
 
 
 
 

 DOI:10.22124/plid.2021.14394.1402 

 DOR:20.1001.1.65852476.1399.5.2.9.7 
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 چکیده
ارای سدات  دااایادادی   های زیادی در زبان فارسی هستند که حاصل فرایندد کردرار کا دل و افد ودا   دادی و د     واژه

گ درد، بلرده    رحلده صدورت دمدی   بهبه صورت  رحله به این  عنی که عمل کررار اایه و کاربرد اف ودا   ادی ،هستند
 حور اس . این سات  دااایاادی در چارچوب دظری صرف سات این دو فرایند هم  ان واژا جدید حاصل عملررد 

سدازی دارد کده اواوهدای    بن داد بده واژه  یردردی ندناتتی و سدات     حدور رو قابل کب  ن تواهد بود. صرف سات 
چدارچوب  داددد. طبدا ایدن    هایی از صورت و  عندا  دی  صورت جف های ادت اعی بهوارهبه صورت طرحسازی را واژه

را کاربرد افد ودا   دادی اسد .    رحواارا ذهنی کررار و ططرحوسازی حاصل فرایند یری دظری، این سات  دااایاادی
دااهی کاریخی بده سد ر کرا دل ان از فارسدی     ، زباداندر ذهن فارسیدشان دادن ز ان طرحوارگی این سات   یبرا

دهد که نروع این سات  در دورا فارسی   ادده بدوده   های اژوهش دشان  یایم. یافتهباستان کا فارسی ا روز دانته
ا دا در   ،اسد  هاوی و افد ایش کم د  کداربرد داندت    برای رساددن  عادی کو« به»که اف ودا   ادی کنها با حرف اضافۀ 

 دیار حروفاز ن سات ، های ذهنی ایارهاساس طرحوهای بعدی فارسی به ق اس با این سات  دااایاادی و بردوران
 .اس ندهعنوان اف ودا   ادی استفاده اضافه د   به
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 مقدمه -1

و کلمدۀ  ردرر    ندودد تته  دی ها با فرایندی  وسوم به کررار سدا در زبان فارسی بس اری از واژه

رسدادد.  نماری و جنس یا قسم را  دی ک د، اف ایش، کداوم، ادبوهی، بی فاه می چون ندت، کأ
کندد و بده اایده  ت دل     فرایند کررار فرایندی اس  که بخشی از واژا اایه یا کل ان را کپی  ی

-preکردرار   د اد ش کوادد گوید. کردرار  دی   ی« ساتتهدوگان»به این فرایند هسپلمات کند.  ی

reduplicationکررار  [ یا اسpost-reduplicationفرایند کررار را  (.22: 2002)هسپلمات،  [ باند
ادد. به وحاظ سات  اوایدی، اینرده کددام واکده،     از ح ث سات  اوایی و صرفی د   بررسی کرده

ه یدا بخشدی از ان   نود و یا به وحاظ صرفی اینره بخش کررارنده واژهمخوان یا هجا کررار  ی
 (. 1991) وراوچ ک، اس  

دا دد.  رکدب   ای را که با کررار کا ل اایه ساتته نود،  رکب  ررر  ید   واژه (1991)نقاقی 
نود. در فرایند  رکب  ردرر ددااف وده فقدک کردرار      ررر تود به ادواع اف وده و دااف وده کقس م  ی

بدر دو اایدۀ  ردرر، کردواژی دسدتوری در      عدووه  ی که در  رکب  ردرر افد وده،  اایه داریم، در حاو

. در فرایندد  اسد  هسات  حضور دارد که در جایااه   ان دو اایه یا ادس از اایدۀ دوم قدرار گرفتد    
گ رد و ودد اندتقاقی بده کلمدۀ    کررار کا ل اف ودا اایادی صورت  ررر بوفاصله بعد از اایه قرار  ی

ان، -»اددد از:  عبارت اددهایی استفاده ندهچن ن واژه نود. اسوددهایی که در سات  ررر  ت ل  ی
 (.100، 99: 1991)نقاقی، نودد که به اایۀ دوم اف وده  ی «ه -ی،  -او،  -َکی،  -َک،  -

-»بسد   ؛ ادی «به، کا، ادددر، در، کدو  »های اضافۀ ا ا فرایند کررار کا ل اف ودا   ادی با حرف

گدام،  بده روز، گدام رگ، روزبده بده رگ»هایی  ادندد  ایه، واژهو کررار ا/« -a-/ -ا-»و ب ناودد /« oو/
کوندا ،  کدوحرف، ن رکوند ر، ندا    دردسد ، حدرف  اددردسل، دسد  نب، دسلکاسرکاسر، نب

سدازد.  را  ی« زار)و(زار، فرت)و(فرت، رویاروی، گرداگرد، ردااردگ، یرایک، گوداگون، دونادوش
هایی که دارای ساتتار کوان کقس م کرد. در واژهاادی  یاین دو فرایند را به ادواع اایاادی و دااای
کده از فرایندد    یهاینود. برتی از واژه رحله ادجام  یبهاایاادی هستند، عمل ودداف ایی  رحله

زیدرا   ،سدات  اایادادی دارددد   « ا چدی فشفشه، ا چ»ادد  ادند کررار و اف ودا اایادی ساتته نده
هدای ایدن ددوع فرایندد و     د. ا ا دیار واژهزبان فارسی وجود داردر « ا چا چفشفش و »های اایه
کده  چرا ،ندودد دارای سدات  دااایادادی هسدتند    های   ادی سداتته  دی  هایی که با اف ودهواژه
 (.جاهمان)د اف وده در فارسی کاربرد ددارها بدون دردظر گرفتن های این واژهاایه

هایی که از رهاذر فرایند کررار و اف ودا وع واژههای دااایاادی از ددر این اژوهش د   سات 

