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 ی فرایند تکرار در زبان فارسیای، دستوری و معنایبررسی ساخت واژه

 
  1خالههدکتر محرم رضایتی کیش

  بهروز سلطانی 2

 چکیده

از مسائل مهم فرایند تکرار در زبان فارسی، شناسایی و معرفی الگوهای متنوع آن است. در این 

ای، دساتوری و  واژهبررسی سااتت ها و واژۀ مکرر از فرهنگ 0011مقاله با استخراج قریب به 

ای، الگوهای مختلف تکرار کامل واژهاز نظر ساتت .ایمپرداتته ها آنبندی ها به دستهمعنایی آن

)اعم از افزوده و ناافزوده( و ناقص )اعم از پیشوندی و پسوندی( مورد بررسای قارار فرفات.    

هاای مختلاف دساتوری    ق به طبقاه هایی که متعلدهد پایههای دستوری الگوها نشان میبررسی

توانند دچار تغییرات دستوری شوند. از لحاظ معنایی، بررسی معانی هستند، در فرایند تکرار می

هاای  سازد که الگوها از یک تا چندین معنای مرکزی در پایهمرکزی کلمات مکرر مشخص می

ی مکارر در بیشاتر ماوارد    هاا ترین معنای واژهترین و مرکزیکنند. اما کانونیمختلف ایجاد می

زمینۀ معنای ظااهری و مجاازی   فرایانه و یا افزاینده است که در پسنوعی معنی ناپسند و تقلیل

هم در زبان رسامی و هام در    ،شود. از لحاظ سبکی بسیاری از الگوهای تکرار کاملتداعی می

 .ترندیانه رایجزبان عامیانه کاربرد دارند امّا بیشتر الگوهای تکرار ناقص در زبان عام

 .، معنا، فرایند تکرار، تکرار کامل، تکرار ناقصواژهساتتها: کلیدواژه

 مقدمه -1

دهد تاا در پاسا    سازی، امکاناتی در اتتیار سخنگویان قرار میفرایندها و الگوهای طبیعی واژه

 هیم وضع کنناد.  برای بیان مفا یهای مناسبواژه ،از روی قیاس ،ای معینبه نیازهای کالمی در لحظه
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آید، اما افر فرایندهای سازی در زبان امری طبیعی است و ضرورتاً به صورتی آفاهانه پدید نمیواژه

تواند الگویی مناسب برای سااتت واژه  ساز میبه درستی شناتته و تعریف شوند، واژه 0سازیواژه

 در اتتیار داشته باشد.

اسات و دیگار    9و ترکیاب  2ارسی دو فرایند اشتقاقسازی در زبان فپربسامدترین الگوهای واژه

سازی، سازی، اتتصارسازی، سرواژهسازی، ترتیم، پسینفرایندها نظیر تکرار، تبدیل به صفر، کوتاه

( ساهم کمتاری در   80 -002  0910شاقاقی،   ناک  سازی بادیع ) آمیزش، فسترش استعاری و واژه

شتقاق و ترکیب، کمتر مورد بررسی و تحقیاق قارار   به ا سازی دارند. این فرایندها اغلب نسبتواژه

 اند.فرفته

در  (0110) 0. متیاوز تفااوت دارد معماول   1فرایند تکرار بسیار شبیه اشتقاق است ولی با وندافزایی

( بارای ونادافزایی   011-091همان  ) 6«انواع فرایندهای مورفولوژیکی»ذیل مبحث  مورفولوژی کتاب

ها مربوط به شکل اشتقاق )پایه+ تکواژ( و دومی مربوط به اثبات ین آنکند که نخستدو ویژفی یاد می

 -090ماان   هاست. اما جزء مکرر با ویژفی وندافزایی مطابقت کامل ندارد )هوندافزایی در تمامی پایه

هاا  د که فرایندهای مورفولوژیکی برتالف زبان انگلیسی، در برتی از زباان شو(. متیوز یادآور می099

-090کند )همان  دی دارند که برای مثال به فرایند تکرار در دو زبان یونانی و التین اشاره میتنوع زیا

ونادافزایی سااتتار   »( فرایند تکرار در بهترین تجزیه و تحلیل تاود  194  0182(. به نظر مارانتز )091

دهد باه  می ئهارااست. همچنین در تعریفی که از تکرار  است که از پایه مشتق شده 4«مصوتی -صامت

( نیز ایان  09  0110همان(. اسپنسر )کند )مردن کلمۀ مکرر اشاره میاشتقاقی بودن این فرایند و وند ش

شده را پایاه  دهشمارد؛ با این تفاوت که در آن همه یا جزئی از وند افزوای وندافزایی میفرایند را فونه

شود کاه  یند تکرار، بخشی به پایه اضافه می(. در فرا16  0911 ،و حیدرپور شقاقی کند )نک تعیین می

                                                 
1- process of word formation 
2- Derivation 
3- Combination 
4- affixation 
5- Matthews 
6- Types of morphological process 

7- affixation of a consonant-vowel (C-V) skeleton 
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سازی، تمام یاا بخشای از پایاه در سامت     پایه در تعیین شکل آن نقش اساسی دارد. در این شیوۀ واژه

 0فرایند تکرار کامال  ،های فونافونشود. بنابراین در زبانچپ یا راست، و فاه در وسط پایه تکرار می

وجاود دارد کاه در آن وناد     0و میانوندی/ داتلای  1ی/ پایانی، پسوند9، پیشوندی/ آغازین2و یا ناقص

؛ 09  0110شکل ثابتی ندارد و برفرفته از شاکل پایاه اسات )اسپنسار،      6شده، یعنی جزء مکررافزوده

 (.16  0911 ،و حیدرپور ؛ شقاقی081  0114تراسک، 
ه عناوان جزءهاای   با  -شود  الاف شناتتی غالباً به دو صورت متفاوت ظاهر میتکرار از نگاه واج

یاا   01هجاهاا  1باه عناوان تکارار واحاد عروضای      -؛ ب8هاا( یاا واکاه   4هاتکرارشده )توالی همخوان

هاا(  ها و ریشهبه ترکیبات زبانی )کلمات، ساقه 02ایواژهبر این، در تعریف ساتت . عالوه00هجاهاپاره

هاا  رچناد در بعیای زباان   شود. هشود. در تکرار، جزء مکرر اغلب یک بار تکرار میمکرر اطالق می

صورت  فانه را بهسازد. در زبان فارسی تکرار سهمی 09فانهدهد و تکرار سهبیش از یک بار نیز رخ می

 توانیم بیابیم. آوایی میهای نامفانهمحدود در سه

کنناد و  ها از هر دو شکل عمومی تکرار یعنی تکرار کامل و ناقص اساتفاده مای  بسیاری از زبان

معاانی  بار  هاا دارناد اغلاب    یندها در کنار مفاهیم و معانی نسبتاً مشترکی که بین تمام زباان این فرا

های ایرانی باستان و میاناه  نمونۀ این فرایند را در زبانکنند. داللت میفرد درون زبانی نیز منحصربه

 (. 80  0981 توانیم ببینیم )نک  ابوالقاسمی،یم

                                                 
1- Full/Total Reduplication 
2- Partial Reduplication 
3- Initial/Prefix 
4- Postfix /Final 
5- Interfix /Internal 
6- Reduplicant 
7- Consonants 
8- Vowels 

9- Prosodic units 
10- Syllables 
11- Moras 
12- Morphologically 
13- Triplication 
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و مادۀ نقلی، با تکرار ریشه و یا تکرار هجای آغاازی آن  « a»ارعِ بیمثالً در ایرانی باستان، مادۀ می

=  dā-daras؛ «دادن»= مادۀ میارع  da-dāاست. مانند   شدهکه غالباً با تغییرات همراه بود، ساتته می

-haشاود. مانناد    در ساتت صفت فاعلی نقلی فذرا و نافذر هم تکرار دیاده مای  «. دیدن»مادۀ نقلی 

han-vah/ha-han-ana « =این فرایند در مادۀ  (.011-000همان    )نک« است که به دست آورده آن

(. کااربرد  002هماان    نک شد )افزوده می« a»شده سین نیز وجود دارد که به ریشۀ میاعفماضی بی

، ریشاۀ  «ῑ» توان در ساتت مادۀ آرزویی مشاهده کرد کاه باا مصاوت هجاایی    عمدۀ این فرایند را می

ماادۀ تشادیدی نیاز باه دو شاکل در      «. ورزیدن تواستن= »vῑvarašaشد. مانند  اتته میمیاعف س

=  zao-zao؛ «پاره پااره کاردن  = » dar-darتکرار ریشه بدون تغییر   -است  الف اوستایی به کار رفته

« بسایار آماوتتن  = » daē-dis؛ «بسیار باوریدن= » vā-varتکرار ریشه با تغییر   -؛ ب«بسیار تواندن»

های ایرانی میانه نیز برتی اعداد و قیدها از راه تکرار عدد و صفت و اسام  (. در زبان000همان   )نک 

 (.269همان   نک ) yak yak؛ w ēw ē؛  zūd zūdشدند. مانندساتته می

دهندۀ زایایی و فستردفی این فرایناد در سااتت   های فونافون نشانتنوع فرایند تکرار در زبان

چگونگی کاربرد تکرار را در نقشۀ جهان ( 09  2110)صریف واژفان است. برنهارد واژۀ جدید یا ت

در منااطقی کاه    -کند  الاف را به سه منطقه از نظر کاربرد تکرار تقسیم می جهاندهد. وی نشان می

 -معمول است؛ جتکرار کامل تنها  هادر آن که مناطقی -؛ بکاربرد داردتکرار کامل و ناقص ها آن

 فیرد.قرار می نخستها کاربرد ندارد. در این نقشه زبان فارسی در حوزۀ که تکرار در آن مناطقی
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های دنیا و فونافونی معانی و مفاهیمی کاه در ایان   پراکندفی و فستردفی فرایند تکرار در زبان

حاال   فرایند امکان بیان دارند، مانند ساتت اسم از فعل یا تصریف فعل و تغییر زمان فعل به آینده،

کامل و بخشیدن مفهوم عادت یا تصاادفی باودن عمال و یاا اساتمرار و تکارار عمال و تا ثیر در         

های دستوری دیگر، مانند اسم، صفت، و قید و دادن مفاهیمی از قبیل ت کید، شدت، افازایش،  مقوله

  0110شماری یا جنس و قسم و جمع، نشان از توان این فرایند دارد )اسپنسار،  تداوم، انبوهی و بی

