
 معرفي آواشناسي قانوني و برخي كاربردهاي آن
 

 اعظم استاجي
 شناسي دانشگاه فردوسي مشهد استاديار گروه زبان

  
 چكيده

هاي علم  كارگيري يافته منظور از آواشناسي قانوني، به. پردازد  ميمعرفي آواشناسي قانوني و برخي كاربردهاي آنمقالة حاضر به 
توانند در تشخيص هويت  شود چگونه آواشناسان مي در اين مقاله نشان داده مي. نوني استآواشناسي در حل مسائل حقوقي و قا

  .به مراجع اجراي قانون كمك كنند) تبديل گفتار به نوشتار(سخنگويان، تشخيص زبان و لهجه و آوانگاري 
 

  .وانگاري، تشخيص زبان و لهجه، آ3، تشخيص صدا2، طيف نگاشت صوتي1 آواشناسي قانوني:ها كليد واژه
            

 
  :مقدمه - 1

اين بررسي از . پردازد مند آواهاي زبان مي شناسي است كه به بررسي نظام هاي زبان آواشناسي يكي از شاخه
  :گيرد  ميسه جنبه صورت

  ؛پردازد آواشناسي توليدي كه به بررسي و توصيف چگونگي توليد آواهاي زبان مي - 1
 ؛گيرد مي ادراك و پردازش آواهاي زبان مورد بررسي قرارچگونگي  آواشناسي شنيداري كه در آن - 2
 . پردازد هاي فيزيكي آواهاي زباني مي  كه به بررسي ويژگي)اكوستيك(آواشناسي فيزيكي  - 3

 ، است كه در اين مقالهگفتني. شود گفته مي "آواشناسي قانوني"  قانونةبه كاربرد علم آواشناسي در حوز
 1991از سال . كار رفته است به 4"پزشكي قانوني"قياس با اصطالح  قانوني به "آواشناسي" اصطالحِ

 در يورك انگلستان رسميت 5"انجمن بين المللي آواشناسي قانوني و آكوستيك"آواشناسي قانوني با تشكيل 
  . يافته است

فصل  است كه به بررسي "شناسي قانوني زبان"هاي  تر، آواشناسي قانوني يكي از زيرشاخه در تعبيري كلي 
هاي زباني براي حل مشكالتي چون  توان از تحليل دهد چگونه مي پردازد و نشان مي مشترك زبان و قانون مي

، شهادت دروغ، مشكالت متون )در تهديدهاي تلفني(تشخيص هويت نويسندگان متون، تشخيص صدا 
   . استفاده كردو غيرهحقوقي 

هاي مختلف را  پردازد و ديدگاه ن مي آهاي مختلف شاخه حاضر به معرفي و بررسي آواشناسي قانوني و ةمقال 
هاي آن در حل مشكالت حقوقي و قانوني ارائه  هاي علم آواشناسي و محدوديت در مورد ميزان كارآيي يافته

  .كند مي

                                                 
1 Forensic Phonetics 
2 Spectrogram 
3 Voice identification 
4 Forensic Medicine  
5 International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA)  
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  :كاربردهاي آواشناسي قانوني - 2
  گويان تشخيص هويت سخن 1- 2
 هويت سخنگويانهاي قانوني كمك كنند، تشخيص توانند به حل دعوا يكي از مواردي كه آواشناسان مي 

 پيام آن را به يك وكيل يا مرجع ةگيرند. گذارد گير تلفني مي  شخصي تهديدي را روي پيام، مثالرايب. است
 ةهاي صداي پيام با صداي ضبط شد  ويژگيةتواند با مقايس در اين مورد آواشناس مي. سپارد اجراي قانون مي

با توجه به اينكه هر كسي صداي خاص . 1)2001شاي، (  هويت سخنگو كمك كند به تشخيص،افراد مظنون
رسد  مي ، به نظر2توان افراد را از طريق صدايشان از يكديگر تشخيص داد خود را دارد و در موارد زيادي مي

 . احتمال موفقيت در اين زمينه زياد باشد
       :گيرد به طور كلي تشخيص صدا به دو طريق صورت مي 

 ؛كنند طور معمول از آن استفاده مي اي است كه افراد به  شيوه، تشخيصةاين شيو: تشخيص شنيداري)  الف
ها  گونه تشخيص درستي و اعتبار اين،  افراد در اين زمينه يكسان نبودهةاما بايد توجه داشت كه مهارت هم

