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Abstract 

It seems that ‘Iranians and History of Phonetics’ written by Seyyed Mehdi Samaei 

is the only book whose primary purpose is to give a short history of Iranian 

scientists’ phonetic studies and to introduce their achievements. Phonetic studies 

from the sixth BC to the fifteenth century AD in Greek, Rome, India, and Islamic 

states are the topics covered in this book. In this article, an attempt has been made to 

introduce and review the mentioned work in detail. After introducing the chapters 

and sections of this book, the formal aspects have been discussed; issues such as the 

author's style, references, bibliographic information, and phonetic transcription. In 

the detailed content analysis and criticism of this work, each chapter has been 

discussed separately according to its subject and purpose. it is concluded that this 

work should be considered just as some references to the history of linguistics 

sources and a collection and summary of some old sources in the field of phonetic 

studies in Islamic states, which critically need to be described and elaborated in 

current linguistic terms. 
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 بررسي و نقد كتاب
  تاريخچة آواشناسي و سهم ايرانيان

  *نقشبندي شهرام

  چكيده
تنهـا   ، تـأليف سـيد مهـدي سـمائي    تاريخچة آواشناسي و سهم ايرانيـان رسد كه  به نظر مي

باشد كه هدف اصلي آن معرفي سير مطالعات آواشناسي و دسـتاوردهاي دانشـمندان     كتابي
ايراني در اين زمينه است. بر طبق فهرست مطالب كتاب، آواشناسي در يونـان، روم، هنـد و   

هاي اسالمي، در بازة زماني ششم پيش از ميالد تا پانزدهم ميالدي، مطالبي هسـتند   سرزمين
ردازد. در اين مقاله سعي شده است كه اثر مذكور مفصالً معرفي و پ كه اين كتاب به آنها مي

و نقد صوري   هاي اين كتاب، در تحليل ها و بخش نقد و بررسي شود. پس از معرفي فصل
الخــط، شـيوة ارجـاع و اطالعــات    اثـر بـه مــواردي نظيـر شـيوة نگــارش نويسـنده، رسـم      

و نقد محتوايي مفصـل ايـن اثـر،     شناختي، و آوانگاري پرداخته شده است. در تحليل كتاب
فصل به صورت جداگانه با توجه به موضوع و هدف آن مـورد بحـث و بررسـي قـرار       هر

هاي صوري و محتوايي كه در اين مقاله ارائه شـده اسـت ايـن     گرفته است. براساس تحليل
تـاريخ  توان عمدتاً ارجاعاتي به برخي منابع در زمينة  ترين وضعيت، مي اثر را در خوشبينانه

شناسـي، و گـردآوري و تلخـيص برخـي منـابع در زمينـة آواشناسـي در كشـورهاي          زبان
هـايي اسـت از منـابعي نسـبتاً قـديمي و       قول دانست. زيرا عموماً مطالب كتاب نقل  اسالمي

 نيازمند شرح و توصيف در قالب اصطالحات رايج امروزي.
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 مقدمه. 1

گران گذشتة يك حوزة علمي و ارتبـاط   آوردهاي پژوهش ها و دست براي درك بهتر ديدگاه
هـا و نظريـات    ها و نظريات رايج امروزين، توصيف و تحليـل نقادانـة ديـدگاه    آن با ديدگاه

شناسـي   گذشته در بافت تحـول تـاريخي آن حـوزة علمـي ضـروري اسـت. تـاريخ زبـان        
هـاي   است كه از جهات گوناگون مورد توجـه قـرار گرفتـه و توصـيف و تحليـل       اي حوزه
تالشـي اسـت بـراي    تاريخچة آواشناسي و سـهم ايرانيـان   اي از آن ارائه شده است.  نقادانه

معرفي سير مطالعات و دستاوردهاي دانشمندان ايراني در آواشناسي. در پژوهش حاضر بـه  
ردازيم و خواهيم ديد كه تا چه اندازه ايـن اثـر در   پ معرفي و نقد و بررسي كتاب مذكور مي

آوردهاي آواشناسي ايراني موفـق بـوده اسـت، و در ايـن      ها و دست معرفي تاريخي ديدگاه
تر كردن نظريـات گذشـته در    فهم كتاب اصوالً تالشي براي توصيف و تحليل نقادانه و قابل

  قالب اصطالحات رايج امروزين صورت گرفته يا خير.
  
 رفي اجمالي اثرمع. 2

مهـدي سـمائي، در   ، بـه قلـم آقـاي دكتـر سـيد      تاريخچة آواشناسي و سهم ايرانيـان كتاب 
صفحه و در قطع رقعي منتشر شده است. عنوان و نام  126توسط نشر مركز در  1388  سال

هاي مختلفي نمـايش   ها و رنگ ها، اندازه اي سفيدرنگ، در قلم نويسنده روي جلد، در زمينه
هايي از پيشگفتار نويسـنده آمـده اسـت. هـدف اصـلي از       و در پشت جلد بخش داده شده

تأليف اين كتاب، بنا بر قول نويسنده، معرفي سير مطالعات آواشناختي از حدود قرن ششـم  
قبل از ميالد تا قرن پانزدهم ميالدي، و نيز مشخص كردن سهم واقعي دانشمندان ايرانـي در  

دانـد كـه    شناسان و هم كساني مـي  اين كتاب را هم زبان آواشناسي است. نويسنده مخاطبان
  مشتاق يافتن رد پاي اجدادشان در تاريخ علوم هستند.

هاي مختلف اين كتاب به ترتيب عبارتند از: تقدير و تشكر، پيشگفتار،  هاي بخش عنوان
مقدمه، فصل اول يونان، فصل دوم روم و قرون وسطي، فصـل سـوم هنـد، فصـل چهـارم      

هاي اسالمي، سخن پاياني، منابع و  اي اسالمي، فصل پنجم آواشناسي در سرزمينه سرزمين
  فارسي، و نمايه.- نامة انگليسي انگليسي، واژه- نامة فارسي مĤخذ، منابع و مĤخذ سنتي، واژه
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در بخش مقدمه نويسنده با هدف اين كه نشان دهد آواشناسي يك رشتة علمـي اسـت،   
كند و سپس با توجه به اين  ) اشاره مي1380ديدگاه برنال ( هاي علم از ابتدا به برخي ويژگي

هـاي مختلـف    داند و بـه طـور مختصـر شـاخه     ها آواشناسي را يك رشتة علمي مي ويژگي
هـاي يـك تـا پـنج را      كند. در ادامه، موضوع فصـل  آواشناسي و كاربردهايشان را معرفي مي

كند؛ يكي در مورد شيوة آوانگـاري   يدهد، و در پايان به دو نكته اشاره م اختصار شرح مي به
  شناختي در فهرست منابع و مĤخذ. و ديگري در مورد شيوة ارجاع و ثبت اطالعات كتاب

بـه بررسـي    فصل اول دربارة يونـان باسـتان اسـت و دانشـمنداني كـه در آن سـرزمين      
ام نوشـتاري يونـاني باسـتان و    اند. اين فصـل بـا معرفـي بسـيار مختصـر نظـ       پرداخته  زبان
گـردد. سـپس نويسـنده شـرح مختصـري از       دورة تاريخي علم در آن ديار آغـاز مـي    هارچ

 ) وProtagorasكند، كه با پروتـاگوراس (  مطالعات زباني از قرن پنجم پيش از ميالد ارائه مي
شـود، و پـس از آن دسـتاوردهاي دانشـمندان رواقـي و اديبـان        افالطون و ارسطو آغاز مي
) و دسـتاوردهايش در آواشناسـي   Herodianد تا به هروديانوس (كن اسكندراني را معرفي مي

