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1388پاییز و زمستان - 1پژوهشی)، شمارة - ادبیات و علوم انسانی سابق) (علمیی (مجله مجلۀ زبان و ادبیات عرب

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان)استادیار گروه زبان و ادبیات عربی (دکتر مهین حاجی زاده

ینگرشهاي آواشناختی و واجشناختی ابن جنّو تحلیلبررسی

چکیده
اسالمی - علوم متنوعی قرار گرفت و بسیاري از محققانی را که متأثر از نظام فرهنگی عربیۀی در ابتدا در حیطآواشناس

ـائل صـرفی و نحـوي مـی     ۀنحویان و دستور نویسان آن گاه که به مطالع،بودند، متوجه خود ساخت. در این میان مس
ویژه علم صرف در بسیاري از موضوعات و ه این علوم و بچراکه خود؛پرداختند، ناگزیر با مسائل آوایی مواجه می شدند

ـتقلی را بـه مباحـث     جنّی مباحث به گونه اي با آواشناسی تداخل داشتند. ابن  ـالیف مس نخستین دستور نویسی بود که ت
را براي داللـت  » علم األصوات«و اصطالح زبانی کرد آواشناسی اختصاص داد و آن را به عنوان علمی مستقل بررسی 

کار برد.ه ر این علم بب
را در خصوص آواهاي زبان عربی از خالل بررسی متـون و  جنّی مقاله حاضر درصدد است نگرشها و دیدگاههاي ابن 

ـیهاي  جنّـی  آثار موجود او استخراج و آنها را از منظر پژوهشهاي آواشناسی معاصر بررسی نماید. روشی که ابن  در بررس
ـا توجـه بـه عـدم     کار برده روشی ته آوایی خود ب وصیفی بوده و نتایجی که در زمینه توصیف آواها به آنها دست یافته، ب

تا جایی که با توصیف آواشناسان معاصر که مجهـز بـه   است وجود امکانات و ابزارهاي تحلیل آواها بسیار پیشرفته بوده 
آزمایشگاهها و وسایل پیشرفته هستند، تا حد زیادي مطابقت می کند.  

ابن جنی، آواشناسی، واج شناسی، زبانشناسی نوینها: کلید واژه

مقدمه

جهت که یکی از شاخه از یک سو علمی قدیم و از سوي دیگر علمی جدید است. جدید از آن 1آواشناسی
ـان دوسوسـور  در ابتداي قرن بیسـتم بدسـت فرد  . دانش زبانشناسیاست 2شناسیهاي علم زبان ـان  3ین ، زب

ـانی   به شمار می آیدو قدیم از آن جهت که یکی از علومی ه استشناس سوئیسی پایه گذاري شد که هـر زب
مبتنی بر آن است. در واقع زبان سیستم نظامندي از عالئم آوایی قراردادي است که مهمترین کارکرد آن ایجاد 

فکار و فرهنگ و غیره به شمار می رود. از این رو از دیرباز دانشمندان ملتهاي مختلف از ارتباط و انتقال آراء و ا
جمله یونانیها، رومیها و هندیها به آواهاي زبان خویش توجه داشته اند. و علماي مسلمان عرب و غیر عرب نیز 

از این قاعده مستثنی نبوده اند.
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واقع شد. آشـنایی  طالعات زبان شناختی جدید بسیار سودمندمطالعات آواشناسی برجاي مانده از هندیها در م
که این کشف، حادثه بسیار مهمـی  ط ویلیام جونز انگلیسی در قرن هجدهم صورت گرفتسبا سانسکریت تو

در تحول مطالعات زبان شناختی از جنبه هاي مختلف بود و نیز عامل بسیار مهمی در پی بردن به وجود روابط 
و ایرانی و میان برخی زبانهاي اروپایی مثل یونانی و التینی و شاخه هاي مختلـف آن از  میان زبانهاي هندي

ـاخه مسـتقلی از    سوي دیگر بود. بدین ترتیب هندیها نخستین کسانی بودند که به پژوهشهاي آوایی بعنوان ش
شاخه هاي زبان شناسی پرداختند.

ه مطالعه آواهاي زبانی، بیشتر انگیزه دینی بوده، چـرا  اما انگیزه اصلی عربها در اوائل اسالم از روي آوردن ب
که با انتشار اسالم و گرایش ملتهاي غیر عرب به اسالم و شایع شدن لحن (گفتار نادرست)در میان کسانی که 
تازه به اسالم گرویده بودند و از همه مهمتر دغدغه اصلی مسلمانان براي جلوگیري از تحریـف قـرآن کـریم،    

ول اکرم (ص)، علماي مسلمان و در رأس آنها، نحویان را واداشت تا در اسرع وقت به بررسی پس از رحلت رس
ـان   آواهاي زبانی بپردازند و در آثارشان ابوابی را به این بخش اختصاص دهند. از سوي دیگر آنها نیز همانند زب

ـاط محکـم   وشناسان معاصر، جایگاه پژوهشهاي آوایی را در میان علوم زبانی ـائل نحـوي و    ارتب ـا مس آن را ب
صرفی و بالغی درك کرده بودند. علماي بالغت و بیان با اشاراتی به تنافر آواها و انسجام آنها و نیز با سـخن  
گفتن پیرامون شرایط فصاحت، آهنگ و حسن بیان ... در مطالعات مربوط به آواهاي زبان نقش داشتند. معجم 

وایی در مقدمات معجمشان و نیز توجه برخی از آنها به ترتیب آوایی نویس ها نیز با پرداختن به برخی مسایل آ
ـاي     الفاظ به روش خلیل بن احمد و دیگران در مطالعات آواشناسی سهیم بودند. اما از همه مهمتـر نقـش علم
تجوید و قراءتهاي قرآنی برجسته تر است. بگونه اي که هر کتاب یا تألیفی که در زمینه علم تجوید انجام می 

اصطالحات مربوط به به همین دلیل است که د با مخرجهاي حروف عربی و شیوه تولید آنها شروع می شد.ش
بدین ترتیب، با وجودي که قدما به طور مستقل به بحثهاي آوایی نپرداخته لیفات آنها بسیار است.آواشناسی در تأ

ـات و    اند، اما در این زمینه به مباحثی اشاره کرده اند که در مقایسه با ع صرشان و با توجه به عـدم وجـود امکان
ابزارهاي تحلیل آواها، براي آواشناسان امروزي بسیار گرانقدر است.

در زمینه آواشناسی، همین افتخار براي عرب کافی است که «احمد مختار عمر در این خصوص می گوید: 
به فضیلت آنها اعتراف کـرده انـد.   برگشتر اسرآلمانی و فرث انگلیسی:تن از دانشمندان بزرگ غربی، یعنیدو 

برگشتر عنوان می کند که در میان ملتهاي مشرق زمین، هیچ ملتی به جز هندیها و عربها در زمینه آواشناسی 
پاییان مقدم نبوده اند. و فرث می گوید: آواشناسی در پرتو دو زبان مقدس سانسکریت و زبان عربی رشد و وبر ار

.)114: 1988(مختار عمر، »نمو یافت
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خلیل بن احمد فراهیدي است. آن گونه که گفته می ،در ارتباط با آواشناسی زبان عربینام مطرح نخستین 
این کتاب به عنوان قدیم ترین سـند در موضـوع   مربوط به اوست.العینشود، اولین معجم زبان عربی، کتاب 

دست ما رسیده است.ه آواشناسی زبان عربی مطرح می باشد که ب
از خلیل، شاگرد او سیبویه تالش کرد آنچه را استادش در زمینه آواشناسی شروع کرده بود، تکمیل کند. بعد 

ـاره   الکتاباو چندین باب از کتابش موسوم به  ـاب درب را به مباحث آوایی اختصاص داده است. موضوع این کت
ی اصـوات و حـروف عربـی    به بررس» باب االدغام«نحو عربی است اما سیبویه در یک بخش جدا موسوم به 

دست ابن ه پردازد. اما ما حصل مطالعات آواشناختی خلیل و سیبویه و دیگر لغویان در قرن چهارم هجري بمی
ـاب  به بار نشست. او به طور مفصل، مسائل مربوط به آواهاي زبان را در عربی بررسی کرده و جنّی  ،در ایـن ب

جاي گذاشته است. او سبک و شیوه سیبویه را با تغییـرات و  را برخصائصو ۀ االعرابسرّ صناعکتاب معروف 
به تنهایی در زمینه جنّی اصالحاتی در طبقه بندي آواها دنبال کرد.اگرچه ما طبیعتا از آن اضافات جذابی که ابن 

آواهاي زبان عربی افزوده، نباید غافل شویم. ظاهراً او اولین کسی اسـت کـه تـألیف مسـتقلی را بـه مباحـث       
را براي » علم االصوات«و اصطالح زبانی اسی اختصاص داد و آن را به عنوان علم مستقل بررسی کردآواشن

کار برد. اصطالحی که تاکنون نیز مورد استعمال زبان شناسان قرار گرفته است.ه داللت بر این علم ب
زش و غیـر عـرب) نسـبت بـه ار    –علماي مسلمان (عرب کند هدف در پژوهش حاضر آن است که بیان 

جایگاه آواشناسی در پژوهشهاي زبانی واقف بودند و نیز در میان علماي مسلمان، کسانی وجود دارند کـه کـم   
اهمیت تر از زبان شناسانی همانند سوسور، چامسکی و یاکوبسون نیستند، بلکه گاهی در برخـی پژوهشـهاي   

نام برد و در مقاله حاضـر بـه   جنّی از ابن بر آنها برتري دارند، که در رأس آنها می توان،علمی مربوط به زبان
ـاي       و واجیمطالعات آوایی ـا بـه معرفـی دیـدگاهها و نظریـه ه او خواهیم پرداخت. در واقع درصدد هستیم ت

هاي آوایی او را از خالل بررسی متون و بپردازیم تا از یک سو نگرشجنّی ن طور خاص ابه آواشناختی قدما و ب
آنها را از منظر نظریات و پژوهشهاي زبان شناسی نوین بررسـی و  ،و از سوي دیگرآثار موجود، استخراج کنیم 

بدین ترتیب جایگاه مطالعات او را در میان پژوهشهاي زبان شناختی معاصر بیان کنیم و از این طریق بتـوانیم  
فضیلت علماي مسلمان را در مطالعات مربوط به آواهاي زبان متذکر شویم.

