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چکیده
نفی از جمله مقولههای زبانی است کهه در همهز زبها هها وجهود دارد و از

دیرباز مورد توجه علومی چو فلسفه ،منطق ،روا شناسهی و زبها شناسهی

بوده است .تاکنو پژوهشهای متعهددی پررامهو مسها ل مربهو بهه ایه

مقوله از زبا شده است اما با ای حال ،تجربه در زمرنز آموزش ای مبحث

در دانشگاهها و مراکه آمهوزش عهالی نشها مهیدههد کهه بحهث کهاربرد
درستِ معنایی و امالیی نشانز نفی  неبا اقسها کهال یعنهی اسهف ،هفت،

1
2

استاد و عضو هرئت علمی گروه زبا روسی ،دانشگاه تهرا (نویسندة مسئول)؛ hgholamy@ut.ac.ir
دانشجوی دکتری آموزش زبا روسی ،دانشگاه تهرا ؛ rhassanzadeh@ut.ac.ir

 3دانشجوی دکتری آموزش زبا روسی ،دانشکدة زبا ها و ادبرات خارجی ،دانشگاه تهرا ؛
vigenhasanzadeh@ut.ac.ir
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فعل ،ضمرر ،عدد ،قرد و ...هنوز هف یکی از مباحث پرچرهده و بسهرار مههف

زبا روسی است که مشکالت فراوانی را بهر سهر راه یهادگرری نگهارش و
نوشتارِ حرح زبا روسی برای زبا آموزا خهارجی بههخصهو

زبها -

آموزا کشورما بهه وجهود مهیآورد .درسهتنویسهی نشهانز نفهی  неدر
فات زبا روسی (به دلرل زایایی برشتر آ با فات نسبت به دیگر اقسا

کال ) یعنی پروستگی یا عد پروستگی نوشتارِ نشانز نفی بها پایهز هفات از

اهمرت ویژهای برخوردار است که عد رعایت آ میتواند باعهث ایجهاد
اختالف معنایی در بافت جمله گردد .عواملی مانند وجود مفههو تقابهل و

قراس در باف ت جمله ،کلمات وابسته به هفات ،تککرهد بهر ویژگهی منفهی
برا شده بهوسرلز فات ،نفی ویژگهی مببهت برها شهده بههوسهرلز هفات،
تفضرلی و عالی بود

فات و غرره بر پروستگی و یا عد پروستگیِ نوشتار

نشانز نفی  неدر ساختار فات زبا روسی کهامال مهر ر مهیباشهد .مقالهز

حاضر بر آ است تا با ارا ز مبالهای متعدد ،به واکاوی ماهرت مفهو نفی

در زبا روسی از نظر کاربرد و درستنویسی پرشوند نفهی  неدر سهاختار

واژهساختیِ یکی از اقسا کال یعنی فات در زبا روسی در مقایسهز بها

«پرشوندهای نفیِ» معادل آ در زبا فارسی بپردازد.

واژههای کلیدی :نفی ،نشانههای نفی ،نفی آشکار ،نفی پنها  ،پرشوند
نفی  ،неادات نفی  ،неدرستنویسی

 .1مقدمه

مطالعز «نفی» 1از دیربهاز مهورد توجهه رهی وسهرعی از علهو م تلهی بهوده اسهت .نههتنهها

زبا شناسا بلکه منطقرو و فرلسوفا هف در مورد نفی تحقرقات بسراری انجا دادهاند زیهرا
نفی هف در منطق و هف در زبا های برعی مفهو پایهای و مهمهی دارد بهه هوری کهه ههر
زبانی وجود ندارد که فاقد نشانههای نفهی در واژههها ،ترکربهات و جمهالت باشهد .در تمها
زبا های دنرا بر اساس مفهو نفی ،جمالت منفی در تقابل با جمالت مببت قرار میگررند.
Отрицание
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یکی از مباحث پرچرده و بسرار مههف زبها روسهی کهه مشهکالت فراوانهی را بهر سهر راه
یادگرری نگارش و نوشتارِ حرح زبا روسی برای زبا آموزا خارجی بههخصهو

زبها

آموزا کشورما به وجود میآورد ،مبحث کاربرد درستِ معنایی و امالیی نشهانز نفهی не
با اقسا کال یعنی اسهف ،هفت ،فعهل ،ضهمرر ،عهدد ،قرهد و ...اسهت .واژههها ،ترکربهات و
جمالت بههمراه نشانز نفی  неبا توجه به معانی م تلفشا  ،نهتنها برای افراد غرهرروس بلکهه
برای افرادی که به زبا روسهی هحبت مهیکننهد نره مشهکلسهاز و قابهلبحهث و بررسهی
میباشد .اوج دامنز ای مشکالت و دشواریها برای زبا آموزا خارجی در کهاربرد عملهی
ای نشانهها در نوشتار جمالت روسی نمود پردا میکند .گاهی اوقات با توجه به محهل قهرار
گرفت نشانههای نفی ،زبا آموزا ایرانی دچار سهردرگمی شهده و چنهدی جملهز متفهاوت
روسی را توسط یه

جملهز فارسهی ترجمهه کهرده و جملهز بههدسهتآمهده را معهادل آنهها

میپندارند .به دو جملز زیر که بیتردید برای زبا آموزا خارجی موجب ابها در تفسهرر و
تکویل مفهو بافت جمله میشود توجه نمایرد:
خانواده ما نسبتاً فقیر است( .کفدرآمد)

خانواده ما ثروتمند نیست( .اما فقرر هف نرست)

1. Наша семья небогата.
2. Наша семья не богата.

پُر واضح است که در نگهاه اول ههر دو جملهه بایهد بهرای زبها آمهوزا خهارجی کهامال

یکسا به نظر برسد« :خانواده ما روتمند نرست» چرا که تنها وجه تمهای و تفهاوت آنهها بهه-
لحاظ ورت در پروستگی و یا عد پروستگی نوشتار نشانز نفهی  неبهههمهراه شهکل کوتهاه
فت کرفیِ  богатыйمیباشد .اما از بافت جمالت کامال مشهود است که ایه دو جملهه،

درجز 1متفاوتی از مفهو روتمندی و یا فقر را برا میکنند .فت  ،небогатыйبههلحهاظ
مفهو  ،متضاد فت  богатыйمیباشد اما قطب کامل متضاد آ نرست بلکه به درجهای از
مفهو م الی  богатыйاشاره میکند؛  небогатыйیعنی نسهبتا فقرهر ،امها نهه فقهر مطلهق.

