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 فرایند تکرار کامل در زبان فارسیتحلیل صوری و معنایی 

 چکیده

شناسوان بررسوی   ای زبانی است که در دو نوع کامل و ناقص از سووی زبوان  پدیده تکرار   

و معنایی فراینود تکورار کامول در زبوان فارسوی       شده است. این پژوهش، به تحلیل صوری

هوای مرورد در ایون فراینود بوه ویوژه ایونکل  و زو         پردازد. در این راستا، از دیدگاهمی

ام. تکرار کامل، از حیث صوری، بوه دو نووع نواافهوده و    ( بهره برده1111( و ریگر )5005)

عنوایی، ماواهیمی کوه در    افهوده )میوانی و پایوانی( دسوته بنودی شوده اسوت. و از حیوث م       

-شوند، مدّنظر است. نتایج حاصل از این بررسی نشوان موی  های تکراری حاصل میساخت

شوود کوه کوامل     های مکرر، معنایی اصورلحی  مجوازی ایجواد موی    دهد که در برخی واژه

متااوت با معنای عناصر تکرارشونده و مغایر با دیودگاه ایونکل  و زو  اسوت. از حیوث     

ها بوه لحوا    معنایی، ماهوم کثرت از بسامد باالیی برخوردار است. بررسی الگو هایویژگی

ها موجب تغییر صورت و معنا در این دهد که نحوة ترکیب در الگوساختار و معنا نشان می

 .شودفرایند می

 .ترکیب، ناافهوده، معنای اصرلحی، تحلیل صوری تکرار تکرار کامل،ها: کلیدواژه

 . مقدمه1

گونواگون و در اواراو     هوای زبانای زبانی است که در بارة آن مرالعاتی در تکرار پدیده

شود که پایوه  های مختلف صورت گرفته است. در فرایند تکرار عنصری به پایه افهوده مینظریه

سازی تمام یا بخشی از پایوه در سومت   در تعیین شکل آن نقشی اساسی دارد. در این شیوة واژه

گونواگون فراینود    هوای زبوان شود. بنابراین در راست و یا گاهی در وسط پایه تکرار میاپ یا 
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ونودی وجوود دارد کوه در آن جوه      پیشوندی، پسوندی و میوان  5و یا تکرار ناقص 1تکرار کامل

 (.114: 1111؛ تراسک 13: 1111شکل ثابتی ندارد و برگرفته از شکل پایه است )اسپنسر 3مکرر

اند که فرایند تکرار علوه بور انوواع   دنیا به این نتیجه رسیده هایزبانرالعة شناسان از مزبان

-بورای اسوم   هوا زبانگوناگون معانی و مااهیم مختلای نیه دارد. به عنوان مثا ، تکرار در برخی 

-رود و ماهوم آینده، حا  کامل و غیره را نشان موی سازی از فعل یا در تصریف فعل به کار می

 (.151-150و13: 1111دهد )اسپنسر

شوود: فراینود تکورار    به طور کلی، در زبان فارسی فرایند تکرار به دو مقولة اصلی تقسیم می

نامنود، و  طور کامل تکرار شود آن را تکرار کامل موی کامل و فرایند تکرار ناقص. هر گاه پایه به

 (.555: 1311شود )شقاقی اگر تنها بخشی از پایه تکرار شود تکرار ناقص نامیده می
 

 پیشینة مطالعات. 2

شود که تواکنون در خصووف فراینود    در این بخش به توضیح اجمالی مرالعاتی پرداخته می

 صورت گرفته است. تکرار

(، 1315(، نوبهوار ) 1341(، مشکور )1331فرخ )نویسان ایرانی از جمله همایوناغلب دستور

تکرار را در قالب نووعی واژة مرکوب در    ( در مرالعة زبان فارسی فرایند1310انوری و گیوی )

 اند.  مقولة اسم، صات، قید، صوت و اسم صوت بررسی کرده

(  صاات مرکب دوگانه یا تکراری صااتی هستند که از تکورار  1331فرخ )به اعتقاد همایون

-خم، پوی  شود مانند خمشوند ساخته میدو اسم عام یا ایهی دیگر که پشت سر هم تکرار می

-سوا ، پوی   بهپیکر، سا بهآورند مانند پیکرالحاق می« الف»و یا « در»، «به»ها هی بین آنپی ؛ گا

 (.411نامند )همان: ها را صات تاکیدی میتو، رنگارنگ، گوناگون و آندرپی ، تودر

(، 104-100: 1310شناسوان از جملوه انووری و گیووی )    نویسان و زبوان اما برخی از دستور

( از ساختی موسوم به اتبواع کوه از ترکیوب    11-71: 1311(، کلباسی )531-530: 1315نوبهار )

                                                           
1 total reduplication 

2 partial reduplication 

3 reduplicant 
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اند که بوا فراینود   شود و مهمل نام دارد یاد کردهمعنی ساخته میهای  بیوزناسم یا صات با هم

بررسوی اتبواع در زبوان فارسوی پرداختوه اسوت؛ اموا        ( به 1311تکرار در ارتباط است. ذاکری )

 شناختی مشخصی نیست.های وی از اتباع منربق بر رویکرد   زبانبندیتعاریف و دسته

-از دیگر مرالعاتی که تاکنون در بارة فرایند تکرار در زبان فارسی صورت گرفته، پوژوهش  

اخیور  تغییراتوی نسوبت بوه     است که در این دو اثور   (1311( و )1311(، )1371) شقاقیهای 

خورد. وی معتقد است در اتباع، وند دوگانی یا جه  تکراری بوه  اشم میپیشین وی به پژوهش

یا بدون آن به واژة پایه افهوده شوده    oبست  وند و یا پسوند به کمک واژهبیناصورت پیشوند، 

(. دسوتوریان سونتی   50: 1371کنود ) دهد و یا بر آن تأکید میو ماهوم و معنی واژه را تعمیم می

شوود    به واژة پایه افهوده موی oبست  ها وند مکرر به کمک واژهاتباع را در مواردی که طی آن

آورنود. بنوابراین از ایون نظور شوقاقی      شمار موی به پیروی از دستور زبان عربی ترکیب عرای به

آن را سواخت اتبواعی یوا     نظر دارد. وی با توجه به کاربرد این سواخت ها اختلف( با آن1371)

نویسان سنتی های اتباعی که دستورکند. همچنین، به نظر وی اصرلد ساختدوگانه قلمداد می

فارسوی را از   زبوان  تکورار در  (1311رود. شقاقی )شمار میاند نوعی تکرار ناقص بهبه کار برده

انوین  این سواخت  های معنایی ویژگیبا  و در  است، امل و ناقص بودن بررسی کردهکحیث 

اوون تأکیود، شودت،     ماواهیمی  بنودی صوورت  کند که ساخت تکرار در فارسی برایاشاره می

گواهی عولوه بور معنوی      و ،رودقسم به کار می شماری یا جنس وافهایش، تداوم، انبوهی و بی

( به فرایند تکرار و نتایج حاصل از آن بوه عنووان   1310صاوی ) دهد.پایه، مقوله را نیه تغییر می

