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سازسپيده چيت
 واحد مرودشت–مدرس دانشگاه آزاد اسالمي 

:چكيده
اند بر كسي پوشـيده  ارزش و اهميت مطالعه و تحقيق دربارة مطالعات دانشمندان گذشته كه به بررسي زبان پرداخته      

 اين زمينـه  شناسان غربي ارزش چنداني براي تحقيقات و مطالعات دانشمندان قديم ايراني در    از آنجا كه زبان   . نيست
 نگارنده با بررسي و مطالعة آثار محققان گذشته در كشورهاي اسالمي از جملـه ايـران شـايد                   قائل نيستند، به عقيدة   
سـينا و    ابـن  الحـروف مخـارج  با بررسي رسالة   مقاله اين   در. شناسي را مورد بازنگري قرار داد     بتوان تاريخ علم زبان   

شناسي ساختاري، سعي بر اين است تـا گـامي نـو در جهـت شـناخت       مطالب آن با دستاوردهاي جديد زبان    مقايسة
.شناسي قديم ايران برداشته شودزبان

شناسيالحروف، ابن سينا، آواشناسي، تاريخ علم زبانمخارج:هاكليدواژه

 مقدمه.1
شناخت زبان و ماهيت . هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته استزبان به عنوان يك پديدة فطري در فرهنگ

ونان، روم، هند، اسالم و هاي مهمي نظير تمدن ايران، يتمدن. اي بسيار قديمي دارد   آن از موضوعاتي است كه پيشينه     
از عصر طاليـي يونـان تـا عـصر     . انده دقت مطالعه كرده  آگاهانه به اين پديدة ارتباطي توجه كرده و آن را ب           خود ،چين

اند و اين فصل مميز انسان از ف مشغول بودهل جهان به مطالعة زبان از جهات مختشگرانمواره محققان و پژوهحاضر ه
يـره  اللغه و غ  ادبيات، چگونگي توليد اصوات، فقه    دستور زبان، فلسفه و منطق،      : هاي گوناگوني چون  حيوان را در زمينه   

 علمـي مـستقل بـه نـام         ،در نتيجة همين تحقيقات مستمر و ممتد بود كه در حدود يك قرن پـيش              . اندبررسي كرده 
. باز كردهاي جديدجاي خود را در ميان دانششناسي زبان

انـد  ارزش و اهميت مطالعه و تحقيق دربارة مطالعات دانشمندان گذشته كـه بـه بررسـي زبـان پرداختـه      
هاي مطالعه در قديم و در عصر حاضر با هم يكسان نيستند     اما بايد توجه داشت كه روش      ست؛سي پوشيده ني  برك

 و مطالعة زبان به مفهـوم       شناسي جديد  به اختصار به چند اختالف اساسي كه بين زبان         .)26-28:1373،باطني(
: دشو، اشاره ميقديم آن وجود دارد

داد الحظات ادبي، فرهنگي و مذهبي آن مورد مطالعه قرار مي زبان را به علت م،شناسي قديم بيشتر زبان.1
در آن زمـان فقـط زبـاني درخـور          . عنوان يك دستگاه ارتباطي اجتماعي توجهي نداشت      ه  و به خود زبان ب    

شناسـي نـوين زبـان را دسـتگاهي         ولـي زبـان   ه داراي آثار ادبي و فرهنگي باشـد؛         شد ك مطالعه دانسته مي  
.شودكار برده ميه اجتماع يا گروه باند كه براي ارتباط بين افراد دتي ميم صوعالييافته از نظام
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ـ    شبكة به هم بافته،شناسي قديم اين مفهوم كامالً درك نشده بود كه زبان در زبان .2 ه اي است كـه بايـد ب
است هاي قديمي زبان اغلب بريده بريده و جزئي          در نتيجه توصيف   وان يك كل مورد مطالعه قرار گيرد؛      عن

.و تابع يك نظام كلي نيست
ه شده است، صورت و معنا در هم آميخته و معنـا  ريف قديم كه از ساختمان زبان عرض    در بسياري از تعا    .3

. تعبير و تفسير شده است،نيز از ديدگاه فلسفي
ناسـان  شاند بـا زبـان    شود ديدگاه دانشمنداني كه در قديم به بررسي زبان پرداخته         طور كه مالحظه مي   همان

گذشته بـه بررسـي     ؛ زيرا اگر محققانِ     كاهدا اين مسئله از ارزش مطالعات قديم نمي        ام ؛دورة معاصر متفاوت است   
. در بين علوم ديگر نداشتشناسي نوين چنين جايگاهي زبان توجهي نداشتند شايد اكنون علم زبان

 تحقيقپيشينة.2
 تاريخچة مطالعات زباني.1-2

اند و شايد اولين روشي هاي مختلف پرداختهزگار قديم به مطالعة زبان و گفتار از جنبهاقوام مختلف از رو   
 وجـود  ،ترين داليل توجه به مطالعات زباني   يكي از مهم  .  روش توصيفي بود   ،كه براي بررسي زبان به كار برده شد       

ر زباني كه بدين روش     ترين دستو قديمي. سرودها و قطعات مذهبي و سعي در حفظ گونة صحيح اين مطالب بود            
 در اواخـر قـرن چهـارم پـيش از مـيالد بـراي        ،نويس مشهور هندي   دستور ،1پانينييم شد دستوري است كه      تنظ

 زباني بيشتر به بحث راجع به دانشمندان هندي در مطالعات. دن سرودهاي ودا به رشتة تحرير درآورصحيح خواند
.)1375باقري، (پرداختندات ميلغريشة

هاي گذشته به بررسي زبان پرداختند يونانيان بودند كه ديدگاه آنـان در             از اقوامي كه از زمان    يكي ديگر   
 بـه ايـن     )يعني قرن چهارم قبـل از مـيالد       ( زيرا يونانيان از زمان افالطون       ورد كامالً متفاوت از هنديان بود؛     اين م 

له كه آيا ان برآمدند و اين مسئيستي زبدر پي شناخت منشاء و ماهيت و چ، اي فلسفي نگريستهدانش نيز به گونه
و فيلسوفان يونان در داد، مورد بحث آنان قرار گرفت عقلي و طبيعي است يا بر حسب قرار،ها بر معانيداللت واژه

.)1375باقري، (نطق را بر قواعد زبان منطبق كنندكوشيدند تا قوانين ممباحثات خود 
 مـا بـه ازاي      اگر پيوندي منطقي و عقالنـي در سرشـت كلمـه و           در اين باره عقيده دارد كه       2اليب نيتس 

 يك زبان در اكنون بيش از-ها يكسان است  خرد و تفكر انسانبا توجه به اينكه اساس-خارجي آن وجود داشت 
.)1375باقري، (تمام جهان رايج نبود

 زادة توافـق و     ،ه زبـان  ارسطو نيز به بررسي كيفيت و ماهيت زبان پرداخته است و بر اين عقيده است كـ                
هاي طوالني الگوي ارسطو اجزاي كالم را به اسم، فعل و حرف تقسيم كرد و تقسيمات زباني او سال. قرارداد است 

.)1375باقري، (نين زبان عربي و فارسي قرار گرفتهاي غربي و همچدستورنويسي براي زبان

1 Panini
2 Leibnitz
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 پيش از   150در حدود سال    را  تور زبان يوناني    هاي يونانيان در زمينة زبان، نخستين دس       بررسي در ادامة 
شناسي همان روش مطالعات يونانيان را در پيش روميان نيز در زمينة زبان. نوشت1ديوني سيوس تراكيايي، دميال

.)1375باقري، ( كتاب دستور زبان التين نوشته شدگرفتند و در آن دوران چند

شناسي عربيينة زبانپيش.2-2
گيري ترين شكل آن به بازنويسي قرآن كريم و ضبط آن براي بهره مباحثات و شايد قديمياولين نوع اين

شود كه شايد نقـش قـاطع و       بحث دوم به گردآوري و نقد شعر مربوط مي        . شوددر مراسم قرائت قرآن مربوط مي     
ي است كـه بـه ابتكـار    تحولسومين عامل سازنده و مهم، . اللغه ايفا كرده استپايدارتري در شكل گيري علوم فقه     

وجود آمد و زبان عربي به عنوان تنها زبان حكومتي خالفـت اسـالم رسـميت    ه  مروان، خليفة اموي ب   بنعبدالملك
اللغه داشـته اسـت  ات دستوري و فقههاي اجتماعي و در مطالعات و تتبع     اي در مناسبت  اين كار سهم عمده   . يافت

.)بوآس، بيديوم و ايكلوگيلي، بي تا(
بـن  كه به شـيوة مكاتبـات خـصوصي بـا علـي           ساس منابع ابتدايي، ابواالسود دؤلي اولين كسي است         بر ا 

