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Նիկոլայ Գաբրիելյան 
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քերականություն, մասդար, ածական 

 
Որևէ անձի կամ առարկայի հատկանիշի արտահայտումը 

մասդարով (բայանուն) արաբերենի քերականության կարևոր 

խնդիրներից է հանդիսանում մի շարք պատճառներով։ Դրանցից 

են խոսքի լակոնականությունը, միջնադարյան արաբ 

քերականագետների և նոր ժամանակներում արաբ լեզվաբանների 

կողմից երևույթը լայնորեն ուսումնասիրելը, ինչպես նաև 

Ղուրանում այս երևույթի՝ զգալի քանակությամբ առկա լինելու 

հանգամանքը։  

Արաբական լեզվաբանական ավանդույթում մեծ տեղ է 

զբաղեցնում խոսքի լակոնականության երևույթը, այսինքն՝ խոսքն 

ունկնդրին առավել ճշգրիտ հասցնելու համար անհրաժեշտ է, որ 

այն լինի հակիրճ, բայց նպատակաուղղված։ Սա էլ հենց 

մասդարով արտահայտված ածականի առավելություններից է։ Այս 

փաստն առաջինը հիշատակել է 8-9-րդ դարերի քերականագետ, 

ծագումով պարսիկ Իբն Դարասթաուեյհը1, ում միտքն այս հարցի 

                                                        
1

ابن درستويه، تصحيح الفصيح وشرحه، تحقيق د. دمحم بدوي المختون، مراجعة د. رمضان عبد  

 352، ص 8991مية، القاهرة، التواب، المجلس األعلى للشئون اإلسال
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շուրջ փոխանցել է եգիպտացի լեզվաբան Սալահ ալ-Աշիրին, որը 

հավելել է այն հանգամանգը, որ մասդարը թույլ է տալիս 

առարկային հատկանիշ հաղորդել մեկ բառով՝ մի քանիսի 

փոխարեն2։  

Գործնական առումով կարող ենք բերել արաբական 

աղբյուրներում մասդարով արտահայտված ածականի 

ամենատարածված օրինակներից մեկը՝ raǧulun ʿadlun 3  (արդար 

մարդ) ․  այս բառակապակցությունն ավելի կարճ և կոնկրետ է 

արտահայտում տվյալ մարդու ազնիվ լինելը և հակադրվում է 

raǧulun ʿādilun, raǧulun ḏū ʾal-ʿadli կամ raǧulun ṣāḥibu ʾal-ʿadli 

բառակապակցություններին։ Այս լակոնականությունն ավելի 

զգալի է դառնում, երբ մասդարը հատկանիշ է հաղորդում իգական 

սեռի, երկակի կամ հոգնակի թվով դրված բառերին, ինչպես, 

օրինակ, ʾimraʾatun ʿadlun (արդար կին) ձևը ʾimraʾatun ʿādilaṯun, 

ʾimraʾatun ḏāṯu ʾal-ʿadli կամ ʾimraʾatun ṣāḥibaṯu ʾal-ʿadli 

բառակապակցությունների փոխարեն; raǧulāni ʿadlun (երկու 

արդար մարդ) ձևը raǧulāni ʿādilani, raǧulāni ḏuwā ʾal-ʿadli կամ 

raǧulāni ṣāḥibā ʾal-ʿadli բառակապակցությունների փոխարեն, և 

riǧālun ʿadlun (արդար մարդիկ) ձևը riǧālun ʿudūlun, riǧālun ḏawū ʾal-

ʿadli կամ riǧālun ʾaṣḥābu ʾal-ʿadli բառակապակցությունների 

փոխարեն։  

Ինչպես երևում է, եզակի, երկակի կամ հոգնակի թվերով, 

ինչպես նաև արական կամ իգական սեռով հանդես եկող 

գոյականների հատկանիշը մասդարով արտահայտվելու դեպքում 

չի ենթարկվում կառուցվածքային փոփոխությունների, ինչը ևս այս 

                                                        
د. صالح عبد المعز أحمد العشيري، النعت بالمصدر بين السماع والقياس، مجلة كلية اآلداب،  2

  81، ص 3182جامعة بني سويف، إصدار خامس، 
3 Արաբերենի տառադարձումը կատարվել է DIN 31635 տառադարձման 

այբուբենով 
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դեպքում կարևոր պայման է խոսքն ավելի կոնկրետ և 

