, որն ունի 

լեզվաբանական գործառույթ (բառ, ձևույթ), 

 լեզվաբանական միավորների որոշակի խումբ, 

 խոսքի մաս, որը չի հանդիսանում անուն կամ բայ։ 

                                                                                                                                
որոնք տարբերվում են բառերի ու վանկերի շեշտադրումներով՝ ընդգծելու այս 

կամ այն իմաստը: Ուստի, եթե հարֆը համարվում է ընթերցման տարբերակ, 

ստացվում է, որ միաժամանակ այն բացատրության տեսակ է, այսինքն՝ 

հասկանալ Ղուրանի հարֆը՝ նշանակում է հետևել օրենքի տառին: 
12  Samvel Karabekyan, “Ḥarf”, in: Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, 

Managing Editors Online Edition: Lutz Edzard, Rudolf de Jong. 2011, էջ 236-239 
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Ստորև ներկայացրել ենք ալ-Խալիլ իբն Ահմադի 

աշխատության մեջ «հարֆ» տերմինի կիրառումները՝ 

համապատասխան մեկնաբանություններով: Արաբերենի 

արմատների դասակարգումն առաջին կարևոր քայլերից է, որ 

արել է ալ-Խալիլը 13 : Նա սկսել է առավել ուժեղ հարֆերից և 

վերջացրել կիսաձայններով: Երբ եռահարֆ արմատում հանդիպել 

են կրկնակ ձևույթներ (երբ երեք հարֆերից վերջին երկուսը նույնն 

են), հեղինակն այդ բայերն անվանել է երկհարֆ14: Դասակարգումն 

ընթացել է հետևյալ կերպ՝ 

 ع ح خ ه غ 

 ق ك 

 ج ش ض 

 س ز ص 

 ط د ت 

 ظ ث ذ 

 ر د ن 

 ف ب م 

 و ا ي ء 

Առաջին հատորում՝ 105-րդ էջում, ցույց տալով ع (այն), ه (հա) 

ևر (ռա) հարֆերի բոլոր հնարավոր տարբերակները՝ նա տալիս է 

հետևյալ ձևակերպումը՝ 

 …“յա” – անհրաժեշտ է, քանի որ արմատական հարֆերից 

մեկն է… 

Նույն հատորի 199-րդ էջում տեսնում ենք հետևյալը. 

 والعركرك: الركب الضخم من أركاب النساء.

 وأصله من الثالثي ولفظه خماسي، إنما هو من العرك فأردف بحرفين.

                                                        
13 Watson, J.C. , The Phonology and Morphology in Arabic, Oxford University Press, 2002, 

pp 3-4 

 ٢١-٨ ص، 2000، القاهرة. العين. السامرائي إبراهيم، المخزومي مهدي14 
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 Շեղատառով նշված է հետյալը. առքռառքա բայի արմատը 

եռահարֆ է, իսկ հնչողությամբ՝ հնգահարֆ, քանի որ նրան 

ավելացել են երկու հարֆեր: Նույն բացատրությունը մենք 

հանդիպում ենք 310 էջում, որտեղ բացատրվում է عصبصب բայը: 

 Երկրորդ հատորում՝ 15-րդ էջում, մենք հանդիպում ենք 

բաղաձայնների կրկնության հերթական օրինակի, 51-րդ էջում՝ 

երեք արմատային հարֆեր ձևակերպմանը: 

 Հայտնի է, որ արաբերենի բայերն ունենում են 

կաղապարներ: Դրանք սեմական լեզուներին հատուկ բայաձևեր 

են, որոնք փոխում են բայարմատի առաջնային նշանակությունը 

քանակապես, որակապես կամ ուղղորդմամբ ու կարգավիճակով15: 

Եռահարֆ բայը կարող է ունենալ մինչև 15 կաղապար: 210-րդ 

էջում հանդիպում ենք հնգահարֆ կաղապարին: 

 Թասկիլ հարֆեյն՝ կրկնապատկում, երբ հարֆի վրա դրվում 

է կրկնապատիկի նշանը՝ շադդա: Այն դրվում է վերևի մասում, եթե 

տվյալ հարֆն ունի ա (ֆաթհա) կամ ու (դամմա) ձայնավոր, և 

ներքևի մասում, եթե ձայնավորը ի (քասրա) է 16 : 259-րդ էջում 

հանդիպում ենք հարֆ մութահարրիք 17  և հարֆ սաքին 18 

արտահայտությունները: 270-րդ էջում, որտեղ բերվում է երկու 

թույլ հարֆերից բաղկացած եռահարֆ կապակցությունը, կրկին 

տրվում է նույն ձևակերպումը19: 