زبا شناسا به ای گونه مفهو تضادی غررکامل که با اضهافه شهد پرشهوند  неبهه هفات

حا ل میشود ،تضاد ناکامل میگوینهد (آپرسهرا  .)609 :1995 ،نشهانز نفهی  неدر جملهز
Антонимическая градация
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اول و دو بهترترب در دو زیرمجموعز مج ای علف زبا شناسی یعنی واژهسهازی 1و هرف

2

مورد بررسی و مطالعه قرار میگرهرد не .در جملهز اول بههعنهوا تکهواژ واژهسهاختی یعنهی

پرشوند ،و در جملز دو در نقش ادات 3بهعنوا یکی از اقسا کال به کار رفته است .تمهای

نحوی ای دو جمله نر در آ است کهه جملهز اول مببهت ،و در آ تککرهد بهر فقهر نسهبی و
کفدرآمد بود خانواده است ،و جملز دو منفی بوده و در آ  ،неروتمند بود خهانواده
را نفی میکند و تککردی بر فقر خانواده ندارد بلکه بهر متوسهط بهود وضهل مهالی خهانواده
داللت دارد.
از رف دیگر ،دشواری ای مبحثِ زبا روسی زبا آموزا را در برگرداند و ترجمهز
جمالت فارسی به زبا روسهی و نگهارش و چگهونگی درسهتنویسهی واژههها ،ترکربهات و
جمالتِ با نشانز نفی  неدچار مشکالت برشتری میکند چرا که ترترب نوشتاری آنها یعنهی

پروستگی یا عد پروستگی نوشتارِ نشانز نفی با پایز واژهها 4مهیتوانهد باعهث ایجهاد اخهتالف

معنایی در بافت جمله گردد .بهعالوه نتایج حا ل از مطالعات و پژوهشهها در حهوزة نفهی
زبا فارسی گواه بر آ است که برای ساخت واژههای بها معنهای منفهی یها متضهاد ،بهرش از
ی

نوع پرشوند نفی در اخترار فارسیزبانا هست که به پایه اف وده مهیشهود تها واژهای نهو

ساخته شود .در زبا فارسی معا ر ،پرشوندهای نفی «بیه  ،پاده  ،ضدهه  ،غررهه  ،الهه  ،نهه ه ،
ناه» برای ساخت واژه با مفهو نفی بهه کهار مهیرود .بهالطبل ایه امهر یعنهی تنهوع و کبهرت
پرشوندهای نفی زبا فارسی ،یادگرری زبا فارسی را برای غررفارسیزبانا نر بسرار س ت
و دشوار نموده است.
مقالز حاضر بر آنست که با ارا ز مبالهای متعدد ،به واکاوی ماهرت مفهو نفی در زبها

روسی از منظر کاربرد و درستنویسی پرشوند نفی  неدر ساختار واژهساختیِ یکی از اقسا
کال یعنی فت در زبا روسی در مقایسز با پرشهوندهای نفهیِ معهادل آ در زبها فارسهی
بپردازد.

1

Словообразование
Морфология
3
Отрицательная частица
4
Основа слова
2
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 .2بحث و بررسی

تعریی کلیای که در مورد مفهو نفی از کتابهای زبا شناسی روسی و فارسی اسهت راج
میشود بدی

ورت است که به عنا ری کهه در جمهالت ،ارتبها مرها اجه ای م تلهی

جمله را نفی کنند ،نفی یا نشانههای نفی میگویند (لکانت .)396 :2002 ،در تما زبا ههای
دنرهها براسههاس مفهههو نفههی ،جمههالت منفههی در تقابههل بهها جمههالت مببههت قههرار م هیگررن هد
(ناتلخانلری .)63 :1363 ،اب ارهای برا نفی در تما زبها هها معمهوال ضهمایر و قرهود نفهی،
نشانز نفی در ترکرب با فعل ،کلمات ذاتا منفی ،یا پرشوندهای نفی میباشهند کهه در سهاختار
واژهساختی اقسا کال به کار میروند (شقاقی .)88 :1381 ،در مقالز حاضر ،توجه خهود را
تنها به نفی در حوزة واژهساختی یعنی ساختما واژه معطوف خواهرف کرد.
مفهو نفی کاربردهای متنوعی در زبا دارد :گاه بهرای مشه س سهاخت مفهاهرف مههف،
گاه برای برا اخطار و هشدار و گاه برای دور دستورالعمل به کهار مهیرود و گهاهی نره
برای تککرد برشتر ،از نفی مضاعی استفاده میشود .ههفچنهر مهیتهوا بها افه ود نفهی بهه
واژهای بههه مفهههو متضههاد آ دسههت یافههت؛ ماننههد  правильный-неправильныйو یهها
درسته نادرست.

جا الین  1زبا شهناس نهامی معا هر و اسهتاد دانشهگاه کمبهریج مهینویسهد« :در حهوزة

یادگرری زبا  ،محققا چهار گونه مفهو نفی یعنی نبود یا فقدا چره ی ،م الفهت کهرد ،
سر باز زد و انکار را نا میبرند (الین  ».)777 :1977 ،وی نوع اول را نفی گه ارهای تلقهی
میکند و سه نوع دیگر نفی را نوعی م الفت به حساب مهیآورد و آ را متمهای از مفههو
نفی منطقی میداند که دارای قابلرت دق و کذب است.
تاکنو پررامو مفهو نفی و درستنویسهی نشهانز نفهی  неدر زبها روسهی ،مطالعهات

باارزش زیادی توسهط زبها شناسها نهامی روسهره چهو روزنتهال ،2والگرنها ،3جانجهاکووا،4

کابانووا ،5یِسکووا ،6ایوانووا ،1کوزمرنا ،2الپاتر  ،3چِلتسووا 4و ...انجا گرفته اسهت چهرا کهه
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John Lyons
Rozental
Valgina
4
Janjakova
5
Kabanova
6
Yeskova
2
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ای مبحث در مرا خود روسزبا هها ،سهئواالت و ابهامهات زیهادی را بهه وجهود مهیآورد.
آ اری چو «فهرست قواعد آواشناسی ،درستنویسهی و ویهرایش زبها روسهی» و «قواعهد
نگارشی و نشانهگذاری در زبا روسی» به ارا ز قواعد مهدون و منسهجف کهاربرد نشهانز نفهی

 неدر ساختار نوشتاری زبا روسی در ترکرب با اقسا کال میپردازند.

زبا شناسا روشهای برا نفی در زبا روسی را عمدتا بهه دو دسهتز پنهها  5و آشهکار

6

تقسرف میکنند .آهنگ کال و کلماتِ ذاتا منفی ،روش پنها برها نفهی را در زبها روسهی
تشکرل میدهند .در روش آشکار ،عنا ر منفیساز از قبرل ادات  неو  ،ниضهمایر و قرهود
منفی بهعنوا عنا ر برا نفی در زبا روسی به کار میروند (آپرسرا .)608 :1995 ،

در سطح نحو ،7معمولتری و متداولتری نشانز نفی آشکار در زبها روسهی ،نشهانز не

میباشد که با برشترِ ارکا و اج ای جمله ترکرب میشود و در ایه کهاربرد در نقهش ادات
بهعنوا یکی از اقسا کال است (الپاتر )84 :2009 ،؛ حال آ که نشانههای نفهی در زبها
فارسی بهراحتیِ زبا روسی با ارکا و اج ای جمله ترکرب نمیشوند و به همر دلرل است
که برگرداند مفاهرف جمالت زیر بهرای زبها آمهوزا کشهورما بهه زبها فارسهی قهدری
دشوار و ابها آمر مینماید:

او نامه نـنوشتهاست.

