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عملكرد نفی در زبان فارسی
چكیده
برای ساخت جمله در هر زبانی عناصر معنادار زبان در رابطه نحوی مناسب با یکدیگر
مرتبط میشوند .این پیوندها و نظم و ترتیب عناصر در زبانهای گوناگون متفاوت است.
انستان برای بیان اندیشته خود میتواند احساس تحسین و مثبت و یا احساس انزجار و
منفی داشته باشد .دستور سنتی عنصر نفی را به عنوان ادات نفی در نظر میگیرد که قبز
از فعز میآید .از ستوی دیگر نفی به صتورت پیشتوند و بخشتی از ساخت واژه مد نظر
قرار میگیرد و بنابراین نفی صترفا ستاختواژی است .تقسیمبندی دیگری که در مورد
عنصر نفی صورت گرفته از یکسو بیانگر افعالی است که نفی را بیان میکنند و از سوی
دیگر ادات نفی را .در دیدگاههای نو ین زبانشناسی هم به عنصر نفی توجه شده است و
غالبا بیان میشتود که عنصتر نفی در ژرفساخت ایجاد میشود .در سطح ژرفساخت
تمام رابطههای استاستی معنایی -نحوی بین کلمهها تشتر یح میشوند که جمله و تمام
محتدودیتتهتای ترکیتب کلمتههتا را میستتتازند ،یعنی تمام قواعدی که از عدمتطابق
معنتایی -نحوی بین کلمتههتا جلوگیری میکننتد .بنتابراین ،گشتتتتتارها این ستتتاختار
ژرفساخت را به روساخت مرتبط میکنند .برخی عناصر واژگانی هم بیانگر نفی هستند
و با جملههای منفی به کار میروند .با توجه به اینکه تالشهای ز یادی در زبان فارسی
و در دیگر زبانها روی عنصتر نفی صورت گرفته ولی این سوال مطرح است که جایگاه
نفی کجاستت برای آنکه بتوانیم این جایگاه را بشتناستیم ،الزم است به تفاوت بررسی
عنصتتتر نفی بته عنوان عملیتات 1و نشتتتانگر 6توجته شتتتود .برای این منظور ،بررستتتی
محتدودیتتهتای توزیعی عملیتات نفی و هم چنین کلمتههتایی کته معنی منفی دارند،
ضتروری به نظر میرستد .نفی سازهای در تقابز با نفی جملهای قرار میگیرد .قصد ما
این استتتت کته تنوع و پیچیتدگی نفی را بررستتتی کنیم و عواملی کته در تولید و بازتولید
صورتهای منفی عمز میکنند بشناسیم.
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کلیدواژهها :عنصر نفی ،نشانگر ،عملیات ،ژرفساخت ،رابطههای معنایی -نحوی

Marqueurs

2

Opérations

1
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 .۲مقدمه
موضوع نفی به طور کلی از دیدگاههای سنتی مورد بررسی قرار گرفته است .در این
دیدگاه از ادات و پیشوند نفی یاد شده است که قبز از فعز اصلی یا فعز کمکی قرار
میگیرد .ولی در دیدگاههای زبانشناسی این موضوع به گونه ای دیگر طرح میشود.
با توجه به اینکه از بعد روششناختی ضرورت دارد که مطالب در زبانشناسی ابهام
نداشتتته و روشتتن باشتتند ،ستتعی شتتده استتت تا در این مقاله ستتوال یا مستتا لی که
طرح میشود مورد بررسی قرار گیرد ،از جمله اینکه آیا نفی وجود دارد و اینکه نفی
نشانگر یا عملیات است .برای آنکه جایگاه نفی روشن شود ابتدا به ماهیت و گشتار
نفی میپرداز یم .به طور مختصتر انواع نفی ،استفاده از کلمههای نفی و نفی از بعد
ردهشناختی مورد بررسی قرار میگیرد.
در بخش دیگر بتته مستتتا تز نفی و نفی بتته عنوان نشتتتانگر و عملیتات نفی
اشتاره میشتود .در بخش ستوم کاربرد بافت نفی مد نظر قرار میگیرد و به بررسی
جملههای منفی و طبقهبندی آنها میپرداز یم .آنچه نگارنده را به این ستتمت ستتوق
داده تدقیق جایگاه عناصر زبانشناختی است که در این مبحث ،عنصر نفی مدنظر
استت .دیدگاهها و نظرات زبانشناسان مورد مطالعه قرار گرفته و از بین آنان توجه
6
خاصتی به دیدگاه آنتوان کولیولی 1دار یم که در چارچوب نظر یه زبانشتتناسی بیانی
قرار دارد.
.۲-۲ماهیت نفی و گشتار نفی
برای آنکه به نفی و جایگاهش بپرداز یم الزم استت اشاره کنیم که جملهها براساس
نوع 0به چند دستتته تقس تیم میشتتوند .دوبوا – شتتارلیر )8511( 6اشتتاره میکند که
جملهها چهار نوع هستتند که شتامز ،نوع خبری ،سوالی ،امری و تعجبی است که
این نوعهتا اجباریاند .ستتته نوع دیگر هم هستتتت که اختیاری هستتتتند مثز نفی،
مجهول و تاکید .در این مقاله ما تنها به نفی میپردازیم .منظور از نوع اجباری این
Type
Ch. Dubois-Charlier