جاکه این سات  کررار و افد ودا   دادی دااایادادی    . ازاناس ندهادد بررسی   ادی ساتته نده
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ندود.  کوض ح داده  دی  2هاارهحوسازی طربا یری 1 حوراس ، در چارچوب دظری صرف سات 
دا   ادی در سات   ذکور به طدور هم  دان   ارا اف وحوارا کررار و طرحودو طر ،به عبارت دیار

اید که  نجر به ا ددایش واژا  ارا واحد و یااده در یحوو به صورت یک طر نود یبا هم یری 

های  دورد دظدر در طدو     دااایاادی دارد. در این اژوهش، سات نود که ساتتار ای  یا چ ده
 ازرا فارسدی باسدتان و   ادده    هدا در دو د. استخراج این سات نو یهای  ختلف بررسی دوره

 ،(1939)رضدی، فارسدی باسدتان    ،(1991)جا اسب،  تون اهلوی  ،(1912)کن ، کتب فارسی باستان 
 ،(1919)ابواوقاسدمی، دسدتور کداریخی زبدان فارسدی      ،(1991) رند ی، فرهنگ کوچک زبان اهلوی 

 (1910وندی،  )فدره وی فرهنگ فارسی بده اهلد    ،(1991)ابواوقاسمی، های باستان ایرانراهنمای زبان

 ،(1911)کشداورز،  های  ورد دظر در فارسی قدیم، از کتاب ه ار سا  دثر اارسی . سات اس بوده
. بررسی ایدن سدات    اس ندههای اوو ۀ کا اواتر قرن هفتم هجری، استخراج نا ل  تون قرن

ا  ؤبده ایدن سد   های  ختلف زبان فارسی از فارسی باستان کا فارسی ا روز برای ااسخ در دوران
 ،به عبدارت دیادر   ،اس های بودکه نروع چن ن سات  زایایی در زبان فارسی از چه دوره اس 

. سپس چاودای کوو دد ایدن   اس ندهاواوهای کاربردی سات   ورد دظر از چه ز ادی استفاده 

 حور( کب  ن نده های ادت اعی )طبا چارچوب دظری صرف سات ارهحوها براساس طرسات 
. اهم   این اواوهدای  اس ندههای  شابه در زبان فارسی در دظر گرفته س کوو د سات و اسا

د و ا دروزه سدخنوران   اید حسداب  دی  سدازی در زبدان بده   ذهنی در این اسد  کده اسداس واژه   
هایی که این سات  را داردد، طبا اواوهای ذهنی تود از ایدن  ق اس با دیار واژه زبان بهفارسی

 کنند.ید کوو د  یهای جدسات ، واژه

های دحو، صدرف و واژگدان را   رویرردی اس  که رابطۀ ب ن حوزه  حوررویررد صرف سات 
هدای سدطح   های سات یا نباه  هاکند که بتوان کفاوترچوبی فراهم  یسازد و چارونن  ی

ا و هد های سطح عبارت را کوض ح داد. به عبارت دیار، کفاوکی بد ن کرواژهدا و واژه  واژه و سات 
 عندا هسدتند کده   د ان ا چ ددگی       -هدای صدورت  گذارد و همای جف ها و بندها دمیگروه

و  هواژه کوجه کدرد  حور تود به حوزا سات در رویررد سات  (2011) 9 تفاوت داردد. ا ا بویی

 .  اس کردهواژه  فاه م دستور سات  را از قلمرو دحو وارد قلمرو سات 

 

                                                           
1. Construction morphology 

2. Schema unification 
3. Geert Booij 
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 نظری چارچوب -2

های یری از دظریه عنوانبهاید، به حساب  ی 1بخش دستور نناتتیکه زیر حور صرف سات 
هدایی  هدای زبدان دشداده   اید. در این رویررد واژهجدید در  طاوعۀ واژگان در زبان به حساب  ی

هستند که همبستای قادودمندی ب ن صورت و  عنی داردد و بده صدورت یدک کدل  عندایی و      
ای واقع یک سات  هستند که در ندبره . کلمات در(2011بویی، )نودد صرفی در دظر گرفته  ی

هدای  وارهحد ، فراینددهای کوو دد واژه درواقدع طر   عووهبهاز روابک در واژگان ذهنی حضور داردد. 
 9بن داد اوردد. این رویررد همسدو بدا صدرف واژه   هستند که واژگان جدید را حاصل  ی 2ساتتی
هدا تدود   داددد و واژه کرواژها دمی ا را حاصل کرک ب تطیهاس  که درواقع واژه (1992)ارودوف، 

هایی  ثل واژگدان  واژهایند. به این  عنی که وقتی جف حساب  یدقطۀ نروع کحل ل صرفی به
 ب ن م:زیر را در زبان فارسی  ی

 جنبه سواد االیش اوف
 جنبهبی سوادبی االیشبی ب

 م. واژگدان گدروه ب بخدش اضدافی     یاب یه کفاوت  عنایی قادودمندی ب ن این دو دسته واژ
هدای  فقددان  عندی واژه  »این بخش اضافی  عندای   ،در واقع ددارد،را داردد که گروه اوف « بی»

کده بدا رابطدۀ     اسد  برقدرار   2واژگدان رابطدۀ جادشد نی   ب ن این جفد   رسادد.را  ی« گروه اوف
فدر  دارد. ایدن رابطدۀ     ،هدا در سدطح عبدارات یدا جمدوت      ربوط به کرک دب واژه  ،1همنش نی

ن درواقدع همدا   ،، سات  دروددی واژه را «سوادبی»و « سواد»هایی  ثل واژهجادش نی ب ن جف 
، در ذهدن سدخنور   اورد. بده عبدارت دیادر   حاصل  دی ، زبانهای ذهنی سخنور فارسیطرحواره
 نود:را ذهنی زیرساتته  یزبان طرحوافارسی

A. <[bi [x]Ni]Aj ↔ [Without SEMi]j > 

د کوادد با یک اسم دیار جایا ین نود و با اضافه نددن ا شدود  واره  یدر این طرح x تغ ر 
ند که فاقد  عنای اسم اس . ا ردان دوسدر همبسدتای دوجادبدۀ بد ن      صفتی را کوو د ک« بی»

