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تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی
چکیده
تکرار پدیدهای زبانی است که در دو نوع کامل و ناقص از سووی زبوانشناسوان بررسوی
شده است .این پژوهش ،به تحلیل صوری و معنایی فراینود تکورار کامول در زبوان فارسوی
میپردازد .در این راستا ،از دیدگاه هوای مرورد در ایون فراینود بوه ویوژه ایونکل

و زو

( )5005و ریگر ( )1111بهره بردهام .تکرار کامل ،از حیث صوری ،بوه دو نووع نواافهوده و
افهوده (میوانی و پایوانی) دسوته بنودی شوده اسوت .و از حیوث معنوایی ،ماواهیمی کوه در
ساختهای تکراری حاصل میشوند ،مدّنظر است .نتایج حاصل از این بررسی نشوان موی-
دهد که در برخی واژههای مکرر ،معنایی اصورلحی مجوازی ایجواد مویشوود کوه کوامل
متااوت با معنای عناصر تکرارشونده و مغایر با دیودگاه ایونکل

و زو اسوت .از حیوث

ویژگیهای معنایی ،ماهوم کثرت از بسامد باالیی برخوردار است .بررسی الگوها بوه لحوا
ساختار و معنا نشان میدهد که نحوة ترکیب در الگوها موجب تغییر صورت و معنا در این
فرایند میشود.
کلیدواژهها :تکرار کامل ،ترکیب ،ناافهوده ،معنای اصرلحی ،تحلیل صوری تکرار.
 .1مقدمه

تکرار پدیدهای زبانی است که در بارة آن مرالعاتی در زبانهوای گونواگون و در اواراو
نظریههای مختلف صورت گرفته است .در فرایند تکرار عنصری به پایه افهوده میشود که پایوه
در تعیین شکل آن نقشی اساسی دارد .در این شیوة واژهسازی تمام یا بخشی از پایوه در سومت
اپ یا راست و یا گاهی در وسط پایه تکرار میشود .بنابراین در زبوانهوای گونواگون فراینود
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تکرار کامل 1و یا تکرار ناقص 5پیشوندی ،پسوندی و میوانونودی وجوود دارد کوه در آن جوه
مکرر 3شکل ثابتی ندارد و برگرفته از شکل پایه است (اسپنسر13 :1111؛ تراسک .)114 :1111
زبانشناسان از مرالعة زبانهای دنیا به این نتیجه رسیدهاند که فرایند تکرار علوه بور انوواع
گوناگون معانی و مااهیم مختلای نیه دارد .به عنوان مثا  ،تکرار در برخی زبانهوا بورای اسوم-
سازی از فعل یا در تصریف فعل به کار میرود و ماهوم آینده ،حا کامل و غیره را نشان موی-
دهد (اسپنسر13 :1111و.)151-150
به طور کلی ،در زبان فارسی فرایند تکرار به دو مقولة اصلی تقسیم میشوود :فراینود تکورار
کامل و فرایند تکرار ناقص .هر گاه پایه بهطور کامل تکرار شود آن را تکرار کامل موینامنود ،و
اگر تنها بخشی از پایه تکرار شود تکرار ناقص نامیده میشود (شقاقی .)555 :1311
 .2پیشینة مطالعات

در این بخش به توضیح اجمالی مرالعاتی پرداخته میشود که تواکنون در خصووف فراینود
تکرار صورت گرفته است.
اغلب دستورنویسان ایرانی از جمله همایونفرخ ( ،)1331مشکور ( ،)1341نوبهوار (،)1315
انوری و گیوی ( )1310در مرالعة زبان فارسی فرایند تکرار را در قالب نووعی واژة مرکوب در
مقولة اسم ،صات ،قید ،صوت و اسم صوت بررسی کردهاند.
به اعتقاد همایونفرخ ( )1331صاات مرکب دوگانه یا تکراری صااتی هستند که از تکورار
دو اسم عام یا ایهی دیگر که پشت سر هم تکرار میشوند ساخته میشود مانند خمخم ،پوی -
پی ؛ گاهی بین آنها «به»« ،در» و یا «الف» الحاق میآورند مانند پیکربهپیکر ،سا بهسوا  ،پوی -
درپی  ،تودرتو ،رنگارنگ ،گوناگون و آنها را صات تاکیدی مینامند (همان.)411 :
اما برخی از دستورنویسان و زبوانشناسوان از جملوه انووری و گیووی (،)104-100 :1310
نوبهار ( ،)531-530 :1315کلباسی ( )11-71 :1311از ساختی موسوم به اتبواع کوه از ترکیوب
1 total reduplication
2 partial reduplication
3 reduplicant
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اسم یا صات با هموزنهای بیمعنی ساخته میشود و مهمل نام دارد یاد کردهاند که بوا فراینود
تکرار در ارتباط است .ذاکری ( )1311به بررسوی اتبواع در زبوان فارسوی پرداختوه اسوت؛ اموا
تعاریف و دستهبندیهای وی از اتباع منربق بر رویکرد زبانشناختی مشخصی نیست.
از دیگر مرالعاتی که تاکنون در بارة فرایند تکرار در زبان فارسی صورت گرفته ،پوژوهش-
های شقاقی ( )1311( ،)1371و ( )1311است که در این دو اثور اخیور

تغییراتوی نسوبت بوه

پژوهش پیشین وی بهاشم میخورد .وی معتقد است در اتباع ،وند دوگانی یا جه تکراری بوه
صورت پیشوند ،بیناوند و یا پسوند به کمک واژهبست  oیا بدون آن به واژة پایه افهوده شوده
و ماهوم و معنی واژه را تعمیم میدهد و یا بر آن تأکید میکنود ( .)50 :1371دسوتوریان سونتی
اتباع را در مواردی که طی آنها وند مکرر به کمک واژهبست  oبه واژة پایه افهوده مویشوود
به پیروی از دستور زبان عربی ترکیب عرای بهشمار مویآورنود .بنوابراین از ایون نظور شوقاقی
( )1371با آنها اختلفنظر دارد .وی با توجه به کاربرد این سواخت آن را سواخت اتبواعی یوا
دوگانه قلمداد میکند .همچنین ،به نظر وی اصرلد ساختهای اتباعی که دستورنویسان سنتی
به کار بردهاند نوعی تکرار ناقص بهشمار میرود .شقاقی ( )1311تکورار در زبوان فارسوی را از
حیث کامل و ناقص بودن بررسی کرده است ،و در با

ویژگیهای معنایی این سواخت انوین

اشاره میکند که ساخت تکرار در فارسی برای صوورتبنودی ماواهیمی اوون تأکیود ،شودت،
افهایش ،تداوم ،انبوهی و بیشماری یا جنس و قسم به کار میرود ،و گواهی عولوه بور معنوی
پایه ،مقوله را نیه تغییر میدهد .صاوی ( )1310به فرایند تکرار و نتایج حاصل از آن بوه عنووان
گونههای توازن اشاره میکند و مشخص میکند که تکرار میتواند در سرح آوایوی ،واژگوانی و
نحوی به دو گونة ناقص و کامل انجام شود و مجموعهای از صناعاتی را پدید آورد که با برونة
زبان مربوطند و اسبا

ایجاد نظم بهشمار میروند.