اه ابن جنیگدتعریف زبان از دی

اهمیت فراوانی قائل بوده اند و نمی توان ،همانطور که پیشتر اشاره شد، علماي مسلمان براي مباحث زبانی
ـار   ف یتالشهاي ارزشمند آنها را در این زمینه انکار کرد. اما اکثر آنها به تعریف زبان عنایت چندانی نداشـته و تع

ارائه نداده اند.کاملی را 
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ی بود که در خالل تعریف کاملی که از زبان ارائـه داد، دیـدگاههاي پیشـرفته اي را در    زء کسانججنّی ابن 
مقایسه با عصرش ارائه نمود که کم اهمیت تر از نظریات زبانی معمول امروزي در زمینه زبان شناسی نیست.

ا بواسطه آن بیان زبان آواهایی است که هر قومی، اغراض و اهداف خود ر«او زبان را اینگونه تعریف می کند: 
ـا بسـیار  1/33ابن جنی، بی تا: »(می کند ي از ). این تعریف متضمن عناصر اساسی در تعریف زبان است و ب

است که به بارزترین جنبه هاي زبان اشاره می کند. ابتدا دقیق و تعریفی ی دارد تعاریف جدید در زبان هماهنگ
ـان در     بر ماهیت آوایی زبان تاکید می کند، و بدین ترتیب  ـان مـی کننـد زب از خطاهاي شایع عده اي که گم
ـار و  همچنینجوهرش پدیده اي نوشتاري است، اجتناب می کند.  نقش اجتماعی زبان را در بیان و انتقال افک

به جنّی همچنانکه به تفاوت ساختار زبانی همگام با تفاوت جوامع بشري اشاره می کند. ابن نماید؛ آراء بیان می 
د که اساس در پدیده زبانی گفتار است و آن اساسی است کـه اکثـر پژوهشـهاي معاصـر     وببرده این نکته پی 

گونه اي که ابتدا بر زبان گفتاري تاکید می شود و زبان نوشتاري در درجـه دوم اهمیـت   ه ب؛مبتنی بر آن است
قرار دارد.

عده اي بر « ت. او می گوید: پیدایش زبان نیز بی ارتباط به بحث ما نیسأدر خصوص منشجنّی عقیده ابن 
همه زبانها از صداها و شنیده هاي موجود در طبیعت است. صداهایی از قبیل گردباد، رعد و أنشاین باورند که م

برق، صداي باد، شرشر آب، شیهه اسبان، قارقارکالغان، خش خش برگها و غیره. این صداها نخستین جرقـه  
و انسان با تقلید از آنها توانست اولین واژه ها را تولید کند. این نگاه نزد هایی بودند که در ذهن انسان زده شدند 

). این متن مربوط به یکی از نظریه هاي معروف در مـورد  48- 1/47همان: »(من مقبول و پسندیده است.
اي موجود در طبیعت اسـت.  است که معتقد است زبان تقلیدي از آواه4»تقلید آوا«پیدایش زبان یعنی نظریه 

ـامی و  عقیده داردرا می توان از صاحبان این نظریه قلمداد کرد که جنّی ابن  زبان امري قراردادي است نه اله
توقیفی.

امروزه زبان شناسان معتقدند سخن گفتن در مورد پیدایش زبان بی فایده است و نمی توان به تفسیر کامل 
ـا بـه پـژوهش   این مسألهله دست یافت و أو علمی از این مس ـان  علمـی  به فلسفه زبان نزدیک تر است ت زب

وزه مطرح اسـت و صـورتی بـه    یکی از نظریه هایی که امر. )15: 1979حسان،؛18: 1970(حجازي، 
پیدایش زبان، تقلید آواهایی است کـه  أاست که معتقد است منش(bow wow)علمی یافته نظریه اصطالح

بنابراین اصل زبان قرارداد است نه الهام و توقیف. اکثر زبان شناسان معاصر و در انسان از طبیعت گرفته است.
ـادري،  الحاتی اندك قائل به این نظریه هسـتن ند انگلیسی در قرن نوزدهم، با اص، دانشم5وتنیرأس آنها  د (ن
مطرح شده خصائصدر جنّی می شود که این نظریه، ده قرن پیش توسط ابن). مالحظه29- 31: 2005
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رد الفاظ اندکی در زبان صادق استدر موو تنهااست اگرچه سخن در مورد تقلید در زبان، خالی از مبالغه نیست 
نمی توان بر همه الفاظ زبان تعمیم داد.و

آوا شناسی

هصناعسرّعنوان در بحث آواشناسی روش متفاوتی با علماي پیش از خود دارد. او کتاب خاصی را باجنّی ابن 
ـ     االعراب مبه مبحث آواهاي زبان اختصاص داده است. او اولین کسی است کـه آواشناسـی را بـه عنـوان عل

ـار بـرد و درك   ه مستقلی قرار داد و چندین قرن قبل از غربیها این اصطالح را براي داللت بر بررسی آواها ب ک
معناي امـروزي آن کـه   ادر آن دوره ب» علم«از واژه مراد کرد که آواشناسی علمی قائم به ذات است. اگر چه 

، متفاوت بوده است.می باشدهمان پایه ها و قواعد دقیق روش شناختی
به اجمال عبارتند از:جنّی ابن هسر الصناعموضوعات کتاب 

؛توصیف تشریحی و دقیق مخارج آواها- 3؛داد حروف هجا و ترتیب آنهاتع- 2؛وصیف اندامهاي گفتارت- 1
تغییراتـی کـه در   - 5؛آهنگهاي طبیعی آواها و بیان صفات طبیعی آنها و تقسیمشان به اعتبارات مختلف- 4

نظریـه  - 6؛یا ابدال یا ادغام یا حـذف مـی شـود   ساختار کلمه براي یک آوا ایجاد می شود و منجر به اعالل 
.)13و 6/:1954(ابن جنی،از آواهاي بعید المخرجبا تشکیل لفظ آن تباط فصاحت در لفظ مفرد و ار

اندامهاي گفتار 

یعنی اینکه مشـخص  ؛ساده ترین راه بررسی و توصیف صداهاي زبان، یافتن مشخصه هاي تولیدي آنهاست
ـایی  ؤشود، دخالت کدام اندام یا اندامهاي گویایی و چه بخشی از آنها در تولید هر صدا م ثر است. اندامهاي گوی

ـا، ششـها،   ره دهان، کام، لثه، دندانها و لبها و نیز حفره بینی،تمامی بخشهاي متحرك درون حف حلق، تار آواه
ـان  6ناي، چاکناي و همچنین ماهیچه هایی را که این بخشها را به حرکت در می آورد، شامل مـی شـود   . زب

می نامند.»دستگاه گویایی«یا »اندامهاي گویایی«شناسان معاصر تمامی این مجموعه را 
بلکه هنگام سخن درباره آواها به اعضاي مختلفی که ،ی، اندامهاي گویایی را جداگانه توصیف نکردهابن جنّ

سینه، حلق، دهان، « د، اشاره کرده است. به گفته او این اندامها عبارتند از: اندامهاي گویایی را تشکیل می دهن
تولید صوت می شود ، رها شود. ابن جنی، سینه را هم سینه (صدر) کمک می کند نفسی که منجر به ». بینی

ها نیست و جز در موارد اندکی ازیرا به اعتقاد او سینه جزء مخارج آو،سطح دیگر اعضاي گفتار به شمار نیاورده
به طور مستقیم در فرآیند گفتار وارد می شود. او در کتاب جنّی ه ابن دیبه آن اشاره نکرده است. اما حلق به عق

حلق را به سه قسمت تقسیم می کند: دورترین نقطه حلق، وسط حلق و نزدیک ترین نقطه حلق هالصناعسرّ
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ـان    او براي هر کدام از این ،به دهان جزاء مخرجهایی قائل است. او همچنین میان ابتدا و وسـط و جلـوي ده
ـان در   گفتار رتولیدتمایز قائل شده است. در دهان چندین عضو وجود دارند که وظیفه ا انجام می دهند کـه زب

ـان      ـاي زب ـاره ه ـان و کن مرتبه نخست قرار دارد. او زبان را نیز به چند بخش: عقب زبان، وسط زبان، نوك زب
تقسیم کرده است. دندانها نیز نقش مهمی در تولید گفتار بر عهده دارند. ابن جنی، نقش دندانها را در تولید گفتار 

تقسیم کرده است. او » 7ثنایا، رباعیات، انیاب و اضراس« نها را به چهار قسم با دقت بیشتري توضیح داده و آ
به نحو خاصـی  و از خیشوم نام می برد که به اعتقاد اویز در فرآیند گفتار سهیم می داندلبها، بویژه لب باال را ن
و سایر قدما به آن جنّی الحی است که ابن ساکن دخالت دارد. اما تارهاي صوتی، اصطدر مخرج نون خفیفه 

اشاره اي نکرده اند. در صورتی که آواشناسان معاصر براي تارهاي صوتی در تولید گفتار و واکـداري و بیـواکی   
قائلند.اساسیآواها و بویژه در تلفظ همزه نقش 

ـا  ستادر مورد کیفیت حدوث آواهاي زبانی مطالعه کرده است. او بر این باورجنّی ابن  که اصوات گفتاري ب
ورانسان با دو ساز نی و عود به طهاي موسیقی شباهت دارند و قابل مقایسه هستند و دستگاه گفتاري را در نت

ـاي   گفتاردستگاه . در واقع 8دقیق مقایسه کرده است را در تولید کالم و ادوات موسیقی یاد شـده را در ملودیه
ـا را  آفرآیند طبیعی تولید گفتار را ارائه نماید و بتوانـد تقسـیم   سه کرده است تا از این طریق موسیقیایی مقای واه

ـا:    ؛مهـدي  33برحسب مخارج و تقسیم آنها را به دو قسمت صامت و متحرك روشن نماید (راجحـی، بـی ت
).1998:167محمد، 

ـا تـأثیر دارد.   ی حلـق در ت سفت و نرم است و سفتی و نرم،او یادآور شده است که حلق امـروزه  لفـظ آواه
د. سختکام ثابت است و حرکت نمی کند. ننتقسیم می ک»نرمکام«و »سختکام«نوع کام را به دو،آواشناسان

