فصلنامة علمي  -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا

(س)

سال دهم ،شمارة  ،26بهار 1397

بررسی ویژگیهای سبکی تکرار کامل

در رمان سووشون و بوف کور
محمد دبیرمقدم
سیما ملکی

1

2

3

تاریخ دریافت95 /6 /28 :

تاریخ تصویب96 /2 /17 :

چکیده

تکرار پدیدهای زباای اتات ا پیراماو ن بررتا هاای در زباا هاای

گویاگو و در چارچوب یظری های مختلف صورت گرفت اتات تکارار

در دو یوع امل و یاقص از توی زبا شناتا بررت شدهاتت ا از ن
میا در پژوهش حاضر ب ویژگ های تاکک تکارار امال در تووشاو

(تیمین دایشور) و بوف ور (صادق هادایت) ما پاردازی .پرتاش ایان

اتت

فرایند تکرار تا چ میزا م تواید مال

بارای تشاخیص تاک

ادب یویسنده تلق شود؟ برای دتتیاب ب این منظور ب پیکرهای در زبا

فارت ییاز بود
1

با یگاه تطکیق  ،بازیاب یحوة ااربرد تکارار ،بساامد

شنات دیجیتال (10.22051/jlr.2017.10909.1161 :)DOI

 2د تری تخصص  ،اتتاد گروه زبا شنات  ،عضو هیأت علم دایشگاه عالم طکاطکای (یویسندة مسئول)؛
dabirmoghadam@atu.ac.ir
3
دایشجوی د ترا ،گروه زبا شنات  ،دایشگاه عالم طکاطکای ؛ maleki4606@yahoo.com

 / 86بررسی ویژگیهای سبکی تکرار کامل در رمان سووشون و بوف کور

وقوع و تفاوت نیهاا در ایان دو رماا مااصار ماورد بررتا قارار گیارد

پژوهش حاضر ب روش توصایف  -تحلیلا ایجاا شادهاتات یافتا هاای

حاصل از بررت دادههای این دو اثر یشا م دهناد ا قیادها در فرایناد
تکرار امل یاافزوده بیشترین بسامد ااربرد را داریاد و دایشاور با میازا

بیشتری یسکت ب هدایت از ایواع تکرار امل بهاره گرفتا اتات بناابراین

تکرار امل م تواید مالک مناتک جهت تشخیص تک

باشد

واژههای کلیدی :تکرار امل ،تاختواژه ،تاک  ،تووشاو  ،باوف
ور

 .1مقدمه
تکرار ،یوع فرایند واژهتازی اتت

ب موجب ن تما یا بخش از واژه تکرار ما شاود

( )Inkelas, 2006, p. 417بر این اتاس ،تکرار از جنک تاخت با دو یاوع امال و یااقص

تقسی .م شود در تکرار امل ،ی

تازه (واژه یا گاروه یحاوی) تکارار ما شاود؛ اماا در

تکرار یاقص ،قسمت از لمة پایا تکارار ما شاود ()Shaghaghi, 2000, p. 525 & 528

مقالة حاضر ب بررت فرایند تکرار امل زبا فارت در دو زیر مقولة تکرار امل یاافزوده

و تکرار امل افزوده بر اتاس طکق بندی شقاق ( )Shaghaghi, 2000م پردازد پاژوهش

حاضر ب دیکال یافتن ن اتتک فرایند تکرار تا چ میازا ما توایاد مال ا بارای تشاخیص

تک

ادب یویسنده تلق شود؟ بنا بر فرضیة تحقیق ،براتاس منابع موجود در تک

شناتا

و دتت بندیهای ارائ شده در ن ها ب یظر م رتد بتاوا از تکارار با عناوا مال ا بارای
تایین تک

داشت

یویسنده اتتفاده یمود با ایان توصایف ،بارای تانجید ایان فرضای ضارورت

مطالا ای پیکرهبنیاد در این زمین صورت گیرد برای این منظور ،دو اثر مایادگار

از شاهکارهای ادب مااصر ایرا یان بوف ور اثر صادق هدایت و تووشاو اثار تایمین

دایشور ایتخاب شد در این پژوهش با یگاه تطکیق ب بررت یحوة اربرد تکرار و بساامد

وقوع نیها در دو رما مذ ور ما پاردازی .در ایان راتاتا ،از هار اثار 120صافح نغاازین

ایتخاب شد و قریب ب  200مورد واژة تاخت شده از طریق تکرار امل 1ب همراه مقول هاای
 1از دیدگاه یگاریدگا منظور از تاکیر یمویة تکرار در این مقال  ،یقش تازو ار تکرار در واژهتازی اتت
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برخ از واژههای مکرر بیش از ی

ن ها گردنوری شد

ن ها در نمار شمارش فقط ی

بار محاتک شده اتت

هر ی

بار مشاهده شد

از

در یهایت نمار ل این پاژوهش

ب تاداد  99مورد رتید یتیجة بررت دادهها ب صورت یمودار و جدول در پایا ِ مقال ارائ

شده اتت

 .2پیشینة پژوهش
در این بخش ب مرور پژوهشهای پرداخت م شود

تاا نو در پیویاد باا فرایناد تکارار

صاورت گرفتا اتات دتتوریویساا ایرایا از جملا ایاوری و گیاوی ( Anvari & Givi,

 ،)1991یوبهار ( )Nowbahar, 1993یموی های از ایواع واژههاای مر اب ارائا

اردهایاد

فرشیدورد ( )Farshidvard, 2003, p. 68ییز تکرار را با عنوا ات.های مر اب تأ یادی و

اتصال بررت

ردهاتت وی فالها یا جمل های

ات .مر ب اتصال م تاازید ،را در

حک .ات .م داید و تکرار را یک از راههای رتید ب تاخت تأ یدی در یظر گرفت اتت

وفای ( )Vafaee, 2011, p. 200 & 205ما یویساد« :تکارار در ادبیاات عکاارت اتات از
پ درپ نمد ی

واژه یا ی

تر یب یا ب تناوب نمد ی

جمل با هر غایت و هدف » و م افزاید

واژه در یا

بیات یاا یا

اگر در حوزة ادبیات تکارار را بارای تأ یاد و یاا

هر هدف م نورید؛ در حوزة زبا  ،تکرار الزاماً ی ب منظور تأ ید ،بلکا باا هادف تااخت
واژههای جدید نورده م شود وی همچنین از جنکا زباای  ،با تااختما مکررهاا و یقاش

ن ها در مثنوی مانوی پرداخت و با تقسی.بندی ن ها در گوی های متوال  ،یااقص و متکااین،
یقش یحوی و اهمیت نیها را در تطح ال مورد بررت قرار دادهاتات ( Vafaee, 2011,

