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Abstract 
Languages use different strategies for representing the concept of negation. 

According to the typological approach of Payne (1985), we can classify 

negation into two categories: sentential negation and non-sentential 

negation. The sentential negation that has scope over the whole clause 

contains various possibilities like using affixes, negation particles, negative 

auxiliary verbs, higher negative verbs, negative nouns, negative adverbs, 

and negative quantifiers. Non-sentential negation is divided into two 

subdivisions, including derivational negation and negation in subordinate 

clauses. This descriptive study attempted to introduce the concept of 

negation in the Persian language according to the natural language data 

using the Persian Proposition Bank and different examples in web pages. 

The findings showed that the dominant pattern of negation in Persian is 

affixation, but other strategies of the sentential negating introduced by the 

Payne can also be found in Persian. The particle n ‘not’, main verbs such 

as xoddɑɹi kardan ‘avoid’, the auxiliary verb nakaɹdan ‘do not’, adverbs 

such as abadan ‘not at all’ and the negative quantifier hič  ‘no’ are some 

examples of negation possibilities in Persian. This study also showed that 

the occurrence of a negative verb or quantifier does not necessarily lead to 

a negative verb. 

 

Keywords: Negation, Polarity, Negation particle, Negation verb, Persian 

language. 

 

1. Introduction 

There are various possibilities for expressing the concept of negation in 

different languages. Typological studies show that each language usually 
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has a dominant way to negate the sentence and its component parts, but at 

the same time, it uses other possibilities. This study examines the concept 

of negation in the Persian language according to the typological approach 

of Payne (1985) and attempts to find out what strategies we can use in the 

Persian language. 

 

2. Theoretical framework 

According to the typological approach of Payne (1985), negation is 

classified into two categories: sentential negation and non-sentential negation. 

The sentential negation has scope over the whole clause contains various 

possibilities like using affixes, negation particles, negative auxiliary verbs, 

higher negative verbs, negative nouns, negative adverbs, and negative 

quantifiers. Non-sentential negation is divided into two subdivisions, 

including derivational negation and negation in subordinate clauses.  

 

3. Methodology 

This descriptive study attempts to introduce the concept of negation and 

examines how this concept is represented in the Persian language. This 

study is based on the natural language data using the Persian Proposition 

Bank (Mirzaei and Moloodi, 2016) and different examples on the web 

pages. The theoretical framework of this study is based on the typological 

approach of Payne (1985) to the concept of negation. According to Payne 

(1985), there are various possibilities for negation like using affixes, 

negation particles, negative auxiliary verbs, higher negative verbs, negative 

nouns, negative adverbs, negative quantifiers, and also derivational negation 

and negation in subordinate clauses as the non-sentential negation. This 

study examines the natural language data to find these different possibilities 

of negation in the Persian language. 

 

4. Results & Discussion  

Persian Language as an analytic language uses specific grammatical words 

and function words, or particles, rather than inflection to express syntactic 

relations like modality, tense, aspect, voice, etc., within the sentences. But 

it seems that the dominant strategy to negate the verb is the use of the 

prefix n-, and conversely, the use of negation particles is not very 

common in modern Persian. Moreover, intuitively, it seems that negative 

auxiliary verbs, negative verbs, and negative nouns as the different 
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strategies to express the concept of negation do not exist in the Persian 

language. 

Contrary to popular belief, this study shows that the Persian language 

like an analytic language uses some grammatical words to express the 

concept of negation. In other words, the findings show that the common 

pattern of negation in Persian is affixation, but the other strategies of the 

sentential negating introduced by Payne (1985) can also be found in the 

Persian language. The particle n ‘not’, negative verbs such as xoddɑɹi 

kɹdn, pɹhiz kɹdn, ɂemtenɑ kɹdn ‘avoid’, etc., the auxiliary verb 

nkɹdn ‘do not’, adverbs such as bdn, hɹgez, ɂomɹn, ɂsln ‘not at 

all’, etc., and the negative quantifier hič ‘no’ are some examples of 

negation possibilities in Persian. 

There are some points to note here. 

1. When the concepts of tense, aspect, mood, and voice are expressed 

using modal and auxiliary verbs, the negative prefix n- ‘not’ has a 

definite pattern when negating the verb. The negative prefix n- is 

added to the future tense auxiliary verb xɑstn ‘want’ and the voice 

auxiliary verb šodn ‘become’. It also added to the verb itself when 

there is the past tense auxiliary verb bud ‘was’ in the sentence. When 

there are Modal auxiliary verbs like tvɑnestn ‘could’, bɑyestn 

‘should’ in the sentence, the negative prefix n- can be added to the 

modal verb or main verb.  

2. a. The use of particle n ‘not’ belongs to colloquial and spoken language.  

b. There are at least two types of the particle n ‘not’; one which has 

scope over the whole sentence and the other one which has scope 

over the verb. 

3. In addition to negation, the higher negative verbs also carry any 

inflections, indicating tense, mood, and aspect. The main predicate of 

the sentence appears as the complement of the higher negative verb. 

4. If a declarative and imperative sentence contains the negative quantifier 

hič ‘no’, we negate the verb by adding the prefix n- too, but in 

interrogative sentences, the verb can be in negative or positive form. 

 

5. Conclusions & Suggestions 

The findings showed that there are three strategies to negate the verb or the 

whole sentence in the Persian language: 1. inflectional negation, 2. 

analytical negation, and 3. derivational negation. These different strategies 

allow the language users to use diverse constructions based on different 
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contexts and discoursal purposes. This correlation can be considered in 

future studies. 
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 چکیده
شاناتتی  بام مفهاوم نفای کنند. پاین باا ناااهی ردهها در بازنمایی مفهوم نفی از امکانات مختلفی استفاده میزبان

ای کام سایۀر  . در نفی جملاماستکردهتقسیم « اینفی غیرجملم»و « اینفی جملم»را بم دو گروه  پرداتتم و آن

سااز  عملکرد آن بر کل بند است  امکانات مختلفی چون وندافزایی  استفاده از ادات نفی  فعل اصلی و کمکای منفی

 ای دو زیاربخ  دارد کامشود. نفی غیرجملامساز مۀرح میهای منفینماکمّیساز و ساز  قیدهای منفیاسم منفی

 براساا بنیااد و باا رویکاردی دادهکنیم مایتاش    این پژوه در شامل نفی اشتقاقی و نفی در بند پیرو است. 

 را در زباان فارسایو در صافاات و،  امکاناات نفای « های معنایی زبان فارسیپیکر  گزاره»های موجود در نمونم

در زبان فارسی وندافزایی است اما دیاار امکاناات  سازیها نشان داد کم الاوی غالب منفی. بررسی دادهیممعرفی کن

هاای اصالی مانناد   فعل«نام»توان در زباان فارسای مشااهده کارد. ادات پاین را هم می  شدایِ معرفینفی جملم

ساازی ای از امکاناات منفی  نمونام«هیچ»ی نماکمّیو « ابدا»  قیدی مانند «نکرد»  فعل کمکی «تودداری کردن»

صام گذاشتن بار وجاود امکاناات نفای تالیلای در زباان  برعشوهها ی هستند. همچنین بررسی دادهدر زبان فارس

 .شودو قیدهای معرف مفهوم نفی  فعل جملم منفی نمی نماکمّیفارسی  نشان داد کم لزوما با حضور 
 

 نفی  قۀبیت  ادات نفی  فعل منفی  زبان فارسی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

. استههای متعددی بودمفهوم نفی چم بم لااظ نظری و چم از لااظ کاربردی موضوع پژوه 

یاا پاذیر  آن ( 2001)گیاون   1آن بام حاوز  وجهیاتنداشاتن  داشتن یااجایااه نفی و تعلق 
  سایۀر  نفای و حاوز  عملکارد آن بار (2002)هلیدی و متیسان  2بخشی از مفهوم وجم عنوانبم

  بررسای (2002ولاین  و ون 2001)گیاون  های آن یاا کال جملام هستۀ فعلای  فعال و موضاوع
  تعامل نفای (2001و گیون   1892  )پاین ناوی بازنمایی مفهوم نفی -شناتتی امکانات صرفیرده

و مانناد آنهاا  مباحاظ نظاری را پای  رو نهااده کام  (2001)گیاون  و عناصر ساتت اطشعای 

 .  استمویژ  متعددی سامان گرفتهای زبانمتناسب با آنها بررسی
کنناد و یکای از موضاوعات ها در بازنمایی مفهوم نفی از امکانات متنوعی اساتفاده میزبان

مۀرح در باظ مفهوم نفی  انواع امکانات صرفی یا ناوی است کم بم بازنماایی ایان مفهاوم در 
دهاد کام هار زباان معماو  شناتتی نشان میهای ردهکند. بررسیهای مختلف اشاره میزبان

زماان  در کناار آن از گزیناد و هامسازی برمیالاوی رایج منفی عنوانبمیکی از این امکانات را 

ها مفهوم نفای برد. در برتی زبانسازی و البتم بم صورت مادودتر بهره میت دیار منفیامکانا
)هلیادی و متیسان   گارددشده و با استفاده از ادات نفی در کنار فعل ظااهر میبم شکل دستوری

بام عهاده ای   چناین وظیفامnichtو در آلماانی  notبرای مثال در زبان انالیسی  (.171: 2012
ها هام  ناوعی ساازوکار بتم در زبان آلمانی استفاده از حرف تعریاف منفای بارای اسامدارند. ال
ها )مانناد زباان فارسای( از ونادافزایی بارای سازی است. در مقابل این امکان  برتی زبانمنفی