از آنجا که این مقاله به تحلیل صوری و معنایی تکرار در زبوان فارسوی اختصواف دارد ،در
ادامه به مرالعاتی که در موضوع مورد بحث ما صورت گرفته است ،میپردازیم.
راسخمهند ( )1311در مقالهای به ویژگیهای معنایی فرایند تکرار از حیوث ردهشوناختی در
فارسی پرداخته است .وی ابتدا به بررسی تکرار در مقولههای اسم ،صات ،قید و فعل در زبوان
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دیدگاه موراوایک ،1ریگر 5و کاجیتانی 3معنای تکرار را در اهوار

طبقة افهایش کمیت ،کاهش کمیت ،افهایش شودت و کواهش شودت بررسوی کورده و در پایوان بوا
نگاهی تربیقی دادههای زبان فارسی را با ارائة جدو مورد ارزیابی قرار داده است .مدرسوی ()1317
در بررسی فرایند تکرار ،به جنبة تأکیدی آن توجه کرده است .وی به تکرار از منظر معنویشناسوی و
نقش نحوی آن مینگرد و به توانایی تکرار در ساختواژة جدید اشارهای نمیکند .گلاام و قمشوهای
( )1311ویژگیهای معنایی دوگانساختهای زبان فارسی را در اواراو نظریوة تصوویرگوونگی
بررسی کردهاند و به طبقهبندی آنها بر اسا

ویژگی معناییشان و نشاندادن همگونی و مشوابهت-

های معنایی آنها با سایر زبانها پرداختهاند و همچنین از ارتباط میان دوگانسواختهوا بوا معوانی و
مااهیم آن در زبانهای مختلف بحث کردهاند .خانجان و علینژاد ( )1311بوه تحلیول ویژگویهوای
نحوی و معنایی فرایند مضاعفسازی کامل در زبان فارسی براسوا

نظریوة دوگوانسوازی صورفی

پرداختهاند .ایشان در توصیف و تبیین مضاعفسازی ساختواژی ،رویکرد تحلیلوی خوود را صورفا
به سرح واژه منحصر نمیکنند و واحدهای زبانی پیچیدهتر را نیه تحت پوشش قرار میدهنود .آنهوا
سرانجام به این نتیجه میرسند که برخی از الگوهای این فرایند از حیث ویژگیهوای معنوایی ،رو
تحلیلی الگوی دوگانسازی صرفی را به االش میکشند.
زبانشناسان غیرایرانی نیه فرایند تکرار را در زبانهای مختلف بورای بیوان ماواهیمی اوون
توزیع ،جمع ،تکرار ،استمرار و مانند اینها مورد بررسی قرار دادهاند .در اینجا به نمونههوایی از
کارکردهای تکرار کامل در زبانهای دنیا میپردازیم:
زبان زلتا

4

‘ هردو’

5

‘ بچههای مختلوف ’

زبان ماالی

bar bar
anak anak

⟶

‘ دو’

1.bar

⟶ ‘ بچوه’

2.anak

(کاتامبا و استونهام)110-115 :5007 7
1 Moravcsik
2 Regier
3 Kajitani
4 Zeltal
5 Malay
6 F.Katamba and J.Stonham
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این فرایند در برخی زبانها ماهوم تصادفی بودن عمول را در فعولهوا مویرسواند (راسول

1

101 :1111؛ کاتامبا و استونهام :)111 :5007
زبان تویی

5

bu bu

‘ از اند جا شکستن’

⟶ ‘ شکستن’

3. bu

تکرار در مقولة دیگری اون اسم ،ماهوم «هور» و «هموه» را دربوردارد (کاتامبوا و اسوتونهام
:)111 :5007
زبان ماندرین

3

‘ هر کس’

ren ren

⟶

‘ انسان ’

4. ren

نمونة دیگری نیه در زبان اوستایی وجود داشته است که از تکرار ریشه ،موادة تشودیدی یوا
تکراری میساخته اند (ابوالقاسمی :)151 :1315
زبان اوستایی

‘ پاره پاره کردن ،دریدن ’

dar dar

⟶

‘ پاره کردن’

5. dar

 .3فرایند تکرار کامل

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
میشود .تکرار کامل ناافهوده فقط با تکرار پایه ساخته میشوود ،در حوالی کوه در تکورار کامول
افهوده علوه بر دو پایه مکرر ،تکواژی دستوری نیه در ساخت حضور دارد که در میان دو پایه
و یا پس از پایة دوم قرار میگیرد (شقاقی .)11 :1311موراوایوک ( )1111ایون نووع تکورار را
برای معنایی اون افهایش ،کاهش و جمع و مانند آن به کار میبرد .بلومایلد )1131( 4به ابعواد
گوناگون تکرار اشاره میکند و مینویسد صورت تکرار شده ممکن است به شویوههوای قابول
پیش بینی با کلمة زیر سواختی تاواوت آوایوی داشوته باشود .بوه اعتقواد کووونبر  )5003( 5در
ساختهای حاصل از تکرار نحوی دو واژه یکسان ولی مستقلاند در حالی که دوگوانسواخت
کامل واژهای واحد است که دارای دو جه یکسان ولی غیرمستقل است (همان .)5 :بوه عقیودة
1 K.Russell
2 Twi
3 Mandarin
4 Bloomfield
5 Kouwenberg
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بائر )55 :1111( 1تکرار در میان زبانها ،بسیار رایجتر از دیگر انواع وندافهایی است .وی معتقد
است اگر تمام پایه تکرار شود ،تکرار شبیه ترکیب 5خواهد شد .و به این موضوع اشاره میکنود
که تکرار معموال به صورت تصویرگونه 3به کار میرود ،یعنی صورت واژه بوه نووعی بوازنمود
معنای آن است (صص 55 .و  .)57بر این اسا  ،تکرار اغلب برای بیان شدت ،جمع و تکورار
به کار میرود.
موراوایک ( )311-317 :1111معتقد است تکرار در زبانهوای گونواگون معوانی مشوابهی دارد.
وی در خصوف ویژگیهای معنایی تکرار دو نکتة کلی را مررد میکنود :نخسوت ایونکوه معنوای
ساخت مکرر معموال همان معنای سواخت غیرمکورر بوه عولوة معناهوای دیگور اسوت؛ دوم اینکوه
ساختهای مکرر در زبانهای مختلف برخی معانی را به دست میدهند که گاهی اوقوات در تقابول
با یکدیگر قرار دارند؛ بهعنوان مثا  ،کواکنمایی 4در تقابل با بهر نمایی 5قرار میگیرد.
در ارتباط با فرایند تکرار دو رویکرد عمده در یک سازة مکرر به اشم میخوورد :رویکورد
کپیبرداری واجی 7و تکرار مشخصههای صرفی -معنایی 1که به نظریة تکرار صورفی 1معوروف
است .رویکرد نخست از طرف مارانته )1115( 1معرفی شده است کوه اساسوا فراینودی واجوی
است که مشخصهها و سازههای وزنی را کپی میکند؛ اما رویکورد دوم کوه توسوط ایونکل

