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  1سازي در زبان تركي دوگان
 

*رضا اميني
 

 

  /دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران ،شناسي آموخته دكتري زبان دانش

  2دانشگاه رازي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران ،گروه زبان و ادبيات انگليسي 
  

  29/3/92: پذيرش                                                3/12/91: دريافت
 

  چكيده

ديگر تنها در شوند و برخي ديده مي ها انزب ي است كه برخي از انواع آن در همةاي زبانسازي پديدهوگاند
اي از ويژه گونه سازي در زبان تركي، بهدوگان در پژوهش حاضر به بررسي پديدة. ها انبرخي زب
 بگوييم يمتوانپژوهش، مي و در ارتباط با پرسش نخست هابا توجه به داده. پردازيم ميسازي ناقص،  دوگان

سازي كه در دستور سنتي زبان فارسي بدان اتباع گفته و آن دوگان سازي كامل در زبان تركيكه دوگان
سازي ناقص در زبان اي از دوگانپرسش دوم پژوهش به گونه. دارندكاري مشابه وشود، عملكرد و سازمي

و پس از  شوند ميناصر آغازي واژه از آن جدا سازي برخي از عدر اين نوع دوگان. تركي مربوط است
ند كه شواي تغيير معنايي در پايه ميو باعث گونه شونددوباره به پايه افزوده مي ،گرفتن واج مشخصي

گويي به پرسش دوم پژوهش، با پاسخ برايدر اين مقاله، . شود مي تأكيد بيشتر بر معناي پايه يا تشديد آن
ساز  هايي براي تبيين فرايند دوگانگيرد، فرمولشده و پايه قرار مي سازيدوگان توجه به واجي كه بين بخش

ها نشان داده. كرديمارائه  تريفرمول كلي ،هاو با توجه به مجموع اين فرمولقرار داديم مورد نظر  ،ناقص
يان بخش قرار گرفتن واجي خاص م دليلد كه افزون بر محيط آوايي و واجي، براي تبيين قطعي ندهمي

  .توجه كرد ،چون سطح زبرزنجيري زبان ،شده و پايه، بايد به عوامل زباني ديگري سازيدوگان
  

   .بخش پايه ،شده سازيبخش دوگان ،سازي ناقصدوگان ،سازي كاملدوگان زبان تركي،: واژگان كليدي
  

  مقدمه. 1
مورد توجه قرار  يناسش ن زباهاي مختلف هايي است كه در حوزهجمله پديده از 3سازيدوگان

اين ...  واژي و سطوح معنايي، واجي، ساخت ةهايي كه دربارپژوهشافزون بر . گرفته است
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 ،ارتباط سطوح مختلف واجي نشان دادن دليلاين  بهاين پديده  ،ستا  شدهپديده انجام 
 مورد توجه پژوهشگرانها  آنپوشاني  زمان و هم معنايي و عملكرد هم ،نحوي ،يواژ ساخت
سازي به  دوگان در پديدة. (Frampton, 2009, Inkelas and Zoll, 2005, Botha, 1988) است
اين توجه باعث طرح اين پرسش شده است . شودطور خاص توجه مي به» 4كپي كردن«فرايند 

اين پديده را  برخي از پژوهشگران. دارد كاريوسازچه و  دهدكه اين فرايند چگونه روي مي
  :اندها مقايسه كرده6آر ان آها روي ژن 5رشبا چگونگي نگا

ها نگارش ژن. ... است 7ترين حالت، يك ژن حاصل يك توالي طوالني دي ان آدر ساده
دي شود به گفته مي» 9عامل نگارش«كه به آن » ي8نشانگر«نخست . اي استفرايندي دومرحله

ز آنجا آغاز گردد مشخص شود، تا مكاني را كه نگارش بايد ادر آغاز ژن وصل مي ان آ
دوم،  ةدر مرحل. است» 10اشاري مولكولي«نگارش يك  عامل] توان گفتمي[در اصل، . نمايد

و  دي ان آافزوده شدن نشانگر به . افتداتفاق مي ،شودنشانگر آغاز مي نگارش كه از خود
كارهاي مستقلي وشانگرگرفته سازن دي ان آيو نگارش  مشخص كردن مكان شروع نگارش

    (Frampton, 2009: 4).هستند ها آنهاي بيولوژيكي متفاوتي مسئول هستند كه سيستم
كردن نيز  سازي و فرايند كپيدوگان براي نشان دادن اينكهاي، بر مبناي چنين مقايسه
به همين اشارات مختصر  ةشايد بر پاي. )(Ibidشود تالش مياي هستند فرايندهايي چندمرحله

كارهاي دخيل در آن كاري جزئي است كه وسازي و سازه بررسي دوگانك برسيماين نتيجه 
  .خاص است علمي نگاهنيازمند 

گذرد، ي ميشناس ن زبا گيري و رشداي كه از شكلدر ايران، در چند دههخوشبختانه 
، ها نازباني زبان فارسي و زب هاي مختلف زباني و غيرجنبه ةهاي بسياري دربارپژوهش
ي شناس ن زبااما با توجه به رشد سريع علم  ست؛ا شدهانجام  ديگر هاي ايرانيها و لهجهگويش
برخي  ةرسد اين نياز هم وجود دارد كه دربار، به نظر ميكشورمانهاي اخير در در سال
ي ديگري ها نايا زب شوندديده نميديگر ي ايراني ها ناهاي زباني كه در زبان فارسي يا زبپديده

هايي  پژوهش ،دارندتري براي پژوهشگران ايراني هاي ناشناختهيا سويه وتكاري متفاوكه ساز
تر و بيشتري را بررسي كنيم، ميزان هاي متفاوتها و دادههرچه پديده زيرا؛ شودانجام 
 دهيم، زبان فارسي انجام مي ةهايي كه دربارويژه پژوهش هاي ديگر، بههايمان در پژوهش تبيين
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 ةپديد ايم كوشيدهاي، در اين مقاله با چنين دغدغه. خواهد بودتر تر و دقيقمستحكم
. كنيمبررسي را سازي ناقص، در زبان تركي اي از دوگانويژه گونه سازي، به دوگان
  :اند از اصلي پژوهش عبارت هاي پرسش
  دارد؟هايي سازي در زبان تركي چه ويژگيدوگان ةپديد. 1
توجه به چه سازوكارهاي زباني بايد اقص در تركي سازي نتبيين نوع خاص دوگانبراي . 2
  ؟كنيم
  

  پژوهش ةپيشين. 2

و برخي  )1984، كرير دونكان 1992اندرسون (سازي را فرايند دوگانبرخي از پژوهشگران 
شود  گفته ميي راتليج شناس ن زبادر فرهنگ زبان و . اندوندافزادانسته (Marantz, 1982)ديگر 

اي در آواها، براي بيان مقوله نخست ريشه، با يا بدون تغييرجاهاي تكرار ه«سازي كه دوگان
  .(Bussmann, 1996)» ... واژي است ساخت
 نيز مورد توجه قرار گرفته استي شناس ن زباسازي در رويكردهاي مختلف دوگان ةپديد 

  .ارائه شده استهاي مختلفي از اين پديده ها و تبيينو در هر رويكرد هم تحليل
توان اند را ميسازي تحليل زايشي ارائه كردهواژي دوگان ساخت ةشگراني كه براي پديدپژوه

يك جزء  سازي را معرفيدوگان يي كه فرايند دستوريها آن: اساساً به دو گروه تقسيم كرد
واژي  سازي را يك فرايند ساختيي كه دوگانها آنو  دانندمي) ه بيان ديگر، يك وندب(11واژي ساخت
  .)Haugen, 2008: 33() دهدبه بيان ديگر، فرايندي كه يك ستاك را تغيير مي(ند دانمي
از جمله كساني هستند كه به ديدگاه ) 1995 ,1993(كارتي و پرينس و مك) 1982(مارانتز 

از جمله كساني است كه بر مبناي ديدگاه دوم به ) 1994(نخست باور دارند، و استونهام 
تر از هيچ چيز طبيعي«كه  اندنيز اشاره كردهبرخي پژوهشگران ). Ibid(نگرد سازي ميدوگان
تمام يا بخشي از عنصر  سازي يا به بيان ديگر تكراريست كه ببينيم فرايند دوگانآن ن
سازي ترين نوع دوگاناو شاخص از نظر .)1376 ،ساپير( »رواج دارد ها نازب ةاي در هم ريشه
كند كه چنين اشاره ميساپير هم. شوداي تكرار ميشهاست كه تنها بخشي از عنصر ري اين

كه  حالي  شود؛ دري دنيا ديده ميها نااي در بسياري از زبناقص از عناصر ريشه سازيدوگان
. اي داشته باشدرابطه ،، تكرار و تداومسازي با فكر افزايشين نوع دوگانا رسد به نظر نمي
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سازي كامل به شمار بسيار كارآمدتر از دوگانسازي حتي اين نوع دوگان ،از اين لحاظ«
داند كه از تكرار بخشي از مانند وندي ميسازي را دوگانبلومفيلد ). 122 - 3 :همان(» آيد مي

سازي او به ابعاد گوناگون دوگان. )125: 1379بلومفيلد، ( شودصورت زيرساختي حاصل مي
زيرساختي ة بيني با كلمقابل پيش هايشده ممكن است به شيوهسازيو اينكه صورت دوگان