هر چند برخي از علماي زبان و ادب عرب همچنان اين . ارتباط داشته و دستور را تدوين نموده است) ع(طالب ابي
ستور را   ديگري، پيدايش د   نظريةبر اساس   . مطرود مانده است  اين انديشه در حد يك افسانه       ل دارند،   مورد را قبو  

بندي نمـوده و بـه تعيـين       اند كه وي دستور را بخش     گفته. نددهبن ابي اسحاق نسبت مي    به عالمي به نام عبداهللا    
).بوآس، بيديوم و ايكلوگيلي، بي تا(حدود و مرزهاي آن پرداخته است

زبـان انجـام   العات بسياري دربارة   مط... چون سيبويه، خليل، زمخشري و      از آن زمان به بعد دانشمنداني       
.از خود به جاي گذاشتندبهايي دادند و آثار گران

ننگاهي مختصر به تاريخ آواشناسي قديم توسط مسلمانا.3-2

 اثري است از يكي از دانـشمندان ايرانـي بـه نـام              ، دستوري كه اصالت آن قابل ترديد نيست       اولين رسالة 
 در ،قنبر معروف به سيبويهبنعثمانكه نويسندة آن، ابوبشرعمربن-ن كتاب اي. شود ناميده ميالكتابسيبويه كه 

ة، اولين تالشي است كه بـراي عرضـ  به احتمال بسيار-در گذشته است    )  ميالدي 798( هجري قمري    177سال  
نحوي محتواي كتاب بيشتر به مباحث . ه استدر سطوح مختلف انجام شدمند از زبان عربي توصيفي جامع و نظام

شناسي پرداخته شده اسـت  و معناشناسيشناسي، واژههايي نيز به آواشناسي، واج   ولي در قسمت   ؛شودمربوط مي 
).بوآس، بيديوم و ايكلوگيلي، بي تا(

احمد فراهيدي ازدي، معلم سيبويه، كـه       بن خليل  را كتاب العين نخستين فرهنگ زبان عربي معروف به       
كـه بـه صـورت     -هاي آن زمان    در اين كتاب بر خالف فرهنگ     . ه است ين كرد ، تدو زيستهدر قرن دوم هجري مي    

مطالب بر حسب ترتيب جايگاه توليد اصوات از اولـين مخـرج در حلـق بـه طـرف           -شده است   الفبايي تنظيم مي  

1 Dionysius Thrax 
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اهميت . ده شده است ناميالعينجلوي دهان مرتب شده است كه اولين آن عين است و كتاب نيز به همين دليل    
.)1370،  و دهقانيارمحمدي(شناسي استهاي صوت به جنبهنويسي در توجه و دقت آنروش فرهنگاين 

 كه  - را   المفصلكتاب  ابوالقاسم محمودبن عمر معروف به جارهللا زمخشري        در قرن پنجم هجري قمري      
در قرن . داردشناسي اختصاص ز اين كتاب به مبحث صوت     فصلي ا .  نگاشت - اصول زبان عربي است      عمدتاً دربارة 

در بخـش   را توضـيح داده،  المفصل در ده بخـش  شرح المفصلششم هجري قمري ابن يعيش در كتابي به نام    
.)1370،  و دهقانيارمحمدي(پردازدشناسي مي شرح مباحث صوتدهم به

 اثر ابي يعقوب يوسف بـن       مفاتح العلوم  كتاب   ،شناسي بحث شده است    آن از صوت   كتاب ديگري كه در   
هـاي  تصويري از انـدام    سكاكي   )قرن ششم هجري قمري   (در اين كتاب  . باشدي مي كر محمد بن علي سكاك    ابي ب 

.)1370،  و دهقانيارمحمدي(ورد كه بسيار جالب توجه استآگفتار مي
دي در قرن هفتم هجـري      الدين استرآبا  اثر رضي  شرح شافيه  يا   شرح رضي  كتاب   ،از آثار معروف ديگر   

شناسي اختصاص مطالب صوت بسيار مفيد است و نويسنده دو بخش اين كتاب را به شرح  اين كتاب . قمري است 
.)1370،  و دهقانيارمحمدي(داده است

شناسان غربي آثار بـسيار ارزشـمند دانـشمندان         شود جاي تعجب است كه زبان     طور كه مالحظه مي   همان
شناسان به  به نقل از يكي از زبان     سپنتا. انگارنديسي ناديده م  نويسي و آواشنا  اني و اسالمي را در زمينة دستور      اير

: نويسد مي1نام پيدرسن
گـسترش  . ميراث غني با ابهاماتي دربارة زبان براي اروپا به جـاي نهـاد            ) يونان و روم  (جهان باستان   

شناسي اروپايي را تحت تأثير قـرار داد و باعـث اولـين گـسترش               مسيحيت يكي از مراحل علم زبان     
مـا چيـزي در دسـت       . شناسي جديد بسيار مديون بودائيـت اسـت       همچنين زبان . ان شد هاي زب افق

.اسبت آن از مسلمانان شاكر باشيمنداريم كه به من

جاسـت كـه در     جالـب اين  . الذكر هندي است   دستورنويس سابق  منظور پيدرسن از بودائيت اشاره به پانيني      
. نداردگونه تقديري  بررسي زبان ارزش هيچر زمينةطالعات دانشمندان اسالمي د آن تحقيقات و م،نظر وي

اي  نويـسنده 2 گردآوري هرمن پرت،شناسان معاصرشناسي و زباندر كتاب تاريخ زباندر اين زمينه فقط  
 زبان مطالعـه    ن نام فيلسوفان مسلماني كه دربارة      در بي  دستور زبان جهاني   خود به نام      در مقالة  3به نام سالوس  

.)1358سپنتا، (سينا كرده استدگذري به نام ابنزواند اشارةكرده
 مورد توجه قرار گرفـت و الزم        مخارج الحروف سينا به خاطر اهميت رسالة    ان، ابن از ميان اين دانشمند   

 شـايد كـه گـامي    ؛ه شودشناختي ساختاري عرضاي بين رسالة مذكور و مفاهيم زبانبررسي مقايسه  شد كه    ديده

1 Piderson
2 Pert
3 Saloos
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بررسي نسبتاً كاملي را در ايـن زمينـه          نگارنده سعي دارد     .قدر برداشته شود  دانشمند عالي  معرفي اين    ناچيز براي 
.  معرفي شودمخارج الحروفطور مختصر رسالةقبل از پرداختن به موضوع، الزم است به . ارائه دهد

 مخارج الحروف.3
رام كامـل ايـن رسـاله    نـا .اسـت ه  هجري قمري نوشت  414هاي  ابوعلي سينا در حدود سال     را   سالهاين ر 

الحروف مقاله في اسباب حدوث : ده است كررت ثبت   ابوعبيد جوزجاني در فهرست آثار ابوعلي سينا به اين صو         
در . هـاي متفـاوت آمـده اسـت       نه در منابع و كتب ديگر اين عنوان به گو         .و مخارجها، صنفها باصفهان للجبان    

 و در الحـروف مخـارج  كتابخانة مجلس شوراي ملـي ايـران       االنباء ابن ابي اصيبعه و در يك نسخة قديمي        عيون
 و در نسخة قديمي متعلق بـه        حدوث الحروف و در نسخة موزة بريتانيا      الحروف و صفاتها  مخارجالظنونكشف

الـصوت و  مخـارج صوفيه و نسخة كتابخانـة ملـي تهـران     و در نسخة ايا حدوث الحروف همعرفيحيي مهدوي   
.)1333ي، خانلر( ثبت شده استالحروف

 اسـم ايـن رسـاله    -اسـت  پـژوهش اين كه منبع اصلي-1333پرويز خانلري در سال م  مترج در نسخة 
 بـه  ،نگارنـده هنگـام ذكـر نـام ايـن رسـاله      اين مقاله، در .آمده استالحروفالحروف يا اسباب حدوث  مخارج
. دارد را عنوان ميالحروفمخارجاختصار 

 باشـد كـه     414ر اصفهان تأليف شده و تاريخ تأليف آن بايد بعد از سال             به ادعاي جوزجاني اين رساله د     
خانلري براي . مختلف وجود دارداست و به دو روايتمتن اين رساله به زبان عربي . سينا به اصفهان رفته استابن

: استفاده كرده استشرحاين  در ترجمه از پنج نسخه به ،تصحيح متن
.  هجري است569 ملي ايران كه تاريخ كتابت آن  نسخة كتابخانة مجلس شوراي-1
سـت و تـاريخ     كتاب مورد بحث ما   ،   آن 19است و رسالة    ة استانبول كه مجموعه   يت اونيورس  نسخة كتابخانة  -2

.  هجري است588كتابت آن 
.  هجري597 يا 596 مكتوب در ، نسخة متعلق به يحيي مهدوي-3
.  هجري697 كتابت در ، نسخة كتابخانة اياصوفيه-4
فـراهم  خزانة تيموريـه و مـوزة بريتانيـا       هاي  الدين خطيب از روي نسخه    را محب  نسخة چاپ قاهره كه آن     -5

