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 چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه مفهومی همانگویی در زبان 

) 2015( بندي ساختواژي ژیمانکفارسی و مقایسه آن با طبقه
گویی بندي، رابطه مفهومی همانپردازد. بر مبناي این طبقهمی

ی است که بررسقابلدر وهله اول در دو گروه ترکیب و اشتقاق 
در گروه ترکیب، ترکیب ِ بدل و در گروه اشتقاق، اتصال 

ي معنا با پایه، اتصال وندهاي غیرتغییردهندهوندهاي هم
نقش بر یک پایه واحد و تکرار -معناي پایه، اتصال وندهاي هم

روند. مطالعه ار میشمهاي این طبقه بهوند از زیرمجموعه
هایی تحلیلی و گردآوري داده-حاضر با اتخاذ روش توصیفی

که هر یک بیانگر نوعی حشو، تکرار یا همانگویی است انجام و 
بصري ازجمله -ها از منابع سمعیبا هر طبقه مقایسه شد. داده

ي رادیو و تلویزیون، منابع الکترونیکی و گفتار روزمره
هیه و سپس منطبق با الگوي زبان تگویشوران فارسی

پیشنهادي ژیمانک فهرست شد. نتیجه حاصل از این بررسی 
هاي مرکب و اشتقاقی رایج در زبان فارسی که نشان داد واژه

بیانگر حشو یا همانگویی است با آنچه ژیمانک مطرح کرده 
اي در زبان انطباق دارد و الگویی نیست که براي آن واژه

هاي زبان فارسی را ن اینکه دادهفارسی موجود نباشد. ضم
اي و در برخی موارد، هاي رسمی و غیررسمی و محاورهواژه
  دهد.اي متعلق به یک لهجه خاص تشکیل میواژه

همانگویی، حشو، تکرار، صرف، حشو قبیح،  ها:کلیدواژه
 ژیمانک

Abstract 
The present study examines the conceptual relation 
of tautology in Persian by comparing the findings 
with Szymanek’s morphological classification 
framework. Based on this classification, tautology 
in the first place is considerable in both 
compounding and derivation groups. In the former 
group, appositional compounding is considered a 
sub-group whereas in the latter, the following sub-
groups are observable: affix doubling; 
synonymous affixes on a single base; the affix 
repeating a meaning already contained in the base 
and the affix not changing the meaning of the base. 
This study which was conducted via a descriptive-
analytic method collected the data expressing 
redundancy, iteration or tautology and compared 
them with each group. First the data were culled 
from audio-visual resources like radio and 
television, as well as electronic sources and the 
Persian native speakers’ daily conversations. Then 
they were listed according to Szymanek’s model. 
The results showed that the compound and 
derivational words used in Persian and expressing 
tautology are in compatible with what Szymanek 
has given and no model is there for which no word 
in Persian does not exist. Moreover, Persian data 
are composed of formal, informal and colloquial 
words and in some cases the words belong to a 
particular accent. 

Key Words: tautology; redundancy; iteration; 
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1. مقدمه
همانگویی1 عبارت یا گروهی است که یک چیز را دوبار به شیوههاي مختلف بیان میکند. همانگویی 
همانگویی  گاهی  نماید.  ایجاد  ابهام  عامدانه  یا  کند  اضافه  گفته[  ]به  را  وضوح  یا  تأکید  میتواند 
دربرگیرندهی تعدادي کلمه است که بیانگر یک چیز است. بهعنوانمثال، در جمله )1( که نمونهاي از 

همانگویی است، قید personally ایدهاي را تکرار میکند که در ضمیر I بیان شده است:  
(1) I went to see him personally.

     در محاورات روزمره، درج قید personally براي تأکید بر این امر بهکار میرود که فاعل جمله 
خود به انجام عمل مبادرت ورزیده است. از جنبه زبانشناختی، واژه personally هیچ نوع اطالع 
جدیدي را ]به معناي جمله[ نمیافزاید و میتواند بدون تغییر معناي جمله از سایر اجزاي جمله 
حذف گردد. در منطق، منظور از همانگویی آن چیزي است که در هر شرایطی صادق است. یک 

 ) است:2مثال رایج از همانگویی در منطق جمله (
(2) The dog is either brown, or the dog is not brown.

