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  .صفحه
  

میـان ایـن آثـار     ازکـه   ،دنـ تعددي به زبان انگلیسی وجـود دار هاي م در زمینۀ آواشناسی کتاب
در  .را برشـمرد  )2009( 3یـانگمن  و ریتز و )2001( 2فوگد لده، )1988( 1کتفوردتوان  متعدد می

 ،)1356(شـناس   حـق  تـوان بـه   که می ،اند لیف شدههایی تأ نیز در این زمینه کتابزبان فارسی 
 ،).همان(کتاب سپنتا به غیر از . کرداشاره ) 1377(و سپنتا ) 1364(محمدي یار ،)1364(ثمره 

 زبـان فارسـی  در  به آواشناسی تولیـدي دیگر  تمامی آثارِ ،پردازد کوستیک میآبه آواشناسی که 
تولیـدي،  هاي  که همزمان به ویژگی ،به زبان فارسی ابراین وجود کتاب آواشناسیبن .اند پرداخته

 ،به آواهاي زبان فارسی داشـته باشـد  د و نگاهی نیز بپرداز آواهاي زبانی شنیداريکوستیکی و آ
، کتـابی اسـت کـه ایـن هـدف را      علمی گفتـار بررسی : آواشناسی کتابِ. نمود میامري ضروري 

هاي سه تا ده به آواشناسـی تولیـدي، در فصـل     نویسنده در فصلن راستا در ای .کند ورده میآبر
گفتار پرداختـه   به آواشناسی آکوستیک و در فصل دوازده به آواشناسی شنیداري و ادراك یازده
هایی اختصاص داده شده  ها و پرسش پایان هر فصل به تمرینجز نخستین فصل، بعالوه  هب. است

گفتار، دوازده  پیش کتاب شاملِ .کند کمک میاز مطالب تري  کاملدرك  در خوانندهه باست که 
  .است ها زبان مایۀنو نامه، نمایۀ موضوعی  واژهمنابع، پیوست، فصل، 

عنـوان   گفتار بـه  4ةمعرفی زنجیر با چیست؟ آواشناسیاین کتاب با عنوان  نخستین فصلِ
گفتـار   زنجیـرة کند که  ده اشاره مینویسن .شود یام از گوینده به شنونده آغاز میمراحل انتقال پ
این میان آواشناسی  و در 5، بخش فیزیولوژیکی و بخش آکوستیکیبخش زبانی: متشکل است از
شـود کـه    در ادامـه تصـریح مـی    .پـردازد  هـاي فیزیولـوژکی و آکوسـتیکی مـی     به بررسی بخش

از چه منظـري  ان بشري است و بسته به اینکه آواهاي زب 6بررسی علمی آواهاي زبانِ ،آواشناسی
ترتیـب   به(هاي مختلف آواشناسی  شاخهد، نمورد بررسی قرار گیر) تولیدي، فیزیکی و شنیداري(

                                                
1. J. C. Catford 
2. P. Ladefoged 
3. H. Reetz & A. Jongman 
4. speech chain 
5. acoustic 
6. speech sounds 
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پایـان  در . انـد  شکل گرفتـه ) 3شنیداريو آواشناسی  2، آواشناسی آکوستیکی1آواشناسی تولیدي
  .شود اشاره میشناسی  زبانهاي  آواشناسی در دیگر حوزه هاياین فصل به کاربرد

هـاي خطـی،    این فصل ضـمن اشـاره بـه انـواع نظـام     در  .است آوا و خط، ان فصل دومعنو
اي خطـی   براي هر واج نشانهدر آنها هاي الفبایی، که  یک از نظامکند که هیچ ه اشاره مینویسند

هـاي خطـی    زیـرا نظـام   اهـاي زبـان مناسـب نیسـت،    براي ثبـت علمـی آو   د،دار در زبان وجود
واهـا اسـت نـه    آآواشناسی، ثبـت   که هدف اصلیِ  حالی ها هستند در انهاي زب دهندة واج بازتاب

