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Abstract  
Dibaji dialect is one of the linguistic types along the Caspian Sea, which has 
a morphological and syntactic similarity with the Mazandaran language, 
which is one of the northwestern languages. Dibaji dialect is the language of 
the people of Dibaj, which is located between Semnan and Mazandaran 
provinces. In this research, by analyzing more than 140 verbs from the 
Dibaji dialect, we examine the prefix "/ba-/" and compare it with the 
standard Persian language. The method of this research is descriptive, 
analytical and comparative. To compare the grammaticalization procedure of 
the prefix "/ba-/" in both linguistic species, we have inevitably used ancient 
iranian language and the Middle and old periods sources and texts. In this 
research, we seek to discover the differences between this prefix in Dibaji 
and the standard Persian. To achieve this goal, we have categorized verbs 
with the prefix "/ba-/" in different verb paradigms. Then we have studied the 
role and function of this prefix in Dibaji verbs in comparison with Persian. 
The findings of this study show that the prefix "/ba-/" of Dibaji, like the 
Persian prefix "/ba-/", has undergone grammatical evolution;It means that 
this prefix has evolved from free polysyllabic morpheme in the role of 
adverbs to a dependent syllable, and in this path of change, it has been 
exposed to various grammaticalization mechanisms such as 
decategorization, desemanticization, phonological erosion, regidification and 
so on. Based on the evidences, we will compare the grammaticalization 
pattern of this prefix with Persian. We will also show that this prefix in 
Dibaji has not been eliminated by reaching the end line of the 
grammaticalization path, but by semantic fusion in the present simple form, 
it has figured out the phenomenon of lexicalization, which is a kind of 
degrammaticalization. 
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1.Introduction 
In this research, by analyzing more than 140 verbs from the Dibaji dialect, 
we examine the prefix /ba-/ and compare it with the standard Persian 
language. The method of this research is descriptive, analytical and 
comparative. To compare the grammaticalization procedure of the prefix 
/ba-/ in both linguistic species, we have inevitably used ancient iranian 
language and the Middle and old periods sources and texts. In this research, 
we seek to discover the differences between this prefix in Dibaji and the 
standard Persian. To achieve this goal, we have categorized verbs with the 
prefix /ba-/ in different verb paradigms. Then we have studied the role and 
function of this prefix in Dibaji verbs in comparison with Persian. The 
findings of this study show that the prefix /ba-/ of Dibaji, like the Persian 
prefix /be-/, has undergone grammatical evolution;It means that this prefix 
has evolved from free polysyllabic morpheme in the role of adverbs to a 
dependent syllable, and in this path of change, it has been exposed to various 
grammaticalization mechanisms such as decategorization, desemanticization, 
phonological erosion, regidification and so on. Based on the evidences, we 
will compare the grammaticalization pattern of this prefix with Persian. We 
will also show that this prefix in Dibaji has not been eliminated by reaching 
the end line of the grammaticalization path, but by semantic fusion in the 
present simple form, it has figured out the phenomenon of lexicalization, 
which is a kind of degrammaticalization. 
2. Literature Review 
In this section, different numerous studies on grammaticalization and  
degrammaticalization in different languages and dialects were introduced. 
3. methodology 
The method of this research is descriptive, analytical and comparative. In 
this study, prefixal verbs were collected by field method through interviews 
with speakers and then categorized according to the type of prefix. Out of 
300 simple past prefixal verbs, about 140 verbs have the prefix /ba-/ which 
are analyzed in this study. Therefore, the prefix "/ba-/" is the most frequent 
and widely used prefix in the verbs of this dialect. 

In this research, due to the lack of ancient Dibaji texts, historical and 
middleiranian and ancient iranian sources have been used, and also due to 
the morphological-syntactic affinity of this dialect withsemnan, Mazandaran 
and Gilaki languages and local languages along the Caspian Sea to 
strengthen data analysis of evidence. These languages have also been used. 
4. Results  
Examining the data, we concluded that the prefix /ba-/ in Dibaji is 
grammaticalized the same as the prefix /ba-/ in Persian, but the prefix /ba-/ 
in dibaji has differences with the prefix /ba-/ in persian functionally.The 
prefix /ba-/ in some Dibaji verbs means “out” and “far”. This prefix appears 
on all verbs in the simple past, present perfect, present, future, and 
obligatory forms, as well as present tense as well as object adjectives. Even 
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unlike Persian, this prefix is found in compound verbs and new compound 
and prefixal verbs too. The findings of the analysis show that the prefix /ba-/ 
has evolved from a derivative affix to an inflectional one. This prefix has 
been decategorized and desemanticized in its evolution. 
5. Discussions 
We discuss how the prefix /ba-/ in Dibaji is grammaticalized and we 
compared the results of the present study to the findings of previous studies 
to see in what way this prefix has been similar or different from persian. 
6. Conclusions 
Data analysis shows that the verbal prefix /ba-/ in Dibaji verbs has been 
exposed to various grammaticalization processes in its evolutionary path, 
and during this path its grammatical evolution has evolved from free singular 
to derivative and possessive. Due to the lack of historical evidence from the 
past of these verbs about the existence of the lexical stage can not be claimed 
in this grammaticalization diagram. The prefix /ba-/ appears to be nearing 
the final stage of a declension in its grammaticalization direction. Data 
analysis shows that verbs with the prefix /ba-/ are not semantically different 
from their simple form, and this indicates that the prefix has been exposed to 
desemanticization; So that the semantic difference of these verbs is revealed 
only in comparison with the verbs with the prefix /da-/. 
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 دیباجی در مقایسه با فارسی در گویش/-ba/پیشوند فعلی  تحوالتسیر 
 1حوا  حاج عیدي

 شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران ایران.گروه  زبان يدانشجوي دکتر
 يمحمد نیدغالمرضا 

 شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران ایران.زباناستادیار گروه  
 علی افخمی

 شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران ایران.استاد گروه زبان
 دوستان یمیکرغالمحسین 

 .شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران ایراناستاد گروه زبان
 30/06/1401 :مقاله؛ تاریخ پذیرش  24/03/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
و مقایسه آن با  /-ba/فعل از گویش دیباجی به بررسی پیشوند  140در این پژوهش با تحلیل بیش از 

هاي  نو جزء زبا هاي کناره دریاي خزر گویش دیباجی یکی از گویشپردازیم.  می زبان فارسی معیار
روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. براي شود.  محسوب می یغرب شمال

در هر دو گونه زبانی ناگزیر از منابع و متون کهن فارسی و  /-ba/شدگی پیشوند  مقایسه سیر دستوري
مازندرانی و گیلکی از  هاي به دلیل قرابت این گویش با گویشایم.  هاي میانه و باستان بهره گرفته دوره

نقش و هاي  به دنبال کشف تفاوت این پژوهشدر ایم.  ها نیز بهره گرفته منابع موجود در این گویش
هستیم. براي رسیدن به این هدف عالوه بر سیر تحول آن  معیاراین پیشوند در دیباجی و فارسی کارکرد 
سپس نقش و ایم.  هاي فعلی مختلف پرداخته دیباجی در صورت /-ba/بندي افعال داراي پیشوند  به دسته

براي سهولت کار در انجام . ایم هکارکرد این پیشوند در افعال دیباجی را در مقایسه با فارسی بررسی کرد
هاي این پژوهش نشان  یافتهاین پژوهش فقط از افعال ماضی ساده در گویش دیباجی استفاده شده است. 

فارسی در سیر تحول خود دچار  /-ba/ون پیشوند همچدیباجی  /-ba/دهد که پیشوند می
شدگی شده است؛ به این مفهوم که این پیشوند از تکواژ چندهجایی آزاد در نقش قیدي به  دستوري

شدگی از  هاي مختلف دستوري در معرض فرایند ،هجایی وابسته تحول یافته است و در این مسیر تغییر
 و ... فرسایش واجی، تثبیت ترتیب واژگانیکاهش آوایی و زدایی،  معنیتغییر معنایی و زدایی،  جمله مقوله
مقایسه خواهیم معیار فارسی زبان شدگی این پیشوند را با  بر اساس شواهد، الگوي دستوري بوده است.

