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 مقدمه. 8

نسبت به سایر  یتوجهقابلجایگاه  1نوای گتاار یژهوبهو آواشناسی  ام،دوم قرن بیس ةیمناز 

ژیدا کارد. دلیال ایا  جایگااه زبان خارجی  عنوانبه هفرانس زبانی در آموزش زبان یهامهارت

سریع دریافت  منجر بهچشمگیر  صورتبه نقش نوای گتاار در ارتباطات کلامی است که ،ویژه

 خارجی، یهازبانامروزه در آموزش . شودیم مخاطب متهوم یک ما  از جانبو تسهیل درک 

با لح  و  هاکلمهو  هاواج کهیصورتدر . صحیح زبان دارددر کاربرد  صحیح نقش مهمیتلتظ 

قاادر باه  یساخابهبه احامال زیاد مخاطاب  د،اصول آوایی تلتظ نشون و مطابق صحیحهنگ آ

در نایجاه باه و خاوانش نادرسات  باه. تلتظ نادرست خواهد شد گوینده کلاممتهوم  دریافت

بای  خاوانش  ةرابطابرای بررسای . شودیممنجر  مخاطبدریافت اشاباه متهوم ما  از جانب 

براساس  حاضر ةمقال، در مخاطبکلام و درک متهوم صحیح از جانب  ةیندگوصحیح از سوی 

یم کرد تاا از مربوط به نوای گتاار را بررسی خواهمبانی نظری  تحلیلی،-توصیتی روش تحقیقِ

  :زیر ژاسخ دهیم یهاسؤالای  رهگذر به 

به معنا و متهوم یاک  توانیم، با رعایت نوای گتاار هاکلمهمعنای  دانسا چگونه بدون  .1

 ؟عبارت ژی برد

موجود در ما  باشاد،  علائم نگارشیدر حی  خوانش یک ما  که مبانی بر کردن مکث .2

 ؟ما  یاری رساند تهومبه درک و دریافت م تواندیمتا چه اندازه 

در اناقال چه نقشی ما  موجود در لح  صدای خواننده ماناسب با علائم نگارشی  تغییر .3

 ؟معنا و متهوم ما  دارد

اباادا باه در  تحلیلای،-یتوصایتمطرح شده، طی یاک فرایناد  یهاسؤالبرای یافا  ژاسخ 

دانشجویانی که بارای خاوانش ماا  ماوردنظر ماا اناخااب  ةشدضبطبررسی و تحلیل صدای 

صصای ناوای گتااار، ناوای صاداهای اخات و سا ب بارای واکااوی تخد، خواهیم ژراندشده

 افازارنرم را با نوای فایل صوتی مبنا مقایسه خواهیم کرد. برای نیل به ای  مقصاود از شدهضبط

طراحای  3وینیاک دیویدژل بیورسا و در دانشگاه آمساردام هلند توسط  1۹۹۱که در سال 2ژرت

 تغییارصادا،  یمصورسازضبط صدا، ژرت از قابلیت  افزارنرمشده است، اساتاده خواهیم کرد. 

و تصاحیح  شدهضبطاساتاده شده در صدای  هاجملهن تحلیل صدا، مکاوب کردصدا،  فیزیکی
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ایر در س و شودینممحدود  یشناسزبان ةینزم تنها به افزارنرمای  کاربرد . برخوردار است صدا

: 200۱ ،1گلادم ) کااربرد داردنیاز  یشناسامردم و از جمله موسیقی، ژزشکی علمی هایینهزم

میان نوای گتاار و معنادار  ةرابط رودیمآماری مدنظر ما، اناظار  ةجامعا تحلیل صداهای . ب(10

نی ادانساا  معاتنهاا  ،یک ماا معنا و متهوم برای درک درک متهوم ما  آشکار شود، چرا که 

 هاییهتک، واژگانو  هاواجچگونگی تلتظ  و نوای گتاار، کندینمکتایت واژگان و دساور زبان 

از . کننادیمنیز نقش مکمال ایتاا  جابه یهامکثو  ئم نگارشی، رعایت علاهاجملهاسب در من

خاوانش به هنگام  نوای گتاارکه با کاربرد درست  خواهد بودبر ای   حاضر ةمقالفرض  روی ا

 .درک کردبه درسای ژیام ما  را  توانیمیک ما ، 

 . مباحث نظری۲

 عریف خوانش. ت8. ۲

 گتاا تولیاد صادا بارای  مبانای بار»که  کندیمتوصیف  یندیفراخوانش را 2 جوز مورس

هوم کلیات کلاام باه و یا بر دریافت معنا و مت باشدصدای بلند( خوانش با ) مکاوب یهانشانه

خوانش در واقع نمایش زبان از  عمل دلالت کند.انش ذهنی و بدون صدا( خو) آورده شدهزبان 

یاک خاوانش (. 13: 1۹۹1) «اساتدیدن یاا حاب کاردن خلال نمادهای مشخص و از طریق 

وزرات ) ، درک ما  و داشا  انگیزهیخوانروان ازمند سه عامل یا عنصر اساسی استصحیح نی

و دقت و سارعت  گانواژشناسایی  ی است که بهمهارت یخوانروان .(1:2003، 3آموزش انااریو

و دریافت متهاوم از عناصر کلام گشایی رمز مهارتدر واقع درک ما   .شودیمخوانش اطلاق 

باه  آموززبانکه  شودیمعلایق را شامل و  هانگرشاز  یامجموعهنیز . انگیزه باشدیمما  کلی 

 .شودیمخواندن ترغیب 

عامل دیگر را نیز در عمال خوانادن چهار  1گوآگو اندرولعاملی که ذکر شد،  افزون بر سه

 هاآنژی بردن به ژیام مساار در ، هاآنمعنا و متهوم ، درک هاکلمهتشخیص توانایی  داندیم مؤثر

اناقال فرهنگ از خلال ما ، در واقع به فرایندی منساجم اطلااق . از خلال ما و اناقال فرهنگ 
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2. Jose Morais 

3. Ministère de l'éducation de l'Ontario 

4. Roland Goigoux 
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 تاأثیرات آن بار محایط ژیراماون، موردنظر ماا، زبان فرهنگ نوشااری اصول وه ب»: که شودیم

 گاو،گوا) شاودیمرباوط مآن زبان اجاماعی  یهاکنشنیز و  مساار در آن یشناخازبان یکدها

با توجه به هدفی که از عمل خواندن به دنبال آن هسایم، ای  عمل در شش  (. 3۳-2۵2: 2001

 ،(1۳: 1۹۳3 ،1گابریال)  خوانادن باا هادر درک ژیاام ماا :شودیم یبنددساهگروه ماتاوت 

خوانادن باا هادر کساب  ، (2۵:1۹20، 2ریشودو) خوانشدر خواندن با هدر کسب مهارت 

خوانادن باا هادر  و ارتباط، خواندن با هدر عمل کردن اطلاعات، خواندن با هدر برقراری

با وجود اهدار مخالف از خوانش یک ما  در شش گروه (. 32: 2001 ،3سلانیکوژ) یسرگرم

هماواره ماا  میان خوانش و درک معنا و متهاوم  یمساحکم ةرابط، موارد یتمامدر ذکر شده، 