یعندی  عندای کدل     j اسد  و دشدادار   iNدهندا  عنای اسم دشان iSEMصورت و  عنی اس . 
 ارای ا ودد اس .سات  با صورت کلی ان د

                                                           
1. Cognitive grammar 

2. Constructional schemas 

3. Word-based morphology 

4. Paradigmatic relationship 

5. Syntagmatic relationship 
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 2یسداز که حاصل یری ادهاس  1یگ رها  شخ ۀ درودههای دیار این طرحوارهاز  شخ ه

نودد و یدک  ها با یردیار ا  خته  یدو یا چند طرحوارا ساتتی اس . در این فرایند طرحواره

در  های ا چ دده کده سدات  دااایادادی دارددد     واژه ،سازد. طبا این فرایندطرحوارا ا چ ده  ی

افعدا   شدتا    از زبدان هلنددی صدفاکی اسد  کده از      (2011) ثا  بویی  نودد.زبان ساتته  ی

گ ردد که فرایندی زایا در این زبدان اسد . ایدن    (  یable-در  عنی )  baar-نودد و اسودد  ی

 ند.دریاف  ک ارددسازی صف  را که دقش  نفی  -onکوادند ا شودد صفات  ی
Verb Deverbal adjective On- adjective 

Bedwing “ suppress”               bedwing-baar “ suppressable”                           on-bedwing-

baar“unsuppressable” 

Bestel “ deliver”                       bestel-baar“deliverable”                                     on-bestel-baar“undeliverable” 

حاصل عملررد هم  ان دو فرایند صدرفی یدا درواقدع دو طرحدوارا      اس سات  این صفات

هدای  کدواد م واژه (  دی bedwing- baarهدای   دادی ) ادندد    و  ا بدون دانتن واژه اس ذهنی 

کواددد بدرای چند ن    دد دانته بان م. اس ایدن رویردرد دظدری  دی    اای که داهمپایاادیا چ ده

هدای داهمپایادادی   چن ن سات  بخواه مچراکه اگر  اند،  ن توبی بها کبهایی در زبانسات 

 (.29: 2011)بویی، کوض ح ده م، غ ر مرن تواهد بود  9را طبا رویررد کرواژبن اد

از عناصر ع ندی و روسداتتی    2ا وزی د   ذت را بازدمودهای ذهنیدقطۀ نروع فرایند زبان

های زبادی دسد  بده   ا وزی از سات رودد زبان . به کدریج، فراگ رددا زبان دراس کاربرد زبان 

: 1،2000)کو اسدلو   یابدد های زبادی دسد   دی  زدد و به س ستم زیرساتتی سات سازی  یادت اع

 (.10: 2011بویی،  ؛291
دسدتور   ،. بده طدور کلدی   ددارو ویژگی واجی  3های واژدحویها ویژگیبخش صوری سات 

ای  ثدل  سدی، واژدحدو و  عندا. یعندی سدات ه واژه     : واج نناددارها  عمداری سده بخشدی    زبان

هدای واژدحدوی  ثدل طبقدۀ     وارا ساتتی ان در باال ارائه ند، نا ل ویژگدی که طرح« دینبی»

گردد. بخش  عنایی د د   کلفظ ان د   ذت ره  ی عووهبههای ک ریفی بود. واژگادی ان و ویژگی

ها در ا ودد با یک سات  در ات و ویژگیهای کاربردنناتتی و گفتمادی دارد. این اطوعویژگی

 :اس ندهدمودار زیر دشان داده 

                                                           
1. Embedding 

2. Unification 

3. Morpheme-based perspective 

4. Mental representation 

5. Tomasello  

6. Morphosyntactic   
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 سات  و دو بخش صوری و  عنایی ان -1نرل 

کوادندد در  واژی و دحوی  دی های سات دهد که سات  حور دشان  یدظریۀ صرف سات 

و دد. این بده ان  عندی د سد  کده کفداوکی   دان دحدو        نوهای ساتتی کحل ل قاوب طرحواره

های سطح واژه و های زبادی داگری یم   ان سات واژه وجود ددارد بلره برای کب  ن دادهسات 

ها در هر دو سطح دشان دهندا ان اسد  کده   ها کمای هایی باذاریم. وجود طرحوارهسطح گروه

سازی از درون دادهای زبدادی ارندمار   سازوکارهای فراگ ری این دو یرسان هستند یعنی ادت اع

 (.1992؛ با شادی، اد اریان 2011)بویی،  گ ریمای که در  عرض ادها قرار  یتردهو گس
 

 تکرار ساخت معنایی بررسی -3

راکه در این اژوهش ، چاردازیمطور  خت ر به بررسی  عنایی سات  کررار  یدر این بخش به

 .اس ندهبه بعد  عنایی سات   ورد دظر کررار و اف ودا   ادی د   ارداتته 

های  ختلف این فرایند را از ح دث  نناتتی کررار در زباندر بررسی رده (1991) وراوچ ک 

(  عندی  1کندد:  . او دراکی در  دورد  عندی کردرار ب دان  دی     اس هصوری و  عنایی دردظر گرفت

کوادد برای دشدان دادن  ( کررار  ی2سات  غ رکرراری زیر جموعۀ  عنی سات  کرراری اس . 

