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 ها درگویش لری دهلرانی ساختبررسی صوری دوگان
 

 2علی روحی، *1طاهره افشار

 ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران شناسی زبان . استادیار1

 شناسی همگانی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران . کارشناس ارشد زبان2

 چکیده  

 مقاله: ةتاریخچ
 99 ماهشهریور 11دریافت: 
 99 مـاهدی 17 پذیرش:

ها در گویش لری دهلرانی با ساختدر این پژوهش، ساختار صوری دوگان

( از فرایند تکرار، از بُعد صوری، 1379بندی شقاقی)بهره گرفتن از تقسیم

بندی صوری به تبعیت از تقسیم بندی شقاقی طبقه مورد بررسی قرارگرفت.

و  سازی ناقصگانسازی کامل و دواز فرایند تکرار، به تفکیک، شامل دوگان

سازی کامل افزوده و سازی کامل محض و دوگانانواع آنها یعنی دوگان

 تداابباشد. سازی ناقص پسوندی میگانسازی ناقص پیشوندی و دوگاندو

، در مورد بودند 523های گویش لری دهلرانی که بالغ بر ساختندوگا

سپس اطالعات ها تعیین گردید. جداولی مجزا آورده شد و فراوانی آن

تا بدین ترتیب، ساختار شده، مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید آوریجمع

ب رهای جنوب غعنوان یکی از گویشساخت در گویش لری دهلرانی بهدوگان

ها نشان داد که گویش لری ایران، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی

بندی تقسیم بندی شده دردهلرانی، از انواع ساختارهای طبقه

کند، و استفاده می ساختبرای تولید واژگان دوگان (،1379شقاقی)

 اوانیاند اما میزان فرهایی تصویرگونهها در این گویش، ساختساختدوگان

« یهای ناقص پسوندساختدوگان»باشند، بدین ترتیب که آنها یکسان نمی

با « های پیشوندیساختدوگان»و  %28مورد برابر با تقریباً  148با فراوانی 

های تحلیل ها در حوزهساختکل دوگان %1مورد برابر با تقریباً  5فراوانی 

لری ن کاربرد در گویش ترین میزاترین و کمصوری به ترتیب دارای بیش

 بودند. دهلرانی

  

 های کلیدی:واژه
 ساختدوگان

 پایه

 جزء مکرر

 ساخت صوری

 گویش لری دهلرانی
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 دمهقم. 1

های ایرانی غربی زبان جنوب ةکه از شاخ استهای زبان لُری گویش لُری دهلرانی یکی از گویش

الم شهری استان ایلُری شوهانی، لُری آبدانانی، لُری درههای گویشاین گویش با . گیردمینشأت 

هایی از شهرستان دورود در استان آبادی و بخشاندیمشکی، لُری خرم لُری ،پلدختریلُری و 

خود های مختص بهدارای لهجه هااین گویشهرکدام از  .بسیار زیادی دارد هایشباهتلرستان 

  زبانی استان لرستان منتسب کرد. ةرا به پیکر هاآن ةتوان همو می باشدمی

اهتمامی علمی و مسئوالنه در جهت حفظ و زندهبرداشتن در جهت تالش و در راستای گام

از منظر یکی از فرایندهای  پژوهشمانده از خطر انقراض، این های باقیها و گویشنگهداشتن زبان

صرف، یکی پردازد. لُری دهلرانی می گویش، به بررسی 1سازیصرفی جهانی، یعنی فرایند دوگان

سازی ه با ساختار کلمات سروکار دارد و دوگانزبان است کهای اصلی و عمدة دستور از حوزه

این پژوهش در  .شودمیسازی محسوب یکی از فرایندهای همگانی )جهانی( این حوزه در امر واژه

هرهبا ب ساختار صوری، سازی در گویش لُری دهلرانی از منظرکه فرایند دوگان سعی بر آن است

 فرضیة پژوهش این است که گویش  .شودتحلیل و تبیین  (، 1379) بندی شقاقیگرفتن از تقسیم

سازی سازی است، بلکه از انواع آن در امر واژه، نه تنها دارای فرایند جهانی دوگانلُری دهلرانی

 بهره برده است.

 

 پژوهش ةپیشین. 2

سازی کارهای مختلفی صورت گرفته است که در این قسمت به برخی از در حوزه دوگان

 شود.اشاره میها آن

الگوهای تکرار کامل افزوده، تکرارکامل ناافزوده، تکرار  (1394خاله و سلطانی )کیشهرضایتی

های مکرر واژی و معانی مرکزی واژهناقص پیشوندی و تکرار ناقص پسوندی را از نظر ساخت

ها . از نظر آنآورندبه وجود میهای مختلف، معانی مرکزی مختلفی که در پایه کنندمیبررسی 

این یرد. گای از وندافزایی و ترکیب شکل میواژة تکرار از طریق وندافزایی، ترکیب یا آمیزهساخت

                                                             
1 reduplication 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9
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و د و آن را به کندمیمعرفی حاصل ترکیب پایه با تکواژ دستوری تکرارکامل افزوده را  پژوهش

 کند.ل افزودة پایانی تقسیم میساخت عمدة تکرار کامل افزودة میانی با تکواژ دستوری و تکرار کام

( به تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی 1395دبیرمقدم و ملکی ) 

( به فرایند تکرار کامل 1391( و )1379بندی شقاقی )اند. در این پژوهش بر مبنای طبقهپرداخته

مربوط به جامعة آماری را به لحاظ  ةنصد واژها پا. آنشودمیافزوده و تکرار کامل افزوده پرداخته نا

افزوده شامل )تکرار اسم، تکرار صفت، تکرار قید، تکرار ساختار و معنی در دو طبقة تکرار کامل نا

صوت، تکرار اسم صوت، تکرار گروه و تکرار جمله( و تکرار کامل افزودة میانی و پایانی قرار 

 .دهندمی

های صوری و چگونگی ایجاد تنوع ها را از منظر ویژگیساخت( دوگان1978) 1موراچیک

و در ا پردازد.میها ساختهای جهانی دوگانو سپس به توصیف ویژگی کندمیصوری بررسی 

( از منظر 2006) و استونهام . کاتامباکندمیها را تحلیل ساختپایان از نظر معنایی نیز دوگان

ساخت در خدمت برخی و معتقدند که جزء مکرر در دوگان دکننمیسازی را بررسی صرفی دوگان

 اهداف صرفی یا اشتقاقی است.

