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Abstract 

In the field of phonetics of French as a foreign language, studies have been conducted in 

recent decades, among which French Phonetics can be considered as the first book for 

Iranian students in undergraduate and postgraduate of French as a foreign language. In this 

paper, using a methodological analysis, based on the position and the role of phonetic 

ability in the communicative-actional approaches and the methods of phonetics in the 

teaching of foreign languages, we tried to evaluate the French Phonetics with respect to the 

goals and needs of French language teaching. The results showed that the book’s 

educational approach is a combination of articulatory and descriptive phonetics which only 

focuses on phonetic foreign language teaching (Parisian French pronunciation), regardless 

of the diversity of Iranian students’ first language. Considering the scientific developments 

in the field of foreign language teaching, linguistics, and in particular phonetics (such as 

verbo-tonal method and acoustic phonetics based on the use of technology), this textbook, 

even in the eighth edition, has failed to keep pace with the current trends in the field and 

could not fulfill the needs of French language teaching and learning in the context of Iran. 
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پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،هایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
91-9911،9آبان،هشتمۀـپژوهشی(،سالبيستم،شمارعلمی)مقالۀعلمیۀنامماه

 آواشناسی فرانسهبررسی و نقد کتاب 

*محمدحسيناطرشی

 چكيده

مطالعوا  و   ،هوا  اریور  دهوه عنواان زبوان رواردی در      به ،در زمینۀ آواشناسی زبان فرانسه
ها  آمازشی بورا  دانجوجایان ایرانوی     ازدمله اولین کتاب است.شده هایی انجام  پژوهش

تاان نام بورد.   را میآواشناسی فرانسه ارشد زبان فرانسه کتاب   مقطع کارشناسی و کارشناسی
دایگواه و نقوش تواانش آوایوی در     بور   مبتنوی منود   با استفاده از تحلیو  رو   ،در این مقاله
روز  هها  آواشناسی بو  و رو  (communicativo-actionnelles)کنجی و    ارتباطی رویکردها 

تحقق اهودا  و   دهتدر فرانسه آواشناسیسعی شده تا کتاب  ،ها  راردی در آماز  زبان
نود کوه   ا  گر این نکته شده بیان ها  انجام . تحلی شادنیازها  آماز  زبان فرانسه بررسی و نقد 

و  (phonétique articulatoire) ترکیبوی از آواشناسوی عیوا     نظری کتواب مود  آمازش رویکرد
 ۀبا تمرکز بر آماز  آوایی زبوان رواردی دمودر فرانسو     (phonétique descriptive) تاصیفی
آموازان ایرانوی    کاربرد  آن و تناع زبان مادر  زبان ۀگان پاریسی( بدون درنظرگرفتن معیار

شناسوی و   هوا  رواردی، زبوان    علمی در زمینۀ آماز  زبان ها  پیجرفتبه  تاده است و با
و آواشناسوی   (phonétique verbo-tonale) کالموی و   از قبی  رو  آهنگوی دآواشناسی  ژهیو  به

، این کتاب آمازشوی نتاانسوته   (ور اکارگیر  فن هبر ب مبتنی (phonétique acoustique)فیزیکی 
 نیازهوا  فعلوی یواددهی     دهوت روز و درگوام بوا دانوش     هم ،چاپ ۀباوداد هجتمین دور

 .ندک تآواها  زبان فرانسه حرک یادگیر 

 .کنجیو  ها  ارتباطیرویکرد آماز  زبان، زبان فرانسه، آواشناسی، ها: کليدواژه
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 . مقدمه1

شواد. لوذا در آمواز      ارتباط واقعی و احساسی با هر زبان با آواهوا  آن زبوان شوروع موی    
کوه مبنوا  تواانش ارتبواطی را شوک       سوت  ا برراردار ا  دایگاه ویژهها، آواشناسی از  زبان
آمازان هموااره حوازۀ حساسوی اسوت کوه فراینود        دهد. آواشناسی برا  مدرسان و زبان می

دهود و حیوار ایون محتواا  آمازشوی در       مستقیم قرار موی  ریتأث یادگیر  را تحت یاددهی 
 ددیود هوا    گیور  رو   شک  ها  آمازشی زبان راردی ضرور  است. با کالس و کتاب
ها  راردی(، آمواز  زبوان برمبنوا  تواانش ارتبواطی نقوش        زبان ویژه بهها د آماز  زبان

ها  ددید آمازشی مانند ارتباطی و کنجی بر تاانش آواشناسوی  رویکردتر  یافته و  بردسته
ارتبواط در آن   جوه یو درنت یزبان دیفرایند تال صحیح ییآوا دیتال زیرا ؛کید دارندأآمازان ت زبان

ها،  زبان مجترك اروپایی ارچابهچ فیو براساس تعر دهد یقرار م مستقیم ریتأث زبان را تحت
صوداها،   ییشناسوا  ییکسو  تاانوا  »پایه  ها  زبانی ازدمله تاانش یزبان رارد فراگیر در 

در (. CECRL 2005: 11د «اسوت  یآواشناسو  ییتاانوا  یتعبوار  هبو  ایو هوا   آن دیو کلما  و بازتال
 یدارنود کوه آواشناسو    دیو کأت هنکتو  نیو بر ا سندگانینا زین فرانسه یآواشناسکتاب  گفتار شیپ

 ،زبوان اسوت   یاساسو  عملکورد کوه   ،را نینواب یو درك بدهد  میآماز  زبان را شک   ۀشالاد
هوا (   کوه در نظریوهد   ،آیوا ایون کتواب آمازشوی    کوه  شاد  ی مطرح میسؤال .کند یم نیتیم