3
4

A. Culioli
Linguistique de l'énonciation

1
2

N. Ruwet

3

1E.

Benveniste
Polarité

2
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استتتت کته جملته وقتی که ادا میشتتتود یکی از نوعهای اجباری را دارد و دو نوع
اجبتاری در جملته بتا هم بته کار نمیروند ،یعنی یکی دیگری را طرد میکند .ولی
جمله میتواند یک یا هر سه نوع اختیاری را داشته باشد .بنونیست)18 : 8511 (1
در تطابق زبان ستتازمانیافته با عناصتتر ابتدایی روانشتتناختی ،به نقز از فرو ید در
مورد نفی ،در مکانیزم روانشتناستی ز یستی ،پذیرش در خود و طرد بیرون از خود،
قطبیتت 6مثبت و قطبیت منفی را طرح میکند که این مکانیزم در ارتباط با خوب و
بد استتتت .در ادامه بیان میکند که و یژگی نفی زبانی آن استتتت که آن چیزی را رد
میکند که بیان شده است ،یعنی به طور صر یح ادا شده تا حذف شود.
کولیولی ( )11 :8555به نظام دوگانه «بله» در تقابز با «نه» اشتتاره میکند که
در ای ن نظتام ارجاع بدون ابهام ،روشتتتن و ثابت خواهد بود .در جهان هنجارها که
اشتتیا ،مفاهیم و رخدادها طبقهبندی و تعیین میشتتوند« ،بله» برای مثبت کردن و
«نه» برای منفی کردن به کار میرود .این تبادل در فضایی هماهنگ قرار دارد.
در مورد گشتتتتتتار نفی در زبتتان ،رووت )995-991 :8511( 0اشتتتتاره بتته
پژوهشهای متعدد در مورد نفی در زبان انگلیسی میکند که آنچه در دستور زایشی
آمده است ،نو یسندگان دیگر هم به این نتیجه رسیدهاند که گشتارهایی که در دستور
پایه در جملهها هستتتند به ت ییر معنایی کاری ندارند .هدف این استتت که توص تیف
نحوی کامزتر ارا ه شتود و در این دستور ،گشتارها در جهت ت ییر معنای جملهها
نباشند.
گلفام و همکاران ( )91 : 8919به نقز از چامستکی و کتز و پستال در دستور
زایشتی به گشتتار اجباری نفی در کنار پرستش و امر اشاره کردهاند...{ :در قواعد
ستتتاختتت گتروهتی جمالت مربوط ،عملکرد اجبتتاری گشتتتتتتارهتتای مرتبط را
میطلبد.}...