3. Он не писал письмо.

آنچه که او مینوشت ،نامه نبوده است.

4. Он писал не письмо.
5. Не он писал письмо.

او نامه را ننوشته است( .کسی که نامه را مینوشت ،او نبوده است)

در سطح واژهساختی نر نشانز نفی  неمیتواند با اقسا کال یعنهی اسهف ،هفت ،فعهل،
ضههمرر ،عههدد ،قرهد و ...ترکرههب شههده و واژة جدیههدی بسههازد (الپههاتر )85 :2009 ،؛ ماننههد:
( небольшойکوچ

)( непременно ،فورا)( неудача ،عد موفقرت ،شکست) .نشانز
1

Ivanova
Kuzmina
3
Lapatin
4
Cheltsova
5
Имплицитные средства отрицания
6
Эксплицитные средства отрицания
7
Синтаксический уровень
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 65 /

 неدر ای کاربرد ،بهعنوا تکهواژِ واژهسهاختی یعنهی پرشهوند مهیباشهد .تمهای دو کهاربردِ
یادشدة نشانز رفی  неدر آ است که در سطح واژهساختی ،بافت جمهالت عمهدتا دارای
ساختاری مببت بوده و در آنها تککرد بر مفهو برها شهده بههوسهرلز پایهز واژههاسهت؛ امها در
سطح نحو ،بافت جمالت عمدتا منفی بوده و در آنها مفهو برا شده بههوسهرلز پایهز واژههها،
نفی میشود .برای روش شد مطلب به دو مبال زیر توجه نمایرد:

تابلو نقاشی زشت است.

6. Картина некрасива.

تابلو نقاشی زیبا نیست( .اما زشت هف نرست)

7. Картина не красива.

هما گونه که میبرنرد ،جملز اول بهلحاظ نحوی مببت بوده و پرشهوند منفهیسهاز  неبهر
نازیبایی و زشتی تابلوی نقاشی تککرد میکند درحالی که جملز دو بههلحهاظ نحهوی منفهی
بوده و نشانز منفیساز  неبرعد زیبایی تابلوی نقاشی داللت میکند ولی تککردی بر زشهتی
آ ندارد . Картина не красива ≠ Картина красива :پس درستنویسی نشهانز نفهی
 неدر جمالت روسی یعنی پروستگی یا عد پروستگی نوشتارِ نشهانز نفهی بها پایهز واژههها از
اهمرت ویژهای برخوردار است که عد رعایت آ میتواند باعث ایجاد اختالف معنهایی در
بافت جمله گردد.
خط ،چهرة مکتوب زبا است و هما گونه که زبا از مجموعز ا ول و قواعدی بههنها
«دستور زبا » پرروی میکند ،خط و نوشتار نر بایهد پرهرو ا هول و ضهوابطی باشهند .بهالطبل
نحوة نگارش نشانز نفی  неدر کاربردههای فهوقالهذکر بایهد از قواعهدی نره پرهروی کنهد.

برخی از زبا شناسا  ،قاعدة کلی نحوة نوشتار نشانز  неرا ای چنر تعریی میکننهد« :گها
اول در نوشتار جمالت و ترکربات با نشانز نفی  ،неتشه رس پرشهوند ویها ادات بهود ایه

نشانه در جمالت است (الپاتر  ». )85 :2009 ،آ گاه قاعدهای تعریی میشود که براسهاس
آ «پرشوند  не-به ورت پروسته با کلمات ،و نشهانز نفهی  неبههعنهوا ادات ،بهه هورت
جدای از کلمز بعد از خود نوشته و به کار برده میشود (هما )  ».مانند:

8. Не казнь страшна — страшна твоя немилость.

اعدام وحشتناک نیست؛ تما وحشتف از ناب شودگی توست.
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امهها پُ هر واضههح اسههت کههه تش ه رس ادات نفههی  неاز پرشههوند نفههی  неدر بسههراری از
بافتهای جمالت خصو ا برای زبا آموزا خارجی امری دشوار و ابهها آمره اسهت چهرا

که پرشوند منفیسهاز  неتحهتتهک رر عنا هر نحهوی و واژگهانی-معنهایی 1در بافهت جملهه،
میتواند جدای از کلمات به کاررود .به جمالت زیر توجه نمایرد:

نتایج کمارزش و کوچک (اما امردوارکننده)
نتایج کامالً بیارزش

9. совсем небольшие достижения

10. совсем не большие достижения

با قدری تکمل در ساختار ای دو جمله میتوا گفت که ای تفاوتِ نوشتاری و درنترجهه
معنایی ،بهدلرل وجود دو مفهو و معنای متفاوت قرد  совсемدر بافت جمالت در ترکرهب
با نشانز نفی  неمیباشد که باعث شده است که  неهف به ورت پروسته و ههف بهه هورت
جدای از فت استفاده شود (روزنتال .)155 :1999 ،پس کامال مشههود اسهت کهه رعایهت
قواعد درستنویسی و کاربرد درست معنایی نشانز نفی  неدر عر پرچرهدگی و دشهواری،
از اهمرت ویژهای در نگارش و نوشتار درست زبا روسی برخوردار است.
مطالعز موضوع پرشوندهای نفی در زبا فارسی نر مورد توجه زبها شناسها نهامی زبها
فارسههی قههرار گرفتههه اسههت .در آ ههار زبهها شناسههانی چههو بهها نی ،ناتههل خههانلری ،نوبهههار و
غالمعلیزاده ،به ورت کلی تنها به تعریی نشانز نفی پرداخته شده و مبالههایی ارا هه شهده
است (شقاقی .)89 :1381 ،ادقی در ا ر خود به معرفی دو پرشوند نفیِ «نه ه» و »ناه» پرداخته
و متذکر میشود که ای دو برای ساخت

هفت و اسهف منفهی بهه کهار مهیرونهد ( هادقی،

 .)57 :1358شریعت نر عالوه بر «نه ه» و «ناه» ،پرشوند «پاده» را نر در زمرة پرشهوندهای نفهی
قرار میدهد (شریعت .)62 :1364 ،انوری ،قریب و فرشردورد هر کدا بهه بعضهی از چههار
پرشوند نفی «بیه  ،اله ،نه ه ،ناه» در زبا فارسی اشاره کهردهانهد و شهر م تصهری پررامهو
چگونگی اف ود آنها به پایه و کلمه حا ل دادهاند (شقاقی .)90 :1381 ،مشکور عالوه بهر
ذکر پرشوندهای یادشده ،دو پرشوندِ «پاده» و «اه» را نر در زمرة وندهای نفی در زبا فارسی

