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  : چکیده

القراءات  یکتاب النشرف سندهینو يآرا و نظرات ابن جزر یمقاله در صدد ارائه برخ نیا

باشد.  یم دیجد یآواشناس دگاهیآنها از د یو بررس دیاز تجو یحثمبا نهیالعشر در زم

 گریگفتار ، تنها از حفره حلق و د ياز اندام ها يدهد که ابن جزر یها نشان م افتهی

و واك ساز  یتنفس يحفره نام برده است وبه نقش اندام ها نیا يباال ییایگو ياندام ها

تر و مفصل تر از  قیالنشر همخوان ها دق آواها اشاره نکرده است . در کتاب دیدر تول

همخوان ها  دیتول يها وهیها و ش گاهیجا فیشده اند . از نظر توص فیواکه ها توص

 يوجود دارد .ابن جزر دیجد یو آواشناس يابن جزر فاتیتوص انیم يادیتشابهات ز

است . در برده  یواك پ یواکدار و ب يآواها نیب زیبه تما انینیشیاز پ گرید یمانند برخ

با اصطالحات سکت  دهیپد نیو ا دهیدرنگ توجه گرد يریکتاب النشر به واحد زبرزنج

 یبا اصطالحات گوناگون ییآوا يندهایبه فرا نیاست ، همچن دهیو وقف مطرح گرد

 فیکوتاه ارائه نکرده است . توص ياز واکه ها یفیتوص ياشاره شده است . ابن جزر

  باشد . یو کوتاه م یاجمال یفیتوص بلند و مرکب ، ياز واکه ها يو

  فی قرائات العشر. النشر ،يجزر ابن د،یتجوعلم ال قرآن، ،یآواشناس: ها کلیدواژه

                                                 
  پیام نور (نویسنده مسئول) دانشگاه زبانشناسی گروه  استادzandi@pnu.ac.ir  

  یشناس ارشد زبان شناسکار   
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  مقدمه

آواشناسی مطالعه و توصیف علمی آواهاي زبان است.  

موضوع آواشناسی ممکن است آواهاي یک زبان 

بخصوص یا آواهاي زبان به طورکلی باشدکه این گونه 

 نامند. میهاي آوایی را آواشناسی همگانی  بررسی

کوشد روش، نظام، قواعد و  میآواشناسی همگانی 

الگوهایی را عرضه کند که بتوان با استفاده از آن 

  .وایی را بررسی کردآهر

با توجه به مباحثی که تحت عنوان تجوید در 

هاي مستقل  کتب معتبر علم قرائات و همچنین در کتاب

است، باید تجوید را  مطرح گردیدهدرمورد علم تجوید 

درحقیقت آواشناسی زبان عربی قرآنی (فصیح یا 

کالسیک)دانست. بدیهی است هریک از علوم جدید 

هاي علمی گذشته در آن زمینه هستند؛  مبتنی بر تالش

هاي زبانی  آواشناسی نوین نیزحاصل مطالعات و بررسی

ر گذشتگان و ازجمله مطالعات زبان شناسان مسلمان د

زمینه بررسی آواهاي زبان عربی است. ابزارها و وسایل 

هاي  پیشرفته امکان شناخت بیشتر نسبت به ویژگی

تولیدي، فیزیکی و شنیداري آواهاي زبان را نیز براي 

است.از این رو، توصیفات  آواشناسی نوین فراهم نموده

آوایی صاحب نظران گذشته در علم تجوید که بیانگر 

مسلمانان در حفظ و پاسداري از  تالش و دقت بسیار

باشد، چنانچه اصطالحات و مفاهیم آن از  میقرآن کریم 

دیدگاه آواشناسی نوین تبیین شود و در صورت لزوم 

مورد اصالح و بازنگري قرار گیرد، قطعاً موجب پیوند و 

نزدیکی بین دو علم آواشناسی و تجوید و صاحب 

و نزدیکی در گردد؛ این ارتباط  مینظران این دو علم 

هاي آموزش قرآن در بخش آشنایی با  بهبود برنامه

هاي آموزش  ها و شیوه آواشناسی قرآن کریم و روش

مهارت در خواندن قرآن بسیار مؤثر خواهد بود. توجه 

ها در جامعه  به اهمیت و گستردگی بسیار این آموزش

 ما، ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر آشکار

هایی که به  چنین انجام چنین پژوهشخواهد کرد. هم

تواندیک بررسی تاریخی ازآواشناسی  مینوبه خود 

علمی دانشمندان ومطالعات مربوط به آن باشد، خدمات 

مسلمانان به دانش زبان شناسی را بیشتر مشخص 

  خواهد کرد.

در این تحقیق از روش پژوهشی تحلیل محتوا 

اي  کتابخانه ها است و شیوه گردآوري دادده استفاده شده

النشر فی کتاب  جامعه مورد تحقیق است. و اسنادي بوده

از آثار ابوالخیر شمس الدین محمد بن  القراءات العشر

محمد بن جزري از دانشمندان بزرگ علم قرائات و 

در دمشق متولد  ق)(ه.  751تجوید است. او در سال 

شیراز چشم از جهان فرو  در ق)(ه. 833شد و درسال

جزري در زمان خود دانشمندي بزرگ بود  بست. ابن

دانشمندان بزرگ و  وپس از وفاتش تاکنون از

  رود. میپیشگامان علم قرائات و تجوید به شمار 

  

  النشرتعریف تجوید در کتاب 

ابن جزري، نویسد ( ابن جزري در تعریف تجوید می

): تجوید زیور تالوت و زینت قرائت است 1/212تا:  بی

ز اعطاي حقوق حروف و حفظ و آن عبارت است ا

ترتیب و مراتب آنها و بازگرداندن حرف به مخرج و 

اصل آن و پیوند دادن آن به نظیرش و درست ادا کردن 

لفظ و با لطافت و نرمی به زبان آوردن آن با توجه به 

صورت و هیئت کاملش بدون آشفتگی، زیاده روي و 

  دشواري.

یف وي سپس در توضیح بیشتر پیرامون این تعر

 اي): اول چیزي که بر215-214نویسد (همان:  می

استواري و درستی در قرائت الزم است، خروج صحیح 
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اي  باشد به گونه هر حروف از مخرج مخصوص آن می

که هر حرف از حرف قریب المخرج آن بازشناخته شود 

و به طور کامل صفت شناخته شده هر حرف را رعایت 

ف هم جنس کند به طوري که آن حرف را از حر

خودش جدا سازد. پس هرگاه قاري تلفظ هر حرف را 

با سختی و استواري و رعایت حق آن به طور کامل 

محکم و استوار کرد، پس باید به احکام آن در حالت 

ترکیب عمل کند؛ زیرا آنچه از حالت ترکیب براي حرف 

  باشد. شود، در حالت مجزا و جدا براي آن نمی ناشی می

ذکر  النشریف تجوید که از کتاب با توجه به تعر

گردید و مباحثی که تحت عنوان تجوید در این کتاب 

آمده است، تجوید را در حقیقت باید آواشناسی زبان 

عربی قرآنی (کالسیک یا فصیح) دانست؛ به جهت این 

هاي  که در آن موضوعات آواشناسی از قبیل جایگاه

یر آواها بر هاي تولید آنها و تأث ، شیوهها همخوانتولید 

یکدیگر (فرایندهاي آوایی) به ترتیب با عناوین مخارج، 

صفات و احکام حروف در حالت ترکیب، بررسی و 

  توصیف شده است.

