
     Persian Language and Iranian Dialects  / 18  

 
 

 

Clausal and Non-clausal Negation in the Gilaki Language (Lahijani 

Variety) in Typological Perspective 
 

Zeinab Mahdavian1* 

Mansour Shabani2  

Maryam Danaye Tous3  

 
Abstract 
Negation is represented in all natural languages (Miestamo, 2017). In Gilaki, 
this phenomenon is not dealt with thoroughly. The present study attempts to 
provide a comprehensive description of negation in Gilaki (Lahijani variety) 
according to the questionnaire proposed by Miestamo (2016). For this purpose, 
the negation strategies used in clausal and non-clausal negation have been 
described. Additionally, negative structures and paradigms have been examined 
regarding symmetry. The data has been gathered from the everyday language 
spoken by the native speakers in the city of Lahijan. Negation strategies used in 
standard negation differ from those of other clauses in many languages, whereas 
it is not the case in Lahijani. The findings suggest that negation can be 
expressed symmetrically or asymmetrically in constructions containing different 
types of verbs (simple, prefixal, and compound) with respect to tense and mood. 
Moreover, there are some cases that the only distinction between the positive 
construction and its negative correspondence is not merely due to the addition 
of the negative element but other changes would occur, such as the replacement 
of the negative marker with another morpheme or some phonological changes, 
resulting in structural asymmetry. In non-clausal negation, negative reply, 
negative indefinites, and negative derivation are explored.      
 
Keywords: negation, standard negation, clausal negation, non-clausal negation, 
symmetry 
 
1. Introduction 
Negation is a phenomenon that is expressed in every natural language. Standard 

negation is defined as the basic strategies to negate declarative verbal main 

                                                           
* 1. M.A. in General Linguistics, University of Guilan, Rasht, Iran. 

(Corresponding Author: mahdavian_z@yahoo.com)  
2. Associate Professor of General Linguistics, University of Guilan, Rasht, Iran. 

(mshabani@guilan.ac.ir)  

3. Associate Professor of General Linguistics, University of Guilan, Rasht, Iran. 

(Maryam.dana@guilan.ac.ir)  

Persian Language and Iranian Dialects 
7st Year, Vol. 1, No.13 
Spring & Summer 2022 
Research Article 
 

Received: 2021/12/25 Accepted: 2022/04/26 

  

 

DOI:10.22124/plid.2022.21376.1584 

 

    

 

DOR:20.1001.1.24766585.1401.7.1.5.0 

 

https://orcid.org/0000-0003-0884-7962
https://orcid.org/0000-0002-5307-085X
https://zaban.guilan.ac.ir/article_5529.html
https://zaban.guilan.ac.ir/article_5529.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24766585.1401.7.1.5.0


     Persian Language and Iranian Dialects  / 19  

clauses. Typologically, in some environments such as non-declarative clauses 

and existential predicates, negation is expressed by other means rather than 

standard negation. This study aims to describe negation strategies in different 

clauses and non-clausal environments according to Miestamo (2016).    

 

2. Theoretical framework 

According to the questionnaire proposed by Miestamo (2016), negation is 

primarily classified into clausal and non-clausal. Moreover, negation is 

described regarding structural and paradigmatic symmetry. In symmetrical 

structure, the only distinction between the positive and its negative counterpart 

is the presence of negative element. Asymmetry in structure refers to other 

change(s) in addition to the presence of negative maker. A paradigm, on the 

other hand, is symmetric if there is a one-to-one correspondence between the 

positive and negative members, otherwise it is asymmetric.  

 

3. Methodology 

This descriptive study is conducted within the framework of the questionnaire 

proposed by Miestamo (2016). The data has been collected from everyday 

language spoken by native speakers of Gilaki (Lahijani variety) in the city of 

Lahijan, in addition to the fact that the authors are native in the language. 

Negation strategies are formally described in different clauses including 

declarative verbal main clauses, non-declaratives, non-verbal, and non-main 

clauses. Also, non-clausal negation such as negative replies, negative 

indefinites, and negative derivation is examined. Besides, negative structures 

and paradigms are described regarding symmetry. 

 

4. Results & Discussion 

In Gilaki (Lahijani variety), standard negation (negation in declarative verbal 

main clauses) is expressed by attaching the negative marker to the verb of the 

clause. Verbs, in this language, are classified into 3 categories: simple, prefixal, 

and compound. In Lahijani variety, the negative affix /nǝ/ or its allomorphs /ni/ 

and /nu/, based on the vowel in the first syllable of the stem, attaches to the 

beginning of the verb and the verbal component in simple and compound verbs, 

respectively. In prefixal verbs, the affix /n/ is realized after the verbal prefix. 

Other clauses such as non-declaratives (imperatives and questions), non-verbal 

clauses and dependent clauses are negated in the same way as the standard 

negation. On the other hand, since symmetry in negative structures and 

paradigms depends on tense and mood, clauses are examined with respect to 

each one. In present subjunctives, simple past constructions and imperatives, 

simple and some compound verbs take the morpheme /bV/ and, when negated, 

the prefix is replaced by the negative marker. Therefore, the negative structures 

are asymmetric. Whereas, in prefixal and some other compound verbs, the 
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morpheme /bV/ is not realized and, being negated, the negative prefix is simply 

added to the verb. Hence, the structure is symmetric. In present progressive, 

contrary to the past, attaching negative affix to the verb results in some 

phonological changes, accounting for the structural asymmetry. Regarding 

paradigms, clausal negation is considered symmetric excluding the 

constructions containing simple and some compound verbs in simple past and 

past progressive tenses with the exception of stems ending in a vowel in third-

person singular form. Some sentences do not have negative correspondence. To 

illustrate, negating some wh-questions leads to ungrammatical constructions. 

Note that these sentences are well-formed as echo questions. However, negative 

polar questions are considered grammatical. In non-verbal clauses, negative 

structures and paradigms were represented symmetrically and asymmetrically.  

In compound sentences, negative marker can be added to the subordinate and/or 

main clause although the presence of some verbs in the main clause entails 

changes in the modality of the subordinate clause. The findings regarding non-

clausal negation are as follows. In negative reply, although using the negative 

particle /nǝ/ (no) in response to negative polar questions is grammatical, the 

positive one /ahǝ/ (yes) seems to be ambiguous. Therefore, as an alternative, the 

positive correspondence of the verb which is expressed in the question or the 

word /tʃǝrǝ/ (why) with a falling intonation is used. Furthermore, functions of 

negative indefinites, according to the semantic map proposed by Haspelmath 

(1997) include direct negation, indirect negation, and the question function. In 

negative derivation, a certain category can take different prefixes and one 

prefix, such as "na-", can attach to various stems.   

 

5. Conclusions & Suggestions  

This study has provided a typological description of clausal and non-clausal 

negation in Gilaki (Lahijani variety). Standard negation is expressed by the 

negative marker attaching to the verb of a construction. It is represented 

symmetrically or asymmetrically, which depends on three factors: a) type of the 

verb in the construction, b) tense, and c) mood. Other clauses are also negated 

using the same strategy. However certain clauses, such as some wh-questions, 

do not have any negative correspondences. In compound sentences, the 

modality of the subordinate clause is necessarily changed when the negation 

element is added to certain verbs in the main clause. Regarding non-clausal 

negation, negative reply, negative indefinites, and negative derivation was 

described. According to what has been mentioned earlier, the verbs whose 

negation in the main clause entails changes in the modality of the subordinate 

clause could be semantically studied in future research.   
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 شناختیاز منظر ردهنفیِ بند و غیرِبند در زبان گیلکی 
 

 3مریم دانای طوس                                       2 منصور شعبانی                              1سیده زینب مهدویان    

 
 

 چکیده
ۀ پرسشنام براساس. در این پژوهش، سعی بر آن است استشدهن «نفی»جامعی پیرامون ۀ در زبان گیلکی، مطالع

منظور، نفی در انواع بندد و هچنندین نفدی توصیف گردد. بدین الهیجانی ۀگوننفی در گیلکی  (2016میستامو )

. اسدتدر سداختار و صدیانان توصدیف  ده لحاظ تقدارنهای صوریِ مبیّن هر نقش بهساخت وغیرِبند مطالعه 

. استههیجان گردآوری  دگویشوران بومیِ  هرستان الۀ بودن نویسندگان، از گفتار روزمربومی برعالوهها، داده

خی بندهای دینر متفاوت است. )ها(ی نفی معیار با برها،  یوهمطالعات بینازبانی حاکی است در بسیاری از زبان

های پژوهش، رود. مطابق یافتهمی کاربهسازیِ انواع بندها که، در گیلکیِ الهیجانی، نفی معیار برای منفیدرحالی

ها و وجوه مختلف، از حید  تقدارن، رفتدار متفداوتی ساده، پیشوندی و مرکب در زمانبندهای حاویِ انواع فعل 

