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چکیده
زبان در اصل ،نیامی ذهنی اس كه به صورت ابزاری -وايی ظاهر میشود و عمدهترين نقش
ن ،ارتباط و انتقالِ معانی از يو فرد به ديگری اس  .افراد با بهكارگرفتن قاعدههای زبان و تولید
رشتههای گوناگونی از واژهها ،با يکديگر ارتباط برقرار میكنند .از همینرو ،بـه روشـنی پیداسـ
كه زبان به میزان زيادی با زندگیِ انسان  -يعنی با فعّالیّـ هـای ذهنـی و حركتـی او -میختـه و از
غاز تا پايان زندگی با او همراه اسـ  .پـژوهش پـیشرو ،درخصـو كـاركرد نـام وا در اشـعار
سهراب سپهری اس و دستاورد علمی اين تحقیق ،حاكی از اين مطلب اس كه میـزان اسـتفاده از
نام وا در زبان شعریِ وی بسیار چشمگیر اس و ايـن مقــوله ،در سـرودههـای او عینیّـ داشـته و
ملموس و محسوس اس  .از نجايی كه سهراب ،نقّاشی اس شاعر ،اين رويکرد درخصو زبان
شعریِ وی ،بیش از ديگران صدق میكند؛ لذا نام وا ،از بر ستهترين ابزارهای شـعریِ اوسـ كـه
در درياف ِ متن به خواننده كمـو شـايانی مـیكنـد .بنیـان نیـری ايـن تحقیـق ،برپــاية نـیــريّات
اتويسپرسن و ديگر زبانشناسانیس كه به راءشان در ايـن زمینـه ،در كتـاب فرهنـگ نـام وايـی
فارسی بها مال اشاره رفته اس  .زبانشناسانی چـون اوتويسپرسـن ،هـر لفیـی را كـه میـان لفـ و
معنای ن رابطهای طبیعی و ذاتی و ود داشته باشد ،نام وا مینامند.

*تاريخ ارسال مقاله 9919/99/99 :

تاريخ پذيرش نهايی مقاله 9910/91/19 :
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 -2استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایی تهران
 -3کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
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واژه هایکلیدی :نام وا ،سهراب سپهری ،هش

شماره04

كتاب ،يسپرسن.

 -1مقدّمه
يکی از مهمترين پرسشهايی كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول كرده ،اين اس
كه خاستگاهِ زبان بشری چه بوده اس  .اتويسپرسن در اينباره معتقد اس
زبان را نبايد در نبههای عاری از لطاف

كه« :پیدايش

شاعرانة ن ستجو كرد ،بلکه بايد ن را در بُعد

شاعرانة حیات س » ) .(yule, 1966: 1نیرية يسپرسن مبنی بر اينكه زبان ،در دوران
لذّتبردن انسان بهو ود مده ،يکی از البترين فرضیهها دربارة منشأ زبان اس ؛ با اين
حال ،اين نیريّه تنها در حدّ يو فرضیّه باقی میماند.
ويل دوران

( )199 :9999پیدايش «سخن و گفتار» را نخستین پیشرف ِ بزرگ تاريخ

می داند كه انسان با استفاده از ن و عوامل ديگری از قبیل كشف تش و كشاورزی،
توانسته گامبه گام از عصر هل و ترس و توحّش عبور نمايد .با و ود فرضیّههای متفاوتی
كه دربارة پیدايش زبان ارائه شده ،ما هنوز نمیدانیم كه اساساً زبان چگونه تکوين يافته
اس  .تأمّ ت البی در زمینة منشأهای زبان گفتاری صورت پذيرفته ،امّا اين موارد تا به
امروز ،صرفاً در حدّ «فرضیّات» و نه «حقايق» ،عرض اندام میكنند.
برخی برای زبان منشأ الهی قائلند ،حال نکه گروهی ديگر معتقدند كه خاستگاه زبان،
فعّالیّ های حركتی -بیانی بوده اس

و دستة ديگری هم سازگاریِ فیزيولوژيکی را نقطة

غاز زبـان میدانـند .گروهـی نیـز واهــای طبـیـعی را منــشأ زبـان انـسـانی بـهحسـاب
می ورند؛ اين دسته معتقدند كه نام واها ،يا نچه كه در دستورهای سنّتی «اسمِ صوت»
نامیده میشوند ،صـداهای طبیـعیای هستـند كه انسـانهای ن دوران ،از محـیط اطـراف
خـود میشنیدهاند و بعدها از نها تقلید كرده و به صورت واژههايی رايج و زايا در زبانِ
خود ،بهكار بردهاند.
چون بیشتر زبانها دارای نام وا هستند ،برخی بر اين عقیدهاند كه انسان اوّلیّه ،نخس

از

طريق تقلید واهای طبیعی ،زبان را فراگرف  .اين اعتقاد ،حتّی در عهد يونان باستان در نزد
ف سفه نیز از اهمّیّ

خاصّی برخوردار بوده اس ؛ يکی از اين افراد اف طون بود كه رسالة
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خود يعنی كراتیلوس ( )Cratylusرا به اين بحث اختصا
مناظره ای اس
اس
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در اين باب كه منشأ زبان كدام اس

داد .اين رساله در حقیق

و رابطة میان واژه و معنای ن چگونه

و يا اين رابطه بر بنیاد نوعی سنخیّ ِ طبیعی استوار اس

كه احیاناً میان صورتِ واژه

و معنای ن و ود دارد يا خود ،نتیجة نوعی قرارداد و توافق اس ؟ در اين حوزه ،دو گروه
روياروی هم قرار گرفتند« :استدالل طبیع مداران ( )Naturalistsتکیه بر پايگاه و
كه نام واها در واژگانِ هر زبانی دارند .از طرف ديگر ،قرارداديان

اعتباری داش

( )Conventionalistsدر استـدالل خـود بر اين نکته تأكید داشتند كه واژههای زبان را
میتوان بهطور دلخواه و دانسته تغییر داد» (روبینز.)19 :9113 :
-1-1بیان مسئله
امروزه اگرچه زبانشناسان ،قراردادیبودنِ رابطة لف و معنی را به اثبات رساندهاند ،امّا
اكثر نها بر اين باورند كه در تمام زبانهای دنیا ،گروهی از واژهها هستند كه دالل

لف

نها بر معنی ،كمابیش طبیعی و ذاتی اس ؛ اينگونه واژهها را نام وا يا اسم صوت
( )onomatopoeiaمینامند.
لغ نويسان ،نام وا را محدود به واژههايی میدانند كه به تقلید صدا ساخته شدهاند ،امّا
زبانشناسان و صاحب نیران عرصة ادب و شعر ،ن را به مفهومی گستردهتر بهكار برده و
شامل هر واژهای می دانند كه میان لف و معنای ن ،نوعی رابطة طبیعی و ذاتی باشد .يکی
از نقش های زبان ،نقش شعری ن اس

كه برخ ف نقش ارتباطیِ زبان  -كه به مدلولی

خارج از زبان ار اع میدهد ،-متو ّه خودِ نشانه و ارزش درونیِ خود واژه اس « .زبانِ
شعری زبانی اس