اتباع را ترکیبی  اوکند. ( اتباع در زبان و ادب فارسی را بررسی می1397کریمی قهی )

ای هدر مرکب شود.میگیری مرکب اتباعی بخشی از پایه، تکرار و باعث شکل داند که در آنمی

 .به کار برودتواند به تنهایی و نمی استبخش مکرر بدون معنی اتباعی 

شناختی ( در به بررسی معنایی تکرار در زبان فارسی از حیث رده1388راسخ مهند ) 

ند و کابتدا فرایند تکرار در مقوالت اسم، فعل، صفت و قید را بررسی می این پژوهش. پردازدمی

 افتد. های مکرر تغییر مقوله اتفاق میحدود نیمی از ساختدر گیرد که می نتیجه

های کامل میانی و ساختهای نحوی و معنایی دوگان( ویژگی1389نژاد )جان و  علیخان

 کنند. بررسی می« سازی صرفیدوگان»موسوم به  ایکامل پایانی را در چارچوب نظریه

دهد که تمامی پژوهشگران داخلی و میمطالعة پیشینة پژوهش داخلی و خارجی نشان 

القول هستند که فرایند نظران در حوزة صرف، بر این نکته متفقخارجی و همچنین صاحب

 شدة دنیا کاربرد دارد.های شناختهسازی زایا، در تمامی زبانعنوان یک فرایند واژهسازی بهدوگان

                                                             
1 E. A. Moravcsik  



 طاهره افشار ها درگویش لری دهلرانی ساختبررسی صوری دوگان  32

 55 – 29شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

 چارچوب نظری . 3

شناسی است که های زبانترین بخشیکی از اساسی( 1شناسیصرف )واژهکه گفته شد گونههمان

سازی یکی از فرایندهای صرفی دوگانپردازد. فرایند واژه و تغییرات آن می به مطالعة ساختمان

. در ودربه شمار میالگویی برای تولید واژه جدید  شدهشناخته هاینزبا در اکثرست که یی ازایا

شناختی نزبا های مختلفنظریه چوبچارمختلف و در  هایدر زبانمطالعات جامعی  این خصوص

 .اندبه طرق متفاوت و از زوایای گوناگونی تعریف و تبیین شده که اندصورت گرفته

داند که طی آن پایه یا بخشی از سازی را فرایندی صرفی میدوگان (2002) 2هاسپلمات

تمام یا بخشی از عناصر افزوده شده است.  ةکننددر این فرایند، پایه تعیین شود.آن تکرار می

داند که در قالب یک تکواژ، به شکل اسکلتِ سازی را یک نوع وندافزایی می( دوگان1993) 3کاتامبا

 6سازی صرفیدوگان ة( نظری2005) 5و زول 4چسبد. اینکالسواکه به ستاک کلمه می -همخوان

های ساخت را همانندی صورتگیری دوگاندر این رویکرد عامل اصلی شکلها آن. انددادهرا ارائه 

در  که گیردساخت زمانی شکل میدانند و معتقدند دوگانهای معنائی میزبانی از نظر ویژگی

 7رویکرد مارانتز .استهای معنائی معین مورد نیاز تکرار یک سازة زبانی معین با ویژگیصرف 

برداری واجی است. این رویکرد در مقابل دیگر رویکرد سازی، رویکرد نسخه( به دوگان1982)

برداری واجی، معنایی قرار دارد. در نسخه -( یعنی رویکرد صرفی2005معروف  اینکالس و زول )

د. نشوکپی می  9روی جزء مکرر برجهت اهداف دستوری و معنایی  8های وزنیها و سازهمشخصه

و  شودمیعنوان یک وند در نظر گرفته  به برداری واجی، جزء مکرربنیاد نسخهدر دیدگاهِ واج

عبارت  شوند. بههای وزنی جهت اهداف دستوری و معنایی بر روی آن کپی میها و سازهمشخصه

 ورتبه صوند  که در آن شودمیدر این دیدگاه، نوعی وندافزایی در نظر گرفته سازی دوگاندیگر، 

بخشیدن به مقایسه و برتری است که.  شایان ذکر شودمیواکه به پایه افزوده  -اسکلت همخوان

 شناسی مطرح نبوده است. گاه در میان محققان علم زباناز این دو رویکرد، هیچ یک هر

                                                             
1 morphology 
2 M. Haspelmath 
3 F. Katamba 
4 S. Inkelas 
5 C. Zoll 
6 Morphological Doubling Theory (MDT) 
7 A. Marantz  
8 metrical constituents 

 9 reduplicant 
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 (1)جدول 

 (2008 ،1)اینکالس سازی واجی و واژیبین دوگان ةمقایس

 سازی واژیدوگان سازی واجیدوگان 

ارتباط با  تریننزدیک

 2انگیختگی

نیاز یک خروجی  ، مورد4و همگونی 3درج

 ةعنوان مثال ارائفرم آوایی است. بهخوش

 ساختار هجایی جبری بدون رجوع به درج

از نی ترکیب و وندافزایی،  مورد

 ورودی ساختار واژی است.

 6واژی معنایی آوایی -واجی 5هویت

 هدف
)ویژگی، بخش، مورا، نظام  7آواییسازة 

 (8سیالبی، سیالب، سیالب شعری

)وند، ریشه، پایه،  9سازة واژی

 واژه، عبارت(

 کوچک؛ معموالً یک بخش یا سیالب شعری اندازه
بزرگ؛ معموالً دو مورایی یا 

 تربزرگ

رابطة خطی با بقیة 

 10خروجی
 در مجاورت یکدیگر بودن اساساً بدون محدودیت است.

 11تأثیرات وضعی )موقعیتی(
ترین سازة همان نوع جزء مکرر، نزدیک

 است.

محدودیت موقعیتی وجود 

 ندارد.

 12نشانداری
شده ممکن است تأثیرات برداریجزء نسخه

 دار را نشان دهد.غیرنشان

شده، برداریدر جزء نسخه

دارهای آوایی پذیرفته غیرنشان

 شوند.نمی

سازی واژی به لحاظ آوایی محدودیتی در اندازه ندارد مضاعف( ، 2008)  اینکالساز نظر 

 شده( ضرورتاً مجاور هم نیستند.برداری)اصل و جزء نسخه و منبع و کپی

دانند که در آن تمام یا سازی را یک فرایند صرفی می( دوگان2006) 13کاتامبا و استونهام

وجود  نو که دارای معنائی متفاوت از معنای پایه است، بهای شود و واژهتکرار می قسمتی از پایه

                                                             
1 S. Inkelas 
2 most closely related to motivation 
3 epenthesis 
4 assimilation 
5 identity 
6 morphosemantic 
7 phonological constituent 
8 syllable rime 
9 morphological constituent 
10 linear relationship to rest of output 
11 locality effects 
12 markedness 
13 J. Stonham 
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در خدمت برخی اهداف اشتقاقی یا صرفی  ساختجزء مکرر دوگان ( معتقدند2006ها )آنآید. می

های ، فعالیت3، تکرار2، تعدد یا جمع1دادن مفاهیمی چون توزیعساخت برای نشاناست و  دوگان

توان به دو نوع را می سازیوگاند ،طور کلیه ب رود.کار میبه 6و تداوم 5، شدت4عادی، افزایش

سازی ناقص تعدادی از عناصر در دوگان .8کامل سازیو دوگان 7سازی ناقصتقسیم کرد: دوگان

ها، ساخت. در دوگانشوندمیسازی کامل تمام عناصر پایه عیناً تکرار و در دوگان شوندمیتکرار 

ی های مختلفو معموالً از مقولهکند میهای جزء مکرر را مشخص که ویژگی است بخش اصلیپایه 

به . جزء مکرر استصوت، فعل )امر(، گروه و جمله آوا، صوت، اسم همچون اسم، صفت، قید، نام