که یا گزاره اول آن صحیح است یا گزاره دوم آن. باید توجه جمله فوق همواره صادق است چرا     
آبی،  ازجملههاي متعددي که در آن براي رنگ حیوان گزینه) 3) و جمله (2داشت که میان جمله (

 توان متصور شد تفاوت وجود دارد:خاکستري یا حتی ترکیبی از چند رنگ می
(3) The dog is either brown, or the dog is white.

شمار هاي تشخیص آن بهتواند یکی از مالكاي که در رابطه با همانگویی وجود دارد و مینکته    
 گیردهاي منطقی] ِ همانگویی کنار یکدیگر قرار میهردو بخش [از گزاره زمانی کهبرود این است که 

  ).3وردیکشنري(پایگاه اینترنتی ی 2درست همانند همانگویی کالمی رسدتا حدودي حشو به نظر می
شود که در هر تعبیر ممکنی واژه همانگویی ریشه در یونانی دارد و به فرمول یا عبارتی اطالق می    
و با فرمول » ایکس با ایگرگ برابر است«تواند صادق باشد. همانگویی را به زبان ریاضی با جمله می

»x equals y «ان همانگویی را بیان نمود جمله تواي که در آن میترین جملهدهند. سادهنشان می
فیلسوف، اولین بار در  4. لودویگ ویتگنشتاین ِدهدنشان می» توپ سبز است یا توپ سبز نیست«

  .اعمال نمود 5ايمیالدي، واژه همانگویی را به حشو منطق گزاره 1921سال 
د از نوع چنین اذعان نمود که صدق اگر مشتق از منطق باش 6، گوتالب فرگه1884در سال     

تحلیلی خواهد بود. با وجود این، وي میان صدق تحلیلی (یعنی صدقی که صرفاً براساس معانی واژه
، لودویگ 1921هاست) و همانگویی (یعنی عبارتی که فاقد محتواست) تمایز ایجاد کرد. در سال 

1. tautology
2. verbal tautology 
3. http://examples.yourdictionary.com
4. Ludwig Wittgenstein 
5. redundancies of propositional logic
6. Gottlob Frege 
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ستنباط شود استدالل منطقی ا يواسطهبهتواند ویتگنشتاین چنین اظهار کرد که عباراتی که می
در ابتدا با اظهارات ویتگنشتاین و  1رود. برتراند راسلشمار میصدق همانگویی و صدق تحلیلی به

کرد و مخالفت ارائه داده بود  1905که ادعایی مشابه با اظهارات ویتگنشتاین در سال  2هنري پوینکر
اما در ؛ استز نوع ترکیبی رود بلکه اشمار نمیهمانگویی به تنهانهمدعی شد که صدق در ریاضیات 

  ).3پدیا، در حمایت از اظهارات پوینکر گام برداشت (پایگاه اینترنتی ویکی1918سال 
) همانگویی را در زمره یکی از روابط مفهومی قلمداد کرده آن را کاربرد حشو 140: 1387صفوي (

مده است را به ترتیب ) آ6) تا (4هایی از قبیل آنچه در (آورد و نمونهمی حساببهدرون جمله 
  کند:معنی و کاربرد شرایط الزم و کافی تلقی میهمانگویی از طریق تکرار، کاربرد واژه هم

  ) شیراز شیراز است.4(
  ) آدم گرسنه گشنه است.5(
  ) پدرم مذکر است.6(
  ) گربه گربه است.7(

) همانگویی محسوب می4، تنها مواردي نظیر (وي اظهار دارد که از نظر بسیاري از معناشناسان    
)، ارزش صدق جمله بدون ارجاع به جهان خارج یا 7) و (4شوند. به عقیده صفوي، در مواردي نظیر (

  گردد.هر مصداق دیگري تعیین می
) 10) تا (8داند و جمالت (می بررسیقابل) همانگویی را در دو حوزه نحو و صرف 2015ژیمانک (    

  کند:لمداد میهاي همانگویی نحوي قرا نمونه
8) Business is business. 
9) Boys will be boys. 
10) The law is the law. 

