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چکیده

هدف از مقالة حاضر ،بررسی نامآواهای رایج در گووی

دتستوسانی

و ارائة طبقهبندی نتبساً جامعی از آنها ،بوا الوووگیری از بررسویهوای
موجود در این زمینه اسوت ژوهوه

ژوی

رو ژهوهشوی تویوی ی و

دادهبنیاد است :تویی ی از آن جهت که میکوتیم تا نمایی کلی از
نامآواهای گوی
ژهوه

مورد بحث ارائه دهیم ،و دادهبنیاد از آن منظر کوه

بر ژایة دادههای واقعی تکل گرفسه است روش گوردآوری

دادههووا بووهیووورم میوودانی اسووت؛ بووا ایوون حووان نوارنووده بووهمنظووور

راسسیآزمایی دادهها گاه از تم زبانی خود نیز بهره گرفسوه اسوت در
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این مقالوه از دو رویکورد سواخساری و معنوایی بوهمنظوور طبقوهبنودی

نامآواها اسس اده تده و در هر رویکرد ،دسسهبندیهای مخسل ی ارائوه
گردیده است که برآیند این طبقهبنودیهوا ،تبیوین قاهودهمنودیهوای

مخسل ی از این هنایر میباتد

واژه های کلیدی :آوا ،تقلیود یودا ،نمواژردازی آوایوی ،نوامآوا،
نمادآوا
 .1مقدمه

ژیشینة بررسیهای زبانتناخسی در باب رابطة آوا و معنای واژههوا بوه یونوان و بوه دو جریوان
فکری همده در بین فیلتوفان طبیعتگرا یا طبیعیوون و قراردادیوون برمویگوردد بور اسوا

اهسقاد طبیعیون ،رابطة میان ل ظ و معنا رابطهای ذاتی و طبیعی است و چنوان کوه برمویآیود،

اسسدالن آنان همدتاً بر ژایة حضور واژههای «نامآوا» 1در زبان اسسوار اسوت بور خواف ایون
گروه ،قراردادیون معنا را حایل قرارداد و سنت ،و به سخن دیور ،حایل ژیوند قوراردادی

اجسماهی در میان سخنوویان زبانی خاص میدانند گروه اخیور اهمیوت چنودانی بورای نوام-
آواها قائل نیتسند و مهمتر آن که ،به باور ایشان ،حسی رابطة آوا و معنوای ایون قبیول واژههوا
که طبیعی است ،از زبانی به زبان دیوور اابوت نمویمانود و قوراردادی یوا دلبخوواهی اسوت
اولمان )81-82 :1964( 2در حمایت از دیدگاه اخیر ،اسسدالنهایی چند را برمیتمارد:

 1چنانچه رابطة نام (آوا) و معنوا الزم و ضوروری بوود ،آواهوای یکتوان هموواره
معنایی یکتان داتسند و برهکس ،معنای واحدی نیز بهوسیلة آواهوایی یکتوان
انویخسه یا القا میگردید؛
 2در یورم ضروری بودن رابطة نام و معنا ،ایون دو هنصور هور دو بودون ترییور
باقی میماندند؛
 3زبانهای مخسلف واژههای مس اوتی را برای تیئی واحد به کار میگیرند
onomatopoeia
Ulmann
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بر این اسا  ،بهطورکلی ،ژدیدة نمادآوایی ژدیدهای فرهنگمقید است و هنایر نوامآوا

یا تقلیدی در زبانهای نامرتبط مس اوم هتسند (ری )4064 :1994 ،1این رابطوه بوه گونوهای
است که گوی های مخسلف یک زبان نیز کموابی

دارای نوامآواهوای مس واوتی نتوبت بوه

گونة معیار زبان هتسند در این راسسا ،مقالة حاضر با هدف بررسی آواهای تقلیدی رایوج در
گوی

دتستسانی ،از مجموهة گوی های همده در اسسان بوتهر ،و ارائوة طبقوهبنودی نتوبساً

جامعی از آنها ،با الووگیری از بررسیهای موجود در این زمینه ،گرد آموده اسوت گووی
دتستوسانی ،بووههمووراه گوووی هوای دیوووری ماننوود گوووی

بوتوهری ،دتووسی ،تنوتووسانی یووا

تنوتیری ،دیری ،و کنوانی و جموی ،ازجملوه گووی هوای همودة اسوسان بوتوهر بوه تومار
می روند این گوی

در تهرسسان دتستوسان تکلوم مویتوود تهرسوسان دتستوسان در تورق

اسسان بوتهر واقع است و از جنوب به تهرسسان تنوتوسان ،از غورب بوه تهرسوسان بوتوهر از
تمان به تهرسسان گناوه و در مشرق به اسسان فار

منسهی مویتوود تهرسوسان دتستوسان از

نظر جمعیت و متاحت بزرگترین تهرسسان اسسان بوتهر مویباتود ایون تهرسوسان حودود
 310000ن ر جمعیت دارد و وسعت آن  371/6کیلومسر مربع است لهجة دتستسانی به لهجوة
لری بتیار نزدیک است ،که این امر به دلیل همتایوی دتستسان با مردموان لور کهولیویوه و
بویر احمدی میباتد اگرچه گوی

مردم دتستسان حاوی تعدادی واژههای لری اسوت اموا

در حقیقت گونهای از زبان فارسی است که با لهجة محلی و آمیزهای از گووی هوای موردم
فار  ،خوزسسان ،کرمان و خراسان و در هم آمیخسه است
ژووهوه

ژووی رو ژهوهشووی تویووی ی و دادهبنیوواد اسووت :تویووی ی از آن جهووت کووه

میکوتیم تا نمایی کلی از نامآواهای گوی
که ژهوه

حاضر بر اسا

مورد بحث ارائه کنیم ،و دادهبنیواد از آن نظور

دادههوای واقعویِ گوردآوریتوده از گویشووران ایون گووی

تدوین تده است روش گردآوری دادهها بهیورم میدانی است؛ با این حوان ،گواه از توم
زبانی یکی از نویتندگان این مقاله (نویتندة متئون مکاتبام) نیز بوهمنظوور راسوسیآزموایی
دادهها بهره گرفسه تده است

Reay
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 .2پیشینة تحقیق

1

در آاووار برجتووسة زبووانتناسووان خووارجی ازجملووه یتسرسوون ( ،)1969اولمووان ( ،)1969ری