یعنی این که » وقف و ابتدا«بخش  النشردر کتاب 

از چه  توان مکث کرد و در هنگام قرائت قرآن کجا می

ه یا توان ابتدا کرد تا در معناي بخشی از آی جایی می

شود، اشکالی ایجاد نشود؛ جدا از  آیاتی که قرائت می

است (ابن جزري، بی تا:  موضوعات تجوید آورده شده

). اما این موضوع (وقف و ابتدا) که جنبه 224، 1ج

هاي تجوید بخشی به آن  معنایی دارد، در برخی از کتاب

  است. اختصاص یافته و از مباحث تجوید شمرده شده

موارد آخر کلمات در هنگام این که در برخی 

یابد، موضوعی است که ابن جزري آن را  وقف تغییر می

) همانجااست ( از مسائل مربوط به علم قرائات دانسته

اما این موضوع را باید از مباحث تجوید به شمار آورد 

به آن مریوط به قرآن یندهاي آوایی آو در بخش فر

و  نشرالچارچوب توصیفات آوایی در کتاب  پرداخت.

باشد و احکام  سایر کتب تجوید، حروف الفبا می

هایی در باب چگونگی  آواشناختی به صورت گزاره

توصیف آواها بر  است. تلفظ حروف به دست داده شده

اصالت نوشتار در تجزیه و تلقی اساس حروف ناشی از 

  گیرد. میسرچشمه هاي پیشینیان  تحلیل

  

  النشرهاي گفتار در کتاب  بررسی اندام

است، اما مانند  هاي تنفسی نام نبرده ابن جزري از اندام

دیگر پیشینیان به این که ایجاد مانع برسر راه عبور هوا 

شود. توجه  میدر مجراي گفتار باعث تولید آوا 

حفره  ها و ها، لب نادند حلق، کام، زبان، است. داشته

هایی هستند که ابن جزري از آنها نام  بینی اندام

هاي گویایی در حفره  با توجه به این که انداماست.  برده

باشند، ابن جزري مانند  میدهان بیشتر قابل مشاهده 

  است. دیگر متقدمان با دقت بسیاري به آنها اشاره کرده

در بیان مخارج حروف و در جاي دیگري از 

 است. اي نشده به حنجره و تار آواها اشاره النشرکتاب 

نام برده  النشرکه در کتاب  کام و زبان را هایی از قسمت

هایی که در آواشناسی جدید  است تقریباً با بخش شده

  است، مطابقت دارد. ها بیان شده براي این اندام

  

  النشرهاي کوتاه و بلند در کتاب  بررسی توصیف واکه

عدم تمایز حرف از آوا و توصیف آواها براساس 

 حروف در منابع علم تجوید در گذشته و از جمله در

، نقایص و اشکاالتی را در توصیفات آوایی النشرکتاب 

است. از جمله این اشکاالت که در این  به دنبال داشته

هاي کوتاه،  جا باید به آن اشاره کرد، عدم توصیف واکه

هاي بلند و نیز پنداري نادرست در  توصیف اجمالی واکه
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قبل از تبیین و توضیح این مسائل ابتدا  مورد آنهاست.

هاي  ی به اختصار در مورد پیدایش نمادهاي واکهمطالب

  گردد. کوتاه و بلند در خط عربی بیان می

  