  .كندتفاوت آوايي داشته باشد اشاره مي
سازي شود، دوگانكند كه يك هجا يا كل ريشه ممكن است پس از اينكه اشاره مياسپنسر  
  :گويدمي

بينيم كه اين پديده نخست مية در وهل ،ي جهان نگاهي بيندازيمها ناسازي در زباگر ما به دوگان
يك پيشوند، در سمت راست ة سازي در سمت چپ ريشه به مثابدوگان. ع گوناگوني استداراي انوا
شده هم  سازي دوگانة ماد. كنديك ميانوند عمل مية و در داخل ريشه به مثاب پسوند يكة به مثاب
ها و اي از واكهيا فقط زنجيره هجاهاكامل، يك تكواژ كامل، يك هجا يا توالي ة تواند يك واژمي

- ، فوت، تكواژ و غيره را نمينوايي خاصي، به بيان ديگر هجاة باشد كه لزوماً هيچ ساز ها ناهمخو

  ).Spenser, 1991: 150(سازد 
سازي در اسان زايشي به دوگانشنواژه شناسان و ساخت اسپنسر دليل توجه زياد واج

هاي آن براي نظريه تلويحات مهم هنتيج سازي و دردوگان» 12پيوسته بودن  غير«هاي اخير را  سال
عد سازي دو باز سوي ديگر، به دليل اينكه دوگان. داندمي واژه شناسي و ساخت واج 13خودواحد
سازي مورد شناسي در رابطه با دوگانواژه و واج ، تعامل ساختداردشناختي  واژي و واج ساخت

  . توجه قرار گرفته است
، ها نابه باور او، با توجه به همخو. داندمانند فرايند تركيب ميسازي كامل را بائر دوگان

توان گفت كه چه مقدار از سازي، ميدوگانة هاي واژگاني يك قاعدها، هجاها و صورتواكه
سازي ناقص در دوگان) 1991(متيوز . )Bauer, 1988: 25- 26( سازي خواهد شددوگان هپاي

  :يوناني باستان را با فرمول زير نشان داده است
C

1
X → C

2
e C

1
X 

C ،فرمول باال در
C با1

در اينجا همخوان  كه سازي شده استعنصر دوگانو  يكي است 2
البته . گيردشده قرار مي سازيتي است كه پس از عنصر دوگانعنصر ثاب  e .آغازي پايه است

اي است پايه X. گيردسازي بدون هرگونه عنصر ثابتي صورت ميدر موارد بسياري دوگان
سازي كامل را با فرمول زير دوگانمتيوز . در مورد آن انجام گرفته است سازيكه دوگان
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  : نشان داده است
X → X + X  

. شده استسازي، فرايند تكرار و اتباع انجام دوگانة هايي درباردر ايران نيز پژوهش
ب كند كه در اغلاشاره مي» فرايند تكرار در زبان فارسي« به ناماي در مقاله) 1379(شقاقي 

اما در هيچ  ند اشتقاق و تركيب بررسي شده است؛دو فراي بيشتر ،سازيمنابع مربوط به واژه
و تنها ضمن اشاره به كلمات  وان فرايندي مستقل مطرح نشده استعن منبعي فرايند تكرار به

ند فراي« :گويد ، مي)1976(به نقل از آرونوف  وي. از اين ساخت نام برده شده است ،مركب
واجي محسوب كرد؛ زيرا ة توان آن را يك قاعدو نمي واژه نيست قواعد ساخت تكرار از

وي نيز  ).520 :1379شقاقي، (  »مقيد به بافت آوايي خاصي نيستند ،از انواع اين فراينديك  هيچ
شقاقي و حيدرپور بيدگلي . ندارندصورت آوايي ثابتي » وندهاي دوگاني«بر اين باور است كه 

هاي مكرر فارسي بررسي بهينگي در مورد واژهة رويكرد نظرية رار را بر پايفرايند تك) 1390(
به تكرار يا  ،اخت اشتقاقي واژه در فارسي امروزسدر كتاب ) 1371(كلباسي . اند كرده
اشاره كرده » مكرر«سازي كامل با عنوان او به دوگان. است كردهسازي هم توجه  دوگان

 ها آنشود كه در به گروهي از كلمات مكرر گفته مي ر،مكر«: گويداست و در تعريف آن مي
). 66: 1371كلباسي، (» گردديا بدون آن عيناً تكرار مي /o/» و« اي همراه با عنصر پيوندةكلمه

  :گويدمي ،سازي ناقص استاي از دوگاناو همچنين در مورد اتباع كه گونه
اند كه يكي از آن دو جزء تشكيل شدهشود كه از به گروهي از كلمات مركب گفته مي »اتباع«

و » پايه«جزء اصلي را . روداجزاء بدون معني است و يا در غير معني اصلي خود به كار مي
مخصوص زبان محاوره است و در دستورهاي » اتباع« ...نامند مي» تابع«جزء بدون معني را 

  ).68 -67: همان( ...اند ناميده» تركيبات عاميانه«و يا » مهمالت«سنتي آن را 
، اتباع را در )1358(» ساخت آوايي اتباع در زبان فارسي« نامبا  ديگرية كلباسي در مقال

با نام اي در مقاله) 1391(آبادي محمودي بختياري و تاج. زبان فارسي بررسي كرده است
دهخدا نامة كه در لغترا هايي مدخل، »)يك بررسي مجدد(دهخدا ة نامدر لغت» اتباع« مقولة«

را از ديدگاه  ها آنو  اند كردهاستخراج  ،است شده گرفته نظر ساخت اتباع در ها آنبراي 
  .اندي بررسي كردهشناس ن زبا

هايي نمونهة معموالً با ارائ ،ستا  كه براي زبان تركي نوشته شده ييها نازب در دستور
گُوسكَل و كرسليك  .ه استسازي پرداخته شدتبيين خاصي به دوگانة سادگي و بدون ارائ به
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 16سازيو دوتايي 15، ام14يتأكيدة سازي در تركي، آن را به سه دستبا بررسي فرايند دوگان
ي تأكيدسازي منظور از دوگان. )Göksel & Kerslake, 2005: 91( اندتقسيم كرده

 ها و قيدها است كه مورد توجه خاص اين پژوهش است، منظور ازسازي ناقص صفت دوگان
 هايو در بخش تحليل داده شودسازي است كه به آن اتباع گفته ميدوگان ،سازي امدوگان

 .سازي كامل استدوگان ،سازيو منظور از دوتايي اين پژوهش بدان اشاره كرديم
شده است؛ براي زبان تركي انجام ة هاي ايران دربارهايي در دانشگاهپژوهش خوشبختانه

دكتري خود در دانشگاه تهران صرف افعال در زبان تركي ة در رسال) 1345(پور وزين نمونه
وندهاي تصريفي و ) 1374(صادقي نياركي  ررسي و با فارسي مقايسه كرده است،را ب

اي قلب  در مقاله) 1391(حيدري و روحي  ي كرده است واشتقاقي را در زبان تركي بررس
تا  .اندگرايي بررسي كردهكمينهة رنامهدف ب -نحوي را در زبان تركي بر مبناي مدل كاوشگر

سازي كامل و به دوگانها يا پژوهشاين دهد، در جوهاي نگارنده نشان مي و كه جست جايي
براي  كوچكي بسنده شده است؛ة يا تنها به اشار توجهي نشده است وتركي زبان در  17ناقص

سازي ناقص مورد نظر ندوگا ،كارشناسي ارشد خودة نامدر پايانزاده آزاد نمونه، حسين
و دو  پيشوند زبان تركي معرفي كرده استتنها ) 1989( به نقل از كورنفيلتاين پژوهش را 

به ). 15: 1382زاده آزاد،  حسين(را براي آن نمونه آورده است  Gapgaraو  Bomboşة واژ
به ازي ستواند به معرفي بهتر دوگانرسد كه انجام پژوهشي در اين زمينه مينظر مي

ها و فرايندهاي زبان فارسي و تر براي پديدههاي دقيقتبيينة ارائ وپژوهشگران ايراني 
  .ياري رساند ديگر ي ايرانيها نازب

  

  نظري پژوهش ةپاي. 3
اي از ويژه گونه بهسازي در زبان تركي، پديدة توصيفي و تحليلي دوگانبه  ،در اين پژوهش

ها و دادهة بر مبناي ارائ ،در هر مورد يمكوش ميو  پردازيم مي سازي ناقصدوگان
ة ارائ براياست كه  يگفتن. هاي دقيق، براي فرايند مورد نظر فرمولي ارائه دهيم توصيف

هاي مارانتز با توجه به پژوهش سازي ناقص، در هر موردتري از دوگانتصوير روشن
خواهيم كرد؛ اما با توجه  ارائهنيز را هاي هر بخش سازي، اشتقاق يكي از دادهدوگانة دربار

 
14

 Emphatic reduplication  
15

 m- reduplication 
16

 Doublıng  
17  Complete and partial reduplication  
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و تنها به  سازي در زبان تركي نيستيمدوگان شناختينكه در اين مقاله به دنبال تبيين واجبه اي
شناختي موضوع اجوارد تحليل و تبيين و ،داريم توجهواژي آن  تحليل و توصيف ساخت

  .انجام پژوهش ديگري است نيازمنداين كار  شويم؛ زيرا نمي
  خودة به پاي 18شده سازي وند دوگان ،شناختيبا اينكه به لحاظ واجدارد  باورمارانتز  

