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 چکیده
 تحلیلی -به روش توصیفیآواها در دو زبان فارسی و انگلیسی ناممقاله حاضر سعی بر آن است تا  در

طبق بر سپس  ،اربردشان معرفی و توصیفنام آوا در این دو زبان به همراه معنا و ک 60ابتدا . شود بررسی
-نامآن  در پی. شودندي میبطبقه» bow-bow« و» pooh-pooh«و » ding-dong« سه نظریه

حاکی از آن است ها  یافته. شودمشخص و تبیین می هانآو وجوه اشتراك و افتراق  مقایسهدو زبان  يآواها
 /تعابیر متفاوت از نام آوا و تکرارت، الگوي هجایی متفاو ،)محدودیت واجی( که نظام واجی متفاوت

هاي مشترك عاملی است که /ند و وجود واجک یمرا تبیین  ها تفاوتکه  اندمتفاوت عواملی يزاس دوگان
 ،صداهاي طبیعت(که با وجود منبع صوت یکسان  دهد یمنتایج نشان . سازد یمرا آشکار  ها شباهت

توان در  یمي بارزي را ها تفاوت و علیرغم باور به رابطه طبیعی بین لفظ و معنا) حیوانات و اصوات عاطفی
  .مطالعه بنیازبانی نام آواهاي فارسی و انگلیسی نشان داد

  
 نظام واجی، الگوي هجایی، آوا نام :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه - 1

ن نیز بخشی از زبا بررسی ،از همین رو. گرفته بودفراقلمرو دانش انسان را فلسفه تمامی  یونان باستان،در 
به ویژه افالطون و ارسطو مالحظات و  یونان باستان، هفالسفاز  جامانده بهدر آثار . شد میفلسفه محسوب 

زبان میان  هدربارفکري  هحوزنخستین . شود میجه به زبان یونانی مشاهده زبان با تو هدربار هایی بررسی
برابر قراردادي بودن آن  درعتقاد به طبیعی بودن پیوند میان صورت آوایی و معنی واژه ان، یونا هفالسف

 هاي بحثته یونان را به صورت دو رش هفالسفیک قرن جدال میان دو گروه از  یادشدهفکري  هحوز. بود
طبیعیون عقیده داشتند که  .نددش مینامیده  4و قراردادیان 3یوناین دو گروه طبیع. شد میطوالنی شامل 
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. جستجو کرد توان می هانآدر صورت  را ها واژهمعنی و نیز  منشأزبان ماهیتی طبیعی دارد و از همین رو 
 هاي پدیدهتقلید صداهاي طبیعی مانند صداي جانوران و یا برخی بود که از راه  هایی واژهن وجود دلیل آنا

افالطون که  .پدید آمده است هاناییکدیگر و جز برخورد چیزها با  صداي ،دیگر از جمله صداي ریزش آب
این  ها واژهدر بعضی . طبیعی دارند يا رابطهبا مفاهیم خود  ها واژه  همهباور داشت که  د،بو گرا یعتطب

جرینگ که ر، شُرشُیو، میوم و،از قبیل کوک ییها واژه. یابند یدرمرابطه آشکار است و افراد عادي هم آن را 
ارسطو این نظر را رد کرد و گفت که . شکستن شیشه داللت دارندب، ریزش آه، گرب ه،بر صداي فاخت

تلف را دلیل بر قراردادي بودن مخ يها زبان يها واژهلفظ و معنیِ واژه قراردادي است و تفاوت   رابطه
در انگلیسی  ما،در عربی تفَاح و در ترکی آلب، که در فارسی سی اي یوهممثل  .داللت لفظ بر معنی دانست

apple   و در فرانسوي»pomme «شودتلفظ می.  
برخی از دانشمندان  مثالً. ه اختالف نظر وجود داشتئلپس از ارسطو نیز میان دانشمندان در این مس

از جمله خلیل ابن احمد فراهیدي و  .لفظ و معنی اعتقاد داشتند  رابطهاسالمی و ایرانی به ذاتی بودن 
ابوعلی فارسی و شاگردش ابن جنی . سازد یمت معنی ر داشتند عرب لفظ را بر شکل و هیئسیبویه که باو

قراردادي  شناسان زبانامروزه، گرچه . دانستند یملفظ و معنی را طبیعی   رابطهو سیوطی و میرداماد نیز 
دنیا گروهی  يها زبانآنان بر این باورند که در تمام   همهاما  ،ندرساندلفظ و معنی را به اثبات   رابطهبودن 

طبیعی بودن  هنظری هپایبر  .بر معنی کمابیش طبیعی و ذاتی است هاآنکه داللت لفظ  وجود دارد ها واژهاز 
استوار  ها واژهآوایی و معنی طبیعی میان صورت  هرابطهمین گونه  هپایواژگان زبان در اصل بر  زبان،
برقرار  1»نام آوایی« یا طبیعی اي رابطه ،کنند میاشاره  هاآنکه به  هایی واژهها و میان چیز یعنی؛ است
ساخته  آورد یم که صدا و آواي مورد نظر را به یاد يا کلمهبا تکرار  عموماًنام آوا در زبان فارسی . است

در زبان فارسی وقتی نام آوا  »کُخ«، نام آوایی که بر آواز و صداي سرفه کردن داللت دارد مثالً. شود یم
ناصاف  صدايکه به  ر،خهمچنین و . کُخ کُخ یعنیسازد بشود و جفت همسان را که تکرار  شود یمتلقی 
بر روي چیزي درشت حاصل  هاآنسنگ و آهن و مانند   قطعهکه از کشیدن اشیایی چون  یخراش گوش