به نیازها و اهدا  آمواز   است قادر  ،داردریجه میالد   9102و  9112 ها  آواشناسی دهه
در ددیود  ها  آواشناسوی   ها  ارتباطی و کنجی و ظهار رو رویکردزبان فرانسه در عصر 

اساسی سوعی   سؤارمنظار پاسخ به این  بهدرادامه، ؟ پاسخ دهدها  راردی  امر آماز  زبان
سارتار ظاهر  و ارزیابی محتواایی بوا   تحلی   ۀرااهد شد تا این کتاب آمازشی از دو دریچ

یوادگیر    بر دایگاه و نقش تواانش آوایوی در فراینود یواددهی      مند مبتنی تحلیلی رو 
 .شادبررسی و نقد 

 

 معرفی و توصيف ساختار کتاب. 2

 در 9911چواپ بوه سوار     نیداول یمیو مها  قا میهید یتیگ تألیف فرانسه یآواشناسکتاب 
فصو   شوش   بوه بواد در   A2 زبان فرانسه متناس  با سوطح زبوانی  به (، یمرکز نجر دانجگاه

نظوام آوایوی زبوان     ۀکوه بوه مقایسو    ،ا  کاتاه با مقدمهاین کتاب  .رشتۀ تحریر درآمده است به
 .شواد  شوروع موی  معیوار   ۀی فرانسآواشناس ا یکل بافص  اور و  ،پردازد فرانسه و فارسی می

بوا کموک تصوایر و تاضویحا       زبوان فرانسوه    هوا  واکوه  بند  و مکانیک تالید آوایی طبقه
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و  هووا مصووا تالیوود  نیووز مکانیووک بووازفصوو  چهووارم اسووت. دوم و سووام  فصوو ماضوواع 
ر دآواهوا   تأثیر. فص  پنجم ندک ها  قبلی ارائه می را مانند بخشزبان فرانسه  ها  مصا  نیمه
. دهود  قورار موی   ماردتادوه  و برری قااعد آوایی زبان فرانسوه  گفتار ۀریدر زنجرا  گرید کی
در  ر  گفتوار زنجی زبرعناان ویژگی  به زین ها  آوایی( زبان فرانسه ۀ ویژگیمطالعر دگفتا  ناا
هوا    از تمورین برروی  است که هر فصو  بوا   گفتنی  .شاد میو مطالعه  یفص  بررس نیآرر
 رسد. پایان می گرفته از محتاا  بخش به تئنج

 هبواوداد هجوت دور   .گوردد  بازمی 9915چاپ این کتاب آمازشی به سار  ۀآررین دور
قلووم دفرانسووه و فارسووی(  ۀآرایووی و نوواع و انووداز دلوود، صووفحه ۀچاپ، طوورح سووادتجدیوود
ویژه ناع قلم دتایپ دسوتی( بورا  رااننودگان اموروز       را  هیچ تغییر  نجده و به دست
هوا  نگوار  قودیمی، عالئوم      رسود. بواوداد محودودیت در ماشوین     نظر نموی  نااز به چجم

روابی رعایوت شوده و ودواد دودور       هالمللی آوانگار  در موتن بو   سجاوند  و الفبا  بین
دهود توا    آموازان ایون امکوان را موی     آواها  زبان فرانسه با مثوار در ابتودا  کتواب بوه زبوان     

منظوار   آمازشی مفید برا  دانججایان بوه   اکتر باشد. از ن فهم ها  دار  متن قاب  آوانگار 
 و آوایوی  شناسوی اصوطالح »ا   صفحه بیستآشنایی و فهم بهتر متن تخصصی کتاب فرهنگ 

آواشناسوی بوه زبوان     اصوطالحا  تخصصوی  از در پایان کتاب است که برروی   «تاضیحا 
 .گیرد در بر میزبان  ن فارسیامختصر و مفید برا  مخاطب یراه تاضیحات هم بهرا فرانسه 

نام پانزده اثور دیوده    ،استفاده در نگار  این کتاب آمازشیمارد مآرذدر قسمت منابع و 
و  (Martinetدتر از نظریا  دو محقق فرانسا ، مارتینوه   شاد و این درحالی است که بیش می
اولوین   ،قبالً ذکور شود  که  هگان همانشده است. استفاده محتاا  کتاب تنظیم در  (Léonدلئان 

 9929شده متعلوق بوه سوار     کارگرفته هترین منبع ب روز هاست که ب 9911چاپ این اثر در سار 
و از تحقیقوا    یستروز ن هم( است. از طرفی مجخصاً منابع مارداستفاده در نگار  ب 9101د

 هوا   هوا  آمازشوی دهوه    رو  به باتادهو مطالعا  میدانی در آماز  آواها  زبان فرانسه 
، (Calbris 1975, 1981د، کوالبری   (Callamand 1981دهفتاد و هجتاد میالد  ماننود کالمانود   

 ،(Mazel 1980د، موازر  (Renard 1979د، رونار (Landercy et Renard 1977ددندرسی و رونار 
آمده از آماز  آواشناسی این زبان در دیگر کجارها از قبی  دولتور   دست هچنین نتایج ب و هم
تور بور    و بویش  نجده بردها   بهره (Companys 1966دو کمپنی  (Delattre 1951, 1966, 1965د

گفتنوی  پردازنود.   به سارتار و تصحیح آوایی زبان فرانسه موی که تأکید شده استفاده از منابعی 
( در 9911پنواه د  دروت دهوان   ( و سیمین9911  دمحققان ایرانی مانند معصامه قریاست که 

چنوین بررسوی و    ها  آوایی زبوان فارسوی و فرانسوه و هوم     مطالعا  راد به بررسی تفاو 
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زبانان در یادگیر  نظام آوایی زبان فرانسوه پردارتوه بادنود     رطایابی برری مجکال  فارسی
رعایوت اصو  علموی    دیگور،   طر  ازا  به این تحقیقا  نجده است.  اشاره یادشدهکه در اثر 
هوا  آوایوی زبوان فرانسوه در      دبورا  مثوار دودور    ناشوت دهی در درون متن یا در پا ارداع

روابی   ه( بو 19توا   01و تصاویر چگانگی بازتالید آواها در صفحا   99و  ،99، 1صفحا  
 انجام نگرفته است.