و

زو ( ) 5005مررد گردیده است ،رویکردی صرفی است که در آن دستور زبان دو گروه کامل
مشابه از مشخصههای انتهاعی نحوی معنایی را به صورت مستقل نشوان مویدهود .در واقوع از
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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ادعای اصلی نظریة تکرار صرفی این است که دوگانسوازی زموانی صوورت مویگیورد کوه
صرف دوبار به یک سازة زبانی مشخص با ویژگیهای معنوایی معوین نیازمنود باشود کوه البتوه
احتما تغییرات واجی در یک یا هر دو سازة مورد نظر مجاز است.
الگویی که اینکل

و زو در دوگانسازی ساختواژی ارائه مویدهنود عبوارت اسوت از:

«مجموعة مشخصههای معنایی درونداد بهاضافة نوعی افهودة معنایی» (همان.)1-7 :
اینکل

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

برگرفتن دادههایی از زبانهای مختلف وجود تکواژگونههوایی از یوک ریشوه را کوه از لحوا
واجی متااوت ،ولی به لحا معنایی همسان هستند ،پیشبینی میکنند (همان .)10-1 :بوه مثوا
زیر به نقل از اینکل

و زو از زبان سای 1توجه کنید:

‘آنها همه خواهند افتاد’

3pl.FUT- fall2 – fall1

amol2 – omol1

همانرور که مشاهده میشود در این زبان ،ریشة فعلی به دو شکل مختلف ظواهر مویشوود:
ستاک 1و ستاک5؛ اگر در بافتی که تکرار در آن صورت میگیرد او ستاک 1به کار رود ،ستاک
مذکور دو بار ظاهر میشود ،اما اگر او ستاک 5استااده شود به صورت ستاک 5سوتاک 1ظواهر
میشود که در این زبان تقدم ستاک دوم فعل رعایت شوده اسوت .در نمونوة فووق نیوه عناصور
تکرار ،ستاکهای 5و  1هستند که از همسانی معنایی برخوردارند نه همسانی واجی.
ریگر ( )1111ویژگیهای صوری -معنایی تکرار را مورد بررسی قرار داده است .وی معتقد
است تکرار در زبانهای مختلف اغلب منعکس کنندة مااهیمی اون کاهش ،بینظموی ،تحقیور،
جمع ،شدت ،کودکانه بودن ،محبت ،تداوم و تکمیل است .ریگر این مااهیم به ظواهر متنواقض
را حاصل عملکرد دو عامل تصویرگونگی و گستر

معنایی میداند .به نظر وی مکورر بوودن،

جمع و کودکانه بودن سه معنی ماهوم اصلی هستند که بور اسوا
پیشبینی است و معانی دیگر حاصل عملکرد گستر

اصول تصوویرگونگی قابول

معنوایی اسوت کوه از سوه معنوای اولیوه

حاصل میشود .برای نمونه جمع از حیث معنایی میتواند به گستر

یا پراکندگی و شودت ،و

کودکانه بودن به دلبستگی و کواک بودن ،و مکرر بودن به تداوم بسط پیدا کند .ریگر ()1111
1 sye
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در ارتباط با ساخت های تکراری و معنای کودکانگی به این نکته اشاره مویکنود کوه در اغلوب
زبانها گویشوران هنگام صحبت با کودکان از ساخت تکرار استااده میکنند مانند :نینی (بچّه)
و قاقا (خوراکی) .و همچنین کودکان مراحل اولیة فراگیری زبان را با ساخت مکرر آغواز موی-
کنند .وی با استناد به این دو نکته بوه ایون نتیجوه مویرسود کوه رابروة میوان تکورار و ماهووم
کودکانهبودن طبیعی و تصویرگونه است و به این موضوع میپردازد که ساختهای تکوراری در
زبووانهووای گونوواگون موویتواننوود بووا بوویش از یووک مقولووة معنووایی و تووداخل معنووایی موونعکس
شوند.
پژوهش حاضر صرفا به «فرایند تکرار کامل» در زبان فارسی در دو زیرمقولة «تکورار کامول
ناافهوده» و «تکرار کامل افهوده» بر اسا

طبقهبندی شقاقی ( 1311و  )1311مویپوردازد .ابتودا

کلیة تکرارهای کامل به همراه معانی و ساختهای آن گردآوری شد و به لحا ساختار و معنوا
مورد بررسی قرار گرفت .دادههای این پژوهش قریب به  500واژه از گاتگوی روزمرة موردم و
آثار موجود در حوزة صرف زبان فارسی بوه ویوژه شوقاقی (1311و  )1311و کلباسوی ()1311
استخراج و به دو گروه تکرار کامل ناافهوده و تکرار کامل افهوده (میانی و پایوانی) دسوتهبنودی
شد .پس از گردآوری و دستهبندی واژههای مکورر ،تموامی آنهوا در فرهنوگ معوین (،)1315
فرهنگ بهر

سخن ( )1311و فرهنگ فارسی عامیانه ( )1311بازبینی شدند تا مقوله و معنوای

آنها بهتر درک شود و بتوان آنها را به شکل صحیحتری دستهبندی کرد .آنچه در این پوژوهش
به عنوان پرسش مررد است اینکه :الگوهای تکرار اگونه موجب تغییر صووری و معنوایی در
فرایند تکرار میشوند؟ فرض تحقیق بر این است که در الگوهای تکرار نحوة ترکیب این الگو-
ها موجب تغییر صورت و معنا در فرایند تکرار مویشوود .ایون پوژوهش بوه رو

توصویای-

تحلیلی ارائه میگردد .اگونگی بررسی و ارزیابی این فرایند را در دیدگاههای مررد از سووی
بائر ( ،)1111موراوایک ( ،)1111اینکل

و زو ( )5005و ریگر ( )1111میتووان ملحظوه

کرد .در این پژوهش از دستاوردهای نظریههای مذکور بوه ویوژه ریگور ( )1111و ایونکل
زو ( )5005استااده شده است.

و

سال هشتم ،شمارة اول

تحلیل صوری و معنایی فرایند ...