 )p. 89وی در مقال ای دیگر ب وا اوی رویکرد واژهتازی بر مکنای تکرار در زبا فارتا

مااصر پرداخت و ب پرتش توایای زبا فارت در نفرینش واژههای جدید از طریق تکارار

پاتخ درخور م دهد او همچنین با بررت واژههای مکرر از حیث مانای و دتاتوری با

این یتیج رتیدهاتت

برخالف تصور رایج ،واژههای مکرر تنها در مقولة قیدی یا صفت

ییستند ،بلک در مقول های دیگری مایند گروه اتم  ،صافت  ،حارف اضااف ای و فالا ییاز

قابل بررت هستند او همچنین یقشهای یاهمگو در واژههاای مکارر همساا در غزلیاات

شمس را بررت

رده و ن ها را ب ت دتتة همساا و غیار همساا و تر یکا دتات بنادی

یموده اتت (هما  177 ، 216 ،199 :و )181
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زبا شناتا ایرای از جمل صفوی ( )Safavi, 2001, p. 258با فرایناد تکارار و یتاایج

حاصل از ن ب عنوا گوی های تواز اشاره م

نند او م یویسد تکرار م تواید در تطح

نوای  ،واژگای و یحوی ب دو گویة یاقص و امل اعمال شود و مجموع ای از صناعات را
پدید نورد

ب برویة زبا مرباو ایاد و اتاکاب ایجااد یظا .با شامار ما رویاد شاقاق

( )Shaghaghi, 2000, p. 525تکرار در زبا فارت را از جنک
ردهاتت و در مورد ویژگ های مانای این تاخت اشاره ما

امل و یاقص بود بررت

ناد ا تااخت تکارار در

فارت برای صورتبندی مفاهیم چو تأ ید ،افزایش ،شدت ،تداو  ،ایکوه  ،ب شاماری
و جنس و قس .ب

ار م رود و گاه عاالوه بار مانا پایا  ،مقولا را ییاز ترییار ما دهاد

لکات ( )Kalbasi, 1992در تاب تاخت اشتقاق واژه در فارت امروز ،دو یوع تاخت

مکرر و اتکااع را ماورد بررتا قارار دادهاتات وی در تاریاف واژه تخصصا «مکارر» را

گروه از واژههای مر ب م یامد

در ن ها واژهای همراه با عنصر پیوید دهنادة «و» /o/

یا بدو ن عیناً تکرار م گردد او ضمن ارائة یموی های  ،اتکاع را ب گوی های گاروهبنادی
ردهاتت ( )Kalbasi, 1992, p. 66شقاق و حیادرپور ( Shaghaghi, & Haidarpoor,

 )2011فرایند تکرار را بر پایة رویکارد یظریاة بهینگا در واژههاای مکارر فارتا بررتا
ردهاید؛ و ب این یتیج رتیدهاید

با مرتک بندی محدودیتهای جهاای مطارد در یظریاة

بهینگ م توا تاخت ایواع فرایند تکرار در زبا فارت را با توج ب الگوی خاص ن هاا
و مانای

از نیها برداشت م شود ،تکیین رد راتخمهند ( )RasekhMahand, 2009در

مقال ای ب ویژگ های مانای فرایندتکرار از جنک ردهشناخت در فارت پرداخت اتات وی

ابتدا ب بررت تکرار در مقول های ات ،.صفت ،قید و فال در فارتا پرداختا و تابس بار

اتاااس دیاادگاه موراوچیاا

( ،)Moravcsik, 1978ریگاار ( )Regier, 1998و اجیتااای

( )Kajitani, 2005مانای تکرار را در چهار طکقة افزایش میت ،ااهش میات ،افازایش
شدت و اهش شدت ،بررت

رده و در پایا با یگاه تطکیق دادههای زبا فارت را باا

ارائة جدول مورد ارزیاب قرار دادهاتت ب باور وی ،تکرار در طکقة حاروف اضااف وجاود
یدارد با وجود اینک یویسندة مقال پیکرهای برای پاژوهش خاود مارفا یکارده اتات ،اماا
برای مقول های اشاره شده شاواهد نمااری ارائا شاده اتات تالندری رابراری و همکاارا

( )Salendry et al., 2016با در یظر گرفتن دو گروه «شواهد مانای » و «شواهد واژنرایا »
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دادههااای از زبااا فارتا را در چااارچوب یظریااة دوگااا تااازی صاارف ِ ایاانکالس و زول
( )Inkelas & Zoll, 2005ماورد تحلیال و بررتا قارار دادهایاد ن هاا در گاروه شاواهد
مانای ب تکواژگویگ ریش  ،تاختهای مترادف ،تکارار بازتااب  ،تکارار امال میاای و

تاختهای متقابل مانای ؛ و در گروه شواهد واژنرای ب

سرة میای  ،تااختار « ا » مکاینن

ب تفاوت  ،بیناوید ،پ بست « -و» و رویوشت موزو پر داخت ایاد در یهایات ن هاا با ایان

یتیج دتت یافت اید

ییز در ن دخالت دارد

تکرار ،الزاماً ب تازی واج ییست بلک مالحظات صرف  -یحوی

زبا شناتا غیرایرای ییز فرایند تکرار را در زبا های مختلف بررتا

اردهایاد ریگار

( )Regier, 1998ویژگ های صوری -مانای تکرار را مورد بررت قرار دادهاتت وی بار

این باور اتت تکارار در زباا هاای مختلاف اغلاب ،بازگو ننادة مفااهیم مایناد ااهش،

ب یظم  ،تحقیر ،جمع ،شدت ،ود ای بود  ،محکت ،تداو و تکمیل اتت او این مفااهی.
ب ظاهر متناقض را حاصل عملکرد دو عامل تصاویرگویگ و گساترشِ ماناای ما دایاد و

م یویسد تاخت تکرار در زبا های گویااگو ما توایاد باا بایش از یا

مقولاة ماناای و

تداخل مانای مناکس شود اینکالس ( )Inkelas, 2014رویکرد تکرار صرف را ب شاکل
گسترشیافت تری ارائ

ردهاتت وی در بررت تکرار پژوا

اشاره ردهاتت

تکرار

با جزء ثابت ،جایگزین جزء متناظر در عنصر پای م شود این فرایند پدیدهای رایج در میا

زبا هاتت و اربرد زیادی در تاختواژه دارد برای یموی  ،عنصر ثابت در ایان فرایناد در
زبا تر

« »-mو در زبا ایگلیس « »-shmاتت (هما  )159 :در ادام  ،با یمویا هاای از

ار ردهای تکرار امل در گزیدهای از زبا های دییا ا با ترتیاب بارای بیاا مفااهیم

چو توزیع ،جمع و تصادف بود عمل در فال ب

ار م روید ،م پردازی:.