( )1994و نیز هینسون 2و بولینور ،3رابطة طبیعی آوا و معنا ،نمادژردازی آوایوی 4نوام گرفسوه و
بهنوبة خود به زیرتاخههایی چند تقتیم تده اسوت کوه نوامآوا (ماننود واژة «تُرتُور» کوه بوه
یدای برخورد آب با سنگ داللت میکند) نیز یکی از تقتیمبندیهای فرهی آن به تومار
میرود (برای اطاهام بیشسر در زمینة نمادژردازی آوایوی در زبوان فارسوی ،نوواه کنیود بوه
وهابیان )1383 ،این در حالی است که در آاار بتیار انود

ژهوهشووران داخلوی در زمینوة

نمادژردازی آوایی چنین تقتیمبندیای مورد اغماض قرار گرفسه است بورای مثوان ،کامیوار
( )1375هر نوع رابطة طبیعی میان ل وظ و معنوای واژههوا را نوامآوا بوه تومار آورده اسوت و
محدود کردن نامآواها به واژههای تقلیدی از یداهای طبیعوی بوهوسویلة فرهنوگنویتوان را
نادرست قلمداد میکند به تعبیری دیور ،وی واژههایی را که رابطة ل ظ و معنوا در آنهوا بوه
نوهی ذاتی و طبیعی است ،اهم از واژههای نمادآوا (واژههایی که در آنها آواهای نمادین به
کار رفسه است ،مانند آوای [ ]lکه بیانور م هوم «نرمی» در فارسی است؛ ماننود واژة «مایوم،
لطیف» ،و یا آوای [ ]xکه القاکننده م هوم «زبری و غیرهموار بودن» در فارسی است؛ ماننود
واژة «خشک ،خشن ،خار و خاتا ») و نیز اسامی یوم را در زمورة نوامآواهوا قورار داده،
توییف و طبقهبندی جامعی از آنها ارائه نموده است رسولی آبیز در ژایاننامة خوود کوه بوه
بررسی نمادآوایی یا نمادینوی ایوام در فارسی ژرداخسه است ،بهخوبی به این متئله اتاره
نموده است« :رابطهای از این نوع بین آوا و معنا با آنچه در مورد ژدیدة نامآوایی گ سه توده
است و میدانیم ،یکتان نیتت [

] نموادآوا از یوک سوو م هوومی انسزاهویتور و در واقوع

مبهمتر نتبت به نامآوا داراست و از سوی دیوور ،بورخاف نوامآوا کوه بوهیوورم واژه یوا
تکواژ تعریف میتود ،نمادآوا در قالب یک یا چند واکه یا همخوان و حسی ویهگی آوایی
خاص تعریفژذیر میگردد» (رسولی آبیز)8-9 :1386 ،
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بر این اسا  ،در این مخسصر به ژیروی از رویکورد معموون بوه ایون موضووع بوه بررسوی
نامآواها ژرداخسه تده و آنها را در زمرة گروه کلیتر نمادژردازی آوایی یا آوانمادی موورد
بررسی قرار خواهیم داد همان گونه که ژی تر نیز ذکر گردید ،ژیشوینة مطالعواتی در زمینوة
نامآواها در زبان فارسی و بهویهه در مورد گوی های رایج در ایران بتویار نواچیز و انود
است و بهجز چند اار در زمینة نمادآوایی در فارسی ،بررسی ویههای در این حووزه یوورم
نسذیرفسه است نکسة قابل توجه در این مورد آن است که بیشسر آاار موجوود در موورد رابطوة
آوا و معنووا در زبووان فارسووی ،از منظوور ادبیووام و بووا دیوودگاهی ادبووی یووورم گرفسووه و از
ژهوه های زبانتناخسی یِرف به دور است بااینحان ،آنچه در ایون مقالوه موورد بررسوی
قرار خواهد گرفت ،اسمهای یوم یا نامآواهای رایج در گوی

دتستسانی است که ژوی

از این به آن ژرداخسه نشده است
 .3مبانی نظری

بهطورکلی رابطة ذاتی یا طبیعی میان آوا و معنا یا یوم و چیزهای موجود در جهان خوار
را به نمادژردازی آوایی یا نموادینوی ایووام تعبیور مویکننود اگرچوه نموادژردازی آوایوی
ژدیدهای زبانی محتوب میتود ،با این وجود نتبت و میزان واقعی واژههایی کوه از طریو
هنایر آوانماد در زبان بیان مویتووند ،مشوخن نیتوت برخوی ،ازجملوه سوسوور ،زبوان را
همدتاً حایل قرارداد دانتسه و نمادینوی ایوام را بخ

ناچیزی از آن مویداننود ایون در

حالی است که برخی دیوور ،زبوان را ماهیسواً آوانمواد قلموداد کورده ،رابطوة آوا و م هووم را
رابطهای دائماً یکتان میدانند (ری )4064 :1994 ،هلویرغوم ایون حقیقوت ،ایووالً ژدیودة
نمادژردازی آوایی ژدیدهای فرهنگمقید است بوه تعبیوری دیوور ،ژدیودة موورد ویوف از
فرهنوی به فرهنگ دیور مس اوم بوده از مرز زبانهای غیرمرتبط فراتر نمیرود (همان)
آنچنوان کووه ژووی

از ایوون ذکور توود ،برحتوب دیوودگاه اکثریووت زبووانتناسووان ،رابطووة

نمادژردازی آوایی ،رابطهای کلی است که خود به زیرتواخههوایی چنود قابولتقتویم اسوت
(ری4067-4070 :1994 ،؛ هینسون و بولینور)111-113 :2003 ،؛ ازجملوه :نوامآوا ،آوانمواد
(انستاب ویهگی معنایی به واحدهای آوایی همخوانی و واکهای) ،توییفهوای غیرکاموی
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(تأایر رفسار بر گ سار؛ مانند تأایر هجله بر تتریع در گ سوار) ،آهنوگ (القوای معنوا بوهواسوطة

ترییر در آهنگ کام) ،حالت بدن( 1القای معنا از طری ترییر در حالت اجوزای بودن؛ ماننود
باال رفسن ابروها و باز تدن دهان در هنووام ادای کلموام و هبوارام تعجبوی) ،نموادژردازی
جتمی (القای معنی بهواسطة خصوییام فیزیکی اتخاص مانند جنتویت و سون؛ ماننود بوم
بودن یدای مردان در مقابل زیر بودن یودای زنوان) و غیوره از انوواع روابوط نموادژردازی
مذکور ،آنچه در این ژهوه

مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،رابطة نامآوا است

در مقالة حاضر از دو رویکورد هموده بوه مطالعوة هنایور نوامآوایوی موجوود در گووی
دتستسانی ژرداخسه خواهد تد :رویکرد ساخساری و رویکرد معنایی در رویکورد سواخساری،
نامآواهای مورد بحث بهلحاظ اجزای تشکیلدهنده آنها در دسوسههوای تکوی ،دوتوایی ،سوه
تایی و بیشسر قرار میگیرند هاوهبراین ،هنایر نامآوای تکی نیوز بوهنوبوة خوود و بوهلحواظ
هجاهای سازندة آنها در دسسهبندیهایی مخسلف واقع خواهند تد نامآواهوای ایون گووی
بهلحاظ یکی دیور از ویهگیهای مشسر

خود تحت هنوان تکرار یدا 2نیز در دسوسههوای

مخسل ی چون نامآواهای تکراری ،نامآواهای حایل از جابهجایی واکهها ،هنایر حایل از
جابهجایی همخوانها و نیز گروهی دیور که دربردارنودة خصویویام مسموایزی در مقایتوه
با سه گروه اخیر میباتوند ،تقتویم خواهنود تود هواوهبورایون ،در تقتویمبنودی سواخساری
دیوری از نامآواهای دوتایی ،این گونه آواها بهلحاظ وجود یا هدم وجود هنصری در میوان
اجزای سازندة آنها در دسسههای مخسل ی قرار میگیرند :گروه نختت از این گونه نامآواهوا
مسشکل از اجزای سازندهای بودند که بهیورم بافصل در کنار یکدیور قرار مویگیرنود و
در مقابل ،گروه دومی از این گونه هنایر با کترة اضوافه و سورانجام گوروه سوومی نیوز بوا
اسس اده از حرف هطف به یکدیور مسصل مویتووند رویکورد دوم کوه رویکوردی معنوایی
است ،هنایر نامآوایی مورد اسس اده در گوی

دتستسانی را در دو دسسة کلی مورد بررسوی

قرار میدهد :نختت ،هنایری کوه نماینودة خوودِ یوداهای موجوود در طبیعوت هتوسند بوه
هبارم دیور ،این گونه هنایر بر خودِ یدا داللت کرده و در واقع ،انعکاسوی از یوداهایی
میباتند که به گوش میرسند؛ دوم ،هنایری که بر مولود یودا داللوت مویکننود در ایون
gesture
reduplication
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رویکرد به موجب تقتیمبندیای دیور ،هنایر نوامآوای موورد بحوث بوهلحواظ نموادآواییِ
هنایر واکهای یا همخوانیِ بهکاررفسه در ساخسار آنها نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت
 .1 .3نامآوا

یتسرسن ( )398 :1969سادهترین نوع رابطة نامآوایوی را رابطوة تقلیود متوسقیم و بویواسوطة

یداهای طبیعی میداند این رابطه که نامآوا یا تقلید یدا 1نامیده مویتوود ،رابطوهای اسوت

که به موجب آن ،یورم آوایی یک واژه تقلیدی از یودای موجوود در جهوان واقعوی بوه
تمار میرود (ری )4064 :1994 ،هاوهبراین ،اولمان ( )1964نیز در فصلی از کساب خوود
تحت هنوان «واژههای ت اف و تیره» ،به بررسی روابط معنایی مخسلوف دسوسوری ژرداخسوه،
انواع مخسلف انویزش معنایی را به دست میدهد وی بوا ارائوة سوه گونوة مخسلوف از انوواع
انویزشها در سطح آوایی ،یرفی و معنایی ،نامآواها را حایول انویوزش آوایوی مویدانود
وحیدیان کامیار ( )35-36 :1375با برتمردن دو ویهگی همده از نامآواها ،آنها را تواهدی
دان بر حضور هنایر نامآوا در زبان و نیز طبیعی بودن بی حد و حصر اندازة آنهوا مویدانود،
بهطوری که گاه از قواهد زبان نیز ژیروی نمیکنند ویهگی نختت آن که برخی از ایوام
موجود در نامآواها در دیور واژههای معمون زبان یافت نمیتوود؛ ویهگوی دوم آن کوه ،از
آنجا که یداها محدود و معین نیتسند ،برای هر یدایی میتوان نامآوایی به تقلیود آن یودا
ساخت؛ بنابراین ،به محض این که یدایی تنیده تود ،میتوان نامآوای

را سواخت ،حسوی

اگر چنین نامآوایی در زبان به کار نرفسه باتد و حان آنکه بر حتب قاهدهای کلی ،سواخسن
کلمه در زبان بهوسیلة فرد مردود است زیرا برای دیوران م هوومی نودارد ،اموا نوامآوا چوون
داللت بر م هوم یا ژهواک

دارد ،ژذیرفسه اسوت و م هووم آن را هور کتوی درموییابود بوه

تعبیری دیور ،ماهیت قراردادی بودن واژههای زبان ،گویشوران را ملزم میسازد تا در بیشسر
مراودام زبانی خود با دیور افراد ،از واژه یا واژههوایی اسوس اده کننود کوه م هووم آن بورای
سایرین نیز روتن بوده و ژ ی

از این در موورد کواربرد آن در زبوان خوود بوه توافو رسویده

باتند ،حان آن که در مورد نامآواها این امر به میزان کمسری مصداق مییابد زیرا حسی اگور
mimesis

1
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گویشوران یک زبان خاص ژی

از این در مورد کاربرد و یوا هودم کواربرد یوک نوامآوای

خاص در زبان خود به توافقی هموانی نرسیده باتند ،با این حوان بوه محوض تونیدن آن بور
وجود آن نامآوا در زبان خود یحه میگذارند
نکسة قابلتوجه دیور در مورد هنایر نامآوایی زبان آن است کوه هوین نوامآوایوی تقلیود
یِرف و کاملی از یداهای طبیعی نیتت به دیور سخن ،حسی در میان هنایر نامآوا نیز که

حایل انویزش آوایی بوده و دارای نوهی رابطة طبیعی و ذاتی میان آوا و معنای خود موی-
باتند ،نیز نوهی رابطة قراردادی وجود دارد و از زبانی به زبوان دیوور مس واوم هتوسند ایون
مهم حداقل با دو دلیل قابل توجیه است :دلیول نختوت آن اسوت کوه یوداهای موجوود در
طبیعت بتیار زیاد هتسند و در هین حان ،تعداد وا های موجود در زبوان نیوز انود

اسوت

بنابراین ،میتوان ژی بینی نمود که بیوان فیزیکوی ایونگونوه یوداهای مس واوم در طبیعوت
بهوسیلة این تعداد وا های اند

خود موجوب و متوسلزم قائول تودن بوه محودودیتهوایی

اجسنابناژذیر در ساخسار آوایی آنها اسوت دیوور آن کوه ،فرهنوگهوای مخسلوف در نحووة
ادرا