 .برقرار است

 . درک متن در خوانش۲. ۲

شاناخای کامال و یناد خوانادن، آفر درز چهار مهارت زباانی اسات کاه یکی اما ، درک 

 گارانژژوهشکه از جمله  آدام و بروس. دهدیمما  قرار  ةخوانندار ی منسجم در اخایاطلاعات

درک ماا  : »کننادیمچنای  توصایف  ماا  رادرک  ،آینادیم شماربهبرجساه در آموزش زبان 

 ما  جدید() ید از یک متهوم ژیچیده و معنادارجد بساگی به شناخت اولیه دارد. ایجاد شناخت

، 1آدام و باروک) «باشادیمنه تنها کاری مشکل است بلکه بای معنای هام  خت اولیهشنا بدون

 «معنی یک ماا  اسات ، ساخت و ارایهّما یک درک » ،۵مگربی و ارلیش دیدگاه از .(11:2000

سال  در اثری با عنوان، از ژیشگامان علوم شناخای در فرانسه، ۱لونی ژان فرانسوا .(131: 2001)

درک و فهم یک عبارت حاصل یک ژاردازش شاناخای در ذها  خوانناده اسات. ، روانشناسی

 در ذها  ماوقای هااییتفعالو  فرایندهای زیربنااییاز  یامجموعهابادا در  مطابق ای  نظریه،

 گوناهی او  انجامدیمو مرکب ساخااری  دریافت معنا و متهومیبه  ی تدربهکه  گیردیمشکل 

                                                             
1. Gabriel 

2. Richaudeau 

3. Poslaniec 

4. Adam  Bruce 

5. Megherbi Erhlich 
6. Jean- François Le Ny 
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و متهاوم  فرایند درک معناا ،1نورمااز سویی دیگر،  .شودیمبیت معنای ما  در ذه  خواننده تث

که مسالزم دریافت اطلاعاتی تکمیلی از محایط  کندیمفرایندی بسیار عمیق معرفی  یک ما  را

 (.33: 1۹۳۹ ،2ونژر) یری صحیح از معنای ما  مناهی شوداست تا به تتس

ن دریافات متهاوم ماا  در همزمان، دو نوع سازوکار در جریا طوربهلازم است تا  روی ااز 

برای اساتاده ذهنی  سازوکاریو ما   یهاعبارتیل لبرای تح زبانی سازوکاری: نظر گرفاه شود

 همزمان با عمل خوانش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بایستیمکه اطلاعاتی  از

در علام  برای بررسی سازوکار درک متهوم در خوانش یک ما ، رویکردی ،1۹30از سال  

در همای  راسااا، اساوار بود.  عملکرد ذه  و اعصاب میان ةرابطمطرح شد که بر  یشناسزبان

عناا که به سااخت م کندیمفرایندی توصیف درک ما  را هلندی،  شناسزبان، 3تیون ون جیک

کاه  دهدیمه ئاارمعنا و متهوم یک ما  مدلی برای درک . وی (11: 1۹33) در ذه  دلالت دارد

کاه در آن محااوا و  شاودیماول، ساخاار سطح کلام نامیده  ةیلا .از سه لایه تشکیل شده است

 گیاردیمدوم خود ما  را در بر  ةیلا. شودیمآشکار  هاکلمهظاهر و ترتیب  معنای کلام از روی

از  یامجموعاهماا ،  کلیو ساخاار  هاعبارتآمده از  تدسبهبا اساتاده از اطلاعات  که در آن

 گیاردیمآخر، شرایطی را در بار  ةیلا .آیدیم دستبهما   تریقعماحامالات در رابطه با متهوم 

، هاایتفعال، رخادادهااز  یامجموعاه بر»: ماهیای شناخای دارد ن جیک و کین وکه از دیدگاه 

 (.12-11: 1۹33) «اندداشااهکه در خلق یک ما  نقش مؤثری  کندیمدلالت  اشخاص و کلیات

 یاک ماا  و خاوانش از در اوها) خواننادهکاه میاان مای ئدا ةرابطا برمدل تیون ون جیک، 

ساااخاار و  ةواسااطبهماناای کااه  تأکیااد دارد.و مااا  وجااود دارد،  (ژیشاای  او یهاشااناخت

 .شودیمدر یک سیسام مبانی بر اطلاعات محدود تعریف  اشیشناخازبان هاییچیدگیژ

و  ژاردازدیمخود به فرایند ذهنی مناهی به دریافت متهوم یاک ماا   ةنوببهنیز  والار کین  

ینادهای آفر ،. ای  مدلشخص اساوار است ةحافظکه بر  دهدیمرا ارائه  1انسجام-مدل ساخاار

مورد واکاوی قرار  مرحلهمعنا را در دو و  دهدیمدر خود جای ذهنی ناشی از تداعی حافظه را 

حای  انساجام اطلاعاات در تمرکاز بار  ةمرحلا ساخاار اصلی ما  و تمرکز بر ةمرحل :دهدیم

                                                             
1. Norma 

2. Vinger 

3. Teun van Dijk 



 دوم دورة دوم ، شمارة                              هاي زبان و ترجمه فرانسه           پژوهش                                                        281 

 

 ةمرحلاو در  کننادیماول، برخی از احامالات معنایی به ذه  خطور  ةمرحلدر . هاآنژردازش 

. ساازندیمقبل را به یقی  مبدل  ةمرحلکه احامالات  یابندیمبروز  ییهاشناختمتاهیم و دوم، 

از  کاه نهاادی اسات سازوکار تعریف شاده، ساازوکاری، عملکرد حافظهتوجه به چگونگی با 

الباه همواره ای  احامال وجود دارد که احامالاات . گیردیمنشأت خواننده ژیشی   یهاشناخت

 با توضایح یاک مثاال واضحی نرسند. کین  ةیجناژیشی  به  یهاشناختبه یقی  بدل نشوند و 

 :کندیموح ترسیم را به وض یفرایندچنی  

 .«مدرکم را گارفامهم  م  :گویدیم. او کنندیم صحبتمقابل دبیرساان  در با کارول ماری»

مرجاع ضامیر . در واقاع، به چه کسی اشاره دارد« او»که ضمیر  داندینمدر ای  مثال، مخاطب 

جاه باه جملاه، دو فرضایه وجاود وماری باشد و هام کاارول. بناابرای  باا ت تواندیمهم « او»

ای  فرضیه، همان فرایندی است که در  یریگشکل «.گویدیمکارول » و یا «گویدیمماری »دارد

بعدی، سازوکارهایی کاه  ةمرحل. در آیدیم وجودبهدر مواجهه با چنی  عبارتی  مخاطب ةحافظ

و  ماننادیمباقی اطلاعات منسجم  کهیطوربه  ،یابدیمانسجام ، گیردیم شکل مخاطبدر ذه  

است از جملاه اساانااج  تریمنطقو در نهایت متهومی که  شوندیمحذر نامنسجم  هاییهفرض

به طور ی عبارت امعنکه  شودیم. سازوکار یافا  متهوم منطقی عبارت تا حدی تشدید شودیم

اجامااعی  جایگااهکاه خوانناده از  کنیمیمافرض  شد،در مثالی که ذکر  .شودیمکلی دریافت 