عنـوان مـانعی بـراي اهـداف آواشناسـی اشـاره        هاي الفبایی بـه  در ادامه به مشکالت خط .ها واج
سـپس بـه الفبـاي    . گردد ارائه می 4المللی ناسی بینگیري انجمن آواش شکل تاریخچۀ شود و می

و المللـی   الفبـاي آوایـی بـین    تهیـۀ بـراي   انجمـن  اصـول  ن،آآوایی بین المللی، روند تحـوالت  
ثبـت  ( 5در انتهـا نیـز دو نـوع آوانگـاري تفصـیلی     . شود اشاره میاین الفبا  هاي نظريِ فرض پیش

ثبت آواهاي ( 6و آوانگاري کلی) هاي زیروزبري کامل و با استفاده از نشانه ئیاتآواهاي زبان با جز
  .دنشو می مطرح) دي آواها در بافت خاصزبان بدون توجه به جزئیات تولی

هایی  هاي حیاتی اندام ، به معرفی آناتومی و نقشتولید گفتار هاي اندامفصل سوم با عنوان 
ـ    .پردازد که در تولید آواهاي زبانی نقش دارند می هـاي تنفسـی،    انـدام ترتیـب   هدر ایـن راسـتا ب

از جملـه نکـات   . گردند معرفی می )هاي حلق، بینی و دهان شامل حفره(حنجره، مجراي گفتار 
 مورد بحثهاي  اندام مختلف اجزايهاي فارسی براي  معادل بردنِ کار جه در این فصل بهمورد تو

در ایـن فصـل،   مـذکور   اجزاي از یکهاي متعدد، براي نمایش هر از شکل استفادهعالوه  هب .است
  .کند تر می را براي خواننده آساندرك مطلب 

تـنفس و نقـش آن   و  هاي جریان هوا سازوکارترتیب  هارم و پنجم بههاي چ فصلعنوان 
عنوان محصول حرکت در  اي دربارة صوت به در فصل چهارم پس از ارائۀ مقدمه .است در گفتار

اشـاره  غیرمستقیم بین فشار با حجم  به رابطۀعنوان فیزیک جریان هوا،  ، زیر7ِیک رسانۀ انتشار
. شود پرداخته می 10و نرمکامی 9چاکنایی ،8ار جریان هواي ششیسه سازوکبه در ادامه . شود می

تولیـد  جریان هواي ششی از جریان هـواي ششـی بـراي    سازوکار در کند که  نویسنده اشاره می

                                                
1. articulatory phonetics 6. broad transcription 
2. acoustic phonetics                                      7. propagating medium 
3. auditory phonetics                    8. pulmonic 
4. International Phonetic Association (IPA)      9. glottalic 
5. narrow transcription              10. velaric 



 ...بررسی علمی گفتار: آواشناسی

 153

که  .یابد تجلی می 2سو و برون 1سو درون این سازوکار به دو صورت .شود آواهاي زبانی استفاده می
 .دنـ کن ي زبانی استفاده میاآواه سو براي تولید اي ششی بروناز جریان هو تنها هاي بشري زبان
ر باعـث تغییـر در حجـم و فشـا     ،عنوان پیستون به ،، چاکنايجریان هواي چاکنایی سازوکاردر 

سـازوکار  در  .سـو اسـت   سو و برون ن سازوکار نیز داراي دو نوع درونای .شود هاي باالتر می حفره
بخش دیگر در حفرة دهان،  بست موجود در نرمکام وین هواي محبوس ب، جریان هواي نرمکامی
 توانـد  وکار جریان هواي نرمکامی تنهـا مـی  ساز .کند مین میتولید آوا را تأهواي مورد نیاز براي 

اي  در پایان این فصـل اشـاره   .خوانند می 3آوا چشده به این روش را نُ اهاي تولیدآو .سو باشد درون
بـه سـازوکار تـنفس عـادي      فصـل پـنجم  ابتـداي  . شود هوا میبه دیگر سازوکارهاي جریان نیز 

