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ضدحشمادۀح84-85حمجلۀحگزارش میراث،حمقالهحارحا حاستاضح

»تلفظح عنوانح باح صاضقی،ح علیحاشرفح ضکترح آقارح ادجمنر،ح

صامتحهارحعربیح"ض"حوح"ظ"حضدح بانحفادسی«حبهحچاپح

دسیرهحاستحکهحضدحآنحفرضحوجوضحآوارح/dz/حضدح بانحفادسیح

قریمحوحنزضیکحبوضنحآنحبهح»ض«حمطرححشرهحاست.حصاضقیح

شواهررحضدحتأییرحاینحفرضحمطرححکرضهحاست.ح

نامحوحتوصیفحآوارحفادسیح)یاحایرانی(حمتناظرحباح»ض«حضدح

تاریخ طبری ا حمحمرحبنحجریرحطبررح)ض.ح310(حموجوضحاستح

وحضدحدسالۀحاسباب حدوث الحروف ا حابنحسیناح)ض.ح428(ح

نظرح باح همسوح اضامه،ح ضدح کهح شرهحاست،ح توصیفح ضقیقحترح

صاضقی،حادائهحمیحشوض.

ضدحتاریخ طبری )طبرر،حبیحتا:ح1/ح194(حضدح»ذکرحبیوداسبحوح

ا ضهاق«حچنینحآمرهحاست:

والعربحتسّمیهحالضحاک،حفتجعلحالحرفحالذرحبینحالسینح

...
ً
،حوالهاءح اًء،حوالقافحکافا

ً
وحالزارحفیحالفادسیةحداضا

آنانحصامتیح کهح دوح اینح ا ح داح»دحاک«ححگوینر؛ح آنح عربح

فادسیحداحکهحبینحسینحوح ارحاستحبهحداض،حهاءحداحبهح اء،حوح

قافحداحبهحکافحبرلحمیحکننر.ح

طبررحضدحاینحجاحبهحآوارحسینحمشابهح ارحاشادهحکرضهحاستح

آنح باح بهح»ض«حضدیافتهحانرحوح نزضیکح آنحداح کهحعربح بانانح

برابرحآودضهحانر.ح

ابنحسیناح)1403:ح89(حضدحفصلیحا حدسالۀحاسباب حدوث 

الحروف کهحبهحمعّرفیح روفحغیرعربیحوحشباهتحآحنحهاحبهح

 روفحعربیحپرضاخته،حبهحآوارحسیِنح ائیهح)سینحمایلحبهح ار(ح

ابنحسینا،حسیِنح ائیۀح اشادهحکرضهحاست.ح ضدح بانحخواد میانح

یح
ّ
کل ضدح التح کهح کرضهحاستح توصیفح داحچنینح خواد میح

ظحآنحهمچونحسینحاست،حاماحضدحجریانحتولیرحآن،حباحلر شح
ّ
تلف

میحضهر(ح دخح تولیرح ارح ضدح کهح )آنحطودح تخِتح بانح عضالتح

لر شحهاییحخفیفحضدحواجگاهحآنحایجاضحمیحشوضحکهح نشحهارح

وح دعیفح  بسحهارح نیزح وح غیرمحسوِسح بانح وح ُسستح

غیرمحسوسحا حهوارحبا ضمحداحایجاضحمیحکنرحوحبرینحدوشح

بهحآوارح ارحشبیهحمیحشوض.ح

آوارحسینح ائیهحکهحابنحسیناحتوصیفحکرضهحآواییحاستحکهح

 بسح وح خفیفح خیلیح انسراضح آن،ح ضدح سایشح باح همزمانح

نظرح بهح توصیف،ح اینح باح ضادض.ح وجوضح با ضمح هوارح دعیِفح

کهح بوضهحاستح انسراضر-سایشیح آواییح سینح ائیهح میحدسرح

انسراضحضدحتولیرحآنحکمحوحسستحوحسایشحآنحبیشحترحبوضهحاست.ح

ضدحسنتح آواهارح بانح معیادحشناختح کهح نمانرح ناگفتهح

باحمصّوتیح پیوستۀحیکحصامتح  بانحشناسیحاسالمیحتکرادح

«،ح»ساحساح
َ
ک

َ
ک
َ
ماننرحفتحهحبوضهحاست،حماننرح»َسَسَس«حیاح»ک

«،ح»قاحقاحقا«ح)قرطبی،ح1421:ح88(.حاگرحچنینح
َ
ق
َ
حق
َ
ق
َ
سا«حیاح»ق

شرایطیحبرارحشناختنحصامتح/dz/حضدحکادحبوضهحاست،حضلیلح

توصیفح/dz/حبهحسینح ائیهحیاحآواییحبینحسینحوح ارحضدحقریمح

شایرحاینحباشرحکهحواکرادرحضدحهنگامحگیرشحآنحدخحنمیحضهرح

وحبینحضوحمصّوتحگیرشحآنحدعیفحمیحشوض،ححپسحنزضیکحبهح

سینحبهحگوشحمیحدسر،حاماحضدحمر لۀحدهشحواکرادرحعادضح

میحشوضحوحآوارح ارحشنیرهحمیحشوض.حوقتیحاینحآواحداحپیوستهح

تکرادحکنیم،حگیرشحاینحآواحسستحترحاضاحمیحشوضحوحشبیهحآوارح

»س«حبهحگوشحمیحدسر.ح

نامحگذادرحوحتوصیفحآوارح/dz/حبهح»سینح ائیه«حبسیادح

شبیهحبرابررحوحابرالحآوارح»چ«حفادسیحبهح»ص«حعربیحاست.ح

باح فادسیح انسراضر-سایشیح»چ«ح آوارح برابررح وح نزضیکیح

ضدح کهح طودرح بوضهحاست.ح دایجح قریمح ضدح عربیح »ص«ح

فرهنگحهارحقریمح بانحعربیحوحضدحبعضیحواژهحهارحُمعّربح

ا ح بانحفادسیحمشاهرهحمیحشوض،حصامتحانسراضر-سایشیح

»قص«ح یاح »جص«ح ماننرح شرهحاست،ح برلح »ص«ح بهح »چ«ح

معّربحا ح»گچ«.ح

ضدحپژوهشیحجریرحبنکاتوح)BENKATO, 2021(حنشانحضاضهحکهح

 د  ف نشبد یش دهددفشح ۀش
ابرش دشاهدتشاددای

شدضدشحیددیشاف ی

استاضیادحبنیاضحضایرةحالمعادفحاسالمی
r.heidarizadi@gmail.com



169

دربارۀ 
نوشته های 

پیشین

ی
ا
دد

شا
دت

اه
دش

ش 
بر

شا
ۀ

ح 
دفش

دهد
ش 

ی
د 
شب
ن

 
 ف
د 

ش 

ر
 اض
رح
رد

 ی
داح

د

دورۀ سوم، سال پنجم
شامرۀ یکم و دوم )91-90(

بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

آوارحسیِنح ائیۀحمودضحوصفحابنحسیناحضدح بانحخواد میحهمانح

استحکهحضدحبعضیحا حمتونحاسالمیحقریم،حبهحویژهحضدحمتنح

اماح نوشتهحانر،ح »چ«ح  رفح بهح شبیهح نشانهحارح باح الُمنیةح نیة 
ُ
ق

برعکس،حسهحنقطۀحآنحبرحدورح رفحقرادحضادضحکهحبناحبرحنظرح

حهنینگحح)Henning, 1958: 82(حنشانهحارحبرارحنوشتنحآواهارح

/ts/حوح/dz/حبوضهحاست.
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ّ
مطبوعاتحمجمعحالل
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