كه اطّ عات نمیدهد و دالل های ن ،از گونة ديگری اس »

(ابومحبوب .)91 :9999 ،در اين ا زبان به سوی يو شیء يا مصداق بیرونی هدفگیری
نشده اس  ،بلکه خودِ پیام بهطور مستقل ،ارزش دارد.
درخصو

نام وا بايد گف

كه نام وا واژه اس  ،امّا نه واژة معمولی زبان  -كه اين

واژهها طبیعی و واقعیاند ،-و نه واژههايی قراردادی و مصنوعی .هر قضیّة درس
سکّهای اس

همانند

كه دورويه دارد ،يکی از نها روية لف و ديگری ،معنی اس  .وحیديان
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كامیار معتقد اس « :لف بر معنی دالل
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دارد .امّا چگونه داللتی؟ يا اين دالل

ذاتی و خودبهخودی اس ؟ بدانگونه كه دود بر تش دالل
اواخر ماه؟ يا اينکه قراردادی و وضعی اس ؟ همانند دالل

طبیعی و

دارد و ه ل بر اوايل يا
چراغ سبزِ راهنمايی بر عبور

زاد يا نقطه ،بر پايان مله؟» ( .)1 :9931بهع وه اين پرسشی اس

كه از ديرباز ذهن

دانشمندان را به خود مشغول داشته اس  .در يونان باستان ،به نقل از اف طون ،كراتیلوسِ
طبیع گرا باور داش

كه همة واژهها با مفاهیم خود ،رابطهای طبیعی دارند .در بعضی

واژهها اين رابطه شکار اس

و افراد عادی هم ن را در میيابند ،مانند واژههای كوكو و

میومیو؛ در بعضی ديگر ،رابطة طبیعی واضح نیس

و تنها ف سفه به ن پی میبرند .از اين

نوع میتوان واژة «پَر» را نام برد كه از صدایِ به همخوردن بال پرندگان تقلید شده اس .
ارسطو اين نیر را رد كرد و گف

كه رابطة لف و معنیِ واژه قراردادی اس

واژههای زبانهای مختلف را ،دلیل بر قراردادی بودنِ دالل

لف بر معنی دانس

و تفاوت
(ن: .

وحیديان كامیار.)99 :9931 ،
سهراب سپهری شاعری اس

كه برای بیان مفهومهايی كه در ذهن او ای گرفته ،از

بهكارگیری نام وا سود میبرد .مگر چه چیزی در نام وا نهفته اس

كه وی از واژه و

ملههای خبریِ معمولی استفاده نمیكند؟ چرا او مفاهیمش را ساده بیان نمیكند؟ اين
مجالِ محدود در پی ن اس

تا پاسخی برای اين سؤاالت بیابد و اينکه سهراب سپهری به

چه میزان و با چه انگیزههايی از نام وا در ثار خود بهره برده و حسّ عاطفی شاعر را به
كمو نام واها بیان داشته اس ؟ زيرا بهواقع ،نام وا بیش از هر چیز ،بهترين وسیله اس
برای انتقال حال های مختلفی كه در زندگیِ انسانها روی میدهد.
مبانی نیری اين سیاهه ،برپـاية راء و نـیـريّات اتويسپرسن ()Otto jesperson
زبانشناسِ دانماركی و زبانشناسان ديگری قوام يافته ،كه مسیر فکری و ايدئولوژیِ ذهنیِ
نها دراينباب ،همسو و همخوان اس  .با تو ّه به كمبود منابع برگردان و تر مهشده از
تئوريسینهای عرصة زبانشناسی ،بیشترِ مفاهیم و مبانی مطروحه از سوی ايشان پیـرامـون

رويـکردِ «نام وا» ،مأخوذ از كتاب وحیديان كامیار با عنوان فرهنگ نام وايی فارسی
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میباشد .همچنین الزم به ذكر اس

پیشرو ،همة نام واهای هش
گزيدهای از نها همّ

تا بیان شود كه نام واهای بررسی شده در نگاشتة
كتاب سپهری نیس  ،بلکه نگارندگان تنها به شرح

گماردهاند.

-2-1پیشینة تحقیق
درخصو

پیشینة تحقیق بايد بیان داش

كه به ز يو مقاله و كتابی كه دكتر

وحیديان كامیار دربارة واشناسی نگاشتهاند ،اثر قابل م حیة ديگری به رشتة تحرير
درنیامده و به نوعی برای نخستینبار اس

كه هش

كتاب سهراب سپهری ،از منیر

واشناسی مورد مطالعه قرار میگیرد .دكتر احمد محجوب در مجلّة كتاب ماه ادبیّات،
«كاركرد نام وا در غزلیّات موالنا» را بررسی نموده اس

و همانطور كه پیش از اين نیز

اشاره شد ،تاكنون اشعار سهراب سپهری از اين منیر ،مورد كنکاش واقع نشده اس  .شیوة
انجام تحقیق ،بنابر موضوع پژوهش ،كتابمحور و بر مبنایِ اصل سندكاوی اس .
-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
كه بیترديد بايد او را در زمرة بزرگترين شاعرانِ معاصر

سهراب سپهری شاعری اس

طبیع گرا برشمرد و سندی كه اين گفته را اثبات مینمايد ،اشعار نغز اوس

مجموعة شعری وی با نام هش

كه در هش

كتاب به چاپ رسیده اس  .اين شاعرِ طبیع

بودن و

الهامگرفتن از فضاها و موقعیّ های طبیعیِ اطراف ،مو ب گشته تا وی در زبان كاربردیِ
اشعارش ،فراوان از ابزاری به نامِ «نام وا» بهره بَرد .البته میزان استفاده از اين ابزار زبانی ،در
تمامی اشعارش يکسان نیس

و میتوان گف

بیشترين استفاده از نام وا را در سه مجموعة

زندگی خوابها ،واز فتاب و حجم سبز شاهد هستیم .سهراب برای بیان مفاهیم ذهنی و
انتزاعیاش از صداهای طبیع

و نچه پیرامونش میگذرد ،بسیار بهره میبرد و نچه او را

به نوشتن ترغیب میكند ،همین طبیع ِ انگیزاننده اس  .ع وهبر اين ،او نقّاش اس

و

میخواهد تا در شعر هم ،هنر نقّاشی خود را به رخ مخاطب بکشد و اين میسّر نمیشود مگر
با بهرهگرفتن از طبیع « .در زبان هنر ،ما ديگر با منطق گفتار سروكار نداريم؛ بهويژه نگاه
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كه وارد قلمرو شعر میشويم ،واژگان میتوانند معنایِ قاموسیِ خودشان را از دس

بدهند

و امکان تأويلپذيری را بیشتر برای خواننده فراهم كنند» (بهنام.)39 :9991 ،
 -2بحث
 -1-2نا آوا چیست؟
نام وا به واژههايی اطـ ق میشود كه از اصـواتِ طبیعی و غیرطبیعی اخذ و تقلید
شدهاند .و ودِ نام وا ،هم نیريّة محاكات را در بابِ منشأَ زبان تأيید میكند و هم پیوندِ
اهلِ زبان را با طبیع
با طبیع

بیشتر الف

به اثبات میرساند .به همین ه  ،در زبانهايی كه سخنگويانِ ن
دارند ،نام واهای بیشتری قابل مشاهده اس .