نام  .خرخر که تکرار شود یعنی شود یمدر زبان فارسی زمانی نام آوا شمرده د، گرد یماطالق  شود یم
صدایی که از افتادن ناگهانی (تُرُپ تُرُپ  ید،آ یم یدزنبور پد يها بالصدایی که از ارتعاش ( آواهاي وِزوِز

بلند و مهیب بر   خندهصوتی که از نوعی ( و هرهر) صوت سگ( عوعو ،)آید یمچیزي بر خاك پدید 
   ).آید یم

زبان مربوط  منشأ ربارهدبه بحث  چرا که .استاز اهمیت باالیی برخوردار آن و مطالعه  آوامناامروزه  
آواها و به دلیل طبیعی بودن نام هر حالبه . دانند یم ها زبان منشأآواها را نامبعضی از دانشمندان  .است

ا، ه زباندر بسیاري از ر، آن در شع  یژهوبه ویژه گفتار عاطفی و نظر به اهمیت  در زبان گفتاري هاآناهمیت 
 در مورد يو تحقیقات بسیارشده سال و در مواردي یکی دو قرن پیش فرهنگ نام آوایی تدوین  ها ده
 »شارل نادیه«را  آواي فرانسهفرهنگ نام مثالً. صورت گرفته است هاآن يها نقشآواها و انواع و نام

                                                             
1- Onomatopoeia 
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ارزشمندي در این باب  هاي کتابو  ها پژوهشهرچند  .ه استتنوش) 1808(نزدیک به دو قرن پیش 
در این  لذا .است گرفته صورت در دو یا چند زبان آواهانام همقایسنوشته و به چاپ رسیده اما کمتر 

 ییآوانام هايو تفاوت ها شباهتب عواملی که موج سپسو آوا اصل نام اولدر درجه  که یمپژوهش بر آن
منبع صوت دلیلی براي  آیا یکسان بودنله پژوهش این است که مسئحال  .بررسی شود ،شود می در زبان

  ست؟ ا ها آواها در زبانیکسانی نام
  
  مطالعات شینه پی - 2
 .ستا آواسخن در نامو بر این باور است که ا .آوا پرداختفرایند نام همطالعبه ) 1375(وحیدیان کامیار  

 هر واژه .ی و واقعی نه قراردادي و مصنوعیاست طبیع اي واژه .معمولی زبان هواژاست اما نه  آوا واژهنام
) 1374(نجیب مایل هروي . لفظ بر معنی داللت دارد. لفظ و رویه معنیرویه  رویه دارد، همچون سکه دو

که  هایی زبانبه همین جهت در . رساند میآوا پیوند اهل زبان را با طبیعت به اثبات وجود ناممعتقد است 
آواها واژگان زبان به قیاس با نام. آواهاي بیشتري وجود داردبا طبیعت بیشتر اُلفت دارند نام آن گویانسخن
ست و اهل ا آواکه در نام يا زندهزیرا آن کیفیت محسوس و د، گیر یمفروتر نظام واژگانی قرار   مرحلهدر 

آوا در زبان و ادبیات فارسی نام. شود ینموضعی زبان دیده  صرفاًدر واژگان با داللت  یابد یدرمزبان آن را 
که صدا و  اي کلمهبا تکرار  عموماًدر زبان فارسی  آوانام. است یشناس زبانیکی از مسائل درخور توجه 

؛ و صداي سرفه کردن داللت دارد آوایی که بر آوانام مثالً .شود میساخته  آورد میمورد نظر را به یاد  آواي
کُخ  یعنی کرار شود و جفت همسان را بسازدکه ت شود میتلقی  آوانامدر زبان فارسی وقتی  »کُخ«یعنی 

-نام توان نمیاو معتقد است که  .کند میبازي قلمداد  هوسیلآوا را همانند یک نام) 1891( مولرمکس  .کُخ
و  فاقد ریشه و معنا بیاها آونام که کند میمولر استدالل . زبان دانست نظامعنوان بخشی از آوا را به 
   .لیت تولید کلمات جدید را ندارنداین بدان معناست که قاب .اند حاصل بیهمچنین 

ر تمام آوا ساخت تقلیديِ کلمات از صداهاي طبیعی است که دنام گوید می) 1990(1سبکُویاك
ر و هم در هم در نوشتا هاآناز  .اند داشتهزبان  هتوسعمهمی در آواها نقش نام .دنیا وجود دارد هاي زبان

صداي  -صداي طبیعت  :توان تقسیم کردمیچهار بخش را به آواها ناممنبع . شود میگفتار استفاده 
نه  انداولقراردادي و متد هایی عالمتآواها نام. متفرقه صداهاي -صداي تولیدي توسط انسان -حیوانات

برایشان اختیاري است نه  گذاري نام ،شوند گذاري ناماز تقلید صدا  صرفاًحتی اگر  .پژواك تقلیدي صرفاً
    .اجباري

از صحبت  هاآننام که  ییآواهانامو ا. بررسی کرد شناسی روانآوا را از بعد نام) 1990( 2ناویوکی
با استفاده از تحلیل  شود می گرفته صداغم و پژواك عاطفی مانند شادي و  هاي صوت ،معمول هاي کردن

در بعدي قرار  تواند می ها شاخهاز این  هر کدامآواها در از نام یک که هر دادنشان و  کرد یبررس چندبعدي
                                                             
1- Sobkowiak, W. 
2- Naoyuki, O. 
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احساس  ،آوایی خاصرد با به کار بردن نامعبارت دیگر هر ف به؛ شناسی را نشان دهدرواند که گیر
  .دهد میدش در همان لحظه را نشان خو