 

 تحليل و ارزیابی محتوایی. 3

نایسوندگان در قودم اور شناسواندن نظوام آوایوی زبوان        ۀگفتو   بهتاده  هد  اصلی کتاب با
آمازان به چگوانگی تالیود    آشناسارتن زبان بر مبتنی کتاب  مند مسئلهتیجه، فرانسه است. درن

آمازشوی یوا نواع     رویکورد ارچاب نظور ،  هو طرفوی، چ  آواها  زبان فرانسه اسوت. اموا از  
ا  از  ین نجده اسوت. آواشناسوی شواره   یرابی تب هآواشناسی برا  این منظار برا  مدرسان ب

هوا  گانواگانی نظیور فیزیکوی، عیوا ،       و مطالعۀ آواها  زبان بوا رو   استشناسی  زبان
 ، تاصوویفی، تحووالی(phonétique combinatoire) ، ترکیبووی(phonétique auditive)شوونیدار  

(phonétique évolutive) ،  و تجربوی(phonétique expérimentale)   در کتواب  شواد  انجوام موی .
بوه  دقیوق و واضوح    طوار  هبو  نیوز  آنبلکوه در موتن    ،ابکتۀ تنها در دیباچه و مقدم نه یادشده،
 ۀدیگور، دامعو   ا  نجده و تاضیح داده نجده اسوت. ازطور     و کاربست غال  اشاره رویکرد

شناسواندن معیارهوا     اند. هود  بعود    رابی شناسایی نجده ههد  و نیازدها ( آمازشی ب
شوده تاسو     ساس مودر ارائوه  برا پاریسیمعیار  ۀتلفظ فرانسیا این زبان راردی تالید آوایی 

نظور   شنارتی آواها در بطن نظام آوایی مود  زبانعملکرد ( است. در پایان نیز Léon 1966لئان د
اعتقاد نایسوندگان، از بیوان سواده بوه زبوان       است. برا  تحقق اهدا  ذکرشده، بهگرفته   قرار

آموازان زبوان    ها  این کتاب آمازشی زبان زیرا مخاط  ،شده محتاا استفاده ۀفرانسه برا  ارائ
ها  ادبیا  و متردموی   ویژه دانججایان ایرانی کارشناسی زبان فرانسه در گرایش  فرانسه و به

هوا ضورور     هستند که شنارت نظام آوایی و قااعد اساسی تلفظ این زبان راردی بورا  آن 
 ۀیی زیاد  انجام دهند و با ناشوتار و دیکتو  ها  آوا تمرین دمنظار، دانججایان بای است. بدین

آوایی تمورین داده شواند. گوروه آمازشوی دیگور  کوه مخاطو  قورار گرفتوه دانجوجایان           
تااننود از محتواا  آمازشوی     ( هستند کوه موی   آمازو  ،کارشناسی ارشد دادبیا ، متردمی

  تلفوظ ایون   هوا  ظرافوت  بارۀتر آواها  زبان فرانسه، تاضیحا  کافی در دقیق ۀکتاب دمطالع
 شده( بهره ببرند. شناسی ارائه زبان و مالحظا  واج
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طریوق تجزیوه و    شکلی رالصه از کتاب به ۀمقدم ،شدگفته که در قسمت قبلی  گانه همان
بینوی نظور  نظوام رطاهوا       تحلی  تقابلی نظام آوایی زبان فرانسه و فارسی سوعی در پویش  

نواعی  تاانود   نموی د کوه ایون رو    کور اموا بایود راطرنجوان     ؛آمازان ایرانی دارد آوایی زبان
. در فوراهم آورد  آمازان گیر  و تازیع رطاها  زبان دهت بارۀابهام در مند و بی شناساگر نظام

ممکن اسوت  آماز وداد ندارند و  رو  تقابلی، آواها  زبان راردی که در زبان مادر  زبان
هنوگ،  آ قبیو  نااروت، ضورب    موا عوااملی از  ا ؛شواند  بینی می منبع رطا  آوایی باشند پیش
از ممکون اسوت   و اسوت  آماز تأثیرگوذار   که بر شنیدار زبان ،هجابند ، ترکی  آوایی و غیره

نظر نایسوندگان، مدرسوانی    نیستند. به پذیر بینی پیش ،باشد متغیرفرد  گروه زبانی و حتی فردبه
در ایون  را اموا آمواز  دزم    ،دکه وظیفۀ تدری  آواشناسی زبان فرانسه را برعهوده دارنو  نیز 

منظوار   تااننود از محتواا  آمازشوی ایون کتواب اسوتفاده کننود و بودین         موی انود   ندیدهزمینه 
تخصصی در پایان کتواب اضوافه شوده اسوت. شوایان ذکور اسوت کوه          ۀشناسی این رشت واژه