بنا به تعريفی كه كوروش صفوی از نام وا بیان كرده اس « :نام وا عبارت اس
شکلبندی و بهكاربردنِ واژهها به تقلید از صدا .اين ،شیوهای در زبان انسانی اس

از

كه در

ن صدا ،احساس را بازتاب میدهد .احتماالً اين شکل از بیان نخستین زبان بشر بوده اس
كه بعدها در اثر تکامل و دگرگونی ،به واژههای زبان تبديل شده اس » (صفوی:9914 ،
 .)91هر چند خانلری در اينباره میگويد « :بايد كام ً از اين گمان كه زبان از تقلید
صوتهای طبیعی حاصل شده اس  ،پرهیز كرد» (خانلری)14 :9919 ،؛ امّا اين وسوسهای
اس

كه نمیتوان به سادگی از ن گذش ؛ اگر چه اطّ عات كافی در اين مورد نداريم،

ولی زبان كود ِ نوزاد تا حدود زيادی میتواند اين روند را نشان دهد و ما را به سم

اين

فرضیّ ه رهنمون سازد .از اين ه  ،زبان ارتباطی و زبان نوزاد ،شبیه به نیام ارتباطی
حیوانات بوده و در هر دو مورد ،وابسته به نیازها و عواطف اولیّه اس  .بدون ترديد ،بشر
ابتدايی نیز همین نیام ارتباطی را داشته اس  ،امّا رفتهرفته همان نیام ارتباطی و زبان
قاعدهمند شده و تکامل يافته اس ؛ صداها به واژهها تبديل شدند و پیدرپی مدنِ نها
ملهها را ساخته و قانون و قاعده يافتهاند .امّا هنوز بقايايی از ن زبان و استفاده از ن شیوه
باقی مانده اس

كه همان نام واها را تشکیل میدهند.

نفیسی در اين باب مینويسد« :هوسرل ( )Husserlمیان شیء ( ،)Objectيعنی پديدة
غیرك می با مصداق و معنا ) ،(Sobjectيعنی نحوة ارائة كلمات يا نشانه ،تفاوت و تمییزی
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قائل میشود .شیء يا مصداق ،در خارج از كلمه و ود دارد و كلمه به ن ر وع میكند،
امّا معنا در درون خودِ نشانه يا كلمه قرار دارد» (نفـیسی ،بیتا .)99 :بنابراين ،مصداق به
رابطة میان عناصر زبانی نییر واژه ،مله و غیره -از يو سو -و تجربیّات غیرزبانی  -از
سوی ديگر ،-میپردازد« .مفهوم به نیام پیچیدة روابطی كه میان عناصر زبانی -معموالً
واژهها -و ود دارد مربوط می شود و در برگیرندة روابط درونی زبان اس » (پالمر:9911 ،
 .) 14پس درواقع ،معنا عبارت اس

از رابطة ما با هان خارج؛ به عبارت ديگر ،تجربة ما را

از هان خارج منعکس میسازد.
به بیانی ديگر ،صورت همان راب طة درونیِ زبان اس

و معنا رابطة بیرونی ن؛ اين معنا،

در خود واژه نهفته اس

كه در همنشینی با واژههای ديگر ،پرده از رخ برمیدارد .طباطبايی

در اين زمینه معتقد اس

كه اخت ف احساساتِ درونی مانند مهر و كینه و دوستی و انفعال

و شفق

و تملّق و شهوت نسی و غیره ،در شکل صدا اخت فاتی غیرقابل انکار بهو ود

می ورد و به اينوسیله ،صداها تنوّع پیدا كرده و كم و بیش تمیّز و تعدّد میپذيرد و در اين
مرحله ،مستمع يو گام فراتر نهاده و با صداهای مختلف به مقاصد نسبتاً گوناگونی
استدالل كرده و به چیزهای غايب از حواس پی میبرد؛ ولی باز چنانكه روشن اس ،
دالل

صدا بر مقصود ،عقلی و طبیعی اس

و در اين حال ،ذهن مستمع و خاصّه انسان ،به

میان حادثه و صدای ويژة وی كم و بیش شنا میگردد و كمكم حوادث را با صداهای
م زمِ و ود نها حکاي

می نمايد و در نتیجه ،حروف تهجّی از همديگر تمییز پیدا كرده

و كلمات مركّبه پیدا میشود .چنانكه میبینیم« ،مقدار زيادی از كلمات در لغ های
اصواتی اس

كه در حوادث صدادار مقارنِ حادثه پیدا میشوند و در

گوناگون ،حکاي

اين باب ،استعمال اشاره با دس

و سر و چشم و ساير اعضاء زياد مؤثّر هستند و مقارن با

اين احوال ،ديگر انسان به مجرّد شنیدن كلمه ،بیتوقّف به ياد حادثه میافتد و دالل
و طبعی ،ای خود را به دالل

عقلی

لفیی میدهد و انسان با پیداكردن شعور به اين خاصّه ،كار

تکلّم را يکسره مینمايد ،تا كار به ايی میرسد كه انسان هنگام سخن گفتن يا سخن
شنیدن از الفاظ غفل

كرده و تنها متو ّه معنی میشود ،چنانكه گويی معنی را میگويد يا
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می شنود؛ يعنی معنی به حسب عقیدة وی ،خودِ لف گرديده و از اينجاس
زيبايی ،محبوبیّ

كه زشتی و

و منفوريّ ِ معنی در لف تأثیر كرده و گاهی میشود كه صفتی از معنايی

به لفیی و از لف به معنای ديگر ...سراي

میكند» (طباطبايی.)191 :9914 ،

هرچند كه اين نیريّه ،حوادث بیصدا را نمـیتـواند تـو ـیه كـند و پاسـخـی بـرای
نامگذاری اشیاء -بهويژه بیصدا -ندارد و تمايز حروف تهجّی و پیدايش كلمات مركّب
هنوز در ن روشن و مرتبط با بحث ايشان نیس  ،امّا نکتة مهمّی را دربردارد كه همان
تبديل لف

نهان میكنند و سراسر ن را به

به معناس ؛ زيرا عواطف ،خود را در لف

تصرّف خود در می ورند .از طرفی ،لف در حال ها و موقعیّ های متفاوت و گوناگون به
زبان می يد؛ پس اين لف كه به معنا تبديلشده ،در موقعیّ های ويژه به زبان می يد و از
اين رو ،ن موقعیّ

ويژه مصداق ن لف میشود؛ يعنی رابطة بیرونی و هان خارج .پس

يکی از عوامل مهم در معنادادن لف  ،همان موقعیّ

اس  ،يعنی شرايط و وضعی كه در

نهنگام ،به زبان ورده میشود.
حال

درونیِ انسان نیز تغییری در شکل تلفّ ايجاد میكند و معنای واژه يا لف را

كامل میسازد؛ بنابراين میتوان سه حال
 -9موقعیّ  -1 .حال

را برشمرد:

درونی و ذهنی -9 .همنشینها.

