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Abstract 
The aim of this research is to analyze total reduplication of verbs in Persian. Reduplication in 

Persian is divided into total and partial reduplication. One kind of total reduplication is the 

repetition of the word made by be + present verb root. The base word can be an adjective, a noun 

or an adverb. When these words are reduplicated, they will make new words that are different 

from base in form, meaning or usage or all of them. So, they can be regarded as constructions 

that in comparison to the base have a different pair of form and meaning. What we mean by 

construction is construction in the sense suggested in Construction Grammar and Construction 

Morphology of Booij (2010). Two questions of the research are: 1- How can we call these kinds 

of reduplication a construction? 2- Are there any common characteristics among them to have a 

schema for them? The data is gathered from Persian Linguistics Database of Mostafa Aasi, 

Soxan Dictionary (2002), Persian texts and conversations by people. The method of the research 

is descriptive- analytic. 
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 مقالة علمی

 صرف ساخت رویکردسازی فعل در زبان فارسی در دوگان

 2ارسالن گلفام، 3محمد دبیرمقدم ،2عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا ،1فاطمه شاهوردی شهرکی

نشکدة دا ،شناسیزبان گروه دانشیار -6 .، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرس دانشکدة علوم انسانی، ،شناسیدانشجوی دکتری زبان -1

دانشگاه های خارجی، دانشکدة ادبیات فارسی و زبان ،شناسیزبان گروه استاد -7 ، تهران، ایران.دانشگاه تربیت مدرس علوم انسانی،

 .، تهران، ایرانعالمه طباطبایی

 63/11/1783 پذیرش:  8/8/1331 دریافت:

 چکیده
 بـترکیبات حاصل از کامل  سازی، تکرارت. نوعی از دوگانسازی فعل در زبان فارسی اس، بررسی دوگانپژوهش پیش روهدف از 

شود کـه   جدیدی ساخته می ةها، واژتکرار آنصفت، اسم یا قید کاربرد دارند و با  فعل امر، صورتاست که به فعل مضارع ةپای+ 

ها صورت یا  ساخت ینکه این دوگانبه ا توجّهبا دستوری، معنا یا کاربرد، یا هر سه مورد نسبت به پایه متفاوت است.  ةازنظر مقول

نظر اسـت، سـاخت محـرر در     مدّ ساختنامید. آنچه در پژوهش حاضر از  ساختها را توان آن، میدارندمعنایی متفاوت از پایه 

 فعل مضارع ةپای+  بـهای حاصل از تکرار ساختدوگانحاضر  در پژوهش. است( 6212)خیرت بوی،  دستور ساختچارچوب 

نتایج  بررسی شده است.واره ها در قالب یک طررساختو ویژگی عمومی صوری و معنایی این دوگان محرر شدهاخت س مثابةبه

دو  کـه  دکـر ای ترسیم وارهتوان طرردر زبان فارسی می کاملسازی  دوگاناین نوع های  نمونه همةبرای  دهد کهنشان می پژوهش

، پژوهش حاضـر  است.ساخت این ی ویژگی کلّ معمول انجام کار بیش از حدّ ت وشدّدر بخش معنا،  .دارد بخش صورت و معنا

 .ستا هشد بررسیو تحلیل ساخت در متن نوشتاری یا گفتاری های دوگاننمونهبنیاد بوده و پیکره

 واره.، صرف ساخت، طررسازی، ساخت، سازگاری بافتیدوگانها:  واژهکلید
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 مهمقدّ -1

شناسـان قـرار   گران و زبـان پژوهش توجّهفرایندی بسیار زایا در زبان فارسی مورد  مثابةسازی بهدوگان

واژی تکـرار  دالیـل سـاخت  تمام یا بخشی از واژه )ریشه، پایه یا واژه( بـه ، فراینددر این گرفته است. 

سازی انـواع   (. در زبان فارسی دوگان113: 6213، 1آورد )اینکالسای جدید را پدید میشود و واژه می

این  ة. نتیج7و ناقص 6سازی کامل د: دوگانکری تقسیم کلّ ةها را به دو دستتوان آن مختلفی دارد که می

(، بـرای  1787؛ دبیرمقدم و ملکـی،  1779؛ صفوی، 12: 1791پایه )ذاکری،  ةکید بر معنای واژأتکرار، ت

 و سلحانی،خاله کیشهگرایی و ناپسندبودن معنای پایه )رضایتی (، تقلیل1779 )صفوی، پایه ةتعمیم واژ

ــا ر(، شــد1783ّ ــدم و ملکــی، 1899 ،3ت )ب ــا ر،  ( و تصــویرگونگی1787؛ دبیرمق ــام و 1899)ب ؛ گلف

سازی کامل  دوگان کنم کنم چهچه، تقتق، آرامآرامهایی مانند ( است. صورت1781ای، قمشهالدّین  محی

سـازی کامـل افـزوده    دوگان ةبه شیو درچشمچشمو  سرتاسر، گامبهگامهایی مانند: ناافزوده و صورت

  ندهست سازی ناقص هایی از دوگان نمونه لرزلرزانو  دمدمی، مزمزههایی مانند نیز صورت ؛اندساخته شده

سازی )تکرار کامل( براسـاس  فرایند دوگانکه  معتقد است (1731(. کلباسی )126-89: 1798ی، )شقاق

قید(،  )صفت/ تکرار اسم -1ند از: اکه عبارت شود میر به شش دسته تقسیم مکرّ ةپایه و واژ ةواژ ةمقول

تکرار  -3؛ خشخشتکرار اسم صوت، مانند  -7؛ پارهپارهتکرار صفت یا قید، مانند  -6؛ هتکّهتکّمانند 

تکرار فعل التزامـی   -2؛ بگیربگیرتکرار فعل امر )اسم(، مانند  -7؛ غلغلستاک حال فعل )اسم(، مانند 

ت نامیـده کـه از دو جـزش تشـکیل     کلما را گروهی از اتباع. سپس کنمکنم چهچه)اسم(، مانند  پرسشی

 . ویرودکار میمعنی اصلی خود به که یکی از آن اجزاش بدون معنی است و یا در غیرطوریبه ،اند شده

 معنی را تابع نامیده است. جزش اصلی را پایه و جزش بی

 تکـرار نوان عبـا ترتیـب   بودن بررسی کرده و بهسازی را ازنظر کامل یا ناقص( دوگان1798شقاقی ) 

به این  توجّهبنابراین با  ؛کند گذاری می نام تکرار ناقص پیشوندی و پسوندیو  کامل افزوده و ناافزوده