  هاي کوتاه وبلند پیدایش نمادهاي واکه

خط عربی از خط نبطی که پیش از ظهور اسالم در 

است.  شمال جزیره العرب منتشر شده بود، گرفته شده

ها گروهی از اقوام سامی بودند که به یکی از  نبطی

هاي آرامی که در سوریه و عراق آن زمان رایج  گویش

گفتند. اینان خطوط الفبایی خود را از خط  بود سخن می

  ).451: 1367فینیقی گرفته بود (رمضان عبدالتواب، 

) در مورد 62-63: 1376غانم قدوري الحمد ( 

هاي کوتاه و بلند در خط نبطی و  پیدایش نمادهاي واکه

نظام نوشتاري فینیقی از بیست  نویسد: نیز خط عربی می

و دو نشانه تشکیل شده بود که از هم جدا نوشته 

 خط .بودند ها همخوانشدند. این نمادها، تنها نماینده  می

 با. رفت می کار به آرامی زبان نمایش براي فینیقی

 هشتم یا و نهم قرن در آرامی نویسندگان، زمان گذشت

/ و wي /ها انهمخو به مربوط نماد دو میالد از پیش

/yهاي بلند / / را به ترتیب براي نمایش واکهū /و /Ī /

  .بردند کار به

هنگامی که نبطیان، نوشتار آرامی را به کار 

/ y/ و /wي /ها همخوانگرفتند، آنها نیز از نمادهاي 

. خط نمودند استفاده/ Ī/ و/ ūهاي / براي نمایش واکه

ز آرامی عربی نیز آنچه را که نظام نوشتاري نبطی ا

 و/ ūهاي / گرفته بود، به ارث برد و براي نمایاندن واکه

/Ī /يها همخوان نمادهاي از /w/ و /y و«/ یعنی «

  استفاده کرد.» ي«و

خط عربی قبل از رسم الخط عثمانی توانست 

آنچه را که نظام نوشتاري متأخر نبطی آن را آغاز کرده 

که بلند را در آخر کلمه براي نمایش وا» ا«بود و نماد 

/ā /در چه واکه این نمایاندن براي را آن، برد می کار به 

آخر و چه در وسط کلمه تعمیم دهد. اما به کارگیري 

این نماد در وسط کلمه چندان شایع نگردید و الزم بود 

اي برسد که به  ها بگذرد تا این کاربرد به مرحله که قرن

 که/ Ī/ و/ ūهاي بلند / کارگیري دو نماد مربوط به واکه

  .بود رسیده گذشت می آن ازها  قرن

بدین ترتیب، خط عربی قبل از تدوین قرآن در 

زمان خلیفه سوم به یک نظام منطقی در نمایاندن 

هاي بلند دست یافته بود و آن به کارگیري سه نماد  واکه

ها بود؛ البته  براي نمایش این واکه» ي«و »و«، »ا«

براي نمایش » ا«ماد همانطور که گفته شد استفاده از ن

» و«هاي  که به کارگیري نشانه میزانی به/ āواکه بلند /

، بود رایج/ Ī/ و/ ūهاي / براي نمایاندن واکه» ي«و 

 قدیمی خطوط در شیوع عدم این آثار.نبود متداول

 عثمان زمان در شریف قرآن که عثمانی خط مانند عربی

  .شود می مشاهده، شد نوشته بدان

هاي سه  بعدها استفاده از نشانهبا وجود آن که 

هاي بلند  براي نمایش واکه» ي«و » و«، »ا«گانه ي 

عمومیت یافت باز هم بقایایی از نظام قدیمی در نوشتار 

/، hāðā» /هذا«عربی به جا مانده است؛ مانند کلمات 

/ که تاکنون هم ðālIka» /ذلک«/ و lākIn» /لکن«

  شوند. نوشته می» الف«بدون 

) معتقد است که 452: 1367لتواب (رمضان عبدا

/ و y/، /?ي /ها همخواناستفاده از نمادهاي مربوط به 

/w هاي  براي نمایش واکه» و«و » ي«، »ا«/ یعنی

بلند، به دنبال دگرگونی آوایی اي صورت گرفت که 

/ در موارد خاصی به w/ و /y/، /?ي /ها همخوان

 وجود با و گردیدند تبدیل/ ā/ ،/Ī/ ،/ūهاي بلند / واکه

 ثابت همچنان خط، آمد پدید گفتار در که تغییري چنین
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 چنین، نسل چند از پس ترتیب بدین و ماند باقی

 براي نمادي که آن بر عالوه» ا« گویا که شد پنداشته

 نیز/ āاي براي واکه بلند / باشد، نشانه / می?/ همخوان

/ ?/ براي نمادي فقط اصل در که آن حال؛ هست

هم چنین تصور نمودند » ي«و » و«اره است. درب بوده

ي ها همخوانکه این دو، همان گونه که نمادهایی براي 

/w/ و /yهاي بلند / هایی براي واکه / هستند، نشانهū /

به  مذکور نمادهاي این از پس. باشند می نیز/ Ī/ و

هاي بلند، در کلماتی که  هایی براي واکه عنوان نشانه

ها وجود نداشت، نیز مورد اصالً چنین نمادهایی در آن

استفاده قرار گرفت. البته استفاده از این نمادها در ابتدا 

  گرفت. به طور شایعی صورت نمی

هاي کوتاه نیز نه در نقوش نبطی و  در مورد واکه

هاي عربی که مربوط به دوران پیش از رسم  نه در نوشته

عثمانی است، هیچ گونه نمادي براي نمایش آنها وجود 

هاي کوتاه ابتدا به صورت  هاي واکه نشانه .نداشت

هاي مدور توسط ابواالسود دؤلی ابداع و در خط  نقطه

ها  قرآن به کار گرفته شد و شکل امروزي این نشانه

توسط خلیل بن احمد در قرن » ُ- «و » ِ-«، »َ- «یعنی 

  هاي ابواالسود گردید. دوم ابداع و جایگزین نشانه

هاي کوتاه که  اکهتوصیفی از و النشردر کتاب 

اند، ارائه  دستورنویسان عرب آنها را حرکات نامیده

بلکه در بسیاري از  النشراست. نه تنها در کتاب  نشده

آثار دستورنویسان پیشین عرب نیز آن اندازه که نسبت 

هاي کوتاه  توجه نشان داده شده به واکه ها همخوانبه 

تفصیل  به ها همخواناست. در این آثار  اعتنایی نشده

بررسی شده و به عنوان آواهایی مستقل به شمار 

هاي کوتاه یا اصالً توصیف نگردیده یا  اند؛ اما واکه آمده

اند و به  به طور سطحی و گذرا مورد بررسی قرار گرفته

اي نگریسته شده که گویا تابعی  هاي کوتاه به گونه واکه

از هیچ گونه  ها همخوانبوده و برخالف  ها همخواناز 

  استقاللی در نطق برخوردار نیستند.

آن چه موجب چنین اشتباهی گردیده این است 

اي در  هاي کوتاه، نشانه که در خط عربی براي واکه

هاي  شود؛ بلکه نشانه درون ساختمان کلمات آورده نمی

شود و همین امر  آنها در باال یا زیر حروف گذاشته می

که این  است که پیشینیان چنین بپندارند موجب شده

حرکات، تابعی از حروف هستند نه نمادهایی براي 

آواهایی کامالً مستقل و در ردیف سایر نمادهاي حرفی 

روند (رمضان عبدالتواب،  به کار می ها همخوانکه براي 

1376 :451.(  

سه اصطالح نحوي فتحه، کسره و ضمه را 

هاي  توان توصیفی کوتاه دانست که پیشینیان از واکه می

رسد این سه اصطالح از  اند. به نظر می ارائه کردهکوتاه 

ها یا دهان  تعبیري که ابواالسود در مورد وضعیت لب

است. او در  خود در هنگام امالي قرآن نمود، گرفته شده

هاي ابداعی خود را براي نشان دادن  هنگامی که نشانه

اي که در اختیار  برد به نویسنده هاي کوتاه به کار می واکه

هایم ادا  اشتند گفت: اگر حرفی را با گشودن لباو گذ

هایم  اي بر باالي آن حرف بگذار و اگر لب کردم، نقطه

اي در جلوي  را در هنگام اداي حرفی جمع کردم، نقطه

آن حرف قرار ده و هرگاه در هنگام اداي حرفی 

اي در زیر آن حرف  هایم را پایین آوردم، نقطه لب

  بگذار.

  

  هاي بلند توصیف اجمالی واکه

توصیفی که ابن جزري و نیز بسیاري دیگر از پیشینیان 

هاي دستور و منابع علم تجوید و قرائات از  در کتاب

اند، توصیفی اجمالی و کوتاه  هاي بلند ارائه کرده واکه

باشد. آنان جایگاه تولید این آواها را جوف (فضاي  می
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 حلق و دهان) دانسته و به این که این صداها، اصواتی