می رود و گاهی به سمت پایین حرکت می کند و باعث اما نرمکام متحرك و داراي انعطاف است. گاهی باال
ـا ، نزد معاصران است» کام«همان جنّی احتماال حلق نزد ابن .)70: 1980(بشر،9تغییر در آواها می شود ام

متفاوتند و اینکـه  پی برده بود که آواها مطابق با وضعیت اندامهاي گویایی با هم جنّی نکته مهم آن است ابن 
آواهایی وجود دارند که در مسیرشان با موانعی روبرو می شوند که او آن را به انگشتان نوازنـده عـود بـر روي    

و آن نزد آواشناسان معاصر همان تارهاي صوتی است.10می کندتارهاي عود تشبیه 
اشاره می کند که  برخی آواها در مسیرشان با موانعی روبرو می شوند، ظاهرا منظور جنّی در واقع وقتی ابن 

تار آواهاست.انسدادهایی است که در دستگاه گفتار ایجاد می شود که یکی از آنها انسداد تارهاي صوتی یا 
در عبارتی که براي بیان راز اختالف آواهاي تولید شده از طریق انـدامهاي  » مقطع«از کلمه جنّی مراد ابن 

ـان مـد   (هجا)تجمع دو یا چند آوا،)10کار برده (ر.ك: پی نوشت شماره ه گویایی ب نیست که امروزه آواشناس
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ـانعی  تمکانی است که صو- ه می شودفهمیدهمانطور که از کالمش- نظر دارند، بلکه مراد او در آن جا با م
صوت عرضی است که «و در این زمینه می گوید: جریان و امتدادش جلوگیري می کند. اکه ازروبرو می شود

همراه با نفس به طور مداوم و کشیده خارج می شود تا اینکه در حلق و دهان و لبها با مقاطعی روبرو می شود 
، مقطع نامیده و جریان باز می دارد، بنابراین هر زمان که آوایی در برابر نفس عارض می شودکه آن را از امتداد 

باالدر عبارت جنّی ). مقطع نزد او همان مخرج (جایگاه تولید) آواست. ابن 1954:1/6ی،(ابن جنّ» شودمی
ـاهی در به طور واضح اشاره کرده است که روبرو شدن یکـی از انـدامهاي   صوت با مانع در مسیر حرکتش، گ

گفتار رخ می دهد.

صوت و حرف

را کـه عالمـت   » حـرف «از جمله اشکاالتی که آواشناسان معاصر بر سیبویه می گیرند آن است کـه او واژه  
صـورت ملفـوظ   اما واقعیت آن است که سیبویه ایـن واژه را بـراي  ،به کار برده» آوا«نوشتاري است به جاي 

حروف استعمال کرده است.
یکی صوت گفتاري و دیگري عالمت نوشـتاري  :دو معنا اراده می کند» حرف«طور کلی عرب از واژه ه ب

ـان    که یک زبان شناس عربی درباره حر). هنگامی102: 1384(انیس، ف بحث می کنـد، مقصـود او هم
است و اگر مقصودش صورت نوشتاري باشد به وضوح به آن اشاره می کند.» صوت«

یشینیانش در رفع هر گونه ابهامی در خصوص تمایز میان صوت و حرف حریص بوده بر خالف پجنّی ابن 
ـارج    « صوت را چنین تعریف کرده است:و  صوت عرضی است که همراه با نفس به طور مـداوم و کشـیده خ

»اینکه در حلق و دهان و لبها با مقاطعی روبرو می شود که از جریان و امتدادش جلوگیري مـی کنـد  اود تمی
ك ن مشـتر انسان ناطق و حیوان غیر ناطق در آو است کلیصوت در این تعریف، ).1/6: 1954ن جنی،(اب

ـانعی  جنّـی  در تعریف ابـن  ذکر کرده دارا هستند. اما حرف جنّی زیرا هر دو، این اندامهایی را که ابن ،هستند م
ت. بـه تعبیـر او حـرف    به معناي لبه و تیزي چیزي اس"حرف"است که صوت را قطع می کند و آن از ماده 

مانعی است که در برابر صوت عارض می شود و آن را از امتداد و جریان باز می دارد و هر جا که حرفی در برابر 
گاهی از باب مجاز، مقطع را نیز حرف نامیده است. در جنّی امیده می شود. ابن ن» مقطع«صوت عارض شود ، 

).1/6:(همانحالی که مقطع، جایگاه حرف است و نه خود حرف
« ) ذکر کرده است: هکار برده است. در اول کتابش (سر الصناعه گاهی حرف را در کنار صوت بجنّی ابن 

است. یا به عنوان نامیده» ذوق أصوات الحروف«عنوان یکی از بابهاي کتابش را و ،»علم األصوات و الحروف
بیم که هنگام وقفشان، صوتی همـراه آنهاسـت   گاهی برخی حروفی را می یا« آورده است: خصائصمثال در 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شمارة سابق)ادبیات و علوم انسانی (مجله یعربزبان و ادبیاتمجلۀ48
اول

و غیره. و هنگام وقف مـی گـویی: اف،اث، اس،آص. (ابـن    » صاد«و »ثا«،»فا«حال آنکه ساکن هستند. مثل 
) به احتمال زیاد صوت در اینجا به معناي هواست. 2/328جنی، بی تا: 

اژه هاي صوت و حرف را در یک علی رغم آنکه میان صوت و حرف تمایز قائل شده، گاهی نیز وجنّی ابن 
و نوبت از هر دو استفاده کرده اسـت گونه اي که هنگام سخن گفتن درباره ادغام بهه کار برده است. به معنا ب

او ایـن دو اصـطالح   ». تقریب الحرف من الحرف« سپس مجدداً گفته: » تقریب الصوت من الصوت« گفته: 
ـا    اگر ،(صوت و حرف)را با هم معرفی کرده است چه گاهی این دو واژه در کاربرد او دچار تداخل شـده انـد. ام

و ه کار برده اسـت غالب در پژوهشهاي آوایی او آن است که همانند پیشینیان واژه حرف را به معناي صوت ب
هنگامی که از مضمون این کتاب صحبت می کند، بـه وضـوح مـی    سر الصناعۀاین نکته را بویژه در مقدمه 

ـام أصـنافها و   «ید: بینیم که می گو أذکر أحوال هذه الحروف [حروف المعجم] فی مخارجها و مدارجها، و انقس
ـاکنها و        ـا، و س ـا و منفتحه ـا، و مطبقه ـا، و صـحیحها و معتله أحکام مجهورها و مهموسها، و شدیدها و رخوه

،»حـروف «ه ). این سخن او حاکی از آن است که مقصود او از واژ3- 1/4: 1954ابن جنی، ...»(متحرکها، 
ـاري هسـتند نـه        اصوات است و دلیل آن است که او صفات را ذکر کرده و این صـفتها مخـتص صـوت گفت
عالمت نوشتاري. شایان ذکر است که اکثر این صفات در مطالعات آواشناختی معاصر همچنان مطرح هستند. 

اند و جایی را براي هیچ گونه اما آواشناسان امروزي به طور واضح و دقیق میان صوت و حرف تمایز قائل شده 
ابهامی باقی نگذاشته اند.

دسته بندي آواهاي زبان

امروزه آواشناسان آواها را مطابق با وضعیت تارهاي صوتی در حنجره و چگونگی عبور نفس از مجرا به دو 
مجراي حلـق و  هیچ مانعی در راه عبور هوا در 11دسته واکه ها و همخوانها تقسیم کرده اند. در تلفظ واکه ها

هوا یا کامال حبس می شود و به دنبال آن صداي انفجاري ایجاد 12اما در همخوانها،دهان و بینی وجود ندارد
ـابرای گـردد و نوعی سایش ایجاد می ی شود یا اینکه مجراي هوا تنگ شده م ـا همگـی واکـدار    ه ن واکـ . بن ه

ـاي    «و برخی بیواك باشند. همخوانها ممکن است برخی از آنها واکدارا(مجهور) هستند ام دسـته بنـدي آواه
ناحیه آکوستیکی یا تولیدي مبتنی بر شناخت دقیق اندامهاي گفتار و شناخت علمی فرآیند گفتار است. اززبانی

ـارکرد ایـن      به همین جهت پژوهشهاي آواشناسی در تعریف اندامهاي گویایی از علم تشـریح و در شـناخت ک
).35- 36: 1978نقشها از علم فیزیولوژي مدد می گیرد (حجازي، اندامها و چگونگی انجام این 
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نامیده است. تعـداد آن  » حروف«هستند که عرب آنها را آواهاییآواهاي همخوان (صامتها) در زبان عربی
، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صادخا،با، تا، ثا، جیم، حا،الف،همزه قطع،«تا است که به ترتیب عبارتند از : 29

ها همان حرکتهاي معـروف سـه   اما واکه ». ، یاقاف، کاف، الم، میم، نون، ها، واوضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، 
ـان داده مـی   (a/u/i)گانه فتحه، ضمه، کسره هستند که با عالئم ــَــِــُـ یا با کتابت آوایی بـین المللـی    نش

ـاه و سـه    تا می دانند که شامل6شوند. عده اي از زبان شناسان تعداد حرکات زبان عربی را  سه حرکـت کوت
حرکت کشیده است. اگر حرکات کوتاه را با حرکات کشیده مقایسه کنیم، در می یابیم که به عنوان مثال، فتحه 
کوتاه در همه صفاتش با فتحه کشیده مطابقت دارد و اختالف آنها فقط در زمان تلفظ آنهاست که گروه دوم از 

ر گروه اول است. اما هر دو مصوت کوتاه یا کشیده از لحاظ میزان ارتفاع زبان، محل لحاظ طول کشش دو براب
تولید و شکل لبها کامال یکسان هستند.