شناسايي كنند، صداي اصلي را خواهند فردي را از طريق صدايش  در برخي موارد كه شهود مي. مطلق نيست
 )...با همان جنسيت، سن، ميزان تحصيالت، لهجه، طبقه اجتماعي، نوع صدا و(همراه با صداهاي مشابه آن 

خواهند كه صداي مجرم را از ميان آنها تشخيص دهد تا مطمئن شوند كه  از شاهد ميكنند و  ي مپخش
  .تشخيص وي درست بوده است

   يوه يك آواشناس ماهر به طريق علمي به تحليل شنيداري و ابزاري زباندر اين ش: تشخيص فني)  ب
منظور از تحليل ابزاري اين است كه با استفاده از ابزارهايي خاص، نموداري قابل رؤيت از گفتار . پردازد مي

طيف نگاشت صوتي، نموداري . شود گفته مي »طيف نگاشت صوتي«به اين نمودارِ قابل رؤيت . عرضه گردد
روي محور عمودي آن نشان داده ) بعد دوم(روي محور افقي و تواتر ) بعد اول(سه بعدي است كه زمان 

كه صداهاي گفتار انسان، صداهايي مركبند؛ به اين معنا كه از تركيب چند موج  شايان ذكر است. شود مي
توان  جاري است؛ بنابراين ميعالوه بر اين، گفتار در زمان . اند سادة سينوسي با تواترهاي مختلف تشكيل شده

نگار  اين كار با دستگاه طيف. با نشان دادن دو عامل تواتر و زمان روي يك نمودار، تصويري از گفتار ارائه داد
گيرد و تواترهاي مختلف سازندة امواج را  دستگاه طيف نگار صوتي، امواج صوتي را مي. گيرد  انجام مي3صوتي

ي شدت آنها و با در نظر گرفتن عامل زمان، نتايج به دست آمده را به صورت گير دهد و با اندازه تشخيص مي
دهندة طيف نگاشت  در نمودار زير كه نشان). 114: 1369فراي، (دهد  دست مي نموداري قابل رؤيت به

و تواتر روي محور ) بر حسب ميلي ثانيه(، زمان توليد روي محور افقي است ”gag“ و ”bab  “dad"هاي واژه
  :نشان داده شده است) بر حسب هرتز(دي عمو

  

                                                 
            .1383،شاي. ك. ر. به چاپ رسانده است 49-48. ش, 68سال "مجلة حقوقي دادگستري"له را در  نگارنده ترجمة اين مقا1
 ).2005رامسلند، (، پدر الكساندر گراهام بل دارد  ريشه در كارهاي الكساندر ملويل بل، صدايش شناسايي كردطريقتوان از   ميين ايده كه كسي را ا2
 دانشمندان علم اكوستيك از اين دستگاه ،در طي جنگ دوم جهاني. ساخته شدهاي تلفن بل در نيوجرسي  زمايشگاه آ در1941در سال   اين دستگاه3

 )2005رامسلند،.(گ توجه به اين فناوري كم شد اما با پايان جنكردند، مي براي شناسايي صداي دشمن در تلفن يا راديو استفاده
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 ”bab, dad, gag“هاي  ـ طيف نگاشت واژه1شكل 
  

تر در واقع  اين نواحيِ تيره. اند بقيه ر ازت شود كه برخي نواحيِ طيف، تيره با دقت در نمودار مالحظه مي 
عبارت ديگر  به. هستند كه با ادراك كوتاهي و بلندي صدا مرتبط است) بعد سوم(دهندة شدت صوت  نشان

به هر يك از اين خطوط . دهند در چه تواترهايي صوت، بيشترين شدت خود را دارد اين نواحي تيره نشان مي
كه به صورت نواري تيره رنگ با مرزهاي (  ستون افقي اول1 در شكل .شود مي  گفته1'فورمانت'تيره 

هر يك از .  است3 و سومين ستون فورمانت 2، ستون افقي دوم فورمانت 1فورمانت ) شود نامشخص ديده مي
ها همواره ثابت نيست و از شخصي به  تواتر فورمانت. صداهاي گفتار، يك يا بيش از يك فورمانت دارند

كند؛ اما الگوي نسبي آنها ثابت است و در واقع همين الگوهاي نسبي است كه آواها را از  ميشخصي تغيير 
  :نشان داده شده است ”I can see you“ در شكل زير، طيف نگاشتِ جملة. كند يكديگر متمايز مي

 
  

  .داده شده است) هرتز(ه زمان بر حسب ثانيه و تواتر بر حسب دور در ثاني : ”I can see you“ ةطيف نگاشت جمل ـ2شكل 

