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մեկնաբանողների`մուֆասսիռների1՝ տեքստի ըմռնմանն ուղղված 

մոտեցման հետ2։ Զեղչված դիրքը վերականգնելիս կարևորվել է ոչ 

միայն նախադասության կառուցվածքից բխող 

վերականգնելիությունը, այլև հաղորդակիցների՝ հենքային 

իմացական դաշտով ապահովվող վերականգնելիությունը: Այն 

ենթադրում է համապատասխան համատեքստ, որի 

առկայությունն անհրաժեշտություն է զեղչման համար, քանի որ 

այլ կերպ անհնար կլինի հասկանալ տվյալ նախադասության կամ 

արտահայտության իմաստն ամբողջությամբ։ Ընթերցողը կամ 

լսողը մտովի վերականգնում է զեղչում պարունակող հատվածը, 

երբեմն առանձին բառով, երբեմն էլ՝ մի ամբողջ նախադասությամբ, 

ինչն էլ զեղչումը դարձնում է ոճական կարևորագույն մեթոդ` սեղմ 

բառաքանակով լայն իմաստ արտահայտելու միջոց3։  

Զեղչումն արաբերենում նկարագրվում է մի քանի 

եզրույթներով։ Դրանցից ամենատարածվածը և դեպքերը 

նկարագրելու առումով ամենաընդհանուրը, որը կիրառվում է և՛ 

քերականների, և՛ հռետորաբանների կողմից, Èaḏf եզրույթն է, որի 

առանցքում երեք հասկացություններ են` կտրում (qaṭ‘un), հանում 

(’isqāṭun), և պոկում (qaṭafun)4։ Ղուրանի մեկնաբանություններում՝ 

թաֆսիռներում, զեղչումը երբեմն ներկայացվում է որպես իմաստի 

փոխակերպում իրականից (haqīqa) փոխաբերականի (majāz)5։ 

Վերջինս տարբեր հեղինակների կողմից տարակերպ է 

                                                        
1  Արաբերեն َفسَّر  [fassara] մեկնաբանել, բացատրել բայից կազմված 

դերբայ՝մեկնաբանող։ 
2 Zaid Alamiri, Peter Mickan, Ellipsis in the Quranic Story of Joseph: A Textual View. The 

Buckingham Journal of Language and Linguistics, 2013, Volume 6., p.62 
 نقد و کريم قرآن در فعل حذف بالغى اسرار. سميه ينبرز حسن، هفتادر رضايي ،مجيد معارف 3

 .11 هشمار دوره، ،1931 زمستان و پاييز حديث و قرآن پژوهشنامه. آن فارسى هاي ترجمه
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/75413911101.pdf 

4
 11-93. بيروت، من غير تاريخ. ص.3ابن منظور. لسان العرب. م. 

5 Մաջազ – այլաբանություն, փոխաբերություն, մետաֆորա։ 
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մեկնաբանվել։ Մուհամմադի զինակիցներից Աբու Ուբայդան (583-

639 թթ․) քննել է majāz հասկացությունն իր Majāz al-Qur'ān 

(Այլաբանությունը Ղուրանում) աշխատության մեջ։ Ըստ նրա, 

majāz-ը լեզվի արտահայտչաձև է, ոճերի (uslūb) դրսևորման միջոց, 

որոնցից մեկը Èaḏf–ն է: Օրինակ՝ Was’al al-qarya (հարցրու գյուղին) 

այաթը (Ղուրան, 12։82) նա բացատրում է դրա փոխաբերական 

նշանակությամբ՝ «հարցրու գյուղին» նշանակում է «հարցրու գյուղի 

մարդկանց»6։ Ղուրանի առաջին մեկնաբան-քերականագետներից 

Ալ-Ֆառռան (761-822 թթ․) նման իրավիճակներում օգտագործել է 

tajawwaza (փոխաբերաբար արտահայտել) բայը։ Famā rabihat 

tijāratuhum (նրանց առևտուրը շահույթ չունեցավ) այաթը (Ղուրան, 

2։16) մեկնաբանելիս նա նշում է, որ թեև վաճառականն է, որ 

շահույթ է ստանում, այնուամենայնիվ, այդ բառի 

բացակայությունը չի խանգարում նախադասության իմաստի 

ընկալմանը7։ 

Թեև majāz հասկացությունը զեղչումը մեկանաբանելու 

առավելապես հռետորաբանական միջոց է, սակայն կիրառվել է 

նաև քերականագետների կողմից։ Օրինակ՝ Ղուրանն 

ուսումնասիրողներից Ալ-Զարկաշին (1344-1392 թթ ․ ) զեղչումը 

համարում է majāz-ի առանձին տեսակ` ի թիվս լեզվական majāz-ի 

 8։(الزيادة) և հավելման )المجاز العقلي(  մտավոր majāz-ի ,)المجاز اللغوي(

Որոշ հեղինակներ գտնում են, որ զեղչումը majāz չէ, 

մասնավորապես` 11-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից Իմամ 

ալ-Հարամեյնի (մահ․ 1085 թ․) կարծիքով զեղչումը չի կարող majāz 

համարվել, քանի որ վերջինս բառի կամ արտահայտության 

                                                        
6
  14، مكتبة الخناجي، القتهرة، دون تاريخ، ص 1، مجاز القرآن، ج معمر بن المثنى أبو عبيدة 
7
  11-11،  ص 1399، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 1ابو زكريا الفراء، معاني القرآن، ج  
8
بيروت، من غير -. جيدة9في علوم القرآن.م. ، البرهان إلمام بدر الدين دمحم بن عبد هلال الزركشي  

