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پيشوند نفي در زبان فارسي
ويدا شقاقي

(دانشگاه عالمه طباطبايي)

سخن گويان هر زبان٬ در گفتار روزمره٬ براي مبادله پيام هاي گوناـگون و افاده معاني٬ به
شيوه هاي متنوعي متوسل مي شوند. بررسي شيوه هاي استفاده از امکانات حـوزه هاي
زبان اين واقعيت را نمايان مي سازد که سخن گويان همه زبان ها به صرفه جويي در گفتار٬
زمان صرف شده براي آن و صرف حداقل انرژي گرايش دارند که در زبـان شناسي بـه
اصل کم کوشي موسوم است. از طرف ديگر٬ اهميت سرعت در قرن حاضر و نياز به ارائه
حداـکثر اطالعات با استفاده از حداقل داده هاي زباني ايجاب مي کند کـه اهـل زبـان از

1) J.T. Jensen 2) P. Kiparsky 3) morphology

٬ به نقل از کيپارسکي٢ ٬ اصل اجتناب از صورت هاي هم سان احتراز کنند. جنسن١ (١٩٩١)
هم معنايي را مطرح مي سازد. به موجب اين اصل٬ هـيچ قـاعده واژه سـازي نـمي توانـد
ا٬ با مطالعه زبان فارسي٬ واژه اي هم معني با يکي از واژه هاي موجود زبان توليد کند. امّ
درمي يابيم که براي ساختن واژه هاي داراي معناي منفي يا متضاد بيش از يک نوع پيشوند
نفي در اختيار فارسي زبانان است که به پايه افزوده مي شود تا واژه اي نو بسازد و اين از
اصل کم کوشي و اقتصاد به دور است. از اين رو٬ در اين مقاله٬ در حوزه صرف٣ به مطالعه
يکي از اجزاي ساختاري موسوم به پيشوند مي پردازيم و از بين تمام انواع آن نيز فقط يک
نوع٬ يعني پيشوند نفي٬ بررسي خواهد شد. تالش خواهيم کرد تا٬ ضمن بررسي انواع
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٨٦ مقاله

پيشوند نفي در زبان فارسي

پيشوندهاي نفي در زبان فارسي٬ روشن سازيم که چرا براي مدلولي واحـد چـند ونـِد
متفاوت به کار مي رود و آيا کاربرد اين پيشوندها با هم تفاوت دارد و اـگر چنين است هر
ـکدام چه نقشي بر عهده دارند و٬ بر اين اساس٬ آيا مي توان آنها را دسته بندي کرد و بافت
و کاربرد هر يک را مشخص ساخت. به اين منظور٬ تک تِک وندهاي نفي در زبان فارسي

معرفي و بافت کاربرد آنها مشخص مي گردد.