شدن نشانار نفی  امکان دیااری اسات کام در برتای برند. دوبخشیبیان مفهوم نفی بهره می
 .  استهسازی افزودفرانسم بر تنوعات سازوکارهای منفی ها مانند زبانزبان

معرفی این امکاناات و بسایاری امکاناات دیاار   برعشوهشناتتی  های ردههمچنین بررسی
یاا الااوی رفتااری  هاازهتواند تصویری از ناو جمشت منفی و همبستای آن باا ترتیاب سامی

دسات دهاد. بارای مثاال در زباان بام های جملامهمراهی با برتای ساازهنشانارهای نفی در 

  عنصر نفای never  nowhere  seldomساز مانند انالیسی بم شرط حضور برتی از قیود منفی
گیرد اما بم شاکل فعال مثبات در جملام ظااهر شود و فعل با اینکم معنای منفی میحذف می

نفای تاود را شود. در زبان فارسی چنانچم این قیود ظاهر شوند  فعال همچناان صاورت ممی
 کند. حفظ می

                                                           
1. modality 

2. Mood 
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مفهوم نفای عمادتا بام شاکل بازنمایی چنانکم گفتم شد در زبان فارسی و در سۀح جملم  
ساازی در زباان فارسای وندافزایی است اما شواهد حاکی است کم وندافزایی تنهاا امکاان منفی

 ی پااینبنددساتم براساا بنیاد و ماهیتی توصیفی دارد و با نااهی داده نیست. پژوه  حاضر

کند در پاسخ بم این پرس  کم زباان   مفهوم نفی را در زبان فارسی بررسی و تش  می(1892)
تصاویر جاامعی از امکاناات   کنادفارسی برای بازنمایی مفهوم نفی از چم امکاناتی اساتفاده می

ه شادپس از معرفی امکانات مۀرحدر این پژوه    نفی در زبان فارسی ارائم دهد. بر این اسا 
رویکارد پااین مارور  براساا موضوع نفی در زباان فارسای  بار از نااه پاین  نظرات موجود در

وضاعیت نفای بم های طبیعی از زبان فارسی  داده براسا شود و در هر بخ  با استد ل و می
های ائاۀ نمونامهای طبیعای زباان فارسای و ارد. برای بررسی دادهشوتوجم میدر زبان فارسی 

)میرزائای و « هاای معناایی زباان فارسایگزاره»های طبیعی موجاود در پیکار  داده   ازمناسب

 .  استهو یا صفاات و، استفاده شد (2012مولودی  
شود  سپس ناااه ها در موضوع نفی در زبان فارسی مرور میابتدا پیشینۀ پژوه   در ادامم

شاود و پاس از آن نفی معرفی می بندی انواع امکاناتدر ارائم و دستم (1892)شناتتی پاین رده
در زبان فارسی در دو بخ  نفی ( 1892) پاین  شدبنیاد  انواع امکانات نفیِ معرفیبا نااهی داده

د. در این بخ  ذیل هار شوبررسی می( 1ای )در بخ  ( و نفی غیرجملم2ای )در بخ  جملم
اناد دهکربان فارسای بررسای نظر پژوهشارانی کم با رویکرد پاین مفهوم نفی را در زبم قسمت 

 د.  شومیتوجم  هم
 
 پژوهش ةپیشین -1-1

نفای فعال یاا  ماند و برتی دیار بادهکرتوجم بم نفی واژگانی ها در زبان فارسی برتی پژوه 

 اند.پرداتتممفهوم نفی در سۀح بند و جملم 

کند و بیاان ای تقسیم میای و جملممفهوم نفی را بم دو بخ  حوزه( 1172)ربانی اصفهانی 

تمرکز   سازی آن اثر دارد. بر این اسا دارد کم وجم فعل )چم تبری  چم التزامی( بر منفیمی

 ربانی اصفهانی بر تعامل دو مفهوم نفی و وجم فعل است. 

پرداتتام و اناواع پیشاوندهایی کام مفهاوم نفای را منتقال نی نفی واژگابم  (1191)شقاقی 

 .  استبررسی کردهمیزان زایایی آنها را زمان و همکرده کنند معرفی می
ساازی در زباان فارسای را   امکاناات منفی(1892) الااوی پااین براساا  (1191)منصوری 

بام ساازی زباان فارسای  هم در بررسی اناواع امکاناات منفی (1192). باقری استکردهبررسی 
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سااازیِ ات منفیرساای امکاناا. چااون در اداماام و در براسااتهدکرتوجاام های پاااین بندیدسااتم
شاود و هام پرداتتام می (1192)و بااقری  (1191)پاین بام دو پاژوه  منصاوری شد  معرفی
گویی  بای  د  در این بخ  برای پرهیز از دوباارهشوبررسی میها با پژوه  حاضر ها آنتفاوت

ایان  درآنهاا باا  مااهای اصلی پژوه  شود اما یکی از تفاوتدو اثر پرداتتم نمیاین از این بم 
پاین در زبان فارسی وجود ندارد اما در پاژوه  شد  آنها برتی امکانات معرفی است کم از نظر

 .  استهشد آوردههایی از زبان فارسی حاضر برای این موارد نمونم
گزینی  رویکردهاای نااوی و کشمای )حاکمیات و مرجا  براسا  (1199)صدیق ضیابری 

. او بارای اساتمفهاوم نفای در زباان فارسای پرداتتشناسای(  بام بررسای مگرایی و ردهنق 
و استفاده از قیاود منفای مانناد « پرس  ضمیمم»تشخیص مفهوم نفی در جملم از دو آزمون 

گذارد و بم این ترتیب آن میان جمشت مثبت و منفی تمایز می براسا برد و بهره می« هرگز»
آن بخ  از نظرات صدیق ضیابری کام  مدر ادام .دکنبررسی میامکانات نفی را در زبان فارسی 

 د.شوبیشتر توضیح داده میاست مربوط مقالم حاضر  بم
شاان اناد کام باا صاورت مثبتای پرداتتمبم بررسی جمشت منفی( 1182)روشن و باقری 

رویکاردی  براسا و  (2007و  2002) میستامو یبا توجم بم آرا (1182)ترازی ندارند. مظفری هم
در زباان »دارد کام و بیاان مای استمررسی مفهوم نفی در زبان فارسی پرداتتنقشی بم ب -رده

 «.  باشدفارسی رو  معمول و رایج نفی  نوع متقارن می
کم بم نقشۀ مفهومی مقولاۀ  (2008) فضای مفهومی باند براسا  (1187)رضایی و آزادمن  

پایام   ساتتار هام«- ن»اژی راهبرد شامل نفی ساتتو نفی  سم مقولۀ بیان پردازد  براینفی می
 کنند.را معرفی می« تیر»یا « نم»و تکواژ آزاد « نم ... نم»

 بندی در زبان فارسی پرداتتام و در هاربم بررسی رابۀۀ قۀبیت و وجهیت( 1200)میرزائی 
بررساای وضااعیت نفاای و اثبااات را  2و وجهیاات رویاادادی 1ایوجهیاات گاازارهیااا از امکانااات 

 .استهدکر
 

 ی نظریمبان -1-7

مفهاوم  (1822)پردازد و با استناد بم کلیما شناتتی  بم مفهوم نفی میبا نااهی رده (1892) پاین

ای (  نمونام1. جملۀ )1اینفی سازه -ای و ،نفی جملم -کند: الفنفی را بم دو گروه تقسیم می

 ای است. ای از نفی سازه( نمونم2ای و جملۀ )از نفی جملم
                                                           
1. propositional modality 
2. event modality 
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 علی راحت نیست. .1

 علی ناراحت است. .2

کناد و بارای ای اساتفاده میای از نفای غیرجملامجای نفی ساازهگزینی  بمپاین در معادل

 کند:  سم آزمون بم شرح زیر معرفی می(1822)ای  با استناد بم کلیما تشخیص نفی جملم

 ای دارند مثبت است.برای جمشتی کم نفی جملم 2قۀبیت پرس  ضمیمم -1

 را.             soدانند و جمشت مثبت ضمیمۀ را مجاز می neitherفزایشی جمشت منفی  ضمیمۀ ا -2

 ادامم داد. not evenتوان با عبارت ای دارد را میای کم نفی جملمجملم -1

هاا  دو آزماون گیاون را هام مۀارح در کنار ایان آزمون (221 -222: 1199) ضیابریصدیق
کند کم در زباان فارسای تنهاا بان فارسی بیان میهای زکند. او پس از آزمودن آنها در دادهمی

 ماون اول هماان آزماون نخسات. آزکار رودبمتواند برای تشخیص جمشت منفی دو آزمون می
و « هایج»شاود کام پاین  یعنی استفاده از پرس  ضامیمم اسات. در آزماون دوم مۀارح می

م در جماشت مثبات عناصار زباانی هساتند کا «هرگز»و قید « بم عمرم»ن  عبارت ترکیبات آ
 توانند مشکی برای منفی بودن جملم باشند.امکان حضور ندارند و می

نفای باا  -2  1نفی معیاار -1ای شامل پنج زیربخ  است: بندی پاین  نفی جملمدر تقسیم
نفای باا  -2شاده  نفی با قیاد منفی -2ی ذاتا منفی  نماکمّینفی با  -1شده  منفی 2ینماکمّی

 .  قید ذاتا منفی
کند و تود  چهار زیرگاروه را شاامل را منفی می 2ای  بند اصلینفی جملم عنوانبمنفی معیار 