سازي ممكن است متحمل تحوالتي شود كه آن را در ساخت وابسته است، در فرايند دوگان
بخش  او، به باور. )Marantz, 1994: 3486(كند خود متفاوت ة شده نسبت به پاي سازيدوگان
 براي سته است كه به آن افزوده شده است؛اي وابه پايهشده در كل يا جزء ب سازيدوگان

  : شودسازي هجاي آغازي پايه ساخته ميصورت جمع با دوگان 19نمونه، در زبان آگتا
takki )پا( ⇒ taktakki )پاها(  

چگونگي جدا شدن  اين اشتقاق،در . ارائه داده استمارانتز اشتقاق زير را براي مثال باال 
نهايي كه در آن ة افزوده شدن آن به بخش پايه و تشكيل واژ شده و سازيبخش دوگان

  :  نشان داده شده است ،سازي اتفاق افتاده است دوگان
           takki             takki             takki              taktakki 

cvc+||||| ⇒     |||     +     |||||   ⇒    |||||||| 
            cvccv            cvc                  cvccv              cvccvccv 

به باور او، . كامل و ناقص تقسيم كرده استة سازي را به دو گونمارانتز نيز دوگان
  .رودبراي بيان معني به كار مي سازي اغلبدوگان

اما  ها اغلب نشانگر تكرار يا شدت؛فعلو در  است 20سازي اغلب نشانگر جمعدوگان هار اسمد
را كه يك  توانند هر نقشيشده ميسازيشويم كه وندهاي دوگانبا نگاهي مرزگذر متوجه مي
سازي مربوط بنابراين تا آنجا كه به نقش ساختواژي دوگان ند؛وند بر عهده دارد بازي كن

   .)Ibid(وندافزايي متمايز كرد  هايتوان از ديگر صورتسازي را نميدوگان ،است
نيازمند توجه به تعاملي هستيم كه  ،سازيكه براي تبيين فرايند دوگان ارددمارانتز باور 

در  او،باور به ). Marantz, 1982( شناسي برقرار استواژه و واج سازي بين ساختدر دوگان
 بامستقيم طور  بهو  ها بستگي داردشناسي نوايي واژه سازي فرايند كپي كردن به واجدوگان

هادي مارانتز با تغييرات و الگوي پيشن. مرتبط نيست ها آن واژي دروني ساخت ساخت
 اين نوشته بيرون استة از حوصل ها آن دربارة رو بوده است كه بحث ههايي روب تعديل

)Spenser, 1991 .(  
  

 
18 Reduplicating affix  
19

 Agta 
20  plurality  
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  هاي پژوهشتحليل داده. 4
ان ، زبهااما پيش از تحليل داده كنيم؛هاي پژوهش را بررسي و تحليل ميداده ،در اين بخش

توضيح هاي دستوري اصلي آن را و برخي از ويژگي كنيم تركي را به كوتاهي معرفي مي
گو با كساني كه اين زبان  و يا گفت ن پژوهش از متون مختلف زبان تركيهاي ايداده .دهيم مي

 مقاله فرايند چندان زايايي نيست؛ سازي مورد نظر ايندوگان. ستا  آمده دست بهدانند، را مي
 ها آنو بيشتر  آن در زبان تركي چندان زياد نيستهاي مربوط به اي كه شمار دادهنهبه گو

هاي در برخي از گونه. ستا ي تركي فهرست شدهها ناهاي برخي از دستور زبدر پيوست
هاي تركي ايران، اين فرايند كامالً زايايي خود را از دست ، از جمله برخي از گونهزبان تركي
در مواردي،  ايم و ز تركي استانبولي برگزيدها را هاي اين پژوهشداده است گفتني. داده است

ها نيز در زيرنويسرا هاي تركي ايراني هايي از گونهتر شدن بحث، دادهبا هدف روشن
  .ايم آورده

  
  بر زبان تركي مروري كلي .4 - 1

هاي ن گونهاين زبا. زباني آلتايي جاي داردة جنوب غربي خانوادة زبان تركي در شاخ
. گويش اُغوز تركان سلجوقي استوار استة تركي كشور تركيه بر پاية گون. دارد گوناگوني
؛ اما از اواسط قرن بود حكومت سلجوقي زبان دين و آموزش ،عربي وزبان رسمي  ،فارسي

و  رفته زبان رسمي و ادبي شدها در استانبول، تركي رفتهبا استقرار ترك ،پانزدهم به بعد
در دوران معاصر، در تركيه . گسترش يافت ،د باسواد بودااستانبولي آن كه زبان افر ةگون
سازي آن از سازي زبان نوشتاري، تغيير الفباي عربي به التين و پاكهايي براي سادهتالش
 ,Tekin, 1994, Nameth, 1962, Kornfilt, 1997, Lewis) است انجام شدههاي بيگانه واژه

هاي تركي استانبولي از ها، هنوز بخش بزرگي از واژهتمام اين تالشبا وجود . (2000
هاي دستوري كتابة در هم. گرفته شده استعربي، فارسي، فرانسه و انگليسي ي ها نازب

 (Redhouse, 1884) تي تركي عثمانيو ح دستور زبان تركي استانبولية معتبري كه دربار

. رسي و عربي بر زبان تركي اشاره شده استزبان فاة ثير گستردنوشته شده است، به تأ
  .دندههاي فارسي در اين زبان را نشان ميخوبي شمار باالي واژه هاي اين پژوهش نيز بهداده
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هاي جديد يا بيان و براي ساختن واژه است 21واژي، زباني پيوندي ساخت تركي از نظر
شمار اندكي  ،رضي اين زباندر واژگان ق. گيردتنها از پسوندها بهره مي ،روابط دستوري
 gayrimüslimمانند  ندارند؛شود كه در زبان تركي كاربرد زايا ديده مي نيز پيشوند قرضي

 ;Ibid Sebüktekin) (ناتمام( natamamو  )كغيردموكراتي( antidemokratik، )غيرمسلمان(

اي از در مورد دستهكه  بيفزاييمسازي ناقص را نيز به اين موارد بايد نوعي دوگان). 20 :1971
 از اين گونه. شودگفته مي 22pekiştirme sifatlari ها آنكند كه به هاي تركي عمل ميصفت
هاي از ويژگي. كنددر مورد برخي از قيدها نيز عمل مي ،به ميزان بسيار كمتري ،سازيدوگان
در اين . تدر آن اس 23ايديگر زبان تركي مرز مشخص ميان تكواژها و هماهنگي واكهة عمد

 /ler پسوند جمع در تركي. شوندنخست آن هماهنگ مية هاي يك واژه با واكزبان تمام واكه

lar  براي نمونه، است؛ev-ler )هاخانه (و sakal-lar )ها در زبان تركي شش اسم). ها ناخياب
 eve( 27اي ، به)»براي خونه« evin( 26، ملكي)»خونهِه« evi( 25، مفعولي)بدون وند( 24حالت فاعلي

پسوند  .(Tekin, Ibid)دارند ) »از خونه« evden( 29ازي و) »در خونه« evde( 28، دري)»به خونه«
) دوست دارم( seviyorumبراي نمونه، ز زبان تركي است؛ ساپسوند منفي -mi-/ -ma–ة تكيبي
 babamاست؛ مانند  SOVتركي  31نشانبي 30آرايش واژگاني). دوست ندارم( sevmimimimiyorum و

(S) evi (O) satti (V) )گيردركي، صفت پيش از اسم قرار ميدر زبان ت). بابام خانه را فروخت 
 .نداردو اين زبان ضماير موصول 

 

  سازي در زبان تركيدوگان. 5
واژي در  اين فرايند ساخت. اردسازي كامل و ناقص وجود ددو نوع دوگان ،تركي زبان در
 ،در اين بخش).  Sebüktekin, 1971( داردقش مهمي اي تركي نو ساخت سازه 32سازيهواژ

سازي ناقص را بررسي خواهيم كرد؛ اما بيشتر به نسازي كامل و سپس دوگانخست دوگان
تركي استانبولي  ازرا هاي پژوهش داده چنانكه گفتيم،. كنيم توجه ميسازي ناقص دوگان
هاي رايج در ايران هم هاي تركيداده هاي مقاله ازدر متن يا زيرنويس ،در مواردي ايم و گرفته

تنها بايد  و خواندن آن بسيار آسان؛ است 33خط تركي استانبولي آوانگار. ايم كردهاستفاده 
  .ج= cع، = ğا، =     ش، = şچ، = ç: بشناسيمموارد زير را 

 
21 agglutinat ive  
22 هاي تاكيديصفت  
23  Vowel harmony 
24 nominative  
25

 accusative 
26

genetive 
27

 dative 
28

 locative 
29

 ablative 
30 ي زبان تركي ارگووانلي   .است) 1984(يكي از منالع قديمي اما معتبر درباره آرايش واژگان  
31 unmarked 
32

 Word formatıon 
33 phonetic  
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  سازي كامل در زبان تركيدوگان. 5 - 1
در . كند ميتقويت را معنا و  شود ل تكرار ميطور كام كواژ آزاد بهيك واژه يا ت ،در تركيگاهي 

 ،سازي كامل هستندگونه تركيبات كه نمود دوگان از اين بان ديگري،مانند هر زاين زبان، 
  :34شودفراوان ساخته مي

1. sık sık »مداوم/ پي در پي«  
2. az az » كم كم«   
3. bır bır   »يكي يكي« 
4. sepet sepet kırazlar/ elmalar » سيب/ گيالس سبد سبد«   