زبا زلتال ’1هردو‘’⟶bar barدو‘1.barزبا ماالی’2چ های مختلف‘’⟶anak anakبچ ‘1. anak

زبا توی ’3از چند جا شکستن‘’→bu buشکستن‘2. bu

()Katamba & Stonham, 2006: 180-182

1

Zeltal
Malay
3
Twi
2
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اگرچ پژوهشهای بسیاری دربارة فرایند تکرار ایجا شدهاتت ،اماا در موضاوع ماورد

بحث ما (ویژگ تکک تکرار) تا ن جا

اتت

یگاریده نگاه اتات پژوهشا صاورت یگرفتا

 .3مبانی نظری
این پژوهش ب روش توصیف  -تحلیل ایجا شادهاتات و از جنکاة یظاری خاود را با یا

چارچوب یظری خاص محدود یکرده اتت ،بلکا از دتاتاوردهای یظریا هاای مختلاف با

ویژه جفری لیچ ( )Leech, 1981بهره گرفت اتت در این بخش ،پیش از پرداختن ب تحلیل

دادهها تاریفهای از تک

شد «تک

ادب  ،تک
یوع

 ،دیدگاه تاک

شناتاا و روش پیشانهادی لایچ مارور خواهاد

» واژهای عرب ب مان گداختن و ب قالب ریختن زر و یقره اتت و در اصطالد
 ،شیوة خاص تخن و شار و یثر اتت ( )Iranzadeh, 2011, p. 2تک

شنات

اربرد هنرمندایة زبا  ،برای القای مفهوم خاص اتت و ریشة ن ب عل .بالغات یاا

فن تخنوری برم گردد تک

شنات در متن زبای ب مطالاة ویژگ های شخص یویسنده

م پردازد تا توج مخاطب را برایگیزد در عل .روایتشنات  ،رویکرد تاک

از رویکردهای اتت

شناتا یکا

برای تحلیل ادبیاات داتاتای با وجاود نمادهاتات درواقاع ایان

رویکرد ،ب یوع بازتاب احساتات دروی  ،اصول ،باورها و ایدیش های یویسانده اتات در

قر بیست .با ظهور جنکش فرمالیس .روتا  ،تاک

شناتا با عناوا شااخ ای از مطالااات

زبا شنات مطرد شد لیچ و شورت ( )Leech & Short, 1982از جمل افرادی بودیاد ا

با تألیف تاب تک

در ادبیات داتتای شیوههای مختلف بازیماای گفتا هاای داتاتای را

بررت یمودید ن ها بر این باورید

راوی ،تنها افکار و ایدیش های خود را بیا یم

ناد؛

بلک ب بیا تخنا و افکار شخصیتها ییز م پردازد ()Parandoji et al., 2014, p. 32 & 36
ادبای مااصر ،اصطالد تک

را ب مان شیوة خاص از یظ .یا یثر ب

در برابر واژه « »Styleیهادهاید ( )Iranzadeh, 2011, p. 2مل

بود

تک

شنات را در ایرا پای گذاری رد ب باور وی تک

اار بارده و ن را

الشارای بهار یخستین فردی
در اصطالد ادب  ،شیوة

خاصِ تفسیر و بیا ِ افکار یویسنده یا گوینده با وتایلة تر یاب واژههاا و ایتخااب واژههاا و
طرز تاکیر ن دربارة «حقیقت» اتت شفیا

د ن ( )Shafiee Kadkani, 1991در تاب
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موتیق شار بسیار از اهمیت تکرار و یقش ن در زیکای

باور اتت« :تأثیر گوی های از تکرار در تر یب ی

اال تاخن ما گویاد و بار ایان

اثر هنری گاه تا بدا پای اتت ا در

مر ز خالقیات هناری گویناده قارار ما گیارد » (هماا  )407 :شمیساا ()Shamisa, 1993

ارزش هنری تکرار را از مسائل اتات بیا م

تکرار متناوب ن نرا بخش و زیکاتت؛ در حال

ناد و ماتقاد اتات صادای باارا با دلیال
صادای غیرموتایقیای و یامرتاب ا

تکراری در ن وجود یدارد ،ماللنور اتت (هما )63 :
م

در یقشهای زبا  ،صورتگرایا ب دو فرایند «خود ااری»1و «برجسات تاازی» 2اشااره
نند

فرایند خود اری زبا ب

ارگرفتن عناصر زبا اتت؛ ب گویا ای ا با قصاد

بیا موضوع باشد؛ ول  ،فرایند برجست تازی عناصر زبا را ب گوی ای ب

ار م گیرد ا

شیوة بیا مطرد باشد ن ها فرایند برجست تازی را عامل ب وجودنمد زبا ادب م دایناد

این فرایند ب دو شکل امکا پذیر اتات :یخسات نیکا از قواعاد حاا  .بار زباا خود اار

منحرف شود

ب ن «هنجارگریزی» 3م گویند و یاا قواعادی بار زباا خود اار افازوده
4

ب ن «قاعدهافزای » م گویند ( )Safavi, 2001, p. 34 & 40ب اعتقاد یا وبسان

شود

( )Jakobson, 1960تکراری

از ی

الگوی متواز  ،متشاب یا متکاین پیروی یکند صارفاً

جنکة مکاییک خواهاد داشات و از ارزش ادبا برخاوردار یخواهاد باود وی ماتقاد اتات:

«فرایند قاعدهافزای چیزی ییست جز تواز در وتیعترین مفهو خود؛ و این تواز از طریق

تکرار الم  5ب دتت م نید » ()Safavi, 2001, p. 150 & 153
ی

لیچ ( )Leech, 1981دربارة تک

م یویسد« :تک

روش از اربرد زبا اتت

بافت ماین ،ب وتیلة شخص ماین ،برای هدف مشخص ب

 )10وی برای تشخیص تک
مارف م

ند

زبای ی

در

ار گرفت م شود » (هما :

اثر چهار طکق از مقول های تک

شناتا زباا را

مشتمل بر طکق بنادی واژگاای  ،طکقا بنادی یحاوی ،نرایا هاای لفظا و

ایسجا و بافت هستند او برای هر دا پرتشهای را مطرد م

ناد ا مها.تارین ن هاا

مشتمل بر مواردی از این قکیل هستند :نیا واژههای مورد اتاتفادة یویسانده رتام اتات یاا

1

automatisation
foregrounding
3
deviation
4
extra regularity
5
verbal repetition
2
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محاورهای؟ نیا یویسنده از واژههای خاص اتاتفاده اردهاتات؟ اتا.هاا عینا هساتند یاا
ایتزاع ؟ قیدها چ

ار رد مانای دارید؟ یویسنده ادا نرایا هاای ادبا را جهات ایتقاال

این مکنا ،عناصری

اثر ادب دخیالایاد ،دربرگیریادة الاف-

مان ب مخاطب اتتفاده ردهاتت؟ میا عناصر اثر ،ارتکا منطق برقرار اتت یا خیار؟ بار
در تحلیل تک

شناخت ی

ایتخاب واژهها؛ ب -جنک های صرف ودتتوری؛ ج -بسامد؛ د -جنک های مانای ؛ ه -تکارار؛

و -بافت لفظ ؛ ز -تجاایس حاروف و دیگار الگوهاای صاوت ؛ د -نایاات و اتاتاارات؛
 -شیوة بیا و یگرش ویاژه و یحاوة ااربرد امکایاات زباای ؛ ی -هنجاارگریزی وماوارد

مشاب هستند ( )Iranzadeh, 2011, p. 12-15با ایان توصایف ،با اقتضاای ادبا باود دو

رما تووشو و بوف ور ،م توا بارای اغلاب صانایع ادبا در ایان دو اثار یمویا هاای
یافت اما از ن جا

در این پژوهش فقط ویژگ تکک فرایناد تکارار و بساامد وقاوع ن

مورد توج اتت ،از پرداختن ب دیگر عناصر دخیل در ایجاد تک

بخش پیش رو ،ب مارف دو اثر منتخب در این پژوهش م پردازی.