اند و این  هستند که به جایی تکیه ندارند، اکتفا کرده

  اند. آواها را جوفیه و یا هوائیه نامیده

در توصیفی که از این آواها در آواشناسی جدید  

شود، به میزان افراشتگی زبان،محل دهان و  ارائه می

 چه –ها  ها در هنگام تولید هر یک از واکه شکل لب

و  النشر. در کتاب شود می اشاره – بلند چه و کوتاه

هاي  ها در تولید واکه سایر منابع تجوید از این مشخصه

رسد این امر ناشی  است که به نظر می بلند نام برده نشده

از غیرقابل مشاهده و نامحسوس بودن برخی از این 

  هاست. مشخصه

پیشینیان ضمن این که تفاوت آوایی بین همخوان 

/w/ و واکه بلند /ū /ن /خواهم نیز وyواکه بلند  / و

/Ī /در که عربی خط تأثیر تحت؛ اند کرده احساس را 

 يها واکه نمایش براي» یاء« و» واو« نمادهاي از آن

 که پنداشتند چنین، است شده استفاده/ Ī/ و/ ū/ بلند

/ است، وقتی بعد از w/ همخوان همان/ ū/ بلند واکه

 –باشد  /uاي نباشد و قبل از آن واکه کوتاه / آن، واکه

 از و – مضموم آن ماقبل و باشد ساکن واو آنها تعبیر به

 صفت و اند نامیده» مدي واو« را/ ū/ بلند واکه، رو این

 واکه مورد در همچنین. کردند اضافه واو به را» مد«

/ است، y/ نیز تصور نمودند که همان همخوان /I/ بلند

/ I/اي نباشد و قبل از آن واکه کوتاه  وقتی بعدش واکه

 – مکسور ماقبل و باشد ساکن یاء آنها تعبیر به –باشد 

» مد« صفت و نامیدند» مدي یاء« را/ Ī/ بلند واکه لذا

 چون نیز/ ā/ بلند واکه مورد در. افزودند یاء به را

/ وجود ?/ همخوان و واکه این بین آوایی تشابه

توانستند این همخوان را درصورتی که قبل  نداشت، نمی

 در، بدانند/ āباشد، توجیه کننده واکه بلند // aاز آن /

 از اما؛ باشند دیگري همخوان دنبال به بایست می نتیجه

، جوف از غیر جایگاهی در شده تولید آواهاي بین

 و/ ū/ بلند يها واکه که طور همان لذا، نیافتند را آوایی

/Ī /شد،  نشان داده می» ِي- « و» و ُ-« يها صورت به

 آن و دادند نشان» ا َ- « صورت به نیز را/ āواکه بلند /

  .نامیدند الف خالصه طور به یا مفتوح ماقبل الف را

با توجه به آن چه گفته شد برخی از متقدمان 

 اصلی جایگاه که دانند می آوایی را/ āفقط واکه بلند /

وف انتقال ج به دیگري جایگاه از و باشد می جوف آن

 ،/Ī/ و/ ūهاي بلند / است. اما در نظر آنان واکه نیافته

/ هستند که در y/ و /w/ يها همخوان اصل در

شرایطی که ذکر شد، جایگاه تولید آنها از مخارج اصلی 

  یابد. خودشان به جوف تغییر می

) در مورد پندار 1376:451رمضان عبدالتواب (

هاي بلند  نادرست دستورنویسان در مورد واکه

هاي بلند در  هنویسد: زبان شناسان پیشین عرب واک می

و  ?ū /yad» / یدعو«/، qāma» /قام«کلماتی مانند 

اند. به  / را همخوان به شمار آوردهĪ qād» / قاضی«

همین دلیل قبل از الف، عالمت فتحه و قبل از واو، 

اند؛  عالمت ضمه و قبل از یاء، عالمت کسره قرار داده

حال آن که الف، واو و یاء در مواردي مثل باال، 

. باشند می/ Ī/ و/ ā/ ،/ūهاي بلند / هایی براي واکهنماد

 در زیرا؛ است عربی خط از ناشی اشتباه این گمان بی

 ساختمان داخل در بلند يها واکه نمادهاي، خط این

هاي  اکهو يها نشانه برعکس شوند، می گذاشته کلمه

 گیرند. کوتاه که در خارج از آن قرار می

  

  النشردر کتاب  ها نهمخواهاي تولید  بررسی جایگاه

ابن جزري به جز جوف که به عنوان اولین مخرج از آن 

/، āهاي بلند / برد و آن را جایگاه تولید واکه نام می

/ū /و /Ī /عربی زبان يها همخوان براي؛ داند می 
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نماید. آنچه که در  انزده جایگاه تولید ذکر میش، فصیح

ست که این جا باید به آن اشاره کرد، اختالف نظري ا

  کند.  ابن جزري مطرح می

توان گفت که شاید  در این مورد به طور کلی می

هاي  این اختالف ناشی از عدم تشخیص برخی شیوه

 ها همخوانهاي تمایز دهنده  تولید به عنوان مشخصه

باشد؛ از این رو، چند همخوان که جایگاه تولید یکسانی 

اند،  شده هاي تولید متفاوتی نسبت داده دارند به جایگاه

رسد کسانی که براي سه  به عنوان مثال به نظر می

/ سه جایگاه تولید مختلف ذکر  l/ ،/n/ ،/rهمخوان /

هاي تولید کناري،  اند، به این نکته که شیوه نموده

خیشومی و لرزشی موجب تمایز این سه آوا می باشند، 

توجه نکرده و در نتیجه این سه همخوان را به سه 

اند. همان طور که ابن جزري  نسبت دادهجایگاه مختلف 

کند قطرب، جرمی، فرّاء، ابن درید و ابن کیسان  نقل می

  شوند. معتقدند که این سه آوا از یک جایگاه تولید می

ابن جزري در بخش مخارج حروف، بعد از اولین 

مخرج (جوف) که آن را جایگاه تولید سه واکه بلند 

را توصیف  ها همخوانهاي تولید  داند؛ جایگاه می

، از ها همخواناست. او در معرفی جایگاه تولید  کرده

هاي گفتار  ین بخش اندامتر یی که در پایینها همخوان

کند و به  شوند، آغاز می یعنی حلق تولید می

باشد، پایان  ها می یی که جایگاه تولیدشان لبها همخوان

هاي  دهد. اما در آواشناسی جدید معرفی جایگاه می

از جایگاه تولید پیشین یعنی جایگاه  ها همخوانتولید 

  یابد. شود و به جایگاه چاکناي خاتمه می ها آغاز می لب

یی ها همخوانابن جزري در معرفی جایگاه تولید 

هاي متحرك در تولید  که زبان به عنوان عضوي از اندام

آنها دخالت دارد، به تماس یا نزدیک شدن قسمتی از 

یک از این آواها مؤثر است به زبان که در تولید هر 

هاي ثابت گفتار مانند دندان، لثه  بخشی از یکی از اندام

کند. او اصطالحاتی مانند لهوي، نطعی  و...اشاره می

به  ها همخوانو...را که بعضی براي معرفی جایگاه تولید 

نماید. استفاده از این اصطالحات در  اند، نقل می کار برده

دربرخی موارد  ها همخوانید هاي تول معرفی جایگاه

در آواشناسی جدید  ها همخوانهمانند معرفی تولید 

است که معموالً از نقش زبان به عنوان عضو متحرك 

هاي ثابت اکتفا  اي از اندام شود و به ذکر نقطه یاد نمی

  شود. می

یی که جایگاه تولیدشان در کتاب ها همخواناولین 

/ h/ و /?ي /ها همخوانبیان گردیده است،  النشر

باشند. جایگاه تولید این دو همخوان، اقصی الحلق  می

  است. معرفی شده

این سخن مکی که ابن جزري در مورد حروف 

نماید، بیانگر این است که متقدمان صدر  جوفی نقل می

 بجز –دیگران «اند:  دانسته (سینه) را ابتداي حلق می

 هاضاف جوفی حروف به نیز را همزه – احمد بن خلیل

 جوف به متصل که است صدر، آن مخرج زیرا، اند کرده

ئ قارال سلطان محمد بن علی توضیح». باشد می

)درباره محدوده حلق که ابتداي حلق، 11: 1347(

مجاور زبان و آخر آن مجاور سینه است نیز تأییدي بر 

  همین موضوع است.

