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Խադիջե Ահմադ Մեհրաբի1 

 

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ ՂՈՒՐԱՆՈՒՄ. 

ԼԵԶՎԱՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Բանալի բառեր` հավելում, Ղուրան, հարակցական մասնիկ, 

հարակցական կապակցություն, այաթ, սուրա։ 

 

Արաբական քերականության մեջ առավել ընդունված 

ձևակերպմամբ «հավելյալ մասնիկներն» այն մասնիկներն են, որոնց 

ո՛չ առկայությունը, ո՛չ բացակայությունը նախադասության 

իմաստային փոփոխության չի հանգեցնում։ 

Հավելյալ մասնիկների խնդրի ուսումնասիրությունը մշտապես 

քերականագետների հետաքրքրության առարկա է եղել, հատկապես 

Ղուրանի տեքստում դրանց նշանակալի առկայության պատճառով։ 

Արաբ քերականագետները Ղուրանում «հավելյալ մասնիկներ» 

հասկացությանն անդրադարձել են արաբական քերականության 

ձևավորման ամենավաղ փուլից սկսած։ Նրանց շրջանում 

միակարծություն չկար այս երևույթի վերաբերյալ` ոմանք կարծում 

էին, որ այդ մասնիկներն ավելորդ են (zā’ida), ուրիշներն էլ պնդում էին, 

որ դրանք հիմնական են (‘asliyya)։ Քերականագետներից շատերը 

խուսափում էին Ղուրանի տեքստի մասին խոսելիս օգտագործել 

«հավելյալ», «ավելորդ» բառերը, քանի որ խոսքը գնում է Աստծո 

ուղղակի խոսքի մասին, այդ իսկ պատճառով նրանք երևույթն 

անվանում էին տարբեր անուններով։ Բասրայի քերականական 

դպրոցի ներկայացուցիչները գերադասում էին այն անվանել ta’kīd 

(հաստատում, շեշտում) կամ laghū ([շարահյուսական] իմաստ 

չարտահայտող)։ Քուֆայի քերականական դպրոցի 

ներկայացուցիչներն այն անվանում էին sila (կապ) կամ muqham 

(ներմուծված, մտցված)։  

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

իր «Ապացույցը Ղուրանի մասին գիտություններում» մեծածավալ 

աշխատության մեջ այդ մասին ասում է. «[Քերականագետների] մեծ 

մասը կտրականապես հերքում է Աստծո գրքում «ավելորդի, 

հավելյալի» գոյության հնարավորությունը և այդ երևույթն անվանում 

են «հաստատում»։ Կան նաև այնպիսիները, որ այն անվանում են 

                                                 
1 ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, էլ: փոստ՝ 

k_ahmadmehrabi@yahoo.com 
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«կապ», կան նաև այն «ներմուծված» անվանողներ»2։ Չընդունելով, որ 