Лексико-семантические средства
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نا برده است در حالیکه هر دو در فارسی معا ر ،وندهای منسوخ تلقی میشهوند .کهاربرد
پرشوند «پاده» بسرار محدود است (مشکور .)338 :1349 ،کلباسی از «پاده» بهعنوا پرشوندی
منفیساز بهمعنی «ضد» نا میبرد و «اله» را بهعنوا پرشوند نفی دخرل عربی معرفی میکند.
وی هفچنر پرشوندهای «نه ه» و «ناه» را بهتشریح مطر میسازد ،به پایهه و کلمهز حا هل از
ونداف ایی نر اشاره دارد و متذکر میشود که اگر «ناه» به کلمز غرربسرط افه وده شهود ،بهر
ج ء فعلی و غررفعلی واقهل مهیشهود؛ ماننهد «نفهوذناپهذیر» (کلباسهی .)94 :1371 ،بههعقرهدة
مقربی ،پرشوندهای نفی زبا فارسی عبارتند از «بیه  ،پاده  ،نه هه  ،و ناهه» .وی در تشهریح ههر
ی

از پرشوندها از مبالهای متعددی بهره میگررد و پایه و کلمز حا هل از ونهد اف ایهی را

نر معلو میسازد (مقربی.)84 :1372 ،
از مطالب فوقالذکر پررامو پرشوندهای نفی زبا فارسی میتوا نترجهه گرفهت کهه در
زبا فارسی معا ر ،پرشوندهای نفی «بیه  ،پاده  ،ضده  ،غرره  ،اله  ،نه ه  ،ناه» و در مهواردی
پرشوند «کف» (مانند کفارزش ،کفتوقهل) و گهاهی کلمهات مسهتقلی چهو «فاقهد»« ،عهد »،
«فقدا » نر برای ساخت واژههای دارای معنی منفهی یها متضهاد بهه کهار مهیرونهد (شهقاقی،
.)89 :1381
در زبا فارسی ،پرشوند «بیه» به پایههای اسمی اف وده میشود و فت یا قرد میسهازد.
فتی که با پرشوند «بیهه» سهاخته مهیشهود ،فقهدا مفههو واژة پایهه را در مو هوف برها
میکند؛ مبال «بیخرد» یا «بیهنر» کسی است کهه از خهرد یها هنهر بهیبههره اسهت (شهقاقی،

 .)90 :1381معادل ای پرشوند در زبا روسی بهههمهراه هفات عمهدتا پرشهوندهای  не-و

 без(бес)-مههیباشههند؛ ماننههد( неумный :بــیخههرد)бездарный ،неодаренный ،

(بیهنر).

معر پرشوند «غرره» را قردی عربی مینامد که در ترکربات ،اغلب بههمعنهی پرشهوند نفهی
«نا »-به کار مهیرود؛ ماننهد «غررمشهکوک» بههمعنهی «نامشهکوک» و «غررخهالس» بههمعنهی
«ناپاک» (شقاقی .)92 :1381 ،در ای کاربرد ،معادل ای پرشهوند در زبها روسهی بهههمهراه

فات ،عمدتا پرشوند  не-میباشهد؛ ماننهد( нечистый :غیـرخهالس) .شهقاقی در مقالهز

خویش پررامو «پرشوندهای نفی در زبا فارسهی» ،پرشهوند «غررهه» را بسهرار زایها دانسهته و
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کاربرد آ را در متو فنی ،نرمهفنی ،و نبر روزنامهای میدانند .ای پرشوند معموال به اسف یها
فت اف وده میشود و معنای «بهج  ،ج آ » را میدهد .ای نوع نفی که بها «غررهه» سهاخته
میشود ،در مواردی نامترادف با پرشوند «نا »-میباشد و با آ تفهاوت معنهایی دارد .شهقاقی
برای روش ساخت ای مطلب ،جفتواژههای «غررمسهلما » و «نامسهلما »« ،غررمحهدود» و
«نامحدود» را مبال زده و به بررسی تفاوت معناییِ آنها که بها پرشهوندهای منفهیسهاز سهاخته
شدهاند ،میپردازد« :غررمسلما » میتواند مسهرحی یها زرتشهتی باشهد امها «نامسهلما » یعنهی
«کسی که به ا ول اعتقادی اسال پایبند نرست» (هما  .)93 ،معادل ایه پرشهوندها در زبها

روسی بههمراه فات ،عمدتا پرشوند  не-میباشهد( немусульманский :غیرمسهلما )،
نامسهلما –  .неправоверный мусульманинاز رفهی دیگهر ،واژة «غررمحهدود» بهر
محدود نبود داللت دارد و ورت منفی «محدود» است امها «نامحهدود» متضهادِ «محهدود»
است (هما  .)93 ،معادل ای پرشوندها در زبا روسهی بهههمهراه هفات ،بههترترهب عمهدتا

پرشوند  не-و  без(бес)-میباشد( неограниченный :غیرمحدود)бесконечный ،

(نامحدود).

پرشوند «نه ه» یا «ناه» ،هر دو ،به ی

معنی و برای اف ود معنای منفی یا متضاد به پایه بهه

کار میروند .هر دو به ب ِ مضارع فعل اضهافه مهیشهوند و هفت مهیسهازند .هفت منفهیِ
ساختهشدة از «ناه» یا «نه ه» و ریشز فعل اغلب دارای جفتِ مببتی اسهت کهه بها ونهد دیگهری
ساخته میشود؛ مانند :نادا ه دانا ،ناتوا ه توانا (شقاقی .)95 :1381 ،معهادل ایه پرشهوند در
زبا روسی بههمراه فات عمدتا پرشهوند  не-و  без(бес)-مهیباشهدнеприличный :

(ناروا)( невежественный ،نادا )( безнадежный ،безвыходный- ،ناعالج).