و  )11(جمله  در زبان فارسی نیز موارد مشابهی وجود دارد که یا عنوان فیلم سینمایی بوده است    
نگویی در ) کاربرد هما2) و (1هاي (شود. مکالمهبه کرات شنیده مییا در محاورات روزمره افراد 

  دهد:محاوره را نشان می
  ) تهران تهران است.11

  .1مکالمه 
  پرستار: دکتر خانومتون رو معاینه کردن. نظرشون اینه که ایشون باید هرچه زودتر عمل بشه.

  مرد: خب عملش کنین.
  بیمارستان واریز کنین. حساببهپرستار: اما اول باید هزینه عمل رو 

                                                        
1. Bertrand Russel 
2. Henri Poincare 
3. http://en.m.wikipedia.org 
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ون راهزنایی که همسرم رو به این روز انداختن تمام پوالمون رو مرد: اما شما که میدونین هم
  ی یه پاپاسی هم برامون نمونده.تدزدیدن. دیگه ح

  .به هرحال قانون قانونهپرستار: 
  .2مکالمه 

  آرش: نون پنیر خیار آوردم.
  بابک: اما من گفتم ساندویچ بیار.

  آرش: خب پس این چیه؟
  الس نیاوردي؟بابک: منظورم اینه که چرا سوسیس کا

  دیگه. ساندویچ ساندویچه آرش: چه فرقی میکنه...
زنی است که در بیمارستان بستري است و کاربرد  میان پرستار و همسر ِ وگوگفت ،در مکالمه اول    

اهمیت قانون غیرقابل تغییر حاکم بر  دهندهنشاناز سوي پرستار  قانون قانون است عبارت
از سوي یکی از طرفیِن  ساندویچ ساندویچ استوم، کاربرد عبارت بیمارستان است. در مکالمه د

درخواست کرده با آنچه در  وگوگفتتأکید بر این حقیقت دارد که آنچه یکی از طرفین  وگوگفت
شود این است بنابراین، آنچه از این دو نمونه نتیجه می؛ اش انجام شده تفاوتی نداردمقابل خواسته

شناسان معناي عباراتی است که داراي همانگویی یا به عقیده برخی زبان ندهکنتعیینکه بافت جمله 
  حشو است.

است که مطابق با تعریفی  1واژه دیگري که ارتباط تنگاتنگی با همانگویی دارد واژه حشو قبیح     
) 12جمله (لزوم.  ازحدبیشها کند، عبارت است از کاربرد واژهاز آن ارائه می 2که پایگاه اینترنتی کورا

 دهد:اي از این رابطه مفهومی را نشان مینمونه
(12) That burning fire is hot.

خود داللت بر گرما و داغ بودن دارد و کاربرد واژه  fireو  burningهاي )، وجود واژه12در مثال (    
hot  لزوم است چرا که بدون درج واژه  ازحدبیشدر پایان جمله، کاربردhot اطب وجود گرما نیز مخ

بندي ژیمانک طبقه قرار دادندر این مقاله، نگارنده با مدنظر  کند.احساس می burning fireرا در 
هاي کند تا براي هر طبقه نمونهها و عباراتی که بیانگر همانگویی است، تالش می) از واژه2015(

ي آن محک بزند تا دریابد هافارسی بیابد و آن را با مشخصات موجود در هر گروه و زیرمجموعه
سازي چگونه است و تا چه میزان عملکرد رابطه مفهومی همانگویی در زبان فارسی و باالخص در واژه

  بندي پیشنهادي ژیمانک انطباق دارد.با طبقه
بخش است که اولین بخش آن به معرفی همانگویی همراه با ارائه مثال 4این مقاله مشتمل بر     

فارسی، پیشینه، مبانی نظري و هدف پژوهش اختصاص دارد. در بخش دوم، هاي انگلیسی و 

1. pleonasm 
2. http://www.quora.com
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به مطالعاتی که تاکنون پیرامون همانگویی چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام شده  اختصاربه
شود. دومین بخش توضیحاتی را در خصوص روش اتخاذ شده در گردآوري و تحلیل دادهاشاره می

 شدهارائههاي بندي ژیمانک را بازگو و نمونهکند. بخش سوم نخست طبقهمیارائه  یموردبررسهاي 
هاي همانگویی در زبان بندي مذکور، نمونهکند و سپس با توجه به طبقهبراي هر طبقه را مطرح می