3

 .4تحلیل دادهها
 .1 .4فرایند تکرار کامل

تکرار کامل به گروهی از کلمات مرکب گاته میشود که از تکرار یک پایه یا با افهودن یک
تکواژ دستوری (آزاد یا وابسته) ساخته میشود .واژههایی را که در زبان فارسی با فرایند تکورار
کامل ساخته میشوند میتوان به انواع ناافهوده و افهوده تقسیم کرد (شقاقی.)11 :1311
 .1 .1 .4تکرار کامل ناافزوده

این فرایند تنها با تکرار کامل پایه صورت میگیرد و مجموعه واژههایی که با فراینود تکورار
کامل ناافهوده ساخته میشوند به مقولههای متااوتی مانند اسم ،صات ،قید ،صوت ،اسم صوت
نام آوا ،گروه و جمله تعلق دارند؛ به طور کلی این فرایند در زبان فارسی مااهیم شدت ،تأکیود،
افهایش ،انبوهی ،تداوم و بیشماری یا جنس و قسم را به پایه میافهاید و گاهی علوه بر تغییور
معنی پایه ،مقولة آن را نیه تغییر میدهد (شقاقی.)555 :1311
( )1تکرار اسم

نمونههایی از تکرار اسم عبارتند از:
پلهپله ،تکّهتکّه ،دستهدسته ،ریشریش ،سوسو ،حلواحلوا ،جیغجیغ ،د د  ،هوارهوار ،مور-
مور ،گلگل ،قررهقرره ،خا خا  ،مشتمشت.
برخی از این واژههای مکرر بهتنهایی نمیتوانند معنای جدیدی را منتقل کنند .بلکه میباید
در کنار یک واژة دیگر (همکرد) قرار گیرند تا بتوانند معنای جدیودی را القوا کننود و بتووان در

برابر آنها مترادفوی معنوایی گنجانود .انانکوه در فرهنوگ سوخن ( ،)1311واژههوای سوسوو،
حلواحلوا ،جیغجیغ ،د د  ،هوارهوار ،مورمور و دیگر واژه هایی از این قبیل که با همکردهوای
«زدن»« ،کردن» و «شدن» به کار میروند ،اسم مصدر هسوتند (کوه همکورد آنهوا حوذف شوده
است) .از آنجا که در اینجا هم مقولة واژة مکرر و هم مقولة پایه به تنهایی مدّ نظر بووده اسوت،
آنها ذیل گروه اسم قرار داده شدهاند.
در این الگوی تکرار هی فرایند آوایی واجی در پایه صورت نمیگیرد اما در برخوی واژه-
های مکرر به لحا معنایی و مقولهای تغییراتی را مشاهده میکنیم .در بعضی موارد نیوه معنوای
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واژة مکرر ،ربری به معنای عناصر تکرار ندارد و معنایی کوامل جدیود و متاواوت ایجواد شوده
است .به عنوان مثا  ،در واژة مکرر ریشریش مقولة پایه از اسم به صوات مرکوب تغییور یافتوه
است و از نظر معنایی نیه ،با توجه به کاربرد آن در بافتی که به کار میبریم متااوت است؛ برای
نمونه در جملة «سر آستین کتش رفته بود و پارگی آن ریشریش شده بود و توی اشوم موی-
زد( ».فرهنگ فارسی عامیانه  ،1311ج .)100-111 :5در این جمله واژة ریوشریوش بوه معنوی
تارهایی است که بر اثر فرسودگی یا پارگی آویهان باشد .بنابراین معنای ترکیب کامل آشوکار و

شااف است .اما واژة ریشریش در جملة «اشک میریخت مثل ابر بهار ،مون دلوم ریوشریوش
میشد» (همان) به معنی مجرود ،پارهپاره و شرحهشرحه است که در بافت معنوایی مجوازی از
آن استنباط میشود .در این الگو ،مقولة پایه اسم ومقولة واژههای مکرر با توجه به بافوت کولم
اسم ،صات و قید ه ستند و ساخت تکرار با توجه به پایه ،معنای تداوم ،کثرت ،شدت ،تعودد و
بیشماری ،تدریج و توزیع را القا میکند.
( )2تکرار صفت

نمونههایی از تکرار صات به شرد زیر است:
پارهپاره ،ریهریه ،پرسانپرسان ،یکیک ،گرمگرم ،دستیدستی ،بریدهبریده ،بلندبلنود ،گنوده-
گنده ،تیهتیه ،تازهتازه.
دراین قاعدة تکرار ،مقولة پایه صات و حاصول ترکیوب ،قیود یوا صوات مرکوب اسوت کوه در
مجاورت هم قرار میگیرند و با کنارهمگذاشتنِ پایهها ماهوم و معنای حالت ،تدریجیبودن ،شودت،
تداوم و افهایش در واژههای مکرر مشاهده میشود و گاهی علوه بر تغییر معنی پایه ،مقولوة آن نیوه

تغییر میکند .در این الگو نیه همانند الگوی قبلی ،برخی از واژههای مکرر ماننود پوارهپواره و بریوده-
بریده با توجه به کاربردشان در جمله ممکن است معنایی مجازی از آنها استنباط شود.
( )3تکرار قید

نمونههایی از کاربرد قید تکرار عبارتاند از:
آهستهآهسته ،یوا یوا  ،لرزانلرزان ،گریانگریان ،خندانخندان ،تندتند ،کمکم.
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در این ساختها ،معنای ترکیب اغلب بیان حالت و کیایت عمل و تداوم را مونعکس موی-
کند .در واقع عمل یا حالتِ تکرا شده لحظهای نبوده بلکه تداومی و زمانبر است .در سواخت-
های تکرار گاهی اوقات معانی در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند .بهعنوان مثا  ،در نمونههوای

تندتند ،گریانگریان و خندانخندان افهایش شدت و در نمونههای آهستهآهسته و یووا یووا
کاهش شدت تداعی میشود ،که در این نمونهها معنای افهایش و کاهش در پیوند با پایة آنهوا
درک میشود .در واقع این یافته مؤید دیدگاه موراوایک ( )1111است کوه پیشوتر در بخوش3
ذکر شد .در این الگو مقولة پایه اغلب صات مشترک با قید است و محصوو ایون فراینود قیود
مرکب است.
( )4تکرار صوت  /شبه جمله