. در نفایِ باا 9منفای اسام -واژی  تنفی ساتت -  پ7ادات منفی -  ،2فعل منفی -شود: الفمی
یا فعل اصلی بام لاااظ معناایی منفای اسات و یاا فعال  :شود  دو حالت مۀرح می«فعل منفی»

در انالیسای   notهاای مانناد کند. منظور از ادات منفی  عشمتفهوم نفی را منتقل میوجهی  م
nicht  هاایی اسات کام واژی مرباوط بام زبان  در زبان فارسی است. نفی ساتت«نم»در آلمانی و

اساتفاده  na-کنند  مانند زبان فارسی کام از پیشاوند برای عشمت نفی  وندی را بم پایم اضافم می
 ساز  اسم است.  مقولۀ ساز  منفیدهدروی می . در حالت چهارم کم بسیار کمکندمی

                                                                                                                                              
1. constituent 

2. tag question 

3. standard  

4. quantifier 

5. main clause 

6. negative verb 

7. negative particle 

8. negative noun 
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نفی اشاتقاقی. در  -2نفی در بند پیرو   -1: داردای در نااه پاین دو زیربخ  نفی غیرجملم
شود کم بازنمایی نفی را در دو بند پایم و پیرو بم شاکل هایی اشاره مینفی در بند پیرو  بم زبان

ای اسات  کام در آن کنند و منظور از نفی اشتقاقی  همان نفای ساازهبندی میمتفاوت صورت
شاود و یاا اسام تبادیل می« ناراحت»بم « راحت»شوند. مثش صفت های جملم  منفی میسازه
 گردد.بدل می« پادزهر»بم « زهر»

 

 (1892بندی نفی در نااه پاین )تقسیم -1جدول 
 

طورکلی مفهوم نفای در توان گفت کم بمشناتتی میت ردهابا توجم بم مۀالع  بم این ترتیب
 واژگانی.  -1تالیلی   -2وندافزایی   -1 ف  سم شیو  بازنمایی متفاوت دارد:های مختلزبان

 در وندافزایی دو امکان وجود دارد:
 را منفی کند.  ساز بم فعل اضافم شود و آنوند منفی -1

 صفت اضافم شود. وند اشتقاقی دارای مفهوم منفی  بم اسم و  -2
 شود:سازی تالیلی هم دو امکان مۀرح میدر منفی    

 از فعل برای القای مفهوم نفی استفاده شود.  -1

 سازی استفاده شود.ها برای منفینماکمّیاز قیدها و  -2

ا در حالت سوم  یعنی نفی واژگانی  فعل جملم بم لااظ واژگاانی  مفهاوم قۀبیات منفای ر

کام در  شاودتواند برای منفی کردن افعال دیار هم استفاده تود میفعل منفی  دهد.نشان می

 سازی از نوع تالیلی است.منفی توان گفتصورت می آن
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  عناوان برمبناای دیادگاه پااینتصاو  ها بر مفهوم نفی در زبان فارسای  بامدر پژوه 
مثاال  ساازی در زباان فارسای امکاان وقاوع ندارناد. بارایشود کم برتی راهکارهای منفیمی

دارند کام اساتفاده از فعال اظهار می (1199)و صدیق ضیابری  (1192)  باقری (1191)منصوری 
ساز در فارسی ناممکن است. همچنین در تصو  اساتفاده از اسام  منفی و فعل کمکی منفی

 ساز اتتشف نظر دارند.های منفینماکمّیقیود و 
 
 ای در زبان فارسینفی جمله -7

های کلیماا ساازگاری دارد. بررسایشاد  های مۀارحای با آزموننفی جملم طبق تعریف پاین 
دهاد کام در بازنماایی مفهاوم نفای در زباان فارسای  از هار سام امکاان بنیاد نشان میپیکره

یا از ایان امکاناات باا  شود. در ادامم هراستفاده می« نفی واژگانی»و « تالیلی»  «وندافزایی»
 شود.زبان فارسی معرفی میهای مناسب از ارائۀ نمونم

 
 نفی معیار -7-1

های مختلف برای منفی کردن جماشت بسایا از راهبردهایی است کم زباننفی معیار مجموعم
سااازی ساایۀر  عملکاارد نفاای باار روی بنااد اساات. کننااد. در ایاان نااوع منفیآن اسااتفاده می

د در دو بخا  فعال منفای  کام تاو -2واژی  نفی سااتت -1های نفی معیار شامل زیربخ 
اسام منفای اسات. در  -2ادات منفای   -1شاود  و فعل کمکی تقسیم می 1های دستم با فعل

واژی یا وندافزایی اسات اماا سازی  استفاده از نفی ساتتزبان فارسی اگرچم راهکار غالبِ منفی
یان شاود. در اداماۀ اساازی اساتفاده میرسد کم از راهبردهای دیار هم برای منفیبم نظر می

 د.شومیسازی معیار در زبان فارسی بررسی بخ   امکانات منفی
 
 واژی/ وندافزاینفی ساخت -7-1-1

شاود. ماقاق می بام فعال na–در زبان فارسای  بازنماایی مفهاوم نفای  باا افازودن پیشاوند 
ساز  وندهای دیاری هم حضور داشتم باشند  ترتیب وندها تااب  وند منفی برعشوهکم صورتیدر
در زباان فارسای  بار مبناای  2در بررسی عملار ساوگیری (1187)نینی تواهد بود. میرزائی قوا

دارد کم چنانچم بازنمایی عملارهای مختلف بار بیان می (2007)ولین رویکرد نق  و ارجاع ون
  از 1روی فعاال بااا وناادافزایی صااورت بایاارد  ترتیااب قرارگیااری عملارهااا نساابت باام هسااتم

 ن بم صورت زیر تواهد بود: ترین بم دورترینزدیا
                                                           
1. higher negative verbs 
2. directional 

3. nucleus 



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش آزاده میرزائی    210

 

 عملارهای بند <1عملارهای بخ  اصلی <عملارهای هستم 

  ترتیاب «نماود»و « ساوگیری»  «نفی»بر همین اسا   در میان عملارهای هستم  یعنی 

 قرارگیری وندها نسبت بم هستم بم ترتیب زیر است:

 سوگیری <نفی  <نمود 

ین عملار بم فعل  نمود است  پس از آن وناد تر  نزدیا«گرددبرنمی»یعنی در فعلی مانند 

در ادبیات فارسی قادیم   اماگیرد. قرار می ترین بخ ِ فعل  وند سوگیرییرونیساز و در بمنفی

مانناد فعال   تر اساتساز  بم فعال نزدیاا  معمو  وند منفی«می-»در صورت حضور پیشوند 

 (:127: 1182)تانلری   (1در مثال )« نرودمی»
 .نرودمیزنی جای دگر اااگر بم سنا  ب        دا انس گرفتااتوف کم با تانممرغ مأل .1

  کم با وجم فعال در ارتبااط 2مفاهیم نمود  نفی و سوگیری  عملار نیروی منظوری برعشوه
شود. در این حالت اگر فعل  امری یا التزامای باشاد  پیشاوند است هم با وندافزایی بازنمایی می

شاود و پیشاوند حاذف می« ڊ-»شود. با منفای شادن فعال  پیشاوند م میبم فعل اضاف« ڊ-»
تری های قادیمیدر این مورد هم بام گونام (127: 1182)گیرد. تانلری میآن را  ساز جایمنفی

ساز و وجم فعل حضور دارناد و در ایان شارایا  وناد کند کم در آنها هر دو وند منفیاشاره می
 (.  2در مثال )« بنماند»مانند   تر استساز بم فعل نزدیامنفی
 بنماندغم مخور ای دوست کم این جهان  .2

 

 بینااای آن چناااان بنمانااادانچااام تاااو میو 
 

 

 کند کم چنین کاربردی  امروز مرسوم نیست.در این مورد تصریح می وی
سااز بم این ترتیب اگر بازنمایی مفاهیم دستوری فعل بم صورت وندافزایی باشد  وناد منفی

شود. اما اگر بازنماایی مفااهیم دیار وندها با ترتیبی مشخص  بم فعل اصلی متصل می در کنار
ساز دو وضعیت پای  های کمکی صورت بایرد  برای وند منفیدستوری فعل با استفاده از فعل

سااز یا فعل کمکای مجهول «تواستن»یعنی   آید. در صورت حضور فعل کمکیِ زمان آیندهمی
شود. در این حالات  ساز بم جای فعل اصلی  بم فعل کمکی متصل میی  وند منف«شدن»یعنی 

اگار فعال «. نشاددیده »و « فروتت نخواهم»شود  مانند فعل اصلی بم صورت مثبت ظاهر می
در جملام « با »  یا فعل کمکی نشانار وجم و نمود  یعنی «بودن»کمکیِ زمان گذشتم یعنی 
نرفتام »و « باود نرفتام»شاود  مانناد ی متصال میساز بم فعل اصالحاضر باشد  پیشوند منفی

  در زبان فارسی معیار  «داشتن»در صورت حضور فعل کمکی بیانار مفهوم نمود یعنی «. باشد
                                                           
1. core 

2. illocutionary force 
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های اصالی کدام از فعلساز بم هیچفعل همواره صورت مثبت دارد و از همین رو  پیشوند منفی
 شود. و کمکی متصل نمی

صورت دوتاایی یاا چنادتایی باا هام بیایناد. در ایان صاورت توانند بم های کمکی میفعل

« باودن» و« باا »هاای کمکای شود. اگر فعلساز تنها بم یکی از آنها متصل میپیشوند منفی

سااز بام فعال اصالی متصال پذیرند  وند منفیدو  پیشوند منفی را نمی همراه شوند  چون هر

