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  چکیده
ــه  ــن مقال ــایی در ای ــاي معن ــرار ویژگیه ــد تک ــث  [reduplication]فراین از حی

 اسم، ابتدا به بررسی تکرار در مقوالت .بررسی شده است فارسیدر شناختی  رده
در حـدود   ایم که و به این نتیجه رسیده ایم پرداختهدر فارسی قید و فعل  صفت،

بر اسـاس دیـدگاه   گاه  آن. پذیرد ختهاي تکرار تغییر مقوله صورت مینیمی از سا
معناي تکرار را در چهار  )2005(و کاجیتانی ) 1998(، رژیه )1978(موراوچیک 

شـدت و کـاهش شـدت بررسـی     فـزایش  طبقه افزایش کمیت، کاهش کمیت، ا
. کند که تکرار در معناي پایه ایجاد میاین معانی در واقع تغییري است . ایم کرده

ابطـه  شـناختی در ر  هاي رده یممبا برخی تعفارسی  زبانهاي  تطابق داده ،در پایان
  .ایم با معنی تکرار را نشان داده

  : کلیدواژه ها
    

  مقدمه
ن را کپـی کـرده و بـه پایـه متصـل      اژه پایه یا کل آتکرار فرایندي است که بخشی از و

. به جاي اصطالح تکرار در فارسی از دوگانساخته یا اتباع نیز استفاده شده است. کند می
باشـد   [post-reduplication]تکـرار   یا پس [pre-reduplication]تکرار تکرار می تواند پیش

تکـرار   یه اضافه شـود، پـیش  ه به قبل از پااگر بخش کپی شد). 24ص  2002هسپلمات(
ماننـد  (تکـرار اسـت    به بعد از پایه اضـافه شـود، پـس    ، و اگر)دك و دهنمانند (است 
 مـثالً . انـد  بررسی کرده آوایی و صرفی آنفرایند تکرار را از حیث ساخت ). متاب کتاب

شده واژه یـا  بخش تکرارآیا شود و یا اینکه  ام واکه، همخوان یا هجا تکرار میاینکه کد
تکرار را از حیث ساخت بـه دو نـوع کامـل و    ). 1987موراوچیک (بخشی از آن است 
 ،شـود  تکرار مـی ) واژه یا گروه نحوي(زه در تکرار کامل یک سا. اند ناقص تقسیم کرده

اقص قسمتی از کلمه اما در تکرار ن. راه راه، جویده جویده، بزن بزن، شلپ شلپمانند 
. پـال  و سـلمبه، پـرت   مپل، قلمبـه  پهن، شروشور، تپل و پتمزمزه، شود مانند  پایه تکرار می
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کـرده و   ا از حیث کامل و ناقص بـودن بررسـی  انواع تکرار در فارسی ر) 1379(شقاقی 
را از حیـث  نیز ساخت تکـرار یـا اتبـاع    ) 1384(طباطبایی. است بندي کرده آنها را دسته

سـی اتبـاع در فارسـی    نیز بـه برر ) 1381(ذاکري. کرده است ساخت واژگانی آن بررسی
بنـدیها و تعـاریف وي از اتبـاع منطبـق بـر نظریـه زبانشـناختی         دسته اما پرداخته است

مـثالً وي  . مشخصی نیست و در برخی موارد مفاهیمی را با همدیگر خلط کـرده اسـت  
کـه حاصـل   را نیـز   دغل، پوك و پوچ، و سفت و سـخت  و زادوولد، دروغکلماتی مانند 

وي در مـورد   .)13ص ( در طبقه اتباع قـرار داده اسـت   ،هستند دار ترکیب اجزاي معنی
افـاده   -الـف : غرض از اتباع عمدتاً یکی از امور زیر است"معناي اتباع آورده است که 

آوردن لواحق و ضمائم یک  -معنی تکرار یا تعدد براي تفهیم مطلب و اصرار بر آن، ب
ق و عـدم قیـد و شـرط بـراي     اطـال افاده معنـی کمـال و تمامیـت یـا     -مفهوم به آن، ج

افاده معنی  -افاده معنی شدت و سختی یا حداکثر و حداعالي چیزي، ه -کاري، د محکم
گونی و تنوع  افاده گونه -ز ،افاده معنی نامطلوب بودن -زیاد بودن و فراوانی یا تداوم، و