 101-109ص.  .تاريخ 



ՀԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿՑՎԱԾ ԱՆՎԱՆ ԶԵՂՉՈՒՄԸ... 

 

31 

կիրառումն է ոչ իր տեղում, իսկ Սիբավեյհիի հետևորդները 

գտնում են, որ majāz է համարվում միայն հատկացուցչի սղումը9։ 

Աբդ ալ-Կահիր Ալ-Ջուրջանին (մահ. 1078 թ․) նշում է, որ զեղչումը, 

եթե չի ուղեկցվում հաջորդող միավորի թեքման փոփոխությամբ, 

չի կարող համարվել majāz10: Այս հակասությունները երբեմն թույլ 

չեն տալիս միօրինակ մոտեցում ձևավորել զեղչման 

դրսևորումների վերաբերյալ, ինչը կարելի է տեսնել հարակցական 

մասնիկների զեղչման օրինակով, երբ վերջիններիս 

բացակայութունը թեև առաջացնում է հաջորդող միավորի թեքման 

փոփոխություն, այնուամենայնիվ, նկարագրվում է ոչ թե  majāz, այլ 

Èaḏf եզրույթով։ 

Հարակցական մասնիկների կամ նախդիրների զեղչումն 

արաբերենում հնարավոր է նախդրավոր խնդիր պահանջող 

բայերի դեպքում, ընդ որում, եթե բայերին հաջորդում են "an և 

"anna մասնիկները (  مصدر مؤول) 11, նախդիրները կարող են զեղչվել 

կամ կցվել վերջիններին, իսկ եթե կիրառվում են այդ բայերի 

բայանունները, ապա մասնիկների զեղչումը թույլատրելի չէ12։  

Ղուրանում հարակացական մասնիկների զեղչման բազմաթիվ 

դեպքեր կան, որոնց մեկնաբանությունը միանշանակ չէ՝ հաշվի 

առնելով որոշ բայերի՝ և՛ նախդիրով, և՛ առանց նախդիրի լրացում 

պահանջելու հնարավորությունը։ Ստորև ներկայացվում են այն 

դեպքերը, որոնցում հարակցական մասնիկի զեղչումն առավել 

                                                        
9 Նշվ․աշխ․, էջ 103 
10 Rahman Y., Ellipsis in the Qur’an: A Study of Ibn Qutayba’s Ta’wil Mushkil al-Qur’ān, 

Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’ān, ed. by J. Boullata, Curzon press 

2000, p. 278 

11 Համարժեք է հայերենի անորոշ դերբայի որոշյալ առմանը 
12
، 1339طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  

 569-561ص. 
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ընդունելի է։ Սուրաները խմբավորված են ըստ զեղչված 

հարակցական մասնիկի․ 

 إلى (դեպի) մասնիկի զեղչումը հանդիպում է. 

1) 1-ին սուրայի 6-րդ այաթում. 

َراَط اْلُمْستَِقيمَ    أَْهِدنَا الص ِ

’Ahdinā al-ṣirāṭa al-mustaqīma 

(ուղղորդի՛ր մեզ ճշմարիտ ճանապարհով) 

إلى  բայը պահանջում է (ուղղորդել) أهدى  նախդիրով լրացում, 

որը չի զեղչվել, օրինակ, 42-րդ սուրայի 52-րդ այաթում. 

 ِصراٍط ُمْستَقيمٍ  إلىإِنََّك َلتَْهِدى و

wa ’innaka latahdī ’ilā ṣirāṭin mustaqīmin 

(իսկապես դու ուղղորդում ես դեպի ճշմարիտ ճանապարհ) 

17-րդ սուրայի 9-րդ այաթում նույն բային հաջորդում է   ل

նախդիրը. 

 يَْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَوُم ... إِنَّ َهذَا اْلقُْرآنَ  

Inna haḏā al-quraāna yahdī lillatī hiya ’aqwamu.  

(իսկապես այս Ղուրանն ուղղորդում է դեպի այն, ինչն ավելի 

ուղիղ է) 

2) 20-րդ սուրայի 21-րդ այաթում․ 

 ِسيَرتَِها األَولَى( إِلَى... َسنُِعيدُها ِسيَرتََها األُولَى. )... 