 دنِ عنصدر مثبت و متناظرِ منفیِ آن، صرفا نا ی از افزودهۀ تچایز یک جچلاهی وجه عالوه، گهدهند. بنشان می

واژی دیندر یدا جاینزینی وندد منفدی بدا تکد ازجچله ، ودنفی نیست و تاییرات دینری نیز در جچله حاصل می

فدی، مدچایر گردد. در نفدی غیرِبندد، پاسدن منصورت، ساختار نفی، نامتقارن محسوب میتاییرات واجی. در این

 .د ومیمبهم منفی و ا تقاق منفی بررسی 
 

 تقارن غیرِبند، نفی بند،  نفی معیار، نفی نفی، واژگان کلیدی:

 

. انسدانی، دانشدناه گدیالن، ر دت، ایدران، دانشکده علوم  ناسیکار ناس ار د زبان. 1
 ول(ؤ)نویسندۀ مس
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 مقدمه -1

 (،2007)مو دهد. به اعتقداد میسدتاتاییر می  -pرا به  pۀ گزار 1نفی، عاملی است که ارزش صدق

منفی بده یدک عبدارت مثبدت در نظدر گرفدت زیدرا نفدی  توان نفی را صرفا افزودن نشاننرنچی
های مختلدف سداختار و معندا نشدان جنبدهای بدا ای چندوجهی است و ارتباط پینیددهپدیده
اصدطالحی « نفدی معیدار»  دود.تقسیم می 3«غیرمعیار»و  2«معیار»ۀ دهد. نفی به دو دستمی

)ها(ی اصدلی هدر زبدان بدرای منفدی کدردن برد و به  یوه کاربه( 1985) 4بار پایناست که اول
ی از انواع نفدی بندد در نظدر نفی معیار را یک (2016)ا اره دارد. میستامو  5جچالت فعلی خبری

و بنددهای امدری، وجدودی  ازجچلدهمطالعات بینازبانی، نفی در سایر بنددها  براساسگیرد. می
 .(Miestamo, 2007) ود صورت غیرمعیار بیان میمتفاوت و به ایپرسشی، به  یوه

ین  دود  بددمنفی و مثبت، متقارن محسدوب میۀ ای، ارتباط بین گزارمنظر منطق گزارهاز
کده، درحالی ،(Miestamo, 2005)دهد معنا که عچلنر منفی صرفا ارزش صدق گزاره را تاییر می

کندد و م میه دو نوع کلی متقدارن و نامتقدارن تقسدیارتباط بین ساختار مثبت و منفی را ب وی

 د.کنمیتقارن را در ساختار و هچننین صیانان بررسی 
 6درایدر براسداسهای گوناگون متفداوت اسدت. زباننوع، تعداد و جایناه عنصر منفی نیز در 

هدای های اصدلی جچلده در جایناههای گوناگون، تکواژ منفی نسدبت بده سدازهدر زبان (،2013)
ها رتیب سازهتواند تها حضور نشاننر منفی میگیرد. هچننین، در برخی زبانگوناگونی قرار می

 خوش تاییر کند. را دست

 ;Dahl, 1979; Dryer, 2005) ناسدی رده ازجچلده ناسدی زبانهدای مختلدف نفی در حوزه  

Kahrel, 1996; Miestamo, 2005, 2014  )،  کاربرد ناسدی(Roitman, 2017)، نحدو (Haegeman, 

1995; De Clercq, 2013; Collins & Postal, 2014 )  و صرف(De Clercq, 2020)  اسدته دمطالعه .
  Karimi, 2008)ای ایرانی، بیشتر به زبان فارسی اختصدا  دارد ههای پیرامون نفی در زبانپژوهش

2010  Kahnemuyipour, 2017 ،ننارنددگان مطلد   کدهجدایی تداو و غیدره(  1400، میرزایی، 1331  انو ه

هستند، هیچ پژوهش مستقلی پیرامون نفی در زبان گیلکی انجام ننرفتده اگرچده در برخدی از 
 .استهرت پراکنده ا اره  دمطالعات به مفهوم نفی به صو

                                                           
1. Truth value 

2. Standard  

3. Nonstandard 

4. Payne 

5. Verbal declarative clause  

6. Dryer  
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بندی و الهیجانی( پرداخته  ده و دستهۀ در پژوهش حامر به توصیف نفی در گیلکی )گون

اساس، بررسی نفدی . برایناستهصورت گرفت (2016) میستاموۀ پرسشنام براساسها تحلیل داده

منظدور، بده ین. بدداسدتهها نشدان داده  دهای صوریِ بیاننر این نقشآغاز و ساخت 1از نقش

های  دود و هچنندین سداختپرداختده می 2توصیف نفی در انواع بند و هچننین نفیِ غیربند

بدودن بومی بدرعالوههدا، گدردد. دادهانان توصدیف میمنفی به لحاظ تقارن در سداختار و صدی

زبدانِ  هرسدتان الهیجدان گدردآوری گویشدوران گیلکۀ نویسندگان، با رجوع به گفتار روزمدر

هدا زبان ازجچلدههدای گونداگونی مزبدور، زبانۀ . پژوهشنران در چدارچوب پرسشدنامستاه د

رسدد اند. لداا بده نظدر میردهمطالعه ک غیره راو  5، اسکولت سامی4های دراویدین، زبان3آراوان

قطعدا »مبنای معیارهای یونسکو، زبانی نفوذ زبان فارسی مصون نیست و بر گیلکی که از ۀمطالع

هایی از ماهیت این زبدان کچدک  ود، به حفظ و  ناخت جنبهمحسوب می 6«در معرض خطر

د در مطالعات آتی بدرای توانهای این پژوهش مینچاید و هچننین ثبت و مبط داده ایانی می

 د. ومقاصد مختلف استفاده 

( تعریفدی از نفدیِ 3 ود. در بخش )پژوهش پرداخته میۀ ( به پیشین2در ادامه، در بخش )

گدردد. در فیِ غیرِبند و تقارن ارائه و هچننین انواع عددم تقدارن بده اختصدار معرفدی میبند، ن

 ۀبه لحاظ تقارن در ساختار و صیانان بدا ارائد ( نفیِ بند و غیرِبند در گیلکیِ الهیجانی4بخش )

 .  استگیری ( نیز نتیجه5گردد. بخش )هایی توصیف میمثال
 

 پژوهش ۀپیشین -2

توجهی در زبدان گیلکدی هدای قابدل ناسی، پژوهشهای مختلف زبان اخهرغم اینکه در علی

  1331  میرها دچی، ,Kahnemuyipour & Shabani  2018 1400)صدبوری و  دریفی،  انجدام گرفتده

و تنها برخدی محققدان  استهبه مفهوم نفی چندان پرداخته نشد ،(1335، 1331واحدی لننرودی، 

 دود. اند کده در ادامده بده آنهدا پرداختده میا دتهمچن مطالعات خدود، ا داراتی بده نفدی د

 ان پیشدونداند. آنهدرمطالعه کدر کتاب خود، گویش ر تی را  (2012)و هچکاران  1راستارگوییوا

                                                           
1. Function  

2. non-clausal 

3. Arawan 

4. Dravidian 

5. Skolt-Saami 

6. Definitively endangered 

7. Rastorgueva 
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سداز و قیدسداز منفدی ایِ آن را توصیف و به پیشدوندهای صفتمنفی در افعال و هچنونی واکه

(bi  وna و کاربرد مچیر مبهم )«مانند  در عباراتی« هیچhič či وhič vəxt  اند.ا اره کرده 

فعل مامی در گیلکی  رق گیالن  مچن بررسی ساخت انواع (1336)پورالخا  و هچکاران 

ایدن  براسداساندد. های نفدی و نهدی در ایدن گدویش پرداختهصرف، به توصیف نشدانه ظرمناز

ه و هچنندین هچکدرد های آوایی آن در ابتدای افعال سادو دینر صورت naپژوهش، وند منفی 

پد  از پیشدوند  /n/های پیشوندی به صورت  ود و تجلیِ آن در فعلدر افعال مرکب واق  می

 اند. ها را با زبان فارسی نیز مقایسه نچودهادهان د، آنعالوهبهفعلی است. 