همراه شوند  وند « شدن»و « تواستن»مکی های کاگر فعل«. بوده باشد نرفتم»شود  مانند می

و فعل اصلی  بام صاورت مثبات « شدن»شود و فعل کمکی اضافم می« تواستن»ساز بم منفی

یاا « بودن»و « با »های کمکی یا از فعل اگر هر«. شد نخواهددیده »مانند   شوندظاهر می

هاای ود و فعلشامنفای می« شادن»همراه شاوند  فعال « شدن»هر دوی آنها با فعل کمکی 

و « باود نشادهدیاده »  «باشاد نشدهدیده »کمکی دیار و فعل اصلی مثبت تواهند بود  مانند 

 «.  بوده باشد نشدهدیده »

هاای کمکای باا توجام بام سایۀر  عملکارد ساز در ارتباط با فعلتفاوت رفتاری وند منفی

 .  پردازیمیبدان نمهای کمکی قابل تبیین است کم بم دلیل طو نی شدن باظ  فعل
 

 فعل منفی  -7-1-7

 (207: 1892)بندی پااین شاود. در دساتمگاهی اوقات برای منفی کردن بند از فعل استفاده می

ای مانناد زماان  هاای دساتوریهای اصلی متمم بپاذیرد و ویژگیاگر فعل منفی  همانند فعل

ماهیات فعال  ولای اگار  ساتبا ی دستمهم بازنمایی کند  فعل منفاآن را  نمود  وجم و مانند

های دستوری فعال   ویژگیاستهکم از معنای اصلی تود تهی شدحالیکمکی داشتم باشد و در

دارد ساز تواهد باود. پااین اظهاار مایرا همراه با مفهوم منفی بازنمایی کند  فعل کمکی منفی

  بااقری (1191)شوند. منصاوری های منفی معمو  با یا فعل واژگانی اصلی همراه میکم فعل

دارناد کام اساتفاده از فعال منفای و فعال کمکای اظهاار می( 1199) و صدیق ضیابری (1192)

ساز در فارسی ناممکن است. در این نوشتار و در ادامم با اعتقاد بر اینکم اساتفاده از فعال منفی

بندی پاین( در زبان فارسی نیز قابل باظ و بررسی است  در دو بخ  فعال منفی )طبق دستم

 شود.هایی از زبان فارسی ذکر میساز  نمونمبا  و فعل کمکی منفینفی دستمم
 
 باالفعل منفی دسته -7-1-7-1

دوری »  «اجتناا، کاردن»  «امتناع کاردن»  «توددادری کردن»در زبان فارسی افعالی چون 

 ناد.کنو مانند آن  معنای منفی را بم جملام القاا می« دست کشیدن»  «پرهیز کردن»  «کردن
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های دستوری فعل شامل زماان  پذیرند و ویژگیاین گروه از افعال همانند فعل اصلی متمم می

کنند. متمم این گروه از افعاال  ماماول نمود  وجم  جهت و شخص و شمار را هم بازنمایی می

هاا در جملام ظااهر دهد کم وقتای ایان فعلها نشان میاصلی جملم است. درواق  بررسی داده

ماتمم  عنوانبامدهاد و   مامول جملم  بم شکلِ مامول اسامی  تیییار وضاعیت میشوندمی

تاوان بام ها میکند. برای بررسی این گروه از فعلدر جملم ایفای نق  می« از»ای حرف اضافم

 ( اشاره کرد.2( و )2های )مثال
 زا در هناام ورز  تودداری کنید.های انرژینوشابم مصرفاز  -الف .2

 . کنیدن مصرفزا های انرژیورز  نوشابم در هناام -،

اند. در هاردوی آنهاا ای بام هام شابیم(  بم لااظ معنای گازاره2) بخ  الف و ، در مثال

« در هنااام ورز »  موضوع آن و «زاهای انرژینوشابم»است  « مصرف»مامول اصلی جملم  

« از»م حارف اضاافۀ ماتم عنوانبام« مصارف». در بخ  الف  مامول جملم یعنی استهافزود

هاای زماان  نماود  وجام    در هیاأت فعال اصالی  ویژگی«تودداری کنید»ظاهر شده و فعل 

 کند.قۀبیت و جهت را بازنمایی می

بخشی از فعل جملم است. تفااوت ایان « مصرف»در بخ  ،  مامول اصلی جملم  یعنی 

 na-سااز پیشاوند منفی جملم با جملۀ قبلی در این است کم در اینجا  فعال جملام باا افازودن

 شود. منفی می
 .کننداجتنا، میحلقۀ ازدواج  دست کردنبیشتر آقایان از  -الف .2

 .نندکنمیدست بیشتر آقایان حلقۀ ازدواج  -،

  ماماول «دسات کاردن»شود. در بخا  الاف  ( هم دیده می2همین وضعیت در مثال )

  بخ  دساتوری «کنندجتنا، میا»های آن و موضوع« حلقۀ ازدواج»و « آقایان»جملم است  

زمان  مفاهیم زمان  نماود  فعل جملم است کم کارکرد اصلی آن  القای مفهوم نفی است  اما هم

ها همانناد بخا  الاف ها و موضاوعکند. در بخ  ،  مامولوجم و جهت را هم بازنمایی می

جملم  با هام  است. تفاوت جملم ، با جملم الف این است کم ساتت رویدادی جملم و مامول

 اند.و در کنار هم قرار گرفتم

دهد کم در جماشت حااویِ افعاال منفای  ماماول اصالی جملام ها نشان میبررسی داده

هاای اسامی ای از مامولنمونام عنوانبامشاود. ای ظااهر میههمواره بام صاورت اسام گازار

  «تریاد»می هاای اساتاوان بام مامولکاررفتم در پیکر  ماورد بررسای ایان پاژوه  میبم
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  «اساتفاده»  «آشامیدن»  «انجام»  «پوشیدن»  «ساتتن»  «توردن»  «پرداتت»  «مصرف»

 اشاره کرد. « واگذاری»و « ارائم»  «شرکت»  «عضویت»
( مشاااهده کاارد. 11( تااا )7هااای )تااوان در مثالهااای منفاای را مینمونااۀ دیاااری از فعل

مفهوم قۀبیت  معناهای دستوری دیاار  برهعشوهای منفی طور کم پیشتر گفتم شد  فعلهمان
« پرهیاز کاردن»روی فعل (  مفهوم سببیت هم 7ال در جملۀ )کنند. برای مثرا هم منتقل می

(  وجم فعل  اماری اسات  در مثاال 9. در مثال )استهبازنمایی شد« دادن»و با استفاده از فعل 
( 10کند. در مثاال )ار را بازنمایی می  نمود استمر«می-»(  فعل منفی  با استفاده از پیشوند 8)

در کنار فعال منفای  مفااهیم زماان و « بودن»(  فعل کمکی 7و در مثال )« تواستن»تصریف 
 .استکردهنمود را بازنمایی 

 .  پرهیز داده بود پرتوریطبیب مردی را از  .7

 .  اجتناب کنیداز این کلمات تصوصا در بخ  آغازین مقالم  استفادهاز  .9
     .کنماجتناب میها ویژه رستورانهای پرسروصدا بمدر مکان حضورمن از  .8

ساتاره   بارای جاذ، پوگباا ادامام تاش باشااه رئال مادرید در صورت موفقیت در جذ، نیمار  از  .10
 .دست تواهد کشید فرانسوی منچستریونایتد

 .  دست کشیدبازار مسکن  حمایتبانا مرکزی چین از  .11

تواند مانند هر فعل دیااری باا پیشاوند را دارد  می های فعل اصلیچون فعل منفی ویژگی
شاود. دو مثاال ساز  منفی شود. در چنین حالتی  مفهوم منفایِ فعال منفای  تنثای میمنفی

ساز بم فعال شدن وند منفی(  با اضافم12ای از این کاربرد هستند. در مثال )( نمونم11( و )12)
کند کم مامول اصالی ن معنا را منتقل میبم دست آمده و ای« کشمدست نمی»منفی  صورت 
انجام شدن و نشادن  بام انجاام  در وضعیت اثبات قرار دارد و در پیوستار« تش »جملم یعنی 

( 12( ، یاا )12تواند بم صاورت )( الف  می12متمایل است. بم این ترتیب معنی جملۀ ) شدن
تاش  »سات کام بااوییم بم معنای ایان ا« کشمدست از تش  نمی»پ بازنمایی شود. یعنی 

  بام «دسات کشایدن»این است کام ظااهرا فعال  نکتم«. دهمبم تش  ادامم می»یا « کنممی
( ، یاا پ   زم اسات 12( الف بم )12نوعی مفهوم نمود را بم همراه دارد  چون در بازنویسی )

تفاده از یا با اسا« همچنان»تا این مفهوم بم یا شکلی منتقل شود؛ تواه با حضور قیدی مانند 
کم در مورد اتیر  مجددا مامول اصلی جملم بام صاورت « بم تش  ادامم دادن»صورت فعلی 

. ازآنجاکام بازنماایی اساتکردهساتت رویدادی فعل را بازنمایی « ادامم دادن»اسمی درآمده و 
طلباد  از ادامام بااظ در ایان مفهوم نمود بم شکل تالیلای  پاژوه  و بااظ دیااری را می

 شود.ز میتصو  پرهی
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 .  کشمدست نمی تش از ای روشن برای رسیدن بم آینده -الف .12

   کنم.... همچنان تش  می -،

 دهم.... همچنان بم تش  ادامم می -پ

نماا باشاند  توانناد فعال قۀبیتاینکام می برعشوه  های منفیفعلاین است کم  نکتۀ دیار