تصـویرگونگی در   شود، تکرار کامل نـاافزوده اسـت.  بررسی میحاضر بندی، آنچه در پژوهش تقسیم

هـای  ویژگـی پرداختـه و   به آن( 1781ای )قمشهالدّین محیگلفام و سازی، موضوعی است که دوگان

                                                                                                                                                                             
شناسـی دانشـگاه لـوون بلژیـک کـه بـا       اسـتاد زبـان   (Dirk Geeraerts)اد گرامـی پروفسـور درک خیررتـز    سپاس فراوان از اسـت  *

 .کردن مقاله یاری رساندندرا در پربارتر های ارزشمند خود، مانویس مقاله را خواندند و با دیدگاهشکیبایی، پیش

1. S. Inkelas 
2. full reduplication 
3. partial reduplication 
4. L. Bauer  
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طـور عـام و اصـل    تصـویرگونگی بـه   ةدر چـارچوب نظریـ  را های زبان فارسـی  ساختمعنایی دوگان

های ویژگی رةشده دربامحالعات انجام ایشان معتقدند اند.طور خاص محالعه کردهتصویرگونگی کمیت به

معانی و مفاهیمی همچون کثـرت،   ارتباط این نوع ساخت با گربیانها ها در زبانساختمعنایی دوگان

صورت و  ةکه رابح گیرندسپس نتیجه می ؛است ...ت، تداوم، تکرار، کمال، تمامیت، توزیع وفزونی، شدّ

عـام تصـویرگونگی و    ةها در چارچوب نظریـ زبان بیشترهای زبان فارسی، مانند ساختمعنا در دوگان

  پذیر است.طور خاص، تبییناصل تصویرگونگی کمیت به

ـ  پایـه سـازی،  در دوگـان  معتقدند که( 1783و سلحانی ) خالهکیشه رضایتی  ق بـه طبقـات   هـای متعلّ

دهند و ازنظر معنایی نیز الگوها از یـک تـا چنـدین    میدستوری خود را تغییر  ةدستوری مختلف، طبق

 رهای مکرّواژهترین معنای ترین و مرکزیا کانونیامّ ؛کنندهای مختلف ایجاد میمعنای مرکزی در پایه

 بـکرار ( ت1782گرایانه و یا فزاینده است. دبیرمقدم و ملکی )در بیشتر موارد، نوعی معنی ناپسند و تقلیل
و  کرده فیرا زیرعنوان فرایند تکرار کامل ناافزوده معرّنامیده و آن فعل امر  را تکرار فعل مضارع ةپای+ 

را  ...نظمی، آشفتگی و رت، توزیع، تدریج، بیان حالت، بیثت، تأکید، کمفاهیمی مانند انبوهی، تداوم، شدّ

اند. در این ها را ترسیم کردهالگوی بنیادین آن ،تکرار صرفی ةاند و براساس نظریبه این گروه نسبت داده

 ةفـ شوند تا مؤلّباهم ترکیب می ،معنایی مشابهی دارند - های صرفیفهالگو، دو ساخت خواهر که مؤلّ

نشـان   کوشندمی، نگارندگان پیش رو دست دهند. در پژوهشتری را برای عنصر مادر بهمعنایی بزرگ

های زبـان فارسـی کارآمـد    ساخت( برای دوگان6227) 1تکرار صرفی اینکالس و زول ةدهند که نظری

گونه که همانص بررسی نشده است. طور مشخّ آن به ة، تکرار فعلی و مفاهیم ویژنوشتاراست. در این 

فعـل   ةپای+  بـشده از ساخته، تکرار مقوالت فعل سازی کامل های فرایند دوگان یکی از نمونهشد، بیان 

شده ( نیز نامیده 133: 1798 مبالغه )فرشیدورد، ةصیغ ( و1731 )کلباسی، فعل امر است که تکرار مضارع

 . بکوببکوبو  بپربپر، بخوربخور، بزنبزن مانند ؛است

 ة)محاور خواندزد و آواز میبشکن میدر  بشکنش اسمی داشته باشد؛ مانند تواند نقپایه می ةمقول 

ه بخور است، مشکل بچّدر  بخور ةمانند واژ ؛داشته باشد تواند نقش صفت یا قیدهمچنین می ؛ه(روزمرّ
پایـه   ةه( و نیز کلمـ روزمرّ ة)محاور اماز تهران بکوب آمدهدر  بکوبه(؛ و روزمرّ ة)محاور تغذیه ندارد

شخص که تنها برای خحاب به دوم بپرکار رود؛ مانند  مکن است تنها در نقش فعل امر در جمالت بهم

شناسان پیشین، ت زبانسنّبراساس  حاضر،پژوهش  پایه در ةواژصورت برای سهولت کار،  مفرد است.

                                                                                                                                                                             
1. C. Zoll 
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ساخت م دوگانا این بدان معنی نیست که بخواهیم نشان دهیامّ شود؛نامیده می( 1731)کلباسی،  فعل امر

 1فرضپایه، همان معنای پیش ةهمچنین منظور از معنای واژ ؛حاصل، از تکرار فعل امر پدید آمده است

سـازی، گـاهی بـا تغییـر      نگارندگان قصد دارند در این پژوهش نشان دهنـد کـه در دوگـان   فعل است. 

گـاه بـا معنـای     سـت. ایـن تفـاوت،   شود که با معنای پایـه متفـاوت ا   صورت، معنای جدیدی خلق می

توان طیفی گیرد. در این مورد میفرض فاصله میفرض پایه تفاوت کمی دارد و گاه از معنای پیش  پیش

برخـی دیگـر،    ؛پذیرنـد ها ازنظر معنایی کـامال  ترکیـب  ساخترا درنظر گرفت که در آن، برخی دوگان

به بافتی  توجّهساخت با معنی دوگان همچنین ؛نداناپذیری معنایی دارند و برخی نیز در میانه راهترکیب

هـا  هاست کـه در آن ساختهای جهانی دوگان ه، متفاوت است. این یکی از ویژگیکار رفتکه در آن به

 پذیری معنایی مشهود است. انعحاف

به کاربردشان در متن، ازنظر  توجّههای حاصل از تکرار فعل امر با ساختدر پژوهش حاضر، دوگان 

ن است کـه چگونـه   نوشتار پیش رو ای شده دردو پرسش محرر .اندشدهو معنا بررسی  ارتباط صورت

های حاصل از تکرار فعل امر را یک ساخت نامید و اگر چنـین اسـت، ویژگـی    ساخت توان دوگانمی

در پژوهش  .چگونه خواهد بود 6وارهها در قالب یک طررساختعمومی صوری و معنایی این دوگان

معنایی و واجـی   - زمان از دیدگاه صرفیسازی فعل امر، همین است که فرایند دوگانحاضر سعی بر ا

شناسی نگر به صرف، نحو، معنی و واجعای نگاهی جامعادّ ،صرف ساخت ةازآنجاکه نظری دیده شود.