١ پيشينه مطالعات
٬ ناتل خانلري (١٣٦٣)٬ نوبهار (١٣٧٢)٬ و غالمعلي زاده (١٣٧٤) تنها به شکلي باطني (١٣٤٨)
ـکلي به تعريف پيشوند پرداخته و مثال هايي ارائه کرده اند. اما انـوري (١٣٦٣)٬ قـريب و
ديگران (١٣٦٣)٬ و فرشيدورد (١٣٧٥) هر کدام به بعضي از چهار پيشوند نـفي ( بيــ٬ الــ٬
نهــ٬ ناـ ـ) در زبان فارسي اشاره کرده اند و توضيح مختصري در باب چگونگي افزودن آنها
٬ عالوه بر ذـکر پيشوندهاي ياد به پايه٬ نوع پايه و کلمه حاصل داده اند. مشکور (١٣٤٩)
شده٬ دو پيشونِد پادـ و اـ را نيز در زمره وندهاي نفي در زبان فارسي نام برده است؛ در
حالي که هر دو٬ در فارسي معاصر٬ وندهاي مرده تلقي مي شوند. پيشوند پادـ اخيرًا در
ساخت چند واژه به کار رفته است٬ اما کاربرد آن هنوز بسيار محدود است. وي (ص٣٣٩)
ـکلمه غير را به عنوان حرف استثنا و به معني «جز٬ مگر» معرفي مي کند٬ سپس بعضي از
ترکيبات آن را در فارسي برمي شمرد. صادقي (١٣٥٨) نيز دو پيشوند نـفِي نــ و نـاـ را
مطرح ساخته يادآور مي شود که اين دو براي ساختن صفت و اسم منفي بهـکار مي روند.
شريعت (١٣٦٤) نيز پيشوند پاد را همراه با وندهاي نفي نــ و ناـ ذـکر کرده است. کلباسي
(١٣٧١) از پادـ به عنوان پيشوندي سترون به معني «ضد» نـام مـي برد و الـ را بـه عـنوان
پيشوند نفي دخيل عربي معرفي مي کند. وي٬ هم چنين٬ پيشوندهاي نــ و ناـ را به تفصيل
مطرح مي سازد٬ به پايه و کلمه حاصل از وندافزايي نيز اشاره دارد و خاطرنشان مي سازد
ـکه چنانچه ناـ به کلمه غير بسيط افزوده شود بين جزء فعلي و غيرفعلي واقع مي شود٬
مانند نفوذناپذير . وي٬ در خاتمه٬ مي افزايد که بسامد ناـ بيشتر از نــ است و هر دو براي
و ناـ ـ٬ افاده معني نفي به کار مي روند. مقربي (١٣٧٢) از پيشوندهاي نفي اـ ـ٬ بيـ ـ٬ پادـ ـ٬ نــ
مثال هاي متعددي ارائه مي کند و پايه و کلمه حاصل از وندـافزايي را نيز معلوم مي سازد.
در هيچ يک از آثار ياد شده تالشي براي طبقه بندي اين پيشوندها و تمايز نهادن بين
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٨٧

پيشوند نفي در زبان فارسي

آنها از نظر کاربرد و معناي حـاصل صـورت نگـرفته است. هـم چنين٬ اغـلب نگـرشي
تاريخي به مطلب داشته تفاوتي بين کلمه هاي رايج يا غيررايج و منسوخ قايل نشده اند.
به جز مشکور٬ هيچ کدام به کاربرد دو کلمه دخيل عربي غير و ضد در زبان فارسي توجهي
نکرده اند. عالوه بر آن٬ هيچ کدام به اين نکته اشاره نکرده اند که در زبان فارسي به ندرت
يکي از اين دو کلمه را به تنهايي و يا به معناي اصلي خود٬ «بيگانه و مـخالف» بـه کـار

مي برند و اين دو بيشتر نقش پيشوند نفي را در زبان فارسي ايفا مي کنند.
مفهوم نفي کاربردهاي متنوعي در زبان دارد: گاه٬ براي مشخص ساختن مفاهيم مهم
ـگاه براي بيان اخطار و هشدار و گاه براي صدور دستورالعمل به کار مي رود و گاهي نيز٬
براي تأـکيد بيشتر٬ از نفي مضاعف استفاده مي شود. مفهوم نـفي را مـي توان بـه کـمک
واژه هاي داراي مفهوم منفي يا با استفاده از نشانه هاي صورِي نفي بيان کـرد. هـم چنين
تقابل يا تضاد را نيز مي توان با واژه هاي متضاد نشان داد٬ مانند درستـ غلط ؛ يا با افزودن

4) J. Lyons 5) R. Brown

,1977 ـ)٬ به p. نفي به واژه اي به مفهوم متضاد آن دست يافت: درستـ نادرست . الينز٤ (777
نقل از براون٥ ٬ مي گويد که٬ در حوزه يادگيري زبان٬ محققان از چهار گونه مفهوم نفي از
جمله نبود يا فقدان چيزي٬ مخالفت کردن٬ سر باز زدن و انکار نام برده اند. وي نوع اول را
نفي گزاره اي تلقي مي کند و سه نوع ديگر نفي را نوعي مخالفت به حساب مي آورد و آن