خودداری ردهای .در

 .4معرفی رمان سووشون و بوف کور

تیمین دایشور و صادق هدایت ،از پیشگاما داتتا یویس در ایارا هساتند ا باا یگارش
یوین یسکت ب ایسا و حیاتش ،ب یگارش داتتا پرداخت اید تووشو اثر دایشاور ،رماای

رئالیست  ،تاریخ  ،تیات و اجتماع اتت ا در عاینحاال از فرهنام مارد ییاز تاخن
م گوید و ب شیوة التی

یگاشت شدهاتت شخصیت محوری داتتا  ،زی با یاا زری

و همسرش یوتف اتت زری برخاتت از طکقة متوتط جاما و یوتاف از قشار فئاودالهاا

اتت دایشور در ایان داتاتا پرمااجرا ،تصاویری درویا و هنرمندایا از تحاوالت فضاای

اجتماع تال  1320و اوایل جنم جهای دو را یشاا ما دهاد موضاوع اصال داتاتا ،
زورگوی مزدورا حا  .و ایگلیس بر ملت ایرا ب ویژه تا نا جنوب شور اتت

ب

خا ها دتتور م دهند نذوق را ب مرد یفروشند تا از ایان طریاق ییازهاای قشاو بیگایا را

تأمین نند یوتف ،خا ِ روشنفکر و تحصیل ردهای

ب ارزشهای قاوم و ملا پاای

بند اتت ،برخالف تایر مال ین با فروش نذوق ب ارتش ایگلیس مخالفت م

ند داتتا ،

حاوی پیا های دیگر از جمل یاابرابری باین حقاوق ز و مارد ،مردتااالری ،عاد رعایات
حقوق قایوی و ایسای نیا و فقر و فحشای حا  .بر جاما اتات یوتاف ،مکاارزی اتات

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 93 /

ب تنهای قد عل .رده و با خو خود م خواهد مرد منطق را از ایان خفات و خاواری

یجات دهد،

ترایجا با توطئة ایگلیس ها ب تیر یاشنات

شت م شاود هرچناد یوتاف

در شا ش بین واقایت موجود و نرما ب شاهادت ما رتاد ،اماا عامال بیاداری دیگارا
ب خصوص زری م شود

بوف ور مشهورترین اثر صادق هادایت یویساندة مااصار ایرایا  ،رماا توررئالیسات

بین دییای نرمای خود و جها بیرو م بیند ،برای ایجاد

اتت هدایت ب تکب تناقض

جاماة نرمای خویش ،ب عال .رویا پناه م برد وی
مرموزی همیش یقش یکسا بر روی قلمدا م

برای تای اش م شود

یقاشِ روی قلمادا اتات ،با شایوة

شد راوی مشرول یوشتن و شارد مااجرا

شکل جرد اتت و با اشتهای هرچ تما تر هار نیچا را ا راوی

م یویسد م بلاد ماجرا از ایانجاا نغااز ما شاود ا روزی راوی از روزیاة رف پساتوی

خای اش دختری را م بیند
دختر (اثیری) م شود

گل ییلوفر نب ب پیرمردی هدی م دهد در یگاه اول عاشاق

بخش عمدهای از داتتا ب جستجوی دختر م گذرد تاا اینکا او

را یشست در نار درِ خای اش م یابد ،دختر باد از زمای ب طرز اترارنمیزی جا م دهد و
راوی با م

پیرمرد خنزرپنزری او را دفن م

ند گور ن ،ط حفاری ،گلدای م یابد

و ب یادگاری ب راوی م دهد وی در مال یاباوری با یقش مشاب یقاشا خاودش مواجا

م شود و با پناه برد ب افیو دچار حالت خلس م شود بخاش دو ییاز مایناد بخاش اول

ترشار از امور وهم و یابهنجااری شخصایتهاتات راوی در اینجاا شاخص جاوا  ،ولا
بیمار و ریجور اتت و در تما طول این بخش ب تقابال خاود و رجنالا هاا اشااره ما

ناد و

ماتقد اتت دییای بیروی دییای رجنال هاتت در مقابلِ خایة راوی پیرمرد خنزرپنزری بساا

خود را پهن ردهاتت راوی دای ای دارد
م

ماجرای نشنای پدر و مادرش را ب او باازگو

ند راوی پس از یا ام های زیاد بیمار م شود و ب تصاویر خاود در نینا ما یگارد و

م بیند

موهایش تفید شده و قیاف اش مایند ن پیرمرد خنزرپنزری شده اتت

 .5تحلیل دادهها
ب طور ل  ،تااختار از تا عنصار واجا  ،صارف و یحاوی شاکل ما گیارد در بررتا

تک

شناخت هر اثر ادب توج ب

یفیت بهرهگیری یویسنده از این ت عنصر ما توایاد ماا
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را با زبا اثر نشنا تازد و از طریق این نشنای یک از الی های تاازیدة تاک

ن را با ماا

یشا م دهد در این میا  ،تکرار یک از عناصر مه .زبا ادب اتت این صانات در محاور

همنشین و مجاورت

مکتن بر تر یب اتت ،ب وجود م نیاد توجا با بساامد و وقاوع

باالی برخ از ایواع تکرار م تواید در شاناخت یاوع یگارش یویسانده و ییاز دریافاتهاای

تک

شناخت تودمند باشد در ادام  ،ب تحلیل زباای فرایناد تکارار امال و تایاین بساامد

اربرد هر ی

از شیوههای این فرایند در این دو اثر م پردازی.

 .1 .5فرایند تکرار کامل
این فرایند یک از ابزارهاای واژهتاازی در زباا فارتا اتات ا در الگوهاای گویااگو

نشکار م شود ب طور ل  ،این فرایناد مفااهیم مایناد تأ یاد ،شادت ،تاداو  ،افازایش و

ایکوه را ب پای م افزاید و گاه عالوه بر تامی .مان پای مقولة ن را ییز ترییار ما دهاد
با فرایند تکرار امل تاخت م شوید ،ب

( )Shaghaghi, 2000, p. 524-525واژههای

دو یوع تکرار امل یاافزوده و تکرار امل افزوده تقسی .م شاود ا در بخاش ( 5 1 1و

 )5 1 2ب تاریف ن ها م پردازی( .هما )99 :

در ایواع الگوهای تکرار امل در این دو اثر تاداد  99موردواژهای

تکرار ب

ار رفت اتت ،گردنوری شد

در ن تاازو ار

از این میا رما تووشو  71مورد و بوف ور

 28مورد ایواع تکرار امل را شاامل ما شاود در رماا تووشاو  42ماورد تکارار امال

یاافزوده و  29مورد تکرار امل افزوده اتت

از این تاداد  18مورد تکرار امال افازودة

میای و  11مورد تکرار امل افزودة پایای م باشد در رماا باوف اور  16ماورد تکارار
امل یاافزوده و  12مورد تکرار امل افزوده مشاهده شد

از این تاداد  9مورد متالق با

تکرار امل افزودة میای و  3مورد تکرار امل افازودة پایاای ما باشاد در ایان دو رماا
برخ از واژهها مایند ت