خود از یداهای موجود در طبیعت مس اوم هتسند برای مثوان ،آنچوه بورای م هووم

«یدای خرو » در زبان فارسی توسوط نوامآوای «قوقوولی قوقوو» بیوان مویتوود ،در زبوان
دیوووری ماننوود انولیتووی بووهوسوویلة نووامآوای « ،»cock-a-doodle-dooدر فرانتووه بووهوسوویلة

« ،»cocoricoدر آلمووانی بووهوسوویلة « ،»kilerikiدر ایسالیووایی بووهوسوویلة « »chicchirichiو در
ژاژنی بهوسیلة « »ko-ke-kok-ko-oالقا میگردد نکسه حائز اهمیوت در ایون موورد آن اسوت
که این دو دلیل به یکدیور مرتبطاند به بیان دیور ،میتوان این واقعیوت را ایونگونوه تبیوین
نمود که برای مثان ،زبانهای مخسلف بتسه به نحوة ادرا

گویشوران خود از دنیوای بیورون

دست به انسخاب میزنند و از یک سری وا های خاص اسوس اده مویکننود بوه دالئول فووق
میتوان این نکسه را نیز افزود که دسسواه یوتی انتان قادر به تولید دقیو یوداهای موجوود
در طبیعت نیتت ،که این خود ناتی از امکانام کمی است که توسط دسسواه یوتی انتوان
تحمیل میتود
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 .4بحث و بررسی

در این مرحله کوتیده میتوود توا بوا الوووگیری از از طبقوهبنودیهوای مخسلوف موجوود از
نامآواها ،به بررسی هنایر نامآوایی رایج در گوی

دتستسانی ژرداخسه ،تقتویمبنودی نتوبساً

جامعی از آنها به دست داده تود طبقهبندی نامآواها را به طوور کلوی مویتووان بور طبو دو
رویکرد مخسلف مورد تحلیل قرار داد :رویکرد ساخساری و رویکرد معنایی
 .1 .4رویکرد ساختاری
بوور اسووا

دیوودگاهی کلووی موویتوووان نووامآواهووای گوووی

دتستووسانی را بووهلحوواظ اجووزای

تشکیلدهندة آنها طبقهبندی کرد ،که همدتاً در دسسههای «تکوی»« ،دوتوایی» و «سوهتوایی و
بیشسر» قرار میگیرند از این دیدگاه ،بیشسر نامآواهوا در دسوسة هنایور دوتوایی (فور ِ فور )
[( ]یدای نوتیدن چای ،سوپ و یا امثان آن با یدای بلند) قرار میگیرنود
و هنایر تکی (تِ ) [( ]یدای کوبیدن در و یا افسوادن چیوزی سوبک بور روی زموین)
تعداد کمسری را به خود اخسصاص میدهند در این میان ،تعداد نامآواهوایی کوه بوهیوورم
هنایر سهتایی (چ چ چ ) ( ]یدای لرزیدن بور ااور سورما) و
بیشسر بیان میتوند ،نیز بتیار انوشتتمار است
هنایر نامآوای تکی را نیز بهنوبة خود میتوان بهلحاظ هجاهای سازندة آنها دسسهبنودی

کرد در واقع ،اگرچه واژههای نامآوا و نمادژردازیهای آوایی ترکیبی 1را نمیتوان بهطوور

دقی به تکواژهای سازندة آنها تجزیه کورد ،بوا ایون وجوود ،ایون واژههوا از هنایور سوازندة
جزئیتری تشوکیل تودهانود (هینسوون و بوولینور )112 :2003 ،منظوور از نموادژردازیهوای
آوایی ترکیبی ،ژدیدة تکرار است که گاه بهیورم تکرار کامل هجوای ژایوه (ماننود (فور ِ
فوور ) [ )]و گوواه بووهیووورم تکوورار نوواقن هجووای ژایووه (ماننوود (غُرغُوورپ)
[ )]بیان میتود
 هنایر تکهجایی :این گونه نامآواهای تکهجایی را میتووان بوه دو قتومت
آغازه 2و ژایانه 1تقتیم کرده ،هور کودام از ایون دو بخو

را توامل و نماینودة

synethetic sound symbolism
onset
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برخی خصوییام و ویهگیهای معنایی یداهای موجود در طبیعوت دانتوت
برای مثان ،هنصر ژایانة [ ]در (هُف) [( ]مانند یدای توفان یا مار) بیانور
نوهی وزش یا سای

میباتد ،که این با خصویویام ذاتوی ایون وا تناسوب

دارد مثان دیووری از ایون دسوت ،سوای

یوا ژاتویدگی موجوود در وا هوای

آغازین و ژایانی [ ]و [ ]در نامآوای (چِوس) [ ]کوه بوا یودای مسنوا ر
خود در طبیعت ،یدای ژنچر تدن ،مطابقت دارد
 هنایر دوهجایی :نکسة حائز اهمیت در مورد این نامآواها آن است کوه همودتاً
هجای دوم آنها کشیدهتور از هجوای نختوسین اسوت بوا ایون حوان ،کشویدگی
هجای دوم بهطور متسقیم با واقعیت آوای مذکور در طبیعت در ارتباط اسوت،
طوری که اگر آوایی در طبیعت متسلزم گذر زمان بوده و مدم زمانی خواص
به طون میانجامد ،این دیرش همدتاً در نامآوای مربوط به خوود نیوز مونعکس
میتود؛ مانند (غُرپ) [( ]یدای افسادن تیئی بر روی زموین کوه بوا
تولید یدایی نتبساً مهیب همراه است)
 هنایر سههجایی و بیشسر :تعداد هنایر نامآوایی تکی که دارای سه یا بوی
سه هجا باتند ،اند

از

است و اغلب حایل ترکیبی از تکهجواییهوا و یوا دو

هجاییها و نیز برخی ژتوندهای خاص میباتد
جدول  .1هنایر نامآوای تکی دارای سه یا بی

نامآوا

آوانگار

جِرجِلنگ



جِقِِّشسی

γγ

گروژِِّشسی



از سه هجا

معنا

یدای تکتسن تیشه
یدای له تدن چیزی مثل حشره یا چیزی تبیه آن
زیر دست و ژا
یدای افسادن چیزی سنوین که با یدای مهیبی
همراه است

coda

1
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در تقتیمبندی مس اوتی از واژههای تقلیدی ،ریچارد رودز )1994( 1هنایر نوامآوایوی را