را متمايز از مفهوم نفي منطقي مي داند که داراي قابليت صدق و کذب است.
وي با تقسيم مفهوم تضاد به انواع درجه پذير٬ مثل پيرـ جوان ٬ و درجه ناپذير مثل مردهـ
زنده ٬ تصريح مي کند که تضاد درجه ناپذير به نوبه خود جهان را به دو بخش مکّمل هـم
بخش مي کند. به نظر او٬ بسياري از متضادها واژگـاني (قـاموسي)انـد؛ امـا جـفت هاي
متضادي هم در زبان وجود دارند که با افزودن وند به صورت متضاد درمي آيند. اغلب
اين صفات درجه پذير هستند و يکي از آنها معني مثبت و ديگري معني منفي دارد. نکته
جالبي که وي (ص٢٧٥) عنوان مي کند اين است که صورت متضاد صرفي جفت واژه هاي
متضاد درجه ناپذير نيز در جه ناپذيرند٬ مانند جـفت واژه درجـه ناپذير مـجردـ مـتأهل ٬ کـه
متضاد آن متأهلـ غيرمتأهل ٬ نيز درجه ناپذير است؛ در حالي که جفت واژه درجه پذير آشناترـ

غريبه تر٬ يعني آشناترـناآشناتر٬ درجه پذير است.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٨٨ مقاله

پيشوند نفي در زبان فارسي

اـکنده در بعضي کـتاب هاي دسـتور و پيشوندهاي نفي در زبان فارسي به صورتي پر
واژه سازي ذـکر شده است. از اين رو٬ براي بررسي کلمات داراي پيشوند نفي٬ عالوه بر
و فرهنگ فارسي امروز ٬ لغات داراي اين ٬ مراجعه به فرهنگ زبان فارسي معين ٬ لغت نامه دهخدا

ـگونه وندها از روزنامه ها جمع آوري شدند. جمعًا تعداد ١٥٠٩ لغت فراهم آمد.
و نـاـ بـراي ـ٬ در زبان فارسي معاصر٬ پيشوندهاي نفي بيـ ـ٬ پادـ ـ٬ ضدـ ـ٬ غيرـ ـ٬ الـ ـ٬ نــ
ساختن واژه داراي معني منفي يا متضاد به کار مي رود. بعضي وندها فرضي اند و در زبان
فارسي٬ هم چنان که در زبان قرض دهنده٬ به عنوان واژه اي مستقل نيز به کار مي روند. به
طور مثال٬ دو کلمه ضد و غير هنوز در زبان فارسي به معني «مخالف» و «بيگانه» کاربرد
دارد؛ اما٬ چنين به نظر مي رسد که٬ از نظر اهل زبان٬ نقش ثانوِي پيشوند مـنفي ساز يـا
متضاد را نيز بر عهده گرفته اند. عالوه بر پيشوندهاي ياد شده٬ براي انتقال معني منفي از
ـکلمات مستقلي چون فاقد ٬ عدم ٬ فقدان نيز استفاده مي شود که خارج از حوزه بررسي اين
مقاله است. ابتدا به انواع پيشوندهاي نفي مي پردازيم؛ سپس٬ با توجه به بسامد و ميزان
ـکاربرد٬ هر يک از آنها را به انواع زايا٬ نيمه زايا و غيرزايا تقسيم مي کنيم و حوزه کاربرد هر

ـکدام را مشخص مي سازيم.

٢ نفي در زبان فارسي
شيوه هاي متنوعي براي بيان مفهوم نفي در زبان فارسي به کار برده مي شود٬ از جـمله

استفاده از قيد نفي همراه با افزودن پيشوند نفي نَــ به فعل جمله٬ مانند
(١) او هرگز اين کار را نمي کند.

افزايش پيشوند نفي به دو حوزه متفاوت زبان٬ يعني نحو (ساختمان جمله) و صرف
(ساختمان واژه)٬ مربوط مي شود. در حوزه نحو٬ حضور پيشوند نـفي راه افـزودن هـر
پيشونِد دستورِي ديگري را مسدود مي کند٬ اما خود مي تواند بعد از پيشونِد ميـ به پايه

متصل گردد و به همراه ونِد تصريفِي بــ به کار نمي رود٬ ماننِد
(٢) علي امشب نمي آيد.
(٣) علي امشب نيامد.