تواند در سرح آوایوی، واژگوانی و   کند که تکرار میکند و مشخص میهای توازن اشاره میگونه

ای از صناعاتی را پدید آورد که با برونة نحوی به دو گونة ناقص و کامل انجام شود و مجموعه

 روند.شمار میم بهزبان مربوطند و اسبا  ایجاد نظ

از آنجا که این مقاله به تحلیل صوری و معنایی تکرار در زبوان فارسوی اختصواف دارد، در    

 پردازیم.  ادامه به مرالعاتی که در موضوع مورد بحث ما صورت گرفته است، می

شوناختی در  های معنایی فرایند تکرار از حیوث رده ای به ویژگی( در مقاله1311مهند )راسخ

های اسم، صات، قید و فعل در زبوان  سی پرداخته است. وی ابتدا به بررسی تکرار در مقولهفار



 اول شمارة ،تمشه سال                    مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                         1

معنای تکرار را در اهوار   3و کاجیتانی 5، ریگر1فارسی پرداخته و سپس بر اسا  دیدگاه موراوایک

طبقة افهایش کمیت، کاهش کمیت، افهایش شودت و کواهش شودت بررسوی کورده و در پایوان بوا        

( 1317های زبان فارسی را با ارائة جدو  مورد ارزیابی قرار داده است. مدرسوی ) داده نگاهی تربیقی

شناسوی و  در بررسی فرایند تکرار، به جنبة تأکیدی آن توجه کرده است. وی به تکرار از منظر معنوی 

ای کند. گلاام و قمشوه ای نمیواژة جدید اشارهنگرد و به توانایی تکرار در ساختنقش نحوی آن می

گوونگی  های زبان فارسی را در اواراو  نظریوة تصوویر   ساختهای معنایی دوگان( ویژگی1311)

-دادن همگونی و مشوابهت شان و نشانها بر اسا  ویژگی معناییبندی آناند و به طبقهبررسی کرده

بوا معوانی و   هوا  سواخت اند و همچنین از ارتباط میان دوگانپرداخته هازبانها با سایر های معنایی آن

هوای  ( بوه تحلیول ویژگوی   1311نژاد )اند. خانجان و علیمختلف بحث کرده هایزبانمااهیم آن در 

سوازی صورفی   سازی کامل در زبان فارسی براسوا  نظریوة دوگوان   نحوی و معنایی فرایند مضاعف

صورفا   واژی، رویکرد تحلیلوی خوود را   سازی ساختاند. ایشان در توصیف و تبیین مضاعفپرداخته

هوا  دهنود. آن تر را نیه تحت پوشش قرار میهای زبانی پیچیدهکنند و واحدبه سرح واژه منحصر نمی

هوای معنوایی، رو    های این فرایند از حیث ویژگیرسند که برخی از الگوسرانجام به این نتیجه می

    کشند.      سازی صرفی را به االش میتحلیلی الگوی دوگان

ماواهیمی اوون    بیوان  مختلف بورای  هایزباندر را  فرایند تکرارنیه  غیرایرانیشناسان زبان

هوایی از  . در اینجا به نمونهاندداده قرار بررسی مورد هاتوزیع، جمع، تکرار، استمرار و مانند این

 پردازیم:دنیا  می هایزباندر  کامل کارکردهای تکرار

 bar.1         ’دو ‘    ⟶             bar     bar                       ’هردو ‘       4زبان زلتا 

      anak.2     ’بچوه  ‘    ⟶        anak anak         ’های مختلوف  بچه ‘      5بان ماالیز

 (110-115: 5007 7)کاتامبا و استونهام

                                                           
1 Moravcsik 

2 Regier 

3 Kajitani 

4 Zeltal  

5 Malay 

6 F.Katamba and J.Stonham 
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 1رسواند )راسول  هوا موی  ماهوم تصادفی بودن عمول را در فعول   هازباناین فرایند در برخی 

 (:111: 5007؛ کاتامبا و استونهام 101: 1111

  bu .3      ’شکستن ‘   ⟶          bu bu      ’از اند جا شکستن ‘            5زبان تویی

را دربوردارد )کاتامبوا و اسوتونهام    « هموه »و « هور »تکرار در مقولة دیگری اون اسم، ماهوم 

5007 :111:) 

 .ren    4    ’انسان  ‘     ⟶            ren ren             ’هر کس ‘          3زبان ماندرین

ار ریشه، موادة تشودیدی یوا    نمونة دیگری نیه در زبان اوستایی وجود داشته است که از تکر

 (:151: 1315ساخته اند )ابوالقاسمی میتکراری 

  .ard5     ’پاره کردن ‘    ⟶      dar dar     ’پاره پاره کردن، دریدن  ‘زبان اوستایی    
 

 . فرایند تکرار کامل3

-تکرار کامل فرایندی است که از تکرار یک پایه و با افهودن یک تکواژ دستوری ساخته می

شود. این فرایند خود به انواع تکرار کامل ناافهوده و تکرار کامل افهوده )میانی و پایانی( تقسیم 

شوود، در حوالی کوه در تکورار کامول      تکرار پایه ساخته میشود. تکرار کامل ناافهوده فقط با می

افهوده علوه بر دو پایه مکرر، تکواژی دستوری نیه در ساخت حضور دارد که در میان دو پایه 

( ایون نووع تکورار را    1111(. موراوایوک ) 11: 1311گیرد )شقاقیو یا پس از پایة دوم قرار می

( به ابعواد  1131) 4برد. بلومایلدانند آن به کار میبرای معنایی اون افهایش، کاهش و جمع و م

هوای قابول   نویسد صورت تکرار شده ممکن است به  شویوه کند و میگوناگون تکرار اشاره می

( در 5003) 5بینی با کلمة زیر سواختی تاواوت آوایوی داشوته باشود. بوه اعتقواد کووونبر         پیش

سواخت  اند در حالی که دوگوان ستقلهای حاصل از تکرار نحوی دو واژه یکسان ولی مساخت

(. بوه عقیودة   5ای واحد است که دارای دو جه  یکسان ولی غیرمستقل است )همان: کامل واژه

                                                           
1 K.Russell 

2 Twi 

3 Mandarin 

4 Bloomfield 

5 Kouwenberg 
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افهایی است. وی معتقد تر از دیگر انواع وند، بسیار رایجهازبان( تکرار در میان 55: 1111) 1بائر

کنود  د شد. و به این موضوع اشاره میخواه 5است اگر تمام پایه تکرار شود، تکرار شبیه ترکیب

رود، یعنی صورت واژه بوه نووعی بوازنمود    به کار  می 3که تکرار معموال  به صورت تصویرگونه

(. بر این اسا ، تکرار اغلب برای بیان شدت، جمع و تکورار  57و  55معنای آن است )صص. 