[ بده کدار رود. افد ایش    diminution[ و هدم کداهش کم د      augmentationاف ایش کم    

 عنای سدات  کردراری    عووهبهک د باند. أها یا اف ایش ککوادد نا ل اف ایش   دا کم    ی

 [ د   اناره کند.attenuation[ و یا کاهش ندت  intensificationکوادد به اف ایش ندت   ی

های  ختلف اف ایش کم د    عنی در سات  کررار در زباند   در بررسی  (2001)کاج تادی 

داددد و دو دل ایدن ا در     و اف ایش ندت را دسب  به کاهش کم   و کاهش نددت غاودب  دی   

که اگر در زبدادی سدات     اس هنناتتی به این دت جه رس دک ویرگودای اس . او با دااهی رده

رود و اگدر بدرای   کم   د   به کار  دی کررار برای اف ایش ندت به کار رود، حتما برای اف ایش 

 رود.کاهش کم   به کار رود برای کاهش ندت هم به کار  ی
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ندناتتی در فارسدی   هدای  عندایی کردرار بدا داداهی رده     د د  بده ویژگدی    (1911)راسخ  هند 

های اسم، صف ، ق دد و فعدل،  عندای کردرار را در     . او اس از بررسی کررار در  قووهاس هارداتت

و  اسد  هقۀ اف ایش کم  ، کاهش کم  ، اف ایش ندت و کداهش نددت بررسدی کدرد    چهار طب

گ رد که در فارسی بسا د  عنای اف ایش کم   ب شتر از اف ایش ندت اسد  و بسدا د   دت جه  ی

کررار با افد ایش کم د  و افد ایش     ، عنای کاهش ندت د   ب شتر از کاهش کم   اس . درواقع

 نود.  در زبان اس  که در فارسی د   این اصل رعای   ی ندت  طابا با اصل ک ویرگودای

زباددان  فارسدی یاب م که های سات  کررار و اف ودا   ادی در یبا این حا ، با کوجه به دموده

اددد  کار بستهبرای رساددن  عنای اف ایش کم  ، اف ایش ندت و کواوی بهرا کاربرد این سات  

کده  دشدان داد، درصدورکی  کوان با این سدات   ا دمیو  عناهای کاهش کم   یا کاهش ندت ر

...«  کدم، کنهاکنهدا و  یدواش، کدم  یدواش »نودد  ادند هایی که کنها با فرایند کررار ساتته  یواژه

 کوادند در  عنای کاهش ندت و کم   بانند.   ی
 

 های مختلف زبان فارسیساخت تکرار و افزودۀ میانی در دوران -4

های  ختلف زبان فارسی، سات  کررار و اف ودا   ادی بررسدی ندده و   در این بخش، در دوران

 .اس ندهدتایج حاصل از ان جداگاده اورده 
 

 فارسی باستان   -4-1

هدای  دونتههای فارسی باستان، یعنی سنگهای ایرادی کت بهکرین اثار به جا  ادده از زبانکهن

راطوری هخا نشی و  تدون اوسدتایی،   تک   خی  ربوط به اادناهان و رویدادهای س اسی ا پ

 (.  92: 1999دب ر قدم، ؛ 2: 2001)ه گ، یا زبان اوستایی اس  

های نشدم کدا   سات   ورد دظر در زبان فارسی باستان که  تون  وجود ان  ربوط به قرن

چهارم ا ش از   ود اس ، در این اژوهش بررسی گردید. ازادجاکه زبان فارسی باسدتان زبدادی   
نده و دقش این کلمات در جملده بدا   ف  یهای گوداگون صر  و  قوالت در حاو ک ریفی اس

، سدات  کرک بدی   اسد  هگردیدهای ک ریفی  ع ن  یکغ  ر اتر کلمات و اضافه ندن نناسه
های دااایاادی یاد کردیم وجدود دددارد.   سات  عنوانبهکررار و اف ودا   ادی که در این اژوهش 

، در طبقدۀ  (1939؛ رضدی، فارسدی باسدتان    1912)کن ، فارسی باسدتان   رهاس از بررسی  تون این دو

کداربرد  « دسدل اددردراش ، دسدل اش »به  عنی « ووِییَ کاَ ارَدَمد»ق دهای فارسی باستان، ق د 
بدور در   دهدد سدات  کرک بدی     این دموده دشان  ی (.29: 1939)رضی، فارسی باستان، اس هدانت
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ا   ی قاعدا کررار اایه )دسل( و اف ودا   دادی )ادددر( سداتته    همهای بعدی فارسی با دردوران
بدا یددک واژا ک دریفی ب ددان   « اددردسددلدسدل »و در فارسددی باسدتان کنهددا  فهدوم    اسد  ندده 

 .اس شدهو فرایند کررار اایه و اف ودا   ادی برای این  فهوم استفاده د اس نده ی

     
 عندوان بده ، کردرار کردواژی را   اس ندهخی دونته با کوجه به صورت این واژه که با تک    

با یدک واژا  « اددردسلدسل»ب ن م و  فهوم کواوی و اف ایش کم  ه واژا اایه و اف ودا   ادی دمی

 .  اس هک ریفی کاربرد دانت
 

 همیان فارسی -4-2

دهدم  های ایرادی )قرن سوم یا چهارم ا ش از  د ود کدا قدرن هشدتم یدا      دربارا دورا   اده زبان

فارسدی  »های دورا باستادی، اطوعات وس عی در دس  اس . زبدان    ودی( در  قایسه با زبان
استمرار  ستق م فارسی باستان اس  و  تون  ربوط به ان از حدود قرن چهدارم اد ش   «   اده

 (.91: 1999)دب ر قدم، باند از   ود کا قرن دهم   ودی  ی
؛  رن ی، فرهنگ کوچدک زبدان   1991 ،)جا اسب،  تون اهلوی اس از بررسی برتی  نابع این دوره

 ،هدای باسدتان ایدران   ؛ ابواوقاسمی، راهنمای زبدان 1919، ؛ ابواوقاسمی، دستور کاریخی زبان فارسی1991اهلوی،

های کررار و اف ودا   ادی از دوع ان دسته از سات  (1910،ونی، فرهنگ فارسی به اهلدوی ؛ فره1991

ب شدتر یافد  دشدد. کنهدا واژا     /« a/ -ا-»سداز  ج  یک  ورد با صورت/« oو // a»/ 1سازهاصورت
کده در زیدر بدا تدک اهلدوی دوندته       « سراسدر »بدود. واژا  « سراسر» تشرل از این فرایند واژا 