 (.16  0911 ،و حیدرپور شقاقی نک ؛ نیز 000 -001و09

آن باا مفهاوم    شناساانۀ ییکه مفهاوم ادبیااتی و زیباا    تکرار در ادبیات نیز مطرح است و برای این

شده، معناای جدیادی   ساز، آن است که واژۀ ساتتهشناتتی آن در نیامیزد، طبعاً مالک تکرار واژهزبان

(. در این میان، واژفان تکاراری  4  0911ترادفی معنایی در زبان یافت )وفایی، بدهد و بتوان برای آن م

فیرناد  کنند و در فرایند تکرار قارار نمای  تنهایی افادۀ معنی جدیدی نمیدیگری نیز وجود دارند که به

لاب از  »در عبارت فعلی « لب از لب»ترکیب دو دیگر قرار فیرند.  که در کنار یک یا چند واژۀ مگر آن

 اند.از این قبیل« روی دست فذاشتن دست»در عبارت فعلی « دست روی دست»یا « لب فشودن

 یاست. تادوین فرهنگا   آوری نشدهکنون به صورت مستقل جمع واژفان مکرر در زبان فارسی تا

کند. نخستین قدم در این تحقیق، تهیۀ تر میها را آسانواژفان مکرر، توصیف زبانی آنبرای تخصصی 

فراهم فردید، ولی برای  فرهنگ بزرگ سخنت واژفان مکرر بود که پیکرۀ آن به طور تاص از فهرس

 آوایی فارسیمفرهنگ ناعمید،  فرهنگمعین،  فرهنگ زبان فارسیدهخدا،  نامۀلغتها به تکمیل نمونه

 رر، بار های مکاست. پس از استخراج واژه نیز مراجعه شده فرهنگ اتباع و مهمالت در زبان فارسیو 

هاا  ای، دستوری و معناایی آن واژهبندی ساتتهای مشترک صوری، به توصیف و دستهاساس ویژفی

پرداتتیم. در این بررسی فرضیۀ ما این است که هریک از الگوهای فرایند تکرار، حداقل از دو واحاد  

و معناایی  های سااتتی، دساتوری   شود که نحوۀ ترکیب این الگوها موجب تفاوتیا سازه ساتته می

 شود.  ساز میهفرایند تکرار واژ
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 پیشینۀ تحقیق -2

اناد.  سازی پرداتتاه آثار متعددی در زبان فارسی و انگلیسی به بررسی و مطالعۀ فرایندهای واژه

اناد.  شاناتتی پرداتتاه  ییهای دستور زبان فارسی، بیشتر به فرایند تکرار از دید ادبای و زیباا  کتاب

شاناتتی و ادبای   باه جنباۀ زیباایی   « قیود و ظروف دوفانه یا جفتی»بحث ( در م0961همایونفرخ )

کلمات مکرر توجّه کرده و در بحث صفات مرکب دوفانۀ تکراری، ضمن اشارۀ کوتاه باه سااتت   

-22  0942فذرد. مقرّبی )ها میسازی از کنار آناین کلمات با میانوندها، بدون توجه به فرایند واژه

کناد اماا باه    هاا را باه چهاار ناوع تقسایم مای      مرکّب از مکررها، آن ( در مبحث ساتت صفت29

 کند. های متنوع ساتت آن اشاره نمیقاعده

های مکرر را در امکاان احاراز نقاش قیادی     ( ویژفی جمعی واژه010  0981وحیدیان کامیار )

(، 010  همان نک ِ پسین )عنوان صفت داند. وی ضمن اشاره به موقعیت نحوی کلمات مکرر بهمی

کند )همان  نمای اضافه تقسیم میبدون نقش و نمای اضافها نقشب ها را از نظر ساتتار به دو نوعِآن

014 .) 

های مرکب ت کیادی و اتّصاالی، کلماات مکارر را از     ( ذیل مبحث اسم210  0982فرشیدورد )

کنند. سپس با اشاارۀ  یترکیبات وابستگی، همسانی، و تقویتی برشمرده که بر ت کید و توالی داللت م

سااتت کلماات   کناد. همچناین در بررسای ژرف   هایی ذکر میها، مثالمختصر به ساتت این اسم

د فعال از  (، ت کی240(، تقویت قید و صفت از راه ت کید و تکرار )همان  042و  040مرکب )همان  

مکارر پرداتتاه کاه    ( به کلمات 020ت کید صوت از راه تکرار )همان   ( و126راه همسانی )همان  

 شناتتی دارد.بیشتر جنبۀ معنی

های نحوی، فرایند تکرار را بررسای، و باه جنباۀ    شناسی و نقش( از منظر معنی0986مدرّسی )

سازی از طریق تکرار ( هرچند به فرایند واژه19-12  0986است. افراشی )کرده ها توجه ت کیدی آن

 است. وجه نکردهپرداتته، اما به الگوهای متنوع ساتت آن ت

اسات. وی   ی پرداتتاه شناسا اسااس رده  ( به بررسی معنایی فرایند تکرار بر0988مهند ) راس 

هاا را در چهاار   شده، آنهای حاصلهایی از مقولهضمن توجه به تغییر مقوله در تکرار، با دادن آمار

ماورد( کاه   061او ) هایکند، ولی مشخص نیست نمونهبندی میطبقۀ اسم، صفت، فعل و قید طبقه
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تا چه حد و این آمارها  اندآمده فقط به حدود دوسوم آن در متن مقاله استناد شده، چگونه به دست

هاا باا نظریاات محققاان     قابل اعتمادند. در بررسی معنایی هم بیشتر تالش نویسنده بر تطبیق نمونه

 است. استوار بودهغربی 

اسااس ساه    سازی از راه تکرار را در فارسای معاصار بار   واژهای در مقاله( 00-06  0911وفایی )

-تکرار ادبی را از فرایند تکارار واژه  وجه تمایزاست  کتاب از محققان معاصر بررسی کرده و کوشیده

ساز مشخص کند. وی در این مقاله ضمن بررسی اجمالی واژفان مکرر از منظر معنایی و دستوری به 

ر رایج، واژفان مکرر تنها در مقولۀ قیدی یا صفتی نیستند، بلکه در تالف تصوّ رسیده که براین نتیجه 

 فیرند. ای و فعلی نیز قرار میاضافههای دیگری نظیر فروه اسمی، حرفمقوله

( از چگونگی فرایند تکرار کامل و ناقص در زبان فارسی، در چارچوب 0911) و حیدرپور شقاقی

الخصوص به الگوهای بسیار محدود بوده، علی ایشانهای مونه، اما ناندنظریۀ معیار بهینگی بحث کرده

ساازی،  ( ضمن مبحاث فراینادهای واژه  0910در تحقیقی دیگر ) شقاقیاست.  تکرار ناقص نپرداتته

اتتصار معرفی کرده، ولی بررسی دقیقی از هسازی دانسته و انواع آن را بتکرار را چهارمین فرایند واژه

است. از مباحث جالب این تحقیق، فنجانادن اتبااع در    نداده ارائهزبان فارسی الگوهای متداول آن در 

توصیف اتبااع باه صاورت مساتقل چنادان کمکای باه شاناتت          ،فرایند تکرار است. به نظر شقاقی

در فرایند تکرار نااقص بررسای   را ها کند. به این جهت باید آنسازی زبان فارسی نمیفرایندهای واژه

ها را از مقولۀ تکرار ( نیز آن0186 نک ارتی و پرینس )ک(. البته مک012-11  0910 شقاقی، نک ) کرد

 اند. )از نوع پژواکی( دانسته

هاا  ( به بررسی کلمات مکرر فارسی در چارچوب نظریۀ تصویرفونگی پرداتته و آن0910فلفام )

بار   ر ایان بررسای، عاالوه   د است؛ اما بندی کردههای معنایی تقسیمها و مشابهتاساس ویژفی را بر

بندی معنایی، بسیاری از الگوهای فرایناد تکارار مغفاول    های متعلق به یک قاعده در طبقهتکرار نمونه

 .  اندمانده

است کاه باه چناد     مورد مطالعه قرار فرفتهبه زبان انگلیسی  ،البته نیز فرایند تکرار در زبان فارسی

تکارار   -  الاف در زبان فارسی ( به بررسی سه نوع تکرار0  2116آبادی )کنیم. غنیمورد آن اشاره می
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مانناد   9تکرار تنثی -ج ،«سفیدِ سفید» مانند 2تکرار تشدیدی -ب ،«پیوهمیوه»و  «پیرمیر»مانند  0پژواکی

ها باا زباان فارسای مقایساه     ها را در برتی زبانوسازهای مشابه آنپرداتته و ساتت «رفتن که رفتن»

که مقولاۀ تکارار را فراینادی     1سازی صرفی انکلس و زولا استفاده از نظریۀ میاعفاست. او ب کرده

پاذیری نظریاۀ   پرداتتاه و انطبااق   6«کپای واجای  »دانسته، به نقد و بررسی نظریاۀ   0«ا معنایی  صرفی»

 دهد.معنایی را با فرایند تکرار در زبان فارسی نشان می اصرفی

تصوصیات نحوی و معنایی تکرار کامل افازوده و تکارار   ( به بررسی 040-042  2101تانجان )

شده ارائهبندی پرداتته و معتقد است تقسیمای واژهسازی ساتتاساس نظریۀ دوفان کامل ناافزوده بر

« معنایی صرفی ا »یا نظریۀ « کپی واجی»های از تکرار در زبان فارسی، در چارچوب هیچ یک از نظریه

( را جدا از ساتتار، به دلیل ت کیدی که بر هویات معناایی   2116آبادی )غنیبندی فنجد. وی طبقهنمی

  به جای هویت واجی دارد و نیز امکان تحلیال مورفولاوژیکی فراتار از ساطم کلماه، مطاابق نظریاۀ       

MDT4 شود ممکن اسات باا توجّاه باه     معنایی که از فرایند تکرار کامل حاصل می ،نظر او ازیابد. می

فیری معنایی تکرار کامال نااافزوده و   ستعاری باشد. وی در چندین الگو نحوۀ شکلبافت، مجازی و ا

بر فرایند تکرار کامل است، ولی بررسای دقیقای بار     تانجانکه تحقیق  دهد. با اینافزوده را نشان می

توانست طرح الگاو را متفااوت   ها که میدهد و بسیاری از نمونهروی الگوهای مختلف آن انجام نمی

شاک  شود که بیشناسی توصیفی طرح و بررسی نمیبندی زبانبه بهانۀ رعایت اقتصاد در تقسیم ،کند