5. paket paket kıtaplar » چندين پاكت كتاب«  

6. avuç avuç su » مشت آب مشت«  

7. düzgun düzgun çatilar » هاي خيلي زيبابامپشت«  

8. yüksek yüksek tepeler » بلند هاي بلندتپه«   
9. tatlı tatlı kovunlar » خوشمزهة خوشمز/ هاي شيرين شيرينخربزه«  

10. pırıl pırıl oldu. » .درخشان درخشان شد«   

11. tatlı tatlı konuşmak » دلنشين/ هاي شيرين شيرينحرف«  
12. uzun uzun anlattım »با خيال راحت توضيح بدهم/ با تفصيل«  
13. çocuk ağlaya ağlaya gıttı. » بچه در حال گريه آمد«   

14.demet demet çıçekler » گُلة چندين دست«   

در ( شده پيش از اسم آمده است سازيدر مواردي كه ساخت دوگان ،هاي باالدر داده
 مواردي كه پيش از فعل آمده است و در ، اين ساخت نقش صفت)9، و 8، 7، 6، 5، 4موارد 

 پاية ،13در مواردي چون . ، اين ساخت نقش قيد را بر عهده دارد)13و  12، 11، 10موارد (
شده به كار  سازيو تنها به صورت دوگان ي نداردتنهايي كاربرد شده به سازيساخت دوگان

سازي دوگان ر هر مورد،و د ، فرايند تكرار مورد توجه ما استهاي باالدر داده. رودمي
سازي  دوگان ،»سبد«ي به معن sepetة واژ ،4ة شمارة در نمون .موجب تقويت معني شده است

گفتار بنابراين معناي پاره است؛يافته » درپيسبدهاي پي/ چندين سبد«شده است و معناي 
معناي . است» سيب/ درپي گيالسسبدهاي پي«يا » سيب/ چندين سبد گيالس« 4ة شمار

 
34 ي  ه دكتر بهروز بيك باباييام بدين وسيله، از دوست گرام اتي كه درباره داد ركي است، به خاطر نك زبانشناسي ت يكه متخصص  سگزاري م نگارنده متذكر شد سپا ديگر اين پژوهش، به  . كنمهاي اين قسمت، و برخي مطالب   
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به معناي  demetة سازي واژاست كه بر معناي دوگان» گُلة چندين دست« ،14گفتار  پاره
  .35صورت گرفته است» دسته«

انوري و احمدي  .نك(فارسي  باع در زبانسازي از نوع معروف به اتدوگان ،در تركي
آوايي شود و طور كامل تكرار مي شود؛ بدين معني كه يك پايه بهنيز ديده مي) 1375 ،گيوي

يا در مواردي همخوان نخست پايه در صورت  )2و  1موارد (شود نيز بدان افزوده مي
  ):3مورد (شود شده دگرگون مي سازيدوگان

1. abuk sabuk sözler »و پرت هاي چرتحرف«  
2. abuk sabuk konuşmak »پرت و پال گفتن«  
3. şöyle böyle   »اينجوري مينجوري«

اين است كه گاه فرايند ي ديگر ها نازب وسازي كامل در تركي در مورد دوگان ديگرة نكت 
و  آوادر تركي يك نام gıcırة براي نمونه، واژ شود؛پايه مية واژة ساز باعث تغيير مقولدوگان
شود كه اين واژه به يك قيد تبديل ساز باعث ميفرايند دوگان. كردن است» جيرجير«ناي به مع

نيز به معناي  horulة واژ. است» همانند صداي جيرجير«به معناي  gıcır gıcırشود؛ بنابراين 
همانند «تبديل به قيدي به معناي  (horul horul) سازياست كه پس از دوگان» پف كردنوخر«
  .)Kornfilt, 1997: 516- 517( شودمي »پفوخر

توان با تغيير آواي نخست كلمه به زباني را مية اي از هر مقولدر تركي تقريباً هر واژه
/m/ فرايندي، شده معموالً به چيزي سازيهاي دوگانگونه ساخت اين. ي كردسازدوگان ،

سازي در تركي گونه دوگان اينهايي از در زير نمونه. كنندامثال آن اشاره مي عملي، حالتي و
  : كنيم را ارائه مي

1. sevmek mevmek »موس داشتن دوس داشتن«  
2. çuval muval »گوني موني«  
3. tahta mahta » تخته مخته«  
4. kapı mapı » در مر«  
5. bahar mahar »بهار مهار«  

6. haci maci » حاجي ماجي«  
7. güzel müzel »قشنگ مشنگ«  

 
35 هبا توجه به آنكه دوگان  هاي جهاني است، سازي كامل پديد يطبيعي است كه در ديگر گون ركي، از جمله در ترك ن. هاي ايران هم اين فرايند ديده شودهاي ت وگا به قدم، » گاماسگاماس«هاي كاملي چون سازيبراي نمونه، در گونه تركي شهرهاي خوي و ماكو، ما د به گام، » آديمآديم«به معني قدم  ه» دامجيدامجي«به معني گام  هاين داده. بينيمرا مي...  قطره،به معني قطر ديگر اين مقاله از تركي خويهايي كه در بخشها، و دسته ديگري از داد يبدين وسيله، در اينجا از لطف اين دوست گر. ماكو هستند، در اختيار نگارنده گذاشتند -كه خود گويشور گونه تركي خوي بهزاد عباديماكو ارائه شده است را دوست گرامي آقاي  - هاي  .شودامي سپاسگزاري م  



  ...زبان سازي دردوگان                                                              ضا اميني                              ر 
 

38 

8. etek metek » ايين مايينپ«  
چنين  .كندشوند، عمل نمي ميآغاز  /m/هايي كه با همخوان باال در مورد واژهة قاعد
 marşهاي  هبراي نمونه، واژ سازي كرد؛هاي باال دوگانتوان مانند نمونههايي را نمي واژه

 marş marş ،*mendıl*توان به صورت را نمي )دستمال( mendılو  )گلوله( mermı، )سرود(

mendıl  و*mermı mermı ديگري كه با دقت ة نكت. 36ندارندو صورت اتباع  سازي كرددوگان
اي با واكه آغاز شود شود اين است كه چنانچه واژههاي اخير مشخص ميدر دادهكردن 

 شدة سازي ند در صورت دوگانشوهايي كه با همخوان آغاز ميمانند واژه، ديگر )8 نمونة(
شده  سازيدوگان به آغاز بخش دوم صورت /m/بلكه  شود؛بديل نميت /m/واج نخست به 

بالفاصله پس  37در بيشتر موارد صورت دوگاني«كه  مهم ديگر اين است نكتة. شودافزوده مي
هاي تركيب] اين قاعده[تنها استثناي . سازي كرده استآيد كه آن را دوگاناي مياز واژه
اما تنها بخش نخست آن متحمل  شود؛تكرار مي تركيبة هم ها آنهستند كه در  38اسمي
  .)Göksel & Kerslake, 2005: 91- 92(» شودسازي ام ميدوگان

Ben adam tarıhhocasıymış marıh hocasıymış anlamam. Fransız tarıhını ondan 

daha ıyı bılıyorum. 

تاريخ ة ن دربارمن بيشتر از او. براي من مهم نيست كه اون معلم تاريخ ماريخ باشه«
  ».دونمفرانسه مي

  
  سازي ناقص در زبان تركيدوگان .5 - 2

و در شمار بسيار  اشاره كرديم ها آنر به شتي كه پيتأكيدهاي در صفت ،در زبان تركي
 VCيا  CVيك  p, m, s, rي ها ناآغازي پايه با يكي از همخو Vيا  CVكمتري از قيدها، 

، ها نايك از اين همخو ، با توجه به هررو اين از ؛39شوديسازد و به آغاز پايه افزوده م مي
ها و دادهة نگارنده معناي هم. 40كنيمسازي ناقص را در چهار بخش بررسي ميدوگان
 بررسي (Hony, 1967)انگليسي آكسفورد  -شده را در فرهنگ تركي سازيهاي دوگانساخت

نگ واژگان ثبت شده است، شده در فره سازيو در مواردي كه ساخت دوگان كرده است
در متن اصلي مقاله داده نشده در مواردي كه معناي ساختي . برابر فارسي آن را آورده است

 
36 رت دوگان يشده به گونهسازيدر زبان فارسي در اين گونه موارد صو ناي توليد م همخوان آغازي واژه پايه با بخش دوگا يل در زبان فارسي از سويي داراي سازيشود كه  همين دل باشد؛ به  خش دوگان[پرهيز از يكساني «رايند به اين ف) 2006(خان . ميوه پيوههستيم، و از سويي  كتاب متابشده يكي ن يه و ب » ]شدهسازيواج نخست پا (identity  avoidance) ه  ي قرار گرفتن يكي از همخوان. هاي مختلف از جمله فارسي و تركي براي تين فرايند آورده استهايي از زبانگفته است، و نمون ناين منبع حت بين بخش دوگا انه  نشده و پايه در دسازيهاي چهارگ يوگا بيين م ناي فرايند پرهيز از يكساني ت بعدي مقاله را هم بر مب خش  ا در ب اقص مورد نظر م نسازي ن وگا خش د همخواني بين ب ند؛ بدين معني كه بر اين باور است كه  يه قرار ميسازيكن همخوانشده و پا يه داشته باشد گيرد كه كمترين شباهت را به  ).20ص(هاي پا  
37