 :ساز+ اایه را داردهم ن کقط ع کرواژی اایه + صورت اس نده

         +     +     

   
 (.201: 1991) رن ی،

داددد کده   اکی  ید   در بحث ادواع کلمات  رکب، یری از ادواع این دسته را کلمابواوقاسمی 

: سراسدر  sar-ā-sarزرکشدتی:   ۀ ثا  از فارسی   اد ،نوداورده  ی ā ادهند  ان دو ج  کشر ل
 (.992: 1919 )ابواوقاسمی،

                                                           
1. Formatives (empty morpheme): a form that has no meaning associated with it. 
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ز ددوع  ردرار و افد ودا   دادی ا   های بعدی فارسی بدا فرایندد ک  های دیاری که در دورانواژه 
. اسد  ندده فرایند کررار استفاده در ، در دوران فارسی   اده، کنها ندهساتته « -ا-»ساز صورت
های یرایک و گوداگون کده  تشدرل از اوادوی کردرار     از این قراردد:  عاد  واژه هندیاف   وارد

وادوی  در فارسدی   ادده کنهدا بدا ا    که ا+گون( +اایه و اواوی اف ودا   ادی )یک+ ا+یک( و )گون
 ēvak»یدا  ( 919، 902: 1991 )جا اسدب، « kas kas»و « ēk ēk»؛ اسد  ندده کررار اسدتفاده  دی  

ēvak »هستند. و   «یرایک»که  عاد  ( 1910 ونی،)فره«gōnag gōnag »  و « گودهگوده» عاد
«kustag kustag »  ثدا   (.911، 292: 1991)جا اسدب،   اسد  ندده اسدتفاده  « گودداگون » عاد  

  تون فارسی   ادۀ زردکشی )زددابان د ایش(: دیاری از

: 1919)ابواوقاسدمی، باندد   دی «  gōnag gōngpādifrah ī»کده  عداد     گودده گودده اادافراه -

 (.19 و 1 هاینماره 201،209

)اایه+ا+اایده(،  « سراسدر »هدای بعددی فارسدی بده ق داس بدا واژا       رسد در دورانبه دظر  ی
 ادندد گودداگون، رداارددگ، ا چداا چ،      اسد  ندهردد کوو د دیار که چن ن ساتتی داهایی واژه

را سخنوران اسدتنتاج کدرده   اواوی ساتتاری اایه+ا+اایه  ،کشاکش، د ادم و ... . به عبارت دیار
تی ایدن سدات    . حدداهقرار دادهای بعدی فارسی هایی با این کرک ب در دورانو اایۀ کوو د واژه

ندناتتی زبدان   . با بررسی فرهندگ ریشده  اس ندهزبادی وارد ر اثر کماس ها هم ببه دیار زبان
اسد . در زبدان   « گوداگون»کند واژا ای که این  وضوع را رونن  یدوس  دمودهحسنفارسی 

هدای  به  عنی گوداگون از زبدان « goin-a-goin»های اسوو اس ، واژا ار نی که از تادوادا زبان
 :اس ندهایرادی وارد این زبان 

  gunak gunak، «گودده، ند وه  »  gunakایراددی (،  >« ) گودداگون » goin-a- goinار ندی:  

 (.2211: 1992دوس ، )حسن« گوداگون،  ختلف»
های کررار و اف ودا   ادی کده از ددوع حدرف اضدافه     برای ان دسته از سات  ،از سوی دیار

 (.921، 999، 921، 231: 1991)جا اسب، ادد: هستند،  واردی یاف  نده

  «rōz pad rōz » روزروزبه»به  عنی»  
«sahr ō sahr » نهرنهربه»به  عنی»  

  «kōf ō kōf » کوهبهکوه»به  عنی»   
  «bižišk ō bižišk » ا نکبها نک»به  عنی» 
«dušman pad dušman»  (29نمارا  -223، 292: 1919)ابواوقاسمی،  «دنمنبهدنمن»به  عنی 

     «yak ō yak »  (2نمارا  -212، 210: 1919)ابواوقاسمی،  «یکبهکی»به  عنی 



 9911ة دوم، پاییز و زمستان دور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش میترا حسینقلیان  203

 

کدوه و  روزروز ، نهرنهر، کوه»های دااایاادی بودن این ساتتارها به این دو ل اس  که واژه
سپس اف ودا   دادی در  رحلدۀ دوم    ادد وکاربرد ددانته« یکدنمن، یکا نک، دنمنا نک

اددد و  طور هم  ان با هم کرک ب ندها   ادی به. اس کررار اایه و اف وداس شدهبه ادها اف وده د
 .اس هیک سات  دااایاادی را حاصل اورد

در ایدن سدات  اسدتفاده ندده و     « padو  ō» عداد   « بده »ره کنها حرف اضافۀ اد درتۀ دیار
اف ودا   دادی   عنوانبههای بعدی فارسی که در دوران« کا، در، کو و اددر»دیار حروف اضافه  ادند 

جه به این درتده، بده   . با کواس هاف ودا   ادی کاربرد ددانت عنوانبهنده، در فارسی   اده  استفاده
هدا کده در   سخنوران، اواوی ساتتاری  اایه + حرف اضافه + اایه[ را از ایدن سدات    رسددظر  ی

کاربرد دانته اسدتنتاج کدرده و بده ق داس بدا ادهدا همد ن        « به»فارسی   اده کنها با حرف اضافۀ 
فارسدی ددو )فارسدی دری و    . به همد ن کرک دب در   اس هکار بردت  را با دیار حروف اضافه بهسا

گدام، سرکاسدر،   بده هدای   دادی از ددوع حدروف اضدافه )گدام      وفور سات  کررار با افد وده  ع ار( به
  ب ن م.کونا  ...( را  یکوحرف، ن رکون ر، نا دردس ، حرفاددردسل، دس نب، دسلکانب