.)1333خانلري، (آورده است
بخـش  .شناسـي اختـصاص دارد   كه هر شش فصل آن به مباحـث صـوت   مذكور شامل شش فصل است رسالة

؛)اصـوات گفتـار  (ها  چگونگي پديد آمدن حرف دربارة بخش دوم؛)صوت( آمدن آواز  نخست دربارة چگونگي پديد   
 بخش پـنجم توصـيف      رم در مورد توصيف اصوات عربي است؛       بخش چها  بخش سوم تشريح حنجره و زبان است؛      

و بخش ششم در مـورد توليـد اصـوات           وجود دارد    -از جمله فارسي    -هاي ديگر غير از عربي      اصواتي كه در زبان   
به فارسي ترجمه و منتـشر كـرده        ) 1333(خانلري   اين رساله را     .  غير گفتاري است   ايل مكانيكي و  گفتاري با وس  

. در الهور منتشر شد-انجام داده ) 1963( كه خليل سمعان – انگليسي آن نيز ترجمة. است
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شناسي است كه چندان مورد توجـه       اي در صوت   ميراث ارزنده  الحروفالحروف يا اسباب حدوث   مخارجرسالة
 در كنـار  1968 خليل سمعان در سـال  رسد فقططور كه به نظر مي    اين. شناس قرار نگرفته است    زبان دانشمندان

سـينا   كتاب خـود اسـمي نيـز از ابـن          58 و   57اشاراتي به شرح حال سيبويه، زمخشري و ابن يعيش در صفحات            
 است قطعاً اطالعات با ارزشـي       برد و از آنجا كه خليل سمعان ترجمة اين رساله را به زبان انگليسي انجام داده               مي

. در اين زمينه دارد
 بـه بررسـي رسـالة    شناسـي سـينا و ابتكـارات زبـان   ابـن  عنـوان  بـا  خـود   لةدر مقا ) 1358(سپنتا  

. دهدپردازد و اطالعات با ارزشي را در اين زمينه در اختيار خواننده قرار مي ميالحروفمخارج
از مطالب اين رسـاله اسـتفاده       شناسي جديد ويد و صوت  ميراث تج  نيز در مقالة   )1370(يارمحمدي

. كندسينا را در اين زمينه نقل ميكرده است و برخي توصيفات ابن
با توجه به .  اين رساله انجام نگرفته استتاكنون تحقيق جامع و كاملي دربارةرسد كه طور به نظر مياين

 نگارنـده  ، به عقيـدة شناسي ايران داشته باشد در تاريخ زبانتوانداي كه مياهميت اين رساله و نقش بسيار ارزنده      
. ستبر عهدة ماشناسيآشنا به علم زبانعنوان يك ايرانيِ ه  مطالب آن ببررسي و مطالعة

هاتحليل داده.4
سينا با متون  ابنالحروفمخارج، نگارنده به بررسي و مقايسة مطالب عنوان شده در رسالةبخشدر اين 

. استبيان شده، آناتومي و آواشناسي  صوتمطالب در سه مبحث جداگانة. ته استجديد پرداخعلمي 

 علت به وجود آمدن صوت و اصوات گفتار .4-1
اي دارد و از طرفي در تحليل زباني، درك مراحل ساخت يك  ماهيت بسيار پيچيده،مكانيسم توليد گفتار

. داراي اهميت زيادي است-كند دريافت ميدهد و شنونده كه گوينده انتقال مي-پيام 
 صوت و اصوات آمدنكه راجع به علت پديد -سينا  ابنمخارج الحروفبخش اول و دوم رسالة جاايندر

مورد مقايسه قرار   جديدعلمباسينا در اين مورد     هاي ابن  گفته  به طور مختصر    خواهد شد و    بررسي -ر است   گفتا
.خواهد گرفت

صوت.4-1-1
اشرساله1)51:1333خانلري،(سينا  ابن. سينا دربارة سبب پديد آمدن صوت است       رسالة ابن  نخستخشب

 ناگهاني است به تندي و نيـرو،  زدن موج ،گمان من بر آن است كه سبب قريب آواز      ”: كندرا با اين جمله آغاز مي     
“ .به هر سبب كه باشد

رسالةسينا خواهد آمد و منظور همان سينا نقل قول شد فقط شماره صفحه در كنار اسم ابن ابن هرجا كه از رسالةمقاله از اين به بعد در طول اين 1
. است1333لري در سال خان ترجمه شدة الحروفمخارج
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:نويسددر تعريف موج صوت مي) 15:1374(ثمره 
هـاي هـوا از     ارتعاش يعني حركـت مولكـول     . شودهاي هوا حاصل مي    صوت از ارتعاش مولكول    ياآوا

مـوج  فيزيكـي را اصـطالحاً   ةايـن پديـد  . ها به جـاي اوليـه   خود در مسير معين و بازگشت آن       جاي
.ناميممي

 شده و ايجاد ارتعاش هاي هوا همان انرژي است كه باعث حركت مولكول،سينا از تندي و نيرودر اينجا منظور ابن   
.نمايدمي
: دهد ادامه مي چنينآمدن موج صوتيراجع به علت پديد) 51 (سيناابن

 بلكه سبب اكثري آن است و ؛ كه آن سبب كلي آواز نيستبسااند  اينكه كوب را در آن شرط كردهو
 كوب سـبب     است نه سبب پيوسته به وجود آواز و دليل بر آنكه           بعيداگر نيز سبب كلي باشد سبب       

، و بيـان ايـن معنـي   آيدكوب كه كند باشد نيز پديد مي كه آواز از مقابل است اين ،كلي آواز نيست 
 كردن جسمي است به جسمي ديگر كه با آسيب آن مقاومـت كنـد و از تنـدي و              نزديكآنكه كوب   

و مقابـل آن دور كـردن جـسمي اسـت از             پسودني سخت حاصل شود    ،كردن نزديك حركتنيروي  
 به آن پساونده باشد و يكي به ديگري برنهاده، چنانكه ايـن دور كـردن، بـه سـبب             كه ديگر   جسمي
 يكي را از پسودن آن ديگر سـخت بكنـد و از ايـن كنـدن آوازي برآيـد كـه جـز آواز               حركت،تندي  

.  از كوفتن باشدبرخاسته
هـا بـه يكـديگر       و هرگـاه مولكـول     گردد رقت مولكولي ايجاد مي    ،ها به داليلي زياد شود    هرگاه فاصلة بين مولكول   

. هاي هوا نيز از همين خاصيت برخوردارند      مولكول. آيدوجود مي ه   تراكم مولكولي ب   ،نزديك شوند يا فشرده گردند    
شود، اين اليه باعث رانده شدن الية ديگر هاي هوا به جلو رانده ميبدين معني كه هنگامي كه يك اليه از مولكول

شـود و اگـر ايـن       گردد و به همين ترتيب اين عمل بارها تكـرار مـي           ه وضعيت اول بر مي    شود و خود ب   به جلو مي  
.)1374ثمره، (گرددر ثانيه باشد صدا توليد مي مرتبه د16ها بيش از جايي مولكولهجاب

 كـه   يك كردن جسمي بـه جـسم ديگـر اسـت          سينا از كوب، نزد   شود منظور ابن  طور كه مالحظه مي   همان
هـاي  ن دو جسم صورت گيرد و در نتيجة فشار هواي موجود بين اين دو و حركت سريع مولكول     برخوردي بين اي  

منظور وي از كند، جداكردن دو جسم به هم چـسبيده اسـت             .  يعني رقت و تراكم مولكولي، صدا توليد گردد        ،هوا
.شود شنيده ميها صداهاي هوا و حركت سريع آنكه در اين حالت نيز بر اثر ايجاد فشار بر روي مولكول

، مذكور آمده اسـت    را كه در متن عربي رسالة     » صوت «مةكل) 1333(در اينجا بايد اضافه كرد كه خانلري        
زبـانِ  و به   ه بخشي از آن راجع به موسيقي        ك-ي عالي دانشنامةسينا در رسالة  ابن. رجمه كرده است  ت» آواز«به  

 خانلري نيز برگرفته از همـين  شايد علت ترجمة. رده استستفاده ك ا“ صوت”به جاي   “ آواز” نيز از    -فارسي است   
. رساله باشد

:دارد توسط شنونده اظهار ميراجع به دريافت اين موج صوتي) 52 (سيناابندر ادامه 
 در كـه ي الرزانـد و پـي  رسد و آن را مـي  اين موج به هوايي كه در سوراخ گوش راكد است مي           آنگاه

.يابدرا در مي موج ،خ گسترده استسطح سورا
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: نويسددر اين باره مي) 2:1374 (1فراي
رسد در پردة گوش، در استخوان گوش مياني و در  ميشنونده كه امواج صوتي گفتار به گوش زماني