ه دهد و به جز دو س ذاکري براي این موارد توضیحی نمی). 66و 65همان،ص (و توزیع 
   .کند هم ارائه نمی مورد مثالی

در مورد . دارد اختصاص ررسی ویژگیهاي معنایی ساخت تکرار در فارسیاین مقاله به ب
شـقاقی  . است بحث مشخصی صورت نگرفته فارسیویژگیهاي معنایی این ساخت در 

کند که ساخت تکرار در فارسی براي مفاهیمی همچون تاکید،  عنوان می) 525ص1379(
طباطبـایی  . رود شماري و جنس و قسم بـه کـار مـی    ش، تداوم، انبوهی، بیایشدت، افز

بـه  ) 2003(تنها سـادات تهرانـی   . کند اي به ویژگیهاي معنایی تکرار نمی اشاره) 1384(
. اسـت  آمـده ) 2(بحث معنایی یک نوع تکرار در فارسی اشاره کرده است که در بخش 

و کاجیتـانی   )1998( یـه ژر ،)1978(وچیـک  ده از دیدگاههاي مورادر این مقاله با استفا
زبانهـاي  ، ویژگیهاي معنایی این فرایند در اند که به بحث معنایی تکرار پرداخته )2005(

) 2(سه مقاله مذکور معرفی شده و در بخـش   ،)1(در بخش . بررسی شده است مذکور
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هـاي   افتـه ی) 4(در بخش  .پرداخته شده است فارسیند تکرار در یبه بررسی معنایی فرا
آمـده اسـت، مقایسـه    ) 1(در بخـش  شناختی که  هاي رده فارسی با تعمیم زبان مقاله در

  . ندا شده
  
  بررسی معنایی تکرار در زبانهاي مختلف 1

عنـایی تکـرار در زبانهـاي مختلـف     در این بخش به معرفی سه اثر در زمینـه بررسـی م  
ار در زبانهـاي مختلـف از   شـناختی تکـر   به بررسی رده) 1978(موراوچیک . مپردازی می

کند که تکـرار در زبانهـاي مختلـف     او عنوان می. معنایی پرداخته استحیث صوري و 
. کنـد  کلی درباره معنی تکرار عنوان مـی  او دو نکته). 316ص (معانی  شبیه به هم دارد 

نخست این که معنی سـاخت غیرتکـراري همیشـه زیرمجموعـه اي از معنـی سـاخت       
نیـز   کتـاب در فارسـی شـامل معنـاي     تابمکتاب ساخت تکراري  مثالً. تکراري است

کـه   نکتـه دوم ایـن  . به عالوه چیزي دیگر کتاب معادل است بایعنی معناي آن . شود می
. دهند که گاهی اوقات در تقابل بـا همدیگرنـد   اي به دست می ساختهاي تکراري معانی

و  [augmentation] ایش کمیـت تواند هم براي نشان دادن افز در یک زبان تکرار می مثالً
اگـر در معنـاي تکـرار در     .)317همان ص ( به کار رود [diminution]هم کاهش کمیت

مقایسه با معناي پایه افزایش تعداد دیده شود، معناي افزایش کمیت به پایه اضافه شـده  
به بیش از یـک چیـز    دهننسبت به پایه  دهن و دكدر فارسی ساخت تکرار  مثالً. است

رو معنـاي   یـن اکند و در واقع در تعداد مصداقها فزونی یافته اسـت، از  اشاره می) دهن(
. حالت برعکس این مورد کاهش کمیت اسـت . افزایش کمیت به پایه اضافه شده است

تکـراري در زبانهـاي مختلـف    دارد که پربسامدترین معنایی که ساختهاي  وي عنوان می
شامل افزایش مصداقها یا افزایش تاکید  دنتوا دهند افزایش کمیت است که می نشان می

عمـل یـا خـود    کنندگان در  توانند شرکت مورد افزایش مصداقها، مصداقها میدر . باشد
عـل تکـرار   کننـدگان در عمـل اسـم یـا ف     دادن افـزایش شـرکت   براي نشان. عمل باشند
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و  318همـان ص  (شـود   دادن افزایش عمـل، فعـل تکـرار مـی     شوند، اما براي نشان می
که در  جمع بستن اسم است ،یکی از معانی تکرار). ثالهاي مربوطه از زبانهاي مختلفم