ع وهبر اينها ،خودِ واژه و ويژگیهای صوتی نیز معنای عاطفیِ ديگری را میافزايد.
صداها و نام واها در شعر سهراب سپهری نیز همین نقش را بازی میكنند ،حتّی به گونهای
كه لف تبديل به معنای خود میشود« .در شعرگفتن ،نوعی بازگش

و ود دارد به سوی

دوران كودكیِ شاعر و نیز به سوی دوران كودكی انسان .شعر ،رقص شورانگیز و پا
پر تصويری اس

و

در میان باغِ تنهايی انسان با طبیع  .شعر ،نوعی به رقص برخاستن اس

در میان اشیاء به وسیلة كلمات( »...براهنی.)91 :9919 ،
وحیديان كامیار براساس تعريفی كه زبانشناسان ارائه كردهاند ،صوتهای عاطفی
( )Interjectionرا هم زو نام واها به حساب می ورد ،زيرا میان اصوات عاطفی و
مفاهیم ن نیز رابطة طبیعی و ود دارد و فرق صوتهای عاطفی با ديگر نام واها در اين
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كه صوتهای عاطفی بر اثر حاالت شديد روانی چون اندوه و شادی و تعجّب و

تحسین و تحقیر و غیره  -بهطور طبیعی -از دهان برمی يد و واكنش طبیعیِ اين حاالت
اس  ،امّا ديگر نام واها بر اساس همانندی و شباه

استوار هستند؛ اعمّ از اينكه همانندی

لفیی باشد يا شبه لفیی يا تکراری و غیره (ن : .وحیديان كامیار.)91 :9931 :
راسل نیز در مورد اين مسئ له ،بر ريانِ پديد مدنِ زبان و منشأ ن نیر دارد و پُر بیراه
نمیگويد .وی اصل قرارداد را در دالل ها نفی نمیكند ،امّا در پديد مدن زبان ،معتقد
اس

كه رابطه ای طبیعی و ذاتی بین اصل و منشأ كلمات اولیّه با معنا و ود دارد و بدين

ترتیب ،تا حدودی به اف طون نزديو میشود؛ امّا بايد دانس

كه وضع يا قرارداد به معنای

نشستن شیوخ و تصمیم گرفتن و رأی دادن نیس ؛ بلکه رابطة بین لف و معنا  -با هر منشأ
كه بوده ،-اكنون در قلمرو قرارداد يا وضع قرار دارد و رابطة ذاتی ،اصوالً در ريان تاريخ
زبان ،از میان رفته اس .
«كودكی كه تکلّم می موزد ،عادات متداعیاتی را ياد میگیرد كه از لحاظ تقدير و
ايجاب از انب محیط ،عیناً مانند انتیاری اس

كه از عوعو سگ يا بانگ خروس میتوان

داش  .قوم و ماعتی كه به زبان معیّنی سخن میگويند ،ن را موخته و به تدريج به
انحاء و طُرق مختلف تغییر دادهاند ،كه تقريباً هیچ يو از نها عمدی و به اختیار نبوده؛
بلکه بر حسب قوانینی بوده كه كم و بیش قابل كشف و تعیین اس  ...كسی نمیداند كه
چگونه خود اين ريشهها كسب معنی كردهاند؛ امّا فرض منشأ موضوعه برای اصل كلمات،
مثل «میثاق مدنی يا ا تماعی» هابس و روسو در مورد منشأ حکوم  ،افسانة محض اس .
مشکل میتوان فرض كرد كه يو عدِه شیوخِ گنگ و بیزبان دور هم بنشینند و كنکاش
كنند و رأی دهند كه گوسفند را گوسفند و گرگ را گرگ بنامند .م زمه و مقارنة لف با
معنی ،می بايستی حاصل يو ريان طبیعی باشد؛ هر چند كه اكنون ماهیّ

و نحوة اين

ريان بر ما مجهول اس » (راسل.)199 :9913 ،
گويا راسل مفهوم قرارداد زبانیِ سوسور را به خوبی درنیافته اس  .اچسون در مورد اين
نیريه معتقد اس

كه «طرحريزی واژگانی ،احتماالً با مفهوم يو كلمه شروع شده و سپس
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اين مفهوم در يو قالب صوتی مناسب ريخته میشود» (اچسون .)011 :9910 ،اين گفته،
تقريباً شبیه همان گفتة راسل دربارة پیدايش و منشأ زبان اس .
 -2-2اتویسپرسن و انواع نا آوا از منظر وی
اتويسپرسن از زبانشناسان مشهور دانماركی و از بنیانگذارانِ علم واشنـاسی اس  .وی
گـرايـش بـه سادهسازی دستور زبان را از قواعد هانشمول تاريخ زبانشناسی میداند و
معتقد اس

كه تحوّل زبان ،در ه

او معتقد اس

پیشرف

و سادهسازی انجام میشود.

زبانها ،گرايش به پیشرف

تدريجی دارند كه در ه

قاعدهمندی و

سادهسازی میباشد .از نیرگاه وی «پیدايش زبان را نبايد در نبههای عادی از لطاف
شاعران ن ستجو كرد ،بلکه بايد ن را در بُعد شاعرانة حیات س  .منشأ زبان در
رنگپريدگیِ بیروح ن نیس  ،بلکه در س

و خیزهای سرور فرين و در نشاطِ پر

طراوت ن ای دارد .من در اوّلین سخنان بشر قهقهههای شادی را شنیدم؛ در نهنگام كه
مردان و زنان وان در

لب تو ّه يکديگر رقاب

میكردهاند1966: 21 ( »...

 .(jesperson,نیر يسپرسن مبنی بر اينکه زبان در دوران لذّتبردن انسان به و ود مده،
يکی از فرضیههای دلنشین دربارة منشأ زبان اس .
وی در كنار بسیاری مطالب ديگر ،به و ود تمايز میان عبارات «پیوندی» ) (nexusو
«اتصالی» ) (junctionقايل شد كه حدوداً چیزی شبیه به تمايزی بود كه ارسطو میان
عبارات اسنادی و غیراسنادی مطرح ساخته بود .يسپرسن ع وهبر اين ،طـرح اوّلـیّة نیريّهای
را دربـارة مراتب همنشینی سازهها تدوين كرده بود كه میتوانس

برای تبیین قواعد نحوی

به كار ببرد.
زبان شناسانی چون اوتويسپرسن ،هر لفیی را كه میان لف و معنای ن ،رابطهای طبیعی
و ود داشته باشد ،نام وا مینامند .در اينجا پس از ارائة دستهبندیِ انواع نام وا از ديدگاه
اين زبانشناسان كه در كتاب فرهنگ نام وايی فارسی ذكر شده ،به بررسی اشعار سهراب
سپهری از اين منیر پرداخته خواهد شد:
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دارد؛ مانند« :غارغار ،خُرخُر».