 (0).تغییر دهدتوانست تا حد زیادی نتایج تحقیق او را می

( نیز در بخش پنجم کتابش که به مورفولوژی مربوط است در بحث 011-011  2102ویلوپیالی )

 است. زبان فارسی پرداتتهاز تکرار، به تکرار ناقص و پژواکی در 

                                                 
1- Echo reduplication 
2- intensive reduplication 
3- indifference reduplication 
4- Inkelas, Sharon and Cheryl Zoll 
2- Morpho-semantic 
3- phonological copying 
4- Morphological Doubling Theory 
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برتی به مقولۀ تکارار   است؛ هایی نیز همراهبا کاستی های بسیارسودمندیپیشینۀ تحقیق با وجود 

-قاعاده  برتای های فزینشی دیگر به بررسی برتیاند و سازی توجّه نکردهبه عنوان فرایندی در واژه

به هم در فرایناد تکارار نشاان دهناد و      نسبتاند جایگاه جزء و کل را اند و نتوانستههای آن پرداتته

هاا  اند که به رابطۀ ساتتار این قاعدههای معنایی و نحوی این فرایند شدهای چنان سرفرم ویژفیعدّه

-اساس نظریاات زباان   اند. کوشش برتی دیگر، صرفاً به بررسی این فرایند بربا معنا کمتر اشاره کرده

اند که این مقولاه  سازی نظریه توجّه کردهبه مس لۀ تطبیق و بومیشناسی تاصی متمرکز بوده، و کمتر 

شاده آشاکار   های شاناتته های بسیار محدود و تکراری و احیاناً قاعدهنمونه بررسی فزینشیتود در 

مند میان قاعده و معناای  است. بنابراین الزم است الگوهای فرایند تکرار در زبان فارسی با نگاهی نظام

ویژه تکرار ناقص در زبان فارسی که به دلیل پراکندفی درون شبکۀ زبانی بررسی شود. بهایجادشده در 

 است. ها کنار ماندهها و بعیی مالحظات تاص از دایرۀ بررسینمونه

در بررسی فرایند تکرار، ابتدا ساتتار صوری و تغییرات ناشی از آن را در کلمات مکارر توضایم   

 پردازیم.دستوری و معنایی مرتبط با آن میدهیم، سپس به توصیف مسایل می

 واژۀ تکرار ساخت -3

ای از هر دو روش صاورت  ها فاه با وندافزایی، فاه با ترکیب، و فاه با آمیزهفیری واژهروند شکل

هاای مکارر،   اند. در بعیی از سااتت فیرد. در کلمات مکرر همیشه دو بخش آغازه و پایانه با هممی

فاه پایانه، تکرارِ کاملِ آغازه  ،واژهکند. در فرایند ساتتدو سازه پیوند برقرار میعنصری میانجی میان 

تواند پیش یا بعاد از آن بیایاد. ایان فرایناد در زباان      ای از آغازه که میاست، و فاه صورت تغییریافته

 2تاوان پایاه  کلمۀ آغاازین را مای   ،سازی موسوم است. در این فرایندیا دوفان 0فارسی به فرایند تکرار

توان شود. واژۀ تکرارشده را میای است که تمام یا بخشی از آن تکرار مینامید و درحقیقت پایه کلمه

نوعی حاصل  -0یا پایانه نامید. کلمۀ مرکب که معنایی متفاوت از پایه دارد، دو نوع است   9جزء مکرر

 -2پسوندهاست )مرکب مکرر یا میاعف(؛ تنهایی یا با استفاده از میانوندها یا تکرار یکسان کلمات به

                                                 
1- Cloning/Reduplication 
2- Base 

3- cloned  / reduplicated element/reduplicant/RED/R 
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های مکرر را به دو نوع مشتق(. در غرب واژهشوند )مکرر شبهبرتی با وندشدفی کلمۀ پایه ساتته می

اناد. پژوهشاگران   کارده  ( تقسیم104  2116انکلس،  نک ) 2و تکرار ناقص یا جزئی 0کلی تکرار کامل

اند ولی قواعد آن در زبان فارسی به طاور دقیاق توصایف    بندی را پذیرفتهزبان نیز همین تقسیمفارسی

 است.  نشده

 تکرار کامل -4

وکاسات پایاه اسات    کام در این نوع، دو جزء کامالً یکسان وجود دارد که جزء مکرر تکارار بای  

سازی است. تکرار کامل فاه همراه باا  (. در زبان فارسی این فرایند از نوع ترکیب104  2116)انکلس، 

هاای  تقریبااً هماۀ پایاه   ( 2)شودتقسیم می 1و ناافزوده 9آید، بنابراین به دو نوع افزودهیگر میعناصری د

 دستوری در ساتت این فرایند مشارکت دارند. معموالً محصول پایه، متفاوت از مقولۀ دساتوری پایاه  

چناد  شاود. هر فیرد و فقط از شکل ساده به مرکب تبدیل مای است و فاه تغییر دستوری صورت نمی

شود ولی این نوع ترکیبات در بافت کاالم اغلاب دارای معناای    پایه به تمامی در جزء مکرر تکرار می

عنوان وناد نیاز مطارح کارد. از      اصطالحی و مجازی هستند. جزء مکررِ تکرارِ کامل را شاید بتوان به

ویژه در نظام فارسای   لحاظ سبکی بیشتر الگوهای این فرایند در زبان رسمی و ادبی کاربرد دارند و به

 اند.در ایجاد و تقویت موسیقی شعر حائز اهمیت

 :تکرارِ کاملِ افزوده -4-1

توان با توجّه در این نوع، کلمۀ مرکب، حاصل ترکیب پایه با تکواژ دستوری است. این الگو را می

 تقسیم کرد دو ساتت عمده به  ،به جایگاه و نوع این تکواژ

 :ۀ میانی با تکواژ دستوریتکرارِ کاملِ افزود -4-1-1

آید که نوع ارتباط کلماۀ پایاه را باا    در این الگو، کلمۀ مکرر همراه با یک یا دو تکواژ دستوری می

  شود  زیرشاته تقسیم می01کند و تود به جزء مکرر معیّن می

                                                 
4- Reduplicationfull 
5- partial reduplication 
1- superaddedfull reduplication 
2- pure full reduplication 
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 اسم/صفت/قید + به + اسم/صفت/قید: -4-1-1-1

جاا،  باه جاا ثانیاه،  باه تان، ثانیاه  باه تنتک، بهتازه، تکبهتازه ،تابهپهلو، تابهپشت، پهلوبهپا، پشتبهپا

حارف،  باه حارف چهاره،  باه چاپ، چهاره  باه چاپ  ،جوربهجو، جوربهجنس، جوبهجزء، جنسجزءبه

دم، باه دماا ، دم باه دماا  دقیقاه،  باه دسات، دقیقاه  بهدست ،دربهدراز، دربهدرازتود، بهتانه، تودبهتانه

رخ، باه راسات، رخ باه راسات ، دیواربهدیر، دیواربهدوش، دیربهدو، دوشبهدو ،دهنبههان، دهندبهدهان

زاناو،  ریاز، زانوباه  باه روز، ریاز باه رناگ، روز باه رگ، رنگبهرکاب، رگبهرشته، رکاببهرد، رشتهبهرد

شاب،  باه شاب  ،شاانه بهسینه، شانهبهینهسسر، سربهسایه، بهسال، سایهبهساعت، سالبهساعتزود، بهزود

کلماه،  باه کلماه قارن،  بهقرنقدم، بهفصل، قدمبهفصلظهر، صبم، ظهربهبهصبم ،شیربهشکم، شیربهشکم

لاب،  باه ال، لاب فاور، الباه  باه فاور  ،فللاه باه فااه، فللِاه  بهفام، فاهبهکوه، فامبهکوهکون، بهکون ،کمبهکم

هفته، بهنو، هفتهنکته، نوبهبهنسل، نکتهبهنسل ،موبهمرحله، موبهماه، مرحلهبهماه ،لنگهبهلحظه، لنگهبهلحظه

 یک. بهیک ،هیچیبههیچی ،هوابههوا

شود اشد. معنایی که از این الگو حاصل میمرکب ب تواند قید، صفت و اسممحصول این قاعده می

عنای اصلی آن وابسته است. امّا افزایش معنایی کاامالً تحات   و م چیز به نوع دستوری پایه بیش از هر

ایی، رواباط  نما تواند در معاانی مرکازی چاون جهات    است. این فسترش معنایی می« به»ت ثیر حرف 

مسیر منبع، و بیان توالی، تدریج، تنوع و ... باشد. البتّه جدا از ت ثیر بافت  فیایی، بیان مسیر هدف، بیان

اند. ی از این ترکیبات در زبان فارسی، معنای اصطالحی و استعاری و مجازی یافتهدر معنای واژه، برت

 معنای مجازی دارند. روند، اغلبهایی از این الگو که به عنوان فعلیار به کار میویژه ترکیببه

 :اسم + تا + اسم -1-1-1-2

تاقااف،  تاشاب، قااف  شاب  ،سرتاسر ،تاسالسال ،تاساعتساعت ،تازمانزمان ،دورتادور ،تابی بی 

  .تاماهماه ،تافوشفوش ،فردتافرد ،تاکیپکیپ ،تاکرانکران

ایان   معاانی مرکازی  د. رومرکب است که در نقش نحوی قید به کار مای محصول این فرایند اسم 

زمانی است. در ایان   و مکانی نهایت بیان مشخص، و یا مکان یا زمانی الگو اغلب برای بیان حرکت از

ا، کلمۀ پایه در فرایند تکرار مبدأ زمانی و مکانی است و جزء مکارر نشاانگر نهایات مکاانی و     هنمونه

  .زمانی است
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 :اسم + اندر/در + اسم -4-1-1-3

درپیچ، پیچ ،پیچاندرپیچ ،پشماندردرپشت، پشمپشت ،اندرپشتپشت ،پدردرپدر ،پدراندرپدر

اندرتم، تم ،اندرچمچم ،درچشمجداندرجد، چشم ،درجانتودرتو، جان ،اندرتکرارتکرار ،درپیپی

اندرسبزه، سبزه ،اندرذرع، رودررو، سبزدرسبزاندردشت، ذرعدشت ،دردستاندرتیمه، دستتیمه

 ،اندرفرددرصف، فردصف ،صددرصد ،صداندرصد ،درشکنشکن ،درشاخسپهراندرسپهر، شاخ

 درهیچ. درهفت، هیچدرنسل، هفتنسل ،نسلاندرمکرردرمکرر، نسل ،اندرفهفه

اسات. بایاد توجّاه داشات     ب مرکا محصول دستوری این فرایند با توجّه به بافت، صفت یا قیاد  