Ղուրանում Բարձրյալը կարող է ավելորդ բառեր և մասնիկներ 

գործածել, միջնադարյան քերականագետների զգալի մասը գտնում 

էին, որ դրանք ավելորդ չեն և իմաստաբանական ու 

հռետորաբանական առումով դրանց գոյությունն արդարացված է, 

չնայած, որ դրանք չգործածելու պարագայում տվյալ 

նախադասությունը քերականորեն սխալ չի դառնա3։ 

 Քերականագետների շրջանում միակարծություն չկա նաև 

հավելյալ մասնիկների գործառույթի վերաբերյալ։ Ոմանք կարծում են, 

որ դրանց կիրառման նպատակը իմաստային սաստկացումն ու 

հաստատումն է (ta’kīd)4, իսկ ոմանք էլ պնդում են, որ դրանց 

կիրառումը զուտ ոճական նպատակ է հետապնդում։  

Ոչ հավելյալ, հիմնական, առաջնային գործառույթով հանդես 

եկող հարակցական մասնիկների կիրառումը կապված է բայերի կամ 

դրանց ածանցյալ ձևերի հետ։ Օրինակ ذهب زيد إلى السوق (Զեյդը գնաց 

շուկա) նախադասության մեջ إلى السوق (դեպի շուկա) հարակցական 

մասնիկով կապակցությունը կապված է ذهب (գնալ) բայի հետ, ընդ 

որում, նշված կապակցությունը հստակեցնում է գործողության 

ուղղությունը։ 

Հիմնական (أصلي) և հավելյալ հարակցական մասնիկների միջև 

կան ինչպես ընդհանրություններ, այնպես էլ` տարբերություններ։ 

Ընդհանրությունն այն է, որ երկուսն էլ զուտ քերականորեն ազդում են 

հաջորդող անվան վրա` դնելով այն հարակցական բառափոխական 

դիրքով։ Հավելյալ հարակցական մասնիկի պարագայում հաջորդող 

անունը միայն արտասանությամբ է հարակցական դիրքով դրվում` 

շարահյուսորեն զբաղեցնելով կամ ինքնառական, կամ խնդրառական 

դիրք։ Հիմնական հարակցական մասնիկը լրացուցիչ իմաստ է 

հաղորդում նախադասությանը, մինչդեռ հավելյալ հարակցական 

մասնիկը նոր իմաստ չի ավելացնում։  

Ալ-Զարկաշին նշում է, որ Ղուրանում սկզբնապես յոթ հավելյալ 

մասնիկ է առանձնացվել`   إن (եթե), أَن (որ), ال(չ, ոչ), ما (չէ),   ِمن (-ից), الباء (-

ով, հետ, մեջ), الالم (համար), որոնց հետագայում ավելացվել է الكاف-ը 

(նման) և այլ մասնիկներ5։ Նշված մասնիկներից հարակցական են 

չորսը`   ِمن (-ից), الباء (-ով, հետ, մեջ), الالم (համար) և الكاف (նման), որոնց 

                                                 
 .75ص.  .بيروت، من غير تاريخ -. جيدة3م. ، البرهان في علوم القرآن. إمام بدر الدين محمد بن عبد هلال الزركشي 2
 628، ص. 2003الجوزية. المجلّد األّول. دار علم الفوائد.  القيم البن الفوائد بدائع 3

4 մասնավորապես, տես` Զարկաշիի կարծիքը նույն տեղում, Սիբավեյհիի կարծիքը شرح
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հավելյալ լինելը միշտ չէ, որ միանշանակ է ընդունվում 

քերականագետների կողմից՝ հաշվի առնելով որոշ բայերի՝ և՛ 

նախդիրով, և՛ առանց նախդիրի լրացում պահանջելու 

հնարավորությունը։ Ստորև կանդրադառնանք դրանց ըստ 

նախադասության մեջ զբաղեցրած շարահյուսական դիրքի։ 

 

 الباء  
Ընդհանուր առմամբ Ղուրանում այս մասնիկն ավելորդ է 

համարվում 167 դեպքերում, որոնցից. 

- ուղիղ խնդրի դիրքում 25 անգամ (2։31, 2։33, 2։137, 2։148, 

2։194, 2։195, 5։6, 5։59, 5։64, 17։59, 17։59, 19։25, 22։25, 23։20, 24։31, 

38։33, 50։16, 60։1, 60։1, 76։6, 83։28, 94,1, 94։14, 100։4, 100։5), ինչպես 

17։59 այաթում.   ِويفا ياتِ  إاِلَّ تَخ  ِسُل بِاْل   Մենք նախանշաններ ենք)َوما نُر 

ուղարկում միայն վախեցնելու համար), որտեղ يات  (նախանշաններ) اْل 

գոյականը կատարում է  ُِسل  բայական ստորոգյալի (ուղարկում ենք) نُر 

ուղիղ խնդրի գործառույթ, սակայն նրան նախորդում է الباء հավելյալ 

հարակցական մասնիկը, որը` չունենալով որևէ իմաստաբանական 

դերակատարում, զուտ ոճաբանական գործառույթ է իրականացնում` 

ազդելով նաև يات  գոյականի բառափոխական (նախանշաններ) اْل 

դիրքի վրա։ 

- գործող ենթակայի դիրքում 32 անգամ (3։70, 3։79, 3։81, 3։132, 

3։166, 4։6, 4։45, 4։45, 4։50, 4։55, 4։171, 10։129, 13։43, 17։14, 17։17, 

17։65, 17։96, 18։26, 19։38, 21։47, 22։15, 24։43, 25։31, 25։58, 25։59, 29։52, 

33։3, 33։39, 33։48, 41։53, 46։8, 48։28)։ Ընդ որում, դրանցից 27 –ը كفي 

բայից հետո), ինչպես 17։96 այաթում.   َشِهيدا  بَي نِي َوَبي نَُكم  ِ  .Ասա՛) قُل  َكفى بِاّللَّ