նպատակաուղղված արտահայտելու համար։  

Արաբերենում մասդարով արտահայտված ածականի 

կիրառման տարածված լինելը մեծ հաշվով կապված է լեզվում 

մասդարի կարևորության հետ։ Թերևս հայտնի է արաբերենի 

քերականական երևույթների քննարկման դարբնոց հանդիսացող 

ներկայիս Իրաքի տարածքում գտնվող Բասրայի և Քուֆայի 

դպրոցների ներկայացուցիչների միջև առկա տարաձայնության 

մասին, մասնավորապես այն հարցում, թե մասդար-բայ զույգում 

ո՞ր բաղադրիչն է առաջնային և գերիշխող մյուսի նկատմամբ։ 

Բասրայի դպրոցի ներկայացուցիչները, ի հակադրություն 

Քուֆայի դպրոցի քերականագետների, պնդում և ընգծում էին 

մասդարի առաջնային լինելը բայի նկատմամբ՝ 

պատճառաբանելով դրա կառուցվածքային պարզությունը և 

ժամանակային սահմանափակվածության բացակայությունը4։ Ըստ 

երևույթին, մասդարի այս երկու կարևոր հատկանիշները, խոսքը 

կրճատ և պարզ ներկայացնելու հետ մեկտեղ, մասդարով 

առարկայի հատկանիշ արտահայտելու պատճառ դարձան։ Այս 

տեսակետը, փաստորեն, այնքան համոզիչ դարձավ արաբերենի 

քերականության շրջանակներում, որ հիմք հանդիսացավ՝ 

մասդարը սահմանելու որպես ամեն ինչի սկիզբը և առաջնայինը 

(ṣād-dal-rāʾ արմատ` ʾaʿla muqaddami qulli šayʾin wa awwaluhu) 5 

մասնավորապես “Lisānu ʾal-ʿarab” («Արաբների լեզուն») 

բառարանում (հեղինակ՝ Իբն Մանզուր, 13-14-րդ դարեր), որն 

արաբական լեզվաբանական մատքի կարևորագույն 

քերականական հուշարձաններից է։ Այս աղբյուրում մասդարի 

                                                        
4

-382ئل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، ص أبو بركات األنباري، اإلنصاف في مسا 
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5

 225ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد الرابع، ص  
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սահմանումը տրված է ընդհանուր կերպով, իսկ Ալ-Խալիլի (8-րդ 

դար) “Kitābu ʾal-ʿayn” («Այն» տառի գիրքը») աշխատությունում 

«մասդար» եզրն արդեն ներկայացվում է քերականական 

համատեքստում՝ բառի հիմք, որից ծագում են բայերը․ ինչպես 

օրինակ՝ ḏahābun (գնալը), samʿun (լսելը), ḥifẓun (պահելը) 

մասդարներից ածանցվում են համապատասխանաբար ḏahaba 

(գնալ), samiʿa (լսել), ḥafiẓa (պահել) բայերը6։ 

Մասդարի՝ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչի հիմք լինելու 

տեսակետը տեղ է գտել մեր ժամանակների լեզվաբանների 

ուսումնասիրություններում, մասնավորապես՝ իրաքցի լեզվաբան 

Աբդ աս-Սաթթար ալ-Ջաուարին նշել է, որ մասդարն ածանցման 

հիմքն է, այսինքն՝ այն հիմքը, որից ածանցվում են բայերը և այլ 

ածանցյալ անունները, ինչպես, օրինակ, հարակատար և 

ենթակայական դերբայի դեր խաղացող, ժամանակ և տեղ ցույց 

տվող անունները (պարագաները)7: 

Խոսելով միջնադարյան արաբ քերականագետների և նոր 

ժամանակների արաբ լեզվաբանների կողմից խնդրի 

ուսումնասիրության մասին՝ հանիպում ենք մեկ կարևոր 

նրբության, ինչը տրամաբանական է՝ ելնելով հենց ժամանակային 

գործոնից։ Միջնադարում ուշադրությունն ավելի շատ դարձվում 

էր ձևին, կառուցվածքին, պակաս չափով՝ իմաստին։ Նոր 

ժամանակներում մոտեցման թիրախն է երևույթի կիրառությունը 

գործնական հարթակում։ 

Սիբաուեյհին (8-րդ դար) և Յունուս իբն Հաբիբը (8-րդ դար) 

խնդիրը ներկայացրել են ավելի շատ բառափոխական 

տեսանկյունից։ Մասնավորապես, Սիբաուեյհին նշել է, որ եթե 

                                                        
الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي،  6

 99سلسلة المعاجم والفهارس، الجزء السابع، ص 
7

، الجزء 22ستار الجواري، الوصف بالمصدر، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد د. عبد ال 

 2، ص 8912الثالث، 
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ածականն արտահայտվում է մասդարով, ապա այն պետք է լինի 