بنابراین از نظر ابن جزري، اقصی الحلق 

دهان) یعنی صدر که منظور از (دورترین قسمت حلق از 

باشد.از این  / می?باشد، جایگاه تولید / ها می آن شش

رو با توجه به این که نه در توضیح هیچ یک از 

/ و نه در جاي دیگري h/ و /?هاي آواهاي / مشخصه

نامی از حنجره و تار آواها برده  النشراز کتاب 

ه و توان مقصود از اقصی الحلق را حنجر است، نمی نشده

تار آواها دانست. در توصیف آواشناسان جایگاه تولید 
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است.   / چاکناي معرفی شدهh/ و /?ي /ها همخوان

است  سومین جایگاه تولیدي که ابن جزري بیان کرده

باشد. جایگاه  / میγ/ و /xي /ها همخوانمربوط به 

تولید این دو همخوان را ادنی الحلق الی الفم 

  است.  دهان) نامیدهین قسمت حلق به تر (نزدیک

/ و qبا توجه به توصیف همخوان مالزي /

/ و γ/ و /x/ بعد از دو همخوان /kهمخوان نرمکامی /

مرز بین حلق و دهان،  النشرنیز از آن جا که در کتاب 

توان به این نتیجه رسید که ابن  است. می لهات ذکر شده

/ را قبل از γ/ و /xي /ها همخوانجزري جایگاه تولید 

  است. دانسته و آن را ادنی الحلق نامیده ت میلها

این دو همخوان در آواشناسی جدید، از 

 :2006باشند. لده فوگد ( ي نرمکامی میها همخوان

) و احمد مختار عمر 96 :1987) محمد خولی (165

) و 121: 1980) کمال محمد بشر (272: 1386(

بسیاري دیگر از آواشناسان، جایگاه تولید این دو آوا را 

باال رفتن عقب زبان و نزدیک شدن آن به نرمکام 

ي اضراس ها دندانابتداي کناره زبان و نمایند. معرفی می

/ که dمجاور آن را ابن جزري جایگاه تولید همخوان /

  کند. شود، بیان می نمایانده می» ضاد«با نشانه حرفی 

جایگاه تولید این همخوان در گویش کنونی مصر 

 نظر به و لثوي –به نظر برخی از آواشناسان دندانی 

 حلقی دومین تولید با همراه و است لثوي دیگر برخی

 انیس ابراهیم. باشد می شدگی نرمکامی یا شدگی

 در حاضر حال در: نویسد می مورد این در) 48: 1374(

شی بین ضاد و دال ها، اختالف فاح مصري ما تلفظ

وجود ندارد، جز این که ضاد یکی از آواهاي اطباق 

چسبد  است؛ یعنی هنگام تلفظ ضاد، زبان به کام باال می

و وسط زبان گود شده و زبان اندکی به عقب 

گردد. هنگام تلفظ آن تارهاي صوتی مرتعش  برمی

ي ها دندانشود، بعد به دلیل برخورد تیغه زبان با لثه  می

شود و با جدا شدن این دو  باال هوا حبس می ثنایاي

شود که  عضو از یکدیگر صداي انفجاري شنیده می

  ها. همان ضاد است مانند تلفظ کنونی ما مصري

از توصیف قدما مانند خلیل بن احمد و پیروانش 

شود که تلفظ ضاد در قدیم با تلفظ کنونی آن  استفاده می

هاي  ر توصیف کتاباست. بنا ب که ما داریم، تفاوت داشته

قرائت، ضاد اصلی [ تلفظ آن در حجاز قدیم ] نسبت 

است، زیرا در تلفظ ضاد  به تلفظ ما، شدت کمتري داشته

هایی که در تلفظ آن دخالت دارند  قدیم، جدا شدن اندام

شده و به جاي یک انفجار ناگهانی،  به کندي انجام می

  است. گرفته انفجاري کند صورت می

ایر متقدمان جایگاه تولید این ابن جزري و س

ي ها دندانهمخوان را تماس ابتداي کناره زبان و 

» ضرسی«اند و آن را  اضراس مجاور آن دانسته

از بین تیغه زبان و کمی باالتر از ثنایاي  اند. نامیده

براي تولید  النشرپایین، جایگاهی است که در کتاب 

  است. / بیان شدهs/ و /z/ ،/sآواهاي /

رسد این که متقدمان و از جمله ابن  ر میبه نظ

جزري جایگاه تولید این سه آوا را تیغه زبان و کمی 

اي به لثه  اند و اشاره باالتر از ثنایاي پایین دانسته

اند؛ ناشی از عدم تشخیص  ي پیشین باال نکردهها دندان

جایگاهی است که ممانعت در برابر جریان هواي بازدم 

مان تعریفی است که در شود و این ه ایجاد می

شود. به همین دلیل  آواشناسی جدید از جایگاه تولید می

اغلب آواشناسان با توجه به تعریف جایگاه تولید و این 

(جدول  ها همخوانهاي تولید  که در معرفی جایگاه

در آواشناسی جدید تنها به بیان عضو ثابت ) 1شماره 

ي لثوي ها همخوانشود، این سه همخوان را از  اکتفا می

، 2009:114، ونگلر16: 1992اند (کریستال  دانسته

..و
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که این مساله نیاز به  )119: 1980کمال محمد بشر 

ابن جزري معتقد است که دو آواي  .مداقه بیشتري دارد

/m/ و /n هنگامی که به اصطالح اهل تجوید در /

حالت اخفاء یا ادغام با غنّه باشند، جایگاه تولیدشان از 

صلی خود به خیشوم (حفره ي بینی) تغییر جایگاه ا

  یابد. می

  

  

  ها از دیدگاه ابن جزري و آواشناسی جدید هاي تولید همخوان جایگاه: 1شماره جدول 

  نشانه آوایی  ردیف
  جایگاه تولید

  آواشناسی جدید  ابن جزري

  چاکنایی  حلقی ?  1

2  h چاکنایی  حلقی  

  حلقی  حلقی  ؟  3

4  ħ  حلقی  حلقی  

5  γ نرمکامی  حلقی  

6  x نرمکامی  حلقی  

7  q مالزي  لهوي  

8  k  نرمکامی  لهوي  

9  j کامی-لثوي  شجري  

10  š  کامی-لثوي  شجري  

11  y کامی  شجري  

12  d لثوي-دندانی  ضرسی  

13  l لثوي  ذلقی  

14  n لثوي  ذلقی  

15  r  لثوي  ذلقی  

16  d لثوي-دندانی  نطعی  

17  t لثوي-دندانی  نطعی  

18  t لثوي-دندانی  نطعی  

19  z لثوي  اسلی  

20  s لثوي  اسلی  

21  s  لثوي  اسلی  

22  ð  میان دندانی  لثوي  

23  ð  میان دندانی  لثوي  

24  θ  میان دندانی  لثوي  

25  f لب و دندانی  شفوي  

26  b دولبی  شفوي  

27  m دولبی  شفوي  

28  w دولبی  شفوي  

 ٧ 

. 