 -9نام واهايی كه لف

نها بر صدا دالل

 -1نام واهايی كه لف

نها بر مولّد صدا دالل

دارد؛ مانند« :كوكو» كه صدای فاخته

اس  ،امّا به خود فاخته نیز اط ق میشود.
 -9واژههايی كه لف
دالل

نها بر صدا دالل

ندارد ،بلکه بر حرك

میكند؛ مانند« :بوس» و «ماچ» كه بر عمل دالل

و عمل همراه با صدا

دارد نه خودِ صدا.

-0نام واهايی كه مدلول نها صدا ندارد كه به گوش برسد ،امّا احساس میكنیم كه
دارای صداس ؛ مانند« :زُقزُق»« ،مورمور» و. ...
 -1نام واهايی كه بر صوت دالل

ندارند ،يعنی مدلول نها دارای صدا نیس ؛ مانند:

ريز ،فسقل ،باريو ،نزديو ،درش  ،بزرگ ،گنده ،كلف  ،دور و ...رابطة لف و معنی در
اينگونه واژهها طبیعی و ذاتی اس  ،زيرا مصوّتهای  a،e،iزير هستند و بر كوچکی
دالل

دارند و مصوّتهای  a،u،oبم هستند و بزرگی را میرسانند (ن : .وحیديان

كامیار.)11 :9931 ،
 -3-2کارکرد نا آوا در شعر سهراب سپهری
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،نام واها بازماندة همان شیوههای ابتدايیِ سخنگفتن اس
كه انسان پیش از تحوّل زبان بدان تکلّم میكرد و در ن شیوه ،بشرِ ابتدايی همچون
حیوانات ،به كمو صدا ،عاطفهها و درياف

خود را بروز میداد و اين عملی اس

كه

نوزادان انجام میدهند.
در واقع ،سهراب بدين شـیوه ،نوعی بازگشـ

به زبان نخستـینة بشـری را به نمـايش

میگذارد كه بیانگر روح طبیع گرای اوس ؛ روحی كه همة چیزها حتّی زبان را پا

و

نخستینه میخـواهـد ،زيـرا وی دچـار عـواطفی میشود كه با زبان رايج و شکلگرفته
نمیتوان بیان كرد؛ درس

برخ ف نچه موريس كونفورث ()Maurice Cornforth

و همکارانش میپندارند .نها معتقدند «اگر انسان گمان برد كه انديشهای دربارة چیزها
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و ود دارد كه فاقد كلماتش هس  ،يا اينکه افکاری دارد كه با زبان نمیتواند بیان كند،
خود را فريب داده اس » (كونفورث.)14 :9919 ،
نگرشی مانند نچه كونفورث میگويد ،اساساً انديشهها و عواطف فراتر از زبان را نفی
میكند و به روان شناسیِ ذهن و زبان انسان تو ّه ندارد .بسیار اتفّاق افتاده كه كسی از
شدّت شادی يا ترس يا اندوه و يا هر چیز ديگر ،زبانش بند مده و چیزی نمیتواند بگويد،
مگر اينکه ن حس تعديل و رامتر گردد تا بتواند در قالب زبان ای بگیرد.
گاهی اشو ای ك م و زبان را میگیرد و اين نتیجة شدّت يا گسترة حس و انديشة
درونی اس  ،كه ز اين عمل نمیتواند چیزی را برتابد .نمونههای اين رفتارها در كنش
انسانی كم نیس ؛ بهويژه وقتـی وارد انديشـهها و احسـاسهای متـناقـضنمای عرفـانـی
میشويم .اين ادراكات چنان گسترده ،پهناور و ژرف اس

كه در قلمرو زبانِ اری

نمیگنجد .اريو فروم ( )Erich Frommبه درستی بیان میدارد كه «برای توصیف يو
احساس ساده ،مثل چشايی ،كلمات قدرت خود را از دس

میدهند؛ يا برای بیان

تجربیّات عاطفیِ احساسات درونی خود نیز با همین وضع روبهرو نیستیم؟» (فروم:9901 ،
.)99
در اين مرحله ،زبان به نماد تبديل میشود و حتّی صداها نیز از خصل

نمادين بركنار

نمی مانند؛ نماد ،تنها تصوير نیس  .در كنار نمادهای تصويری ،صداهای نمادين نیز ثار
عاطفی مختلفی را بر ای میگذارد كه به نها نشانههای شنیداری میگويند .نمادها و
نشانههای شنیداری از طريق گوش و نیام شنوايی درياف

میشوند .اين صداها با تجربیّات

و پیشینههای ذهن در میخته میشوند و معانیای ويژه را تولید میكنند؛ به عنوان مثال،
صدای غد ،فضای ويرانی و شوم را ايجاد میكند؛ صدای ك غ ،نشانة بديُمنی و بدخبری
اس ؛ صدای توفان ،نشانة مرگ و نیستی و نابودی اس ؛ صدای تیوتا
گذر عمر و گذش

ساع  ،نشان از

زمان دارد؛ صدای خروس ،نشان از دمیدن صبح دارد و صدای

یر یر سیرسیر ها ،شب را تداعی میكند .ثار اين صداها و نشانههای تصويری و
شنیداری ،در روح و روان دمی معانیِ مختلفی خلق میكنند (ن : .كريمی.)19 :9994 ،
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سهراب سپهری نیز در اشعارش به همین طريق ،زبان را در حال های گسترده و ژرفِ
عاطفی هنجارشکنی میكند و میخواهد حال ها و معناهای گوناگون را در روح و روان
خلق كند .تمام نام واهايی كه وی بهكار میبرد ،معناهای خود را به همان شیوهای كه
گفته شد ،به دس

می ورند؛ يعنی بايد در موقعیّتی ويژه ،از طريق ويژگیهای صوتی خودِ

واژه ،با حال های درونی و ذهنی خواننده رابطه برقرار كنند و در نهاي
وارد شوند تا به وسیلة همنشینهایشان ،معنا به دس
سهراب حس نموده و طی كرده اس

در ساختار زبانی

ورند .اين حالتی اس

تا لفیی را به زبان ورد كه با حال

كه خودِ

درونیِ او تطابق

داشته باشد.
در مجموعة مرگ رنگ از هش كتاب چنین میخوانیم:
« ...لبهای ويبار /لبريز موج زمزمه در بستر سپید /در هم دويده سايه و روشن»...
(سپهری.)11 :9991 ،
سهراب صدای ب را به زمزمه تأويل نموده ،ويبار را به دمی تشبیه میكند كه زير
لب چیزهايی را به رامی نجوا میكند و همدمی اس

برای لحیههای تنهايی وی .زمزمه

نیز اينگونه شرح داده شده اس  « :به معنای زمزم اس

كه به هستگی چیزی را خواندن

اس ؛ ترنّمی باشد كه به هستگی كنند؛ خوانندگی و ترنّم به هستگی ،نغمه ،سرود»
(وحیديان كامیار .)913 :9931 ،البته كه واژة «زم» در زبان پهلوی به معنای برودت و سرما
اس