 مخاطاب. بنابرای  فرضیات او است آموزدانشو کارول معلم ماری  :اطلاع دارد ماری و کارول

 ةیفرض چنی ی او  شودیمدر نظر گرفاه کارول  «او»که مرجع ضمیر  شوندیمی هدایت به سما

: بارای دریافات کندیم یسازمدل گونهی ا، ای  مثال را کین  .شودیم رنگکم« گویدیم ماری»

بارای درک  اًانسجام وجاود دارد کاه طبیعاا-ساخاار سازوکار مبانی بریک ، ییهاعبارتچنی  

 کهیصاورتدر . اماا باشدیم آناز بیان  ترمهمله ئدرک مس سازوکار،. در ای  استکافی مطلب 

 ،1کینچ) گیرد انجام دوباره بایستیم مخاطبذه   یسازفعال، سازوکار حاصل نشود اییجهنا

1۹۹3 :1۱3). 

                                                             
1. Kintch 
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شانهاد ژیرا  «دورنماا» و یاا« اندازچشام» مدل، 1۹۹۱سال و همکارانش در  1کون دن برو 

به عنوان منبع اصالی در کلام  ةشنوندو یا شخصی خواننده  یهاشناخت ،در ای  مدل .دهندیم

در ذها  متااهیم  یساازفعالای  مدل شامل چهار منبع  .آیندیم حساببهفرایند ژردازش ما  

، اندشدهقبلی که در ذه  ذخیره  یهاخوانشما ، اطلاعات حاصل از خود : که عبارتند از است

 توانادیمکاه  شناخت قبلی مخاطبا  و در نهایت، مخالف م یهاقسمتنمایشی تدریجی از 

متهاوم  یک یسازفعالبروک، مقارن با ون دن  ةینظرمطابق د. نک یسازفعالمتاهیمی را دوباره 

و ایا  از  شاوندیمفعاال  شاناخت وی ةیطاحدر نیاز سایر متاهیم مربوطه در ذه  مخاطب، 

ماقابل میان متهاوم اول  یارابطه، در ای  مدلاست.  «اندازچشم»مدل  فردمنحصربه هاییژگیو

جدید ذهنی و  هاییتفعال ای  مدل،، وجود دارد. بر اساس شودیمو دومی که از کلام اسانااج 

در ذهنای  ةزمینایشژبه هنگام عمل خاوانش، که  گیرندیمدر ذه  شکل نی ازم، متاهیم جدید

 .(12-11: 1۹۹۱) اشدخواننده وجود داشاه ب

  یک متن مفهوم سیر تکامل درک .3. ۲

علوم تربیای  ، ماخصص2ژوسلی  ژیاسون یک ما  در ذه  مخاطب چیست؟ژردازش  ةلازم

خوانناده  ،آن کاه در طای اساتی منحصراً بصاری فرایند خواندن عمل»است که بر ای  باور 

به بعاد،  1۹30از سال اما  (۱:2003) «.کندیمرمزگشایی  شانینوشاار را به همان شکل هاکلمه

بیشاار یاک را عمال خاوانش » و گویدیمسخ  به نام فرایند شناخای  از انگارة نوینی ژیاسون

سااخت  است که بهتعاملی  یفرایند، فرایند شناخای .تا فرایندی بصری داندیمفرایند شناخای 

، روانشاناس و 3فاایول میشال .(۱:2003) «.شاودیمارتباط میان ما  و مخاطب مناهای و  امعن

، ما از خواندن  کندهدریممتهوم یک ما  را چنی  بیان  ، درکخوانش ةحوز ةبرجسامحقق 

 عمال .شودیمدر نظر گرفاه  صرفاًدر سطحی بالاتر از خوانش هدفی که  .و فهم آن استدرک 

است نوشاه شده  ژردازش واژگانِ اول ةمرحل .است ژردازش اطلاعات ةمرحلنش شامل دو خوا

                                                             
1. Van den Broeck 

2. Jocelyne Giasson 

3. Michel Fayol 
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باه تواناایی  ،قطعی ماا متهوم اما رسیدن به . باشدیمواژگان درک محاوای آن  دوم، ةمرحلو 

 (.۱:2003) داردبساگی  اوو اسانباط  ما تتسیر  درخواننده 

متهاوم درک کاه  انادیدهعقدو روانشاناس آمریکاایی، بار ایا   ،1کائ ت یک یل واخجان او

ایا   تحقیقاات اخیار بسایاری ازاسات. آن نوشاااری متهوم حالت مسالزم درک  کلامشتاهی 

ژردازش  یهامهارتژردازش گویش شتاهی و  یهامهارتمیان روابط تنگاتنگ  برروانشناسان 

 گاویش ژاردازش یهاامهارت ةتوساع ،ایا  تحقیقاات بر اساساست.  مامرکززبان نوشااری 

 دو محقاق، ایا  .(13:2003) دارد ییسازابهنوشاااری اهمیات متهاوم کلاام در درک  شتاهی

 کدردر  اساسایمهم و  عاملرا به عنوان دو از یک ما  و درک شتاهی  هاکلمهاز گشایی رمز

 .گیرندیمدر نظر ی نوشاارمتهوم ما  

 شاانیمعنو دریافات  هاآنشناخت کامل را مسالزم واژگان از رمزگشایی  ،2گوگ و هوور 

 گیرییجاا دارد:در واقع به ای  عوامال بسااگی  واژهاز یک  رمزگشایی .(۵3:1۹۹0 ) دانندیم

معناایی و  ،یشاناخاواجاز اطلاعاات  یامجموعاهاکاسااب و مخاطاب ذه   رد موردنظر ةواژ

 درک ،و گوگ هوور .(3،30:200۹زاگر ) اندشدهذخیره مخاطب مدت بلند ةحافظنحوی که در 

مادل  مطاابق .دانندیممهارت بازنمایی واژگان و اطلاعات موجود در جمله و گتاار را  شتاهی

قابلیات ن و کشف واژگاا، متهوم یک ما  تکامل درک توسعه و برای ،گوگ هوور و یخوانش

، آشنایی واژگان سریع تشخیصدیگری همچون قابلیت  عواملبلکه  ،درک شتاهی کافی نیست

تشاخیص تواناایی  در اصال یشاناخاواج. نیاز اهمیات دارناد یشاناخاواجو زباان با دساور 

تشخیص قابلیت  .(2:201۵، 1گوسل) باشدیم هاآنو درک ( هجاواج و ) های صوتی زبانواحد

متهوم ماا  خوانش و درک  عمل نیز باعث بهبود تعداد سطرها تعداد حرور و ،سریع واژگان

که  اهمیت داردما  متهوم یک در درک  نیز نوای گتاار مواردی که ذکر شد، علاوه بر .شوندیم

 خواهیم ژرداخت.  تتصیل بداندر ادامه به 

 