  رسد. هاي دوم و سوم ميالدي مي در قرن
فصل دوم دربارة روم و قرون وسطي و مطالعات زباني در آن دوران است. نويسنده ابتدا 

دهـد و سـپس وارون    گزارش مختصري دربارة وضعيت سياسي و اجتماعي روم ارائـه مـي  
)Marcus Terentius Varroــان ــتاوردهاي او در زب ــرن اول شناســي  ) و دس را در حــدود ق

تيليـان   ) و كـوئين Remmius Palaemonمـون (  كند و از رميئوس پالـه  ميالد معرفي مياز پيش
)Marcus Fabius Quintilianusبرد و بخش مربوط بـه   ) در قرن نخست پس از ميالد، نام مي

هايش در بـاب زبـان بـه     ) و ديدگاهPriscianپرسكيانوس (روم را در سال پانصد ميالدي با 
رساند. در بخش مربوط به قرون وسطي، اجماالً به وضعيت سياسي و اجتماعي آن  پايان مي

تـرين دسـتاورد محققـان زبـاني قـرون وسـطي را تـدوين         كند، و مهـم  هايي مي دوره اشاره
گونـه دسـتورها را    داند و اين ميپردازانه در حوزة نحو و روابط ساختاري  دستورهاي نظريه

  كند.  قابل قياس با دستور زايشي تلقي مي
ويژه آواشناختي، در هند اختصاص يافته اسـت.   شناختي، به فصل سوم به مطالعات زبان

ششم يا هفتم پيش از مـيالد    ) در قرنYaskaنويسنده در اين فصل، پس از اشاره به ياسكه (
رسـد. در بخـش    پيش از ميالد، به آواشناسـي در هنـد مـي    ) در قرن پنجمPaniniو پانيني (

ــژوهش  ــتاورد پ ــي، دس ــه آواشناس ــوط ب ــي   مرب ــام آواي ــارة آواهاي/نظ ــديان درب ــاي هن ه
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شود. نويسـنده بـا ارائـة مـواردي از      سانسكريت بر اساس دستور پانيني شرح داده مي  زبان
ن باسـتان در توصـيف و   دهد كه هنديا )، نشان مي1383دستور مذكور، به نقل از مجتبائي (

انـد.   داري واقـف بـوده   هاي جايگاه توليـد، شـيوة توليـد، و واك    بندي آواها به ويژگي طبقه
هــاي  كنــد كــه هنــديان بــه برخــي ويژگــي همچنــين بــه ايــن نكتــه اشــاره مــينويســنده 

ــدي/زبرزنجيري« ــوم واج و واج ) وprosodic/suprasegmental» (همونـ ــز   مفهـ ــه نيـ گونـ
   .اند داشته  آگاهي

العـرب و   هاي اسالمي است، با ظهور اسالم در جزيره فصل چهارم كه عنوانش سرزمين
هاي پس  گردد. سپس نويسنده زبان علم و اوضاع دانش در نخستين سده فتح ايران آغاز مي

هـاي اسـالمي عنـوان يكـي از      كند. مطالعـة زبـان در سـرزمين    از ظهور اسالم را معرفي مي
آوري قـرآن،   خود از سه زيربخش تشكيل شده اسـت: جمـع  هاي اين فصل است كه  بخش

هـاي   اعراب و اعجام، و مطالعات دستوري. به اعتقاد نويسنده، مطالعات زبـاني در سـرزمين  
هاي كتابت  آوري قرآن، شيوه دار قرآن است. در دو زيربخش نخست، نحوة جمع اسالمي وام

هاي كوتاه)  دادن واكه زبري براي نشانهاي زير و  آن، و افزوده شدن اعراب (حركات: نشانه
شـود. زيـربخش پايـاني كـه مطالعـات       ها) به اختصار شرح داده مـي  گذاري و اعجام (نقطه

وار به  سيبويه اختصاص دارد؛ البته فهرست الكتابِدستوري نام دارد به طور كامل به معرفي 
خش به دو مكتب بصره عناوين كتاب مذكور اشاره شده است. نويسنده در پايان همين زيرب

هـاي پـنجم تـا     نويسي بر آثار پيشين در قرن و كوفه، ترجمة آثار فلسفي از يوناني، و حاشيه
  كند. هايي مي دهم هجري اشاره

هاي  فصل پنجم، همان گونه كه از نامش پيداست معرفي مطالعات آواشناسي در سرزمين
شود. نويسنده آثار  و بررسي مياسالمي است و مطالعات ايرانيان هم در همين فصل معرفي 

داند: يكي اين كه عمـدتاً   هاي اسالمي را داراي دو ويژگي مشترك مي آواشناسي در سرزمين
دربارة زبان عربي و ديگر اين كه كاربردي هستند و به ضرورت مباحث وزن شعر و يا تلفظ 

رده در دو دستة اند. نويسنده آثاري را كه در اين فصل معرفي و بررسي ك درست تأليف شده
كلي قرار داده است: دستة اول، كه آنها را منابع فرعـي ناميـده، منـابعي هسـتند كـه مسـائل       

اي و در البالي مطالب ديگر آورده شده اسـت؛ شـامل    آواشناسي در آنها به صورت حاشيه
نوشــتة  معياراالشــعارنوشــتة شــمس قــيس رازي و  المعجــم فــي معــايير اشــعار العجــم 

نوشـتة   العـين ن طوسي. دستة دوم، كه آنها را منـابع اصـلي ناميـده شـامل     نصيرالدي  خواجه
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 المفصلنوشتة ابن جني،  سرُّصناعه االعرابنوشتة سيبويه،  الكتاببن احمد فراهيدي،  خليل
نوشـتة   الحـروف  مخـارج  نوشـتة ابـن جـزري، و    القرائات العشر النّشر فينوشتة زمخشري، 

  ابوعلي سينا.
يسـنده بـا توجـه بـه آنچـه كـه در       فصل كتاب كه سخن پاياني نـام دارد، نو در آخرين 

ــده اســت نتيجــه مــي   فصــل ــنجم آم ــان  پ ــرد كــه ايراني اي در مطالعــات  ســهم عمــدهگي
اند و همانند يونانيان از حاصل كار پيشينيان خود استفاده و در تكوين ايـن   داشته  آواشناسي

ان گفـت كـه ايرانيـان سـنت     تـو  مـي انـد و بـدين ترتيـب از ايـن پـس       علم تـالش كـرده  
  دارند.  آواشناسي

 

 تحليل و نقد صوري اثر . 3

نگــاري، شــيوة ارجــاع و اطالعــات  الخــط، حــروف نثــر نويســنده، شــيوة نگــارش، رســم
 شود: هاي زير بررسي و نقد مي شناختي، و آوانگاري در زيربخش كتاب

درگير جمـالت پيچيـده و   متن اين كتاب عموماً نثري ساده و روان دارد و خواننده  1.3
  شود. مبهم نمي

هـا، اگرچـه    نگـاري برخـي ناهمـاهنگي    هـاي حـروف   الخط و اشتباه به لحاظ رسم 2.3
  شود. مثالً: شمار، ديده مي انگشت

فهرسـتهاي  ”تر. مثالً: –نويسي يا جدانويسي پسوند (تفضيلي)  دستي در پيوسته عدم يك
 ). 6ص( ... “ دقيقتر و تر آسان ديگري براي دسترسي