«Աստված բավական է որպես վկա իմ և ձեր միջև»), որտեղ هللا-ը 

զբաղեցնում է գործող ենթակայի ինքնառական դիրք, սակայն դրված է 

հարակցական դիրքով, քանի որ նախդրված է ավելորդ  ِب մասնիկով։ 

 ,ժխտական մասնիկի6 ստորոգյալի դիրքում 82 անգամ (2։8 ما -

2։74, 2։85, 2։96, 2։102, 2։140, 2։144, 2։167, 3։99, 5։28, 5։37, 5։43, 6։29, 

6։104, 6։107, 6։132, 6։134, 7։132, 10։53, 10։78, 10։108, 11։29, 11։33, 

11։53, 11։53, 11։83, 11։86, 11։89, 11։91, 11։97, 11։123, 12։17, 12։44, 

12։103, 13։14, 14։17, 14։20, 14։22, 14։22, 15։48, 16։46, 16։71, 22։2, 23։37, 

23։38, 24։47, 26։114, 26։138, 27։81, 27։93, 29։12, 29։22, 30։53, 33։13, 

34։35, 34։37, 35։17, 35։22, 37։58, 37։59, 37։162, 39։41, 39։51, 40։56, 

41։46, 42։6, 42։31, 44։35, 45։32, 50։29, 50։45, 51։54, 52։29, 56։60, 68։2, 

69։41, 70։41, 81։22, 81։24, 81։25, 82։16, 86։14), որից 9 անգամ –  .... ما

                                                 
6 Անվանական նախադասությանը նախորդելիս այս մասնիկը կատարում է նույն 

դերը, ինչ  َلَي س թերի բայը, որի ստորոգյալը դրվում է խնդրառական դիրքով։ 
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ِمنِينَ  ِمنِينَ  `ինչպես 24։47 այաթում ,(ը հավատացյալ չեն...) بِال ُمؤ   َوَما أولئك بِال ُمؤ 

(Դրանք հավատացյալներ չեն), և 8 անգամ -   َوما ... بِغافِل (...-ը անտարբեր 

չէ...), ինչպես 27։93 այաթում` ا تَع َملُون  Եվ ձեր Տերն) َوما َربَُّك بِغافِل   َعمَّ

անտարբեր չէ նրա նկատմամբ, ինչ դուք անում եք)։ Բերված 

օրինակում غافِل–ը զբաղեցնում է َلَي س թերի բայի գործառույթ 

իրականացնող َما ժխտական մասնիկի ստորոգյալի խնդրառական 

դիրք, սակայն դրված է հարակցական դիրքով, քանի որ նախդրված է 

ավելորդ  ِب մասնիկով։ 

 ,թերի բայի ստորոգյալի դիրքում 26 անգամ (2։189, 2։267 ليس -

3։182, 4։123, 5։116, 6։30, 6։53, 6։66, 6։89, 6։122, 7։172, 8։51, 11։81, 

15։20, 22։10, 29։10, 36։81, 39։36, 39։37, 46։32, 46։34, 58։7, 75։40, 88։22, 

93։8, 95։8), որից 3 անգամ (3։182, 8։51, 22։10) لَي َس بـَِظالَّم   ِلل  عَبِيد َ  Եվ) َوأَنَّ َّللاَّ

որ Աստված բռնակալ չէ ծառաների համար)։ Բերված օրինակում َظالَّم 

–ը զբաղեցնում է َلَي س թերի բայի ստորոգյալի խնդրառական դիրք, 

սակայն դրված է հարակցական դիրքով, քանի որ նախդրված է 

հավելյալ  ِب մասնիկով։ 

 لَم  `մասնիկի ստորոգյալի դիրքում 1 անգամ` 46։33 այաթում أنّ  -

تى يَِي ال َمو  َض َولَم  يَع َي بَِخل ِقِهنَّ بِقاِدر   َعلى أَن  يُح  َر  َ الَِّذي َخلََق السَّماواِت َواأل  ا أَنَّ َّللاَّ  Եվ) يََرو 