                                                             
1. Jane V. Oakhill et Kate Cain 

2. Hoover  Gaugh  
3. Zagar 

4. Gausell 
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 نوای گفتار  .۴. ۲

 از واژة یونااانی ژروسااودیارفاااه برگ (prosodie) دیزوژاارودساااوری -اصااطلاح نحااوی

(prosȏidia)  ایا  یشناسزباندر مباحث اما  .باشدیم سخ () عروض شعر معنی آناست و ،

در اثری باا  ،1زترکو و اسگرم .شودیماطلاق کلام  ةیندگوت  صدا و لح   ،واژه به نوای گتاار

از  یاشااخهرا  تاارگنوای ، یشناسزبان هاییهنظر اسادلالی ةناملغت، یشناسنشانهکااب عنوان 

 را در گتاار بررسی کرده آواشناسیو  یشناخاواج چونهمعواملی  که دانندیم یشناسزبانعلم 

 یهاامکث مادت زماان و کیتیات گتااار و آهناگ و ، لح هایهتک، بیان شتاهی هاییژگیو و

 (11:1۹۳۹) دهدیمگتااری را نیز مورد واکاوی قرار 

علااوه بار لحا  صادا، است.  نوای گتاار، لح  صدای گوینده ةدهندیلتشکواحد  نخسای 

تشادید که عباارت اسات از  باشدیمکلام لازم است، تکیه  تحلیل آوای عامل دیگری که برای

یک کلماه  یهجابر روی آخری  تکیه در زبان فرانسه،  آوای کلام.برای مامایز کردن  هجا یک

. شاودیم داریاهتک هجاااست که یاک  با کشیدن واکه، در واقع گیردیمقرار  هاکلمهو یا گروه 

صادا، مادت  بساامد چونهمهای فیزیکی معیاردر نظر گرفا  ا ب عوامل مربوط به نوای گتاار،

از نظر زمانی، نوای گتاار با توجه به سه عامل  .شوندیمصدا بررسی و شدت تولید صدا زمان 

 هااواجدرازای  و یاا هماان زباانی یواحادهاطاول که عبارتند از :  گیردیممورد تحلیل قرار 

و یاا گتاااری  یهاامکث، هاکلماهگروهای از های ژایانی یک کلمه یا هجا و همخوان(-واکه)

مکاث ) یاا ادراکایو  مکث عینای() فیزیکی صورتبه که جریان کلام مقطعی درتوقف همان 

 یاا تلتاظ سارعت نیاز برای ادای کلام که هماان، و در نهایت، زمان موردیابندیمتجلی  ذهنی(

 .(2،11:201۵دی کریساو) کلام است جریان سرعت

در شاش ناوع مخالاف مکاث را  کارکردهاای ،هناگ کلاامآ اثری با عنوان در دی کریساو

 :ژردازدیمبه آن  1 ةشمارکه در جدول  کندیم یبنددساه

  

                                                             
1. Algirdas Julien Greimas et Joseph Coutès 

2. Di Cristo 
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 هاآن. انواع مکث و کاربرد 8 جدول

 نوع مکث (کوتاه یا طولانی) مکثماهیت 

 تنتسی جسمانیکوتاه. 

 نوسانی برای سخنرانی هاآنواژگان و اناخاب  یوجوجست شناخای، مربوط بهطولانی. 

مانند  ، واحدهاییهایسخنرانیا  هایانیهب ةسازندتعیی  واحدهای  زبانشناخای، مربوط بهطولانی. 

 دساوری یا معنایی یهاگروه
 ساخااری

 کاربردی بلاغت کلاممربوط به طولانی. 

 نوایی کلام یمندهدرمربوط به کوتاه/طولانی. 

 ناگهانی .گیردیمنشأت  کلامی و بیانی اتاشاباه مکثی که ازکوتاه/طولانی. 

 

و زماان  هامکثطول واحدهای زبانی، ) سه عامل اساسی در نوای گتااربا تجزیه و تحلیل 

 به معنا و متهوم کلام ژی برد.  توانیم( است که موردنیاز برای ادای کلام

 درک مفهوم کلام از طریق نوای گفتار  .5. ۲

ادای  ةنحوچرا که  ،است اهمیت زئحا ةنکایک  کلام از طریق نوای گتااردسایابی به متهوم 

، متهاوم باه مراتاب آیادیم دساتبه هاکلماهی کاه از خاود اطلاعات در مقایسه باارت یک عب

قابلیات زیاادی  ،سیسام آوایای نوای گتاار در کنار بنابرای ، .دهدیماز کلام را ارائه  ترییقعم

طاول  عناصاری چاونگتااار،  نوایبرای بررسی دارد. کلام در خود برای اناقال معنا و متهوم 

از زبانی باه  هاواج چونهمکه  شودیمادای کلام و بسامد صدا در نظر گرفاه  مدت زمان کلام،

 مبادلات شتاهی دارند، چرا کهدر  یتوجهقابلکاربرد  نوایی یهاواجان دیگر ماتاوت هساند. زب

از هادر  ی تارمهمماوجاه شاود.  تریعسررا  گویندهکه ژیام  دهندیمامکان را به مخاطب ای  

معنای کلام و عناصر آوایی مرباوط باه ادای  ارتباط میان کشف ، در واقعفرایند گویشیبررسی 

 .استآن 

 تنگاتنگ باا عناصار ةرابطمربوط به نوای گتاار در تحلیل اطلاعات  ،دی کریساواز دیدگاه 

عناصر غیربیانی، عناصری هساند که کلام را بدون در نظر گرفا  سؤالی،  .گیردیمقرار بیانی غیر

ی و خاعناشاانامبااا عناصاار  زمااانهمکااه - کنناادیمیااا دساااوری بااودن آن تعریااف  خبااری و

 آیادیماما اطلاعاتی که از تحلیل ناوای گتااار باه دسات  .شوندیمبررسی سی زبان شناکاربرد
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که برای تشخیص خبری و یا سؤالی باودن جملاه باه کاار  هاجملهمانند بسامد صدا در آخر )

ناوای  کریساال (11:201۵دی کریساو،) کنندیم(، معنا و متهوم قطعی کلام را مشخص رودیم

 فرازباانی ةجنباود ناوای گتااار و از خ ةجنب: از دهدیماز دو جنبه مورد بررسی قرار  گتاار را

مکاث،  که قبلاً هم اشاره شد، نوای گتاار از عناصاری چاون طورهمان .( 1،۵3:1۹۱۹کریسال)

سیساام فرازباانی هام و لح  صدا تشکیل شده اسات. موردنیاز برای ادای کلام زمان و  شدت

حالت صدای ، صدای زیر یا بم) کیتیت صداستآن  ی ترمهمعناصر مربوط به خود را دارد که 

 (.آرام یا بلند بودن صدا و...، زناننتبنتب 

 چگاونگی ماننادبا در نظر گرفا  ترکیب عناصر مربوط به نوای گتاار و کیتیت ادای کلاام 

و  فکاررز، طماورد رفاااراطلاعااتی در  تاوانیماسات کاه  تلتظ و کیتیت صاداهای ماتااوت