همچنین تـاکنون هـی     ؛دارد، برای تأمین هدف پژوهش، رویکردی مناسب تشخیص داده شده است

نوشتار صرف ساخت انجام نشده و  رویکردهای زبان فارسی در ساختر بررسی دوگانمبنی ب پژوهشی

 رسیدن به چنین هدفی است.  راستایگام در نخستین ،پیش رو

های الزم برای توصیف و تحلیل، از تحلیلی انجام گرفته و داده - توصیفی ةبه شیو نوشتار پیش رو 

ها و ها، ترجمه(، داستان1791) معین فرهنگ ،(1791) هشت جلدی فرهنگ سخنشامل  شدهنوشتهآثار 

 مردم و شـمّ  ةگوی روزمرّوهای مجازی و نیز آثار غیر مکتوب ازجمله گفتهای موجود در شبکهمتن

 سـازی مصـنوعی  هرگونـه داده  های زبانی موجود، از است. در نمونه آوری شدهزبانی نگارندگان جمع

سپس نگارندگان  ؛متون نوشتاری و گفتاری است از برگرفته بوده وواقعی  هانمونه تمامی و پرهیز شده

تـوان نـوعی   شده را میهای بررسیساختدوگانبرخی اند که دهکربه شواهد موجود، تحلیل  توجّهبا 

 . دارندساخت نامید که جفت صورت و معنای متفاوت از پایه 
                                                                                                                                                                             
1. Prototypical meaning 
2. schema 
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 مفاهیم صرف ساخت -2

 7و مبتنی بر دستور ساخت کرده( محرر 6212) 6بویرویکردی صرفی است که خیرت  1ساختصرف 

داند که ای می. دستور ساخت، ساخت را مفهومی انتزاعی و پایهاست( 6228 و 6222، 1887) 3گلدبرگ

بـین   ةدهد. هدف صرف ساخت نیز درک بهتر رابحهم پیوند میهای زبانی را بهصورت و معنی رابحه

هـا و  کنـد کـه در تفـاوت   احـی مـی  هایی را طرّظریه، قالبهمچنین این ن ؛نحو، صرف و واژگان است

 (تحلیل ساخت واژه دو رویکرد اساسی وجود دارد: الـف  ة. دربارشودهای ساخت واژه لحاظ شباهت

واحد  ،بنیاد است که در آن واژهای واژهنظریه ،بنیاد. صرف ساخترویکرد واژه (ب ؛بنیادرویکرد تکواژ

 تحلیل صرفی است. 

 :شودبا هم مقایسه  (1) ةروه واژاگر دو گ
buy (1) buyer 

walk walker 
heat heater 

های سمت راست ند. واژهایابیم که در هر ردیف، دو واژه ازنظر صورت و معنا با یکدیگر متفاوتدرمی

 بنابراین، ؛اندکمک افعال سمت چپ بیان شدهداللت بر عامل فاعلی دارند که بهبوده و  er-دارای توالی 

تواند در قالب سـاخت   جانشینی می ةوجود دارد. این رابحجانشینی  ةرابح buyerو  buyهای بین واژه

 ( بیان شود:6ای )واژه-صرفی درون

(2) [[buy]v er]N ‘one who Vs’ 
 ،انـد ( فهرسـت شـده  1هایی کـه در ) توان برای گروه واژهزبان، میبنابراین در ذهن گویشور انگلیسی

 :دکر ر( را تصو7ّاعی )انتز ةوار طرر

(3) [[x]v er]N ‘one who Vs’ 

های حاصل از فعل که در واژگان موجود صورت و معنای اسم ةواره، تعمیمی است درباراین طرر 

 ةتولیدشده، ضرورتا  به شـیو  ةبنابراین، نوواژ ؛کار رودها در زبان بهتواند برای ابداع نوواژهاست و می

نتزاعـی موجـود در واژگـان تولیـد     ا ةوارد ساخته نشده، بلکه براساس طـرر های موجوبا واژه 7قیاس

گیرد. از دیدگاه این نظریه، سازی انجام می، واژهxر جای متغیّعبارتی با جایگزینی یک فعل به شود؛ به می
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سـپس کـودک بـا     ؛شـود مـی  های ملموس از کـاربرد زبـان آغـاز   بازنمایی ةآموزی کودک با ذخیر زبان

های زبانی های انتزاعی این ساختها، نظامهای مشترک آنها و تشخیص ویژگیدی این بازنماییبن دسته

 بازتعبیر کرد.  هاییصورت ساختتوان بهکند که فهرست واژگان را میعا میگیرد. این نظریه ادّرا فرامی

شـمارد. وی  ی را برمـی های صرفوارههای طررواره، ویژگیمفهوم عام از طرر ة( با ارا 7: 6212بوی )

العاتی برای بازنمون مفاهیم مفهومی عام در علوم شناختی است و داللت بر اطّ واره،کند که طرربیان می

رود. ازنظـر او،  کـار  زبـانی بـه   های زبانی و غیـر تواند برای تعمیمشده در حافظه دارد و میعام ذخیره

 -6 ؛کنندهای مشتق موجود را بیان میبینی واژهشهای قابل پیویژگی -1ها در صرف ساخت: واره طرر

هـای مشـتق،   دهنـد، زیـرا واژه  می 1اربه واژگان، ساخت -7 ؛کنندها را بیان میچگونگی ساختن نوواژه

شـوند.  بنـدی مـی  های ریزتری گـروه وارهدهند، بلکه در درون طررتشکیل نمی ارفهرست بدون ساخت

 ؛یا در واژگـان، فهرسـت شـود    ساخته شود 6قاعدهبا  ه یا واژه بایدرود کدرنتیجه، این توهم ازبین می

ای ساخته شده و در عین حال در واژگـان نیـز فهرسـت گـردد. کـاربرد      تواند با قاعدهبنابراین واژه می

هایی ( شباهت1832) 7پیشنهادی ازسوی ارونف ةقواعد ساخت واژبا کاربرد  مندهای ساختواره طرر