                                                 
1 - formant 
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اي،   در مقاله1962 در سال كرستا. شد  گفته مي1»اثر صدا«هاي صوتي در آغاز ظهور خود   به طيف نگاشت 
آورد كه همان طور كه  مي وجود ين اصطالح گمراه كننده بود و اين تصور را بهاين اصطالح را به كار برد؛ اما ا

نيز همين ويژگي و » اثر صدا« خاص خود را دارد و از طريق آن قابل شناسايي است، 2»اثر انگشت«هر كسي 
با اثر انگشت و اثر صدا از چندين جنبه . كاربرد خاص را دارد؛ در حالي كه واقعيت امر اين گونه نيست

كند و تا حد زيادي  و با گذر عمر، تغيير مي) ساعات مختلف شبانه روز(صدا در طول زمان . يكديگر متفاوتند
عالوه بر اين، صدا . كند تحت تاثير اوضاع جسمي و رواني شخص قرار دارد در حالي كه اثر انگشت، تغيير نمي

   ).2005، 3بوناستر و همكاران(يير داد توان به صورت ارادي يا با استفاده از فناوري موجود تغ را مي
به جاي آن به » طيف نگاشت صوتي«كنار گذاشته شد و اصطالح » اثر صدا« بنا به اين مالحظات، اصطالح  

  . كار رفت
هاي مدني و   به اين سو، تحليل صوت براي شناسايي و يا رد مظنونين احتمالي در پرونده1971از سال  

اين كار عموماً از طريق مقايسة طيف نگاشت ). 1996، 4سمركوفسكي و كينا( كيفري به كار رفته است
  . گيرد صداي ناشناس با صداي افراد مظنون و بررسي تطابق يا عدم تطابق آنها با يكديگر صورت مي

طور صد  توان به اند اين اتفاق نظر وجود دارد كه نمي با اين حال، در ميان كساني كه در اين زمينه كار كرده 
در صد كسي را از طريق صدايش شناسايي كرد و يا از طريق مقايسة صداي ناشناس با صداي افراد مظنون با 

  : كند بيان مي) 2001 (شايدر همين زمينه . قاطعيت به نتيجه رسيد
ها مجاز  اول اينكه تحليل طيف نگاشتي در برخي دادگاه: ها با مشكالت فراواني همراهند اين گونه تحليل

هاي   حتي اگر هم مجاز باشد، الزم است افرادِ مظنون پيام ضبط شدة اوليه را بخوانند تا دقيقاً واژهنيست و
به اعتقاد برخي، روخواني يك متن، كامالً مانند گفتار عادي نيست و . اي براي تحليل توليد كنند قابل مقايسه

ست الگوهاي گفتار عادي خود را خوانندگان متن با آگاهي از موقعيت خود به عنوان يك مظنون ممكن ا
  .تغيير دهند

چه توسط آواشناس ماهر و چه توسط (هاي تشخيص صدا  نيز با اشاره به محدوديت) 173: 2004 ( السن
كند كه تاكنون هيچ شيوة كامل و قابل اعتمادي براي تشخيص صدا كشف  تأكيد مي) ابزارهاي الكترونيكي

توانند موفق  ع و موفق زيادي وجود دارند كه تا حدود نود درصد ميهاي متنو نشده است؛ با اين حال تكنيك
  . باشند

كاهد؛ فقط بايد  اين عدم قطعيت، از اهميتِ كاربرد دانش آواشناسي در حل مشكالت حقوقي و قانوني نمي 
كي در عنوان ابزاري كم توانند به هاي آواشناسي مي تحليل. نقص و قاطع نيستند ها بي آگاه بود كه اين شيوه

. هاي الكترونيكي تلفيق گردد ويژه اگر دانش فني آواشناس با نتايج تحليل تحقيقات، بسيار مفيد باشند؛ به
هاي تحقيقاتي است كه پژوهش در  يافتن راهي براي تشخيص سخنگويان بر اساس صداي آنها، يكي از حوزه

صوت براي كمك به حل مسائل قانوني هم اكنون از تحليل طيف نگاشتي و شنيداري . آن همچنان ادامه دارد
 و غيرهسعودي، تايوان، فرانسه، امارات متحدة عربي، ايتاليا  در كشورهاي كانادا، ژاپن، اسپانيا، عربستان