چنانچه در جمله تنها يک فعل بسيط به کار رود٬ مانند جمله (٤)٬ نشانه نفي به آن
افزوده مي شود. اما٬ اـگر فعل معين يا شبه معين در ساخت جمله حضور داشته باشد٬
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٨٩

 پيشوند نفي در زبان فارسي

صورت هاي گوناـگوني خواهيم داشت:
(٤) او تمام ماجرا را نگفت.
(٥) من مي خواهم کار نکنم.
(٦) من نمي خواهم کار بکنم.
(٧) من نمي خواهم کار نکنم.
(٨) او از اينجا نخواهد رفت.
(٩) هنوز نامه را ننوشته است.

(١٠) هنوز نامه نوشته نشده است.

يگانه ساختي که هميشه بدون نشانه نفي به کار مـي رود سـاخت مسـتمر (حـال يـا
ـگذشته) است که نمي توان نشانه نفي را به فعل معين داشتن يا فعل اصلي جمله افـزود

ماننِد
* ـاو ندارد مي رود. (١١)
* ـاو دارد نمي رود. (١٢)

* ـاو داشت نمي رفت. (١٣)

* ـاو نداشت مي رفت. (١٤)

به غير از اين مورد٬ محدوديتي براي کاربرد نشانه هاي نفي در جمله وجود نـدارد.
براي افاده مفهوم منفي مي توان از نشانه هاي نفي هر دو حوزه صرف و نحو استفاده کرد:

(١٥) تصميم او درست نيست. (حوزه نحو)
(١٦) تصميم او نادرست است. (حوزه صرف)

عالوه بر استفاده از قيد نفي و آوردن نشانه نفي بـر سـر فـعل٬ مـي توان از کـلماتي
استفاده کرد که ذاتًا منفي هستند (١٧) يا به کمک يکي از پيشوندهاي نفي زبان فارسي
مفهوم منفي به خود گرفته اند. در اين مقاله٬ توجه خود را تنها به نفي در حوزه صـرف

يعني ساختمان واژه معطوف خواهيم کرد.
(١٧) او محال است اين کار را بکند.

٣ پيشوندهاي نفي
در زبان فارسي٬ پيشوندهاي نفي براي افاده دو مفهوم نفي و تضاد به کار مي روند. الينز
(١٩٩٥) تضاد را بر پايه معياِر درجه پذيري به دو گونه قطبي و مکمل تقسيم مي کند. وي بر
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٩٠ مقاله

پيشوند نفي در زبان فارسي

آن است که کلمات متضاِد قطبي يا درجه پذير را مي توان در ساخت هم پايه منفي به کار

٦ـ)ــبه اصطالح منطقيان٬ متضاِد قطبي يا درجه پذير مانعة الُخلُّو نيستند.

برد٦ ــ:
(١٨) اين کار نه خوب است نه بد.
(١٩) او نه راضي است نه ناراضي.

در جمله هاي (١٨) و (١٩)٬ به ترتيب کلمه هاي متضاِد داراي نشانه نفي و فاقد نشانه
نفي به کار رفته اند که هر دو قطبي و درجه پذيرند.

به نظر مي رسد که در زبان فارسي پيشوندهاي نفي براي ساختن کـلمات مـنفي يـا
متضاِد درجه پذيِر يا قطبي به کار مي روند.

از ويژگي هاي پيشوند نفي اين است که به کلماتي که صفتي مـنفي را بـيان مـي کنند
* ـنـاخسيس در زبـان بـه کـار * ـنـاغمگين يـا متصل نمي شود. به طور مثال٬ کلماتي از قبيل

نمي رود اما کلمات ناشاد يا نامهربان رايج است.

٣-١ بيـ
در نمونه هاي گردآوري شده٬ پيشوند بيـ به پايه هاي اسمي افزوده مي شود و صفت يا
قيد مي سازد. صفتي که با پيشوند بـيـ سـاخته مـي شود فـقدان مـدلول واژه پـايه را در
موصوف بيان مي کند. مثًال بي خرد يا بي هنر کسي است که از خرد يا هنر بي بهره است. يـا
بي مغز شخصي فاقد مغز است و٬ با در نظر گرفتن معناي انتزاعِي مغز٬ يعني «عقل» و «فهم»