( بیـان شـده   3صورت )به ،است (6: 6212) ( بوی7) ةوارادی ارونف که معادل طررپیشنه ةدارد. قاعد

 است:

(4) [x]v  [[x]v er]N Semantics:‘one who Vs habitually, professionally’ 

بنیاد هستند، بنابراین، وندها عناصر واژگانی های بین این دو دیدگاه آن است که هر دو واژهشباهت 

ها در شدن آنهای انتزاعی و فهرستوارهطرر زیستی قاعده/همچنین هردو به هم ؛شوندمحسوب نمی

که در قاعده وجـود   داندرا آن می قاعدهبر  وارهطررهای یکی از برتری(، 6212بوی )اند. واژگان قا ل

ـ  ؛شـود واژی اعمـال مـی  ضروری است و سپس بر روی این پایـه، عملکردهـای سـاخت    3یک پایه ا امّ

داد عبارتی درونبه ؛دادمحور باشندتوانند تنها برونبر ویژگی ذکرشده در قاعده، میافزون  هارهوا طرر

وی بـرای  داد، یک واژه است.  ا برونامّ ؛یک پایه نیستندتواند شامل دو عنصر وابسته باشد که هی می

زند که هرکدام مثال می را aut-ism و anachron-istهای زبان انگلیسی واژهدادن این موضوع، از نشان

واژه، پایه  ةدهندیک از اجزای تشکیلصل نیست و هی پایه متّ به ،ا این ونددارای یک وند هستند، امّ
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 ؛گیردق نمیها تعلّمستقل در زبان کاربرد ندارند و مدخل واژگانی به آن طورزیرا به ؛شوندمحسوب نمی

 (. 63: 6212ستند )بوی، دادمحور ههایی برونوارهبنابراین، چنین طرر

سوسوری  ةیکی از مفاهیم اساسی نشان را بنیاد در این نظریهواژه ةدلیل انتخاب انگار، (6226) 1جکنداف

ل از صورت، خود متشکّکند که او بیان میاست.  7و معنا 6ل از صورتکه متشکّ داندمیشناسی در زبان

 هـای صـورت العـات دارد کـه بـه   ه سه نوع اطّبنابراین هر واژ ؛نحوی است-های واجی و واژویژگی

PHON ،SYN  وSEM عبـارت  به ؛گذاردشوند. صرف، بر هرسه وجه واژه تأثیرمیمی دهیبرچسب

 tripartite)بخشیاز دستور ساخت است، از معماری موازی سهناشی  دلیل آنکهبه ،دیگر، صرف ساخت

parallel architecture) کـه خـود را دارد   ایی، اصـول و قواعـد خـاصّ   گیرد. هر سحح بازنمبهره می 

 :( نمایش داده شده است7صورت ) به

 (167: 6226)جکنداف،  بخشیمعماری موازی سه (7)

 
سازی با استفاده از قواعد انتزاعی بهترین سند برای اثبات این نکته که واژه معتقد است که (6212بوی )

هـای   ترکیب، یکی از زایاترین شیوهاز دیدگاه او، ت. اس 3سازیبگیرد، مرکّها صورت میوارهیا طرر

ـ  ةهاسـت. سـاختن واژ  سازی در زبانواژه بنـابراین   ؛ب لزومـا  براسـاس ترکیبـات موجـود نیسـت     مرکّ

رود و بهترین مثال کار میسازی بهواژه ةمند در حوزتصویرکشیدن خالقیت قاعدهسازی برای به بمرکّ

انجام گیرد.  7قیاس ةتواند به شیوطور کامل نمیسازی بهفرایند واژه دادن این نکته است کهبرای نشان

سازی را با درجات مختلفی از انتزاع کشف بهای مرکّوارهکاربران زبان قادرند طررکه عقیده دارد  یو
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در زبان هلنـدی در  صورت که آورد، بدینمی 1هایی از زبان هلندیتأیید این محلب، نمونهکنند. برای 

-moederکه از روی قیاس با  زبان پدری vader-taalهای قیاسی هستند، مانند وی پیوستار، واژهیک س

taal طور به بوده وسازی بعام مرکّ ةوارساخته شده است. در سوی دیگر پیوستار نیز طرر زبان مادری

 ةاز قاعـد  6رمنـی ژ ةهای شـاخ سازی در زبان هلندی و دیگر زبانبعام به این نکته اشاره دارد که مرکّ

( رسـم  2صـورت ) سازی در زبان هلندی را بهعام مرکب ةوارکند. بوی، طررهستگی پیروی میراست

 است: کرده

(6) [Xi Yj]YK [SEMj with some relation R to SEMi]K 

 X  وY ّای هدهند. بین دو انتهای پیوستار، تعمیمرا نشان می 7های واژگانیرهایی هستند که مقولهمتغی

شـود  ب هست که بخشی از دانش زبانی کاربران محسـوب مـی  مرکّ ةهای کلمزیرگروه ةزیادی دربار

را  یهای تحلیل ساخت صـرف ( یکی از بهترین نمونه78: 6212همچنین بوی ) ؛(6223 و 6227 ،)بوی

طور به مغتقد است که( 13: 6227داند. وی با اشاره به دیدگاه اینکالس و زول )سازی میدوگان ةپدید

هایی از آنچه موجـود  توان آن را تکرار بخش که میطوریعملکردی صرفی دارد، به سازیدوگان کلّی

آن، تکرار کامل یک واژه  ةترین نموندانست )که ساده 3قاموسی ایواژه ها در قالباست و پیچیدن آن

 و به عنصر پایه ندارد یبر این، در برخی عملیات واجی، عنصر تکرارشونده شباهت کاملافزون  ؛است(

دهنده، دریافت های تشکیلدارد که از حاصل جمع معنای سازه حاصل، معنایی را دربر ةساخت دوگان

ها، معنای جمع آن ةکند که ازجملای را القا میساخت، معانی ویژهبلکه ساختمان خود دوگان ؛شودنمی

های مختلـف  کند در زبانساخت حمل می انست. معنایی که دوگا هات در فعلدّها و معنای ش در اسم

 (.78: 6212متفاوت است )بوی، 

 ها داده  ارائه و تحلیل -3

توان دهد می ی وجود دارد که نشان میتوجّه، موارد درخور شدبه آنچه در تعریف ساخت بیان  توجّهبا 