آورد که معناي ساخت  همچنین موراوچیک مثالهایی می. ودش بسیاري از زبانها دیده می
 [attenuation]و در برخی موارد کاهش شـدت   [intensification]تکراري افزایش شدت 

درك  تنـد بـا پایـه    تندتندتوان در مقایسه  ت را میمعناي افزایش شد ).320ص (است 
افزایش پیدا کرده است و در واقع شدیدتر شده  تنددر ساخت تکرار معناي صفت . کرد

 یواشو پایه  یواش یواشدر مقایسه ساخت توان  میمعناي کاهش شدت را نیز . است
کـاهش  اسـت و نـوعی    ز یـواش یواشـتر ا متوجه شد که معناي ساخت تکرار در واقع 

  .یه اضافه شده استشدت به پا
او اظهـار   .نیز به بررسی ویژگیهاي معنـایی تکـرار پرداختـه اسـت     [Regier 1998]رژیه 

دارد که اگرچه رابطه میان لفظ و معنـی در زبـان قـراردادي اسـت، امـا ایـن قاعـده         می
ار در به نظر وي معانی تکـر . استثنائاتی هم دارد که یکی از آنها در ساخت تکرار است

کوچکی، عدم کنترل، جمع، زبانهاي مختلف به هم نزدیک است و شامل مفاهیمی چون 
به نظر وي این مفاهیم نامحدود . شود نه بودن، محبت، تداوم و تکمیل میگا شدت، بچه

بـه ظـاهر    دارد ایـن معـانیِ   او عنوان مـی . گیرند قرار می ناییعنیستند و در یک حوزه م
 semantic]و بسـط معنـایی    [iconicity]تصـویرگونگی   مختلف حاصل تعامل دو اصـل 

extension] گانـه بـودن،    بطه میان ساخت تکرار و معنـاي بچـه  از دیدگاه وي را .هستند
جمع و مکرر بودن بر اساس اصل تصویرگونگی قابل پیش بینی است و معانی دیگر بر 

گانه بـودن   ثال بچهبه عنوان م. شود یی از این سه معنی اولیه حاصل میاساس بسط معنا
بودن و معناي عاطفی بسط پیدا کند، به همین دلیـل   د به کوچکتوان از حیث معنایی می

  .شود هاي تکرار این معانی نیز دیده میدر ساخت
ي مختلـف پرداختـه   نیز به بررسی معنی در ساخت تکـرار در زبانهـا  ) 2005(کاجیتانی 

به این مسئله ) 1972(اوسپنسکی و ) 1978(گیري از دیدگاه موراوچیک  او با بهره. است
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پردازد که در معانی تکرار، افزایش کمیت و افزایش شدت بر کاهش کمیت و کاهش  می
خت تکرار در ااو با بررسی س. شدت غلبه دارد و دلیل این امر اصل تصویرگونگی است

توان اگر در این زبانها کاهش کمیت و شدت را بشانزده زبان به این نتیجه رسیده است 
را نیز با همین ساخت نشان  شدتبا ساخت تکرار نشان داد، می توان افزایش کمیت و 

دهند اگر در زبانی  هاي این زبانها نشان می همچنین داده). 100ص  2005جیتانی کا(داد 
ن دادن افزایش ساخت تکرار براي نشان دادن افزایش شدت به کار رود، حتماً براي نشا

نشـان  رود، بـراي  براي نشان دادن کاهش کمیت به کـار ود و اگر ر کمیت هم به کار می
  ).102و101همان ص (رود  دادن کاهش شدت هم به کار می

  
  فارسیبررسی معنایی تکرار در  2

بـه  ) 1-2(دا در بخـش  ابت. پردازیم می فارسیدر این بخش به بررسی معنایی تکرار در 
توانند تکـرار شـوند؟ آیـا     می فارسیپردازیم که چه مقوالت واژگانی در  این مسئله می

حال آیا  شود؟ و درعین خاصی است یا شامل همه مقوالت می تکرار منحصر به مقوالت
را به بررسی معانی ) 2-2(شود یا خیر؟ بخش  اعث تغییر مقوله واژگانی پایه میتکرار ب