تور در   کننوده  چوه نقوش تعیوین    اموا آن  ؛شنارت چگانگی تالید نقش مهمی در تودری  دارد 
آموازان   د رو  کارآمد در شناسایی رطا و اصالح آوایوی زبوان  کن آماز  آواشناسی ایفا می

تالیود آوایوی برروی آواهوا  زبوان       آمازشی در بواز   اهنهاد پیشها  کتاب  است. در فص 
 ۀهوا  مقایسو   فرانسه که در زبان فارسی وداد ندارند ارائه شده و در بخش کلیوا ، دودور  

تالیود آوایوی و انتخواب پیجورفت      مجوکال  بواز  دارد ارسوی سوعی   آواها  زبان فرانسه با ف
نظور    ایون  ازیادشوده  ، کتاب آمازشوی  این. باودادبند  کند را طبقه آمازان مناس  برا  زبان

 رو  شناسایی و اصالح رطاها  آوایی است. دچار رأل

شوده   توه ند که قااعد آوایوی فراگرف کن می نهاد پیشگفتار  نایسندگان در قسمت پایانی پیش
 ؛ها  آوایوی تقایوت شواند    براساس این کتاب آمازشی در آزمایجگاه زبان و با کمک تمرین

مراکز آماز  عوالی در آن دوره  تر  بیشامر  که مستلزم تجهیزا  آزمایجگاهی است که در 
آموازان   ترتیو  اسوت کوه زبوان      نهاد  بودین  آمازشی پیش رویکردماداد نباده است. لذا، 

نود. سوپ ،   کنتالید  شده را باز گروهی کلما  دارا  آوا یا آواها  تدری  صار  فرد  یا هب
هوا  کمینوه نیوز تفواو       کموک دفوت   اصالح شاند و بهدارند رطا  آوایی که  یتالیدات باز

هوا    آوایوی و تمورین   حها  تصحی با رو  تر بیشمنظار آشنایی  برری آواها تمرین شاد. به
آواشناسوی زبوان فرانسوه و    پنج کتاب از مدرسان رااسته شده تا به کتاب  ۀگفتار  در صفح
 شناسی ذکر نجده است. که در کتابند کناثر لئان رداع  تصحیح آوایی

آوا  یود تال یدچگوانگ  عیا  آواشناسی برمجتم  ارائه ترتی بهمحتاا  آمازشی کتاب 
 بوا . اسوت  آوایوی  اصالح منظاربه به آن مرباط ها  ین( و تمرییدستگاه آوا  اعیا ۀوسیلبه
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 ۀسوارتارها  تالیود  دو زبوان، مقدمو     انیو م ها  تفاو  به آمازان زبان دنکرحساس هد 
شناسوی   شواد. رو   کتاب با آواشناسی تطبیقی نظام آوایی زبان فرانسه و فارسی شوروع موی  

 عیوا    رو  آواشناسوی  ها  آوایی زبان فرانسه به غال  در فرایند آماز  آواها و ویژگی
 ؛پوردازد  شوان موی   ها  دستگاه تالید آوایوی و رو  تالیود   تالید  است که به تاصیف اندام

 رویکووردنوواعی تالیوود  را  آواشناسووی (Billières 2015 bدبیلیوور هرچنوود محققووانی چووان 
آماز بایود انجوام دهنود اسوتاار      هایی که مدرس و زبان نامه شیاهبر فق  زیرا  ،گیرند می درنظر

هوا  زبوان و    چگانگی تالید آوا از تصاویر مرباط به حالوت  ،منظار تسهی  آماز  است. به
ها  زبان فرانسوه در   صامت نیمه بارۀدرتصاویر  برا  مثار  ؛است ها در متن استفاده شده ل 

این، بواوداد  کند، آماز کمک  به فهم زبانتااند  می شده . تصاویر استفاده922تا  925صفحا  
( و اصوالحا   از آن تنهوا بخجوی   ک  مختصر دستگاه تالید آوایوی دو نوه  ش نباد فصلی که به

کوه اسواس نظور  ایون کتواب       ویژه ایون  به ؛شاد کامالً احساس میکند را ارائه  به آن مرباط
که سوعی شوده چگوانگی تالیود آواهوا  زبوان        این رو  است. باوداداین ۀآمازشی بر پای

آموازان تسوهی     ارگیر  تصوایر بورا  زبوان   ک هها  دری  و ب راردی از طریق تاصیف اندام
تالیود در ایون رو  آمازشوی کوامالً رادآگواه و       باید تادوه داشوت کوه فراینود بواز      ،شاد
هوا  تالیود آوایوی     حرکا  دقیق و ظریف اندامبتااند آماز صرفاً باید  شده است و زبان کنترر

صوار  براسواس    دراینکند. تالید  بازنقص  بیصار   را بهآواها  ددید و را هماهنگ کند 
آورد.  دسوت موی   هآماز تاانایی شنیدار  آواهوا  زبوان رواردی را بو     این مدر آمازشی زبان

انودام شونیدار  و   انگاشوتن نقوش    نادیوده  ،ازطرفی ،ازدمله نقاط ضعف این رو  آمازشی
نیاز به حیوار مسوتمر    ،دیگر است و ازطر  (crible phonologique)گر  آوایی  ویژه غربار به
چنین نیاز به استفاده از ابزار آینوه   نهایی درستی آوا  تالید  و هم ۀکنند عناان تأیید رس بهمد

ها، فک پایینی و بخش دلایی زبان اسوت و   منظار بررسی وضعیت ل  آماز به برا  هر زبان
هوا    پدیوده »این رو   (Abry et Veldeman-Abry 2007: 52دآبر   و  اعتقاد آبر  و ولدمان به