دونیات از نظر  .(2۹:1۹۹2، گوبل ونی شاسد، 22۹:1۹۹2لاور) آورد دستبهاحساسات خواننده 

از اشاخاص  هااییزهانگو  در اناقال احساسااتکلام نیز لح  : »مریکاییآ شناسزبان ،3بولینگر

خوشاحالی حالات  در احساساات بیانصدای بلند، حکایت از  .اهمیت بالایی برخوردار است

گرنات فیار  (202:1۹1۱) «.کنادیمدلالات  حوصلگییب دارد و صدای ضعیف بر حالت غم و

ناوای  ماقابال میاان ةرابط، تحقیقاتی بنیادی  در مورد ۵ویلبرت ژرونوست و لمار هوگل  ،بانک

کاه در  یاطاهرابانجام دادند و براساس آن دریافاند کاه کلام  ةیندگوحالات احساسی  گتاار و

 :باشدیم، میان ای  دو عامل برقرار ژردازیمیمبدان  2 ةشمارجدول 
 

 احساسی مختلف یهاحالت وصدا  هاییژگیومیان  ةرابط .۲ جدول
  حس عصبانیت حس خوشحالی غمحس  حس ترس حس تنفر

 ژهنای باند یشارب یشارب کمار اریشب کمار

 بسامدمیانگی   بالابسیار  الابسیار ب بسیار ژایی  الابسیار ب بسیار ژایی 

 بسامد ةدامن وسیع وسیع محدود وسیع 0محدود

 بسامدشدت  قوی قوی بسیار ضعیف طبیعی بسیار ضعیف

 با غرش صدا
بیان 

 معمولیغیر
 طنی ژر

نتب نتب زنان با 

 حالت انتجاری
 کیتیت صدا نتب نتب زنان

                                                             
1. Crystel 

2. Laver, Gobl et Ni Chasaide 

3. Dwight Bolinger 
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  حس عصبانیت حس خوشحالی غمحس  حس ترس حس تنفر

طولانی و 

 نزولی
 بسیار منظم و صعودی نزولی طبیعی

 هجاروی 

بیشار  داریهتک

 شودیماحساس 

 تغییرات صدا

 تلتظ کشیده طبیعی دقتیبسست و  با دقت طبیعی

 

 ،وابسااگی در اثری با عناوان، شناخایةحوز نظرانصاحباز  1ویلسون و دیردر بردان اس ر
، از دیادگاه مثاال عنوانباه .دهنادیممورد بررسی قرار هنگ صدا آ م احساسی را درئعلابروز 

 آن نیازمدت زمان تولید  ،لح  صدا در کنار ،آیدیمژایی  هنگ در صدا آشدت  کهیزمان ،هاآن

مادت  وح  صدا ل کهیزمانو یا . گذاردیمصحه شخص  یناراحا و ای  حالت بر آیدیمژایی  

گویناده را  تعصبانی، حالتای   و رودیمکلام هم بالا هنگ آشدت  ،رودیمبالا ن آزمان تولید 

 .(1۵3:1۹3۹) دهدیمنشان 

کاه  بساامد اصال: که عبارتند از استتشکیل شده زیسای  اصلسه  نوای گتاار از در واقع،

ژیاروی و  ةدهندنشان ،باشد در نوسانصدا  بسامدمثال اگر  عنوانبه) بالا یا ژایی  باشد تواندیم

قادرت و اقاادار کسای  ةدهندنشان ،صدا ژایی  وقوی باشد بسامدو اگر  اطاعت از کسی است

که عبارت  ولیدت اصل و (میان آهنگ صدا و میزان تأکید بر یک مطلب ةرابط) ثیرأت اصلاست(، 

، 2ونگوسا  ها) نوع جمله وژایان ، غازآ کردنمشخص برای هنگ صدا در آ اتتغییراست از 

واشناسای آ در نقاش ناوای گتااار، اصلای  سه  در نظر گرفا  اهمیت ای با  .(1۹-1۳: 2003

ای  نکاه را هم مدنظر قرار داد کاه در مبحاث  بایستیم. الباه شودیم تربرجساهز بیش بیش ا

بارای مثاال  عنوانباه. دهادیمنوای گتاار نیز، دساور زبان جایگاه خاصی به خود اخاصااص 

م ئبسااه باه ناوع علاامورد بررسی قرار گیرد کاه صدا بسامد  بایستیمتولید،  اصلتشخیص 

 .باشدیم هاجملهنگارشی 
  

                                                             
1. Sperber et Wilson 

2. Gussenhoven 
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 روش تحقیق. 3

 هانمونه. 8. 3

ما  هنگاام خوانادن متهوم درک  بر نوای گتاارال که چگونه ؤای  سبه منظور یافا  ژاسخ 

 در ساطوح مخالاف گاه تبریز، شش نتر از دانشجویان سال دوم کارشناسی دانشگذاردیمثیر أت

وی دو نتار دانشاج و دانشاجوی ماوساط، دو نتار سطح بالاااناخاب شدند: دو نتر دانشجوی 

 ةنحو ةیسمقاچرا که برای  ،استبوده تصادفی یند اناخاب غیرآفر لازم به ذکر است کهضعیف. 

 بود.ضروری  هاآندانسا  سطح آماری ما،  ةجامعخوانش 

 ابزار پژوهش .۲. 3

یاک ماا   منظاور، بوده است. برای ایا  اییسهمقا-یلیتحل یامطالعه، انجام گرفاه ةمطالع

تشکیل شده تعجبی خبری، سؤالی و  مخالف یهاجملهاز که  زده کوچولوشابرگزیده از کااب 

 ،تعجب خوشحالی، ناراحای، ناامیدی،) احساسی مخالف یهاحالتبا و در فایل اصلی صوتی 

خوانادن قرارداده شد. بعاد از مذکور ، در اخایار دانشجویان است ...( خوانده شده عصبانیت و

 را کاه در ماورد ماا  چاهآنتاا خواساه شاد  هاآن، از ای  دانشجویان تکتکتوسط  ای  ما 

است که باا  ، بیان کنند. شایان ذکراندشدهماوجه  (و ... ما  هاییتشخصموضوع اصلی ما ، )

باا  بعادی، ةمرحلادر یند در حال ضابط باود. آکل فرطول در  هاآنان، صدای توافق دانشجوی

 اندکه در هر جملاه داشا ییهامکث، تعداد هاآناساتاده از نرم افزار ژرت، مدت زمان خوانش 

و  هااآناز جاناب  هایهتکعلائم نگارشی و  رعایت ،هاآنصدای بسامد (، جانابهو  جابهمکث )

ل باا فایا در مقایساه( تعجبی و سؤالی خبری،) بساه به نوع جمله شاندر نوای گتاارتغییر نیز 

 قرار گرفت.تحلیل مورد تجزیه و ، صوتی اصلی

 پژوهش هاییافته .3. 3

مرباوط باه ناوای  ةجنباحاصل از خوانش دانشجویان مورد مطالعه، از دو  یهادادهتحلیل 

کاه در ماا   ییهاامکث) جانابه یهامکثتعداد گتاار مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: 

خاص علائم نگارشی هایی که در مواجهه با -مکث) نگارشی( و رعایت علائم ندضروری نیسا

تاا باه  قرار گرفتبررسی  مورد براساس ای  دو جنبهی دانشجویان (. لح  صداضرورت دارند
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کاه خوانناده مکاث  ییهاقسامت در نوای گتااار،. متهوم برسیمدرک  میان لح  صدا و ةرابط

مکث در  کهیصورتدر  .(1،3۵:1۹3۳دوهورکلای ایملاچ و ) گیردیمقرار ارزیابی ، مورد کندیم

، 2میلر و شووانتلوژل ) افادینمزمان مناسب خود صورت نگیرد، خوانش واضح و روانی اتتاق 

از و اساتاده از تکیاه در جاای مناساب خاود، تغییرات مناسب لح   ،میلر از نظر .( ۱۵:2003

توساط  برگزیده کاهما   هاجملهو  هاعبارت برخی ازاست.  درست خواندن یهانشانهبهاری  

به تصویر کشیده شده زیر  یهاجدولدر  ،دانشجویان خوانده شده، با اساتاده از نرم افزار ژرت

 است.

