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پارچة  يك نظامِ مثابه گفتار را بهعمل كه  ،به آواشناسياست  رويكردي 2پارامتري شناسيِآوا
از  ،گفتار مجرايتوليدي در ) هايپارامتر(هاي متغيردر آن  گيرد كه ميدرنظر اي فيزيولوژيكي

: 2008، 3كريستال( اند فعاليت حالِدر پيوستاري از صدا توليدراي ب ،ديگر مل با يكطريق تعا
 ليد گفتار راتو كه با نگرشي. است قابلتدردر اين زمينه  با نگرش سنتي ،اين نگرش). 350

اي از  توجه به مجموعهبا ،طور مستقل هريك به كند كه قلمداد ميعناصر  اي از زنجيره
 .).همان( ندپذير هست تعريف ،...)جايگاه توليد، شيوة توليد و ( يككتف قابلهاي  مشخصه

و  )1978( ٦نچ، ت)1948( 5، فرث)1943( 4پايك كه آواشناسيِ پارامتري نگرشي است
مورد توجه قرار گرفته نيز  در يكي از آثار اخير و اند ن پرداختهآ   هب تر پيش ،ي ديگرزبانشناسان

  .پردازيم ن مي، كه در ادامه به معرفي آاست
 در، شناسي زبان مسائل درآمدي انتقادي به عناوينِ با ييها كتاب مجموعه ويراستارِ ،كن الج

 آن نگارندة ،كه خود، "آواشناسي درآمدي انتقادي بر" با عنوانِ مجموعه اين هاي كتابيكي از 
در نگاهي  .ته استرداخي پآواشناخت فاهيمِم ارائة، به پارامتري گيري از رويكرد با بهره ست،نيز ه
ديگر در اين  هاي مقدماتيِ كتاب رسد كه روندي مشابه نظر مي چنين به به اين كتاب گذرا

 هدف .شود مشاهده ميگيري  هاي چشم تر، تفاوت اما با نگاهي عميق. زمينه، طي شده است
 كتاب. استگفتار  يِشناختصوتشنيداري و هاي توليدي،  جنبه بررسيِ ،اثردر اين او  اصليِ
منابع،  ،فصل هر ضمن، در پايانِدر .است نامه، منابع و ضميمه ه فصل، واژهُن گفتار،پيش شاملِ

  .تمرين و يا پيشنهاداتي براي مطالعة بيشتر ارائه شده است
اين . هايي بنيان نهاده است اثرِ خود را بر فرض مبنا و اساسِگفتار،  نويسنده در پيش

زباني  نظامِ واقعيِ بازتابِ عنوانِ به روزمره طبيعيِ گفتارِ كيد برتأند از ا عبارت مفروضات
كافي از  شناخت نبوداي از عناصر،  گفتار به زنجيره پذيريِ ، عدم تجزيه)طور اخص شناسي به واج(

 آواشناسيِ شاخة  سه برابرِ هر ، اهميتآواييِ زبان و در نهايت همگانيِ نمود هاي مشخصه
هاي  ويژگي دركنارِكه معتقد است اين موارد  تشريحِاو در  .شناختيصوت وتوليدي، شنيداري 

 .نظر گرفتاي در جايگاه ويژه 1پيوسته گفتارِ هاي آواييِ براي ويژگيبايد  ،7منفرد كلمات آواييِ
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اما  ،پذير است توجيه جزاصداهاي م توصيف و آوانويسيِ ،ي مقدماتيكتابعنوان  اگرچه به
 2زنجيريغير يرويكرد كه نيازمند ،پيوسته گفتارِ توصيفي جامع از ماهيت ندتوا تنهايي نمي به

 طبيعيِهاي  ويژگي اي بر پيچيدگيِ مقدمه ،د كه اين اثركن اشاره ميسپس  وي .ارائه دهد ،است
اجتناب  ،منجر شود واجي نظرية به دركاي كه  شيوه به ،يختآواشنا مفاهيمِ از ارائة گفتار است و