 تنفس براي گفتـار کوتاه توضیحاتی زیرِ عنوان  این فصلِ و بخش پایانیِ اختصاص یافته است
، حیاتی در مقایسه با تنفسِ ،تنفس براي گفتاردر  که شود در این بخش اشاره می .دهد یارائه م

و بـازدم   تر کوتاهدم  ،هانو در آ کمتري تنفسی اه ه، تعداد چرخستا ازین به حجم هواي بیشتري
  .تر است طوالنی

ظریـه در  در آغاز این فصـل چهـار ن  . است حنجره و نقش آن در گفتار فصل ششمعنوان 
، نظریـۀ  4از نظریـۀ تـار لرزنـده    شود که عبارتند هاي صوتی ارائه می مورد چگونگی ارتعاش پرده

در ادامـۀ فصـل بـه     .8و نظریۀ دو جرمی 7اي ی ماهیچهسان کش-6، نطریۀ هواپویایی5زمانی عصب
سـپس در   .گردد واکی و نجوا اشاره می همچنین بیو  11و جیرجیري 10، نفسی9انواع واك اصلی

 میزان گرفتگی چاکناي و نقـش آن در گفتـار   ،پیوستاري بر روي ،اشاره به آواسازي در حنجره
. شـود  وت اشـاره مـی  زیروبمـی و بلنـدي صـ   در پایان فصل به دو موضـوع  . شود نمایش داده می

هـاي صـوتی در    و قطـر پـرده  ) سختی(سانی، تنش  طول، کش دهد که عواملِ نویسنده شرح می
هاي صوتی، افزایش  پرده ازبودگیِافزایش ب عواملِ ها وآن آنها و در نتیجه زیروبمیِ ارتعاشِ میزانِ

  .ندتی بر بلندي صوت اثرگذارهاي صو پرده بودنِ بسته وا و افزایش زمانِفشار جریان ه
 او بـا تقسـیم آواهـا بـه دو دسـتۀ      .نامیـده اسـت   ها همخوانکتاب را  فصل هفتم ،نویسنده

 هنگـام هسـتند کـه    ي زبـان اآواهـ از آن دسـته  هـا   کند که همخـوان  ن و واکه اشاره میهمخوا

                                                
1. ingressive  7. myoelastic theory 
2. egressive                      8. Two-mass 
3. click                        9. modal voice 
4. vibrating string theory                        10. breathy voice 
5. neurochronaxic theory                       11. creaky voice 
6. aerodynamic theory 



  شناسی مجلۀ زبان و زبان

 154

 1شش شاخصۀجه به در ادامه با تو .وجود داشته باشددر دستگاه گفتار  بست یا تنگیتولیدشان 
و  4تولیـد  ه، جایگـا 3کناري بـودن /2بودن  ، مرکزيسازوکارهاي جریان هوا، واك، وضعیت نرمکام

در پس از مروري مختصر بـر دو شاخصـۀ نخسـتین،    . شوند ها توصیف می همخوان 5شیوة تولید
ي آوا ،6دهـانی  آوايتوانند به صورت  شود که آواهاي زبانی می اشاره میرابطه با وضعیت نرمکام 

تنهـا  در آواهـاي دهـانی نرمکـام بـاال رفتـه و       .تولید شوند 8شده و یا آواي خیشومی 7خیشومی
 کامـل در  بـه دلیـل وجـود بسـت     در آواهاي خیشومی. رود کار می همجراي دهان در تولید آوا ب

مجراي دهان و  شده خیشومیآواهاي تولید در  در نهایتشود و  دهان، هوا تنها از بینی خارج می
شود که این شاخصه به  کناري بودن اشاره می /شاخصۀ مرکزيدر رابطه با  .ندهمزمان باز بینی

 شاخصۀ در رابطه با .شود ربوط میم هاي دهان کناره /از کنارهخروج هوا از مرکز مجراي دهان یا 
ویسـنده بـراي   نشـوند و   معرفی می 10غیرفعال هاي و اندام 9فعال هاي اندامدو نوع  ،جایگاه تولید