 “اسـقفها ”هـا (نشـانة جمـع): مـثالً      –نويسي يـا جدانويسـي    دستي در پيوسته عدم يك
  ).29(ص “ها زايشي”)؛ 28(ص

زبان بار گفته شده  يك 24ها. مثالً در صفحة  دستي در به كار بردن برخي معادل عدم يك
از  29بـه كـار رفتـه اسـت. در صـفحة       زبان التينيو در همان صفحه در جاي ديگر  التين

 آمده است.  گرايان ساختاستفاده شده و بالفاصله در جملة بعد  ساختارياناصطالح 

بـه جـاي    “مـردا ” )؛24به جاي منحرف (ص “محرف”نگاري:  هاي حروف برخي اشتباه
 )؛ 66مراد (ص
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هاي زير و زبري و معادل انگليسي در پانوشت، تلفظ دقيق برخي  به دليل نبود نشانه 3.3
كلبيان تا حدي هم شـيفتة كـردار ارفئـوس    ”...ها، مشكل است. مثالً:  كلمات، بخصوص نام

هـاي   به گفتة ابن مقفع ايرانيان هفت خط داشتند به نـام ”) يا 14(ص “اي بودند و ...  افسانه
). 43(ص “كشتج، راز سـهريه، راس سـهريه، زوارشـن    بيريه، كشتج، نيمدين دفيريه، ويش د

 81هـا را در فهرسـت منـابع يافـت. مـثالً در صـفحة        توان برخي نـام  سختي مي چنين به هم
هاي  آمده است (البته بدون تاريخ). براي يافتن اين نام بايد همة فهرست سمعانقولي از  نقل

پيدا كرد؛  Semaanدر فهرست منابع انگليسي به صورت منابع را جستجو كرد تا بتوان آن را 
ــين  ــهو همچن ــچ زاپكي ــفحة   وي ــت ص ــابع    24در پانوش ــت من ــد آن را در فهرس ــه باي ك

 يافت.  Czapkiewiczانگليسي/فرانسه به صورت 

اي مفصل ومفيد است كه به صـورت الفبـايي و در چنـد بخـش      كتاب داراي نمايه 4.3
بنـدي   هـا را طبقـه   ا، و موضـوع هـ  ها و مكاتـب، مكـان   اصطالحات عربي، اشخاص و گروه

 است.   كرده

شناختي در فهرست منابع يك دست و دقيـق نيسـت. اگرچـه     ثبت اطالعات كتاب 5.3
دهد كه بـه دليـل متفـاوت بـودن اطالعـات       نويسنده در مقدمة كتاب به اجمال توضيح مي

بع جداگانـه در نظـر   منـا  هرسـت هـاي جديـد، دو ف   هاي قديمي و كتاب شناختي كتاب كتاب
است، در برخي موارد معلوم نيست كه چرا برخي آثار در يكـي از ايـن دو فهرسـت      گرفته

اعم از سنتي و  هاي منابع در اين كتاب، اند. اما مشكل اصلي در همة انواع فهرست قرار گرفته
  .اند كدام به ترتيب الفبا تنظيم نشده غير سنتي و انگليسي/فرانسه، اين است كه هيچ

اند، اما  هاي منابع آمده نكتة مهم ديگر در اين زمينه اين است كه برخي منابع در فهرست
در متن هيچ ارجاعي به آنها داده نشده است. همچنين به برخي منـابع در مـتن ارجـاع داده    
شده است، اما مشخصات اثر در فهرست منابع نيامـده اسـت؛ مـثال ابوعبيـد جوزجـاني در      

Kees Versteeghا ورستيگ (، ي81پانوشت صفحة 
 .105) در صفحة  

اسـتفاده از يـك شـيوة رايـج و      شناسي، خصوصاً آواشناسـي،  امروزه در متون زبان 6.3
الفباي آوانويسـي  «ترين شيوه  ابهام براي نشان دادن آواها از ضروريات است، كه رايج  بدون
سـنده در مقدمـة كتـاب    نوي .) اسـت International Phonetic Alphabet: IPA» (المللـي  بـين 

الفبـا   بـه صـورتي كـه   ”هـا را بـه سـه صـورت نشـان داده اسـت:        دهد كه واج مي  توضيح
خوانند. يعني ميم، نون، تاء. گاهي به صورت حرف مثـل م، ن، ت. گـاهي بـه شـكل      مي  را
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ــل  واج ــدگانگي ثبــت واج/m/ ،/n/ ،/t/نگاشــته مث ــوده اســت.  . چن ــه ب ــا آگاهان . )6(ص “ه
قول اصطالح واج است كه در بخش بعد به آن خواهم پرداخت.  اين نقل مسئله در  نخستين

نويسي به زعم نويسنده) ذكر اين نكته ضروري است كه به كاربردن  در مورد آوانويسي (واج
الخط مرسوم، در اينجا فارسي/عربي، براي نشان دادن آواهـا در آثـار گذشـتگان امـري      رسم

ن آثار هم بايد به همـان صـورت باشـد. امـا مشـكل از      قول از اي بديهي است، و طبيعتاً نقل
شود كـه نويسـنده قصـد شـرح و تبيـين آثـار مـذكور را در چهـارچوب          جايي آغاز مي آن

 تــر مــوارد از حــروف الفبــاي فارســي/عربي شناســي نــوين دارد. نويســنده در بــيش زبــان
ز ايـن دسـت   ا هـايي  هـاي آوانويسـي؛ بـه نمونـه     كرده و در مواردي هـم از نشـانه    استفاده
 كنيد:  توجه

فارسـي متفـاوت    ج در زبـان عربـي آن زمـان بـا     جشيوة توليد و واجگـاه صـامت   ”...
 )98(پانوشت صفحة “ است...  بوده

بندي  آواها با نفس. اين تقسيم شوند و بي ادا مي (nada)ها به زعم هنديان با صوت  آوايي
نـام اولـين آواي گـروه خـود      اند كه در آن هر دسته آوا بـا  را هنديان در جدولي آورده

بـا نـام     ها) قرار دارنـد  (انسدادي Pو  Tو  čو  kشود. مثالً گروهي كه در آن  مي  ناميده
  .)35(ص …شود و  خوانده مي kاولين صامت گروه  يعني 

لـوم نيسـت كـه بـه چـه آواهـايي       هايي كه در اين نقل قول به كار رفته اصـالً مع  نشانه
) نـه در الفبـاي آوانويسـي    capital letters(حـروف بـزرگ:    Tو  Pدارنـد. حـروف     داللـت 

 American Transcription» (نظـام آوانويسـي آمريكـايي   «المللـي وجـود دارد و نـه در     بـين 

System) ن.ك. كنستويچ (Michael Kenstowicz، 1994 :24  نشـانة .(č    در نظـام آوانويسـي
، امـا توضـيح   ([ʧ])واك اسـت   شي بيرود و نشان دهندة همخوان انساي آمريكايي به كار مي

ــد، بــيش نويســنده كــه همگــي ايــن آواهــا را انســدادي مــي  تــر موجــب ســردرگمي  دان
  شود.  مي  خواننده

 

  تحليل و نقد محتوايي اثر. 4
هـاي   در مقدمة كتاب، نويسنده بدون ارائة تعريفي از آواشناسي مستقيماً به سراغ انواع شاخه