 ،که از طریق آن کرد بررسی اي رسانه نظام در را بالقوه تجربی پیشرفت خود همقال در) 2010(1میلر
در این مقاله زبان  .اول بیازمایداز نام آواهاي متددا منبع صدر میان تمامیِ موانع زبانیِ را معنا تواند میفرد 

. نظر گرفته شد زبانی در گیري جهتبررسی  جهت از اندونزي براي خارجیان و غیر خارجیان »بهاسا«
 هاي فرهنگاما در  ،آواها یکسان استبا وجود اینکه منبع صدا براي نامکه معتقد است ) 1997( 2کریستال

مختلفی استفاده  هاي همخوانآوا از در واقع براي ساخت نام .شوند میلف به صورت متفاوت تولید مخت
- ناماز تعدادي  در مقاله خودآنها . یغات بررسی کردندآواها را در تبلنام) 2014(و رحمانی  زعفرانلو .شود می

واجی و کارکردشان در  يها شباهتو  ها تفاوتبه هدف مشخص کردن را آواي انگلیسی و فارسی 
سی رآواها در انگلیسی و فابرخی عملکردهاي نامه، طبق نتایج این مقال .بررسی کردندگفتمان تبلیغاتی 

در این مقاله تفاوت . دی که به صداي حیوانات ارتباط دارآواهایبه خصوص آن نام. استمتفاوت از هم 
ي مختلف ها زبانواژي ي واجی یا ساختها نظامي جانوري و همچنین ها گونهناشی از تفاوت ، موجود
  . است

  
 پژوهش شناسی روش - 3

حجم  .گردآوري شده استدو زبان فارسی و انگلیسی از  اي به صورت کتابخانه پژوهشي این ها داده
مورد مطالعه و شد انتخاب آوا نام 30بدین صورت که از هر زبان  .ستا آوانام 60هاي مورد بررسی  داده

   ،»Ding-Dong«، »Bow-Bow «ها سه نظریه مطرح یعنی معیار و مالك انتخاب داده. قرار گرفت
» Pooh-Pooh« ها نیز مطابق  مذکور انجام شد، داده هبه دلیل آنکه پژوهش بر اساس سه نظری. است

 نخست. دفهرست شوآوا ه طبق هر نظریه تعداد محدودي نامها گردآوري و سعی شده است کبا آن
و در مرحله  شد  انگلیسی گردآوري و استخراج ها در زبانس معادل آنو سپ  آواهاي فارسی تهیهنام فهرست

از این رو،  .شدها براي تحلیل و مقایسه استفاده سپس از آن. بعد معنا و کاربرد آنها مشخص گردید
 .  است انجام شده 3تحلیلی-پژوهش به روش توصیفی

 
 اآونام - 4

 یا »onoma«اول واژه بخش. از دو بخش ساخته شده است »onomatopoeia« ریشه واژه
»onomatos« به معنی واژه یا نام است و بخش دوم آن یکی از مشتقات »poiein«  به معناي تصنیف

شود که از صداهاي موجود در  اي گفته می به واژه یا اسم صوت آوانام .ساختن و سرودن است ،کردن

                                                             
1- Miller, CH. 
2- Crystal, D. 
3- Descriptive Analytic 
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، )شکستن شیشه(، جرینگ )آب(غرمبه، شرشر ) آسمان( :مانند؛ شده تقلیدطبیعت یا صداي حیوانات 
؛ قرار دارند نام هزمرهاي عاطفی نیز در  نام صوت. در زبان فارسی )خروس(قوقو  و قوقولی) بلبل(چهچهه 

- واژه ).آید اندوه از دهان بیرون می به هنگامکه (یا آه ) ناشی از خستگی(وهن  هن 	،)خنده(قهقهه  مانند
اما  .سگ عوعوِ ؛ ماننداند شده  ساختهصدا تقلید  بهکنند که  هایی محدود می را به واژهآوا نام شناسان

مانند ؛ طبیعی یا ذاتی باشد هرابطکه میان لفظ و معناي آن  دانند میاي  شناسان آن را شامل هر واژه زبان
 ،ها پرندهکوکو براي سایر  ،مثل جیک جیک براي گنجشک و جوجه .استهایی که پژواك صداها  واژه

بیان را در بدن ما  هایی که ایجاد احساسی یا واژه آب و یا چیک چیک براي قطرات آب شُرشُر براي
شود  هایی گفته می به واژهی شناس زبان تعریف در آوانام .ویلی ق، قیلیز زقزگز، گمورمور، : مانند؛ کنند می

وحیدیان کامیار، ( دنهاي جهان نیز وجود دار و در همه زبان اند شده یدتقلکه از صداهاي موجود در طبیعت 
1375 :10 .(  

تکراري  و بخششده  واژه ساخته+ آواژه از ادغام آوا . شده استیاد  »آواژه«به  آوانام برخی موارد ازدر     
زیادي وجود دارند که از روي صداي واقعی پدیده هاي واژهدر زبان انگلیسی هم  .است آن حذف گردیده

-محسوب مینام آوا  ها نیزاین واژه »zoom«و » beep splash « ،»bang« مانند اند شده ساخته
   .شوند

   ییآوانام هاي نظریه - 4-1
مختلفی ارائه شده است که  هاي یهنظرو در این مورد  دانند یم ها زبان منشأآوا را بعضی از دانشمندان نام

  .کنیم یماشاره  هاآندر ذیل به 
  
  »Ding-Dong «نظریه -1- 4-1

 در اولیه که مردان و زنان 1تقلید صداهاي طبیعیِ از ن کلماتنخستی »Ding- Dong« نظریه بر اساس
 ،آوانام. داند میزبان بشر  هسرچشمآواها را ، نامهنظریاین  .به وجود آمده است ،شنیدند میخود  اطراف