آورد. فرایند ساخت را پدید میو واژة دوگان شودمیناقص یا کامل به پایه افزوده  صورت

( فرایند تکرار در زبان 1379شقاقی ) پایه را تغییر دهد. ةمعنی و مقولتواند می سازیدوگان

یک فرایند صرفی است، شقاقی به تعریف و توصیف « تکرار»جا که . از آنکندمیفارسی را بررسی 

 . دهدمیبندی صوری فرایند تکرار را نمایش تقسیم (1)در نمودار  پردازد ومی صرف

 

 لنگان(تکرار کامل محض )لنگان                                    

 کامل                          

  

 میانی)دورادور(تکرار کامل   فرایند تکرار                  تکرار کامل همراه با تکواژ دستوری   

                               تکرار کامل پایانی )فرفری(                                                                                

 
   تکرار ناقص پیشوندی )مزمزه(                                     

 متاب(ناقص       تکرار ناقص پسوندی )کتاب                        

 (1379بندی فرایند تکرار ) شقاقی تقسیم (1)نمودار 

                                                             
1 distribution 
2 plurality 
3 repetition 
4 increase 
5 intensity 
6 continuation 
7 rartial reduplication 
8 full reduplication 

 



 طاهره افشار ها درگویش لری دهلرانی ساختبررسی صوری دوگان  35

 55 – 29شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

( از فرایند تکرار، از بعد صوری 1379بندی شقاقی )گرفتن از تقسیمبا بهره پیش روپژوهش 

 . پردازدها در گویش لری دهلرانی میساختبه بررسی دوگان

 

 های گویش لُری دهلرانیساخت. تحلیل صوری دوگان4

یکی از  ،معنایی -با رویکرد صرفی ،( فرایند تکرار را1379همانگونه که مطرح شد، شقاقی )

داند و آن را سازی میچون ترکیب، اشتقاق یا وندافزایی و سرواژههای ساخت واژه همروش

پژوهش صرفاَ بٌعد صوری این جا که موضوع کند. از آنفرایندی جهت ایجاد واژة جدید معرفی می

ندی باز نمودار تقسیمبرداری ، بنابراین تنها به بهرهاستهای گویش لُری دهلرانی ساختدوگان

فرایند تکرار در زبان ( 1379شقاقی ). شودمیها در پژوهش شقاقی بسنده ساختصوری دوگان

تکرار  ،تکرار کامل ؛ بر این اساس،کندفارسی  را به دو نوع تکرار کامل و تکرار ناقص تقسیم می

تکرار  به تکرار کامل افزوده و . تکرار کامل نیزاستتکرار قسمتی از پایه ، کامل پایه و تکرار ناقص

 شود و چیزی به جزء. در تکرار کامل ناافزوده، تنها پایه تکرار میشودمیکامل ناافزوده تقسیم 

 شود و یک تکواژ دستوری در بینشود ولی در تکرار کامل افزوده، پایه تکرار میمکرر اضافه  نمی

های دستوری ممکن ، تکواژ(1379) بق نظر شقاقیآید. طپایه و جزء مکرر یا بعد از جزء مکرر می

(. در تکرار کامل افزوده 1)نمودار شوندآزاد یا مقید به میان و یا پایان پایه افزوده  به صورتاست 

 . شودمتصل میآید و وند اشتقاقی به جزء مکرر پایانی، جزء مکرر بالفاصله پس از پایه می

که به  شودمیهایی گیری واژهفزوده موجب شکلتکرار کامل ناا (1379) شقاقی از نظر

آوا، گروه و جمله متعلق هستند. صوت، نامهای متفاوتی چون اسم، صفت، قید، صوت، اسممقوله

جایگاه ، ندیبو مبنای این تقسیم شودمیبه دو نوع میانی و پایانی تقسیم  نیز تکرار کامل افزوده

. بدین صورت که هرگاه تکواژ دستوری بعد شوددانسته میده تکواژ دستوری در تکرار کامل افزو

از جزء مکرر قرار گیرد، تکرار کامل افزوده پایانی نام دارد. در تکرار کامل افزوده میانی حروف 

اده ساخت استفو، مَ نهی، نَ نفی ( و تکرار پایه، در دوگان-اضافة )به، در ، تو، تا( و تکواژ میانی )

ها در ساختتجزیه و تحلیل صوری دوگان شود تامیبخش از پژوهش، سعی . در این شوندمی

(  از فرایند تکرار صورت گیرد و 1379بندی شقاقی )گرفتن از تقسیمگویش لری دهلرانی با بهره

 به کار برود.  «ساختدوگان»، واژة «رارتک»به جای واژة 
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  سازی کامل. دوگان1-4

ساخت پدید گردد و واژة دوگانطور کامل تکرار میاصلی یا پایه بهسازی کامل، جزء در دوگان

سازی ممکن است، بین جزء اصلی و جزء مکرر، حروف اضافه و یا تکواژ آید. در این نوع دوگانمی

امل سازی کمیانی و یا در پایانِ جزء مکرر، تکواژ دستوری قرار گیرد، بنابراین به دو نوع دوگان

 گردد.زی کامل افزوده تقسیم بندی میسامحض و دوگان

 

 سازی کامل محض. دوگان1-1-4

 ودشمیطور کامل و بدون هیچ تغییری تکرار سازی کامل محض، جزء اصلی یا پایه بهدر دوگان

بین جزء اصلی و جزء هیچ عنصری ساخت دوگان گیرد. در این نوعساخت شکل میو واژة دوگان

سازی کامل محض در قالب گیرد. ساختار صوری دوگانرر قرار نمیمکرر و یا در پایان جزء مک

  . شودمیای ارائه که در جداول ویژه استساختارِ متفاوت، قابل تحلیل و بررسی  هشت

 ( اسم + اسم= اسم1

که از تکرار یک اسم تشکیل  استسازی کامل محض، ساختاری یکی از ساختارهای صوری دوگان

 (2)دهد. در جدول دست می باشد را بهساختی که از نوع اسم میو در نهایت دوگان شودمی

که در گویش لری دهلرانی دارای این نوع ساختار  شوندارائه می هائیساختهایی از دوگاننمونه

 هستند. صوری 

 

 (2)جدول 

 سازی کامل محض )اسم + اسم= اسم(دوگان 

 صوری ساختار
ساخت دوگان

 محضکامل 
 معنی آوانگاری

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 چشمچشم        کنکاش چشمی tiya tiya تیهتیه   اسم + اسم= اسم
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 صفت= اسم+  ( اسم2

 (3)جدول 

 (صفت= اسم+  اسمسازی کامل محض )دوگان

 صوری ساختار
ساخت دوگان

 کامل محض
 معنی آوانگاری

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 تیکهتیکه      تیکهتیکه     qəɫ qəɫ قلقل    صفتاسم + اسم= 

 

 قید= اسم+ (اسم3

 (4)جدول 

 سازی کامل محض )اسم+ اسم= قید(دوگان

ساخت دوگان صوری ساختار

 کامل محض

ساخت دوگان معنی آوانگاری 

 معادل  فارسی

نفس زنان و با عجله نفس hanaf hanaf هنفهنف اسم+ اسم= قید

 دادنکاری انجام

- 

 