 آزمايشگاهيِ گير در ابزارِ هاي چشم پيشرفت رغمِ شود كه علي نويسنده متذكر مي .ته اسورزيد
  .يك آواشناس است كارِ آغازِسر، دقيق آوانگاريِ شنيداري و تواناييِ درك تقويت ،گفتار طالعةم

به  مختصر اي اشارهاز  نويسنده پس .است كتاب فصلِ عنوانِ نخستين ؟چرا آواشناسي
دو  اين بينِ هاي تفاوت و يو نوشتار يگفتار زبانِ هاي به ويژگي ،آواشناسي مختلف هاي شاخه

يكي از و  ،به آن توجه شدهكه  است، گفتاري صورت هاي بارزِ مشخصهآهنگ، از  .پردازد مي
 يامعن طريقِ ازنه از ارتباط كه  اي جنبه .است 3ي بينافرديامعن هاي انتقالِ ترين جنبه مهم

شناسي و  واج در ادامة اين فصل به مبحث. شود ميمنتقل  ،4جمله ساخت يقِكلمات و نه از طر
آواشناسي در  اهميت تأكيد بر بر عالوه، فصل در پايانِ .پرداخته شده استآواشناسي آن با  رابطة
گفتار،  زبان، پردازشِ آموزشِ در كاربردهاي آنبه هاي جهان،  زبان آواييِ نظامِ درك

  .ده استشاشاره  ...و 5قضايي شناسيِ زبان ،گفتاردرماني

سازوكارهاي  انواعِو گفتار  ها در توليد شش نقشِ توصيف با ،6توليد عنوانِ فصل دوم با
 سازوكارِ دردخيل ي هاپارامتر همجموع ،تصاويربا ارائة  نويسنده سپس .ودش آغاز مي 7هوا جريانِ
 مختلفي، هاي زيربخش در اين بحث، در .گذارد بحث مي به را 8سو برون هواي ششيِ جريانِ
 زبانيِ ها و نقشِ لب ،كام، زبان ، نرم10گلوت اپي، حلق، 9بري واك هاي مختلف و حالت تارآواها

هاي  و جايگاه )فعال و غيرفعال( 11گفتارتوليدهاي  اندامبه  .8. 2 بخش .آورده شده است ها آن
خود اختصاص داده  بخش بعدي را به ،يدتول ةشيويا  12انسداد ميزانِ .پردازد مي توليد مختلف

در . اند بحث گذاشته شده به 13ناسوده و انسدادي، سايشي هاي توليد شيوه ،خشدر اين ب. است
 14واكه جاي استفاده از اصطالحِ بهها  واكه تشريحِدر. 4. 9. 2 در بخش ،شيوة توليد مبحث ةادام
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 3گونه همخوان و 2گونه واكه هاي صطالحاز اترتيب  بهدهد تا  ترجيح مينويسنده  ،1و همخوان
 كاربردو آواشناختي  در مطالعات اين دو اصطالح،استفاده از كه  شود متذكر مياستفاده كند و 

 در توضيحِاو  .رسد مينظر  تر به موجهشناختي  واج هاي واكه و همخوان در مطالعات اصطالح
 انواعِ ،و سپس كند مياشاره  ،5ونزدنيل ج پيشنهاديِ ،4هاي اصلي ها به واكه گونه واكه
، 9تشديد. دكن مي عرفيرا م )8گانه و سه 7هاي مركب گونه واكه( 6هاي متحرك گونه واكه

در  ،داند مي) آن پيشين يا پسين بودنِ(بدنة زبان  جايگاه تغييرِناشي از  را آن اي كه مشخصه
 هستند كه زيرِ باحثيم ديگر ازيز ن ها ها و لرزشي ها، زنشي كناري .آمده است .2. 4. 9. 2 بخش
به بحث ، فوراني و كليك مكيدههاي آوا. 10. 2 در بخش .اند توضيح داده شدهتوليد  شيوة عنوانِ