براي مثال در زبان . )2: 2006 یول،( نامی است که بر اساس آواي جسم مورد نظر انتخاب شده است
در زبان عمومی، » شُرشُر کردن«و » شُریدن«، »شُرنا«در فیزیک، » شاریدن«و » شارش«فارسی، 

 کردن، ب ب کردن وزوز. اند ریشهو هم  شده  گرفتههمگی از صداي مربوط به جریان آب یا اشیاي سیال 
و نیز  پدرپیدایش واژگانی چون سخره، دریا، مادر،  تواند نمیاین نظریه  .اند دستههم از همین  …و

  .در نتیجه مورد پذیرش همگان نیست واژگان انتزاعی در زبان را توضیح دهد و
  
  » Bow-Bow«نظریه -2- 1- 4

را  ها زبان هسرچشمو  	دینگ دانگ و البته محدودتر از آن است هنظریاین دیدگاه در ارتباط نزدیک با 
  .)2: 2006 ،یول( این نظریه از دیدگاه پیشین هم کم اعتبارتر است. داند میحیوانات  يآواهاتقلید از نام

                                                             
1- Natural Sound 
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         »Pooh-Pooh«نظریه -3- 4-1
ربوط به احساسات برخاسته از آواهاي م هایی کلمه ،ها زبان ههمواژگانِ  نظریه نخستین این بر اساس

ناشی از  هخند ،ناشی از درد هنالواهایی همچون هواداران این دیدگاه بر این باورند که آ .است انسان
این  .)2: 2006 ،یول( اند آوردهن در زبان را به وجود گاو واژ یافته تکامل... وغم  ناشی از هگری ،شادي
را اصوات  ها زبان منشأکه  شود یمنیز خوانده » Exclamation Theory «اصوات یا نظریه، نظریه

  ). 14: 1375وحیدیان کامیار، ( داند میعاطفی 
  

  ها از نظر  یسپرسن و اولمنآوانامانواع  -  4-2
 د، طبیعی باش  رابطه رابطه میان لفظ و معنایش،که را هر لفظی  2و اولمن 1مانند یسپرسن یشناسان زبان
  :میکن یم مطالعه شناسان زبانآواها را از دیدگاه این در زیر انواع نام. دانند یمآوا نام
 .و غیره رخرخگ، وین ر،غار غامانند  .بر صدا داللت دارد هاآنآواهایی که لفظ نام -1
اما به خود فاخته  .مانند کوکو که صداي فاخته است .بر مولد صدا داللت دارد هاآنآواهایی که لفظ نام -2

مانند  ییها واژه. شود یماما به خود آن گفته  .است) بلدرچین( یا بدبده که صداي کرك شود یمنیز داللت 
 .اندسوت و غیره از این مقوله ،بوق ،زنگ ،زنجیر ،چکُش ،رنده ،ماله ،اَره ،پتک

مانند  .کند یمبلکه بر حرکت و عمل همراه با صدا داللت  .بر صدا داللت ندارد هاآنکه لفظ  ییها واژه -3
 .بوس و ماچ که بر عمل داللت دارد نه خود صدا

 .ستا که داراي صدا میکن یمصدا ندارد که به گوش برسد اما احساس  هاآنآواهایی که مدلول نام -4
 .قیلی ویلی ،گزگز ،مورمور ،مانند زق زق

 ک،باری ،فسقل ،مانند ریز .داراي صدا نیست هاآنیعنی مدلول  .داللت نداردآواهایی که بر صوت نام -5
طبیعی و ذاتی  ها واژه گونه نیالفظ و معنی در   رابطه. دور و غیرهت، کُلُفه، گُندگ، بزرت، درشک، نزدی

بر کوچکی داللت دارند و ) به ترتیب از راست به چپ(و زیر »  i  ، e ، a «يها مصوتزیرا  .است
جیغ  ها بچهصداي . رساند یمو بزرگی را ) به ترتیب از راست به چپ( اندبم»  o ، u ، â «يها مصوت

وحیدیان ( صداي جوجه جیک جیک است و صداي مرغ قُدقُد یا قات قات. بانگ ترها بزرگاست و صداي 
  ).29: 1375کامیار، 

  آوا در زبان فارسینام يها یژگیو - 4-3
  :به قرار زیر است یهای ویژگی داراي آواهاي فارسینام 
وتلوق،  تلق، جلزوولز، تلق خر خر، وزوز، تلق: دوتایی استتکرار و  تر به صورت شآواهاي فارسی بینام -1

  جغوربغور
  :اندروند و بر سه گونه ه کار میآواها به صورت تکی ببرخی از نام -2

                                                             
1- Jesperson, O.  
2- Ultmann, S. 
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  غژ، تق، دامپ: هجایی تک .الف
  جرینگ، تلپ، گرومپ: دو هجایی. ب
  قوقو قوقولی: ترسه هجایی و بیش. پ
  :انداز نظر میانوند بر سه گونه آواهاي دوتایینام -3

  فش عوعو، قارقار، فش: میانوند ندارند. الف
  وتف، خروپف وتولوپ، اخ تاالپ: »و«با میانوند . ب
  ترنگاترنگچکاچاك، : »ا«با میانوند . پ
  : شود آواها مشتقات فعلی و غیر فعلی ساخته میاز برخی از نام -4