ت

 ،پاورچینپاورچین ،تکا تکا  ،دورتاادور ،روبا رو ،پابا پاا،

قهقه  ،هلهل وغیره در رما تووشو  ،و واژههای مایند تک تک  ،بریدهبریده ،قطارهقطاره،
ترتاتر ،روزب روز و غیره در رما بوف ور ،هر ی
دیده شدهاید

هر ی

از نیها در نمار شمارش یا

بیش از ی

بار در این الگوی تکرار

باار محساوب شادهاتات با بیاای

دیگر ،این یگاریده ب شمارش «مقول » و «یوع» 1اهتما ورزیدهاتت ی ب تاداد مصداقهاا و
type

1
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یموی ها 1در جادول ( ،)1ا در ایتهاای مقالا نمادهاتات ،بساامد ایاواع تکارار امال در

تووشو و بوف ور مارف شده اتت

 .1 .1 .5فرایند تکرار کامل ناافزوده

این فرایند با تکرار امل پای صورت م گیرد و مجموع واژههای

تحت عملکارد ایان

فرایند قرارم گیرید ب مقول هاای متفااوت مایناد قیاد ،اتا ،.صافت ،اتا .صاوت/یا نوا،

صوت/شک جمل  ،عدد ،گروه قیدی و جمل تالق دارید در این الگو ،از متن منتخاب در دو

رما تووشو و بوف ور  58موردگردنوری شد

از این تاداد  42مورد ب تووشو و

16مااورد با بااوف ااور اختصاااص دارد در تووشااو تکاارار قیااد  22مااورد ،تکاارار اتاا.
صوت/یا نوا  12مورد ،تکرار ات ،.صوت/شک جمل و عدد هر دا  2مورد ،تکرار صافت

و تکرار گروه قیدی ییز هر دا  1مورد ب

ار گرفت شدهاتات واز تکارار جملا ماوردی

یافت یشد در رما بوف ور تکرار قید  11مورد ،تکرار صفت  2مورد ،تکارار اتا ،.اتا.
صوت/یا نوا و گروه قیدی هر دا  1مورد مشااهده شاد و در مقولا هاای دیگار ماوردی

یافت یشد تکرار قید از عناصری اتت

دایشور و هدایت با ویاژه دایشاور با وفاور بارای

نفرینش داتتا در الگوی تکرار امل یاافزوده اتتفاده ردهاید در ادام  ،ب یموی هاای از

تکرار امل یاافزوده در مقولة قید م پردازی:.

 -4همچااین آهس ت هآهس ت ه ما رقصااید ا ایگااار ما ترتااد فترهااا بیاادار شااوید

()Danshvar, 2012, p. 73

 -5م خواه .عصاره ،ی  ،شراب تلخ زیدگ خود راچکهچکته در گلاوی خشا

تای ا چکاییده ،ب او بگوی« :.این زیدگ من اتت! » ()Hedayat, 2004, p. 48

 -6اتکناسها را گذاشت در جیب فریجش و تاحر را کشانکشتان باا خاود بارد و

بچ ها وحشتزده تماشا م
مورد دیگری

ردید ()Danshvar, 2012, p. 85

در رما تووشو  ،اربرد گستردهای دارد ،تکرار اتا .صاوت/یا نوا

در این الگوی تکرار اتت ات .صوت/یا نوا واژهای اتت

میا واژه و مانای ن یاوع

رابطة طکیا برقرار اتت یا نواها ب طور مستقی .با طکیات رابط دارید ،ملموس و محساوس
token

1
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هستند و ایسا با طکیات ایس م گیرد و یویسنده م تواید از طریق یاا نواهاا حاس خاود را
ند ( )Vahidian Kamyar, 1996, p. 10 & 38ملموس و محساوس باود یکا از

بیا

ویژگ های رما های رئالیست اتت از اینرو ،یا نواهای

دایشور در این رما با

اار

گرفت  ،تقریکاً در ترتاتر داتتا محسوس و ملموساید و از مقوالت ایتزاع ب دور هساتند

دایشور در یموی های زیر ب خوب احساس خود را از طریق یا نواها ب تصویر شیدهاتت
 -7م دایید

اتت

)p. 50

اجازة ییالق یادادهایاد؟ دور و برماا هما اش تاوپ و تفنام خودیا

گوتفندهایما از ب علف یا یدارید واز ب نب لهله م زیند ( Danshvar, 2012,

 -8ما

رفتی .تحر صحیح و تال .بود نخر چطور ممکان اتات؟ هایچ ارهای در

دییا جای تحر را برای من یم گیرد و ب هقهق افتاد (هما )96 :

ار برد واژههای مکرر لا لا  ،هاقهاق ،ا از مفااهی.

در یموی های باال ،یویسنده با ب

مانای گریستن و شدت عطش اتت ،احساس خود را با طاور محساوس با مخاطاب القاا
ردهاتت همچنین ،از ن جا
دایشور اتت ،فقط ی

تک

و شیوة یگارش هدایت ،ب لحاظ زباای متفااوت از

تک

مورد ات .صوت/یا نوا در ایان اثار یمودارشادهاتات زباا

هدایت در بوف ور ماموالً توصیف و اربرد او اغلاب از مقاوالت ایتزاعا اتات و ایان
ویژگ ها تکب م شود

متن بوف ور صکرة توررئالیست پیدا ند ب یمویا ای از اتا.

صوت/یا نوا در این رما توج

 -9مثل مگسهای شده بود

خشکیده و ب جا

نید:

ا اول پااییز با اتااق هجاو ما نوریاد ،مگاسهاای

از صدای وزوز بال خودشا م ترتند ()Hedayat, 2004, p. 89

در یظا جمل بندی دایشور ،در تکرار امال یااافزوده تکارار صافت ،اتا ،.صوت/شاک

جمل  ،عدد و گروه قیدی در مقایسا باا تکارار قیاد و اتا .صاوت/یا نوا ااربرد چنادای

یدارید در رما هدایت ییز فقط تکرار قید بسامد باالی دارد و بقیة موارد  .اربرد هستند
یا ب هیچ وج

اربردی یدارید

 .2 .1 .5فرایند تکرار کامل افزوده
در فرایند تکرار امل افزوده عالوه بر دو پایة مکرر ،تکواژی دتتوری در تااخت حضاور
دارد

در جایگاه میا دو پای یا پس از پایة دو قرار گرفت اتت با توج با جایگااه ایان
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تکواژ دتتوری ،این فرایند را م توا با ایاواع میاای و پایاای تقسای .ارد ( Shaghaghi,

)2000, p. 100

الف .فرایند تکرار کامل افزودة میانی
در این فرایند تکواژ دتتوری پس از پای قرار م گیرد و صورت مکرر بااد از ن ما نیاد

( )Shaghaghi, 2000, p. 526در فرایند تکرار امل افزودة میاای باا اتاتفاده از حاروف

اضافة « ب  ،تا ،در ،تو و بار » ،پا بسات «-و ،»/o/بیناویاد «  -ا  »//-و« -وا »/v/و تکارار