  . ایم اختصاص داده فارسیمختلف حاصل از تکرار در 
  اژگانی مختلفتکرار در مقوله هاي و 2-1

تـا  ) 1(نمونه هاي . تواند اسم، فعل، صفت و قید باشد ساخت تکرار می در فارسی پایه
تکرار در طبقه حروف اضافه و سـایر   .مثالی از تکرار در این طبقات واژگانی است) 4(

  . طبقات دستوري وجود ندارد
  تکرار اسم) 1

وتخـم، سرتاسـر،    خطی، اخـم  هن، خطد و چار، دك و پیچ، چشم در پیچ ،راه راهمتاب،  کتاب
  خل  و الش، خاك و بادبادك، آش

  تکرار فعل) 2
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  بخور،بخوررفت،  که بدید، رفت پخت، تارومار، ندید و بشکن، روروك، پل بشکن
  تکرار صفت)3

هـولکی،   وکلفت، تنگاتنـگ، هـول   پختی، کت پلوغ، لختی ردوخاکشیر، شلوغکوله، خ و کج
  کم،  کملق،  و سرسره، تق

  تکرار قید)4
   خوشان لرزان، خوش لرزان آهسته، آهسته

  
آوري شده، تکرار اسم بیشـترین تعـداد را    هایی که از ساخت تکرار جمع در میان نمونه

ساخت تکرار، تکـرار اسـم    مورد 158از میان . دارد و تکرار قید و فعل کمترین هستند
. انـد  بـوده  مـورد  10یـد  تکرار ق مورد و 16تکرار فعل  ،مورد 42، تکرار صفتمورد 93

تـوان پایـه آنهـا را     گیرند و نمـی  آواها قرار می ختهایی نیز بودند که در گروه نامالبته سا
بـع،   خـش، بـع   شخـ مـثالً در   .اند لحاظ نشدهنه هاي جمع شده وکرد که در نم مشخص

آوا هسـتند   کـه نـام    خُـر قلـپ و خُر  تـاپ، قلـپ   غل، تاپ خس، غل پچ، خس غرغر، پچ
رو در بررسـی   ازایـن . کرد و مقوله خاصی براي آن در نظر گرفت پایه را تعیینتوان  نمی

  .اند اند لحاظ نشده آواهایی که حاصل این ساخت بوده معنایی تکرار نام
ینـد  آگرفت، تغییر مقولـه پـس از فر  نه مورد بررسی قراراما نکته دیگري که در این زمی

ساخت تکراري همانند هستند و تغییري  در برخی موارد مقوله پایه و مقوله. تکرار است
 دك و دهن/دهنکه هر دو قید هستند،  آهسته آهسته/آهستهصورت نگرفته است، مانند 

. که هر دو فعـل هسـتند   رفت که رفت/رفتهر دو صفت، و  پهن و پت/ پهنهر دو اسم، 
  .پردازیم ر در چهار طبقه واژگانی مذکور میدر ادامه به بررسی تکرا

 دهمورد ساخت تکـرار،   158از . تکرار وقتی است که مقوله پایه قید استکمترین نوع 
از میان این ده مورد، نه مورد تکرار کامـل و یـک مـورد تکـرار      .مورد تکرار قید است
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در هیچ یک از موارد مذکور مقوله پایه عوض نشده است و ). الکی پلکی(ناقص است 
  .همه موارد حاصل از تکرار نیز قید هستند

از این . ستمورد فعل یا بن فعل پایه ساخت تکرار بوده ا 16موارد بررسی شده، در از 
مورد تکرار نـاقص   6، و )بزن بزن، کشان کشان، مرد که مرد(میان ده مورد تکرار کامل 

 4، و )پل و پخت، نـک و نـال  (تکرار  مورد پیش 2ان موارد تکرار ناقص، از می. هستند
 16از . هستند) ندید بدید، پخته نپخته، ساخت و پاخت بفهمی نفهمی،(تکرار  مورد پس

مورد مقوله پایه که فعل بوده تغییر نکـرده اسـت و ایـن مـوارد      3مورد مذکور فقط در 
 مرد کـه مـرد، رفـت کـه    (فعل در فارسی هستند +که+همگی حاصل الگوي زایاي فعل