  ترکیدن، غریدن، خراشیدن: فعلی. الف
  هافو، تمبکفرفره، هاف: اسمی. ب
  غران، غلغلی: صفتی. پ
  غره آبشار، دلهره، چشم: مرکب ساخته شده است هآواها واژاز برخی نام -5
 ).43: 1375وحیدیان کامیار، ( جرجرشدن، قرقرکردن: سازند مرکب می ها فعل آواها نیز با فعلنام -6
  
 ها دادهتحلیل  - 5

- بررسی میهاي دو زبان فارسی و انگلیسی  آوایی بر روي دادهها و اختالفات نام ین قسمت شباهتدر ا
ست کمک ا زبان از آواها هبراي انجام این امر از سه نظریه مطرح که اذعان دارند سرچشم. شود
هایی از پژواك صداهاي طبیعت، آوانام. اند شده  آواها به سه دسته تقسیمنام هاهطبق این نظری. گیریم می
-هاي نام ها، ابتدا نمونه داده تحلیلدر . هاي عاطفی آواهایی از صوت حیوانات و نام آواهایی از صوتنام

 ها بر اساس معیارهایی از قبیل این نمونه سپس. شود هایی ارائه می آواهاي فارسی و انگلیسی در جدول
 هجایی ي، الگوسازي متفاوت، تکرار و دوگانمتفاوتمحدودیت واجی، تعابیر ت، نظام واجی متفاو

  .شوند می بررسیو واج مشترك تحلیل و در دو زبان مورد نظر  متفاوت
  
  آواهاي مورد بررسینام - 5-1

در  آوانامدر مقابل هر . اندبندي شدهزیر توصیف و طبقه ه دسته به قراردر س ي مورد بررسیآواهانام
  .پس معنا و یا کاربرد آن آمده استفارسی ابتدا معادل انگلیسی و س

  
 آواهاي صداهاي طبیعتنام -5-1-1

آواهاي نام  ردیف
آواها در فارسی و کاربرد نام/معنا  آواهاي انگلیسینام  ردیف  فارسی

  انگلیسی
  صداي پاي اسب  clip clop 11  پیتیکو پیتیکو  1
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  ...کاغذ و/ برگ   frou frou 12  خش خش  2
  ...چکه کردن آب و   drip drop 13  چیک چیک  3
  جوشیدن  gurgle 14  غُل غُل  4
  اُفتادن چیزي  Plop 15  تلپ  5
  تپش قلب  lub dub 16  تاپ تاپ/ بوم بوم  6
  کشیده شدن با سرعت  vroom 17  غیژویژ/ غیژغیژ   7
  ...صداي زنجیر و   jingle 18  جیرینگ جیرینگ  8
  صداي سیلی  Slap 19  چک  9
  سوختن چیزي  Fizz 20  جیلیز جیلیز  10

  آواهاي فارسی و انگلیسی مربوط به صداهاي طبیعتنام -1 جدول
 

 آواهاي صداهاي حیواناتنام -5-1-2
 

م آواهاي فارسین ردیف آواهاي انگلیسینام  ردیف  آواها در فارسی و کاربرد نام/معنا 
سیانگلی  

  خروس  cock-a-doodle-doo 11  قوقولی قوقو  1
  مرغ  cluck-cluck 12  قُدقُد  2
  گربه  Meow 13  میومیو  3
  گنجشک  cheep-cheep 14  جیک جیک  4
  کبوتر/ کوکو   Cuckoo 15  کوکو  5
  زنبور  Buzz 16  ویزویز  6
  کالغ  Caw 17  غارغار  7
  جیرجیرك  creak-creak 18  جیرجیر  8
9  ب 19  ب Bae  گوسفند  
  گاو  Mooa 20  ماما  10

  حیواناتآواهاي فارسی و انگلیسی مربوط به صداهاي نام -2جدول 
  
  عاطفی يها صوت آواهاينام -5-1-3

آواهاي نام  ردیف
آواها در فارسی مانکاربرد /معنا  آواهاي انگلیسینام  ردیف  فارسی

  وانگلیسی
  خندیدن از ته دل  haa-haa 11  ها-ها- ها  1
  اتفاق بد –درد   Ouch 12  اُخ! آخ  2
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  جلب توجه مخاطب  Ahem 13  !اهم  3
  گریه کردن شدید  boo-hoo 14  زارزار  4
  خوشمزه بودن چیزي  yummmm 15  !ممممم  5
  صداي خوردن چیزي  Munch 16  ملَچ مولوچ  6
  چندش از چیزي  Uggh 17  !اُق  7
  غافلگیري/کاريخراب   Oops 18  !اُه  8
  صداي گلو  Wheezy 19  خرخر  9

  آسودگی از چیزي  Phew 20  آخیش  10
  نام آواهاي فارسی و انگلیسی مربوط به صوت عاطفی -3جدول           

                 
  )وجوه افتراق(آواهاي دو زبان ها در نام بررسی تفاوت - 5-2
  )محدودیت واجی(نظام واجی متفاوت  -1- 5-2

 هدر واقع امکان تولید هم. صداها ناکافی است ههاي هر زبان محدود است و براي تقلید هم تعداد واج
به بیانی . ستا هاي مختص به خود را دارا زیرا هر زبانی واج .یک زبان وجود نداردگویشوران صداها براي 

 و این یکی از عواملی آواي نزدیک به صوت باشدم در ساخت نامعاملی مه مکن استدیگر تعداد واج م
بررسی در ذیل  ها دادهاز  ییها نمونه .شود یمآواهاي فارسی و انگلیسی است که باعث ایجاد تفاوت در نام

  :شودمی
  :از صداهاي طبیعت -1از جدول  ییها نمونه

  gurgle: انگلیسی در/ غُل غُل : فارسی در ⇐صداي جوشیدن : 4نمونه  
 g// به همین خاطر معادل آن در این زبان واج. وجود ندارد» ق« یا» غ« يها واجدر زبان انگلیسی 