منظوار   هور فورد بوه    کوه رواد    گیورد  درنظر نمیرا  [ان اعیا  دستگاه تالید آوایییم]تعادر 
باید تاده داشوت کوه رو  آمواز  و    «. تااند آن را بیابد میآوایی مطلاب  ۀنتیج رسیدن به

 ؛آمازان آزاردهنوده باشود   در کالس برا  برری زبانممکن است اصالح آوایی مدنظر کتاب 
 مقایسوه  درآماز باید در مقاب  چجم دیگران، حرکا  عیا  پیچیوده و غیرعواد     زیرا زبان

تالیود   به بازممکن است که نباد هماهنگی در بین این حرکا     را بازتالید کندزبان مادربا  
آمواز را   زبوان  ۀشوک، روحیوه و انگیوز    بی ،وضعیشاد. چنین  آواهایی گاه تمسخرآمیز منجر 

 دهد. تأثیر قرار می شد  تحت به



 1   (یاطرش ينمحمدحس) فرانسه یآواشناسو نقد کتاب  یبررس

ها  آوایی زبان دفرانسوه(   که ویژگیهستیم در ماارد  شاهد حیار آواشناسی تاصیفی 
. اموا در  10توا   11در صوفحا    هوا  ریجوامی   واکوه  بوارۀ برا  مثار در ؛کند را تاصیف می

شواد و بوه چگوانگی ترکیو       ها، آواشناسی ترکیبی در قدم دوم وارد عم  می تر بخش بیش
شاند. ایون رو  در   این ترکی  ایجاد می ۀکه در نتیجپردازد  میدیگر و تغییراتی  یکآواها با 
آواشناسوی ترکیبوی    که فص  پنجم به گیر  دارد تاحد  ها  کتاب حیار چجم تر فص  بیش

 و بُعد وادی ارتصاص یافته است.
  بایستی دایگاهی راص بورا  می فرانسه یآواشناساز دمله ماارد آمازشی که در کتاب 

آموازان ایرانوی بوا     شد مجکال  دریافت آواها  زبان فرانسه بورا  زبوان   گرفته می آن درنظر
مسوتقیم،   ا  است که در فرایند بازتالیود آواهوا، رابطوه   گفتنی ها  مادر  متفاو  است.  زبان
ددیلوی   آماز به چه زبان که چنان نحا  و پیچیده میان دریافت و تالید وداد دارد. به ،گتنگاتن
را آواهوا  نباشود  گر  آوایی دستگاه شونیدار  یوا آسوی  نظوام عصوبی، قوادر        قبی  غربار از
ها دچار مجک  رااهد باد. سوطح   در بازتالید آن ،تردید بدونصار  درست دریافت کند،  به

و سوالمتی دسوتگاه    ،توأثیر زبوان موادر ، سون     شود  تحوت   هدریافت بسامد آواها بو  ۀآستان
یادگیر  زبان رواردی بوه آن تادوه ویوژه     و  شنیدار  است که دزم است در فرایند یاددهی

آواها بر سوازکارها و فراینودها     ۀشاد. اما در رو  تالید عیا ، چگانگی بازتالید آگاهان
یی هوا  دریافوت شوناا     آزموان گیرد. ودواد   را نادیده می ها تقدم دارد و حتی آن دریافتی آن

مناسبی برا  دبران این کمباد باشد که در کتاب مدنظر نادیده انگاشوته شوده    کار راهتااند  می
توأثیر   آماز چوه تحوت   ها  شناایی زبان تاانند مدرس را از ضعف ها می آزمانگانه  است. این
 چه براثر مجک  دسمی آگاه سازند. ،زبان مادر 

 (méthode articulatoire) یا  یا تالید ارچاب رو  عهشده در چ ارائهآواشناسی اصالحی 
عناان زبان رواردی   است. اکثر منابع مرباط به آواشناسی اصالحی در آماز  زبان فرانسه به

راسوتا، مدرسوان و    نیو درابرند.  منظار اصالح آوایی بهره می عیا  به ها  آواشناسی شیاهاز 
انجوام   شوده داده یوی آوا دیتال  ها نامه شیاهگرفتن  را با درنظر یمتناع  هاتیآمازان فعال زبان
 کوه  چنوان  ؛ندارنود   نظور  هیو تاد هوا  نامه شیاه نیا تر شی، ب(a 2015) ریلیاعتقاد ب بهو  دهند یم

 نیو از ا  اریسو ب  افوزار  و نورم   افوزار  سوخت ددیود    هوا   ورافنو   ریکوارگ  هامروزه با بو 
کوه در رونود    گانوه  همان ،ترتی  بدین. رسند ینظر م هکالس درس ناکارآمد ب  برا ها نامه شیاه

تالیود آواهوا  زبوان     آماز  نظور  بور چگوانگی بواز     ،شاهد هستیممذکار آمازشی کتاب 
هوا    است. با کمک تمورین مبتنی راه عبار تدریجی به ناشتار آواها دآوانگار (  هم فرانسه به
آواهوا    ،ایزولوه تور در قالو  آواهوا      ند و بیشا معرو  «عیا  ژیمناستیک»که به  ،آوایی
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و  ،در دمالتوی روارج از بافوت ارتبواطی(    گواهی  متیاد، آواهایی در بافت کلموه دو   ۀایزول
تالید آواها  ددید یا مجابه در زبوان   آمازان سعی در باز زبان ،شاند ها  دفتی ارائه می کمینه