ي هريـك، بـه كاربردهـاي عمـدتاً     معرفي بسيار اجمـال  رود و پس از مختلف آواشناسي مي
كنــد. مــثالً در مــورد كاربردهــاي آواشناســي توليــدي  شــان اشــاره مــي شــناختي زبــان  غيــر
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هاي گفتـار و زبـان و    از دستاوردهاي آواشناسي توليدي در درمان بيماري”نويسد:  مي  چنين
ة توليـد   ود. آمـوختن شـيو  ش خواني استفاده مي چنين در آموزش زبان دوم و آموزش لب هم

). در صورتي 5(صفحة  “خوانان نيز ضروري است. آواها و فرايندهاي آوايي آنها براي آوازه
شناختي آواشناسي، يعني تعيـين و توصـيف آواهـاي     ترين كاربرد زبان كه از نخستين و مهم

  د. آور يك زبان و مبنايي براي توصيف و تحليل نظام آوايي، هيچ سخني به ميان نمي
  

  فصل اول: يونان 1.4
اي از  يونـان همـواره كـانون سلسـله    ”شود.  ) آغاز مي1370اي از روبينز ( فصل اول با جمله

خواننـدة ايـن جملـه    “هاي مداوم و به هم پيوستة علمـي بـوده اسـت.    ها و بررسي پژوهش
در مـورد وضـعيت علـم در يونـان     كند كه روبينز در جملة فـوق بـه طـور كلـي      مي  تصور

شـويم كـه در    ) متوجـه مـي  27: 1370كند. در صورتي كه با مراجعه به روبينز ( مي  صحبت
شناسي است، و جملة فوق برشي اسـت از بخشـي از يـك     جا منظور از علم همان زبان اين

  دهد.  پاراگراف كه همة واقعيت را نشان نمي
آنان به كند و نگرش  نويسنده از سوفسطائيان و رواقيان صحبت مي 10و  9در صفحات 
شـود و نويسـنده    اي بحث تعصب به زبان مطرح مي باره و بدون هيچ مقدمه زبان. اما به يك

اي از ابومنصور محمدبن احمد ازهري، مؤلف كتـاب   رود و جمله به قرن چهارم هجري مي
كند و بالفاصله بدون هيچ توضـيحي در جملـة بعـد ويلهلـم فـون       ، را نقل مياللغه تهذيب

بومنصــور محمــدبن احمــد ازهــري  ) را جانشــين اWilhelm von Humboldtهومبولــت (
دانسـت و در   كند كه تكامل تصريف را مالك برتري زبان  و هوش و تمدن مـي  مي  معرفي

دهد. گذشته از سردرگم شدن خواننده در اين  ) ارجاع مي264: 1387پايان جمله به سورن (
ورد جانشيني هومبولت گفته شده به نقـل از  كند كه آنچه در م پاراگراف، خواننده تصور مي

  ) است، كه چنين نيست.1387سورن (
است آنچه در مورد آواشناسي آمـده   در مجموع، در فصل اول كه حدوداً سيزده صفحه

)؛ بـدون هـيچ   1370تر از يك صفحه است كه آن هم همگي نقل قول است از روبينـز (  كم
  اظهار نظر و توضيحي از نويسنده.

) در مـورد  1370كته در اينجا ضروري است. نخست اين كه آنچه در روبينـز ( ذكر دو ن
تر از آن چيزي اسـت كـه در كتـاب     تر و دقيق آواشناسي در يونان باستان آمده بسيار مفصل
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). ديگر اين كه نويسندة گرامي در ايـن كتـاب بـه    85- 84: 1370حاضر آمده (ن.ك روبينز، 
شناسي نوين كـامالً رايـج و در روبينـز     متون زبان جاي اصطالحات همخوان و واكه كه در

  كند. اند از دو اصطالح نسبتاً منسوخ صامت و مصوت استفاده مي ) هم به كار رفته1370(
  

  فصل دوم: روم و قرون وسطي 2.4
در فصل دوم كه حدوداً نه صفحه است، فقط چهار جمله در قالب يك پاراگراف در مـورد  

). 132: 1370ست. اين چهار جمله هم نقل قول است از روبينز (آواشناسي در روم باستان ا
در مورد آواشناسي در قرون وسطي هم هيچ صحبتي نشده است و بـه جـاي آن در مـورد    

پردازانـه   وضعيت اجتماعي و عالقة محققان زباني قرون وسطي به تدوين دستورهاي نظريه
توان ديد كـه   ) مي165- 162: 1370صحبت شده است. در صورتي كه با مراجعه به روبينز (

نخسـتين رسـالة   بحث مفصلي وجود دارد در مـورد آواشناسـي زبـان ايسـلندي در كتـاب      
First Grammatical Treatiseدستوري (

) كه در قرن دوازدهم ميالدي نوشته شده اسـت؛ در   
  مقالة حاضر توضيحات بيشتري خواهم داد. 6- 4اين خصوص در زيربخش 

  
  فصل سوم: هند 3.4

شود. عالوه بـر   فصل سوم نيز عمدتاً نقل قول است و حضور نويسنده چندان احساس نمي
) بسـيار  308- 303: 1370اين، بخش مربوط به آواشناسي نزد هنـديان باسـتان در روبينـز (   

  دهد. تر است و دميدگي، انواع زيري وبمي، و مفهوم واج در آن دوره را نيز شرح مي مفصل
هـاي   معادل place of articulationيسنده براي اصطالح انگليسي بينيم نو در اين فصل مي

شويم كـه   شناسي فارسي متوجه مي برد. با نگاهي به متون زبان واجگاه و مخرج را به كار مي
هــا بــراي اصــطالح  تــرين معــادل تــرين و شــفاف جايگــاه توليــد/جايگاه فراگــويي رايــج

رود و چندان  متون جديد به كار نمي هستند. اصطالح مخرج، اگرچه غلط نيست، در  مذكور
رايج نيست. اما اصطالح واجگاه نه تنها معادل شفافي نيست بلكه به نظر اين نگارنده غلـط  

ترين واحد مميـز معنـي اسـت كـه      شناسي، كوچك هم هست. تعريف عمومي واج در زبان
ن در تجلـي فيزيكـي آ  خود فاقد معني است. در واقع واج واحـدي انتزاعـي اسـت كـه آوا     

شـود و جايگـاه توليـد بـه      هاي گفتـار توليـد مـي    است. اين آوا است كه توسط اندام  گفتار
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گـاه بـر    بينيم اصـطالح واج  كند. در صورتي كه مي هاي دخيل در توليد آواها داللت مي اندام
تواند داللت بكند، مگر اين كه آن را محل واج بدانيم؛ يعني محل آن پديدة  هيچ چيزي نمي

معنـي اسـت.    كه در ذهن سخنگويان يك زبان وجود دارد! اين تعريـف كـامالً بـي   انتزاعي 
توانيم اصـطالح   كار ببريم، پس مي به  place of articulationگاه را معادل اين اگر واج بر عالوه

به كار ببريم. در همين زمينه،   manner of articulationعجيب و غريب شيوة واج را هم براي
در  “واجگاه حروف”معني ديگري كه در اين كتاب به كار رفته  ير علمي و بيعبارت كامالً غ

  است.  71صفحة 
هاي گفتار توسـط   بندي اندام شود به تقسيم نكتة قابل ذكر ديگر در اين فصل مربوط مي

هـاي درون دهـان    هـا بـه انـدام    تقسـيم انـدام  ”چنـين آمـده اسـت:     36هنديان. در صـفحة  
در جملـة فـوق جـاي     “هـا)...   بيرون دهان (از چاكناي تـا لـب  چاكناي، خيشوم) و   (شش،
  هاي درون دهان و بيرون دهان را بايد جابجا كرد تا مفهوم جمله درست شود. اندام