                                                 
1 Voice printing 
2 Finger printing  
3 Bonastre et.al. 
4 Smrkovski, L. & Cain, S. 
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. رود كار مي  سال است كه به15دركشورهاي كانادا، ژاپن و ايتاليا اين شيوه حدود . شود استفاده مي
  ) 1996اسمركوفسكي و كين، (
  
  خيص زبان و لهجه  تش2- 2

تواند به حل دعواهاي قانوني كمك كند، تشخيص زبان و لهجة اصلي  يكي از مواردي كه علم آواشناسي مي
تواند با استفاده از تحليل طيف نگاشتي يا با تكيه بر مهارت  در اين مورد نيز آواشناس مي. سخنگويان است

اند زبان، لهجه يا صداي خود   كساني كه سعي كردهخود در زمينة آواشناسي، به تشخيص زبان يا لهجة اصلي
دهد  با استفاده از تحليل طيف نگاشتي نشان مي) 185: 2004 ( السنبراي مثال. را تغيير دهند كمك كند

تقاضاي  (We demand a ransomاش انگليسي است، هنگام گفتن جملة  گويي كه زبان مادري چگونه سخن
او با بررسي دو طيف نگاشت كه در يكي، سخنگو جمله را به . ماني زبان استكند كه آل تظاهر مي) پول داريم

دهد كه با وجود  و در ديگري همان جمله را با تظاهر به آلماني بودن ادا كرده است، نشان مي صورت عادي
 هاي سخنگو براي تغيير صداي خود، جايگاه تكيه در جمله با تلفظ آلماني دقيقاً با تكيه در جمله تالش

عالوه بر اين ديرش شش هجا در هر دو جمله يكي است و نكتة ديگر اينكه جايگاه . انگليسي يكي است
  .فورمانت اول در هر دو دقيقاً يكسان است

شود يك آواشناس ماهر بتواند تغيير صدا را كشف و سخنگو را شناسايي كند، اين است كه   آنچه باعث مي 
توان تغيير داد؛ ممكن است  را نميطول تارهاي صوتي : د هستندسخنگويان تا حد زيادي اسير صداي خو

اي را تقليد كرد؛ اما براي چه مدت؟ تداوم دادن به تقليد يك صدا به خصوص وقتي شخص تحت  بتوان لهجه
) اي باشد مگر اينكه شخص در اين زمينه حرفه(فشار باشد، براي افراد عادي تقريباً كاري غير ممكن است 

  ).185: 2004السن، (
خصص آواشناسي با استفاده از تحليل طيف نگاشتي و با تكيه بر مهارت خود در زمينة اي، مت در پرونده 

اي تعلق دارد كه با  هاي توليد شده توسط فرد مظنون به منطقة گويشي آواشناسيِ توليدي، نشان داد واكه
  ).2001ي، شا(اين يافته نهايتاً منجر به تبرئة مظنون شد . هاي صداي ضبط شده كامالً متفاوت است واكه

جويان و پناهندگان  هاي پناه  يكي ديگر از مواردي كه تشخيص زبان و لهجه اهميت دارد، بررسي درخواست 
جويي اهل كشوري است  براي مثال در كشور استراليا، چنانچه مشخص گردد پناه. و تشخيص مليت آنهاست

معموالً . شود ناهندگي وي موافقت ميگيرد با درخواست پ كه در آنجا به دالليل خاصي تحت تعقيب قرار مي
  . جو به كجا تعلق دارد شود تا مشخص شود فرد پناه هايي زباني استفاده مي در اين موارد از آزمون

ها را مورد ارزيابي  گونه آزمون  كارآيي اين1"مكنامارا"شناسان استراليايي شامل تيم  گروهي از زبان 
در اين آزمونِ قديمي بر اساس اين . (اند  تشبيه كرده2»شيبولت« به آزمون اند و آنها را شناسانه قرار داده زبان

كرد، قوميت وي را مشخص و براي وي حكم مرگ صادر  را چگونه تلقظ مي» شيبولت«كه فرد واژه 
اند كه دولت استراليا بايد كاربرد اين آزمون را متوقف كند؛  شناسان به اين نتيجه رسيده اين زبان.) كردند مي
ها، سخنگويان بومي زبان كه هيچ دانش  در اين آزمون. شناختي مطابقت ندارد را كه با معيارهاي زبانچ

                                                 
1 Mcnamara 
2 Shibboleth 
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در همين زمينه مكنامارا به پروندة زني اهل . دهند شناختي ندارند، تشخيص لهجه و زبان را انجام مي زبان
اين زن كه در نوجواني .  را داشتكند كه درخواست اقامت در استراليا اشاره مي» شان«برمه، از اقليت قومي 

