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سین زائیۀ
در زبان خوارزمیان اشاره کردهاست .ابنسینا،
ِ ّ
خوارزمی را چنین توصیف کردهاست که در حالت کلی
ّ
تلفظ آن همچون سین است ،اما در جریان تولید آن ،با لرزش
تخت زبان (آنطور  که در  تولید زای رخ میدهد)
عضالت
ِ
لرزشهایی خفیف در واجگاه آن ایجاد میشود که زنشهای 
غیرمحسوس زبان و نیز حبسهای ضعیف و
ُسست و
ِ
غیرمحسوس از هوای بازدم را ایجاد میکند و بدین روش
به آوای زای شبیه میشود.
آوای سین زائیه که ابنسینا توصیف کرده آوایی است که
همزمان با سایش در  آن ،انسداد  خیلی خفیف و حبس
ضعیف هوای  بازدم وجود دارد .با این توصیف ،به نظر
ِ
میرسد  سین زائیه آوایی انسدادی-سایشی بودهاست که
انسداد در تولید آن کم و سست و سایش آن بیشتر بودهاست.
ناگفته نماند که معیار شناخت آواهای زبان در سنت
ّ
مصوتی
زبانشناسی اسالمی تکرار پیوستۀ یک صامت با
َ َ َ
َ
مانند «س َس َس» یا «ککک»« ،سا سا
مانند فتحه بود هاست،
َ َ َ َ
سا» یا «قق قق»« ،قا قا قا» (قرطبی .)88 :1421 ،اگر چنین
شرایطی برای شناختن صامت  /dz/در کار بود هاست ،دلیل
توصیف  /dz/به سین زائیه یا آوایی بین سین و زای در قدیم
شاید این باشد که واکداری در هنگام گیرش آن رخ نمیدهد 
و بین دو ّ
مصوت گیرش آن ضعیف میشود  ،پس نزدیک به
سین به گوش میرسد ،اما در مرحلۀ رهش واکداری عارض
میشود و آوای زای شنید همیشود .وقتی این آوا را پیوسته
تکرار کنیم ،گیرش این آوا سستتر ادا میشود و شبیه آوای 
«س» به گوش میرسد.
نامگذاری و توصیف آوای   /dz/به «سین زائیه» بسیار 
شبیه برابری و ابدال آوای «چ» فارسی به «ص» عربی است.
نزدیکی و برابری آوای انسدادی-سایشی «چ» فارسی با
«ص» عربی در  قدیم رایج بود هاست .طوری  که در 
ُ
های م ّ
عرب
فرهنگهای قدیم زبان عربی و در بعضی واژه
از زبان فارسی مشاهده میشود ،صامت انسدادی-سایشی
«چ» به «ص» بدل شد هاست ،مانند  «جص» یا «قص»
ّ
معرب از «گچ».
در پژوهشی جدید بنکاتو ( )BENKATO, 2021نشان داده که
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ای سین زائیه (سین مایل به زای)
حروف عربی پرداخته ،به آو
ِ

یادداشت هایی دربارۀ حرف 
«ض» در زبان فارسی
رضا حیدری زادیش
استادیار بنیاد دایرة المعارف اسالمی
r.heidarizadi@gmail.com

در شمارۀ  85-84مجلۀ گزارش میراث ،مقالهای از استاد 
ارجمند ،آقای دکتر علیاشرف صادقی ،با عنوان «تلفظ
صامتهای عربی "ض" و "ظ" در زبان فارسی» به چاپ
رسید هاست که در آن فرض وجود آوای  /dz/در زبان فارسی
قدیم و نزدیک بودن آن به «ض» مطرح شد هاست .صادقی
شواهدی در تأیید این فرض مطرح کردهاست.
نام و توصیف آوای فارسی (یا ایرانی) متناظر با «ض» در 
تاریخ طبری از محمد بن جریر طبری (د )310 .موجود است
و در رسالۀ اسباب حد وث الحروف از ابنسینا (د)428 .
دقیقتر توصیف شد هاست ،که در  ادامه ،همسو با نظر
صادقی ،ارائه میشود.
در تاریخ طبری (طبری ،بیتا )194 /1 :در «ذکر بیوراسب و
ازدهاق» چنین آمدهاست:
والعرب ّ
تسمیه الضحاک ،فتجعل الحرف الذی بین السین
ً
ً
ً
الهاء حاء ،والقاف کافا...
و الزای فی الفارسیة ضادا ،و
عرب آن را «ضحاک» گویند؛ از این رو که آنان صامتی
فارسی را که بین سین و زای است به ضاد ،هاء را به حاء ،و
قاف را به کاف بدل میکنند.

طبری در اینجا به آوای سین مشابه زای اشاره کردهاست
که عربزبانان آن را نزدیک به «ض» دریافتهاند و با آن
برابر آوردهاند.
ابنسینا ( )89 :1403در فصلی از رسالۀ اسباب حد وث
الحروف که به ّ
معرفی حروف غیرعربی و شباهت آنها به
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- BENKATO, Adam (2021). "Ibn Sīnā's Remarks on a
Khwarizmian Sound", Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. 31, Issue 3 (July): pp 433-445.
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ـ ـابنسـینا (1403ق 1983/م) .رسالة اسـباب حدوث الحروف.
تحقیـق ّ
ّ
ـد حسـان الطیّـان و یحیـی میرعلـم .دمشـق:
محم

- HENNING, Walter B. (1958). "Mitteliranisch", Handbuch Der Orientalistik, Band IV, Abschnitt 1, Brill,
Leiden: pp 20-130.
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ای سین زائیۀ مورد وصف ابنسینا در زبان خوارزمی همان
آو
ِ
است که در بعضی از متون اسالمی قدیم ،بهویژه در متن
قُنیة ُ
المنیة با نشانهای  شبیه به حرف «چ» نوشتهاند ،اما
برعکس ،سه نقطۀ آن بر روی حرف قرار دارد که بنا بر نظر
هنینگ   ( )Henning, 1958: 82نشانهای برای نوشتن آواهای 
ح
 /ts/و  /dz/بود هاست.

یسراف نابز رد »ض« فرح ۀرابرد ییاه تشاددای

ّ
مطبوعات مجمع اللغة العربیة.
ـ ـالطبـری ،محمـد بـن جریـر (بیتـا) .تاریـخ الطبـری .تحقیـق
ّ
محمد ابوالفضل ابراهیم .مصر :دارالمعارف.
ـ ـالقرطبـی ،عبدالوهاب بـن محمـد (1421ق2000 /م) .الموضح
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