 Reduplıcat ıve form 
38

 Noun compounds  

39 ه دوگاندر گونه يهاي رايج تركي در ايران نيز اين گون اقص ديده م نسازي ن وگا خش د ايه قرار ميسازيشود، اما همخواني كه ميان ب خش پ باشدشده و ب وت  ي. گيرد ممكن است متفا به كار برده م نمونه، در گونه تركي كه در شهر آوج  نبراي  وگا خش د ايه واج زيساشود گاه بين ب خش پ شده و ب /b/ نقرار مي  وگا اقصي چون سازيگيرد، و ما شاهد د ن... و » شورشب«، »شيرينشيب«، »ساروساب«، »آقآب«، »قاراقاب«هاي ن گهستيم كه فرايند دوگا هها و واژهواژهساز بيشتر در مورد رن تقويهاي مربوط به مز ا  ست، و موجب تشديد ي اي آنها شده استهاي مختلف عمل كرده ا ند در مورد واژه. ت معن يالبته اين فراي ن... . ، »گيلديرگيب«، »ايشيقايب«، »اوزوناوب«، »ياخونياب«، »يوقونيب«، »نازيكناب«، »تميزتب«، »زرنگزيب«، »اوجااوب«، »سويخسب«: دهدهاي ديگر زبان هم روي م خش دوگا ايه قرار مي شدهسازيدر مواردي هم واجي كه بين ب خش پ گيرد و ب /m/ هاي و در مواردي هم واج... . ، »بركبم«، »باالجابام«، »بوزبوم«: است  /b/ و   /m/ شده به كار برد، و آنها را با هم جايگزين سازيتوان در يك ساخت دوگانرا مي 

اب«دام داغ، /داب: كرد وب«، »تُم ترش/تُب«، »يام ياشيل/ي وب«، »م دولود/دب«، »دوم دورو/د دكتري ادبيات فارسي در اختيار نگارنده قرار داده استداده... . ، »يوموشاقيوم/ي هاشمي دانشجوي  .كندنگارنده بدين وسيله از اين دوست گرامي سپاسگزاري مي. هاي تركي آوجي را دوست گرامي آقاي نقي   
40 ي  ههاي ديگر زبانفارسي و در برخي از گويش توان به آن توجه داشت اين است كه در زباننكته ديگري كه م د نهاي ايراني نيز دا يهايي همانند دوگا ركي ديده م يسازي ناقص مورد نظر اين مقاله در ت يا از اين زبان قرض گرفته شده باشندشود كه م ثير زبان تركي ساخته شده باشند،  ه. تواند تحت تا ه. است... » سرسبز«و  »تَرتازه«ها در فارسي معيار از جمله اين داد نظر درباره چنين داد ها يك احتمال را مطرح كرده استبديهي است كه اظهار  . هايي نيازمند انجام پژوهشي علمي است، و نگارنده در اينجا تن  
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اهميت اين موضوع در اين . شده در فرهنگ واژگان ثبت نشده است سازيساخت دوگاناست، 
ثبت شده در فرهنگ واژگان  سازيرسد در مواردي كه يك ساخت دوگاناست كه به نظر مي

و به همين دليل  آن از زايايي كمتري برخوردار استة سازند سازشده است، فرايند دوگان
  .اندشده، هر دو در فرهنگ واژگان ثبت شده سازيپايه و ساخت دوگان

  
  P+ آغازي  Vيا  CVسازي دوگان. 5 - 1-2

بخش  ها آنكنيم كه در هاي زير بررسي مي هسازي را نخست با توجه به واژدوگان اين
  :است CVيك ة پاية شد سازيدوگان

1. sağlam »تندرست« ⇒sapsağlam -----
41

 

2. sarı » زرد« ⇒sapsari »زرد روشن«  

3. kızıl »قرمز« ⇒kıpkızıl »خيلي قرمز«  

4. karanlık »تيره« ⇒ kapkaranlık----- 

5. kuru »خشك«  ⇒ kupkuru »خشك خشك «  

6. kara »سياه«  ⇒ kapkara » بسيار سياه«   

7. taze »تازه«  ⇒ taptaze » كامالً تازه«   

8. canlı----- ⇒ capcanli ----- 

9. duru » روشن«  ⇒ dupduru ----- 

10. dolu » پر«  ⇒ dopdolu » كامالً پر«  

11. yenı » نو«  ⇒ yepyenı » نوِ نو«  

پايه از آن جدا شده است و پس از افزوده شدن ة همخوان آغازي واژهاي باال، در داده
و  به آغاز پايه افزوده شده است pمختوم به  CVCبه صورت يك هجاي  ،آن به /p/واج 
با  يمتوانسازي را مياين فرايند دوگان. يا شدت را به معناي پايه افزوده است تأكيداي گونه

  :دهيمفرمول زير نشان 
X= (CV)

1
 + p + x 

(CV) و پايه xسازي، حاصل عمل كردن فرايند دوگان واژة Xدر اين فرمول 
هجاي  1

  .نخست پايه است

 
41 خش   ن 2 -3همان گونه كه در آغاز ب وگا خت د اي همان قاعده كلي كه در مورد اين گونه ساختاما معني اين گونه واژه. ت آن در فرهنگ واژگان استشده در اين بخش به معناي عدم ثبسازياشاره كرديم، عدم ارائه معناي سا نها نيز بر مبن وگا ايي همراه استشده در تركي وجود دارد، با گونهسازيهاي د ونه، معني واژه . اي تشديد و تاكيد معن براي نم sapsağlam ندرست«  ، و معني »تندرست ت kapkaranlık .است» تيره تيره«   
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 را ي تركيتأكيدهاي هاي ناقص صفتسازيديگري از دوگانة دستهاي زير،  در واژه
  :شودانجام مي /p/كه با افزوده شدن واج بينيم  مي

1. ey »خوب«  ⇒ epey »خوب بسيار«  

2. aşıkar »روشن«  ⇒apaşıkar » مشخص خيلي«  

3. üzün »ضعيف«  ⇒ üpüzün  ----- 

4. ıslak »خيس«  ⇒ ipislak ----- 

5. eksi »ترش«  ⇒ epeskı ----- 

6. orta »وسط/ ميانه«  ⇒ oporta 

7. açık »باز«  ⇒ apaçık »باز باز«  

8. anız »ناگهاني«  ⇒ apanız »ناگهاني خيلي«  

9. ayrı »جداشده«  ⇒ apayrı »متفاوت خيلي«  

10. aydın »آيدين«  ⇒ apaydın ----- 

11. ince »نازك/ الغر«  ⇒ ıpınce ----- 

12. issiz »غمگين و تنها«  ⇒ ıpıssız ----- 

13.ölgün »پريدهرنگ«  ⇒ öpölgün ----- 

26. uzun »دراز«  ⇒ upuzun »خيلي دراز خيلي«  
پيشين در اين است كه در اينجا ة شده با دستسازيهاي دوگانتفاوت اين دسته از واژه

به پايه افزوده  ،به آن /p/واج آغازي پايه از آن جدا شده است و پس از افزوده شدن ة واك
 تأكيد ، معنايشاي را شكل داده است كه نسبت به پايهشده سازيشده و ساخت دوگان

  :دهيمبا فرمول زير نشان  يمتوانها را مي هسازي در اين دسته از واژدوگان. داردبيشتري 
X= (V)

1
 + p + x 

(V) ،در اين فرمول
و  شوند ميبه آغاز آن افزوده  p آغازي پايه است كه به همراهة واك 1

و به  كنيمبا هم ادغام  يمتواندو فرمول اخير را مي. دهندشده را شكل مي سازيساخت دوگان
  :يابيمدست  p+ آغازي  Vيا  CVسازي تر زير براي دوگانفرمول كلي

X= ((C) V)
1
 + p + x 

علت افزوده شدن يا درج  كه كنيمآوايي مشخصي را پيدا ة قاعد يمتوانرسد نميبه نظر مي
/p/ ها مواردي با همخواني در اين داده زيرا كند؛ روشنشده و پايه  سازيرا بين بخش دوگان
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 1ة شمارة براي واژ. اندواك، مواردي با همخواني واكدار و مواردي با واكه آغاز شدهبي
  :يم اشتقاقي از نوع زير ارائه دهيمتوان، ميي ديگرهاو داده نخستة دست

                     sağlam  sağlam              p        sağlam    sapsağlam 

cv + p +  |||||| ⇒  ||             + |   +  |||||| ⇒  |||||||||  = sapsağlam 
                     cvccvc    cv                    c        cvccvc   cvccvccvc 

شود؛  اي نيز افزوده ميشده واكه سازيدر ساخت دوگان /p/پس از  كمي،در موارد بسيار 
به  يمتوان بنابراين فرمول آخر را مي ؛sağlamapsa و günduzepgü ،canlıapca مانند

  :كنيمتر بازنويسي صورت دقيق
X= ((c) v)