در میان زبان شناسان عرب، براي واکه و همخوان اصـطالحهاي مختلفـی وجـود دارد. بـراي همخـوان      
اصـطالحهایی هماننـد   ،اي واکـه اطالق می شود و بر» ساکن«، »حبیس«، »صامت«اصطالحهایی از قبیل 

کار برده می شود.ه ب» اصوات علّه«یا » اصوات لین«، »حرکات«، »طلیق«، »مصوت«، »صامت«
زبان شناسان پیشین عرب آن اندازه که به همخوانها توجه نشان داده اند به واکه ها اعتنایی نکرده اند. آنان 

ـال آنکـه در مـورد    ی مستقل و متمایز به شمارو آنها را اصواتکردههمخوانها را به تفصیل بررسی  آورده اند. ح
ـاهراً دچاراشـتباه      واک ه ها به یک بررسی سطحی و گذرا اکتفا کرده اند. زبان شناسان قـدیم در ایـن زمینـه ظ

حـروف  «) را که بـه آن  ]ūیا [- Ī]واو[- ]āدیگري نیز شده اند و آن این است که آنها حرکات کشیده (الف[
» الـف «ز قبـل ا در خـط عربـی  رده اند، اصوات همخوان به شمار آورده اند. به همین دلیـل اطالق ک» مدي

اند. حال آنکه (الف، واو، یا) عالمت کسره قرار داده» یا«و قبل از عالمت ضمه » واو«عالمت فتحه و قبل از 
ـان ایـن   ی مثل (قام)، (یدعو)، (قاضی) نمادهایی براي واکه هاي بلند (آ)، (اور مثالهاید )، (اي) هستند و بی گم

و بـه همـین    وuwiyعبارت بوده اند از Ī][] وū[ی است. زیرا در خط عربی قدیم اشتباه ناشی از خط عرب
که یک صامت است کسره می گذاشـته انـد و   "یاء"جهت قبل از واو که یک صامت است، ضمه و قبل از 

عبدالتواب و ء نیست .a] مرکب از āهمزه است در حالی که [الف نشانهچونالف را با اینها قیاس کرده اند . 
هاي این عیب موجود در خط عربی را باید در خط نبطی که خط عربی از آن گرفتـه شـده،   همعتقد است ریش

ـام    چه کوتاه و چه بلند ـبا وجود آنکه واکه ها .جستجو کرد نسبت به همخوانها از وضـوح بیشـتري در هنگ
ش وضـع نکردنـد  اما این گروه از سامیان، از همان ابتدا، عالئمی براي آنها در خطوط خوی،ندشنیدن برخوردار

). 451: 1367(عبد التواب، 
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به ماهیت واکه یی صداهاي کشیده پی برده جنّی لیل بن احمد، سیبویه، ابن در میان قدما، کسانی چون خ
،نامیده اند. خلیل بن احمـد » حرف«هستند آنها را بودند. اما چون این صداها در نوشتار، داراي عالمت معادل

ـا را     25حرف دانسته که 29حروف عربی را  تاي آنها داراي جایگاه تلفظ و مخرج معینـی هسـتند کـه آنه
ه تاي دیگر چون داراي جایگاه تلفظ و مخرج مشخصی نیستند، آنها را حروف هوائی4حروف صحیح نامیده و 
از بقیه حروف متمایز دانسته الف و همزه). بدین ترتیب خلیل این چهار حرف را- واو- نامیده که عبارتند از: (یا

. اگر چه تصور وي در بود.و این خود گواه آن است که وي به وجود تفاوتهاي صوتی بین این دو دسته پی برده 
ـاه تلفـظ   چرا که همزه داراي مخرج مورد همزه با توجه به مطالعات زبان شناسان جدید درست نیست و جایگ

ـا   مشخصی است که همان چاکناي است. سیبویه نیز همانند استادش خلیل به تفاوت بین واکه ها و همخوانه
حـروف  «کشیده یا به تعبیر قـدما،  اشاره نکرده است. اما حرکاتـُ ،ـپی برده بود. البته او به حرکات کوتاه ـَـــِ

ا یعنی واکدار بودنشان و نیز آزادي عبور هوا از دهان بـدون  را تا حدي توصیف و به ویژگیهاي اساسی آنه» مد
برخورد به مانعی در هنگام اداي آنها، اشاره کرده است.

ـاره کـرده و ذکـر    بایا) - واو- نیز در خالل بحث از آواها به تفاوت این اصوات (الفجنّی ابن  بقیه آواها اش
باز است، و هیچ مانعی بر سر راه آنها وجود نـدارد. او مـی   کرده که در تلفظ این آواها، مجراي عبور هوا کامالً 

که » واو«و سپس » یا«، »الف«حروفی که مخارجشان گسترده تر است، سه تا هستند که عبارتند از: «گوید: 
معناي این عبارت آن است که او بین واکه ها و ). 2/8: 1954(ابن جنی، »است» الف«گسترده ترین آنها 

قائل شده است که این تمایز بر اساس چگونگی عبور هوا به هنگام تلفظ آواست. او حتی واکه همخوانها تمایز 
مقصود او آن است که به همان اندازه  که به . )126: 1376و همخوانها را همتراز هم دانسته است (بوآس،

ن مورد چنین مـی نویسـد:   در ایتوجه داشت به همان میزان نیز باید به واکه ها اهتمام  ورزید. همخوانها باید
.. حرکت براي تحقق نیازمند حرف است.رابطه حرف و حرکت مانند رابطه محل با عرَض است به همین دلیل 

اما حرکت هیچ گاه بدون وجود حرف تحقق پیدا نمی کند. لذا مـی  ،گاهی حرف بدون حرکت یافت می شود
لی که آن را در خود جاي داده است (عبد التواب، توان گفت که حرکت به منزله حالّ است و حرف به مثابه مح

ـا سـخن     جنّی ابن ). 450: 1367 فقط به تمایز میان واکه و همخوان اکتفا نکرده، بلکه در مـورد واکـه ه
ـاب    جالبی گفته است و به نوعی به رابطه میان واکه ها و حروف م هصـناع سـر  «د پی بـرده اسـت. او در کت

حرکتها جزئی از حروف مد و لین هستند. این حروف عبارتند از : «ی گوید: در مورد حرکات چنین م» االعراب
سه تا می باشند که عبارتند از: فتحـه، کسـره،   طور که این حروف سه تا هستند، حرکتها نیزهمان.الف، واو، یا

است و نحویان قدیم» واو«و ضمه بعض » یا«و کسره بعض » الف«ضمه. او اضافه می کند که فتحه بعض 
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عنوان می کنـد کـه اگـر    جنّی ، فتحه را الف صغیره و کسره را یاء صغیره و ضمه را واو صغیره نامیده اند. ابن 
). از 1/19یکی از آنها را اشباع کنی بعد از آن حرفی تولید می شود که این حرکت جزئی از آن است. (همان، 

حرکات کوتاه پی برده بود. چرا کـه او ایـن   به تفاوت میان حرکات کشیده و اوتوان دریافت کهاین سخن می
ز کاتی می نامد که با حرکات کوتاه جحرکات را که علماي پیش از وي حروف لین یا حروف مد نامیده اند، حر

آوا تفاوت دیگري ندارد.(duration)در کمیت و طول 
ـاله    حائز اهمیت بوده که اجنّی به نظر می رسد موضوع طول واکه ها تا حدي براي ابن  ـالیف رس و را بـه ت

ـا نرسـیده   » فی مد االصوات و مقادیر المداتهرسال«مستقلی تحت عنوان  واداشته است. این رساله بدست م
ـال بـراي       76این رساله را در جنّی است. یاقوت حموي ذکر کرده که ابن  صـفحه و بـه خـط فرزنـدش، ع

).12/113ابواسحاق بن احمد طبري نوشته است (حموي، بی تا:

یگاه تولید همخوانها نزد ابن جنیجا

بر خالف آواشناسان معاصر که در توصیف مخارج همخوانها از لبها شروع و به حلق منتهی می شدند، قدما 
ـارج   جنّی از حلق شروع و به لبها خاتمه می دهند. ابن توصیف خود را  نیز همانند خلیل و سیبویه توصـیف مخ

آنها را نیز بر همین اساس یعنی جایگاه تولیدشان به صورت زیر مرتب کرده آواها را از حلق به لبها آغاز کرده و
.)1/50است. (همان:
خ ق ك ج ش ي ض ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و .غء ا هـ ع ح
.چه تعداد یکی استبا ترتیبی که خلیل از حروف داشته در برخی موارد متفاوت است. اگر جنّی ترتیب ابن 
همزه، «جنّی را به دنبال آن آورده در حالی که ابن » حا«را اول قرار داده، سپس » عین«خلیل به عنوان مثال

در ترتیب ابن » خا«آورده در صورتی که » غین«را بالفاصله بعد از » قاف«را اول آورده است. خلیل » الف، ها
ه را ترتیبی صحیح دانسته اما اگر چه ترتیب سیبویجنّی ابن فاصله انداخته است. » قاف«و » غین«میان جنّی 

.13ترتیب او در موارد اندکی نیز با ترتیب سیبویه متفاوت است
ـاق نظـر    16براي حروف جنّی ابن  مخرج قرار داده است که امروزه اکثر زبان شناسان نیز با این عـدد اتف

دارند. اما ترتیب این مخارج بصورت زیر است:
است.» همزه، الف، ها«از پایین و دورترین آن مخرج اولین قسمت حلق- 1
است.» حا«و » عین«از وسط حلق، مخرج - 2
می باشد.» خا«و » غین«از دورترین نقطه حلق و اول دهان مخرج - 3
از عقب زبان است.» قاف«مخرج - 4
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است.» کاف«خرج قسمت پایین تر آن و نزدیک تر به جلو دهان، م- 5
است.» یا» «شین«، »جیم«ط کام باال مخرج از حد فاصل میان وسط زبان و وس- 6
ادا می شود.» صاد«از اول کناره زبان و قسمتی از دندانهاي آسیا که در کنار آن است، مخرج - 7
از بین ابتداي کناره زبان تا انتهاي تیغه زبان و آنچه روبروي آن از کام باال قرار دارد، یعنـی  » الم«مخرج - 8

پیشین ادا می شود.لثه دندانهاي آسیاي کوچک، نیش و 
از میان تیغه زبان و لثه دندانهاي پیشین [باال] مخرج نون قرار دارد.- 9

کمی به پشت زبان متمایـل اسـت.   » را«است. جز آنکه مخرج » نون«همان مخرج » را«مخرج - 10
است.» را«مخرج ،»الم«به سوي » نون«زیرا محل مخرج 

ادا می شود. » تا«، »دال«، »طا«از بین تیغه زبان و پایه دندانهاي پیشین، مخرج- 11
است.»سین«، »زا«، »صاد«میان دندانهاي پیشین و تیغه زبان، مخرج - 12
است.» ثا«، »ذال«، »ظا«بین تیغه زبان و نوك دندانهاي پیشین، مخرج - 13
قرار دارد.» فا«از درون لب پایین و نوك دندانهاي پیشین باال، مخرج - 14
ن لبهاست.از میا» واو«، »میم«، »با«مخرج - 15
)53- 1/52مخرج نون خفیفه از خیشوم است. (همان، - 16