كه كلماتی همچون زمستان و زمهرير نیز مأخوذ از همین واژه اس

و اين تركیب،

سرمای چشمه را به ذهن متبادر میسازد.
در همین مجموعه میخوانیم:
«دنگ...دنگ /...ساع ِ گیج زمان در شب عمر /میزند پیدرپی زنگ /زهر اين فکر
كه اين دم گذراس ... /و اگر میخندم /خندهام بیهوده اس  /دنگ ...دنگ /...لحیهها
میگذرد /نچه بگذش  ،نمی يد باز... /و نچه بر پیکر او میماند / :نقش انگشتانم/
دنگ /...فرصتی از كف رف  /.قصّهای گش

تمام... /پردهای می يد / :میرود نقش پی
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نقش دگر ،رنگ میلغزد بر رنگ /ساع

شماره04

گیج زمان در شب عمر /میزند پیدرپی زنگ:

 /دنگ ...دنگ /...دنگ( » ...سپهری.)01 :9991 ،
كه با ن میتوان كاركرد نام وا و چگونگیِ

اين شعر ،يکی از بهترين نمونههايی اس

ارتباط با متن را به وسیلة اين مقوله نشان داد .ابتدا به تعريف نام واهای بهكار رفته در شعر
مذكور بر اساس نچه در فرهنگ مده ،میپردازيم« :دنگ ( :)dangصدايی اس
به همخوردن دو سنگ يا چوب بر يد؛ وازِ افتادن چیزی سخ

كه از

بر زمین و يا حکاي

صوت خوردنِ دو چیز صلیب به يکديگر .درينگ؛ دنگ دنگ ساع ِ كلیسا .همچنین صدا
و واز مطلق؛ ممکن اس

اين كلمه مصحفِ ونگ (وانگ ،بانگ) باشد و يا دگرگونشدة

«وينگ» كه هسته و نامفهوم اداكردنِ سخن زير لب اس » (وحیديان كامیار.)991 :9931 ،
در ابتدای اين شعر ،سهراب سپهری از صوت «دنگ» استفاه میكند و نخستین رقّهای
كه به ذهن خواننده وارد میكند ،ياد وریِ ساع

اس

چون میخواهد نکتهای را به وی

گوشزد كند! با تو ّه به مفاهیم ابیات بعدی كه در پیِ ن مده اس  ،استفاده از اين نام وا
بسیار استادانه مینمايد و میتوان گف
در بی

سپهری بهترين نوعِ بیان را برگزيده اس  .ب فاصله

بعد ،سخن از عمر به میان می يد و با دنگ ،ساع

و عمر ،میتوان به اين نکته پی

برد كه وی میخواهد نوعی خوف و ترس از گذش ِ زمان را بیان كند ،چرا كه ما انسانها
همیشه از گذش

عمر غافل هستیم؛ شاعر حتّی از گذش ِ زمان با عنوان «زهر» ياد میكند

كه بیش از پیش ،خوف و ترس را القاء نمايد.
در گزارة بعدی ،وی دچار نوعی سردرگمی میشود و نمیداند كه اكنون در حال
مستی و خوشی اس

يا تمام و ود وی را غم فراگرفته اس ؟ او نمیداند بايد در اينحال

بخندد يا گريه سر دهد؟ در همین فکر اس

كه ناگهان صدای «دنگ ...دنگ» دوباره فضا

را پر می كند و ترسِ از گذر غاف نة زمان ،بر پیکرة و ودی خواننده قالب میگردد و
ب فاصله از گذش

زمان ياد میكند« :لحیهها میگذرد /نچه بگذش  ،نمی يد باز».

در ادامه شاعر شتاب میكند تا همین لحیه را نگه دارد و لوی پیشرویاش را بگیرد،
امّا خودش به اين نتیجه میرسد كه اين عملِ او بیهوده اس

و باز دوباره صدای «دنگ»...
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زمینة فکریِ شاعر و مخاطب را به خود مشغول میدارد و در پايان به اين نتیجه میرسد كه
فرص  ،از دس

رفته و نچه برای داشتنش ت ش میكرده ،ديگر تمام شده اس

میگوي د اين زوال ،ديرگاهی اس

و

كه با ذهن من درهم میخته شده و نمیتوان برای حلّ

ن كاری كرد و در ابیات پايانی نیز باز دوباره گذرِ زمان را ياد ور میشود و باز همان
خوف و ترسِ ناشی از ن!
زنگ در اين ابیات نیز نام وا محسوب میشود .برای واژة «زنگ» ،تعريفهايی بیان
كردهاند« :زنگ ( -9 :)zangپیالة كوچو فلزیِ دارای ويز كه به گردن چهارپايان بندند
تا به هنگام راه رفتن صدا كند؛  -1ل
دس

فلزی كه به وسیلة كوبیدن چکش مانندی يا با فشارِ

روی دگمة ن ،صدا كند» (همان .)919 :همانگونه كه میبینیم ،باز هم زنگ

وسیلهای اس

برای بیان هشدار و گاهی ،كه با گزارههایِ در پی مده ،همخوانی دارد.

در مجموعة زندگی خوابها مده اس :
«روی علفها چکیدهام /.من شبنم خواب لود يو ستارهام /كه روی علفهای
تاريکی چکیدهام /.ايم اينجا نبود /نجوای نمنا

علفها را میشنوم /و ...زمزمههای

شب در رگهايم میرويد /.باران پرخزة مستی /بر ديوار تشنة روحم میچکد /.من ستارة
چکیدهام /.از چشم ناپیدای خطا چکیدهام /:شب پر خواهش /و پیکر گرم افق عريان بود/.
رگة سپید مرمر سبز چمن زمزمه میكرد /.و ...زمزمههای شب مستم میكرد /.و ...اده
نفس نفس میزد /.صخرهها چه هوسناكش بويیدند! /فانوس پر شتاب! /تا كی میلغزی /در
پس

و بلند ادة كف بر لب پر هنگ؟ /زمزمههای شب پژمرد /.رقص پريان پايان ياف /.

كاش اينجا نچکیده بودم! /و...كاش اينجا -در بستر پر علف تاريکی -نچکیده بودم!»
(سپهری.)11 :9991 ،
فهم و ادرا

اينکه شاعر چه قصد و نیّتی از تکرار نام واها داشته اس  ،میتواند

بسیاری از تاريکیهای متن را برای خواننده روشن سازد .گاهی وق ها شاعر نچه را كه
در درونش میگذرد ،نمی تواند با حروف معمولی ادا كند و بهتر اس

بگويیم قادر نیس

مستقیماً مقصود خود را بیان نمايد ،به همین منیور به ابزارهايی كه در اختیارش هس

04
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ر وع میكند ،كه در اينجا سهراب سپهری از مقولة نام وا بهره میبرد تا مقصود خود را
برساند؛ هرچند ممکن اس

برداش های گوناگونی از ابیات شده باشد ،امّا نچه كه ذهن

خواننده را در اين ابیات به خود مشغول میسازد ،چیزی نیس

ز راندنِ دم از بهش

كه

سهراب ن را اينگونه بیان كرده اس .
طبق فرهنگ نام وايیِ وحیديان كامیار« ،چکیدن (( )chak-i-danچکید ،چکد،
خواهد چکید ،چکنده ،چکاندن ،چکانیدن) .9 :چکّهچکّه مدن ب از ايی يا چیزی؛ .1
چکاندن ،چکانیدن؛  .9قطرهقطره ريختن مايع» (وحیديان كامیار .)19 :9931 ،تعريف زمزمه
نیز پیش از اين مد.
در بخش نخس