…հարֆը փաթաթվում է հարֆին… այսինքն՝ երկու թույլ 

հարֆ՝ եռահարֆ արմատի մեջ (էջ 273): 286 էջում բացատրվում է 

                                                        
15 Юшманов, Н.М. Грамматика литературного арабского языка (под редакцией и с 

предисловием И.Ю. Крачковского), СПб. 1999, էջ 23 
16 Ковалёв А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка, М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1998. — 751 с. 
17 Արաբերեն՝– حرف متحرك – շարժական հարֆ 

18 Արաբերեն՝– حرف ساكن – լուռ հարֆ 

19 Արաբերեն՝– أفعال لفيفة – փաթաթված, ծալված 
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 բայը, որտեղ հանդիպում ենք հուրուֆ ալ-զալկ (սահուն دعشق

բաղաձայններ կամ ձայնորդներ)՝ ռ, լ, մ, ն և հուրուֆ ալ-շաֆավիյա 

եզրույթներին (շրթնային բաղաձայններ կամ պայթականներ)՝ մ, ֆ, 

բ: Հարֆ եզրույթը կիրառվում է 310-311, 314 և 316 էջերում՝ 

ձևաբանական ու հնչյունաբանական իմաստով: 326 էջում 

դարձյալ հանդիպում ենք ձայնորդներին: 

Արմատային հարֆի բացատրությունը և եզրույթի 

կիրառումը առկա է նաև այլ հատորներում: Սկսելով որևէ 

գլուխ՝ ալ-Խալիլն այն վերնագրում է «հարֆ» և նշում անունը: 

Երկրորդ շեղատառ տեքստը՝أصلية الحروف, կրկին նշանակում է 

արմատական հարֆ: Հնչյունաբանության տեսանկյունից առավել 

հետաքրքիր է 120-րդ էջի գրառումը (հարֆերի համընկնում أشباه

 ՝(الحروف

أشباه يروي الخطأ عن قراءة الصحف بوالصحفي: المصحف، وهو الذي 

 .الحروف

 Երրորդ հատորի 210-րդ էջում հանդիպում է հարֆի 

բացատրությունը` 

 حرف: الحرف من حروف الهجاء

 Հարֆ` այբուբենի հարֆերից մեկը: 

 وكل كلمة بنيت أداة عارية في الكالم لتفرقة

 Յուրաքանչյուր բառ բաղկացած է առանձին հարֆերից: 

( وهل وبل 1ني تسمى حرفا، وإن كان بناؤها بحرفين أو أكثر مثل حتى )المعا

 ولعل

Իմաստը նույնպես թարգմանվում է որպես հարֆ20: 

وكل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمى حرفا، يقال: يقرأ هذا الحرف في 

 قراءته.حرف ابن مسعود أي في 

                                                        
20 Այլ կերպ ասած՝ հարֆը բառի իմաստն է։ 
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 Յուրաքանչյուր հարց, որը մենք կարդում ենք Ղուրանից, 

կոչվում է հարֆ. Ասում են`մենք կարդում ենք այս հարֆը իբն 

Մասուդի բառում(հարֆ), այսինքն` ըստ իր ընթերցաձևի21:  

 .وحرف السفينة: جانب شقها

 Նավի հարֆ` իր կողային հատվածը: 

 .والحرف: حب كالخردل، والحبة منه حرفة

 Հարֆ`մանանեխի հատիկը կոչվում է հարֆ։ 

 Այսինքն` քերականական իմաստին զուգահեռ հարֆը ունի 

նաև կենցաղային նշանակություն, որտեղ նկատում ենք, որ այն 

ինչ-որ բանի մասն է: 280-րդ էջում` طه արական անունը 

բացատրելիս, հեղինակն ասում է, որ անունը կարող է գրվել նաև 

 տեսքով, այսինքն` ավելացվում են երկու հարֆեր: Այլ կերպ طاها

ասած՝ ալ-Խալիլն ալիֆը հարֆ է համարում: 352-րդ էջին 

հերթական անգամ հանդիպում ենք ձայնավորներ եզրույթը 

 الحروف Բացի այդ, նույն պարբերությունում կա նաև :(الحروف اللينة)

 ճիշտ հարֆեր: Դրանք այն հարֆերն են, որոնք ունեն – الصحاح

ամբողջական բաղաձայն (կիսաձայն են համարվում ي أ և و 

հարֆերը, որոնք կոչվում են թույլ):  

Երրորդ հատորում կան նաև մի քանի այլ հիշատակումներ 

հարֆի` որպես հնչյունական միավորի մասին: Չորրորդ 

հատորում` 17-րդ էջում, մենք հանդիպում ենք համզայի 

բացատրությանը, որտեղ նույնպես տեսնում ենք «հարֆ» եզրույթը:  

Հարֆ, սարֆ (խոնարհում) և սաութ (ձայն)` 

 ثالثة أشياء: الحرف والصرف والصوت

                                                        
21  Հարֆը որպես բառ` օգտագործվում է նաև այլ քերականների, օրինակ` 

Զամախշարիի մոտ։ 
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Կարելի է հեռացնել հարֆը և կմնա սարֆ և սաութ, և 