یکی از  تواند یمبنابراین وجود و نبود واج در زبان  .تر باشد در نظر گرفته شده است تا به صوت نزدیک
  :به قرار زیر است ها نمونهدیگر . ایجاد تفاوت محسوب گردد يها جنبه

  vroom: انگلیسی در/ غیژغیژ , غیژ ویژ: فارسی در ⇐صداي کشیده شدن : 7نمونه 
آواي نام بر این اساس .وجود ندارد» غ«واج آواي انگلیسی ق قانون محدودیت واجی در این نامطب

  . یابد ینم حضور امکان »غیژغیژ«
  frou-frou: انگلیسی در/ خش خش : فارسی در ⇐کاغذ / صداي برگ : 2نمونه 

یکسان نیست قطعاً  انگلیسیو  فارسیدر دو زبان  آوانامپس تلفظ  .وجود ندارد» خ«در زبان انگلیسی واج 
 .اندو این دو متفاوت

  :عاطفی يها صوتاز  -3از جدول  يا نمونه
  ouch: انگلیسیدر ! / اُخ! آخ: فارسی در ⇐ صداي ناشی از درد : 2نمونه 
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است  به کار رفته» چ«به همین خاطر معادل آن در این زبان واج . وجود ندارد» خ«در زبان انگلیسی واج 
  .تر باشد تا به صوت نزدیک

 گویشوران  تا رود یمبه کار واجی معادل  ،شود براي هر واجی که در الگوي واجیِ یک زبان دیده نمی
که  ییها واج. دارد واج 26گلیسی و ان واج 29 زبان فارسی. ظور را برسانندو من کنند بتوانند واژه را بیان

اما  .کند آواي نزدیک به صوت کمک زیادي میانگلیسی بیشتر دارد به ساخت نام زبان فارسی نسبت به
  .درعین حال تفاوت وجود دارد

  :از صداهاي حیوانات - 2از جدول  يا نمونه     
  caw: در انگلیسی/ غارغار : در فارسی ⇐صداي کالغ : 7نمونه 

در » ك«به همین خاطر معادل آن در این زبان واج . وجود ندارد» ق«و » غ«در زبان انگلیسی واج 
  .استتر  به صوت نزدیکو این نظر گرفته شده است 

  
  الگوي هجایی متفاوت -2- 5-2

فارسی سه نوع الگوي هجایی و  در زبان. بستگی به خصوصیات آن زبان دارد  الگوهاي هجایی هر زبان
  : الگوي هجایی در زبان فارسی سه حالت دارد. وجود دارد ي هجاییدر زبان انگلیسی بیست نوع الگو

    v + c) : واکه+ همخوان (مصوت + صامت ) الف
  c + v + c) : همخوان+ واکه + همخوان (صامت + مصوت + صامت ) ب
 c + v + c  +c) : همخوان+ همخوان+ واکه   +همخوان ( صامت+ صامت + مصوت + صامت ) پ

آواهاي است که باعث ایجاد تفاوت در نام یگرياختار هجایی فارسی و انگلیسی عامل دتفاوت در س
   :شود یماین دو زبان 

  slap: انگلیسی در/ چک: فارسی در ⇐صداي سیلی زدن : صداهاي طبیعت -1از جدول  9نمونه 
 در آغاز هجا دارد همخوان زیرا دو .وجود داشته باشدتواند در فارسی  سیلی زدن نمیمعادلِ انگلیسیِ 

  .با قواعد هجایی در زبان فارسی مغایر است در آغاز هجا یا واژه  یخوان هم دو و وجود خوشه
  cluck-cluck: انگلیسی در/ قُدقُد: فارسی در ⇐صداي مرغ : 2از جدول  2نمونه  

همخوانی در  دو وجود خوشهزیرا  .باشدموجود تواند در فارسی  نمینیز معادل انگلیسی صداي مرغ 
  .داردتناقض با قواعد هجایی زبان فارسی آغاز هجا 

   creak –creak: انگلیسی در/ جیرجیر : فارسی در ⇐صداي جیرجیرك : 2از جدول  8نمونه  
چراکه فارسی و انگلیسی . یابد ینم حضور امکاننیز به همین دلیل مذکور در فارسی معادل انگلیسی این 
اصلی در ایجاد  عدم انطباق ساخت هجایی عاملاز این رو، . دارند یک ساختار هجایی خاص خود را هر

  .ستا هاآوانامتفاوت بین 
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  آوا از نام متفاوت تعابیر  -3- 5-2
آواهاي فارسی و انگلیسی تعبیر متفاوت گویشوران این دو زبان از یک نامز دیگر عوامل ایجاد تفاوت در ا

دو زبان به دو صورت متفاوت تعبیر این در  يآواي واحدامن کهاحتمال دارد یعنی . نام آواي واحد است
در واقع برداشتی . شود یم آن زبان برقرار گویشورانشود و این تعبیر به صورت قراردادي و ثابت در میان 

- چراکه جهان. یکسان نیست  زباناین دو ، لزوماً در گیرد یمشکل که از صداي طبیعی یا صوت حیوان 
  .بینی شناخت و نگرش اعضاي این دو جامعه زبانی متفاوت است