مانناد   د فعال اصالی را داشاتم باشاندتنها فعل حاضر در جملام  کاارکر عنوانبمممکن است 

هاای منفای  دهد کم بم جاز فعلنشان می (. نااهی گذرا بم این جمشت12ا )( ت11های )مثال

(  12  در مثاال )«متن طو نی»( از 11مامول یا فعل دیاری در جملم وجود ندارد. در مثال )

(  از 12در مثاال ) و« پزشاکیدنادان»از  ( 12  در مثاال )«آمیزآمیز و تملاقکلمات تکلف»از 

 شود. اجتنا، می «غذای حیوانی»
  .اجتنا، شود های طو نیمتنگذاری شده و از های مختلف فاصلمشود بین قسمتتوصیم می .11

 .اجتنا، کنید آمیزآمیز و تملقکلمات تکلفهناام نوشتن مقا ت از    .12

 دندانپزشاکیاز  ودکی یاا نوجاوانیتعداد زیادی از بزرگسا ن بم دلیل یا تر  عمیاق از دوران کا .12

 .کننداجتنا، می

 .کندهایی را بم شما پیشنهاد میکنید  این سایت گزینماجتنا، می غذاهای حیوانیگر شما از ا .12

شود باید گفات کام ماتمم حارف بم این ترتیب با توجم بم آنچم در ظاهر جمشت دیده می     

هاای تواناد همانناد مثالای نیسات و نمیه(  اسام گازار12( تاا )11در جماشت )« از»اضافۀ 

اما با کمی دقت در این جمشت  متوجم بخ  ماذوفی از جملام   پیشین  مامول جملم باشد

ه حاذف شاد« ایجاد»(  مامول 11توان بازیابی کرد. در مثال )میآن را  شویم کم بم آسانیمی

اجتناا، شاود  در  های طو نینمت ایجاد شود کم ازتوصیم می و در واقعیتِ معناییِ این جملم

بهه گفتم شاده کام از  ماذوف است و درواق  در این جملم« بم کاربردن»مول (  ما12مثال )

ماذوف اسات و در « رفتن»(  مامول 12آمیز اجتنا، کنید. در مثال )کلمات تکلف کار بردن

ند و در نهایات کنبم دندانپزشکی اجتنا، می رفتنشود کم برتی بزرگسا ن از جملم گفتم می

اگار شاما از »را بازیابی کرد و جملام را بام صاورت « مصرف»توان مامول (  می12در مثال )

اقا  در ایان ترتیاب  درو بازنویسای کارد. بام...« کنیاد غذاهای حیاوانی اجتناا، می مصرف

  «مصارف»و « رفاتن»  «بام کاار باردن»  «ایجااد»ایِ های گزاره(  اسم12( تا )11های )مثال

« اجتناا، کاردن»اند و بر همین اسا  فعل های اصلی هستند کم از جملم حذف شدهولمام

 .استمگرفتآن را  جای
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هاای منفای نکااتی مۀارح شدن فعلتصو  امکان منفیدر پایان این بخ   زم است در

  «امتنااع کاردن»  «تاوددادری کاردن»در « کاردن»یعنای   های منفیشود. جزء فعلیِ فعل

تواند منفای ساز می  با دریافت پیشوند منفی«پرهیز کردن»  «دوری کردن»  «اجتنا، کردن»

و البتام در بااظ  -با استناد بم این مساألم   (22: 1187)،(. رضایی و آزادمن   17شود )مثال 

توان منفی دانست. از طرف دیار جماشت کم چنین جمشتی را نمی کنندبیان می - اسم منفی

منفی نیساتند. بارای مثاال پرسا  ضامیمۀ  ضیابری های صدیقمونآز براسا ( 12( تا )2)

 براساا پ(. 17تکرار شده منفای اسات ) (17ی آسانی در پایین و در مثال )( کم برا8جملۀ )

 آزمون پرس  ضمیمم  جمشت منفی  باید پرس  ضمیمۀ مثبت داشتم باشند.
 .کنمجتناب میاها ویژه رستورانصدا بمهای پرسرودر مکان حضورمن از  -الف .17

 .کنممیناجتناب ها ویژه رستورانهای پرسروصدا بمدر مکان حضورمن از  -،

 کنم؟نمی -پ

های ساتت منفی و امکان منفی شدن فعل منفی بایاد گفات کام در زباان با توجم بم آزمون

( نشاان 12( تاا )11با  وجود نادارد. اماا کمای دقات در جماشت )ساز دستمفارسی  فعل منفی

با  در جملام حضاور دارناد  ماماول جملام  بام لاااظ های منفی دساتدهد کم وقتی فعلمی

اسات؛ چاون « حضاور»( الاف  ماماول جملام 17شود. برای مثال در جملاۀ )معنایی منفی می

. اساتهرا فراتواند« هاای پرسروصادادر مکان»و « مان»یعنی   ساتت موضوعی حاضر در جملم

اجتناا، »منفی است. این معنای منفی را فعال « ورحض»یعنی ( الف  17قۀبیت مامول جملم )

( 17و  12  12  11  8  9  2هااای )در مثال« اجتناا، کاردن»واقا    درکنادالقاا می «کننادمی

هاا  مفهاوم کام یکای از ایان ویژگی اساتکردههای دستوری مامول جملام را بازنماایی ویژگی

کام فعال اصالی در جماشت یادشاده هماان قۀبیت است. در اینجا شاید این ایده مۀارح شاود 

های یادشاده است کم در پاسخ بایاد گفات اگار فعال و ماماول اصالی جملام« اجتنا، کردن»

ای ها باید بام لاااظ سااتت موضاوعی و معناای گازارهباشد تمامی این جملم« اجتنا، کردن»

در زباان  ساازیالااوی رایاج منفی براساا طور نیست. درست است کام یکسان باشند  کم این

اجتناا، »تبدیل کارد اماا باا منفای شادن « اجتنا، نکرد»را بم « اجتنا، کرد»توان فارسی می

 مثبت است.« حضور»( ،  17یعنی در مثال )  کندمامول جملم  معنی مثبت پیدا می« کردن

هاای سازی است. دلیل اینکم جماشت حااوی فعلهای منفیدیار در تصو  آزموننکتۀ 

دهند را بایاد در سایۀر  عملکارد های ساتت منفی  پاسخ مثبت نمیبا  بم آزمونمنفی دستم
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کند کم شاید بایاد چنینی این ایده را مۀرح میساز دید. از طرفی وجود جمشت اینساز  منفی

 رد.تردید کفی های مندرستی آزموندر 
 
 سازفعل کمکی منفی -7-1-7-7

 toساز در زبان انالیسی بم صورت منفی افعال در معرفی افعال کمکی منفی (212: 1892)پاین 

be کند و در جملۀ اشاره میJohn isn’t coming فعال  “isn’t” سااز در را فعال کمکای منفی

مخصاو   ای دارند کامکند کم فعل کمکییهایی اشاره ماین بم زبان برعشوهاو  .گیردنظر می

دارد کام در حضاور فعال کمکای یا مشااهد  کلای اظهاار مای عنوانبم. او استسازی منفی

دهاد و ساز  فعل واژگانی جملم معماو  بام صاورت صافت مفعاولی تیییار وضاعیت میمنفی

کناد. او یی میفعل کمکی بازنماآن را  های دستوری فعل چون زمان  نمود  وجم و مانندویژگی

ای اسات کام غالباا ساز و فعل اصلی بم گونمدارد کم توالی فعل کمکی منفیهمچنین بیان می

 فعل کمکی پی  از فعل اصلی قرار بایرد. 

در زبان فارسای « نداشتن»و « نکردن»ای مانند های فعلیبم صورت (122 -121: 1180)نجفی 

توان آنها را بم شاکل ل تنها صورت منفی دارند و نمیدارد کم این دو فعکند و عنوان میاشاره می

« نکردم ... هنری پیادا کانم»ای از کاربرد این دو فعل بم دو جملۀ نمونم عنوانبممثبت درآورد. او 

 (.   90: 1181زاده  )بم نقل از طبیب کنداشاره می« از غصم توا، و توراک نداشت»و 

هاایی اشااره بام فعل« افعالی بام صاییۀ منفای» در بخشی با عنوان( 90: 1181) زادهطبیب

روند و اگر صییۀ منفی آنها مبادل بام همواره در صییۀ منفی بم کار می»کند کم بم گفتۀ او می

او ایان «. دهادشود یا معناای اصالی تاود را از دسات میمعنا میصییۀ مثبت شود  جملم بی

« نکاردن»  «نفهمیدن»های کی از فعلکند. دستۀ اول شامل یها را بم دو دستم تقسیم میفعل

نفهمیدم قاا، از دساتم افتااد تاوی »شود مانند است کم با بند متممی همراه می« نافتن»یا 

دساتۀ «. نافتی ممکن است ماادر  سربرساد!»و « نکرد کمی پول با تود  بیاورد!»  «تنور!

 -1زناد: مثاال می های اصۀشحی است کام بارای آن  دو نمونام راها یا عبارتدوم شامل فعل

چیازی کسای را » -2  «از غصام تاوا، و تاوراک نداشات»در « توا، و تاوراک نداشاتن»

 «.  پانزده ریال کسی را نکشتم»در « نکشتم

های دستوری فعال  فعال در بررسی ناو  بازنمایی تالیلی ویژگی (27و  21: 1181) میرزائی

ناارناده همساو باا نظار میرزائای  کناد.سااز معرفای میفعل کمکی منفی عنوانبمرا « نکرد»

سااز در نظار فعال کمکای منفی عنوانبامتوان را می« نکرد»  بر این باور است کم فعل (1181)
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شود و فعل اصلی بام صاورت فعال های گذشتم و حال  تصریف میبرای زمان« نکردن»گرفت. 