 ( صفت+صفت=صفت4

 (5)جدول 

 سازی کامل محض )صفت+صفت=صفت(دوگان

ساخت دوگان صوری ساختار

 کامل محض

ساخت دوگان معنی آوانگاری 

 معادل  فارسی

 ریزریز ریزریز hirda hirda هیردههیرده صفت+صفت=صفت    

 

 ( صفت+ صفت= قید5

 (6) جدول

 (قید =صفت+صفت) محض کامل سازیدوگان

 صوری ساختار
ساخت دوگان

 کامل محض
 معنی آوانگاری

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 بلندبلند بلندبلند bələŋ bələŋ بلنگبلنگ     صفت+ صفت= قید
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 ( قید + قید= قید6

 (7)جدول 

 سازی کامل محض )قید + قید= قید(دوگان

 صوری ساختار

 

ساخت دوگان

 کامل محض
 معنی آوانگاری

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 تندتند     سریع                      zi zi   زیزی    قید + قید= قید

 

 ( صوت + صوت= نام آوا7

 (8)جدول 

 )صوت + صوت= نام آوا( سازی کامل محضدوگان

 صوری ساختار
ساخت دوگان

 کامل محض

 آوانگاری

 
 معنی

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

نام صوت + صوت= 

 آوا

آوا، مربوط به دردهای نام lərip lərip لریپلریپ   

 دارضربان

 ذُقذُق       

  

 ( عدد + عدد = قید8

سازی کامل محض، ساختاری است که از سرانجام، آخرین صورت از ساختارهای صوری دوگان 

توجه  قابل ةآورد. نکترا پدید می قید ةساختی از مقولو دوگان شده استتکرار یک عدد تشکیل 

تواند به تعداد اعداد آن ساخت، این است که بسامد آن در یک زبان میدر مورد این نوع دوگان

برداری از آن، موجب تشکیل این زبان باشد، چراکه تکرار هر عددی، جهت هرگونه استفاده و بهره

نهایتبیدلیل احتمال جدول آماری، به رو، ازگنجاندن آن درگردد. از اینمی ساختنوع دوگان

 .(9آن صرف نظر شده است )جدول   بودن بسامد

 

 (9)جدول 

 (قیدسازی کامل محض )عدد + عدد = دوگان

 صوری ساختار
ساخت دوگان

 کامل محض
 معنی آوانگاری

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 پنجاه                      پنجاه                                            پنجاه            پنجاه            panǰâ panǰâ  پنجاپنجا   عدد + عدد= قید
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جداول  و در شدندآوری گویش لری دهلرانی جمع های کامل محض درساختجا، دوگانتا این

 یفارسساخت مخصوص، به تفکیک ساختارهای صوری همراه با آوانگاری، مفهوم فارسی و دوگان

ساخت. در ادامه، در قالب نمودارهای آماری به تجزیه و تحلیل این دوگانشدندها ارائه معادل آن

 شود. میها در گویش مورد مطالعة این پژوهش، پرداخته 

 

 های کامل محضساخت. تحلیل آماری دوگان1-1-1-4

به تفکیک ساختار صوری های کامل محض ساختدوگانفراوانی و درصد فراوانی  (10)در جدول 

، فراوانی استفاده و کاربرد شودمیجدول مشاهده این که در چناننشان داده شده است. هم هاآن

ترین میزان از بیش گویشاین  های کامل محض به لحاظ صوری، درساختدوگانانواع 

ها اهمیت آن قید( ترتیب داده شده تا میزان= صفت+ترین میزان )صفت)اسم+اسم= قید( تا کم

 .شوددر این گویش روشن 

 (10)جدول 

های کامل محض در گویش لری دهلرانی به تفکیک ساختدوگانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی 

 ساختار صوری 

 درصد فراوانی فراوانی ها ساختدوگان صوری ساختار

 %26.7 39 صفت= اسم  +اسم 

 %17.8 26 اسم= اسم  +اسم 

 %17.1 25 صفت= صفت  +صفت

 %13 19 آوانام= صوت  +صوت 

 %11 16 قید= اسم  +اسم 

 %8.9 13 قید= قید  +قید

 %5.5 8 قید= صفت  +صفت

 %100 146 مجموع

 

 سازی کامل افزوده. دوگان2-1-4

های کامل افزوده، ساخت، دوگانلری دهلرانیهای گویش ساختدر ادامة تحلیل صوری دوگان

شود و یک سازی کامل افزوده تکرار میدر دوگانپایه ( 1379. طبق نظر شقاقی )شوندمیتحلیل 
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های دستوری ممکن تکواژ .آیدتکواژ دستوری در بین پایه و جزء مکرر یا بعد از جزء مکرر می

گرفتن از الگوی شقاقی . با بهرهشوندآزاد یا مقید، به میان و یا پایان پایه افزوده  به صورتاست، 

جایگاه شود و بندی میسازی کامل افزوده، به دو نوع میانی و پایانی تقسیمدوگان (1)نمودار در 

. بدین صورت که هرگاه جزء دستوری استبندی مبنای این تقسیم ساختجزء دستوری در دوگان

قرار سازی کامل افزوده میانی و هرگاه بعد از جزء مکرر در بین پایه و جزء مکرر بیاید، دوگان

 افزوده پایانی نام دارد. سازی کاملگیرد، دوگان

 

 افزوده میانی کامل سازیدوگان. 1-2-1-4

ل سازی کامطورکه گفته شد، هرگاه جزء دستوری در بین پایه و جزء مکرر قرار گیرد، دوگانهمان

ی های کامل افزوده میانی گویش لرساختدوگان ،گیرد. در این بخشافزوده میانی شکل می

، [(â)]/ / اتفکیک نوع جزء دستوری میانی، شامل تکواژ میانیهایی، بهدهلرانی در قالب جدول

دستوری  ، تکواژ[(va ]/وَ/ )دستوری میانی  تکواژ(، [o)]/ / ُ، تکواژ میانی ([a]) // َ تکواژ میانی

 شود. میارائه  [(də]/دِ/ )دستوری میانی و تکواژ [(tȃ]/تا/ )میانی

 

 [(â)]افزوده با تکواژ میانی/ ا/  سازی کاملدوگان( 1

صورتی از  گیرد وقرار می [(â)] جزء مکرر، تکواژ میانی در برخی از موارد بین پایه و

 .(11ساخت کامل افزوده میانی نام دارد )جدول گیرد که دوگانساخت شکل میدوگان

 

 (11)جدول 

 [(â)]/ ا/ کامل افزوده با تکواژ میانی سازیدوگان

 جزء افزوده در ساختار

 ساختصوری دوگان
 معنی آوانگاری ساختدوگان

  فارسیساخت دوگان

 معادل

 -                پرنور،  نورانی        šəɫâšəɫ  شالشل       [(â)]/ ا/ تکواژ میانی 
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 ([a]/ َ/ )سازی کامل افزوده با تکواژ میانی( دوگان2

 یردگساخت شکل میصورتی از دوگان گیرد وقرار می/ َ/ مکرر، تکواژ میانیجزء  گاهی بین پایه و

 .(12ساخت کامل افزوده میانی نام دارد )جدول که دوگان

 