بر روی یک ژیوسسار ساخسارگریز وو ساخسارطلب 2قرار میدهود (هینسوون و بوولینور:2003 ،
 )111بر این اسا  ،ساخسارگریزترین نامآواها تقلید نتبساً کواملی از یودای حیوانوام و یوا
دیور یداهایی است که در طبیعت به گووش مویرسوند و در تولیود ایون گونوه یوداها ،از
آواهایی اسس اده میتود که در زبان انتان ها یافت نمیتود و با نظامهای معمون واجی نیوز
ا
ناسازگار است بنابراین ،یداهایی از این دست در فرهنگهای لرت ابت نمیتوند و هم ً
بهیورم هباراتی کامل و فتیلتده در ساخسار نحوی به کار میروند
یکی دیور از ویهگویهوای مشوسر

واژههوای آوانمواد ،تکورار یودا اسوت (هینسوون و

بولینور )112 :2003 ،در واقوع واژههوای دوتوایی اغلوب نوامآوا هتوسند و بیوانور و نماینودة
یداهای ژیوسسه و تکراری مویباتوند (ری )4064 :1994 ،نوامآواهوای گووی

دتستوسانی

مانند هنایر نامآوایی گونة معیار فارسی (کامیار )1375 ،همدتاً بهیوورم دوتوایی بوه کوار
میروند این گونه نامآواها را میتوان در دسسههای مخسل ی قرار داد:
 یکی از انواع مخسلف نامآواها ،نامآواهای تکراری است در این گروه از نامآواها
جزء دوم هنصر نامآوایی تکرار کاملی از جوزء اون اسوت؛ ماننود «کورین کورین»
[( ]یدای تکتسن تخموه یوا چیوزی توبیه آن) و «قِور قِور »
[( ]یدای قیچی یا چیزی تبیه آن) آواهای گووی

دتستوسانی

همدتاً در این دسسه قرار میگیرند نامآواهای تکراری بهطور معمون بر مولد یودا
(بهویهه در گ سار کود

) داللت میکنند؛ ماننود [ ]یوا []-

(ری )4064 :1994 ،جدون زیر نمایانور مثانهایی از این دست میباتد:

Rhodes
wild-tame

1
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جدول  .2نامآواهای تکراری

نامآوا

آوانگار

ژل ژل



یدای جوتیدن آب

جیک جیک



یدای جوجه

جلنگ جلنگ



یدای تیشه یا چیزی تبیه آن

چلپ چلپ



یدای راه رفسن در آب

ترق ترق



یدای تکتسن تیئی ریف

ترق ترق



یدای کوبیدن تیئی به جتمی دیور

و

و



معنا

یدای ژار

سگ

نیز نیز



ژک ژک



یدای فسیله چراغِ در حان خاموش تدن

جز جز



یدای سرخ کردن چیزی در روغن

کپ کپ



هو

هو

یدای ناله یا گریه کود

یدای کوبیدن به ژشت دیوار اتاق یا چیزی
تبیه آن



یدای گریه بلند و اغلب ناهنجار

فر ِ فر



یدای نوتیدن چای ،سوپ یا چیزی تبیه آن

کر کر



یدای تکتسن تخمه یا چیزی تبیه آن

 دسسهای دیور از نامآواها در نسیجه جابهجایی واکهها 1تکل میگیرند جابوهجوایی
واکهها در فرایند ساخت یوورمهوای تقلیودی یورف و یوا آواهوای نودایی ،کوه
بخ

کوچکی از نظامهای زبان را تشکیل میدهند ،از اهمیت ویوههای برخووردار

است (اولمان )84-85 :1969 ،نامآواهای حایل از جابهجوایی واکوههوا ،ژوس از
نامآواهای تکراری ،بیشسرین دامنة کاربرد را در میان نامآواهای گوی

دتستوسانی

به خود اخسصاص میدهند در جدون زیر نمونههای چندی از این گونه نوامآواهوا

ارائه تده است:
vowel alternation

1
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جدول  .3نامآواهای حایل از جابهجایی واکهها

نامآوا

آوانگار

معنا

بار و بور



یدای (مداوم) گاو

منگ و مونگ



یدای (مداوم) گربه

جاق و جی

γ

قار و قور



یدای (مداوم) فریاد

غپ و غوپ



یدای (مداوم) به زمین خوردن چیزی سنوین

دنگ و دونگ



درنگ و
درونگ



یدای جیغ و داد (مداوم) کود

یدای (مداوم) به هم کوبیدن اتیای فلزی مثل
قات یا تبیه آن
یدای (مداوم) به هم کوبیدن رف
یدای (مداوم) گریه کود

غنگ و غونگ



ت و توق

γ

یدای (مداوم) تاق یا چیزی تبیه آن

هار و هور



یدای (مداوم) هرهر خر

ونگ و وونگ



یدای (مداوم) گریه کود

 در تقابل با گروه ژیشوین کوه حایول جابوهجوایی واکوههاسوت ،گوروه دیووری از
نامآواها ،بر اسا

ترکیبام موزون 1واژگانی ساخسه میتووند ایون گوروه از نوام-

آواها حایل جابهجایی همخوانها ،2بهویهه همخوان آغوازی اسوت؛ ماننود «خو

ژ » [( ]یدای تکان خوردن چیزی در میان بوتههای هلوف یوا چیوزی
تبیه آن)
 هاوه بر موارد فوق ،نامآواهای دیوری نیز وجود دارند که خصویویام مس واوتی
از خووود نشووان داده و در هووین یووک از دسووسههووای فوووق نموویگنجنوود؛ ماننوود
[( ]یدای خرِّوژف) برخاف نامآواهای دوتایی دیور که هموماً بور
تکراری و ژیوسسوی بوودن یودا داللوت مویکننود ،نوامآوایوی چوون «خوروژوف»
rhyming combinations
consonant alternation

1
2
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نشاندهندة تکرار نمیباتد چرا که هر یوک از اجوزای آن مونعکسکننودة آوایوی
جدا میباتد
هاوه بر این ،در تقتیمبندی ساخساری دیوری از نامآواهای دوتایی ،میتوان این گونوه
آواها را بهلحاظ وجود یا هدم وجود هنصوری در میوان اجوزای سوازندة آنهوا در دسوسههوای
مخسل ی قرار داد:
 دسسة اون از این نوع نامآواها هنایری را در بر میگیرد که اجوزای سوازندة آنهوا
بهیورم بافصل به کار رفسه و میانوند و یا حرف ربوط دیووری میوان آنهوا واقوع
نمیتود بیشسر نامآواهای گوی