کند. بخش پایانی این مقاله به نتایج فارسی را مطرح و با هر گروه و زیرمجموعه آن مقایسه می
  یابد.بررسی اختصاص می حاصل از این

  
  پژوهش يپیشینه. 2

) است 2015ترین مطالعاتی که پیرامون مبحث همانگویی انجام شده مقاله ژیمانک (یکی از برجسته
دهد. عالوه بر پژوهش بندي و تحلیل آن پایه و اساس نظري مطالعه حاضر را تشکیل میکه طبقه

 1توان از آن میان به بلومرث انجام شده که میهاي دیگري هم پیرامون این مبحژیمانک، پژوهش
) اشاره 1990( 4کارِل) و پژوهش مشترك گیبز و مک2015( 3)، گاردانی1988( 2)، فریزر1996(

تا جاییکه نگارنده اطالع دارد، تاکنون هیچ پژوهش مستقلی به بررسی این  کرد. در زبان فارسی
اما ؛ ویژه از منظر صرفی و ساختواژي نپرداخته استبه ها و عبارات زبان فارسیرابطه مفهومی در واژه
وجود دارد که حشو و حشو قبیح را کانون توجه خود قرار  شماريانگشتهاي با وجود این، پژوهش

) که به بررسی زائدنویسی در زبان فارسی پرداخته و آن را حشو 1392اسفندیاري ( ازجملهاند داده
هاي معاصر ) که حشو و عوامل ایجاد آن را در نوشته1383( کند، پژوهش دانشگرقبیح تلقی می

آن در  هاي) که به معرفی حشو، انواع آن و ذکر نمونه1389مقاله کردي ( ،قرار داده موردبررسی
شناسی حشو را کانون ) که انواع حشو در ادبیات و زیبایی1384و پژوهش پژمان ( پردازدادبیات می

  دهد.توجه خود قرار می
  
  نظري پژوهش بانیم. 3

دهد که در آن به بررسی رابطه ) تشکیل می2015بنیان نظري پژوهش حاضر را مقاله ژیمانک (
هاي متعددي را از بنديمفهومی همانگویی در زبان انگلیسی و چند زبان دیگر پرداخته و طبقه

در مقاله خود نخست  ها ارائه کرده است. ژیمانکساختمان درونی واژه قرار دادن مدنظرهمانگویی با 
و  پردازد و معتقد است واژه همانگویی با واژه حشو قبیح ارتباط داردبه معرفی مفهوم همانگویی می

مبنی بر اینکه آیا این دو واژه دو مفهوم متفاوت است یا اینکه مفاهیم  کندمطرح می سؤالیسپس 

                                                        
1. Bloomer 
2. Frazer 
3. Gardani 
4. Gibbs & McCarrell 
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کامًال یکسانی بهشمار میروند و یا اینکه دو اسم مختلف براي ارجاع به یک مفهوم بهحساب میآیند. 
وي در ادامه، مبحث همانگویی را در حوزههایی از قبیل نحو و واژهسازي مطرح مینماید و جمالتی 
از  را نمونههایی   »wal eht si wal ehT« و »ssenisub si ssenisub»، «syob eb lliw syoB« نظیر
همانگویی در حوزه نحو قلمداد میکند. ژیمانک )5102( در حوزه صرف و کلمهسازي، دو طبقه بندي 
کلی از نمونههاي مرتبط با همانگویی پیشنهاد میکند: الف( همانگویی در ترکیب و ب( همانگویی در 
پیشنهاد  زیرمجموعه  چهار  )ب(  طبقه  براي  و  زیرمجموعه  یک  تنها  )الف(  طبقه  براي  وي  اشتقاق. 
میشود:   بیان  صورت  این  به  آن  زیربخشهاي  و  طبقه  هر  که  میکند 
 trout  ،oak tree ،pathway fish الف( همانگویی در ترکیب—ژیمانک براي این گروه عباراتی از قبیل
ایننیا تلع .دنیزگیمرب هورگ   اعضاي  به  اطالق  براي  را  بدل  ترکیبهاي  لفظ  و  میآورد  نمونه  را 
انتخاب، حضور وابستههایی همچون htap، kao و tuort پیش از هسته رد یعونهب دوخ هک تسا یمسا 
رابطه شمول معنایی با هسته خود قرار دارند. بهعبارتدیگر، kao نزا ياهنوگ trout و تسا تخرد یعو 
میرود.   بهشمار  ماهیها 
وند؛  تکرار   )1 پیشنهاد میکند:  را  زیرمجموعه ذیل  این گروه، چهار  اشتقاق—در  ب( همانگویی در 
2( ترادف وند بر روي پایهي واحد؛ 3( اتصال وندي که بیانگر معنایی است که از قبل در پایه وجود 
نمیدهد.   تغییر  را  پایه  معناي  که  وندي  اتصال   )4 و  است  داشته 
)الف( و )ب( و زیرمجموعههاي هر یک خواهیم  از دو گروه  به تفصیل پیرامون هر یک   3 در بخش 