مصادیق تکرار صوت انین است:
آخآخ ،بهبه ،وایوای ،هیهی ،اهاه.
این واژههای مکرر محصو ترکیب صوت مرکب است که معنی و ماهوم آن اغلوب بورای
بیان کیایت حاالت روحی و روانی فرد بهکار میرود .عمادافشار ( )510-501 :1315مینویسد:
اون اصوات ماهومی شبیه به ماهوم جمله دارند ،آنها را «شبهجمله» نیه مینامنود .بوه عبوارتی
اصوات معموال کار فعل یا جمله را انجام میدهند بدون آنکوه شوکل ظواهری آنهوا را داشوته
باشند .وی ،همچنین ،برخلف نظر برخی از دستورنویسان ،صداهایی را که به تقلیود ازطبیعوت
ساخته میشوند و بیانگر صدای اشیا یا حیوانات هستند صوت نمیداننود و ترکیبواتی از قبیول
عوعو ،تقتق ،میومیو و اکاااک را اسمهایی میداند که برای صداهای گونواگون وضوع شوده
است که متعاقبا به آن میپردازیم .وی فقط واژههایی را صوت میداند کوه بورای بیوان حواالت
روحی گوینده و نویسنده به کار میروند.
( )5تکرار اسم صوت /نامآوا

نمونههای این تکرار به شرد زیر است:
پ پ  ،پیفپیف ،جلنگجلنگ ،جیرجیر ،پلقپلق ،شُرشُر ،پِتپِت ،وزوز ،گُرگُر ،هُرهُر،تُلوب-
تُلب ،ااوااو .حاصل ترکیب این فرایند اسم مرکب است که ماهووم توداوم ،افوهایش ،تکورار،
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شدت و تدریجیبودن را القا میکند .اسم صوت نامآواهوا بوه دلیول ارتبواط مسوتقیم ،عینوی و
تقلیدگونة ی ک نشانة زبانی و مصداق یا مرجع آن در جهان واقعیت ،حاصلی از تعامل دو اصول
تصویرگونگی و بسط معنایی هستند ،زیرا ساختار این عناصر اغلب از تکرار اصوات طبیعت یوا
حیوانات ساخته میشود (شریای .)171 :1315 ،در این الگو هر دو جه به تنهایی فاقود معنوی

هستند ،ولی در مجاورت هم دیگر یکی از مااهیم تکرار را منتقل میکنند ،مانند شرشر و اواو-
ااو که هر دو جه بدون معنی هستند ،اما کل ترکیب معنادار است و به ترتیب به معنای «باران
شدید» و «ناله و زاری» است و کاربرد برخی از واژههای مکرر مخصوف سوبک محواورهای و
عامیانة زبان فارسی است.
( )6تکرار فعل امر

مواردی از این نوع تکرار در فهرست زیر آمده است:
بگیربگیر ،بچا بچا  ،بروبرو ،بکشبکش ،بهنبهن.
عناصر این فرایند فقط افعا مارد در وجه امری را دربرمیگیرد .این فرایند همانند برخی از
الگوهای دیگر از زایایی باالیی برخوردار است و این ساخت را برای نشوان دادن دفعوات زیواد
انجام فعلی که تحت فرایند تکرار قرار میگیرد استااده میکنند .بوه عبوارتی مویتووان آن را در
مورد افعا مختلف به کار برد و واژههای ترکیبی جدیدی ساخت .حاصل ایون ترکیوب اسوم
مرکب است و ماهوم و معنای تکرار توالی و شدت را القا میکند .تکرار کامل یوک عنصور ،بوه
بار معنایی آن افهوده و ماهوم اولیة آن را شدت مویبخشود .نهایوت تصوویرگونگی در کلموات
مکرر به این صورت است که تکرار لاظ بهطور مستقیم تکرار یک عمل یا حالوت را در جهوان
برون زبانی نشان میدهد .در این فرایند گستر

صوری با نوعی گستر

معنایی همراه اسوت.

به عنوان مثا  ،کلمة بهن (فعل امر از مصودر زدن) بوا تکورار آن بوهنبوهن در صوورت و معنوا
متااوت است و به معنای درگیری و کتککاری به کار رفته و ماهوم اصرلحی پیدا کرده است.
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( )7تکرارگروه

نمونههای این تکرار عبارتند از:
پاوراینپاوراین ،نوکپانوکپا ،درهمبرهم ،کورما کورما  ،گلچینگلچین.
کاربرد اغلب ترکیبات این فرایند در زبان فارسی عامیانوه اسوت و مقولوة دسوتوری آن قیود
مرکب است و ماهوم تدریج ،آشاتگی و بینظمی را بیان میکند.
( )8تکرار جمله

مواردی از اینگونه تکرار در زیر آمده است:
اهکنماهکنم ،منممنم.
این الگوی تکرار میتواند نقش جملة کامل را ایاوا کنود ماننود :مون اوه کونم .همچنوین،

هنگامیکه به صورت تکرار ظاهر میشود ،نقش مرتبة پایینتر را بر عهده میگیرد ماننود :اوه-
کنماهکنم و منممنم که در این الگو نقش اسم را پذیرفتهاند .این ترکیبها وقتی در قالب جمله
به کار میروند معنای مجازی خواهند داشت.
 .2 .4فرایند تکرار کامل افزوده

در فرایند تکرار کامل افهوده علوه بر دو پایة مکرر ،تکواژی دستوری در سواخت حضوور
دارد که در جایگاه میان دو پایه یا پس از پایة دوم قرار گرفته است .بوا توجوه بوه جایگواه ایون
تکواژ دستوری ،فرایند تکرار کامل افهوده را میتوان به انواع میوانی و پایوانی تقسویم کورد .در
صورتیکه تکواژ دستوری پس از پایه قرار گیرد و صورت مکرر بعد از آن بیایود ،آن را فراینود
تکرار کامل افهودة میانی مینامیم .در فرایند تکرار کامل افهودة میانی با اسوتااده از حورفهوای
اضافة « به  ،در ،تو ،تا» ،تکواژ میانی «–و « ،» o-مَ  » maنهوی« ،از « ،» azنَ  » naناوی و
تکرار پایه ،واژه های جدید ساخته میشوند.
اما در فرایند تکرار کامل افهودة پایانی صورت مکرر بلفاصله پس از پایه قورار مویگیورد و
وند اشتقاقی به کلمة مکرر متصل میشود .پسوندهایی که در ساخت انوین واژههوایی اسوتااده
شودهانود ،عبوارتانوود از-« :انَ- ،کَ-،کوی-،او-،ی-،ووه» کوه بووه پایوة دوم افوهوده مویشوووند
(شقاقی 557 :1311و .)551
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یکی از مواردی که موجب تغییر در ساختار واجی یک یا هور دو عنصور مویشوود ،وجوود
تکواژ میانی در تکرار است که معموال یا نقش ارتباط دهنده در میان دو قسمت تکرارشوده دارد
یا به دلیل رعایت ضرورت واجی موجود در ساخت تکرار که خاف آن زبان است ظاهر موی-
شود (اینکل

