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ნეგაციის მატრიცა ქართულ ჟესტურ ენაში 

 

 

     სტანდარტული ნეგაციის ძირითადი მაწარმოებლები ქართულ ჟესტურ ენაში 

არის ორი უარყოფითი ნაწილაკი ‘არა’ და ნაკლებად კატეგორიული ‘ვერა’. 

 

უარყოფითი ნაწილაკი არა /არ 

 

 

უარყოფითი ნაწილაკი ვერა / ვერ 

 



    ამ ორი ნაწილაკის შერწყმა იძლევა მყარ ფორმას მოდალური მნიშვნელობით ‘არ 

შემიძლია’.   

 

ვერა+არა = არ შემიძლია 

    სტანდარტული უარყოფისას უარყოფითი ნაწილაკი ‘ვერა’ წინ უძღვის ზმნას, 

ხოლო ‘არა’ უმეტესად ზმნას მოსდევს. უნდა აღინიშნოს, რომ არის ტენდენცია, 

რომ ეს ნაწილაკები ზმნის ძირითადი ლექსიკური ფორმის მერე განთავსდნენ. 

რამდენადაც ქართული ჟესტური ენას არ აქვს სტანდარტიზაცია, შესაბამისად არც 

ენობრივი ნორმებია განსაზღვრული და აქედან გამომდინარე, სავსებით გასაგებია 

გრამატიკული ფორმების სიჭრელე.  

    მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ ქართული ჟესტური ენა არის მანუალ 

დომინანტური ენა და მიმიკას ნაკლები დატვირთვა აქვს გრამატიკული 

თვალსაზრისით. თუმცა, უნდა ისიც ითქვას, რომ ნეგაციის დროს თავის 

გადაქნევა/გაქნევა და შესაბამისი ნეგატიური მიმიკა თითქმის სავალდებულოა. 

    ქართულ ჟესტურ ენაში ნეგაცია გადმოიცემა შემდეგი ლექსიკურ-გრამატიკული 

ფორმებით: 

1. უარყოფითი ნაწილაკებით არა, ვერა, ნუ(რა); 

2. უარყოფითი გრამატიკული ელემენტებით; 

3. უარყოფითი მოდალური 

სიტყვებით/ზმნებით; 

4. უარყოფითი ლექსემებით (არავინ, არაფერი, 

არსად, ვერავინ და სხვ.). 

 

    პირველ ფორმებზე ზევით უკვე ვისაუბრეთ, აქ მხოლოდ 

დავამატებთ, რომ აკრძალვითი ‘ნუ’ მკაცრი აკრძალვისას 

შეერწყმის ‘არა’-ს: 



 
ნუ+არა 

 

ამ ფორმაში ‘ნუ’ გამოხატულია რუსული ნ დაქტილით. ამის 

პარალელურად გვაქვს ახალი ქართული ფორმაც:  

 

 
ნუ 

 

    ქართულ ჟესტურ ენაში უარყოფითი გრამატიკული 

ელემენტებით გადმოცემული ნეგაციის მაგალითებია: 

ა. აკრძალვითი ნეგაცია: 

 



 
 

ბ. ემფათიკური ნეგაცია: 

 
 

გ.  პერფექტული ნეგაცია: 

 
 

დ. წარსულის ნეგაცია: 

 
 

    ამათ გარდა, არსებობს ასევე სტანდარტული ნეგაცია 

წარსული დროისთვის (არ დავხატე/არ დამიხატავს) რომელიც 

გადმოცემულია ფორმით იყო+არა (ხატვაიყო+არა). ეს ფორმა 

ამჟამად გრამატიკალიზაციის ეტაპზეა და ჯერ არ არის 

ჩამოყალიბებული, როგორც დროის ნეგაციური მორფემა ან 

ნაწილაკი, რამდენადაც ჯერჯერობით ამ კომპოზიტის ორივე 

ნაწილი სრულად იკითხება ლექსიკურად.   



    როგორც ზემოთ მოცემული მასალიდან ჩანს, ქართულ 

ჟესტურ ენას აქვს დროითი ნეგაციური ფორმები, რაც ერთობ 

მნიშვნელოვანია ტიპოლოგიური თვალსაზრისით.  

    მსგავსად სხვა ჟესტური ენებისა, ქართულ ჟესტურ ენას აქვს 

უარყოფითი მოდალური სიტყვები, რომლებიც ნაწილობრივი 

სუპლეციით იწარმოება დადებით ფორმებისგან, მაგალითად: 

   
    შემიძლია 

 

     
არ შემიძლია 

 

 
 მინდა 

 

 

 

 
არ მინდა 

 



 
უნდა 

 

 
არ უნდა 

 

 

როგორც ვხედავთ, ნეგატური მოდალური ზმნები განსხვავებული ლექსიკური 

ერთეულებია. აღსანიშნავია, რომ ამავე ფორმატით მოქმედებს არამოდალური ვიცი 

ზმნაც ქართულ ჟესტურ ენაში. ძირითადი სხვაობა მასსა და მოდალურ ზმნებს 

შორის ისაა რომ მოდალური ზმნები ნეგაციას როგორც წესი, დინამიკის 

ცვლილებით ახდენენ, ხოლო ვიცი  ზმნა ცვლის ხელის კონფიგურაციას, ანუ აქ 

ადგილი აქვს ფონოლოგიურ სხვაობას. 

 

 

ვიცი 

 

 



 

არ ვიცი 

 

    რაც შეეხება უარყოფით სიტყვებს, ეს სრულად შეესაბამება იმ ტიპის ნეგატიურ 

ლექსემებს, რაც უხვადაა წარმოდგენილი ქართულ სამეტყველო ენაში უარყოფითი 

ნაცვალსახელებისა და უარყოფითი ზმნიზედების სახით: არავინ, არფერი, 

ვერავინ, არსად, ნურსად, არარდროს, ვერასდროს და სხვ. 