  
  هاي اسالمي فصل چهارم: سرزمين 4.4

اي براي فصل پنجم دانست كه به مطالعات آواشناسي  توان مقدمه فصل چهارم را در واقع مي
گونه كه در بخش معرفي اجمالي اثر در بـاال   اسالمي اختصاص دارد. همان هاي در سرزمين

هاي اسالمي در  گفته شد، اين فصل عمدتاً دربارة اوضاع و احوال اجتماعي در نخستين سده
الكتـابِ  كنـد كـه    العرب است و به برخي مطالعات دستوري در آن دوره اشـاره مـي   جزيره

كنـد تـا در فصـل بعـد آن را شـرح و       اننده را آماده ميسيبويه در صدر آنها قرار دارد و خو
  كند.   نتبيي
 

  هاي اسالمي فصل پنجم: آواشناسي در سرزمين 5.4
گونه كه از نـامش   ها، همان ترين فصل كتاب است و برخالف ساير فصل فصل پنجم مفصل

  پيداست، منحصراً دربارة آواشناسي است.
  ت:نكات قابل توجه در اين فصل به شرح زير اس
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، نوشتة شمس قيس المعجم في معايير اشعار العجمنويسنده كتاب  5- 1در زيرفصل  ـ
كند؛ بدون آن  كند. اما صرفاً به ذكر چند نقل قول از آن اثر اكتفا مي رازي را معرفي مي

 كه اظهار نظري و يا توضيحي به آن بيافزايد.

 مثالً مطلب زير را بدون هيچ توضيحي عيناً نقل كرده است.

بان در پس ثنايا نهـد كـه   ها برميان نهد كه مخرج فا است يا سر ز واگر كسي مثالً دندان
است و نفس فروگذارد اگرچه از آن آواز فا و سين فهم توان كرد او را بـه    مخرج سين

گانـه   سين و فا متكلم نخوانند الّا كه آواز از مخرج در گذارند تا يكي از اين هيأت سـه 
 ).64(صفحة  فيا  فيا  فظاهر شود چنانك گويند در تلفظ آن  ]حركات[

تـوان آنهـا را در قالـب آواشناسـي      در اين نقل قول نكات جالبي وجود دارد كه مـي 
امروزين توضيح و نشان داد كه پژوهشـگران در آن دوران بـه چـه ظرايفـي واقـف      

بـاال شـمس    اي به آنها نكرده است. مثالً در نقل قـول  اند، و نويسنده هيچ اشاره بوده
- ، را در زبان عربي لثـوي [s]قيس احتماالً جايگاه توليد سين، يعني همخوان سايشي 

ربي دو همخوان سايشـي دنـداني   دانيم در زبان ع گونه كه مي دانسته. همان دنداني مي
شـوند و   نمايش داده مـي  [ð]و  [θ]المللي آوايي با نشانة  دارد كه در الفباي بين  وجود

بودن  به متفاوتاست. مطمئناً شمس قيس » ذ«و » ث«نماد حرفي آنها در الفباي عربي 
واقف بوده است. بدين ترتيب در نقل قـول بـاال    [θ]و  [s]جايگاه توليد دو همخوان 

) بوده، و يا تحت تـأثير  alveolar ridge» (لثه«همان “ پسِ ثنايا”منظور شمس قيس از 
دنداني تلقي كرده اسـت و آن را  - را نيز در زبان عربي لثوي [s]فارسي همخوان زبان 

جايگـاه دانسـته اسـت. شـايد اگـر       در زبان فارسي هـم  [t]با جفت انفجاريش، يعني 
توانستيم به يـك نتيجـة قطعـي برسـيم.      شد مي شواهد ديگري از اثر مذكور ارائه مي

قيس بـه سـازوكار جريـان هـوا در      .نكتة ديگر در نقل قول باال اين است كه شمس
توليد آواها واقف بوده و آنچه را كه مرحله به مرحله گفته مطابقت دارد بـا حركـت   

) passive articulator» (فراگوي غير فعال«) به سوي active articulatorفراگوي فعال («
كـه در  ) ايجاد شده در مسـير جريـان هـوا،    constriction» (گرفت«و توليد آوا در اثر 

  ). J. C. Catford ،2001منابع آواشناسي نوين آمده است. ن.ك. كتفورد (
 5- 2، اثر خواجه نصيرالدين طوسي،كتاب ديگري است كه در زيرفصل معياراالشعار ـ

 معرفي شده است.
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قول  شود، كه نقل واكة كشيده اشاره ميدر اين زيربخش به نقل از كتاب مذكور به دو 
كه ميان «يكي از اين دو مصوت ممدود ”اين صورت است: و توضيحات نويسنده به 

در » كه ميان فتحـه و كسـره باشـد   «و ديگري  /šōr/در لفظ شور » ضمه و فتحه باشد
ياء مجهـول اسـت.    /ē/ واو مجهول و مصوت /ō/وجود دارد. مصوت  /šēr/لفظ شير 

 گويند كسره است به اشـمام «حرف سومي هم هست كه ميان ضمه و كسره است و 
اسـت كـه در    /ö/ به ظاهر منظور خواجه مصوت پيشـين ميـاني گـرد يعنـي    ». ضمه

«...» ). آنچه كه ميـان دو عالمـت   66(صفحة “ فرانسوي و تركي و آلماني وجود دارد
هايي است كه نويسنده ذكر كرده است. در اينجا اگرچه نويسـنده خـود    قول آمده نقل

اً در قالـب همـان اصـطالحات    توضيحاتي اضافه كرده، امـا ايـن توضـيحات عمـدت    
كنـد. مـثالً از اصـطالح     گذشتگان است و به خوانندة امروزي كمـك چنـداني نمـي   

مصوت ممدود به جاي واكة كشيده استفاده كرده است. همچنين در مـورد دو واكـة   
افراشـتة كشـيده در    كشيدة مذكور جاي اين توضيح خالي است كه اين دو واكة نيمه

هـاي   انـد، و در برخـي گونـه    در زبان فارسي وجـود داشـته   اي نه چندان دور گذشته
روند و به همين سبب در عـروض   هاي ايراني به كار مي امروزين زبان فارسي و زبان

الخط رايـج   اند. نشان دادن اين آواها با رسم سنتي شعر فارسي مورد توجه قرار گرفته
تـر موجـب    ها، بدون توضيحات فوق، بـيش  فارسي (شير و شور) در مقابل آوانوشته

شود. نويسنده همچنين بدون ارائة هيچ شـاهدي وجـود يـك     سردرگمي خواننده مي
ارسي را (همانند تركي و فرانسه و آلماني) در زبان ف [ø]افراشتة پيشين گرد  واكة نيمه

رسد  نظر مي آن دوره مفروض دانسته، كه با توجه به شواهد موجود دور از واقعيت به
  ). 1380(ن. ك. ابوالقاسمي، 

از ”گونـه آمـده اسـت:     سـنده ايـن  ) در توضـيحات نوي 67در جاي ديگري (صـفحة  
شود كه در فارسي وجود ندارنـد: ث، ح، ص، ض،   مصمت عربي نام برده مي  هشت

، ڤين از پنج مصوت كه خاص زبان فارسي اسـت: پ، چ، ژ،  ط، ض، ع، غ. همچن
آيد مصمت است كه براي  ). نخستين كلمة مهجوري كه به چشم مي67(صفحة “ گ.
كار رفته است (توجه داشته باشيد كه اين توضيحات از نويسنده و نقل به  خوان به هم

الخـط رايـج    سـم مضمون از معياراالشعار است). نكتة دوم اين كه همة آواها را بـا ر 
اي كه با آواهاي عربي آشنايي نداشته باشد از كجا  عربي نمايش داده است و خواننده
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ترين نكته اين كه همـة پـنج همخـوان     بايد بداند كه اين آواها در فارسي نيستند. مهم
  فارسي را كه در عربي نيستند، مصوت (واكه) معرفي كرده است. 