وي بايد . به عنوان بردة جنسي به تايلند برده شده بود، پس از چند سال زندگي در آنجا به استراليا آورده شد
شد كه اهل تايلند است، به او اجازة  اگر ثابت مي. (كرد كه اهل برمه است تا بتواند در استراليا بماند ثابت مي

اي بودن وي را  هاي زباني اوليه برمه آزمون). كرد ون در آنجا خطري تهديدش نميشد؛ چ اقامت داده نمي
هاي زيادي را دور از برمه زندگي كرده بود و تشخيص و ارزيابي گفتار وي را افرادي  تأييد نكرد؛ چراكه او سال
مي اهل اقليت در مرحلة بعد يك سخنگوي بو. شناختي نداشتند، انجام داده بودند كه هيچ نوع تخصص زبان

  ). 2004مكنامارا ، (اي بودن وي را تأييد كرد  برمه »شان«
اند، به پروندة افراد اهل اقليت هزارة  شناسان استراليايي انجام داده در تحليل ديگري كه اين گروه از زبان 

 بايد ثابت كنند اين افراد نيز. كنند كه در دو طرف مرز افغانستان ـ پاكستان سكني دارند افغانستان اشاره مي
 58 مورد از 48هاي زباني در  پس از انجام آزمون. كه به اقليت هزاره تعلق دارند تا بتوانند در استراليا بمانند

 40مورد، شواهد زباني عليه درخواست كنندگان بوده است؛ اما پس از بررسي توسط مرجعي ديگر، نتيجه 
شناسان اعتقاد دارند كه قوميت يك فرد را   اين گروه از زبان.هاي اوليه تغيير كرده است مورد از تصميم گيري

تواند  انتخاب چند واژة كليدي و بررسي چگونگي تلقظ آنها نمي. توان هميشه از زبان وي حدس زد نمي
هر نوع بررسيِ تلفظ بايد مبتني بر شناخت كامل زبان و منطقة مورد . دهندة مليت يا قوميت افراد باشد نشان

ها را هم بايد متخصص اين حوزه انجام دهد، نه  و تحليل آواشناختي دقيقي را شامل شود؛ تحليلنظر باشد 
شناسي و آواشناسي ندارند، در اين زمينه اظهار  گونه دانش تخصصي زبان زبان كه هيچ اينكه سخنگويان بومي

  1). 2004مكنامارا، (نظر كنند 
  
  )تبديل گفتار به نوشتار( آوانگاري 3- 2
توانند به مراجع اجراي قانون كمك كنند، تحليل و آوانگاري صداهاي  يگر از مواردي كه آواشناسان مييكي د 

منظور از آوانگاري، تهية صورت مكتوب مكالمات ضبط . شوند عنوان شاهد عرضه مي اي است كه به ضبط شده
 اين فرآيند با مشكالت فراواني رسد؛ اما در واقع فرآيند برگردان گفتار به نوشتار به نظر ساده مي. شده است
شناسانِ زبان معتقدند كه در ادراك گفتار،  روان. ويژه اگر شرايط شنيدن مناسب نباشد شود؛ به رويارو مي

در ادراك گفتار . شود گيرند تا آنچه واقعاً گفته مي مردم بيشتر تحت تاثير آنچه انتظار دارند بشنوند، قرار مي
هاي خود، خالءهاي اطالعاتي را پر  بيني افت زباني و تكيه بر انتظارات و پيشطبيعي، سخنگو با توجه به ب

اند گوش دهند، دربارة اينكه  براي مثال اگر شنوندگان به صداهايي كه با كيفيت نامناسب ضبط شده. كند مي
  ).2004مكنامارا، . ( نظر متفاوتي دارند اين جمله دربارة ورزش است يا دربارة آب و هوا،

ها نبايد مطلق انگاشته شود و الزم است  شود كه صحت آوانگاري  در نظر گرفتن اين نكات، روشن مي با 
 2فريزربه همين دليل و براي كاهش هر چه بيشترِ اين مشكالت، . بيني خاصي در اين مورد اعمال شود نكته

  : كند هاي زير را عرضه مي دستورالعمل) 2005(

                                                 
  .كند باني براي تشخيص مليت استفاده ميهاي ز شناس موافق نيست و همچنان از اين آزمون سفانه دولت استراليا با ديدگاه اين گروه زبان متأ1