Sanu‘īduhā sīratahā al-’ūla. (… ’ila sīratahā al-’ūla) 

(մենք այն կվերադարձնենք իր նախկին տեսքին) 

 ب (-ով) մասնիկի զեղչումը հանդիպում է․ 

1) 2-րդ սուրայի 67-րդ այաթում․ 

َ يَأُْمُرُكْم أَن تَْذَبُحوا بََقَرة  ...   (ن تَْذَبُحوا َبقََرة  أ  ب )...إِنَّ اَّللَّ

’Inna allaha ya’murukum ’an taḏbaḥū baqaratan (bi’an taḏbaḥū 

baqaratan) 
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(իսկապես Ալլահը հրամայում է ձեզ կով մորթել) 

2) 3-րդ սուրայի 39-րդ այաթում. 

ُرَك... )...  أَنَّ هللاَ بفَنَادَتْهُ الَماَلئَِكةُ َوُهَو قَاِئٌم يَُصل ِى فِي الِمْحَراِب أَنَّ هللاَ يَُبش ِ

ُرَك(  يُبَش ِ

Fanādathu al-malā’ikatu wahuwa qā’imun yuṣallī fī al-miḥrābi ’anna 

al-laha yubašširuka (bi’anna allaha yubašširuka) 

(և հրեշտակները կանչեցին նրան, երբ նա կանգնած աղոթում 

էր միհրաբում, [առ այն], որ  Ալլահը քեզ բարի լուր է 

պարգևում) 

3) 17-րդ սուրայի 9-րդ այաթում. 

ُر الُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الَصاِلَحاِت أنَّ لَُهم أَْجرا  َكِبيرا ... بأنَّ ... )  . ويُبَش ِ

 لَُهم أَْجرا  َكِبيرا (

Wa yubašširu al-mu’minīna allaḏīna ya‘malūna al-ṣāliḥāt ’anna 

lahum ’ajran kabīran 

(և ավետում է հավատացյալներին, ովքեր բարի գործեր են 

անում, որ նրանց համար մեծ պարգև կա) 

 բայից հետո նախդիրի (ավետել, ուրախ լուր հայտնել) بَشََّر 

կիրառությունը հանդիպում է 4-րդ սուրայի 138-րդ այաթում․ 

ْر الُمنافِقيَن    لَُهْم َعذَابا  أَِليما . بأنَّ بَش ِ

Baššir al-munāfiqīna bi’anna lahum ‘aḏāban ’alīman. 

(ավետի՛ր կեղծավորներին, որ նրանց համար տանջալի 

պատիժ կա) 
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4) Որոշ հեղինակներ ِب մասնիկը զեղչված են համարում  նաև 

20-րդ սուրայի 11-12-րդ այաթներում13. 

 ن ِى أَنَاْ َربَُّك(با  ... نُوِدَى يَاُموَسى * ِإن ِى أَنَاْ َربَُّك. )... 

(...ազդարարվեց՝ ո՜վ Մուսա, իսկապես ես քո Տերն եմ...) 

 

5) 21-րդ սուրայի 20-րդ այաթում. 

 لَّْيِل والنََّهاِر...(بايَُسب ُِحوَن الَّْيَل والنََّهاَر ََل َيْفتُُروَن. )... 

yusabbiḥūna al-layla wal-nahāra walā yafturūna. (… bi-l-layli wal-

nahāri) 

(նրանք փառաբանում են գիշեր ու ցերեկ և չեն հոգնում) 

6) 38-րդ սուրայի 41-րդ այաթում. 

 ن ِيب أ  )...  َواْذُكْر َعْبدَنا أَيُّوَب ِإْذ نادى َربَّهُ أَن ِي َمسَّنَِي الشَّْيطاُن ِبنُْصٍب َوَعذابٍ 

 َمسَّنَِي الشَّْيطاُن بِنُْصٍب َوَعذاٍب(

Waḏkur ʽabdanā ʼayyūba ʼiḏ nāda rabbahu ʼannī massanī aššayṭānu 

binuṣbin wa ʽaḏābin 

(Հիշիր մեր ծառա Այյուբին14։ Ահա նա դիմեց իր Տիրոջը, [թե] 

սատանան դիպչել է ինձ տառապանքով և պատժով։) 

 من (-ից) մասնիկը զեղչված է. 

1) 2-րդ սուրայի 67-րդ այաթում․ 

ن  ... قَاَل أَُعوذُ بِاهللِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن. )...   ِليَن(.أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاهِ  م 

Qāla ’a‘ūḏu billahi ’an ’akūna min al-jāhiliīn (… min ’an ’akūna min 

al-jāhiliīn) 

(Նա ասաց. «Ապավինում եմ Ալլահին [այն բանից], որ չլինեմ 

տգետների շարքում:) 

                                                        
13
مسطفى عبد السالم أبو شادي، الحذف البالغي في القرآن الكريم، مكتبة القرآن، القاهرة،   

 109، ص 1331
14 Այյուբը նույնացվում է աստվածաշնչյան Հոբի հետ։ 
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2) 7-րդ սուրայի 155-րդ այաթում. 