پای  ،واژههای جدید تاخت م شوید تنوع این فرایند ییاز در تووشاو و باوف اور یساکتاً

قابلِ توج اتت در این الگوی تکارار مجماوع واژههاای گاردنوریشاده در دو رماا 27
مورد م باشد

از این تاداد  18مورد ب تووشو و  9مورد ب بوف ور اختصااص دارد

در تووشو تکرار قید  10مورد ،تکرار ات 5 .مورد و تکرار صفت  3مورد و در بوف ور

تکرار قید  6مورد ،تکرار ات 2 .مورد و تکارار صافت  1ماورد با
مقول ها در هردو رما موردی یافت یشد میزا

اار رفتا اتات از بقیاة

اربرد واژههای مکرر با حرف اضاافة «با »

ییز تقریکاً از موارد پر اربرد در این دو رما محسوب م شود و در بقیة موارد اربرد بسایار
محدود و یا اربردی در این الگاو مشااهده یشاد مقولا ای ا بایش از هما جلاب توجا

م

ند ب ترتیب قید مر ب در هار دو رماا و اتا .مر اب در تووشاو اتات از ماوارد

پر اربرد این الگوی تکرار در این دو رما  ،م توا ب یموی های زیر اشاره رد

م رتد ب منظور تأ ید و برجست رد و تقویت ال ب
 -10ز مهرههای گردیش را ایگار لق رد چرا

ار برده شدهاید:

ب یظار

تارش روی گارد افتااد و عاین

مار ه ب راتت و ب چپ گردش رد ابروی لنگهبهلنگه ایاداخت ( Danshvar, 2012,

)p. 39

-11دورتادور تفره تین های اتفند با گل و بت و یقش لیل و مجنو قارار داشات و

در وتط یا برشت ب ریم گل (هما )5:
-12زری تا همین ی

لحظ پیش پابهپای خدیج

م گذاشت و حاال پشت میز نرایش ،داشت بزک م
در یمویة زیر ،چگویگ

لفتشا و عم خای ،.خرما الی یا

رد()Danshvar, 2012, p. 31

اربرد زماا در رماا باوف اور مشاخص شادهاتات راوی

مایار اتتمرار داتتا را دقیق  ،تاعت و روز قرار م دهد در حقیقت تفر مداو هدایت با
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درو و برو تکب شدهاتت

برای ترغیب خواینده از قید تکرار زما

روایت لحظ ب لحظ مخاطب را در درک زما یاری دهد

م

بگیرد و باا

 -13ب جای اینک فراموش بکن ،.روزبهروز ،ساعتبهساعت ،دقیقتهبتهدقیقته،

فکر او ،ایدا او ،صورت او ،خیل تختتر از پیش ،جلو مجس .م شد(Hedayat, 2004,

)p. 20

ب .فرایند تکرار کامل افزودة پایانی
در این فرایند صورت مکرر بالفاصل پس از پای قرار م گیرد و وید اشتقاق ب واژة مکارر
َ

م پیویدد پسویدهای

در تاخت چنین واژههای اتتفاده شدهاید مشتمل بر«-ا َ-،ک-،

-،و-،ی-،ا » هستند ا با پایاة دو افازوده ما شاوید (Shaghaghi, 2000, p. 526-

 )527اربرد تکرار در این الگو بسامد پایینتری یساکت با الگوهاای دیگار دارد مجماوع

واژههای گردنوری شده در تکرار امل افزودة پایای در دو رما تووشاو و باوف اور
 14مورد بود

از این میا  11مورد در تووشاو و  3ماورد در باوف اور اتاتفاده شاده

اتت در تووشو تکرار ات .صوت/یا نوا  6مورد ،تکرار صفت  3ماورد و تکارار اتا .و

قید هر دا  1مورد ب

ار گرفت شدهاتت در بوف ور ییز ات .صاوت/یا نوا  2ماورد و

تکرار ات 1 .مورد یافت شد یافت های ب دتتنمده از این دو اثر یشا م دهد در این الگاو
اربرد ات .صوت/یا نوا در تووشو بسامد باالتری دارد همچنین اتتفاده از تکرار همراه

با پسوید «-ه» بیشترین اربرد را در هر دو رما داراتت مایناد قهقها  ،هلهلا و ماواردی از

این قکیل در بررت تووشو  3مورد از این فرایند همراه با پسوید «-ی» و  2مورد با پساوید
« َ-

» مشاهده شد در بقیة موارد تکرار در هر دو رما یموی ای ب

ار یرفت اتات تایمین

دایشور در یمویة زیر ،در روایت خود باا ااربرد واژة مکارر «هلهلا » و توصایف صاداهای

گوشخراش محیط ،فشارهای عصک شخصیت داتتا را ب خواینده منتقل م

ند

-14گیال تاج دتت گذاشت روی بازویش و نهست گفت« :مامای .تشکر ردید بهش

خوب » باق حرفش در صادای هلهلته و فریااد گوشاخراش موتایق یظاام
مکارکباد را گرفت بود گ .شد ()Danshvar, 2012, p. 9

ب یموی ای از تکرار امل افزودة پایای در بوف ور توج

نید:

ا دیکاال
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 -15پل

رد ،لبهای .لفات شادهباود؛ هماین ا برگشات،.

های چش .تنگین م

دید دای ا توی چهار چوب در ایستاده من قهقهه خندید

()Hedayat, 2004, p. 100

از مشخصا هااای تااکک بااارز رمااا تووشااو با تااکب رئالیساات بااود اثاار ،اااربرد

تکرارهای اتت

منحصر ب تک

گفتار محاورهای زبا فارت اتت و در موقایتهاای

رتم زبا قابلِ اتتفاده ییست در زیر ب یموی های از این دتت اشاره م شود:

-16عم خاای .با صاورتش زد و گفات « :پنااه بار خادا! رو با هفات اوه تایاه! دورة

نخرالزما شده » و چادرش را هولهولکی ب تر شید ()Danshvar, 2012, p. 55
 -17دو تا فتر روی تین هایش خوابیده بود فتر راستراس کی (هما )7 :

-18عروس ب اطاق عقد نا نمد پنج تا دختر وچولو با لکاسهای پتفپفتی شاکی

فرشت ها

هر دا ی

دتت گل دتتشا بود و پنج تا پسر وچولاو باا ات و شالوار و

راوات دیکال عروس م نمدید ()Danshvar, 2012, p. 8

 -19مادرت داشت جوراب پشم لوزلوزی برای پسرش در جکه م بافتا

نوار

)13

از زیار

درش نوردهاید هنوز میل رک بااف در دتاتش باوده ( Danshvar, 2012, p.