بر اساس جایگاه تولید از آواهاي زبان عربی نموده، تقریبا مشابه همان جنّی طبقه بندي و توصیفی که ابن 
ـان آنهـ    تالف وجـود دارد. در  ا اخـ طبقه بندي و توصیف آواشناسان معاصر است و فقط در موارد معـدودي می

واها به راحتی می توان اختالفات موجود میان دیدگاهها را توجیه کرد و از آن چشم پوشـید.  خصوص مخارج آ
دلیل آن هم تداخل و نزدیکی شدید میان مخارج آواهاست. ممکن است آواشناسی مجموعه اي از آواها را به 

دالیل این را به مخرج دیگري نسبت دهد که آواهایک مخرج مشخصی نسبت دهد و آواشناسی دیگر همان
ـان    مساله بیشتر به مالحظه ها و تجارب شخصی مربوط می شود. با این وجود به برخی از وجوه اخـتالف می

:این دو دیدگاه اشاره می کنیم
و مطالعات آواشناختی نوین آن است که او جنّی ترین و بارزترین جنبه اختالف در ترتیب مخرجی ابن مهم- 1

را همراه با هم ذکر کرده است و آن دو را به یک مخرج یعنی حروف حلقـی  » الف«و » همزه«در این ترتیب 
به اعتبار اینکه واکه یعنی مصـوت  » الف«آوایی حنجره اي است و » همزه«تی که نسبت داده است. در صور

ـا    » ها«و » همزه«کشیده است، مخرج آن به حنجره نسبت داده نمی شود و آوردن آن با  صـحیح نیسـت. ام
ـام تلفـظ آن  » الف«جنّی مطالعات آواشناختی امروز برخالف ابن  را در ردیف واکه ها قرار می دهد که به هنگ
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واقعیت آن اسـت  عبور نفس در حلق و دهان بدون هیچ گونه مانع یا حایلی در مجراي آن صورت می گیرد. 
در عربی در پژوهشهاي زبانی مشکالت زیادي در پی داشته و علماي عرب در » الف«و » همزه«که موضوع 

ـ    ). شایان ذکر است97: 1980تمایز دقیق میان آن دو دچار اشتباه شده اند. (بشر،  ی، کـه قبـل از ابـن جنّ
ـا «و » همـزه «را در کنار » الف«سیبویه نیز دچار چنین خطایی شده بود. او نیز مخرج  ابـراهیم  آورده بـود.  » ه

بـوده  » همـزه «تفسیر کلمـه  » الف«شاید منظور سیبویه از «انیس این اقدام سیبویه  را چنین توجیه می کند: 
اصطالح غیر مأنوس در بین محققان جدیـد بـوده اسـت و    است و به نظر می رسد که در آن روزگار آن یک

توضیح دهد و آن نیز به » الف«یعنی کلمه ،سیبویه خواسته آن را با همردیفی که شهرت بیشتري داشته است
اما نوزاد حسن احمد این توجیه را ،)105: 1384(انیس، » داراي چند معناست.» همزه«این دلیل است که 

ذکر نکرده است. چون در ایـن  » همزه«را براي توضیح » الف«به اعتقاد وي سیبویه درست نمی داند. چراکه
ألنّ الهمـزه  «) حرف باشد. از سویی این گفته سیبویه 28صورت می بایست اصل حروف عربی نزد سیبویه (

» الف«او همان تاکید می کند که مقصود » أقصی الحروف و أشدها سفوالً و کذلک الهاء ... و انّما االلف بینهما
).101: 1996بوده است. (حسن احمد، 

ـاد «مخرج جنّی و معاصران اختالف وجود دارد. ابن جنّی نیز میان ابن » ضاد«در مورد تلفظ - 2 را از » ض
دندانی «اول کناره زبان و بعد از آن موازي با دندانهاي آسیا می داند. در صورتی که این آوا نزد معاصران آوایی 

ت. البته دلیل این اختالف آن است که ضادي که امروزه در برخی مناطق عربی مثل مصر، شام، اس» لثوي–
و قبل از او خلیل و سیبویه توصیف نموده اند ، متفاوت اسـت.  جنّی لبنان شنیده می شود با ضاد اصلی که ابن 

ـاوت اسـت.(مخزومی،        ـا تلفـظ کنـونی آن متف ؛ انـیس،  102: 1986به همین دلیل تلفظ ضاد در قـدیم ب
1384 :48 -49.(

را عقب زبان و قسمتی از کام باال که روبـروي آن مـی باشـد، قـرار داده، در     » قاف«مخرججنّی ابن - 3
صورتی که در آواشناسی معاصر به هنگام تولید این آوا، عقب زبان در مقابل مالز (زبان کوچک) واقع می شود 

انفجاري محسوب می شود.امروزي آوایی » قاف«د. بنابراین رو در این هنگام هوا اجازه عبور از زبان را ندا
میان دندانهاي پیشین و تیغه زبان است. در واقـع او  » صاد، زا، سین«معتقد است که مخرج جنّی ابن - 4

ـایی لثـوي       ـا در تلفـظ امـروزي آواه آنها را به تعبیر امروزي آواهاي دندانی نامیده است. در حالی که این آواه
ـان    جنّی براین می توان گفت که نقاط اشتراك توضیحات ابن هستند.بنا ـا توصـیفات آواشناس از مخارج آواها ب

از مخارج جنّی معاصر بیشتر از موارد اختالف آنهاست. و جز در موارد ذکر شده، در مورد سایر آواها توصیف ابن 
ـاهدات   و هوشـیاري بـی نظیـر    با توصیف معاصران هماهنگ است. این توصیفات او نشان دهنده قدرت مش

اوست که علی رغم فقدان دستگاههاي علمی براي آزمایش صوت در آن دوره توانست به روش شنیداري که 
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ـائل آوایـی متکـی     براساس تیز کردن گوش و مالحظه مخرجهاي حروف و شیوه هاي تولید آنها و دیگر مس
ایی که در مطالعات آوایـی جدیـد   بود،توانست مخارج حروف را به گونه اي دقیق مشخص کند که به مخرجه

تعیین شده، بسیار نزدیک است.

آواهاي مجهور و مهموس

ـاي واکـدار و       ـا بـه دو دسـته آواه آواها را براساس لرزش یا عدم لرزش تارهاي صوتی به هنگام تلفظ آنه
ـاي صـوتی در     ناي تول، آواهایی هستند که در اث14آواهاي بیواك تقسیم می کنند.آواهاي واکدار ـا، تاره یـد آنه

اي صـوتی بـه یکـدیگر    ارتعاش در می آید. بدین ترتیب هنگام انقباض و بسته شدن چاکناي، تارهحنجره به
نزدیک می شوند. از این رو چاکناي تنگ می شود، اما جریان هوا هنوز می تواند از آن عبور کند. با عبور هوا از 

» واك«می کنند که آن را ظم مرتعش می شوند و ویژگی خاصی را ایجاد این مجرا تارهاي صوتی به طور من
). همخوانهاي واکدار در زبان عربی بر اساس توصیف آواشناسی نوین عبارتند 20: 1384(انیس، می نامند

».ب،د،ض،ج،ذ،ز،ظ،ع،غ،م،ن،ل،ر،و،ي«از 
لید آنها، تارهاي صوتی به ارتعاش در نمی آیند. اما هنگام ، آواهایی هستند که در هنگام تو15آواهاي بیواك

ـال مـ    ی تولید این آواها، هوا در حلق یا دهان لرزشهایی را ایجاد می کند که هواي بیرون آنها را به گـوش انتق
(همـــان). آواهـــاي بیـــواك در زبـــان عربـــی عبارتنـــد از: دهـــد و انســـان آن صـــدا را مـــی شـــنود

.»س،ك،ت،ف،ح،ث،ش،خ،ص،ق،ط،ء«
ـاب     طبقه بندي آواها به دو قسم مجهور [واکدار] و مهموس [بیواك] به سیبویه نسـبت داده شـده و در کت

ـا معلـوم نیسـت کـه ایـن دو      » العین« خلیل بن احمد هیچ گونه اشاره اي به این تقسیم بندي نشده است. ام
ـا اینکـه   اصطالح نزد سیبویه معادل اصطالحهاي واکدار و بیواك است که آواشناسان معاصر به کار می برند ی

سیبویه مقصود دیگري از این دو اصطالح داشته است؟
ست: مجهور حرفی است به نقل از سیبویه از مجهور و مهموس ارائه می دهد چنین اجنّی تعریفی که ابن 

ینکه ه را بر موضع خود دارد و این مانع از جاري شدن نفس همراه با حرف مجهور می شود تا ایککه بیشترین ت
تکیه بر موضع تمام شود و صداي حرف جاري شود و مهموس حرفی است که تکیه و استقرار آن در موضع و 

: 1954هوا با مهموس جریان پیـدا مـی کنـد (ابـن جنـی،      مجراي خود ضعیف است. بدین جهت نفس و 
1/69.(
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ا را به جز (ق،ط) واکدار نامیـده  جهور نامیده، امروزه اروپائیان و آواشناسان معاصر آنهمجنّی ه ابن آواهایی ک
ـار   جنّی اند، اما بقیه آواهایی که ابن  مهموس نامیده، دقیقاً منطبق با اصطالح اروپائیان یعنی بیواك اسـت. معی

و استادش سیبویه، جریان نفس یا توقف آن با حرف است. بدین ترتیب اگر نفـس  جنّی جهر و همس نزد ابن 
وس است ولی اگر جریان نفس در طی تلفظ حرف متوقف شود، صوت به همراه حرف جاري شود، صوت مهم

هور و مهموس از سیبویه در مورد تمایز میان مج«سیرافی ذکر کرده که ابوالحسن نقل کرده که: مجهور است.
ت اخفا لپرسیدم، گفت: حرف مهموس را در حالت اخفا می توانی تکرار کنی، ولی مجهور آن را نمی توانی با حا

ـاهده کـردي کـه ممکـن اسـت و       » ت«نی. سپس سیبویه تکرار ک را در حالت اخفاء تکرار کرد و گفـت: مش
).130- 129: 1986(قدوري الحمد، » را تکرار کند ولی ممکن نشد.» ط«و » د«خواست که 

ت جهر و همس آوا مطالعات جدید آواشناسی ثابت کرده که آگاه شدن بر وضعیت تارهاي صوتی در شناخ
ـا از   جنّی ا گفته می شود که سیبویه و به تبع او ابن ایفا می کند. اما راصلینقش  در مطالعاتشان در مـورد آواه

میان اصوات مجهور و مهموس غافل مانده بودنـد و  وضعیت تارهاي صوتی در حدوث جهر و همس و تمایز 
یش گرفته اند کـه  در پرااین خود حاکی از آن است که آنها در تمایز میان مجهور و مهموس روش توصیفی

شان، آواهاي زبان را بر اساس تجربه شخصی استوار است. اما با این وجود توانسته اند که به روش خاص خود
ـات      به دو بخش مج ـا مطالع هور و مهموس تقسیم کنند و از این طریق به نتایجی برسـند کـه در مجمـوع ب

ـا  ی آواها یعنی (ق، ط) که قدما و در رأس آواشناختی امروز منطبق است. البته اختالف طبقه بندي در برخ آنه
هور دانسته اند و آواشناسی نوین خالف آن را ثابت کرده، دلیل خطاي آنها نیست آنها را مججنّی سیبویه و این 

بلکه به تغییر تلفظ و دگرگونی این آواها در بستر تاریخ بر می گردد.