و زو .)34-35 :5005

 .1 .2 .4فرایند تکرار کامل افزودة میانی
( )1همراه با تکواژ میانی «به»/be/

نمونههای آن عبارتند از:
دقیقهبهدقیقه ،بغلبهبغل ،لنگهبهلنگه ،حرفبهحرف ،البهال ،جوابوهجوا ،روزبوهروز ،روبوهرو،
لحظهبهلحظه ،ساعتبهساعت ،سا بهسا  ،نسلبهنسل ،تنبهتن ،سربهسر ،رنگبهرنگ.
این ساخت نسبتا زایاست و میتواند بسیاری از اسمها ،صاتها و قیدها را تحت تأثیر خود
قرار دهد .معنای حاصل از این الگو میتواند توالی ،تقابل ،تداوم ،تداخل ،تنوع و ندرت را بیان
کند .در این الگو نیه واژههای مکرری وجود دارند که به تنهایی معنای جدیدی را منتقل نموی-
کنند بلکه باید در کنار یک واژة دیگر (همکرد) قرار گیرند تا بیانگر معنای جدید باشوند ماننود
واژههای مکرر حرفبهحرف ،سربهسر و تنبهتن که به ترتیب با همکردهای «شدن ،گذاشوتن و
کووردن» ظوواهر موویشوووند و ایوون ترکیووبهووا در زبووان فارسووی معنووای اصوورلحی و مجووازی
مییابند.
( )2همراه با تکواژ میانی «در»/dar/

نمونههای آن انین است:
شکندرشکن ،پیدرپی ،تودرتو ،پی درپی  ،دستدردسوت ،رودررو ،صوفدرصوف ،نسول-
درنسل.
در این الگو واژههای مکرر معموال در مقولههای صات و قید مرکب ظواهر مویشووند و از
منظر معنایی میتوان گات اغلب واژههوای سواخته شوده از راه تکورار ماهووم تووالی ،کثورت،
تداخل ،اتصا و تقابل را منعکس میکنند .در این گروه گاهی حرف اضافة «در» جای خوود را

به حرف اضافة «اندر» میدهد مانند نسلدرنسل

نسلاندرنسل .در این واژههای مکورر تکوواژ
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دستوری «اندر» به لحا درزمانی معواد واژة همهموانی «در» بووده اسوت .واژة مکورر شوکن-
درشکن بیشتر در گونة ادبی زبان فارسی دیده میشود.
( )3همراه با تکواژ میانی «تو »/tu/

مصادیق آن به شرد زیر اند:
حرفتوحرف ،اشمتواشم ،شاختوشاخ ،شیرتوشیر ،خرتوخر.
در این الگوی تکرار واژة مکرر شیرتوشیر و خرتوخر هردو به معنی بینظمی و آشواتگی و

هرجومرج است اما کاربرد آن در محیطهای مختلف متااوت است .مثل واژة مکرر شویرتوشویر
مؤدبانهتر است .از این رو بیشتر در موقعیتهای رسمی کاربرد دارد .در واقع میتوان از این دو
ترکیب ماهوم اصرلحی و مجازی استنباط کرد .این ترکیبها اغلب در مقولههای اسم ،صوات
و قید ظاهر میشوند و معنا و ماهوم تداخل ،تقابل ،بینظمی و آشاتگی را منعکس مویسوازند.
دراین ترکیبها گاهی حرف اضافة «تو» میتواند جای خود را به حرف اضوافة «در» بدهود کوه
در نوشتار و گاتار رسمی به کار میرود.
( )4همراه با تکواژ میانی «تا»/ta/

نمونههای آن عبارتند از:
دورتادور ،قافتاقاف ،سرتاسر ،سا تاسا  ،شبتاشب.
در این ترکیبها تکرار اسم با تکواژ میانی «تا» در نقش قیدی ظاهر شده است و کواربرد آن
اغلب در ماهوم کثرت ،تداوم ،شمولیت و فراگیری و ندرت به کار میرود .برخی از ایون واژه-
های مکرر مانند قافتاقاف در زبان فارسی معنای مجازی پیدا کردهاند کوه بوا معنوای اولیوة آن
متااوت است .به این ترتیب نه تنها پایه ممکن است در برونداد تغییر معنایی پیودا کنود ،بلکوه
تکواژ دستوری نیه ممکن است در حاصل ترکیب معنای متااوتی بیابد و یا معنای توازهای پیودا
کند.
( )5همراه با تکواژ میانی «-و»/-o/

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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در این نوع از واژههای مکرر ،اغلب نامآواها و اصوات به طور گسترده شرکت میکننود واز
این ساختها ماهوم شدت ،کثرت ،توالی و تأکید برپایه برداشت میشود .مقولوهای کوه تحوت
عملکرد این فرایند قرار میگیرد در نقش قید و اسم به کار میرود .در این الگو نیه در برخی از
واژهها مانند هنّ(و)هن با استااده از همکرد ،معنای مجازی دریافت مویشوود .بوه عنووان مثوا
هنّوهن کردن ماهوم کنایی خستگی مارط را بیان میکند.
آنچه این ساخت را از دیگر ساختهای تکرار کامل افهودة میانی متمایه میسازد این اسوت
که در این الگو ،تکواژ میانی «– و  » oبا یکی از عناصر سازهای صرفی مویسوازد کوه از نظور
آوایی با عنصر او همراه است و با عنوان پیبست اختیاری ازآن یاد میشود.
( )6همراه با تکواژ میانی «مَ  »/ma/نهی

در این ترکیب ها تکرار فعل امر ساده ،یکی مثبت و دیگری منای (به همراه تکواژ میوانی «مَ
 )» maدر نقش اسم ظاهر میشوند مانند کشمکش ،کنمکن و کواربرد آن در ماهووم تقابول و
امرونهی است .در این الگو فقط دو ترکیب یافت شد.
( )7همراه با تکواژ میانی «از »/az/

نمونههای آن عبارتست از:
بندازبند ،قدمازقدم ،لبازلب ،یکیازیکی.
این واژهها نیه در مقولة تکرار قابل بررسی هستند اما به تنهوایی معنوای جدیودی را منتقول
نمیکنند و در عبارتهای فعلی در نقش عناصر همراه فعل ظاهر میشوند؛ مانند بندازبند کسوی
گشودن ،قدمازقدم برداشتن ،لبازلب گشودن ،یکیازیکوی بهتور بوودن .در ایون الگوو حاصول
ترکیب ،اسم مرکب یا قید است.
( )8همراه با تکواژ میانی «نَ »/na/نفی