، در بررسی چنوننی باز ناسی پیشوندهای فعلی، استفاده از تکدواژ منفدی (1330)سچیعی 

کند زیرا وند منفی در افعال پیشوندی هچدواره راهکاری برای تشخیص، پیشنهاد می وانعنبهرا 

  ود. پ  از پیشوند فعلی ظاهر می

هدایی از کتداب خدود بده مچن بررسی مصدر و افعال گیلکی، در بخشالف( 1336)پورهادی 

ر را در اندواع  دچرد و جاینداه ایدن عنصدهای وند منفی را برمی. او تکواژگونهاستهنفی پرداخت

ارتبداط ب( 1336) وی کند.ها و وجوه مختلف توصیف میفعل ساده، مرکب و پیشوندی در زمان

های گرینبدر  لفدهؤم براسداسهای دسدتوری را با سایر ویژگی های اصلی گیلکیترتیب سازه

د دهدها نشدان مییکدی از مؤلفده عنوانبدهبا بررسی توالی وند منفی و فعل  اود. کنمیبررسی 

فعدل »ۀ های جهان به ردآسیا و هچننین زبان-های اروپاگیلکی از این جهت در مقایسه با زبان

های مختلدف آوایدی وندد منفدی و هچنندین به صورت وی، عالوهبهگرایش دارد. « میانی قوی

 کند.تاییرات حاصل از اتصال این تکواژ در برخی افعال ا اره می

ها کده در نهادیِ میستامو برای توصیف نفی در زبانچارچوب پیش براساس ایان ذکر است 

بده  (2015) 1اند. میسدتامو و کوپدوننه دهای گوناگونی مطالعه ( بدان ا اره  د زبان1بخش )

اند. نفی معیدار در ایدن زبدان بدا اسدتفاده از فعدل توصیف نفی در زبان اسکولت سامی پرداخته

 دود. بیان می 2واژگانی به صورت ناخودایستاعنصر نفی و هچننین فعل  عنوانبهکچکیِ منفی 

ۀ ه  یوگیرد. نفی جچالت امری بهای غیرفعلی نیز به صورت معیار انجام میبیان نفی در گزاره

، عالوهبدهگردد. آنان، غیرمعیار و در بندهای وابسته هم به صورت معیار و هم غیرمعیار بیان می

 اند.دهکرقطبیت منفی و هچننین هچپاینی را مطالعه 

                                                           
1. Koponen 

2. non-finite 
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زبدان دراویددین را  13نفی فعلی و غیرفعلی در جچالت خبدری سداده در ( 2014) 1لیندبلوم
د دهداستفاده از پسدوند نفدی نشدان میاندارد را با نفی است ها،زباناین . اکثر استهدکرمطالعه 
گردد. در بندهای وصفی و وجدودی  فعل منفی بیان میا که نفی در جچالت غیرفعلی بدرحالی

  ود. د، از عناصر نفی متفاوتی استفاده می وغیرفعلی محسوب میۀ لکی که گزارم
 3ی جداینزین جچلدهوجودی و صورت منفبه بازسازی نفی  (2019) 2کراسنوخووا و وندر آوِرا

ۀ هدای تحقیدق را از سده گونداندد. آندان دادهپرداخته 4های آراوان به نام کولیندادر یکی از زبان
اندد. نتدایا ایدن ها بده دسدت دادهو تبیین درزمدانی از یافتده ردآوری نچودهمختلف این زبان گ

جدایی در هروند، جابمی کاربهی های وجودنفی گزارهرای پژوهش حاکی است در عناصری که ب
ای منفدی ( به واژهnoweای که به لحاظ معنایی اساسا خنثی بوده )قطبیت روی داده یعنی واژه

اول بده هچدراه فعدل ۀ به فعل کچکیِ خنثی تبدیل  دده و اکندون واژ (-hi’ra‘و عنصر منفی )
 جچله کاربرد دارد.صورت منفی جاینزین  عنوانبهکچکی ماکور که حضور آن اختیاری است 

 
 چارچوب نظری -3

کندد. هدر زبدان  ود که ارزش صدق گدزاره را معکدوس میعاملی تعریف می عنوانبهنفی، اساسا 
 میسدتاموۀ پرسشدنام براسداس. (Miestamo, 2017)هت بیدان نفدی اسدت طبیعی دارای ابزاری ج

نفی در زبدان بپدردازد، لف های مخت ناختی به توصیف جنبهکه بر آن است با رویکرد رده (2016)
  وند. ها نشان داده میهای بیاننر این نقشنفی از نقش آغاز و صورتۀ مطالع

گیرد. در توصیف نفدی بندد، مورد بررسی قرار می بند و غیرِبندۀ نفی به طور کلی، در دو دست
و  هدای غیرفعلدی، جچدالت غیرخبدری، گزاره(1)یسازی در جچالت فعلی خبدرهای( منفی یوه)

ای بدرای بیدان ی جچالت خبری یا نفی معیدار، راهبدردی پایده ود. نفبندهای وابسته مطالعه می
ترین ندوعِ بندد نشدان این راهبرد بدرای بی ود  بدین مفهوم که اوالنفی بند در هر زبان تلقی می

ر بنددهای ای زایا و عچومی جهتِ بیان نفدی دیعنی بندهای فعلیِ خبری کاربرد دارد و ثانیا،  یوه
 ;Kahrel, 1996)مطالعدات بینازبدانی  براسداس. از طرف دینر، (Miestamo, 2005: 42)ماکور است 

Auwera & Lejeune, 2005; Miestamo, 2005:45, 2007, 2017،) هدا، جچدالت در بسیاری از زبان
هدایی هدای وجدودی، محیطگزاره ازجچلدههای غیرفعلدی غیرخبری و هچننین برخی از گزاره

 گیرد. ای متفاوت با نفی معیار صورت مینها به  یوه وند که بیان نفی در آحسوب میم

                                                           
1. Lindblom 
2. Krasnoukhova & Van der Auwera 
3. negative pro-sentence 
4. Kulina 
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فدیِ آن را بده دو ندوع متقدارن و ، ارتباط بین عبدارت مثبدت و متنداظر من(2005)میستامو 

کند. در ساختار متقارن، تنها وجه تچایز بین ساختار مثبت و منفی، وجدود نامتقارن تقسیم می

که تفاوتِ آن با هچتای مثبدت « علی را ندیدم.»ۀ متناظر منفی است مانند جچلنشاننر نفی در 

رف دینر، نفی نامتقارن، بده به لحاظ صوری، صرفا وجود تکواژ منفی در ابتدای فعل است. از ط

وجود عنصر نفی، تچایزات سداختاری دیندری نیدز در عبدارت  برعالوهساختاری ا اره دارد که 

متنداظرِ منفدیِ  عنوانبده« خدورم.غداا نچی»ۀ مثال، در جچل عنوانبهخورد. منفی به چشم می

فعدل کچکدیِ  اسدتهاینکه نشاننر منفی به سداخت افدزوده  دد برعالوه« خورم.دارم غاا می»

سداختار، عددم تقدارن در صدیانان را نیدز  بدرعالوهدر ساخت منفی حضور نددارد. وی « دارم»

ازای ساخت منفی در هر صیاه، تنها یک متناظر مثبدت کند. در صیانان متقارن، بهمعرفی می

ر یک بین اعضای مثبدت و منفدی برقدرابهکه در صیانان نامتقارن تناظر یکوجود دارد درحالی

اول  دخص در زمدان ۀ در صدیا« غداا نخدوردم.» ۀنیست. برای مثال، تنها هچتای مثبتِ جچل

دو متنداظرِ مثبدت « خدورم.غاا نچی» ۀکه، برای جچلدرحالی ،است« غاا خوردم.»مامی ساده 

  و دینری در زمان مضدارع مسدتچر «خورم.غاا می»  وجود دارد  یکی در زمان مضارع اخباری

 .«رم.خودارم غاا می»

( را در asymmetric( و نامتقدارن )symmetricبندیِ نفدی متقدارن )طبقه (2005)میستامو 

 دهد. ( نشان می1جدولی مشابه جدول )
 به لحاظ تقارن بندی نفی طبقه -1جدول 
 زیرنوع نوع

S (symmetric) --- 

A (asymmetric) A/Fin 

 A/NonReal    

 A/Emph 

 A/Cat   
 

 ود، او انواع عدم تقارن را با توجه به نقدش عناصدر صدوریِ چناننه در جدول مشاهده می
فعدل واژگدانی از  1(، خودایستاییA/Finاول )ۀ دست کند. درزیرنوع کلی تقسیم می 4دخیل به 
ی عنصدرالزامدا بده  (، نشداننر منفدیA/Nonrealدوم ) ۀکند. در دسدترود یا تاییر میبین می

ۀ دسدتروندد. می کاربه رطی  و پرسشی، امری ازجچلهدینری  های ود که در بافتفزوده میا
رود مدی کاربهننر نفی، هچراه با عنصری ( به ساختاری ا اره دارد که در آن نشاA/Emphسوم )

                                                           
1. finiteness 
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های دسدتوری ( چنوننی نشدان دادن مقولدهA/Catچهارم )ۀ است و در دست 1که بیاننر تأکید
 گیرد.ثیر قرار میأوجه،  خص و نچود در ساختار منفی تحت ت مانند زمان،

العده طماظ نوع، جایناه سداختاری و تعدداد هچننین، در این چارچوب، نشاننر منفی به لح
 زبان، نشاننر منفی را بده دو 240مچن بررسی  (Miestamo, 2007به نقل از  1979)د. دال  ومی