 رود.به کار می

گونواگون معوانی مشوابهی دارد.     هوای بانز( معتقد است تکرار در 311-317: 1111موراوایک )

کوه معنوای   کنود: نخسوت ایون   های معنایی تکرار دو نکتة کلی را مررد میوی در خصوف ویژگی

ساخت مکرر معموال  همان معنای سواخت غیرمکورر بوه عولوة معناهوای دیگور اسوت؛ دوم اینکوه         

که گاهی اوقوات در تقابول   دهند مختلف برخی معانی را به دست می هایزبانهای مکرر در ساخت

 گیرد.قرار می 5نماییدر تقابل با بهر  4نماییعنوان مثا ، کواکدیگر قرار دارند؛ بهبا یک

خوورد: رویکورد   در ارتباط با فرایند تکرار دو رویکرد عمده در یک سازة مکرر به اشم می

معوروف   1ر صورفی که به نظریة تکرا 1معنایی -های صرفیو تکرار مشخصه 7برداری واجیکپی

( معرفی شده است کوه اساسوا  فراینودی واجوی     1115) 1است. رویکرد نخست از طرف مارانته

کند؛ اما رویکورد دوم کوه توسوط ایونکل  و     های وزنی را کپی میها و سازهاست که مشخصه

( مررد گردیده است، رویکردی صرفی است که در آن دستور زبان دو گروه کامل  5005زو  )

دهود. در واقوع از   های انتهاعی نحوی  معنایی را به صورت مستقل نشوان موی  از مشخصه مشابه

دیدگاه این نظریه بیش از آنکه همانندی واجی مررد باشد، همانندی معنایی مهم است )هموان:  

5.) 

                                                           
1 Bauer 

2 compounding 

3 iconic 

4 diminution 

5 augmentation 

6 phonological  copying 

7 Morpho- Semantic (MS)  Duplication 

8 Morphological  Doubling  Theory  (MDT) 

9 A.Marantz 
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گیورد کوه   سوازی زموانی صوورت موی    ادعای اصلی نظریة تکرار صرفی این است که دوگان

های معنوایی معوین نیازمنود باشود کوه البتوه       زبانی مشخص با ویژگیصرف دوبار به یک سازة 

 احتما  تغییرات واجی در یک یا هر دو سازة مورد نظر مجاز است.

دهنود عبوارت اسوت از:    واژی ارائه موی سازی ساختالگویی که اینکل  و زو  در دوگان

 (.1-7)همان: « اضافة نوعی افهودة معناییداد بههای معنایی درونمجموعة مشخصه»

( به دلیل تأکید بر همسانی معنایی عناصر و نه همسوانی واجوی، بوا    5005اینکل  و زو  )

هوایی از یوک ریشوه را کوه از لحوا       مختلف وجود تکواژگونه هایزبانهایی از برگرفتن  داده

  (. بوه مثوا  10-1کنند )همان: بینی میواجی متااوت، ولی به لحا  معنایی همسان هستند، پیش

 توجه کنید: 1زیر به نقل از اینکل  و زو  از زبان سای

               amol2 – omol1       3pl.FUT- fall2 – fall1  ’ها همه خواهند افتادآن‘

شوود:  شود در این زبان، ریشة فعلی به دو شکل مختلف ظواهر موی  همانرور که مشاهده می

کار رود، ستاک به  1گیرد او  ستاکصورت می ؛ اگر در بافتی که تکرار در آن5و ستاک 1ستاک

ظواهر   1سوتاک  5استااده شود به صورت ستاک 5شود، اما اگر او  ستاکمذکور دو بار ظاهر می

شود که در این زبان تقدم ستاک دوم فعل رعایت شوده اسوت. در نمونوة فووق نیوه عناصور       می

 ند نه همسانی واجی. هستند که از همسانی معنایی برخوردار 1و  5هایتکرار، ستاک

معنایی تکرار را مورد بررسی قرار داده است. وی معتقد  -های صوری( ویژگی1111ریگر )

نظموی، تحقیور،   مختلف اغلب منعکس کنندة مااهیمی اون کاهش، بی هایزباناست تکرار در 

ض جمع، شدت، کودکانه بودن، محبت، تداوم و تکمیل است. ریگر این مااهیم به ظواهر متنواق  

داند. به نظر وی مکورر بوودن،   را حاصل عملکرد دو عامل تصویرگونگی و گستر  معنایی می

جمع و کودکانه بودن سه معنی  ماهوم اصلی هستند که بور اسوا  اصول تصوویرگونگی قابول      

بینی است و معانی دیگر حاصل عملکرد گستر  معنوایی اسوت کوه از سوه معنوای اولیوه       پیش

تواند به گستر  یا پراکندگی و شودت، و  جمع از حیث معنایی می شود. برای نمونهحاصل می

( 1111کودکانه بودن به دلبستگی و کواک بودن، و مکرر بودن به تداوم بسط پیدا کند. ریگر )

                                                           
1 sye  
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کنود کوه در اغلوب    های تکراری و معنای کودکانگی به این نکته اشاره موی در ارتباط با ساخت

نی )بچّه( کنند مانند: نیودکان از ساخت تکرار استااده میگویشوران هنگام صحبت با ک هازبان

-قا )خوراکی(. و همچنین کودکان مراحل اولیة فراگیری زبان را با ساخت مکرر آغواز موی  و قا

رسود کوه رابروة میوان تکورار و ماهووم       کنند. وی با استناد به این دو نکته بوه ایون نتیجوه موی    

های تکوراری در  پردازد که ساختو به این موضوع میبودن طبیعی و تصویرگونه است کودکانه

 تواننوود بووا بوویش از یووک مقولووة معنووایی و تووداخل معنووایی موونعکس گونوواگون مووی هووایزبووان

 شوند.

تکورار کامول   »در زبان فارسی در دو زیرمقولة « فرایند تکرار کامل»پژوهش حاضر صرفا  به 

پوردازد. ابتودا   ( موی 1311و  1311دی شقاقی )بنبر اسا  طبقه« تکرار کامل افهوده»و « ناافهوده

های آن گردآوری شد و به لحا  ساختار و معنوا  های کامل به همراه معانی و ساختکلیة تکرار

واژه از گاتگوی روزمرة موردم و   500های این پژوهش قریب به مورد بررسی قرار گرفت. داده

( 1311( و کلباسوی ) 1311و 1311ویوژه شوقاقی )   موجود در حوزة صرف زبان فارسی بوه  آثار

بنودی  استخراج و به دو گروه تکرار کامل ناافهوده و تکرار کامل افهوده )میانی و پایوانی( دسوته  

(، 1315هوا در فرهنوگ معوین )   های مکورر، تموامی آن  بندی واژهشد. پس از گردآوری و دسته

ند تا مقوله و معنوای  ( بازبینی شد1311( و فرهنگ فارسی عامیانه )1311فرهنگ بهر  سخن )

بندی کرد. آنچه در این پوژوهش  تری دستهها را به شکل صحیحها بهتر درک شود و بتوان آنآن

های تکرار اگونه موجب تغییر صووری و معنوایی در   که: الگوبه عنوان پرسش مررد است این

-کیب این الگوهای تکرار نحوة ترشوند؟ فرض تحقیق بر این است که در الگوفرایند تکرار می

 -شوود. ایون پوژوهش بوه رو  توصویای     ها موجب تغییر صورت و معنا در فرایند تکرار موی 