հնարավոր է նաև հեռացնել հարֆը սարֆի հետ ու կմնա ձայնը 

(312)` 

قوا وربما ألقوا الحرف وأبقوا الصرف والصوت، وربما ألقوا الحرف بصرفها وأب

 الصوت
Հինգերորդ հատորում մենք հանդիպում ենք ուսումնասիրվող 

եզրույթը, որը կիրառվում է ձևաբանական տեսանկյունից, բայց 

արդեն ութերորդ հատորի 51-րդ էջում հարֆը գործածվում է 

որպես «ձայն»` 

 جرس الحرف: نغمة الصوت 

 Հարֆի հնչողություն` ձայնի երաժշտություն 

وف الثالثة الجوف ال صوت لها وال جرس، وهي الواو والياء وااللف والحر 

 اللينة

 Երեք հարֆեր, որոնք չունեն հնչողություն` վավը, յան ու 

ալիֆն են: 

 Ինչպես նաև չորրորդ, հինգերորդ ու վեցերորդ հատորներում 

ի նկատի է առնվում բառի` հենց վերջին գրույթը: Քանի որ հարֆն 

ունի երեք հնչեղ ձայնանիշներ և մեկ խուլ, նշանակում է, որ 

բառերը` անունները, բայերն ու մասնիկները, կարող են ունենալ 

նմանատիպ վերջավորություններ: Օրինակ՝ անունների 

հայցական հոլովն ունի նույն «ա» վերջավորությունը, ինչ ունեն 

բայերը պայմանական եղանակում: Համապատասխանաբար, կան 

որոշակի բառեր, որոնցից հետո բառը փոխում է 

վերջավորությունը: Արաբերենում «նասբ» են կոչվում 

միաժամանակ հայցական հոլովում դրված բառի վերջին հարֆը և 

մասնիկը, որից հետո բառը դրվել է հայցական հոլովով: Կախված 

ձայնանիշների 4 տեսակներից` այդպիսի հարֆերը ևս կարող են 

լինել չորսը` ռաֆ’ (ու), նասբ (ա), ջառ (ի) և ջազմ (սուքուն): 

Նախադասությունները կազմված են հարֆերից, նման մտքի 

մենք հանդիպում ենք վեցերորդ հատորի 143-րդ էջում: Հարկ է նշել, 
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որ արդեն երկրորդ անգամ ենք հանդիպում հարֆի` որպես բառի 

նշանակությանը: Հարֆը նշանակում է նաև մաս, օրինակ՝ Ջաբին` 

ճակատի այն մասը, որը… 

107-րդ էջում, երբ տրվում է صتم կոչվող հարֆերի 

բացատրությունը, կարդում ենք`այն հարֆերը, որոնք չեն 

համարվում ձայնորդներ, կոչվում են «սաթմ» 

 الحروف الصتم: التي ليست من الحلق

Ակնհայտ է, որ կիրառելով եզրույթներ` հեղինակը ի նկատի է 

ունեցել վանկաչափական նվազագույն միավոր հասկացությունը: 

127-րդ էջում մենք հերթական անգամ հանդիպում ենք  أحرف

تحركةم  –«ահրուֆ մութահարրիքա» արտահայտությանը՝ ձայնանիշ 

կրող հարֆեր (հարաքա` ա, ու, ի): Հետևաբար, զրոյական 

ձայնանիշ ունեցող հարֆերը (կամ որ նույնն է` ձայնանիշ չունեցող 

հարֆերը) – أحرف ساكنة – «ահրուֆ սաքինա» սուքունով հարֆեր: 

Ութերորդ հատորի 165-րդ էջում արդեն երրորդ անգամ 

հանդիպում ենք` 

 الساق اليابس من قدم حرفظنب: 

Պոչ` առաջնորդող չորացած մաս (որն աճում է ) ոտքերից 

Ինչպես նաև, վանկաչափական նվազագույն միավորի 

իմաստով, որը կիրառվում է բառավերջում (տես վերը), եզրույթի 

կիրառումը հանդիպում ենք 207 էջում` 

كالم العرب شئ يكون اعرابه على حرفين غير سبع كلمات وهن:  وليس في

 ذو، وفو، وأخو، وحمو، وامرء وابنم

Արաբերենում չկան բառեր, որոնց փոփոխությունները 

ազդեին երկու հարֆի վրա միաժամանակ, բացի այս յոթ բառերից` 

 :ذو، وفو، وأخو، وحمو، وامرء وابن

Ինչպես հայտնի է, արաբերենի անունների ուղղական հոլովն 

ունի ու վերջավորությունը (ուն` եթե անորոշ է), սեռականը` ի (ին), 

հայցականը` ա (ան): Հինգ անուններին հեղինակն ավելացնում է 
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ևս երկուսը`امرء ابنم: Հերթական անգամ ստացվում է շփոթություն 