ـکلمه حاصل به معني کسي است که فاقد انديشه و عقل است.
با افزودن بيـ به اسم مي توان قيد هم ساخت. راه شناسايي مقوله کلمه حاصل ايـن
است کــه بـه آن کـلمه پسـوند اسـم ساز ــي اضـافه کـنيم. چـنانچه کـلمه قـابل قـبول و

خوش ساخت بود٬ آن را صفت قلمداد مي کنيم٬ در غير اين صورت قيد :
[ ـبي شعور] (صفت) < [ ـشعور] اسم [ ـبيـ] + (٢٠)

[ ـبي شعوري] (اسم) < [ ـبي شعور] صفت + ــي (٢١)
[ ـبي درنگ] (قيد) < [ ـدرنگ] اسم [ ـبيـ] + (٢٢)

[* ـبي درنگي] < [ ـبي درنگ] + ــي (٢٣)

هرگاه اين پيشوند در تقابل با پيشوند باـ در ساخت به کار رود٬ نشانه نفي و سـلب
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مقاله ٩١

پيشوند نفي در زبان فارسي

٬ بااجازه ٬ بي تقواـ باتقوا است و٬ در اين حالت٬ صورت منفي را نشان مي دهد مانند بي اجازهـ
بابرکت . اين پيشوند٬ چنانچه به اسمي داراي مفهوم نوعي اندازه و مقياس افزوده بي برکتـ

شود٬ فراواني و بسياري را مي رساند: بي شمار٬ بي حد٬ بي حساب . تنها در سه مورد به ضمير
و بي چيز را ساخته است که ساختي واژگاني است و افزوده شده واژه هاي بي خود٬ بي کس٬

ديگر زايا نيست. پيشوند بيـ در ٣٦٢ واژه به کار رفته است.

٣-٢ پادـ
اين پيشوند يکي از کم بسامدترين پيشوندهاي نفي در زبان فارسي است که تـا چـندي
پيش تنها شش نمونه براي آن در کتاب هاي شريعت (١٣٦٤)٬ کلباسي (١٣٧١)٬ مشکـور
(١٣٤٩)٬ و مقربي (١٣٧٢) ارائه شده بود٬ از جمله در واژه هاي پادزهر يا پازهر٬ پادتک يا پاتک ٬
و پادافره يا پادافراه به مفهوم «ضد و مخالف» و در پادشاه به مفهوم «نگهبان و پاسخ ٬ پاداش٬
محافظ»٬ که از آنها٬ به گفته کلباسي٬ واژه پاتک واژه اي جديد و مربوط به دوره معاصر

7) antibody 8) antibiotic

است. در نمونه هاي گردآوري شده از متون معاصر٬ واژه هـايي چـون پـادتن٧ ٬ پـادزي يـا

ه اي (معموًال پروتئين) که در شرايط مساعد بتواند سبب توليد پادتن به وسيله بافت هاي لنـفاوي شـود ٩ـ)ــماّد
(صدري افشار ١٣٧٤).

١٠ـ)ــهر ذره بنيادي که داراي بار الکتريکي مخالف ذره هم جرمش باشد (صدري افشار ١٣٧٤).

و پادذره١٠ يافت شد که جديدًا به عنوان معادل براي کلمات داراي ٬ پادگن٬٩ پادزيست٨ ٬ پادزا

مفهوم ضد برگزيده شده اند. پيشوند پادـ در يازده کلمه به کار رفته بود.

٣-٣ ضدـ
معين ضدـ را صفتي عربي معرفي مي کند به معني «مخالف٬ مغاير٬ دشمن». سپس٬ ضمن
ارائه تعاريف و مثال اضافه مي کند که اين کلمه در ترکيبات ضد جاسوسي به معني «اداره اي
ـکه وظيفه اش خنثي کردن عمليات جاسوسي است» و در ضدـسم به معني «پادزهر» و در
ضدعفوني به معني «آن که عفونتش زايل شده» به کار مي رود؛ يعني معاني ديگري براي آن

برمي شمرد.
پيشوند ضدـ به انواع اسم اضافه مي شود و صفت مي سازد به معني «مـبارزه بـا» يـا
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٩٢ مقاله