متوسطو آواهاي شدید و رخو

اساس چگونگی عبور هوا هنگام تلفظشان صورت می گیرد که گاهی قبل از تلفظ این دسته بندي آواها بر
آواها، جریان هوا در مخرج آوا، کامالً مسدود می شود و گاهی این انسداد جزئی است و گاهی نیز جریان هوا از 

پیشینیانش نیز همانندجنّی ابن مسیر خود منحرف می شود و هوا از کناره هاي زبان یا خیشوم خارج می شود.
بـراي حـروف تقسـیم بنـدي     «و متوسط تقسیم کرده است: س آواها را به سه دسته شدید، رخوبر همین اسا

می باشد. حروف شدید هشت » (متوسط)رخوةو ـبین شدت و  » ةرخو«، »شدت«دیگري هم هست و آن 
الف، عین، یا، میم، الم، «تاستنیز هشت حروف بین شدت و رخوة» دال، تا، باهمزه، کاف، جیم، طا، «تاست. 

).1/69: 1954(ابن جنی، » بقیه حروف الفبا صفت رخوت دارندغیر از این حروف ذکر شده » نون، را، واو
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آیا صفتی است که مانع از جریان یافتن صدا در مخـرج خـود مـی شـود.    «جنّی نزد ابن راي شدتآواي دا
ها کنی، ر» ط«و » ق«پس از آن صدایت را در » ألشَّطّ«و » ألحقّ«مشاهده نمی کنی وقتی که می گویی : 

ارائه می کند و آواهایی را که در ایـن مجموعـه   » شدید«از جنّی تعریفی که ابن (همان).»امکان پذیر نیست
ـان    16ذکر می کند با اصطالح انسدادي یا انفجاري ـابق اسـت. از می که در آواشناسی نوین بکار می رود، مط

ـا   جنّی جموعه آواهایی که ابن م ـاي  در مجموعـه آوا » ج«معتقد است که داراي صفت شدیده هسـتند تنه ه
داراي ممیزهاي انسدادي و سایشی کهبه گونه اي تولید می شود» ج«چرا که انسدادي امروز قرار نمی گیرد؛

بخش اول تولید است که ابتدا در مسیر جریان هـوا  است. در واقع ممیزه انسدادي بودن ناظر بر17(انسایشی)
مانع ایجاد می شود و سایشی بودن بر بخش دوم تولیدي آواي مزبور است که رهش هوا توام با سایش است. 

» ج«از صفت شدیده در بردارنده بخش اول تولید اصوات است. و بدین لحاظ جنّی به نظر می رسد منظور ابن 
شدیده قرار می گیرد. البته از سوي دیگر می توان جنّی آواهاي انسدادي یا به قول ابن نیز نزد او جزء مجموعه 
در طول گذشته و در سیر تحول زبان عربی دچار دگرگونی شده اسـت. و تغییـر و   » ج«گفت که تلفظ صوت 

و جنّـی  در زبان عربی بر اساس قوانین آواشناسی قابل توجیه است. و بدین ترتیب بر ابن » ج«تحول صداي 
را جزء آواهاي داراي صفت شدت قرار داده اند، ایرادي وارد نیست.» ج«دیگر قدما در خصوص اینکه آنها 

ـانی  «عبارت است از جنّی نزد ابن ةاما آواي داراي رخو آوایی که صدا در آن جریان دارد. مگر نمی بینی زم
ـا  و مانند اینه» اَلشُّح«، »الرَّش«، »اَلمس«که می گویی :  ـان مـی   در ا، صداي خود را با سین، شین و ح جری

ـا صـــفت رخــوة  1/70: 1954،جنّــی (ابـــن » بینــی  ــاي بـ عبارتنـــد از: جنّـــی نـــزد ابــن  ). آواهـ
».ف،ث،ذ،ظ،ز،س،ش،ص،ض،خ،غ،ح،هـ«

از نامیده می شود عبور جریان هوا 18و آن چه در آواشناسی نوین سایشیهمشترك بین صفت رخوویژگی
میان اندامهاي گفتاري بدون ایجاد مانع و تنها تشکیل مجراي تنگ جهت ایجاد سایش است. از میان آواهایی 

در مجموعه آواهاي سایشی قرار نمـی  » ض«قرار داده، تنها در مجموعه آواهاي با صفت رخوةجنّی که ابن 
در » ضاد«ور که قبالً نیز اشاره شد تلفظ طگیرد. امروزه این آوا جزو آواهاي انفجاري ذکر می شود. البته همان

19گذشته با تلفظ کنونی آن متفاوت بوده است.

مطالعات آواشـناختی  را به آنها اطالق کرده و در» حروف متوسطه«اصطالح جنّی در مورد آواهایی که ابن 
دارند و نه داراي شدت هستند، نکات رخوةفت نوین به آنها آواهاي روان گفته می شود، یعنی آواهایی که نه ص

زیر قابل توجه است:
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آن را جزو آواهاي متوسط قرار داده است. اما در مطالعات آواشناختی معاصـر  جنّی عین، آوایی است که ابن 
در مورد این آوا میان آواشناسان اختالف وجود دارد. عده اي در خصوص این آوا متوقف شده اند و دادن حکم 

چون تجربه چندانی درباره آواهاي حلقی وجود ندارد نمـی تـوانیم   «را به تجارب آینده موکول کرده اند. نهایی 
بلکه ثبوت این نظریه را به آینـدگان وا  چنین صفتی دارد (مقصود صفت متوسط بودن آن است)» ع«بگوییم 

رد. او عنوان می کند که شبهه وجود دا» ع«). کمال بشر معتقد است که در 25: 1384انیس، ».(می گذاریم
عین اگر جزو آواهاي احتکاکی باشد از نظر میزان سایش کمترین درجه را دارد به همین دلیل است کـه قـدما   

). عده اي نیز همانند محمود فهمی الحجازي 121: 1980آن را به آواهاي متوسط ملحق ساخته اند (بشر، 
آواهاي سایشی ذکر کرده اند.را جزو » ع«)1979:130) و تمام حسان (56: 1978(

همانطور » الف«را نیز در ردیف آواهاي متوسط (روان) قرار داده. ولی واقعیت آن است که » الف«ابن جنی، 
که قبالً اشاره شد، جزو همخوانها نیست بلکه از حرکات (واکه ها) است او در توصیف مخرج این آوا دچار خطا 

اصـطالح  » ر«امروزه به با آواشناسان معاصر منطبق است. جنّی بن توصیف ا» ر«و » ل«شده است. در مورد 
زبان حالتی به » ل«اصطالح آواي کناري یا جانبی اطالق می شود. زیرا هنگام تولید » ل«آواي لرزشی و به 

نیـز  جنّـی  خود می گیرد که جریان هوا از دو طرف زبان به خارج جاري می شود. الزم به ذکر است که ابـن  
آن را صوتی » الم«ون در بیان صفت پی برده بود، چ» ر«و لرزشی بودن »ل«ه ویژگی جانبی بودن ظاهراً ب

منحرف توصیف می کند که به دلیل وجود مانع در مسیر جریان هوا، صدا از لبه هاي باریک کناره زبان خارج 
از کلمـه  جنّی ود ابن و احتماالً مقصز مجراي خود منحرف شده باشدی شود. درست مثل این است که هوا ام

زیرا هنگامی که بر آن وقف « را آوایی مکرر نامیده است. » ر«منحرف، همان ویژگی جانبی بودن آوا باشد. او 
). در آواشناسـی نـوین صـفت    1/73: 1954(ابن جنـی،  ن به خاطر تکرار این آوا می لرزدمی کنی سر زبا

تکرار را می توان با لرزشی یکسان دانست.
ان دو آواي . البته امروزه عده اي از آواشناسـ را نیز جزو آواهاي روان می داند» م،ي،و،ن«آواهاي جنّی ابن 

ـان، »ي«و » و« ـاید دلیـل آن گسـترده    119: 1979را نیز در ردیف آواهاي روان قرار می دهند.(حس ). ش
ـان شنا بودن مخرج این دو آوا نسبت به دیگر آواها باشد. اما آوا » ل«و » ر«سـی فقـط   هاي روان در متون زب

نیز می شود. امروزه این دو » ن«و » م«امل ) باشد که شsonorantاحتماالً مقصود آنها آواهاي رسا (هستند.
اصطالح اشباه الحرکات (نیم » ي«و » و«آوا را جداگانه تحت عنوان آواهی انفی(خیشومی) قرار می دهند و به 

واکه ها) اطالق می شود.
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و انفتاح20اطباق

ـاي مطبقـه و    جنّی ن اب در یک تقسیم بندي دیگر و بر اساس رابطه زبان با کام، آواها را به دو دسـته آواه
ـا  ).71- 1/70: 1954آواهاي منفتحه تقسیم می کند (ابـن جنـی،    ـاي مطبقـه عبا  ایـن آواه رتنـد از  آواه

ـا آواهایی ه». ص،ض،ط ،ظ ،:« ـان   ستند که هنگام اداي آنها، انتهاي زبان به طرف نرمکام ب ال مـی رود و زب
حالتی مقعر به خود می گیرد. صفت اطباق را در آواشناسی نوین بایستی در ممیزه تولید دومین یافت، کـه بـه   

هاي مختلف در زبان عربی ظاهر می شـود.  لقی شدگی با توجه به لهجه و گویشصورت نرمکامی شدگی یا ح
ستند، آواهایی هستند که به هنگام اداي آنها انتهاي که منفتحه هاي مطبقه، بقیه آواهاي زبان عربیبه جز آواه

آواها را در یک تقسیم بنـدي دیگـري   جنّی زبان از نرمکام فاصله می گیرد تا صدا از میان آنها خارج شود. ابن 
ستعلیه و منخفضه تقسیم کرده اسـت(همان،  نزدیک است به دو دسته آواهاي متکه به تقسیم بندي فوق نیز

ـاي مسـتعلیه نـزد او عبارتنـد از :       ). استعالء یع71 ـام. آواه نی باال رفتن زبان هنگام تلفظ حرف به سـمت ک
به جز آواهاي مستعلیه بقیه آواها داراي صفت استفال هستند که در اداي آنها انتهاي ». ص،ض،ط،ظ،خ،غ،ق«

زبان به سمت پایین دهان تمایل دارد.