ه اسـم تبـدیل   مورد مقوله فعل پس از تکرار ب 8در ). 2003رك سادات تهرانی ) (رفت
، بفهمی نفهمـی مانند ( مورد به قید تبدیل شده است  3، در )بزن بزنمانند (شده است 

  ).ندید بدید، پخته نپختهمانند (مورد به صفت تبدیل شده است  2و در ) رفته رفته
 12ان یم ناز ای. ساخت تکرار است که پایه آنها صفت است 42هاي مورد بحث  در داده

 6سـاختهاي تکـرار نـاقص،     در. ساخت تکرار ناقص هستند 30ساخت تکرار کامل و 
مورد مقوله پایه  6از حیث تغییر مقوله در . تکرار هستند مورد پس 24تکرار و  مورد پیش

. اند مورد به قید تبدیل شده 7د، و در ان تبدیل شده که صفت است پس از تکرار به اسم
 29. باشـد  تکرار صفت را به فعل تبدیل کرده ی موردي نبود کههاي مورد بررس در داده

  .مورد از موارد مورد بررسی هم پس از تکرار تغییر مقوله نداده بودند
از . مورد تکرار اسم بوده اند که بیشترین مورد تکـرار هسـتند   93از موارد بررسی شده 

مـورد   13از این میـان  . هستند مورد تکرار ناقص 41مورد تکرار کامل و  52این موارد 
مورد مقوله پس از  42از حیث تغییر مقوله، در . تکرار هستند مورد پس 28تکرار و  پیش

مورد مقوله پایه به قید و در  21در . تکرار تغییر نکرده و همچنان اسم باقی مانده است
  .و در هیچ موردي به فعل تبدیل نشده است. مورد هم به صفت تبدیل شده است 22
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ختهاي تکـرار تغییـر   رسی موارد فوق می توان نتیجه گرفت در حدود نیمی از سـا با بر
 84مورد مقوله تغییـر کـرده و در    158مورد از  74در واقع در . پذیرد مقوله صورت می

تواند در چهار مقوله اسم، صـفت،   تکرار می ساخت حاصل از. مورد تغییر نکرده است
ساختهاي تکرار در این چهـار طبقـه و تغییـر     تعداد 1در جدول  .قید و فعل قرار گیرد

  .مقوله در آنها مقایسه شده است
  

عدم تغییـر مقولـه     تغییر مقوله پایه  تعداد کل  طبقه
  پایه

  42  41  93  اسم
  29  13  42  صفت

  3  13  16  فعل
  10  صفر  10  قید

  مقایسه تکرار در طبقات واژگانی فارسی. 1جدول 
  
ر هر کدام از مقوالت بررسی شده خواهیم پرداخت در بخش بعد به تغییرات معنایی د 

و در نهایت الگوي تغییر معنایی را که حاصل تکرار در فارسی است به دست خـواهیم  
  .داد

   
  فارسیمعانی مختلف تکرار در  2-2

معناي تکرار را در چهـار طبقـه افـزایش کمیـت،     ) 1978(بر اساس دیدگاه موراوچیک 
ایـن معـانی در واقـع    . ایـم  شدت بررسی کـرده  فزایش شدت و کاهشکاهش کمیت، ا

ایی نیک از طبقات مع هرچند در هر. کند که تکرار در معناي پایه ایجاد میتغییري است 
توان گفت معناي  کرد، اما به وضوح می هاي معنایی نیز مشاهده توان زیرمجموعه فوق می

تدا به تغییرات معنایی در این بخش اب. تکرار را در این چهار طبقه می توان مشاهده کرد
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گاه معانی تکـرار در فارسـی را بـه     پردازیم، آن رار چهار مقوله واژگانی مذکور میدر تک
   .دهیم میصورت آماري نشان 

ایج تکرده و به ن رسیمعانی تکرار را در چهار طبقه قید، فعل، صفت و اسم در فارسی بر
  .زیر دست یافتیم

هر ده مورد، افزایش یا کاهش شدت به معناي پایـه  در مورد معانی تکرار قید، در  .الف
در شش مورد افزایش شدت و در چهار مورد کاهش شدت به معناي . افزوده شده است