 :کردی سازی فعل امر در زبان فارسی را نوعی ساخت تلقّدوگان

 ت و معناهای صورجفت -3-1

 کنیم:می توجّه ،تعریف گلدبرگ از ساختدر آغاز، به بودن چنین ترکیباتی، برای تأیید ساخت

                                                                                                                                                                             
1. Dutch 
2. German 
3. Lexical categories 
4. lexeme 



 91/ سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساختدوگان

 

«C یک ساخت است اگر و تنها اگر C  یک جفت صورت و معنا< Fi ,Si > که طوری باشد به

های موجود یا دیگر ساخت C ةدهندرا نتوان از اجزای تشکیل Si یا Fi 1های برخی از جنبه

« یک ترکیب»نیز  iآن و « معنای»، Sترکیب و منظور از « صورت»، Fمنظور از   بینی نمود. شپی

 (3: 1887، گلدبرگ) .«است

 در این تعریف، سه موضوع مهم محرر شده است:

 کند. ، صورت را با معنی جفت میC ساخت (الف

 یصـورت  تنهانه ،است 6العاتیاطّ یواحد ،به کنار هم قرارگرفتن صورت و معنی، ساخت توجّهبا  (ب

 زبانی. 

هـای   سـاخت، چیـزی بـیش از ویژگـی     های یعنی ویژگی ؛معنایی دارد 7ناپذیریبینیساخت، پیش (ج

(. گلدبرگ 12: 6213، 3)هیلپرت ناپذیر، ویژگی بارز ساخت است هاست. این معنای ترکیب واژه تک تک

ناپذیری معنایی دانسته است؛ بینیرا پیشهای آن لیه از ساخت، یکی از ویژگی( در تعریف او3ّ: 1887)

تک اجزای آن است. های تکهای یک ترکیب، چیزی بیشتر از ویژگییعنی وضعیتی که در آن، ویژگی

درصـورتی   ،ناپذیر اسـت و گـاهی صـورت آن. صـورت یـک سـاخت      بینیگاهی معنای ساخت پیش

 د.ای از یک الگوی عام زبان نباشناپذیر است که نمونهبینی پیش

شود که بـا معنـا و    ، گاهی با تغییر صورت، معنا و صورت جدیدی خلق مینیز سازی در فرایند دوگان

 های زبانی مختلف یافت:  توان در بافت صورت پایه متفاوت است. این تفاوت معنایی و صوری را می

 (.792: 1736 ،زادهتقی) برای همین بودهست یا نه  برومن که ازت پرسیدم اسبت  (1

 ه(.روزمرّ ةهات را بشور و برگرد )محاوردست برو (6

 (.832: 1791، انوری) بود بروبروییها آن ةدر خان (7

فعل امر  برو، (6) ةدر نموناست.  کار رفته و نوعی صفتبه و چاالکسریع در معنی  برو ،(1) ةدر نمون

، در هر دو مورد، دارندتفاوت کند. اگرچه این دو واژه، دو معنای مامر می رفتناست و به انجام عمل 

، اسمی ساخته شده بروصورت  ، با تکرار(7) ةدر جملشود. ها دریافت میاز آن رفتنفرض معنای پیش

 یـت ترکیـب حاصـل   افزایـد کـه از کلّ  ای را به آن میفرض رفتن، معنای ویژهبر معنای پیشافزون  که

، تشـدّ ، تکـرار  معنیساخت حاصل، بنابراین، دوگان ؛تک اجزای آنشود و نه از حاصل جمع تک می
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 . در پژوهشاست فرض پایه افزودهمعنای پیشرا به بیش از حد معمولانجام آن کار و  وآمد زیادرفت

. فعـل امـر  حاصل شده یا تکـرار   صفتاز تکرار  بروبرو داده شودنشان که  بر آن نیست، سعی حاضر

یـت دارد ایـن   تراست. آنچه اهمّمعنای فعل امر نزدیک، بهساختهرچند روشن است که معنای دوگان

درواقـع،   ؛، با صورت منفرد آن ازنظر صوری و معنایی متفاوت اسـت برو ةر واژاست که صورت مکرّ

معنـای  را بـه  معمـول  وآمـد بـیش از حـدّ   تکرار و تشدید و رفتساخت، معنای ساختمان خود دوگان

 افزاید.می رفتن فرض پیش

 (.931: 1791، انوری) هستند بخورها مهمان ةشب غذای بیشتری بپزیم چون همباید ام (3

 (1786کوچولوی لجباز! )جام جم آنالین،  بخورغذایت را  (7

: 1798زاده،  جمـال ، صدای تلفن بلند شد )بخوربخور ةاین جماعت شد در همان بحبوح ةغاز طعم (2

9.) 

 (.931: 1791 ،انوری) کم شده بخوربخوراز وقتی مدیر جدید آمده،  (3

 (.931: 1791، انـوری ) است دارای اشتهای زیاد و پرخورمعنای فردی است که به بخور، (3) ةدر نمون
و  (3) ةکند. در هر دو نمونامر می خوردن غذا، فعل امر بوده و شخص را به عمل بخور، (7ة )در نمون

 ةها حضور دارد. در نمونمعنای واژهاست، در  خوردن غذاکه عمل  بخور ةفرض واژ، معنای پیش(7)

تشدید عمل خوردن، بیش از حد آید که معنای ، صورت جدیدی پدید میبخور، با تکرار صورت (2)
، معنای خوردن (3) ةنمونافزاید. در می خوردن غذافرض معنای پیشرا نیز به جمعی غذامعمول و دسته

خـود   سـوش اسـتفاده و بـیش از حـقّ    ی عل، معنای کلّشود، بلکه از تکرار ف غذا از ترکیب استنباط نمی
شـود، در  گونه کـه مشـاهده مـی   هماناست.  شده استعاری بسطنوعی  دچارحاصل شده که  برداشتن

یت معنای حاصل، همچنان مفهـوم  دلیل تأثیر ساخت دوگانی در کلّ کاربرد استعاری این ترکیب نیز، به

 در معنای استعاری ساخت، مشهود است. لانجام کاری بیش از حد معموو  تکرار، تشدید

 ناپذیری معناییترکیب -2-3
معنـای  بـه  زدن ةانـد. واژ رفتـه  کـار بـه  بـزن و  بکوب، دو واژه بزنبزن و «بکوببکوبهای در ترکیب

 ةواژبـوده و   چسـباندن و  داشـتن ضـربان ، شدنچیره، هضرب سکّ، دزدیدن، کردنحمله، رساندن آسیب