 

 
 اول( ةنمون) . فایل صوتی اصلی8شکل 

 

 
 اول( ةنمون) . فایل صوتی دانشجو۲شکل 

 

                                                             
1. Clay Imlach et Dowhower 

2. Miller et Schwanenflugel 
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 (اول ةنمون) ی دانشجوصدابسامد نالیز آ .3 جدول 

 F3 F1 F2 پایان آغاز ی اولصدا

 1794 562 3233 23.8271 20.0552 دانشجو

 1734 528 2871 14.65 12.6668 فایل صوتی اصلی

 

 کاهی اشازده کوچولو با مکانیک است و شاازده کوچولاو نیاز از  یوگوگتتما  اناخابی 

که تحلیل حاصال از  چهآن ،3 ةشمارطبق جدول  .گلش را گوستندی خورده است ترس دارد

حالات  با هاجمله، ادای دهدیمفایل صوتی اصلی ای  قسمت به ما نشان  ةدربارژرت  افزارنرم

 هاجملاهاماا ادای همای   .باشادیمطبیعای  با دامنه فرکانب بالا و هرتز 200 بسامد با و ترس

. دانشاجوی گیاردیمصاورت هرتاز  200صدای کماار از  بسامد، با 1 ةشمارتوسط دانشجوی 

قبل نیاز  ةصتحکه در تصویر  گونههماناما  ،کندیمرا رعایت  هامکثو ی علائم نگارشمذکور 

در فایال اصالی  کهیحالدر  .گذاردینم( تکیه خوردیم) mangeفعل  ةواژواضح است، روی 

اسات.  دارتریاهتکو  تربرجسااهو در نایجاه ادای آن  ترگسااردهروی ای  کلمه  بسامدصوتی، 

هرتاز در  300تاا  100، مطاابق تصاویر، بای  1 ةشاماری در صدای دانشجوی بسامدات تغییر

 هاجملهل صوتی اصلی. مدت زمان ادای از بسامد صدا در فای تریی ژانوسان است، یعنی بسیار 

در فایال اصالی اسات. تغییارات بساامدی  هااآنمدت زمان ادای بیشار از هم توسط دانشجو 

تاا احساسای در  شاودیمتوساط دانشاجو، موجاب  هاجملهو مدت زمان بیشار ادای  تریی ژا

 1 ةشامارما  نیز به همی  صورت توسط دانشاجوی  یهاجملهکلام ایجاد نشود. سایر  ةشنوند

را  هاکلماهاکثار معناای  دانشاجوی ماذکور. لازم به ذکر است که باا وجاودی کاه شودیمادا 

در  1رنولادآکوناور و او .قرار گرفت، ولی تا حدودی در جریان معنی و متهوم ما  دانستینم

 ژرسشی یهاکلمهکه با  ییهاجمله بر ای  باورند نوای گتاار در انگلیسی روزمرهاثری با عنوان 

بر  2میشل هالیدی .(۱1:1۹۳3) کنندیمن دارند و حالای رسمی را القا ، آهنگی افااشوندیمآغاز 

، آهنگای شوندیمآغاز ژرسشی  یهاکلمهبا که ژرسشی  یهاجملهاز  دساهآنای  باور است که 

ژرسشای  یهاجملاهاز  دساهآن کهیصورتدر  هساند،یک حالت تداوم  گرنشاندارند و  خیزان

                                                             
1. O’Connor et Arnold 

2. Michael Halliday  
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ماورد در  .رساانندیمکلاام را قطعیات  دارناد و افااان لح  ،خیر است و یا بله هاآنژاسخ که 

که اناهای آن آهنگ خیزان داشاه باشد، حالای دفااعی باه خاود  یاجملهخبری نیز،  یهاجمله

مورد تحلیال ماا  ةجملبنابرای   .(23:1۹۹1) رساندیمرا خشونت و  حالت جدالو یا  گیردیم

گ بهاار آهنا رعایاتبارای . گیاردیمهم به دلیل آهنگ خیزان خود، حالای احساسی به خاود 

حالات احساسای مخالاف با  را هاآن آموززبانلازم است تا ، با توجه به علائم نگارشی هاجمله

و  موسایقیبسیار است که از طریق گوش دادن باه تمری  و تکرار  مسالزمای  عمل  بیان کند.

 .شودیمسایر تمریناتی از ای  دست محقق  وبه زبان موردنظر اخبار 

 

 
 دوم( ةنمون) . فایل صوتی اصلی3شکل 

 
 دوم( ةنمون) . فایل صوتی دانشجو۴شکل 
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 دوم( ةنمون) صدای دانشجوآنالیز بسامد . ۴ جدول

 F1 F2 F3 پایان آغاز ی دومصدا

 3206 1824 596 19.8608 14.9611 دانشجو

 2760 1812 550 12.6013 9.844 فایل صوتی اصلی

 

عبارت بعدی که در طی ای  مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، عبارتی است کاه از 

در فایال صاوتی  .باشادیمو حاکی از ناراحای او از وضاع موجاود  شودیممکانیک نقل زبان 

  قدرت صدا نیز ضعیف و تلتاظ هرتز است، بنابرای 100بسامد صدا ژایی  و در حدود  اصلی،

بادی  شاکل اسات کاه  2 ةشاماراما ادای همی  عبارت توسط دانشاجوی  آرام است. هاکلمه

 .کشدیمثانیه طول  ۵و خوانش او نیز در حدود  کندیمشروع  جانابههمراه با مکثی را عبارت 

، خاوانش دهادیملاعات حاصل از خاوانش عباارت ماذکور را نماایش که اط طبق تصویر بالا

شاده اسات کاه  گاذارییهتکهایی هجاچرا که روی  خوانشی اشاباه است. 2 ةشماردانشجوی 

 .باشدیمهرتز 100بیشار از نیز  بسامدارتتاع  و نیازی به آن نیست

ایا  بخاش در فایال صاوتی اصالی و توساط  یهاجملاهناای  حاصل از ادای  ةیسمقابا  

اهم با هاجملاهکه در خوانش دانشاجو، اجازای  آیدیم دستبهنایجه ، ای  2 ةشماردانشجوی 

تمامی ای  عوامل منجر به ایا  امار . شوندینمژیوساه ادا  طوربههم  هاکلمههماهنگ نیساند و 