پرشوند «پاده» یکهی از کهف بسهامدتری پرشهوندهای نفهی در زبها فارسهی اسهت کهه در
واژههای «پادزهر» یا «پهازهر»« ،پادته

» یها «پاته

» «پاسهخ» و «پهاداش» بههمفههو «ضهد و

م الی» به کار میرود .در زبا فارسی معا ر ،اخرهرا واژهههایی چهو «پهادت  ،پهادزی یها
پادزیست ،پادزا ،پادگ  ،پادذره» نر وارد زبا شهدهانهد کهه جدیهدا بههعنهوا معهادل بهرای
کلمات دارای مفهو ضد برگ یده شدهاند (شقاقی .)91 :1381 ،معادل ای پرشوند در زبها

روسی بههمراه فات عمدتا پرشوند  анти-میباشد؛ مانند( античастица :پادذره).
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معر پرشوند «ضده» را فتی عربی معرفی میکند که بهه انهواع اسهف اضهافه مهیشهود و
فت میسازد .معنی آ در ترکرب بها هفات «م هالی ،ماهایر ،دشهم » و «مبهارزه بها» یها
«جلوگرریکننده از عمل یا وضعرت یا حالتی که اسف پایه برا مهیکنهد» مهیباشهد .بهه هور
مبال ،کلمز افسردگی بهمعنی «داشت حالت افسردگی» است و ضدافسردگی یعنی «رفهل آ
حالت یا وضعرت» (شقاقی .)91 :1381 ،معادل ای پرشوند در زبا روسی بهههمهراه هفات
عمههههدتا پرشههههوند  анти-و  противо-مههههیباشههههد؛ ماننههههدантиобщественный :

(ضداجتماعی)( противовоздушный ،ضدهوایی).

شقاقی بهنقل از کلباسی پررامو پرشوند «ال »-مینویسد« :ال -پرشوندِ قرضیِ عربی اسهت
که به اسف اف وده میشود و فت میسازد و در زمرة وندهای زایای زبا فارسی است .امها
با توجه به مبالهای اندک ،بهه نظهر مهیرسهد کهه در زبها فارسهی معا هر ،بههویهژه در نبهر
روزنامهای ،ای پرشوند زایایی خود را از دست داده است و اغلب بهجهای آ از نشهانهههای
نفی دیگهر اسهتفاده مهیشهود .بهه هور مبهال ،امهروزه بههجهای «المهرونت ،القرهد ،الشهعور»،
«بیمرونت ،بیقرد ،بیشعور» رواج دارد .ای وند در واژههایی که معنای ت صصی یافتههانهد
هفچنا به کار میرود؛ مبال کلمز «العالج» در برماری ،برشتر بهمعنهی «غررقابهلمعالجهه» بهه
کار میرود ،در حالی که کلمز «ناعالج» بهمعنهی «ناچهار» یها «بهدو چهاره» اسهت (شهقاقی،
 ».)93 :1381معادل ای پرشوند در زبا روسی بههمراه فات عمدتا پرشوند منفیسهاز не-

میباشد؛ مانند( неизлечимый :العالج).

هما ورکه مش س است ،پرشوندهای معهادل  неدر زبها فارسهی از تنهوع و کبهرت

برشتری برخوردار هستند به وری که رابطز پرشوند نفی  неدر فات روسی و پرشهوندهای
معادل آ در زبا فارسی رابطهای حداقل ی

به شش اسهت کهه ایه امهر یهادگرری زبها

فارسی را برای زبا آموزا غررایرانی بسرار دشوار و پرچرده مینماید.
نتایج حا ل از مقایسز ساختارهای زبانی و واژهساختی دو زبا فارسهی و روسهی گهواه
آ است که در زبا فارسی ،پرشوندهای نفی برای برا مفهو نفی و تضاد با هر نوع فتی
ترکرب نمیشوند .اگر دو هفت از نظهر معنها در دو قطهب م هالی باشهند و یکهی از آنهها
معنایی مببت و دیگری معنایی منفی داشته باشد ،پرشوندی که معنهای نفهی را مهیرسهاند بهه
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فتی میپروندد کهه معنهای مببهت دارد و اگهر بهه هفت منفهی بپرونهدد ،معمهوال کلمههای
بدساخت به وجود میآید .به همر دلرل است که مبال میتوا از واژههای «زیبا»« ،درسهت»
و «شاد» ،واژههای «نازیبا»« ،نادرست» و «ناشاد» را ساخت ولی از کلمات «زشهت»« ،غلهط» و
«غمگر » نمیتوا واژههای «نازشت»« ،ناغلط» و «ناغمگر » را ساخت و نر بهه همهر دلرهل
است که به «کور» می گویند «نابرنا» ولی به «برنا» نمیگویند «ناکور» ( با بهایی.)66 :1389 ،
ای در حالی است که با قدری تکمل در همر مقوله در زبا روسی مهیتهوا بهه ایه نترجهه
رسرد که ساختار زبا روسی به گونهای است که در آ

فاتِ با معنای منفی نره در تقابهل

و تضاد با فات مببت میتوانند با پرشوندهای نفهی  неترکرهب و در بافهت جملهه بهه کهار
روند؛ مانند.нестрашный≠некрасивый ،нехороший≠неплохой :
حال با توجه مطالب ذکرشده پررامو پرشوندهای نفی در زبا های روسی و فارسهی ،در
ادامز بحث به ب ش ا لی مقالهز حاضهر یعنهی بررسهیِ درسهتنویسهی ،پروسهتهنویسهی و یها
ی بافهت جمهالت
جدانویسی نشانز نفهی  неبها هفات در شهرایط م تلهی معنهایی و نحهو ِ
میپردازیف:

 .1نشانز نفی  неبه ورت پروسته بههمراه فاتی به کار میرود که ای

فات بهدو ایه

پرشوند استفاده نمیشوند (روزنتال)158 :1999 ،؛ ماننهد( неприязненный :غیردوسهتانه،

بیمروت)( невзрачный ،نازیبا)( небрежный ،بیدقت).

 .2نشانز نفی  неبه ورت پروسته بههمراه فاتی به کهار مهیرود کهه بها اضهافه شهد ایه
پرشوند ،معنای متضادی به ای

فات اضافه شود .معموال ای گونهه هفات را مهیتهوا بها

واژة مترادف دیگری بدو نشانز نفهی  неجهایگ ی نمهود (روزنتهال)159 :1999 ،؛ ماننهد:

( маленький( небольшойکوچ

))( холостой( неженатый ،مجرد ،غررمتکهل))،

( ложный, притворный( ненастоящийغررواقعی ،کاذب)).

هما گونه که مشهود است ،مفهو معادل ای کاربرد از پرشوند  неدر زبا فارسهی ،یها
با پرشوندهای نفی (در رأس آنها پرشوند «غرر )»-و یا با فات متهرادف بهدو پرشهوند نفهی
برا میشود.
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 .3نشانز نفی  неدر ورت وجود قراس و مقایسه در بافت جمله به ورت جهدا از هفات
به کار میرود (الپاتر )85 :2009 ،؛ مانند:
مسئله پرچرده است.

11. Проблема непростая. Проблема сложная.

مسئله آسان نیست ،بلکه پرچرده است.

12. Проблема не простая, а сложная.

هما گونه که می برنرهد ،هرگهاه در جملهه اب ارههای زبهانی قرهاس و تقابهل مرها اجه ای
جمالت وجود داشته باشد ،پرشوند نفی  неبه ورت جدا از فت به کهار مهیرود .توجهه

داشته باشرد که قراس و تقابل معنایی که بهوسرلز حرف ربط  аبرا میشود بها مفههومی کهه

بهوسرلز حرف ربط  ноبرا میشود متفاوت است .حرف ربط  аیکی از دو ویژگی کرفهی
برا شده در جمله را نفی و دیگری را تکیرد میکند:
رودخانه عمیق نیست ،بلکه کمعمق است.