واژی را  دامل عناصدر پیشدوندی، فدی سداختکندد. وی نواژی و نحوی تقسیم مینوع ساخت
سازی را نیز جزو ایدن دسدته ، نفی زبرزنجیری و دوگانعالوهبهداند. او، پسوندی و پیراوندی می

یرتصریفی و فعل کچکی توصیف  چرد. از طرف دینر، وی نفی نحوی را متشکل از جزء غمیبر
پ  از فعدل  ازجچلههای مختلفی یناهتوانند در جاهای گوناگون میکند. این عناصر در زبانمی

طدور در مواردی نیز مچکن است به عالوهبهیا پیش از آن و هچننین در انتهای بند واق   وند. 
 (.Dryer, 2013)انتهای فعل یا بند تظاهر یابند در ابتدا و هچزمان 

 

 هاتحلیل داده -0

 نفی بند -0-1

 .(Miestamo, 2005: 3)سازیِ بند اسدت آن منفی نفیِ بند به ساختی واژنحوی ا اره دارد که نقش

ر  ود: نفدی معیدار، نفدی دتر ذکر آن رفت، نفی بند به چهار زیرمجچوعه تقسیم میچناننه پیش

دامه، به توصیف هدر های غیرفعلی و نفی در بندهای وابسته. در ابندهای غیرخبری، نفی در گزاره

  ود.میالهیجانی( پرداخته ۀ یک در زبان گیلکی )گون

 نفی معیار -0-1-1

 ود که نشاننر منفی به صدورت نفی معیار، یعنی نفیِ جچالت فعلی خبری، با ساختی بیان می

گردد. جایناه این عنصر باتوجه به نوع فعل متایر اسدت  در افعدال ل میوند به فعل جچله متص

و مرکدب، بده ترتیدب  ود و در افعدال پیشدوندی ده میساده، نشاننر منفی به ابتدای فعل افزو

گیرد. بنابراین، هر ساخت بدا توجده بده اندواع پ  از پیشوند فعلی و در ابتدای هچکرد قرار می

هدا و هر ساخت باتوجده بده فعدل موجدود در آن، در زمانف دینر، د. از طر ومیفعل مطالعه 

رن در رسدی تقدارو، بردهدد. ازایدنوجوه مختلف رفتارهای متفاوتی به لحداظ تقدارن نشدان می

 د.  وها و وجوه مختلف بررسی میانتوجه به زمساختار و صیانان با

 

                                                           
1. emphasis 
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 مضارع اخباری -0-1-1-1

   ناسده  Vn//(2)ن مضدارع بده صدورت سدتال حدال   در گیلکیِ الهیجانی، این وجه از زمدا
گیدرد مانندد عبدارت  ود. نشاننر منفدی در افعدال سداده در ابتددای فعدل قدرار میساخته می

«nuʃon( »جایناه این عنصر در افعال پیشوندی پ  از پیشوند فعلی اسدت. رفتندن .)عنوانبده 
تظداهر دارد. در افعدال  /-fi/ند فعلی )جچ  نکرد( تکواژ منفی پ  از پیشو« fi-n-tʃe»مثال در 

)گدول  «gul nuxordǝm» دود مانندد مرکب نیز وند منفدی بده ابتددای هچکدرد، متصدل می
ختار جچالت منفی در مضارع اخباری دارای تقارن است زیرا صرفا تکدواژ نخوردم(. بنابراین، سا

گردد. در مثال زیر کده چی ود و تاییر دینری در ساختار ایجاد نمنفی به فعلِ جچله افزوده می

بده ابتددای صدورتِ مثبدتِ فعدل   /nǝ/، نشاننر منفی است های از ساختِ حاوی فعل سادنچونه
//niʃ-ǝn-ǝ  رو، . ازایدناستهاین تنها تاییری است که در ساخت مثبت ایجاد  دمتصل  ده و

  ود.ساخت نفی، متقارن محسوب می
(1                    )Ali  i    nimkǝt-ǝ  sǝr  niʃ-ǝn-ǝ /                         nǝ-niʃ-ǝn-ǝ 

 نیچکت  این  علی-سر  امافهنشنین    -استچرار-وند منفی   سوم  خص مفرد-نشین -استچرار-سوم  خص مفرد

« ینه. ینه  ندچیعلی روی این نیچکت می»  
 

ساخت متنداظر  ، تنها دارای یکاستهسوم  خص بیان  دۀ ساخت منفیِ فوق که در صیا

یدک بدین اعضدای بدهعال پیشوندی و مرکب نیز تناظر یکهای حاویِ افبت است. در ساختمث

 گردد.نفی در مضارع اخباری، متقارن محسوب می صیانان برقرار است. بنابراین، صیانانِ

 مضارع التزامی    -0-1-1-2

فعدال ابتدای هچکدرد در برخدی ا به ابتدای افعال ساده و /bV/(3) در زمان مضارع التزامی، تکواژ
رای  دود. بد( متصل می«راه آمدن»  /ra: ama:n، «داد زدن»  /dad zǝ:nمرکبِ گیلکی )مانند 
 دود. چناننده در می /bV/تِ حاوی این افعال، نشاننر منفی جاینزین تکواژ بیان نفی در جچال

 nǝ/ / ود نشداننر منفدی ای از ساختِ حاوی فعل مرکب، مشاهده مینچونه عنوانبه(، 2مثال )

 ددنِ عنصدر نفدی، . بنابراین، افزودهاستهدر ابتدای به ابتدای هچکرد  د /bV/جاینزین تکواژ 
 ود بلکده نشداننر منفدی بدا عنصدری بت و متناظر منفی آن محسوب نچیمثۀ تنها تچایز جچل

  ود. رو، ساختار نفی، نامتقارن تلقی می. ازایناستهدینر جاینزین  د
mumkǝn-ǝ         dad      bǝ-zǝn-ǝ / nǝ-zǝn-ǝ                                              (2)                                                                 

.مچکن-بستالتزامی          داد       است.واژه-زدن )ستال حال(-سوم  خص مفرد  / وندمنفی -زن-سوم  خص مفرد  

«مچکنه داد بزنه  ندزنه.»  
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در آغدوش » kǝʃa gitǝn/ای دیندر از افعدال مرکدب )مانندد  ر افعدال پیشدوندی و دسدتهد

و در صدورتِ منفدی، عنصدر  (4)تظاهر نددارد /bV/(، تکواژ «انه  دندیو» /tura bo:n/، «گرفتن

 دود. اقد  می( و در ابتدای هچکدرد و3نفی در این افعال به ترتیب پ  از پیشوند فعلی )مثال 

 بنابراین، ساختار نفی، متقارن است. 
agǝ      aʃxal-ǝ                zud     fu-n-kun-i                              (3)                     

آ اال         اگر-پیشوند فعلی        زود    حالت مفعولی-وند منفی-کردن )ستال حال(-دوم  خص مفرد  

bu     dǝ-kiǝn-ǝ 
پیشوند فعلی        بو-افتادن )ستال حال(.تداوم-سوم  خص مفرد  

«اگه آ االُ زود نریزی دور بو میوفته.»                                                          
 

هایِ حاوی افعال فوق، ساختار منفی در هر صیاه، تنها با یک متناظر مثبت بیدان در ساخت    

 ابراین، صیانان دارای تقارن است.  ود. بنمی

 مضارع مستمر -0-1-1-3

ۀ  ددالهیجانی(، مضارع مستچر از ترکیب صفت مفعولی   صورت صدرف ۀدر زبان گیلکی )گون

بیان نفدی، نشداننر منفدی بده رای  ود. ب)وجود دا تن( ساخته می dǝbun/ (5)فعل پیشوندیِ  

ننر منفی پ  از پیشدوند فعلدی قدرار  د، نشاتر ذکر  ود. چناننه پیشفعل کچکی افزوده می

، حضور عنصدر /dǝbun/گردد، در صورت منفی فعل ( مشاهده می4گیرد. چناننه در مثال )می

طدی فرایندد هچندونیِ  /r/ دود  هچخدوان پیشوند فعلی موجب تاییرات واجی می نفی پ  از

تبددیل  /n/(، بده /n/) هدای آوایدیِ هچخدوانِ پدیش از خدودپسرو کامل با دریافت تچام ویژگی

 ه دایان توجد  ود.ارع مستچر، نامتقارن محسوب میرو، ساختار جچالت در مضگردد. ازاینمی

ای گیلکی، در افعال ساده و مرکدب، عنصدر نفدی بده فعدل کچکدی هکه در برخی از گونه است

حداوی اختار جچدالتِ گردد. در این صورت، س ود بلکه به صفت مفعولی متصل میافزوده نچی

گدردد. صدیانان در مضدارع مسدتچر الهیجانی، متقارن محسدوب میۀ خالف گونل، براین افعا