. 

. 

. 



  1394بهار و تابستان  دوم، شماره  سوم، سال                       ان قرآن        ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زب  دوفصلنامه علمی/ 84

 
اصطالحاتی که ابن جزري و  1شماره در جدول 

د همخوان اي معرفی جایگاه هاي تولینیز آواشناسان بر

که در دو ستون مجزاي جدول  است اند، آمده به کار برده

اصطالحات هر کدام در قالب کلیدواژگان بکاررفته آمده 

. با توجه به بررسی استو قابلیت مقایسه وجود دارد

ها از  زري در مورد جایگاه تولید همخوانج ابننظرات 

وان گفت که نظرات ابن ت دیدگاه آواشناسی جدید، می

ا توصیفات % ب75جزري در این بخش تقریباً به میزان 

  .آواشناسان مطابقت دارد

در مورد این دیدگاه ابن جزري باید گفت که 

/ همان n/ و /mي /ها همخوانمشخصه جایگاه تولید 

باشد.  طور که قبالً گفته شد، به ترتیب دولبی و لثوي می

/ n/ و /mید آواهاي /به عبارت دیگر در هنگام تول

ممانعت در برابر جریان هواي بازدم به ترتیب در ناحیه 

شود. شیوه تولید این دو همخوان،  ها و لثه ایجاد می لب

خیشومی است؛ یعنی، چگونگی خروج هواي بازدم 

/ و mبدین صورت است که در هنگام تولید آواهاي /

/nثه، ها و ل هاي ایجاد شده در ناحیه لب / به علت بست

هواي ارتعاش یافته (واك) در حنجره از مسیر دهان 

شود، بلکه با پایین آمدن نرمکام از طریق  خارج نمی

  یابد. حفره خیشوم به بیرون جریان می

ابن جزري خود نیز در توضیح مخارج حروف، 

/ را بیان کرده و در n/ و /mجایگاه تولید آواهاي /

وا یعنی بخش صفات حروف، به شیوه تولید این دو آ

است. به  شیوه خیشومی باعنوان صفت غنّه اشاره کرده

رسد این که وي معتقد است جایگاه تولید  نظر می

/ دردو حالت اخفاء و ادغام n/ و /mي /ها همخوان

یابد، به جهت  ها و لثه به خیشوم تغییر می با غنه از لب

/ در جایگاه تولید با n/ و /mهمگونی دو آواي /

 از خود در دو حالت فوق الذکر باشد.ي پس ها همخوان

مشخصه  ها همخوانی واک بیبررسی واکداري و 

سایر  و النشردر کتاب  ها همخوانی واک بی واکداري و

جهر مطرح  منابع علم تجوید با عناوین صفات همس و

 .پردازیم میاست که در این جا به بررسی آن  شده

تقریباً تعریفی که ابن جزري از همس و جهر بیان کرده 

همان تعریفی است که سیبویه و به پیروي از او بسیاري 

  اند. از متقدمان از این دو صفت ارائه کرده

) در ضمن بررسی 139: 1374ابراهیم انیس (

برخی از توصیفات آوایی سیبویه، تعریف سیبویه از 

مجهور، «است:  مجهور و مهموس را چنین نقل نموده

ستقرار را بر موضع و حرفی است که بیشترین تکیه و ا

مجراي خود دارد و نفس براي جریان یافتن با حرف 

مجهور، دچار مانع است تا زمانی که استقرار بر مجرا 

پایان پذیرد و صداي حرف جاري شود. این چگونگی 

اداي حروف مجهور در حلق و دهان است. به جز نون 

و میم که استقرار آنها در دهان و بینی است. از این رو 

اراي غنّه هستند. دلیل غنّوي بودن آنها این است که د

اگر راه بینی را ببندي و آن دو را ادا کنی، مشاهده 

شود. مهموس حرفی است که  شود که درست ادا نمی می

تکیه و استقرار آن در موضع و مجراي خود ضعیف 

است، بدین جهت نفس و هوا با مهموس جریان پیدا 

برید که  مسئله پی می کند. هنگامی شما به این می

حروف مهموس را با جریان یافتن هوا و نفس آزمایش 

  ». کنید، ولی در حروف مجهور قادر به این کار نیستید

) در تحلیل و 114-113: 1374ابراهیم انیس (

تفسیر تعریف سیبویه از همس و جهر با اشاره به این که 
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این همان تعریفی است که علماي گذشته آن را 

اند و بدون این که شرح روشن و نقد با ارزشی  هپذیرفت

نویسد:  اند؛ می ظ آن را تکرار کرده  بر آن ارائه دهند، الفا

است  سیبویه حروف مجهور و مهموس را مشخص نموده

که با تجارب جدید آواشناسی نیز موافق است، به جز 

دو حرف که سیبویه آنها را مجهور دانسته ولی 

  داند. مجهور نمی آواشناسی جدید آنها را

سیبویه در تعریف خود دو مسئله متمایز را بیان 

بیشترین «کند. عبارت او از مسئله اول چنین است:  می

منظور او از این تعبیر، توصیف آواي ». تکیه و اعتماد

باشد، این  مجهور است که آوایی رسا و داراي قوت می

همان ویژگی است که در آواشناسی جدید با اصطالح 

»sonority «است. پس  (رسایی) به آن اشاره شده

صداي مجهور هنگام شنیدن، رساتر از نظیر مهموس 

  باشد. خود می

چگونگی  در گفتار سیبویه،» اعتماد«معناي واژه 

یند تولید صداست. فرایندي که با نفس از هنگام آو فر

ها به سوي هواي خارج همراه است.  خروجش از شش

چنین یاد » میم«و » نون«ت همان گونه که وي از حال

کند: اعتماد و تکیه در این دو آوا در دهان و فضاي  می

باشد؛ به این معنا که در اداي این دو صدا کار  بینی می

رسد و در همان لحظه کار  ها در دهان به اتمام می اندام

هاي دیگر در خیشوم و فضاي بینی نیز پایان  اندام

کند معناي  داللت مییابد. همچنین از چیزهایی که  می

هاي صوتی در  عبارت از کار مطلوب اندام» اعتماد«

تولید صداست، این است که سیبویه آواهاي مهموس را 

  داند، اما فرایندي ضعیف. نیز داراي چنین فرایندي می

اي که به وسیله سیبویه تبیین  دومین مسئله

نفس و هوا «گوید:  شود، عبارتی است که می می

حروف مجهور جاري شود تا این که تکیه بر تواند با  می

آید درك سرشار  میبه نظر » مجراي آوا به اتمام برسد

شود که نزدیکی تارهاي صوتی در  سیبویه موجب می

آواهاي مجهور را درك کند به طوري که نزدیکی تارها 

رود، و این همان صفتی  تا مرز بستن راه نفس پیش می

گام توصیف آنچه است که آواشناسی جدید آن را هن

شود، براي ما  همراه مجهورها در حنجره جاري می

اند: با آواهاي  کند، زیرا آواشناسان گفته روشن می

شوند به  مجهور تارهاي صوتی به یکدیگر نزدیک می

طوري که نفس براي عبور از تارها به نیرویی نیاز دارد 

مرتعش کند.  که تارهاي صوتی را به حرکت درآورد و

عاشات تا پایان تکیه و اعتماد وجود دارند، یعنی این ارت

هاي صوتی در تولید صدا به  تا زمانی که عملیات اندام

  اتمام برسد.