     ამ ზემოთ მოცემული ოთხი ტიპის ნეგატიურ ფორმათა კომბინაციები იძლევა 

ქართული ჟესტური ენის ნეგაციის სრულ გრამატიკულ სურათს, რომელსაც, ჩემი 

აზრით, საკმაოდ  სრულყოფილად ასახავს ნეგაციის მატრიცა: 

 

 NOT NEG(MOD

) 

NEG(EMPH

) 
NEG(PROH

) 
NEG(PERF

) 
NEG(FUT

) 
NEG. 

MODAL

S 

NEG. 

WORD

S 

NOT X Adj./S Adj./S  Adj./S Adj./S Adj/S Adj.past S 

NEG(MOD) Adj./S X T/S 0 0 0 T/S S 

NEG(EMPH) Adj./S  T/S X T/S S T/S T/S S 

NEG(PROH) Adj./S  0 T/S X 0 S S S 

NEG(PERF) Adj./S  0 S 0 X 0 S S 

NEG(FUT) Adj/S 0 T/S S 0 X T/S S 

NEGATIVE MODALS Adj.pas

t 
T/S T/S S S T/S X S 

NEGATIVE WORDS 

NEVER/NOBODY/NOTHIN

G 

S S S S S S S X 

 

 

 



 

Adj – შერწყმული ფორმებია. საყურადრებოა, რომ არ(ა) ყოველთვის მეორე ადგილს იკავეს 

ასეთ ფორმებში 

T – ერთად შეიძლება შეგვხვდეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით  

S –წინადადებაში დასაშვებია ერთად წარმოდგენა 

0 – არასოდეს გვხვდება ერთად 

ვერა+არა=არ შემიძლია. 

სადაც არა არის აუცილებლად Adj. შერწყმული ფორმის მეორე ნაწილი.  

აკრძალვითი ნეგაცია,  პერფექტული ნეგაცია და ემფატიკური ნეგაცია ასევე 

მომავლის ნეგაციაც შესაძლოა იყოს წარმოდგენილი უარყოფით მოდალურებთან 

მაგალითად არმინდა ფორმასთან, მაგრამ ის ვერ იქნება არშემიძლია ფორმასთან.  

მომავლის ნეგაცია პირველ ადგილზეა ყოველთვის ამ ტიპის კონკორდში ასევე 

აკრძალვითი ნეგაციასთან ერთად წინადადებაში,. 

   ბუნებრივია, რომ ნეგაციის საკითხების კვლევა ქართულ ჟესტურ ენაში 

საჭიროებს ძირფესვიან განხილვებს, განსაკუთრებით შესასწავლია რეგიონებში 

არსებული ყრუთა თემების ჟესტურ მეტყველებაში წარმოდგენილი ფორმები და 

ჩასატარებელია მათი როგორც დესკრიფციული ასევე შეპირისპირებითი ანალიზი. 

 

შენიშვნა: გაწეული დახმარებისთის დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჟესტური 

ენის მატარებლებს, ყურთა თემის წევრებს ნათია და ლეკე (ლამარა) ჯაფოშვილებს. 
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თამარ მახარობლიძე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ნეგაციის მატრიცა ქართულ ჟესტურ ენაში 

 

    ქართულ ჟესტურ ენაში ნეგაცია გადმოიცემა შემდეგი ოთხი სახის ლექსიკურ-

გრამატიკული ფორმებით: 

 უარყოფითი ნაწილაკებით არა, ვერა, ნუ(რა); 

 უარყოფითი გრამატიკული ელემენტებით; 

 უარყოფითი მოდალური 

სიტყვებით/ზმნებით; 

 უარყოფითი ლექსემებით (არავინ, არაფერი, 

არსად, ვერავინ და სხვ.). 

    სტატიაში მოცემულია ამ ოთხი ტიპის ნეგატიურ ფორმათა 

კომბინაცების ამსახველი მატრიცა.  
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Matrix of negation in GESL 
 

The presented paper describes the negation system in Georgian Sign 

Language (GESL) exposing the proper examples for each case. In GESL 

negation is conveyed by the following four types of lexical-

grammatical forms: 

 Negative particles; 

 Negative grammatical elements; 

 Negative modal verbs/words; 

 Negative words (nothing, nobody. Never, etc) 

   The presented paper provides a matrix for combination these four 

types of negative forms.  

 

 

 



ნეგაცია არ(ა) ვერ(ა) ემფატიკური 

ნეგაცია 

აკრძალვითი 

ნეგაცია 

პერფექტული 

ნეგაცია 

მომავლის 

ნეგაცია 

უარყოფითი 

მოდალურები 

უარყოფითი 

სიტყვები 

არ(ა) X Adj./S Adj./S  Adj./S Adj./S Adj/S Adj.past S 

ვერ(ა) Adj./S X T/S 0 0 0 T/S S 

ემფატიკური 

ნეგაცია 
Adj./S  T/S X T/S S T/S T/S S 

აკრძალვითი 

ნეგაცია 
Adj./S  0 T/S X 0 S S S 

პერფექტული 

ნეგაცია 
Adj./S  0 S 0 X 0 S S 

მომავლის 

ნეგაცია 
Adj/S 0 T/S S 0 X T/S S 

უარყოფითი 

მოდალურები 

Adj.past T/S T/S S S T/S X S 

უარყოფითი 

სიტყვები 
S S S S S S S X 

 

 

 

 