13. Река не глубокая, а мелкая.

اما حرف ربط  ноویژگیهای کرفی فات را مقابل ههف قهرار نمهیدههد بلکهه در ایه

کاربرد دو یا چند ویژگی کرفی برا شده بهوسرلز فات به مو وف اف وده میشود:

14. Река неглубокая, но холодна.

رودخانه کمعمق است ،اما (درعوض) سرد است.

در مبال  не ،13به ورت جهدای از هفت ،و در مبهال  не ،14بهه هورت پروسهته بها

فت نوشته میشود .هما

ور که پرداست ،مفهو معهادل ایه کهاربرد از پرشهوند  неدر

زبا فارسی ،بهوسرلز ساختار جمالتی که در آنها از حروف ربط قراسهی و تقهابلی «بلکهه» و
«اما» استفاده میشود ،برا میشود .در کاربرد حرف ربط «بلکهه» ،جه ء اول جملهز همپایهه،
منفی و در کاربرد حروف ربطی چو «اما» یا «ولی» ،ج ء اول جملز همپایه مببت میباشد.
 .4نشانز نفی  неدر ورت نفیِ ویژگیهای کرفی برا شده بهوسهرلز هفت در کهاربرد بها
فات نسبی به ورت جدا از فات نسبی به کار میرود (الپاتر )86 :2009 ،؛ مانند:

15. часы не золотые, мёд не липовый, небо здесь не южное.

ساعت طالیی نیست ،عسل مال درخت نمدار نیست ،آسما اینجا جنوبی نیست.
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پرداست که ای نوع کاربرد نشانز نفی در زبا های روسی و فارسی بسرار به هف ن دیه

است چرا که در ای نوع جمالت ،فات نسبی هر گاه با پرشوند نفی  неبه ورت پروسته
ترکرههب نمههیشههود .بههعنههوا مبههال در زبهها روسههی ترکربههاتی ماننههد ،незолотые часы
 нелиповый мёдو یها  часы незолотые, мёд нелиповыйوجهود نهدارد .بهههمهر
دلرل برای برا نفی با ای گونه فات از ساختار فوق استفاده میشهود .در زبها فارسهی نره
بههمر گونه است .در زبا فارسی پرشوندهای نفی با کلماتی چو « الیی»« ،جنهوبی» و از
ای قبرل بهکار نمیرود لذا برای برا نفی در ای گونه موارد از نشانز نفی «نه »-بههمراه فعهل
ربطِ «است» استفاده میشود؛ مانند« :ساعت الیی نرست».
در مرا

فات کرفی ،فات برا کنندة رنگ نر در ای نوع کاربرد به هورت جهدا از

فات به کار میرود؛ مانند:

16. краска не синяя, переплет не желтый, оттенок не серый.

رنگ آبی نیست ،جلد زرد رنگ نیست ،رنگ خاکستری نیست.

هرگاه فات نسبی و یا فات کرفی برا کنندة رنگ به ورت پروسته با نشانز نفی не

به کار روند ،فت در معنای کنایهای اسهتفاده مهیشهود؛ ماننهدнезолотая молодёжь :

(جوانا ِ عادی)( небелые расы ،نژادِ تیره).

در برخههی مههوارد ،بههدلرههل برداشههت دوگانههه ،نوشههتار  неنره بههه دو ههورت مجههاز و
امکا پذیر است:

17. Эта задача нетрудная. – Эта задача не трудная.

ای مسئله غیردشوار است( .آسا است)

18. Перед нами необычное явление. – Перед нами не обычное явление.

در برابر ما پدیدهای غیرمعمولی (کمراب و استبنایی) است.

 .5وجود کلمات وابسته به هفت یها بههعبهارتی مهتمفهها و عبهارات توضهرحی ،تهک رری بهر
پروستگی نشانز نفی  неندارند (روزنتال)162 :1999 ،؛ مانند:

19. незнакомый нам автор, неизвестные науке факты, неуместное в
данных условиях замечание

مرلهی ناآشنا برای ما ،حقهایق ناشـناخته بـرای علـم و دانـ
شرایط کنونی

 ،انتقهادات بیجـا در
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هما گونه که مشهود است در تما موارد باال ،ویژگی منفی برا شهده بههوسهرلز هفات
تاکرد شده و نفی نمیشود.
از رف دیگر ،نشانز نفی  неبههمراه کلمات وابسته به فت ،در سه حالهت جهدای از
فت به کار برده میشود (الپاتر :)86 :2009 ،
 .1نشانز نفی  неبه ورت جدا از شکل کوتاه فاتی بهه کهار مهیرود کهه ایه

هفات یها

شکل بلند نداشته و یا در شکل بلند خود معنا و مفهو کامال متفهاوت از شهکل کوتهاه خهود
دارند؛ مانند:

20. не готов к отъезду, не рад встрече, не склонен верить, не
расположен к беседе

عدمآمادگی به سفر ،عدمرضایت از مالقات ،عدمتمایل به باور کرد  ،عدمعالقـه
به مصاحبت و گفتگو

 .2در ورت وجود ضمایر و قرود منفهی (بها ادات نفهی  )ниبههعنهوا کلمهات و عبهارات
وابسته به فت و یا ترکرباتی چو далеко не, вовсе не, отнюдь не؛ مانند:
21. никому не известный адрес, далеко не простое решение

آدرس ناآشنا برای همه ،تصمرف کامالً دشوار

 .3در ترکرباتی که فت بههمراه کلمات وابسهته ،پهس از مو هوف قهرار مهیگرهرد و ایه
ترکربات مشابه ترکربات ساختهشده از فات فعلی هسهتند .دو مبهال زیهر را بها ههف مقایسهه
نمایرد:

22. Шахматист играл в несвойственном ему стиле.

شطرنجباز به سبکی غیرِ سب

خویش بازی میکرد.

