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از مسائل مهم فرایند تکرار در زبان فارسی ،شناسایی و معرفی الگوهای متنوع آن است .در این
مقاله با استخراج قریب به  0011واژۀ مکرر از فرهنگها و بررسی سااتتواژهای ،دساتوری و
معنایی آنها به دستهبندی آن ها پرداتتهایم .از نظر ساتتواژهای ،الگوهای مختلف تکرار کامل
(اعم از افزوده و ناافزوده) و ناقص (اعم از پیشوندی و پسوندی) مورد بررسای قارار فرفات.
بررسیهای دستوری الگوها نشان میدهد پایههایی که متعلق به طبقاههاای مختلاف دساتوری
هستند ،در فرایند تکرار میتوانند دچار تغییرات دستوری شوند .از لحاظ معنایی ،بررسی معانی
مرکزی کلمات مکرر مشخص میسازد که الگوها از یک تا چندین معنای مرکزی در پایههاای
مختلف ایجاد میکنند .اما کانونیترین و مرکزیترین معنای واژههاای مکارر در بیشاتر ماوارد
نوعی معنی ناپسند و تقلیلفرایانه و یا افزاینده است که در پسزمینۀ معنای ظااهری و مجاازی
تداعی میشود .از لحاظ سبکی بسیاری از الگوهای تکرار کامل ،هم در زبان رسامی و هام در
زبان عامیانه کاربرد دارند امّا بیشتر الگوهای تکرار ناقص در زبان عامیانه رایجترند.
کلیدواژهها :ساتتواژه ،معنا ،فرایند تکرار ،تکرار کامل ،تکرار ناقص.
 -1مقدمه

فرایندها و الگوهای طبیعی واژهسازی ،امکاناتی در اتتیار سخنگویان قرار میدهد تاا در پاسا
به نیازهای کالمی در لحظهای معین ،از روی قیاس ،واژههای مناسبی برای بیان مفاهیم وضع کنناد.
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واژهسازی در زبان امری طبیعی است و ضرورتاً به صورتی آفاهانه پدید نمیآید ،اما افر فرایندهای
واژهسازی 0به درستی شناتته و تعریف شوند ،واژهساز میتواند الگویی مناسب برای سااتت واژه
در اتتیار داشته باشد.
پربسامدترین الگوهای واژهسازی در زبان فارسی دو فرایند اشتقاق 2و ترکیاب 9اسات و دیگار
فرایندها نظیر تکرار ،تبدیل به صفر ،کوتاهسازی ،ترتیم ،پسینسازی ،اتتصارسازی ،سرواژهسازی،
آمیزش ،فسترش استعاری و واژهسازی بادیع (ناک شاقاقی )80 -002 0910 ،ساهم کمتاری در
واژهسازی دارند .این فرایندها اغلب نسبت به اشتقاق و ترکیب ،کمتر مورد بررسی و تحقیاق قارار
فرفتهاند.
فرایند تکرار بسیار شبیه اشتقاق است ولی با وندافزایی 1معماول تفااوت دارد .متیاوز )0110( 0در
کتاب مورفولوژی ذیل مبحث «انواع فرایندهای مورفولوژیکی»( 6همان  )011-091بارای ونادافزایی
دو ویژفی یاد میکند که نخستین آنها مربوط به شکل اشتقاق (پایه +تکواژ) و دومی مربوط به اثبات
وندافزایی در تمامی پایههاست .اما جزء مکرر با ویژفی وندافزایی مطابقت کامل ندارد (هماان -090
 .)099متیوز یادآور میشود که فرایندهای مورفولوژیکی برتالف زبان انگلیسی ،در برتی از زباانهاا
تنوع زیادی دارند که برای مثال به فرایند تکرار در دو زبان یونانی و التین اشاره میکند (همان -090
 .)091به نظر مارانتز ( )194 0182فرایند تکرار در بهترین تجزیه و تحلیل تاود «ونادافزایی سااتتار
صامت -مصوتی» 4است که از پایه مشتق شده است .همچنین در تعریفی که از تکرار ارائه میدهد باه
اشتقاقی بودن این فرایند و وند شمردن کلمۀ مکرر اشاره میکند (همان) .اسپنسر ( )09 0110نیز ایان
فرایند را فونهای وندافزایی میشمارد؛ با این تفاوت که در آن همه یا جزئی از وند افزودهشده را پایاه
تعیین میکند (نک شقاقی و حیدرپور .)16 0911 ،در فرایند تکرار ،بخشی به پایه اضافه میشود کاه
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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پایه در تعیین شکل آن نقش اساسی دارد .در این شیوۀ واژهسازی ،تمام یاا بخشای از پایاه در سامت
چپ یا راست ،و فاه در وسط پایه تکرار میشود .بنابراین در زبانهای فونافون ،فرایند تکرار کامال

0

و یا ناقص ،2پیشوندی /آغازین ،9پسوندی /پایانی 1و میانوندی /داتلای 0وجاود دارد کاه در آن وناد
افزودهشده ،یعنی جزء مکرر 6شکل ثابتی ندارد و برفرفته از شاکل پایاه اسات (اسپنسار09 0110 ،؛
تراسک081 0114 ،؛ شقاقی و حیدرپور.)16 0911 ،
تکرار از نگاه واجشناتتی غالباً به دو صورت متفاوت ظاهر میشود الاف -باه عناوان جزءهاای
تکرارشده (توالی همخوانها 4یاا واکاههاا)8؛ ب -باه عناوان تکارار واحاد عروضای 1هجاهاا 01یاا
پارههجاها .00عالوه بر این ،در تعریف ساتتواژهای 02به ترکیبات زبانی (کلمات ،ساقهها و ریشههاا)
مکرر اطالق میشود .در تکرار ،جزء مکرر اغلب یک بار تکرار میشود .هرچناد در بعیای زباانهاا
بیش از یک بار نیز رخ میدهد و تکرار سهفانه 09میسازد .در زبان فارسی تکرار سهفانه را به صورت
محدود در سهفانههای نامآوایی میتوانیم بیابیم.
بسیاری از زبانها از هر دو شکل عمومی تکرار یعنی تکرار کامل و ناقص اساتفاده مایکنناد و
این فرایندها در کنار مفاهیم و معانی نسبتاً مشترکی که بین تمام زباانهاا دارناد اغلاب بار معاانی
منحصربهفرد درون زبانی نیز داللت میکنند .نمونۀ این فرایند را در زبانهای ایرانی باستان و میاناه
میتوانیم ببینیم (نک ابوالقاسمی.)80 0981 ،

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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مثالً در ایرانی باستان ،مادۀ میارعِ بی« »aو مادۀ نقلی ،با تکرار ریشه و یا تکرار هجای آغاازی آن
که غالباً با تغییرات همراه بود ،ساتته میشده است .مانند  = da-dāمادۀ میارع «دادن»؛ = dā-daras
مادۀ نقلی «دیدن» .در ساتت صفت فاعلی نقلی فذرا و نافذر هم تکرار دیاده مایشاود .مانناد ha-

« = ha-han-ana/han-vahآن که به دست آورده است» (نک همان  .)011-000این فرایند در مادۀ
ماضی بیسین نیز وجود دارد که به ریشۀ میاعفشده « »aافزوده میشد (نک هماان  .)002کااربرد
عمدۀ این فرایند را میتوان در ساتت مادۀ آرزویی مشاهده کرد کاه باا مصاوت هجاایی « ،»ῑریشاۀ
میاعف ساتته میشد .مانند « =vῑvarašaورزیدن تواستن» .ماادۀ تشادیدی نیاز باه دو شاکل در
اوستایی به کار رفته است الف -تکرار ریشه بدون تغییر « = dar-darپاره پااره کاردن»؛ = zao-zao
«بسیار تواندن»؛ ب -تکرار ریشه با تغییر « = vā-varبسیار باوریدن»؛ « = daē-disبسایار آماوتتن»
(نک همان  .)000در زبانهای ایرانی میانه نیز برتی اعداد و قیدها از راه تکرار عدد و صفت و اسام
ساتته میشدند .مانند zūd zūd؛  ē w ē w؛ ( yak yakنک همان .)269
تنوع فرایند تکرار در زبانهای فونافون نشاندهندۀ زایایی و فستردفی این فرایناد در سااتت
واژۀ جدید یا تصریف واژفان است .برنهارد ( )09 2110چگونگی کاربرد تکرار را در نقشۀ جهان
نشان میدهد .وی جهان را به سه منطقه از نظر کاربرد تکرار تقسیم میکند الاف -منااطقی کاه در
آنها تکرار کامل و ناقص کاربرد دارد؛ ب -مناطقی که در آنها تنها تکرار کامل معمول است؛ ج-
مناطقی که تکرار در آنها کاربرد ندارد .در این نقشه زبان فارسی در حوزۀ نخست قرار میفیرد.
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پراکندفی و فستردفی فرایند تکرار در زبانهای دنیا و فونافونی معانی و مفاهیمی کاه در ایان
فرایند امکان بیان دارند ،مانند ساتت اسم از فعل یا تصریف فعل و تغییر زمان فعل به آینده ،حاال
کامل و بخشیدن مفهوم عادت یا تصاادفی باودن عمال و یاا اساتمرار و تکارار عمال و تا ثیر در
مقولههای دستوری دیگر ،مانند اسم ،صفت ،و قید و دادن مفاهیمی از قبیل ت کید ،شدت ،افازایش،
تداوم ،انبوهی و بیشماری یا جنس و قسم و جمع ،نشان از توان این فرایند دارد (اسپنسار0110 ،
09و000 -001؛ نیز نک شقاقی و حیدرپور.)16 0911 ،
تکرار در ادبیات نیز مطرح است و برای این که مفهاوم ادبیااتی و زیبااییشناساانۀ آن باا مفهاوم
زبانشناتتی آن در نیامیزد ،طبعاً مالک تکرار واژهساز ،آن است که واژۀ ساتتهشده ،معناای جدیادی
بدهد و بتوان برای آن مترادفی معنایی در زبان یافت (وفایی .)4 0911 ،در این میان ،واژفان تکاراری
دیگری نیز وجود دارند که بهتنهایی افادۀ معنی جدیدی نمیکنند و در فرایند تکرار قارار نمایفیرناد
مگر آن که در کنار یک یا چند واژۀ دیگر قرار فیرند .دو ترکیب «لب از لب» در عبارت فعلی «لاب از
لب فشودن» یا «دست روی دست» در عبارت فعلی «دست روی دست فذاشتن» از این قبیلاند.
واژفان مکرر در زبان فارسی تا کنون به صورت مستقل جمعآوری نشده است .تادوین فرهنگای
تخصصی برای واژفان مکرر ،توصیف زبانی آنها را آسانتر میکند .نخستین قدم در این تحقیق ،تهیۀ
فهرست واژفان مکرر بود که پیکرۀ آن به طور تاص از فرهنگ بزرگ سخن فراهم فردید ،ولی برای