  كنـد، نظـر خواجـه    معياراالشـعار مطـرح مـي    اي كه نويسـنده در مـورد   آخرين نكته
نصيرالدين طوسي در باب حروف روي و حروف متَقارِب است. تنها توضـيحي كـه   

هـا بـه هـم     گـاه روي  اگـر واج ”افزايـد ايـن اسـت كـه      نويسنده به اين مطلـب مـي  
). كامالً روشن اسـت  68(صفحة  “تر است تر و پوشيده باشد روي مشخص  تر نزديك

كنـد؛ مخاطبـاني كـه بـه قـول       يح به مخاطبان اين كتاب هيچ كمكي نميكه اين توض
شناسـان و   علومند. زبان  شناسان و مشتاقانِ رد پاي اجداد خود در تاريخ نويسنده زبان

متخصصان آواشناسي و مشتاقان مذكور الزاماً با عروض عربي و فارسي آشنا نيستند، 
كه الاقـل توضـيح مختصـري در قالـب     و در واقع وظيفة نويسندة چنين كتابي است 

اصطالحات امروزي به مطالب نقل شده بيافزايد. وگرنـه متخصصـان عـروض و يـا     
حتي كساني كه با اوزان شعر فارسي آشنايي دارند خود با منابع و اصطالحات مربوط 

 به خوبي آشنا هستند. 

فراهيـدي  بـن احمـد    ، نوشتة خليـل العيننويسنده به فرهنگ لغت  5- 3در زيرفصل  ـ
 پردازد. موارد زير نكات قابل توجه در اين زمينه است.  مي

هـاي   بن احمد در چينش مدخل دهد كه خليل در ابتدا نويسنده به درستي توضيح مي
هاي آواشناختي استفاده كرده است و ترتيب حروف الفباي عربي  اين فرهنگ از معيار

ايگاه توليد نخستين آواي كلمه ها بر اساس ج را در نظر نگرفته است و ترتيب مدخل
بن احمد در اين  كند كه خليل ها است. همچنين به اين نكته اشاره مي از حنجره تا لب

هـاي هفـتم و هشـتم     كـم از قـرن   كار متأثر از ديدگاه هنديان بوده است، كـه دسـت  
  اند. ميالد با ترتيب جايگاه توليد آواها آشنا بودهاز پيش

 ]خليـل [او ”دهد:  وليد آواهاي عربي چنين توضيح مينويسنده در خصوص جايگاه ت
 عترين آواي زبان عربي را مبنا قرار داده و اولين مدخل را با صـامت چاكنـايي    پسين

دانيم حـرف ع در زبـان عربـي     ). همان گونه كه مي70(صفحة  “شروع كرده است...
المللـي   سي بـين دار است كه در الفباي آوانوي دهندة همخوان سايشيِ حلقيِ واك نشان

بينـيم نويسـندة گرامـي آن را     شـود. در صـورتي كـه مـي     نمايش داده مي [ʕ]با نماد 
جاست كـه در ادامـه، هنگـامي كـه      خواني چاكنايي معرفي كرده است. جالب اين هم
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بينيم كه آواي (حرف)  بندي آواها (حروف) به نقل از خليل آمده است، مي شيوة طبقه
قرار گرفته است. عالوه بر اين نويسنده هيچ تالشي نكرده كه  حلقيهمذكور در طبقة 

انـد، نمـاد آوايـيِ     بندي شـده  هاي مختلفي طبقه الاقل براي حروف عربي كه در گروه
معادلشان را ارائه دهد و آشنايي خواننده را با الفبا و نظام آوايي عربـي بـديهي تلقـي    

  كرده است.
ا (حروف) از ديدگاه خليـل، در پانوشـتي   گذاري طبقة آواه نويسنده در خصوص نام

هاي مـذكور   هايي امروزين براي نام تالش كرده است تا معادل 70مختصر در صفحة 
هيچ توضيحي نداده است، كه البته توضيحات جالبي  حلقيهارائه دهد. در مورد طبقة 
 توانسـت داده شـود. (در ايـن زمينـه در ادامـه      شناسي مي از ديدگاه آواشناسي و واج

اسـت تحـت عنـوان     كو  قصحبت خواهد شد). طبقـة لهويـه را كـه متشـكل از     
توانست اين توضيح را بيافزايد كـه   است. در اينجا نويسنده مي  كامي معرفي كرده  نرم

است كـه احتمـاالً    [q]واك  حرف ق در عربي نماد يك همخوان انفجاري مالزي بي
). Janet C. E. Watson ،2002سون (كامي هم باشد، ن.ك. وات نرم هاي پس داراي گونه

را به كار بـرده اسـت؛    دهاني مياناصطالح مبهمِ  شجريهنويسنده همچنين براي طبقة 
» كامي- لثوي يا لثوي پس«)، اصطالح ʤ،ʃ،zʕكه با توجه به آواهاي تشكيل دهندة آن (

)post-alveplar/alveo-palatalرسد.  تر به نظر مي ) براي ناميدن آن مناسب  
 بحث شده است. 5- 4سيبويه در زيرفصل الكتابِ  حث آواشناختي درمبا ـ

لحاظ جايگـاه توليـد از ديـدگاه     گانة آواهاي زبان عربي به بندي شانزده در ابتدا تقسيم
بندي و  اي اجمالي ميان اين تقسيم سيبويه، بدون هيچ گونه توضيحي و سپس مقايسه

شده اسـت. نويسـنده سـپس تـالش      ) ارائه1383بنديِ خليل از قول مجتبائي ( طبقه
هاي ديگـر آواهـا در الكتـاب را بـه لحـاظ شـيوة توليـد و         بندي است تا تقسيم  كرده
داري توضــيح دهــد. توضــيحات نويســنده در ايــن قســمت نســبت بــه ســاير   واك

تر است. در بخش ديگري در  تر و روشن هايي كه تا كنون بحث شده، مستدل قسمت
و گـاهي   مضـارعه پردازد، كه سيبويه آن را  ر يكديگر مياين زيرفصل به تأثير آواها ب

» همگـوني «كنـد كـه ايـن وضـعيت همـان       ناميده است. نويسنده اشـاره مـي   تقريب
)assimilation    است، بدون آن كه مثالي ارائه كند. اي كاش نويسـندة گرامـي مـوارد (

برخـي   هـا، و  واژه هـاي آوايـي در وام   نظيـر مفهـوم واج، تعـديل    الكتابديگري در 
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داد و بـه منـابع ديگـري     فرايندهاي آوايي را (ر. ك. ابن جني در پايين) هم شرح مي
كرد تا نقـش مهـم سـيبويه در سـنت      ) هم توجه ميM. G Carter ،2004نظير كارتر (

  تر شود. آواشناسي عربي روشن
نوشـتة ابـن جنـي در قـرن چهـارم هجـري        سرُّ صناعه االعـراب به  5- 5زير فصل  ـ