، كه برخي از اصطالحات معتقد است، نويسنده از اين فصل مبحثدر آخرين . اند گذاشته شده
وسيلة  هند و دائماً بهست اشناختيهاي آو ، كه شبيه برچسب11و روان 10واكه مانند نيم

  .ندارند آواشناختي گونه معادلِ هيچ، گيرند شناسان مورد استفاده قرار مي واج
بيشتر  ،نسبت به رويكردهاي پيشين ،شده در اين كتاباتخاذ رويكرد تفاوت ،در فصلِ سوم

 رفيِمعبه  ،ديگر در تركيب با يكگفتار توليدهاي  اندام عنوانِ با، اين فصل. شود آشكار مي
دخيل  تا برپاية آن نقش هريك از سازوكارهاي توليديِ توصيفي اختصاص يافته است يچارچوب

را  هاي زبانآوا عينيِ توصيف ،پيوسته گفتارِ كيد بربا تأ نويسنده .صدا را نشان دهد در توليد
ن ارائة اياز نويسنده  هدف .داند هاي توصيفي مي برچسب كارگيريِ هب چگونگيِ شروعِ نقطة

 .است ي منسجم و شفافبه شكل IPAجدول هايي از  بخش دوبارة معرفيِويرايش و  ،چارچوب
در  شد، ها اشاره كه در فصل دوم به آن ،توليدي پارامترهاييك از هر نقشِ ،برپاية اين معيار

ها آوا ريفقبلي در ارائة تع بر سنت نويسنده ي كهيجمله ايرادهااز .منعكس شده است جدول
هاي توليد و نه  يكي از شيوه عنوانِ به 12بودگي خيشومي سازوكارِ گرفتنِدرنظر ،داند وارد مي

هايي از  بخش ويرايشِ راستايدر  وي .است گفتار توليد در فرايند سازوكاري مجزا عنوانِ به
 مشتركوجه  كه ،كند مي ارائهديگر  يك دركنارِاي را  چهارخانه ، مجموعة چند جدولِجدول

، كه دارد يمشخص توليد جايگاه ،ها هريك از اين جدول .است سان يك شيوة توليد ها آن همة
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شيوة كه براي  هايي نمونهيكي از  مثال در براي .هرجدول با ديگري است افتراقِ حقيقت وجهدر
 سمت خانة) صمشخ توليد جايگاه با جداولِ زدر هريك ا(نظرگرفته است انسدادي در توليد
واك،  بي(پايين  چپِ ، سمت)واكدار، دهاني(باال  راست ، سمت)واك اني، بيده(باال  چپِ

در زيربخشي با  ، در ادامه،نويسنده .است) واكدار، خيشومي(پايين  راست و سمت) خيشومي

كند كه استفاده از نمادهاي الفباگونه  ، اشاره ميـ يك هشدار 1ازحد بيش سازيِ ساده نِعنوا
تارآواها،  سازوكارهاي توليدي، فعاليت 2متقابلِ ثيرِدر زمينة تأ ونه اطالعيگ در اين جداول هيچ

ي جدول ها گونه در مورد واكهاو اما  .دهد به ما نمي... و داري  زمان آغاز و پايان واك ،رهش نوعِ
IPA، مشخصة جاي  بهها  گونه الذكر براي توصيف همخوان فوق كه در جداولِ ،توليد جايگاه

ها  ت لبحالبودن و  بودن، پيشين يا پسين ه يا افتادهاز سه مشخصة افراشت ،شد فاده مياست
 شود كه اشاره مي و شود مشخص مي تريپارام بازنماييِشيوة . 8. 3 در بخش .دكن استفاده مي

 ةخاتمداري و  واك شروعِ مثال زمانِ براي ،گفتارهاي توليد در اندام 3رابطة زماني نمايشِ منظورِ به
تري از  براي نمايشِ بازنماييِ دقيق بلكه ،توان برپاية نمادهاي الفباگونه عمل كرد آن، نمي ةخاتم