دن به خط پایان مسیر در دیباجی با رسی کرد. همچنین نشان خواهیم داد که این پیشوند
شدگی را رقم  پدیده واژگانی ،ا ادغام معنایی در صورت بسیط فعلیب بلکهحذف نشده ، شدگی دستوري
  شود. محسوب می ییزدا يدستورنوعی خود که  زده است

 
، ییزدا يدستور، شدگی ، دستوري/-ba/گویش دیباجی، پیشوند فعلی :يکلیدهاي  واژه

 .شدگی واژگانی
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گویش  )،1394( ثر اکبرپورهاي ایرانی ا ها در گنجینه گویش بندي گویش دستهطبق 
دریاي خزر است که قرابت صرفی و نحوي با زبان  ةهاي زبانی کنار دیباجی یکی از گونه

گیرد. گویش  جاي می یغرب شمالایرانی هاي  زبان ةمازندرانی دارد که خود در زمر
استان مجاورت است که در  متعلق به استان سمنان دیباجی زبان مردم شهر دیباج

زبانی است که فقط به لحاظ آوایی از هم  واقع شده است و داراي سه گونهمازندران 
-han/و پیشوند استمرار  /-na/در گویش دیباجی عالوه بر پیشوند نفی  شوند.  متمایز می

در ابتداي همه افعال  تقریباً /-ba-/  ،/da-/  ،/va-/  ،/vā-/  ،/hā-/ ،/hu/شش پیشوند  ،/
 ماضیفعل  300. از بین بخشند فهومی خاص به فعل میهرکدام م که شوند یمظاهر 

 روند. می به کارساده در دیباجی تنها دو فعل داشتن و بودن بدون پیشوند 
 پژوهش) روش 1-1

در این پژوهش، افعال پیشوندي به روش میدانی از طریق مصاحبه با گویشوران گردآوري 
در گویش دیباجی بر  /-ba/ وندپیشاند.  بندي شده سپس بر اساس نوع پیشوند دستهشده 

سر افعال در هر سه نوع فعلی ماضی، مضارع ، آینده و همچنین بر سر مصادر افعال و 
فعل  140فعل پیشوندي ماضی ساده، حدود  300از بین تنها شود.  حالت امري ظاهر می

 این پیشوند پربسامدترین و پرکاربردتریندهد  هستند که نشان می /-ba/داراي پیشوند 
به دلیل نبود متون کهن در این پژوهش آید.  حساب می پیشوند در افعال این گویش به

میانه و باستان استفاده شده و همچنین  هاي ایرانی زبانتاریخی و کهن  دیباجی از منابع
مازندرانی و گیلکی و سمنانی، هاي  نحوي این گویش با زبان-به دلیل قرابت صرفی 

ها از شواهد این  داده لیوتحل هیتجزي خزر به جهت تقویت هاي محلی کناره دریا زبان
،  /-ba-/  ،/da/الزم به ذکر است که شش پیشوند فعلی ها نیز بهره گرفته شده است.  زبان

/va-/  ،/vā-/  ،/hā-/ ،/hu-/ هاي دیباجی، سمنانی،  هاي مختلف در گویش با گونه
استان سمنان و گیالن و مازندران هاي دیگر در  مازندرانی ،گیلکی و بسیاري از گویش

 مشترك است. 
 ها پژوهش و فرضیه سؤاالت) 1-2

در افعال دیباجی در سیر تحول خود در  /-ba/که پیشوند  ا فرض ایندر این مقاله ب
 هاي زیر هستیم: دنبال پاسخ به پرسش شدگی بوده است به معرض دستوري

 در دیباجی چگونه است؟ /-ba/روند تحول پیشوند 
هایی با این پیشوند در زبان فارسی  دیباجی به لحاظ نقشی چه تفاوت /-ba/شوند پی
 دارد؟
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 ؟اند کدمدر دیباجی  /-ba/شدگی پیشوند هاي حاکم بر دستوري کار و ساز
هاي حاکم  کار و دیباجی، ساز /-ba/در روند تحول پیشوند  دستوري زداییدر صورت وجود 

 ؟اند کدمبر این پدیده 
 ژوهش و چارچوب نظريپ ۀ. پیشین2

تاکنون پیرامون پیشوندهاي فعلی گویش دیباجی پژوهشی صورت نگرفته است. با توجه 
رسد بررسی تطبیقی این  می به نظردر افعال این گویش،  /-ba/به بسامد کاربرد پیشوند 

هاي گذشته تاکنون با زبان فارسی معیار  پیشوند با توجه به سیر تحولی آن از دوره
دیگر در زبان فارسی و  ل مسایل و مشکالت این حوزه باشد.راهگشاي ح تواند می

 استاجی است. انجام شدههاي فعلی  زمینه پیشوند پژوهش در چند یرانیاهاي  زبان
با ارائه شواهدي به  »هاي ممیز آندر گویش سبزواري و نقش /-be/پیشوند «در  )1379(

نایی حاصل از آن در گویش سبزواري بررسی نحوه کاربرد این پیشوند و تمایزهاي مع
پردازد و معتقد است که این پیشوند در گویش سبزواري با تمام افعال ماضی همراه  می

طوري که برخی از افعال که پیشتر با  شود و استعمال آن رو به کاهش است؛ به نمی
رفیعی  روند. می به کار /-be/ اند، اکنون بدون  رفته می به کار /-be/پیشوند 
با ارائه شواهدي از افعال پیشوندي  »پیشوندهاي فعلی در تالشی«در  )1384(جیردهی

هاي آنها را مورد بررسی قرار  کند و ویژگی تالشی  پیشوندهاي فعلی تالشی را معرفی می
ختم  [r]گیرد که همه این پیشوندها در گذشته به همخوان  دهد و نتیجه می می
هاشمی  میر اند. اختمان زبان خارج شدهاند که به مرور زمان از س شده می

 »در گذشته ساده گیلکی از تکوین تا تصریف /-bv/پیشوند فعلی «در  )1391(شري جور
گیرد که  نتیجه میپردازد و  هاي آن در افعال گیلکی می به بررسی این پیشوند و نقش

فرایند  أثیرتنشان بوده است، تحت  اي بی در روزگاران پیشین مقولهفعل گذشته ساده که 
طی تحوالت تاریخی به سوي نشانداري سوق  /-bv/پیشوند فعلی  شدن یفیتصرتدریجی 

پیشینه تاریخی پیشوندهاي فعلی در «در  )1395(  همکارانمنصوري و  داده شده است.
کارکرد پیشوندها در فعل را مورد  تأثیرچگونگی کاربرد افعال پیشوندي و  »زبان فارسی

بندي پیشوندهاي فعلی از نظر کارکرد  اند. آنها با دسته بیقی قرار دادهتط -مطالعه تاریخی
هاي باستان و میانه به معرفی و توصیف پیشوندها پرداختند و تغییرات  معنایی در دوره

نقش پیشوندهاي «در  )1396( رضاپور و پیشگو آنها را تا فارسی دري بررسی کردند.
کوواتیون در زبان سمنانی در بازنمایی جزایر اشتقاقی افعال سبک کردیون، بتیون و بو

به بررسی نقش  »شناسی معنایی از منظر رویکرد شناختی: تعامل میان صرف و معنی
اند و به  پیشوندهاي اشتقاقی در بازنمایی معنایی سه فعل سبک در زبان سمنانی پرداخته
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 یی در این افعالاند پیشوندهاي فعلی باعث ایجاد تدقیق تمایز معنا این نتیجه رسیده
بررسی سیر تحول پیشوند استمرار فارسی «در )1399( و همکاران یوسفیشوند.  می

و   از دوره باستان تا فارسی امروز پرداخته /-mi به بررسی سیر تحول »باستان تا فارسی نو
 اند.  هاي آن را مورد بررسی قرار داده ها و کارکرد نقش

 ) چارچوب نظري2-1
دوره میانه و باستان به  ایرانی هاي زبانا با استفاده از منابع کهن پژوهش حاضر ابتد

 1سپس طبق چارچوب نظري کرافت ، پردازد می /-ba/بررسی تغییرات تاریخی پیشوند 
دهد و با  شدگی این پیشوند را نشان می هاي دخیل در فرایند دستوري کار و ساز )2003(

هاي رفتاري این  ، تفاوتایسه با فارسیي این پیشوند در مقها بررسی نقش و کارکرد
مورد تحلیل قرار  دستوري زداییپیشوند به لحاظ نقشی و معنایی را از نظر فرایند 

شدگی واحدهاي واژگانی به امکانات دستوري تبدیل  طی فرایند دستوري دهد. می
مقوالت دستوري با کاهش نقش دستوري مواجه  دستوري زداییشوند و در فرایند  می

با درهم آمیختن  )255: 2003( کنند. کرافت و صورت واژگانی جدید ایجاد می شده
و  )1984(  3شدگی هاینه و ره  فرایندهاي زبانی در دستوري 2جزئی بندي سه طبقه

بر مبناي فرایندهاي دستوري همنشینی و  )1982( 5شدگی لمان دستوري 4فرایندهاي
 )255: 2003( چارچوب کرافت یابد. در جدیدي دست می يبند طبقهجانشینی به 

نحوي و نقشی  -شدگی بر اساس سه دسته تغییرات واجی، صرفی هاي دستوري کار و ساز
شوند. تغییرات واجی شامل فرایند  بندي می به لحاظ همنشینی و جانشینی طبقه