در توصیف جایگـاه تولیـد   هاي نامبرده  تر، از هر دو نوع اندام ندي کاملب ست یازیدن به تقسیمد
 15اي و حنجره 14اي ، ریشه13اي ، بدنه12زبانی ، تاج11هاي دولبی و جایگاه جوید ها بهره می همخوان
هـاي   که نویسنده در حین معرفی جایگاه از جمله نکات مثبت این فصل آن است .شمرد را برمی

یعنی شـیوة   ،در ادامه به آخرین شاخصه .کند هاي زبان فارسی نیز اشاره می مختلف به همخوان
، 19، سایشـی 18انسایشـی ، 17هاي انفجـاري  همخوانو  شود پرداخته می 16تولید یا درجۀ گرفتگی

نویسـنده در تشـریح    .گردنـد  مـی  معرفـی  22و لرزشـی  21، زنشی20یا ناسوده خیشومی، تقریبی
و همچنین تولیـد   25شده و انسایشی 24، کناري23اي انسدادي به انواع رهش خیشومیه همخوان

بـین رهـش همخـوان     فاصـلۀ دهنـدة   نشـان  زاو .کنـد  اشاره مـی  26)زاو(واك  آغازِ ناقص و زمانِ
 .است انسدادي و شروع واك

                                                
1. Parameter  11. Bilabial      21. tap, flap, flick 
2. centrality                             12. coronal      22. trill 
3. laterality                              13. Dorsal       23. nasal plosion/release 
4. place of articulation            14. radical      24. lateral release 
5. manner of articulation         15. laryngeal        25. affricated release 
6. oral                  16. degree of stricture     26. voice onset time (VOT) 
7. nasal   17. plosive 
8. nasalized  18. affricate 
9. active articulator  19. fricative 
10. passive articulator             20. approximant 
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با توجه بـه هشـت   ها  این فصل به توصیف واکه .عنوان فصل هشتم این کتاب است ها واکه
، 3هـا  ، گردي لـب 2، جایگاه زبان1ارتفاع زبان عیت نرمکام،اخصۀ سازوکار جریان هوا، واك، وضش

در  مروري کوتاه بر سه شاخصۀ اول،از پس . پردازد می وضعیت ریشۀ زبان و وضعیت نوك زبان
و  7ادهافتـ  ، نیم6میانی، 5افراشته ، نیم4ها به پنج ارتفاعِ افراشته واکهرابطه با شاخصۀ ارتفاع زبان، 

، 9سـه جایگـاه پیشـین    ،جایگـاه زبـان   با توجـه بـه شاخصـۀ    ،در ادامه .شوند تقسیم می 8افتاده
ی معرف 13و غیرگرد 12ها دو وضعیت گرد و در رابطه با شاخصۀ وضعیت لب ،11و پسین 10مرکزي

ها، ریشۀ زبـان   شود که در برخی از واکه لحاظ شاخصۀ ریشۀ زبان، اشاره می به ،سپس .دنشو می
شۀ زبان به سمت جلوي دهان پـیش  و در برخی دیگر ری گردد حلق نزدیک میدیوارة عقبی به 
هـاي   و واکـه  14]آمـده  پـیش  ریشۀ زبانِ -[هاي دستۀ نخست با مشخصۀ  رو واکه این رود و از می

با مشخصۀ نوك در ارتباط  .شوند نشان داده می ]آمده پیش ریشۀ زبانِ[+  دستۀ دوم با مشخصۀ
هاي داراي این  برگشته شود و واکه دتوان نوك زبان می ها شود که در تولید واکه بیان میزبان نیز 

سوي اي اصلی، مطرح شده از  در پایان فصل نیز به نظام واکه. نامند می 15شده گونه-کیفیت را ر
و در نهایت ضمن معرفـی   شود المللی اشاره می جدول آوایی بین اي نظام واکهنیز و ، دنیل جونز