با توجّه به بافت و زمینۀ تااریخی و فرهنگای آن اسام    « درهفتهفت»و « سبزدرسبز»هایی نظیر نمونه

، باه معنای هفات    فاناه اسات و ترکیاب دوم   های سیمرکب است. زیرا ترکیب اول، نام یکی از لحن

آرایش مخصوص زنانه است. معنای مرکزی این الگو بیشتر بر تداوم و توالی داللت دارد کاه حااوی   

هاا  نوعی کثرت و اتصال و پیوستگی در زمان و مکان است. نظر مرحوم دهخدا درباارۀ ایان ترکیاب   

 فار کلماات طارفین   توالی را رسااند و ا  در بین دو کلمه آید و کثرت و اتصال واندر( »)چنین است  

یعنای ذرع   ،«انادرذرع ذرع»کاه   حاکی از واحد طول باشد مجموع واحد سطم را رساند چناان « اندر»

(. ماورد  «انادر »ذیال مادتل    ،مرحوم دهخداهای )یادداشت «مربع یا ذرع در ذرع یا ذرع ضربدر ذرع

 هاسااات؛ مانناااددر بعیااای از آن« بااار» دیگااار در ایااان ترکیباااات، امکاااان جانشاااینی حااارف

 برشاخ. درشاخ/شاخاندرشاخ/شاخشاخ

« اندرتم داشتنتم»مثل  د؛کننوقتی این ترکیب به عنوان فعلیار به کار رود، معنای مجازی پیدا می

(. اماا ماورد   «تم اندر تم داشتن»ذیل مدتل  ،دهخدا نک که به معنی مساوی و حریف بودن است )

باه سابک ادبای    « انادر »این ترکیب است که مهم دیگری که در اینجا قابل طرح است، ویژفی سبکی 

 به شکل امروزی آن مربوط است. « در»و  فذشته،

 :اسم/ قید/ صوت + و + اسم/ قید/ صوت -4-1-1-4

وتشت، جِزّوجز، تِروتر، تشت ،وتلکتِلِک ،وتقوت ، تقوپس، ت واِهن، بِرّوبر، پِساِهن

فِروفر،  ،وفرتوفت، فرتق، عروعر، فِتوطراطراق ،وزرتزِرت ،زاروزار ،ودرقوتش، درقتش

 ،وملچولک، مِلِچوفَل، لِکوقورت، کِروکر، فلروفلر، فَلوقریچ، قورتقِروقر، قریچ ،وفنوفس، فِنفِس
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 ،هِروهر ،وهانهان ،وورووور ،وونگوَنگ ،وِرووِر ،وورجهورجه ،ونیمنیم ،ومِنمِن ،ومنگمِنگ

 وهن.هن ،وهلککوهلک، هِلِهُللک ،وهقهُروهر، هق

روند معناای  است. وقتی به عنوان فعلیار به کار میب صوت یا قید مرکمحصول این قاعده یا اسم

که کنایه از تستگی یا بیماری است. معاانی مرکازی   « هن کردنوهن»مانند  فیرند؛مجازی به تود می

 اللت دارد. د این الگو بیشتر بر کثرت، تداوم و توالی

 :+ بر+ اسماسم  -4-1-1-5

 ،بارروی، سربرسار  روی ،بررقعاه جدبرجد، رقعه ،توبرتو ،برپیچ، تابرتابرپشت، پیچپشت ،پدربرپدر

 ،برلاب لاب  ،برفشتفشت ،برفرهفره ،برکوچ، فردبرفردکوچ ،برکوجکوج ،برشکنشکن ،برشاخشاخ

 برنفس. نفس

ن کثرت و تناوع، تاواتر و   محصول این قاعده یا صفت یا قید مرکب است و معانی مرکزی آن، بیا

نوعی از استعال و تقابل نیاز  « بر»حرف  تداوم، و یا تیمن و اشتمال است. البته به دلیل ویژفی معنایی

 شود. در آن دیده می

 :مضارع/ اسم مادۀ مضارع/ اسم + وا/ووا+ مادۀ -4-1-1-6

ووارناگ،  رناگ  ،وارنگرنگ ،جروواجر، جورواجور ،وواپیچ، جرواجرپیچ ،واپیچپیچ ،ووامالبمال

 ،وواکانش وواکاش، کانش  کش ،واکشکش ،واغلطغلط ،شورواشور واریخته،روووارو، ریخته ،رووارو

 .وواغلتوواکن، غلتکَن ،واکنکن

محصول این قاعده اغلب اسم و صفت مرکب، و معانی مرکزی آن بیشاتر بیاان ترتیاب و تاوالی،     

 تنوع، ازدحام و تقابل است. 

 :+از+ اسماسم  -4-1-1-7

 ازیکی. ازیک، یکیازلب، یکازفاه، لبازقدم، فاهقدم

مکی( نیز باه  عنوان فعلیار با همکرد )فعل ک محصول این الگو یا قید یا اسم مرکب است که فاه به

 «. ازقدم برداشتنقدم» و« لب فشودنازلب» رود؛ مانندکار می

 :اسم + با+ اسم -4-1-1-8

 .بارویروی ،بادوش، روبارودوش
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محصول این قاعده با توجه به بافت قید یا صفت مرکب است. معاانی مرکازی ایان الگاو اغلاب      

 تقابل و همراهی است.

 :اسم/صفت + ـِ + اسم/صفت -4-1-1-9

سارخ،  توشگل، زودِزود، سبزِسبز، سارخِ توب، توشگلِتوبِ ،جانتنگ، جانِپُرِپُر، تندِتند، تنگِ

 نوش.ِفرم، نوشِفرد، فرمِتوپ، فردِسیر، توپِسر، سردِسرد، سیرِسرِّ

( این نوع را تکارار  4  2116آبادی و همکاران )محصول این الگو صفت یا اسم مرکب است. غنی

شاود و معاانی تیلای،    اند نشانۀ اضافه در آن، موجب تشدید معنی پایاه مای  نامیده و ففته 0تشدیدی

 افزاید. نهایت و ... به آن میبیالعاده، اندازه، فوقبسیار، کامالً، بی

 :اسم +تو+ اسم -4-1-1-11

 توچشم.توشاخ، چشمتوحرف، شیرتوشیر، شاختَرتوتر، حرف

به بافت، اسم، صفت یا قید مرکب است و معنای مرکزی آن بیان ناوعی   محصول این قاعده بسته

ا چیاز دیگار اسات و    آشفتگی، آمیختگی و سردرفمی و همچنین حالت مقابله و مواجهۀ یک چیز با 

ها ها در بافتدرمجموع معنی مجازی دارد. البته معنی مشترک این ترکیبات، موجب کاربرد یکسان آن

مرج و آشوب وهرجهر دو بیانگر معنی « شیرتوشیر»و « ترتوتر»شود. مثالً های مختلف نمیو سبک

در « ترتاوتر »حتمال استفاده از ترکیاب  که ا ایهستند، اما از لحاظ ادبِ بیان از هم متمایزند. به فونه

« مارج وهارج »به الگوی دیگرشان  ، و این یکی، نسبت«شیرتوشیر»فارسی مؤدبانه و رسمی، نسبت به 

 کمتر است. 

 :اسم + رو+ اسم -4-1-1-11

 دنده. روروحرف، دندهحرف

تداتل و تخالف محصول این قاعده با توجّه به بافت، اسم مرکب، و معنی مرکزی آن بیشتر نوعی 

 است. 

 :اسم/ صفت/ مادۀ مضارع +ا+ اسم/ صفت/ مادۀ مضارع -4-1-1-12

                                                 
1- intensive reduplication 



 10                                  دستوری و معنایی... ،ایبررسی ساتت واژه                            تمشچهل و هسال 

 ،تاواتاو ،پیشاپیش ،پیچاپیچ ،پیاپی ،پشتاپشت ،پایاپای ،پاالپال ،بینابین ،بُردابُرد ،برابر، بَردابَرد

 ،چاپاچاپ ،جوشاجوش ،جوراجور ،جفاجف ،جرنگاجرنگ ،تنگاتنگ ،ترنگاترنگ ،ترکاترک

 ،تماتم ،تشاتش ،تلراتر ،چماچم ،چکاچک ،چفتاچفت ،چشماچشم ،چرقاچرق ،قچاقاچا

 ،رنگارنگ ،راستاراست ،دوشادوش ،دورادور ،دنگادنگ ،دُمادُم ،دَمادَم ،دستادست ،تنداتند، داغادا 

 ،طاقاطاق ،شباشب ،سراسر ،زِهازه ،زودازود ،زارازار ،ریشاریش ،رویاروی ،روزاروز ،رُوارو ،رَوارو

 ،فریزافریز ،فروهافروه ،فرمبافرمب ،فرمافرم ،فردافرد ،کشاکش ،قاهاقاه ،فشافش ،فَرافَر ،غژاغژ

 ،موالمول ،مرفامرگ ،ماالمال ،لونالون ،لکالک ،لبالب ،فیرافیر ،فونافونفلورّافور،  ،فورافور

 یکایک.  ،هراهِر، هیناهین ،ونگاونگ، هایاهای ،فوشافوش ،نیمانیم ،نصفانصف

قید، صفت و احیاناً اسم مرکب، و معاانی مرکازی آن، تقابال، تباادل، اتصاال،       محصول این الگو

مکانی، بیان تناوع و کثارت و شادّت، و شامول و فرافیاری       -همراهی، تساوی، حالت ترتیب زمانی

 است. 

 اسم/مادۀ مضارع:  مادۀ مضارع +)و(+بی/نا + قید/ اسم/ قید/ -4-1-1-13

 وقت. وبیوقت ،فاهوبیفاه ،وناکامسازوناساز، کام ،راهوبیراه ،وناتواهتواه ،چاروناچار

محصول این الگو با توجه به بافت، قید یا صفت مرکب است و معانی مرکزی آن، بیاان تاداوم و   

 استمرار و شمول، بیان اجبار و نافزیری است. 