 گیرد.می التزامی  بدون آنکم مفهوم زمان را بازنمایی کند در کنار فعل کمکی قرار
 نکرد برای شرکت در این مصاحبم تود  را آماده کنم. .19

   بیشتر برسم.کنم یم کم بم سر و وض  زندگینمی .18

اول آنکم ایان صاورت  :  چند نکتم را باید در نظر گرفت«نکردن»ساز فعل کمکی منفی بار در

تواناد ی میفعلی  شکل مثبت ندارد و بم هین شکل  برای منفی کردن هار فعلای در زباان فارسا

 ؛های تصاریفی مرباوط بام فعال را دارا اساتدوم آنکم این فعل  بسیاری از صورت شود؛استفاده 

هاای نفای ماورد نظار صادیق ضایابری ساز بم آزمونسوم آنکم جمشت حاوی فعل کمکی منفی

 ساز در آنها حضاور داردهایی کم فعل کمکی منفیو نهایتا اینکم فعل جملم ؛دهندپاسخ مثبت می

توان در ارتباط با مفهوم وجام توجیام کارد. در التزامی است. دلیل التزامی بودن فعل اصلی را می

شدن پیشنهاد  مفهومی مادرج و پیوساتاری حتمال درستی گزاره یا امکان اجراییاباظ وجهیت  

هاای اصالی  باا افعاال گیرناد. وقتای فعلاست و نفی و اثبات در دو سار ایان پیوساتار قارار می

شوند  وجام التزامای دارناد. و مانند آن همراه می« شدن»  «توانستن»  «بایستن»ای چون یوجه

ساز  در انتهاای پیوساتار قارار دارد و احتماال درساتی فعل کمکی منفی عنوانبم« نکردن»فعل 

باا « نکاردن»کند. با توجم بم شاباهت رفتااری گزاره یا امکان اجرایی شدن پیشنهاد را منفی می

 ا  بر جملم و فعل اصلی قابل توجیم تواهد بود. جهی  ناو  تأثیرگذاریافعال و
 
 ادات نفی -7-1-2

بارای مثاال در   شاودها  برای منفی کردن فعل جملم  از ادات نفی اساتفاده میدر برتی زبان

سااز در ادات منفی عنوانبام nichtو در زبان آلماانی  no  در زبان اسپانیایی notزبان انالیسی 

هاا سازی در زبان فارسی پیشوندافزایی اسات اماا بررسای دادهند. الاوی رایج منفیآیمیلم جم

« نام»دهد کم در این زبان هم امکان منفی کردن جماشت باا اساتفاده از ادات نفای نشان می

های سازی در زبان فارسی الاوی رایجی نیسات و بام سابا و گوناموجود دارد. این نوع منفی

مربوط بم سبا ادبی است کام بارای نمونام « نم»تعلق است. بیشترین کاربرد تاصی از زبان م

 ( اشاره کرد:22( تا )20ها )توان بم مثالمی
 دااام هرکم چهره برافروتت دلباری داناان .20

 

 دادانااآیناام سااازد سااکندری ناام هرکاام  
 

 

 ممن نم آن رندم کم ترک شاهد و ساغر کن .21
 

 کمتار کانمماتسب داند کم من ایان کارهاا  
 

 

 نم هر کلکی شکر دارد نم هر زیری زبر دارد .22
 

 نم هر چشمی نظر دارد نم هر باری گهار دارد 
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هایی از ایان کاابرد شود. نمونامسازی استفاده میبرای منفی« نم»ای هم از در گونۀ مااوره

 شود.( دیده می22( و )21های )در مثال
 نم بری دو سال دیام برگردی! .21

 کار ُ درست انجام داده بود  حا  اومده بقیم کارُ هم تاویل بایره. نم تیلی .22

« نام»هایی از حضاور دهد کم در گونۀ نوشتاری رسمی هم نمونمهای نشان میبررسی داده

ای آن  رواج اسات کام کااربرد ماااورهایان شود اما واقعیات ساز دیده میادات منفی عنوانبم

 ی از این کاربرد است.ا( نمونم22بیشتری دارد. جملۀ )

 آیا این نم بدان معنا است کم رابۀۀ هنر با طبیعت انکارناشدنی است؟ .22

ساز  در جمشت مختلف متفاوت است. برای مثال سایۀر  ادات منفی عنوانبم« نم»کارکرد 

کناد و ( متفااوت اسات؛ یکای کال جملام را منفای می22( و )21در دو مثال )« نم»عملکرد 

ای ری تنها بر روی فعال اسات. ازآنجاکام ایان موضاوع  بررسای جداگانامسیۀر  عملکرد دیا

 پرهیزیم.طلبد در اینجا از ادامم باظ میمی
 
 اسم منفی -7-1-4

کناد کام بارای منفای کاردن جملام  از هاایی اشااره میشاناتتی بام زبانپاین در بررسای رده

داناد و بارای نمونام ا بسیار نادر میکنند. او این پدیده رسازهایی با مقولۀ اسمی استفاده میمنفی

جاز ایان کناد. البتام بامبرای منفی کردن اساتفاده می cinᾱکند کم از اشاره می 1بم زبان ایونکی

ها  هایی مانند زبان آلمانی کم با منفی کاردن حارف تعریاف اسامرسد رویۀ زبانمورد  بم نظر می

 سازی با اسم منفی معرفی شود.منفی راهکار عنوانبمتواند کنند هم میجملم را منفی می

عاادم »های منفاای باام مااواردی ماننااد در باااظ اساام (1191)در زبااان فارساای  منصااوری 

 کند. ( اشاره می22در جملۀ )« استقبال
 جمهور با عدم استقبال نمایندگان روبرو شد.پیشنهاد رئیس .22

 جمهور استقبال نکردند.نمایندگان از پیشنهاد رئیس .27

 جمهور با عدم استقبال نمایندگان روبرو نشد.پیشنهاد رئیس .29

توان بم صاورت ( را می22رسد استد ل منصوری بر این استوار است کم جملۀ )بم نظر می

ساازی را بام رسامیت این نوع منفی (22: 1187)( بازنویسی کرد. رضایی و آزادمن  27جملۀ )

                                                           
1. Evnki 
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سااز باا اساتفاده از پیشاوند منفی تاوان( را می22دارند کم جملاۀ )شناسند. آنها بیان مینمی

ست کم برای منفای شادنِ گازاره  بایاد فعال را ( و این بم آن معنا27دوباره منفی کرد )جملۀ 

( بم لااظ معنایی همساان هساتند 27( و )22طور کم مشخص است دو جملۀ )منفی کرد. آن

هم بااظ شاود   1-2-1-2طور کم در بخ  اند. هماناما بم لااظ ساتتاری دو جملۀ متفاوت

 ها را توجیم کرد.توان منفی بودن این ساتتمی
   
 سازیها/ سورها در منفینماکمّینقش  -7-7

هاای کلای و وجاوی بررسای نماکمّیهای زبان فارسای را در دو گاروه نماکمّی (1191) شقاقی
ارد یاا وی کلی برای نشان دادن د لت موضوع بم کلیم مانماکمّی»دارد کم کند. او بیان میمی

  «هایچ»  «عماوم»  «کلیام»  «همام»  «تمام»و شامل « رودکار میاعضای یا نوع یا گروه بم
ی وجودی  برای اشاره بام کمیتای نماکمّییعنی   هانماکمّیشود. دستۀ دومِ می« کل»و « هر»

  «برتای»  «بعضای»و در زبان فارسی شامل  شوندمیموجود و حقیقی در جهان واق  استفاده 
شاقاقی همچناین (. 211-210: 1191)شاقاقی  شود می« اندکی»و « کمی»  «قدری»  «اریبسی»

کناد و ها  آنها را بم دو گروه بسیا و غیربسیا تقسایم مینماکمّیدر بررسی ساتتمان صرفی 

 (.  218)همان: کند اشاره می« یا هر»و « هرکدام»مانند « هر»از انواع غیربسیا بم ترکیبات 
بنیااد ایان های دادهکناد. بررسای  مفهاوم نفای را منتقال می«هیچ»ها  مانکمّیدر میان 

  بام صاورت «هیچ»ی نماکمّیدهد کم فعل در جمشت تبری و امریِ حاوی پژوه  نشان می
های حاضار در جملام در کنار یکای از اسام« هیچ»شوند. در این حالت بندی میمنفی صورت

ای های فاعلی  مفعولی  متممی و یا افازودهی از نق گیرد و گروه اسمی حاصل  در یکقرار می

قارار گرفتام و « صادایی»در کنار اسام « هیچ( »28کند. برای نمونم در مثال )ایفای نق  می
 .استهدر نق  فاعل ظاهر شد« هیچ صدایی»گروه اسمی 

 .هایی کم بر کف لان ریتم گرفتم بودندنبود  جز چکاچا هیچ صدایی .28

هایچ »از ترکیاب اسامی « چیاز»  این امکان وجود دارد کم هساتۀ اسامی در برتی مواق     

 جای کال گاروه  در جملام ظااهر گاردد تنهایی و بمبم« هیچ»ی نماکمّیشود و حذف « چیز

 کرد.« هیچ»را جایازین « هیچ چیزی»توان ( کم در آن می10مانند مثال )
 و ... نافت هیچاین زمان مرد  در .10