، لح  صدای یافزارنرم هاییلتحلطبق که دانشجو معنا و متهوم ما  را ماوجه نشود.  شوندیم

و در نایجه خود دانشجو نیاز باه هنگاام  انگیزدیبرمدانشجو، حالت ترس را در مخاطب خود 

 افزارنرممصور کردن صدا با اساتاده از . دهدیمبازگویی ما ، درک نادرسای از معنای آن ارائه 

صاوتی و  ةدوگاناباا قابلیات  (۳ایو اودسی ۱ژیچ از ای  دست مانند وی  ییافزارهانرمو ) ژرت

د و بوط به تلتظ را در کلام خود ببیناتا اشکالات مر دهدیمای  امکان را به دانشجو تصویری، 

 د.گتاار را در کلام خود ارتقاء ده ند و کیتیت نوایاقدام ک هاآننسبت به رفع 
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 سوم( ةنمون) اصلیصوتی . فایل 5شکل 

 

 
 سوم( ةنمون) . فایل صوتی دانشجو6شکل

 

 سوم( ةنمون) نشجوآنالیز بسامد صدای دا .5جدول
 F1 F2 F3 پایان آغاز صدای سوم

 3072 1819 548 26.372 24.7339 دانشجو

 2765 1813 715 16.5166 15.5444 فایل صوتی اصلی

 

، تتاوت بسامد صادای کندیم نظرجلب، 3 ةشمارکه در نمودار مربوط به دانشجوی  چهآن

هرتاز  200فایال صاوتی اصالی بیشاار از بسامد صدا در  او با بسامد فایل صوتی اصلی است.

در آن قسامت از ماا  کاه هرتاز اسات.  200کمار از بسامد صدای دانشجو  کهیدرحال، است

رفااه اسات کاه در فایال  کارباهگل( ) fleur ةواژ، شودیمخوانده  3 ةشمارتوسط دانشجوی 
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بسامد صدای به همی  خاطر است که ای  کلمه با . گیردیمصوتی اصلی تکیه بر روی آن قرار 

و حالت شازده کوچولو نیز به هنگاام  شودیمکشیده ادا  صورتبهو دامنه فرکانب وسیع  بالا و

نظار محااوایی، از  .رسادیم نظربهدر آن قرار گرفاه است، عصبانی که ای  کلمه  یاجملهادای 

گل و تأکید به هنگام ادای آن در کنار تلتظ دقیق شازده کوچولو،  ةواژبر روی  تکیه قرار گرفا 

کاه باه  و همکاارانش فیرباناکطبق جدول  بر احساس ترس و ناامنی نیز دلالت کند. تواندیم

یاک  یرو بر تکیه کید وأت ،ژردازدیم، خیزدیبرمو احساسی که از آن  هاکلمهمیان ادای  ةرابط

کلاام از طریاق بالاا  ةینادگوموردنظر ما نیز،  ةجملدر  .کندیمنگرانی گوینده حکایت از  ،واژه

، دو نماودار بالاا ةیسامقابا  .کندیمبردن لح  صدای خود، ای  نگرانی را به مخاطب خود القا 

 اندکی بوده است،همراه ائم نگارشی رعایت عل که با 3 ةشماری وخوانش دانشجکه  یابیمیدرم

روند جمله خیزان است و  آمده و ، یعنی تکیه در آخری  هجاباشدیممشابه فایل صوتی اصلی 

 هم ژیوساگی وجود دارد. هاکلمهبی  
 

 
 چهارم( ةنمون) صوتی اصلی. فایل 7شکل

 

 
 چهارم( ةنمون) فایل صوتی دانشجو .1 شکل
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 چهارم( ةنمون) صدای دانشجوآنالیز بسامد . 6جدول 

 F1 F2 F3 پایان آغاز صدای چهارم

 3101 1730 594 29.6749 27.2046 دانشجو

 2781 1595 629 18.9408 16.4898 فایل صوتی اصلی

 

ماقابال میاان  ةرابطا، از  آوایای یشناساسبک ةرساالدر اثاری باا عناوان  1لئون هروژ ژییر

 زمانمادتبساامد صادا،  ةسازند، عناصر صدا ةدامندر کار ش ،صدا بسامدو میزان احساسات 

مرباوط باه تحلیال صادای بالا نمودار  .(2۵:1۹۳1) گویدیمسخ  ادای آن و شدت ادای کلام 

خبری  ةجملو  گیردینمرا در نظر علائم نگارشی در خوانش خود است که  ی ضعیتیدانشجو

و عادم ژیوسااگی  اشاباه، تلتظ یکنواخای صدا، جانابه یهامکث .کندیمرا با آهنگ خیزان ادا 

توساط  هاجملاهسااند کاه باه تتااوت میاان ادای کلام از جمله عواملی ه ةسازندناصر میان ع

لح  دانشجو از لح  اصالی  ،در نایجه .شوندیمو فایل صوتی اصلی منجر  1 ةشماردانشجوی 

یاک خاوانش بارای . شودیمو درک معنای ما  نیز برای شنونده مشکل  گیردیمجمله فاصله 

روی جایگااه و بار  در زبان ماوردنظر رعایات شاود هاواجتلتظ درست  صحیح لازم است تا

از تلتاظ درسات  چرا کاه شود. بیشاری انجام تمری  ،آواهایی که در زبان مادری وجود ندارد

 .گیردیمخود نشأت  فردمنحصربه در جایگاه تولید آواها
 

 
 پنجم( ةنمون) فایل صوتی اصلی .3شکل

                                                             
1. Pierre Roger Léon 



 112                                                                                         .… يگفتار در خوانش و درک متن فرانسو ينقش نوا 

 

  
 (پنجم ةنمون) فایل صوتی دانشجو. 81شکل

 
 پنجم( ةنمون) صدای دانشجوآنالیز بسامد  .7جدول

 F1 F2 F3 پایان آغاز صدای پنجم

 3111 1653 602 45.7819 43.9931 دانشجو

 2889 1619 626 20.9496 19.0053 فایل صوتی اصلی

  
تکیاه در ای  جملاه، . تعجبی هساند ةجملاز تحلیل ادای یک  نمودارهای بالا، ناای  حاصل

 بازرگ( یهااآدم) grandes personnesو ( زناییمحرر ) parles تو(،) tuروی واژگانبر 

و بر  شوندیمادا  تریدهکشجمله هساند و  ةبرجسابه عبارتی دیگر، ای  واژگان عناصر  .باشدیم

 کادامیچهرا خواندناد، مربوط به ای  قسامت  ةجملدانشجویانی که حالت خشم دلالت دارند. 