  اسم + ـه + اسم: -4-1-1-14

 دست آمد.  صفت مرکب بهعنوان  فون(، بهدر این الگو تنها یک نمونه )فونه

 تکرار کامل افزودۀ پایانی با تکواژ دستوری -4-1-2

 اسم/ صفت/مادۀ مضارع + اسم /صفت/ مادۀ مضارع + ان: -4-1-2-1

کشاان، لرزلارزان،   توشان، سُکسکان، غژغژان، کشچرتان، تندتندان، توشجنبان، چرخجنب

 لنگان، مَزمزان، نازنازان.لنگ

 مرکب، و معنی آن با توجه به معنی پایه، بیان حالت است.  حاصل این الگو، قید

 اسم + اسم + انی: -4-1-2-2

 تنانی، تزتزانی.تن
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 سازد. این الگو صفت نسبی مرکب می     

 

 :اسم/صفت + اسم/ صفت + ـَ ک -4-1-2-3

 ،ساوتک ساوت  ،روروک، زیرزیارک  ،توشاک تاوش  ،جیرجیارک  ،پیچکپیچ ،پوپوک ،بادبادک

 ،نرماک نارم  ،موشاک ماوش  ،ماسکماس ،قارقارک، قِلقلک ،فوتکفوت ،فرفرک ،لغلکغل ،سیرسیرک

 وولوولک.  ،نمکنم ،نغزنغزک

محصول این فرایند قید و اسم مرکب، و معانی مرکزی آن، بیان حالت در قید، و بیان نوعی تصغیر 

 و تحقیر و تدریج در اسم است. 

 :اسم/ صفت + اسم/ صفت + ـَ کی -4-1-2-4

سُرسرکی،  ،سَرسرکی ،زیرزیرکی ،زورزورکی ،راسکیراس/راستکیراست ،چپکیچپ ،کیپسپس

 هولکی. هول ،کجکی، کورکورکیکج ،قِلقلکی ،شلکیشل

 محصول این الگو قید مرکب، و معنی مرکزی آن بیان حالت است. 

 صفت+ اسم/ صفت+ و: اسم/ -4-1-2-5

 ،قلرقارو / غرغارو  ،سیخوسی  ،زِقوزِق ،ترو، زرزروتلر ،جیغوجیغ ،تفوتف ،پِرپرو ،پخپخو ،پتوپت

 هفو، هف/هافوهاف ،نمونقو، نمنغو/نقنغ ،لقولق

 سازد و معنی مرکزی آن، بیان کثرت و تداوم است.آوا و اسم مرکب میاین الگو نام

  :صفت + اسم/ صفت + ی اسم/ -4-1-2-6

 ،چکیچک ،جیغیجونی، جیغجون ،انیججان ،پیچیپیچ ،پِرپری ،بُزبزی ،بادبادی ،آترآتری

 ،تشیتش ،تشتیتشت ،تَرتَری ،تانیتان ،تالیتال ،تارتاری ،چینیچین ،چلیچل

 ،فرفری ،شِلیشِل ،شلیشلل ،سرسری ،راسیراس/راستیراست ،دودویی ،تلی، دمدمیتلل ،تطیتط

 ،نمینقی، نمنغی/نقنغ ،نازیموشی، نازمورموری، موش ،لقلقی ،فیجیفیج ،کورکوری ،کلرکری ،قلقلی

 هنی. هِرهری، هِن ،هُرهری ،هارهاری ،نوکینوک

شود و معانی مرکزی آن، نوعی کیفیت و یا انجام از این الگو صفت نسبی و قید مرکب ساتته می

 اند و بهعمل به صورت مکرر است. این ترکیبات در زبان عامیانه )کودکانه و مادرانه( بسیار رایج
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بیشتر در زبان « اَک، اَکی، او و اِی»فیرند. چهار الگوی اتیر یعنی عنی تحبیب به تود مینوعی م

 عامیانه کاربرد دارند.

 :اسم+ اسم + ـه/ ه -4-1-2-7

 ،تورتوره ،تَشخشه ،تِرتره ،چهچهه ،چُمچمه ،جقجقه، چلچله/جغجغه ،تَفهتَف ،پچپچه

 ،فشفشه ،رهرفِفِ ،فچفچه ،فجفجه ،غلغله ،رغلرَهغل ،غَرغَره/قرقره ،شرشره ،سکسکه ،سُرسُره ،زمزمه

 ،وِروره ،مزمزه ،للملمه ،لِکلکه ،لَکلکه ،فیجهکورکوره، فیج ،کِرکره ،کبکبه ،قهقهه ،قچقچه، قمقمه

 هلهله.  ،وههوَه

سات. معاانی   ا آواها حیور دارناد و حاصال آن اسام مرکاب    و نام ها بیشتر اصواتدر این نمونه

ضمن داللت بر کثرت و شدت و تدریج، فااه تقلیاد از صاداهای طبیعای را نیاز       مرکزی این فرایند،

 کند. تداعی می

 :ار+بن ماضی+و+ بن ماضی -4-1-2-8

 وففتار. ففت ،وکشتارکردوکردار، کشت ،ورفتاررفت ،دیدودیدار

حاصل این الگو اسم مرکب است و معانی مرکزی آن بر کثرت و شدت، و یا تداوم و توالی عمل 

 اللت دارد.  د

  :صفت + صفت + انه -4-1-2-9

پیدا شد کاه نخساتین اسام مرکاب اسات و      « و کورکورانهه للکانللک»در این الگو فقط دو ترکیب 

تواند صفت یا قید مرکب باشد و معنی مرکزی آن بار  معنای مجازی دارد و دومی با توجه به بافت می

 کند.  شباهت داللت می

 تکرار کامل ناافزوده -4-2

شود. در این فرایند های ساده و مرکب )ساتت نحوی( ساتته میتکرار کامل ناافزوده با انواع پایه

توان براساس نوع دستوری کلمۀ پایه و محصاول  شود که آن را میوکاست تکرار میکمجزء آغازه بی

 بندی کرد دستۀ زیر تقسیم هشتآن به 

 ناافزودۀ اسمی:تکرار کامل  -4-2-1
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پایچ،  پولک، پایچ پول، پولکپوسته، پولپوست، پوستهپله، پوستپال، پلهبیرق، پالبازی، بیرقبازی

جفات،  جزء، جفتجان، جزءجاف، جانتکه، توتو، جافتف، تکهتریش، تلفترک، تریشتارتار، تَرَک

دامان،  تیال، دامان  ه، تیال تمسا تال، تمساه حلوا، تارتار، تالمچم، حلواچُ چاک،جوجو، چاک

ریشاه،  ریاش، ریشاه  رفاه، ریاش  ، رفهرگرگرشته، دم، رشتهدل، دَمدسته، دِلدان، دریادریا، دستهدان

طباق،  شَاه، طباق  شااته، شَاه  سای ، شااته  ساوک، سای   سوزن، سُوسو، ساوک سوراخ، سوزنسوراخ

قیاراط،  قطعاه، قیاراط  قطعاه  قرماه، قااچ، قرماه  فوج، قااچ غوره، فوجعالمت، غورهطلب، عالمتطللب

فلولاه، فوزفاوز،   فال، فلولاه  فروه، فللفاه، فروهفام، فاهکوه، فامکل، کوهکپه، کلقیمه، کاکا، کپهقیمه

نصاف،  مشات، نصاف  لقمه، ماماا، مشات  لخت، لقمهلته، لختلت، لتهلب، لتالیه، لبفونه، الیهفونه

 یکی.ورقه، یکیورق، ورقهنم، ورقنگین، نمنقطه، نگیننفس، نقطهنفس

محصول این قاعده با توجّه به بافت کالم، قید، صفت و اسم مرکب است و معناای مرکازی ایان    

 الگو با توجه به پایه، بر شدت و کثرت، و در مواردی بر تسریع و تدریج و تسهیل اشاره دارد.

  تکرار کامل ناافزودۀ صفتی: -4-2-2

 ،تنهاتنها ،تکتک ،تازهتازه ،پیلیپیلی ،پرسانپرسان ،پرروپررو ،پارهپاره ،بریدهدهبری ،بُرَّهبُرَّه ،آرامآرام 

سیخوسایخو،   ،راسات دودو، دوالدوال، راسات  ،دساتی دساتی  ،تیرتیار  ،توشتوش ،جویدهجویده

 ک. ییک ،یکهیکه ،نونو ،نرمنازی، نرمنازی ،لوشلوش ،لختهلخته ،فندهفنده ،فرمفرم ،کجکج ،شلشَل

تواناد بیاان حالات    حاصل این فرایند، قید مرکب است و معانی مرکزی آن، با توجه باه پایاه مای   

 شدّت، رتوت و تدریج باشد. 

 آوایی:نام تکرار کامل ناافزودۀ -4-2-3

پِک، پ ، پَرپر، پِرپر، پِکپچ، پِ پچ، پِچپت، پُچبع، بلبل، بوبو، پِتاهه، بِربر، بَعاوهو، اههاوهو

تلپ، تک، تلپتلک، تِکترق، تلکتق، تِرتِر، تِرقت /تقتپ، تِ تاتی، تِپپیف، تاتیپلق، پوپو، پیفپلق

جلنگ، جُوجو، جیرجیر، جغ، جلنگجغ ،جرق، جزجزتیلیک، جرقتیک، تیلیکتی، تیکتن، تیتن

چق، چغ/چقچرک، چِغچرت، چِرِکچاق، چرتجینگ، چاقجیک، جینگجیرینگ، جیکجیرینگ

تس، ترش، تِسترچ، تلرتر، تِرتر، تِرِشچم، چَهچه، حوحو، تارتار، تِرِچچک، چمچُک

رپ، دینگ، رپدیم، دینگدیک، دیمدنگ، دودو، دیکدلی، دنگل ، داداردادار، داردار، دُردر، دِلیلِ 



 11                                  دستوری و معنایی... ،ایبررسی ساتت واژه                            تمشچهل و هسال 

شِرشر، شرپ، شلرشر، شپ، شرپسک، شپزول، ژغژ ، سُکزل، زَمزم، زولزق، زُلزِرزر، زِق

/ غروچطق، عرعر، عوعو، غارغار/قارقار، غلدغد/قلدقد، غَرغر، غروچطاب، طقشلپ، طابشق، شلپشق

قا ، قلرقر، فین، قا فیس، فینفش، فیسغین، فِرفر، فَشغل، غِینغش، غللقروچ، غژغژ، غَشقروچ

فرپ، وچ، کوکو، فرپکرکروج/کروچک ، کِرکر، کروجک ، کِ قل، کل قلپ، قللقش، قلللپقَش

لف، لغ، للفلپ، لِغالی، لَپالف، الال، الیالخ، الففمب، فورفور، الخفرمب، فِزفز، فمبفرمب