مفهوم منفی دارد و در زبان فارسای در صاورت « هیچ»ی نماکمّی طور کم گفتم شد همان
شاود. بررسای ساز منفی میو قید منفی در جملم  فعل با دریافت پیشوند منفی نماکمّیحضور 
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کناد. اماا ماواردی هام ها  منفی بودن فعال را تأییاد میهای این پژوه  در عمد  نمونمداده
فعل جملم مثبات اسات. فعال جملاۀ « هیچ»ی نماکمّیرغم وجود وجود دارد کم در آنها علی

 تواند بم شکل مثبت ظاهر شود: در سم حالت می« هیچ»یِ نماکمّیحاوی 
قارار « بادون»و « بای»عبارات   «هیچ»ی نماکمّیاگر پی  از گروه اسمیِ حاویِ  -الف

 بایرد؛
   تم باشد؛بم کار نرف نماکمّی  تود  هستۀ اسمی باشد و در معنای «چهی»اگر  -،
 .سؤالی باشد« هیچ»ی نماکمّیاگر جملۀ حاوی  -پ

 هایی از موارد هستند. ( نمونم11( تا )11جمشت )    

 د.از یا ریال تا یا میلیارد ریال چا بکش بدون هیچ مادودیتیتواند دارند  چا می .11

 ... اند وهمم چیز ساتتم از هیچما تات تأثیر مدیران و رهبران موفقی هستیم کم  .12

 جلوی پای من ترمز تواهد کرد؟  هیچ تاکسیآیا  .11

فعل جملم مثبات اسات. در مثاال « بدون هیچ مادودیتی»(  با وجود عبارت 11در مثال )
. مقایساۀ اساتمبم کار رفت« وجود نداشتن»هستۀ گروه اسمی است و در معنای « هیچ( »12)

(  باا وجاود 11ا در مثاال )کند. نهایتارا روشن می« هیچ»( نق  متفاوت 12( و )10دو مثال )
فعل مثبت است. در ایان مثاال اگار  سشی بودن جملم  بم دلیل پر«هیچ تاکسی»گروه اسمی 

 جملم تبری بشود  فعل لزوما باید منفی بشود.
-تواند باممی« هیچ»ند کم در آنها (  جمشت دیاری هم وجود دار12( و )10بم جز موارد )

و « اصاش»کاارکرد قیادی دارد و در معناای « هیچ»وارد تنهایی در جملم ظاهر شود. در این م
ساز و نام را باید جزء قیدهای منفی« هیچ»در این جمشت   رود. بر این اسا بم کار می« ابدا»

تاوان را می« هایچ»( مثالی از این نمونم است. در این جملم 12در نظر گرفت. جملۀ ) نماکمّی
 جایازین کرد.« ابدا»یا « اصش»ساز با قیدهای منفی

 .آیدد هیچ توشم نمیگوینمی دروغکم  هاییآدماز  .12

و یاا « هیچ»و مانند آن  با آنکم از ترکیب « گاههیچ»  «وقتهیچ»در این نوشتار  عبارات 
ر گرفتام ساز در نظقیدهای منفی ای کم دارند  جزءِاند  با توجم بم رفتار افزودهاسم تشکیل شده

 شود.بخ  بعد موکول می بم شوند. توضیح بیشترمی
 
 سازینقش قیدها در منفی -7-2

ها/ ساورها قارار نماکمّیدر دستۀ آن را  و تمامی ترکیبات« هیچ»  (289: 1199) صدیق ضیابری

گیاارد. او را قیااد منفاای در نظاار می« ناام»و « عماارا»  «اباادا»  «هرگااز»  «اصااش»دهااد و می
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  «وقاتهیچ»  «هایچ»گفتام ماوارد پی  بروهعشرا کم معتقد است  (1192)بندی باقری تقسیم

بام نظار (. 287)هماان: پاذیرد هم جزء قیدهای منفی هستند را نمی« وجمهیچبم»و « گاههیچ»

سااز توجام کناد  بام سااتتمان رسد  صدیق ضیابری بیشتر از آنکم بم کارکرد اقاشم منفیمی

ها قارار نماکمّیدر ردیف آن را     در ساتتمان کلمم«هیچ»واژگانی آن پرداتتم و صرف وجودِ 

 .بررسی کردآن را  توان رفتار ناوی و معناییساز می. برای بررسی مفهوم قید منفیاستهداد

 براساا (. 8: 2011)تامپساون   شودنمایی گفتم می  وجم«اثبات»و « نفی»بم حدفاصل میان 

رجااتی از احتماال را مانناد تاوان د  می«تیار»و « بلام»نمایی  در میان دو امکان مفهوم وجم

تر نزدیاا« نفی»اینکم بم  براسا در نظر گرفت. این امکانات « وقتهیچ»و « گاهی»  «اغلب»

هایی کم مفهوم احتمال سازه  گیرند. بر این اسا بر روی پیوستار قرار می« اثبات»باشند یا بم 

کنند افازوده یاا نفی را بیان میهایی کم مفهوم نما هستند و سازهکند  افزود  وجمرا منتقل می

  «عنوانهیچباام»  «وجاامهیچبم»  «گاااههیچ»  «وقااتهاایچ»ساااز. عباااراتی چااون قیااد منفی

پیوساتار « منفیِ»و مانند آن  در سوی « عمرا»  «ابدا»  «اصش»  «هرگز»  «شرایۀیهیچتات»

هاا این قیدها یاا افزوده شود تا جملم مفهوم منفی داشتم باشد.قرار دارند و وجود آنها سبب می

هاا مانناد زباان های موضوع نیساتند و تنهاا کاارکرد قیادی دارناد. در برتای زبانجزء سازه

شاود م شکل مثبت ظاهر میانالیسی  در صورت حضور چنین قیدهایی در جملم  فعل جملم ب

ل جملم  بام معنی منفی دارد. در زبان فارسی  معمو  با وجود این گروه از قیدها  فع ولی جملم

 های زیر:شود  مانند مثالشکل منفی ظاهر می
 بیشتر از یا ساعت آفتا، نایرید.  هرگز .12

  توانند مژه بزنند.پلا ندارند و نمی اصالها ماهی .12

« عمارا»رود  قید تنها قیدی کم معنی منفی دارد ولی در عین حال با فعل مثبت بم کار می

منفی است و این مفهوم باا توجام بام  فعل  معنای آن است. در این حالت  بم رغمِ مثبت بودن

اشااره « عمارا»آید. باقری هام در بررسای تاود بام ایان ویژگای قیاد حاصل می« عمرا»قید 

توان بم شکل جملۀ ،  بازنویسای کارد و بار هماین . در نمونۀ زیر  جملۀ الف را میاستکرده

د دارد  اگرچم در جملۀ الاف فعال توان ادعا کرد کم در هر دو جملم معنی منفی وجواسا  می

 مثبت است.
 عمرا تو این مهمانی شرکت کنم. -الف  .17

 کنم.تو این مهمانی شرکت نمی -،
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در جماشت پرسشای « عمرا» برعشوهدهد کم ساز نشان میبنیاد قیدهای منفیبررسی داده

ای از ایان نمونام هاای زیارکار برد. مثالساز را با فعل مثبت بمتوان اکثر قیدهای منفیهم می

 کاربرد هستند:
 اند؟ امیال نفسانی توی  را بر این موضوع مهم غلبم داده هرگزآیا عالمان واقعی اسشم  .19

 چم کسی باید بنشیند و اینها را امتیازبندی بکند؟  اصال .18

 بم این مسألم فکر کردی؟ وقتهیچآیا  .20

ساز نیساتند و اساساا د منفیاین است کم در این شرایا  قیدهای مورداشاره  دیار قی نکتم

-د. هماانکارتوان با آزمون جایازینی بررسی کنند. این مسألم را میمفهوم نفی را منتقل نمی

  «وجامهیچبم»هاای شود  با جایازین کردن افزوده( دیده می21( تا )21طور کم در جمشت )

  جملام نادساتوری «توقاهیچ»و « اصاش»  «هرگاز»هاای باا افزوده« عنوانهیچبم»یا « ابدا»

 شود. می
 اند؟ امیال نفسانی توی  را بر این موضوع مهم غلبم داده وجههیچبهآیا عالمان واقعی اسشم *  .21

 چم کسی باید بنشیند و اینها را امتیازبندی بکند؟  وجههیچبه*  .22

 بم این مسألم فکر کردی؟ عنوانهیچبه* آیا  .21
 

 ای در زبان فارسینفی غیرجمله -2

را معرفای « نفای در بناد پیارو»و « نفای اشاتقاقی»ای دو نوع ن ذیل عنوان نفی غیرجملمپای

ای تمام امکانااتی از نفای اسات کام باا دارد کم منظور  از نفی غیرجملمکند. او اظهار میمی

ای را ای سازگاری ندارند. بر هماین اساا  پااین عناوان نفای غیرجملامهای نفی جملمآزمون

داناد. اگار منظاور از نفای تر میده مناسابکارکلیما معرفای ای کم نفی سازه عنوان بمنسبت 

ای ماوردنظرِ پااین پاساخ هاای نفای جملامای  مواردی از نفی باشاند کام بام آزمونغیرجملم

با  و یا اسم منفی را در گاروه نفای های دستمسازی با فعلدهند  در آن صورت باید منفینمی

 ای قرار داد.غیرجملم
 
 نفی اشتقاقی -2-1

  «-ضاد»  «-بای»  «-غیار»ساز  وندهای در بررسی پیشوندهای اشتقاقی منفی( 1191) شقاقی

زایااترین وناد اسات و « -غیر»کند. در داد  شقاقی  را معرفی می« -پاد»و « - »  «-ن»  «-نا»

