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دانشیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
ترجمۀ كتاب شامل  345صفحه ،حاوی یک پیشگفتار ،یک مقدمه ،و دو بخش كلی :الف) مبانی
و ب) تجزیۀ گفتار است .بخش اول یا مبانی شامل پنج فصل است كه به ترتیب عبارتند از -1 :مبانی
آ كوستیک و صافیهای آ كوستیکی؛  -2نظریۀ آ كوستیکی تولید گفتار :تولید شوا؛  -3پردازش
دیجیتالی سیگنال؛  -4مبانی شنوایی؛  -5درک گفتار .بخش دوم یا تجزیۀ گفتار نیز شامل چهار
فصل است كه به ترتیب عبارتند از -6 :واكه؛  -7سایشیها؛  -8انسدادیها و انسایشیها؛ -9
خیشومیها و كناریها .به عبارت دیگر ،این كتاب در مجموع از نه فصل و دو بخش تشکیل شده
است.
در انتهای هر فصل منابعی برای مطالعات بیشتر و تمرینهایی جهت مرور مبحث همان فصل
و یادگیری مطالب ،ذكر شده است .منابعی با این حجم و با این مشخصات حداقل برای دو واحد
درسی ) (coursebookدر مقطع كارشناسی ارشد یا دكتری تعریف میشوند .عالوه بر این ،كتاب
حاضر منبعی معتبر برای پژوهش در حوزۀ آواشناسی آ كوستیک در زبانشناسی و علوم میانرشتهای
به شمار میرود.
اگر دانش آواشناسی را متشکل از سه حوزۀ «تولیدی ،شنیداری و آ كوستیک» بدانیم ،این كتاب
به درستی دو زیربخش آواشناسی آ كوستیک و شنیداری را ،با تمركز بر آواشناسی آ كوستیک ،پوشش
می دهد و طراحی گرافیک روی جلد نیز به خوبی محتوای كتاب را منعکس میكند.
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این كتاب از علومی چون «فیزیک و ریاضی» در معرفی آواشناسی آ كوستیک بهره برده است.
ارتباط دانش زبانشناسی با علوم تجربیای مانند «فیزیک و ریاضی» كه پایۀ علوم بشری به شمار
میروند ،این دانش را به صورت عینی و كاربردی نشان میدهد ،كه در حوزۀ علوم انسانی در شرایط
كنونی یک ضرورت به شمار میرود و زبانشناسی را از حالت علمی انتزاعی به یک دانش تجربی و
عینی تبدیل میكند .آگاهی به زمان یا زمانشناسی در شرایط كنونی كه تمام علوم باید به سمت
كاربردی شدن مطابق با نیاز جامعه پیش بروند و گرنه از برنامۀ وزارت علوم به تدریج حذف خواهند
ً
شد ،در انتخاب این كتاب جهت ترجمه مشاهده میشود .دقیقا زمان ترجمۀ آن در حال حاضر یک
ضرورت بوده است و انتخاب درست مترجمان این آگاهی به زمان را نشان میدهد.
وجود واژهنامۀ انگلیسی-فارسی و بالعکس آن در پایان كتاب در خصوص معادلهای تخصصی
این دانش بسیار ارزشمند و راهگشا است ،و نشان میدهد كه زمان زیادی از مترجمان به یافتن
معادلهای مناسب اختصاص یافته است.
ترجمۀ متن اصلی این كتاب در مقایسه با منابع و كتابهای نوشته شده در حوزۀ آواشناسی
تولیدی دشوارتر و سنگینتر است .علت آن میتواند ارتباط با علوم پایهای مانند ریاضی و فیزیک
باشد .همچنین خوانش فرمولها و نمودارهای طیفنگاشت نیاز به دانش مقدماتی دربارۀ طیف دارد.
بنابراین ،افرادی كه بخواهند از این كتاب استفاده كنند باید تا حدی با مقدمات آواشناسی آ كوستیکی
آشنا باشند .برای مثال ،با تعاریفی مانند «طیف ،موج ،فركانس یا بسامد ،فرمانت ،صافی یا فیلتر،
ً
رقت و تراكم» قبال آشنا شده باشند.
ً
قاعدتا فارغالتحصیالن رشتههای علوم ریاضی و علوم تجربی در مقطع دیپلم كه در مقطع
كارشناسی ارشد یا دكتری زبانشناسی ادامۀ تحصیل میدهند ،قادر به درک بهتر این كتاب هستند.
مشکلی كه در رشتۀ زبانشناسی وجود دارد این است كه انتظار میرود دیپلمههای رشتۀ علوم انسانی
در آن ادامه تحصیل دهند؛ در حالی كه تجربه نشان داده است فارغالتحصیالن رشتههای علوم
ریاضی ،و بعد از آن علوم تجربی ،در مقایسه با فارغالتحصیالن رشتۀ علوم انسانی در بیشتر حوزههای
رشتۀ زبانشناسی موفقتر عمل كردهاند.
برای گذراندن چنین درسی الزم است فارغالتحصیالن رشتههای علوم ریاضی و حداقل تجربی
در حوزۀ زبانشناسی پذیرش شوند .به عبارت دیگر ،تحقیق در حوزههای علوم آواشناسی آ كوستیکی
104

زبان و شناخت

106

نیاز به آشنایی و تسلط دانشجو بر علوم پایه نظیر ریاضی و فیزیک دارد .این نکته نشان میدهد كه
باید در رشتههای علوم انسانی و تعریف آنها بازنگری و اصالحاتی اعمال شود.
با گسترش دانش در حوزههای علوم و پیدایش شاخههای جدید در رشتههای مختلف و به وجود
آمدن گرایشهای میانرشتهای در زمان حاضر ،الزم است در تعریف رشتههای پایه علوم مانند
ریاضی ،تجربی و انسانی تجدید نظر شود .بازنگری در آموزش و پرورش دانشآموزان و دانشجویانی
كه قرار است در علوم میانرشتهای ادامه تحصیل دهند یک ضرورت اجتنابناپذیر در این زمان به
شمار میرود؛ به طوری كه یک فرد باید به چند حوزه از علوم آشنایی یا به آنها تسلط داشته باشد.
در حال حاضر افرادی در تولید علم ،نگارش مقاالت و تألیف یا تصنیف كتاب موفق هستند كه به
چند شاخه از علوم آشنایی یا تسلط دارند.
در تولید این اثر عالوه بر آشنایی نویسنده با علوم ریاضی و فیزیک ،از علوم رایانه جهت پردازش
دیجیتالی سیگنالها در حد وسیع استفاده شده است .در واقع ،بدون استفاده از ابزار رایانه امکان به
نمایش گذاشتن نمودارها و جدولها وجود ندارد.
این اثر عالوه بر این كه در رشتۀ زبانشناسی در تدریس و تحقیق در حوزۀ آواشناسی آ كوستیک
قابل استفاده است ،میتواند در رشتههای علوم گفتاری ،گفتار درمانی ،شنواییسنجی ،برخی از
شاخههای مهندسی و روانشناسی شناختی كه با فرایند گفتار سر و كار دارند ،كاربرد فراوان داشته
باشد.
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