 نینود چ ایو  کیهد  در قال  کلما    آواها ،شده ارائه  ها نیدر متن و تمرمادر  دارند. 
 تالیود  بواز  رایو ز ،نجدهانتخاب  یراب هها ب از مثار یکه برر میو شاهد هست ابندی یبار ظهار م

کلموه دچوار     معنوا  دركنظور   آمازان از زبان یاست و ازطرف ادیمهار  ز ازمندیشان ن ییآوا
در  ،بورا  مثوار   ؛ندارنود روزموره   یزبوان ارتبواط   در  کاربرداین کلما  و شاند  میمجک  
بودون   .اند ارائه شده «forcep»و « biceps» کلماتی از قبی  [p] برا  بازتالید صامت 15 ۀصفح

ها  متناع در فرایند یوادگیر  زبوان فرانسوه بوا      ها و گایش زبان آمازان ایرانی با تردید، زبان
در رسود کوه    نظر موی  گرفتن تأثیر زبان مادر  دچار رطاها  آوایی گاناگان هستند. به درنظر
یوابی و   ریجوه رطاهوا  آوایوی   در قودم اور  مانند این کتاب دزم اسوت   آمازشی ها  کتاب

اسوت.  گرفتوه   تئنجو آمازان ایرانی  که از تدار  زبانی یا زبان بینابین زبانشاند بررسی دقیق 
ابزار یا ابزارها  راصی بورا  مدرسوان و    و منظار شناسایی رطاها رو  بهاما در این کتاب 

دیوده  آمازان ارائه و تاصیف نجده است. ایون امور در فراینود اصوالح آوایوی نیوز        حتی زبان
که رو  و ابزار علمی که به مدرسان دردهت اصالح آوایی مودد برسواند    ا  گانه بهشاد؛  می

یقی دیافتن آواها  مجوابه  کارگیر  آواشناسی تطب ههرچند نایسندگان با ب .تعریف نجده است
هوا    تمورین  .کننود تسوهی   انود آن را   کورده در زبان موادر ( و تاضویحاتی مختصور سوعی     

شده در پایان هور فصو  نیوز بور فراگیور  نظور  و آوانگوار  صوداها و ترکیبجوان           اضافه
و اصوالح رطاهوا     ،شناسوایی یوابی،   د که فرایند ریجهکرتاان اذعان  می ،متمرکزند. درنتیجه

 (Lauret 2007: 31د «فرد ۀهایت و انگیز»امر  که  ؛آمازان نادیده گرفته شده است آوایی زبان
.دهد تأثیر مستقیم قرار می یادگیر  زبان راردی تحت را در فرایند
زبان موادر  و زبوان دوم    ۀبنیان رو  تالید عیا  بر مقایس ،شدبیان  که قبالً گانه همان
هوا در   کوارگیر  ایون مقایسوه    هشده در کتواب نیوز شواهد بو     ها  ارائه ه در تمرینک قرار دارد

ها هستیم. اما برا  آمواز  برروی آواهوا  زبوان      مصا  و نیمه ،ها  ها، مصا  بازتالید واکه
شواند.   کارها  مجخصی ارائوه نموی    راه ،آمازان وداد ندارند راردی که در زبان مادر  زبان

آموازان بوا آواهوا  سواده و      دادن دستگاه تالید آوایی زبان تمرین ۀکه برپای ،ها گانه تمرین این
بوه    تصواویر مربواط   ۀاز طریوق ارائو  فقو   ددر بافتی تهوی( قورار گرفتوه،      تر تدریج پیچیده هب

کوه آواهوا بایود بوه      ا  گانه یند. بهآ میآماز  شک  بصر  به کمک زبان هچگانگی تالید آواها ب
شان فوراهم شواد. ایون فراینود      عیا  تجزیه شاند تا امکان بازتالیدا  از حرکا   مجماعه
شوک  رادکوار بوه     حرکا  عیا  است توا بتاانود بوه   همۀ راطرسپردن و کنترر  نیازمند به
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آموازان   تر بور گوروه زبوان    ها بیش بازتالید آوایی تبدی  شاد. ازسایی، تمرکز این ناع تمرین
دیگور،   ازسوا   .شاند گرفته نمی بازتالید درنظرو   ها  فرد  در فرایند شنیدار است و تفاو 

آمازان ایرانی در فرایند یادگیر  آواها  زبان فرانسه بوا آن   ناع مجکال  آوایی رایج که زبان
 کارهوا   راه ۀاند و درنتیجه شاهد ارائ یابی دقیق نجده رابی واکاو  و ریجه هشاند ب مااده می

 آموازان نیسوتیم.   بورا  مدرسوان و زبوان    رو  تالیود عیوا    ارچابهچعملی حداق  در 
قودم بورا  چگوانگی آمواز  آواشناسوی و       هبو  و قودم  ،دقیق، روشن ها  نامه شیاهچنین  هم

 گرفته نجده است. ویژه برا  مدرسان درنظر استفاده از رو  اصالح آوایی به
و  انود  زبوان  ۀپیکور  ۀاست که تاانش آوایوی و تواانش ارتبواطی از عناصور سوازند      گفتنی

 ;Grevisse et Da Silva-Genest 2018د زبوانی(  زبوان و نیموه   راه همدحرکا   حرکا  ارتباطی

Pavelin 2002; Lapaire 2013تالیود آواهوا     شک  رادآگاه یا نارادآگاه بر چگانگی بواز  ( به
 یوابی  معنا  دست تالید آوایی در بافت تهی به گذارند. درنتیجه، بازریتأثزبان در بافت ارتباطی 