մի՞թե չտեսան, որ Աստված, ով ստեղծել է երկինքներն ու երկիրը և 

ուժասպառ չի եղել դրանք արարելով, կարող է մեռածին 

կենդանացնել)։ قاِدر-ն այստեղ հանդես է գալիս որպես  َّأَن բայանման 

մասնիկի ստորոգյալ, ուստի պետք է դրվեր խնդրառական դիրքով, 

սակայն այն  ِب ավելորդ նախդրի ազդեցությամբ դրված է 

հարակցական դիրրքով։ 

- կրավորական նախադասության ենթակայի դիրքում 1 անգամ` 

57։13 այաթում`  فَُضِرَب بَي نَُهم  بُِسور  (Եվ նրանց միջև պատ կառուցվեց)։ 

Կրավորական նախադասության ենթական դրվում է ինքնառական 

դիրքով, սակայն բերված օրինակում ُسور-ը հարակցական դիրքով է 

դրվել նախորդող մասնիկի ազդեցությամբ։ 

 

 من մասնիկը 

Ընդհանուր առմամբ Ղուրանում այս մասնիկն ավելորդ է 

համարվում 284 դեպքերում, որոնցից. 

- ուղիղ խնդրի դիրքում 108 անգամ (2։102, 2։102, 2։102, 2։105, 

2։106, 2։125, 2։271, 4։25, 4։64, 5։6, 5։103, 6։91, 6։148, 7։71, 7։94, 7։102, 

8։60, 10։61, 10։61, 10։72, 11։27, 11։101, 12։38, 12։40, 12։51, 12։67, 12։68, 

12։101, 12։101, 12։104, 14։4, 14։21, 14։37, 15։4, 15։19, 15։29, 16։28, 

16։35, 16։35, 16։48, 16։49, 16։61, 17։66, 17։89, 18։54, 19։8, 19։35, 19։98, 

21։25, 21։113, 22։5, 22։23, 22։52, 22։78, 23։91, 24։30, 24։31, 24։43, 25։18, 
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25։57, 26։109, 26։127, 26։145, 26։164, 26։180, 26։208, 28։3, 28։38, 29։12, 

29։42, 29։48, 30։40, 31։19, 33։4, 33։38, 33։52, 34։34, 34։39, 34։44, 34։44, 

35։13, 35։33, 35։41, 35։45, 36։15, 36։28, 36։34, 38։86, 40։49, 42։49, 43։21, 

43։23, 43։48, 46։31, 50։18, 51։42, 51։45, 52։21, 52։23, 56։52, 60։2, 67։3, 

67։3, 67։9, 69։3, 69։8, 76։5), որից 19 անգամ -   ء  ինչպես 6:91 ,ِمن َشي 

այաթում   ء ُ َعلى بََشر  ِمن  َشي   Աստված մարդուն չի իջեցրել) قالُوا ما أَن َزَل َّللاَّ

(որպես հայտնություն – Խ.Ա.Մ.) որևէ բան)։ Բերված օրինակում  ِمن

ء    ,կապակցությունը զբաղեցնում ուղիղ խնդրի խնդրառական դիրք َشي 

 հարակցական մասնիկն այստեղ չունենալով որևէ ِمن

իմաստաբանական դերակատարում, զուտ ոճաբանական գործառույթ 

է իրականացնում` ազդելով նաև   ء  գոյականի բառափոխական َشي 

դիրքի վրա,  

- գործող ենթակայի դիրքում 30 անգամ (5։19, 6։4, 6։59, 7։80, 

9։127, 10։61, 14։38, 15։5, 15։11, 21։2, 21։6, 23։43, 24։21, 26։5, 27։46, 

29։28, 32։3, 35։11, 35։44, 36։30, 36։46, 37։30, 41։47, 41։47, 43։7, 50։38, 

21։52, 57։22, 58։7, 64։11), օրինակ 36։46 այաթում.  ِن   آيَات ن  آيَة   ّمِ  َوَما تَأ تِيِهم ّمِ