 10و ادغام9ییبست افزا واژه، 8، وندافزایی7کار ترکیب و است که چهار ساز 6همنشینی تلفیق
گیرد. در فرایند ترکیب، دو تکواژ که هر دو ریشه یا غیر ریشه هستند با هم  ربر میرا د

یک تکواژ ریشه با یک تکواژ غیر  بست افزایی واژهشوند، اما در وندافزایی و  ترکیب می

                                                           
1. Croft. W 
2.A. phonological processes, B. morphological processes, C. functional processes 
3 .Heine, B., & Reh, M 
4. A. syntagmatic processes, B. paradigmatic processes 
5. Lehmann, C 
6. coalescence 
7. compounding 
8. affixation 
9. cliticization 
10. fusion 
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 دهد. بر مبناي کرافت پیش از وندافزایی رخ می بست افزایی واژهشود.  ریشه ترکیب می
ي است که کلمات مستقل و مجزا در ابتداي آن و ادغام کامل در تلفیق، پیوستار )2003(

از فرایندهاي جانشینی  1گیرد. فرسایش واجی و فقدان واجی انتهاي این پیوستار قرار می
فرایند همنشینی و جانشینی است. در مرحله فرسایش واجی، طول یک  2و انطباق واجی
قاعده  بی کامالًتواند  می یشناخت واجحاظ که این فرایند به ل يطور بهشود  تکواژ کوتاه می

هجایی به یک واج منفرد  تکهجایی،  باشد. تحول یک تکواژ چندهجایی به یک تکواژ تک
و واج منفرد به یک تناوب زبرزنجیري نیز نتیجه فرایند فقدان واجی است. انطباق واجی 

-هاي صرفی فرایندنوع تغییر واجی یک تکواژ با توجه به محیط واجی آن است. شامل هر 
و فرایندهاي جانشینی شامل  3نحوي همنشینی شامل تثبیت ترتیب واژگانی و تراکم

در تثبیت ترتیب واژگانی، است.  6شدگی و فسیل 5یشدگ ياجبار، 4یشدگ نیجانش
شود.  این فرایند آزاد بوده، در جایگاهی خاص ثابت می تأثیرجایگاه عنصري که قبل از 

شدگی قرار گرفته است، خواهر  فرایند دستوري تأثیراژي که تحت طی فرایند تراکم، تکو
، شامل فرایندي است که طی آن جانشین شدگیشود.  تر می نحوي یک سازه کوچک

اي از عناصر  عنصري که پیش از این یک واحد واژگانی بوده است، یا به طبقه بسته
شود.  تر ملحق می چکتر به طبقه کو پیوندد و یا از یک طبقه بسته بزرگ دستوري می

شود که طی آن یک تکواژ کارکرد زایاي خود را از  شدگی به فرایندي گفته می فسیل
کرافت  شود. اي خاص  از کلمات یا ساختارها محدود می دهد و به طبقه دست می

و فرایند جانشینی تغییر  یاصطالح شدگتغییرات نقشی را نیز شامل فرایند همنشینی 
در فرایند تغییر معنایی، نقش دستوري به یک واحد داند.  می 7اییو گسترش معن معنایی

شود و در گسترش معنایی، نقش دستوري به یک واحد دستوري اضافه  واژگانی اضافه می
 شود. می
 هاي پژوهش . داده3

هاي  صورت 1 ةشود. جدول شمار هایی از گویش دیباجی ارائه می در این قسمت داده
-ba/دهد که با پیشوند  نشان میهاي مختلف  در زمانیباجی را مختلف برخی از افعال  د

 يدر ابتدا /-ba- ،/bɛ-/ ،/bo/هاي در دیباجی به صورت گونه /-ba/پیشوند شوند.  آغاز می /
                                                           

1. loss 
2. adaptation 
3. condensation 
4. paradigmaticization 
5. obligatorification 
6. fossilization 
7. expansion 
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اي ه گونهبا  یافعال کهشده است ها سعی  در انتخاب داده شود. افعال مختلف ظاهر می
هاي فعلی ماضی نقلی  دیباجی گونهدر گویش د. گردارائه  /-ba/مختلف پیشوند 

 استمراري ، ماضی بعید استمراري و فعل دعایی وجود ندارد. 
 1جدول شماره 
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شاهد از دیباجی  پیشوند نوع فعل 
صورت 

فعل 
معنی آوانویسی فعل پیشوندفعلی 

 
 
 
 
 

ماضی 
مطلق 

 
 
 
 
 

/ba-/ 

دوید  [ƅo-do-y-ā]بدویا 
بارید  [ƅo-vāri-y-ā]بواریا 
ساخت  [ƅɛ-sāt-ǝ]بِساته 

خورد  [ƅa-xord-ǝ]بخورده 
زد  [ƅa-zi]بزي 

کشید  [ba-kǝʃi-y-ā]بک]شیا 
رفت  [ba-ʃi]بشی 
برد  [ba-bord-ǝ]ببرده 

باخت  [bo-bāxt-ǝ]بباخته 
نالید  [bɛ-nāli-y-ā]بِنالیا 
فروخت  [ba-rut-ǝ]بروته 
گذاشت  [bɛ-ʃt-ā]بِهشتا 
آورد  [bi-yārd-ǝ]بیارده 

بود  [bi]بی 
 
 
 
 
 
 

مضارع 
اخباري 

 
 
 
 
 
 

/han-/ 

دود می [hon-do-w-ǝ]هن دوئه 
بارد می [hom-vār-ǝ]هن واره 

سازد می [ǝ-بhɛm-isā]ه]می سازه 
خورد می [han-xor-ǝ]هن خوره 

زند می [han-zɛn-ǝ]هن زِنه 
ک]شد می [han-kɛʃ-ǝ]هن ک]شه 
رود می [han-ʃu]هن شو 
برد می [ham-bor-ǝ]هن بره 
می بازد  [ǝ-بhom-bā]هن بازه 

نالد می [hɛ-nāl-ǝ]ه]ناله 
فروشد می [ha-ruʃ-ǝ]هروشه 
گذارد می [hɛm-ɛl-ǝ]ه]م ه]له 
آورد می [hɛm-iyār-ǝ]ه]مییاره 

شود می [ham-bu]هن بو 
 
 
 

ماضی 
استمراري 

 
 
 

/han-/ 

دوید می [hon-do-y-ā]هن دویا 
بارید می [hom-vāri-y-ā]هنواریا 

ساخت می [hɛn-sāt-ǝ]ه]ن ساته 
خورد می [han-xord-ǝ]هنخورده 
زد می [han-zi]هن زي 

کشید می [han-kɛʃi-y-ā]هن ک]شیا 
رفت می [han-ʃi]هن شی 
برد می [han-bord-ǝ]هن برده 
باخت می [hon-bāxt-ǝ]هنباخته 

نالید می [hɛ-nāli-y-ā]ه]نالیا 
فروخت می [ha-rut-ǝ]هروته 

گذاشت می [hɛm-ɛʃt-ā]هم ه]شتا 
آورد می [hɛmi-yārd-ǝ]ه]مییارده 

شد می [han-bi]هن بی 
ماضی 
نقلی 

صورتهاي ماضی نقلی در دیباجی با قرار دادن تکیه اولیه بر هجاي اول فعل از صورتهاي  
 گذشته ساده که تکیه اولیه بر پیشوند فعلی قرار دارد، متمایزمی شود. 
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 هاي پژوهش . تحلیل داده4
دیباجی در آغاز  /-ba/دهد، پیشوند ها نشان می داده 1جدول شماره طور که همان

تزامی، مضارع التزامی، هاي فعلی ماضی مطلق، ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی ال صورت
رود. همچنین این پیشوند در  می به کارامر فعل ساده، امر فعل مرکب و مصدرها  ،آینده

 شود.  مشتق از فعل مشاهده میي اسم مصدرها صفات، ساختمان بسیاري از
 دیباجی با فارسی معیار /-ba/مقایسه پیشوند فعلی شدگی و  دستوري)4-1
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ه طی آن واحدهاي واژگانی آزاد به واحدهاي مقید اي است ک شدگی پدیده دستوري
مقید، زمانی تکواژهاي آزاد عناصر دستوري  ،شوند. بنابراین تعریف دستوري تبدیل می

واژه یا  هیچ پیش اولیه زبان هندواروپاییمعتقد است که  )335: 2011( 1اند. بیکس بوده
هاي  شوندهاي فعلی زبانها (حروف اضافه) و پی واژه و پیش نداشته استپیشوند فعلی 

اند. با توجه به شواهد موجود  هاي بعد، همگی در زبان هندواروپایی آغازین قید بوده دوره
اند که پیشوندهاي فعلی فارسی در  در زبان فارسی نیز محققان به این نتیجه دست یافته

ی تحول شدگی به صورت وند تصریف اند و طی فرایند دستوري آغاز، تکواژ نقشی آزاد بوده
نیز بر این باور است که مطالعات گسترده  )1389،1390(کهن ينغزگو اند. یافته