پيشوند نفي در زبان فارسي

«جلوگيري کننده از عمل يا وضعيت يا حالتي که اسم پايه بيان مي کند». به طـور مـثال٬
ـکلمه افسردگي به معني «داشتن حالت افسردگي» است و ضد افسردگي يعني «رفع آن حالت
ه اي که در مقابل آب٬ آتش يا ضربه يا وضعيت». ضد آب ٬ ضد آتش يا ضد ضربه يعني «ماّد
مقاومت مي کند». ضد يخ و ضد بخار موادي هستند که يخ يا بخار را زايل مي کنند يا مانع
تشکيل آن مي شوند. در کنار کلمه اي که نماينده يک مکتب فکري٬ سياسي يا اجتماعي
است و يا مفهومي انتزاعي دارد٬ اين پيشوند به معني «مخالف يا مقابله کننده» بـه کـار
مي رود٬ مانند ضد نژادپرستي ٬ ضد وابستگي ٬ ضد فساد که به معني «داشتن عقايدي مخالف
نژ ادپرستي٬ وابستگي يا فساد» است. به نظر مي رسد که اين پيشوند در دو حوزه پزشکي
مسائل اجتماعي و گرايش هاي ذهني و فکري بيشترين کاربرد را دارد و به انواع پايه ها٬ و
اعـم از بسـيط و غـيربسيط٬ مشـتق و مـرکب٬ اضـافه مـي شود. در مـجموعه واژه هـاي

جمع آوري شده تعداد ٣٠٣ واژه با پيشوند ضدـ ساخته شده بود.

٣-٤ غيرـ
معين غيرـ را قيدي عربي مي نامد که در ترکيب به معني «نا» (ادات سلب) به کار مي رود؛
مانند غيرمشکوک به معني «نامشکوک» و غيرجايز به معني «نـاروا» و غـيرخـالص بـه مـعني
«ناپاـک». معين٬ هم چنين٬ صفت هاي مرکبي ارائه مي کند که از غيرـ همراه با واژه قابل و
يک اسم ساخته شده است و٬ در کليه موارد٬ عدم امکان تحّقق مدلول اسم را به قوت و
تأـکيد بيان مي کند. وي مثال هاي فراواني از اين قبيل کلمات را نقل مي کند بدون اين که به
اسم يا صفت بودن آنها اشاره اي بکند. معين غيرـ را در نقش هاي صفت و اسم به معناي

بيگانه و اجنبي نيز مطرح مي کند.
پيشوند غيرـ بسيار زاياست و در متون فني٬ نيمه فني٬ و نثر روزنامه اي به کار مي رود.
به اسم يا صفت افزوده مي شود و معناي «به جز٬ جـز آن» را مـي دهد. اسـتفاده از ايـن
پيشوند جهان را به دو بخش تقسيم مي کند. به طور مثال٬ با افزودن پيشوند غيرـ به کلمه
معمول کليه رويدادها يا مفاهيم به دو گروه تـقسيم مـي شوند. آنـها کـه مـصداق مـفهوم
غيرمعمول اند و آنها که مصداق آن نيستند. در معناي «به جز آن»٬ پيشوند غيرـ را مي توان
مفيد معناي انحصار يا ويژگي مانعة الجمع شمرد. به اين ترتيب٬ اين نوع نفي که با غيرـ
ساخته مي شود با ديگر انواع نفي تفاوت دارد. به طور مثال٬ غيرمسلمان مي تواند مسيحي
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مقاله ٩٣

پيشوند نفي در زبان فارسي

يا زردشتي باشد٬ اما نامسلمان يعني «ـکسي که به اصول اعتقادي اسالم پاي بند نيست».
غيرمحدود بر محدود نبودن داللت دارد و صورت منفي محدود است؛ امـا نـامحدود مـتضاِد
محدود است. غيرمطلوب به چيزي داللت مي کند که مطلوب و خواسته نباشد؛ اما نامطلوب
به معني «ناپسند» به کار مي رود. در فارسي معاصر٬ از هر دو پيشوند غيرـ و ناـ براي انتقال
معناي نفي و سلب استفاده مي شود؛ اما٬ به نظر مي رسد که غيرـ ـ٬ در مقايسه با ناـ ـ٬ از
شدت کـمتري بـرخـوردار است: غـيرموجهـ نـاموجه ٬ غـيرمشکوکـ نـامشکوک ٬ غـيرمحسوسـ

نامحسوس .