زد. البته نويسنده در مورد اين اثر و بسياري از آثار ديگر محـدودة زمـاني بـه    پردا مي
كنـد، و مخاطـب خـود بايـد محـدودة زمـاني        صورت سال يا قرن را مشخص نمي

  گر و اثرش را حدس بزند.  پژوهش
) بــه ايــن مســئله 1990كــاران (و هم Georges. Bohasنويســنده بــه نقــل از بــواس 

آرايـي نظراتـي    و دربـارة واج  شـناخته  كند كه ابن جني تكيه و آهنگ را مي مي  اشاره
سرُّ صناعه االعراب و يا بـواس   است، اما هيچ شاهدي دال بر اين مدعا از كتاب  داده

ادامـة ايـن    آورد تا مسـئله بـراي مخاطـب مشـخص شـود.      ) نمي1990و همكاران (
) نقل شده و نويسـنده خـود هـيچ توضـيحي بـه آن      1384زيرفصل كامالً از انيس (

  نيافزوده است. 
نكتة جالبي كه در نظرات ابن جني و ساير دستورنويسـان عـرب (ر.ك. توضـيحات    

به طبقة حلقيه در فرهنگ العين و همچنين مربوط به سـيبويه) وجـود دارد و    مربوط
نويسنده به آن توجهي نكرده اين است كه دستورنويسان مذكور حروف ع، ح، ه، خ، 

اند. در واقع اين  را تقريباً در يك طبقه قرار داده [ʁ]، [χ]، [h]، [ħ]، [ʕ]غ يعني آواهاي 
هاي توليدي نبـوده اسـت و احتمـاالً دستورنويسـان      يبندي الزاماً براساس ويژگ طبقه

انـد.   اي واقف بوده مذكور به رفتار مشابه آواهاي مذكور در فرايندهاي آوايي به گونه
اي اســــت تحــــت عنــــوان    لــــه) مقاJohn McCarthy ،1991مكــــارتي (

Guttural Phonology» (ها كامي پس  شناسيِ واج«
) كه مفصالً به تبيين ايـن مسـئله در    

بان عربي اختصاص دارد و آواهاي مذكور را به دليل رفتـار مشابهشـان تحـت نـام     ز
كند و در واقع مؤيـد نظـر دستورنويسـان مـذكور در ايـن       بندي مي ها طبقه كامي پس

  خصوص است.
هاي پنجم  شناس قرن نام كتابي است نوشتة جاراهللا زمخشري، نحوي و لغت المفصل ـ

  ه است. معرفي شد 6- 5و ششم كه در زيرفصل 
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) است و نويسنده بـه جـز   1384تقريباً تمامي مطالب اين زير فصل به نقل از انيس (
مطلب ديگري بر آن نيافزوده است. در پانوشـت مـذكور    77يك پانوشت در صفحة 

مجهـوره و مهموسـه وجـود دارد    بنـدي حـروف    نويسنده به تناقضـي كـه در طبقـه   
شناسي امروزين و اصطالحات سـنتي   بانكند. اما در اينجا نيز اصطالحات ز مي  اشاره

! “واك حــروف بــي”و  !“دار حــروف واك”آميــزد.؛ مــثالً از  و قــديمي را در هــم مــي
 كند. مي  صحبت

جـزري كـه در    الدين محمد بـن  به النَّشر في القرِائات العشر اثر شمس 7- 5زيرفصل  ـ
 پردازد.  زيسته مي قرون هشتم و نهم هجري مي

هاي بحث شـده، نويسـنده صـرفاً بـه      يباً مانند ساير زيرفصلدر اين زيرفصل نيز تقر
كند و اگر هم توضيحي وجود دارد، در قالبِ و به زبانِ همان دوران  قول اكتفا مي نقل

  اي نبرده است. نوشته شده و از آواشناسي نوين بهره
تــرين زيرفصــل اســت، نويســنده كتــاب  كــه آخــرين و مفصــل 8- 5در زيرفصــل  ـ

 دهد.  سينا را شرح مي ابنالحروف از  مخارج

كند كه اين اثر بر خالف ساير آثار معرفي شده،  نويسنده در ابتدا به اين نكته اشاره مي
هـاي   اثري مستقل در باب آواشناسي است و نخستين كتابي است كـه ابتـدا ويژگـي   

ــا  ــي و ســپس آواهــاي زب ــدامفيزيكــي صــوت معرف ــر اســاس ان ــار  ن ب هــاي گفت
الحـروف را معرفـي و    ه سپس شش بخش مختلف مخارجشوند. نويسند مي  توصيف
هـا   زيرفصـل بـيش از سـاير زيرفصـل    دهد. نكتة قابل توجهي كـه در ايـن    شرح مي

خورد اين است كـه در بسـياري از مـوارد مـرز ميـان توضـيحات خـود         مي  چشم به
ــارج  ــه در مخ ــه ك ــنده و آنچ ــده  الحــروف  نويس ــده مشــخص نيســت و خوانن آم

  . 84نگاه كنيد به دو پاراگراف نخست صفحة شود. مثالً  مي  سردرگم
تري دارد و در برخي مـوارد نظـر خـود را     در اين زير فصل نويسنده حضور پررنگ
ــثالً در صــفحة    ــرده اســت. م ــالم ك ــي 86اع ــام غضــروف ب ــا  ن ــان تارآواه را هم

كند و دريچة ناي را برخالف ابوعلي سينا در زيري وبمي  صوتي) تلقي مي  هاي (پرده
رسـند. مـثالً:    داند. اما در مواردي هم اظهار نظرهايش عجيب به نظـر مـي   مي تأثير بي
شناسان از صامت همزه نيسـت.   شباهت به توصيف زبان توصيف ابوعلي چندان بي”

داري  تفاوت در اين است كه اسمي از تارآواها به ميان نيامده و به حالت مالزه و واك
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يد گفت كه بر خالف نظر نويسـنده در  . با)87صفحة ( “واكي اشاره نشده است و بي
شناسان براي همخوان انفجاري چاكنايي (همزه) به وضعيت مالز اصالً  توصيف زبان

توليـد ايـن همخـوان نـدارد. در     شود و در واقع مـالز هـيچ نقشـي در     اي نمي اشاره
ــز صــامت  88  صــفحة ــا  ر [χ]، يعنــي همخــوان خني ــان فارســي لرزشــي ي ا در زب
لحاظ شـيوة   به [r]، يعني هخموان رآن را با صامت  93در صفحة نامد و  مي  تكريري

ــي   ــي م ــد يك ــه    تولي ــورتي ك ــد. در ص ــي    [χ]دان ــة سايش ــوان گرفت ــك همخ ي
)fricative obstruent و ([r]   ) يك رسـاي ناسـودهapproximant sonorant  اسـت. در (

مت از اما واو صا”كند به اين صورت:  الحروف نقل مي مطلبي را از مخارج 94صفحة 
در  “كردن هوا در آن ضعيف است. شود، اما فشار و روانه همان جايگاه فاء حادث مي

  گويد: ن نقل قول نويسنده چنين ميتوضيح اي
اي  دهنـد در دو زبـان بـه شـيوه     نشان مـي  وصامتي كه آن را در خط فارسي و عربي با 

ــا واج  ــد و ب ــي   واح ــاخته نم ــان س ــاهي يكس ــامت   گ ــوند. ص ــان وش ــي  در زب عرب
اسـت و شـايد همـين     فدار  واك است. اين صامت در زبان فارسي جفت  كامي نرم لبي