2 Fraser 
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  طرف آوانگاري را انجام دهد؛  اآگاهانه، بايد هميشه يك فرد بيهاي ن گيري براي اجتناب از جهت ‐
تا آنجا كه ممكن است آواشناس بايد از ماهيت و محتواي صداي ضبط شده چيزي نداند تا بر اساس  ‐

 اي نكند؛  آن هيچ نوع پيش بيني
 بدون هيچ(آوانگاري يك يا دو جمله . هر چه مدت زمان صداي ضبط شده بيشتر باشد بهتر است ‐

 اي پيوسته از گفتار است؛  غير قابل اعتمادتر از زنجيره) بافت ديگري
 . اي نيست، بايد در كار خود بسيار محتاط باشد اگر آوانگار، سخنگوي بومي زبان يا لهجه ‐

  
  شود؟ آوانگاري در چه مواردي انجام مي - 3
هاي جنايي استفاده  دن به فعاليتبر  مراجع اجراي قانون از ابزارهاي ضبط صدا براي پي1970 از اواخر دهة  

خبرند  هايي كه افراد از وجود آن بي صداي مظنونين يا با اجازة دادگاه يا با استفاده از ضبط صوت. كنند مي
هايي در لباس خود، مظنونين را به حرف  شود يا اينكه مأموران مخفي با كار گذاشتن ميكروفون ضبط مي

شوند و صورت مكتوب مكالمات را تهيه و تصحيح  شناسان وارد صحنه ميگونه موارد، آوا در اين. كشانند مي
از آنجا كه مردم آنچه . گذاشته شود) و غيرهمثل وكيل مدافع، دادستان (نمايند تا در اختيار مراجع مربوط  مي

واني پسند اهميت فرا هاي مكتوب محكمه سپارند، تهية صورت شنوند به خاطر مي بينند بهتر از آنچه مي را مي
  ).2001شاي، . (يابد مي

پردازند تا بعدها به  از سوي ديگر، امروزه مراجع اجراي قانون، غالباً به ثبت و ضبط اعترافات متهمان مي 
  .تواند مفيد واقع شود در تهية صورت مكتوب اين اعترافات نيز آواشناس مي. مورد متهم نشوند اعمال فشار بي

هايي به آن اضافه شده يا  اند و واژه يا واژه هاي ضبط شده، دستكاري شدهشود كه صدا  برخي مواقع ادعا مي 
توان به راحتي واژه هايي را به آن افزود  با توجه به اينكه جريان گفتار پيوسته است، نمي. اند از آن حذف شده

ود آواشناس ر در اين قبيل موارد انتظار مي. يا از آن حذف كرد به نحوي كه كسي متوجه اين دستكاري نشود
  ).2005فريزر، (ها را تشخيص دهد  بتواند اين قبيل دستكاري

  
  گيري  بحث و نتيجه-4
خصوص حوزة آواشناسي در حل  شناسي، به هاي علم زبان توان از يافته دهد چگونه مي مقالة حاضر نشان مي  

هر . ل ابزاري صوت استهاي بررسي، تحلي ترين شيوه يكي از مهم. مشكالت و دعواهاي قانوني استفاده كرد
 مثابه ابزاري كمكي در  هاي ابزاري قطعيت صد در صد ندارند، به هر حال به چند در حال حاضر تحليل

بايد توجه داشت  با اين حال. گيري تحقيقات را مشخص سازند توانند بسيار مفيد باشند و جهت تحقيقات مي
كاري بسيار ظريف و دقيق است كه به ) نگاريبه ويژه تحليل طيف (هاي آوايي  كه استفاده از تحليل

هاي ويژه و مهارت و تجربة كافي در اين زمينه نياز دارد و اظهار نظرهاي غير  تجهيزاتي خاص، آموزش
هاي صوتي، كاري نيست  خواندن و تفسير طيف نگاشت. ناپذير باشد اي در اين موارد ممكن است جبران حرفه

بنابراين، با در . بايد در اين زمينه آموزش الزم را ديد و تجربة كافي داشتكه به راحتي امكان پذير باشد و 
نظر گرفتن تنوع زباني و گويشيِ موجود در كشور، آشنايي قانون دانان با وجوه مختلف زبان، توجه 

هاي آواشناسي، حركت به  هاي كاربردي و عملي اين رشته، گسترش و تجهيز آزمايشگاه شناسان به جنبه زبان
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تواند راهگشاي  هاي مشترك و تربيت متخصصاني در حوزة آواشناسي قانوني، مي مت انجام گرفتن پژوهشس
  .اي در كشور ما باشد هاي تازه افق
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