جدولها و یمودارهاای زیار یافتا هاای با دتاتنماده از بساامد ایاواع تکارار امال و

مقول های ن را ب تفکی

در بوف ور و تووشو یشا م دهند:

جدول :1فراوانی انواع تکرار کامل در سووشون و بوف کور
تکرار امل افزوده

یا اثر

تکرار امل یا
افزوده

تووشو

42

18

بوف ور

16

9

3

جمع ل

58

27

14

مجموع
واژهها

تکرار امل افزوده
میای

تکرار امل افزوده
پایای

مجموع

11

29

71

12

28

41

99
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جدول :2فراوانی مقولههای انواع تکرار کامل در سووشون و بوف کور
ایواع
تکرار
مقول های
تکرار

تکرار امل یا افزوده

تووشو

بوف
ور

مجموع
واژهها

تکرار امل افزوده

جمع

تکرار امل افزوده
میای

تکرار امل افزوده
پایای

تووشو

بوف
ور

تووشو

بوف
ور

جمع

قید

22

11

33

10

6

1

-

17

50

ات.
صوت/
یا نوا

12

1

13

-

-

6

2

8

21

ات.

2

1

3

5

2

1

1

9

12

صفت

1

2

3

3

1

3

-

7

10

صوت /
شک جمل

2

-

2

-

-

-

-

-

2

عدد

2

-

2

-

-

-

-

-

2

گروه
قیدی

1

1

2

-

-

-

-

-

2

جمل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جمع ل

42

16

58

18

9

11

3

41

99
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12
10
8
6
4
2
0

سووشون
بوف کور

شکل :2مقولههای تکرار کامل افزوده میانی در سووشون و

بوفکور

7
6
5
4
3
2
1
0

سووشون
بوف کور

شکل  :3مقولههای تکرار کامل افزوده پایانی در

سووشون و بوف کور

10

5

سووشون
ــ و

بر

تو

وا

در

ــ ا ــ

تا

به

بوف کور
شکل  :4تکرار کامل افزوده میانی همراه با حرف اضافه و

بیناوند و پیبست در سووشون و بوف کور

0
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8

6
4
2

سووشون
بوف کور

ــ و

ــَ ک

ــ ان

ــَ کی

ــ ی

ــ ه

0

شکل  :5تکرار کامل افزوده پایانی همراه با پسوند در

سووشون و بوفکور

جدولها و یمودارهای باال یشاا ما دهناد در هار دو اثار بساامد رخاداد تکارارِ امال

یاافزوده ،بیشتر از تکرار امل افازوده اتات در تووشاو تااداد واژههاای با ااررفتا در

تکرار تقریکاً  71درصد و در بوف ور  29درصد اتت؛ بنابراین ،با توج با ایان ا حجا.

پیکره در این دو متن یکسا بودهاتت بار ایان مکناا ،ما تاوا یتیجا گرفات ا یویساندة

تووشو از این ابزار زبای بیشتر بهره گرفت اتت؛ پس م تواید با عناوا ویژگا تاکک

تلق شود

 .6ن یجهگیری
تحلیل تاکک تااختار و محتاوای نثاار یویساندههاا از جایگااه خاصا برخاوردار اتات و
ما توایااد مخاطااب را با الیا هااای دروی ا و بیرویا اثار هاادایت نااد در ایاان پااژوهش

ویژگ های تکک و یحوة اربرد و بسامد وقوع فرایند تکارار امال در رماا تووشاو و
بوف ور مورد بررت قرار گرفت یافت های ب دتتنمده از بررت دادهها یشا ما دهناد

تکرار امل یاافزوده در مقولة قید در هر دو اثر بیشترین بسامد اربرد را دارد و دایشاور با

میزا بیشتری یسکت ب هدایت از این ابزار زباای بهاره گرفتا اتات ،بناابراین فرایناد تکارار

م تواید مال
باود تااک

تووشو

برای تشخیص تک

ادب یویسنده تلق شود در این میا  ،ب دلیل متفاوت

و شایوة یگااارش هاادایت ودایشاور ،محسااوس و ملمااوس باود یااا نواهااا در

رمای رئالیست اتت ،بسامد باالتری دارد در حال

در بوف ور با دلیال
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توررئالیست بود اثر فقط یا

ماورد یاا نوا مشااهده شاد تاک

بیاا دایشاور با دلیال

رئالیست بود رما ب صورت محاورهای و ب دور از پیچیادگ هاای واژگاای اتات و در
یگارش داتتا اغلاب از واژههاای تااده و روزماره مایناد هاولهاولک  ،راتاتراتاتک و

مواردی از این قکیل

ب صورت تکرار ب

ار رفت اید ،اتتفاده شدهاتت در واقع ،دایشاور

با اتتفاده از تکرار امل افزودة میای  ،بارای ترغیاب خوایناده از قیاد تکارار زماا

ما

م گیرد تکرار امل افزودة پایای بسامد پایینتری یسکت ب الگوهای دیگار دارد؛ در ایان

الگو ،تکرار همراه با پسوید «-ه» بیشترین اربرد را در هر دو رماا دارد تفااوت و تماایز

تکک (رئالیست و توررئالیست ) در این دو رما ییز تأثیر بسیاری در یوع اتاتفاده و بساامد
اربرد عناصر زبای داشت اتت در یهایت ،باید اشاره یمود حج .پیکره در هر دو منکع 120

صفح بودهاتت؛ بنابراین ،حج .پیکره براتاس تاداد صفحات مساوی تنجیده شادهاتات

هر چند بررت اینک یسکت اینها ب واژههای بسایط یاا مر اب غیرتکاراری چقادر اتات،
ییازمنااد ایجااا پااژوهش مسااتقل دیگااری اتاات ا یگاریاادگا در نینااده با ن خواهناد
پرداخت

منابع

ایوری ،حسن و حسن احمدیگیوی ( )1370دتتور زبا فارت

ایرا زاده ،یامتاهلل (« )1390یظریة تک

تک

تهرا  :فاطم

در ایرا (روشهای تک شنات )» فصلنامة تخصصا

شنات یظ .و یثر فارت (بهار ادب) تال  4شمارة  2صص1-20

پرایاادوج  ،یایم ا  ،کااری روشاانفکر ،خلیاال پروینا و فراماارز میرزایا (« )1393تااک

گفت های داتتای در رما الصکار تحر خلیف » جستارهای زبای

 )18صص 31-54

شناتا

دورة  5شمارة ( 2پیااپ

دایشور ،تیمین ( )1391تووشو تهرا  :خوارزم

راتخمهند ،محمد (« )1388بررت مانای تکرار در زباا فارتا » مجلاة زباا شناتا
شمارة  1صص65-74

تاال 23

تلندری رابرری ،مراد عل  ،عادل رفیا و بتول علا یاژاد (« )1395تکارار با مثابا دوگاا تاازی
صرف  :شواهدی از زبا فارت » جستارهای زبای تال  7شمارة  33صص 91-118
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شفیا

د ن  ،محمدرضا ( )1370موتیق شار تهرا  :ایتشارات نگاه

شااقاق  ،ویاادا (« )1379فراینااد تکاارار در زبااا فارت ا » مجموع ا مقاااالت چهااارمین نفاارایس
زبا شنات یظری و اربردی ج  1تهرا  :دایشگاه عالم طکاطکای

صص519-533

شقاق  ،ویدا ( )]1379[ 1391مکای صرف تهرا  :تازما مطالا و تادوین تاب علاو

ایسای دایشگاه ها (تمت)

شقاق ویدا ،و تهمین حیدرپور بیدگل (« )1390رویکرد یظریة بهینگ ب فرایند تکرار باا یگااه
بر واژههای مکرر فارت » پژوهشهای زبا شنات تال  3شمارة  1صص 45-66