ِميقَاتِنا...  ن  )َواْختَاَر ُموَسى َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجال  ل ِ  قَْوِمِه...( م 

Waxtāra mūsa qaumahu sabʽīna rajulan limīqātina. (Waxtāra mūsa 

min qaumihi …) 

(և Մուսան իր ժողովրդից ընտրեց 70 տղամարդ) 

3) 11-րդ սուրայի 12-րդ, 46-րդ և 47-րդ այաթներում. 

ُق بِِه َصْدُرَك أَْن يَقُولُواْ .... فَلَعَلََّك تَاِرُك بَْعَض َما يُِوَحى إِلَْيَك وضائ

 )...وضائُق بِِه َصْدُرَك ِمْن أَْن يَقُولُواْ...(

Fala‘llaka tāriku ba’ḍa mā yūḥa ’ilayka waḍā’iqu bihi ṣadruka ’an 

yaqūlū… (…waḍā’iqun bihi ṣadruka min ’an yaqūlū…) 

(միգուցե դու թողնես քեզ ներշնչվածի մի մասը, և քո կուրծքը 

նեղված է նրանից, ինչ նրանք ասում են....) 

ن... إِن ِى أَِعُظَك أَْن تَُكوَن ِمَن الَجاِهِليَن. )ِإن ِى أَِعُظَك    أَْن تَُكوَن...( م 

’inni ’a‘iḍuka ’an takūna min al-jāhilīna. (… ’inni ’a‘iḍuka min ’an 

takūna… ) 

(ես հորդորում եմ քեզ, որ չլինես տգետներից) 

أَْن  من ... إَن ِى أَُعوذُ ِبَك أَْن أَْسأََلَك َما لَْيَس ِلى بِِه ِعْلٌم ... )... إَن ِى أَُعوذُ بِكَ 

  أَْسأَلََك...(

’inni ’a‘ūḍu bika ’an ’as’alaka mā laysa lī bihi ‘ilmun. (… 

min ’an ’as’alaka …) 

(ես ապավինում եմ քեզ [այն բանից], որ չհարցնեմ քեզ այն 

մասին, ինչ չգիտեմ) 

4) 44-րդ սուրայի 20-րդ այաթում.  

ن. )... َوإِن ِى ُعْذُت بَِرب ِى َوَرب ُِكْم أَْن تَْرُجُمونِ   (أَْن تَْرُجُمونِ  م 

Wa ’innī ‘uḏtu birabbī wa rabbikom ’an tarjumūnī (… min ’an 

tarjumūnī) 
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(և ես դիմեցի իմ Տիրոջ և ձեր Տիրոջ օգնությանը, որ ինձ 

քարերով չխփեք) 

 

 في (մեջ) մասնիկը զեղչված է. 

1) 2-րդ սուրայի 75-րդ, 130-րդ, 158-րդ և  198-րդ այաթներում. 

 أَن يُْؤِمنُواْ لَُكْم( ف يأَفَتَْطَمعُوَن أَن يُْؤِمنُواْ لَُكْم ... )... 

’afataṭma‘ūna ’an yu’minū lakum. (… fī ‘an yu’minū lakum) 

(մի՞թե դուք ուզում եք, որ նրանք հավատան ձեզ) 

لَِّة إِْبَراِهيَم ِإَلَّ َمن َسِفهَ نَْفَسهُ ... )َمن َسِفهَ   .َنْفِسِه( ف يَوَمْن يَْرَغُب َعن م ِ

Faman yarġabu ‘an millati ’Ibrahīm ’illa man safiha nafsahu (’illa 

man safiha fī nafsihi) 

(իսկ ո՞վ երես կթեքի Իբրահիմի ուսմունքից, բացի նրանից, ով 

հիմար է իր հոգով) 

َف ِبِهَما. )... ...  َف بِهَما( فيفَاَل ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ  أَْن يَُطْو 

Falā junāḥa ‘alayhi ’an yaṭtawwafa bihimā. (… fī ’an yatṭawwafa 

bihimā) 

(նա մեղք չի գործում [այն հարցում], որ պտտվում է այդ 

երկուսի շուրջը) 

ب ُِكْم )... ْيَس َعَلْيُكْم جُ لَ  ن رَّ ب ُِكْم( فِينَاٌح أَْن تَْبتَْغواْ َفْضال  م ِ ن رَّ  أَْن تَْبتَْغواْ َفْضال  م ِ

Laysa ‘alaykum junāḥun ’an tabtaġū faḍlan min rabbikum. (… fī ’an 

tabtaġū faḍlan min rabbikum) 

(չկա ձեզ վրա մեղք, եթե դուք գթություն փնտրեք ձեր Տիրոջից) 

2) 4-րդ սուրայի 127-րդ այաթում ևս զեղչված է  في մասնիկը. 