1
 + p(e,a) + x  

  

  m+ آغازي  CVسازي دوگان .5 - 2-2

1. sıkı »چسبيده هم به«  ⇒ sımsıkı »شدهفشرده«  

2. soğuk » سرد« ⇒ somsoğuk ----- 

3. sıcak »داغ«  ⇒ sımsıcak ----- 

4. siyah » سياه«  ⇒ sımsıyah »مو چون سياه«  

5.baska » متفاوت«  ⇒ bambaska »ًمتفاوت كامال«  

6. beyaz »سفيد«  ⇒ bembeyaz »سفيد نهايتبي«  

7. dazlak »كچل«  ⇒ damdazlak 

8. yeşıl »سبز«  ⇒ yemyeşıl »سبز خيلي«  

9. bark ----- ⇒ bambark ----- 

10. bok »ارزشبي«  ⇒ bombok »ًدردنخور به كامال«  

11. boş »خالي«  ⇒ bomboş »ًخالي تماما«  

12. dar »باريك«  ⇒ ----- 

13. dağ ----- ⇒ damdağ ----- 

14. düz »تخت«  ⇒ dümdüz »كامالً تخت«  

15 gök »آسماني آبي«  ⇒ gömgök »آبي غليظ«  
واكدار آغاز  با همخوانو بقيه  /s/واك با همخوان بي 4تا  1هاي پايه ،هاي باالدر داده

ة كه هماست  قابل توجه اين نكتة. پايه با واكه آغاز نشده استاما در هيچ موردي  اند؛شده
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ارد در مو. دارنداشتراكاتي  /m/اند كه از اين نظر با هاي باال با همخواني قدامي آغاز شدهپايه
يند ابراي فر. است مشترك /m/نيز همخوان آغازي پايه به لحاظ جايگاه توليد با  12و  11، 10

  :دهيم ميفرمول زير را پيشنهاد باال، ة شد سازيهاي دوگانواژه درسازي دوگان
X= (cv)

1
 + m + x 

ارائه اشتقاقي از نوع زير را  يمتواننيز مي اين گروههاي ديگر و واژهنخست ة براي واژ
 :دهيم

                          siki     siki     m    siki      simsiki 

cv + m + |||| ⇒||   + | + |||| ⇒ ||||||| = simsiki 
                   cvcv    cv       c     cvcv    cvccvcv 

  

  s +آغازي  CVسازي دوگان. 5 - 3-2

و  شود ميآغازي پايه از آن جدا  CV ،تركية شد يسازهاي دوگانديگري از واژهة در دست
سازي را در اين نوع دوگان. شودبه آغاز پايه افزوده مي ،به آن /s/پس از افزوده شدن واج 

  :بينيمهاي زير ميداده
1. toparlak »گرد«  ⇒ tostoparlak »ًگرد كامال«  

2. tamam »كامل«  ⇒ tastamam »بهترين«  

3. pembe »صورتي«  ⇒ pespembe ----- 

4. koca »بزرگ«  ⇒ koskoca »عظيم«  

5. bütün »سراسر«  ⇒ büsbütün »همگي«  

6. bayağı »معمولي«  ⇒ basbayağı »معمولي خيلي«  

7. bellı »شدهشناخته«  ⇒ besbellı »واضح«  

8. mavı »آبي«  ⇒ masmavı »آبي خيلي/ واقعي آبي«  

9. mor »بادنجاني رنگ«  ⇒ mosmor »ليظغ بادنجاني رنگ«  

10. doğru »راست«  ⇒ dosdoğru
42

 »راست راست«  

11. yuvarlak »ردگ«  ⇒ yusyuvarlak »ردكامالً گ«  
و  واكچهار مورد نخست با همخواني بي ،سازياي مربوط به اين نوع دوگانهدر داده

ارد پايه در مو ،ها نيز به استثناي يك مورددر اين داده. اندار آغاز شدهدبقيه با همخواني واك

 
42 رت )ماكو -گونه خوي(در تركي آذري   وپ«، اين واژه به صو ي» دوغرود ن. شودتوليد م چنين واژه دوگا .دروغِ دروغ= »ياالنياپ«: شده ديگري با همين سازوكار را داريمسازيدر اين گونه تركي هم  
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با واجي كه بين بخش  ،مانند گروه پيشينر با همخواني قدامي آغاز شده است كه ديگ
ها ساز اين دسته از واژهفرايند دوگان. دارداشتراكاتي گيرد، شده و پايه قرار مي سازي دوگان
  : دهيمبا فرمول زير نشان  يمتوانرا مي

X= (cv)
1
 + s + x 

ارائه اشتقاقي از نوع زير را  يمتوانمي ،د موارد ديگرمانننخست اين گروه نيز ة براي واژ
 :دهيم

                 toparlak  toparlak          s    toparlak   tostoparlak 

cv + s + |||||||| ⇒||           + | + |||||||| ⇒ ||||||||||| = tostoparlak 
                 cvcvccvc  cv                 c    cvcvccvc  cvccvcvccvc 

 

  r+ آغازي  cvسازي دوگان. 5 - 4-2

بين بخش  ،شودديده مي سازي ناقصدوگان ها آنهايي كه در پاياني واژهة در دست
رسد كه شمار به نظر مي. گيردقرار مي rيك  ه،آغازي و پاي cvيعني  ،شده سازي دوگان
هاي ديگر هاي گروهاز شمار واژه ،شودميسازي ديده گونه دوگان اين ها آنهايي كه در  واژه

 آشكارخوبي  هاي ديگر بههاي گروههاي زير با دادهدادهة مقايس كمتر است؛ اين موضوع از
  :دشومي

1. temız »تميز« ⇒tertemız »تميزِ تميز«  
2. top »ردگ« ⇒tortop »ردكامالً گ«  
3. perışan »آشفته/ پريشان« ⇒perperışan ----- 

4. çabuk »سريع« ⇒çarçabuk »خيلي سريع«  

5. çıplak »لخت« ⇒çırçıplak »لخت لخت«  
ساز فرايند دوگان سازي ناقص نيزگونه دوگان در اين ،دهدها نشان ميمعناي داده چنانكه

 ةرا در جمل 4ة شمارة پاية براي نمونه، چنانچه ما واژ ؛موجب تقويت معناي پايه شده است
Ebru çabuk koşar برو تند مي« همعناي جملريم، به كار بباما اگر صورت  خواهد بود؛» دودا

ابرو خيلي « هريم، معناي جملببرا در همين جمله به كار  çarçabukيعني  ،آنة شد سازيدوگان
- واك آغاز شدههاي پايه با همخواني بيواژة هم محيط آوايي، از نظر. خواهد بود» دودتند مي

و  آغازي cvساز موجب تكرار ون بر موارد باال كه فرايند دوگاناما در اين گروه، افز اند؛
 /il/تركيب  /r/شود، در موارد اندكي پس از درج  به پايه مي /r/افزوده شدن آن به همراه واج 
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  : بينيمهاي زير ميهاي آن را در دادهشود كه نمونهشده افزوده مي سازينيز به بخش دوگان
1. sıklam ⇒sırılsıklam 

2. çıplak ⇒çırılçıplak 

3. parça »تكه/ خُرده«  paramparça » تكه شدن تكه/ خرد شدن« ⇒  
هاي  واژه براي فرايند ،آخر دو مورد در نظر گرفتنو با  هاي اين بخشبا توجه به داده

  : ارائه دهيمفرمول زير را  توانيم زير، مية شد سازيدوگان
X= (cv)

1
 + r(il, am) + x 

  :اين گروه نيز به صورت زير است 1ة اشتقاق نمون
                  temız        temız       r       temız       tertemız 

cv + r + ||||| ⇒||||| +  | + ||||| ⇒ |||||||| 
                  cvcvc           cv           c       cvcvc        cvccvcvc 

  

  اهتلويحات حاصل از بررسي داده .6
سازي ناقص را در خاصي از دوگانة سازي كامل و گوندوگان 5 -2و  5 -1هاي در بخش

 برخي از تلويحاتي را كه از اين توصيف در اين بخش. مزبان تركي توصيف و بررسي كردي
گويي پاسخة و هم زمين تري برسيمبه نتايج كلي تا هم و بررسي حاصل شده است بيان كنيم

  . كنيمفراهم ا رهاي پژوهش به پرسش
سازي كامل كه حاصل تكرار دوگان ،ي ديگرها نادر زبان تركي نيز مانند زبدانستيم كه 

- بخش دوگان ،هاسازيدر برخي از اين دوگان. شودديده مي بسياركامل يك واژه است 

مندي در آواي تغيير نظام و در برخي ديگر، شودتغيير آوايي تكرار مي بدونشده  سازي
در دستور سنتي زبان  اتباعمانند دهد كه بسيار شده روي مي سازيش دوگاننخست بخ
زبان تركي و چگونگي ساخت ة شد سازيهاي دوگانگونه ساخت البته بين اين. استفارسي 

 تمركز. اشاره كرديم ها آناي از شود كه به نمونههايي با زبان فارسي ديده ميتفاوت ها آن
زيربخش  4هايي كه در كه با توجه به داده بودسازي ناقص وگاناي از دگونه بر ما بيشتر

فرمول زير را براي تبيين آن ارائه  يمتوان، ميسازي ناقص بررسي كرديممربوط به دوگان
(v(c))پايه،  xسازي، ساخت حاصل از فرايند دوگان Xدر اين فرمول . كنيم

 همخوان و واكه 1
شده  سازييي هستند كه بين بخش دوگانها ناهمخو /p/و  /r/ ،/s/ ،/m/آغازي پايه و ة يا واك
عناصري هستند كه در موارد بسيار اندكي برخي از  amو  e ،a ،il. گيرندمي قرارو پايه 
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 : كنندگيرند، همراهي ميشده و پايه قرار مي سازيهايي را كه بين بخش دوگان واج