 رای یک متناظر منفی است.مثبت در صیانان داۀ دارای تقارن است زیرا هر جچل
dǝrs  xondǝ      dǝrǝ / dǝnnǝ                                                                   (4)      

   سوم  خص مفرد.وجود دارد        خوانده    درسسوم  خص مفرد.وند منفی.وجود دارد

 «خونه.درس ندچیخونه  داره درس می»
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 ی ساده و استمراریماض -0-1-1-0

ۀ   ستال گا دته    ناسدbV/(6)/نچای نچود افعال ساده در زمان مامی ساده به صورت نقش

رمدایت » /rǝzajǝt da:n/ای از افعدال مرکدب )مانندد دسته . الف(. در5 وند )فعلی ساخته می

. 5)مثدال گردد. صورت منفیِ افعدال سداده به ابتدای هچکرد افزوده می /bV/( نیز تکواژ «دادن

نچدای نچدود بیدان  ددن عنصدر نفدی بدا نقشجاینزین بداب( و هچننین افعال مرکب ماکور 

در مامی اسدتچراری، افعدال سداده است. اما  عدم تقارن در ساختارۀ دهند ود که این نشانمی

 دن عنصدر نچای نچود هستند و بیان نفی تنها با افزودهافعال مرکب، فاقد نقشۀ . ج( و کلی5)

از طدرف دیندر، بنابراین ساختار نفی دارای تقدارن اسدت.  ،گیردی به فعل جچله صورت میمنف

گدردد ی کدامال یکسدان بیدان میساخت منفی در زمان مامی ساده و استچراری به لحاظ صور

رو ان منفدی دارای دو متنداظر مثبدت اسدت و ازایدن. ب(. به بیان دینر، هر عضدو از صدیان5)

  ود.می صیانان، نامتقارن تلقی
bu-ʃo (5                                                                                       )الف .  

 نچود-فتن )ستال گا ته(سوم  خص مفرد. ر  

 «رفت.»
nu-ʃo (5  )ب .                                                                                       

 وند منفی-سوم  خص مفرد. رفتن )ستال گا ته(  

«ندرفت.»  

ʃo (5                      )ج .                                                                        

 سوم  خص مفرد. رفتن )ستال گا ته(  

 «رفت.می»
 

( تعلدق 3ۀ میسدتامو )ندک.بخش های فوق به نوع چهارمِ پیشنهاد دعدم تقارن در ساخت

( است  یعنی در صورت منفیِ این افعال، تچایز A/Cat/TAM/Netr دگی )دارد و از نوع خنثی

ساده و نچود ناقص در مامی استچراری از بین رفته یا به بیدان دیندر بین نچود کامل در مامی 

 .استهی  دخنث

سدوم  دخص ۀ ود دارد. در صدیا ایان ذکر است در صیانان نامتقارن فوق، یک اسدتثنا وجد

خالف (، بدر«خوابیددن» /xutǝn/مفرد برای افعالی که ستال آنها مختوم به هچخوان است )مانند 

. الف(، برخالف مامدی سداده 1استچراری )خورد زیرا در مامی چشم می سایر صیانان، تقارن به

. ب و 6 دود )فاوت بیدان میتجلی آوایی ندارد و نفی آنها نیز به صورت مت فعلیۀ . الف(،  ناس6)

 . ب(. بنابراین هر عضو منفی در این صیاه تنها دارای یک متناظر مثبت است.1
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bu-xut-ǝ                                 (6)الف .  

 نچود-خوابیدن )ستال گا ته(-سوم  خص مفرد

«خوابید.»  

nu-xut-ǝ                                    (6)ب .  

 وند منفی-خوابیدن )ستال گا ته(-مفردسوم  خص 

«نخوابید.»  

xut                                          (1)الف .  

 ه(سوم  خص مفرد.خوابیدن )ستال گا ت

«خوابید.می»  

nu-xut                                      (1)الف .  

 وند منفی-سوم  خص مفرد.خوابیدن )ستال گا ته(

«د.خوابیندچی»  
 

افعال پیشوندی در زمان مامی ساده و هچننین استچراری، به صدورت سدتال گا دته         
ای اوی این افعال و هچنندین دسدته وند. ساختار منفی در جچالتِ حفعلی ساخته می ۀ ناس

 دود زیدرا ارن محسدوب میهسدتند متقد /bV/ساده فاقد تکواژ  ۀکه در گا ت از افعال مرکب
خورد. صدیانان نیدز دارای تقدارن اسدت فزوده  دن نشاننر منفی به چشم نچیجز اتاییری به

یکسدان  مثبدت اسدت و زیرا به لحاظ صوری، ساخت منفی در هر صدیاه  دارای یدک متنداظر
 صورت منفیِ افعال، نا ی از عچلکرد عنصر نفی نیست. بودن

dukon-ǝ        zud      dǝnvǝst-i                                                                 (3)  
 ماازه-بدستن )ستال گد ته(.وندمنفی         زود          امافه -دوم  خص مفرد

 «بستی.ی  ندچیماازه رو زود ندبست»
 

 ماضی مستمر -0-1-1-5

سداخته  dǝbunصورت صفت مفعولی   مامیِ بعیدِ فعل در گیلکیِ الهیجانی، مامی مستچر به

 ود. تنها تاییرِ ایجاد دده در سداختار، حضدور عنصدر نفدی نر منفی به فعل افزوده میو نشان

و صدیانان مامدی  1سداختاررو، است و هر عضو صیانان، تنها یک متناظر مثبدت دارد. ازایدن

  ود.مستچر در جچالت حاوی انواع فعل، متقارن محسوب می
niviʃtǝ             dǝnnǝbu (3                   )                                                             
 سوم  خص مفرد.بودن )ستال گا ته(.وند منفی                  نو ته

 « ت.نوندچی» 

 ماضی بعید -0-1-1-0

)بدودن(  bun فعدلۀ  ددمامی بعید از ترکیب صفت مفعولیِ فعل واژگانی و صدورت صرف

 ود. در افعال سداده این ساخت به صفت مفعولی امافه می  ود. عنصر نفی درساخته می
                                                           

کنندد. در ایدن صدورت، از اسدتفاده می dǝrǝ bu. برخی گویشوران برای بیان صورت مثبت فعل در مامی مسدتچر از واژۀ  1
  ود. ود ساختار نفی، نامتقارن محسوب میمی rǝآنجایی که در متناظر منفی نشاننر نفی، جاینزین 
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گیرد، نشاننر منفدی در ابتدای صفت مفعولی قرار می /bV/و برخی از افعال مرکب که وند 
تقارن است. در سایر افعال مرکدب ( و بنابراین، ساختار جچله نام10 ود )اینزین آن میج

دای صفت مفعولی و پ  از پیشدوند قدرار و افعال پیشوندی، نشاننر منفی به ترتیب در ابت

(. در این صورت، ساختار نفی، دارای تقارن است. صدیانان نیدز در جچدالتِ 11گیرد )می
 گردد.ن محسوب میحاوی انواع فعل، متقار

xona   parsal   bǝsatǝ/           nǝsatǝ                        bim (10 )                         

 )ستال گا ته(   صفت مفعولی. ساختن.وند منفی   صفت مفعولی.ساختن       پارسال     خانه رااول  خص جچ .بودن 

 «دیم.م  ندساخته بوخونه رو پارسال ساخته بودی»
sufra       fi-n-tʃe                                              bu  (11                                  )   

 پیشوند فعلی       سفره را-وند منفی-ودن )ستال گا ته(        چیدن )ستال گا ته(سوم  خص مفرد.ب

 «سفره رو جچ  نکرده بود.»

 خبرینفی در جمالت غیر -0-1-2

 نفی جمالت امری -0-1-2-1

بندی جچالت امری به لحاظ تقارن مشابه مضارع التزامی اسدت. سداختار نفدی در جچدالتِ دسته

(، 12در آنهدا تظداهر دارد ) /bV/ای از افعدال مرکدب کده تکدواژ امدر سدتهحاویِ افعال ساده و د

ال مرکب که این تکواژ تجلدی ای دینر از افعنامتقارن و در جچالتِ حاویِ افعال پیشوندی و دسته

ت امدری، دارای تقدارن  ود. از حی  صیانان، نفی جچدال(، متقارن محسوب می13آوایی ندارد )

 است.
bu-ʃu                                       (12)الف .  

وجه امری-دوم  خص مفرد.رفتن )ستال حال(  

«بدرو!»  

nu-ʃu                                   (12)ب .  

وند منفی-دوم  خص مفرد.رفتن )ستال حال(  

«ندرو!»  

tʃaji    du-kun                          (13)الف .  

ایلی       چپیشوند فع-دوم  خص مفرد.کردن )ستال حال(  

«چای ندریز!»  

tʃaji   du-n-kun                   (13)ب .  