(և չի գալիս նրանց (և ոչ մի) նախանշան նախանշաններից), 

- անվանական նախադասության ենթակայի դիրքում  110 

անգամ (2։120, 2։200, 2։270, 3։22, 3։56, 3։62, 3։91, 3։154, 3։192, 4։157, 

5։72, 5։73, 6։38, 6։52, 6։52, 6։69, 6։148, 7։53, 7։59, 7։65, 7։73, 7։85, 7։184, 

8։72, 9։74, 9։91, 9։116, 10։3, 10։27, 10։68, 10։116, 11։6, 11։50, 11։56, 

11։61, 11։79, 11։84, 11։113, 13։11, 13։34, 13։37, 14։21, 14։44, 15։21, 

16։37, 17։44, 17։58 18։5, 18։23, 22։18, 22։71, 23։23, 23։32, 24։40, 24։43, 

26։100, 27։75, 29։22, 29։25, 30։28, 30։29, 32։4, 33։49, 34։22, 34։22, 34։46, 

35։3, 35։24, 35։37, 38։15, 38։54, 38։65, 39։23, 39։36, 39։37, 40։11, 40։18, 

40։33, 40։33, 41։47, 41։48, 42։8, 42։20, 42։31, 42։35, 42։41, 42։44, 42։44, 

42։47, 42։47, 43։20, 45։24, 45։34, 50։6, 50։30, 50։36, 52։8, 53։28 54։15, 

54։47, 54։22, 54։32, 54։40, 54։51, 59։6, 69։47, 84։10, 86։10, 92։19), որից 

14-ական անգամ -   فَما لَهُ ِمن   َوِلّي (չկա նրա համար հովանավոր),  َوما لَُكم  / لهم

 չկա) َوما ِمن  إِله   / َغي ُرهُ  إاِلَّ هللا (չկան ձեզ / նրանց համար օգնողներ) ِمن   ناِصِرينَ 

աստված նրանից / Ալլահից բացի), ինչպես 7։73.  ُه   َغي ُره
ن  إِلََٰ  չկա) َما لَُكم ّمِ

ձեզ համար աստված Նրանից բացի)։  

- առանձնացնող խնդրի դիրքում 15 անգամ (2։211, 2։249, 3։146, 

6։6, 7։4, 19։74, 22։45, 22։48, 29։60, 38։3, 43։6, 47։31, 50։36, 53։26, 65,8), 

որից 9 անգամ`   َوَكم  ِمن և 5 անգամ`   َوَكأَيِّن  ِمن (որքա՜ն...), ինչպես 53։26 

այաթում.  َِوَكم  ِمن  َملَك   فِي السَّماوات (և որքա՜ն հրեշտակ կա երկինքներում) 

 ,թերի բայի ենթակայի դիրքում 9 անգամ (7։39, 11։20, 14։22 كان -

23։91, 27։81, 27։81, 34։21, 38։69, 40։31), ինչպես 28։81 այաթում.  فَما كاَن
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 ِ  Եվ ոչ ոք (բռց.՝ ոչ մի շերտ) չօգնեց նրան) لَهُ ِمن  فِئَة   يَن ُصُرونَهُ ِمن  دُونِ  َّللاَّ

Ալլահից բացի), 

- ժամանակայի պարագայի դիրքում 5 անգամ (6։34, 6։42, 18։31, 

35։44, 40։21), որից 4 անգամ`...ِمن   قَب ل (...-ից առաջ) և 1 անգամ`...ت  ِمن   تَح 

(...ի տակ), ինչպես 6։42 այաթում. َ َسل نا إِلى أَُمم  ِمن  قَب ِلَك  մենք)َولَقَد  أَر 

(մարգարեներ – Խ.Ա.Մ.) ուղարկեցինք ազգերին քեզանից առաջ) 

- կրավորական նախադասության ենթակայի դիրքում 4 անգամ 

(2։105, 6։38, 35։11, 35։36), ինչպես 35։36 այաթում. َوال يَُخفَّ ُف َعن ُهم  ِمن  َعذابِ ها 

(և չեն թեթևացվի նրանց մեղքերը) 

- բացարձակ խնդրի պաշտոնակատարի դիրքում 2 անգամ՝ 

4։113.  ء ونََك ِمن  َشي  فََما  .և 46։26 (և չեն վնասում քեզ որևէ բանով)  َوما يَُضرُّ

ء   عُُهم  َواَل أَب َصاُرُهم  َواَل أَف ئِدَتُُهم مِّ ن َشي  نَىَٰ َعن ُهم  َسم   սակայն ո՛չ նրանց...) أَغ 

լսողությունը, ո՛չ տեսողությունը, ո՛չ էլ սրտերը չփրկեցին նրանց 

փրկությամբ), 

 ...) ما لَها ِمن  قَرار   մասնիկի ենթակայի դիրքում 1 անգամ. 14։26 ما -

այն չունի (բռց. չկա նրա համար) կայունություն)։ 

 

 الم մասնիկը 

Ընդհանուր առմամբ Ղուրանում այս մասնիկն ավելորդ է 

համարվում 56 դեպքերում, որոնցից. 