های مررد از سووی  گردد. اگونگی بررسی و ارزیابی این فرایند را در دیدگاهتحلیلی ارائه می

تووان ملحظوه   ( می1111( و ریگر )5005(، اینکل  و زو  )1111(، موراوایک )1111بائر )

( و ایونکل  و  1111های مذکور بوه ویوژه ریگور )   های نظریه. در این پژوهش از دستاوردکرد

 ( استااده شده است.5005زو  )
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 ها. تحلیل داده4

 فرایند تکرار کامل. 1. 4

شود که از تکرار یک پایه یا با افهودن یک تکرار کامل به گروهی از کلمات مرکب گاته می

هایی را که در زبان فارسی با فرایند تکورار  شود. واژهوابسته( ساخته میتکواژ دستوری )آزاد یا 

 (.11: 1311توان به انواع ناافهوده و افهوده تقسیم کرد )شقاقیشوند میکامل ساخته می
 تکرار کامل ناافزوده. 1. 1. 4

د تکورار  هایی که با فراینو گیرد و مجموعه واژهاین فرایند تنها با تکرار کامل پایه صورت می

های متااوتی مانند اسم، صات، قید، صوت، اسم صوت  شوند به مقولهکامل ناافهوده ساخته می

آوا، گروه و جمله تعلق دارند؛ به طور کلی این فرایند در زبان فارسی مااهیم شدت، تأکیود،  نام

وه بر تغییور  افهاید و گاهی علشماری یا جنس و قسم را به پایه میافهایش، انبوهی، تداوم و بی

 (.555: 1311دهد )شقاقیمعنی پایه، مقولة آن را نیه تغییر می
 اسم تکرار( 1)

 هایی از تکرار اسم عبارتند از:نمونه

-، مورد ، هوارهوارجیغ، د لوا، جیغاححلو سو،وس ریش،دسته، ریشتکّه، دستهپله، تکّهپله

 مشت.                                                          خا ، مشتقرره، خا قرره ،گلمور، گل

باید توانند معنای جدیدی را منتقل کنند. بلکه میتنهایی نمیهای مکرر بهبرخی از این واژه 

در کنار یک واژة دیگر )همکرد( قرار گیرند تا بتوانند معنای جدیودی را القوا کننود و بتووان در     

سوسوو،  هوای  (، واژه1311ایی گنجانود. انانکوه در فرهنوگ سوخن )    ها مترادفوی معنو  برابر آن

و دیگر واژه هایی از این قبیل که با همکردهوای   د ، هوارهوار، مورمورجیغ، د حلواحلوا، جیغ

هوا حوذف شوده    روند، اسم مصدر هسوتند )کوه همکورد آن   به کار می« شدن»و « کردن»، «زدن»

واژة مکرر و هم مقولة پایه به تنهایی مدّ نظر بووده اسوت،   است(. از آنجا که در اینجا هم مقولة 

 اند.ها ذیل گروه اسم قرار داده شدهآن

-گیرد اما در برخوی واژه در این الگوی تکرار هی  فرایند آوایی  واجی در پایه صورت نمی

نوای  کنیم. در بعضی موارد نیوه مع ای تغییراتی را مشاهده میهای مکرر به لحا  معنایی و مقوله
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واژة مکرر، ربری به معنای عناصر تکرار ندارد و معنایی کوامل  جدیود و متاواوت ایجواد شوده      

مقولة پایه از اسم به صوات مرکوب تغییور یافتوه      ریشریشاست. به عنوان مثا ، در واژة مکرر 

رای بریم متااوت است؛ باست و از نظر معنایی نیه، با توجه به کاربرد آن در بافتی که به کار می

-شده بود و توی اشوم موی   ریشریش سر آستین کتش رفته بود و پارگی آن»نمونه در جملة 

بوه معنوی    ریوش ریوش (. در این جمله واژة 100-111: 5، ج1311)فرهنگ فارسی عامیانه « زد.

تارهایی است که بر اثر فرسودگی یا پارگی آویهان باشد. بنابراین معنای ترکیب کامل  آشوکار و  

 ریوش ریوش ریخت مثل ابر بهار، مون دلوم   اشک می»در جملة  ریشریش. اما واژة شااف است

شرحه است که در بافت معنوایی مجوازی از   پاره و شرحه)همان( به معنی مجرود، پاره« شدمی

های مکرر با توجه به بافوت کولم   شود. در این الگو، مقولة پایه اسم ومقولة واژهآن استنباط می

ستند و ساخت تکرار با توجه به پایه، معنای تداوم، کثرت، شدت، تعودد و  اسم، صات و قید ه

 کند.شماری، تدریج و توزیع را القا میبی

 ( تکرار صفت2)

 هایی از تکرار صات به شرد زیر است:  نمونه

-بلنود، گنوده  بریده، بلنددستی، بریدهگرم، دستییک، گرمپرسان، یکریه، پرسانپاره، ریهپاره

 تازه.تیهتیه، تازه گنده،

دراین قاعدة تکرار، مقولة پایه صات و حاصول ترکیوب، قیود یوا صوات مرکوب اسوت کوه در         

بودن، شودت،  ها ماهوم و معنای حالت، تدریجیگذاشتنِ پایهگیرند و با کنارهممجاورت هم قرار می

پایه، مقولوة آن نیوه    شود و گاهی علوه بر تغییر معنیهای مکرر مشاهده میتداوم و افهایش در واژه

-پواره و بریوده  پواره های مکرر ماننود  کند. در این الگو نیه همانند الگوی قبلی، برخی از واژهتغییر می

 ها استنباط شود.با توجه به کاربردشان در جمله ممکن است معنایی مجازی از آن بریده

 ( تکرار قید3)

 اند از:هایی از کاربرد قید تکرار عبارتنمونه

 کم.تند، کمخندان، تندگریان، خندانلرزان، گریانیوا ، لرزانآهسته، یوا آهسته
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-ها، معنای ترکیب اغلب بیان حالت و کیایت عمل و تداوم را مونعکس موی  در این ساخت

-بر است. در سواخت ای نبوده بلکه تداومی و زمانکند. در واقع عمل یا حالتِ تکرا شده لحظه

هوای  عنوان مثا ، در نمونهگیرند. بهدیگر قرار میات معانی در تقابل با یکهای تکرار گاهی اوق

 یووا  آهسته و یووا  آهستههای افهایش شدت و در نمونه خندانگریان و خندانتند، گریانتند

هوا  ها معنای افهایش و کاهش در پیوند با پایة آنشود، که در این نمونهکاهش شدت تداعی می

 3( است کوه پیشوتر در بخوش   1111واقع این یافته مؤید دیدگاه موراوایک ) شود. دردرک می

ذکر شد. در این الگو مقولة پایه اغلب صات مشترک با قید است و محصوو  ایون فراینود قیود     

 مرکب است.