نده همای به کدواوی و افد ایش کم د     های ذکر نده،  عنای  وارد یاف هه به دمودبا کوج
 gōnagو  ēvak ēvakگردد. حتی در  واردی که فرایند کررار بددون افد ودا   دادی بدود )    بر ی

gōnagدادی   اهدای کردرار و افد ود   (  عنی اف ایش کم   دانتند و به هم ن کرک ب در دموده  
(rōz pad rōz، sāhr ō sāhr ،sar ā sarعنای کواوی و اف ایش کم    ی  )... ،  .ب ن م 

« بده »در فارسی   اده سات  دااایاادی کررار و اف ودا   ادی از دوع حرف اضافۀ  ،طور کلیبه
ساز بده دو دل   های صورتساز دیده ند. ناید بتوان گف  که اف ودههای صورتب شتر از اف وده

اف ودا   دادی   عنوانبهها ب شتر ز طرف دیار حروف اضافه در زبانکردد و اکاربرد بودن تاصکم
هدای   دادی در سدات  کردرار      ثل زبان ادال سی که اف وده ،نودددر سات  کررار استفاده  ی

نناتتی ناید بتوان گف  اگدر  . با دااهی ردهday to day ثل  ،فقک از دوع حرف اضافه هستند
 عندوان بده ساز دارد ادس حدروف اضدافه هدم در ان زبدان      صورتهای   ادی از دوع زبادی اف وده

نود که اوبته ایدن بحدث در چدارچوب ایدن  قاوده د سد  و د داز بده         اف ودا   ادی استفاده  ی
  ج ا دارد. یاژوهش
 

 فارسی قدیم و فارسی امروز -4-3

بررسی برتدی  تدون قدرون چهدارم و ادنجم       .ایدقرن چهارم نروع فارسی دری به حساب  ی

سدازها و حدروف اضدافه کداربرد     دهد که سات  کررار و اف ودا   دادی از ددوع صدورت   شان  ید
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. اسد  رفتده  دی  کدار بده  و برای رساددن  عادی کدواوی و افد ایش کم د  ب شدتر      هفراوان دانت

 (:1911)کشاورز، هایی از این سات  دموده
 (919، 913، 929، 922م و انجم، )کاریخ ب هقی: قرن چهاروچن ن باداباد، گوداگون، کشاکش، چن ن -

 (219، 293، 219دا ه: قرن چهارم و انجم، )س اس وفون چن ن، فونوسرکاسر، چن ن -

 (112)ک م ای سعادت: قرن چهارم و انجم، وچن ن چن ن -

 (291)کلمۀ کقوا: قرن چهارم و انجم، س ا س ابه -

دردسد ،  جدا، دسد   دسد ، جابده  بده سد  رو، ددسل، روبده بردام، دسلهبجف ، دامبهجف  -
)کفسد ر طبدری: قدرن     وفون، ا شاا ش، یرایک، رداارددگ، گودداگون، ا داای   اهلو، فوناهلوبه

، 2122، 2991، 2229،  2201، 2210، 2223، 2922، 2239، 2299، 121، 119، 119چهارم، صدفحات  
121 ،2991) 

 (229، 219)دوروزدا ه: قرن انجم، صفحات گرداگرد، گوداگون  -

 (233، 233اومحجوب هجویری: قرن انجم، )کشف وقدموکن، قدمکن -

 (112، 139هجری،  910ذواورتاف:  )نااورنهر، گوداگون نهربه -

 (200هجری،  923) قد ۀ ناهنا ۀ ابو ن وری:  کاکرانکران -

 (291هجری،  221ی ی: االتبار گرد)زینگرداگرد  -

 (233، 233هجری،  221جوب هجویری: اومح)کشف قدمووکن، قدمکن -

 (291هجری،  291دا ه: )قابوسوچندین چندین -

هدای  تشدرل   کوان در زبان فارسی ا روز د   یاف . کمام دمودههای فراوادی از این دس  را  یواژه

ی هدا از قبدل در فارسد   کوان گف  که کررار اایه در این دمودهزیرا دمی ،از این سات  دااایاادی هستند

. ایدن سدات  حاصدل    اسد  ندده کاربرد دانته و سپس در  رحلۀ دوم اف ودا   ادی بده ان اضدافه   

گ دری ادهدا در چدارچوب    و کب د ن چادودای ندرل    اس اف ودن هم  ان اف ودا   ادی و کررار اایه 

هدای دااایادادی   اینره کارا د بودن این دظریه را در کب  ن سدات   بر حور عووهدظری صرف سات 

 دهد.  واژا زبان فارسی د   ارائه  یدهد ک ویر بهتری از سات فارسی دشان  ی زبان

هدا بدرای   وارا سداتتی ایدن گودده واژه   ندده، طدرح  طبا اوادوی چدارچوب دظدری  طدرح    

هدایی بدا ایدن    به صورت زیر تواهد بود که در فارسی   ادده واژه « اایه+اف ودا   ادی )به(+اایه»

و دیادر  « بده »های جدید در زبان فارسی با حرف اضافه د واژهسات  یاف  نددد و اساس کوو 

        حروف اضافه نددد.
    .B[x xاسم، صف  یا ق د   + کررار [  ادی ااف ود]« به»حرف اضافۀ  = ]x]  ادی ااف ود  ]«به»حرف اضافۀ   x] ق د / صف       
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ز  قوالت اسدم، صدف  یدا    هایی اکوادد با واژه تغ ری اس  که  ی X، دشادار Bدرطرحوارا 

وارا دهدد و طدرح  ای اس  که کررار اایه را دشان  دی وارهوارا او  طرحق د جایا ین نود. طرح

هدا، ایدن دو   وارهسدازی طدرح  اس . در فرایندد یردی  « به»دوم اف ودا   ادی از دوع حرف اضافۀ 

وارا دهایی که طرح .داینوارا واحد در  ینودد و به صورت یک طرحواره با هم ا  خته  یطرح

ای وارا کررار و اف ودا   دادی اسد   نجدر بده ا ددایش واژه     سازی هم  ان دو طرححاصل یری