دتستسانی از این نوع میباتند برخی نمونههای

این دسسه در جدون زیر ارائه تده است
جدول  .4نامآواهایی که اجزای سازندة آنها بهیورم بافصل به کار رفسه است

آوانگار

معنا

نامآوا



یدای بوسه

چریک چریک



یدای تکتسن چیزی مانند تخمه

ت ت



یدای در زدن

ملن ملو

 گروهی دیور تامل مواردی است که بهوسیلة یک کترة اضافه به یکدیور مسصل
میتوند
جدول  .5نامآواهایی که اجزای سازندة آن بهوسیلة کترة اضافه از یکدیور جدا تدهاند

نامآوا

آوانگار

معنا

غرِِّ غِر



یدای ژارهکردن ژارچه و امثان آن

کُفِِّ کُف



یدای سرفه

هتکِ هتک



یدای ن س زدن

کهپِ کهپ



یدای زور زدن
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برخی از این نوع نامآواها ممکن است بدون کترة اضافه نیوز واهر تووند ،کوه در ایون
یورم با هنایر گروه ژی

در تناوب قرار میگیرند بورای مثوان ،نوامآواهوای «جوز جوز»،

«منگ منگ» و «غه غه» بتسه به نوع بافت ،ممکن اسوت بوهیوورم بافصول و یوا بوا کتورة
اضافه ادا توند به طور کلی ،نامآواهایی که با کترة اضافه به یکدیور مسصل میتووند ،در
مقایته با نامآواهای گروه قبل از کاربرد محدودتری برخوردارند
 هنایری که با حرف «و» به یکدیور هطف میتوند ،گروه سومی از نوامآواهوا را
تشکیل می دهنود ایون گوروه از نوامآواهوا نتوبت بوه دو گوروه ژیشوین از کواربرد
محدودتری برخوردارند و همدتاً و بهیورتی قاهودهمنود ،هنایوری را دربور موی-
گیرند که بهوسیلة جابهجوایی واکوههوا ایجواد موی تووند« :تو و تووق»« ،درن و
درونگ» و «غنگ و غونگ» با این حان ،تعداد معدودی از نامآواهای این گوروه

از این قاهده متسثنی میباتند این مووراد اسوسثنا بوهطوور معموون محودود بوه نوام-
آواهایی است که تکراری بوده ،هنصر دوم آنها تقلید کاملی از هنصر آغوازین بوه

تمار میرود« :تر و تر» [( ]یدای ژارهکوردن کاغوذ یوا امثوان آن) یوا
«وور و وور» [( ]یوودای هبووور و موورور وسووایل نقلیووه ازجملووه موتووور
سیکلت)
در بحث ژیرامون نامآواهای دوتایی در گوی

دتستسانی ،ذکر ایون نکسوه الزاموی اسوت

که برخی از این گروه از هنایر دارای معادلی تککلمهای نیز میباتند که بتسه به موقعیت
زبانی ،یکی از این دو یورم به کار میروند برای مثان ،نامآوای «تِّپ» ( ][یدای
کوبیدن چیزی بهیورم محکم به جایی یا به بدن کتی) بوهیوورم هنصور دوتوایی «تِّوپ
تِّپ» نیز به کار میرود ،که در این حالت ،بتسه به آنی بودن و یا تداوم یودای موورد نظور،
بهترتیب یورم تکی و دوتوایی از نوامآوای موذکور موورد اسوس اده قورار خواهود گرفوت
«ژُلُ /ژل ژل »« ،وور /وور و وور» و «چِرِ /چر
نامآواها به تمار میروند

چر » نمونه های دیوری از ایون نووع
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 .2 .4رویکرد معنایی
آنچنان که ژی

از این نیز ذکر گردید ،رابطة میان آوا و معنا در هنایر نامآوایوی رابطوهای

ضروری و طبیعی است با این حان ،دقوت در نوامآواهوا ایون امکوان را فوراهم مویسوازد توا
بهلحاظ نوع رابطة موجود در آنها ،تقتیمبندی جامعتر و دقی تری از آنها بوه دسوت داد بور
این اسا  ،در نختسین تقتیمبندی ارائهتده از این گونه هنایر در آاار مخسلف ،ایون گونوه
هنایر را در دو دسسة کلی مورد بررسی قرار میدهند که دسوسة اون از ایون واژههوا نماینودة
خودِ یداهای موجود در طبیعت هتسند؛ به هبارم دیور ،این نامآواها بر خودِ یودا داللوت
میکنند و در واقع ،انعکاسی از یداهایی میباتوند کوه بوه گووش مویرسوند؛ ماننود «قوپ»
[( ]یدای تلیک) یا «قت قساغ» [( ]یودای مورغ) ایون رابطوه را
میتوان این گونه بیان نمود که X« :یدای  Yاست» برای مثوان« ،قوت قسواغ» یودای مورغ

است هاوهبراین ،دسسة دیوری از نامآواها بر مولد یدا داللت میکننود بوه دیوور سوخن،
میتوان این نووع رابطوه را رابطوهای جوزء بوه کول دانتوت؛ ماننود «کُسّوو» [( ]نوام
ژرندهای است)« ،وِزوِزو» [( ]نام حشرهای است)« ،چِک چِکو» []

(نام حشرهای است) و «جیرجیرو » [( ]جیرجیر ) رابطهای از این نوع را

میتوان بدین طری نشان داد X« :نوهی  Yاست» بر این اسا  ،هر یک از آواهوای «کسوو»
که در واقع یودای حایول از نووهی ژرنوده اسوت و هومچنوین« ،وزوزو»« ،چوک چکوو» و
«جیرجیرو » که هر سه به یدای سه نوع حشرة مخسلف اطاق میتوند ،با انودکی ترییور،
بهطور متسقیم بر مولد خود نیز داللت میکنند
نیز به موجب تقتیمبندیای دیور ،میتوان هنایر نامآوایی رایج در گووی

دتستوسانی

را بهلحاظ نمادآوایی 1هنایر واکهای یا همخوانی بهکاررفسه در ساخسار آنها موورد ژوردازش
قرار داد در ژدیدة نمادآوایی ،آوایی خاص در میان مجموههای از واژگان مسورادف ،تموایز
معنایی ویههای را به ذهن مسبادر میسازد در برخی از مطالعام اولیة یوورمگرفسوه در ایون
زمینه ازجمله یتسرسن ( ،)402 :1969ویهگی خایوی بوه برخوی از آواهوای من ورد منتووب
تده است برای مثوان ،واکوة ژیشوین افراتوسه [ ]بیوانور م واهیم کووچکی ( ،)littleضوعی ی
phonesthesia