ایعلی      چپیشوند ف-وند منفی-دوم  خص مفرد.کردن )ستال حال(  

«چای بدریز!»  

ان بررسدی و آن را بده چهدار زبد 435هی )نفی جچالت امدری( را در ن (2005) 1آوِرا و لژرن
ۀ امدری و بدا  دیوۀ ( استفاده از فعل موجود در جچل1از: اند که عبارتند بندی کردهگروه دسته
(  اسدتفاده از 3، رمعیدارنفدی غیۀ امری و با  یوۀ ( استفاده از فعل موجود در جچل2نفی معیار، 

( استفاده از فعلدی متفداوت 4، نفی معیارۀ امری و با  یوۀ فعلی متفاوت با فعل موجود در جچل

                                                           
1. Auwera & Lejeune 
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هدای نفی غیرمعیار. گیلکیِ الهیجانی، با توجه بده مثالۀ وامری و با  یۀ با فعل موجود در جچل
 اول تعلق دارد.ۀ فوق، به دست

 نفی جمالت پرسشی -0-1-2-2

بندی ایدن (. بندابراین دسدته14 دود )شی قطبی به صورت معیار بیان میچالت پرسنفی در ج
سدتنی دارد. از جچالت به لحاظ تقارن، مانند نفی معیار، به نوع و وجه فعلِ حامدر در جچلده ب

یدا  /ko/( و 15)چده چیدز( ) /tʃi/ ازجچلههایِ حاویِ پرسشواژه طرف دینر، در برخی از پرسش
/korǝ/ ( )دهد اگرچده ایدن ی، معچوال ساختی نادستوری به دست میحضور عنصر نف( 16)کجا
ها مانندد ساخت هستند. برخی دینر از پرسشواژه، خوش1های انعکاسیپرسش عنوانبهجچالت 
)چرا( منعی بدرای حضدور  /tʃǝrǝ/ ایافزودهۀ ( و پرسشواژ11)کدام( ) /ku/موموعی ۀ پرسشواژ

 (.13ساخت است )ای خوش وند و حاصل نفی، جچلهنشاننر منفی محسوب نچی
diru    mǝrjǝm-ǝ                nǝ-dǝ-i?  (14)                                                     

مریم      دیروز-وند منفی           حالت مفعولی-دید-دوم  خص مفرد     

 «وز مریمُ نددیدی؟دیر»
* tʃi       xondǝ                      dǝnni?                                                             (15)  

 وم  خص مفرد.وجود دا تن )ستال حال(. وند منفی        صفت مفعولی.خواندن        چی د                    

    «خونی؟چی ندچی »   

 * kilid-ǝ                ko       nǝ-na-i?                                                                (16)                        

     کلید-وند منفی       کجا      حالت مفعولی-گا ته( گاا تن )ستال-دوم  خص مفرد

    «ا کجا نناا تی؟کلید ر»

  ku     qǝza   dus      nǝ-dan-i?                                                                      (11)  

     وند منفی     دوست       غاا     کدام-دا تن )ستال حال(.تداوم-دوم  خص مفرد

   «ری؟کدوم غاا رو دوست نددا»

  tʃǝrǝ   mi                           hǝrf-ǝ              guʃ    nu-kon-i                           (13)  

         ل  خص مفرد         چرا حرف   صفت ملکی او-وند منفی      گوش     حالت مفعولی-کردن )ستال حال(.تداوم-دوم  خص مفرد

    «کنی؟چرا به حرفم گوش نچی»

 های غیرفعلینفی در گزاره -0-1-3

 :2005به نقل از کروگدر، 1331) مهندراسن براساسطی هستند اما، بندهای غیرفعلی دارای فعل رب

جچله، فعل ربطی نیست بلکه جزء غیرفعلی یعنی گروه اسچی، گدروه ۀ در این بندها، گزار، (176

 2پداین براسداسغیرفعلدی،  هدایای این نقش را بر عهدده دارد. گزارهامافهصفتی یا گروه حرف

                                                           
1. echo questions 

1. Payne 
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، 4، مکدانی3، وصدفی2،   دچول خدا 1ارز امل جچالت هدم( 2016Miestamo ,به  قلها     1997)

، فعدل (1)اول و بنددهای ملکدیۀ در گیلکی الهیجانی، در سده گدزارهستند.  6و ملکی 5وجودی

ی صدورتِ رود اما متنداظر منفدی آنهدا دارامی کاربهبستیِ آن )بودن( و صورت واژه isanربطی 

 دوند دارای تقدارن اسدت بستی بیدان میاژهیکسان است  ساختار نفی در جچالتی که با فعل و

بسدتی،  ود اما نفی جچالتِ حداوی فعدل غیرواژهزیرا صرفا وند منفی به ابتدای فعل افزوده می

در   دود.بسدتی( بیدان میساختاری نامتقارن دارد زیرا نفی با استفاده از صورتی متفداوت )واژه

نچونده نشدان  عنوانبههای ملکی گزاره . ب( در13. الف( و منفی )13مثال زیر، صورت مثبت )

 .  استهداده  د
 

  u   mi      bǝrar-  ǝ/                                             isǝ . الف(13)
 برادر    مال من    او  بستی(      )صورت واژه س.ح.بودن-س.ح.بودن     سوم  خص مفرد-سوم  خص مفرد 

 «اون برادرمه.»

 
 . ب(13)

u   mi      bǝrar     ni-ǝ  
 برادر    مال من    او           وند منفی-بستی(س.ح.بودن)صورت واژه-سوم  خص مفرد 

«اون برادرم نیست.»  

، به دلیدل اینکده صدورت منفدیِ استه( نشان داده  د2از طرف دینر، چناننه در جدول )

اسدت صدیانان، نامتقدارن بسدتی در هدر صدیاه، یکسدان بسدتی و هچنندین غیرواژهل واژهفع

 گردد.محسوب می
 ارز،  چول خا  و وصفیهای همفعل ربطی در گزاره  -2 جدول

 نفی بستیِ فعل ربطیصورت واژه فعل ربطی صیاه

 isǝm ǝm niǝm .ش.م.1

 isi i ni .ش.م.2

 isǝ ǝ niǝ .ش.م.3

 isim im nim .ش.ج.1

 isin in nin .ش.ج.2

 isǝn ǝn niǝn ش.ج..3

                                                           
1. equation 

2. proper inclusion 

3. attribution 

4. locative 

5. existential  

6. possessive 
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)قدرار  وجدود دا دتن(  /hannan/  و /isanهای مکانی و وجدودی از افعدال ربطدیِ در گزاره

بده ابتددای آن  /nǝ/  در هر صیاه با افزودن وند منفی /isan ود. بیان نفی در فعل استفاده می

فعدل کده، نفدی ای ساختار و هچنندین صدیانان متقدارن اسدت. درحالیگیرد و دارصورت می

/hannan/  با جاینزینی نشداننر منفدی بدا واج/h/ آن،  بدرعالوه.ج(. 20) اسدت ههچدرا/nn/  در

 ود. بندابراین، سداختار نفدی، نامتقدارن اسدت. از طدرف دیندر، د بیان نچیساخت منفی، مشد

 ود، دارای دو متناظر مثبدت اسدت و یر مشاهده میصورت منفیِ این فعل، چناننه در مثال ز

 ، صیانان، فاقد تقارن است.روازاین
hǝnna                (20)الف.  
 قرار  وجود دارد

 «هست.»

bǝ-na          (20)ب.  

 نچود-فرارداد

 «گاا ت.»

nǝ-na              (20)ج.                   

 وندمنفی-فرار  وجود دارد

«ندیست.»  
 وند منفی-ردادقرا

  «ندناا ت.»
 

 ود. ساختار نفدی در نیز برای غیرانسان استفاده می  /dǝbunفعل  های وجودی، ازدر گزاره    

فعل در زمان مضارع به دلیدل تاییدرات واجدیِ نا دی از حضدور نشداننر منفدی، نامتقدارن این 

وی ایدن فعدل .ب( دارای تقارن است. صیانان در جچدالت حدا22.ب( اما در زمان مامی )21)

  وند.متقارن تلقی می
dǝrǝ                                      (21)الف .  
 سوم  خص مفرد.وجود دا تن )ستال حال(

«هست.»  

dǝbu                                      (22)الف .  

(سوم  خص مفرد.وجود دا تن )ستال گا ته  

«بود.»  

dǝnnǝ                                     (21   )ب .  
ن )ستال حال(سوم  خص مفرد.وند منفی.وجود دا ت  

«نیست.»  

dǝnnǝbu                     (22               )ب .    

(تهوجود دا تن )ستال گا .سوم  خص مفرد.وند منفی  

«نبود.»  