 (12) جدول

 ([a])/ َ/ سازی کامل افزوده با تکواژ میانیدوگان

جزء افزوده در 

صوری  ساختار

 ساختدوگان

 معنی آوانگاری ساختدوگان
ساخت دوگان

 فارسی  معادل

 کِرکِرُ            آوا(صدای خنده )نام qiqaqiq قیققیقَ ([a])/ َ/ تکواژ میانی

 

 ([o)]/ / ُسازی کامل افزوده با تکواژ میانی( دوگان3

 (13) جدول

 ([o)] // ُسازی کامل افزوده با تکواژ میانیدوگان

صوری  جزء افزوده در ساختار

 ساختدوگان
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 دورادور دورادور dirodir            دیردیرُ ([o)]/ / ُتکواژ میانی       

 

 ([va])/ وَ/ میانی دستوری افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 4

 (14) جدول

 ([va]) /وَ/ میانی دستوری افزوده با تکواژ سازی کاملدوگان

 ساختارجزء افزوده در 

 ساختصوری دوگان
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 /وَ/ میانی دستوری تکواژ

([va]) 

 روبرو         از روبرو، روبرو rivari وَریری
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 [(tȃ]/تا/ ) دستوری میانی افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 5

 (15) جدول

 [(tȃ]) /تا/دستوری میانی افزوده با تکواژ سازی کاملدوگان

 جزء افزوده در ساختار

 ساختصوری دوگان
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

/تا/ دستوری میانی تکواژ

([tȃ)] 

 doɥr tâ تا دردر

doɥr 
 دورا دور دورا دور، دورتادور

 

 [(də)]/د/  دستوری میانی افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 6

 (16) جدول

 ([də]/ )د/دستوری میانی افزوده با تکواژ سازی کاملدوگان

صوری  جزء افزوده در ساختار

 ساختدوگان
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 لبالب                  لبالب Lø də lø لودلو ([də]/ )د/دستوری میانی تکواژ

 

 یدرگویش لری دهلران های کامل افزودۀ میانیساختتحلیل آماری دوگان. 1-1-2-1-4

به تفکیک  افزوده میانی های کاملساختدوگانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی  (17)در جدول 

شود، توزیع فراوانی که در جدول مشاهده می. همچنانشودمینشان داده  هاصوری آن ساختار

ترین میزان، یعنی از بیشافزوده میانی به لحاظ صوری  های کاملساختدوگان انواع

 های دارایساختیعنی دوگان ترین میزان،تا کم (،[a]) // َ میانی های دارای تکواژساختدوگان

 .شودها در این گویش روشن تا میزان اهمیت آن اندمرتب شده ،[(tȃ]/تا/ )دستوری میانی تکواژ

 

 (17)جدول 

 صوری  به تفکیک ساختار افزوده میانی کاملهای ساختدوگانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی 

 درصد فراوانی
توزیع 

 فراوانی

جزء افزوده در ) ساختدوگانویژگی صوری 

 (ساختدوگان ساختار صوری

 ([a]) // َ میانی تکواژ 75 67.6%

 [(â)]/ / امیانی تکواژ 19 17.1%
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 درصد فراوانی
توزیع 

 فراوانی

جزء افزوده در ) ساختدوگانویژگی صوری 

 (ساختدوگان ساختار صوری

 [(va ]/و/ )دستوری میانی  تکواژ 8 7.2%

 ([o)]/ / ُمیانی  تکواژ 4 3.6%

 [(də]/د/ )دستوری میانی تکواژ 3 2.7%

 [(tȃ]/تا/ )دستوری میانی تکواژ 2 1.8%

 جمع 111 100%

 

 افزوده پایانی کامل سازیدوگان. 2-2-1-4

 کاملساخت )تکواژ( بعد از جزء مکرر قرار گیرد، دوگان ساخت، جزء دستوریهرگاه در یک دوگان

گویش لری  پایانیهای کامل افزوده ساختگیرد. در این بخش، دوگانافزوده پایانی شکل می

 ، تکواژ[(i)] /ی/ پایانی دستوری ها، شامل تکواژع آناتفکیک انو هایی، بهدهلرانی در قالب جدول

، تکواژ [(ak)] /َک /پایانی دستوری ، تکواژ([a]/ َ/ )پایانی تکواژدستوری، [(u)]/ و /دستوری پایانی

 پایانی دستوری ، تکواژ)های([(ana)] /َ نه /پایانی ، تکواژ دستوری[(ki)] /کی/پایانی دستوری

 اند. شده، ارائه [(ank)] /َنک /پایانی دستوری ، تکواژ)های([(anki)] /َنکی /

 

 [(i)] /ی/پایانی دستوری افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 1

قرار  ([i])/ ی/ پایانی دستوری سازی کامل، بعد از جزء مکرر، تکواژهای دوگاندر برخی از صورت

 .(18گیرد )جدول افزوده پایانی شکل می کاملساخت گیرد و از این طریق دوگانمی

 

 (18) جدول

 [(i)] /ی/ پایانی دستوری افزوده با تکواژ سازی کاملدوگان

ساختار جزء افزوده در 

 ساختدوگان صوری
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

                       /ی/ پایانی تکواژ دستوری

[(i)] 

 -                     لبه و حاشیه نامرتب     gop gopi گُپیگُپ
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 [(u)]/ و /پایانی دستوری افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 2

 (19) جدول

 [(u)]/ و /افزوده با تکواژ دستوری پایانی سازی کاملدوگان

ساختار جزء افزوده در 

 ساختدوگان صوری
 معنی آوانگاری ساختدوگان

  فارسیساخت دوگان

 معادل

/ و/تکواژ دستوری پایانی

[(u)]  

 -              کزخورده kəz kəzu کزکزو

 

 ([a])پایانی/ َ/  دستوری افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 3

 (20) جدول

 ([a]) // َپایانی  دستوری افزوده با تکواژ سازی کاملدوگان

ساختار جزء افزوده در 

 ساختدوگان صوری
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 جغجغه           جغجغه zəȓ zəȓa زرهزر  ([a]) // َپایانی  دستوری تکواژ

 

 [(ak)] /کَ  /پایانی دستوری افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 4

 (21) جدول

 [(ak)] /َ ک /پایانی دستوری افزوده با تکواژ سازی کاملدوگان

 ساختار صوریجزء افزوده در 

 ساختدوگان

ساخت دوگان معنی آوانگاری ساختدوگان

 معادل  فارسی

 -              چسبناک     dis disak دیسکدیس [(ak)] /َ ک /تکواژ دستوری پایانی

 

 [(ki)] /کی/ پایانی دستوری افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 5

 (22) جدول

 [(ki)] /کی/پایانی افزوده با تکواژ دستوری سازی کاملدوگان

ساختار جزء افزوده در 

 ساختدوگان صوری

ساخت دوگان معنی آوانگاری ساختدوگان

 معادل  فارسی

 /یک/تکواژ دستوری پایانی

[(ki)] 

   - داغ            sør sørki سورسورکی
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 [(ana)] /َ نه /پایانی  دستوری افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 6

 (23) جدول

 [(ana)] /َ نه /پایانی دستوری تکواژ)های( با افزوده سازی کاملدوگان

صوریِ  افزوده در ساختارجزء 

 ساختِدوگان
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 -           بدن شل و وارفته dəɫ dəɫana دلنهدل [(ana)] /َ نه /پایانی  دستوری تکواژ