- ուղիղ խնդրի դիրքում հանդիպում է 54 անգամ (2:30, 2:41, 

2:89, 2:91, 2:97, 2:101, 3:3, 3:50, 3:81, 3:121, 4:26, 4:47, 5:6, 5:41, 5:41, 

5:42, 5:42, 5:46, 5:48, 6:71, 7:154, 7:204, 9:47, 9:112, 10:57, 10:87, 

11:107, 12:5, 12:56, 16:89, 16:121, 18:12, 20։117, 21։78, 21։98, 21։104, 

22:26, 23:4, 23:5, 23:8, 23։32, 27:72, 28։86, 33:53, 35:31, 39:12, 46:30, 

61:6, 61:8, 68:12, 70:16, 71:29, 71:36, 85:16, որից 15 անգամ -  / ٌق ُمَصدِّ

ق ا ِلما  ինչպես 2-91 այաթում ,(հաստատող այն, ինչը) مصدقا  ِلما َوُهَو ال َحقُّ ُمَصدِّ

 ։(Այն ճշմարտությունն է` հաստատող այն, ինչ նրանց հետ է) َمعَُهم  

Բերված օրինակում   ما َمعَُهم (այն, ինչ նրանց հետ է) կապակցությունը 

զբաղեցնում ուղիղ խնդրի խնդրառական դիրք,  ِل հարակցական 

մասնիկն այստեղ չունի որևէ իմաստաբանական դերակատարում, 

 բայական ենթակայի դիրքում 1 անգամ (ինչքա՜ն հեռու է) َهي هاتَ  -

(23։36).  ََهي هاَت َهي هاَت ِلما تُوَعدُون (ինչքա՜ն հեռու է, ինչքա՜ն հեռու է այն, ինչ 

խոստացվում է ձեզ), 

 .բայանման մասնիկի ստորոգյալի դիրքում 1 անգամ (23։70) إنّ  -

 ։(Իսկապես նրանք ստախոսներ են)َوإِنَُّهم  لَكاِذبُونَ 

 

 كاف մասնիկը 
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Այս մասնիկի` Ղուրանի առանձին այաթներում հավելյալ լինելու 

խնդիրը միանշանակորեն չի ընդունվում քեարականագետների 

կողմից` նրանց մի մասը գտնում է, որ այն հավելյալ է, մինչդեռ 

մյուսները գտնում են, որ որևէ այաթում այն հավելյալ չէ։ Ընդհանուր 

առմամբ Ղուրանում այս մասնիկն հավելյալ է համարվում 13 

դեպքերում, որոնցից. 

- 1 անգամ َكالَِّذي (նրա նման, ով) կապակցության մեջ. (2։259).   أَو

يَة  َوِهَي خاِويَةٌ َعلى ُعُروِشها  կամ նա (կամ նրա նման), ով) َكالَِّذي َمرَّ َعلى قَر 

անցավ մի բնակավայրի կողքով, որն ավիրված էր հիմնահատակ),  

- 11 այաթներում (2:17, 2:171, 2:261, 2:265, 3:59, 7:176, 29:41, 

57:20, 59:15, 59:16, 62:5) նախադասության տարբեր անդամենրի 

դիրքում كاف-ը հանդիպում է  َِكَمثَل (բռց.՝ օրինակի նման) 

կապակցության տեսքով, որում քերականագետների մի մասը 

ավելորդ է համարում كاف-ը, մինչդեռ մյուսների կարծիքով ավելորդ է 

կապակցության երկրորդ մասը՝  َِمثَل -ը։  

لَي َس َكِمث ِلِه  .թերի բայի ստորոգյալի դիրքում 1 անգամ (42։11) ليس -

ءٌ   ։(չկա նրա նման ոչինչ...) َشي 

 

Հարակցական մասնիկներն ըստ գործառույթի ավելորդ են 

հետևյալ 16 դիրքերում7. 