هاي عصبي ها منجر به ضرباناين لرزش . آورد پديد مي  هاييلرزشساختمان و مايعات گوش داخلي      
اينجا در مرحلة نهايي دريافت،     . كندراكز گفتاري مغز مربوط مي     با م  راشود كه گوش    در اعصابي مي  
وسيلة مغز گوينده طرح شـده اسـت، بازسـازي          ه   واحدهاي زباني را كه در ابتدا ب       تواليمغز شنونده   

.كندمي

 اصوات گفتار.4-1-2
اين بخش را با ) 53(وي .  پردازدآمدن اصوات گفتاري ميوم رسالة خود، به بررسي علت پديدسينا در بخش دابن

:كندز مياين مطلب آغا
آرندة آواز است و چگونگي تموج از جهت وابستگي و پيوسـتگي يـا شـكافتگي و    اما تموج خود پديد 

يري اسـت و دو صـفت   دو صفت نخستين موجب ز. آورد آن زيري و بمي پديد مي      يپراكندگي اجزا 
.دومي ماية بمي

: دهد بمي آهنگ صدا را اينگونه توضيح ميچگونگي پديد آمدن زير و) 78:1374(فراي
 به طوري كه    دهد؛ريان هوا افزايش سريعي رخ مي     وقتي كه تارهاي صوتي از هم جدا هستند، در ج         

وقتـي  . پيونـدد متر مكعب، تنها در دو هزارم ثانيه به وقـوع مـي   سانتي700افزايش از صفر تا حدود   
يان هوا، در مقايسه با حالت باز شدن به نسبتي       تارهاي صوتي شروع به بسته شدن مجدد كنند، جر        

 و در حالت صفر رسدزارم ثانيه دوباره به صفر ميكند و در بيش از سه هتر، شروع به كاهش مي آرام
3/8اين زمـان    . ماند تا دوباره شروع به ايجاد يك دور جديد كند         تا بيش از سه هزارم ثانيه باقي مي       

زير و بمي آهنگ حنجره با تواتر .  هرتز خواهد داشت120واتري برابر هزارم ثانيه است كه بنابراين ت 
تغيير در تواتر به    . گرددشوند، تعيين مي  هايي كه با باز و بسته شدن تارهاي صوتي توليد مي          ضربان

.معناي تغيير در زماني است كه يك دور در آن كامل شده است كه شامل فاز بسته و فاز باز است

يـر و بمـي را      ز) 50:1376(نجفـي   . آورنـد هاي هوا صوت را به وجود مـي       ه شد ارتعاش مولكول   طور كه گفت  همان
هرچه ارتعاشـات بيـشتر باشـد       . ارتفاع يا زير و بمي يعني تعداد ارتعاشات در واحد زمان          ”: دهدچنين توضيح مي  

“.شودتر ميصوت زيرتر و هرچه كمتر باشد صوت بم
 همـان تعـدد     ،شـود  تموج كه موجـب زيـري صـدا مـي          ته بودن اجزاي  نا از وابسته و پيوس    سيمنظور ابن 
توانـد   مـي  ،آن و منظور از شـكافتگي و پراكنـدگي          كننداست كه صوت زير را توليد مي      هاي هو ارتعاشات مولكول 

در شكافتگي و پراكندگي، امواج از همـديگر فاصـله          . آوردوجود مي ه  كمتر شدن ارتعاشات باشد كه صوت بم را ب        
در وابـستگي و پيوسـتگي،   . آيد و صدا بم استدر اين صورت تواتر پايين مي. ها شكاف وجود دارد بين آن  دارند و 

.آيد و صدا زير استعكس اين پيش مي

1 Fray
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هـا و  هـايي كـه در گـذرگاه خـود از محـبس     تيئـ موج از جهت ه”: دهدگونه ادامه مياين) 53(سينا  ابن
كـه امـروزه در     ، همان صوت گفتاري است      سينا از حرف   منظور ابن  “.آورد حرف را به وجود مي     پذيردميها  مخرج

دادن گويند كه براي نشانتاري ميم نوشو واژة حرف را به آن دسته از عاليگويند  مي"آوا"متون آواشناسي به آن 
 گفتـاري   براي توصـيف اصـوات  ، اما در متون قديم رسم بر اين بود كه از حرف          شوند؛آواها در نوشتار استفاده مي    

. ندده كناستفا
ايـن سـه محفظـه    . معروفنـد “ اييهاي ما فوق چاكنـ حفره”سه محفظه در باالي حنجره قرار دارد كه به       

غييرپـذيري  هـا از خاصـيت ت  ايـن حفـره  . باشـند مـي “ حفـرة دهـاني  ”و “ حفرة خيـشومي  ”،  “حفرة حلقي  ”شامل
كنند، تغييرات در ها بر سر راه عبور هوا ايجاد ميين حفره بنابراين عالوه بر موانعي كه ابرخوردارند؛اي العادهخارق

.)1364يارمحمدي،  (مهمي در توليد آواهاي متفاوت استها عامل بسيار شكل و حجم آن
هـا در   بعـضي از حـرف    ”: نويـسد مي و دهد را شرح مي   گفتار سپس چگونگي ايجاد اصوات      )53 (سيناابن

“ .و رها كردن ناگهاني آن است- موجب آوازهواييا -س تام آوازها از حبآمدن آنحقيقت مفردند و پديد
هـا   انـسدادي  راجع به ) 122:1364 (يارمحمدي. ستها، يادآور تعريف انسدادي   هاي مفرد سينا از حرف  تعريف ابن 

: دهدچنين توضيح مي
فتار با حـبس تـام   اي از اندام گها هوا در نقطه به هنگام توليد آنكههايي هستند  ها صامت انسدادي

ي با انفجار مخـصوصي رهـا        پس از اندك مدت    )در حاالتي معين  ( حسب معمول    برشود و   مواجه مي 
.شودمي

 و ميمباء، تاء، جيم، دال، ضاد از جهتي، طاء، قاف، كاف، الم، :  مفرد عبارتند ازهايحرف”: گويدمي) 53(سينا ابن
. “نون نيز از جهتي
 انسدادي  در عربيرا /k/ ك، /q/ ق ،/tu/ ط ،/du/ ض ، /d/ د ، /t/ت، /b/بآواهاي) 1364 (يارمحمدي

 يعني براي توليد اين     ؛است)سايشي–يعني انسدادي (انسايشي/dž/ ج دارد كه آواي   مي اظهاركند و   معرفي مي 
     م و براي توليد آوايكردن ناگهاني نيست  ا رها آوا حبس تام وجود دارد ام /m/ ن ،/n/ لو/l/ حفره دهان بـه  در 

 نوك زبان با چسبيدن  /l/ند و در توليد ل      هاي خيشومي هست  انسدادي /n/و ن    /m/ م   . وجود دارد  انسداداي  گونه
 گرفتگي مذكور  زيرا را انسدادي دانست؛/l/توان توليد ل ا در كل نمي ام؛آوردوجود ميه  باال نوعي انسداد ب به لثة 

سينا آواهاي انسدادي يـا   پس ابن.تواند به راحتي از دو طرف دهان خارج شود هوا ميگردد ومانع خروج هوا نمي  
.بندي كرده استهاي مفرد طبقه گروهي به نام حرفدراي انسدادي را به گونه

 از  وو بعـضي ديگـر مركبنـد        ”: دهداي ديگر از آواها چنين ادامه مي       در معرفي دسته   )53 (سيناابنسپس
“.شودشوند كه تام نيستند، بلكه هوا پياپي رها كرده مي ميهايي حاصلحبس

هـايي  غيـر از آن   -ا  آواهسينا بقية   ابن. شودانسدادي مي واهاي امتدادي و غير    مربوط به آ   ،بندي تقسيم اين
.دهدكردن با هم روي مي حبس و رهاهاآنداند و عقيده دارد كه در همه را مركب مي-ذكر شد كه 
: دهدچنين ادامه ميمفرد در توصيف آواهاي ) 54 (سيناابن
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ه فاصـل ميـان     شان در آني است كـ     ث دارند كه وجود و حدو     اشتراكهاي مفرد در اين امر       حرف اين
 از آن رو كه در زمان حبس تام ممكن نيـست كـه آوازي پديـد        است؛كردن  زمان حبس و زمان رها    

ـ  ؛ حال به سبب حبس ساكن است       در اين  شود و هوا   حادث مي  هوا زيرا كه آواز از      ؛آيد ا در زمـان     ام
 زيرا كه امتدادي ندارند و با زايل شدن حبس ؛شوندها شنيده نمييك از اين حرفهيچكردن نيز رها