(  في... َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ ... )َوتَْرَغبُوَن   أَن تَنِكُحوُهنَّ

Watarġabūna ’an tankiḥūhunna. (Watarġabūna fī ’an tankaḥūhunna) 
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(և ցանկանում եք ամուսնանալ նրանց հետ )  

3) 7-րդ սուրայի 143-րդ այաթում զեղչված է في մասնիկը. 

 َمَكانِِه ...(  ف ي... فَإِِن اَستَقَرَّ َمَكانَهُ، َفَسْوَف تََرانِى ... )... فَإِِن اَستَقَرَّ 

Fa’in istaqarra makānahu fasaufa tarānī. (Fa’in istaqarra fī makānihi) 

(և եթե այն հաստատուն մնա իր տեղում, ապա դու ինձ 

կտեսնես) 

4) 9-րդ սուրայի 44-րդ այաթում. 

ان  فيَل يستأذنك الذين يؤمنون باهلل  واليوم اآلخر ان يجاهدوا ... )... 

 يجاهدوا(

Lā yasta’ḍinuka allaḍīna yu’minūna billahi wal-yauma al-āxara ’an 

yujāhidū. (… fī ’an yujāhidū) 

(Քեզանից թույլտվություն չեն վերցնում նրանք, ովքեր 

հավատում են Ալլահին և վերջին օրվան, որպեսզի 

ջանադրաբար պայքարեն) 

 

  عن (մասին, -ից) մասնիկը զեղչված է. 

1) 2-րդ սուրայի, 108-րդ այաթում. 

 سواء السبيل( عنومن يتبدل الكفر باإليمان فقد ضل  سواء السبيل )... فقد ضل  

Wa man yatabaddalu alkufr bi-l-’iymāni faqad ḍalla sawā’a al-sabīli. 

(… faqad ḍalla ‘an siwā’i al-sabīli) 

(ով հավատն անհավատությամբ է փոխարինում, նա շեղվել է 

ուղիղ ճանապարհից) 

 

   ل (համար) մասնիկը զեղչված է.  

1) 2-րդ սուրայի 233-րդ և 258-րդ այաթներում. 

 ْوََلِدُكْم(ل  ْوََلدَُكْم ... )...أَن تَْستَْرِضعُواْ ... َوإِْن أََرْدتُْم أَن تَْستَْرِضعُواْ أَ 
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Wa ’in ’aradtum ’an tastarḍi’ū ’aulādakum. (… ’an tastarḍi’ū 

li’aulādikum) 

(և եթե դուք ուզենաք ստնտու փնտրել ձեր երեխաների համար) 

أ هللاُ اْلُمْلَك ... )... أَلَْم تََر ِإلَى الَِّذى َحاجَّ ِإْبَراهيَم ِفي َرب ِِه أ ْن أَتَاهُ  ْن أَتَاهُ هللاُ ل 

 اْلُمْلَك(

’alam tara ’ila allaḏī ḥājja ’ibrahīma fī rabbihi ‘an ātāhu al-lahu al-

mulka. (… li‘an ātāhu al-lahu al-mulka) 

(մի՞թե չտեսար նրան, ով վիճում էր Իբրահիմի հետ նրա Տիրոջ 

մասին, որովհետև Ալլահը նրան արքայություն էր տվել) 

2) 19-րդ սուրայի 90-91-րդ այաթներում. 

تََكادُ السََّماَواُت َيتَفَطَّْرَن َمْنهُ وتَْنَشقُّ اأْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهد ا  * أَن دََعواْ 

ْحِم َوَلدا . ) ْحِم َولَدا ( ل…ِللرَّ  ْن دََعواْ ِللرَّ

Takādu al-samawātu yatafaṭṭarna minhu watanšaqqu al-’arḍu 

wataxirru al-jibālu haddan ’an da‘awū lil-raḥmi waladan (… li’an 

da‘ū lil-raḥmi waladan) 

(Քիչ է մնում, որ երկինքները ճեղքվեն դրանից, պատռվի 

գետինն ու լեռները փուլ գան, [այն պատճառով], որ նրանք 

Բարեգութին որդի են վերագրել։) 

3) 40-րդ սուրայի 28-րդ այաթում. 

 ...( ... ُ ُ(لأَتَْقتُلُوَن َرُجال  أَْن يَقُوَل َرب َِى اَّللَّ  ن يَقُوَل َرب َِى اَّللَّ

’ataqtulūna rajulan ’an yaqūla rabbi allahu (li’an yaqūla rabbi allahu) 

(մի՞թե դուք մարդ կսպանեք [այն պատճառով] որ նա ասում է՝ 

իմ տերն Ալլահն է) 

4) 68-րդ սուրայի 14-րդ այաթում. 

 ن َكاَن ذَا َماٍل ...(لأَن َكاَن ذَا َماٍل َوبَِنيَن. )

’an kāna ḏā mālin wa banīna. (li’an kāna ḏā mālin …) 
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((որովհետև) նա ունեցվածք և որդիներ ունի) 

5) 80-րդ սուրայի 1-2-րդ այաթներում. 