آواهاي اصلی و فرعی

پدیده و صفات آواها که در دستگاه نوشتاري داراي نشانه بودند به توصیفپس از بررسی مخارج جنّی ابن 
که در نظام خطی هیچ نشانه اي نداشتند و تنها در گفتار ظاهر می شدند. او همانند سیبویه ه استپرداختهایی
ـلی، حـروف   29 حرف زبان عربی را حروف اصلی می داند، سپس بیان می کند که در مقابل این حروف اص

به آواهاي فرعی تیزبینانه نگرسته است و آنها را بـه دو دسـته مستحسـن و غیـر     جنّی د. ابن راد دعی وجوفر
مستحسن تقسیم کرده است.

حروف فرعی مستحسنه، حروفی هستند که در قرائت قرآن کریم و اشعار و کالم فصیح به کار می روند و 
ن خفیفه، همزه مخففه یا همزه بین بین، الـف امالـه   حرف است: نو6باعث زیبایی کالم می شوند. تعداد آنها 

به جیم، صاد مایل به زا، الف تفخیم. حروف فرعی غیر مستحسن، حروفی هستند که در قرآن شده، شین مایل 
ـاف  :«حرف است و عبارتند از 8و شعر بکار نرفته اند و فقط در محاورات و گفتار ظاهر می شوند. تعداد آنها  ک

م مایل به کاف، جیم مایل به شین، ضاد ضعیف، صاد مایل به سین، طا مایل به تا، ظا مایـل  مایل به جیم، جی
).51(همان: »به ثا، با مایل به فا
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ـا را  ه برخی از این حروف غیر مستحسن امروزه بر گفتار عرب حاکم است. ب گونه اي که برخی از آنها آواه
نادرست و بی دقت ادا می کنند. طا را مثل تا، صاد ستند،هکه داراي مشخصه اطباق و تفخیم رابویژه آواهایی

را بدون در نظر گـرفتن  » ر«و گاهی برخی از آنها تلفظ می کنند را مثل سین، ظا را مثل زا و ضاد را مثل دال 
: 1980(بشـر،  یم ادا شود با ترقیـق ادا مـی کننـد   کار رفته که باید به عنوان مثال با تفخه بافتی که در آن ب

اگر اطباق «وضعیت تلفظ برخی از آواها را در آینده با این کالم پیش بینی کرده است: جنّی . گویی ابن )174
نبود طا به دال، صاد به سین، ظا به ذال تبدیل می شد و ضاد از گفتار خارج می شد. زیـرا حـرف دیگـري در    

).1/270: 1954(ابن جنی، » نیستمخرج ضاد به جاي آ ن
و اسـتادش سـیبویه و   جنّـی  این است که طبیعت توصیف آواهاي زبان عربی توسط ابـن  تر اما نکته مهم

ه انـد چراکـه امـروزه    دتقسیم آنها به اصول و فروع همان چیزي است که امروزه آواشناسان جدید به آن رسـی 
یا واجگونه نامیـده انـد.   22فونرت گفتاري آواهاي اصلی )را آلوو آواهاي فرعی (صو21آواهاي اصلی را فونیم

مفهوم اساسی نظریه فونیم پی برده بود.نزد غربیها به قرنها پیش قبل از ظهور آ نجنّی بنابراین ابن 
ـا تکـواژ مـی گـردد و از راه       یصداها با نقش زبان ـان دو واژه ی ، یعنی صداهایی که موجب تمایز معنـی می

بازشناخته می شود، اصطالحاً واج نامیده می شود. هر واج مشخصه هاي آوایی اساسی از دیگر صداهاي زبان
به صورتهاي گوناگونی که همه با هم هسته مشترك و در نتیجه شباهت آوایی زیادي دارند به تلفـظ در مـی   

و سبب تمایز معنی نمی شود. به ندارد یآید، ولی تفاوتی که در صورتهاي گوناگون آن مشاهده می گردد، نقش
بـه عنـوان   ).6و 57: 1374الدینی، هگون هر واج، واجگونه هاي آن گفته می شود (مشکوصورتهاي گونا

صورتهاي آوایی مختلفی » ن«واجی است که داراي مجموعه اي از واجگونه هاست. به تعبیر دیگر » ن«مثال 
أن « در » ن«با مخـرج  » نَحن«به عنوان مثال در آغاز » ن«دارد که بواسطه آنها به تلفظ در می آید. مخرج 

متفاوت است. و این همان چیزي است که زبان شناسان امروزه به آن پی برده اند در حالی » أن ظهر«و » ثاب
» عن«و » من«ساکن به عنوان مثال در » ن«قرنها پیش به این نکته اشاره کرده و گفته است: جنّی که ابن 

شوند. اما مخرج شوند و به یک شکل نوشته مییده میهر کدام نون نام» نَفر«و » نَعم«متحرك در » ن«و 
).1/22: 1954(ابن جنی، ». نون ساکنه از خیشوم و نون متحرك از دهان است

توصیف ابن جنی، نشان دهنده آن است که او بر این مساله آگاهی داشته که یک واج گاهی مشـتمل بـر   
می کند و تنوعات آوایی یـک واج،  بیش از یک صوت است که هر صوتی از آن در محیط آوایی خاصی بروز

واحدهاي مستقل آوایی را تشکیل نمی دهند.
تا حد زیادي به مفهوم واج به عنوان عناصري که ممیز معنا هستند، نزدیک شده است. به گفتـه  جنّی ابن 

ـاب - 1معاصران تمایز میان معانی واژه ها به سه صورت است:  افـزایش  - 2؛جایگزینی مثل ناب و راب و ث
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بـویژه  جنّی ). ابن 158: 1980؛ بشر، 127: 1979کاهش مثل کرّر و کرّ (حسان، - 3؛ثل مد و مددم
» سعد«و » صعد«بر نوع اول تاکید کرده و مالحظه کرده که به عنوان مثال تفاوت در معناي میان واژه هاي 

یا عکس آن ایفا می کند.» ص«با » س«به اختالفی بر می گردد که جایگزینی 

ا در ساختار واژهآواه

هر داگانه و تک تک بررسی کرده و بهآواها را به طور ج» هسر الصناع«عالوه بر آن که در کتاب جنّی ابن 
ـان در داخـل    آوایی باب مستقلی را اختصاص داده، در همین کتاب و دیگر کتابهایش آواها را در حالت ترکیبش

کیب آواها یا به تعبیر خود او ترکیب حروف در ساختار کلمه براي ترست. به عنوان مثال واژه نیز بررسی کرده ا
ـاع دو حـرف    «عربی قاعده اي را ذکر کرده است. او می گوید:  ترکیب حروف بعید المخرج بهتر اسـت و اجتم

ذکـر کـرده،   جنّـی  قاعده اي که ابـن  ). 1/75: 1954(ابن جنی، » قریب المخرج بویژه حلقی ناپسند است
بدان که بهترین ساختها آن است که «بن درید نیز قبل از او به این مساله پی برده بود جدید نیست بلکه حتی ا

). این قاعده نزد خلیل نیز مجهول نبوده 1/194(سیوطی، بی تا: »یب حروف بعید المخرج ساخته شوندبا ترک
در آن دو حـرف  توجهش را بیشتر معطوف به حروف حلقی نموده و گفته است: الفاظی که جنّی است. اما ابن 

غالباً حروف حلقی پشت سر هم تکرار نمی شوند مگر آنکه ه.کم کاربردند. مثل: المهه، الفهحلقی تکرار شوند،
به گفته او جمع میان حـروف قریـب المخـرج    . ، فاصله ایجاد کندمیان آنها حرفی که مخرجش متفاوت است

ث واضح لنفور الحس عنه و المشقۀ علی الـنفس  و هذا حدی« باعث می شود که تلفظ آنها ثقیل و دشوار شود.
).1/54(ابن جنی، بی تا: » لتکلفه

با این کالم به پدیده معروفی اشاره می کند که امروزه در محافل زبان شناسی معروف است و آن جنّی ابن 
اینکه انسان در تالش عضالنی براي تلفظ و فراگویی به اقتصاد و کم کوشی تمایل دارد.