پرداخت.  

4. روش پژوهش

بصري  منابع سمعی-  بر  تکیه  با  دادهها  انجام شده،  تحلیلی  توصیفی-  روش  به  که  پژوهش  این  در 
یا  دوبله  با  خارجی  فیلمهاي  و  ایرانی  سریالهاي  از  اعم  تلویزیونی  سریالهاي  و  فیلمها  ازجمله 
گردآوري  افراد  روزمره  گفتوگوهاي  و  کتابخانهاي  الکترونیکی،  منابع  همینطور  و  فارسی  زیرنویس 
مقاله  آن  در  که  پژوهش  نظري  چهارچوب  به  توجه  با  که  بهاینترتیب  است  شده 
ژیمانک )5102( الگوي بررسی و تحلیل دادههاي این مطالعه قرار گرفته است، سعی شده تا با توجه 
به طبقهبنديها و نمونههایی که ژیمانک از همانگویی و انواع آن در زبان انگلیسی و لهستانی انجام 
مذکور  منابع  از  آن  زیرمجموعههاي  و  طبقه  هر  با  مرتبط  فارسی  نمونههاي  و  ها  مثال  است،  داده 

جستوجو، گردآوري و با ساختارهاي پیشنهادي ژیمانک مقایسه شود.  

5. یافتهها و تحلیل دادهها
  دادههاي این پژوهش دربرگیرندهی واژهها و عباراتی است که در گفتمان روزمرهی افراد، عناوین 
سریالها و فیلمهاي تلویزیونی، منابع الکترونیکی و کتابخانهاي موجود بوده است. این دادهها حتی
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ها و عبارات بیانگر ) از ساختمان صرفی ِ واژه2015بندي تفصیلی ژیمانک (با طبقه االمکان
به آن اشاره شد در  1- 1بندي ژیمانک که در بخش همانگویی گردآوري و قیاس شده است. طبقه

  .گرددمیهاي موجود در هر بخش مطرح ادامه به تفصیل و همراه با نمونه
  الف) همانگویی در ترکیب

، موضوعی است که در مطالعات اخیر 1همانگویی در ترکیب یا به گفته ژیمانک، ترکیبات همانگو
ا هم در هایی از ترکیبات همانگو ر) نمونه62: 1969( 2قرار گرفته است. مَرچاند موردتوجه ندرتبه

-oak-tree ،palm توان بهکند که از آن میان میانگلیسی جدید و هم در انگلیسی باستان مطرح می

tree  وplane-tree  ها بیشتر هایی که در گفتار غیرتحصیلکردهنمونه طورنیهمدر انگلیسی جدید و
، cur dog ،engineer man ،trout fish ،tumbler glass ،viper snakeرایج است اشاره کرد از قبیل 

witch woman  وwidow womanبدل توان در ترکیبات . نوع دیگري از ترکیبات همانگو را می
 pathwayکند واژه مرکب ) از ترکیبات بدل مطرح می3: 1952( 3اي که هچرمشاهده کرد. نمونه

  است.
یی از نوع را همانگو 1ول در جد شدهارائههاي توان نمونهحال با توجه به آنچه گفته شد، می    

  شمار آورد:در زبان فارسی به ترکیب
  

  همانگویی در زبان فارسی از نوع ترکیب :1جدول   
  سنگ حجراالسود

  زن بیوه
  درخت نخل

  آالقزلماهی 
  

 آالماهی قزلو  درخت نخلوجود دارد این است که ترکیبات  1اي که در رابطه با جدول نکته    
، چنانچه دیگرعبارتبهآیند که تأکید بر سازه دوم ترکیب قرار بگیرد. می حسابهبزمانی همانگویی 