هـا از   برخـی از زبـان   16هاي مرکـب یـا دوگانـه    شود که عالوه بر واکه هاي مرکب اشاره می اکهو
جـايِ ایـن    پیشین، در جـاي  هاي فصلبرخی از همچون  .جویند نیز بهره می 17گانه هاي سه واکه

یاري  را خوانندهدر درك بهتر زبان فارسی این مسئله شود و  اشاره میفصل نیز به زبان فارسی 
  .ندک می

ر این فصل به آواهایی د .نامیده شده است تولیدي هاي چندگانه و هم تولیدفصل نهم 
بنديِ کلیِ  نویسنده دو تقسیم. که بیش از یک جایگاه و شیوة تولید دارند شود پرداخته می

هاي چندگانه  کند که تولید سپس اشاره می .دهد را ارائه می 19تولیدي و هم 18تولیدهاي چندگانه

                                                
1. tongue height             11. back 
2. tongue position             12. rounded 
3. lip rounding               13. unrounded 
4. high                                  14. advanced tongue root (ATR) 
5. mid-high              15. rhotacized 
6. mid              16. diphthong 
7. mid-low                   17. triphthong 
8. low                18. multiple articulation 
9. front               19. co-articulation 
10. central 
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آوایی در  ،در تولید دوگانه. شود تقسیم می 2و تولید دومین 1دوگانه هايه دو گروه تولیدخود ب
که در تولید   حالی در شود، تولید میطور همزمان   یکسان و بهدو جایگاه ولی با شیوة تولید 

عبارتند و انواع آن  شود شیوة تولید ایجاد می در دو جایگاه و با دو زمانبه طور همآوایی  ،دومین
 ،ولیديت سپس در توضیح هم .6شدگی و حلقی 5شدگی ، نرمکامی4شدگی ، کامی3شدگی لبی: از

کند که تفاوت  اشاره می و آورد میان می  به انی در زنجیرة گفتارثیر آواهاي زبسخن از تأ
ثیر اي است و حاصل تأ گونه ویژگی واجیک تولیدي با تولید دومین در آن است که اولی  هم

ژگی واجی است و از بافت ناشی دومی یک ویکه   حالی در ،ي مجاور بر یکدیگر استآواها
 بنديِ اي تقسیمثیر برتأ 8ثیر و گسترةتأثیر، شاخصۀ تأ 7جهت در ادامه سه مالك .شود نمی
هایی از زبان فارسی،  و با ارائۀ مثال ،این بحثدر ادامۀ نویسنده  .شود تولیدي مطرح می هم

شود قائل می 10اي و هماهنگی واکه 9واکه به واکه تولیديِ میان هم یظریفوجه و ت درخورِ تفاوت .
فرایندي اي  که هماهنگی واکه  وایی است در حالیواکه، فرایندي آ به واکه تولیديِ همبه اعتقاد او 

 يِا گونۀ واکه واج به کند که اي پیدا می گونه واجي دیگر، ا ثیر واکهاي زیر تأ واکهواجی است که 
نویسنده به نهایت و در. گردد مطرح می تولیدي هاي وقوع هم در ادامه علت .یابد میشباهت دیگر 

این نوع  .خورد ، که در کمتر کتابی به چشم میپردازد می 11اي آواشناسی شاخصهمعرفی 
بر  واها، آدر زنجیرة گفتار در طول زمان و که دهد نشان می و دارد پویاآواشناسی نگاهی 

  .گذارند چه اثراتی می یکدیگر
هجـا بـا نگـاهی    در ابتـداي ایـن فصـل،    . نـام دارد  زنجیريزبرهجا و عناصر  ،فصل دهـم 

هجـا   ،شود کـه از دیـدگاه تولیـدي    مطرح می در این راستا نخست. گردد آواشناختی معرفی می
 یـک قلـۀ   دارايِ هر واحـد زبـانیِ  شنیداري  از نظر اي تنفسی است و ماهیچهنتیجۀ یک انقباض 