شدگی در زبان فارسی نشان داده است که وندهاي تصریفی فعل در فارسی  دستوري
اند، سپس تبدیل به کلمه نقشی  همگی در ابتدا تکواژ آزاد بوده /-mi-/ ،/na-/ ،/be/ شامل 

اند. با توجه به نبود  بستی به وند تصریفی تبدیل شده ه واژهشده و سپس با گذر از مرحل
هاي ایرانی  در زبانپیشوند این و پیشینه تاریخی  منشأاز توان  می ،کهن دیباجیمتون 

شناسان هم به لحاظ  در میان زبانفارسی نیز  /-be/؛ هرچند که پیشوند  بهره گرفت
باستانی آن به صراحت  منشأز است و برانگی اي بحث مسئله ،صورت و هم به لحاظ عملکرد

دهد که در زبان پارتی  شواهد تاریخی نشان میو دقت مورد اتفاق نظر همگان نیست. 
قبل از صورت بسیط فعل  به صورت جداگانه صورت منفی فعل با قرار گرفتن قید نفی

                                           از این مورد است: يا نمونهشد. مثال زیر  ساخته می
                       )54: 1381بیدي،  (رضایی باغ

Ud mas duŠmminūn ud ambāɣ ǒ tō nē ast.    و دیگر دشمنان و انبازي براي تو نیست                             
 )123-128: 1379(و راستارگویوا )39-40: 1395(، منصوري )62: 1376(ابوالقاسمی

 اند: هاي ایرانی میانه غربی برشمرده هاي فعال و زنده در زبان را پیشوند هاي زیر پیشوند
1. abar  درabar-āxistan  (برخاستن) 
2. andar-  درandar-būdan (شامل شدن) 
3. abāدر  بabāب-pādan (ماندن، باقی ماندن) 
4. r-ē  درēr-padīdan (فروافتادن) 
5. ul-  درul-āmadan (برآمدن) 
6. bē  درbē-kardan ،درآوردن) (دور کردن 
7. frāدر  -بfrāب-griftan (انجام دادن) 
8. frōd-  درfrōd-Šudan (پایین آمدن) 

                                                           
1. Beekes,R. S. P 
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/be-/ » گویا برگرفته از فارسی میانه » تأکیدپیشوند فعل بیشتر برايbē/ / »ا، بیرونپیشوند فعل؛ ام« 
 است. 

، 5مایرهوفر-4برندشتاینو ( )166: 1953، 3)، (کنت131: 1961، 2)، (بارتلمه18: 1974، 1(نایبرگ
1977 :103( 

  it-بیرون و پسوند  -baمرکب از  bait*صورت کهن و باستانی آن روشن نیست. شاید برگرفته از 
)bērōn»باشد. برونر بر این باور است که به سبب همانندي آوایی و کارکرد با »بیرون (abē )اضافه حرف 

در فارسی نو به  bīدر فارسی دري و  bē) یکسان شده و صورت »بی، بدونِ«و پیشوند اسمی به معنی 
جز در ترکیب بیک  »بلکه«، »ولی«، »اما«وجود آمده است. کارکرد قیدي و حرف ربط آن به معنی 

bēk»ا«،»بل«، »ولکنّ«، »بیکبرگرفته از  »ام)bē»او  »ولی«، »امka »در فارسی دري  )»کی«، »که
 .داند یمبا حذف واکه آغازین)( -upaرا بازمانده پیشوند  bēنمانده است. خانلري 

 )153: 1373)، (خانلري، 158: 1977، 6)، (برونر46: 1974(نایبرگ، 
/be-/  است. فارسی میانه:  »به، به سوي، در برابر«به معنیpad »فارسی باستان:  < »بهpatiy  به،  «؛

(ابوالقاسمی  poti*؛ هندواروپایی: »به، به سوي«  prati ؛ سنسکرت:  patiti؛ اوستایی:  »به سوي
اختالف نظر  در فارسی از لحاظ نقش و کارکرد نیز در مورد این پیشوند )220: 1373

این پیشوند را در آغاز افعال ماضی  )161-162: 1977همچون برونر( وجود دارد. برخی
اتصال این  )178: 1375همچون ابوالقاسمی( ساده نشانه اتمام عمل دانسته و برخی دیگر

همچون راستارگویوا اند. برخی نیز  عل را بدون تغییر معنایی فعل دانستهجزء بر سر ف
هم نشانه نمود کامل این پیشوند و هم کارکرد واژگانی این عنصر را  )133: 1379(

اي با  در اصل واژه /-be/) نیز معتقدند پیشوند 73:1373. آموزگار و تفضلی(اند پذیرفته
فارسی به  تأثیرپهلوي تحت  متأخره در متون در نقش قید بوده است ک »بیرون«معنی 

هاي سمنانی، گیلکی و  گویش دیباجی همچون گویش رود. صورت ادات به کار می
،  /-ba-/  ،/da-/  ،/va-/  ،/vā/مازندرانی دنباله زبان پارتی است. پیشوندهاي فعلی 

/hā-/ ،/hu-/ شود. بر  می  ههاي مشابه در اکثر افعال دید ها نیز با گونه در این گویش
) و تاریخ 362: 1381/1شناسی( محققان پیشین که در آثاري همچون سبک نظراساس 

یافته قیدها و حروف  ، این پیشوندهاي فعلی صورت تحولذکرشده) 1366ادبیات ایران(
به معنی باال،  abarقیدهاي. گرفتند که پیش از اسم قرار می اند در زبان پارتی بوده  اضافه

andar نی داخل، به معfrāبه معنی پیش و جلو ب ،bēh  به معنی بیرون در زبان پارتی به
به معنی نه(قید  nē به معنی همیشه(قید زمان)،      ,hamēw, mēŠag عنوان قید مکان

                                                           
1. Nyberg, H.S 
2. Bartholomae, Chr 
3. Kent, R. G 
4. Brandenstein, M 
5. Mayrhofer, M 
6. Bruner, Chr 



 73/ 24شمارة پیاپی -1401ستان تاب،  بهار و 1شمارة  ،13 سال ،�ی�ی زبا �و�ش

 
 

 -hām بدون (پیشوند نفی)، -به معنی بی abēبه معنی باز(قید ترتیب)،  بabāنفی)، 
در . )96: 1381بیدي:  (رضایی باغرفتند کار میبه پیشوند به معنی هم  )han(صورت دیگر

از این قیود پیش از فعل، به وفور دیده  شده ساختهمتون پهلوي اشکانی افعال پیشوندي 
 -abar، »پوشاندند«به معنی  frā-ɣundēnd، »نیست«به معنی  nē- astشود.افعال  می

āxāst برخاست«به معنی« ،frā-mōžēd  دکن یماز تن به در «به معنی«،pad-mōžēd  به
پرواز «به معنی  fra-waŠt ،»دربند کردند«به معنی  andar-yawād ،»پوشد می«معنی 

 »کنند پیکار می«به معنی  pad-kārēnd ،»گسیل کردن«به معنی  fra-nām ،»کرد
استخراج شده  )1385اي از این افعال هستند که از کتاب راهنماي زبان پارتی( نمونه
 »بر«، »اندر«، »باز«، »فرو«، »فرا«پیشوندهاي  افتهی تحولصورت  با توجه به وجوداست.

در برخی از  »بیرون«رسد با توجه به وجود مفهوم  به نظر میدر آغاز افعال دیباجی ، 
به معنی بیرون  bēhقید افتهی تحولاین پیشوند صورت  /-ba/افعال دیباجی داراي پیشوند

دو فعل ( بودن  / داشتن) بر  جز به /-ba/وند پیش در گویش دیباجی از زبان پارتی باشد.
شود  ظاهر می هاي امري  هاي ماضی، مضارع ، آینده و صورت در زمانسر تمامی افعال 

داراي پیشوند دیگري باشد؛  یعنی فعل در این گویش فقط با  جز در مواردي که فعل به
-be/ققان پیشوند رود. برخی مح می به کارذکر شد،  مقدمهیکی از شش پیشوندي که در 

هاي دیباجی این فرضیه  دانستند؛ اما بررسی داده تأکیددر متون کهن فارسی را پیشوند  /
در جایگاه آغازین  /-ba/کند. چون پیشوند  نمی تأییددیباجی  /-ba/را در مورد پیشوند 

بودن این پیشوند به دلیل  يدیتأکشود و معناي  هاي دیباجی ظاهر می بسیاري از فعل
توان در  اي را نمی زیرا چنین انگیزه ؛تواند ادعاي درستی باشد انی نمید انگیزه گفتمنبو

از طرفی  هاي ماضی، مضارع و آینده قائل شد.  ها در زمان هاي فعل طیف وسیعی از صورت
همچون پیشوند اشتقاقی دهد که این پیشوند در برخی موارد  ها نشان می بررسی داده

برخی افعال با  2(در جدول شماره است. ه به فعل بخشید معناي جدیديعمل کرده و 
مقایسه «اي با عنوان  در مقاله )1390(نغزگوي کهن معناي پیشوند آمده است).