و تغییر صداهای لازم را نداشاند، عناصاری کاه  هامکثخوانش صحیحی ارائه ندادند. چرا که 

، در صاورت تکیاه بار به عنوان مثاال. انجامیدیمفهم بهار معنا و متهوم جمله  به هاآنرعایت 

 -باا تکیاه بار واژه  «.زنییمحرر  طوری افقط تو »که  آیدیم دستبه، ای  معنا tu ةواژروی 

و در  «تو کاری جز حرر زدن نداری» :کندیم، معنای جمله به ای  صورت تغییر parles فعل

، ماورد کندیمکند، گویا فردی را که صحبت  گذارییهتک grandes ةواژنهایت اگر گوینده بر 

 معناا و متهاوم درک اشاباه ازمنجر به لح  نامناسب و اشاباه  بنابرای ، تمسخر قرار داده است.

ن توجاه باه دوبا. چارا کاه افاادیم ۵ ةشماراتتاقی که در مورد تلتظ دانشجوی  .شودیمما  

تغییار عدم ) لح  صداندادن ییر تغ و مکث در زمان مناسبعدم علامت تعجب در آخر جمله، 

 .شودیمادا احساسی  گونهیچهیکنواخت و بدون  یصورتبه، جمله صدا( بسامددر 
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، مناشار شاد و ویلسون رتوسط اس رب 1۹3۹که در سال  کنشی-شناخای معروریهنظرطبق  

 ةیطاحکاه در  رمزگشاایی ةمرحلا :گیردیمدر دو مرحله انجام یک عبارت معنا و متهوم درک 

 ،اول ةمرحلادر  .(3۱:1۹3۹ ) ژیشای  یهادانسااهارجاع به  ةمرحلو  گیردیمقرار  یشناسزبان

 چنای ی ا و گیردیممورد بررسی قرار دساور زبانی نظر از  یک عبارتشکل منطقی و ساخاار 

دوم،  ةمرحلادر  .آیادیم دساتبهدر مورد متهوم کلاام نسبی ناقص و اطلاعات  از یامجموعه

متهااوم اول و از خلااال  ةمرحلااآمااده در  دسااتبهب کلااام بااا اساااتاده از اطلاعااات مخاطاا

ایا  مرحلاه  .بردیمکلام ژی  ةیندگوبه هدر اصلی  ژیشی  خود ، طبق فرضیاتشدهییرمزگشا

را برای شنونده  کلام که دسارسی به معنای کلی گیردیبرمرا در از تتسیرات کنشی  یامجموعه

 . کندیمآسان 

   گیرییجهنت. ۴

و  زباان خاارجی عنوانباه فرانساه در آموزش زبان نوای گتااره جایگا در ژژوهش حاضر،

ماقابال  ةرابطا، صحیح مورد بررسی قرار گرفت. در جریان ای  بررسایآن در خوانش  اهمیت

هاا، لحا  صادا، هجا ماقابل میان ةرابط متهوم کلام و همچنی میان نوای گتاار و درک معنا و 

 نیز مورد واکاوی علائم نگارشی ماناسب با یهامکث لازم برای ادای یک عبارت ومدت زمان 

که باه ناوای گتااار  عناصرتمامی  با توجه به مطالب فوق، ای  نکاه روش  شد که .قرار گرفت

مخالاف واژگان  روابطی که بی  از طریقیساند و معنا نحامل ، به خودی خود شوندیممربوط 

ی مورد وهاصدای دانشج ناای  حاصل از تجزیه و تحلیل .دهندیمبه کلام معنی ، کنندیمبرقرار 

حاضار را  ژاژوهش مطرح شده در یهاسوالصوتی اصلی، جواب  آن با فایل ةیسمقامطالعه و 

ی با دانشجویان) مسلط بودند هاکلمه معنای به که دانشجویانی روش  کرد.با توجه به ای  ناای ،

ناماناسب با علایم نگارشی داشااند. همچنای  باا  ییهامکثخود  خوانشدر(، سطح علمی بالا

نیاز  هاجملاهدر اکثار ، لح  خوانش ای  دساه از دانشجویان آمده دستبهتوجه به نمودارهای 

متهوم ماا   معنا و در به بازگوییقا مذکور نادانشجوی رو ای از بود.  کنواختی بسیار تخت و

در خوانش جملات خباری، ساوالی و  بودند که دانشجویان دیگر از یادساه نشدند. در مقابل،

ماناساب  ییهاامکث، یانداشاند. ایا  دسااه از دانشاجو افاان، خیزان() مناسبتعجبی، لحنی 
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مطابقت داشت که در نهایت باه بیاان  هاآنداشاند که مطابق نمودارها با سرعت ژایی  خوانش 

  معنا و متهوم صحیح ما  منجر شد.

 اصاول آواشناسای و علاائم نگارشایدر آن خوانشی است کاه  صحیح،خوانش ، روی ااز 

باشاد. وی  رخاود برخاوردامناساب در صادای  یلحا  و آهنگا رعایت شود و گوینده نیز از

واژگان  تکتکبه معنای  کهآنبی ا  را م متهومخود،  یجابه یهامکثبا  بایستیم ی چنهم

کارد کاه خاوانش  گیرییجهناچنی   توانیمبنابرای  اناقال دهد. خود به مخاطب مسلط باشد، 

 و یکنواخات و ثابات یبا لحن راچه بسا افرادی که واژگان  سریع، یک خوانش صحیح نیست.

باه اماا ، کننادیم، با سرعت زیااد ادا بدون توجه به علائم نگارشی() جانابه یهامکثهمراه با 

در مقابل . شوندینمنوای گتاار، ماوجه معنا و متهوم ما  اصول آواشناسی و دلیل عدم رعایت 

علاائم  و لحا  خاود را ماناساب باا کننادیمادا  و آرام ژیوساه صورتبهرا  هاکلمهکه افرادی 

اناقاال خود آن را به مخاطب  بهار و شوندیمماوجه متهوم ما   ، بیشاردهندیمتغییر نگارشی 

احساسات انسانی از قبیل شاادی،  در واقع نوای گتاار، عامل بسیار مهمی برای اناقال. دهندیم

تلتاظ و ادای گاروه  ةنحو چرا که. آیدیمبه حساب  ، تردید و ...یمندعلاقه، اصرار، خشم، غم

، بالا یا ژایی  باودن هاآنکوتاه ادا کردن  یا هماناسب با نوع لح  صدا، کشید ،هاجملهیا  هاکلمه

ای  احساسات تنهاا باا رعایات اصاول  .دهندیم، احساسات درونی ماتاوتی را اناقال صدات  

 نیساند. هاآنقادر به اناقال علائم نگارشی  و گیرندیمشکل مربوط به نوای گتاار 

انی از جملاه بیاان شاتاهی نازد زبا یهاامهارتناوای گتااار بار  دیگر ابعادتأثیر بررسی 

باود کاه خواهاد  آینده یهاژژوهشبرای  توجهجالب یهاموضوعایرانی، از جمله  آموزانزبان

 هم مراجعه کرد. هاآنبه  توانیمای  زمینه  ربرای کسب اطلاعات بیشار د

 هانوشتیپ

1. La prosodie 
2. Le logiciel Praat 

3. Paul Boersma et David Weenink 

4. Le modèle Construction- Intégration 
5. Grant Fairbanks, Wilbert Pronovost et Lemar W. Hoaglin 

6. WinPitch LTL 

7. Audacity 
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