1. ուղիղ խնդիր (188 անգամ), 

2. անվանական նախադասության ստորոգյալ (11 անգամ), 

3. անվանական նախադասության ենթակա (110 անգամ), 

 ,ժխտական մասնիկի ստորոգյալ (82 անգամ) ما .4

5. գործող ենթակա (62 անգամ), 

 ,թերի բայի ստորոգյալ (27 անգամ) ليس .6

7. առանձնացնող խնդիր (15 անգամ), 

 ,թերի բայի ենթակա (9 անգամ) كان .8

9. ժամանակի պարագա (5 անգամ), 

10. կրավորական նախադասության ենթակա (5 անգամ), 

11. բացարձակ խնդրի պաշտոնակատար (2 անգամ), 

 ,մասնիկի ստորոգյալ (1 անգամ) أنّ  .12

                                                 
 մասնիկը չի ընդգրկվել ամփոփման մեջ, քանի որ դրա ավելորդ համարվող բոլոր كاف 7

դեպքեը վիճելի են և չեն ընդունվում քերակակնագետների զգալի մասի կոմից։ 
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 ,բայանման մասնիկի ստորոգյալ (1 անգամ) إنّ  .13

 ,բայական ենթակա (1 անգամ) (ինչքա՜ն հեռու է) َهي هاتَ  .14

15. վիճակի պարագա (1 անգամ), 

 ,ժխտական մասնիկի ենթակա (1 անգամ) ما .16

 

Ըստ դիրքերի ավելորդ հարակցական մասնիկները հետևյալն են. 

 

 الباء  

- ուղիղ խնդրի դիրքում 25 անգամ  

- գործող ենթակայի դիրքում 32 անգամ 

  ժխտական մասնիկի8 ստորոգյալի դիրքում 82 անգամ ما -

 թերի բայի ստորոգյալի դիրքում 26 անգամ ليس -

 մասնիկի ստորոգյալի դիրքում 1 անգամ أنّ  -

- կրավորական նախադասության ենթակայի դիրքում 1 անգամ 

 

 من մասնիկը 

- անվանական նախադասության ենթակայի դիրքում  110 

անգամ  

- ուղիղ խնդրի դիրքում 108 անգամ  

- գործող ենթակայի դիրքում 30 անգամ  

- առանձնացնող խնդրի դիրքում 15 անգամ  

  թերի բայի ենթակայի դիրքում 9 անգամ كان -

- ժամանակի պարագայի դիրքում 5 անգամ  

- կրավորական նախադասության ենթակայի դիրքում 4 անգամ  

- բացարձակ խնդրի պաշտոնակատարի դիրքում 2 անգամ 

  ժխտական մասնիկի ենթակայի դիրքում 1 անգամ ما -

 

 الم մասնիկը 

 

- ուղիղ խնդրի դիրքում հանդիպում է 54 անգամ  

  բայական ենթակայի դիրքում 1 անգամ (ինչքա՜ն հեռու է) َهي هاتَ  -

  բայանման մասնիկի ստորոգյալի դիրքում 1 անգամ إنّ  -

 

 كاف մասնիկը 

                                                 
8 Անվանական նախադասությանը նախորդելիս այս մասնիկը կատարում է նույն 

դերը, ինչ  َلَي س թերի բայը, որի ստորոգյալը դրվում է խնդրառական դիրքով։ 
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- անվանական նախադասության ստորոգյալի դիրքում  

11 անգամ  

- առանձնացնող խնդրի դիրքում 1 անգամ  

- վիճակի պարագայի դիրքում 1 անգամ  

  

- Վերոնշյալ ամփոփումն ունի հետևյալ գրաֆիկական 

պատկերումը. 

 

 

Այսպիսով, Ղուրանի տեքստում հավելյալ մասնիկների վերը 

կատարված լեզվավիճակագրական վերլուծությունը ցույց է տալիս 

հետևյալը. 