تکمیل نمونهها به لغتنامۀ دهخدا ،فرهنگ زبان فارسی معین ،فرهنگ عمید ،فرهنگ نامآوایی فارسی
و فرهنگ اتباع و مهمالت در زبان فارسی نیز مراجعه شده است .پس از استخراج واژههای مکرر ،بار
اساس ویژفیهای مشترک صوری ،به توصیف و دستهبندی ساتتواژهای ،دستوری و معناایی آنهاا
پرداتتیم .در این بررسی فرضیۀ ما این است که هریک از الگوهای فرایند تکرار ،حداقل از دو واحاد
یا سازه ساتته میشود که نحوۀ ترکیب این الگوها موجب تفاوتهای سااتتی ،دساتوری و معناایی
فرایند تکرار واژهساز میشود.
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 -2پیشینۀ تحقیق

آثار متعددی در زبان فارسی و انگلیسی به بررسی و مطالعۀ فرایندهای واژهسازی پرداتتاهاناد.
کتابهای دستور زبان فارسی ،بیشتر به فرایند تکرار از دید ادبای و زیبااییشاناتتی پرداتتاهاناد.
همایونفرخ ( )0961در مبحث «قیود و ظروف دوفانه یا جفتی» باه جنباۀ زیبااییشاناتتی و ادبای
کلمات مکرر توجّه کرده و در بحث صفات مرکب دوفانۀ تکراری ،ضمن اشارۀ کوتاه باه سااتت
این کلمات با میانوندها ،بدون توجه به فرایند واژهسازی از کنار آنها میفذرد .مقرّبی (-22 0942
 )29در مبحث ساتت صفت مرکّب از مکررها ،آنهاا را باه چهاار ناوع تقسایم مایکناد اماا باه
قاعدههای متنوع ساتت آن اشاره نمیکند.
وحیدیان کامیار ( )010 0981ویژفی جمعی واژههای مکرر را در امکاان احاراز نقاش قیادی
میداند .وی ضمن اشاره به موقعیت نحوی کلمات مکرر به عنوان صفتِ پسین (نک همان ،)010
آنها را از نظر ساتتار به دو نوعِ با نقشنمای اضافه و بدون نقشنمای اضافه تقسیم میکند (همان
.)014
فرشیدورد ( )210 0982ذیل مبحث اسمهای مرکب ت کیادی و اتّصاالی ،کلماات مکارر را از
ترکیبات وابستگی ،همسانی ،و تقویتی برشمرده که بر ت کید و توالی داللت میکنند .سپس با اشاارۀ
مختصر به ساتت این اسمها ،مثالهایی ذکر میکناد .همچناین در بررسای ژرفسااتت کلماات
مرکب (همان  040و  ،)042تقویت قید و صفت از راه ت کید و تکرار (همان  ،)240ت کید فعال از
راه همسانی (همان  )126و ت کید صوت از راه تکرار (همان  )020به کلمات مکارر پرداتتاه کاه
بیشتر جنبۀ معنیشناتتی دارد.
مدرّسی ( )0986از منظر معنیشناسی و نقشهای نحوی ،فرایند تکرار را بررسای ،و باه جنباۀ
ت کیدی آنها توجه کرده است .افراشی ( )19-12 0986هرچند به فرایند واژهسازی از طریق تکرار
پرداتته ،اما به الگوهای متنوع ساتت آن توجه نکرده است.
راس مهند ( )0988به بررسی معنایی فرایند تکرار بر اسااس ردهشناسای پرداتتاه اسات .وی
ضمن توجه به تغییر مقوله در تکرار ،با دادن آمارهایی از مقولههای حاصلشده ،آنهاا را در چهاار
طبقۀ اسم ،صفت ،فعل و قید طبقهبندی میکند ،ولی مشخص نیست نمونههای او (061ماورد) کاه
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فقط به حدود دوسوم آن در متن مقاله استناد شده ،چگونه به دست آمدهاند و این آمارها تا چه حد
قابل اعتمادند .در بررسی معنایی هم بیشتر تالش نویسنده بر تطبیق نمونههاا باا نظریاات محققاان
غربی استوار بوده است.
وفایی ( )00-06 0911در مقالهای واژهسازی از راه تکرار را در فارسای معاصار بار اسااس ساه
کتاب از محققان معاصر بررسی کرده و کوشیده است وجه تمایز تکرار ادبی را از فرایند تکارار واژه-
ساز مشخص کند .وی در این مقاله ضمن بررسی اجمالی واژفان مکرر از منظر معنایی و دستوری به
این نتیجه رسیده که بر تالف تصوّر رایج ،واژفان مکرر تنها در مقولۀ قیدی یا صفتی نیستند ،بلکه در
مقولههای دیگری نظیر فروه اسمی ،حرفاضافهای و فعلی نیز قرار میفیرند.
شقاقی و حیدرپور ( )0911از چگونگی فرایند تکرار کامل و ناقص در زبان فارسی ،در چارچوب
نظریۀ معیار بهینگی بحث کردهاند ،اما نمونههای ایشان بسیار محدود بوده ،علیالخصوص به الگوهای
تکرار ناقص نپرداتته است .شقاقی در تحقیقی دیگر ( )0910ضمن مبحاث فراینادهای واژهساازی،
تکرار را چهارمین فرایند واژهسازی دانسته و انواع آن را بهاتتصار معرفی کرده ،ولی بررسی دقیقی از
الگوهای متداول آن در زبان فارسی ارائه نداده است .از مباحث جالب این تحقیق ،فنجانادن اتبااع در
فرایند تکرار است .به نظر شقاقی ،توصیف اتبااع باه صاورت مساتقل چنادان کمکای باه شاناتت
فرایندهای واژهسازی زبان فارسی نمیکند .به این جهت باید آنها را در فرایند تکرار نااقص بررسای
کرد (نک شقاقی .)012-11 0910 ،البته مککارتی و پرینس (نک  )0186نیز آنها را از مقولۀ تکرار
(از نوع پژواکی) دانستهاند.
فلفام ( )0910به بررسی کلمات مکرر فارسی در چارچوب نظریۀ تصویرفونگی پرداتته و آنهاا
را بر اساس ویژفیها و مشابهتهای معنایی تقسیمبندی کرده است؛ اما در ایان بررسای ،عاالوه بار
تکرار نمونههای متعلق به یک قاعده در طبقهبندی معنایی ،بسیاری از الگوهای فرایناد تکارار مغفاول
ماندهاند.
البته نیز فرایند تکرار در زبان فارسی ،به زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار فرفته است کاه باه چناد
مورد آن اشاره میکنیم .غنیآبادی ( )0 2116به بررسی سه نوع تکرار در زبان فارسی الاف -تکارار
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پژواکی 0مانند «پیرمیر» و «میوهپیوه» ،ب -تکرار تشدیدی 2مانند «سفیدِ سفید» ،ج -تکرار تنثی 9مانناد
«رفتن که رفتن» پرداتته و ساتتوسازهای مشابه آنها را در برتی زبانها باا زباان فارسای مقایساه
کرده است .او با استفاده از نظریۀ میاعفسازی صرفی انکلس و زول 1که مقولاۀ تکارار را فراینادی
«صرفی ا معنایی» 0دانسته ،به نقد و بررسی نظریاۀ «کپای واجای» 6پرداتتاه و انطبااقپاذیری نظریاۀ
صرفیا معنایی را با فرایند تکرار در زبان فارسی نشان میدهد.
تانجان ( )040-042 2101به بررسی تصوصیات نحوی و معنایی تکرار کامل افازوده و تکارار
کامل ناافزوده بر اساس نظریۀ دوفانسازی ساتتواژهای پرداتته و معتقد است تقسیمبندی ارائهشده
از تکرار در زبان فارسی ،در چارچوب هیچ یک از نظریههای «کپی واجی» یا نظریۀ «صرفی ا معنایی»
نمیفنجد .وی طبقهبندی غنیآبادی ( )2116را جدا از ساتتار ،به دلیل ت کیدی که بر هویات معناایی
به جای هویت واجی دارد و نیز امکان تحلیال مورفولاوژیکی فراتار از ساطم کلماه ،مطاابق نظریاۀ
 4MDTمییابد .از نظر او ،معنایی که از فرایند تکرار کامل حاصل میشود ممکن اسات باا توجّاه باه
بافت ،مجازی و استعاری باشد .وی در چندین الگو نحوۀ شکلفیری معنایی تکرار کامال نااافزوده و
افزوده را نشان میدهد .با این که تحقیق تانجان بر فرایند تکرار کامل است ،ولی بررسای دقیقای بار
روی الگوهای مختلف آن انجام نمیدهد و بسیاری از نمونهها که میتوانست طرح الگاو را متفااوت
کند ،به بهانۀ رعایت اقتصاد در تقسیمبندی زبانشناسی توصیفی طرح و بررسی نمیشود که بیشاک
()0

میتوانست تا حد زیادی نتایج تحقیق او را تغییر دهد.

ویلوپیالی ( )011-011 2102نیز در بخش پنجم کتابش که به مورفولوژی مربوط است در بحث
از تکرار ،به تکرار ناقص و پژواکی در زبان فارسی پرداتته است.