 نیازائد تلقی خواهد شد؛ در غیر  ماهیباشد، کاربرد لفظ  آالقزلخود ِ  آالماهی قزلمنظور از 
متمایز می کپورو  خاویاررا از سایر انواع ماهی همچون  آالقزلشود که ، ترکیبی قلمداد میصورت

در مورد نیز صادق است.  زن بیوهو  درخت نخل هایی همچونازد. همین امر در خصوص ترکیبس
نماید چرا که واژه حجر خود به معناي سنگ است و ، موضوع کمی متفاوت میسنگ حجر االسود

از مقوله دستوري  سنگپیش از آن نقش تأکید یا تمایزدهنده ندارد. ضمن اینکه  سنگدرج واژه 

                                                        
1. tautological compounding 
2. Marchand 
3. Hatcher 
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نوع  از  همانگویی  السو  سنگ حجر عبارت  ازاینرو  آورد.  بهشمار  وند  را  آن  نمیتوان  و  است  اسم 
آنچه  با  به نمایش درآمده است، مطابق   1 ترکیب محسوب میشود.  واژههاي مرکبی که در جدول 
به  ادامه،  در  میشوند.  محسوب  بدل  ترکیب  نوع  از  کرده  مطرح  هچر  و  مرچاند  از  نقل  به  ژیمانک 

بررسی گروه )ب( و زیرمجموعه هاى آن خواهیم پرداخت.

  ب) همانگویی در اشتقاق
ي وند در زمره حضورشویم که به علت در این گروه از عبارات همانگو با چهار زیرمجموعه مواجه می

هاي پیشوند و هم به شکل پسوند در واژه صورتبهاند. این وندها هم هاي اشتقاقی قرار گرفتهواژه
به اعتقاد یابد. شوند. اولین زیرمجموعه از این گروه به تکرار وند اختصاص میظاهر میمرتبط 

 1اي رواج دارند از افعال گروهی)، اعضاي این مجموعه که در انگلیسی محاوره150: 2015ژیمانک (
هر سه که در  taker-outerو  butter-inner ،putter-innerهاي اند واژهشوند و از آن جملهساخته می

هاي بیشتر از این نوع را میاست. نمونه کاررفتهبهدر این عبارات دو بار  er–مورد، پسوند فاعلی ِ 
، downer-bringerاند مشاهده کرد: ) نمونه آورده218: 2013و همکاران ( 2هایی که بوئرتوان در واژه

cheerer-upper ،cleaner-outer ،cutter-upper ،filler-outer  وfixer-upper.  
در انتهاي  ه–است که در آن  شسته رفتهواژه بندي فارسی ِ مطابق با این طبقه نمونهبارزترین     

  سازه اول در پایان سازه دوم نیز تکرار شده است.
شود. به دومین زیرمجموعه از گروه (ب) به وندهاي دونقشی بر روي یک پایه واحد مربوط می    

شوند نباید الزاماً از جنبه ) دو وندي که به یک پایه واحد متصل می151: 2015ي ژیمانک (عقیده
تکرار —معنایی و ظاهري حتماً یکسان باشند که اگر چنین باشد در زمره زیرمجموعه پیشین

هایی که ژیمانک باشند کافی است. نمونه 3نقش-دو وند مذکور هم کهنیهماما ؛ گیرندقرار می—وند
 :)1(الگوي  کنندزیر تبعیت می الگوي کند ازبه آن اشاره می

X—ic—al
غالباً از مقوله دستوري اسم است و ماحصل آن از مقوله صفت خواهد  Xکه مطابق با این قاعده،     

روند. ژیمانک شمار میساز بهدر زبان انگلیسی پسوندهاي صفت al–و  ic–بود چرا که دو پسوند 
و  symbolic-symbolical ،hematologic-hematological ،phonetic-phoneticalهاي جفت

economic-economical هاي مرتبط با این قاعده در زبان فارسی کند. یافتهرا از این نوع قلمداد می
پایه از مقوله ، گريپدرسوختگیدهد با این تفاوت که در تشکیل می گريپدرسوختگیهاي را واژه