، 13آکوسـتیکیِ دیـرش  هاي  با توجه به نقش ویژگی ،در ادامه. گردد هجا محسوب می ،12رسایی
شـوند   ري، ابتدا این سه ویژگی معرفی میگیري عناصر زبرزنجی در شکلو شدت  14فرکانس پایه

بـا توجـه بـه سـه      ،هنگنواخت و آ ، مکث، تکیه،15ترتیب، عناصر زبرزنجیريِ کشش و سپس به

                                                
1. double articulation                 9. vowel-to-vowel coarticulation 
2. secondary articulation            10. vowel harmony 
3. labialization             11. parametric phonetics 
4. palatalization              12. sonority peak 
5. velarization              13. duration 
6. pharyngealization            14. fundamental frequency (F0) 
7. direction              15. length 
8. extent 
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شـود   کشش، اشاره میدر رابطه با عنصر زبرزنجیريِ  .گیرند مورد بررسی قرار می ،ویژگی مذکور
شـود   تصریح مـی عالوه  هب .است و بیانگر درك ما از دیرش استاصطالحی شنیداري  ،که کشش

 بافت وحالی است که  بیشتري دارند و این در کشش ذاتاًنسبت به آواهاي دیگر برخی آواها که 
عنـوان   مکث، به در مورد عنصر زبرزنجیريِ در ادامه. ثر استشش آواها مؤسرعت گفتار نیز بر ک

کند و تمایزي نیز  را معرفی می2و پرشده 1اي در جریان گفتار، نویسنده دو نوع مکث ساکت وقفه
تکیـه، بـه مبـاحثی چـون تکیـۀ      در رابطه بـا  سپس  .شود قائل می 3میان مکث و درنگ هجایی

، 7زمان -نوع زبان تکیه هشود و س اشاره می 6نین گام یا پایهو همچ 5اي یا تکیۀ هسته 4زیروبمی
عنـوان   ، ضمن توصیف نواخت، بـه در بحث نواخت. گردند معرفی می 9انزم -و مورا 8زمان -هجا

معرفـی   11و نـاهموار  10، دو نـوع نواخـت همـوار   بر روي یـک هجـا   معنابمیِ ممیز ِتغییرات زیرو
 ،گفتـار  عنوان تغییـرات زیروبمـیِ صـوت بـرروي پـاره      به ،آهنگ بهفصل نیز  در پایانِ .ندگرد می

  .شوند آهنگ معرفی می هاي زبانیِ شود و درنهایت نقش پرداخته می
هـاي   ابتـدا ویژگـی  در این فصل  .است هاي آکوستیکی گفتار ویژگیفصل یازدهم عنوان 

، 12امنـۀ ارتعـاش  د ترتیـب بـه مباحـث    نویسنده بـه  در این راستا .اند معرفی شده صوت یفیزیک
در ادامـه  و  سـپس انـواع مـوج صـوتی     .پـردازد  مـی فرکـانس  و  15، طول مـوج 14، دوره13چرخه
ارائـه  نمـایش صـوت   هاي  عنوانِ شیوه به 17نگاشت و طیف 16هاي موج صوتی، طیف خطی ویژگی

در ایـن  . پـردازد  ريِ گفتار میگی در شکل 19و صافی 18تعامل منبعنویسنده سپس به . گردند می
 ،نـد دارکه قابلیت ترکیـب نیـز    ،عنوان سه منبع تولید به 21و گذرا 20)خشه( واك، نوفهبه استا ر

هـا اختصـاص    ها و همخـوان  هاي آکوستیکی واکه ترتیب به ویژگی مابقی فصل به. شود اشاره می
اول  سازة بسامداساس  برها را  توان واکه میشود که  اشاره می ها واکهدر رابطه با  .داده شده است