X= ((c)v)
1
 + {p(e, a), m, s, r(il, am)} + x 

هاي تركي ثبت سازي در فرهنگهاي حاصل فرايند دوگانكه بسياري از ساختتوجه به اينبا 
شده در چنين مواردي جداگانه در واژگان ذهني گويشور  سازياند، پايه و صورت دوگانشده

 ,p, m, s( ي چهارگانهها نااين واقعيت كه براي قرار گرفتن همخو رسد به نظر مي. شوندذخيره مي

r (هيچ محيط آوايي  يمتوانشده، نمي سازيشده و پايه، در ساخت دوگان سازيخش دوگانبين ب
از سوي ديگر، با توجه به اينكه شماري از . كندچنين گماني را تقويت مي ،كنيمبيني خاصي را پيش

ها  در اين فرهنگ ها آنة و تنها پاي اندهاي تركي ثبت نشدهشده در فرهنگ سازيهاي دوگانصورت
مورد توجه اين  سازي ناقص ي يا تشديدي از راه دوگانتأكيدشوند، بيان برخي معاني يده ميد

تواند  مياين گمان با توجه به اينكه گويشور بومي . همچنان در زبان تركي زايا است ،پژوهش
قرار  تأكيدسازي مورد گونه دوگان طور معمول معناي آن از راه اين هتقريباً از هر صفتي كه ب

اساس فرمول اخير توليد كند، تقويت  شده برسازيشود، ساخت دوگانگيرد يا تشديد نمي ينم
در اين . شود ديده ميسازي ناقص گونه دوگان هاي ديگر زبان تركي نيز اينگونهدر  .شود مي
هايي در چگونگي و تفاوت زايايي اين فرايند كمتر شده است هاي زباني نيز در موارديگونه

  .شودن با تركي استانبولي ديده ميعملكرد آ
كه قرار گرفتن يكي از  كنيمبه هيچ تعميم فراگيري اشاره  يمتوان، نميچنانكه گفتيم

شده توجيه  سازيشده و پايه در ساخت دوگان سازيي چهارگانه را بين بخش دوگانها ناهمخو
شناختي اين  در بررسي واج ويژه به(هاي آينده تواند در پژوهشاما توجه به موارد زير مي كند؛
  :راهگشا باشد) زباني در زبان تركية پديد
شده قرار گرفته است  سازيبين پايه و بخش دوگان /p/واج  ها آنبسامد مواردي كه در  .1
شده و پايه واج  سازيبين بخش دوگان ها آنو بسامد مواردي كه در  موارد ديگر بيشتر است از
/r/ د ديگر كمتر است؛فته است از موارقرار گر  

تنها در يك مورد  ،مورد توجه اين مقاله ةشد سازيساخت دوگان 60از ميان حدود . 2
شده در ساخت پايه حضور داشته است  سازيگرفته بين پايه و بخش دوگان همخوان قرار
(perperışan) ؛ي پايه يكي نبوده استها نايك از همخو ، اين همخوان با هيچهاي ديگرو در داده 
شده با  سازيدوگان vcيا  cvcشده  شود در هيچ موردي به استثناي مورد گفتههمين باعث مي

cvc  ياvc مبناي تواند شناختي و آوايي اين موضوع نيز ميتبيين واج. آغازي پايه يكي نباشد
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  .شوديك پژوهش مستقل 
اصلي ة از، تكيسسازي ناقص مورد نظر اين مقاله، پس از عملكرد فرايند دوگاندر دوگان

ساز باعث تقويت و از سوي ديگر، فرايند دوگان. شودشده منتقل مي سازيدوگان cvcواژه به 
هم ديگر كارهاي زباني وبا استفاده از ساز. شودبر آن مي تأكيدتشديد معناي پايه يا 

 تأكيد اما قوت و شدت كنيم؛يا آن را تقويت  تأكيدبر معناي واژگان در زبان تركي  يمتوان مي
و اينكه در مواردي چون  با توجه به اين نكته. بيشتر استسازي حاصل از اين نوع دوگان

güpegündüz  وçırılçıplak  گرفته بين بخش پايه و بخش  افزون بر همخوان قرار ها آنكه در
- اند، به نظر ميبين آن دو قرار گرفته) /e/و  /il/در اينجا (شده، عناصر ديگري  سازيدوگان

ناقص مورد نظر اين پژوهش در زبان تركي را بايد در ارتباط با ساخت  سازيرسد دوگان
ز ديد پژوهشگران پنهان ا ه؛ اين نكتكنيمنوايي پايه و عوامل زبرزنجيري گفتار نيز بررسي 

نقش بسيار مهمي را در  »43نواي گفتار«اند كه اشاره كرده ها آنو برخي از  نبوده است
سازي دوگانة پديد يمممكن است بتوان و غير كندواژي بازي مي هاي ساختبسياري از فرايند

ثير تأ 44سازيبر ساخت تواندنواي گفتار مي ها آنهايي كه از طريق را بدون شناخت راه
  .اين نكته مورد توجه مارانتز هم بوده است. (Frampton, 2009: 1)بشناسيم گذارد، 

پيشوندي و آغازي است؛ اما با توجه به اينكه  ،ركيسازي ناقص مورد نظر در زبان تدوگان
اي سازي را گونهو حتي برخي از پژوهشگران دوگان پيشوند وجود ندارددر اين زبان 

اين فرايند را بايد به  ،)Göksel & Kerslake, 2005: 51; Lewis, 2000: 52(اند پيشوندافزايي گفته
آغازي پايه،  vيا  cvعنوان تكرار  اين فرايند به بهتر است. كنيمديگري تبيين و توصيف  ي گونه

زبان تركي با آگاهي  ي چهارگانه در نظر گرفته شود كه گويشورانها نابه همراه يكي از همخو
به آن  ،از اين دست اي شده  سازيهاي دوگانبا معنا، در ساخت 45تصويرگونگي شمي از رابطة
  .كنيمبايد به تصويرگونگي نيز توجه  ،سازيند دوگانبنابراين در تبيين اين فرا ؛46كنندمبادرت مي

  

  گيري نتيجه. 7
ديده  ها نازباني جهاني است كه برخي از انواع آن تنها در برخي زبة سازي يك پديددوگان
هاي مختلف آن، تبييني فراگير از اين پديده و شناخت جنبهة بنابراين با هدف ارائ ند؛شومي
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 iconicity  
46 رگون ندرباره مورد تصوي يساختگي دوگا لفام و محي به گ نيد  اه ك ).1391(اي الدين قمشهها در زبان فارسي به طور خاص نگ  
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. كرديمبررسي را در اين مقاله اين پديده در زبان تركي . وع كنيمي مختلف رجها نازب بايد به
زباني موسوم به اتباع در زبان فارسي همانند ة سازي كامل و نوعي از آن كه به پديددوگان
اي از اما گونه ويژه زبان فارسي دارد؛ ي ديگر، بهها نازب شبيهكار و عملكردي وسازاست، 
ها و شماري از قيدها عمل شود كه در مورد صفتديده ميسازي ناقص در زبان تركي دوگان
 پس ازگويي به پرسش دوم پژوهش، پاسخ براي. شودآن مي معنايي تقويتو موجب  كندمي

سازي را با توجه به واجي كه ميان بخش گونه دوگان اين يمتوانكه مي دانستيمها بررسي داده
و فرمولي كلي  هايي بيان كردر قالب فرمولد ،گيردشده و بخش پايه قرار مي سازيدوگان

هاي قرار گرفتن واج دليلتبيين دقيق براي با اين همه، . دادز ارائه سابراي اين فرايند دوگان
ويژه با توجه  هاي ديگر، بهيه، انجام پژوهششده و بخش پا سازيچهارگانه ميان بخش دوگان

گونه  تر اينتبيين دقيقبراي . است زمال شناسي در اين حوزهواژه و واج به تعامل ساخت
و سطوح  ها با توجه به كاركردهاي تصويرگونگينيازمند بررسي داده ،سازيدوگان

آورديم، تبيين دقيق اين ) 2006( 47آنچه به نقل از خانة و بر پاي هستيمزبرزنجيري كالم 
 بخش ون اصل پرهيز از يكساني واج نخست پايه با عناصرپديده با اصولي چ

  . شده نيز مرتبط است سازي دوگان
  

  ها نوشت پي. 8
1. reduplication ın Turkish 

كه در آموزش تركي  Döğan özlükآقاي  ،داند كه از دوست عزيزنگارنده بر خود واجب مي .2
ها و برخي نكتهة و ارائ هادر اختيار گذاشتن برخي دادهي حق استادي بر وي دارد، براي استانبول

  .كندسپاسگزاري صميمانه  ،موضوع و مطالب مقالهة پيشنهادها دربار
3. reduplication 

4. copying 
5. transcription 

6. RNA 

7. DNA 

8. marker 

9. transcription factor 

10. molecular diacritic  

11. morphemic piece  

12. non- concatanative 
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13. autosegmental 

14. emphatic reduplication 

15. m- reduplication 

16. doublıng  

17. complete and partial reduplication 

18. reduplicating affix 

19. Agta 

20. plurality 

21. agglutinative 

 يتأكيدهاي صفت .22
23. vowel harmony 

24. nominative 

25. accusative 

26. genetive 
27. dative 

28. locative 
29. ablative 

 .است) 1984(آرايش واژگاني زبان تركي ارگووانلي ة معتبر دربار وع قديمي بيكي از منا .30
31. unmarked 