խնդրառական դիրքում, ինչպես օրինակ՝ haḏā ʿarabī qalban (Սա 

մեծահոգի արաբ է։)։ Ի հակադրություն Սիբաուեյհիի՝ Յունուս իբն 

Հաբիբը, ով նախորդել է վերջինիս, գտնում էր, որ մասդարով 

արտահայտվելիս ածականը ստանում է ինքնառական դիրք, նույն 

օրինակի վրա՝ haḏā ʿarabī qalbun (Սա մեծահոգի արաբ է։) կամ haḏā 

ʿarabī maḥḍun (Սա զտարյուն արաբ է։)8։ 

Իբն Ջիննին (9-րդ դար), խոսելով խնդրի մասին, կատարել է 

տարբերակում՝ գտնելով, որ ածականները լինում են երկու 

տեսակի՝ պարզ՝ անվանելով դրանք բացահայտ, կանոնից չշեղվող, 

և ոչ պարզ՝ այս կարգին դասելով մասդարով արտահայտված 

ածականը և ավելացնելով, որ առաջին տեսակի ածականները 

բառափոխության տեսանկյունից ավելի կայուն են, քանի որ թվի և 

սեռի փոփոխության հետ զուգահեռ ևս փոփոխվում են ըստ 

կանոնների9։ 

Տեղափոխելով խնդրի ուսումնասիրությունը նոր 

ժամանակներ՝ ինչպես արդեն նշվեց, շեշտը դրվում էր գործնական, 

մասնավորապես՝ արաբների խոսքում կիրառության վրա։ Այս 

տեսանկյունից իրաքցի մեկ այլ լեզվաբան Ֆադել Քամիլ Մուհսինը, 

հղելով արաբների խոսքը, նշել է, որ նրանք ածականը բազմիցս 

արտահայտել են մասդարով, ինչպես օրինակ՝ huwa raǧulun ʿadlun 

(Նա արդար մարդ է։) կամ huwa raǧulun faḍlun (Նա արժանավոր 

մարդ է։) տարբերակները համապատասխանաբար huwa raǧulun 

ʿādilun և huwa raǧulun ʿfāḍilun ձևերի փոխարեն10։ Մեկ այլ իրաքցի 

լեզվաբան Մահմուդ Արաքը դարձյալ ընդգծել է այն փաստը, որ 

                                                        
 831سيويه، الكتاب، تحقيق عبد السالم هارون، عالم الكتب، بيروت، الجزء الثاني، ص 8 
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 1د. عبد الستار الجواري، الوصف بالمصدر، ص 
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وسي محسن العامري، النعت بين النحويين م. فاضل كامل محسن الموسوي، م. فضيلة عب
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մասդարով ածականն արտահայտելիս վերջինս ստանում է 

հարակատար կամ ենթակայական դերբայի, ինչպես նաև՝ 

որոշակի հատկանիշներով օժտվելու իմաստ11։  

Ածականը մասդարով արտահայտելու հարցում Բասրայի 

դպրոցի ներկայացուցիչների՝ մասդարը բայից առավել 

դիտարկելու փաստարկներին կողմ է արտահայտվել Աբդ աս-

Սաթթար ալ-Ջաուարին՝ նշելով, որ մասդարը, լինելով 

կառուցվածքային առումով պարզ և ժամանակային 

սահմանափակում չունեցող կառույց, ունի հատկանիշ 

արտահայտող իմաստ և այդպիսով ազատում է անուններն 

ավելորդ բաղադրիչներից՝ խոսքը դարձնելով ավելի կոնկրետ՝ 

համեմատություն անցկացնելով այն փաստի հետ, որ բուժզննման 

ժամանակ մարդը հանում է իր զգեստը, որպեսզի զննումը 

կատարվի առավել ճշգրիտ։ Այս դեպքում մասդարն է, որ 

ազատելով առարկան կամ անձին «ավելորդ զգեստից»՝ նշում է 

ավելի ճշգրիտ և կոնկրետ հատկանիշը12։ 

Արդարացիորեն կարող ենք նշել, որ հին և նոր 

ժամանակներում խնդրի ուսումնասիրության կարևոր ազդակ է 

եղել երևույթի զգալի քանակությամբ առկայությունը Ղուրանի 

այաթներում՝ նախադասության մեջ տարբեր պաշտոններ 

զբաղեցնելով։ 

Օրինակ՝ “Āl ʿImrān” («Իմրանի գերդաստան») սուրայի 62-րդ 

այաթում՝ ʾinna haḏā lahuwa al-qašašu al-ḥaqqu (Իսկապես սա 

ճշմարտիտ պատում է:)13․ al-ḥaqqu՝ «ճշմարիտ» իմաստն ունեցող և 

մասդարով արտահայտված ածականը հատկանիշ է հաղորդում 

                                                        
أ.د.م. محمود حمود عراك، التغاير بين المنعوت والنعت الحقيقي في ضوء آراء النحاة، مجلة  11