  مقايسه كند. فباعث شده كه ابوعلي آن را با 

توضيح نويسنده در اينجا كامالً درست اسـت، اگرچـه از نمادهـاي آوايـي مناسـب      
ر است. البته جاي اين توضيح هـم خـالي اسـت كـه ابـوعلي سـينا د        استفاده نكرده

توصيف همخوان مذكور از ضـعيف بـودن فشـار هـوا در توليـد آن در مقايسـه بـا        
  دار بودن آن كامالً مرتبط است.  كند، كه اين مسئله با واك اشاره مي [f]خوان  هم

ده توضـيحاتي، اگرچـه مختصـر،    هـا) نويسـن   هـا (واكـه   در بحث مربوط به مصـوت 
  دهد.  مي  ارائه

رسي كه در عربي وجود ندارد به اشتباه مصوت مجدداً پنج همخوان فا 98در صفحة 
شوند. همچنين در پانوشت همـين صـفحه، نويسـنده در توضـيح      (واكه) معرفي مي

جايگاه و ”گويد:  مي [ʧ]واك  بي كامي توصيف ابوعلي سينا از همخوان انسايشي لثوي
 فارسـي  جدر عربي آن زمان با است)  [ʤ](كه احتماالً منظور  جشيوة توليد صامت 

زبانـان توصـيف    بـا تلفـظ فارسـي   را  جمتفاوت بوده اسـت ولـي ابـوعلي صـامت     
اي غير دقيق با حـروف الفبـاي عربـي     نويسنده اين همخوان را با شيوه “است.   كرده
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دهد كـه تفـاوت ايـن همخـوان در دو زبـان عربـي و        دهد و توضيح نمي نمايش مي
تر آنكه، اگر به توصيف ابوعلي سـينا از همخـوان انسايشـي     فارسي در چيست. مهم

(حرف جيم) دقت كنيم،  [ʤ]دارش  ك و مقايسة آن با جفت وا [ʧ]واك  كامي بي لثوي
واكـش   بـي   دار نسـبت بـه جفـت    مجدداً ضعيف بودن فشـار هـوا در همخـوان واك   

  شود.  مي  مشاهده
  

  آخرين فصل كتاب: سخن پاياني 6.4
شـود، بـا    گيري بخش پنجم محسـوب مـي   نويسنده اين فصل را كه در واقع به نوعي نتيجه

هاي آواشناختي در قرون وسطي و حتي پيش از آن در يونان  بحث در مورد كمبود پژوهش
 نخستين رسالة دسـتوري كند و تنها پژوهش آواشناختي آن دوران را كتاب  و روم شروع مي

گونه كه در معرفي فصل دوم كتاب در  كند. همان هايي مي اشارهداند و به دستاوردهاي آن  مي
گفته شد، جاي مطرح كردن اين بحث در فصل دوم و در زيربخش مربـوط   2- 4زيربخش 

گونـه كـه در روبينـز     ل همـان به قرون وسطي است؛ البته بـه طـور نسـبتاً مفصـل، يـا الاقـ      
گونه گفته شد اثـر   ت كه همان) آمده است. نكتة قابل توجه ديگر اين اس165- 162  :1370(

كـه نويسـنده آن را بـه پـيش از     مذكور مربوط به قرن دوازدهم ميالدي است. در صـورتي  
دهد. نويسـنده همچنـين در تأييـد مـدعاي خـود در مـورد كمبـود         وسطي نسبت مي  قرون

غربيـان از آواشناسـي غافـل    ”گويـد:   مـي  كمـپ مطالعات آواشناختي در غرب بـه نقـل از   
  البته منبع فاقد تاريخ مورد اشارة ايشان در فهرست منابع هم نيامده است.  “ند.بود   مانده

اسـت    مـورد غربيـان ادعـا كـرده    )، بر خالف آنچه كـه خـود در   105در ادامه (صفحة 
دسـتاوردهاي غربيـان اسـتفاده     هـاي اسـالمي چـه از    آواشناسان سـرزمين ”گويد:  مي  چنين
كنـد كـه    بـاالخره مشـخص نمـي   و “ كند. اوتي نميباشند چه از حاصل كار هنديان تف  كرده

  اند يا نه. غربيان دستاوردي داشته
اي در تكـوين علـم    در پايان، نويسنده بر اين باور است كه دانشمندان ايراني سهم عمده

  توان گفت ايرانيان سنت آواشناسي دارند. آواشناسي دارند و از اين پس مي
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 گيري نتيجه. 5

حاضر مدعي است كه به موضوع تاريخچة آواشناسي و سـهم ايرانيـان   به رغم آن كه كتاب 
توان گفت  آيد مي اختصاص دارد، با توجه به آنچه گفته شد و در زير به صورت خالصه مي

ـ    ي در بافـت تـاريخي آن ارائـه    كه اين كتاب توصيف و تحليلي نقادانـه از آواشناسـي ايران
اين اثر عمدتاً ارجاعاتي است به برخي منـابع  است و نتوانسته حق مطلب را ادا كند.   نكرده

توان آن را گردآوري و تلخيص  ترين حالت مي بينانه شناسي و در خوش در زمينة تاريخ زبان
  برخي منابع آواشناسي در كشورهاي اسالمي دانست. 

در مورد مطالعات آواشناسي در هند و غرب، اعـم از يونـان و روم، نويسـنده فقـط بـه      
تنهـا   ) اشاره كرده و نه1370دها به نقل از ساير منابع موجود (عمدتاً روبينز، آور برخي دست

  است. چيزي بر آنها نيافزوده، بلكه همة مطلب را هم نقل نكرده
اسـت كـه در واقـع موضـوع اصـلي       مشكل اصلي در مورد دانشمندان اسـالمي/ايراني 

 هـا و و  در مـورد ديـدگاه  است. در اينجا نويسنده باز هم عموماً توصـيف و تحليلـي     كتاب
كنـد و   آوردهاي آواشناختي دانشمندان ايراني در بافت تاريخي آن روزگار ارائـه نمـي   دست

بـن احمـد،    كند. در واقع، آنچه كـه در مـورد خليـل    هايي مختصر بسنده مي قول فقط به نقل
چيزي اسـت   نتر از آ جني، و... در ساير منابع آمده به مراتب مفصل سيبويه، ابوعلي سينا، ابن

  كه در اين كتاب آمده است. 
شناسـان و   تر، اين كه مخاطبان كتاب حاضر به قول نويسنده قرار است زبان از همه مهم

عالقمندان به آواشناسي باشند. در صورتي كه با توجه به كمبود توضيحات و تفسير درست 
تواند براي مخاطبـان  رسد كه اين كتاب ب در قالب اصطالحات رايج امروزي، بعيد به نظر مي

  مذكور مفيد واقع شود.
تر شـدن نويسـنده بـه هـدف      تر كردن موضوع و نزديك فهم بدين ترتيب به منظور قابل

رسد حـداقل در مـورد مطالعـات آواشناسـي در ميـان دانشـمندان        مورد نظرش، به نظر مي
و مطالب را كامل  هايي از منابع مربوط اكتفا نكند اسالمي/ايراني نويسنده صرفاً به نقل بخش

نقل كند و با به كارگيري منابع مرتبط و روزآمد توضـيح وتفسـير خـود را در      تر و يا مفصل
قالب اصطالحات رايج امروزي به متن بيافزايد، تا درك بهتر وضعيت آواشناسي ايرانـي در  

در وضـعيت كنـوني بـه طـور كلـي       گذشته و امكان مقايسة دستاوردهاي آن بـا آنچـه كـه   
  دارد براي مخاطبان امروزين فراهم گردد.  وجود
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