  .داند ين شيوة بازنمايي را پارامتري ميا ،نويسنده .استفاده كرد داد بايد از نمودار اين رخ

 هاي آوانويسي و هدف نويسنده در ابتداي فصل، انواعِ. است آوانويسي چهارم فصلِ عنوانِ
 تشريحِبه  جداگانهطور هاي مختلفي، به در زيربخشدر ادامه،  .شود ها را يادآور مي مرتبط با آن

 امريكاييِ انگليسيِ، بريتانيايي انگليسيِ چونمختلفي هاي  زبان هايِ ها و واكه همخوان نظامِ
 كلماتهايي از  و براي هركدام نمونهپردازد  مي 4ييياو ماال نوين فرانسوي، آلماني، يونانيِمعيار، 

آوانويسي اشاره و ممارست در تمرين  فصل به چگونگيِ در پايانِ .كند مي ارائه شده آوانويسي
  .شده است

 متونِ د كه اغلبِشو ي مييادآور اين نكته 5يشدگ قطيعت فصل پنجم با عنوانِدر 
دراين  .اند كردهفي معر ،آن بپردازند توجيه كه به آن را بدونِ 6آوايي عنصرِ مفهومِ ،آواشناسي

 پذير تقطيعآوايي،  واجي و چه در سطحِ چه در سطحِ ،را كه كلمات نظر اين نويسندهبخش 
 شدگي از تقطيع پيرويالخط الفبايي را يكي از عوامل  رسم ،الج .كشد به چالش ميهستند، 

دهد و  گفتاري را نشان مي زبانِ تنها بخشي از واقعيت شدگي كه تقطيع ، درحاليكند معرفي مي
 نگرشِ نويسنده ،راستا دراين .شود حذف مي آوانويسي در منديارزش اطالعات ،در اين بين

غيرزنجيري ياد  رويكرد عنوانِ از آن به كه ،شود يادآور ميگفتار را  آواييِ ساختبه  ديگري
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يك از هر و ديرشِ 1پوشي متقابل، هم ثيرِتأ بر پارامتري به گفتار، رويكرداين  تمركزِ .كند مي
و  2زمانيانطباق  هايي به مسئلة ارائة مثالبا . 2. 5 در بخشاو  .است )هاپارامتر(اي توليد ه مؤلفه

تارآواها  زماني در فعاليت مسئلة انطباقِ به تشريحِ. 3. 5 در بخش و دكن اشاره مي پوشي هم
 ها فراتر آن دكه حوزة عملكر داردهايي اشاره  مشخصهاين فصل به  آخرين مبحث. پردازد مي

  .اآواز يك  است

كند  هاي گفتار اشاره مي به آن دسته از ويژگي ،3هاي نوايي مشخصه عنوانِ با فصل ششم
با فصل  آغازيِ نويسنده در بخشِ .دنده قرار ميخود  ثيرِگفتار را زيرِ تأ اعظمي از پاره بخشِكه 

 هايي مشخصه تنهايه و ديرش مواردي مانند زيروبمي، تكشود كه  ميمتذكر هايي  ارائة مثال
 نبود هايي مانند تشديد و خيشومي رند بلكه مشخصهگفتار امتداد دا نيستند كه برروي پاره

 در، در ادامة اين فصل. رسد مينيز ها به چند هجا  ثير آنازجمله مواردي هستند كه گسترة تأ
  .شود ره ميتكيه، ديرش، هجا و ريتم اشازيروبمي،  مباحثبه  ،هاي مختلف زيربخش

 و قائلباگونه فال ديگر آوانويسيِ بارِ يك  جا در اين .است پيوسته گفتارِهفتم فصل عنوان 
 متقابلِ ثيرِبه تأ. 1. 7 و در زيربخش مورد انتقاد قرار گرفتهپيوسته  شدن به مجزابودگيِ گفتارِ

را براي  يستاا يوضعيت كه آن جاي بهكه  در اين بخش آمده است. شودپارامتري پرداخته مي
جايگاه اندام متقابلِ تأثيرِ است كه ستهشاي درنظربگيريم، ،هر آوا در گفتار توليد گفتار هاي توليد