، معنـای نـواختن سـاز،    بکوببکوبا از امّ ؛(1791)معین،  است کردنلهو  کوفتن معناینیز به کوبیدن

 شود: جشن و شادی و رقص و پایکوبی برداشت می

 (.32: 1736داشت )آل احمد،  بکوببکوبها یک دسته زرنا و دف، از دم صبح توی کوچه (9
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 :باعجله و باسرعتو گاهی معنای قیدی 

 (.1221: 1791، انوریرفتیم ) بکوبکوبببا عجله راه افتادیم و  (8

از پلکان رفتم پایین. نزدیک بود پـرت   بکوببکوببابام.  ةای داد بیداد! مثال  آمده بودم دنبال حول (12

 (.62: 1772شوم )آل احمد، 

 شود: کاری دریافت می، معنای درگیری، زد و خورد و کتکبزنبزناز 

 (.72: 1729آمد )مدرس صادقی، بدم می بزنزنبهای من یادم هست همیشه از صحنه (11

کاررفتـه در ایـن   هـای بـه  تـک واژه تنهـا بـا مراجعـه بـه معنـای تـک      شود، گونه که مشاهده میهمان

تک بر معنای تکافزون  ترکیب، چیزی توان معنای ترکیب را دریافت کرد، بلکه کلّها نمیساخت دوگان

شود آن است که کاربر زبان چگونه ا پرسشی که محرر میامّ ؛بینی کامل نیستدارد که قابل پیش شاجزا

پاسخ آن  .دهدناپذیری معنایی اجزای آن تشخیص میبه ترکیب توجّهساخت را با معنا و کاربرد دوگان

دخیـل   آمدهدستبهتکرار است و تکرار در دریافت معنای نتیجة  یت این ساخت،است که درواقع، کلّ

که معنـایی را بـا خـود    است های صوری، معنایی و کاربردشناختی ای ویژگییتی داراست. ساخت، کلّ

در  مشترکهای منفرد فرض واژه، معنای پیشبکوببکوبو « بزن بزنرسد در نظر میهمراه دارد. به به

ت و شدّشده، معنای  سازیدر ساخت دوگان گیریکه با قراراست  زدنضربه ،بکوبو  بزن ةهر دو واژ

که هریـک از ایـن   اند. حال، هنگامیفرض افزودهرا نیز به معنای پیش معمول بیش از حدّانجام کاری 

گیرنـد، بـا آن بافـت،    ای قـرار مـی  زبانی ویـژه  صورت برخط، در بافت زبانی و غیرها بهساخت دوگان

عنای به بافت، م توجّه، با (9) ةدر جمل بکوببکوبگونه که از کنند. همانسازگاری معنایی حاصل می

زدن و ضـربه ، (12)و  (8)هـای  شـود، از جملـه  دریافـت مـی   زدن بر طبل و مانند آن برای شادیضربه
فهمیـده   کـاری زدن به یکـدیگر بـه قصـد کتـک    ضربه، (11) ةو از جمل حرکت سریع پا بر روی زمین

معنای ذاتی ر نبوده و ارتباطی با ساخت مکرّ ةشدهای کاربردی، جزش معنای تثبیت. این تفاوتشود می

گیرد. زبانی موجود، شکل می به بافت زبانی و غیر توجّهصورت برخط و با ساخت ندارد، بلکه بهدوگان

اگر معنای یک عنصر : تبیین نمود 1اصل سازگاری بافتیعنوان با توان می، این پدیده را در دستور ساخت

معنای آن عنصر واژگانی  ،نحوی-خود سازگار نباشد، آن بافت صرفی 7نحوی-با بافت صرفی 6واژگانی

 .(13: 6213)هیلپرت، « کندمیخود سازگار  3را با عناصر معنایی موجود در ساخت
                                                                                                                                                                             
1. coercion 
2. lexical item 
3. morphosyntactic context 
4. structure 



 1789 پاییز، 62هفتم، شمارة  دورةهای غرب ایران،  ها و گویش زبان/ فصلنامة محالعات 93

 ازمیـان  تواننـد مـی  هـا غلبـه دارنـد و    منفـرد واژه سـاخت  بر  ی موجود در بافت زبانی،هاپس ساخت

ی موجود در بافت هاخت. سامعنای سازگار با خود را انتخاب کنند ،ها واژه موجود های معنایی ویژگی

  مورد نیاز خود را برگزینند. ةق به یک واژه، مقولهای دستوری متعلّازمیان مقولهتوانند میزبانی، همچنین 

کـار رفتـه،   بـه  ةبنابراین، براساس بافت، نوع مقولـ  ؛هم اسم است و هم صفت بدوبدودر زبان فارسی، 

در نقش  بدوبدو ةشود که مقولص میبافت مشخّ براساس، (17) و (16)های  در نمونهشود. ص میمشخّ

 کار رفته یا در نقش قیدی: اسمی خود به

 (.173: 1727نشاند )اسالمی ندوشن،  را فرومی بدوبدوها .امساک در خوردن.. (16

 (.773: 1729از کنارم گذشتند )میرصادقی،  بدوبدوهای نونوار چند تا بچه با کیف (17

بنـابراین بافـت زبـانی     اسـت ؛ ، قیـد  (17) ةری این ترکیب، اسم و در جملدستو ة، مقول(16) ةدر جمل

 های موجود آن واژه در زبان، برگزیند.را از میان گزینه دستوری و معنای واژه ةمقول نوعتواند  می

تـوان  مـی  فعل مضـارع  ةپای+  بـهای حاصل از تکرار ساختدوگان ةدیگری که دربار توجّهقابل  ةنکت

را بـا   بشوربشـور بـرای نمونـه، اگـر     ؛اسـت  تکرار همساناست که این ساخت، نوعی  آن کردمحرر 

و در مـورد دوم، تکـرار    تکرار همسان یک واژه ل،یابیم که در مورد اوّمقایسه کنیم، درمی وشو شست

عمـل  های پایـه  فرض واژهکه در هر دو نوع ساخت، معنای پیش. باوجودیشودمشاهده می ناهمسان
دلیل تفاوت صوری دو ساخت و نوع تکرار در هریک، معنی و کاربرد این دو ساخت، بهاست،  شستن

شود، ولی معنای تداومی عمل شستن دریافت می« وشوشستکه از طوریبا یکدیگر متفاوت است؛ به

این تفـاوت را   (17)و  (13)های نمونهشود. دریافت نمی معمول ت و انجام کار بیش از حدّشدّمعنای 

 دهند:می نشان

است و غذای حاضری خوردن و  بشوربشوراسفند، زمان  ةمی گفتند از نیم آن روزهای گذشته ... (13

هـای  همه ذوق و شوق و تمیزی و بوی نونواری خانه، زحمتآن ةا الزمامّ شب خسته به بستررفتن...