 

 [(anki)] /َ نکی / پایانی دستوری افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 7

 (24) جدول

 [(anki)] /َ نکی /پایانی دستوری افزوده با تکواژ)ها( سازی کاملدوگان

 ساختار صوریجزء افزوده در 

 ساختدوگان

  فارسیساخت دوگان معنی آوانگاری ساختدوگان

 معادل

 /َ نکی /پایانی دستوری تکواژ)ها(

[(anki)] 

 pəȓ پرنکیپر

pəȓanki 
 بپربپر               ربپبپر

 

 [(anak)] /نک /َپایانی  دستوری افزوده با تکواژ کامل سازیدوگان( 8

، بعد از جزء [(anak)] /نک /َپایانی دستوری تکواژ افزوده، کامل سازیدوگاندر آخرین صورت 

د شوافزوده پایانی می کاملساخت گیری دوگانگیرد و موجب شکلساخت قرار میمکررِ دوگان

 .(25 )جدول

 

 (25) جدول

 [(anak)] /نک /َدستوری پایانی افزوده با تکواژ)ها( سازی کاملدوگان

ساختار جزء افزوده در 

 ساختدوگان صوری
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

َ /تکواژ)ها( دستوری پایانی

 [(anak)] /نک

 dis دیسنکدیس

disanak 
چیزی که مثل کنه به 

 چیزی دیگر بچسبد

          - 
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 در گویش لری دهلرانی افزوده پایانی کاملهای ساختدوگانتحلیل آماری . 1-2-2-1-4

افزوده پایانی به تفکیک  کاملهای ساختدوگانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی  (26)در جدول 

های ساختدوگانارائه شده است. در این جدول فراوانی استفاده وکاربرد انواع  هاصوری آن ویژگی

تا  /ی/ترین میزان )تکواژ دستوری پایانی افزودة از بیش به لحاظ صوری افزوده پایانی کامل

ها در این تا میزان اهمیت آن اندمرتب شده /َنکی /ترین میزان )تکواژ دستوری پایانی افزودة کم

 .شودگویش روشن 

 

 (26)جدول 

 افزوده پایانی به تفکیک ساختار صوری  کاملهای ختسادوگانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی 

جزء افزوده در ) ساختدوگانساختار صوری  توزیع فراوانی درصد فراوانی

 (ساختدوگان ساختار صوری

 [(i)] /ی/ پایانی تکواژ دستوری 36 31.9%

  [(u)]/ و /تکواژ دستوری پایانی 29 25.7%

 ([a]) // َپایانی  دستوری تکواژ 19 16.8%

 [(ak)] /َک /تکواژ دستوری پایانی 17 15.0%

 [(ki)] /کی/تکواژ دستوری پایانی 5 4.4%

 [(anak)] /نک /َتکواژ دستوری پایانی 3 2.7%

 [(ana)] /َ نه /پایانی  دستوری  )های(تکواژ 2 1.8%

 [(anki)] /َ نکی /پایانی دستوری تکواژ 2 1.8%

 مجموع 113 100%

 

 سازی ناقصدوگان. 2-4

و به قبل یا بعد از پایة  کندمی ساخت تغییرواژة دوگان ةسازی ناقص، قسمتی از پایدر دوگان

، شوده ساخت اضاف. هرگاه صورت تغییریافتة پایه به قبل از پایة دوگانشودمی ساخت اضافهدوگان

اضافه  ساختاز پایة دوگانهرگاه صورت تغییریافتة پایه به بعد  پیشوندی و سازی ناقصدوگان
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گونة  به دو سازی ناقصگیرد. بنابراین دوگانشکل می سازی ناقص پسوندی، دوگانشود

 . شودمیپسوندی تقسیم  ناقص سازیدوگان پیشوندی و سازی ناقصدوگان

 سازی ناقص پیشوندی. دوگان1-2-4

 ساختاز پایه واژة دوگانپیشوندی قسمتی  سازی ناقصکه گفته شد، در دوگانهمانطور

 در این فرایند .شودمیساخت اضافه و به عنوان جزء مکرر به قبل از پایة دوگان کندمیتغییر 

ی در گویش لر دارای بار معنایی تهی است.و  گیردصورت ناقص قبل از پایه قرار میجزء مکرر به

 جزء در واکه عبارتند از حذفد که نپیشوندی وجود دار سازی ناقصدهلرانی دو حالت از دوگان

 د.نشوشرح داده می. این دو حالت در ادامه پایه به همخوان پایانیواکة  مکرر  و تبدیل

 جزء مکرر در واکه ( حذف1

و شکل تغییریافتة  شودمیساخت، حذف های پایة دوگانیکی از واکه ،سازیدر صورتی از دوگان

 . (27)جدول  شودمی اضافه ساختدوگان پایة از قبل عنوان جزء مکرر، بهبه پایه

 

 (27)جدول 

 مکرر( سازی ناقص پیشوندی )حذف واکه در جزءدوگان

 ساختار صوریویژگی 

 ساختدوگان
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 هقهق     هقهق          sik sika سیکهسیک مکرر حذف واکه در جزء

 

 پایه به همخوان پایانیواکة  ( تبدیل2

 و شودمی همخوان تبدیل ساخت، بهسازی، واکة پایانی پایة دوگاندر صورت دیگری از دوگان

 .(28ول )جد شودمی اضافه ساختدوگان پایة از قبل عنوان جزء مکرر بهبه شکل تغییریافتة پایه

 

 (28)جدول 

 همخوان به پایه/ اصلی جزء پایانی واکة ناقص پیشوندی؛ تبدیل سازیدوگان

 ساختار صوریویژگی 

 ساختدوگان
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

 -            نای، توان         jəkə jo جوجک وانهمخ به پایه پایانی واکة تبدیل
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 های ناقص پیشوندی در گویش لری دهلرانیساخت. تحلیل آماری دوگان3-2-1-1

به  (،28)و  (27) هایجدولهای ناقص پیشوندی درگویش لری دهلرانی، در قالب ساختدوگان

معادل  فارسیساخت ها، همراه با آوانگاری، مفهوم فارسی و دوگانهای صوری آنتفکیک ویژگی

های ناقص ساختدوگانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی  سپس،. شدها بررسی ساختاین دوگان

شود، مشاهده می (29)که در جدول ، ارائه شد. همچنانهاصوری آن پیشوندی به تفکیک ویژگی

ترین فراوانی دارای کم مکرر حذف واکه در جزءترین و بیش همخوان به پایه پایانی واکة تبدیل

 .است

 

 (29) لجدو

 صوری  های ناقص پیشوندی به تفکیک ویژگیساختدوگانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی 

 ساختدوگانویژگی صوری  توزیع فراوانی درصد فراوانی

 همخوان به پایه پایانی واکة تبدیل 3 60%

 مکرر حذف واکه در جزء 2 40%

 جمع 5 100%

 

 سازی ناقص پسوندی. دوگان2-2-4

ء و به عنوان جز کندمی ساخت تغییرواژة دوگان ةسازی ناقص پسوندی، قسمتی از پایدوگان در