  :صداهاي حیوانات -2از جدول  ییها نمونه
   buzz: انگلیسی در /ویز ویز: فارسیدر  ⇐صداي زنبور : 6نمونه 
  meow: انگلیسی در/ میو میو: فارسی در ⇐صداي گربه : 3نمونه 
  :صداهاي عاطفی -3از جدول  ییها نمونه
  munch: انگلیسی در /ملچ مولوچ: فارسی در ⇐صداي خوردن : 6نمونه 
  oops: انگلیسی در ! /اُه: فارسی در ⇐صداي غافلگیري : 8نمونه 
  :صداهاي طبیعت -1از جدول  ییها نمونه
  jingle: انگلیسی در/ جیرینگ جیرینگ : فارسی در ⇐صداي زنجیر : 8نمونه 
  fizz: انگلیسی در/ جیلیز جیلیز : فارسی در ⇐صداي سوختن : 10نمونه 

اما در دو زبان فارسی و  .اندنشأت گرفتهاز یک منبع صوتی واحد  همه طبیعی و ها این صوت
 هاآنو تفسیر  نها تعبیراند تیکساندو  هر هنگام شنیدنصداها . شوند انگلیسی به صورت متفاوت تعبیر می

  .استشده  متفاوت 
  
متفاوت  يزاس دوگانتکرار و  -5-2-4   

. شود انگلیسی دیده میزبان  هاي دیگر و همچنین  آواهاي زبان فارسی معموالً تکرار بیشتر از زباندر نام
تکرارِ  ،آواي فارسی هجاي دومهجا همراه است؛ یعنی در ساخت ناماین تکرار معموالً با یکسانیِ دو 

فت اصوالً ج .آواهاي زبان انگلیسی هجاي دوم متفاوت از هجاي اول استاما در نام .هجاي اول است
ل تشدید و تقویت بار عادت زبانی، خود دلی آوا در زبان فارسی، عالوه بر یکبودن و دوگان بودنِ نام

بر  افزون. شود که این عادت زبانی و تشدید در زبان انگلیسی کمتر دیده می حالی در. ستا آوامعناییِ نام
صورت تَکی کاربرد ندارند و ممکن به  »بوم بوم«مانند آواهاي تکراري در زبان فارسی برخی از نام ،این

به همین خاطر حتماً باید به صورت دوتایی . است که معناي دیگري جز معناي مد نظر از آن استنباط شود
هاي ذیل از  نمونه .دهد آوا را در این دو زبان تغییر میاین موضوع کامالً صورت نام. کنندباشند تا معنا پیدا 

 :دهند ع را نشان میهاي مورد بررسی این موضو داده
  :صداهاي طبیعت -1از جدول  ییها نمونه
  /drip drop: /نام آواي انگلیسی/ چیک چیک : نام آواي فارسی ⇐آب : کاربرد هحوز
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اما در انگلیسی تکرار یکسان . آواي فارسی تکرار یکسان استنامدر  شود یمکه مالحظه  طور همان
  .نیست

  /lub dub/: نام آواي انگلیسی/ تاپ تاپ م، بوم بو: نام آواي فارسی ⇐قلب :  حوزه کاربرد
    :عاطفی يها صوت - 3جدول  از  ییها نمونه      

  /wheezy: /نام آواي انگلیسی/ خرخر : نام آواي فارسی ⇐گلو : کاربرد هحوز: 9نمونه 
  /boo - hoo: /نام آواي انگلیسی/ زارزار : نام آواي فارسی ⇐گریه : کاربرد هحوز: 4نمونه 

حالی که  در. شود یمآواهاي فارسی فوق تکرار یکسان یعنی تکرار کامل دیده در هر یک از نام
- عامل جنبه دیگري از تفاوت در نامدر زبان انگلیسی تکرار کامل یا یکسان نیست و این  هاآن يها معادل

 .دهد یمآواهاي فارسی و انگلیسی را نشان 
  
  )وجوه اشتراك/وجه(آواهاي دو زبان ها در نام بررسی شباهت -  5-3
  واج مشترك -1- 5-3
که در اکثر  وجود دارد ی نیزمشترک يها واج اما در این میان. مخصوص به خود را دارد يها واجهر زبانی  

اي که براي  در هر کلمه. فارسی و انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند يها زبان. کاربرد دارد ها زبان
. وجود داردی مشترک يها واج یاواج  یک حداقلاست آوا در دو زبان فارسی و انگلیسی متداول شده هر نام

گفتنی  اما .ها تأثیر گذاشته استبیر افراد و محدودیت واجی روي آناین اتفاق تنها در کلماتی نیفتاده که تع
-نامدر  مشترك يها واجدر ذیل برخی از  .است که حتی این کلمات هم داراي آهنگ مشابهی هستند

 . کنیم یمآواهاي این دو زبان را بررسی 
  :مربوط به صداهاي طبیعت) 1-5(از جدول  ییها نمونه
  clip clop: در انگلیسی/ پیتیکوپیتیکو : در فارسی ⇐صداي پاي اسب  : 1نمونه

  .وجود دارد/ i/و یک واکه مشترك   /k/و  /p/در این نام آوا دو همخوان مشترك 
  gurgle: در انگلیسی/ غُل غُل : در فارسی ⇐صداي جوشیدن : 4نمونه

  .وجود دارد ]u[و واکه مشترك   /l/آوا همخوان مشترك در این نام
  plop: در انگلیسی/ تلپ : در فارسی ⇐صداي اُفتادن : 5نمونه

  .وجود دارد  /l/و  /p/آوا دو واج مشترك این نامدر 
  lub dub: در انگلیسی/ بوم بوم تاپ تاپ، : در فارسی ⇐صداي قلب  : 6نمونه

  شود میدیده  /u/و  واکه مشترك  /b/در این نام آوا  واج مشترك 
  jingle: در انگلیسی/ جیرینگ جیرینگ : در فارسی ⇐صداي زنجیر : 8نمونه