32. word formatıon 

33. phonetic 

ة نكاتي دربار ةارائ براي، ي تركيشناس ن زبامتخصص  ،دكتر بهروز بيك بابايي از دوست گرامي، .34
 . كنمسپاسگزاري ميو برخي مطالب ديگر پژوهش،  هاي اين قسمتداده

هاي تركي، اي جهاني است، طبيعي است كه در ديگر گونهسازي كامل پديدهنكه دوگانبا توجه به اي .35
تركي شهرهاي خوي و ماكو، ة براي نمونه، در گون هاي ايران هم ديده شود؛تركي از جمله در

به معني گام به » آديمآديم«به معني قدم به قدم، » گاماسگاماس«هاي كاملي چون سازيدوگان
 كه ها راديگري از دادهة ها و دستاين داده. بينيمرا مي...  قطره وبه معني قطره» دامجيدامجي«گام، 

 عبادي بهزادآقاي  ،دوست گرامي ماكو ارائه كرديم، -تركي خوي هاي ديگر اين مقاله ازدر بخش
اين  از لطف .است، در اختيار نگارنده قرار داده استماكو  -تركي خوية كه خود گويشور گون

 .كنم دوست گرامي سپاسگزاري مي
شود كه همخوان اي توليد ميونهشده به گ سازيصورت دوگان ،گونه موارد ر زبان فارسي در ايند .36

شده يكي نباشد؛ به همين دليل در زبان فارسي از سويي  سازيپايه با بخش دوگانة آغازي واژ
واج نخست پايه و [پرهيز از يكساني «خان به اين فرايند . پيوه ميوهو از سويي  داريم متاب كتاب

از  ،ي مختلفها ناهايي از زبنمونهو  گفته است (identity avoidance)» ]شده سازيبخش دوگان
ي ها ناحتي قرار گرفتن يكي از همخووي . بيين فرايند آورده استبراي ترا جمله فارسي و تركي 
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را بر مبناي ما سازي ناقص مورد نظر شده و پايه در دوگان سازيچهارگانه بين بخش دوگان
- همخواني بين بخش دوگان ارددباور كند؛ بدين معني كه مي بيانفرايند پرهيز از يكساني 

 ,Khan( ي پايه داشته باشدها ناگيرد كه كمترين شباهت را به همخوشده و پايه قرار مي  سازي

2006: 20(.  
37. Reduplıcatıve form 

38. Noun compounds 

ممكن است اما  شود؛سازي ناقص ديده ميگونه دوگان اي رايج تركي در ايران نيز اينهدر گونه .39
متفاوت باشد، براي نمونه،  ،گيردشده و بخش پايه قرار مي سازيان بخش دوگانهمخواني كه مي

 هشده و بخش پاي سازيگاه بين بخش دوگان ،شودتركي كه در شهر آوج به كار برده مي در گونة
، »ساروساب«، »آقآب«، »قاراقاب«هاي ناقصي چون سازيو شاهد دوگان گيردر ميقرا /b/واج 
ها و واژهساز بيشتر در مورد رنگهستيم كه فرايند دوگان... و » شورشب«، »شيرينشيب«

اين . شده است ها آنتقويت معناي  هاي مختلف عمل كرده است و موجبهاي مربوط به مزه واژه
، »زرنگزيب«، »اوجااوب«، »سويخسب« دهد؛ مانندهاي ديگر زبان هم روي ميفرايند در مورد واژه

... .  و» گيلديرگيب«، »ايشيقايب«، »اوزوناوب«، »ياخونياب«، »يوقونيب«، »نازيكابن«، »تميزتب«
 است؛ مانند /m/گيرد شده و بخش پايه قرار مي  سازيدر مواردي واجي كه بين بخش دوگان

ك توان در يرا مي /m/و  /b/هاي واجدر برخي موارد، ... .  و» بركبم«، »باالجابام«، »بوز بوم«
 /ياب«، »دام داغ /داب« يكديگر كرد؛ مانندجايگزين را  ها آنو  شده به كار برد سازيساخت دوگان
... .  و »يوموشاقيوم/يوب«، »دم دولو /دب«، »دوم دورو /دوب«، »تُم ترش/تُب«، »يام ياشيل

در  دانشجوي دكتري ادبيات فارسي ،آقاي نقي هاشمي ،هاي تركي آوجي را دوست گرامي داده
  .كنماز اين دوست گرامي سپاسگزاري مي .رار داده استاختيار نگارنده ق

ايراني ديگر ي ها ناهاي زباين است كه در زبان فارسي و در برخي از گويش ديگرتوجه قابل ة نكت .40
ممكن است شود كه سازي ناقص مورد نظر اين مقاله در تركي ديده مي  مانند دوگانهايي نيز داده

ها در اين دادهة از جمل. يا از اين زبان قرض گرفته شده باشندشده زبان تركي ساخته تحت تأثير 
هايي چنين دادهة بديهي است كه اظهار نظر دربار. هستند »سرسبز«و » تَرتازه«سي معيار فار

 . و نگارنده در اينجا تنها يك احتمال را مطرح كرده است نيازمند انجام پژوهشي علمي است

ثبت نشدن آن در فرهنگ  ي، به معنشده در اين بخش سازيمعناي ساخت دوگان نه نكردارائ .41
هاي گونه ساخت كلي كه در مورد اينة ها نيز بر مبناي همان قاعدگونه واژه عني اينم. واژگان است

براي نمونه،  اي تقويت و تأكيد معنايي همراه است؛وجود دارد، با گونهشده در تركي  سازيدوگان
  .است» تيرهة تير« kapkaranlıkو معني  »تندرست تندرست« sapsağlamة ژمعني وا
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ة در اين گون. شودتوليد مي» دوغرودوپ«، اين واژه به صورت )ماكو -خوية گون(در تركي آذري  .42

 .كار داريموبا همين سازرا  دروغِ دروغ ، به معني»ياالنياپ«ة شد سازيدوگانة واژتركي، 

43. Prosody 

44. Structure building 

45. Iconicity 

46. Khan 

الدين گلفام و محيي .نك ،طور خاص ها در زبان فارسي بهساختمورد تصويرگونگي دوگانة دربار .47

 ).1391(اي قمشه

  

  منابع. 9

. 5چ  .3ويرايش . 2دستور زبان فارسي  ).1388( حسن احمدي گيوي انوري حسن و •

  .فاطمي: تهران

  .نشر دانشگاهي: تهران .شناسمحمد حقعلية مترج .زبان ).1379( ليونارد ،بلومفيلد •

 .آن از حاصل هاياشتقاق و تركي فعل مركب در زبان ).1382(طوبي  ،زادهحسين •

پژوهشگاه علوم انساني و : هرانت. ي همگانيشناس ن زباكارشناسي ارشد ة نام پايان

  .مطالعات فرهنگي

اساس   آذري بر     ان تركيقلب نحوي در زب« ).1391( عبدالحسين و افسر روحي ،حيدري •

. زباني جستارهاي پژوهشي - علمية مجل .»گرايي هدف برنامة كمينه -مدل كاوشگر

  .دانشگاه تربيت مدرس: تهران

محمد علية ترجم .سخن گفتنة درآمدي بر مطالع: زبان ).1376( ادوارد ،ساپير •

  .سروش: تهران .شناس حق

 كنفرانس مقاالت چهارمينة مجموع .»زبان فارسيفرايند تكرار در «). 1379( ويدا ،شقاقي •

  .533 -519 صص. 1ج . كاربردي نظري يشناس ن زبا

بهينگي به فرايند تكرار با ة رويكرد نظري« ).1390( و تهمينه حيدرپور بيدگليشقاقي، ويدا  •

صص . 1ش . 3س . يشناس ن زباهاي پژوهشة مجل .»هاي مكرر فارسينگاهي بر واژه

45- 66.  

گويش  تصريفي و اشتقاقي زبان تركي با تكيه بر وندهاي ).1374( نياركي ،صادقي •

پژوهشگاه علوم انساني : تهران .ي همگانيشناس ن زباكارشناسي ارشد ة نامپايان .نياركي
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  .و مطالعات فرهنگي

 ةدفتر دوم هشتمين كنگر .»ساخت آوايي اتباع در زبان فارسي« ).1358( ايران ،كلباسي •

  .63 -72صص .نيايرا تحقيقات

مطالعات و ة سسؤم: تهران .ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز ).1371( ---------  •

  ).پژوهشگاه(تحقيقات فرهنگي 

ها ساختتصويرگونگي دوگان« ).1391( ايالدين قمشهرضا محييارسالن و غالم ،گلفام •

 ش. 3د . هاي زبانيپژوهشي جستار -علمية مجل .»بندي معناييطبقه: در زبان فارسي

  .دانشگاه تربيت مدرس: تهران .1

دهخدا ة نامدر لغت اتباعة مقول« ).1391( آباديبهروز و فرزانه تاج ،محمودي بختياري •

: تهران .3 ش. 3 د. زباني جستارهاي پژوهشي -علمية مجل .»)يك بررسي مجدد(

  .دانشگاه تربيت مدرس

- پايان .تركي افعال فارسي با مقايسه و زبان در بررسي افعال ).1345( نادر ،پوروزين •

 .دانشگاه تهران: تهران .زبان و ادبيات فارسية دكتري رشتة نام
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