ذف )ح صورت ناقص جزء مکرر به در این فرایند .شودساخت اضافه میمکرر به بعد از پایة دوگان

دی به پسون سازی ناقصدوگان دارای بار معنایی تهی است. و گیردیا تغییر(، بعد از پایه قرار می

تغییر همخوان آغازی جزء مکرر، تغییر همخوان پایانی  چهار صورت حذف همخوان در جزء مکرر،

 گیرد.در جزء مکرر شکل می در جزء مکرر، تغییر واکه

 ( حذف همخوان در جزء  مکرر1

های پایة واژة دوگانسازی ناقص پسوندی، این است که یکی از همخوانهای دوگانیکی از گونه

)جدول  شودمیساخت، اضافه د از پایة دوگانو به عنوان جزء مکرر به بع شودمیساخت، حذف 

30.) 
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 (30)جدول 

 ناقص پسوندی )حذف همخوان در جزء  مکرر( سازیدوگان

 ساختار صوریویژگی 

 ساختدوگان

ساخت دوگان معنی آوانگاری ساختدوگان

 معادل  فارسی

حذف همخوان در جزء  

 مکرر

صدای چکیدن قطره tøɫək tak تَکتلُک  

درشت  های نسبتاً

 آوا()نام

 چِکچِک         

 

 مکرر همخوان آغازی جزء( تغییر 2

ساخت تغییر آغازی پایة واژة دوگان سازی ناقص پسوندی، همخوانای دیگر از دوگاندر گونه

 (31) در جدول .شودمیاضافه  ساختبه بعد از پایة دوگان و به عنوان جزء مکرر کندمی

گویش لری دهلرانی با  در، (مکرر جزء آغازی همخوان تغییر) پسوندی ناقص هایساختدوگان

قابل توجه در  ة. نکتشودمیها ارائه معادل آن  فارسیساخت آوانگاری، معنای فارسی و دوگان

 هایی مانندساختدوگاندر قالب بتوان ممکن است ساخت این است که مورد این نوع دوگان

مکرر به همخوان  جزء آغازی همخوان تغییر به صورت... که و مکهمباس، سکهمتاب، لباسکتاب

در این صورت، با بسامدی  .نهایت واژه را تشکیل دادطور بالقوه بیه ، بشوندمیتشکیل  ()/م/

که بسامد آن در یک زبان  طوریه ب، شویممیساخت در زبان مواجه نامحدود از این نوع دوگان

های مصطلح آن در ساخترو، تنها دوگانواژهای آن زبان باشد. از اینتواند به تعداد اغلب می

 شود. مینظر های نامأنوس صرفگنجاندن مصداق و از شوندمیارائه  گویش لری دهلرانی

 

 (31)جدول 

 ناقص پسوندی )تغییر همخوان آغازی جزء مکرر( سازیدوگان

 ساختار صوریویژگی 

 ساختدوگان
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

 معادل  فارسی

تغییر همخوان آغازی جزء  

 مکرر

 ماغرالغر         الغر            laȓpaȓ لرپر
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 در جزء  مکرر ( تغییر واکه3

ساخت جزء مکرر واژة دوگان در ناقص پسوندی، تغییر واکهسازی در برخی از ساختارهای دوگان

گویش لری دهلرانی، با آوانگاری،  در، (تغییر واکه در جزء  مکرر)این فرایند  دهد. مصادیقرخ می

. تغییر واکه در شودمیارائه  (32)ها، در جدول معادل آن فارسیساخت معنای فارسی و دوگان

ə← [ َ // [(a ،)] [،[(a)]/ َ/ ← [(i)] /ی/  گیرد که عبارتند از:شکل می صورت 12جزء  مکرر به 

[Ø] ← َ // ([a]) ،َ // ([a]) ←[Ø] ،َ // ([a]) ← / و /[(u)]، ا // ([â])←  / و /[(u)]، [u] 

←َ // ([a]) ،ُ / /[(o] )← َ // ([a]) ،←[ê]َ // ([a]) ، /ی/ [(i)] ← ا// ([â]) ،َ // ([a]) ← / /ُ 

[(o)] ،[Ø] ←ا// ([â]). 

 

 (32)جدول 

 در جزء  مکرر( ناقص پسوندی )تغییر واکه سازیدوگان

ساخت دوگان ساختار صوریویژگی 

 در جزء  مکرر( )تغییر واکه
 معنی آوانگاری ساختدوگان

ساخت دوگان

  فارسی

 معادل

 نم نم نم نم باران rif raf رَفریف ([a]) // َ ← [(i)] /ی/  

 [ə]  ← َ // ([a])  فَچفچ fəč fač پچپچ پچ پچ کردن 

 [Ø] ←َ // ([a])  سَقسق søq saq آوا(صدای سرفه )نام - 

َ // ([a]) ← [Ø]  دنگدَنگ daŋ døŋ مبرخبر مبرخبر 

َ // ([a]) ← / و /[(u)]  لوقلق laq luq لق و لوق لق 

دوالدوال وخمیده راه  kup kap کَپکوپ      ([a]) // َ← [(u)]/ و / 

 رفتن افراد پیر

- 

(/ /ُ [(o)] ← َ // ([a])) قَرچقُرچ qorč qarč  صدای جویدن پارچه

 و مانند آن با دندان

 قروچقروچ

[ê ]← َ // ([a]) جقجیق ǰêq ǰaq  صدای راه رفتن با

کفشی که داخلش 

 آب باشد.

- 

های پیش صفت دندان fiš fâš فاشفیش ([â]) //ا ← [(i)] /ی/ 

 باز و نامرتب

- 

 َ // ([a]) ← / /ُ [(o)] قُتقل qəɫ qot نصف و نیمه - 

 [Ø] ←  [( /ا/â)]  لوال løw lâ کمرکش کوه - 
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 های ناقص پسوندی در گویش لری دهلرانیساخت. تحلیل آماری دوگان1-2-2-4

غییرات تهای ناقص پسوندی به تفکیک ساختدوگاندر این بخش، توزیع فراوانی و درصد فراوانی 

در  ایانواع تغییر واکه فراوانیتوزیع   (33). در جدول شودمیدر جزء مکرر ارائه  ایصوری واکه

ترین میزان ترین میزان تا کماز بیش لری دهلرانیگویش  های ناقص پسوندی، درساختدوگان

 اند. مرتب شده

 

 (33)جدول 

 های ناقص پسوندیساختدوگان در ایتغییرات صوری واکه فراوانیتوزیع فراوانی و درصد 

 ساختدوگان  ساختار صوریویژگی 

 در جزء  مکرر( )تغییر واکه
 درصد فراوانی توزیع فراوانی

[ə ]← ( /َ /[a]) 30 31.3% 

 21 21.9% ([a]/ َ/ ) ←( [i]/ )ی/ 

 14 14.5% ([a]/ َ/ ) ←[ u/ ]و/ 

[Ø ]← ( /َ /[a]) 12 12.5% 

( /ُ /[o] )← ( /َ /[a]) 7 7.3% 

/ ( /َ[a] )←  /و[ /u] 5 5.3% 

 2 2.0% [u/ ]و/  ←( [â])/ ا /

[ê ]← ( /َ /[a]) 1 1.0% 

( /َ /[a])← [Ø] 1 1.0% 

 1 1.0% ([â]/ )ا/ ←( [i]/ )ی/ 

( /َ /[a] )← ( /ُ /[o]) 1 1.0% 

[Ø ]← /ا( /[â]) 1 1.0% 

 %100 96 مجموع

 

های ناقص ساخت، در روند تشکیل دوگانشودمیمشاهده ( 33)گونه که در جدول همان

( با تقریباً ([a]/ َ/ ) ←[ ə]ای )ترین نوع تغییر در جزء مکرر، مربوط به تغییر واکهپسوندی، بیش

/ ی/ ، [Ø]←([a]/ َ/ )، ([a]/ َ/ ) ←[ ê] ایترین نوع تغییر، مربوط به تغییر واکهو کم 31%

([i] )← /ا( /[â]) ،( /َ /[a] )← ( /ُ /[o])  و[Ø ]← /ا( /[â])  است %1هرکدام. 