 ( تکرار صوت / شبه جمله4)

 مصادیق تکرار صوت انین است:  

 اه.هی، اهوای، هیبه، وایآخ، بهآخ

های مکرر محصو  ترکیب صوت مرکب است که معنی و ماهوم آن اغلوب بورای   این واژه 

نویسد: ( می510-501: 1315افشار )رود. عمادکار میبیان کیایت حاالت روحی و روانی فرد به

نامنود. بوه عبوارتی    نیه می« جملهشبه»ها را اون اصوات ماهومی شبیه به ماهوم جمله دارند، آن

هوا را داشوته   کوه شوکل ظواهری آن   دهند بدون آنعل یا جمله را انجام میاصوات معموال  کار ف

نویسان، صداهایی را که به تقلیود ازطبیعوت   دستور باشند. وی، همچنین، برخلف نظر برخی از

داننود و ترکیبواتی از قبیول    شوند و بیانگر صدای اشیا  یا حیوانات هستند صوت نمیساخته می

های گونواگون وضوع شوده    داند که برای صداهایی میکاااک را اسممیو و اتق، میوعو، تقعو

داند کوه بورای بیوان حواالت     هایی را صوت میپردازیم. وی فقط واژهاست که متعاقبا  به آن می

 روند.روحی گوینده و نویسنده به کار می

 آوا( تکرار اسم صوت/ نام5)

 های این تکرار به شرد زیر است:نمونه

-وز، گُرگُر، هُرهُر،تُلوب پِت، وزشُر، پِتپلق، شُرجیر، پلقجلنگ، جیرپیف، جلنگپ ، پیفپ 

ااو. حاصل ترکیب این فرایند اسم مرکب است که ماهووم توداوم، افوهایش، تکورار،     تُلب، ااو
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هوا بوه دلیول ارتبواط مسوتقیم، عینوی و       آواکند. اسم صوت  نامبودن را القا میشدت و تدریجی

ک نشانة زبانی و مصداق یا مرجع آن در جهان واقعیت، حاصلی از تعامل دو اصول  گونة یتقلید

تصویرگونگی و بسط معنایی هستند، زیرا ساختار این عناصر اغلب از تکرار اصوات طبیعت یوا  

در این الگو هر دو جه  به تنهایی فاقود معنوی    (.171: 1315شود )شریای، حیوانات ساخته می

-اواو  و شرشرکنند، مانند دیگر یکی از مااهیم تکرار را منتقل میهم هستند، ولی در مجاورت

باران »که هر دو جه  بدون معنی هستند، اما کل ترکیب معنادار است و به ترتیب به معنای  ااو

ای و های مکرر مخصوف سوبک محواوره  است و کاربرد برخی از واژه« ناله و زاری»و « شدید

  عامیانة زبان فارسی است.  
 ( تکرار فعل امر6)

 مواردی از این نوع تکرار در فهرست زیر آمده است:  

 بهن.بکش، بهنبرو، بکشبچا ، بروبگیر، بچا بگیر

گیرد. این فرایند همانند برخی از عناصر این فرایند فقط افعا  مارد در وجه امری را دربرمی

را برای نشوان دادن دفعوات زیواد    الگوهای دیگر از زایایی باالیی برخوردار است و این ساخت 

تووان آن را در  کنند. بوه عبوارتی موی   گیرد استااده میانجام فعلی که تحت فرایند تکرار قرار می

های ترکیبی جدیدی ساخت. حاصل ایون ترکیوب اسوم    مورد افعا  مختلف به کار برد و   واژه

کرار کامل یوک عنصور، بوه    کند. تمرکب است و ماهوم و معنای تکرار توالی و شدت را القا می

بخشود. نهایوت تصوویرگونگی در کلموات     بار معنایی آن افهوده و ماهوم اولیة آن را شدت موی 

طور مستقیم تکرار یک عمل یا حالوت را در جهوان   مکرر به این صورت است که تکرار لاظ به

ه اسوت.  دهد. در این فرایند گستر  صوری با نوعی گستر  معنایی همرابرون زبانی نشان می

در صوورت و معنوا    بوهن بوهن )فعل امر از مصودر زدن( بوا تکورار آن     بهنبه عنوان مثا ، کلمة 

 کاری به کار رفته و ماهوم اصرلحی پیدا کرده است.متااوت است و به معنای درگیری و کتک
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 ( تکرارگروه7)

 های این تکرار عبارتند از:نمونه

 گلچین.کورما ، گلچینبرهم، کورما پا، درهمنوکپاپاوراین، نوکپاوراین

کاربرد اغلب ترکیبات این فرایند در زبان فارسی عامیانوه اسوت و مقولوة دسوتوری آن قیود      

 کند.نظمی را بیان میمرکب است و ماهوم تدریج، آشاتگی و بی
 تکرار جمله (8)

 گونه تکرار در زیر آمده است:  مواردی از این

 منم.کنم، منماهکنماه

. همچنوین،  مون اوه کونم   تواند نقش جملة کامل را ایاوا کنود ماننود:    این الگوی تکرار می 

-اوه گیرد ماننود:  تر را بر عهده  میشود، نقش مرتبة پایینکه به صورت تکرار ظاهر میهنگامی

ها وقتی در قالب جمله اند. این ترکیبکه در این الگو نقش اسم را پذیرفته منمکنم و منماهکنم

                                                   روند معنای مجازی خواهند داشت.کار می هب

 فرایند تکرار کامل افزوده .2. 4

در فرایند تکرار کامل افهوده علوه بر دو پایة مکرر، تکواژی دستوری در سواخت حضوور   

است. بوا توجوه بوه جایگواه ایون      دارد که در جایگاه میان دو پایه یا پس از پایة دوم قرار گرفته 

توان به انواع میوانی و پایوانی تقسویم کورد. در     تکواژ دستوری، فرایند تکرار کامل افهوده را می

دستوری پس از پایه قرار گیرد و صورت مکرر بعد از آن بیایود، آن را فراینود    که تکواژصورتی

هوای  فهودة میانی با اسوتااده از حورف  نامیم. در فرایند تکرار کامل امیانی میافهودة تکرار کامل 

 ناوی و   « naنَ  »،   «azاز  »نهوی،   « maمَ  » ،«  o-و  –»، تکواژ میانی «، تاتو ،به ، در» اضافة 

 شوند.واژه های جدید ساخته می ،تکرار پایه

گیورد و  اما در فرایند تکرار کامل افهودة پایانی صورت مکرر بلفاصله پس از پایه قورار موی  

هوایی اسوتااده   شود. پسوندهایی که در ساخت انوین واژه اشتقاقی به کلمة مکرر متصل می وند

 شوووندکوه بووه پایوة دوم افوهوده موی    « ووه -ی،-او،-َکوی، -َک،- ان،-»انوود از: انود، عبوارت  شوده 

 (.551و  557: 1311)شقاقی
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شوود، وجوود   یکی از مواردی که موجب تغییر در ساختار واجی یک یا هور دو عنصور موی   

دهنده در میان دو قسمت تکرارشوده دارد  تکواژ میانی در تکرار است که معموال  یا نقش ارتباط

-یا به دلیل رعایت ضرورت واجی موجود در ساخت تکرار که خاف آن زبان است ظاهر موی 

 (.    34-35: 5005شود )اینکل  و زو  

 فرایند تکرار کامل افزودة میانی .1. 2. 4

 /«beبه/»میانی همراه با تکواژ  (1) 