 .۱-۲انواع نفی
برای آنکه انواع عنصتتر نفی را در زبان بشتتناس تیم مختصتترا اشتتاره به نظر شتتقاقی
( )11-19 : 8918میکنیم .به نظر وی نفی از بعد ساختاری به عنوان پیشوند تلقی
میشتود و به پیشتوندهای نفی برای مدلول واحد میپردازد .با اشاره به مفهوم نفی
بیان میکند که مشتتخس ستتاختن مفاهیم مهم برای بیان اخطار ،هشتتدار ،صتتدور
دستتتتورالعمتز و گتاهی برای تتاکیتد ،از نفی مضتتتاعف یتا نشتتتانههای صتتتوری
استتتفاده میشتتود .وی به نقز از الینز 1اشتتاره میکند که مفهوم نفی بیانگر نبود یا
فقدان چیزی ،مخالفت کردن و ستترباز زدن و انکار کردن استتت .چهار نوع مفهوم
نفی اشاره میشود که شامز نفی گزاره ای و سه نوع دیگر نوعی مخالفت به حساب
می آید که با مفهوم نفی منطقی متفاوت است.
منصوری ( ،)8919از بعد ردهشناسی زبانی انواع نفی را بیان میکند .اشاره به
نفی معیار در زبان فارسی که از فعز و ادات منفی استفاده نمیکند .نفی ساختاری
که شامز زبان فارسی است .گاهی ت ییراتی در نواخت جمله ،خنثیشدگی زمان و
استتتتفاده از فعز ” “doبرای زبان انگلیستتتی ،ت ییر در حالت استتتم ،استتتتفاده از
کمیتنمای منفی در برخی از زبانها ،استتتفاده از قیود منفیشتتده قابز مشتتاهده
است.
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 .۱مشكل نفی
ستعی کردیم ماهیت وجودی نفی را به طور مختصتر بیان کنیم و برای آنکه عملکرد
نفی و صورت توزیعی آن را مشاهده کنیم ،الزم است که به مشکز نفی و سوالهایی
که در این زمینه مطرح میشود بپرداز یم .بنونیست ( )19-18 :8518اشاره میکند
بیان مثبت در ارتباط ،بیانگر اطمینان و حضتتتور گو ینده استتتت .این بیان ابزارهای
و یژه ای دارد که آن را در بر میگیرند و کلمههای  ouiو  nonدر زبان فرانستته برای
بیتان عبتارت مثبتت و منفی بته کتار می رونتد .وی ادامه میدهد که نفی همچون
عملیات منطقی مستتقز از بیان است و صورتهای خاص خود رادارد ،مثز ادات
J. Lyons