آواهوا در بافوت    ازیور  ،آماز به تاانش آوایی متناس  در بافوت تعوامال  زبوانی نیسوت     زبان
ایون   ۀکننود  زنجیور ( بیوان   هوا  زبور   شان دویژگی ارتباطی حام  نیاتی هستند و چگانگی تالید

هوا در   کوه درك رواب و تالیود صوحیح واج     معتقد اسوت  (Meunier 2015دنیا  است. مانیه 
دلیو  اسوت کوه شواهدیم کوه       ایون  شاد. بوه  آماز منجر می فرازنجیر  زبان بافت ارتباطی به فهم

در ایون   ،کننود  ایفوا موی  سوزایی   بوه ها  ارتباطی نقوش   که در ماقعیت ،عاام  زبرزنجیر  گفتار
ارتبواطی دایگواهی در    ۀالبداهو  ها  رایج گفتار فی پدیده ،گیرند. درنتیجه رو  مدنظر قرار نمی

دیگور   گفتار، آواها بر هم ۀنجان سارت که در زنجیر د. باید راطراین رو  آماز  آوایی ندارن
چگوانگی   هوا را از لحوا      است کوه فراینود تالیود آن    ا گانه ثیرا  بهأگذارند و این ت ثیر میأت

دهند و لذا رو  تالید عیا  که بر شفافی و دقت بازتالید آواهوا تمرکوز    بازتالید تغییر می
 .بینی کند پیش رابی هگفتار را ب ۀعیا  آواها در زنجیرحرکا  ندارد تاانایی  ،دارد
یوابی   متفاو ، دودور ارز   ها  سطحآمازان برا   یابی تالید آوایی زبان منظار ارز  به

مدرس قرار داده شده است. این درحوالی اسوت    ۀدر کتاب ارائه نجده و چگانگی آن برعهد
کارشناسوی و   ۀآموازان دور  را  زبوان نایسندگان در مقدمه، این کتاب آمازشوی بو   ۀگفت که به

آموازان در   کوه زبوان  شواد   موی گرفتوه شوده اسوت. یوادآور       درنظور ارشد   حتی کارشناسی
یوابی آوایوی    ارز در ند و درنتیجه کن میکس  ها  زبانی متفاوتی  ها  مختلف مهار  سطح
ارچاب هو گیور  چ  . این درحالی است که با شوک  شاد فتهگر درنظردزم است این نکته نیز 

ویوژه تاانوایی    یوابی تالیودا  شوفاهی و بوه     ها  ارز  ها، شاهد ددور مجترك اروپایی زبان
 هستیم. (A1, A2, B1, B2, C1, C2دمتفاو  ها   آوایی برا  سطح
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 زبان خارجیمعيار آموزش تلفظ  ۀمسئل. 4

که در دیباچه و فص  اور کتاب ذکر شده، هود  نایسوندگان آمواز  گوایش و      گانه همان
رواد  معیار  ۀفرانس»عبارتی تلفظ پاریسی است. این درحالی است که  یا بهمعیار  ۀفظ فرانستل

 و شنارتی ددغرافیوایی، ادتمواعی،   زبان ا  از زبان فرانسه است که هیچ اطالعا  دامعه گانه
(. در فراینود یوادگیر    Canault 2017: 21د« نودارد زیرا لهجوه   ،دهد گاینده نمی بارۀفرد ( در

نظور گوایش و    تالید آواهایی دارنود کوه از   آمازان سعی در فراگیر  و باز راردی، زبانزبان 
بوا  ترین تفواو  را   و کمباشد آمازشی و مدرس نزدیک رو  شده تاس   ارائهلهجه به مدر 

مراح  فراگیر  درمعرض مودر زبوانی قورار    همۀ آماز در  طرفی زبان داشته باشد. لذا، ازآن 
 ۀگانو  ،دیگور  کنود و ازطور    وران آن زبوان را نماینودگی نموی    گایشۀ همگیرد که لزوماً  می

 ۀگانو  زیورا هور   ،گرفتوه نجوده    به بافوت ارتبواطی درنظور    زبان نیز باتاده (registre)کاربرد  
کنود؛   موی رو  متفواوتی عمو     تالید آواها بوه  ..( در باز.و  ،کاربرد  از زبان درسمی، عامیانه

 ددیود گورفتن رویکردهوا     رنظور ارتیوار . بنوابراین، بوا د    (liaison)تعداد پیانودها    مانند
منظوار   آمازان بوه  زبان ،کید دارندأارتباط ت قبی  ارتباطی و کنجی که بر اص  ایجاد آمازشی از

تودریج   بایستی به ،وران بامی است که اساس برقرار  ارتباط با گایش ،تمرین درك شنیدار 
بسوا   ها  کاربرد  متفاو  زبان راردی قرار گیرنود. چوه   نهو گا ،ها ها، لهجه درمعرض تلفظ

ورانوش قرابوت    گوایش  ۀها  آن زبوان در کواربرد روزمور    شده با واقعیت مدر آوایی تدری 
نداشته باشد. برا  مثار، به کجیدگی آررین هجوا  گوروه ریتمیوک دآهنگوین( در آمواز       

ایون   اسوت.  یز بدان اشاره نجوده کتاب ناین شاد، که در  تاده راصی نمیمعیار  ۀزبان فرانس
نود و  کن گاها  روزمره استفاده میو برد آوایی در گفت ها از این راه ست که فرانسا ا درحالی

یوک مودر   فقو   آماز تودری  شواد. بنوابراین،     این ویژگی ناا  گفتار نیز لزوماً باید به زبان
 ۀی که در هر منطقوه و ناحیو  زبان را ارائه کند؛واقعیت و تناع زبان گفتار  تااند  نمیآمازشی 