به ) corned beef( در ادامه با ارائة مثالِ .نظر داشته باشيمدرحركت هستند،  حالِدائماً در كه ،را
از حالتي كه  :دنافت اتفاق مي ماتكلاين  در توليدكه  ،شوداشاره مي جزئياتي كاملِ تشريحِ

كلمة  عنصر پايانيِ( جاد سايشاستراحت هستند تا زماني كه بعد از اي حالِها كامالً در اندام
beef( ته پيوس هايي كه در گفتارِ به پديده. 2. 7 در بخش. گردند ها به حالت استراحت برمي اندام

، 7زماني تطابقِ، 6، توليدزدايي5شدگي سخت ،4شدگي نرم ي،همگون. دهند اشاره شده است رخ مي
تمركز كرده  ،در اين بخش ،ها روي آن بر ، مباحثي هستند كه نويسنده9و درج 8، حذف7زماني

  .كرده است

هاي  گونه اي در انواعِ هاي لهجه تفاوت از ،هاي زبان انگيسي گونه فصل هشتم با عنوانِدر 

 مختلف جغرافياييِ در مناطقِ [℘]و  [Υ] يِآوادو  كاربرد ،در آغاز. صحبت شده استانگليسي 

                                                           

1. overlap 
2. timing 
3. prosodic features 
4. lenition 
5. fortition 
6. dearticulation 
7. timing variation 
8. deletion 
9. insertion 



 شناسيمجله زبان و زبان

١٨٦ 

 

ديگر به  بخشِ و در دو 1گونگيـ وم به ربخش دنويسنده در . شود انگليس مطرح مي كشورِ
اسكاتلندي  ليسيِجمله انگ، ازانگليسي هاي مختلف در گونه ،ها گونه ها و واكه گونه تفاوت همخوان

  .استو كنيايي پرداخته 

گفتار  فيزيك بنياديِ مفاهيمِ به تحليلِ اختيشنصوت آواشناسيِ فصل نهم با عنوانِ
 حجمِ ،ها بخشمقايسه با ديگرِ  دراگرچه  كه هدد ميتوضيح نويسنده در اين بخش . اشاره دارد

از ديگر  آن هميتتنها ا نهاما  ،اختصاص داده شده است شناختيصوت به آواشناسيِ تريكم
 جاي بهي شناختصوتهاي  تحليلش به گراينيست بلكه امروزه كمتر آواشناسي  هاي بخشزير

گفتار،  هاي فيزيك تحليل. جايگاهي ويژه پيدا كرده استهاي فردي،  و برداشت ها تحليل
هايمان را در  گفته كند تا صحت يا سقمِ ، به ما كمك ميگفتار روشي ديگر در تحليلِ عنوانِ به

هاي  موج انواعِ ماهيت به توصيفدامه، در ا. محك بزنيم...) توليد و  جايگاه(گفتار  توليد زمينة
 ،نهايتو در هاصدابرخي  شناختيِصوتهاي  بسته هم، )هاي منظم و نامنظم موج( صوتي

  .شده است پرداخته ها نگاشت طيف تفسيرِ چگونگيِ
به است كه  افراديبراي و روزآمد منبعي مفيد  "آواشناسي ردرآمدي انتقادي ب" كتابِ

ويژه كساني كه پيچيدگي هب .مند هستند هشناسي عالق جواآواشناسي و  مباحث هاي فرايند توليد 
در زمينة گفتاردرماني  افرادي كه مطالعة اين كتاب به همچنين، .كنند را دنبال مي گفتار

ديگرِ كه آن را از  ،اين كتاب مثبت نكتة از ديدگاه نگارنده، .شود پيشنهاد مي دارندفعاليت 
پيوسته  كيد بر گفتارِنيز تأ و غيرزنجيرينگاهي  ،كند اين زمينه متمايز مي اخير در هاي كتاب
  .است
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1. rhoticity 