و  گی–دو پسوند  گريپدرسوختگیدر  .مواجهیم گري–و  گی–با دو پسوند  حالنیباا، صفت است
همان  پدرسوختهدر اتصال به پایه  ییتنهابههر کدام ، روندساز به شمار میکه پسوندهاي اسم گري–

1. phrasal verbs
2. Bauer
3. co-functional
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است که مورد یاد شده در فارسی صرفاً در  ذکرانیشانماید. کند که دیگري القا میمعنایی را القا می
با  رود.شمار میهاي میدانی این پژوهش بهیافته ازجملهان کاربرد دارد و انزبفارسیگفتار غیررسمی 

برخالف الگوي پیشنهادي  گريپدرسوختگیتوان گفت واژه توجه به نمونه فارسی مطرح شده می
ساز است، از الگوي زیر از مقوله اسم و دو پسوند ِ پس از آن صفت Xپایه یا همان ژیمانک که در آن 

  :)2(الگوي  ندکتبعیت می
X—gi—gari 

ساز به شمار پسوندهاي اسم gari- و gi– از مقوله دستوري صفت و دو پسوند Xکه در این الگو،     
  روند.می
هاي پژوهش حاضر در راستاي این زیرمجموعه از همانگویی در نمونه دیگري که در میان یافته    

 )ic-یک (–و  ي–) است که در آن دو پسوند 1384(پژمان،  شناسیکزیباییاشتقاق وجود دارد واژه 
—شناسزیبایی—نقش بوده و بر یک پایه واحد-شوند که همسازي محسوب میپسوندهاي صفت

هاي مطرح شده از سوي ژیمانک از همان الگویی شناسیک همانند نمونهاند. واژه زیباییمتصل شده
  ).1کند که ژیمانک مطرح کرده است: (الگوي تبعیت می

ي یابد که تکرارکنندهسومین زیرمجموعه از گروه (ب) به آن دسته از وندهایی اختصاص می    
معنایی است که از قبل در پایه موجود بوده است. در این مورد خاص، با نوعی حشو قبیح به عقیده 

ی با نام دارد. ژیمانک معتقد است که حت ationshypercharacteriداریم که  سروکار) 2005( 1لمان
یا همانگویی بهره می tautologyهاي آن باز هم از همان واژه اي در ارجاع به نمونهوجود چنین واژه

  ).152: 2015برند (
کند با پیشوند هاي اشتقاقی مطرح میهایی که ژیمانک براي این زیرمجموعه از همانگویینمونه    

over- شوند همانند ساخته میover-exaggerate  وover-abundance  که در هر دو معنایی که از
  وجود داشته است. abundanceو  exaggerateهاي پایه در واژهشود استنباط می overپیشوند ِ 

است که گاهی فرهیختگان  تراصلحو  ترارجح هايهاي پژوهش حاضر براي زبان فارسی واژهیافته    
سازند. در این دو هاي رسمی بر زبان جاري میووگگفتهاي علمی و و افراد تحصیلکرده در سخنرانی

رود و معناي برتر را در خود شمار میواژه پایه بر وزن أفعل است که الگوي ساخت ِ صفت تفضیلی به
و  ارجحرا که بیانگر صفت تفضیلی است پس از هر دو واژه  تر–زبانان پسوند ، فارسیوجودنیباادارد. 
فضیلی و برتر بودن را القا نمایند. باید توجه داشت تفاوت بارزي که کنند تا معناي تاضافه می اصلح

 میان این دو مورد اخیر در زبان فارسی با دو موردي که ژیمانک در زبان انگلیسی نمونه آورده است
و  over-exaggerateهاي گردد: در واژهشود مربوط میبه نوع وندي که به پایه متصل می وجود دارد

over-abundance  وند افزوده شده از  تراصلحو  ترارجحهاي در واژه آنکهحالوند از نوع پیشوند است
  .رودشمار میبهنوع پسوند 

                                                        
1. Lehmann 
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خو در جمله خشم خو   حا و فر از میان دادههاي داراي پیشوند، میتوان به واژههاي پر
خو اشاره کرد که در آن سازههاي پر و فر را میتوان پیشوندي در نظر گرفت که قبل از پایه فر