منگ، مس، مِنگمچ، مِرمر، مِسلی)لی(، مِچلیله، لیلوی، لَهلم، للندلند، لویلگ، للملک/لگلق، لکلق

وق، و /وقوع، وَ وع ،ورجه، وزوزوت، ورجهق، وِتننغ/نقنچ، نِغموس، نلچمن، مورمور، موسمِن

هل، هوارهوار، هلق، هَلهلف، هُلقهف، هُللفهای، هدهد، هفهاف، هایویژ، هافوول، ویژوول

 یِ)یِ( ... یِیه)یه(، یِیههین، یههیس، هینهوپ، هوهو، هیسهوپ

هاای آن در  به دلیال شامار زیااد نموناه     شود، ولی در اینجاآوا از اقسام اسم قلمداد میهرچند نام

ای را که از سوی انساان  ها رتدادهای طبیعیاست. زبان فرایند تکرار به صورت جدافانه بررسی شده

شود فاه با نمادهای آوایی مشخصی حرکت تجربه می به حالت لمسی، رنگ، شکل/فرم، صدا، عمل و

هستند. صداهای تقلیادی انساان از جاانوران و ...     هاآواکنند که این نمادها همان اندیشنامگذاری می

تار  (. محصول این الگو اسم مرکاب، و باه بیاان دقیاق    0982ماهوتیان،  نک آواها هستند )جزو اندیش

آوای مرکب است. معانی مرکزی آن، تقلید صداهای طبیعی حیوانات و اشیاء است که تکارار پایاه   نام

 کند.  و یا تناوب و ... را مشخص می کیفیت تاص آن صدا مانند تداوم و توالی

 صوتی: ۀتکرار کامل ناافزود -4-2-4

وه، هاَلهال، هیاهیا، وای، وَهواه، وای، واهموسکیش، موسکِه، کیشزِه، کِهبه، زِهب ٍ، بهآخ، ب ٍاِ اِ، آخ

 هی.  هی

یاان کیفیات   صوت مرکب هستند. معانی مرکزی این فوناه از ترکیباات بیشاتر ب   این ترکیبات اسم

های عینی و ذهنی است که با توجّه به بافت کالم معناای  حالت روحی و روانی یا درونی فرد با پدیده

 مجازی تواهند داشت.

 گروهی: فزودۀتکرار کامل ناا -4-2-5
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هرکاه،  هرکاه  نَفسای،  لَکَ، نَفسیکورمال، لَکَای، کورمالدلایتودم، دلپاورچین، تودمپاورچین

  هرکی.هرکی

شود که محصول آن قید مرکب است. های مختلف دستوری ساتته میالگوی فوق از تکرار فروه

ها بیشتر بیان شدت یا رتوت این نوع ترکیبات بیشتر در زبان عامیانه کاربرد دارند و معانی مرکزی آن

 نوعی ت کید معنی آن است.پایه و به

 ای: جمله تکرار کامل ناافزودۀ -4-2-6

 منم.کنم، دورشودورشو، منمچهکنمچه

-شود. البته این ترکیبات وقتی جزو فرایند تکرار واژهاز این الگو اسم مرکب )اسم لفظ( ساتته می

 ساز باشند، در بافت کالم معنای مجازی تواهند داشت.

  قیدی: تکرار کامل ناافزودۀ -4-2-7

دوان، تنادان، دوان چپ، تنداندا، چپپیش، تندتند، جداجباال، پیشآهسته، باالاندک، آهستهاندک

لارزان،  فامااس، لارزان  کام، فامااس  کشاان، کام  شاالن، کشاان  ان، شالنسهاندُوان، زودزود، سهدُوان

 یواش.یگان، یواشهول، یگاننِی، هولنه/نِیلنگان، نهلنگان

 محصول این فرایند قید مرکب، و معانی مرکزی آن، بیان حالت و کیفیت عمل است.

 فعلی: تکرار کامل ناافزودۀ -4-2-8

 ،بکوببکوب ،بکشبکش ،بشکنبشکن ،بزنبزن ،بروبرو ،بدوبدو ،بخوربخور ،بچاپبچاپ ،بپربپر

 فیرفیر.  ،شکندودو، شکن ،چَرچَر ،بگیربگیر

بار اساتمرار و تکارار عمال،      نی مرکزی این الگو عالوهمعا مرکب است.محصول این قاعده اسم 

هاای  تفااوت »در جملاۀ  « بخوربخاور »از برای پیوستن به معاانی مجاازی اسات. ماثالً     اغلب معبری 

شود کاه در پایاۀ   می« اتتالس»ذهن متوجّه معنای « های فذشته و حال چیست؟بخوربخور در دولت

 شود.فعل چنین معنایی وجود ندارد و این با توجّه به بافت کالم فهمیده می
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 تکرار ناقص -5

شود. باه ایان سابب، آن را تکارار نااقص یاا جزئای        اه بخشی از پایه تکرار میدر فرایند تکرار ف

و این فرایناد را   0توان به دلیل عملکردی که شبیه وندها دارد وندوارهنامند. جزء مکرر ناقص را میمی

هاای  های مکرر ناقص به طور کامل ویژفای که وندواره اشتقاق دانست. با وجود ایننوعی فرایند شبه

پذیری بافتی را که بینیای و نیز پیشای اشتقاقی را ندارند، امّا تا حدودی عملکرد و زایایی قاعدهونده

شود کاه عنصار واژفاانی    های وندها دانست، با تود دارند. این فرایند موجب میتوان از مشخصهمی

بب اتصاال باه ایان    پایه، تغییراتی ساتتی و معنایی بپذیرد و وندواره شود. در این تغییار، پایاه باه سا    

ای کاه از آن  کند. وندوارۀ مکرر اغلب در کنار همان پایهها معنایی جدا از معنای اصلی پیدا میوارهوند

هاای مکارر،   درت برتی از این ونادواره نبه، ینا دهد. با وجودرود و معنی میساتته شده به کار می

شادفی، ونادواره بقایاایی از    ریفرایند دستواند. درحقیقت در ها مدتل قرار فرفتهمستقالً در فرهنگ

و  0110 ،هااپر  ناک  کناد ) معنای اوّلیه را در تود دارد که در اتصال به پایه، معنی آن را متحاول مای  

و  2آیاد و دارای دو ناوع پیشاوندی   (. وندوارۀ مکرر قبل یا بعد از واژۀ پایاه مای  0981نغزفوی کهن، 

 فیرد. ر بر میاست که هریک اقسام مختلفی را د 9پسوندی

تفاوت عمدۀ وندوارۀ مکرر با وندهای اشتقاقی و تصریفی، در این است که ساتتار آن تا حدودی 

ها را های دستور زبان فارسی به پیروی از زبان عربی این نوع ساتتبینی است. در کتابغیرقابل پیش

همال در برابار لفاظ مساتعمل     که معنایی نادارد، لفاظ م   اند و بخش مکرر را به سبب آناتباعی نامیده

دانایم کاه دو پایاه باه هام شاباهت       اند. البتّه در این فرایند تنها اتباعی را جزو فرایند تکرار میتوانده

 ساتتاری داشته باشند و بتوان مترادفی برای آن یافت. 

 ها مطارح شاده  مورد مهمل یا مستعمل بودن برتی واژه هایی دردر کتب لغت و دستور فاه بحث

اند و فروهی دیگر بااور باه مساتعمل    شمرده« تراب»که برتی آن را مهمل « یباب»ست. مانند واژۀ ا

مکارر باودن واژه    ،ر فروهی دیگر از واژفاان د ذیل یباب(.، فرهنگ دهخدا نک بودن این لفظ دارند )

                                                 
1- affixoid 
1- Pre-reduplication 
2- post- reduplication 
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 یژه آنوتری است، بهآشکار است ولی تشخیص پایه از جزء مکرر آسان نیست و نیازمند مطالعۀ دقیق

اسات.   زدوده شاده کلّای  بهها پایهی معناها در آنفونه واژفان معنای مجازی و عامیانه دارند و که این

که شباهت ساتتاری و معنی مجازی، فواه مکارر باودن آن   « روزفار و زمانه»به معنی « بادوبود»مانند 

روناد و معنای دارناد.    یاست، ولی پایۀ آن مشخص نیست و هر دو جزء مستقالً در زبان باه کاار ما   

در زبان فارسی مساتقل از یکادیگر کااربرد     «یجمَججیاَج»برتی از ترکیبات، مانند  برعکس، اجزای

معنا هستند و فقط در کنار هم رسانای معنایی واحدند. مطالعاۀ شاواهد   ندارند و ظاهراً هر دو جزء بی

پیشاوندی و پساوندی ایان فرایناد، از      دهد کاه اناواع  شده از فرایند تکرار ناقص نشان میآوریجمع

کنند. بیشتر الگوهای نااقص در زباان عامیاناه، کودکاناه و مادراناه      تقریباً یکسانی تبعیت میی الگوها

 اند و با مقاصد تاصی از قبیل تحبیب، تحقیر، توهین، تشدید و یا طنز و شوتی همراه هستند. رایج

 تکرار ناقص پیشوندی: -5-1 

الگو دارد. جزء مکرر که در ابتدای واژه قارار   هفتقص پیشوندی در زبان فارسی فرایند مکرر نا 

هاای  کننادۀ مؤلفاه  فیرد برفرفته از ساتتار صوری پایه است و با ایجاد نوعی شباهت کاه تاداعی  می

 و« لباو لاب » کند. در ماواردی مانناد  یب شرکت میصوری و تا حدودی معنایی پایه است در این ترک

شود که ء مکرر پیشوندی ناقص، با بعیی واژفان زبان که معنی مستقل دارند، یکی میجز« بروبساط»

ها اشاره و پیوندی با معنی قاموسی تود همانی نیست، زیرا اوالً جزء مکرر در این ترکیببه معنی این

ندوارۀ کند و درحقیقت وندارد و تنها در این جایگاه در مشارکت با پایه است که معنی مجازی پیدا می

مکرر است؛ ثانیاً شباهت ساتتاری جزء مکارر باا پایاه و پیاروی از ساازوکار فرایناد تکارار امکاان         

الگوی این فرایند، تمایل به حفاظ صاامت    هفتنمونه از  ششدر  د.کندانستن آن را منتفی میمستقل

  یی دارد.سزاهت و تداعی پایه نقش بشود که در ایجاد شبانخستین پایه در جزء مکرر دیده می