به همین حد محدود نمی شود. او در بررسی فرآیندهاي اشتقاق جنّی واجشناختی ابن - واشناختیمطالعات آ
ـام   « اکبر به اثرات متقابلی که اصوات در مجاورت یکدیگر بر هم دارند، توجه نموده است. در واقع  ـا هنگ آواه

بـه یـک نـوع از همگـونی و     و در تأثیر پـذیري از همـدیگر،  ر در گفتار، از هم اثر می پذیرنداتصال به یکدیگ
هم «مشابهت می رسند که بر اثر آن در صفات و مخارج به هم نزدیک می شوند. می توان این تأثیرپذیري را 

و کسانی که بعد جنّی ). سیبویه و ابن 163: 1384(انیس، » میان آواهاي زبان نامید» 23آوایی یا همگونی
).182(همان: نامیده اند» تقریب«و گاهی نیز » ارعهمض« از آنها آمده اند این پدیده (همگونی) را 
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به مواردي از جانشینی اشاره می کنند که در واقع فراینـد همگـونی را   جنّی بواس و دیگران به نقل از ابن 
ـاس    nتلفظ می شود. همخـوان / » عمبر«که به صورت » عنبر«نشان می دهد. مثالً کلمه  / در عنبـر بـر اس
/ که یک واج دو لبی است همگون شده و یک خیشـومی دولبـی   bو با /24یشروفرآیند همگونی همخوان پ

).98: 1380(حق بین، / می سازدmیعنی /
). در واقع 1376:127نیز وقوف داشته است (بوآس، 26و آهنگ25بر اهمیت و نقش تکیهجنّی ابن 

). و همانطور 94: 1380ق بین، (حاستنجیري را در تحلیل هاي خود لحاظ می نموده یزه هاي زبرزاو مم
ه اسـت. در واقـع   که قبالً اشاره شد او دستگاه گفتار را در انسان با دو ساز نی و عود به طور دقیق مقایسه کرد

موسیقیایی مقایسه کرده است. گفتاري را در تولید کالم و ادوات موسیقی یاد شده را در ملودیهايدستگاه
و آهنگ توجه نداشته و اصطالحات رایج اگر چه همانند دیگر پدیده هاي صوتی به تکیه جنّی بنابراین، ابن 

امروزي را به کار نبرده اما از این پدیده ها غافل نبوده است.

نتیجه

ـ در این جستار سعی بر آن بود تا شمایی هر چند کوچـک از تالشـهاي ابـن     در زمینـه آواشناسـی و   ی جنّ
در چارچوب آواشناسی جنّی طور که اشاره شد، بخشی از مباحث آوایی ابن واجشناسی عربی ارائه گردد. همان

(phonetics) و بخشی دیگر در حوزه علم واج شناسی(phonology)  جاي می گیرند. با توجه به مباحـث
این مساله آگاه بودند که زبان نظامی مبتنی بر اصل ازجنّیابن یاد شده می توان گفت که قدما و در رأس آنها

ـاي آوایـی را ابتـدا بـه صـورت       جنّـی  روابط است و ساختار این نظام را آواها تشکیل می دهند. ابن  پدیـده ه
ـابراین قسـمت   ه اسـت پژوهشهاي تولیدي سپس به صورت پژوهشهاي فیزیکی و شنیداري بررسی کـرد  . بن

و آن علمی است که امروزه جددر چارچوب علم آواشناسی تولیدي می گنجنّی عمده اي از مباحث آوایی ابن
آواشناسان بیش از آواشناسان اکوستیک و شنیداري به آن توجه دارند. آواشناسی تولیدي به مطالعه و توصـیف  

ه بـه نقـش   علی رغم آنکجنّی می پردازد. ابن هاآواهاي زبان براساس اندامهاي گفتار و نقش آنها در تولید آوا
ـا حـد    تارهاي صوتی در تولید آواها آگاهی نداشت، اما نتایجی که در زمینه توصیف آواها به آنها دست یافته، ت
ـایل پیشـرفته هسـتند، نزدیـک اسـت.        زیادي به توصیف آواشناسان معاصر که مجهز به آزمایشـگاهها و وس

وش پژوهش جزء بهترین فعالیتهاي زبانی به مطالعات آوایی او علی رغم پراکنده بودن به لحاظ شیوه تفکر و ر
و اسلوبش در این زمینه اسلوبی صحیح بوده که با طبیعت ماده زبانی همگام بوده است. تالش او ار می رودشم

عرب در زمان خودش کاري علمی و مطلوب بوده که بر اساس روش سماع و در برشمردن آواهاي شنیداري 
تعلیالتی که صرف و نحو و علوم دیگـر مملـو از   وستوار بوده و از تاویالتمشاهده مستقیم و استقراء حقایق ا
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آنهاست، بدور مانده است. بدین ترتیب می توان گفت که روش او در توصیف آواهاي زبان، روشـی توصـیفی   
بوده که در رسیدن به احکام عمومی به استقراء علمی منظم استناد داشته و دو شـرط اساسـی بـراي اسـتقراء     

ی که همان مشاهده و تجربه است، نزد او فراهم بوده است. روش مشاهده شخصـی یکـی از روشـهاي    علم
ـاد  تثبیت شده در بررسی زبان است. او بواسطه این روش  ساده برخی قوانین آوایی مثل قانون سهولت و اقتص

خود درك کرده بود در تالش عضالنی براي تولید آوا را شناخت. او اهمیت زبان گفتاري را در روش توصیفی 
و در استقراء اصول زبانی و توصیف سطوح زبانی بر آن تکیه می کرد. 

جا مطـرح  اجشناسی وسیع تر از آ نچه در ایندر زمینه آواشناسی و وجنّی یقیناً گستره کوششهاي علمی ابن 
ی و واجشناختی ابن گردید، می باشد. در این مقاله صرفاً هدف نگارنده آن بود که جایگاه پژوهشهاي آواشناخت

در میان مطالعات آوایی معاصر تبین شود. چرا که وظیفه ما ایجاب می کند که این میراث عظیم را احیاء جنّی 
ـان   بهکنیم و نشان دهیم که چگونه علماي مسلمان با تیزبینی و ژرف نگري بسیاري از نکاتی که اکنـون زب

ودند.شناسان بدان رسیده اند، در آن دوره دست یافته ب

یادداشتها
1.phonetics
2.linguistics
3.Ferdinand de saussure
4.onomatopoeia
5.withney

ـار عمـر، دراسـۀ الصـوت اللغـوي،      46- 40ص. براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به: حق شناس، آواشناسی، ص6 ؛ مخت
- 93ص؛ مهري باقري، مقدمات زبان شناسـی، صـ  20- 18ص؛ انیس، آواشناسی زبان عربی، ص82- 80صص

95.
ـا       7 ـین معروفنـد کـه در عربـی بـه آنه . از شانزده دندانی که در هر آرواره قرار دارد، چهار دندان جلویی به دندانهاي پیش
ـین دوم و در      » ثنایا« ـا در فارسـی، پیش گفته می شود. در کنار دندانهاي ثنایا، چهار دندان دیگر نیز وجود دارد کـه بـه آنه

اطـالق  » انیاب«در کنار رباعیات نیز، دندانهاي نیش واقع شده اند که در عربی به آنها گفته می شود. و» رباعیات«عربی 
بر آنها اطالق می شود و باالخره دندانهایی » أضراس«می شود و پهلوي آنها، دندانهاي آسیا واقع شده اند که اصطالحاً 

گفته می شود.» نواجذ«که در عربی به آنها که در انتهاي سلسله دندانها قرار دارد، دندانهاي عقل نامیده می شوند 
خلیل بن احمـد فراهیـدي بـوده    » نی«. ظاهراً پیش از ابن جنی، مبدع تشبیه و انگاره سازي دستگاه صوتی انسان به 8

است.  
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ـته  ،ن کام است که متحرك و داراي انعطاف است. حرکات نرمکام به سوي باالیس. در واقع نرمکام جزء پ9 منجر به بس
راه عبور هوا از طریق حفره هاي بینی می شود. ولی هنگام پایین آمدن آن، حفره هاي بینی و دهان و حلق به هم شدن 

).49- 48: 1998مربوط می شوند. (حرکات، 
در بیان راز اختالف آواهاي تولید شده از طریق اندامهاي گویایی می گوید:  جنّی . ابن 10

مرسل سمعت له صوتاً فإن حصر آخر الوتر ببعض أصابع یسراه و هو ربۀالضارب إذا طو نظیر ذلک ایضاً وتر العود، فانّ « 
ـبعه مـن أول الـوتر تشـکلت لـک أصـداء        أدي صوتاً آخر، فان أدناها قلیالً سمعت غیر االثنین، ثم کذلک کلما أدنی إص

ـا أدا مختلفۀ، إال أن الصوت الذي یؤدیه الوتر غفالً غیر محصور تجده باإلضاف أملـس  ه و هـو مضـغوط محصـور    ۀ إلی م
مهتزاً، و یهتلف ذلک بقدره قوة الوتر و صالبته و ضغطه و رخاوته. فالوتر فی هذا التمثیل کالحلق و الخفقۀ بالضرب علیـه  

یعترضـه  کأول الصوت من أقصی الحلق و جریان الصوت فیه غفالً غیر محصور کجریان الصوت فی األلف الساکنۀ و ما 
ـاك       من الضغط و الحصر با ـتالف األصـوات هن ـاطع و اخ ألصابع کالذي یعرض للصوت فی مخارج الحـروف مـن المق

.  »کاختالفها هنا
11. vowels
12. consonant

4/431: 1991ع کنید به: سیبویه، . براي مقایسه رجو13
14. voiced
15. voiceless
16. plosive
17. affricate

مـردم مصـر   » جیم«جیم با صفت شدت خالص که همان - 1وجود دارد: در حال حاضر از نظر آواشناسی سه نوع جیم 
جیم مرکب از شـدت و رخـوت   - 2؛تلفظ می شود که مخرج آن انتهاي زبان و کام است» گ«است و صوت آن شبیه 

ـا   - 3؛که این دو صفت با هم در آن وجود دارد که آن را جیم فصیح نام نهاده اند و مخـرج آن سـختکام اسـت    ـیم ب ج
ـیس،   » ژ«وت خالص که آن جیم تلفظ مردم شام که به صورت صفت رخ تلفظ می شود و مخرجش سختکام اسـت (ان

1384:174.(
18. fricative

؛ 11گشتر، التطور النحوي للغۀ العربیـه. ؛ بر97و 93وع کنید به: بهنساوي، علم األصوات، . براي مطالعه بیشتر رج19
50- 45صصانیس، آواشناسی زبان عربی،

20. velarization
21. phoneme
22. allophone
23. assimilation
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شمارة سابق)ادبیات و علوم انسانی (مجله یعربزبان و ادبیاتمجلۀ64
اول

ـ    24 ذیري را . گاهی دو آواي زبان در کنار هم قرار می گیرند و آواي اولی از دومی تاثیر می پـذیرد و ایـن نـوع از تاثیرپ
مگونی پیشگرا نامیده اند.و گاهی آواي دومی از اولی تأثیر می پذیرد که این تأثیرپذیري را ههمگونی پسگرا نامیده اند

25. stress
26. intonation
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