- Ղուրանում հանդիպում է հարակցական մասնիկների ավելորդ 

լինելու 521 դեպք, 

- առավել հաճախ նման վիճակում հանդես է գալիսمن մասնիկը 

(284 դեպքում), 

- ըստ գործառույթի առավել հաճախ ավելորդ են ուղիղ խնդրի 

դիրքում (188 դեպք)։ 

Այս մասնիկները լրացուցիչ իմաստ չեն հաղորդում 

նախադասությանը, սակայն ազդում են հաջորդող բառի 

բառափոխական դիրքի վրա` դրանք դնելով հարակցական դիրքով։ 

Չնայած դրանք չունեն իմաստաբանական գործառույթ, սակայն 

կարևոր ոճաբանական դեր են կատարում Ղուրանում՝ շեշտելով և 

ընդգծելով հաջորդող բառը։ 
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SUPPLEMENTAL PREPOSITIONS (HURŪF AL-JARR) IN 

QURAN: LINGUO-STATISTICAL ANALYSIS 

 

Khadija Ahmad Mehrabi 

(Summary) 

 

Supplemental prepositions in Arabic grammar are most commonly 

defined as elements, the presence or absence of which does not affect the 

meaning of the sentence. 

The study of the problem of additional prepositions has always 

interested grammarians especially because of their abundance in the text of 

Quran.  

Arab grammarians have been referring to the concept of 

“supplemental prepositions” in Quran since the earliest period of the 

development of Arabic grammar. The opinions on this issue were 

controversial: some grammarians considered these elements “extra” 

(zā’ida), others have claimed that they were main parts (asliyya)։ Many 

grammarians were reluctant to use the words “supplemental”, “extra” when 

speaking about Quran, as it is the direct word of God, and nothing can be 

additional, so they used different words to name this phenomenon. The 

representatives of Basra Grammar School preferred to call it ta’kīd 

(emphasis, stress) or laghū (expressing no [syntactical] meaning). 

Meanwhile, the representatives of Kufra Grammar School called it sila 

(connection) or muqham (inserted, introduced). 

Al-Zarkashi (1344-1392), one of the scholars studying Quran, said: 

“The majority of [grammarians] categorically denies the possibility of 

existence of “supplemental”, “extra” in the Book of God and calls that 

phenomenon “emphasis”. There are also scholars, who call it “connection” 

as well as those who call it “inserted”9. Denying that the Almighty could 

use extra words and prepositions in Quran, most of the medieval 

grammarians believed that they were not extra words and their existence 

was justified both from semantic and rhetoric point of view in spite of the 

fact that without them the sentence would still be grammatically correct. 

The article considers the classification of additional prepositions in 

Quran from a linguo-statistical point of view. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОГИ (HURŪF AL-JARR) В 

КОРАНЕ: ЛИРГВО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Хадидже Ахмад Мехраби 

(Резюме) 

 

Дополнительные предлоги в арабской грамматике чаще всего 

определяются как элементы, наличие или отсутствие которых не 

влияет на значение предложения. 

Изучение проблемы дополнительных предлогов всегда 

интересовало грамматиков, особенно из-за их обилия в тексте Корана. 

Арабские грамматики ссылаются на концепцию 

«дополнительных предлогов» в Коране с самого раннего периода 

развития арабской грамматики. Мнения по этому поводу были 

противоречивыми: одни грамматики считали эти элементы 

«добавочными» (zā’ida), другие утверждали, что они были основными 

(asliyya)։ Многие грамматисты неохотно использовали слова 

«дополнительный», «дополнительный», говоря о Коране, поскольку 

это прямое слово Бога, и ничего здесь не может быть 

дополнительным, поэтому они использовали разные термины, чтобы 

назвать это явление. Представители басрийской школы предпочитали 

называть ее ta’kīd (усиление, подчеркивание) или laghū (не 

выражающее [синтаксического] значения). Между тем представители 

куфийской школы называли это sila (соединение) или muqham 

(вставка, ввод). 

Аз-Заркаши (1344–1392), один из ученых, изучающих Коран, 

отмечал: «Большинство [грамматиков] категорически отрицает 

возможность существования «дополнительного»,«добавочного» в 

Книге Бога и называет это явление «усилением». Некоторые ученые 

называют это «связкой», другие «вставкой». Отрицая, что Всевышний 

мог использовать лишние слова и предлоги в Коране, большинство 

средневековых грамматиков считали, что это не лишние слова, и их 

существование было оправдано как с семантической, так и с 

риторической точки зрения, несмотря на то, что без них предложение 

все равно было бы грамматически правильным. 

В статье с лингво-статистической точки зрения рассматривается 

классификация дополнительных предлогов в Коране. 