 های آن عبارتند از:نمونه

رو، بوه روز، روبوه جوا، روز بوه ال، جوا بهحرف، البهلنگه، حرفبهبغل، لنگهبهدقیقه، بغلبهدقیقه

 رنگ.بهسر، رنگبهتن، سربهنسل، تنبهسا ، نسلبهساعت، سا بهلحظه،   ساعتبهلحظه

ها را تحت تأثیر خود ها و قیدها، صاتبسیاری از اسمتواند این ساخت نسبتا  زایاست و می

تواند توالی، تقابل، تداوم، تداخل، تنوع و ندرت را بیان قرار دهد. معنای حاصل از این الگو می

-های مکرری وجود دارند که به تنهایی معنای جدیدی را منتقل نموی کند. در این الگو نیه واژه

ة دیگر )همکرد( قرار گیرند تا بیانگر معنای جدید باشوند ماننود   کنند بلکه باید در کنار یک واژ

شدن، گذاشوتن و  »های که به ترتیب با همکرد تنبهسر و تنبهحرف، سربهحرفهای مکرر واژه

 هووا در زبووان فارسووی معنووای اصوورلحی و مجووازی شوووند و ایوون ترکیووبظوواهر مووی« کووردن

 یابند.می

 /«darدر/»همراه با تکواژ میانی  (2)

    های آن انین است:نمونه

-صوف، نسول  دررو، صوف دردسوت، رو درپی ، دستدرتو، پی درپی، تودرشکن، پیدرشکن

 درنسل.

شووند و از  های صات و قید مرکب ظواهر موی  های مکرر معموال  در مقولهدر این الگو واژه

تکورار ماهووم تووالی، کثورت،     هوای سواخته شوده از راه    توان گات اغلب واژهمنظر معنایی می

جای خوود را  « در»کنند. در این گروه گاهی حرف اضافة تداخل، اتصا  و تقابل را منعکس می

های مکورر تکوواژ   . در این واژهنسلاندرنسل    نسلدرنسلدهد مانند می« اندر»به حرف اضافة 
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-شوکن بووده اسوت. واژة مکورر    « در»به لحا  درزمانی معواد  واژة همهموانی   « اندر»دستوری 

 شود.بیشتر در گونة ادبی زبان فارسی دیده می درشکن

 «/tuتو /»همراه با تکواژ میانی  (3)

 مصادیق آن به شرد زیر اند:

 خر.توخرتوشیر، شاخ، شیرتواشم، شاختوحرف، اشمتوحرف

نظمی و آشواتگی و  هردو به معنی بی خرتوشیر و خرتوشیردر این الگوی تکرار واژة مکرر 

 توشویر شویر های مختلف متااوت است. مثل  واژة مکرر مرج است اما کاربرد آن در محیطوهرج

 توان از این دوهای رسمی کاربرد دارد. در واقع میتر است. از این رو بیشتر در موقعیتمؤدبانه

های اسم، صوات  ها اغلب در مقولهترکیب ماهوم اصرلحی و مجازی استنباط کرد. این ترکیب

سوازند.  نظمی و آشاتگی را منعکس موی شوند و معنا و ماهوم تداخل، تقابل، بیو قید ظاهر می

بدهود کوه   « در»تواند جای خود را به حرف اضوافة  می« تو»ها گاهی حرف اضافة دراین ترکیب

 رود.و گاتار رسمی به کار می در نوشتار

 «/taتا/»( همراه با تکواژ میانی 4)

 های آن عبارتند از:نمونه

 شب.تاسا ، شبتاسر، سا تاقاف، سرتادور، قافتادور

در نقش قیدی ظاهر شده است و کواربرد آن  « تا»ها تکرار اسم با تکواژ میانی در این ترکیب

-رود. برخی از ایون واژه شمولیت و فراگیری و ندرت به کار میاغلب در ماهوم کثرت، تداوم، 

اند کوه بوا معنوای اولیوة آن     در زبان فارسی معنای مجازی پیدا کرده تاقافقافهای مکرر مانند 

داد تغییر معنایی پیودا کنود، بلکوه    متااوت است. به این ترتیب نه تنها پایه ممکن است در برون

ای پیودا  ر حاصل ترکیب معنای متااوتی بیابد و یا معنای توازه تکواژ دستوری نیه ممکن است د

 کند.

 /«o-و/-»( همراه با تکواژ میانی 5)

       مواردی از آن عبارتند از:

 تلک)و(تلک، هنّ)و(هن، فنّ)و(فن، گُرّ)و(گُر، فرت)و(فرت، ورّ)و(ور.
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کننود واز  شرکت میها و اصوات به طور گسترده آواهای مکرر، اغلب نامدر این نوع از واژه

ای کوه تحوت   شود. مقولوه ها ماهوم شدت، کثرت، توالی و تأکید برپایه برداشت میاین ساخت

رود. در این الگو نیه در برخی از گیرد در نقش قید و اسم به کار میعملکرد این فرایند قرار می

د. بوه عنووان مثوا     شوو با استااده از همکرد، معنای مجازی دریافت موی هنّ)و(هن ها مانند واژه

 کند.میاهوم کنایی خستگی مارط را بیان م وهن کردنهنّ

سازد این اسوت  های تکرار کامل افهودة میانی متمایه میآنچه این ساخت را از دیگر ساخت

سوازد کوه از نظور    ای صرفی موی با یکی از عناصر سازه « oو   –»که در این الگو، تکواژ میانی 

 شود.بست اختیاری ازآن یاد میهمراه است و با عنوان پیآوایی با عنصر او  

 نهی/« maمَ /»( همراه با تکواژ میانی 6)

مَ »در این ترکیب ها تکرار فعل امر ساده، یکی مثبت و دیگری منای )به همراه تکواژ میوانی  

 ma )» و کواربرد آن در ماهووم تقابول و     مکنکشمکش، کنشوند مانند در نقش اسم ظاهر می

 امرونهی است. در این الگو فقط دو ترکیب یافت شد.

 /«azاز /»( همراه با تکواژ میانی 7)

   های آن عبارتست از:نمونه

 ازیکی.ازلب، یکیازقدم، لبازبند، قدمبند

ها نیه در مقولة تکرار قابل بررسی هستند اما به تنهوایی معنوای جدیودی را منتقول     این واژه

ازبند کسوی  شوند؛ مانند بندفعلی در نقش عناصر همراه فعل ظاهر می هایکنند و در عبارتنمی

یکوی بهتور بوودن. در ایون الگوو حاصول       ازگشودن، یکی ازلبقدم برداشتن، لبازگشودن، قدم

 ترکیب، اسم مرکب یا قید است.