 نفی در بندهای درونه -0-1-0

ۀ بند درونه به  دیو ه یا درونه افزود. بیان نفی درتوان عنصر منفی را به بند پایدر جچالت مرکب، می

گیرد و تقارن یا عدم تقارن در ساختار و صیانان با توجه به نوع فعدل و وجده صورت میمعیار 

بندِ وابسته هچانند نفی جچالت فعلیِ خبری است.  ایان ذکر است نفدی بندد پایده در صدورتِ 

. ج( 23درونده  اسدت. چناننده در مثدال ) حضورِ برخی افعال، مستلزم تاییر در وجهیدت بندد

  در بند پایه، موجب تاییدر وجده بندد درونده بده التزامدی bǝdemفعل    ود، نفیمشاهده می
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کندد. جداد نچی. ب( تاییدری در وجهیدت بندد ای23کده نفدی بندد درونده )درحالی ،استه د

وجهیت بند درونده  ی در. ج( تاییر24در بند پایه در مثال ) /fik gudǝn/ که نفیِ فعلدرحالی

 .استهایجاد نکرد
mu   bǝ-de-m                        u    Ali-ǝ              bǝ-ze                         (23    )الف .  

 نچود      من-دیدن )ستال گا ته(-علی     او    اول  خص مفرد-نچود     حالت مفعولی-سوم  خص مفرد.زدن )ستال گا ته(

«دیدم اون علی رو زد.من »  

mu bǝ-de-m                                u   Ali-ǝ             nǝ-ze                        (23    )ب .  

 نچود   من-دیدن )ستال گا ته(-علی    او  اول  خص مفرد-وند منفی    حالت مفعولی-سوم  خص مفرد.زدن )ستال گا ته(

«د.من دیدم اون علی رو ندز»  

mu      nǝ-de-m                                  u      Ali-ǝ                                     (23   )ج .
نچود          من-دیدن)ستال گا ته(-علی       او     اول  خص مفرد-حالت مفعولی   

bǝ-zǝn-ǝ /                                 bǝze           bi              
التزامی-زدن )ستال حال(-سوم  خص مفرد مفرد.بودن.التزامی    صفت مفعولی سوم  خص       

«من نددیدم اون علی رو بزنه  زده با ه.»  
  fik     kon-ǝm                         nara:ta           bo . الف24

 کردن )ستال حال(.تداوم     فکر-مفرد. دن )ستال گا ته(          ناراحت     اول  خص سوم  خص مفرد

«فکر کنم ناراحت  د.»  

  fik     kon-ǝm                                nara:ta    nu-bo                                . ب(   24)

 فکر    کردن )ستال حال(.تداوم -وندمنفی         ناراحت     اول  خص مفرد-سوم  خص مفرد. دن )ستال گا ته(

 «فکر کنم ناراحت ندشد.»

fik   nu-kon-ǝm                                       nara:ta    bo       (24      )ج .                   
 وند منفی     فکر-کردن )ستال حال(.تداوم-سوم  خص مفرد.. دن )ستال گا ته(          ناراحت     اول  خص مفرد

 «حت  د.فکر ندکنم نارا»

 نفی غیربند  -0-2

 های منفیپاسخ منفی و پاسخ به پرسش -0-2-1

 های قطبیِ مثبت و منفی، دستوری و غیرمبهم است:)نه( به پرسش /nǝ/ستفاده از پاسن منفی ا
- ami                    həmə    han-i /                                                                (25)  

  خص جچ .امافی   آمدن )ستال حال(.تداوم       هچراه   اول- دوم  خص مفرد

n-an-i?                                                    -Nə. 
 وند منفی-آمدن )ستال حال(.تداوم-دوم  خص مفرد      -نه

 «   نه!-با ما میای  نچیای؟   -»  
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لده( )آره  ب /aha/ۀ های منفی، و نه مثبت، بدا اسدتفاده از واژکه، پاسن مثبت به پرسشدرحالی    

، متناظر مثبت فعلی کده در /ahǝ/کند. در اینصورت، به جای  نونده را دچار ابهام یا کژفهچی می

 (.26 ود )مثال   )چرا( با آهنگ افتان بیان می/tʃǝrǝۀ رود یا کلچمی کاربهپرسش عنوان  ده 
- ami                      həmə      n-an-i?                                                          (26)    

وند منفی          هچراه     اول  خص جچ .امافی-آمدن )ستال حال(.تداوم-دوم  خص مفرد     

«  با ما نچیای؟»  

-*ahǝ./ han-ǝm./ tʃǝrǝ. 
رهآمدن )ستال حال(.تداوم  آ-چرا  اول  خص مفرد  

« چرا  میام  آره.»                                                           
 

ۀ صدورت، اسدتفاده از کلچدگیرد. درغیدراینهای منفی، تکیه بر روی فعل قرار میدر پرسش    

aha/  ها قابل قبول است.   در پاسن به این پرسش 

 ضمایر نامعین منفی -0-2-2

ه  دود کدایر نامعین منفی به عبارات اسچی و قیدی گفتده می(، مچ2005) 1هسپلچ  براساس

طدور با دند، خدواه بده ’nobody’ ،‘nothing’ ،‘nowhere’ ،‘never‘مستقیمِ عباراتِ ۀ ترجچ

رو، مدچایر ندامعین منفدی در گیلکدی روند خواه بدون آن. ازایدن کاربهای هچزمان با نفی گزاره

 hitʃvǝxt  hərgiجدا( و )هیچ hitʃdƷəچیدز(، )هیچ hitʃtʃiک (، )هدیچhitʃkəs : ندد ازاعبدارت

 وقت  هرگز(. هیچ)

ای روند که نفدی جچلدهمی کاربهدر گیلکی الهیجانی، مانند فارسی، این مچایر، تنها در جچالتی 

  ود.ای( وجود دا ته با د و کاربرد آنها در جچالت خبریِ مثبت نادستوری تلقی می)گزاره
hitʃkəs-ə                nə-di-əm/                             * bǝ-di-əm.                    (21)                                                    

  کهیچ-وندمنفی      حالت مفعولی-دیدن)ستال گا ته(-نچود   اول  خص مفرد-دیدن)ستال گا ته(-اول  خص مفرد

 »هیچک ُ *دیدم  نددیدم.« 

های قطبدی مثبدت، دسدتوری ر پرسشخالف جچالت خبری مثبت، کاربرد مچایر نامعین دبر    

 است.  
hitʃtʃi    bu-ʃtows-i?                                                                                  (23)  

چینچود     هیچ- نیدن )ستال گا ته(-دوم  خص مفرد  

«چی  نیدی؟هیچ»  
 

                                                           
1. Haspelmath 
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معندایی خدود، بدرای مدچایر ندامعین ۀ شددر نق (،1997)یکی از کارکردهایی که هسدپلچ      

 ای در بندد پایده بیداناست  یعنی جچالتی کده نفدی جچلده 1کند، نفی غیرمستقیممعرفی می

 روند.می کاربهمچایر نامعین منفیِ گیلکی نیز در بافت نفی غیرمستقیم   ود. می
fik     nu-kon-ǝm                                             hitʃkəs                            (23)   

 وند منفی      فکر-کردن )ستال حال(.تداوم-ک       اول  خص مفردهیچ   

ba 
 سوم  خص مفرد.آمدن )ستال حال(.التزامی

 «ک  بیاد.فکر نکنم هیچ»
 

امعین منفدی در گیلکدیِ الهیجدانی معنایی هسپلچ ، کارکردهای مدچایر ند ۀنقش براساس    

ای(، ب( نفدی غیرمسدتقیم و ج( از: الف( نفی مستقیم )حضور هچزمان با نفدی گدزارهند اعبارت

هددای زبددان فارسددی نیددز هچددین کارکردهددا را واژهبددرای هیچ( 72 :1997) پرسشددی. هسددپلچ 

 .استهبر چرد

 اشتقاق منفی -0-2-3

ف خال دتقاقی، بدر دوند. وندد اتصدریفی تقسدیم می ا تقاقی و ۀطورکلی به دو دستوندها به
,Lieber, 1993, 2006; Katamba )دهدد ای قاموسی یا مفهومی جدید به دست میتصریفی، واژه

 2010 Haspelmath,2009; ). پدردازیم کده معدادل در این بخش، به چنوننی بیان مفاهیچی می
«without» ،«-less » و«un- »های دهیم: الف( آیدا مقولدهپاسن می هاهستند و به این پرسش

دستوریِ برونددادِ حاصدل ۀ کنند؟ و ب( آیا مقولیِ مختلف، وندهای مختلفی دریافت میدستور

 پایه یکسان است؟ۀ از ا تقاق منفی با مقول
« bidǝqqǝt» ددوند ماننددد اسددچی متصددل میۀ بدده پایدد /-na/و  /-bi-/ ، /laپیشددوندهای 

ها بدا پیشدوند ق)ناامید(. حاصدل ایدن ا دتقا« naumid»اهب( و )الم« lamǝssǝb»دقت(، )بی
 /bi- «و با پیشدوندهای « صفت و قیدla-  وna- «اسدت. دو پیشدوند « صدفتnǝ-/  و  na- بده  