  .وجود دارد/ i/و واکه مشترك  /j/و  /g/آوا دو واج مشترك در این نام
  fizz: در انگلیسی/ جیلیزجیلیز : در فارسی ⇐صداي سوختن : 10نمونه

  .شود میدیده /  i/و  واکه مشترك  /z/آوا  واج مشترك در این نام
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  :مربوط به صداهاي حیوانات -2از جدول  ییها نمونه
  cock-a-doodle-doo: در انگلیسی/ قوقولی قوقو : در فارسی ⇐صداي خروس : 1نمونه

  .وجود دارد/ u/و واکه مشترك  /l/در این نام آوا واج مشترك 
  cheep-cheep: در انگلیسی/ جیک جیک : در فارسی ⇐صداي گنجشک : 4نمونه

  .شود میدیده /   i/آوا  واکه مشتركدر این نام
  buzz: در انگلیسی/  ویزویز : در فارسی ⇐صداي زنبور : 6نمونه

  .وجود دارد /z/آوا  واج مشترك در این نام
  caw: در انگلیسی/ غارغار : در فارسی ⇐صداي کالغ : 7نمونه

  .شود میدیده / a/آوا  واکه مشترك در این نام
  creak-creak: در انگلیسی/ جیرجیر : در فارسی ⇐صداي جیرجیرك : 8نمونه

   .شود میدیده /   i/و  واکه مشترك  /r/آوا  واج مشترك در این نام
  :مربوط به صوت عاطفی -3از جدول  ییها نمونه
  ouch: در انگلیسی/ اُخ اُخ : در فارسی ⇐صداي ناشی از درد : 2نمونه

  .وجود دارد/  o/آوا واکه مشتركدر این نام
  ahem: در انگلیسی/ اهم : در فارسی ⇐صدایی براي ایجاد جلب توجه مخاطب : 3نمونه

  .وجود دارد/ e/و یک واکه مشترك  /m/و  /h/آوا دو همخوان یا واج مشترك در این نام
  yummmm: در انگلیسی/ مممممم : در فارسی ⇐از خوشمزه بودن چیزي  العمل عکس: 5نمونه

  .به صورت مکرر در هر دو زبان وجود دارد /m/آوا  واج مشترك در این نام
  munch: در انگلیسی/  ملَچ مولوچ : در فارسی ⇐صداي خوردن : 6نمونه

  .شود میدیده  /č/و  /m/نام آوا دو واج مشترك در این
  
  گیري نتیجه - 6

 60تعداد نخست . مطالعه شد اي یسهمقاآواهاي دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت نام جستار حاضردر 
آوا در این دو زبان به همراه معنا و کاربردشان معرفی و توصیف گردید و سپس طبق سه نظریه  نام

ding-dong  وpooh-pooh  وbow-bow آواها در دو زبان یاد این نامن، در پی آ. بندي شدقهطب
و  ها تفاوتنتایج حاصل از بررسی . مشخص و تبیین گردید هاآنو وجوه اشتراك و افتراق  بررسیشده 

 ،)محدودیت واجی( نظام واجی متفاوت: به صورت ذیل قرار گرفت گانه پنجبندي نیز در طبقه ها شباهت
که  انداین موارد عواملی. متفاوت يزاس دوگانآوا و تکرار و تعابیر متفاوت از نامت، الگوي هجایی متفاو

  .  سازد یمرا آشکار  ها شباهتهاي مشترك عاملی است که /و وجود واج کنند یمرا تبیین  ها تفاوت
ت، صداهاي طبیع(حاکی از آن است که با وجود منبع صوت یکسان همچنین پژوهش  هاي یافته     

 ا،آواهمعناي نام/بیعی بین لفظ و کاربردو علیرغم باور به رابطه ط) صداهاي حیوانات و اصوات عاطفی
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به . در مطالعه بنیازبانی نام آواهاي فارسی و انگلیسی نشان داد توان یممحسوس و بارزي را  يها تفاوت
و شایان  دهد یمرا نشان  ها تفاوتعواملی چند این ش، بیانی دیگر مطابق معیارهاي مورد بررسی در پژوه

بر  .شوندمحسوب می م فرهنگیو ه  یزبانکه هم  اند یعوامل ها تفاوتتوجه است که دالیل ایجاد این 
هاي مشترك، به دلیل آنکه نظام واجی و نیز ساختار هجایی در دو زبان فارسی و / وجود واج این اساس با

تفاوت وران این دو زبان باهم شبینی و فرهنگ گوی دلیل آنکه جهانانگلیسی متفاوت است و همچنین به 
آواها از مظاهر با وجودي که ناماز این رو،  .زبان یکسان نیستاین دو آواها در ، بازنمایی و انعکاس نامدارد

شناسان  ها مورد قبول زباندنشان در مقابل قراردادي بودن آنند و بحث طبیعی بووش طبیعت محسوب می
 1آوایی به سمت زبان ویژهسی، نامهاي مورد برر ت بتوان ادعا نمود که طبق دادهأاما شاید به جر است،

آواهاي خاص خود هستند و انگلیسی در اکثر موارد داراي نامبه بیانی دیگر فارسی و . شدن متمایل است
آواهاي مربوط به در نام( اي که بیان شد است که بر اساس سه نظریه موید این واقعیتنتایج پژوهش 
ها  تفاوتطور کلی  به )این دو زبان، صداهاي عاطفی و انسانی و صداهاي حیوانات، در تصداهاي طبیع

بین فارسی و انگلیسی اندکی  يها تفاوت ی،اصوات عاطف هرچند که در مورد . ستا ها بیشتر از شباهت
 .کمتر است
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