 :صفت( حذف واج یا هجای پایانی پایه + پایه )اسم/-5-1-1

 ناناز.   ،مزمزه ،لوزلوزی ،لبولب ،دودول، فوفولی ،بوبوسی ،الکیالک

باید یادآوری کنیم کاه ایان   « لبولب»حاصل این فرایند اسم مصدر یا صفت مرکب است. درمورد 

آیاد. نظیار آن در   به حساب مای « شدهواژفانی»اً شود و اصطالحواژه امروزه دیگر مرکب شمرده نمی

ها به توبی مشهود است ولی نه اهال زباان و ناه    شود که ساتتار مکرر در آنفارسی بسیار یافت می
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دانند. معانی مرکزی این الگاو در زباان کودکاناه و مادراناه اغلاب      ها را مرکب نمیها دیگر آنفرهنگ

عنوان صفت برای غیرانسان به کار رود، بیشتر معنی کثرت پایه را  رساند. افر بهتحبیب و تصغیر را می

 کند.تداعی می

 

 :صامت آغازین پایه + ـَ + ـت + و+ پایه )اسم/صفت( -5-1-2

 ،وکلفات وفِرز، کتّوفراوان، فَتّفتّ ،وپهنوپهلو، پتّوپوز، پتّوپاره، پتّآتّوآجیل، آتّوآشغال، پتّ

  .ولیچارفلنده، لتّوفَتّ ،وکولوکمر، کتّکتّ

  :صفت( صامت آغازین پایه + )ـَ(ل + )و( + پایه )اسم/ -5-1-3

 ،وفشااد فال  ،وفاردن فَال  ،وآشاوب وآشاغال، آل آل ،وآجیال آل ،واوضاعآل ،وادویهآشخال، آلآل

 وفیوه. وفیس،فلفل ،وفوشفَل

 صفت(:  صامت آغازین پایه + ـَ ک + و+ پایه )اسم/ -5-1-4

وجاوراب،  جک ،وجوادجک ،وجندهجک ،وجانورجک ،وپهنپک ،وپهلوپک ،وپوزوبغل، پکبک

 ،ودماا  دک ،ودسات دک ،وچیلچک ،وچفتچک ،وچرندوچونه، چکچک/وچانهچک ،وچارهچک

 ونام.نک ،ونالنک ،ونالهنک ،وفامیلفک ،وسادهسک ،ودیمدک ،ودهندک ،ودندهدک ،ودنداندک

  :صفت( )اسم/+ ـَ + ر + و+ پایه صامت آغازین پایه  -5-1-5

 تروترجی، درودندان.  ،بروبساط، پروپاکیزه ،بروبچه ،بروبام

توانناد صافت یاا اسام مرکاب      با توجه به بافت و نوع معنای پایه می 0-0-0تا  2-0-0الگوهای 

هاا بار چیزهاای متناساب و مجااور و      ها بر کثرت، و در اسمها، در صفتبسازند و معانی مرکزی آن

 کند.مشابه پایه داللت می

 :صامت آغازین پایه + ـَ + پایه )اسم( -5-1-6

 نَنه.  ،دَده ،پَپِه، تَتَق، دَدَر ،بَبه ،بَبعی ،بَبع

روناد. معاانی   اند و غالباً در زبان کودکانه و مادرانه باه کاار مای   اسماز لحاظ دستوری این کلمات 

 کناد؛ مانناد  بافت، معنی منفی نیز پیدا مای  فاه در مرکزی این الگو بیشتر بیان تحبیب و تصغیر است و

 «. تتق»کند، مانند  داللت بر توالی وقوع یک صدای زیر یا بم می ،آوا باشداما زمانی که پایه، نام«. ددر»
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 :حذف صامت دوم پایه +و+ پایه )اسم( -5-1-7

 وقماش.وتماش، قاشتاش

داللت بر چیزهای مجااور و مشاابه پایاه    محصول این الگو اسم مرکب است و معنی مرکزی آن، 

 دارد و معموالً منفی است.

 یتکرار ناقص پسوند -5-2

هاای  تکرار ناقص پسوندی در زبان فارسای دارای بیشاترین تناوع اسات. ایان فرایناد در نموناه       

رود. شک با مطالعۀ بیشتر، شمار آن از این مقدار هام فراتار مای   رسد که بیالگو می 24شده به بررسی

فیرد. در ایجاد جزء مکرر پسوندی، صامت آغاازی پایاه   زء مکرر در این فرایند پس از پایه قرار میج

که در برتی ترکیبات، صامت آغازی حفاظ، و در برتای دیگار دفرفاون      اهمیت زیادی دارد، چنان

 شود. شود و از این نظر، موجب تداعی معنی پایه در جزء مکرر میمی
 «:و»اول به  ار پایه با تبدیل مصوتپایه+ )و( + تکر -5-2-1

 ،وتوقتاق ،تاروتور ،وتوپتاپ ،وپوتهوپوک، پَتهپاک ،وپوفپاف ،پورهوبورت، پارهواوه، بارتآه

 ،چولهچاله ،وجورقجرق ،جاوجو ،جاجو ،وتوته ،وتوکتَک ،توقّیوتوق، تقّیتَق ،وتروقتراق

 ،ودونگدنگ ،ودومبدامب ،دوددادو ،تروتور ،وتورتترت ،وحوقحق ،چیزوچوز

 ،وشوفتهشیفته ،وشورتشارت ،وشوتشات ،وزورتزرت ،وزوقزاق/وزو وذوق/زا ذاق

 ،وفوشفیش ،وفورتفرت ،وغونغان ،قارّوقور/غارّوغور ،عرّوعور ،وعوقعاق ،وصوفصاف

 ،وفوریفری ،فورهفره ،وفورپفارپ ،وکوژکج/وکوجکج ،قیژوقوژ ،وقونقان ،وقورتقارت

 ،نازونوز ،ماژوموژ ،مارومور ،وموچماچ ،ولوقلق ،ولوشلش ،ولوسلَس ،ولوسالس ،ولوتالت

 ،وهوچهیچ ،هولههله وهوتک،هتک ،وهویهای ،وهونهان ،هاروهور ،وهورتهارت ،ونوقنِق

 وهون. هین

 «:م»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-2

ومال، مازه، تالتازه ،تارومار ،مولپول ،مچهبچه ،ماشغالآشغال ،ومشکاشک ،چیمَچچیاَچ

 ،ومانمکیم، تانحکیم ،ماهل، چیزمیزجاهل ،موپولمشنه، توپولتشنه ،مرکهترکه ،ومرتمپل، ترتتپل

 ،شذرمذر ،ومُستسُست ،مرخ، سُرومرمست، دکترمکتر، سرخدَردمرد، دست ،ممبلتریدمرید، تنبل
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مقال، مسنجون، قالفسنجون ،ومرضموام، غرضعوام ،منگولشنگول ،مکستشکست ،ومغلشغل

 ،موچولممال، کوچولکمال ،ومککسادمساد، کک ،ومجکج/متاب، کژمژکتاب ،مپلکپل ،قرارمدار

 مباس. لباس ،وماسموش، السفوش ،فندومند ،مردهفرده

 

 «:و»ها به مصوتپایه+ )و( + تکرار پایه با تبدیل  -5-2-3

 ،وتاوروق تارق  ،تولاوق تااالق  ،وتولاوپ تااالپ  ،تاوروق تااراق  ،وتاوروپ تااراپ  ،واوهاون اِهنّ

 ،وزولوناگ زلناگ  ،ودولوناگ دلناگ  ،ودولوماب داداردودور، داالمب ،توروبتراب ،وچولوبچلب

 وهوتوک. هتک ،وقوروچقرچ

  «:ب»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-4

 ،بااذق، حائرباائر  حاذق ،جغوروبغور ،بولدرمبوش، اولدرمواوش ،بوشاوش ،وبِلبست،  اِلواست

بصای،  تصای  ،تزوباز  ،وبارج بایص، تارج  بیث، حیصبوش، حیثوبل، حوشوبطائط، حلحطائط

-قیلای  ،بلیال قلیل ،باغیطاغی ،شَغربغر ،بحیمشحیم ،بالطمسالطم ،بندیقزندیق ،ریزبیز ،وبشتوش

 ندیدبدید.  ،وبُنهکثیربجیر، کلنه ،کاروبار ،بیلی

 «:پ»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-5

 ،پاتانچاتان ،پغلهجغله ،پغلجِغِل ،جاروپارو ،وپلکتِلِک ،پتهتته ،وپاتتپسباب، تاتتاسباب

 ،پنستِنِس ،تنزرپنزر ،وپرتترتپاکی، پیله، تاکیحیله ،وپسچس ،چرندوپرند ،وپرکچرک

 ،شلغورپلغور ،پلتاقپرّه، شلتاقوپی ، شرّهسی  ،وپاتتساتت ،وپرتپیزه، زرتریزه ،وپخترتت

 ،پاطیقاطی ،پیلهشیله ،وپیکشیک ،پوریدهشوریده ،شِندرپندر ،پلو شلو  ،وپلشل ،وپلشل

پثل، مثل ،وپوتپوت، لوتلوت ،پکووپق، لکلق/وپغلغ ،پختیلختی ،وپاتالت ،پشکیکشکی

 پنزر. هنزر ،وپلکهِلِک ،پتکپقره، هتکپطق، نقرهپیوه، نطقمیوه ،پنقلمنقل ،پریضپدرک، مریضمدرک

 :«ت»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-6

 تللی.یللی ،وتسمس ،وتقلق ،قهروتهر ،وتیبشیب ،وتیبسیب ،وتخماتم

 :«و»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-7
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 ،جلزوولاز  ،جازّووز  ،ورفال ترفال  ،واساه ووای، تاساه آی ،واالتونآالتون ،واقونوواخ، آقونآخ

 ،ویلای وول، قیلای شارّوور، شال   ،وریدری ،وینگاولی جینگاولی  ،وویاک جیک ،وویغجیغ ،جیروویر

 وویری. هیری ،سانوراهراسان ،وواجهاج ،وویجفیج

 «: ی»پایه+ )و( + تکرار پایه با تغییر مصوت اول به -5-2-8

 ولیف.الف ،وزیغزا  ،وریسوریست/راستراست ،ودینبولدانبال ،ودیمبولدامبول ،وتیپتاپ

 «:و»، و مصوت دوم به «ـُ »اول به  پایه + )و( + تکرار پایه با تبدیل مصوت -5-2-9

 ،وقاروچ قارچ  ،وغللاوط غَلَاط  ،شالوپ شالپ  ،ودروقدرق ،وچُلوپچِلِپ ، وتلوتلغ ،وتروقترق