 طاهره افشار ها درگویش لری دهلرانی ساختبررسی صوری دوگان  52

 55 – 29شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

های ناقص پسوندی ساختبه مقایسة میزان کاربرد دوگان (34)در ادامه، در قالب جدول 

 شود. درگویش لری دهلرانی پرداخته می

 

 (34)جدول 

  های ناقص پسوندیساختدوگان ساختار صوریانواع  فراوانیتوزیع فراوانی و درصد 

ساخت ناقص دوگان یساختار صور

 یپسوند

 یفراوان درصد یفراوان عیتوز

 %64.8 96 مکرر جزء در واکه تغییر

 %33.7 50 مکرر همخوان آغازی جزء تغییر

 %1.3 2 جزء مکرر در همخوان حذف

 %100 148 مجموع

 

جزء مکرر هستند،  در واکه هایی که دارای ویژگی تغییرساختدوگان (34)با توجه به جدول 

 2مکرر هستند، با  جزء  در همخوان ویژگی حذفهایی که دارای ساختمورد، و دوگان 96با 

باشند. در جدول ترین فراوانی در گویش لری دهلرانی میترین و کمترتیب دارای بیشمورد، به

توزیع فراوانی و درصد های ناقص پیشوندی و پسوندی، از نظر ساختطور کلی دوگانه ، ب35

ناقص پسوندی های ساخت، دوگانشودمیهده که در جدول مشاهمچنان اند.فراوانی، مقایسه شده

ترین فراوانی در گویش لری های ناقص، دارای بیشساختدرصد از کل دوگان 96با بیش از 

 .هستند دهلرانی

 

  (35)جدول 

 گویش لری  دهلرانی  های ناقص، درساختدوگان فراوانیمقایسة 

 درصد فراوانی توزیع فراوانی  ناقص ساختدوگان

 %3.2 5 ناقص پیشوندیساخت دوگان

 %96.7 148 ناقص پسوندیساخت دوگان

 %100 153 مجموع
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 های گویش لری دهلرانی از بُعد صوریساخت. تحلیل آماری کلی از دوگان3-4

فراوانی  (36)شود. در جدول بندی بخش تجزیه و تحلیل پژوهش پرداخته میجا، به جمعدر این

ها های صوری جهت مقایسه فراوانی آنهای گویش لری دهلرانی بر مبنای ویژگیساختدوگان

 %28.2های ناقص پسوندی با اختصاص ساخت. در این جدول، دوگاناندشدهدر نمایی کلی ارائه 

ب بیشترتیداده، به 523از مجموع  %0.95های ناقص پیشوندی با اختصاص تنها ساختو دوگان

 دارند. ترین کاربرد )فراوانی( را در این گویش ترین و کم

 

 (36) جدول

 ها از بعد صوری در گویش لری دهلرانی در نمایی کلیساختجدول مقایسة آماری کاربرد دوگان

 ردیف ساختنوع دوگان فراوانی درصد فراوانی

 1 های ناقص پسوندیساختدوگان 148 28.2%

 2 های کامل محضساختدوگان 146 27.9%

 3 های کامل افزوده پایانیساختدوگان 113 21.6%

 4 های کامل افزوده میانیساختدوگان 111 21.2%

 6 های ناقص پیشوندیساختدوگان 5 %.0.95

 مجموع 523 100%

 

 گیری. نتیجه5

گیری از پیکرة با بهرهگیری کامل و روشن از پژوهش، ، یک نتیجهشودمیدر این بخش، سعی 

دست آید. در این پژوهش،  های گویش لری دهلرانی، بهساختتجزیه و تحلیل آماری از دوگان

ا، هساختبندی شقاقی از دوگانمذکور از بُعد صوری بر مبنای تقسیم گویشهای ساختدوگان

ا با هساختدوگان های معنائی اینهای صوری و ویژگیو با انطباق ساختار، ویژگی دنشدبررسی 

ساخت در جهت که این گویش از انواع دوگان شدهای گوناگون مشخص ها و شاهد مثالتئوری

دوگان»دهد تجزیه و تحلیل آماری نشان می کند.ترشدن ارتباط کالمی استفاده میهرچه غنی

های ناقص ساختدوگان»و  %28مورد برابر با تقریباً  148با فراوانی  «های ناقص پسوندیساخت

ها در حوزة تحلیل صوری به ساختکل دوگان %1مورد برابر با تقریباً  5با فراوانی  «پیشوندی
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تر، اگر بندی کلی. در یک تقسیماین گویش را دارندترین میزان کاربرد در ترین و کمترتیب بیش

های ساختم، دوگانهای کامل و ناقص قرار بدهیساختها را در دستة دوگانساختتمامی دوگان

 .دارند لری دهلرانیدر گویش را درصد، بیشترین استفاده )فراوانی(  74کامل، با سهمی بیش از 
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The Study of the Formal Structure of Reduplication 

in the Lori Dehlorani Dialect 
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Abstract  

In this research, the formal structure of dual constructions in the Lori 

Dehlorani dialect was examined by using Shaghaghi’s (1379) division 

of the reduplication process. Formal classification, following 

Shaghaghi’s division of the reduplication process, includes complete 

and incomplete reduplication and their types, completed mere 

reduplication, completed added reduplication, and then incomplete 

prefix reduplication and incomplete suffix reduplication. First, the dual 

constructions of the Lori Dehlorani dialect, which numbered 523 cases, 

were presented in separate tables and their frequency was determined. 

Then, the collected information was analyzed to examine the structure 

of dual construction in the dialect of Lori Dehlorani as one of the 

dialects of southwestern Iran. The results showed that the Lori 

Dehlorani dialect uses a variety of structures classified in the Shaghaghi 

classification to produce dual constructed words, and dual structures in 

this dialect are iconic construction, but their frequency is not the same. 

Thus, “dual suffix structures” with a frequency of 148 (%28) and “dual 

prefix structures” with a frequency of 5 cases (%1) of the total duality 

structures in the field of formal analysis, respectively, are the highest 

and lowest applications in the mentioned dialect.  

 

Keywords: Reduplication, Base, Reduplicant, Formal Structure, Lori-

Dehlorani Dialect 
 

 