23. Черты не свойственные нашей молодежи

ویژگیهایی که خاص جوانا ما نیست.
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در ورتی که قرود اندازه و مقدار بهعنوا کلمات وابسته به فت به کهار بهرده شهوند،

از قبرل  ،весьма, крайне, очень, почтиنشانز  неبه ورت پروسته بها هفت اسهتعمال
میشود؛ مانند:

24. весьма некрасивый поступок, очень неудачное выступление,
почти незнакомый текст

اقدا بسیار ناشایست ،س نرانی کامالً ناموفق ،مت تقریباً ناآشنا

در ورت وجود قرد  совсемبهعنوا کلمات وابسته به فت ،نشانز نفی  неبههدلرهل
وجود دو مفهو و معنای ای قرد که در ذیل آورده میشود ،میتواند هف به هورت پروسهته
و هف به ورت جدای از فت استفاده شود (روزنتال:)163 :1999 ،
« .1کامال ،خرلی زیاد ،بسرار»
« .2هرگ  ،ا ال»
مالقاتِ کامالً غیرالزم و غیرضروری

25. совсем ненужная встреча
26. совсем не случайная встреча

دیدار و مالقات غیراتفاقی (معنای تحتالفظی :دیداری که اصالً تصادفی نرست)

در جملز اول ،قرهد  совсемمفههو غررضهروری و غرهرالز بهود دیهدار و مالقهات را
تشدید میب شد در حالی که در جملز دو همر قرهد اتفهاقی بهود مالقهات را کهامال نفهی
میکند .در ای موارد ،بافت جمله و مت نقش ا لی و مهمهی در تشه رس ایه دو مفههو
قرد فوقالذکر در جمله دارد не .پروسته عمدتا در متو خبری-آموزشهی و  неبهه هورت
جدای از فت معموال در متو تحلرلی به کار میرود.
 .6قواعد درستنویسی نشانز نفی  неبا شکل کوتاه فات همانند شکل بلند فات است،
بهگونهای که هرگاه در بافت جمله قراس و مقایسه وجود داشته باشهد не ،جهدای از شهکل
کوتاه فت ،و در ورت عد وجود قراس ،به ورت پروسته بها شهکل کوتهاه هفات بهه
کار میرود (روزنتال)166 :1999 ،؛ مانند:
اتاق کمارتفاع است.

27. Комната невысокая – Комната невысока.
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28. Роман не интересен, а скучен.

رما جالب نیست ،بلکه حو لز آد با آ سر میرود.

29. Залив неглубок, но удобен для плавания на моторном катере.

خلرج کمعمق است ،اما با ای حال مناسب قایقسواری موتوری است.

 .7نشانز نفی  неبههمراه شکل تفضرلی فات میتواند به ورت دوگانه یعنی ههف پروسهته
و هف جدای از فات بهه کهار رود .بها ایه کهه در گفتهار ،تشهابه نسهبی در ادای ایه نهوع
جمالت وجود دارد اما به اختالف معنایی در آنها باید دقهت نمهود (روزنتهال)168 :1999 ،؛
مانند:

30. Эта картина некрасивее той. – Эта картина не красивее той.

ای تابلونقاشهی زشتتر از آ یکهی اسـت – .ایه تهابلونقاشهی زیبـاتر از آ یکهی

نیست( .اما زشتتر هف نرست)

31. В эту ночь сон больного был неспокойнее, чем в прошлую. – В эту
ночь сон больного был не спокойнее, чем в прошлую.

امشب خواب برمار بیقرارتر از شب قبل بود - .امشب خواب برمار آرامتر از شهب قبهل

نبود( .اما بیقرارتر از شب قبل هف نبود)

نشانز نفی  неدر موارد не ниже, не выше, не лучше, не хуже, не ближе, не

 беднееبه ورت جدا به کار میروند.
نشانز نفی  неبا فات عهالیِ  больший, меньший, лучший, худшийبههترترهب
بهمعنای بدتری  ،بهتری  ،کمتری  ،برشتری  ،به ورت جدا به کار میرود:

32. с не меньшим успехом, с не лучшими шансами

با برشتری موفقیتها ،با کمترین احتمال (با بدترین احتمال)

 .8نشانز نفی  неبا فاتی که از فعل ساخته شده و به  –мыйخهتف مهیشهوند ،در هورت
وجود کلمات وابسته به فت ،به ورت پروسته به کار میروند .در مقابل ،نشانز نفی  неبا
هفات فعلهیِ م تههو بهه  ،–мыйو بههههمهراه کلمهات و عبههارات وابسهته بههه هفت فعلههی،
به ورت جداگانه به کار میروند (روزنتال)170 :1999 ،؛ مانند:
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33. необитаемый с давних пор остров, нерастворимые в воде
кристаллы

ج یرهای از مدتها پرش غیرمسکونی ،کریستالهای نامحلول در آب
читаемые

не

34. не посещаемые охотниками
неспециалистами журналы

заповедники,

منا ق حفاظتشدهای که شکارچرا در آنها نمیروند ،مجالتی که توسط غررمت صصها

خوانده نمیشوند

فات م تو به  –мыйمعموال از افعال ناگذر ویا افعال با نمود کامل ساخته میشهوند.

تما قواعد مربو به درستنویسی نشانز نفی با فات ،در مورد ای نوع فات نره کهامال
ادق است؛ به عبارتی دیگر ،نشانز نفی  неبا ای نوع فات هف بههمراه کلمات وابسته به
فت (مبالها در باال) و هف با شکلهای کوتاه فات ،به ورت پروسته به کهار مهیرونهد؛
مانند:

остров необитаем, болезнь неизлечима

(ج یرة غیرمسکونی ،برماری العالج).

باید توجه داشت که هرگاه ضمایر و قرود منفهی کهه بها  ниآغهاز مهیشهوند ،بههعنهوا

کلمات وابسته به فت در جمله بهه کهار برونهد و یها گهروهواژهههایی چهو

далеко не,

 вовсе не, отнюдь неبههمراه فات استعمال شوند ،نشانز نفی  неبا فات م تهو بهه
 –мыйبه ورت جداگانه به کار برده میشود؛ مانند:

35. ни с чем не сравнимое впечатление, ни от кого не зависимые
страны

خا رهای غیرقابلقیاس با چر های دیگر ،کشورهای غیروابسته به دیگرا (مستقل)
در ایه مرها

ههفاتی از ایه قاعهده مسههتبنی هسهتند کههه بهدو نشهانز نفههی  неبهه کههار

نمیروند؛ مانند:

36. никем непобедимая армия, ни для кого непостижимый случай

ارتش شکستناپذیر ،پدیدهای غیرقابلدسترسی

شایا ذکر است که درستنویسی نشانز نفی  неدر مورد کلمات م تهو بهه  –мыйو
ساختهشده از افعال گذرا و با نمود ناکامل متفاوت است .ای گونه کلمات در برخی مهوارد
میتوانند فات مفعولی در زما حال باشند و در موارد دیگر بهعنوا

هفت در جملهه بهه
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کار بروند .در مورد اول ،نشانز نفی  неجدای از فت مفعولی به کهار مهیرود و در مهورد

دو  ،نشانز نفی  неبه ورت پروسته با فت به کهار مهیرود .اگهر در ایه گونهه کلمهات،
مفعول غررمستقرف 1در حالت دستوری  2Т.п.با مفهو فاعلی و وسرلهای براید ،کلمز م تهو

به  –мыйبهعنوا

فت مفعولی تلقی میشود و در غرر ایه

هورت ،کلمهز م تهو بهه –

 мыйبهلحاظ رفی و ساختواژی ،فت است و مفهو ِ ساخت مجههول و زمها در ایه
کلمات ،جای خود را به مفهو کرفی میدهند؛ مانند:

37. не любимый матерью ребенок – нелюбимые в детстве игры

کودکی که مادر دوست

نداشت – بازیهای غیردوستداشتنی در دورا کودکی

در ب ش دو مبال فوق ،کلمز م تو بهه  –мыйهفت مهیباشهد و بهه ویژگهی کرفهی
مو وف اشاره میکند .درستنویسی ای گونه فات در مواردی که با کلمهات وابسهته بهه
فت استعمال میشوند به ورت زیر است:

38. неделимое на три число, незабываемые для нас встречи

غیرقابلتقسیم بر سه ،دیدارهای فراموشنشدنی برای ما

 .9هرگههاه تککرههد منطقههی در جمههالت پرسشههی و اسههتفهامی بههر نفههی باشههد ،نشههانز نفههی не

به ورت جدا از فت به کار میرود (الپاتر  .)89 :2009 ،توجه داشته باشرد کهه در زبها
فارسی ،پرشوندهای نفی برخالف زبا روسی پروسته به فت به کار می رود؛ مانند:

?39. Не верно ли это положение без всяких доказательств

آیا ای قاعده بی هرگونه برها و استدالل ،نادرست است؟

?40. Кому не известны имена наших космонавтов

برای چه کسانی نا فضانوردا ما ناآشنا است؟

در ورتی که تککرد جملز استفهامی بر نفی نباشد ،نشانز نفی  неبهه هورت پروسهته بها
فت به کار میرود (الپاتر )89 :2009 ،؛ مانند:
مگر ای قاعده نادرست است؟

?41. Разве это положение неверно

Косвенное дополнение
Творительный падеж

1
2
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کاربرد کلمات مترادف نر امکا پذیر است:
مگر ای قاعده اشتباه است؟

?42. Разве это утверждение ошибочное

 .3نتیجهگیری

نفی از جمله مقولههای زبانی است که در همز زبا ها وجهود دارد و از دیربهاز مهورد توجهه
علومی چو فلسفه ،منطق ،روا شناسهی و زبها شناسهی بهوده اسهت .تهاکنو پهژوهشههای
متعددی پررامو مسا ل مربو به ای مقوله از زبا شده است اما با ای حال تجربه در زمرنهز
آموزش ای مبحث در دانشگاهها و مراک آموزش عالی نشا میدهد که ایه مقولهه هنهوز

هف از پرچردهتری مقولههایی است که مشکالت فراوانی را برای دانشجویا و زبا آمهوزا
خارجی در آموزش زبا روسی به وجود میآورد .نتهایج حا هل از پهژوهش حاضهر نشها

داده است که )1 :درستنویسی نشانز نفی  неدر جمالت روسهی یعنهی پروسهتگی یها عهد
پروستگی نوشتارِ نشانز نفی با پایز واژهها از اهمرت ویژهای برخوردار است که عهد رعایهت
آ میتواند باعث ایجاد اختالف معنایی در بافهت جملهه گهردد )2 .پرشهوندهای نفهی زبها

فارسی معادل پرشوند  неدر زبا روسی« ،بیهه  ،پادهه ،ضدهه  ،غررهه  ،الهه  ،نههه  ،ناهه» و در
مواردی پرشوند «کف »-میباشد )3 .پرشوندهای معادل  неدر زبا فارسی از تنوع و کبهرت

برشتری برخوردار هستند به وری که رابطز پرشوند نفی  неدر فات روسی و پرشوندهای
معادل آ در زبا فارسی رابطهای حداقل ی

به شش اسهت کهه ایه امهر یهادگرری زبها

فارسههی را بههرای زبهها آمههوزا غررایرانههی بسههرار دشههوار و پرچرههده مههینمایههد )4 .کههاربرد
پرشوندهای نفی با فات ،در زبا های روسی و فارسی تفاوتهایی دارد ،بهگونهای کهه در
زبا فارسی ،پرشوندهای نفی برای برا مفهو نفهی و تضهاد بها هفاتِ دارای معنهای منفهی
ترکرب نمیشوند ،در حالی که ساختار زبا روسی بههگونههای اسهت کهه در آ

هفاتِ بها

معنای منفی نر در تقابل و تضاد با فات مببت میتوانند با پرشهوندهای نفهی  неترکرهب و

در بافت جمله به کار روند )5 .پرشوند نفی  неبها اضهافه شهد بهه برخهی هفات در زبها
روسی مفهو تضاد ناکامل را به فات اضهافه مهیکنهد ،بهه عبهارتی مفههو

هفت جدیهد

بهعنوا قطب کامل متضاد با فت بدو  неنمیباشد بلکه به درجهای م الی از ویژگهی
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برا شده بهوسرلز فت اشاره میکند( небогатый :نسهبتا فقرهر) )6 .عهواملی ماننهد وجهود
مفهو تقابل و قراس در بافهت جملهه ،کلمهات وابسهته بهه هفت ،تککرهد بهر ویژگهی منفهی
برا شده بهوسرلز فت ،نفی ویژگی مببت برا شده بهوسرلز هفت ،تفضهرلی و عهالی بهود
فات ،و ...بر پروستگی و یا عد پروستگیِ نوشتار نشهانز نفهی  неدر سهاختار هفات زبها

روسی کامال مر ر میباشد)7 .پرشوندهای نفی در زبا فارسی با فات به ورت پروسته بهه
کار میروند.
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Abstract
Negation is one of the linguistic categories that exist in all languages and it has
long been considered by different sciences including philosophy, logic,
psychology and linguistics. Various researches have been so far devoted to this
category of language. However, experience in teaching this subject at
universities and higher education centers reveals that proper application of
meaning and spelling of negative particle «не» with different parts of speech
including noun, adjective, verb, and pronoun, is still one of the major and
complex issues in Russian language. It creates major difficulties on the way of
learning the writing and correct spelling of Russian language for foreign
language learners including Iranians. Orthography of negative particle «не» in
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Russian adjectives (considering its productivity with adjectives compared to
other parts of speech), i.e. continuity or discontinuity of written negative particle
with adjective bases, is so important that neglecting it could create a semantic
difference in sentence context. Factors such as contrast and analogy in sentence
context, adjective-dependent words, emphasizing negative trait expressed
through adjectives, negation of positive trait expressed through adjectives, and
comparative and superlative adjectives could significantly affect continuity or
discontinuity of written negative particle «не» in Russian adjective structure. By
providing numerous examples, the current study was conducted to analyze the
nature of negation in Russian language in terms of application and orthography
of negative prefix «не» in word formational structure of a word class, i.e.
adjective, in Russian language compared to its equivalent «negative prefixes» in
Persian.
Keywords: negation, negative particles, explicit negation, implicit negation,
negative prefix «не», negative particle «не», orthography.