 وملوچ. وکچول، ملچکچل

 «: ل»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-11

 ولیس. حوجاءلوجاء، تیس ،چیزلیز ،ولقتق ،لحقهتبعه ،ولوسبوس

 «:ن»ازین به پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغ -5-2-11

 وندیم. قدیم ،نفریتهعفریته ،نطشانعطشان ،نعیفنکران، ضعیفسکران ،نائعجائع

 :«س»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-12

 سیلون.وسیالن، ویلونسلنبه، قلندرسلندر، ویالنسلمبه/ قلنبهقلمبه

 :«ق»صامت آغازین به پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر  -5-2-13

 قفیلی، واحدقاهد.طفیلی

 :«ف»پایه + )و( تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-14

 ،وفناگ دناگ  ،وفانس تِانس  ،وفاش تاش  ،فاس وفاس تاس تاس  ،وفاس چاس  ،فسانچسان

 وفشّ. وفرض، کشّعرض

 :«ک»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-15

 کِره. هِرِه ،کتاب، هِرهروکِرکرحساب ،کچّهبچّه

 :«ر»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-16

 رشه.قشه/ رشهغَشه ،ورخش / ورقّشقّ

  «:چ»پایه + )و( + تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به  -5-2-17
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 وچر .وچخلص، مر چسقلی، مخلصفسقلی ،چقّالبقّال

  «:دو»یه+ )و( + تکرار پایه با تغییر هجای اول بهپا -5-2-18

 دوزک.ودولنگ، بزکدولک، النگدولنگ، الکوآلنگ

 : پایه + و+ صامت آغازین پایه + ـِ یل -5-2-19

 وشیل.شل ،وزیلزن ،وزیلزتم ،وچیلچرک ،وچیلچرب ،تروتیل ،وپیلپشم

 :پایه + و+ صامت آغازین پایه + ـَـِـُ لنگ -5-2-21

 وملنگ.وزلنگ، مستودلنگ، زنگرو د

  پایه + و+ صامت آغازین پایه +اِ یلاه -0-2-21

 وزیله.زن ،وچیلهچرب ،وپیلهوپیله، پولپشم

ه -5-2-22   :پایه +) و(+ صامت آغازین پایه + ُــَ ِ ـل

 فنافله. ،وتلهتروش ،وچلهچاق ،وپلهپول

 پایه + و+ صامت آغازین پایه+ ـَ ال:  -5-2-23

 وفال.فشت ،وجالجوش ،وجالجفت ،وپالپرت ،وپالپخش

 :پایه + و+ صامت آغازین پایه + ـِ یلی  -5-2-24

 وزیلی.وچیلی، زتموپیلی، چربپشم

 :پایه + و+ صامت آغازین پایه + ـَـِـُ رنگ -5-2-25

 وغرنگ.غم ،غریووغرنگ ،تاروترنگ ،بووبرنگ

ه پایه + )و(+ صامت آغازین پایه + -5-2-26  :ـُ وـل

 هوله. هله ،وکولهکج ،وقولهقرض ،سولهوچوله، سیاهچپ ،چولهچاله

 پایه + تکرار پایه با حذف آخرین صامت/هجا: -5-2-27

 قوقو. قوقولی غوغو/پار، جُداجُد، غوغولیپاره

ها، ها در اسمآواست و معانی مرکزی آنمحصول دستوری الگوهای فوق، اسم، صفت، و احیاناً نام

که نوعی  ها، تشدید و ت کید مفهوم پایه است. ضمن آنبیان چیزهای مجاور و مشابه پایه، و در صفت

 شود.ها دیده میمفهوم منفی و ناپسند نیز در برتی از آن
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 ،وشایب آسایب  ،عزوچز، اسیریسیر/ازّوچزّ ،اضرساترس»های یادشده، ترکیباتی مانند  بر نمونه عالوه

تاک، تیک ،تندوتوند ،پیروپاتال ،وپسلهپشت ،پروپوشال ،باریک، پروپایهبلّه ،وتاولآول ،ودا آ ّ ،والشآشّ

مشلی، شل ،شدیدادید، شِرّوورّ ،تاپیشاپی ،سروهمسر ،وزادورچین، دوروور، زهدرچین ،یران، تزوبزحران

مگاوری،  ریفوفاو  ،کثیراثیار، کورمکاوری   ،وکرکام ،تشبوعور، قشبفوریده، عشوهشوریده ،شورشار

 ،یسیریتیم ،ووالهول ،مشعونالال، مجنونبهلیلی ،ولوکلنگ ،ولنجملغی، لکلغ ،والمانیمگولی، المفوفولی

هاا  های اندک، توصایف دقیاق سااتت آن   اند که به دلیل نمونهنیز براساس فرایند تکرار ساتته شده...« و 

 ای جدافانه بیان کرد.هها قاعدتوان برای هریک از آنفراهم نیست هرچند می

 گیرینتیجه -6

سازی در زبان فارسی است. در این شیوه تمام یا بخشی از پایه در تکرار از فرایندهای مهم واژه

از این دیدفاه به دو نوع هایی همراه است و ا افزودهشود که فاه بسمت چپ یا راست آن تکرار می

ل تود دو الگو دارد  ناافزوده و افزوده، و تکرار ناقص شود. تکرار کامکامل و ناقص تقسیم میتکرار 

نیز به پیشوندی و پسوندی قابل تقسیم است. در تکرار کامل ناافزوده، بیشترین تنوع کمّی را به ترتیب 

 آوایی و اسمی دارند.  های نامپایه

د که به بیاان در  شورنگ میشود و یا چنان کممعنای کلمۀ پایه در فرایند تکرار اغلب کنار زده می

معناایی   ،شاوند با آن صرف می بافت کالم و یا همکردهایی که کلماتهایی آید. در چنین ترکیبنمی

شاود جازء   هایی که معنای پایه تا حدی حفظ میدهند. در پایهمجازی و اصطالحی به کلّ ترکیب می

 کند. مکرر مفهومی تازه را ضمیمۀ معنای اصلی پایه می

آوا و صوت( است که کرار کامل ناافزوده، قید، صفت، اسم )فاه به صورت ناممحصول دستوری ت

هاا بار شادت،    ها معموالً متفاوت از مقولۀ دستوری پایه است و معانی مرکازی آن مقولۀ دستوری آن

کثرت، تسریع، تدریج، تسهیل، رتوت، ت کید، حالت، کیفیت، تکرار، تداوم، تاوالی و تنااوب داللات    

امل ناافزوده در بافت کالم اغلب معانی اصطالحی و مجازی دارد. از لحاظ سبکی بیشتر دارد. تکرار ک

 الگوهای آن در زبان رسمی و ادبی کاربرد دارند.
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 قیاد+  صافت/  اسم/»هایی از نوع در تکرار کامل افزودۀ میانی، بیشترین تنوع کمّی را به ترتیب ساتت

و « اسم+اندر/در+اساام»، «/صاافت/مادۀ میااارع اسم/صاافت/مادۀ میارع+ا+اسم»، «به+اسم/صاافت/قید

دارند. در تکرار کامل افزودۀ پایانی، بیشترین تنوع کمّی را به ترتیاب  « اسم/قید/صوت+و+اسم/قید/صوت»

 بینیم. می« هه/اسم+اسم+»و « اسم/صفت + اسم/صفت +ی»های در ساتت

آوا و صاوت( اسات.   ممحصول دستوری تکرار کامل افزوده، قید، صفت و اسم )فاه به صورت نا

شود کامالً تحت ت ثیر تکواژ دستوری )افزوده( است. معانی مرکازی  معنایی که از این الگو حاصل می

اند از  کثرت، شدت، تنوع، تداوم، توالی، تدریج، این نوع تکرار بسیار فسترده است که اهم آن عبارت

بادل، اتصال، همراهی، تسااوی، تاداتل،   تکرار، حالت، تصغیر، تحقیر، تحبیب، شمول، اجبار، تقابل، ت

نمایی و ... . بیشتر الگوهاای تکارار   تقابل، آشفتگی، آمیختگی، شباهت، ازدحام، استعال، اشتمال، جهت

روناد.  اند و در زبان رسمی و ادبی به کاار مای  کامل افزوده، معنی اصطالحی، استعاری و مجازی یافته

 شوند.  کودکانه و مادرانه( نیز دیده میها در زبان عامیانه )البته برتی از آن

و پسوندی دهد که انواع پیشوندی شده از فرایند تکرار ناقص نشان میآوریمطالعۀ شواهد جمع

کنند. بیشتر الگوهای تکرار ناقص در زبان عامیانه، تقریباً یکسانی تبعیت می این فرایند، از الگوهای

تاصی از قبیل تحبیب، تحقیر، توهین، تشدید و یا طنز و  اند و با مقاصدکودکانه و مادرانه رایج

 شوتی همراه هستند.

کاه   فیری جزء مکارر دارد، چناان  در تکرار ناقص معموالً واج نخستین پایه نقش مهمی در شکل

جاز واج  ه و فااهی نیاز با    شاود فاه واج نخستین پایه حذف، و فاه واجی بر ابتادای آن افازوده مای   

 ا حذف و تغییرات اساسی همراه است. نخستین، کلمۀ پایه ب

تار  به نوع پسوندی آن متنوع، و از نظر کمّی فساترده  تکرار ناقص پیشوندی از نظر ساتت نسبت

، در آواسات و معاانی مرکازی آن   است. محصول دستوری تکرار ناقص، اسام، صافت، و احیانااً ناام    

ر چیزهای متناسب و مجاور و مشابه پایاه  ها بها بر کثرت، تشدید و ت کید مفهوم پایه، و در اسمصفت

 شود.  که نوعی مفهوم منفی و ناپسند نیز در برتی از این ترکیبات دیده می کند. ضمن آنداللت می
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 یادداشت

ای دیگر در این رابطه، در دانشگاه تگزاس توسط رامین صراف با عناوان  مقاله( عالوه بر پیشینۀ یادشده 0)

«Echo-word reduplication in Persian »     منتشر شده که به بررسی تکارار پژواکای در زباان فارسای

 است، ولی به این مقاله دسترسی نداشتیم.  پرداتته

ارتی و پرینس نوع سومی از تکرار کامل را تحت عنوان تکرار پژواکی که همان بحث اتباع است ک( مک2)

و  شاقاقی  نک است )بندی شدهوعۀ تکرار ناقص طبقهاند که در این مقاله از لحاظ ساتتار در زیرمجمذکر کرده

 (.08  0911، حیدرپور
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