در هیچ یک از این موارد افزایش یا کاهش کمیت به معناي پایه . پایه افزوده شده است
اضافه شـده   تند ، معناي افزایش شدت به پایهتندتنددر قیدي مانند  .ضافه نشده استا

. اضافه شده است یواش، معناي کاهش شدت به پایه یواش یواشاست ولی در ساخت 
  .آرامتر است یواشاز  یواش یواششدیدتر است اما  تنداز  تندتندبه عبارتی 

مورد تکرار معناي افزایش کمیت را به پایـه اضـافه    4از میان موارد تکرار فعل، در  .ب
بزن که در ساخت تکرار نوعی معناي افزایش کمیت وجـود   بزن/مانند بزن. کرده است

مورد افزایش شدت به معناي فعل پایه افـزوده شـده اسـت، ماننـد      3همچنین در . دارد
که در معناي ساخت تکرار نوعی افزایش درجه و شدت کـار   ساخت و پاخت/ساخت

معناي پایـه   ، معناي ساخت تکرار افزایش شدتندیدبدید/ندیدیا مثالً در . وجود دارد
مـثالً در  . مورد بقیه معناي کاهش شدت به معناي پایه افـزوده شـده اسـت    9در . است

شدت معناي ساخت تکرار از شدت معناي ساخت پایـه کمتـر    بفهمی نفهمی،/ بفهمی 
ـ م و رفت که رفتیا در ساخت زایایی مانند . است معنـاي سـاخت تکـرار    ردرد که م ،

به ایـن ترتیـب   ). 2003رك سادات تهرانی (ل پایه است نوعی کم کردن تاثیر معناي فع
در مورد معناي تکرار فعل سه معناي افزایش کمیت، افزایش شـدت و کـاهش شـدت    

  .دیده می شود
اکثر موارد تکـرار باعـث افـزایش     در بررسی معنایی تکرار صفت می توان گفت در .ج

رد این وضعیت دیـده  مو 32مورد تکرار صفت، در  42از . شدت معناي پایه شده است
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ه شـده  یپاره پوره، ساخت تکرار باعث افزایش شدت در معنی پا/مثالً در پاره. می شود
غلــط غلــوط، /غلــطهمــین ویژگــی را مــی تــوان در معــانی ســاختهایی ماننــد . اسـت 
مشاهده  فت و فراوان/ شیک و پیک، و فراوان /پیرپاتال، شیک/چرب و چیل، پیر/چرب

شتر به معناي درجه و شدت کیفیتی اشـاره مـی کنـد، پـس از     از آنجا که صفت بی. کرد
تکرار نیز این ویژگی را در اکثر موارد، بویژه مواردي که مقوله تغییر نمـی کنـد، حفـظ    

مورد افزایش کمیـت صـورت    5از ده مورد باقی مانده در تکرار صفت، در . کرده است
مـثالً در  . ل شـده اسـت  گرفته است، که در اکثر این موارد مقوله صفت بـه اسـم تبـدی   

، مقوله پایه صفت و مقوله پس از تکرار اسم است و معناي افزایش کمیـت  گندمند/گند
مورد هم معناي کاهش شدت به معناي پایـه افـزوده    5در . را به پایه اضافه کرده است

، ساخت حاصله باعث کاهش شدت معناي پایـه شـده   تنهاتنها/تنهاشده است، مثالً در 
  . است

غییر معنایی بـه  گفت بیشترین تتوان  ات معنایی در مقوله تکرار اسم میمورد تغییردر  .د
مورد بررسی شده معنـاي سـاخت تکـرار     91مورد از  71در . گردد افزایش کمیت برمی

پک و پهلـو،  /راه راه، پهلو/راهنسبت به معناي پایه افزایش کمیت پیدا کرده است، مانند 
مورد تکرار اسم نیز  12در . خاك و خل/ گوناگون، خاك / دندانه دندانه، گون / دندانه 

در . جیغ جیغو/شیرتوشیر، جیغ/شیر معناي افزایش شدت به پایه ضافه شده است مانند
شـوخی  / شـوخی   مورد معناي کاهش شدت به معناي پایه افزوده شده است، ماننـد  6

ضافه شـده اسـت،   مورد هم معناي کاهش کمیت به پایه ا 2در . بازبازي/شوخی، بازي 
   .  بادبادك/بادمثالً 