متن ،سهراب سپهری بدون هیچ مقدّمهای میگويد« :روی علفها

چکیدهام و »...و بعد ادامه میدهد كه « ای من اينجا نبود» و تکرار میكند! نخس

بايد

پرسید كه وی از چه چیزی میگويد؟ او میخواهد چه چیزی را برای خواننده روشن
سازد؟ سهراب ادامه میدهد و میگويد« :زمزمههای شب در رگهايم میرويد!» و اين
«شب» كه همراه با «زمزمه» مده اس
نیس

نیز میخواهد نکتهای را گوشزد كند و ن چیزی

ز اينکه می گويد :اين هان و هر چه در ن هس  ،ز تاريکی چیزی نیس  ،زيرا

دمی از منبع نور دور شده اس .
ب فاصله خودش همین نکته را بیان میكند و میگويد« :ازچشم ناپیدای خطا چکیدهام»
و اين میتواند اشاره ای باشد به خطايی كه دم مرتکب گش

و باعـث رانـده شدنش از

بهـش شد .در ادامه نیز می ورد« :زمزمههای شب مستم میكرد» و میخواهد بگويد فريب
خورده اس  ،زيرا كه در حال

مستی عقلِ دمی زايل میشود و فريب دادنِ وی در اين

حال  ،كار دشواری نیس  .حتّی در بندهای بعدی همین نکته را تأكید میكند ،ايی كه
میگويد ...« :اده نفس نفس میزد /.صخرهها چه هوسناكش بويیدند!».
و در پايان نیز به زبانِ شکوه با خود میگويد« :كاش اينجا نچکیده بودم!... /كاش
اينجا -در بستر پر علفِ تاريکی -نچکیده بودم!»
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در مجموعة وار فتاب میخوانیم« :به روی شطِّ وحش

برگی لرزانم /ريشهات را

بیاويز /من از صداها گذشتم /و...ستارهها در سردی رگهايم لرزيدند /.خا

تپید /.هوا

مو ی زد( »...سپهری.)919 :9991 ،
در اين بند ،واژة قابل تأمّل «لرزان» اس

كه نام وا محسوب میشود« .لرزان (:)larzan

نبش بدن با حركات غیرمنیّم بر اثر سرما يا ترس» (وحیديان كامیار )913 :9931 ،را
گويند كه در اوّلین پاره ،شاهد هستیم كه نقش القای ترس را به خوبی بازی كرده اس ؛
پس بدون معطّلی ،خواننده پس از نکه با پارة اول روبرو میشود ،به ترس و وحشتی كه
فضا را پر كرده پی میبرد و حتّی «تپش» كه بعد از ن مطرح شده ،ناشی از ترس اس
همانگونه كه میدانید ،تپش صدای قلب اس

و

كه بر اثر پمپاژ خون ايجاد میشود.

در مجموعة صدای پای ب نیز شاهد يکی از زيباترين نام واها هستیم ،بهطوریكه
نوعی سردرگمی و بیخودی را ياد ور میشود« :قاطری ديدم بارش«انشاء» /اشتری ديدم
بارش سبد خالی «پند و امثال» /عارفی ديدم بارش «تنناها ياهو» /و( »...سپهری:9991 ،
.)103
«تنناها ياهو» صدای طرب و شادی هنگام رقص اس  .سهراب سپهری به ای «نوای
موسیقی» ،اين نام وا را نشانده اس  .اصط ح نوا يا وا يا موسیقی ،يا هر چیز ديگر،
نمیتواند حال

طرب را تصوير كند .وی در واقع اين صدا را به واژهای معنیدار تبديل

كرده و صدايی نمادين ساخته و عبارتی بهتر ،صدا را تصوير كرده اس  .اين تصوير صدا،
عمق نفوذِ تخیّل شاعر در ذات پديدهها و اشیاء را نشان میدهد« .ها» ب فاصله پس از
واژة«تننا» ،ناخود گـاه به ذهن و زبـان سهراب می يد و شور و شـوقِ درون او را برمـ
میسازد؛ حال نکه اين صدا هیچ ارتباط مستقیمی با گزاره ندارد .ممکن اس

برخی معتقد

باشند كه فقط برای پركردنِ بند مده اس ؛ امّا سپهری چنین تکلّفی را هیچگاه به خرج
نمیدهد؛ اين صدای شادمانگی درونی اس
«تنناها ياهو» مله ای اس

كه اينگونه بیان میشود.

كه با صدا هنجارشکنی شده يا بهتر اس

بگويیم،

ساختارشکنی شده اس  .اين عبارت ،يو ملة اسمیّه اس ؛ به ای «تنناها» میتوان يو
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اسم يا صف

شماره04

گذاش  .بنابراين «تنناها» میتواند زو هر يو از طبقههای دستوری باشد و

در رابطة انشینی قرار بگیرد .شلی میگويد« :اصوات و نیز افکار ،بین خود و نسب
نچه خود نمودارِ نند ،پیوندهايی دارند و همواره معلوم شده اس

كه در

به

نیم ن ،به

پیوندهای افکار مرتبط اس  .بنابراين ،زبان شاعران همیشه نوعی تکرار يکسان و هماهنگ
اصوات را ايجاب كرده اس

كه بدون ن ،شعر شعر نیس » (ن : .ديچز.)991 :9911 ،

در مجموعة شرق اندوه نیز میخوانیم« :نیها ،همهمهشان می يد /مرغان ،زمزمهشان
می يد /.در باز و نگه كم /و پیامی رفته به بیسويیِ دش ( »...سپهری.)911 :9991 ،
در اينجا شاهد نوعی سردرگمی هستیم كه نیها با يکديگر همهمه میكنند و مرغها با
يکديگر زمزمه! و سهراب سپهری با پیوندی كه میان واژگان «همهمه» و «زمزمه» و «وهم»
ايجاد كرده ،در خواننده نوعی درگیریِ ذهنی به و ود می ورد كه باعث زيبايیِ متن شده
اس .
در مجموعه شعری مسافر نیز شاهد نام واهای بسیاری هستیم كه به ذكر يو نمونه از
نها پرداخته خواهد شد /...« :كجاس

سم

حیات؟ /من از كدام طرف میرسم به يو

هدهد؟ /و گوش كن ،كه همین حرف در تمام سفر /همیشه پنجرة خواب را به هم
میزند( »...همان.)133 :
هر چند بر سر اينكه واژة «هدهد» را در دستة نام واها به حساب وريم يا نه ،بحث و
ترديد اس  ،امّا براساس نچه وحیديان كامیار نام وا معرّفی میكند« ،هدهد» نیز در اين
گروه ای میگیرد« :هدهد )hod-hod(:شانه سر ،پوپو» ( .)111 :9931نويسندة كتاب
فرهنگ نام وايی فارسی در باب اينگونه واژهها معتقد اس