مصادیق آن اینگونه است:
پختهنپخته ،جویدهنجویده ،بریدهنبریده ،رفتوهنرفتوه ،گاتوهنگاتوه ،شسوتهنشسوته ،خواسوته-
نخواسته ،دیدهندیده ،جوشیدهنجوشیده ،رسیدهنرسیده.
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در این الگو عناصر تکرار به صورت مثبت و منای که پایة تکرار در آنهوا صوات ماعوولی
است به همراه تکواژ میانی «نَ  » naدر نقش قید وصای واقع شده اسوت کوه ماهووم و معنوای
تقابل را منتقل می کند.
همانرور که پیشتر ذکر شد انانچه تکواژ مورد نظر بین پایوه و عنصور مکورر واقوع شوود،
فرایند مربوط را تکرار کامل افهودة میانی مینامیم؛ اما در صورتی که عنصر مکورر بعود از پایوه
قرار گیرد و برون داد به یک تکواژ اشتقاقی ختم شود ،این فرایند را تکرار کامل افوهودة پایوانی
مینامیم که در بخش بعدی به آن میپردازیم.
 .2 .2 .4فرایند تکرار کامل افزودة پایانی
( )1همراه باپسوند «–ان»/-an/

نمونههای آن عبارتند از:
خندخندان ،کشکشان ،لنگلنگان ،ناوناوان ،غژغژان ،ارخارخان ،لرزلرزان.
در ایون فراینوود پووس از واژة مکوورر پسوووند « -ان» افوهوده شووده کووه در نمونووههووای فوووق
نشاندهندة حالت است .معموال کلماتی که « -ان» صات فاعلی یا حالوت دارنود در نقوش قیود
حالت به کار میروند .در این الگو نیه اغلب یک ستاک حا و یک صات حالیوه بوه جوای دو
صات حالیه به کار رفته است .این ترکیبها برای بیان ماهوم حالت ،توالی و اسوتمرار بوه کوار
میروند و حاصل ترکیب قید حالت است.
در دستور نامة مشکور ( )35 :1341آمده است« :در صاات حالیه مختوم به « -ان» هور گواه

صات مکرر شود غالبا علمت صات او را حذف کنند ».مانند لرزلرزان ،خندخنودان وپور -
پرسان که در اصل لرزانلرزان ،خندانخندان و پرسانپرسان بوده است.
( )2همراه با پسوند « َ–ک»/-ak/

تعدادی از رخدادهای آن عبارتند از:
خو خوشک ،نرمنرمک ،بادبادک ،غلغلک ،غارغارک ،روروک ،جیرجیرک ،نمنمک.
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در این فرایند عنصر مکرر بعد از پایه به یک تکواژ اشتقاقی خوتم شوده اسوت کوه معنوایی
خاف بر واژة مکرر افهوده است .مقولة حاصل از این فرایند اسم و قید است که معموال ماهوم
و معنای تصغیر ،تدریج و تضعیف دریافت میشود.
( )3همراه با پسوند « َ– کی»/aki/
مصادیق آن چنین است:

راستراستکی ،هو هولکی ،سُرسُرکی ،زورزورکی ،غلغلکی ،زیرزیرکی.
کاربرد واژة مکرر راستراستکی در گونة رسمی زبان فارسی است که در گونوة محواورهای
زبان فارسی ،تلاظ این واژة مکرر به صورت را راسکی اسوت .هموانطوور کوه مویدانویم در
محاوره اغلب ،واجهای دندانی  tو  dاز پایان خوشة همخوانی حذف مویشووند و صوورت

را

 rasدر محاورة درونداد فرایند ،تکرار میشود .در این الگو علوه بر تکرار کامول پایوه،

معنای عنصر دستوری « َ -کی» نیه به معنای واژة مکرر افهوده میشود .مانند راستراستکی کوه
به معنی حقیقی و واقعی است .به طور کلی در این الگو واژههای مکرر منحصر به سبک گاتوار
محاورهای زبان فارسی است به این دلیل که برونداد این فرایند در موقعیت های رسومی زبوان
قابل استااده نیست بلکه مخصوف سوبک محواورهای و عامیانوة زبوان فارسوی اسوت .حاصول
ترکیب در این فرایند قید و صات مرکب است و بیان حالت از آنها دریافت میشود.
( )4همراه با پسوند «– و»/u/

نمونههای آن عبارتند از:
پخپخو ،1لقلقو ،هافهافو ،نقنقو ،زقزقو ،غرغرو ،جیغجیغو.
دراین فرایند همزمان با تکرار پایه ،پسوند – و  uبه واژة مکرر اضافه شده اسوت کوه ایون
عنصر دستوری ،معنایی را بر واژة مکرر میافهایود؛ بوه عنووان مثوا واژة غور در تکورار کامول
ناافهوده تبدیل به واژة مکرر غرغر میشود اما در تکرار کامل افوهودة پایوانی معنوای پسووند –
و  uبه آن افهوده شده و به معنی صوات فواعلی بوه کوار مویرود( .یعنوی آنکوه بورای اظهوار
 1پخ پخو (غلغلک) (اسم) :به خنده آوردن کسی با تحریک زیر بغل یا شکمش؛ پخلواه ،غلغلک( .فرهنگ معین ،1315
ج.)105 :1
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ناخشنودی بسیار غرغر میکند( ).فرهنگ معین  ،1315ج .)5405 :5مقولة واژههوای مکورر کوه
تحت عملکرد این فرایند قرار میگیرند صات و گاهی نیه اسم مرکب است و ماهووم کثورت و
توالی را میرسانند .این الگو نیه مانند الگوی شمارة ( )3در بخش ( )5-5-4در سبک محواوره-
ای و عامیانة زبان فارسی به کار میرود.
( )5همراه با پسوند «– ی»/i/

برخی از مصادیق آن انین است:
خا خالی ،خطخری ،الالی ،کُرکُری ،فرفری ،هُرهُری ،سَرسَری ،شُلشُلی ،نازنازی ،نمنمی.

کاربرد ترکیبهای این فرایند به سبک عامیانه و گواهی مادرانوه اسوت .بوه عنووان مثوا در
ساخت واژة مکرر نازنازی نوعی گرایش به زبان مادرانه مشاهده و از آن بیشتر معنوای تحبیوب
دریافت می شود و در این ساخت معنای ترکیب اغلب برای بیان کیایت عمل و تحبیب و تداوم
است و مقولة واژههای مکرر معموال صات نسبی وقید است.
( )6همراه با پسوند «– ه»/-e/

نمونههای آن عبارتند از:
فشاشه ،اهچهه ،غلغله ،سُرسُره ،جغجغه ،غرغره ،قهقهه ،وروره.