ها مالفه وشویشستتا  شدآوری بساط کرسی شروع میتی که از جمعالیّکشیدند. فعّفراوانی بود که می

 (.12: 1787نژاد، )عرفی کرسی و...و لحاف

باور بفرمایید تیراژ  ،شویمتر میدم عید نزدیک بشوربشور اساسا  ما یادمان هست هرچه به زمان ... (17

 دلیـل ازدیـاد  نگارها از اوایل ماه اسفند تا خود سال تحویل بـه رود. در کل ما روزنامهها باال میروزنامه

نویسیم. شویم و پشت سر هم محلب میباالروندگی میزدگی و ذوقنوعی دچار شوقانتشار روزنامه به

ولـی بـه روی    ؛کشندها دارند نفس میدانیم افزایش تقاضا برای چیست و این روزها شیشهبا آنکه می
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 (.1787)سوادکوهی،  آوریم و...خودمان نمی

رد و هر صورت، بـا یـک معنـا جفـت     ، معنای متفاوتی دابا معیار دستور ساخت، یک صورت متفاوت

گذشـته و حـال    ةترتیب از تکرار پای، بهرفت و روبو  وگوگفت ،وشوشستشود. ترکیباتی مانند  می

 انجام کـار بـیش از حـدّ   ا معنای حاصل شده و معنای تداومی دارند، امّ رُفتنو  گفتن، شستنهای فعل

و  بکـوب بکـوب ، بشوربشـور ، ربخور بخودرمقابل، ترکیباتی مانند شود. ها دریافت نمیاز آن معمول

بر داشتن معنای تداوم در انجام کـار،  افزون  ،اندحاصل شده فعل مضارع ةپای+  بـکه از تکرار  بزن بزن

 شود:ها دریافت میهم از آن معمول انجام کار بیش از حدّت و شدّ

 .وشوشستل: صورت: پایه گذشته + پایه حا .]شستن[: الف( 3)

 .عمل تداومی شستن معنی: .ب

 .بشوربشور: + فعل امر صورت: فعل امر .]شستن[: الف( 9)

 .معمول حدّ عمل شستن و تمیزکردن و نظافت بیش از ت و تداوم درشدّمعنی:  .ب

چیزی بیش از حاصـل جمـع   به آنچه در تعریف ساخت بیان شد، اگر معنی یک ترکیب،  توجّهبا  

 باشد، آن ترکیب، یک ساخت است. معنی اجزای آن

 سازیهای واژهمحدودیت -3-3

نامیم،  ساخت مییک  را فعل مضارع ةپای+  بـهای حاصل از تکرار ساختدوگانبه اینکه  توجّهاکنون با 

 هـایی  سـاخت  دوگان ( را برای8ی )کلّ ةوارتوان طرر های صرف ساخت، می وارهبه کمک الگوی طرر

، بگیربگیـر ، بکـوب  بکوب، بروبرو ،بکِشبکِش، بکُشبکُش، بپربپر، بخوربخور، دوبدوب، بزنبزنمانند 

 ةپای+  بـهمسان که از تکرار  کردترسیم و موارد مشابه  بچاپبچاپ، بریزبریز، بساببساب، بشوربشور

 شوند:اصل میح فعل مضارع
(9) [[be+ Present Root]i [be+Present Root]i]Nj             [intensive,more than usual doing]j 

+ پایه فعل مضارع بـ ]]   ]i [ + پایه فعل مضارع بـ ]i ]Nj         [انجام کاری با شدت و بیش از حد معمول]j   

پایـه   ةدسـتوری واژ  ةدهد که با مقولـ  حاصل را نشان می ةدستوری واژ ةمقول N واره،در این طرر 

آن  توجّهقابل  ةنشان داده شده است. نکت jحاصل با  ةو معنی واژ i پایه نیز با ةمتفاوت است. معنی واژ

 بخواه، بشنو، ببینمانند  6های ایستاشرکت دارند و فعل 1های کنشی، تنها فعلوارهطرراین  دراست که 

                                                                                                                                                                             
1. dynamic 
2. stative 
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حالتی  ةکنند ها حضور ندارد و تنها بیانت و تداوم در آنت، شدّالیّدلیل اینکه فعّها بهو مواردی نظیر آن

ها در زبان فارسی یـک  نکه برخی از فعلایدلیل همچنین به ؛شوندسازی نمیشیوه، دوگانهستند، بدین

گیرند؛ هرچنـد کنشـی باشـند.    تحت تأثیر این فرایند قرار نمی ،نددار فعلی و یک جزش فعلی جزش غیر

  اند.از آن جمله کردن مصاحبهو  کردن محالعه، دادن نجاتهای  فعل

 های هجاییمحدودیت -4-3

افعـال   ةاز همـ سـازی را   توان این نوع از دوگـان  نمیباوجود زایایی نسبی این ساخت در زبان فارسی، 

ساخت. دلیـل   *بخندبخندو  بجنب*بجنبتوان نمی بخندو  بجنببرای نمونه از  ؛یافتکنشی بسیط 

ـ  کـر های واجـی در زبـان فارسـی جسـتجو     توان در محدودیت این امر را می هـای   در داده تد. بـا دقّ

اسـت، بـه    CVCCها دارای سـاخت  هجای پایانی آن هایی کهفعل ةریش که شدص شده مشخّ بررسی

ت بهینـه در زبـان فارسـی      CVCC.Cزیرا توالی  ؛سازند تکرار، ساخت جدیدی نمی ةشیو نیسـت  حاـل

+   بـ ترکیب که ساخت هستنددارای دوگان هاییفعلتنها همچنین  ؛(723: 1799، کرد زعفرانلو )کامبوزیا

برای نمونـه،   ؛هجا ندارد ساخت حاصل، بیش از چهاراست و دوگان دوهجاییها آن فعل مضارع ةپای

دوهجایی داریم که  ةبه آغاز آن، همچنان یک واژ بـاست و با افزودن  CV.CVC دارای دوهجای شِکَن

 ؛هجا ندارد یش از چهارنیز، ب بشکنبشکنساخت حاصل از تکرار آن، یعنی است و دوگان بشکنهمان 

یا  CV هجایی باشد یا به هجای تک هاهایی که ستاک حال آنفعل ةا عکس آن صادق نیست؛ یعنی هممّا

CVC ،بیـا هـای  ؛ ماننـد واژه شودنمیها در زبان فارسی دیده آن ةشدسازیدوگانصورت  ختم شوند ،

رشده و در ر آینده، دارای ساخت مکرّهایی ممکن است د. هرچند چنین واژهبخیزو  بپاش، ببوس، بباف

 زبان، رایج شوند.