كه اگرچه ممکن اس

در

ك م عـادی نـام وا حس نشـود ،امّا در زبان شـعر و در كـ مـی كه هدف از ن
زيبايی فرينی و نشاندادن و تصرّف در روح و عواطف شنونده اس
میشود ،نام وا بودنِ واژهها بسیار اهمّیّ

و روی واژههـا مـکث

دارد و به نام وا بودن واژه تو ّه میشود و اگر

هم گاهانه تو ّه نشود ،باز نام وا بودنِ واژهها در ذهن تأثیر میگذارد (ر : .همان.)11 :
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در مجموعة حجم سبز و در خرين شعر از اين مجموعه ،میخوانیم كه « :ه ،در ايثار
سطحها چه شکوهی اس ! /ای سرطان ظريف عزل ! /سطح من ارزانیِ تو باد! يو نفر
مد /تا عض ت بهش  /دس

مرا امتداد داد( »...سپهری.)910 :9991 ،

فرهنگها واژة « ه» را نام وا به حساب می ورند؛ اصوات عاطفی در شعر و اصوالً
ك م عاطفی و احساسی ،از اهمّیّ
درس

فراوانی برخوردارند .شاعر در صورت استفادة دقیق و

اصوات عاطفی ،به ياری اين واژههای طبیعی ،بهتر و سادهتر میتواند در روح و

احساسات شنونده يا خواننده راه ورود يابد؛ مث ً در اين شعر سهراب ،واژة « ه» بهطور
طبیعی بیانگر اندوه اس

و هیچ واژة ديگری نمیتواند به اندازة ن ،غم و اندوه و درد را

به خوبیِ اين واژه به شنونده يا خواننده القاء نمايد.
اگر بخواهیم از خرين مجموعة شعری سهراب ،ما هیچ ،ما نگاه نیز نمونهای را بررسیم،
خالی از لطف نخواهد بود تا در مورد واژههايی سخن به میان وريم كه ديگران نام وا
ندانستهاند و وحیديان كامیار با دلیل و برهان ،نها را در دستة نام واها قرار میدهد .بهطور
مثال میخوانیم...« :من /روبهرو میشدم با عروج درخ  /با شیوع پر يو ك غ بهاره /با
افول وزغ در سجايای ناروشن ب /با صمیمیّ
پش

گیج فوّارة حوض /با طلوعِ ترِ سطل از

ابهام يو چاه( »...سپهری.)991 :9991 ،
دو واژة «ك غ» و «وزغ» ،از ملة ن واژههايی هستند كه فرهنگنويـسان نها را

نام وا نشناختهاند ،امّا وحیديان كامیار معتقد اس

كه« :واژة ك غ به صورتهای كوالغ،

غ غ و قاق نیز بهكار رفته اس  ،چنانكه در فرهنگ نندراج ذيلِ كلمة قاق مده اس
كه «اين لهجه اس

و در اصل ك غ بوده اس » .بنابراين ،با تو ّه به اينكه واژة ك غ بسیار

شبیه به صدای ن اس

و اينکه واژة ك غ بسیار شبیه صداهايی اس

كه فرهنگنويسان

برای اين پرنده برشمردهاند ،از طرفی چون اين واژة به صورتهای مختلف مانند كوالغ،
غ غ و حتی قاق مده اس  ،شکّی نمیماند كه واژة ك غ نام وا اس  .اصوالً اينگونه
تفاوتها میان گونههای مختلف صداهای تقلیدی بسیار عادی اس

و علّ

اخت ف ن،
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اهل يو زبان ،از صداهای طبیعی اس » (وحیديان كامیار،

.)11 :9931
در مورد واژة «وزغ» نیز نیری همانند واژة «ك غ» و ود دارد .وحیديان كامیار (همان:
 )19معتقد اس
اس

كه گوش بهراحتی احساس میكند كه «غو » صدای «غورباقه» و «وزغ»

و نیاز به دلیل و برهان ندارد و واژههای ديگری هم كه بر اين حیوان دالل

كنند،

مانند «وزغ ،بزغ ،قورباغه (غورباقه) ،قرباقه ،غورقه و وزغه» نیز ،نام وا هستند.
 -9نتیجهگیری
نام وا در زبان و ادبیّات فارسی ،يکی از مسائل درخورِ تو ّه زبانشناسی اس

و در

تاريخِ اين زبان ،اصول و مبانی و ارزشهای ن بايد پی گرفته شود و انـواعِ ن اعـمّ از
طبـیعی و حیـوانی و انـسانی طبقهبندی شده و بهلحاظِ صورت و معنی بررسی گردد .نیر به
اينكه نسب

تعداد نام واها به كلّ واژگانِ يو زبان كم اس

عین تقلید صداها نیستند؛ در نتیجه نمیتوان انتیار داش

و از طرفی نام واها بیشتر

كه در يو متن يا گفته ،از روی

نام واها بتوان معنی را درياف ؛ مث ً اگر معنیِ ملهای را كه با ن شنا نیستیم بتوانیم از
روی نام واها تشخیص بدهیم ،امّا در ك می نام وا و ود داشته باشد ،اينها معنیِ ك م را
تقوي

میكنند؛ يعنی چون با هم هماهنگی دارند ،معنی هم از طريق واژهها و هم از راهِ
و زيبايیِ نام واها در اين اس

كه رابطة لف و معنی،

نام وا به ذهن میرسد و اهمّیّ

طبیـعی و مستقیم اس  .البته میتـوان به اين نکته اذعـان داش

كه نقـش و ايگـاهی

بدينگونه در شعر و ك م عاطفی ،دارای اهمّیّ

فراوانتری اس  ،امّا در زبان تجاری يا

علمی ،نقشی ندارد.
نام واها بازماندة همان شیوههای ابتدايیِ سخنگفتن اس

كه انسان پیش از تحوّلِ زبان

بدان تکلّم میكرد .سهراب سپهری نیز بدين شیوه نوعی بازگش

به زبان نخستینة بشری را

به نمايش میگذارد كه بیانگر روحِ طبیع گرای اوس ؛ زيرا وی دچار عواطفی میشود
كه با زبان رايج و شکلگرفته نمیتوان بیان كرد .میزان استفاده از نام وا توسّط سهراب
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سپهری بسیار چشمگیر اس  ،امّا بايد گف

كه اين بهرهبردن در تمامیِ اشعارش يکسان

نیس و بیشترين استفاده از نام وا را در سه مجموعة زندگی خوابها ،واز فتاب و حجم
سبز شاهد هستیم .اين ابزار زبانی در اشعار وی حضوری پر رنگ داشته و ملموس و
محسوس هستند و شاعر به كمو اين مقوله بر ن اس

تا مفاهیم ذهنی و انتزاعی را عینیّ

بخشیده و به تصوير بکشد و از نجايی كه سپهری نقّاش و شاعری اس
درخصو

عارف ،اين مقوله

وی بیش از پیش صدق میكند ،لذا نام وا يکی از مهمترين و بر ستهترين

ابزارهای شاعریِ وی اس .
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