 َءهُ األَْعَمى(ن َجال  َعبََس َوتََولَّى * أَن َجاَءهُ األَْعَمى. )

‘abasa watawalla ’an jā’ahu al-a‘ma. (li’an jā’ahu al-a‘ma) 

(նա խոժոռվեց և շրջվեց (այն պատճառով), որ նրան մոտեցավ 

կույրը) 

 

 على (վրա) մասնիկը զեղչված է. 

1) 2-րդ սուրայի, 90-րդ, 235-րդ և 267-րդ այաթներում. 

ُ ِمنْ  َل اَّللَّ أَْن  َعلى َفْضِلِه َعلى َمن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه ...) بَْغيا   ... بَْغيا  أَْن يُنَز ِ

)... ُ َل اَّللَّ  يُنَز ِ

Baġyan ’an yunazzila allahu min faḍlihi ‘ala man yašā’u min ‘ibādihi 

(նախանձելով նրան, որ Աստված իր գթասրտությունն 

իջեցնում է իր ծառաներից նրան, ում կամենում է) 

تَْعِزُمواْ ُعْقدَةَ الن َِكاحِ َحتَّى َيْبلُُغ الِكتَاُب أََجلَهُ ... )َوََل تَْعِزُمواْ َعلَى  ... َوََل 

 ُعْقدَةَ الن َِكاحِ...(

Walā ta‘zimū ‘uqdata al-nikāhi ḥatta yabluġu al-kitābu ‘ajalahu. 

(Walā ta‘zimū ‘ala ‘uqdati al-nikāhi …) 

(և մի՛ որոշեք կնքել ամուսնական պայմանագիր, մինչև դրա 

ժամանակը չգա) 

 أَن تُْغِمُضواْ فِيِه( ع ل ىَولَْستُم بِأِخِذيِه إَِلَّ أَن تُْغِمُضواْ فِيِه ... )...إَِلَّ ...  

Wa lastum bi’axiḏīhi ’illa ’an tuġmiḍū fīhi. (… ’illa ‘ala ’an tuġmiḍū 

fīhi) 

(և դուք այն չէիք վերցնի, եթե աչքերդ չփակեիք) 

2) 7-րդ սուրայի 16-րդ այաթում. 

 ِصَراِطَك الَمْستَِقيِم(َعلَى أَلَْقعُدَنَّ لَُهم ِصَراَطَك الَمْستَِقيَم. )... ... 
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La’aqadanna lahum ṣirāṭaka al-mustaqīma (‘ala ṣirāṭika al-

mustaqīma) 

(ես կդարանակալեմ նրանց քո ճշմարիտ ճանապարհին) 

3) 9-րդ սուրայի 5-րդ այաթում․ 

 ُكل ِ َمرَصٍد( علىَواْقعُدُواْ لَُهْم ُكلَّ َمرَصٍد ... )... …

Waq‘udū lahum kulla marṣadin. (… ‘ala kulli marṣadin) 

(դարանակալեք նրանց բոլոր գաղտնի վայրերում) 

4) 10-րդ սուրայի 71-րդ այաթում․ 

 ْمِرُكْم( َعلى... فَأَْجِمعُواْ أَْمَرُكْم ... )... 

Fa’ajmi‘ū ’amrakum. (… ‘ala ’amrikum) 

(...արդ միավորեք ձեր խնդիրը ...) 

Բացի հարակցական մասնիկներից՝ հանդիպում են նաև 

դրանց հարակցված անունների, այլ կերպ ասած՝ հարակցական 

կապակցությունների զեղչման դեպքեր։ Դրանք անհամեմատ 

ավելի քիչ են և կարող են դրսևորվել խիստ որոշակի 

իրավիճակներում։ 

Ղուրանում հարակցական կապակցության զեղչումը 

հանդիպում է մի քանի տարբերակով. 

ա) أفعل կաղապարով կազմված ածականներից հետո, ինչպես․ 

 9-րդ սուրայի 102 այաթում. 

 َخلَُطوا َعَمال  َصاِلحا  َوآَخَر َسي ِئا  ......  

Xalaṭū ‘amalan ṣāliḥan wa’axara šay’an 

(նրանք խառնեցին լավ գործը և մեկ այլ վատը) 

 ,կապակցության զեղչում ب صالح   բառից հետո ենթադրվում է َسي ِئا  

այսինքն՝    َوآَخَر َسي ِئا  ب صالح (wa’axara šay’an bi ṣāliḥin - մեկ այլ վատը 

լավի հետ)։ 
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 20-րդ սուրայի 7-րդ այաթում․ 

رَّ ...   َوأَْخفَى.فَإِنَّهُ يَْعَلُم الس ِ

Fa’innahu ya‘lamu al-sirra wa’axfa 

(նա գիտի գաղտնին և ավելի թաքնվածը) 