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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پیشینۀ تحقیق با وجود سودمندیهای بسیار با کاستیهایی نیز همراه است؛ برتی به مقولۀ تکارار
به عنوان فرایندی در واژهسازی توجّه نکردهاند و برتی دیگر به بررسیهای فزینشی برتای قاعاده-
های آن پرداتتهاند و نتوانستهاند جایگاه جزء و کل را نسبت به هم در فرایناد تکارار نشاان دهناد و
عدّهای چنان سرفرم ویژفیهای معنایی و نحوی این فرایند شدهاند که به رابطۀ ساتتار این قاعدههاا
با معنا کمتر اشاره کردهاند .کوشش برتی دیگر ،صرفاً به بررسی این فرایند بر اساس نظریاات زباان-
شناسی تاصی متمرکز بوده ،و کمتر به مس لۀ تطبیق و بومیسازی نظریه توجّه کردهاند که این مقولاه
تود در بررسی فزینشی نمونههای بسیار محدود و تکراری و احیاناً قاعدههای شاناتتهشاده آشاکار
است .بنابراین الزم است الگوهای فرایند تکرار در زبان فارسی با نگاهی نظاممند میان قاعده و معناای
ایجادشده در درون شبکۀ زبانی بررسی شود .بهویژه تکرار ناقص در زبان فارسی که به دلیل پراکندفی
نمونهها و بعیی مالحظات تاص از دایرۀ بررسیها کنار مانده است.
در بررسی فرایند تکرار ،ابتدا ساتتار صوری و تغییرات ناشی از آن را در کلمات مکارر توضایم
میدهیم ،سپس به توصیف مسایل دستوری و معنایی مرتبط با آن میپردازیم.
 -3ساختواژۀ تکرار

روند شکلفیری واژهها فاه با وندافزایی ،فاه با ترکیب ،و فاه با آمیزهای از هر دو روش صاورت
میفیرد .در کلمات مکرر همیشه دو بخش آغازه و پایانه با هماند .در بعیی از سااتتهاای مکارر،
عنصری میانجی میان دو سازه پیوند برقرار میکند .در فرایند ساتتواژه ،فاه پایانه ،تکرارِ کاملِ آغازه
است ،و فاه صورت تغییریافتهای از آغازه که میتواند پیش یا بعاد از آن بیایاد .ایان فرایناد در زباان
فارسی به فرایند تکرار 0یا دوفانسازی موسوم است .در این فرایند ،کلمۀ آغاازین را مایتاوان پایاه

2

نامید و درحقیقت پایه کلمهای است که تمام یا بخشی از آن تکرار میشود .واژۀ تکرارشده را میتوان
جزء مکرر 9یا پایانه نامید .کلمۀ مرکب که معنایی متفاوت از پایه دارد ،دو نوع است  -0نوعی حاصل
تکرار یکسان کلمات بهتنهایی یا با استفاده از میانوندها یا پسوندهاست (مرکب مکرر یا میاعف)؛ -2
1- Cloning/Reduplication
2- Base
3- cloned/ reduplicated element/reduplicant/RED/R
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برتی با وندشدفی کلمۀ پایه ساتته میشوند (مکرر شبهمشتق) .در غرب واژههای مکرر را به دو نوع
کلی تکرار کامل 0و تکرار ناقص یا جزئی( 2نک انکلس )104 2116 ،تقسیم کاردهاناد .پژوهشاگران
فارسیزبان نیز همین تقسیمبندی را پذیرفتهاند ولی قواعد آن در زبان فارسی به طاور دقیاق توصایف
نشده است.
 -4تکرار کامل

در این نوع ،دو جزء کامالً یکسان وجود دارد که جزء مکرر تکارار بایکاموکاسات پایاه اسات
(انکلس .)104 2116 ،در زبان فارسی این فرایند از نوع ترکیبسازی است .تکرار کامل فاه همراه باا
عناصری دیگر میآید ،بنابراین به دو نوع افزوده 9و ناافزوده 1تقسیم میشود( )2تقریبااً هماۀ پایاههاای
دستوری در ساتت این فرایند مشارکت دارند .معموالً محصول پایه ،متفاوت از مقولۀ دساتوری پایاه
است و فاه تغییر دستوری صورت نمیفیرد و فقط از شکل ساده به مرکب تبدیل مایشاود .هرچناد
پایه به تمامی در جزء مکرر تکرار میشود ولی این نوع ترکیبات در بافت کاالم اغلاب دارای معناای
اصطالحی و مجازی هستند .جزء مکررِ تکرارِ کامل را شاید بتوان به عنوان وناد نیاز مطارح کارد .از
لحاظ سبکی بیشتر الگوهای این فرایند در زبان رسمی و ادبی کاربرد دارند و بهویژه در نظام فارسای
در ایجاد و تقویت موسیقی شعر حائز اهمیتاند.
 -1-4تکرارِ کاملِ افزوده:

در این نوع ،کلمۀ مرکب ،حاصل ترکیب پایه با تکواژ دستوری است .این الگو را میتوان با توجّه
به جایگاه و نوع این تکواژ ،به دو ساتت عمده تقسیم کرد
 -1-1-4تکرارِ کاملِ افزودۀ میانی با تکواژ دستوری:

در این الگو ،کلمۀ مکرر همراه با یک یا دو تکواژ دستوری میآید که نوع ارتباط کلماۀ پایاه را باا
جزء مکرر معیّن میکند و تود به 01زیرشاته تقسیم میشود
4- Reduplicationfull
5- partial reduplication
1- superaddedfull reduplication
2- pure full reduplication
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 -1-1-1-4اسم/صفت/قید  +به  +اسم/صفت/قید:

پابهپا ،پشتبهپشت ،پهلوبهپهلو ،تابهتا ،تازهبهتازه ،تکبهتک ،تنباهتان ،ثانیاهباهثانیاه ،جااباهجاا،
جزءبهجزء ،جنسبهجنس ،جوبهجو ،جوربهجور ،چاپباهچاپ ،چهارهباهچهاره ،حارفباهحارف،
تانهبهتانه ،تودبهتود ،درازبهدراز ،دربهدر ،دستبهدسات ،دقیقاهباهدقیقاه ،دماا باهدماا  ،دمباهدم،
دهانبهدهان ،دهنبهدهن ،دوبهدو ،دوشبهدوش ،دیربهدیر ،دیواربهدیوار ،راساتباهراسات ،رخباهرخ،
ردبهرد ،رشتهبهرشته ،رکاببهرکاب ،رگبهرگ ،رنگباهرناگ ،روزباهروز ،ریازباهریاز ،زانوباهزاناو،
زودبهزود ،ساعتبهساعت ،سالبهسال ،سایهبهسایه ،سربهسر ،سینهبهسینه ،شانهبهشاانه ،شابباهشاب،
شکمبهشکم ،شیربهشیر ،صبمبهصبم ،ظهربهظهر ،فصلبهفصل ،قدمبهقدم ،قرنبهقارن ،کلماهباهکلماه،
کمبهکم ،کونبهکون ،کوهبهکوه ،فامبهفام ،فاهبهفااه ،فللِاهباهفللاه ،فاورباهفاور ،الباهال ،لابباهلاب،
لحظهبهلحظه ،لنگهبهلنگه ،ماهبهماه ،مرحلهبهمرحله ،موبهمو ،نسلبهنسل ،نکتهبهنکته ،نوبهنو ،هفتهبههفته،
هوابههوا ،هیچیبههیچی ،یکبهیک.
محصول این قاعده میتواند قید ،صفت و اسم مرکب باشد .معنایی که از این الگو حاصل میشود
بیش از هر چیز به نوع دستوری پایه و معنای اصلی آن وابسته است .امّا افزایش معنایی کاامالً تحات
ت ثیر حرف «به» است .این فسترش معنایی میتواند در معاانی مرکازی چاون جهاتنماایی ،رواباط
فیایی ،بیان مسیر هدف ،بیان مسیر منبع ،و بیان توالی ،تدریج ،تنوع و  ...باشد .البتّه جدا از ت ثیر بافت
در معنای واژه ،برتی از این ترکیبات در زبان فارسی ،معنای اصطالحی و استعاری و مجازی یافتهاند.
بهویژه ترکیبهایی از این الگو که به عنوان فعلیار به کار میروند ،اغلب معنای مجازی دارند.
 -2-1-1-1اسم  +تا  +اسم:

بی تابی  ،دورتادور ،زمانتازمان ،ساعتتاساعت ،سالتاسال ،سرتاسر ،شابتاشاب ،قاافتاقااف،
کرانتاکران ،کیپتاکیپ ،فردتافرد ،فوشتافوش ،ماهتاماه.
محصول این فرایند اسم مرکب است که در نقش نحوی قید به کار مایرود .معاانی مرکازی ایان
الگو اغلب برای بیان حرکت از مکان یا زمانی مشخص ،و یا بیان نهایت مکانی و زمانی است .در ایان
نمونهها ،کلمۀ پایه در فرایند تکرار مبدأ زمانی و مکانی است و جزء مکارر نشاانگر نهایات مکاانی و
زمانی است.
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 -3-1-1-4اسم  +اندر/در  +اسم:

پدراندرپدر ،پدردرپدر ،پشتاندرپشت ،پشتدرپشت ،پشماندرپشم ،پیچاندرپیچ ،پیچدرپیچ،
پیدرپی ،تکراراندرتکرار ،تودرتو ،جاندرجان ،جداندرجد ،چشمدرچشم ،چماندرچم ،تماندرتم،
تیمهاندرتیمه ،دستدردست ،دشتاندردشت ،ذرعاندرذرع ،رودررو ،سبزدرسبز ،سبزهاندرسبزه،
سپهراندرسپهر ،شاخدرشاخ ،شکندرشکن ،صداندرصد ،صددرصد ،صفدرصف ،فرداندرفرد،
فهاندرفه ،مکرردرمکرر ،نسلاندرنسل ،نسلدرنسل ،هفتدرهفت ،هیچدرهیچ.
محصول دستوری این فرایند با توجّه به بافت ،صفت یا قیاد مرکاب اسات .بایاد توجّاه داشات
نمونههایی نظیر «سبزدرسبز» و «هفتدرهفت» با توجّه به بافت و زمینۀ تااریخی و فرهنگای آن اسام
مرکب است .زیرا ترکیب اول ،نام یکی از لحنهای سیفاناه اسات و ترکیاب دوم ،باه معنای هفات
آرایش مخصوص زنانه است .معنای مرکزی این الگو بیشتر بر تداوم و توالی داللت دارد کاه حااوی
نوعی کثرت و اتصال و پیوستگی در زمان و مکان است .نظر مرحوم دهخدا درباارۀ ایان ترکیابهاا
چنین است «(اندر) در بین دو کلمه آید و کثرت و اتصال و توالی را رسااند و افار کلماات طارفین
«اندر» حاکی از واحد طول باشد مجموع واحد سطم را رساند چناان کاه «ذرعانادرذرع» ،یعنای ذرع
مربع یا ذرع در ذرع یا ذرع ضربدر ذرع» (یادداشتهای مرحوم دهخدا ،ذیال مادتل «انادر») .ماورد
دیگااار در ایااان ترکیباااات ،امکاااان جانشاااینی حااارف «بااار» در بعیااای از آنهاسااات؛ مانناااد
شاخاندرشاخ/شاخدرشاخ/شاخبرشاخ.
وقتی این ترکیب به عنوان فعلیار به کار رود ،معنای مجازی پیدا میکنند؛ مثل «تماندرتم داشتن»
که به معنی مساوی و حریف بودن است (نک دهخدا ،ذیل مدتل «تم اندر تم داشتن») .اماا ماورد
مهم دیگری که در اینجا قابل طرح است ،ویژفی سبکی این ترکیب است که «انادر» باه سابک ادبای
فذشته ،و «در» به شکل امروزی آن مربوط است.
 -4-1-1-4اسم /قید /صوت  +و  +اسم /قید /صوت:

اِهنواِهن ،بِرّوبر ،پِسوپس ،ت وت  ،تقوتق ،تِلِکوتلک ،جِزّوجز ،تِروتر ،تشتوتشت،
تشوتش ،درقودرق ،زاروزار ،زِرتوزرت ،طراقوطراق ،عروعر ،فِتوفت ،فرتوفرت ،فِروفر،
فِسوفس ،فِنوفن ،قِروقر ،قریچوقریچ ،قورتوقورت ،کِروکر ،فلروفلر ،فَلوفَل ،لِکولک ،مِلِچوملچ،
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مِنگومنگ ،مِنومِن ،نیمونیم ،ورجهوورجه ،وِرووِر ،وَنگوونگ ،وورووور ،هانوهان ،هِروهر،
هُروهر ،هقوهق ،هُللکوهلک ،هِلِکوهلک ،هنوهن.
محصول این قاعده یا اسمصوت یا قید مرکب است .وقتی به عنوان فعلیار به کار میروند معناای
مجازی به تود میفیرند؛ مانند «هنوهن کردن» که کنایه از تستگی یا بیماری است .معاانی مرکازی
این الگو بیشتر بر کثرت ،تداوم و توالی داللت دارد.
 -5-1-1-4اسم  +بر +اسم:

پدربرپدر ،پشتبرپشت ،پیچبرپیچ ،تابرتا ،توبرتو ،جدبرجد ،رقعهبررقعاه ،رویبارروی ،سربرسار،
شاخبرشاخ ،شکنبرشکن ،کوجبرکوج ،کوچبرکوچ ،فردبرفرد ،فرهبرفره ،فشتبرفشت ،لاببرلاب،
نفسبرنفس.
محصول این قاعده یا صفت یا قید مرکب است و معانی مرکزی آن ،بیان کثرت و تناوع ،تاواتر و
تداوم ،و یا تیمن و اشتمال است .البته به دلیل ویژفی معنایی حرف «بر» نوعی از استعال و تقابل نیاز
در آن دیده میشود.
 -6-1-1-4مادۀ مضارع /اسم  +وا/ووا +مادۀ مضارع /اسم:

بمالووامال ،پیچواپیچ ،پیچوواپیچ ،جرواجر ،جروواجر ،جورواجور ،رنگوارنگ ،رناگووارناگ،
رووارو ،روووارو ،ریختهواریخته ،شورواشور ،غلطواغلط ،کشواکش ،کشوواکاش ،کانشوواکانش،
کنواکن ،کَنوواکن ،غلتوواغلت.
محصول این قاعده اغلب اسم و صفت مرکب ،و معانی مرکزی آن بیشاتر بیاان ترتیاب و تاوالی،
تنوع ،ازدحام و تقابل است.
 -7-1-1-4اسم +از +اسم:

قدمازقدم ،فاهازفاه ،لبازلب ،یکازیک ،یکیازیکی.
محصول این الگو یا قید یا اسم مرکب است که فاه به عنوان فعلیار با همکرد (فعل کمکی) نیز باه
کار میرود؛ مانند «لبازلب فشودن» و «قدمازقدم برداشتن».
 -8-1-1-4اسم  +با +اسم:

دوشبادوش ،روبارو ،رویباروی.
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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.
 -9-1-1-4اسم/صفت  +ـِ  +اسم/صفت:

پُرِپُر ،تندِتند ،تنگِتنگ ،جانِجان ،توبِتوب ،توشگلِتوشگل ،زودِزود ،سبزِسبز ،سارخِسارخ،
سرِّسر ،سردِسرد ،سیرِسیر ،توپِتوپ ،فردِفرد ،فرمِفرم ،نوشِنوش.
محصول این الگو صفت یا اسم مرکب است .غنیآبادی و همکاران ( )4 2116این نوع را تکارار
تشدیدی 0نامیده و ففتهاند نشانۀ اضافه در آن ،موجب تشدید معنی پایاه مایشاود و معاانی تیلای،
بسیار ،کامالً ،بیاندازه ،فوقالعاده ،بینهایت و  ...به آن میافزاید.
 -11-1-1-4اسم +تو +اسم:

تَرتوتر ،حرفتوحرف ،شیرتوشیر ،شاختوشاخ ،چشمتوچشم.
محصول این قاعده بسته به بافت ،اسم ،صفت یا قید مرکب است و معنای مرکزی آن بیان ناوعی
آشفتگی ،آمیختگی و سردرفمی و همچنین حالت مقابله و مواجهۀ یک چیز باا چیاز دیگار اسات و
درمجموع معنی مجازی دارد .البته معنی مشترک این ترکیبات ،موجب کاربرد یکسان آنها در بافتها
و سبکهای مختلف نمیشود .مثالً «ترتوتر» و «شیرتوشیر» هر دو بیانگر معنی هرجومرج و آشوب
هستند ،اما از لحاظ ادبِ بیان از هم متمایزند .به فونهای که احتمال استفاده از ترکیاب «ترتاوتر» در
فارسی مؤدبانه و رسمی ،نسبت به «شیرتوشیر» ،و این یکی ،نسبت به الگوی دیگرشان «هارجومارج»
کمتر است.
 -11-1-1-4اسم  +رو +اسم:

حرفروحرف ،دندهرودنده.
محصول این قاعده با توجّه به بافت ،اسم مرکب ،و معنی مرکزی آن بیشتر نوعی تداتل و تخالف
است.
 -12-1-1-4اسم /صفت /مادۀ مضارع +ا +اسم /صفت /مادۀ مضارع:

1- intensive reduplication
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برابر ،بَردابَرد ،بُردابُرد ،بینابین ،پاالپال ،پایاپای ،پشتاپشت ،پیاپی ،پیچاپیچ ،پیشاپیش ،تاواتاو،
ترکاترک ،ترنگاترنگ ،تنگاتنگ ،جرنگاجرنگ ،جفاجف ،جوراجور ،جوشاجوش ،چاپاچاپ،
چاقاچاق ،چرقاچرق ،چشماچشم ،چفتاچفت ،چکاچک ،چماچم ،تلراتر ،تشاتش ،تماتم،
تنداتند ،داغادا  ،دستادست ،دَمادَم ،دُمادُم ،دنگادنگ ،دورادور ،دوشادوش ،راستاراست ،رنگارنگ،
رَوارو ،رُوارو ،روزاروز ،رویاروی ،ریشاریش ،زارازار ،زودازود ،زِهازه ،سراسر ،شباشب ،طاقاطاق،
غژاغژ ،فَرافَر ،فشافش ،قاهاقاه ،کشاکش ،فردافرد ،فرمافرم ،فرمبافرمب ،فروهافروه ،فریزافریز،
فورافور ،فلورّافور ،فونافون ،فیرافیر ،لبالب ،لکالک ،لونالون ،ماالمال ،مرفامرگ ،موالمول،
نصفانصف ،نیمانیم ،فوشافوش ،ونگاونگ ،هایاهای ،هراهِر ،هیناهین ،یکایک.
محصول این الگو قید ،صفت و احیاناً اسم مرکب ،و معاانی مرکازی آن ،تقابال ،تباادل ،اتصاال،
همراهی ،تساوی ،حالت ترتیب زمانی -مکانی ،بیان تناوع و کثارت و شادّت ،و شامول و فرافیاری
است.
 -13-1-1-4قید /اسم /مادۀ مضارع (+و)+بی/نا  +قید /اسم/مادۀ مضارع:

چاروناچار ،تواهوناتواه ،راهوبیراه ،سازوناساز ،کاموناکام ،فاهوبیفاه ،وقتوبیوقت.
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.
 -14-1-1-4اسم  +ـه  +اسم:

در این الگو تنها یک نمونه (فونهفون) ،به عنوان صفت مرکب به دست آمد.
 -2-1-4تکرار کامل افزودۀ پایانی با تکواژ دستوری
 -1-2-1-4اسم /صفت/مادۀ مضارع  +اسم /صفت /مادۀ مضارع  +ان:

جنبجنبان ،چرخچرتان ،تندتندان ،توشتوشان ،سُکسکان ،غژغژان ،کشکشاان ،لرزلارزان،
لنگلنگان ،مَزمزان ،نازنازان.
حاصل این الگو ،قید مرکب ،و معنی آن با توجه به معنی پایه ،بیان حالت است.
 -2-2-1-4اسم  +اسم  +انی:

تنتنانی ،تزتزانی.
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این الگو صفت نسبی مرکب میسازد.
 -3-2-1-4اسم/صفت  +اسم /صفت  +ـَ ک:

بادبادک ،پوپوک ،پیچپیچک ،جیرجیارک ،تاوشتوشاک ،روروک ،زیرزیارک ،ساوتساوتک،
سیرسیرک ،غللغلک ،فرفرک ،فوتفوتک ،قارقارک ،قِلقلک ،ماسماسک ،ماوشموشاک ،نارمنرماک،
نغزنغزک ،نمنمک ،وولوولک.
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.
 -4-2-1-4اسم /صفت  +اسم /صفت  +ـَ کی:

پسپسکی ،چپچپکی ،راستراستکی/راسراسکی ،زورزورکی ،زیرزیرکی ،سَرسرکی ،سُرسرکی،
شلشلکی ،قِلقلکی ،کجکجکی ،کورکورکی ،هولهولکی.
محصول این الگو قید مرکب ،و معنی مرکزی آن بیان حالت است.
 -5-2-1-4اسم /صفت +اسم /صفت +و:

پتپتو ،پخپخو ،پِرپرو ،تفتفو ،جیغجیغو ،تلرترو ،زرزرو ،زِقزِقو ،سی سیخو ،غرغارو /قلرقارو،
لقلقو ،نغنغو/نقنقو ،نمنمو ،هافهافو/هفهفو،
این الگو نامآوا و اسم مرکب میسازد و معنی مرکزی آن ،بیان کثرت و تداوم است.
 -6-2-1-4اسم /صفت  +اسم /صفت  +ی:

آترآتری ،بادبادی ،بُزبزی ،پِرپری ،پیچپیچی ،جانجانی ،جونجونی ،جیغجیغی ،چکچکی،
چلچلی ،چینچینی ،تارتاری ،تالتالی ،تانتانی ،تَرتَری ،تشتتشتی ،تشتشی،
تطتطی ،تللتلی ،دمدمی ،دودویی ،راستراستی/راسراسی ،سرسری ،شللشلی ،شِلشِلی ،فرفری،
قلقلی ،کلرکری ،کورکوری ،فیجفیجی ،لقلقی ،مورموری ،موشموشی ،نازنازی ،نغنغی/نقنقی ،نمنمی،
نوکنوکی ،هارهاری ،هُرهری ،هِرهری ،هِنهنی.
از این الگو صفت نسبی و قید مرکب ساتته میشود و معانی مرکزی آن ،نوعی کیفیت و یا انجام
عمل به صورت مکرر است .این ترکیبات در زبان عامیانه (کودکانه و مادرانه) بسیار رایجاند و به
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نوعی معنی تحبیب به تود میفیرند .چهار الگوی اتیر یعنی «اَک ،اَکی ،او و اِی» بیشتر در زبان
عامیانه کاربرد دارند.
 -7-2-1-4اسم +اسم  +ـه /ه:

پچپچه ،تَفتَفه ،جغجغه/جقجقه ،چلچله ،چُمچمه ،چهچهه ،تِرتره ،تَشخشه ،تورتوره،
زمزمه ،سُرسُره ،سکسکه ،شرشره ،غَرغَره/قرقره ،غلرغلرَه ،غلغله ،فجفجه ،فچفچه ،فِرفِره ،فشفشه،
قچقچه ،قمقمه ،قهقهه ،کبکبه ،کِرکره ،کورکوره ،فیجفیجه ،لَکلکه ،لِکلکه ،للملمه ،مزمزه ،وِروره،
وَهوهه ،هلهله.
در این نمونهها بیشتر اصوات و نامآواها حیور دارناد و حاصال آن اسام مرکاب اسات .معاانی
مرکزی این فرایند ،ضمن داللت بر کثرت و شدت و تدریج ،فااه تقلیاد از صاداهای طبیعای را نیاز
تداعی میکند.
 -8-2-1-4بن ماضی+و +بن ماضی+ار:

دیدودیدار ،رفتورفتار ،کردوکردار ،کشتوکشتار ،ففتوففتار.
حاصل این الگو اسم مرکب است و معانی مرکزی آن بر کثرت و شدت ،و یا تداوم و توالی عمل
داللت دارد.
 -9-2-1-4صفت  +صفت  +انه:

در این الگو فقط دو ترکیب «للکللکانه و کورکورانه» پیدا شد کاه نخساتین اسام مرکاب اسات و
معنای مجازی دارد و دومی با توجه به بافت میتواند صفت یا قید مرکب باشد و معنی مرکزی آن بار
شباهت داللت میکند.
 -2-4تکرار کامل ناافزوده

تکرار کامل ناافزوده با انواع پایههای ساده و مرکب (ساتت نحوی) ساتته میشود .در این فرایند
جزء آغازه بیکموکاست تکرار میشود که آن را میتوان براساس نوع دستوری کلمۀ پایه و محصاول
آن به هشت دستۀ زیر تقسیمبندی کرد
 -1-2-4تکرار کامل ناافزودۀ اسمی:
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بازیبازی ،بیرقبیرق ،پالپال ،پلهپله ،پوستپوست ،پوستهپوسته ،پولپول ،پولکپولک ،پایچپایچ،
تارتار ،تَرَکترک ،تریشتریش ،تلفتف ،تکهتکه ،توتو ،جافجاف ،جانجان ،جزءجزء ،جفتجفات،
جوجو ،چاکچاک ،چُمچم ،حلواحلوا ،تارتار ،تالتال ،تمساهتمساه ،تیالتیال ،داماندامان،
داندان ،دریادریا ،دستهدسته ،دِلدل ،دَمدم ،رشتهرشته ،رگرگ ،رفهرفاه ،ریاشریاش ،ریشاهریشاه،
سوراخسوراخ ،سوزنسوزن ،سُوسو ،ساوکساوک ،سای سای  ،شااتهشااته ،شَاهشَاه ،طباقطباق،
طللبطلب ،عالمتعالمت ،غورهغوره ،فوجفوج ،قااچقااچ ،قرماهقرماه ،قطعاهقطعاه ،قیاراطقیاراط،
قیمهقیمه ،کاکا ،کپهکپه ،کلکل ،کوهکوه ،فامفام ،فاهفاه ،فروهفروه ،فللفال ،فلولاهفلولاه ،فوزفاوز،
فونهفونه ،الیهالیه ،لبلب ،لتلت ،لتهلته ،لختلخت ،لقمهلقمه ،ماماا ،مشاتمشات ،نصافنصاف،
نفسنفس ،نقطهنقطه ،نگیننگین ،نمنم ،ورقورق ،ورقهورقه ،یکییکی.
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.
 -2-2-4تکرار کامل ناافزودۀ صفتی:

آرامآرام ،بُرَّهبُرَّه ،بریدهبریده ،پارهپاره ،پرروپررو ،پرسانپرسان ،پیلیپیلی ،تازهتازه ،تکتک ،تنهاتنها،
جویدهجویده ،توشتوش ،تیرتیار ،دساتیدساتی ،دودو ،دوالدوال ،راساتراسات ،سیخوسایخو،
شَلشل ،کجکج ،فرمفرم ،فندهفنده ،لختهلخته ،لوشلوش ،نازینازی ،نرمنرم ،نونو ،یکهیکه ،یکیک.
حاصل این فرایند ،قید مرکب است و معانی مرکزی آن ،با توجه باه پایاه مایتواناد بیاان حالات
شدّت ،رتوت و تدریج باشد.
 -3-2-4تکرار کامل ناافزودۀ نامآوایی:

اوهواوهو ،اههاهه ،بِربر ،بَعبع ،بلبل ،بوبو ،پِتپت ،پُچپچ ،پِچپچ ،پِ پ  ،پَرپر ،پِرپر ،پِکپِک،
پلقپلق ،پوپو ،پیفپیف ،تاتیتاتی ،تِپتپ ،تِ ت /تقتق ،تِرتِر ،تِرقترق ،تلکتلک ،تِکتک ،تلپتلپ،
تنتن ،تیتی ،تیکتیک ،تیلیکتیلیک ،جرقجرق ،جزجز ،جغجغ ،جلنگجلنگ ،جُوجو ،جیرجیر،
جیرینگجیرینگ ،جیکجیک ،جینگجینگ ،چاقچاق ،چرتچرت ،چِرِکچرک ،چِغچغ/چقچق،
چُکچک ،چمچم ،چَهچه ،حوحو ،تارتار ،تِرِچترچ ،تلرتر ،تِرتر ،تِرِشترش ،تِستس،
لِ ل  ،داداردادار ،داردار ،دُردر ،دِلیدلی ،دنگدنگ ،دودو ،دیکدیک ،دیمدیم ،دینگدینگ ،رپرپ،
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زِرزر ،زِقزق ،زُلزل ،زَمزم ،زولزول ،ژغژ  ،سُکسک ،شپشپ ،شرپشرپ ،شلرشر ،شِرشر،
شقشق ،شلپشلپ ،طابطاب ،طقطق ،عرعر ،عوعو ،غارغار/قارقار ،غلدغد/قلدقد ،غَرغر ،غروچغروچ/
قروچقروچ ،غژغژ ،غَشغش ،غللغل ،غِینغین ،فِرفر ،فَشفش ،فیسفیس ،فینفین ،قا قا  ،قلرقر،
قَشقش ،قلللپقلپ ،قللقل ،کل ک  ،کِ ک  ،کِرکر ،کروجکروج/کروچکروچ ،کوکو ،فرپفرپ،
فرمبفرمب ،فِزفز ،فمبفمب ،فورفور ،الخالخ ،الفالف ،الال ،الیالی ،لَپلپ ،لِغلغ ،للفلف،
لقلق ،لکلک/لگلگ ،للملم ،للندلند ،لویلوی ،لَهله ،لیلیلی(لی) ،مِچمچ ،مِرمر ،مِسمس ،مِنگمنگ،
مِنمن ،مورمور ،موسموس ،نلچنچ ،نِغنغ/نقنق ،وِتوت ،ورجهورجه ،وزوز ،وعوع ،وَ و /وقوق،
وولوول ،ویژویژ ،هافهاف ،هایهای ،هدهد ،هفهف ،هُللفهلف ،هُلقهلق ،هَلهل ،هوارهوار،
هوپهوپ ،هوهو ،هیسهیس ،هینهین ،یهیهیه(یه) ،یِیِیِ(یِ) ...
هرچند نامآوا از اقسام اسم قلمداد میشود ،ولی در اینجا به دلیال شامار زیااد نموناههاای آن در
فرایند تکرار به صورت جدافانه بررسی شده است .زبانها رتدادهای طبیعیای را که از سوی انساان
به حالت لمسی ،رنگ ،شکل/فرم ،صدا ،عمل و حرکت تجربه میشود فاه با نمادهای آوایی مشخصی
نامگذاری میکنند که این نمادها همان اندیشآواها هستند .صداهای تقلیادی انساان از جاانوران و ...
جزو اندیشآواها هستند (نک ماهوتیان .)0982 ،محصول این الگو اسم مرکاب ،و باه بیاان دقیاقتار
نامآوای مرکب است .معانی مرکزی آن ،تقلید صداهای طبیعی حیوانات و اشیاء است که تکارار پایاه
کیفیت تاص آن صدا مانند تداوم و توالی و یا تناوب و  ...را مشخص میکند.
 -4-2-4تکرار کامل ناافزودۀ صوتی:

اِ اِ ،آخآخ ،ب ٍب ٍ ،بهبه ،زِهزِه ،کِهکِه ،کیشکیش ،موسموس ،واهواه ،وایوای ،وَهوه ،هَالهال ،هیاهیا،
هیهی.
این ترکیبات اسمصوت مرکب هستند .معانی مرکزی این فوناه از ترکیباات بیشاتر بیاان کیفیات
حالت روحی و روانی یا درونی فرد با پدیدههای عینی و ذهنی است که با توجّه به بافت کالم معناای
مجازی تواهند داشت.
 -5-2-4تکرار کامل ناافزودۀ گروهی:
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پاورچینپاورچین ،تودمتودم ،دلایدلای ،کورمالکورمال ،لَکَلَکَ ،نَفسینَفسای ،هرکاههرکاه،
هرکیهرکی.
الگوی فوق از تکرار فروههای مختلف دستوری ساتته میشود که محصول آن قید مرکب است.
این نوع ترکیبات بیشتر در زبان عامیانه کاربرد دارند و معانی مرکزی آنها بیشتر بیان شدت یا رتوت
پایه و بهنوعی ت کید معنی آن است.
 -6-2-4تکرار کامل ناافزودۀ جملهای:

چهکنمچهکنم ،دورشودورشو ،منممنم.
از این الگو اسم مرکب (اسم لفظ) ساتته میشود .البته این ترکیبات وقتی جزو فرایند تکرار واژه-
ساز باشند ،در بافت کالم معنای مجازی تواهند داشت.
 -7-2-4تکرار کامل ناافزودۀ قیدی:

اندکاندک ،آهستهآهسته ،باالباال ،پیشپیش ،تندتند ،جداجدا ،چپچپ ،تندانتنادان ،دواندوان،
دُواندُوان ،زودزود ،سهانسهان ،شالنشاالن ،کشاانکشاان ،کامکام ،فامااسفامااس ،لارزانلارزان،
لنگانلنگان ،نهنه/نِینِی ،هولهول ،یگانیگان ،یواشیواش.
محصول این فرایند قید مرکب ،و معانی مرکزی آن ،بیان حالت و کیفیت عمل است.
 -8-2-4تکرار کامل ناافزودۀ فعلی:

بپربپر ،بچاپبچاپ ،بخوربخور ،بدوبدو ،بروبرو ،بزنبزن ،بشکنبشکن ،بکشبکش ،بکوببکوب،
بگیربگیر ،چَرچَر ،دودو ،شکنشکن ،فیرفیر.
محصول این قاعده اسم مرکب است .معانی مرکزی این الگو عالوه بار اساتمرار و تکارار عمال،
اغلب معبری برای پیوستن به معاانی مجاازی اسات .ماثالً از «بخوربخاور» در جملاۀ «تفااوتهاای
بخوربخور در دولتهای فذشته و حال چیست؟» ذهن متوجّه معنای «اتتالس» میشود کاه در پایاۀ
فعل چنین معنایی وجود ندارد و این با توجّه به بافت کالم فهمیده میشود.
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 -5تکرار ناقص

در فرایند تکرار فاه بخشی از پایه تکرار می شود .باه ایان سابب ،آن را تکارار نااقص یاا جزئای
مینامند .جزء مکرر ناقص را میتوان به دلیل عملکردی که شبیه وندها دارد وندواره 0و این فرایناد را
نوعی فرایند شبهاشتقاق دانست .با وجود این که وندوارههای مکرر ناقص به طور کامل ویژفایهاای
وندهای اشتقاقی را ندارند ،امّا تا حدودی عملکرد و زایایی قاعدهای و نیز پیشبینیپذیری بافتی را که
میتوان از مشخصههای وندها دانست ،با تود دارند .این فرایند موجب میشود کاه عنصار واژفاانی
پایه ،تغییراتی ساتتی و معنایی بپذیرد و وندواره شود .در این تغییار ،پایاه باه سابب اتصاال باه ایان
وندوارهها معنایی جدا از معنای اصلی پیدا میکند .وندوارۀ مکرر اغلب در کنار همان پایهای کاه از آن
ساتته شده به کار میرود و معنی میدهد .با وجود این ،بهندرت برتی از این ونادوارههاای مکارر،
مستقالً در فرهنگها مدتل قرار فرفتهاند .درحقیقت در فرایند دستوریشادفی ،ونادواره بقایاایی از
معنای اوّلیه را در تود دارد که در اتصال به پایه ،معنی آن را متحاول مایکناد (ناک هااپر 0110 ،و
نغزفوی کهن .)0981 ،وندوارۀ مکرر قبل یا بعد از واژۀ پایاه مایآیاد و دارای دو ناوع پیشاوندی 2و
پسوندی 9است که هریک اقسام مختلفی را در بر میفیرد.
تفاوت عمدۀ وندوارۀ مکرر با وندهای اشتقاقی و تصریفی ،در این است که ساتتار آن تا حدودی
غیرقابل پیشبینی است .در کتابهای دستور زبان فارسی به پیروی از زبان عربی این نوع ساتتها را
اتباعی نامیدهاند و بخش مکرر را به سبب آن که معنایی نادارد ،لفاظ مهمال در برابار لفاظ مساتعمل
تواندهاند .البتّه در این فرایند تنها اتباعی را جزو فرایند تکرار میدانایم کاه دو پایاه باه هام شاباهت
ساتتاری داشته باشند و بتوان مترادفی برای آن یافت.
در کتب لغت و دستور فاه بحثهایی در مورد مهمل یا مستعمل بودن برتی واژهها مطارح شاده
است .مانند واژۀ «یباب» که برتی آن را مهمل «تراب» شمردهاند و فروهی دیگر بااور باه مساتعمل
بودن این لفظ دارند (نک فرهنگ دهخدا ،ذیل یباب) .در فروهی دیگر از واژفاان ،مکارر باودن واژه
1- affixoid
1- Pre-reduplication
2- post- reduplication
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آشکار است ولی تشخیص پایه از جزء مکرر آسان نیست و نیازمند مطالعۀ دقیقتری است ،بهویژه آن
که اینفونه واژفان معنای مجازی و عامیانه دارند و در آنها معنای پایهها بهکلّای زدوده شاده اسات.
مانند «بادوبود» به معنی «روزفار و زمانه» که شباهت ساتتاری و معنی مجازی ،فواه مکارر باودن آن
است ،ولی پایۀ آن مشخص نیست و هر دو جزء مستقالً در زبان باه کاار مایروناد و معنای دارناد.
برعکس ،اجزای برتی از ترکیبات ،مانند «اَججیمَججی» در زبان فارسی مساتقل از یکادیگر کااربرد
ندارند و ظاهراً هر دو جزء بیمعنا هستند و فقط در کنار هم رسانای معنایی واحدند .مطالعاۀ شاواهد
جمعآوریشده از فرایند تکرار ناقص نشان میدهد کاه اناواع پیشاوندی و پساوندی ایان فرایناد ،از
الگوهای تقریباً یکسانی تبعیت میکنند .بیشتر الگوهای نااقص در زباان عامیاناه ،کودکاناه و مادراناه
رایجاند و با مقاصد تاصی از قبیل تحبیب ،تحقیر ،توهین ،تشدید و یا طنز و شوتی همراه هستند.
 -1-5تکرار ناقص پیشوندی:

فرایند مکرر ناقص پیشوندی در زبان فارسی هفت الگو دارد .جزء مکرر که در ابتدای واژه قارار
میفیرد برفرفته از ساتتار صوری پایه است و با ایجاد نوعی شباهت کاه تاداعیکننادۀ مؤلفاههاای
صوری و تا حدودی معنایی پایه است در این ترکیب شرکت میکند .در ماواردی مانناد «لابلباو» و
«بروبساط» جزء مکرر پیشوندی ناقص ،با بعیی واژفان زبان که معنی مستقل دارند ،یکی میشود که
به معنی اینهمانی نیست ،زیرا اوالً جزء مکرر در این ترکیبها اشاره و پیوندی با معنی قاموسی تود
ندارد و تنها در این جایگاه در مشارکت با پایه است که معنی مجازی پیدا میکند و درحقیقت وندوارۀ
مکرر است؛ ثانی ًا شباهت ساتتاری جزء مکارر باا پایاه و پیاروی از ساازوکار فرایناد تکارار امکاان
مستقلدانستن آن را منتفی میکند .در شش نمونه از هفت الگوی این فرایند ،تمایل به حفاظ صاامت
نخستین پایه در جزء مکرر دیده میشود که در ایجاد شباهت و تداعی پایه نقش بسزایی دارد.
-1-1-5حذف واج یا هجای پایانی پایه  +پایه (اسم /صفت):

الکالکی ،بوبوسی ،دودول ،فوفولی ،لبلبو ،لوزلوزی ،مزمزه ،ناناز.
حاصل این فرایند اسم مصدر یا صفت مرکب است .درمورد «لبلبو» باید یادآوری کنیم کاه ایان
واژه امروزه دیگر مرکب شمرده نمیشود و اصطالحاً «واژفانیشده» به حساب مایآیاد .نظیار آن در
فارسی بسیار یافت میشود که ساتتار مکرر در آنها به توبی مشهود است ولی نه اهال زباان و ناه
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فرهنگها دیگر آنها را مرکب نمیدانند .معانی مرکزی این الگاو در زباان کودکاناه و مادراناه اغلاب
تحبیب و تصغیر را میرساند .افر به عنوان صفت برای غیرانسان به کار رود ،بیشتر معنی کثرت پایه را
تداعی میکند.
 -2-1-5صامت آغازین پایه  +ـَ  +ـت  +و +پایه (اسم/صفت):

آتّوآجیل ،آتّوآشغال ،پتّوپاره ،پتّوپوز ،پتّوپهلو ،پتّوپهن ،فتّوفراوان ،فَتّوفِرز ،کتّوکلفات،
کتّوکمر ،کتّوکول ،فَتّوفلنده ،لتّولیچار.
 -3-1-5صامت آغازین پایه ( +ـَ)ل ( +و)  +پایه (اسم /صفت):