« غیار»د. قرار دارن« -پاد»و « - »  «-ن»  «-نا»  «-ضد»  «-بی»پس از آن بم ترتیب وندهای 

دهد  این وند با آنکم معنای منفای می« جز آن»شود و معنی بم پایۀ اسمی یا صفتی متصل می
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معنای نیسات. کناد  همهم مفهوم نفی را منتقال می کم آن« نا-»دارد  اما در ترکیب  لزوما با 

 شاود وبم اسم اضاافم می« ضد-»سازد؛ شود و صفت یا قید میبم پایۀ اسمی متصل می« -بی»

 بام «-ن»و « -ناا»سازد. پیشوندهای شود و صفت میبم اسم متصل می« - »سازد؛ صفت می

تواناد بام اسام  صافت و صافت همچناین می« -ناا»سازند. می شده  صفت افزوده افعال ریشم

 شود. شده از فعل اضافم مرکب ساتتم
 
 نفی در بند پیرو -2-7

کند کام بازنماایی نفای را هایی اشاره میبم زبان« نفی در بند پیرو»در باظ  (220: 1892)پاین 

کنند و بم این ترتیاب بازنماایی صاوری بندی میدر دو بند پایم و پیرو بم شکل متفاوت صورت

بارای مثاال در زباان   دهادشناتتی مورد توجم قرار مینفی در بند پایم و پیرو را بم لااظ رده

اسات. در زباان فارسای بارای  άm جملاۀ پیارو و در kòساز در جملۀ پایام   ادات منفی1یروبا

شود کام بارای منفای بازنمایی مفهوم نفی در بندهای مرکب  از همان راهکارهایی استفاده می

شود. بم این ترتیب زبان فارسی در این مفهوم تنوعی نادارد اماا باا کردن بند ساده استفاده می

های نفی هایی اشاره دارد کم با آزمونای در تعریف پاین بم ساتتتوجم بم اینکم نفی غیرجملم

مباحظ دیاری را هام « نفی در بند پیرو»توان ذیل عنوان مفهوم ای سازگاری ندارند  میجملم

 شود.ای مییادآور شد کم در ادامم بم آن اشاره

هم گفتم شاد  در دساتور نقا  و ارجااع  جملام سااتتار  1-1-2طور کم در بخ  همان

رهای فعلیِ هر  یم با  یۀ دیاار متفااوت اسات. عملارهاای  یاۀ هساتم  ای دارد و عملا یم

شوند. در  یۀ بخا  مختص بم تود فعل هستند و شامل عملارهای نمود  سوگیری و نفی می

ای و نفی حضور دارند و نهایتا عملارهاای  یاۀ اصلی  عملارهای سوگیری  کمیت  وجم ریشم

طاور کام ایی  زمان  نیروی منظوری و نفی اسات. همااننمبند شامل وجم برداشتی  وجم گواه

ای بار ها حضور دارد. سیۀر  نفی هستممشخص است نفی  تنها عملاری است کم در تمام  یم

های غیرفعلی است و چاون در تود فعل است. سیۀر  عملار بخ  اصلی و بند بر فعل و سازه

نماایی( هام حضاور دارناد  بناابراین اهای  برداشتی و گوهای بعدی عملارهای وجم )ریشم یم

گیرد و سیۀر  عملکرد  باا توجام بام عملارهاای وجام  مفهوم نفی در ارتباط با آنها قرار می

 زم است تاا بام وجام جملام و  یب در باظ مفهوم نفی در بند پیروشود. بم این ترتمتییر می

ابۀۀ میان قۀبیات و وجهیات ناو  بازنمایی آن هم توجم شود. در واق  در این بخ  باید بم ر

                                                           
1. Yoruba 
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 براساا نجاماد و تواند بم تیییر در قۀبیت جملام بیپرداتتم شود. تیییر در وجهیت جملم می

هایی کند. بررسی چناین ارتبااطی بااظ سازی را تاب  مادودیتآن استفاده از ابزارهای منفی

تاوان ن تصاو  میشده در ایگنجد. از کارهای انجامطلبد کم در این مجال نمیطو نی را می

ای از ایان نمونام عنوانبمو  اشاره کرد (1200) و میرزائی (1187)   تشکباری(1172) بم اصفهانی

 .نموداشاره ( 22توان بم جملۀ )ارتباطات می

 آنها مایلند در این مهمانی شرکت کنند. -الف .22

 آنها مایل نیستند در این مهمانی شرکت کنند. -،

 ین مهمانی شرکت نکنند.آنها مایل نیستند در ا -پ

 آنها مایلند در این مهمانی شرکت نکنند. -ت

اگر در باظ اجرایی شدن فعل و در پیوستار نفی و اثبات  نفی بم معنیِ انجام نشادن فعال 

ست و بر ایان یِ شدن فعل با (  امکان اجرای22باشد  در آن صورت در بخ  الف و پ جملۀ )

نظر گرفت. در بخ  ، و ت امکان اجرایی شادن فعال  توان مثبت درمیآن را  اسا  قۀبیت

 تاوان منفای در نظار گرفات.ها را میترین سۀح وجود دارد و بر این اسا  قۀبیت آندر پایین

 آزمون پرس  ضمیمم  جمشت الف و ت  مثبت و جمشت ، و پ  باید منفی باشند.  براسا 
     
 گیرینتیجه -4

ای و نفاای نفاای جملاام :و گااروه قاباال بررساای اسااتبندی پاااین  مفهااوم نفاای در ددر دسااتم

شاود سایۀر  شاوند کام سابب میای مجموعم امکاناتی مۀارح میای. در نفی جملمغیرجملم

عملکرد نفی بر روی بند باشد. این امکانات  راهبردهای متنوعی شاامل ونادافزایی  اساتفاده از 

هاای نماکمّیسااز و ای منفیسااز  قیادهسااز  اسام منفیادات نفی  فعل اصلی و کمکی منفی

ساازی در دهد کم الاوی غالاب منفیهای زبان فارسی نشان میشود. بررسی دادهساز میمنفی

ساازی نیاز در ساز  تمامی امکانات دیاار منفیزبان فارسی وندافزایی است اما بم جز اسم منفی

ای از ایان   نمونام«هیچ»ی انمکمّیو « ابدا»  قیدی مانند «نم»زبان فارسی کاربرد دارند. ادات 

سااز  سازی در زباان فارسای هساتند. در موضاوع افعاال اصالی و کمکای منفیامکانات منفی

و  (1192)  بااقری (1191)رغم اظهاارنظر منصاوری دهد کم علیهای این پژوه  نشان میداده

دانناد  کم اساتفاده از ایان گاروه از افعاال را در فارسای نااممکن مای (1199) صدیق ضیابری

های نمونام عنوانبامتاوان را می« نکارد»و فعال کمکای « دوری کردن»های اصلی مانند فعل

سااز هاای منفیفارسی این گروه از افعال در نظر گرفت. همچناین در موضاوع قیادها و افزوده
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ضایابری اساتد ل شاد کام عبااراتی چاون و برتشف نظار صدیق( 1192)همسو با نااه باقری 

 ساز هستند.و مانند آن افزوده منفی« گاههیچ»  «وقتهیچ»

گیارد. ایان ناوع ای قارار میساازی ذیال عناوان نفای غیرجملامگروه دوم امکاناات منفی

نفی اشتقاقی و نفای در بناد پیارو. در نفای اشاتقاقی ایان ایاده  :سازی دو زیربخ  داردمنفی

شود و حتای باا وجاود نمیهای جملم  لزوما کل بند منفی مۀرح است کم با منفی کردن سازه

توان فعل را دوباره منفی کرد )علی ناراحت نیسات(. بار هماین اساا  در ایان ساز  منفی می

  «-بای»  «-غیر»ای سروکار داریم. در زبان فارسی با استفاده از وندهای حالت با نفی غیرجملم

د. ناوع دوم نفای های جملام را منفای کارتوان سازهمی« -پاد»و « - »  «-ن»  «-نا»  «-ضد»

کناد کام هاایی اشااره میای نفی در بند پیرو است. پااین در ایان تصاو  بام زبانغیرجملم

کنناد. زباان فارسای بندی میبازنمایی مفهوم نفی در دو جملۀ پایم و پیرو را متفااوت صاورت

 کناد کام بارایبرای بازنمایی مفهوم نفی در بندهای مرکب  از همان راهکارهایی اساتفاده می

دهاد تیییار در وجهیات ها نشان میبررسی  بندد. با این حالمنفی کردن بند ساده بم کار می

 بندی شود  بم تیییر در قۀبیت جملم بینجامد.تواند در قالبِ یا بند جدا صورتجملم کم می

دهد کم در بازنمایی مفهاوم نفای بام طاور های زبان فارسی نشان میبررسی توصیفی داده

وجام بام از سم راهکار وندافزایی  امکانات تالیلی و نفی واژگاانی اساتفاده کارد. ت توانکلی می

تواند در توجیم رفتار ناوی مفهوم نفای راهاشاا ساز در جملم میسیۀر  عملکرد عناصر منفی

تواند بر روی هستم  بر روی بخ  اصلی و یا بار روی کال باشد. سیۀر  عملکرد عنصر نفی می

تواناد او  اثرگذاری سیۀر  عملکرد عملار نفی بار تناوع رفتااری آن میجملم باشد. بررسی ن

 موضوع پژوهشی دیار باشد.
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