  .دکرو سازة دوم مشخص 

                                                
1. silent pause              12. amplitude of vibration 
2. filled pause               13. cycle 
3. syllabic juncture                 14. period 
4. pitch accent                    15. wave length 
5. nuclear accent                     16. line spectrum 
6. foot               17. spectrogram 
7. stress-time              18. source 
8. syllable-timed              19. filter 
9. mora-timed              20. noise 
10. level tone, register tone             21. transient 
11. contour tone 
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 ،هاي زبان فارسی هایی از داده شتنگا با ارائۀ طیفنویسنده ها،  در رابطه با همخوان ،در ادامه
سایشـی و  انسـدادي،  تقریبـی، خیشـومی،   هـاي   هـايِ آکوسـتیکیِ همخـوان    ویژگیترتیب به  به

  .پردازد می انسایشی
 هـاي  بخـش این فصـل   آغاز در .اردنام د دستگاه شنیداري و ادراك گفتارفصل، آخرین 

هـاي   سپس بـه ویژگـی  . است  و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته 1جانبی دستگاه شنیداريِ
میـان ادراك مـا از    یـک  بـه  یـک اي  شود که رابطـه  ادراکی امواج صوتی پرداخته شده و اشاره می

داد  درونبـه نقـش    کوتـاه اي  ه ادامـه پـس از اشـار   در  .داردنـ شدت صوت و بلندي صوت وجود 
بـه   هایی از زبان فارسـی،  هاي مربوط به داده نگاشته با استفاده از طیفدیداري در ادراك گفتار، 
و عوامـل   4، عوامـل فرازبـانی  3عوامـل زبـانی   -ثر در آن و عوامـل مـؤ   2تنوع سیگنال آکوستیکی

رغم وجود تنوع  چگونه انسان بهکه شود  می مطرح الس این سؤسپ .شود اشاره می -5زبانی برون
کنـد   نویسنده تصریح مـی . د ادراکی واحد از یک واج داشته باشدتوان در سیگنال آکوستیکی، می

 . شهرت دارد 6مشکل ثباتکه این مسئله به 

نظریۀ  :ۀ کالسیکهاي ادراك گفتار، به دو نظری این فصل، زیر عنوان نظریه در بخش پایانیِ
و ضمن معرفی این دو  پردازد میثبات  مشکلِهایی به  خعنوان پاس به 8و نظریۀ کوانتال 7رکتیح

هفت نظریۀ مشهور در این  نامکند و در پاراگراف پایانی،  اشاره می زنی یکیه به مشکالت هرنظر
  .دکن می ذکر زیرا نحوزه 

نویسـنده  . افزار تحلیل صوت معرفی شده است عنوان نرم به 9تافزار پرَ در بخشِ پیوست، نرم
گـام   بـه  افزار را گام افزار و همچنین شیوة استفادة مقدماتی از این نرم این نرم 10ازيس شیوة پیاده

  .دهد شرح می

مطالعۀ  کهاست  تخصصیساده و در عین حال کتابی  ،بررسی علمی گفتار: آواشناسی کتابِ
ه ک ،این کتاب بودنِ رغم تخصصیعلی .شود آواشناسی پیشنهاد میحوزة مند به  به افراد عالقهآن 

کند، ارائۀ مطالب به زبانی سـاده و   این حوزه تبدیل می متخصصانِآن را به منبعی مناسب براي 
هـا و   تمـرین  همچنین .سازد واردان به این حوزه نیز آسان می استفاده از کتاب را براي تازه ،گویا

                                                
1. peripheral auditory system 6. the invariance problem 
2. acoustic signal variability               7. motor theory 
3. linguistic factors               8. quantal theory 
4. paralinguistic factors              9. Praat 
5. extralinguistc factors             10. download 
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 سـازد  کتاب را براي اهداف آموزشی نیز بسیار مناسب میهاي موجود در پایانِ هر فصل،  پرسش
  .کند پیشنهاد مینیز  ۀ کتاب را به مدرسان این حوزهعنده مطالرو از این رو، نگا

  1هنگامه صالحی
  شناسی، پژوهشگاه علوم انسانیدانشجوي دکتري زبان 
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