روز، روزبده »هدایی  ثدل   گ دری واژه چاودای ندرل  ،روکه سات  دااایاادی دارد. ازاین نود ی

رو، دق قده، روبده  بده هحرف، دق قد بهکن، حرفبهدسل، کنبهردگ، دسلبهسر، ردگبغل، سربهبهبغل

وارا کررار اایه و افد ودا   دادی   سازی دو طرحکوان حاصل یریدر فارسی را  ی...« وناه، بهوناه

فد ایش  کوادد صف  یا ق د باند که در  عندای ا دادس .  قووۀ سات  دااایاادی حاصل  ی« به»

یی  عندای جدیدد  نتقدل    ه کنهدا های حاصل د   بد و برتی از واژهروکم   و کواوی به کار  ی

د کا ب ادار  عنای جدید باند  ادندد  ر یک واژا دیار )همررد( قرار گ رند بلره باید در کناکدمی

ن، گذاندتن و  ندد »که به کرک دب بدا همرردهدای    « کنبهسر، کنحرف، سربهبهحرف»های واژه

)دب در  قددم    یابدها در فارسی  عنای اصطوحی و  جازی  ید و این کرک بنوظاهر  ی« کردن

 (.1991 ،و  لری
رداارددگ، گرداگدرد،   »سازها افد ودا   دادی هسدتند  ادندد     هایی که صورتطور واژههم ن

 واراوارا کردرار اایده و طدرح   سازی دو طرححاصل یری Cوارا طبا طرح...«  سراسر، ا چاا چ و

ی حاصدل، صدف  و ق دد    کده  قوودۀ واژا دااایاداد   هستند « -ا-»ساز اف ودا   ادی از دوع صورت

« سراسدر »نود. کداربرد واژا  ادها دیده  ی  عنای اف ایش کم   ب شتر در ،عووهبهتواهد بود. 

 .اس ههای بعدی فارسی بودهایی با این سات  در دوراندر فارسی   اده اساس کوو د واژه
  .xx ]C  ادی[ + کررار اسم و صف   ا اف ود«وفا»ساز صورت  =  [x  ادی[   ف وداا  «اوف»ساز صورت x صف     /ق د        

 
 گیرینتیجه -5

هدای   دادی از ددوع حدروف     در این اژوهش به بررسی سات  دااایاادی فرایند کررار بدا افد وده  

هدا در چدارچوب دظریدۀ صدرف     سازها ارداتت م و دشان دادیم که ایدن سدات   اضافه و صورت

های ساتتی که در ذهدن سدخنوران ذت دره    وارهطرح ، حور قابل کب  ن هستند. درواقعسات 

های جدید در زبان اسد . طرحدوارا کردرار د د  یردی از ایدن       گ ری واژه بنای نرل اس نده

هدای   دادی کده    ارا اف ودهها با طرحوسی اس  که در این سات های زایا در زبان فارطرحواره

. برای اینره دشان دهد م  اس هزد کماب ش زایا هستند، یری نده و یک سات  دااایاادی را رقم
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ذهدن  هدای   دادی، از چده ز دادی در     های ذهندی حاضدر در سدات  کردرار و افد وده     طرحواره

فارسدی  ، دااهی کاریخی به س رکرا ل ادها از فارسی باستان کا سخنوران زبان فارسی دقش بسته

یش و کدواوی بدا یدک    دهد که در دورا فارسی باستان  فهوم اف ادشان  یا روز دانت م. نواهد 

 ،اسد  شدده و در سطح روسات  زبادی کررار واژا اایه استفاده د اس هواژا ک ریفی کاربرد دانت

. اسد  هووی در دورا فارسی   اده  فهوم اف ایش و کواوی، بدا فرایندد کردرار اایده کداربرد داندت      

هدای  رار با اف ودههای کردر هم ن دوره برای رساددن  فهوم اف ایش و کواوی در سات  عووهبه

بدود کده افد ودا    « سراسدر »و کنها یدک  دورد واژه    هکاربرد دانت« به»  ادی، کنها حرف اضافۀ 

های بعددی فارسدی   هایی که در دوران عاد  سات  عووهبه. اس هساز بود  ادی از دوع صورت

 .  اس هرفتی، در   اده کنها با فرایند کررار اایه به کار  ندهساتته « -ا-»با صورت ساز

هدای   دادی از   یعنی کررار اایه بدا افد وده   ،از فارسی  تقدم دو کا به ا روز، سات   ورد دظر

در فارسی   اده بدود د د     فاه می غ ر از ادچهسازها، برای رساددن  دوع حروف اضافه و صورت

کدواوی و   به طور گسترده ساتته ند. ازادجاکه در فارسی   اده کمام  وارد یافد  ندده  فداه م   

های بعدی زبان فارسی گسترش  عنی  ادند کداهش  اف ایش کم   یا ندت دانتند، در دوران

)طرحدوارا   دادددد هدای ذهندی ندرل    د   سخنوران براساس طرحواره را کم   و کاهش ندت

هدای   دادی، از   ارا کررار و طرحوارا کداربرد افد وده  طرحواس، کررار و طرحوارا اف ودا   ادی(. 

هدای  اسد . براسداس همد ن طرحدواره    ذهن سخنوران فارسی زبان دقش بستهاده در فارسی   

هدای جدیدد   های  وجود در فارسی   ادده، قابل د  کوو دد واژه   گرفته و به ق اس با سات نرل

 .اس هبرای سخنوران فارسی زبان فراهم ا د
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Abstract 
There are many words in Persian that are formed through the two 
processes of reduplication and medial adjuncts bearing a flat structure. 
This means that the two processes of reduplication and medial adjuncts are 
not performed step by step; rather they are formed by the operation of 
these two processes simultaneously. This flat structure can be explained in 
Construction Morphology. Construction Morphology is a cognitive and 
structure-based approach toward the process of word formation. Based on 
this theory, the patterns of forming new words in a language are based on 
abstract schemas. These flat structures are produced through the 
unification of schema of reduplication and the schema of medial adjuncts 
simultaneously. To show the starting point of forming such schemas in the 
mind of Persian speakers, we chose a historical view over the evolutionary 
period from Old Persian to New Persian. Our findings show that these 
structures are formed in Middle Persian. In this regard, the medial adjunct 
was merely the preposition /be/ which means ‘to’.The mentioned words 
transferred only the meanings of enhancement and sequence. However, 
during the next periods of Persian, other kinds of prepositions were also 
used in this structure on the basis of analogy. 
 