آلآشخال ،آلوادویه ،آلواوضاع ،آلوآجیال ،آلوآشاغال ،آلوآشاوب ،فَالوفاردن ،فالوفشااد،
فَلوفوش ،فلوفیس،فلوفیوه.
 -4-1-5صامت آغازین پایه  +ـَ ک  +و +پایه (اسم /صفت):

بکوبغل ،پکوپوز ،پکوپهلو ،پکوپهن ،جکوجانور ،جکوجنده ،جکوجواد ،جکوجاوراب،
چکوچاره ،چکوچانه/چکوچونه ،چکوچرند ،چکوچفت ،چکوچیل ،دکودسات ،دکودماا ،
دکودندان ،دکودنده ،دکودهن ،دکودیم ،سکوساده ،فکوفامیل ،نکوناله ،نکونال ،نکونام.
 -5-1-5صامت آغازین پایه  +ـَ  +ر  +و +پایه (اسم /صفت):

بروبام ،بروبچه ،بروبساط ،پروپاکیزه ،تروترجی ،درودندان.
الگوهای  2-0-0تا  0-0-0با توجه به بافت و نوع معنای پایه میتوانناد صافت یاا اسام مرکاب
بسازند و معانی مرکزی آنها ،در صفتها بر کثرت ،و در اسمهاا بار چیزهاای متناساب و مجااور و
مشابه پایه داللت میکند.
 -6-1-5صامت آغازین پایه  +ـَ  +پایه (اسم):

بَبع ،بَبعی ،بَبه ،پَپِه ،تَتَق ،دَدَر ،دَده ،نَنه.
این کلمات از لحاظ دستوری اسماند و غالباً در زبان کودکانه و مادرانه باه کاار مایروناد .معاانی
مرکزی این الگو بیشتر بیان تحبیب و تصغیر است و فاه در بافت ،معنی منفی نیز پیدا مایکناد؛ مانناد
«ددر» .اما زمانی که پایه ،نامآوا باشد ،داللت بر توالی وقوع یک صدای زیر یا بم میکند ،مانند «تتق».
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 -7-1-5حذف صامت دوم پایه +و +پایه (اسم):

تاشوتماش ،قاشوقماش.
محصول این الگو اسم مرکب است و معنی مرکزی آن ،داللت بر چیزهای مجااور و مشاابه پایاه
دارد و معموالً منفی است.
 -2-5تکرار ناقص پسوندی

تکرار ناقص پسوندی در زبان فارسای دارای بیشاترین تناوع اسات .ایان فرایناد در نموناههاای
بررسیشده به  24الگو میرسد که بیشک با مطالعۀ بیشتر ،شمار آن از این مقدار هام فراتار مایرود.
جزء مکرر در این فرایند پس از پایه قرار میفیرد .در ایجاد جزء مکرر پسوندی ،صامت آغاازی پایاه
اهمیت زیادی دارد ،چنان که در برتی ترکیبات ،صامت آغازی حفاظ ،و در برتای دیگار دفرفاون
میشود و از این نظر ،موجب تداعی معنی پایه در جزء مکرر میشود.
 -1-2-5پایه( +و)  +تکرار پایه با تبدیل مصوت اول به «و»:

آهواوه ،بارتوبورت ،پارهپوره ،پافوپوف ،پاکوپوک ،پَتهوپوته ،تاپوتوپ ،تاروتور ،تاقوتوق،
تراقوتروق ،تَقوتوق ،تقّیتوقّی ،تَکوتوک ،تهوتو ،جاجو ،جاوجو ،جرقوجورق ،چالهچوله،
چیزوچوز ،حقوحوق ،ترتوتورت ،تروتور ،دادودود ،دامبودومب ،دنگودونگ،
ذاقوذوق/زا وزو /زاقوزوق،

زرتوزورت،

شاتوشوت،

شارتوشورت،

شیفتهوشوفته،

صافوصوف ،عاقوعوق ،عرّوعور ،غارّوغور/قارّوقور ،غانوغون ،فرتوفورت ،فیشوفوش،
قارتوقورت ،قانوقون ،قیژوقوژ ،کجوکوج/کجوکوژ ،فارپوفورپ ،فرهفوره ،فریوفوری،
التولوت ،السولوس ،لَسولوس ،لشولوش ،لقولوق ،ماچوموچ ،مارومور ،ماژوموژ ،نازونوز،
نِقونوق ،هارتوهورت ،هاروهور ،هانوهون ،هایوهوی ،هتکوهوتک ،هلههوله ،هیچوهوچ،
هینوهون.
 -2-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «م»:

اَچچیمَچچی ،اشکومشک ،آشغالماشغال ،بچهمچه ،پولمول ،تارومار ،تازهمازه ،تالومال،
تپلمپل ،ترتومرت ،ترکهمرکه ،تشنهمشنه ،توپولموپول ،جاهلماهل ،چیزمیز ،حکیممکیم ،تانومان،
تریدمرید ،تنبلممبل ،دَردمرد ،دستمست ،دکترمکتر ،سرخمرخ ،سُرومر ،سُستومُست ،شذرمذر،
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شغلومغل ،شکستمکست ،شنگولمنگول ،عوامموام ،غرضومرض ،فسنجونمسنجون ،قالمقال،
قرارمدار ،کپلمپل ،کتابمتاب ،کژمژ/کجومج ،کسادمساد ،ککومک ،کمالممال ،کوچولموچول،
فردهمرده ،فندومند ،فوشموش ،السوماس ،لباسمباس.
 -3-2-5پایه( +و)  +تکرار پایه با تبدیل مصوتها به «و»:

اِهنّواوهاون ،تااراپوتاوروپ ،تااراقتاوروق ،تااالپوتولاوپ ،تااالقتولاوق ،تارقوتاوروق،
چلبوچولوب ،ترابتوروب ،داداردودور ،داالمبودولوماب ،دلناگودولوناگ ،زلناگوزولوناگ،
قرچوقوروچ ،هتکوهوتوک.
 -4-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «ب»:

استوبست ،اِلوبِل ،اوشبوش ،اوشوبوش ،اولدرمبولدرم ،جغوروبغور ،حاذقبااذق ،حائرباائر،
حطائطبطائط ،حلوبل ،حوشوبوش ،حیثبیث ،حیصبایص ،تارجوبارج ،تزوباز ،تصایبصای،
توشوبش ،ریزبیز ،زندیقبندیق ،سالطمبالطم ،شحیمبحیم ،شَغربغر ،طاغیباغی ،قلیلبلیال ،قیلای-
بیلی ،کاروبار ،کثیربجیر ،کلنهوبُنه ،ندیدبدید.
 -5-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «پ»:

اسبابپسباب ،تاتتوپاتت ،تتهپته ،تِلِکوپلک ،جاروپارو ،جِغِلپغل ،جغلهپغله ،چاتانپاتان،
چرکوپرک ،چرندوپرند ،چسوپس ،حیلهپیله ،تاکیپاکی ،ترتوپرت ،تنزرپنزر ،تِنِسپنس،
رتتوپخت ،ریزهپیزه ،زرتوپرت ،ساتتوپاتت ،سی وپی  ،شرّهپرّه ،شلتاقپلتاق ،شلغورپلغور،
شلوپل ،شلوپل ،شلو پلو  ،شِندرپندر ،شوریدهپوریده ،شیکوپیک ،شیلهپیله ،قاطیپاطی،
کشکیپشکی ،التوپات ،لختیپختی ،لغوپغ/لقوپق ،لکوپک ،لوتپوت ،لوتوپوت ،مثلپثل،
مدرکپدرک ،مریضپریض ،منقلپنقل ،میوهپیوه ،نطقپطق ،نقرهپقره ،هتکپتک ،هِلِکوپلک ،هنزرپنزر.
 -6-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «ت»:

اتموتخم ،سیبوتیب ،شیبوتیب ،قهروتهر ،لقوتق ،مسوتس ،یللیتللی.
 -7-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «و»:
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شمارة دوم

آخوواخ ،آقونواقون ،آالتونواالتون ،آیووای ،تاساهواساه ،ترفالورفال ،جازّووز ،جلزوولاز،
جیروویر ،جیغوویغ ،جیکوویاک ،جینگاولیوینگاولی ،دریوری ،شارّوور ،شالوول ،قیلایویلای،
فیجوویج ،هاجوواج ،هراسانوراسان ،هیریوویری.
 -8-2-5پایه( +و)  +تکرار پایه با تغییر مصوت اول به«ی»:

تاپوتیپ ،دامبولودیمبول ،دانبالودینبول ،راستوریست/راستوریس ،زا وزیغ ،الفولیف.
 -9-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تبدیل مصوت اول به «ـُ » ،و مصوت دوم به «و»:

ترقوتروق ،تلغوتلو  ،چِلِپوچُلوپ ،درقودروق ،شالپشالوپ ،غَلَاطوغللاوط ،قارچوقاروچ،
کچلوکچول ،ملچوملوچ.
 -11-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «ل»:

بوسولوس ،تبعهلحقه ،تقولق ،چیزلیز ،حوجاءلوجاء ،تیسولیس.
 -11-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «ن»:

جائعنائع ،سکراننکران ،ضعیفنعیف ،عطشاننطشان ،عفریتهنفریته ،قدیموندیم.
 -12-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «س»:

قلمبهسلمبه /قلنبهسلنبه ،قلندرسلندر ،ویالنوسیالن ،ویلونسیلون.
 -13-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «ق»:

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

چسانفسان ،چاسوفاس ،تاستاسوفاسفاس ،تاشوفاش ،تِانسوفانس ،دناگوفناگ،
عرضوفرض ،کشّوفشّ.
 -15-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «ک»:

بچّهکچّه ،حسابکتاب ،هِرهروکِرکر ،هِرِهکِره.
 -16-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «ر»:

شقّورقّ /ش ورخ ،غَشهرشه /قشهرشه.
 -17-2-5پایه ( +و)  +تکرار پایه با تغییر صامت آغازین به «چ»:
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بقّالچقّال ،فسقلیچسقلی ،مخلصوچخلص ،مر وچر .
 -18-2-5پایه( +و)  +تکرار پایه با تغییر هجای اول به«دو»:

آلنگودولنگ ،الکدولک ،النگودولنگ ،بزکدوزک.
 -19-2-5پایه  +و +صامت آغازین پایه  +ـِ یل:

پشموپیل ،تروتیل ،چربوچیل ،چرکوچیل ،زتموزیل ،زنوزیل ،شلوشیل.
 -21-2-5پایه  +و +صامت آغازین پایه  +ـَـِـُ لنگ:

درو ودلنگ ،زنگوزلنگ ،مستوملنگ.
 -21-2-0پایه  +و +صامت آغازین پایه +اِ یلاه

پشموپیله ،پولوپیله ،چربوچیله ،زنوزیله.
 -22-2-5پایه  (+و) +صامت آغازین پایه ُ +ــَ ِ لـه:

پولوپله ،چاقوچله ،تروشوتله ،فنافله.
 -23-2-5پایه  +و +صامت آغازین پایه +ـَ ال:

پخشوپال ،پرتوپال ،جفتوجال ،جوشوجال ،فشتوفال.
 -24-2-5پایه  +و +صامت آغازین پایه  +ـِ یلی:

پشموپیلی ،چربوچیلی ،زتموزیلی.
 -25-2-5پایه  +و +صامت آغازین پایه  +ـَـِـُ رنگ:

بووبرنگ ،تاروترنگ ،غریووغرنگ ،غموغرنگ.
 -26-2-5پایه ( +و) +صامت آغازین پایه  +ـُ ولـه:

چالهچوله ،چپوچوله ،سیاهسوله ،قرضوقوله ،کجوکوله ،هلههوله.
 -27-2-5پایه  +تکرار پایه با حذف آخرین صامت/هجا:

پارهپار ،جُداجُد ،غوغولیغوغو /قوقولیقوقو.
محصول دستوری الگوهای فوق ،اسم ،صفت ،و احیاناً نامآواست و معانی مرکزی آنها در اسمها،
بیان چیزهای مجاور و مشابه پایه ،و در صفتها ،تشدید و ت کید مفهوم پایه است .ضمن آن که نوعی
مفهوم منفی و ناپسند نیز در برتی از آنها دیده میشود.
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عالوه بر نمونههای یادشده ،ترکیباتی مانند «اترساضرس ،ازّوچزّ/عزوچز ،اسیریسیر ،آسایبوشایب،
آشّوالش ،آ ّودا  ،آولوتاول ،بلّهباریک ،پروپایه ،پروپوشال ،پشتوپسله ،پیروپاتال ،تندوتوند ،تیکتاک،
حرانیران ،تزوبز ،درچینورچین ،دوروور ،زهوزاد ،سروهمسر ،شاپیتاپی ،شدیدادید ،شِرّوورّ ،شلمشلی،
شورشار ،شوریدهفوریده ،عشوهوعور ،قشبتشب ،کاموکر ،کثیراثیار ،کورمکاوری ،فوفاوریمگاوری،
فوفولیمگولی ،الموالمانی ،لغملغی ،لکولنج ،لنگولوک ،لیلیبهالال ،مجنونمشعون ،هولووال ،یتیمیسیر،
و  »...نیز براساس فرایند تکرار ساتته شدهاند که به دلیل نمونههای اندک ،توصایف دقیاق سااتت آنهاا
فراهم نیست هرچند میتوان برای هریک از آنها قاعدهای جدافانه بیان کرد.
 -6نتیجهگیری

تکرار از فرایندهای مهم واژهسازی در زبان فارسی است .در این شیوه تمام یا بخشی از پایه در
سمت چپ یا راست آن تکرار میشود که فاه با افزودههایی همراه است و از این دیدفاه به دو نوع
تکرار کامل و ناقص تقسیم میشود .تکرار کامل تود دو الگو دارد ناافزوده و افزوده ،و تکرار ناقص
نیز به پیشوندی و پسوندی قابل تقسیم است .در تکرار کامل ناافزوده ،بیشترین تنوع کمّی را به ترتیب
پایههای نامآوایی و اسمی دارند.
معنای کلمۀ پایه در فرایند تکرار اغلب کنار زده میشود و یا چنان کمرنگ میشود که به بیاان در
نمیآید .در چنین ترکیبهایی بافت کالم و یا همکردهایی که کلمات با آن صرف میشاوند ،معناایی
مجازی و اصطالحی به کلّ ترکیب میدهند .در پایههایی که معنای پایه تا حدی حفظ میشاود جازء
مکرر مفهومی تازه را ضمیمۀ معنای اصلی پایه میکند.
محصول دستوری تکرار کامل ناافزوده ،قید ،صفت ،اسم (فاه به صورت نامآوا و صوت) است که
مقولۀ دستوری آنها معموالً متفاوت از مقولۀ دستوری پایه است و معانی مرکازی آنهاا بار شادت،
کثرت ،تسریع ،تدریج ،تسهیل ،رتوت ،ت کید ،حالت ،کیفیت ،تکرار ،تداوم ،تاوالی و تنااوب داللات
دارد .تکرار کامل ناافزوده در بافت کالم اغلب معانی اصطالحی و مجازی دارد .از لحاظ سبکی بیشتر
الگوهای آن در زبان رسمی و ادبی کاربرد دارند.
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در تکرار کامل افزودۀ میانی ،بیشترین تنوع کمّی را به ترتیب ساتتهایی از نوع «اسم /صافت /قیاد+
به+اسم/صاافت/قید»« ،اسم/صاافت/مادۀ میارع+ا+اسم/صاافت/مادۀ میااارع»« ،اسم+اندر/در+اساام» و
«اسم/قید/صوت+و+اسم/قید/صوت» دارند .در تکرار کامل افزودۀ پایانی ،بیشترین تنوع کمّی را به ترتیاب
در ساتتهای «اسم/صفت  +اسم/صفت +ی» و «اسم+اسم+ه/ه» میبینیم.
محصول دستوری تکرار کامل افزوده ،قید ،صفت و اسم (فاه به صورت نامآوا و صاوت) اسات.
معنایی که از این الگو حاصل میشود کامالً تحت ت ثیر تکواژ دستوری (افزوده) است .معانی مرکازی
این نوع تکرار بسیار فسترده است که اهم آن عبارتاند از کثرت ،شدت ،تنوع ،تداوم ،توالی ،تدریج،
تکرار ،حالت ،تصغیر ،تحقیر ،تحبیب ،شمول ،اجبار ،تقابل ،تبادل ،اتصال ،همراهی ،تسااوی ،تاداتل،
تقابل ،آشفتگی ،آمیختگی ،شباهت ،ازدحام ،استعال ،اشتمال ،جهتنمایی و  . ...بیشتر الگوهاای تکارار
کامل افزوده ،معنی اصطالحی ،استعاری و مجازی یافتهاند و در زبان رسمی و ادبی به کاار مایروناد.
البته برتی از آنها در زبان عامیانه (کودکانه و مادرانه) نیز دیده میشوند.
مطالعۀ شواهد جمعآوریشده از فرایند تکرار ناقص نشان میدهد که انواع پیشوندی و پسوندی
این فرایند ،از الگوهای تقریباً یکسانی تبعیت میکنند .بیشتر الگوهای تکرار ناقص در زبان عامیانه،
کودکانه و مادرانه رایجاند و با مقاصد تاصی از قبیل تحبیب ،تحقیر ،توهین ،تشدید و یا طنز و
شوتی همراه هستند.
در تکرار ناقص معموالً واج نخستین پایه نقش مهمی در شکلفیری جزء مکارر دارد ،چناان کاه
فاه واج نخستین پایه حذف ،و فاه واجی بر ابتادای آن افازوده مایشاود و فااهی نیاز باه جاز واج
نخستین ،کلمۀ پایه با حذف و تغییرات اساسی همراه است.
تکرار ناقص پیشوندی از نظر ساتت نسبت به نوع پسوندی آن متنوع ،و از نظر کمّی فساتردهتار
است .محصول دستوری تکرار ناقص ،اسام ،صافت ،و احیانااً ناامآواسات و معاانی مرکازی آن ،در
صفتها بر کثرت ،تشدید و ت کید مفهوم پایه ،و در اسمها بر چیزهای متناسب و مجاور و مشابه پایاه
داللت میکند .ضمن آن که نوعی مفهوم منفی و ناپسند نیز در برتی از این ترکیبات دیده میشود.

001

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

شمارة دوم

یادداشت
( )0عالوه بر پیشینۀ یادشده مقالهای دیگر در این رابطه ،در دانشگاه تگزاس توسط رامین صراف با عناوان
« »Echo-word reduplication in Persianمنتشر شده که به بررسی تکارار پژواکای در زباان فارسای
پرداتته است ،ولی به این مقاله دسترسی نداشتیم.
( )2مککارتی و پرینس نوع سومی از تکرار کامل را تحت عنوان تکرار پژواکی که همان بحث اتباع است
ذکر کردهاند که در این مقاله از لحاظ ساتتار در زیرمجموعۀ تکرار ناقص طبقهبندی شدهاست (نک شاقاقی و
حیدرپور.)08 0911 ،
کتابنامه
ابوالقاسمی ،محسن .)0981( .دستور تاریخی زبان فارسی .تهران سمت.
افراشی ،آزیتا .)0986( .ساتت زبان فارسی .تهران سمت.
انوری ،حسن .)0986( .فرهنگ بزرگ سخن .دورۀ  8جلدی .تهران سخن.
دهخدا ،علیاکبر .)0949( .لغتنامه .زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی .دورۀ 06جلادی .تهاران دانشاگاه
تهران.
ذاکری ،مصطفی .)0980( .اتباع و مهمالت در زبان فارسی .تهران مرکز نشر دانشگاهی.
راس مهند ،محمد« .)0988( .بررسی معنایی تکرار در زبان فارسی» .مجلۀ زبانشناسی .شامارۀ  .11صاص-41
.60
شقاقی ،ویدا .)0910( .مبانی صرف .تهران سمت.
شقاقی ،ویدا؛ حیدرپور بیدفلی ،تهمینه« .)0911( .رویکرد بهینگی به فرایند تکرار با نگاهی بر واژههاای مکارر
فارسی» .پژوهشهای زبانشناسی .دانشگاه اصفهان .سال  .9شمارۀ  .0بهار و تابستان .صص .10-66
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