ալիֆի հետ, որն այստեղ, ամենայն հավանականությամբ, չի 

համարվում ալիֆ, քանի որ չի արտասանվում: 209, 218, 268, 298, 

319 և 321 էջերում կարելի է տեսնել, թե ինչպես է հեղինակը, բառը 

բաժանելով հատվածների, դրանք հարֆեր անվանում: Հետաքրքիր 

դեպքի ենք հանդիպում 396 էջում՝ 

 النون: حرف فيه نونان

Նուն` հարֆ, որի ներսում կա երկու նուն: Այսինքն` Նուն 

հարֆի ամբողջական անունն է` Նունուն: Այդ երևույթը հայտնի է 

թանվին անունով: 

 Հաստատուն թանվին (al-tanwin tamakkun), որն 

ընդգծում է անունը։ 

 Անորոշության թանվին (al-tanwin tankir), որը հատուկ 

անունների համար է: 

 Կոմպենսացնող թանվին (al-tanwin 'iwad), որը թույլ 

հարֆով ավարտվող արմատների համար է: 

 Համապատասխանող թանվին (al-tanwin muqabala), 

որը ցույց է տալիս իգական անուններ: 

Ալ-Խալիլի մոտ՝ 397, 398 և 406 էջերում, կարելի է նորից 

տեսնել ուսումնասիրվող եզրույթը և դրա կիրառումը 

հնչյունաբանական տեսանկյունից: Վերջին հիշատակումը 437 

էջում է, որտեղ նշվում է թույլ հարֆերի մասին, որոնց թվին է 

դասվում նաև համզան: 

Սույն աշխատանքն ուսումնասիրելիս կարելի է կատարել 

հետևյալ եզրահանգումները՝ 

1. «Հարֆ» եզրույթի ուսումնասիրության արդյունքը ցույց է 

տալիս մի քանի տարբեր իմաստներ, որոնց հիմքերը հասնում են 

վաղ միջնադար՝ արաբական քերականության առաջացման 



ՀԱՐՖԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿ... 
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շրջան: Հնարավոր է տեսնել, որ հարֆը համարվում է մաս՝ խոսքի 

մաս, նախադասության մաս՝ բառ, բառի մաս՝ տառ-հնչյուն: 

2. Լեզվաբանության գլոբալ զարգացման պայմաններում 

կարելի է ընդունել ընդհանուր եզրույթներ, որոնք կիրառելի են 

բոլոր լեզուների համար՝ միաժամանակ նշելով տվյալ 

լեզվաբանական ավանդույթին համապատասխան եզրույթը: Դա 

անհրաժեշտ է լեզվակիրների ու լեզուն ուսումնասիրողների միջև 

փոխըմբռնում սահմանելու և լեզուն հեշտ յուրացնելու համար: 
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The Arabic linguistic tradition began in the end of 7
th
 and in the 

beginning of 8
th
 century. It was the peak of Arab Caliphate, which existed 

in the territory of Middle East with the capital of Baghdad. The first 

linguists were not only Arabs, but indigenious inhabitants of the Caliphate 

as well. The linguistic schools were called after the cities, where they 

established in. Among them more famous were Basra and Kufa schools by the 

head of the founders al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi and Abu Jafaar 

Muhammad al-Ruasi. Al-Khalil ibn Ahmad is known with his book “Kitab al-

Ayn”, where he first used the term of harf as a prosodic minimum unit. 

There are two main notions about the term nowadays: the western schools 

interprete it as a letter or a character, while the eastern ones prove about the 

uniqueness of the term without translation. In order to understand the meaning 

of the term, we need to check the first sources, where that term is used. 
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Арабская лингвистическая традиция начала развиваться в 

конце 7-го и в начале 8-го века. Это было пиком рассвета 

Арабского халифата, который существовал на территории 

Ближнего Востока, со столицей Багдад. Первые языковеды были 

не только арабами, но и коренными жителями Халифата. 

Лингвистические школы назывались именами городов, в которых 

они были основаны. Среди них более известны Басрийская и 

Куфийская школы, во главе грамматистов аль-Халиля ибн 

Ахмада аль-Фарахиди и Абу Джафар Мухаммад аль-Руаси. Аль-

Халиль ибн Ахмад известен своей книгой “Китаб аль-Айн”, где 

впервые употребляется термин харф в качестве минимального 

слогогого компонента. 

В новое время есть две основные направления с точки зрения 

применения этого термина: на западе его интерпретируют как 

букву или знак, а в восточной школе, ссылаясь на уникальность 

термина, его не переводят. Для того, чтобы понять смысл 

термина, следует посмотреть, в первых источниках как он 

употребляется. 
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