 پایه فعل مضـارع +  بـسازی کامل ترکیب توان نتیجه گرفت که دوگانمی شداز آنچه تاکنون بیان  

 ةشود؛ زیرا ترکیبات حاصل، دارای صورت و معنی متفـاوت از واژ نوعی ساخت صرفی محسوب می

 عنایی، دستوری و کاربردی خود را دارند.فرد مهای منحصربهو ویژگی هستندپایه 

 گیرینتیجه -4

 فعل مضارع ةپای+  بـترکیب سازی کامل سازی حاصل از دوگاندر پژوهش حاضر نوعی از فرایند واژه

آمـده از ایـن پـژوهش    دسـت ازنظر معنا و صورت در چارچوب دستور ساخت بررسی شد. نتـایج بـه  

 ند از: اعبارت
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 فعـل مضـارع   ةپای+  بـحاصل از تکرار ترکیب های ساختدوگان هادر آن ایی کههبه بافت توجّهبا  -

دارای جفـت معنـا و    ،شده سازیدوگان ةپایه در مقایسه با واژ ةواژکه  شدص مشخّ ،رفته بودند کار به

های مختلف دست نیامده و در بافتترکیب، ضرورتا  از معنای پایه به صورت متفاوت است. معنای کلّ

پذیری را با استفاده از اصل سازگاری بـافتی در دسـتور   . این انعحافداردانعحاف معنایی و صوری  نیز

در زبـان فارسـی    کامـل سـازی   دوگـان این نوع های نمونههمة برای  همچنین ؛نمایندساخت تبیین می

هـای  یسـاخت، ویژگـ  واره، سـاختمان دوگـان  براساس این طرر. کردی ترسیم ای کلّوارهتوان طرر می

 افزاید. یت ترکیب، میی را به کلّمعنایی خاصّ

در چارچوب صرف  فعل مضارع ةپای+  بـحاصل از تکرار ترکیب سازی ای که برای دوگانوارهطرر -

 بـ ست. در بخش صورت، از افزودن پیشوندا دارای دو بخش صورت و معنا ،توان ارا ه دادمی ساخت

انجام  ت وشدّرا خواهیم داشت. در بخش معنا، کامل سازی ، دوگانو تکرار کامل آن فعل مضارع ةپای+ 
که این معنای ویـژه، از سـاختمان    ساخت دانستاین ی توان ویژگی کلّ، را میمعمول کار بیش از حدّ

ـ  ةواربه ایـن طـرر   توجّه. فرض بر این است که گویشور با شودساخت دریافت میخود دوگان ی، کلّ

هایی است که در هر یت دارد، محدودیته آنچه اهمّالبتّ کند ؛را درک یا تولید  تواند ترکیبات جدید می

 واره وجود دارد و گویشور زبان نیز از آن آگاه است. طرر
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  یزدان. :تهران .1 لدج .روزها. (1727المی ندوشن، محمدعلی )اس

 سخن. :تهران .6 لدج .فرهنگ سخن .(1791انوری، حسن )
 http://jjo.ir/JdVXqQ. برگرفته از: های لجبازهچند روش برخورد با بچّ (.1786) جام جم آنالین

 . تهران: سخن. کباب غاز(. 1798زاده، محمدعلی )جمال

 شناسی زبان ةمجلّ .تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی .(1787) ملکی سیماحمد و دبیرمقدم، م

 .67-1 ،(13) 12 ،های خراسانگویشو
تکرار  ةبررسی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی: پژوهشی براساس نظری .(1782) --------------------

 .71-68 (،3) 9 ،جستارهای زبانی لّةمج صرفی.

 مرکز نشر دانشگاهی. :تهران .اتباع و مهمالت در زبان فارسی .(1791ذاکری، مصحفی )

 ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در بررسی ساخت واژه. (1783، محرم و بهروز سلحانی )خالهکیشه رضایتی



 1789 پاییز، 62هفتم، شمارة  دورةهای غرب ایران،  ها و گویش زبان/ فصلنامة محالعات 99

 .116-91 ،(198) 39 ،جستارهای ادبی ةمجلّ. زبان فارسی

 د.ماشا کرتر یس جمهور را بهتر  ةتوان با آن داخل خانراهکاری که می. دی( 19،  1787سوادکوهی، مازیار ) 

 . 16-1 ،(727)، همدلی ةروزنام

 ها )سمت(.سازمان محالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه :تهران .مبانی صرف .(1798) شقاقی، ویدا

، شناسی زبان ارشدکارشناسی ةنامپایان .بسیط زبان فارسی آزادی و بند در واژگان غیر .(1779صفوی، کوروش )

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی. :تهران

 .12-1 (،163) ،گسترش ةروزنام .شب عید ةکسب و کارهای سکّ. (1787نژاد، محمدعلی )عرفی

 زوار. :. تهرانترکیب و اشتقاق در زبان فارسی ،(1798فرشیدورد، خسرو )

سازمان محالعه وتدوین کتب  :تهران ،بنیادشناسی رویکردهای قاعدهواج .(1799زعفرانلو، عالیه ) کامبوزیا کرد

 ها )سمت(.دانشگاه علوم انسانی

 علمی. :تهران .انقالب نخستین ةدر دهکوتاه شکوفایی داستان . (1736) زاده، صفدرتقی

محالعـات  و سانی پژوهشگاه علوم ان :تهران .ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز .(1731کلباسی، ایران )

 فرهنگی.

 ،هـا در زبـان فارسـی    ساختتصویرگونگی دوگان .(1781)ای قمشهین الدّعلیرضا محیو  گلفام، ارسالن و

 . 136-177 ،(8) 7 ، های زبان و ادبیات تحبیقیپژوهش .بندی معنایی طبقه

 ایفا. :تهران .سفر کسری .(1729مدرس صادقی، جعفر )

 آدنا، کتاب راه نو. :تهران .معینفرهنگ  .(1791معین، محمد )

 نشر اشاره. :تهران. جهان داستان(. 1729میرصادقی، جمال )
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