.آيند و بس ميپديد
:نويسدامتدادي و غير انسدادي ميدر توصيف آواهاي مركب يا ) 54 (وي

هنگـام شـوند و  ند كه اندك زمـاني كـشيده مـي        همه در اين امر مشترك    ) هامركب( ديگر   هايحرف
 دو بـا هـم روي   هـر كردن زماني امتداد دارند كه حبس و رهـا پس در . گردندكردن تام نابود مي   رها
.دهدمي

دهـد و  هـا نـسبت مـي    اختالف آواهاي هر يك از ايـن دو گـروه را بـه محـل توليـد آن                  سپس)54-55 (سيناابن
: نويسدمي

دهد و اين اجرام گـاهي   كردن در اجرام مختلف روي مي      رهاست كه حبس و      اين اختالف آن ا    علت
 و گاهي حبس در خود رطوبت است        ترتر و زماني نمناك    خشك گاهيتر،  تر است و گاهي سخت    نرم

 از جـدا شـدن و     و تركيدن اين حباب يا در جاي خود است يا پس          تركدميكند و سپس    كه باد مي  
 و هواي محبوس گاهي بيشتر و ترتر است و گاه كوچكگاه بزرگكننده   حبس عضوهاي و   كشيدگي

تر  و حبس گاهي سخت     گاه گرد و گاه پهن و باريك       دتر،تر و گاه گشا    و مخرج گاه تنگ    كمترگاهي  
.تركردن گاهي به شتاب و گاهي آرامتر و فشار پس از رها گاه سستو
 بسته به اينكه مانع يا كهاست  ... ند لب، زبان، كام وار مانسينا، اعضاي گفت ابنة در گفت»اجرام مختلف«ازمنظور

.  مختلفي توليد خواهد شدآواهاي اتفاق بيفتد يك از اين اعضاتنگ شدن راه هوا در كدام
براي . ند نرم و يا سخت باشند     تواناي باشند يا غضروفي و استخواني، مي       ماهيچه ،بسته به اينكه اين اعضاي گفتار     

ها نيز نـرم هـستند؛ امـا كـام جـزء            لب؛ پس جزء اعضاي نرم است؛        درست شده است   اماً از ماهيچه  مثال زبان تم  
.  سخت است زيرا استخواني استاعضاي

 مثـال در توليـد      بـراي كـه   -) قسمت پوسـتي  (ها  هاي مختلف توليد، قسمت بيروني لب     در ميان جايگاه  
قـسمت  (ها  قسمت دروني لب  . ترند معرض هوا از بقيه خشك     به علت قرار گرفتن در    - نقش دارد    /m/همخوان م   

–شح بزاق به علت تر-هاي توليد مانند بقية جايگاهاز قسمت بيروني جدا شده، Transitionalدر ناحية ) مخاطي
تـام در   ند كه باعث ايجاد حبس تـام يـا غير          گفتار هست  كننده همان اعضاي  منظور از عضوهاي حبس   . اندمرطوب
 اين حبس در جاهاي مختلـف دهـان و حلـق،    ،طور كه در بخش آواشناسي خواهيم ديد    همان. شوندا مي توليد آو 

هـا   حبس تام در لـب /b/عنوان مثال براي توليد ب ه ب. افتدبسته به اينكه چه آوايي بخواهد توليد شود، اتفاق مي 
 بـاال كـه    فقط نوك زبان بـه لثـة  /l/د ل  اما براي تولي ؛افتدكه جايگاهي نرم و بزرگ است به طور كامل اتفاق مي          

 پـس بـزرگ و كوچـك بـودن عـضوهاي            .رودچسبد و نوك زبان جايگاهي كوچك به شـمار مـي          سخت است مي  
.كند بستگي به محيطي دارد كه آن عضو در دستگاه گفتار اشغال مي،كنندهحبس
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اينكـه  (يزان حـبس   به م،كننده جمع شده تا صدا را توليد كند   حجم هوايي كه در پشت اين عضو حبس       
طور كـه عنـوان     همان.  همان جايگاه توليد است    ،منظور از مخرج  . و مدت حبس بستگي دارد    ) تامتام باشد يا غير   

 مثال آواهايي رايب.  شكل آن عضو متفاوت است،شد بسته به اينكه توليد آوا در كجاي دستگاه گفتار اتفاق بيفتد          
تري نسبت به برخي از آواهايي دارند كه دهان جايگـاه توليـد   جايگاه تنگ،باشدها چاكناي مي كه محل توليد آن   

. شوندها پهن و باريك مي لب/i/اي شوند و در توليد واكة ها گرد مي لب/o/ اُ در توليد واكة. هاستآن
. تام بودن آن در توليد آواهاي مختلف، متفاوت اسـت تر بودن حبس، بسته به تام يا غيرتر و سستسخت

هـا   زيرا كامل و تام است اما در توليد آواهاي ديگر مثـل سايـشي       تر است؛ واهاي انسدادي حبس سخت   در توليد آ  
 زيـرا   ؛تر است شدن هوا نيز با شتاب     رها ، و آنجايي كه حبس سخت است      ست چون كامل ني   ؛تر است حبس سست 

 امـا جـايي كـه حـبس         شـود؛  مـي   با قدرت و شتاب زياد رهـا        هواي جمع شده   ،ناگهاني است و با بازشدن حبس     
.  زيرا در طول حبس نيز محلي براي عبور داشته است؛گيردتر صورت ميتر است عبور هوا نيز آرامسست

اه و نحوة توليد    پردازد و جايگ   خود به توصيف آواهاي مختلف مي      سينا در بخش چهارم و پنجم رسالة      ناب
.)مقالهبخش آواشناسي همين . ك.  اطالع بيشتر ربراي(دهد تر مورد بررسي قرار ميمفصلآواها را 

 آناتومي.4-2
به همان اندازه كه نقش شعر و مينياتور ايران در تاريخ دنياي ادبيات و هنر بسيار با اهميت است، ايـران                 

انـشمند  دهاي محدود علـم در گذشـته، هـر          مينهدليل ز ه  ب. كندايفا مي ريخ دنياي پزشكي نيز نقش مهمي       در تا 
سـينا، پزشـك    ها و دانشمندان از قبيل ابن     ترين فيلسوف  بنابراين بسياري از معروف    دانست؛ چند علم را مي    اغلب

پيشرفت پزشكي نظري و كاربردي در ايران در قرن چهارم آغاز شد و ايران به مركز بسيار مهمي در هر . هم بودند
.)1998ام، آناتومي، بي ن: فرهنگ اسالمي و هنر پزشكي(دو رشته تبديل گشت

عنوان راهـي كـه حكمـت و تـدبير خداونـد را نـشان               ه   آناتومي عمدتاً ب   ري از دانشمندان اسالمي به مطالعة     بسيا
هاي پزشكي بـسياري     نوشته ا ام لي در دين اسالم داراي اشكال بود؛      اين كار به صورت عم    . ، عالقه داشتند  دهدمي

.)همان(شكافي از آن دوران وجود داردبد كالدر زمينة
هـاي  در ديگر دانشگاه  . شدها تدريس مي  اسكلتها و مطالعه دربارة     يمونوسيلة تشريح م  ه  در بغداد علم آناتومي ب    

.)تاسيد، بي(شد تصاوير تدريس ميپزشكي، آناتومي از طريق كنفرانس و 

آن با آناتومي در علم جديدسينا و مقايسة بان از ديدگاه ابن آناتومي حنجره و ز.4-2-1
هـا و  وي غـضروف . پـردازد سينا در بخش سوم رسالة خود به بررسي سـاختمان حنجـره و زبـان مـي        ابن

در اين . كندوظايف و جاي هر كدام را بيان مي    ،  هاي زبان را معرفي كرده    هاي حنجره و همچنين ماهيچه    ماهيچه
.رفتاتومي انجام خواهد گسينا و متون جديد آن ابنهايديدگاهاي بين فصل مقايسه
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هاي حنجره غضروف.4-2-1-1
“ .حنجره از سه غضروف مركب اسـت      ”: كنداش را با اين جمله آغاز مي      اين بخش از رساله   ) 56(سينا  ابن
ـ   در صورتي  هـا و   ماهيچـه ةوسـيل ه كه حنجره از تعداد نه عدد غضروف كوچك و بزرگ تشكيل شده اسـت كـه ب

سـينا فقـط سـه      شـود ابـن   طور كه مالحظه مي    بنابراين همان  ؛)1378مصباح،  (شوند  ه هم متصل مي   هايي ب رباط
. دهدها را توضيح ميغضروف از اين نه غضروف حنجره را تشخيص داده است و اسامي و كار آن

:نويسدمي) 56(سينا ابن
 زيـر چانـه بـه لمـس دريافتـه      يكي در جلو قرار گرفته و در كساني كه بسيار الغرند باالي گـردن و    

اي است كه تحدب آن به سوي بيرون و پيش است و گـودي آن بـه   شكل آن مانند كاسه    و   شودمي
.نامندمي» ترسي«و » درقي«سوي درون و پشت و آن را غضروف 