 نفی/« naنَ/»( همراه با تکواژ میانی 8)

   گونه است:مصادیق آن این

-نشسوته، خواسوته  نگاتوه، شسوته  نرفتوه، گاتوه  نبریده، رفتوه نجویده، بریدهنپخته، جویدهپخته

 نرسیده.نجوشیده، رسیدهندیده، جوشیدهنخواسته، دیده
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هوا صوات ماعوولی    در این الگو عناصر تکرار به صورت مثبت و منای که پایة تکرار در آن 

سوت کوه ماهووم و معنوای     در نقش قید وصای واقع شده ا « naنَ »است به همراه تکواژ میانی 

                          کند.                                                                                                                                    تقابل را منتقل می

قوع شوود،   همانرور که پیشتر ذکر شد انانچه تکواژ مورد نظر بین پایوه و عنصور مکورر وا   

نامیم؛ اما در صورتی که عنصر مکورر بعود از پایوه    فرایند مربوط را تکرار کامل افهودة میانی می

قرار گیرد و برون داد به یک تکواژ اشتقاقی ختم شود، این فرایند را تکرار کامل افوهودة پایوانی   

 پردازیم.نامیم که در بخش بعدی به آن میمی
 فرایند تکرار کامل افزودة پایانی .2. 2. 4

 /«an-ان/–»مراه باپسوند ( ه1)

 های آن عبارتند از:نمونه

 لرزان.ارخان، لرزغژان، ارخناوان، غژلنگان، ناوکشان، لنگخندان، کشخند

هووای فوووق افوهوده شووده کووه در نمونووه « ان -»در ایون فراینوود پووس از واژة مکوورر پسوووند  

صات فاعلی یا حالوت دارنود در نقوش قیود     « ان -»معموال  کلماتی که دهندة حالت است. نشان

روند. در این الگو نیه اغلب یک ستاک حا  و یک صات حالیوه بوه جوای دو    حالت به کار می

ها برای بیان ماهوم حالت، توالی و اسوتمرار بوه کوار    صات حالیه به کار رفته است. این ترکیب

 ت.  روند و حاصل ترکیب قید حالت اسمی

هور گواه   « ان -»در صاات حالیه مختوم به »( آمده است: 35: 1341در دستور نامة مشکور )

-خنودان وپور   لرزان، خندلرزمانند « صات مکرر شود غالبا  علمت صات او  را حذف کنند.

 بوده است. پرسانخندان و پرسانلرزان، خندانلرزان که در اصل پرسان

 /«ak-ک/َ–»همراه با پسوند  (2)

 های آن عبارتند از:تعدادی از رخداد

 نمک.غارک، روروک، جیرجیرک، نمبادک، غلغلک، غارنرمک، بادخوشک، نرمخو 
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یک تکواژ اشتقاقی خوتم شوده اسوت کوه معنوایی       در این فرایند عنصر مکرر بعد از پایه به

معموال  ماهوم خاف بر واژة مکرر افهوده است. مقولة حاصل از این فرایند اسم و قید است که 

 شود.و معنای تصغیر، تدریج و تضعیف دریافت می

 /«akiَ کی/–»همراه با پسوند  (3)

 مصادیق آن چنین است:

 .زورکی، غلغلکی، زیرزیرکیسُرکی، زورهولکی، سُرراستکی، هو راست

ای در گونة رسمی زبان فارسی است که در گونوة محواوره   راستکیراست کاربرد واژة مکرر

دانویم در  طوور کوه موی   اسوت. هموان   راسکیرا  فارسی، تلاظ این واژة مکرر به صورتزبان 

 شووند و صوورت    از پایان خوشة همخوانی حذف موی d  و tهای دندانی  محاوره اغلب، واج
شود. در این الگو علوه بر تکرار کامول پایوه،   داد فرایند، تکرار می  در محاورة درونras  را 

کوه   راستکیراستشود. مانند نیه به معنای واژة مکرر افهوده می« َ کی-»ی معنای عنصر دستور

های مکرر منحصر به سبک گاتوار  به معنی حقیقی و واقعی است. به طور کلی در این الگو واژه

های رسومی زبوان   داد این فرایند در موقعیت ای زبان فارسی است به این دلیل که برونمحاوره

ای و عامیانوة زبوان فارسوی اسوت. حاصول      لکه مخصوف سوبک محواوره  قابل استااده نیست ب

 شود.ها دریافت میترکیب در این فرایند قید و صات مرکب است و بیان حالت از آن

 /«uو/ –»همراه با پسوند  (4)

     های آن عبارتند از:نمونه

 جیغو.زقو، غرغرو، جیغنقو، زق، نقهافولقو، هاف، لق1پخوپخ

  به واژة مکرر اضافه شده اسوت کوه ایون    uو  –زمان با تکرار پایه، پسوند همدراین فرایند 

در تکورار کامول    غور افهایود؛ بوه عنووان مثوا  واژة     عنصر دستوری، معنایی را بر واژة مکرر می

 –شود اما در تکرار کامل افوهودة پایوانی معنوای پسووند     می غرغرناافهوده تبدیل به واژة مکرر 

رود. )یعنوی آنکوه بورای اظهوار     شده و به معنی صوات فواعلی بوه کوار موی        به آن افهودهuو 

                                                           
، 1315پخو )غلغلک( )اسم(: به خنده آوردن کسی با تحریک زیر بغل یا شکمش؛ پخلواه، غلغلک. )فرهنگ معین پخ  1

 (.105: 1ج
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هوای مکورر کوه    (. مقولة واژه5405: 5، ج1315کند.( )فرهنگ معین ناخشنودی بسیار غرغر می

گیرند صات و گاهی نیه اسم مرکب است و ماهووم کثورت و   تحت عملکرد این فرایند قرار می

-( در سبک محواوره 5-5-4( در بخش )3انند الگوی شمارة )رسانند. این الگو نیه متوالی را می

 رود.ای و عامیانة زبان فارسی به کار می

 /«iی/ –»همراه با پسوند  (5)

 برخی از مصادیق آن انین است:

 .نمینازی، نمشُلی، نازالی، کُرکُری، فرفری، هُرهُری، سَرسَری، شُلخری، الخالی، خطخا 

های این فرایند به سبک عامیانه و گواهی مادرانوه اسوت. بوه عنووان مثوا  در       کاربرد ترکیب

نوعی گرایش به زبان مادرانه مشاهده و از آن بیشتر معنوای تحبیوب    نازنازیساخت واژة مکرر 

شود و در این ساخت معنای ترکیب اغلب برای بیان کیایت عمل و تحبیب و تداوم دریافت می

 معموال  صات نسبی وقید است. های مکرراست و مقولة واژه

 /«  e-ه/ –»همراه با پسوند  (6)

 های آن عبارتند از:نمونه

 .فشاشه، اهچهه، غلغله، سُرسُره، جغجغه، غرغره، قهقهه، وروره

اند اغلوب مقولوة اسوم را تحوت     هایی که در این الگو به عنوان فرایند تکرار به کار رفتهواژه

اسوتااده   آوافرایند برای ساخت واژه بیشتر از اسم صوت  نامدهند. دراین عملکرد خود قرار می

ها ماهوم ومعنای شودت،  واز آن فشاشه، جغجغه و...شود که معنایی تصویرگونه دارند مانند می

 شود.کثرت و گاهی به نوعی تقلید از صداهای طبیعت نیه استنباط می
 

 گیری. نتیجه5

فراینود تکورار کامول در زبوان فارسوی صوورت       در پژوهش حاضر تحلیل صوری و معنایی 