با ارائه شواهدي از متون فارسی  »در فارسی کنونی دستوري زداییشدگی و  دستوري
کلمه نقشی  فارسی دري در مقام /-ne/و  /-be/گیرد که پیشوندهاي  دري نتیجه می

و نیز برخی  شواهدي در متون فارسی دري )285-305: 1375/1(اند. به استناد بهار بوده
در دست است که این پیشوندها با  هاي منطقه خراسان هاي نیشابوریان و زبان گویش

 رفته است.  می به کارفاصله از فعل 



 یبا فارس سهیدر مقا یباجید شی/در گو-ba/ یفعل شوندیتحوالت پ ریس /74

ررسی تحول ب -بست تا وند تصریفی از واژه «در مقاله   )1389( نغزگوي کهن 
فارسی را که  /-mi-/ ،/be-/ ،/ne/پیشوندهاي»هاي فارسی جدید بست تاریخی بعضی از واژه
نظر . از دانسته استبست  اند در قرون اولیه هجري واژه هاي تصریفی امروزه در شمار وند

تر شده به  کلمات نقشی در گذر زمان دستوري شدگی دستوري چارچوب طبق يو
شوند.  ها به وند تصریفی تبدیل می بست وند و سپس این واژهش بست تبدیل می واژه
ها از لحاظ واجی وابسته به کلمه مجاور هستند ولی از لحاظ نحوي آزاد  بست واژه

که  درحالی کنند نمی عمل ینشیخودگز میزبان انتخاب در ها بست واژه شوند. محسوب می
 /-be/برسد که وند  به نظرشاید  هگا نظرکنند. از این  هاي خود را گزینش می وندها ستاك

بست است. از آنجا که  واژه شود، در افعال دیباجی چون بر سر بسیاري از افعال ظاهر می
متون مکتوب و کهن از دیباجی موجود نیست به ناچار براي بررسی این مسئله از تحلیل 

از آنجا  گیریم. انجام شده در این حوزه بهره می يها پژوهششواهد موجود و نیز مقاالت و 
هاي مورد بحث در افعال  یکی از فرضیه /-be/که فرضیه نشانه نمود کامل بودن پیشوند 

با توجه به تعریف نمود دستوري پردازیم.  پیشوندي است در این قسمت به این مسئله می
که در منابع مختلف ارائه شده است، به این ترتیب که اگر بیان رویداد داراي ابتدا و 

نمود دستوري کامل و اگر بیان رویداد فاقد آغاز و پایان باشد، نمود  ،کامل باشد انتهاي
ها  در زبان معموالً« .پردازیم میمود در افعال دیباجی ناکامل خواهیم داشت، به بررسی ن

است که وقوع فعل  پذیر امکانکه امکان گزارش کامل رویداد فقط در صورتی  این به دلیل
رود و در زمان  می به کارنمود کامل براي اشاره به زمان گذشته  در زمان گذشته باشد،

ها  با توجه به تعریف فوق و تحلیل داده .)83: 1994، 1(بایبی »حال کاربردي ندارد
در افعال گذشته ساده دیباجی، نشانه نمود کامل است و پیشوند  /-ba/یابیم که  می در

/han-/ ماضی استمراري ، ماضی و مضارع هاي فعلی مضارع اخباري ،  که در صورت
 ییآ با همشود. عدم  براي بیان استمرار و نمود ناکامل ظاهر می ،شود ملموس مشاهده می

کند که پیشوند  بر سر یک فعل، این فرضیه را تقویت می زمان هماین دو پیشوند به طور 
/ba-/  همچون پیشوند/han-/  باشد؛ در  کارکرد نمودي داشته باشد و  پیشوندي تصریفی
همچون پیشوندهاي اشتقاقی در برخی  /-ba/که پیش از این گفتیم که پیشوند   حالی

شود که  افزاید، از سوي دیگر بر سر مصدرها ظاهر می افعال مفهوم جدیدي می
هاي التزامی، امري، حال و  هاي اسمی هستند، همچنین این پیشوند بر سر صورت صورت

شواهد تاریخی  تواند نشانه نمود کامل باشد.  صورت نمیشود که در این  آینده ظاهر می
هم در جایگاه قیدي و هم  ،که در دوره میانه /-hami/دهند که تکواژ دستوري  نشان می

                                                           
1. Bybee, J.L 
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در جایگاه مجاورت فعل وجود داشته است، داراي نقش قید استمرار و یا پیشوند نمود 
ه و سپس طی تحول تاریخی خود، ناکامل بوده است. به عبارتی این تکواژ، ابتدا قید بود

شده و به عنوان نشانه نمود ناکامل  تر کینزدبا حفظ کاربرد قیدي به فعل جمله  زمان هم
در فارسی امروز، کاربرد اول حذف شده  .)162-167: 1977(برونر،  شده است لیباز تحل

پیشوند  دهد که . بررسی شواهد نشان می)1395(مفیدي:  جا مانده است و کاربرد دوم به
/han-/ هاي در دیباجی که با گونه /han-/ ،/hon-/ ،/hεn-/ ، /hεmi-/  مضارع بر سر افعال
دهنده نمود ناکامل رویداد است، معادل  شود و نشان دیده می ياستمرار یماضو  ياخبار

    mēŠag و hamēw پیش از این گفته شد که در فارسی است. /-hami/همان پیشوند 
پیشوند به به عنوان  )han(صورت دیگر -hām و  به عنوان قید زمانبه معنی همیشه 

بررسی نقش  .)96: 1381بیدي،  (رضایی باغ رفتند به کار میدر زبان پارتی  معنی هم 
این مطلب است با توجه به  دیمؤهاي مختلف  این پیشوند در دیباجی نیز  معنایی گونه

هاي  مثال )1977( برونر یش است.یکی از نگارندگان، خود گویشور این گو که نیا
نغزگوي . ذکر کرده استدر خدمت بیان نمود استمراري  متعددي از این پیشوند فعلی

بستی  شدگی در زبان فارسی و نیز رفتار واژه نیز در بحث دستوري  )1387،1389( کهن
 )132: 1379( 1این تکواژ در دوران قرون اولیه هجري بحث کرده است. راستارگویوا

رساند و  بر سر فعل معناي اتمام عمل و انجام شدن حتمی آن را می bēتقد است که مع
-ba/در افعال دیباجی، پیشوندهاي  تواند ترکیب شود.  هاي فعل می با کلیه صورت تقریباً

گذارد  می تأثیربر نمود فعل  /-han/شوند.  بر سر هیچ فعلی ظاهر نمی زمان هم /-han/و  /
آید و نمود کامل را  بر سر افعال گذشته ساده می /-ba/دهد و  نشان میو تداوم رویداد را 

خالف زبان فارسی هردو نشانه نمود کامل و نمود  دهد. بنابراین، در دیباجی بر نشان می
را وند  /-ba/انجامد که پیشوند  فعال هستند و این تحلیل به این نتیجه می ،ناقص

دهد که این  هاي دیباجی نشان می داده که بررسی حالیتصریفی در نظر بگیریم در
رساند. این مسئله در تقابل با افعال  پیشوند، معنی  دور  و  بیرون  را در برخی افعال می

 بودن یاشتقاق)، که فرضیه 2 ة(جدول شمار شود بیشتر آشکار می /-da/داراي پیشوند  
فارسی  /-be/رد پیشوند در مو )132: 1379( کند. راستارگویوا را تقویت می /-ba/پیشوند 

به رسانند،  نویسد که این پیشوند با افعالی که معنی  دور کردن  و جدا کردن را می می
، هرچند که نشانه نمود کامل را نیز براي پیشوند بخشد می يتر قیدقرود و معنی  می کار

                                                           
1. Rastorgueva, V. S 
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/ba-/ شدگی پیشوند  هاي دیباجی روند دستوري قائل است. تحلیل داده/ba-/ ن را نشا
 /-ba/که معناي دور و بیرون از تمامی افعال داراي پیشوند  دهد. با توجه به این می

، مانده استجا  بهپایی از این مفهوم  شود و تنها در برخی از این افعال رد فهمیده نمی
هاي باستان تکواژ قیدي بوده  که در دوره /-ba/توان چنین نتیجه گرفت که  بنابراین می

ریخی خود، زمانی در نقش وند اشتقاقی معناي جدیدي به فعل در سیر تحول تا
. این نکته حائز )2 ة(جدول شماربخشیده است که هنوز در برخی افعال مشهود است می

به لحاظ  ،گذاري نمود کامل و نمود ناقص در زبان اهمیت است که وجود هر دو نشانه
ها  شدن یا تغییر یکی از نشانه منجر به ناپدید اقتصادي است که نهایتاً نظري امري غیر