واژههایی که در این الگو به عنوان فرایند تکرار به کار رفتهاند اغلوب مقولوة اسوم را تحوت
عملکرد خود قرار میدهند .دراین فرایند برای ساخت واژه بیشتر از اسم صوت نامآوا اسوتااده
میشود که معنایی تصویرگونه دارند مانند فشاشه ،جغجغه و ...واز آنها ماهوم ومعنای شودت،
کثرت و گاهی به نوعی تقلید از صداهای طبیعت نیه استنباط میشود.
 .5نتیجهگیری

در پژوهش حاضر تحلیل صوری و معنایی فراینود تکورار کامول در زبوان فارسوی صوورت
گرفت .آنچه از دادههای پژوهش حاضر برمیآید این است که فرایند مهبور در زبوان فارسوی از
تنوع بسیار باالیی برخوردار است .این فرایند در زبان فارسی علوه براینکه معوانی متعوددی را
دربردارد به لحا ساختاری نیه شکلهای گوناگونی دارد.
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در فرایند تکرار کامل ناافهوده مقولة واژههای مکرر اسم ،صات ،قید ،صوت و اسم صووت
نامآوا میباشد و معموال با مقولة پایه متااوت است .در این فرایند برخی از واژههای مکورر بوه
تنهایی نمیتوانند معنای جدیدی را منتقل کنند ،بلکه بایود در کنوار واژة دیگور (همکورد) قورار
گیرند تا بتوانند معنی جدیدی را القا کنند .در این الگوی تکرار هوی فراینود آوایوی واجوی در
پایه صورت نمیگیرد اما در برخی واژههای مکورر بوه لحوا معنوایی و مقولوهای تغییراتوی را
مشاهده میکنیم و در برخی موارد نیه معنای واژة مکرر ،ربری به معنای عناصر تکرار نودارد و
معنایی کامل جدید و متااوت ایجاد میشود ،مانند ریشریش ،که عولوه بور معنوای آشوکار و
شااف در بافت معنای مجازی نیه از آن استنباط میشود .همانرور کوه در بخوش  3ذکور شود،
الگویی که اینکل

و زو ارائه میدهند ،معنای حاصل از تکرار را نوعی افهودة معنوایی موی-

دانند ،بنابراین در اینگونه واژهها در زبان فارسی (مانند ریشریش) که معنای حاصل از ترکیوب
هی مشابهتی به معنای اجهای تکرار ندارد و معنایی متااوت و جدید ایجاد گشته اسوت نموی-
تواند برای ارائة معنای حاصل از تکرار در زبان فارسی کافی باشد ،بنابراین ،عولوه بور افوهودة
معنایی ،باید معنای متااوت و جدید نیه به آن اضافه شود .همچنین در بخش  3اشواره شود کوه
اینکل

و زو به وجود تکواژگونههایی از یک ریشه قائل هستند که به لحا واجی متاواوت

و به لحا معنایی همسانند ،که نمونهای نیه از زبان سای ذکر شد .براین اسا

در زبان فارسی

نیه نمونههایی یافت میشود که دارای دو ستاک فعلی گذشته و حا هستند ،مانند رُفتورو ،
سوختوسوز ،شستوشو و ساختوساز .که در این نمونهها شاهد همسانی معنایی هسوتیم بوا
وجود اینکه همسانی واجی بین عناصر برقرار نیست؛ با این تااوت که برخلف زبوان سوای در
زبان فارسی دو نسخه از یک ستاک در کنار هم قرار نمیگیرند مانند سوختسوخت ،بلکوه بوه
صورت ستاکهای فعلی (گذشته و حا ) استااده مویشوود .در الگووی تکورار کامول نواافهوده
ساخت تکرار با توجه به پایه معنای تداوم ،کثرت ،شدت ،تعدد و بیشوماری ،تودریج ،توزیوع،
حالت ،افهایش و آشاتگی و بینظمی را تداعی میکند .در سواختهوای تکورار گواهی اوقوات
معانی در تقابل با همدیگر هستند ،یعنی در نمونهها معنای افهایش و کاهش در مقایسه بوا پایوة
آنها درک میشود .اسم صوت نامآواها به دلیل ارتباط مستقیم و عینی و تقلیدگونة یک نشوانة

سال هشتم ،شمارة اول

تحلیل صوری و معنایی فرایند ...

72

زبانی و مصداق آن در جهان واقعیت ،حاصل تعامل دو اصول تصوویرگوونگی و بسوط معنوایی
هستند .در اسم صوت نامآواها هر دو جه فاقد معنی میباشند ،ولی در مجاورت هم یکوی از
مااهیم تکرار را القا میکنند مانند شُرشُر و ااوااو که هر دوجه بدون معنی هسوتند ،اموا کول
ترکیب معنیدار است و به ترتیب به معنای «باران شدید» و «ناله و زاری» مویباشود .در تکورار
فعل امر ،تکرار کامل یک عنصر مانند بهنبهن به بار معنایی آن میافهاید و ماهوم اولیه را شدت
می بخشد و در واقع در این فرایند گستر

صوری با نوعی گستر

معنوایی هموراه اسوت .در

الگوی تکرار کامل ناافهوده کاربرد برخوی از واژههوای مکورر مخصووف سوبک محواورهای و
عامیانة زبان فارسی است.
در فرایند تکرار کامل افهوده با استااده از حروف اضافه و تکواژ میانی و تکورار پایوه واژه-
های جدید ساخته میشوند .یکی از مواردی که موجب تغییر در ساختار واجی میشود وجوود
تکواژ میانی در تکرار است که معموال یا نقشی ارتباطی در میان دو قسمت تکرار شوده دارد یوا
به دلیل رعایت ضرورت واجی ظاهر

میشود .این الگو بسیاری از اسمها ،صاتها و قیدهوا

را تحت تأثیر خود قرار میدهد .معنای حاصل از ایون الگوو مویتوانود تووالی ،تقابول ،توداوم،
افهایش ،تداخل ،تنوع ،ندرت ،کثرت ،اتصا  ،بینظمی و آشاتگی ،شمولیت و فراگیری ،شدت،
تأکید ،حالت ،استمرار ،تودریج ،تصوغیر ،تضوعیف و تحبیوب را بیوان کنود .در ایون الگوو نیوه
واژه های مکرری وجود دارد که بهتنهایی معنای جدیدی را منتقل نمیکنند بلکوه بایود در کنوار

یک واژة دیگر (همکرد) قرار گیرند تا بیانگر معنای جدیدی باشند مانند واژة مکرر سوربوهسور
گذاشتن ،که در زبان فارسی معنا و ماهوم اصرلحی از آن دریافت میشود .درایون فراینود نوه
تنها پایه ممکن است در برونداد تغییر معنایی پیدا کند ،بلکه تکواژ دستوری نیه ممکن است در
حاصل ترکیب ،معنای متااوتی بیابد و یا معنای تازهای پیدا کند مانند قافتاقاف .ساختی کوه بوا
تکواژ میانی – و  oهمراه است ،تکواژ میانی یک سازة صرفی با یکی از عناصر میسازد کوه از
نظر آوایی با عنصر او همراه است و به عنوان پیبست اختیواری از آن یواد مویشوود؛ در ایون
فرایند عنصر دستوری ،معنایی را بر واژة مکرر میافهاید .در برخی واژههوای مکورر کواربرد بوه
سبک عامیانه و گاهی مادرانه است .بررسی الگوهای این فرایند به لحوا سواختاری و معنوایی
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