آید این است که فرایند مهبور در زبوان فارسوی از   میهای پژوهش حاضر برداده گرفت. آنچه از

که معوانی متعوددی را   خوردار است. این فرایند در زبان فارسی علوه براینتنوع بسیار باالیی بر

 های گوناگونی دارد. دربردارد به لحا  ساختاری نیه شکل



 اول شمارة ،تمشه سال                    مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                         72

های مکرر اسم، صات، قید، صوت و اسم صووت   در فرایند تکرار کامل ناافهوده مقولة واژه

 های مکورر بوه  باشد و معموال  با مقولة پایه متااوت است. در این فرایند برخی از واژهمی آوانام

اژة دیگور )همکورد( قورار    توانند معنای جدیدی را منتقل کنند، بلکه بایود در کنوار و  تنهایی نمی

گیرند تا بتوانند معنی جدیدی را القا کنند. در این الگوی تکرار هوی  فراینود آوایوی  واجوی در     

ای تغییراتوی را  های مکورر بوه لحوا  معنوایی و مقولوه     گیرد اما در برخی واژهپایه صورت نمی

ی عناصر تکرار نودارد و  کنیم و در برخی موارد نیه معنای واژة مکرر، ربری به معنامشاهده می

، که عولوه بور معنوای آشوکار و     ریشریش شود، مانندمعنایی کامل  جدید و متااوت ایجاد می

ذکور شود،    3شود. همانرور کوه در بخوش   شااف در بافت معنای مجازی نیه از آن استنباط می

-ة معنوایی موی  دهند، معنای حاصل از تکرار را نوعی افهودالگویی که اینکل  و زو  ارائه می

( که معنای حاصل از ترکیوب  ریشریش ها در زبان فارسی )ماننددانند، بنابراین در اینگونه واژه

-هی  مشابهتی به معنای اجهای تکرار ندارد و معنایی متااوت و جدید ایجاد گشته اسوت نموی  

وه بور افوهودة   تواند برای ارائة معنای حاصل از تکرار در زبان فارسی کافی باشد، بنابراین، عول 

اشواره شود کوه     3معنایی، باید معنای متااوت و جدید نیه به آن اضافه شود. همچنین در بخش 

هایی از یک ریشه قائل هستند که به لحا  واجی متاواوت  اینکل  و زو  به وجود تکواژگونه

اسا  در زبان فارسی  ای نیه از زبان سای ذکر شد. براینو به لحا  معنایی همسانند، که نمونه

ورو ، رُفتشود که دارای دو ستاک فعلی گذشته و حا  هستند، مانند هایی یافت مینیه نمونه
ها شاهد همسانی معنایی هسوتیم بوا   که در این نمونه وساز.وشو و ساختوسوز، شستسوخت

ن سوای در  وجود اینکه همسانی واجی بین عناصر برقرار نیست؛ با این تااوت که برخلف زبوا 

، بلکوه بوه   سوختسوختگیرند مانند زبان فارسی دو نسخه از یک ستاک در کنار هم قرار نمی

شوود. در الگووی تکورار کامول نواافهوده      های فعلی )گذشته و حا ( استااده موی صورت ستاک

شوماری، تودریج، توزیوع،    ساخت تکرار با توجه به پایه معنای تداوم، کثرت، شدت، تعدد و بی

هوای تکورار گواهی اوقوات     کند. در سواخت نظمی را تداعی میافهایش و آشاتگی و بیحالت، 

ها معنای افهایش و کاهش در مقایسه بوا پایوة   معانی در تقابل با همدیگر هستند، یعنی در نمونه

گونة یک نشوانة  ها به دلیل ارتباط مستقیم و عینی و تقلیدآواشود. اسم صوت  نامها درک میآن
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گوونگی و بسوط معنوایی    مصداق آن در جهان واقعیت، حاصل تعامل دو اصول تصوویر  زبانی و 

باشند، ولی در مجاورت هم یکوی از  ها هر دو جه  فاقد معنی میآواهستند. در اسم صوت   نام

که هر دوجه  بدون معنی هسوتند، اموا کول    ااو ااوو  شُرشُرکنند مانند مااهیم تکرار را القا می

باشود. در تکورار   موی « ناله و زاری»و « باران شدید»است و به ترتیب به معنای دار ترکیب معنی

افهاید و ماهوم اولیه را شدت  به بار معنایی آن می بهنبهن فعل امر، تکرار کامل یک عنصر مانند

بخشد و در واقع در این فرایند گستر  صوری با نوعی گستر  معنوایی هموراه اسوت. در    می

ای و هوای مکورر مخصووف سوبک محواوره     ناافهوده کاربرد برخوی از واژه  الگوی تکرار کامل

 عامیانة زبان فارسی است.

-اضافه و تکواژ میانی و تکورار پایوه واژه   در فرایند تکرار کامل افهوده با استااده از حروف

شود وجوود  شوند. یکی از مواردی که موجب تغییر در ساختار واجی میهای جدید ساخته می

میانی در تکرار است که معموال  یا نقشی ارتباطی در میان دو قسمت تکرار شوده دارد یوا   تکواژ 

هوا  ها و قیدها، صاتشود. این الگو بسیاری از اسمبه دلیل رعایت ضرورت واجی ظاهر     می

توانود تووالی، تقابول، توداوم،     دهد. معنای حاصل از ایون الگوو موی   را تحت تأثیر خود قرار می

نظمی و آشاتگی، شمولیت و فراگیری، شدت، تداخل، تنوع، ندرت، کثرت، اتصا ، بیافهایش، 

کنود. در ایون الگوو نیوه       تأکید، حالت، استمرار، تودریج، تصوغیر، تضوعیف و تحبیوب را بیوان      

کنند بلکوه بایود در کنوار    تنهایی معنای جدیدی را منتقل نمیهای مکرری وجود دارد که بهواژه

 سور بوه سور  مکرد( قرار گیرند تا بیانگر معنای جدیدی باشند مانند واژة مکرریک واژة دیگر )ه

شود. درایون فراینود نوه    که در زبان فارسی معنا و ماهوم اصرلحی از آن دریافت می گذاشتن،

تنها پایه ممکن است در برونداد تغییر معنایی پیدا کند، بلکه تکواژ دستوری نیه ممکن است در 

. ساختی کوه بوا   قافتاقاف ای پیدا کند مانندای متااوتی بیابد و یا معنای تازهحاصل ترکیب، معن

سازد کوه از    همراه است، تکواژ میانی یک سازة صرفی با یکی از عناصر میoو  –تکواژ میانی 

شوود؛ در ایون   بست اختیواری از آن یواد موی   نظر آوایی با عنصر او  همراه است و به عنوان پی

هوای مکورر کواربرد بوه     افهاید. در برخی واژهدستوری، معنایی را بر واژة مکرر میفرایند عنصر 

های این فرایند به لحوا  سواختاری و معنوایی    سبک عامیانه و گاهی مادرانه است. بررسی الگو
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ها موجب تغییور صوورت و معنوا در ایون فراینود اسوت.              دهد که نحوة ترکیب در الگونشان می
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