شمیسا ،تیروس ( )1372یگاه تازه ب بدیع تهرا  :ایتشارات فردوت
صفوی ،ورش ( )1380از زبا شنات ب ادبیات ج  1تهرا  :پژوهشگاه فرهنم و هنر اتالم
فرشیدورد ،خسرو ( )1382دتتور مفصل امروز تهرا  :تخن
لکات  ،ایرا ( )1371تاخت اشتقاق واژه در فارت اماروز تهارا  :پژوهشاگاه علاو ایساای و
مطالاات فرهنگ

یوبهار ،مهرایگیز ( )1372دتتور اربردی زبا فارت
وحیدیا

تهرا  :ایتشارات رهنما

امیار ،تق ( )1375فرهنم یا نواها در زبا فارت

وفای  ،عکاتال ( )1390جستارهای در زبا فارت

مشهد :دایشگاه فردوت مشهد

تهرا  :تخن

هدایت ،صادق ( )1383بوف ور اصفها  :صادق هدایت
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1-Introduction
Reduplication, a morphological process in which the root or stem of
a word (or part of it) is repeated (Inkelas, 2006:417), is divided into two
types: a) total reduplication and b) partial reduplication. This research
attempts to explore total reduplication in Persian. The question is that to
what extent reduplication can be used as a criterion to specify the literary
style of an author. To this end, two masterpieces of contemporary Iranian
literature were selected: Buf-e kur by Sadegh Hedayat and Savushun by
Simin Danshvar. Reduplication type and their frequency were specified
and compared in these two masterpieces.
2- Theoretical Background
"Sabk" (style) is an Arabic word meaning smelting and forming of gold
and silver, and in literature, it refers to the special use of language in
poetry and prose (Iranzadeh, 2011:2). In fact, style is a way to reflect the
author’s inner feelings, ideas, and thoughts (Parandoji, et al, 2014:36).
Shamisa (1993) emphasizes the artistic value of repetition; He maintains
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that the sound of rain is relaxing and soft because of its alternate
repetition, while irregular sound with no music is boring.
Leech (1981) believes that “style is a way to use language in a
certain context by a certain person for a certain goal”. He introduces four
criteria to specify the linguistic style of a literary work: lexical
classification, syntactic classification, verbal array, cohesion, and
context. Regarding all of them, he raises questions including: Are the
words used by the author formal or informal? Has the author used special
words? Are nouns concrete or abstract? What is the semantic function of
adverbs? Which literary tools have been used by the author to transfer
meaning to the audience? Is there a logical relationship between the
elements of the work?
Elements involved in analyzing the style of literary works are: a)
word choice, b) morphological and grammatical features, c) frequency,
d) semantic features, e) repetition, f) verbal context, h)congruence of
letters and other sound patterns, i)allusions and metaphors, j) mode of
expression and special view and the way of applying language features,
k) deviation from the norm, etc. (Iranzadeh, 2011:12-15).
3-Data analysis
Total reduplication is of two types: a) total proper reduplication and b)
total improper reduplication (Shaghaghi, 2012: 99). In total improper
reduplication, the base is repeated completely. This process involves
adverbs, nouns, adjectives, pseudo-sentences, onomatopoeic words,
numbers, adverbial clauses, and sentences.
Reduplicating adverb has been used by both Danshvar and
Hedayat. Both of them, especially Danshvar, have used total improper
reduplication in their stories. Danshvar has extensively used
reduplication of onomatopoeia in her novel (Savushun). Onomatopoeia
words represent a natural relation between sound and meaning. They are
tangible and perceptible and authors can express their feeling by using
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them (Vahidian Kamyar, 1996:10, 38). Being tangible and perceptible is
one of the features of realistic novels including the realistic novel of
Danshvar. She expressed and showed her feelings using onomatopoeia.
Since Hedayat’s style and language is different from those of Danshvar,
just one onomatopoeia word has been used in his work. Hedayat’s
language in Buf-e kur is descriptive, he has used abstract concepts, and
these features make his novel Surrealistic. Danshvar has more frequently
used reduplication of adverbs and onomatopoeia than adjectives, nouns,
pseudo-sentences, numbers, and adverbial phrases. In Hedayat’s novel,
reduplication of adverbs has a high frequency while other categories are
either rarely used or never used.
In total proper reduplication, in addition to the repetition of the
base, there is a grammatical morpheme that occurs between the two bases
or after the second base. In total reduplication with middle attachment,
prepositions such as »be,ta, dar ,tu, bar« (to, until, in, on), the enclitic /o/,
the interfix /â/, and /vâ/(and) are used (Shaghaghi,2012:99-100).Total
reduplication with middle attachment is diverse in Savushun and Buf-e
kur. The preposition »be (to)« is the most commonly used, whereas
others are rarely used. Samples of Buf-e kur such as "ruz be ruz" (dayby-day), "saat be saat" (hour-by-hour), and "daghigheh be daghigheh"
(minute-by-minute) suggest that this pattern is mainly used in the cases
in which the concept of time is involved. The narrator uses the notions of
minute and hour for the continuation of his story. In fact, Hedayat's travel
back and forth between the inside and the outside has resulted in the use
of reduplicated adverbs of time, so that he can persuade his reader and
help her/him to understand time by narrating the story minute-by minute.
In total reduplication with final attachment, suffixes including
"ân, ak,aki, u,i, e" attach to the second base (Shaghaghi, 2000, 526-527).
This type of reduplication is less frequently used compared with others.
The most significant stylistic feature of Savushun is using reduplications
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such as: "holholaki" (with haste), rastrastaki (in truth), and so on. These
kinds of adverbs are mostly used in informal and colloquial Persian.
In these two masterpieces, a total of 99 cases of reduplication
were found; 71 cases in Savushun and 28 items in Buf-e kur. In Savushun,
42 items showed total improper reduplication and 29 items were total
proper reduplication. In the latter pattern, 18 items were total
reduplication with middle attachment and 11 items were total
reduplication with final attachment. In Buf-e kur, 16 types of total
improper reduplication and 12 types of proper reduplication were seen,
out of which 9 had an interfix and 3 had final attachment. The analysis
of data shows that in both works the frequency of total improper
reduplication was higher than total proper reduplication. In Savushun, the
number of reduplicated words comprised 71% of the total, but in Buf-e
kur, it is 28%. We can, therefore conclude that the author of Savushun
has used this linguistic tool more frequently; so it is considered as a
stylistic feature.
4- Conclusion
In this research, the use and frequency of total reduplication were
investigated in Savushun and Buf-e kur. The results show that total
improper reduplication of adverbs in both novels has the highest
frequency though Danshvar has used this linguistic tool more than
Hedayat. Reduplication can, therefore, be regarded as a reliable criterion
to specify the literary style of an author. The style of Danshvar’s writing
is realistic, so her language is informal and colloquial without any
complexity, while the style of Hedayat’s writing in Buf-e kur is
surrealistic. This difference in these two novels, therefore, has a
significant effect on the use of this linguistic tool.
Keywords: Total reduplication, Morphology, style, Savushun, Buf-e kur