1
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( ،)petitزمان کوتاه ( ،)in a jiff, jiffyو غیره است این مطلب در مورد نامآواهای گوی
دتستسانی نیز یادق است
جدول  .6ویهگی معنایی برخی از آواهای من رد
آوا

مفهوم

i

تیزی ،نازکی ،زیر بودن

o

بم بودن ،کل سی ،بزرگی

z

تیزی

نامآوا

آوانگار

معنا

جریک



یدای ناز  ،مانند یدای لوالی در

نیز نیز



یدای گریه یا نالة کود
یدای هبور جتمی بتیار کوچک

بّینگ



کُّرُپ




ژُّپ



تُّپ



ژُّپ



تُّپ



بُّ پ



کُپ کُپ

بههمراه تولید یدایی ناز


یدای کوبیدن جتمی سنوین به یک
سطح
یدای افسادن جتمی بر روی زمین
بههمراه تولید یدای بم
یدای برخورد یا کوبیدن جتمی بر
روی زمین بههمراه تولید یدای بم
یدای برخورد یا کوبیدن جتمی بر
روی زمین بههمراه تولید یدای بم
یدای افسادن جتمی بر روی زمین
بههمراه تولید یدای بم
یدای افسادن جتمی بر روی زمین

 

 

نیز نیز



وزِِّوز



بههمراه تولید یدای بم
یدای کوبیدن به در و یا دیوار
یدای گریه یا نالة کود
یدای تیز حشرام مانند زنبور

 / 100تحلیل نامآواهای رایج در گویش دشتستانی :رویکردی ساختاری و معنایی

آوا

مفهوم

r

لرزش

f

سای

ʃ

ژاتیدگی ،سای

q

ضربه (با کی یت حلقی)

k

کوبیدن ،ضربه

نامآوا

آوانگار

معنا

تِرِِّ ترِّ



یدای مسه یا امثان آن

غِرِِّ غِرِّ



یدای ژاره کردن ژارچه یا امثان آن

درّ



یدای مسه

هفّ



یدای مار یا توفان

فِّ ّ



یدای ژاتیدن آب یا امثان آن

فِّسّ



یدای خالی تدن باد السسیک

فِّ ّ



یدای ژاتیدن آب یا امثان آن

تر تر



یدای آب

ژ

خ



یدای تکان خوردن چیزی در میان
بوته یا هل زار

ژل



یدای افسادن سنگ در آب

قلپ



یدای افسادن سنگ در آب

ژ



یدای افسادن سنگ در آب

قُرِّ



یدای تکم

قار و قیر



یدای فریاد

قت قساغ



یدای مرغ

کِّروپ



یدای برخورد جتمی س ت به سر

کِّرپ



بّک



چر
چر
کپ کپ

یدای برخورد جتمی به سر و یا
سطحی دیور
یدایی که به هنوام ریخسن مواد
احسراقی بر روی آت

تنیده می تود



یدای تکتسن تخمه



یدای زدن درب
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افزونبراین ،قاهدهمندی دیوری نیز در نامآواهای تکی گوی

دتستوسانی قابولمشواهده

است؛ اغلب نامآواهای تککلمهای مخسوم بوه آواهوای انتودادی در ایون گووی  ،قابلیوت
ژذیرش ژتوند « ِ -تسی» را دارند هدف از افزودن این ژتوند به این نوع نامآواها تشدید بوار
معنایی آنها است به هبارم دیور ،افزودن ژتوند « ِ -تسی» ،که بهلحواظ سواخساری و نقشوی
معادن ژتوند قیدساز  –lyدر انولیتی میباتد ،به همراه تیوههای دیوری چون کش

هجا

در هنایر نامآوا (همدتاً هجای ژایانی) و یا به کار بوردن یوورمهوای دوتوایی ،از راههوای
تأکید بر بار معنایی واژههای نامآوای مورد بحث است تایان ذکر است که در این حالوت،
آوای ژی

از وند « ِ -تسی» بهیورم مشدد تل ظ میگردد

جدول  .7فهرست نامآواهای مخسوم به آواهای انتدادی که میتوانند ژتوند «ِ-تسی» بسذیرند
آوا

p

k

نامآوا

نامآوا

آوانگار

 -ِ +شتی

معنا
یدای کوبیدن به چیزی یا افسادن جتمی

گُّروپ

گروژِِّشسی



غُّرپ

غرژّشسی

æ

یدای افسادن جتمی سنوین بر روی زمین

ژُّپ

ژژّشسی



یدای برخورد جتمی مثل تاق به کتی

تُّرُپ

تُرُژّشسی



یدای افسادن چیزی یا کتی بر روی زمین

تُّپ

تُسّشسی



بُّپ

بُسّشسی



یدای افسادن جتمی سنوین بر روی زمین

تُّپ

تُسّشسی



یدای افسادن جتمی سنوین بر روی زمین

چُّلُپ

چُلُسّشسی



یدای افسادن چیزی یا کتی در آب

تُّرُپ

تُرُژّشسی



یدای افسادن جتمی سنوین بر روی زمین

قُّلُپ

قُلُسّشسی

  

کُّروپ

کُروژّشسی



تِِّرِ

تِرِکِِّشسی







سنوین

یدای کوبیدن به سطحی مانند کمر انتان
بهیورم محکم

یدای افسادن جتمی مانند سنگ در آب
یدای برخورد جتمی مانند سنگ به سر
یا مانند آن
یدای تکتسن چیزی مانند خودکار یا
چوب
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آوا

b

ɟ

q

نامآوا

نامآوا

آوانگار

معنا

ژُّک

ژُکِّشسی



یدای تعله یا فسیله

بُّک

بُکِّشسی



دِّرَمب

دِرَمبّشسی

æ

 -ِ +شتی

یدای افروخسن تعله آت

بر اار ریخسن

ناگهانی مواد افروخسنی بر روی آن
یدای افسادن جتمی سنوین بر روی زمین

جِِّرِنگ

جِرِنوِّشسی

 

یدای تکتسن جتمی مانند تیشه

وّینگ

وینوِّشسی



یدای هبور وسیلة نقلیه بهیورم سریع

دَّنگ

دَنوِّشسی



یدای تلیک یا سیلی

مَنگ

مَنوِّشسی



یدای گربه

ژُّلُ

ژُلُقِّشسی

γγ

یدای افسادن چیزی مانند سنگ در آب

γγ

یدای جرقه



جِِّرق

جِرقِّشسی

جِ

جِقِّشسی



γγ 

یدای له تدن چیزی

تِّ

تِقِّشسی

تِ

تِقِّشسی

ʃγγ

یدای سیلی

γγ

ت

تقِّشسی

æγγ

یدای تلیک

تِّرِق

تِرِقِّشسی

ʃγγ

یدای تکتسن چیزی مانند قولنج

یدای برخورد جتمی مانند چک

به

سطحی دیور

همانگونه که مشاهده میتود ،همة نمونههای فوق به آواهای انتودادی خوسم تودهانود
بهطورکلی ،نامآواهوای مخسووم بوه آواهوای انتودادی بویواکوی ماننود  pو  qدر مقایتوه بوا
انتدادیهای وا داری ماننود  bکموابی