ضعف «سیبویه در تعریف حروف مهموس، تعبیر 

است، یعنی عدم ثبوت و  را آورده» اعتماد و تکیه

استقرار صدا به هنگام جریان در مجراي خود؛ به همین 

باشد.  داراي وضوح کمی میجهت آواي مهموس 

ها باز است به طوري که  همچنین راه نفس با مهموس

عبور آن کامالً آزاد است، و این همان حالتی است که 

گویند: تارهاي صوتی با  آواشناسی جدید درباره آن می

شوند، پس از آن  آواهاي مهموس از یکدیگر دور می

ین که رود، بدون ا نفس و هوا از بین تارها بیرون می

نیاز به تحریک تارها و ایجاد ارتعاش در آنها باشد. این 

ها و منع جریان هوا  بیان، معنی جریان هوا با مهموس

 باشد. با مجهورها می

آواهایی که سیبویه و همچنین ابن جزري، 

در تطبیق با علم اند و ابراهیم انیس  مهموس دانسته

اشناسی در آو واك بیبا آواهاي  برابرجدید آواشناسی 

/، f/ ،/θ/ ،/t/ ،/sاست، عبارتند از: / جدید دانسته

/s/ ،/š/ ،/k/ ،/x/ ،/ħ/ ،/h./ 

.
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آواهایی را که سیبویه و نیز ابن جزري مجهور 

/، b/ ،/m/ ،/w/ ،/ðاند عبارتند از: / (واکدار) دانسته

/ð/ ،/d/ ،/t/ ،/d/ ،/l/ ،/n/ ،/r/ ،/z/ ،/j/ ،/y ،/

/q/ ،/γ/ ،/؟/ ،/?./  

/ با tی همخوان /واک بیمورد واکداري یا در 

) 61-1374:60ابراهیم انیس (» طاء«نشانه ي حرفی 

معتقد است که این آوا در زبان عربی فصیح، برخالف 

  است. گویش کنونی مصر، واکدار بوده

/ نیز qدر مورد واکداري یا بی واکی همخوان /

) این است که این آوا نیز 79نظر ابراهیم انیس (همان: 

هاي  در زبان عربی فصیح، بر خالف برخی گویش

  است. جدید عربی، واکدار بوده

  

  و آواشناسی جدید النشرها در کتاب  هاي تولید همخوان ی و شیوهواک بی/هاي واکداري ویژگی :2شماره جدول

  نشانه آوایی  ردیف
  شیوه تولید  یواک بیواکداري / 

  ناسی جدیدآواش  کتاب النشر  آواشناسی جدید  کتاب النشر

  انفجاري  شدت  واك بی  مجهور ?  1

2  h نیم واکه ،سایشی  خفاء ،رخوت  واك بی  مهموس  

  سایشی  توسط  واکدار  مجهور  ؟  3

4  ħ  سایشی  رخوت  واك بی  مهموس  

5  γ سایشی  استعالء ،رخوت  واکدار  مجهور  

6  x سایشی  استعالء ،رخوت  واك بی  مهموس  

7  q يانفجار  استعالء ،شدت  واك بی  مجهور  

8  k انفجاري  شدت  واك بی  مهموس  

9  š پرشیار ،سایشی  تفشّی ،رخوت  واك بی  مهموس  

10  j سایشی -انفجاري  شدت  واکدار  مجهور  

11  y  نیم واکه ،رسا  رخوت  واکدار  مجهور  

12  d واکدار  مجهور  
 ،اطباق ،استعالء ،رخوت

  استطاله
  نرمکامی شده ،انفجاري

13  l کناري ،سار  انحراف ،توسط  واکدار  مجهور  

14  n خیشومی ،رسا  غنّه ،توسط  واکدار  مجهور  

15  r  لرزشی ،رسا  انحراف ،تکریر ،توسط  واکدار  مجهور  

16  d انفجاري  شدت  واکدار  مجهور  

17  t انفجاري  شدت  واك بی  مهموس  

.  .
  

.  

. 
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18  t نرمکامی شده ،انفجاري  اطباق ،استعالء ،شدت  واك بی  مجهور  

19  z کم شیار ،ایشیس  صفیر ،رخوت  واکدار  مجهور  

20  s کم شیار ،سایشی  صفیر ،رخوت  واك بی  مهموس  

21  s واك بی  مهموس  
 ،اطباق ،استعالء ،رخوت

  صفیر

 ،کم شیار ،سایشی

  نرمکامی شده

22  ð  سایشی  رخوت  واکدار  مجهور  

23  ð  نرمکامی شده ،سایشی  اطباق ،استعالء ،رخوت  واکدار  مجهور  

24  θ  سایشی  رخوت  واك بی  مهموس  

25  f سایشی  رخوت  واك بی  مهموس  

26  b انفجاري  شدت  واکدار  مجهور  

27  m خیشومی ،رسا  غنّه ،توسط  واکدار  مجهور  

28  w نیم واکه ،رسا  رخوت  واکدار  مجهور  

  

  

اغلب آواشناسان با توجه به این که مکانیسم تولید 

/ از نظر فیزیکی، با مکانیسم تولید ?همخوان چاکنایی /

توانند  است و این دو هرگز نمی واك بکلی متفاوت

 واك بیهمزمان تولید شوند؛ این همخوان را آوایی 

) و 85: 1374اند. برخی نیز مانند ابراهیم انیس ( دانسته

) معتقدند که این همخوان 112: 1980کمال محمد بشر (

  .واك بیتوان واکدار به شمار آورد و نه  را نه می

با عناوین و  النشرهاي آوایی در کتاب  فرآیند

اصطالحات مختلف در بخشهاي گوناگونی ذکر 

است. در اینجا جدول مقایسه فرآیندهاي آوایی  گردیده

بررسی  هو در آواشناسی جدید که نتیج النشردر کتاب 

  گردد.  میباشد ارائه  می مقالهفرآیندهاي آوایی در این 

  

  جدید و آواشناسیالنشر یندهاي آوایی در کتاب آفر: 3شماره جدول 

  آواشناسی جدید  کتاب النشر

  یواک بی / درt/ با همخوان/ dهمگونی همخوان/  »تاء«در » دال«  ادغام متجانسین :

  / در واکداريd/ با / tهمگونی /  »دال«در » تاء«  ادغام متجانسین :

  / در واکداري و نرمکامی شدگیt/ با / tهمگونی /  »طاء«در » تاء«  ادغام متجانسین :

  یواک بی / درt/ با / tهمگونی /  »تاء«در » طاء«  م متجانسین :ادغا

  واکداري در/  ð/ با /  θهمگونی /   »ذال«در » ثاء«  ادغام متجانسین :

. 