غضروف درقي؛ غضروف ترسي، تيروئيد، غـضروفي از  ":نويسددر توصيف غضروف درقي مي   ) 9345:1373(دهخدا  
 نيز غضروف درقـي     ذخيرة خوارزمشاهي  در   ".توان دريافت ان مي هاي حنجره كه به لمس در زير زنخد       غضروف

. وضيح داده شده استبه همين صورت ت
:نويسد اين مورد ميدر) 187:1378(مصباح 

 زاويـه داري اسـت كـه برجـستگي          بزرگترين غضروف حنجره بوده و به صورت سپر       1غضروف درقي 
يين بـا غـضروف انگـشتري و در بـاال بـا             اين غضروف در پا   .  آن در زير پوست قابل لمس است       ةزاوي

.گردد به استخوان المي متصل مياي پردهةضروف برگي شكل مفصل شده، به وسيلغ
سـينا  ابـن اي كه   ا توصيف تحدب آن به گونه      ام ؛اي شكل باشد  تواند كامالً كاسه  بنابر توضيح باال اين غضروف نمي     

غضروف و حتي قابل لمس بودن آن را درسـت تـشخيص            حدي شكل   سينا جا و تا   ابن.  است كند صحيح ذكر مي 
. داده بوده است

:كندوف بعدي را چنين توصيف ميغضر) 56(سينا ابن
 درقي است و از چپ و راست با بندهايي به درقـي    ة آن مقابل روي   ةت آن است، روي   غضروف دوم پش  

.خوانندمي» نامبي«ست و آن را پيوسته و از جهت باال از آن جدا
نگشتري است كه    به صورت ا   ،گونه كه از اسم آن پيداست     همان.  است 2همان غضروف انگشتري  » نامبي «غضروف

اين غـضروف در پـايين بـه    . رندبر روي آن دو غضروف مخروطي شكل قرار دا.  قرار گرفته استنگين آن در عقب   
امل سينا به صورت ك   ابن را   فرسد كه اين غضرو   به نظر مي  ). 1378مصباح،  (شود  اي به ناي وصل مي     پرده ةوسيل

ناميـده  » نـام بـي «شايد به همين دليل     . مانند بودن آن مورد توجه قرار نگرفته است        چنانكه حلقه  كرده؛توصيف ن 
دهخـدا،  (معرفي شـده اسـت      » ال اسم له  « نيز اين غضروف     بحرالجواهر و   ذخيرة خوارزمشاهي در  . شده است 

1 thyroid
2 cricoid
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 زيرا دو مفصل متحرك بين اين است؛به درقي پيوسته صحيح ) صلفم(اينكه گفته شده است با بندهايي ). 1373
.)1995، ويليامز و ديگران(دو غضروف وجود دارد 

: نويسدراجع به غضروف سوم، مي)56(سينا ابن
نـام  ست و به غضروف بياي است كه بر آن دو واژگون شده و از درقي جدا        هغضروف سوم مانند كاس   

رود نام باال ميآيد و از غضروف بيبسته است كه از دو زائده به وجود مياز پشت با مفصلي دواليي وا
. خوانندمي» طرجهالي«و » مكبي«گيرد و اين را و در دو سوراخ آن جاي مي

:نويسد ميذخيرة خوارزمشاهيدر توصيف طرجهالي از ) 13593:1373(دهخدا 
ن مكبه نهاده تا طعام بر پشت او بگذرد و      غضروف طرجهالي يا مكبي بر سر درقي و ال اسم له چو           ... 

زدن و آواز دادن است انـدر پـيش نهـاده اسـت و              شود از بهر آنكه حلقوم كه راه دم       به راه طعام فرو     
مري كه راه طعام و شراب است اندر پيش او نهاده است و طعام و شراب را بـر پـشت مكبـي ببايـد              

...گذشت تا به مري فرو رود 
مكبـي يـا طرجهـالي، غـضروف        تـوان نتيجـه گرفـت كـه غـضروف           شود از اين بند مي    ه مي طور كه مالحظ  همان
.كنندنيز غضروف مكبي را اپيگلوت معرفي مي) 1369(و محمدي ) 1371(معين . باشدمي1شكلبرگي

 غـضروف  ة بين دو صـفح ةآن در پايين در زاوي كه دسته استرگي شكل به شكل راكت تنيس    غضروف ب 
. شـود هاي مخاطي به آن وصل مي چينة زبان قرار دارد و به وسيل  ة آن در باال در مقابل ريش      سمت پهن درقي و ق  

اين ايـن   بنـابر ؛)1378مـصباح،   (پوشاند تا غذا وارد آن نـشود       مي قسمت پهن غضروف هنگام بلع روي حنجره را       
.شكل است بلكه برگي،شكل باشدايتواند كاسهغضروف نمي

شـود  مربوط مـي  2هاي مخروطي شكل  مده است به غضروف    تعريفي كه از اين غضروف آ      ،اما در تشريح ميرزا علي    
هاي بر واژه  عالوه   arytenoid واژه   ةدر ترجم ) 1373(هوشمند ويژه   ،  در فرهنگ پزشكي دورلند   ). 1373دهخدا،  (

.  طرجهالي را نيز بيان كرده استةهرمي يا مخروطي، واژ
 غضروف  ةتارهاي صوتي در جلو به زاوي     . رندگين غضروف انگشتري قرار دا    دو غضروف مخروطي از قاعده بر روي ن       

.)1378مصباح،  (ها اتصال دارندعقب به اين غضروفدرقي و در 
ها را به سينا آنياد كرده است و ابن    » هاي فنجاني غضروف«از اين دو غضروف با نام       ) 1364(يارمحمدي  

علت تمام اين  . ر متون جديد آناتومي به مخروطي شكل معروفند        تشبيه كرده است و د     )به معني قدح  (» القصعه«
. استن دو غضروف ها شكل اينامگذاري

اي بـسيار  بودن اين غضروف توجهي نكرده است كه البته نكتهسينا به جفتكر شد كه ظاهراً ابن    بايد متذ 
ردن تارهـاي صـوتي در توليـد        كه همان باز و بسته كـ      (مهم در امر توضيح نقشي است كه اين دو بر عهده دارند             

سـينا از غـضروف طرجهـالي،    توان مشخص كـرد كـه منظـور ابـن     طور قطع نمي  ه  بالبته. )صداهاي مختلف است  

1 epiglottis 
2 arytenoid
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مربـوط  هـا  هاي وي را به هر دو آنتوان توصيفشكل؛ زيرا مي هاي مخروطي غضروف برگي شكل است يا غضروف     
توان به احتمال بيشتر غـضروف برگـي    اين قضيه نگاه شود مي     نگارنده اگر از ديدگاه آناتومي به      ةبه عقيد . ساخت

طرجهـالي بايـد   -طـور كـه در بخـش بعـد خـواهيم ديـد       همـان -ا از ديد آواشناسـي     ام ؛شكل را جايگزين كرد   
نيز معادل طرجهالي را اريتنوئيد معرفـي كـرده   ) 1358(طور كه سپنتا     همان ؛هاي مخروطي شكل باشند   غضروف

. است
 در  2 و شـاخي   1هـاي ميخـي   ف زوج ديگر به نام غضروف     هايي كه در باال معرفي شدند، دو غضرو       غضروفعالوه بر   

مـصباح،  (سـينا نـشده اسـت      ابـن  الحـروف مخارجها در متن رسالة     اي به آن  حنجره وجود دارند كه اصالً اشاره     
1378(.

هاي حنجره ماهيچه.4-2-1-2
: نويـسد مـي ) 57(وي . كنـد هاي حنجره را معرفي مي ماهيچه بسياري از،سينا در اين بخش از رساله ابن

كشند و بعـضي ديگـر كـه    پيوندند و آن را بدين ميهايي هست كه نامي ندارند و طرجهالي را به درقي مي    عضله”
“ .كشندكنند و آن را واپس ميطرجهالي را از درقي دور مي

اهيچه، ماهيچة تيرو اپي    ي شكل باشد، پس اين م     سينا از طرجهالي، غضروف برگ    در اينجا اگر منظور ابن    
 كه موجب لو و به طرف غضروف درقي است است كه موجب كشيدن غضروف برگي شكل به سمت ج3گالتيكوس

كنند و عمل ميبرعكس فوق 5اري اپي گالتيكوسو4هاي اريتنوئيد موربماهيچه. شود مدخل حنجره بازشودمي
.)1995، يگرانويليامز و د(بندندحنجره را مي

هـايي  پيوندند و عـضله نام را به درقي ميهايي كه غضروف بيهمچنين عضله”: دهدچنين ادامه مي  ) 57(سينا  ناب
شود و   موجب نزديك شدن غضروف انگشتري به درقي مي        6ماهيچه كريكوتيروئيد “ .كنندكه اين را از آن دور مي      