هر دو نظام نمود یک ابزار ساختواژي واحد براي شود. چنانکه  زبان فارسی در گذشته  می
در  .)1395(مفیدي:  در دوره نو  از بین رفته است آیی با هموجه داشته است که این و 

افعال دیباجی  بر بودن آن در بست بودن این پیشوند در دیباجی ، به دلیل تکیه مورد واژه
براي سیر تحول پیشوند  )1389( نغزگوي کهنبست را مطرح کرد.  توان ادعاي واژه نمی

/be-/ شود و بر این باور است که  بستی قائل می در فارسی یک مرحله واژه/be-/  با گذر از
که روزگاري پیشوند  بست تبدیل به وند تصریفی شده است. البته در مورد این مرحله واژه

/ba-/ طور  توان به بست بوده است یا نه ، به دلیل نبود متون کهن نمی در دیباجی واژه
دقیق اظهار نظر کرد. هرچند ذکر این نکته ضروري است که تکیه در دیباجی، نقش 

تقابل فعل گذشته ساده را با حال کامل  /-ba/طوري که تکیه اولیه پیشوند  نحوي دارد؛ به
ساده با تکیه هجاي اول و افعال حال کامل با تکیه بر هجاي دهد. افعال گذشته  نشان می

دهد که با توجه به گزینشی عمل نکردن  دوم قابل تشخیص هستند. شواهد نشان می
هاي  هاي دیباجی، استعمال گسترده آن و داشتن بسیاري از ویژگی در داده /-ba/پیشوند 

که پیشوند  اما با توجه به این قرار دارد؛ شدن يدستوربستی، این پیشوند در روند  واژه
/ba-/  ساده خوانش نمود کامل را دارد و در تقابل با پیشوند  ماضیدر افعال/han-/  که

این دو پیشوند وجود ندارد، از  زمان همگیرد و استعمال  نشانه نمود ناقص است قرار می
د، ظاهر طرفی بر سر دو فعلِ  بودن / داشتن که خود مفهوم استمرار و تداوم دارن

بر سر  /-ba/د. همچنین تظاهر پیشوند گرد تر می شود، نقش تصریفی این وند برجسته نمی
بودن آینده و امري بیانگر وجه التزامی است که فرضیه وند تصریفی  ،افعال زمان حال 

-na/که در افعال منفی، وند تصریفی  بخشد. دلیل دیگر این این پیشوند را بیشتر قوت می
که در دیگر افعال پیشوندي، پیشوندهاي  شود، در حالی می /-ba/یشوند جایگزین پ /

به  /-na/ و  /-ba/هستند. بنابراین هر دو وند  /-na/ساز  مقدم بر وند تصریفی منفی ،فعلی
گیرند و در کاربرد وند تصریفی خود،  مورد استفاده قرار می ،عنوان وند تصریفی در افعال
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نیز که از طرف  /-ba/ورد فرضیه باء زینت بودن پیشوند در مسازند.  واژه جدیدي نمی
گویش در مورد  )46: 1385و  88: 1372زاد محمودي ( بخش همچون برخی محققان

بودن این پیشوند در فارسی که توسط برخی  تأکیدمطرح شده است و یا باء  گیلکی
که  به دلیل این در دیباجی ) بیان شده است،178: 1375( محققان از جمله ابوالقاسمی

بر اساس شود، فرضیه قابل بحث نیست.  بر سر تمامی افعال ظاهر می تقریباًاین پیشوند 
بعد از وقوع فرایند  )1991( شدگی هاپر ، یکی از پنج اصل حاکم بر دستوري1اصل ثبات
هاي  هایی از محدودیت هایی از معناهاي قاموسی اولیه یا نشانه شدگی، رگه دستوري

در افعال دیباجی به /-ba/ ماند. شده بر جاي می لیه در معناي جزء دستوريدستوري او
مقایسه معنایی برخی افعال داراي  طور آشکار معناي اما، دور و یا بیرون را ندارد، اما

دهد که برخی از این افعال  در افعال دیباجی نشان می /-da/و  پیشوند  /-ba/پیشوند
اند.  مقایسه افعال زیر  تا حدودي همچنان حفظ کردهرا در خود  »بیرون«معناي اصلی 

 سازد. این مطلب را  روشن می
 2 ةجدول شمار

 
پاي معناي دور و بیرون در برخی افعال داراي پیشوند وجود رد/ba-/  و همچنین تقابل

که معناي درون و داخل در آنها نهفته است گواه  /-da/معنایی آنها با افعال داراي پیشوند 
در ابتداي الحاق به افعال پیشوندي، اشتقاقی بوده و معناي  /-ba/ادعاست که پیشوند  این
با دیگر  زمان همر طو افزوده است. همراه نشدن این پیشوند به اي به افعال می تازه

تواند دلیل دیگري بر این ادعا باشد. از طرفی این پیشوند بر سر تمامی  ، میپیشوندها
ته ساده، حال کامل، امري، آینده و وجه التزامی و همچنین هاي گذش افعال در صورت

شود. حتی برخالف زبان فارسی، این  مصدرهاي فعلی و نیز صفات مفعولی ظاهر می
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شود. همچنین کاربرد فراوان اسامی مشتق ، صفات  پیشوند در افعال مرکب نیز دیده می
ه فعال بودن این پیشوند در در این گویش نشان /-ba/هاي مصدر با پیشوند  مفعولی و اسم

، /-dar/جدید مثل در افعال پیشوندي که با پیشوندهاي  /-ba/سازي است. پیشوند  واژه
/vā-/ شود؛ به این مفهوم که فعل داراي پیشوند  اند نیز دیده می ساخته شده/ba-

-dar]نرد]دربب«هاي  فعل .پذیرد و پیشوند جدید می کند همچون فعل بسیط عمل می/
ba-bord-ən]، رک]رد]ندب [dar- ba -kεrd-ən] ماند]نو واب [vā-bo-mānd- ən] « 

در  /-ba/دهد که پیشوند  تمام این شواهد نشان می هایی از این دست هستند. مثال
در گذشته ساده و  /-ba/اما از سوي دیگر حضور پیشوند  ؛دیباجی رفتاري اشتقاقی دارد

که  /-han/ه استمراري این پیشوند را در تقابل با هاي فعلی گذشت غیبت آن در  صورت
را به عنوان  /-ba/ دهد و فرضیه وند تصریفی بودن  قرار می ،نشانه نمود استمراري است

هاي منفی با جایگزین شدن  کند. همچنین ساخت صورت نشانه نمود کامل تقویت می
سازد. این در  ا آشکار میر /-ba/رفتار وند تصریفی  /-ba/به جاي وند  /-na/وند تصریفی 

-da/پس از پیشوندهاي  /-na/ساز  حالی است که در دیگر افعال پیشوندي ، وند منفی

/،/va-/ ،/vā-/  ... رود. البته در زبان فارسی شواهدي وجود دارد که نشان  می به کارو
 گرفته است میقرار  /-be/هاي منفی پس از وند  در ساخت /-na/دهد در گذشته وند  می

آید این  می آنچه از تحلیل مطالب فوق برشته دیباجی شواهدي در دست نیست. اما از گذ
در دیباجی در مراحل آغازین الحاق به افعال،  وند اشتقاقی بوده  /-ba/است که پیشوند 

رود و این  پیش می شدن یفیتصرشدگی به سمت  است و در مسیر دستوري
ها اجباري  در همه بافت تقریباً /-ba/حضور شدگی تا جایی پیش رفته است که  دستوري

در تقابل با  و ساده دیباجی وند تصریفی ماضیدر آغاز افعال  /-ba/که  طوري شده است. به
/han-/  نشانه نمود کامل است. از طرفی پیشوند/ba-/ هاي فعلی  نقش وجهی را در صورت

 یانمود دو نشانه  آیی ا همبکند. این  ایفا می هاي وجهی و صورت آینده، امري، التزامی
در  آیی با همنیست و در زبان فارسی شواهد فراوانی از این  یعیرطبیغدر زبان امري وجه 

وجود داشته است و دلیل آن این است که تغییرات  /-mi-/ , /be/ مورد پیشوندهاي 
هاي بینابین،  گیرد و در نسل به طور ناگهانی صورت نمی معموالًدر زبان  يدستور

زدایی، یکی از اصول مهم  مقوله ).1395(مفیدي:  گیرند هاي بینابین شکل می اختس
مطرح شده است و در مراحل آغازین  )1991( 1شدگی است که توسط هاپر دستوري
زدایی، مقوالت اصلی همچون فعل و اسم به مقوالت  دهد. در مقوله شدگی رخ می دستوري