Այստեղ ենթադրվում է    ِمن الِسر կապակցության զեղչումը՝ 

رَّ َوأَْخفَى  رأ  فَإِنَّهُ يَْعلَُم الس ِ ن الس   م 

   Fa’innahu ya‘lamu al-sirra wa’axfa min al-sirri 

(նա գիտի գաղտնին և գաղտնիից ավելի թաքնվածը) 

 29-րդ սուրայի 45-րդ այաթում․ 

ِ أَْكبَُر ......   َولَِذْكُر اَّللَّ

Walaḏikru allahi ’akbaru 

(Ալլահի հիշատակումն ավելի մեծ է) 

Այստեղ նկատի է առնվում`    ء ن  ُكلأ  ش ي  ِ أَْكبَُر م   walaḏikru) َولَِذْكُر اَّللَّ

allahi ’akbaru min kulli šay’in) - Ալլահի հիշատակումն ամեն ինչից 

ավելի մեծ է։ 

Ալ-Զամախշարին (1075-1144 թթ․) պնդում է, որ 

նախադասության որևէ հատվածի զեղչման նպատակն 

ավելորդություններից խուսափելն է, և նշված այաթներում 

հարակցական մասնիկով կապակցությունը զեղչվում է նույն կերպ, 

ինչպես, օրինակ, «Նա տվեց» նախադասության մեջ ուղիղ խնդիրը, 

ինչի արդյունքում «տալ» անցողական բայն օգտագործվում է ոչ 

անցողական բայի նման։ Այս դեպքում նա ուղիղ խնդրի դիրքի 

բացակայությունը չի համարում զեղչում։ Նույնպիսի մոտեցում նա 

դրսևորում է ածականի գերադրական աստիճանի կիրառության 

հարցում։ Ըստ նրա, «Գերադրական աստիճանի أفعلل կաղապարն 

ունի երկու իմաստ. առաջինի դեպքում այն կազմում է 
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հատկացուցչային կապակցություն՝ հատկանիշի առավելությամբ 

խմբից առանձնացնելով մեկին, իսկ երկրորդի դեպքում այն 

արտահայտում է բացարձակ հատկանիշ՝ կրկին կազմելով 

հատկացուցչային կապակցություն, սակայն զուտ 

մասնավորեցման նպատակով, ինչպես դրական աստիճանի 

պարագայում, օրինակ՝  النلاق  واألشلأ أعلدَل بنلي ملروان (al-nāqiṣu wal-

’ašajju ’a‘dalā bnī marwān - Արատավորն ու խարանվածը Բանու 

Մարվան ցեղի երկու ամենաարդարն են), կարծես ասում ես. 

«երկու արդարներն են 15»։ 

բ) Որոշիչ երկրորդական նախադասություններում 

անդրադարձ դերանվամբ հարակացական մասնիկով 

կապակցության զեղչում, ինչպես հետևյալ օրինակներում. 

 2-րդ սուրայի 48-րդ այաթում․ 

  ْفس َشْيئا  ...َواتَّقُواْ يَْوما  َلَّ تَْجِزى نَْفٌس َعن نَّ 

Wattaqū yauman lā tajzī nafsun ‘an nafsin šay’an  

(և վախեցեք այն օրվանից, [երբ] հոգին չի հատուցի այլ հոգու 

ոչինչ), որտեղ նկատի է առնվում نفس عن نفس  فيه واتقوا يوما  َل تجزي

 Wattaqū yauman lā tajzī fīhi nafsun ‘an nafsin šay’an - Եվ)  َشْيئا  

վախեցեք այն օրվանից, երբ (բռց.` որում) հոգին չի հատուցի այլ 

հոգու ոչինչ): 

 42-րդ սուրայի 23-րդ այաթում․ 

ُر هللاُ ِعبَادَهُ ...   ذَِلَك الَِّذى يُبَش ِ

ḏalika allaḏī yubašširu allahu ‘ibādahu 

(դա [այն] է, ինչ Աստված ավետում է իր ծառաներին) 

                                                        
15
بيروت، من -. جيدة9، البرهان في علوم القرآن.م. إلمام بدر الدين دمحم بن عبد هلال الزركشي  

 111ص  .غير تاريخ 
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Այս այաթի վերականգնված տարբերակն է՝ به ذلك الِذى يبشر هللا 

 ḏalika allaḏī yubašširu allahu bihi ‘ibādahu - Դա այն է, ինչի) عباده

մասին Աստված ավետում է իր ծառաներին): 

գ) Որոշակի բայերից հետո հարակցական մասնիկով 

կապակցության զեղչում, ինչպիսիք են كفر (չհավատալ) և آمن 

(հավատալ) բայերը, որոնցից հետո հաճախ զեղչվում է باهلل  

(Աստծուն) հարակցական մասնիկով կապակցությունը, ինչպես 

հետևյալ օրինակներում. 