تنوع معانی تکرار در چهار مقوله واژگانی اسم، صفت، فعل و قید در فارسی ) 2(جدول 
  .را نشان می دهد

  مجموع  قید  فعل  صفت  اسم  طبقه/معنی
  80  -  4  5  71  افزایش کمیت
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  63  6  3  42  12  افزایش شدت
  2  -  -  -  2  کاهش کمیت
  24  4  9  5  6  کاهش شدت

  معانی تکرار در فارسی) 2(ول جد
  

  بحث و نتیجه گیري. 3
اذعـان  بـر ایـن نکتـه    ) 317ص1978(عنوان شد موراوچیک ) 1(که در بخش  همانطور

ط این قاعده از جدول فوق قابل اسـتنبا . تواند معانی متقابل ایجاد کند دارد که تکرار می
مقابـل کـاهش آن، و    تواند معناي افزایش کمیت در است زیرا در فارسی هم تکرار می

و ) 1978(همچنـین موراوچیــک  .کــاهش آن را نشـان دهـد   ت در مقابـل شـد  افـزایش 
تکـرار در زبانهـاي مختلـف     ين معنـا ید کـه بیشـتر  ناظهار می دار )1972(اوسپنسکی 

همانگونه که جدول فوق نشان می دهد در فارسی نیز از . افزایش کمیت و شدت است
مورد افزایش کمیـت و شـدت بـه معنـاي پایـه       143مورد تکرار بررسی شده، در  169

همچنـین   .مورد کاهش شدت و کمیت مورد نظر بوده اسـت  26اضافه شده و فقط در 
عنـوان مـی دارد کـه از    ) 1972(بر اساس نظرات اوسپنسـکی  ) 94ص 2005(کاجیتانی 
شناختی افزایش کمیت بیشتر از افـزایش شـدت، و کـاهش شـدت بیشـتر از       حیث رده

هاي فارسـی نیـز بـا ایـن تعمـیم       داده. زبانهاي مختلف دیده می شوددر  کاهش کمیت
شناختی مطابقت دارند، چون بسامد معناي افزایش کمیت بیشتر از افـزایش شـدت    رده

ده بر اساس دو قاع. است و بسامد معناي کاهش شدت نیز بیشتر از کاهش کمیت است
کمیت را بتوان با تکرار نشان اگر در زبانی کاهش ) 102و  101ص 2005(در کاجیتانی 

داد، افزایش کمیت را نیز می توان نشان داد و اگر کاهش شدت را بتوان با تکرار نشان 
داده هاي فارسی این دو قاعـده را  . توان با تکرار نشان داد افزایش شدت را نیز میداد، 

ـ  ) 102ص2005(کاجیتانی . تایید می کند یش از سلسله مراتب معنایی براي تکـرار در ب
کـاهش   ←افـزایش شـدت    ←هشتاد درصد زبانهاي دنیا را به صورت افزایش کمیت
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مراتـب را تاییـد    رسی نیز ایـن سلسـله  هاي فا داده. کند ارائه می کاهش کمیت←شدت 
ش شدت را بـه معنـاي پایـه اضـافه     در واقع وقتی تکرار افزایش کمیت و افزای .کند می
تر معناي  کند که صورت طوالنی بان رفتار میاصل تصویرگونگی در زکند، مطابق با  می
در بیشتر موارد تکرار در فارسی نیز مطابق با اصل تصویرگونگی  .کند تر را افاده میبیش

   .است
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The Semantic Analysis of Reduplication in Persian 
Mohammad Rasekh Mahand (Bu-Ali Sina University) 

  
 
This paper studies the semantic properties of reduplication 
in Persian from a typological view. In half of the 
reduplicated words, the category of base has changed. 
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Typologically, reduplication has four main semantic 
effects:  augmentation, diminution, intensification, and 
attenuation. Persian data approve that reduplication may 
produce opposite meanings, while augmentation and 
intensification are its main semantic effects. The hierarchy 
of reduplication in Persian, in line with more that 80 per 
cent of the world's languages, is augmentation> 
intensification> attenuation> diminution, reflecting the 
iconic nature of this process.  
 
Keywords: reduplication, typology, augmentation, 
intensification.  

  