، حرف ربط و اضافه حرفن فرعی همچومیانی همچون قید و صفت و سپس به مقوالت 
                                                           

1. Hopper, P. J 
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که در گذر زمان از یک  /-ba/شوند. بر مبناي شواهد، پیشوند فعلی  ساز تبدیل می متمم
 ،به یک هجاي بدون مقوله تبدیل شده است اضافه حرفکلمه نقشی آزاد در نقش قید یا 

یادي از در سیر تحول خود تا حد ز /-ba/. همچنین پیشوند شده استزدایی  دچار مقوله
بر زدایی بوده است.  تهی شده و در معرض معنی (اما، دور، بیرون) معناي اصلی واژگانی

کار تشخیص  و یکی از پنج ساز2یا تهی شدن از معنا  1معنازدایی )2006( اساس ویشر
شدگی است که ناظر به از دست رفتن معناي اجزاي واژگانی یا تعمیم  فرایند دستوري
جا ماندن یک  به )2003( شدگی کرافت کارهاي دستوري و اساس سازبر  .معنایی آنهاست

دهنده فرسایش واجی آن است. فرسایش واجی  از تکواژي مستقل، نشان /-ba/هجاي 
بندي کرافت است که  شدگی از نوع جانشینی در طبقه یکی از  فرایندهاي واجی دستوري

که ممکن است یک تکواژ  يطور شود؛ به طی آن طول یک تکواژ در گذر زمان کوتاه می
هجایی به یک واج منفرد و واج منفرد  هجایی، یک تکواژ تک چندهجایی به یک تکواژ تک

 واجی به یک عنصر زبرزنجیري تبدیل شود و در نهایت در صورت محو شدن، محوشدگی
یا  3نیز سایش آوایی )2006(ویشر قاعده باشد. بی کامالًتواند  رخ دهد که این تغییرات می

شدگی برشمرده است که  فرایند دستوري کار و را جزء یکی از پنج ساز 4خفیف آواییت
فقط  /-ba/نحوي جایگاه پیشوند  -به لحاظ صرفی نتیجه رعایت اصل اقتصاد زبانی است.

که زمانی عنصري آزاد بوده است اکنون در جایگاه آغازین  /-ba/ابتداي واژه است؛ یعنی 
شدگی کرافت در مورد این  کار دستوري و ن منظر در سازفعل تثبیت شده است و از ای

نشینی رخ داده است که به معناي  پیشوند،  فرایند تثبیت ترتیب واژگانی از نوع هم
 .قطعی شدن ترتیب تکواژهاست

به لحاظ نقشی نیز پیشوند دهد که  بررسی فضاي معنایی افعال دیباجی نشان می
/ba-/  داده استصلی خود را تا حد زیادي از دست زدایی معناي ا معنی تأثیرتحت 

 به کارتواند بدون انتخاب فعل بر سر اغلب افعال در صرف گذشته ساده  که می طوري به
در اغلب افعال  /-ba/پیشوند وجود دهد که  نشان می 1ةهاي جدول شمار داده رود.

کرافت دچار  بندي بر اساس طبقه /-ba/بنابراین پیشوند  در معناي فعل ندارد. تأثیري
در دیباجی به  /-ba/پیشوند   تغییر معنایی از نوع فرایند نقشی جانشینی شده است. 

                                                           
1. desemanticization 
2. semantic bleaching 
3. phonetic attrition/erosion 
4. phonetic reduction 
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 مختلف افعال شود. بررسی در افعال مختلف ظاهر می /-ba-/ ،/bε-/ ،/bo/هاي گونهصورت 
 و نیست افعال در همه /-ba/هاي  گونه انتخاب دلیل اي واکه هماهنگی که دهد می نشان
هاي زیر  داد.  نمونه  ارائه ها گونه این براي حضور را منظمی یشناخت واج اعدهق توان نمی

 [ba-sut-ə] »بسوته«) /  ساخت(   فارسی معنی   [bε-sāt-ə] »بِساته« گواه این ادعاست.
 (خواند)  فارسی معنی  [bo-xānd-ə]  »بخوانده «) /  سوخت(  فارسی معنی

 /-ba/فعل با پیشوند  140گذشته ساده بیش از  فعل پیشوندي 300از مجموع بیش از  
کند و  گزینشی عمل نمی /-ba/دهد که پیشوند  وجود دارد. این بسامد باال نشان می

در ساخت افعال مرکب و افعال  /-ba/شود. پیشوند  بر سر همه افعال ظاهر می تقریباً
در  ،/-ba/اي شود؛ به این مفهوم که فعل پیشوندي دار پیشوندي جدید نیز ظاهر می

رسد که  به نظر میشود. ساخت افعال مرکب و پیشوندي جدید به عنوان همکرد ظاهر می
شدگی از پیشوند اشتقاقی به پیشوند تصریفی قرار داشته و  این پیشوند در روند دستوري

شدگی برسد در حال ادغام شدن  قبل از اینکه به مرحله صفر در انتهاي پیوستار دستوري
شدگی را انتخاب کرده است.  شدگی و شروع واژگانی و مسیر عکس دستوري در فعل بوده

آیند:  فعل داشتن و فعل بودن.   تنها دو فعل در دیباجی وجود دارد که بدون پیشوند می
با معنایی متفاوت  وجود دارد؛   /-hā/شود ولی با پیشوند ظاهر نمی /-ba/داشتن با پیشوند 

رود  و با  می به کار »بودن«بدون پیشوند در معناي ها  ولی فعل بودن در همه صیغه
هاي منفی این افعال، پیشوند  در صورت رود. می به کار »شدن«به معناي  /-hā/پیشوند 

/na-/  جایگزین پیشوند/ba-/ در دیباجی  »زدن«براي مثال، صورت منفی فعل شود. می
 نزد [na-zi]زد   [ba-zi]به صورت زیر است. 

 شدگی و شروع پدیده واژگانی اییدستوري زد .4-2
دیباجی این است که پیشوندهاي  /-ba/همراه با  نکته قابل بررسی در افعال پیشوندي

گانه جهتی، قیدي و معنایی بر سر افعال ظاهر شده بودند  فعلی که زمانی با کارکرد سه
صورت گرفته  اند و ادغام معنایی چنان در آنها گانه را از دست داده اکنون این کارکرد سه

طوري که به عنوان فعل بسیط  شدگی رخ داده است. به توان گفت در آنها واژگانی که می
شوند و گویشور دیباجی با اضافه کردن پیشوندهاي جدید و یا جزء  در نظر گرفته می

قادر به  احتماالً سازد و هاي پیشوندي و فعل مرکب را می فعلی به این افعال، انواع فعل غیر
دیباجی  /-ba/عل پیشوندي نیست. تحوالت پیشوندو تشخیص تکواژهاي سازنده ف تجزیه

براي اهل زبان آشکار نیست و آنچه از  پیشونداي بوده است که معناي اولیه این  گونه به
و  به تدریج شفافیت معنایی پیشوندآید این است که این  می بر ها بررسی معناي داده

شدگی  . واژگانیاست افتهیو بیشتر کارکرد دستوري   ساختواژي خود را از دست داده
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پذیر است به  اي مرکب یا اصطالحی که تجزیه فرایندي تدریجی است که طی آن واژه
طوري که  کند؛ به به عنصر واژگانی ساده و غیرقابل تجزیه حرکت می شدن لیتبدسمت 

داده و تیره  تکواژها به تدریج از نظر معنایی و ساختواژي شفافیت خود را از دست
آید و  رود. تغییر و کاهش آوایی پدید می شوند. به تدریج مرز ساختواژي از بین می می

شوند و به واژه بسیط بدل  یا اجزاء کلمه مرکب با یکدیگر ادغام می نینش همعناصر 
 صورت رسوبی در واژه بسیط باقی بمانند شوند، اما عناصر آوایی آنها ممکن است به می

و  )2011(الیت فوت ،) )2000( ر و همکارانفیشچون  آثاري.  )154: 1991(هاپر، 
اند که طی آن فقدان  دانسته دستوري زداییشدگی را نوعی  واژگانی )1998(چن

دهد. حاصل پدیده  رخ می دهنده لیتشکپذیري معنایی در تکواژهاي  ترکیب
شدن  سد به دلیل منسوخر افزایش واژگان زبان است، اما به نظر می معموالًشدگی  واژگانی

تدریجی بسیاري از افعال پیشوندي و نیز تمایل گویشوران به ساخت افعال غیر ساده و 
هاي پنداشتن،  مرکب شاهد افزایش واژگان در دیباجی نیستیم. در زبان فارسی فعل

شدگی است که با کاهش  افکندن، آزمودن، پرداختن، افسردن، آفریدن، حاصل واژگانی
رسد  می به نظرایی پیشوندها و ادغام آنها با تکواژ فعلی صورت گرفته است. آوایی و معن

تواند  شدگی قرار دارند که می که افعال پیشوندي دیباجی نیز در شروع مرحله واژگانی
در  شده مطرحکارهاي  و باشد که برخالف ساز دستوري زداییکارهاي  و یکی از ساز