حا و خو واقع شده و بیانگر همان معنایی است که در پایه وجود دارد.      آخرین  هاي 
زیرمجموعه از گروه )ب( آن دسته از واژههایی را در برمیگیرد که حتی با اتصال وند معناي پایه 
تغییري نمیکند. ژیمانک در این راستا چنین اظهار میکند که این نوع خاص از همانگویی، هممعنایی 
میان پایه و واژه اشتقاقی را مفروض میداند. بهعبارتدیگر، نوع خاصی از هم معنایی را نشان میدهد 
که در آن دو واژه نهتنها معناي یکسان بلکه بخشی از صورتهاي خود را به اشتراك دارند که این 
بخش همان پایه است. در اینجا ژیمانک به واژههایی از زبان لهستانی اشاره میکند که در آن واژهاي از 
مقوله اسم با اتصال پسوند )in(a– باز هم اسم تولید میکند بدون آنکه 

معناي واژه تولید شده با معناي واژه پایه تفاوتی داشته باشد:
darn + -ina = darnina

—و چه در غیاب آن تنها یک معنا ina–حضور پسوند چه در  darnدر این نمونه، واژه لهستانی  
  ).155: 2015کند (ژیمانک، را القا می—کلوخ چمنی

و  کوچولوچیهاي هایی از این قبیل را در واژهویژه در لهجه اصفهانی نمونهدر زبان فارسی و به    
ر کنار پایهد و استکه به معناي کوچک  چی–توان مالحظه نمود که در آن پسوند می چینینی

باشند می بچه کوچکو  کوچکترتیب به معناي که هر دو به نینی و کوچولوهایی همچون 
ي اعضاي هاي مزبور در زمرهشود، واژههاي این مطالعه مربوط میاست. تا جاییکه به داده کاررفتهبه

یرمعیار دارد و در گیرد که کاربردي کامالً غیررسمی و غچهارمین زیرمجموعه از گروه (ب) قرار می
  میان گویشوران اصفهانی رایج است.

توان متصور بندي زیر را براي همانگویی در زبان فارسی میطبقهاکنون با توجه به مطالب مذکور     
 شد:

 بندي همانگویی در زبان فارسیطبقه :2جدول 
 همانگویی در زبان فارسی

 ترکیبی

 اشتقاقی

 همعنا با پایوند هم  تکرار وند
وند 

غیرتغییردهنده 
 معناي پایه

نقش -دو وند هم
 بر یک پایه واحد

 سنگ حجر االسود

شسته 
 رفته

 گريپدرسوختگی کوچولوچی ترارجح
 شناسیکزیبایی  نی نی چی تراصلح زن بیوه
 --------------  ---------  پر ازدحام آالماهی قزل

 --------------  ---------  فرو خورد درخت نخل
- ------------------------------  --------------   ----------------------- 

 -------------------------------  --------------   ----------------------- 
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  گیرينتیجه
-بررسی رابطه مفهومی همانگویی در زبان فارسی بر مبناي طبقه داشتآنچه در این مقاله اهمیت 

بود که بر اساس آن همانگویی در وهله اول در دو طبقه ترکیب و  )2015یمانک (بندي دوگانه ژ
با در نظر  .شد(هایی) تقسیم و در مرحله دوم هر طبقه خود به زیرمجموعه گرفتاشتقاق قرار 
هاي زبان فارسی گردآوري و با الگوهاي هر طبقه مقایسه و بررسی بندي مذکور، دادهگرفتن طبقه

کرد و در هاي زبان فارسی از الگو یا قاعده مطرح شده کامالً تبعیت میارد، دادهشد. در برخی مو
یافت شد ارتباط میبرخی دیگر، تنها تفاوتی که وجود داشت به نوع وندي که به پایه متصل می

که چنانچه یک قاعده یا الگو داراي پیشوند و پایه بود، در زبان فارسی همان قاعده با  بیترتنیابه
- نمود. نتایج کلی حاصل از این بررسی نشان داد که براي هر یک از طبقهیه و پسوند تجلی میپا

بندي ژیمانک هاي اصلی و فرعی ژیمانک در زبان فارسی نمونه وجود دارد و تا جاییکه به طبقهبندي
ت که یک یابد و چنین نیسها انطباق میبنديطبقه تکتکهاي این مطالعه با شود، یافتهمربوط می

 فارسی باشد.موجود در زبان هاي اي از یک طبقه فاقد نمونهطبقه یا زیرمجموعه
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