 -، سددتال فعددل -)ندداروا(« narǝva»)نسددنجیده( و « nǝsǝndƷidǝ»ترتیددب در بدده –صددفت 

«nǝdar » ندار( و(«narǝs »)هدای غیربسدیط و هچنندین صدفت - )نارس- «xuda nǝ-ʃnas »
سددازند. می« صددفت» ددوند و متصددل می -)قدرنا ددناس(« qǝdr-na-ʃǝnas»و )خدانشددناس( 

تواند وندهای متقداوتی دریافدت کندد و بنابراین، در پاسن به پرسش فوق، یک مدلول واحد می
 های دستوریِ مختلف متصل  ود. تواند به مقولهیک وند مشخص می

                                                           
1. Indirect negation  
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 یگیرنتیجه -5

(، به توصیف نفی در انواع بندد 2016یستامو )چارچوب پیشنهادی م براساسدر پژوهش حامر، 

طدور مختصدر ها بههیجانی( پرداخته  د. یافتهالۀ و هچننین نفی غیرِبند در زبان گیلکی )گون

 گردد. در جدول زیر ارائه می

 در گیلکیِ الهیجانیغیرِبند  راهبردهای بیان نفیِ بند و نفی -3 جدول

 نفی بند

 عیارنفی م

 ساخت:

زمان مضارع التزامی و مامی ساده در  -

افعال ساده و برخی افعال مرکب: 

نامتقارن )جاینزینی نشاننر منفی با تکواژ 

/bV/) 

زمان مضارع مستچر: نامتقارن )تاییرات  -

 واجی به دلیل حضور نشاننر منفی(

  ها: متقارنسایر زمان -

 صیانان:

مامی ساده و مامی استچراری در  -

خی از افعال مرکب: عدم فعال ساده و برا

ثنای استه دگی، بوع خنثیتقارن از ن

سوم  خص مفرد در ستال مختوم  ۀصیا

 به هچخوان

 ها: متقارنسایر زمان -

 بندهای غیرخبری

 امری: راهبرد معیار -

 های قطبی: راهبرد معیارپرسش -

 یار: راهبرد مع/tʃǝrǝ/و  /ku/ -اوی پرسشواژه:  های حپرسش-

                                       - tʃi و korǝ                معچوال فاقد متناظر منفی : 

 های غیرفعلیگزاره

بستی، ساخت متقارن  ارز، وصفی،  چول خا  و ملکی: صورت منفیِ فعل واژههم  -

 نامتقارن، صیانان نامتقارن

ساختار و  hannan:ن متقارن، فعل : ساختار و صیاناisanمکانی و وجودی: فعل  -

 صیانان نامتقارن

 بند درونه
 راهبرد معیار  -

 ها در بند پایهتاییر وجهیت در بند درونه در صورِت وجود برخی محچول -

 نفی غیرِبند

 پاسخ منفی

 /nǝ/ۀ استفاده از واژ  -

اربرد )چرا( با آهنگ افتان و ک /tʃǝrǝ/طبیِ منفی: های قپاسن مثبت به پرسش -

 صورتِ مثبتِ فعل موجود در پرسش

 کارکرد نفی مستقیم، نفی غیرمستقیم و پرسشی - ضمایر نامعین منفی

 -nǝو  -bi- ،la- ،naپیشوندهای  - اشتقاق منفی
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هیجدانی، فی معیدار( در گیلکدی الدهد نفی بندهای فعلی خبری )نها نشان میبررسی داده
های آوایدی یا دینر صورت /nǝ/ال، با افزودن تکواژ منفی توجه به نوع واکه در هجای اول ستبا

بیان نفدی معیدار ۀ ها  یو ناختی، در بسیاری از زبان ود. در مطالعات ردهآن به فعل بیان می

ۀ بندد بدا  دیوکه، در گیلکی الهیجانی، نفیِ اندواع با نفی در سایر بندها متفاوت است. درحالی
ساختاریِ و صیانانی به ندوع فعدل موجدود در بندد بسدتنی   ود. بررسی تقارنمعیار بیان می

تقارن، رفتدار متفداوتی ها و وجوه مختلف از حی  دارد. افعال ساده، پیشوندی و مرکب در زمان
ه های پژوهش، در مضارع التزامدی، مامدی سداده، و وجدترین یافتهمهم براساسد. دهنشان می
 ود. در مامی بعیدد نیدز ایدن ال مرکب افزوده میبه افعال ساده و برخی افع /bV/امری تکواژ 

های مداکور، از گیرد. بیان نفدی در سداختتکواژ در ابتدای صفت مفعولی برخی افعال قرار می
رو، سداختار نفدی، نامتقدارن گیدرد. ازایدنصدورت می /bV/طریق جاینزینیِ وند منفی با تکواژ 

. اسدت هدر مضارع مستچر قابدل مشداهد ود. مثالی دینر از عدم تقارن ساختاری ب میمحسو
 دن تکواژ منفی، تاییرات واجی به دنبال دارد. صدیانان نامتقدارن تنهدا در این ساخت، افزوده

سوم  خص مفدرد، ۀ ثنای افعال مختوم به هچخوان در صیااستهدر مامی ساده و استچراری، ب

 ود. بیدان نفدی در یان میهر عضو منفی در صیانان، با دو متناظر مثبت بخورد  به چشم می
)چده   /tʃiها مانند گیرد. حضور برخی از پرسشواژهمعیار صورت میۀ های قطبی، به  یوپرسش

 دود و حاصدل نفدی، سداختی نادسدتوری اسدت. چیز( غالبا مان  از حضور نشداننر منفدی می
فدی ایجداد منعدی بدرای بیدان ن)چدرا(  /tʃǝrǝ/ ازجچلدهها هکه، بعضی دینر از پرسشواژدرحالی
 ود اما بیان نفی در بند پایه در صدورت وجدود معیار بیان میۀ د. نفی بند درونه به  یوکننچی

برخی افعال، تاییر در وجهیتِ بند درونه را به دنبال دارد. نتایا حاصل از بررسی نفدی غیرِبندد 
بول اسدت قهای قطبی منفدی قابدل)نه( در پاسن به پرسش /nǝ/منفی ۀ حاکی است کاربرد واژ

ها، منجدر بده ایجداد سداختی مدبهم و )بله( در پاسن به ایدن پرسدش /aha/که کاربرد درحالی
( دارای 1997معندایی هسدپلچ  )ۀ نقشد براسداس ود. مچایر مدبهم منفدی، قبول میغیرقابل

، /bi/  ا دتقاق منفدی، از ونددهای مستقیم و پرسشی هستند. در بحکارکرد نفی مستقیم، غیر

/na/ ،/nǝ/، /la/ ود که برونداد حاصل غالبا صفت اسدت. هچنندین، یدک مددلول استفاده می 
های تواندد بده مقولدهتواند وندهای متقاوتی دریافت کند و یک وندد مشدخص نیدز میواحد می

مطالعدات آتدی  آننه ذیل نفی بند درونه مطرح  دد، در براساسدستوریِ مختلف متصل  ود. 
دسدت داد کده حضور دان در بندد پایده موجدب تاییدر در بده توان تبیینی دقیق از افعالییم

  وند.وجهیت بند درونه می
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 نوشتپی
 جچله فعل واژگانی است. در جچالت فعلی خبری، گزارۀ. 1

2 .V   در/Vn/ دارد.واکه  است و در صورت وجود هچخوان در انتهای ستال، تظاهر آوایی  ۀنشان 

 کند.تظاهر پیدا می /u/و  /ǝ/ ،/i/سه صورت  . واکه، هچاهنگ با ستال فعل به یکی از3

تبیینی درست،  ۀ ود که پاسن به آن و ارائبر عدم تظاهر تکواژِ مزبور مطرح میؤالی مبنی. در اینجا س4

شی مستقل و خارج که بررسی درزمانی، خود نیازمند پژوهبررسی درزمانی است. لاا ازآنجا مستلزم یک

 است.ه این مبح  پرداخته نشدهاز چارچوب پژوهش حامر است، ب

5. /dǝ/ .پیشوند فعلی است 

( با 1331اند. میرها چی )را تکواژ زینت، زائد، نشاننر وجه و نشاننر نچود خوانده /bV/در ادبیات . 6

نچای هش نیز، تکواژ ماکور، نقشکند. در این پژونچای نچود معرفی میهایی این تکواژ را نقشاستدالل

  ود.  رفته مینچود در نظر گ

)این کتاب مال منه.(.  "".i kitab mi ʃiǝ. در اینجا منظور بند ملکی دارای فعل ربطی است مانند 1

  وند.)دا تن( در گیلکی، مانند فارسی، غیرفعلی محسوب نچی daʃtǝnهای دارای فعل گزاره
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