.)1995، ويليامز و ديگران(نمايدميدو غضروف را از هم دور شل شدن اين ماهيچه اين 

 زبان .4-2-1-3
زبـان . كردن شركت دارد  دادن و صحبت  مل بلعيدن، جويدن، قورت   اي است كه در ع    زبان عضوي ماهيچه  

ها  كه فيبرهاي اين ماهيچه   است7هاي دروني زبان  اصلي زبان ماهيچه  ساختمان  . عضو اصلي تكلم و چشايي است     
هـاي  اي به اين ماهيچه   سينا هيچ اشاره  در رسالة ابن  ). 1378مصباح،  (طولي قرار دارند    در جهت عمودي، افقي و      

. ها نداشته استسينا اطالعي راجع به وجود آنظاهراً ابن. دروني نشده است

1 cuneiform
2 corniculate
3 thyro-epiglotticus
4 oblique arytenoid
5 ary-epiglotticus
6 cricothyroid
7 intrinsic
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 در زبان وجود دارند كه از يك طرف به زبان و از طرف ديگـر               1هاي بيروني ري نيز به نام ماهيچه    هاي ديگ ماهيچه
.)1378مصباح، (چسبندهاي اطراف ميستخوانابه 
شـوند و بيـشتر وظيفـة        ناميده مي  3زباني_ايآيند نيزه  به طرفين زبان مي    2 استايلوئيد ةدهايي كه از زاي   يچهماه
ـ            باست كه زبان را به بـاال و عقـب           ها اين   آن verticalهـاي   رشـته ةوسـيل ه كـشند و پهـن شـدن زبـان بيـشتر ب

.)1995، ويليامز و ديگران(گيردبان انجام ميني زهاي دروماهيچه
: نويسدمعرفي اين دو ماهيچه ميدر) 59(سينا ابن

دهـد، از آن جملـه دو       را حركت مي  ا زبان، بنابر آنچه تحقيق شده است هشت عضله است كه آن           ام
يند و آست ميهاهاي تير شكلي كه در چپ و راست نزديك گوشعضلة پهن كننده است كه از زائده

. كنندپيوندند و چون در هم كشيده شوند زبان را پهن ميبه دو سوي زبان مي
 است و اين دو ماهيچه بيشتر هاي دروني  بيشتر با ماهيچه   ،طور كه توضيح داده شد وظيفة پهن كردن زبان        همان
. بردن زبان را بر عهده دارند باال و عقبةوظيف

:دهدچنين ادامه مي) 59(سينا ناب
گذرند و چون درهـم كـشيده    آيند و به وسط زبان مي     ديگر دو عضله كه از باالي استخوان المي مي        

.شودرود و كشيده و دراز ميا ميهكشند و زبان به دنبال آنشوند همة زبان را به جلو مي
.)1995، ويليامز و ديگران(ندرا كه زبان را به جلو مي است4زباني- فكيةاين ماهيچه همان ماهيچ

: نويسدمي) 59(سينا در آخر اين بخش ابن
 و  گذرنـد كننده مي هاي پهن آيند و از ميان عضله     مي ديگر دو عضله كه از كنارة پايين اين استخوان        

ديگر دو عضله كه زير اين دو قرار گرفتـه و چـون      . شودهاي مورب زبان حاصل مي    از اين دو حركت   
هـاي   كار همان عضله   ،ال و درون  كردن زبان به با    كج  اما ؛رددگ كشيده شوند زبان گسترده مي     در هم 

.كننده استكننده و كجپهن

اي كه زبان را به درون و باال به طرف سقف  و ماهيچه است5زباني-كشد المياي كه زبان را به پايين ميماهيچه
، ويليـامز و ديگـران  (اسـت Superior Longitudinalهاي دروني زبان بـه نـام  برد يكي ديگر از ماهيچهدهان مي

1995(.

1 extrinsic 
2 styloid 
3 styloglossus
4 genioglossus 
5 hyoglossus
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 آواشناسي.4-3
سينا آواهاي مختلف زبان عربـي و       ابن.  است ه مربوط به مبحث آواشناسي    بخش چهارم و پنجم اين رسال     

مـورد بررسـي قـرار    - فارسي را كه در عربي وجود نداشـته  از جمله-هاي ديگر  همچنين آواهاي موجود در زبان    
 بسيار دقيق و مطابق با  توضيحات ويآور، از اين جهت كهحيرت. آور توصيف كرده است   حيرت اي به گونه  داده و 

. جديد استد در علم آواشناسيتوصيفات موجو

هاهمخوان.4-3-1
در دهـان خـود   سينا در زمان خود براي يافتن محل و چگونگي توليـد آواهـاي گونـاگون زبـان، از آب           ابن

و62(وي . شده اسـت ها مطلع ميتغيير محل آب و حس المسه، از مخارج صحيح آن و با  كرده است استفاده مي 
: نويسددر اين باره چنين مي) 63

،ر آن براندرا به ناي گلو نزديك كند و سپس هوا را داگر كسي آبي در دهان بگيرد و بكوشد كه آن    
 بلكـه   واند راست بـاال بيايـد      و اگر آب را اندكي جلو بياورد چنانكه هوا نت          شودصوت عين شنيده مي   

 و شـود ، پس خاء و سپس غين شنيده مي و در راندن آب به هوا تكيه كند نخست حاء    منعطف شود 
. رطوبت در غين بيش از خاء است

: داردچنين عنوان مي) 20:1358(سپنتا
عة ايكـس  ها از دستگاه فيلمبرداري اشـ     ها و مخرج آن   امروز بيشتر براي تعيين دقيق محل اداي واج       

كنند كه حركات آن به وضـوح        روي زبان را با باريوم آغشته مي       ،هنگام آزمايش ه  ب. شوداستفاده مي 
هاي هاي اندامشود هر صوتي با كدام يك از محلمشاهده شود و به هنگام اجراي گفتار مالحظه مي      

. شودگفتاري ساخته مي
 ابتكاري و در ضمن مشكل بـوده        يگاه توليد آواها بسيار   سينا در تشخيص جا   رسد كه روش ابن   طور به نظر مي   اين

اش نيز اظهار داشـته كـه       طور كه در بخش ششم رساله     و آن -دان نيز بوده    ا از آنجا كه وي يك موسيقي       ام ؛است
اي نزديـك بـه علـم امـروز         با اين روش به گونه    -كرده است وات گفتار را توليد مي    چگونه با وسايل مكانيكي، اص    

. ه توصيف جايگاه و نحوة توليد آواهاي گوناگون زبان شده استموفق ب
وي از . بنـدي در نظـر گرفتـه اسـت    ها، ويژگي جايگاه توليد را بـراي طبقـه        سينا در توصيف همخوان   ابن

شروع كرده و اين مطلب را با توصيف آواهايي به پايان ) مثل چاكناي(تر است آواهايي كه جايگاه توليدشان دروني
در اين روش توصيف، نحوة توليد دخالتي نداشته ). مثل لب و لثه(تر است ها بيرونياند كه جايگاه توليد آنرسمي

. است
ا ظاهراً از وجود تارهاي  ام؛كندسينا به جايگاه و چگونگي توليد آن اشاره مي        در توصيف هر همخوان، ابن    

: نويـسد مـي ) 447:1370( ايـن مـورد يارمحمـدي     در. اطـالع بـوده اسـت     ها در توليد آواها بـي     صوتي و نقش آن   
از كـار   ) 1968(ان  اند ولي بنابر گفته سـمع     تجويددانان به نقش هواي بازدم در توليد اصوات كامالً آگاهي داشته          ”
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دار، لرزش تارهاي صوتي را در لرزش زبان   سينا در توصيف اغلب آواهاي واك     ابن“ .انداطالع بوده تارهاي صوتي بي  
 غـضروف طرجهـالي،     تواند دليلي باشد بر اينكه منظور وي از       اين نكته مي  . كرده و عنوان داشته است    احساس مي 

 بايـد بـه    ،ها مطلع بوده  هاي مخروطي شكل و عملكرد آن      زيرا اگر وي از غضروف     ؛شكل است همان غضروف برگي  
اش توضـيحاتي   ايي از متن رساله   طور كه ديديم در جاه    ا همان  ام ؛كرده است اي مي ي صوتي نيز اشاره   وجود تارها 

در توصـيف  ) 60( مثـال وي  بـراي . ه اين غضروف به يقين تبـديل شـود      گذارد شك ما راجع ب    وجود دارد كه نمي   
شود و گذرگاه هوا باز هاي مخرج حاصل ميدر اينجا حبس تام نيست بلكه از كناره... ”: نويسد مي/h/همخوان هـ 

.  اشاره مستقيم به تارهاي صوتي باشدتواندو اين خود مي“ ...ماند مي
ها نشده است و فقط در توصيف ل هاي مختلف آنگونهاي به واجسينا در توصيف آواها اشاره ابنةدر رسال