 2-րդ սուրայի 39-րդ և 218-րդ այաթներում․ 

 الَِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ بِأَيَاِتنَا ...وَ 

wallaḏīna kafarū wakaḏḏabū bi’ayātinā 

(նրանք, ովքեր չհավատացին և սուտ համարեցին մեր 

նախանշանները) 

Ամբողջական տարբերակով այն պետք է լիներ  باهللالذين كفروا 

 ,wallaḏīna kafarū billahi wakaḏḏabū bi’ayātinā - նրանք) وكذبوا بآياتنا

ովքեր չհավատացին Աստծուն և սուտ համարեցին մեր 

նախանշանները)։ 

 ِذيَن أََمنُواْ َوالَِّذيَن َهاَجُرواْ ...إِنَّ الَّ  

’inna allaḏīna ’amanū wallaḏīna hājarū 

(Իսկապես նրանք, ովքեր հավատացին և ովքեր գաղթեցին) 

Ենթադրաբար պետք է լիներ  والذين هاجروا باهلل إن الذين آمنوا  (’inna 

allaḏīna ’amanū billahi wallaḏīna hājarū - իսկապես նրանք, ովքեր 

հավատացին Աստծուն և ովքեր գաղթեցին): 
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դ) Երբեմն հարակցական կապակցության զեղչում է 

ենթադրվում որոշակի իրավիճակում՝ համատեքստի 

թելադրանքով, ինչպես, օրինակ, 5-րդ սուրայի 6-րդ այաթում16․ 

اَلةِ   ِسلُواْ ُوُجوَهُكم ... فَاغْ   يا أَيَُّها ال ِذيَن أََمنُواْ ِإذَا قُْمتُم إِلَى الصَّ

Yā ’ayyuha allaḏīna ’amanū ’iḏā qumtum ’ila al-ṣalāti faġsilū 

wujūhakum 

(Ո՜վ դուք, որ հավատացիք, երբ վեր կենաք աղոթքի, լվացեք 

ձեր դեմքերը) 

Համատեքստից ենթադրելի է հետևյալ տարբերակը․ 

 اْغِسلُواْ ُوُجوَهُكم ...للصالة فَ  من المضاجعيا أيها الذين أمنوا إذا قمتم  

Yā ’ayyuha allaḏīna ’amanū ’iḏā qumtum min al-maḍāji‘i ’ila al-ṣalāti 

faġsilū wujūhakum 

(Ո՜վ դուք, որ հավատացիք, երբ վեր կենաք ձեր անկողիններից 

աղոթքի, լվացեք ձեր դեմքերը) 

Թվարկվածները Ղուրանում հարակցական մասնիկի և 

հարակցական մասնիկով կապակցության զեղչման գուցեև ոչ 

բոլոր դեպքերն են, քանի որ վերջիններիս զեղչված լինելը երբեմն 

հարաբերական է և վիճելի։ Այնուամենայնիվ, դրանց 

վերականգնումն անհրաժեշտ գործընթաց է Ղուրանի տեքստի 

որոշ հատվածների ճիշտ ընկալման և թարգմանության համար։ 

                                                        
16 Huda Falib Hassan, Jumanah Shakeeb Muhammad Taqi, Nominal Ellipsis in English & 

Arabic and its Influence on the Translation of the Meaning of Some Selected Qurànic 

Verses, Journal of College of Education for Women, vol. 22(3), 2011, p. 645 
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Случаи эллипсиса, которые встречаются в Коране, были 

изучены и со стороны представителей арабской лингвистической 

традиции как языковое явление, и со стороны риториков, как 

стилистический и риторический метод, причина которого было их 

стремлениие усовершенствовать текст Корана. Для описания 

эллипсиса чаще употреблялся термин Èaḏf. Некоторые авторы 

употребляли термин majāz, считая это явление метафорой. 

Эллипсис предлогов в арабском языке встречается после 

глаголов с предложным дополнением, а эллипсис предложных 

конструкций встречается реже и в очень конкретных ситуациях. В 

Коране случаи эллипсиса предлогов и предложных конструкций 

интересны с точки зрения возможности их анализирования двумя 

аспектами, так как их отсутствие вопрос спорный и принимается 

неоднознчно. Не смотря на это, их восстановление иногда 

необходимо для перевода и полного восприятия смысла некоторых 

аятов. 
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The cases of ellipsis that occur in the Qur’ān were studied both by the 

representatives of the Arabic linguistic tradition as a linguistic phenomenon 

and by rhetoricians as a stylistic and rhetorical method. The reason of it 

was their desire to make the text of the Qur’ān perfect. In order to describe 

ellipsis, the term ḥaḏf was used more often. Some authors used the term 

majāz, considering this phenomenon as a metaphor. 

The ellipsis of prepositions in Arabic comes after verbs with a 

prepositional complement, and the ellipsis of prepositional constructions is 

less common and is possible in very specific situations. In the Qur’ān, the 

cases of ellipsis of prepositions and prepositional constructions are 

interesting from the point of view of the possibility of being analyzed in 

two aspects, since their absence is a controversial issue and is accepted 

unevenly. In spite of this, their restoration is sometimes necessary for the 

translation and full perception of the meaning of some verses. 
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