. 

. 

. 
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  شدگی نرمکامی دومین تولید مشخصه در/  ð/  با/  ðهمگونی /   »ظاء«در » ذال«  ادغام متجانسین :

  تولید خیشومی  / در شیوهm/ با همخوان/ bنی همخوان/همگو  »میم«در » باء«  ادغام متقاربین :

  / در شیوه تولید لرزشیr/ با / nهمگونی /  »راء«در » نون«  ادغام متقاربین :

  تولید کناري  / در شیوهl/ با /nهمگونی /  »الم«در » نون«  ادغام متقاربین :

  / در جایگاه تولیدy, w, m / با /nهمگونی /  »یاء«» واو«» میم«در » نون«  ادغام متقاربین :

  / در شیوه تولید لرزشیr/ با / lهمگونی /  »راء«در » الم«  ادغام متقاربین :

 هاي (حرف تعریف) با همخوان /al?// از ترکیب آواییlهمخوان /  تعریف در حروف شمسی» الم«  ادغام متقاربین :

,t,d,z,n,r/ð, ð /d, هاي خوانو با هم شود ي تولید هگون می شیوه 

 /t , θ , s , s , šگردد. ی همگون میواک بیتولید و   / در شیوه 

  / در جایگاه تولید و غیر حلقی شدگیk/ با / qهمگونی /  »کاف«در » قاف«  ادغام متقاربین:

  تولید ناقص دو همخوان یکسان  ادغام متماثلین

(از احکام نون ساکن و » میم«به » نون ساکن یا تنوین «قلب

  ن)تنوی

  / در جایگاه تولیدb/ با همخوان / nهمگونی همخوان /

ي  اخفاي نون ساکن یا تنوین قبل از پانزده حرف مابقی (کلیه

حروف بجز شش حرف حلقی، حروف یرملون و حرف باء) از 

  احکام نون ساکن و تنوین

  هاي / با همخوانnهمگونی همخوان /

 /q , k , y , j , š , d , t , t , d , s , z , s , ð, θ , ð , f  در /

  جایگاه تولید

ترقیق راء مکسور، راء ساکن ماقبل مکسور وراء ماقبل ساکن 

  ماقبل مکسور

  / I/ با واکه ي /rهمگونی همخوان /

  / Ī/ با واکه ي / rهمگونی همخوان /  ترقیق راء مکسور و راء قبل ازیاء

  /Ī a/  / با واکهrهمگونی همخوان /  ترقیق راء قبل از یاء

  /r/ شده نرمکامی همخوان با/  ā/ و / aهمگونی واکه هاي /  تفخیم راء مفتوح

    شده حلقی و شده نرمکامی  هاي همخوان با/  āهمگونی واکه /   تفخیم الف مدي بعد از حرف مفخم

/r , q , x  γ , ð , t , d , s/ و همخوان نرمکامی شده /lدر کلمه /   

  جالله اهللا

    / با همخوان هاي  نرمکامی شده و حلقی شدهaهمگونی واکه /  ــــــــــ

/r , q , x  γ , ð , ṭ , ḍ , ṣ /  

  /ð , t , d , s /  / با همخوان هاي نرمکامی شدهIهمگونی واکه /  ــــــــــ

  / هجاي مجاورaĪ/  / وI/ با واکه /uهمگونی واکه /  هاء ضمیر قبل از یاء ساکن عدم اشباع

  /u/ و /a/ با واکه ها /uهمگونی واکه /  ء ضمیر ما قبل مکسور و مابعد متحركاشباع ها

. 

. .
 

.  

. 

. . . . 
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  حذف واکه هاي کوتاه پایانی در هنگام مکث کردن  اسکان (ساکن کردن حرف آخر کلمه در هنگام وقف)

/ ختم شده باشد در I/ + /n/ یا /uحذف هجایی که به واکه هاي /  اسکان (ساکن کردن حرف متحرك آخر کلمه)

  هنگام مکث کردن

/ و تبدیل a/+/n/ از هجاي پایانی مرکب از واکه /nحذف همخوان /  ابدال (تبدیل تنوین نصب به الف مدي در هنگام وقف)

/a/ به /ā  /کردن مکث هنگام در  

  کردن مکث نگامه در کلمه پایان در/  ā/ به / aتبدیل واکه کوتاه /  اثبات (اثبات الفی که در لفظ حذف شده است در هنگام وقف)

حذف حرف علّه (مد) به دلیل التقاي ساکنین ،عدم اشباع ها 

  ضمیر ما قبل مکسور یا مضموم و مابعد ساکن

کوتاه همنوع خود در جریان   تبدیل واکه بلند پایانی هجا یا کلمه به واکه

  ترکیب دو هجا یا دو کلمه

/ بین همخوان پایانی هجا یا کلمه و u,I,aکه هاي کوتاه /افزایش وا  رفع التقاي ساکنین به فتحه، کسره و ضمه عارضی

  همخوانی که پس از آن واکه اي نمی باشد.

  / به پایان هفت کلمهhافزایش همخوان/  الحاق هاء سکت به آخر کلمه

  

  

 گیري بحث و نتیجه

هاي  از اندامابن جزري دهد که اوال  میها نشان  یافته

هاي گویایی  اندامگفتار، تنها از حفره حلق و دیگر 

هاي تنفسی  به نقش اندام است و باالي این حفره نام برده

است. دوم اینکه  و واك ساز در تولید آواها اشاره نکرده

ها توصیف  از واکه تر و مفصل تر دقیق را ها همخوان

 هاي تولید است. سوم اینکه از نظر توصیف جایگاه کرده

 ها انهمخوهاي تولید  (مخارج الحروف) و شیوه

تشابهات زیادي میان توصیفات ابن جزري و آواشناسی 

چهارم  مبتنی بر علم زبان شناسی معاصر وجود دارد.

اینکه ابن جزري مانند برخی دیگر از پیشینیان به تمایز 

پی برده است.پنجم اینکه  واك بیبین آواهاي واکدار و 

به واحد زبرزنجیري درنگ توجه شده و  النشردر کتاب 

یده با اصطالحات سکت و وقف معرفی این پد

همچنین به  است.ششم اینکه در این کتاب، گردیده

ادغام و  قلب، همگونی، فرایندهاي آوایی شامل حذف،

است. هفتم  تبدیل با اصطالحات گوناگونی اشاره شده

هاي  اینکه نقطه ضعف ابن جزري عدم توصیف واکه

و  هاي بلند کوتاه است. همچنین توصیف وي از واکه

باشد که در نوع  میمرکب، توصیفی اجمالی و کوتاه 

 قابل توجه است.
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