1

Modalité

3

Grice
Valeur aspectuelle

1
2
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 ne … pasدر زبتان فرانستتته .ولی ادات  nonدر بیتان حقیقت جایگزین عبارت
میشود و همانند  ouiطبقهبندی میگردد که همان جایگاه را در صورتهایی که از
بیان نشات میگیرند دارد.
گرایس )11-11 :8552(1اشاره به مقولههای منطقی -معنایی میکند که منطقی به
منظور بیان کامال شکز گرفته و معنایی یعنی معنای اصطالحها و واژهها است .وی
مطرح میکند که دو مقوله عبارت و اسم در عبارت  Pierre marcheمدنظر است.
در تحلیز منطقی ابتدا گزاره و ستپس استم می آید .وی بیان میکند که اساس
نفی نزد کولیولی همان نفی زبانی استت که از دیدگاه زبانشناختی و به طور اخس
زبانشتناستی بیانی نشتات گرفته است .کولیولی ( )52-58 :8551اشاره میکند که
زمانی که از نفی صحبت می کنیم ،در معرض بدفهمی قرار میگیر یم .به دلیز اینکه
به این ستمت ستوق داده میشو یم که نفی ایدهآل را طرح کنیم و در مجموع  ،همان
نفی منطقی را بر اساس این وضعیت خاص که از شفافیت ،دقت و ثبات برخوردار
است ،استدالل کنیم .سوالهایی که در اینجا مطرح میشود این است که با یك نفی
یتا چند نفی رو به رو هستتتتیم .آیا میتوانیم نفی را از منفی ،و نفی را از عمز منفی
کردن متمایز کنیم وی ادامه میدهد که هدف ،تمایز نشانگرها و عملیات است .بر
استاس ترتیب قرارگیری نشتانگرها در متن ،عملیات تشکیز دهنده بازنمودها را در
فعالیت گو یندگان زبان بازستتتازی خواهیم کرد ،بازنمودهایی که نمایانگر پیچیدگی
هستتتتنتد و دارای ارزشهتای ارجتاعی قتابتز تعبیر و توانتا برای تنظیم روابط بین
گو یندگان میباشتتتند .ادات نفی  ne…pasاولین واژه گروه فعلی را در گیر میکند
 il ne vient pasو .il n'est pas venu
نشتتتانگرهتای نفی در زبتانهتای مختلف فرق میکند .زبان یونانی کالستتتیك
نشانگرهای وجهی منع دارد که در تقابز با نفی امکان در زبان گرجستانی قرار می
گیرد .در زبانهای دیگر نشتتتانگر نفی بر استتتاس ارزش نمودی 6ت ییر میکند مثز
زبتان چینی .در زبتان عربی هم نمود و وجهیتت 0در ارتبتاط تنگاتنگ قرار دارند.
کولیولی ادامته میدهتد کته مقولته زبتانی نفی از مقولتههتای تعیین ،نمود-زمان و
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وجهیت گذر میکند .در برخی زبانها نشتتانگر واحد برای عمز نفی وجود ندارد.
به نظر کولیولی ( )59 : 8551این در هم آمیختگی در مورد نفی در زبانهای مختلف
همزمان به وسیله تنوع و به وسیله پیچیدگیاش مدنظر کسی است که به طور جدی
بته این مشتتتاهدات میپردازد .وظیفه نظر یهپرداز استتتت که به این تنوع و پیچیدگی
پدیدهها توجه کند .ستتوال این استتت که طرحی ثابت و پیوستتته در مورد عملیات
وجود دارد که هنگام تولید و باز تولید صورتهای متنی ،پدیدههای مرتبط با نفی را
منتظم کند
طرح این موضوع که زبانهای بدون نشانگر نفی وجود ندارد ،جایگاه نفی را به
ما نشان نمیدهد .کولیولی ( )59 : 8551این سوال را مطرح میکند که عملیات نفی
مشتق 1هستند یا ابتدایی .6عملیات نفی بر اساس عملیات ابتدایی ساخته شدهاند یا
خودشتتان ابتدایی هستتتند اشتتاره به اینکه خودمان را محدود به مالحظات کامال
زبانشتناختی میکنیم نه به خاطر بی تفاوتی بلکه به دلیز مسا ز تکو ینی و البته با
درنظرگرفتن احتیتاط .پتاستتتگ دوگانه و در ظاهر متناقا خواهد بود  .اول اینکه
عملیتات ابتدایی نفی وجود دارد و دوم اینکه عملیات ستتتاخته شتتتده از نفی وجود
دارد .عبارت اول بیانگر مشتاهده یا تحلیز موقعیت است و در فعالیت شناختی که
از طر یق رفتتارهتای کالمی (یتا غیر کالمی ،مثز شتتتکلك ،ژستتتت و به طور کلی
رفتارهای بدنی) قابز مشاهده است ،بازنمودی خاص وجود دارد که از آنچه که بد،
نامطلوب یا نامناسب است و باید طرد شود یا از آنچه که تهی  ،گسسته و نبود را در
بر می گیرد ،پدید آمده است .در اینجا دو عملیات دار یم که مورد اول حالت اشیا را
که خوب نیستتتت بیان میکند و این مورد به ارزشگذاری ذهنی مربوط میشتتتود.
مورد دوم ،نبود ،تهی و گستتستتتگی دار یم که این مورد به شتتکز هستتتی (رخداد
مکانی /نبود رخداد مکانی ،پدید /ناپدید و غیره ،مربوط میشتتود .در عبارت دوم
"عملیاتی وجود دارد که از نفی ستتاخته شتتده استتت" .این عبارت بر روی تحلیز
نشتتتانگرهتایی قرار دارد یتا حتداقتز روی آنهایی که قابز تحلیز هستتتتند .برخی
نشتانگرهای نفی از مختصه معنایی پدید میآیند ،مثز  Pas mal/malدر فرانسه و
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