 889، ص 3182، 85كلية التربية، جامعة واسط، العدد 
12
 2د. عبد الستار الجواري، الوصف بالمصدر، ص  
13
 93، آية القرآن الكريم، آل عمران 
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ʾinna հաստատական և խնդրառական դիրք հաղորդող մասնիկի 

հաղորդող-ստորոգյալի դիրքում գտնվող al-qašašu՝ «պատում» 

իմաստն արտահայտող անվանը։ 

“Yūsuf” (Հովսեփ) սուրայի 18-րդ այաթում՝ wa ǧāʾū ʿala qamīṣihi 

bidamin kaḏibin (Եվ եկան (իրենց հոր մոտ)՝ (բերելով իրենց հետ 

Հովսեփի) կեղծ արյունով վերնաշապիկը:)) 14 , kaḏibin` «կեղծ» 

իմաստն ունեցող և մասդարով արտահայտված ածականը 

հատկանիշ է հաղորդում “bāʾa” հարակցական մասնիկով 

հարակցական դիրքում գտնվող dam (արյուն) անվանը։ 

Իսկ «Al-Baqara» («Կովը») սուրայի 194-րդ այաթում՝ ʾal- šahru 

ʾal-ḥarāmu bi ʾal- šahri ʾal-ḥarāmi wa ʾal-ḥurūmātu qiṣāṣun ((Մարտերի 

համար) արգելված ամիսը՝ (մարտերի համար) արգելված ամսով, և 

արգելքները հատուցում են))15, առաջինը հանդիպող “ʾal-ḥarāmu” 

(արգելված) մասդարով արտահայտված ածականը հատկանիշ է 

հաղորդում գործող ենթակայի պաշտոնում գտնվող “ʾal- šahru” 

(ամիսը) անվանը, իսկ երկրորդը հանդիպող “ʾal-ḥarāmi” 

(արգելված) մասդարով արտահայտված ածականը հատկանիշ է 

հաղորդում “bāʾa” հարակցական մասնիկով հարակցական 

դիրքում գտնվող “ʾal- šahri” (ամիսը) անվանը։ 

Այսպիսով, մասդարով արտահայտված ածականի խնդիրն 

ուսումնասիրությունների բավականին մեծ շարք է անցել, ինչով էլ 

ամրապնդել է թե՛ արաբերենում մասդարի դերը, թե՛ դրա 

կարևորագույն գործառույթներից մեկի բացահայտումը և 

կիրառումը։ 
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The phenomenon of adjective expressing via masdar has a wide 

circulation in the field of Arabic grammar, first of all, from the speech 

laconism aspect. The basis of medieval Arab grammarians’ opinions about 

adjective expressing via masdar can be considered the argument between 

representatives of Basra and Kufa grammar schools about the primary 

component in the masdar-verb pair, when Basra school representatives set the 

insistment that masdar doesn’t have time limitation and is structurally simpler. 

This fact made the expressing of adjective via masdar preferable and 

applicable phenomenon and was emphasized both by medieval Arab 

grammarians and by the representatives of modern Arab linguistics, though 

their studies differed in contents. And the existence of examples of adjective 

expressing via masdar in Quran has become additional stimulus for studying 

the phenomenon in structural and semantic aspects. 

 

ПРОБЛЕМА ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

МАСДАРОМ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Ключевые слова: арабская лингвистическая традиция, арабская 
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Выражение прилагательного с помощью масдара в рамках арабской 

грамматики имеет большое распространение в первую очередь с точки 
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зрения лаконичности. Основой мнений средневековых арабских 

грамматистов по поводу выражения прилагательного масдаром можно 

считать спор представителей грамматических школ Басры и Куфы в 

плане главенствующего компонента в паре масдар-глагол, в частности, 

когда представители басрийской школы приводили факт, что у масдара 

нет временного ограничения, а также он прост в структурном плане: 

именно это утверждение сделало выражение прилагательного масдаром 

приемлемым и применимым явлением, а также был отмечен как 

средневековыми арабскими грамматистами, так и языковедами нового 

времени, хотя их исследования различались в содержательном плане. А 

наличие в большом количестве примеров прилагательных выраженных 

масдаром в Коране стало дополнительным стимулом для изучения этого 

явления как с точки зрения структуры, так и смысла. 
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