از کثورم بیشوسری برخوردارنود هواوهبورایون،

تووواهد حوواکی از آن اسووت کووه از مجموووع آواهووای انتوودادی معمووون در ایوون گوووی ،
دندانیهای  tو  dاز دامنة کاربردی بتیار محودودی در موضوع ژایوانی نوامآواهوا برخووردار
میباتند البسه به تعمیم قاهدهمند فوق اسسثناهایی نیز وارد اسوت ،بوه ایون ترتیوب کوه تعوداد
معدودی از نامآواهای تکی مخسوم به آواهای غیرانتدادی نیز ژتوند « ِ -توسی» مویژذیرنود:
«ویهِِّتووسی» [( ]یوودای هبووور سووریع موتووور سوویکلت و یووا ماتووین)« ،جِزِّتووسی»
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[( ]یدای سوخسن مواد غذایی در روغن و یا نظیور آن) و «تُرِّتوسی» []

(یدای ریخسن سریع آب و غیره) با این حان ،تمار اینگونه نامآواها اند

است

 .5نتیجهگیری

ژدیدة نامآوایی با آنچه آن را نمادژردازی آوایی و یا آوانموادی موی خواننود ،یکوی نیتوت

بلکه خود زیرتاخهای از آن به تمار میرود ایون رویکورد بوا رویکورد اتخواذی وحیودیان
کامیار به مطالعة نامآواهای زبان فارسی مسمایز است چرا کوه وی هور گونوه رابطوة طبیعوی و
ذاتی میان ال اظ و آوا را نامآوا تلقوی نمووده اسوت ژهوهشوی کوه از نظور گذتوت ،هنایور
نام آوایی رایوج در گووی

دتستوسانی را موورد بررسوی قورار داده اسوت در ایون ژوهوه ،

برخاف دیدگاه وحیدیان کامیار به مطالعة هنایور نوامآوایوی فارسوی ،ژدیودة نموادژردازی
آوایی ژدیدهای انسزاهی و کلی در نظر گرفسه تده و نامآواها یورفاً نووهی از ایون رابطوه بوه
تومار آموده اسوت هنایور نوامآوا ،هنایووری هتوسند کوه از انویوزش آوایوی برخوردارنوود
هلیرغم وجود رابطة متسقیم میان ل ظ و معنا در نامآواها ،ایون گونوه واژههوا فرهنوگمقیود
هتسند و از فرهنوی به فرهنگ دیور مس اوم میباتوند در مقالوة حاضور ،آواهوای تقلیودی
رایج در گوی

دتستسانی مورد بررسی قرار گرفت و طبقوهبنودی نتوبساً جوامعی از آنهوا ،بوا

الووگیری از بررسیهای موجود در ایون زمینوه یوورم ژوذیرفت در مقالوهای کوه از نظور
گذتت ،از دو رویکرد ساخساری و معنایی بهمنظور طبقهبندی نامآواها بهره گرفسوه تود در
رویکرد ساخساری به این هنایر ،نختت نامآواها بر اسا

دیدگاهی کلی و بهلحاظ اجوزای

تشکیلدهندة آنها در دسسههای تکی ،دوتایی ،سوه توایی و بیشوسر قورار گرفسنود ،کوه از ایون
دیدگاه ،بیشسر نامآواها به دسسة هنایر دوتایی تعل یافسنود هواوهبورایون ،هنایور نوامآوای
تکی نیز بهنوبة خود و بهلحاظ هجاهای سازندة آنها در دسسهبندیهایی مخسلف واقوع تودند
نامآواهای این گوی

بهلحاظ یکی دیور از ویهگیهای مشسر

خود تحت هنووان تکورار

یدا نیز در دسسههای مخسل ی چون نامآواهای تکراری ،نوامآواهوای حایول از جابوهجوایی
واکههوا ،هنایور حایول از جابوهجوایی همخووانهوا و نیوز گروهوی دیوور کوه دربردارنودة
خصوییام مسمایزی در مقایته با سه گروه اخیر بود ،طبقهبندی تودند هواوه بور ایون ،در
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تقتیمبندی ساخساری دیوری از نامآواهای دوتایی ،این گونه آواها بهلحاظ وجوود یوا هودم
وجود هنصری در میان اجزای سازندة آنها در دسسههای مخسل ی قرار گرفسند :گروه نختوت
از این گونه نامآواها تامل اجزایی بودنود کوه بوهیوورم بافصول در کنوار یکودیور قورار
میگیرند ،گروه دوم از این گونه هنایر با کترة اضافه و سرانجام گروه سوم نیز با اسوس اده
از حرف هطف به یکدیور مسصل میتوند
در رویکرد دوم که رویکردی معنایی بود ،هنایر مورد ویف در دو دسسة کلی موورد
بررسی قرار گرفسند :نختت ،هنایری که نمایندة خودِ یداهای موجود در طبیعوت هتوسند
به هبارم دیوور ،ایون گونوه هنایور بور خوو ِد یودا داللوت کورده و در واقوع ،انعکاسوی از
یداهایی میباتند که به گوش میرسند؛ دوم ،هنایری که بر مولد یدا داللت مویکننود
همچنین ،به موجب تقتیمبندیای دیور ،هنایور موورد بحوث بوهلحواظ نموادآواییِ هنایور
واکهای یا همخووانیِ بوه کاررفسوه در سواخسار آنهوا موورد ژوردازش قورار گرفسنود در ژدیودة
نمادآوایی ،آوایی خاص در میان مجموههای از واژگان مسرادف ،تمایز معنایی ویههای را به
ذهن مسبادر میسازد
افزون بر این ،قاهدهمندی دیوری نیز در نوامآواهوای تکوی گووی

دتستوسانی مشواهده

گردید :اغلب نامآواهای تککلمهای مخسوم به آواهای انتودادی در ایون گووی  ،قابلیوت
ژذیرش ژتوند « ِ -تسی» را دارا بودند که هدف از افزودن این ژتوند ،تشدید بار معنایی ایون
گونه آواها تشخین داده تد
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