/l/    و ر /r/  هـاي ديگـر اسـتفاده      عنوان واج جداگانه در زبـان     ه  ها ب گونه كه در آن زمان نيز تعدادي از آن         چند واج
. انده شده توضيح داد،شدندمي

ها واكه.4-3-2
: نويسدها ميدر توصيف واكه) 72(سينا ابن

هاي كبري و صغري از اينكه هوا بـه روانـي و            پندارم كه الف  ا مي  ام ؛ها بر من دشوار است    امر مصوت 
وتكية سستي ها كردن لباحمت و تنگ  آيند و اداي دو واو با اندك مز       مزاحمت رها شود پديد مي    بي

هـر مـصوت كوتـاهي در       . شـود  و در دو ياء اندكي بـر لـب پـايين تكيـه مـي               ل لب باال است   بر دنبا 
. شود و هر بلندي در دو چندان آنترين زمان واقع ميكوچك

:داردها عنوان ميبندي واكهبقهسه مالك براي ط)85:1374(زندي 
بسته يا باز ): ارتفاع زبان( فاصلة زبان از سقف دهان -1
پيشين يا مياني يا پسين : ز زبان كه در توليد مصوت مورد نظر نقش دارد بخشي ا-2
گرد يا گسترده : ها شكل لب-3

با توجه به اين ويژگـي،  . كندهاي زبان عربي به نام كشش معرفي مي ويژگي ديگري را در نظام واكه      ،در ادامه وي
: يسدنودر اين مورد مي) 23:1358(سپنتا . شوندها به دو دسته كشيده و كوتاه تقسيم ميواكه

رسيم هاي كوتاه و بلند به اين نتيجه مي     زمان كشش و امتداد مصوت    طبق آمارگيري، ميانگين مدت   
هاي بلند كشش دارند، يعني سـه مـصوت كوتـاه بـه طـور        هاي كوتاه تقريباً نصف مصوت    كه مصوت 
انيـه از امتـداد برخـوردار       ث ميلـي    660طور متوسـط    ه   ميلي ثانيه و سه مصوت بلند ب       330متوسط  
.هستند

نگار صـوتي صـورت   ن عربي با دستگاه كيموگراف و طيفهاي زباگيري امتداد واكه اين آمارگيري به هنگام اندازه   
. گرفته است
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) 1374(زنـدي  . اسـت  /a/و الف صـغري، واكـه كوتـاه اَ     /ā/سينا از الف كبري، واكه كشيده آ        در اينجا منظور ابن   
با اين سه مشخـصه،  . كندگسترده بيان مي-مياني–باز: ه را بر اساس سه مالك مذكور   اين دو واك   ويژگي توليد 

سـينا در ايـن مـورد    ابـن . كنـد هنگام توليد اين دو واكه، جريان هوا به راحتي از گذرگاه بين زبان و كام عبور مي       
. ستاشود كه كامالً صحيح ها ميمزاحمت رگويد كه هوا به رواني و بيمي

در توليد اين دو واكه چون فاصلة       . استگرد  -پسين–بسته /o/ و كوتاه اُ     /ū/ويژگي توليد واكه بلند او      
سينا ناميم و اين همان اندك مزاحمتي در عبور هواست كه ابنها را بسته ميزبان تا كام، كم است بدين جهت آن

اي كه  و آن تكيهكندها بيان ميكردن لبو با عنوان تنگين دوي ويژگي گردي را در توليد ا. كندبه آن اشاره مي
 زبـان بـه طـرف عقـب،     شـدن قـسمت جلـويي   دليل باال رفتن عقب زبان و كشيدههنگام توليد به لب باالست به     

.)1374زندي، (شوداحساس مي
 زبـان و كـام   در اينجا چـون فاصـلة  . گسترده است-پيشين– بسته /I/ و كوتاه اِ     /Ī/ بلند اي    ةتوليد واك 

رود، در  دارند و قسمت پيشين زبان به طرف بخش آغـازين كـام بـاال مـي               ها شكل گسترده  بسيار كم است و لب    
.)1374زندي، (شودساس مي اندكي بر لب پايين احةسينا، تكي ابنة واكه بر طبق گفتتوليد اين دو

:دننويسهاي عربي ميدر مورد واكه) 469:1370 ( و دهقانيارمحمدي
كه بـا او و اي فارسـي        (بايد توجه كرد كه شش مصوت كوتاه و بلند عربي به جز دو مصوت او و اي                  

.هاي فارسي كامالً فرق دارندصوتبا م) مشابهت دارند

به بـسياري   ها را دشوار دانسته است،    واكهسينا توصيف   شود، علي رغم اينكه ابن    طور كه مالحظه مي   همان
هـاي  ها انجام داده و تـشخيص واكـه  بندي صحيحي براي آن  ها اشاره كرده است و دسته     كهد وا هاي تولي از ويژگي 

يارمحمـدي  .  را كـامالً صـحيح عنـوان داشـته اسـت     ) اسـت كـه دو برابـر  (كوتاه از بلند و حتي ميزان اين تمـايز      
سينا را يكي از ابن شايد بتوان توصيف ،از بين توصيفات تجويددانان متقدم  ”: بر اين عقيده است كه    ) 470:1370(

“ .شمار آورده  ب،ها تا حدي رعايت شده استها و مصوتتوصيفات خوب كه در آن تمايز بين صامت

گيري نتيجه.5
 آواشناسي است و توجه به      ةله در زمين  سينا، اطالع از اينكه اين رسا      ابن الحروفمخارجةآشنايي با رسال  

ةبا بررسي اين رساله و مقايس. يزدانگحساس افتخار را در ما بر مي    ا ،زمان نگارش آن يعني حدود هزار سال پيش       
.بريم به ارزش و اهميت واقعي آن پي مي مربوطجديدآن با علوم 

سـينا در   ابـن .  اسـت   آناتومي و آواشناسـي    ةمطالب علمي بسياري در زمين     حاوي   الحروفمخارجةرسال
ها از طريق وسايل غير گفتاري، ابتكارات بسيار جالـب           آن  چگونگي تشخيص جايگاه توليد آواها و بازسازي       ةزمين

اي را در علـم آواشناسـي        تـازه  تواند دريچة هاي منحصر به فرد مي    كارگيري اين روش  ه  شناخت و ب  . توجهي دارد 
.  بگشايدجديد
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گذرد، واضح است كه پس از گذشـت هـزار سـال    از آنجا كه از زمان نگارش اين رساله حدود ده قرن مي        
. هاي دور را آشكار سازدبرداشته باشد و مطالب گنگ و مبهم سالهايي د بشر در مطالعات و تحقيقات خود گامباي

خواني صددرصد با متون علمي جديد      نگارنده نبايد از يك متن نوشته شده در هزار سال پيش توقع هم             به عقيدة 
هـا از  ذكر است كه اين تفاوت   شايانِ  .  و بس  روال طبيعي آن است   ناشي از گذر زمان و       موجود،   تفاوترا داشت و    

هـاي موجـود در حنجـره بـه دليـل      ها و ماهيچـه   مثال عدم تشخيص تمام غضروف     رايب. كاهدارزش اين اثر نمي   
در مباحث مربوط به آواشناسي نيـز عـدم اطـالع از وجـود              . هاي موجود آن زمان در تشريح بوده است       محدوديت

 كه در توصيف جايگاه يا نحوة هاييتفاوت. گرددوليد آواها به همين مسئله بر مي  ها در ت  تارهاي صوتي و نقش آن    
اي تواند به اين دليل باشد كه در آن زمان توليد اين آواهـاي خـاص بـه گونـه                  توليد برخي از آواها وجود دارد مي      

دقتـي  ناشي از بيهاوتتفاپس اين . ديگر بوده است و به مرور زمان تحول يافته و به شكل امروزي در آمده است    
.كند دقيق ساير آواها اين نكته را تأييد ميتوصيفسينا نيستند؛ ابن

كـه بـسياري از     را  شناسـان غربـي     تواند ادعاي آن دسته از زبـان      معرفي اين اثر ارزشمند به جهانيان مي      
اينكه يـك دانـشمند ايرانـي       . ، باطل كند  اندود ثبت كرده  دهند و به نام خ    هاي اين علم را به خود نسبت مي       يافته

.  بسيار جاي تعمق دارد،اندها به نتايجي رسيده كه آنان چندي پيش به آن دست يافتههشتصد سال قبل از آن
تـوان  هـا مـي  كردن سـايرين از وجـود آن   و مطلع ايران،با بررسي آثاري اين چنين پر ارزش از كشورمان    

 تـاريخ، وظيفـة     . و آن را مورد بـازنگري قـرار داد          ايران برداشت  گامي نو در جهت شناخت تاريخ علوم مختلف در        
.پاسداري و گسترش اين ميراث ارزنده و پرافتخار را به ما سپرده است
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