اين پيشوند به پايه هاي فارسي٬ عربي و ديگر وام واژه ها از مقوله صفت يا قيد مشترک
با صفت افزوده مي شود: غيرزميني٬ غيراصولي٬ غيرآـکـادميک٬ غـيردوستانه . گـاه پـيشوند غـيرـ
همراه با کلماتي به کار مي رود که به ظاهر اسم اند اما عـمًال بـه مـفهوم صـفتي بـه کـار
مي روند: غيرمسکوک٬ غيرکربن . واژه ساخته شده با پيشوند غيرـ ـ٬ از آن جا که به يکي از دو
امکان داللت مي کند٬ درجه پذير نيست. اين پيشوند٬ در کنار واژه هاي عربي٬ از زايايي
بسياري برخوردار است و٬ عالوه بر آن٬ به صفات ساخته شده با کلمه قابل نيز به راحتي
افزوده مي گردد: غيرقابل ديدن٬ غيرقابل شکست٬ غيرقابل شستشو٬ غيرقابل چـاپ . در ٥٧٩ واژه
ساخته شده با پيشوند غيرـ تعداد ١١٦ واژه با افزودن اين پيشوند به صفات داراي کلمه

قابل ساخته شده اند.

٣-٥ الـ
به گفته کلباسي ( ٬١٣٧١ ص٩٤)٬ اين پيشونِد قرضِي عربي به اسم افزوده مي شود و صفت
مي سازد و در زمره وندهاي زاياي زبان فارسي است. اما٬ با توجه به مثال هاي اندکي که
از روزنامه ها گردآوري شده٬ به نظر مي رسد که در زبان فارسي معاصر٬ به ويژه در نثر
روزنـامه اي٬ ايـن پـيشوند زايـايي خـود را از دست داده است و اغـلب بـه جـاي آن از
نشانه هاي نفي ديگر استفاده مي شود. به طور مثال٬ امروزه به جاي المرّوت ٬ القيد٬ الشعور٬
بي مروت٬ بي قيد٬ بي شعور رواج دارد. اين وند در واژه هايي که مـعناي تـخصصي يـافته انـد

٬ کلمه العالج ٬ در بيماري٬ بيشتر به معني «غيرقابل معالجه» به هم چنان به کار مي رود. مثالً
ـکار مي رود٬ در حالي که کلمه ناعالج به معني «ناچار» يا «بدون چاره» است. جمعًا تعداد

١٥٦ واژه با پيشوند الـ در ميان مجموعه واژه ها يافت شد.
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٩٤ مقاله

 پيشوند نفي در زبان فارسي

٣-٦ نـ ــ و ناـ
پيشوند نهـ يا ناـ ـ٬ هر دو٬ به يک معني و براي افزودن معناي منفي يا متضاد به پايه به کار
مي روند. هر دو به ستاـک مضارع فعل اضافه مي شوند و صفت مي سازند. صفت منفي
ساخته شده از ناـ يا نــ و ريشه فعل اغلب داراي جفت مثبتي است که با وند ديگـري

ساخته مي شود مانند نادانــ دانا٬ ناتوانــ توانا.
پيشوند ناـ از ادوات سلب و نفي است و غالبًا به صفت افزوده مي شود و صفت منفي

يا متضاد مي سازد:
[ ـناراحت] (صفت) < [ ـراحت] (صفت) [ ـناـ] + (٢٤)

ـکلمه پايه ممکن است بسيط (٢٤) يا غيربسيط (٢٥) باشد و٬ چنانچه يکي از اجزاي
ـکلمه غيربسيط فعل باشد (٢٦)٬ پيشوند به جزء فعلي متصل مي گردد:

[ ـناجوانمرد] (صفت) < [ ـجوانمرد] (صفت) [ ـناـ] + (٢٥)
[ ـحق ناشناس] (صفت) < [ ـحق شناس] (صفت) [ ـناـ] + (٢٦)