ضمن  )1397( و همکاران شود. چنگیزي ژ نمیهاي دنیا منجر به آزادشدگی تکوا زبان
هاي ساخته شده  اند که در زبان فارسی عبارت بررسی تحوالت معنایی ور / بر نشان داده

دادن شفافیت معنایی  ور / بر در مرحله شروع  از دست به دلیلبا  ور / بر  
زبان  اي فارسیشدگی قرار دارند و واژه  برابر که با جزء بر  ساخته شده است بر واژگانی

 شدگی است.  اي از این واژگانی آید، نمونه می به شماراي بسیط  واژه
مشتق  کلماتهایی از افعال پیشوندي جدید، افعال مرکب،  داده 3 ةجدول شمار

 دهد. مصدر فعلی نشان میصفات مفعولی و و  اسمم صدرشامل 
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 3 ةجدول شمار

 
در ریشه ادغام نشده و صورت  /-ba/د که تکواژ دهن ، نشان می3 ةهاي  جدول شمار داده

 /-ba/رفته است. کاربرد اجباري پیشوند  به کارهاي مشتق  بسیط فعل در ساخت این اسم
هاي گذشته ساده، حال کامل، امري، مضارع، آینده،  ها در زمان در طیف وسیعی از فعل

رهاي فعلی و اسامی و ماضی و مضارع التزامی،  افعال پیشوندي جدید، افعال مرکب، مصد
دهد که این پیشوند در همه این موارد نقش یکسانی داشته باشد.  صفات مشتق نشان می

از طرفی وجود دو نشانه نمود کامل و ناقص در زبان، به لحاظ نظري توجیه اقتصادي 
ها پیش برود. با توجه به اینکه  شدن یکی از نشانه ندارد و زبان باید به سمت ناپدید

 به نظراز جزء فعلی نیستند  /-ba/قادر به تجزیه و تشخیص پیشوند به راحتی ان گویشور
شدن به   لیباز تحلهاي دستوري خود در حال  دادن نقش از دسترسد این تکواژ با  می

شدگی است.  هر چند که این  عنوان جزئی از فعل است و این شروع پدیده واژگانی
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دغام معنایی در شود بلکه به نوعی ا منتهی نمی تکواژ جدید آزاد شدنشدگی به  واژگانی
به عنوان همکرد در ساخت افعال مرکب  /-ba/از طرفی افعال با پیشوند  انجامد.  واژه می

پیشوند، کارکرد معنایی خود را این رسد  می به نظرشوند و  برده می به کار و پیشوندي 
 به عنوان پیشوند قاموسی از دست داده است. 

  نتیجه. 5
دیباجی در مسیر تحول  در افعال /-ba/دهد که پیشوند فعلی  ها نشان می تحلیل داده

در طی این مسیر و  بوده استشدگی  خود در معرض فرایندهاي مختلف دستوري
. به ستا  وند تصریفی  تحول یافته >وند اشتقاقی  >شدگی خود از تکواژ آزاد  دستوري

توان  بستی  نمی افعال در مورد وجود مرحله واژهدلیل نبود شواهد تاریخی از گذشته این 
در مسیر  /-ba/رسد که پیشوند  می به نظرشدگی ادعا کرد.  در این نمودار دستوري

ها نشان  . تحلیل دادهشده استشدگی خود به مرحله پایانی وند تصریفی نزدیک  دستوري
وت معنایی ندارند و با صورت بسیط خود تفا /-ba/افعال داراي پیشوند اکثر دهد که  می

طوري که  از معنا بوده است؛ به شدن یتهپیشوند در معرض این دهد که  این نشان می
آشکار  /-da/این افعال فقط در مقایسه با افعال داراي پیشوند برخی از تفاوت معنایی 

دهد  شدگی آنها را در گذر زمان نشان می روند تحول پیشوندهاي فعلی، دستوري شود. می
کارهاي واجی،  و مات نقشی طی تحول به وندهاي اشتقاقی و تصریفی در نتیجه سازکه کل
بر اند و  شدگی با افزایش خاصیت دستوري مواجه بوده نحوي و نقشی دستوري-صرفی
این مطلب است.  دیمؤ /-ba/هاي مضاعف نمود و وجه در پیشوند گرفتن نقش عهده
در افعال دیباجی به لحاظ نقش و  /-ba/دهد که پیشوند  هاي تحلیل نشان می یافته

هاي  صورتهاي آشکاري دارد. پیشوند ب در تمامی  فارسی تفاوت /-be/کارکرد با پیشوند 
ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی التزامی، مضارع التزامی ، آینده و ماضی مطلق،  فعلی

خت فارسی در سا /-be/بر خالف  /-ba/شود. همچنین  امري و افعال وجهی ظاهر می
د.  مقایسه معنایی افعال رو می به کارمصدرهاي فعلی و افعال مرکب و پیشوندي نیز 

بیرون را در  دیباجی  ردپایی از معناي کهن دور و /-da/و افعال پیشوندي  /-ba/پیشوندي
پیشوند  /-ba/دهد روزگاري  که نشان می سازد آشکار می /-ba/افعال داراي پیشوند

بر و یا زینت با صورت بسیط فعلی همراه نبوده است.  تأکیداي اشتقاقی بوده است و بر
دهد که این پیشوند در مسیر  گرفتن نقش نمودي از سوي این پیشوند نشان می عهده

تحلیل  مت تصریفی شدن در تحول بوده است.شدگی از وند اشتقاقی به س دستوري
ا، دور  و یا بیرون، در افعال طور آشکار، معناي ام که به دهد با وجود این ها نشان می داده
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وجود ندارد؛ اما مقایسه معنایی دو دسته افعال، افعال داراي پیشوند  /-ba/داراي پیشوند
/ba-/ و افعال داراي پیشوند/da-/ ،سازد که برخی از این افعال  این مطلب را آشکار می

اصل ثبات  اند که این با دودي همچنان در خود حفظ کردهمعناي اصلی بیرون را تا ح
طور که  همان شود. می تأییدشدگی  گانه حاکم بر دستوري از اصول پنج )1991( هاپر

نبود متون مکتوب کهن  به دلیلدر دیباجی  /-na/و  /-ba/ گفته شد در مورد پیشوند
هاي فعلی دیباجی آرایش آزاد این  بست را مطرح کرد. از طرفی داده توان ادعاي واژه نمی

 /-na/هاي منفی پیشوند  کنند. در افعال ماضی ساده در صورت نمی یدتأیپیشوندها را 
شود و در بقیه افعال پیشوندي، پیشوند نفی قبل از دیگر  می /-ba/جایگزین پیشوند 

ها  فعل در داده اي از پیشوند با فاصله از شود. همچنین هیچ نمونه پیشوندها ظاهر می
دیباجی داراي تکیه است و از آنجا که  در /-ba/از سوي دیگر وند شود. مشاهده نمی

توان وند تصریفی دانست که بر سر  را می /-ba/گیرند،  بنابراین وند ها تکیه نمی بست واژه
به عنوان وند تصریفی در  /-na/و  /-ba/آید. هر دو وند  هاي زمان ماضی ساده می صیغه

سازند.  اژه جدیدي نمیود وگیرند و در کاربرد وند تصریفی خ افعال مورد استفاده قرار می
دهد. کاهش آوایی و  را نشان می دستوري زداییاز فرایند  یهاي دیباجی نوع تحلیل داده

شدگی  جزء فعلی بسیط نشانه شروع پدیده واژگانی آن درو ادغام  /-ba/معنایی پیشوند
است. عدم تشخیص و تمایز پیشوند فعلی از جزء فعلی بسیط توسط گویشور دیباجی، 

معنایی افعال پیشوندي، وجود افعال پیشوندي در ساخت  يریپذ بیترکان فقد
هاي  هاي مختلف فعلی، افعال مرکب، افعال پیشوندي جدید، مصادر فعلی، اسم صورت

شدگی است. این نوع  هاي وجود پدیده واژگانی نشانه .مصدر، مکان، زمان و..
دهد  هاي پژوهش نشان می داده تحلیلشود.  تکواژ نمی آزاد شدنمنجر به شدگی  واژگانی

شدگی  وکارهاي دستوري دیباجی مطابق با ساز /-ba/شدگی در پیشوند فعلی  که دستوري
وکارهایی غیر از  از ساز این افعالدر  دستوري زداییرود؛ اما  پیش می )2003( کرافت

دهد  میها نشان  کند. همچنین تحلیل داده پیروي می هاي دنیا رایج در زبانوکارهاي  ساز
تکواژ همراه نیست و همیشه منجر به افزایش  آزاد شدنهمواره با  دستوري زداییکه 

دیباجی مشاهده  /-ba/گونه که در افعال پیشوندي همراه با  همان شود مدخل واژگان نمی
 کردیم.
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