Keywords: Flat structure, Construction morphology, Abstract schema, 
Schema unification 
 
1. Introduction 
Many words in Persian are generated through the two important processes 

of reduplication and medial adjuncts that are considered as flat structures. 

flat structures are structures in which the processes of combination are not 

performed step by step. Regarding the structures in our focus through this 
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paper, they are formed by the operation of the two reduplication and 

medial adjuncts processes simultaneously. This flat structure can be 

explained in Construction Morphology. Construction Morphology is a 

theory of word structure in which the complex words of a language are 

analyzed as constructions, that is systematic pairings of form and meaning. 

Based on this theory, the patterns of word formation in a language are 

based on abstract schemas. The flat structures are produced through the 

unification of schema of reduplication and the schema of medial adjuncts 

simultaneously. In order to specify the starting point of forming such 

schemas in the mind of Persian speakers we had a historical view over the 

evolutionary period from Old Persian to New Persian. Our findings 

demonstrate that these structures are made in Middle Persian. In this 

regard, the medial adjunct was only the preposition be which means ‘to’. 

The mentioned  words transferred only the meanings of enhancement and 

sequence. However, during the next periods of Persian, other kinds of 

prepositions were also used in this structure on the basis of analogy. 

 

2. Theoretical framework  
Construction Morphology is a word-based perspective in which words are 

the starting point of morphological analysis (Aronoff, 2007). This is 

carried out by comparing sets of words like:  
(1) buy       buyer 

      eat         eater 

     shout     shouter 

Regarding the set of words listed in (1), we discover a formal difference 

between the words in the left column and those in the right column. This 

difference correlates systematically with a meaning difference: the words 

on the right have an additional sequence /-er/ compared to those on the left, 

and denote the agents of the actions expressed by the verbs on the left. 

Words like “buy” and “buyer” stand in a paradigmatic relationship, as 

opposed to the systematic relationship that holds for words combined in a 

phrase or a sentence. This paradigmatic relationship between pairs of 

words like /buy/ and /buyer/ can be projected onto the word /buyer/ in the 

form of word-internal morphological structure: 
(2) [ [buy]v er] N  

In the mind of the English speakers, the set of words listed in (1) may give 

rise to an abstract schema of the following form: 
(3) [[x] v er] N ‘one who Vs’ 
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A new word is formed by replacing the variable x in the schema with a 

concrete verb. This is the operation of unification. One of the properties of 

such a schema is embeddability which is interesting for morphological 

analysis. Given the existence of word formation schemas as abstractions 

over sets of complex words, such schema can be unified into more 

complex schema (Booij, 2015). 

 

3. Methodology 

The particular constructions studied in this research are extracted from the 

following corpus: 

Grammar, Texts, Lexicon by Kent (2005); Old Persian by Razi (1988); 

Pahlavi texts by Jamasp (1992); A concise Pahlavi dictionary by 

Mackenzie (1992); Historical Grammar of Persian by Abolghasemi 

(2010, 2016); Persian Pahlavi dictionary by Faravashi (2001). 

Thousand years of Persian Prose by Keshavarz (2009) )it includes texts 

from early New Persian from primary centuries to near the end of 7th 

century).  

Through a review over the Old Persian to New Persian, we could verify 

the appearance of these constructions in Persian. Then we would be able to 

explain such complex constructions on the basis of abstract schemas 

described in Construction Morphology. 

 

4. Results & discussion 

Regarding Old Persian and since Old Persian is an inflectional language, 

no structure of reduplication with the medial adjuncts was documented. 

That is, nouns, adjectives, and pronouns were inflected for gender, number 

and case and verbs were conjugated. Reviewing the texts of Old Persian, it 

is observed that the adverb duveii tā prānām with the meaning of 

‘generation after generation’ is an inflectional word and the structure 

reduplication with medial adjuncts is not used for such kinds of concepts. 

With regards to Middle Persian, the only example for the construction of 

reduplication with medial adjuncts, was the word sarāsar. The medial 

formative is /ā/ and the meaning of this word is ‘throughout’. Other 

different words with this kind of formative formed through the next 

periods of Persian bear the structure of reduplication like gōnag gōnag 

with the meaning of ‘different’. Besides, in Middle Persian there are some 

words documented with the structure of reduplication and the preposition 

be meaning ‘to’ which is the only preposition in this era. The other words 

with the structure of reduplication and different prepositions in the next 
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periods of Persian, are formed on the basis of analogy. It is noteworthy to 

mention that the meaning of all these constructions refer to quantity 

enhancement and sequence. Concerning Early New Persian to New 

Persian, it is observed that there are many words with the construction of 

reduplication and medial formatives and prepositions. On the basis of 

construction morphology, we have shown here the unification of the 

schema of reduplication and the schema of medial adjunct as an example:  
adj،adv [X  preposition "be" [adjunct medial  ] X] = adjunct]”be”preposition medial + ]reduplication 

Ns,ADJs,advs of [X X ](4)  
 

5. Conclusion 

We studied about the constructions of reduplication with medial adjuncts 

in Persian to specify the co-occurrence of word formation patterns in the 

coining of complex words. To show the starting point of forming such 

schemas, we had a historical view from Old Persian to New Persian. Our 

findings showed that these structures are formed in Middle Persian. The 

medial adjunct was only the preposition /be: to/. Such words transferred 

only the meanings of enhancement and sequence. However, during the 

next periods of Persian, other kinds of prepositions were also used in this 

structure on the basis of analogy. 
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