ـگاه اين پيشوند به اسم افزوده مي شود و صفت مي سازد: ناـکام ٬ نافرجام ٬ نامراد٬ نافرمان ؛
اما اين نـوع سـاخت ديگـر رايـج نـيست و کـليه مـواردي کـه در زبـان يـافت مـي شود
صورت هاي واژگاني شده اند. هم چنين مي توان پيشوند ناـ را به صـفت مـرکب سـاخته
شده از بن فـعل و يک اسـم افـزود. در ايـن صـورت٬ نـاـ بـر سـر بـن فـعل درمـي آيد:
شکست ناپذير٬ حق ناشناس٬ وقت ناشناس . به جاي دو کلمه اخير مـي توان گـفت حـق نشناس يـا

وقت نشناس . يعني در فارسي امروزي گاه مي توان از دو وند نــ و ناـ به جاي هم استفاده کرد

و٬ در اين صورت٬ تفاوت کاربرد يا سبک ايجاد مي شود. در مـجموِع واژه هـاي مـورد
مطالعه٬ جمعًا ١١ واژه با پيشوند نــ و ٢٢٤ واژه با پيشوند ناـ ساخته شده بود. از آن جا که
وند نفي نــ بيشتر در گفتار کاربرد دارد٬ طبيعي است که در واژه هاي جمع آوري شده از

متون٬ گونه هاي داراي وند ناـ ـ٬ در مقايسه٬ از گونه هاي داراي وند نــ بيشتر باشند.
با افزودن اين پيشوند به دو ضمير کس و چيز هم دو صفت ناـکس و ناچيز را ساخته اند که
اـکنون دچار تحول معنايي شده اند و ديگر معناي امروزي آنها يعني «پست و بي مقدار» يا

«اندک و بي اهميت» را نمي توان از ترکيب معناي تک تک اجزا به دست آورد.
به صفات منفِي داراي اين پيشوند مي توان پسوند ــي اسم ساز افزود. از اين رو٬ اهل
زبان واژه هايي با پيشوند ناـ و پسوند ــي ساخته اند٬ در حالي که صفت پايه به تنهايي در
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پيشوند نفي در زبان فارسي

زبان وجود ندارد. به طور مثال٬ در فارسي کلماتي چون نارفاقتي ٬ ناباوري ٬ نارضايتي ٬ ناسالمتي
* ـناسالمت به عنوان صفت * ـنارضايت و * ـناباور٬ *ـنارفاقت ٬ به کار مي رود٬ اما کلمه هايي چون
در اين زبان وجود ندارد. هم چنين نمي توان فرض کرد که پيشوند ناـ در اين کلمات به پايه
* ـرضايتي افزوده شده باشند زيرا چنين صفاتي نيز در اين زبان به * ـباوري يا * ـرفاقتي ٬ صفتِي
ـکار نمي روند. امروزه٬ چنانچه پيشوند ناـ را به اسم بيفزاييم٬ به مفهوم منفي يا توهين آميز
به کار مي رود. به طور مثال نامعلم يا نابرادر يعني کسي کـه فـاقد ويـژگي هاي ضـروري و

منسوب به معلم يا برادر است.

٤ نتيجهـگيري
در زبان فارسي معاصر٬ شش پيشوند نفي يا متضاد به کار مي رود. با توجه به اين که از
١٥٠٩ واژه جمع آوري شده ٥٧٩ واژه با پيشوند غيرـ ساخته شده اند٬ مي توان گفت که
اين پيشوند زاياترين ونِد منفي ساِز زبان فارسي است. پس از آن٬ به ترتيب پيشوندهاي
و پـادـ قـرار دارنـد. اغـلب ايـن پـيشوندها صـفت ساز هسـتند. ٬ بيــ ٬ ضـدــ ٬ نـاــ ٬ نـــ ٬ الــ
پيشوندهاي ضدـ و بيـ به اسم افزوده مي شوند. اما پيشوندهاي غيرـ و ناـ به صفت و تنها
در ١٦ مورد پيشوند ناـ به پايه اسمي متصل شده بود که ساخت قديمي است. عالوه بر
آن پيشوندهاي نــ و ناـ به ريشه افعال نيز افـزوده شـده صـفت مـي سازند و ايـن نـوع

وندـافزايي زاياست.
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