گرهوا  فرهنگوی و هوایتی محسواب      دارد و از نجوان متفاوتی ها  آوایی  دغرافیایی ویژگی
گرانوی چوان    معاصر تاس  پژوهش ۀتحار نارم فرانسۀ مطالعا  آواشناسی در زمینشاد.  می

صوحه  نیوز بور ایون امور      (Lauret 2007( و لواره د Borrell et Billières 1989دبوارر و بیلیور   
 دهد. نمی پارچه و تغییرناپذیر را شک  گذارند که تلفظ زبان فرانسه مدلی یک می

 ۀروز و روزمور  هآمواز  زبوان شوفاهی بو     ۀمسوئل کرد دیگر  که باید بدان اشاره  ۀنکت
مورور زموان و از    هزیرا برری قااعد آوایوی بو   ؛وران در آماز  زبان راردی است گایش

 ۀدر دهو  شوده  اسوتفاده  ۀشاند و زبوان فرانسو   ا  میرا  تغییر نسلی به نس  دیگر دست
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اموروزه  ، موثالً  ؛ها شده است دچار برری دگرگانیرایج است چه امروزه  میالد  با آن 9102
رو   اسوت بوه       یوا   [  ]ریجوامی  هوا    هدارا  واک زبانان بسیار  از کلماتی را که فرانسه

 .کنند مجابهی تلفظ می
دیگر  که در آماز  آوا  زبان راردی در شرای  واقعی کالس نقش مهمی ایفوا   ۀنکت
عنواان   نظور مودرس و نقوش او بوه     ند اهمیت و دایگواه آواشناسوی دتالیود آوایوی( از    ک می

بوادن یوا    است که بامیگفتنی ها  آوایی مناس  برا  آماز  است.  گر مدر یا مدر انتخاب
کوه   دوا  آن توا  .سزایی دارد هند آماز  و یادگیر  تأثیر بنبادن مدرس زبان راردی نیز بر فرای

 کنود، تالیود   بدون فایو  صواتی را بواز    ۀشد ها  ارائه راصی تمرین ۀچه مدرس با لهج چنان
کتواب توا سوار    ایون  . هرچند کرد  ساز  پیادهنهاد  این کتاب آمازشی را  تاان مدر پیش نمی
ها  صواتی باکیفیوت بوا      نباد تمریناین، باوداد ،استشده چاپ تجدیدهجت دوره  9915

 پیجورفته ها  متاس  و  زبانی برا  سطح ها  فرانسه وران بامی و حتی با لهجه صدا  گایش
ویوژه   ازدمله نقاط ضعف ایون کتواب آمازشوی آواشناسوی بورا  مقواطع کارشناسوی و بوه        

زبوانی و   ارشد زبان فرانسه برا  دانججایان ایرانی است که راد نیوز دارا  تنواع   کارشناسی
بوه زبوان موادر  نیوز      تادوه  آمازان بوا  تالید آوایی زبان مجکال  باز ،گایجی هستند. بنابراین

آموازان   برری مجوکال  آوایوی زبوان    ۀارچاب ارائهو این کتاب آمازشی در چاست متناع 
نظور قورار دهود و     ها را مود  ایرانی در یادگیر  زبان فرانسه نتاانسته تناع زبانی و گایجی آن

شناسایی و تصحیح رطاها  آوایوی در   و تالید درست چگانگی بازبرا  ا   ها  ویژه ینتمر
زیرا اولین عاملی که تاانش آوایی در زبوان رواردی   ؛ آمازان قرار دهد ارتیار مدرسان و زبان

هوا    نظریوه تور   بویش ، دلیو   همین بهها  زبان مادر  است.  دهد ویژگی تأثیر قرار می را تحت
آمازان بوا درنظرگورفتن سوارتار آوایوی      دی بر درك مجکال  آوایی زبانآماز  زبان رار

 کید دارند.أتقابلی ت ۀنه مقایس زبان مادر 
 

 گيری نتيجه. 5

منوابع  ازدملوه  شوده   ارائوه  هوا   بخوش  درونی انسجام و نظر نظم از آواشناسی فرانسهکتاب 
کوه   گانه اما همان ؛دهد میسان ارائه  سارتار منطقی و یک ،آواشناسی تالید  ۀزمین ماداد در
آمواز از عملکورد    به درك بهتر زبوان تااند  میکه  ،دستگاه تالید آواییسازکار  ،کردیممجاهده 

نظور    ها    یتحلتجزیه و  نباد ،این بر . عالوهاست نادیده انگاشته شده ،تالید یار  رساند باز
کارآمود نیوز ازدملوه     اصالح آواییمنظار  بهآمازان ایرانی  کافی و متناس  با زبان مادر  زبان
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هوا  شونارتی    رفته در کتواب برروی از تاانوایی    کار ه. رو  آمازشی بآن است نقاط ضعف
بوا  فقو   آمواز   نظر قرار نداده و زبوان  یند یادگیر  آواها  زبان راردی را مداآماز در فر زبان
 یزیرا یادگیرنوده نقجو   را ادا کند؛تلفظ درست  نخااهد باد قادر ،تالید چگانگی بازنامۀ  شیاه

فعار در فرایند کجوف و رمزگجوایی از آواهوا و ترکیبجوان در سوارتار دموال  در بافوت        
 کند. ارتباطی باز  نمی
کوه تسول  بور    شواد  کیود  أبر این نکته نیز تکه تال  بر این باد سی کتاب، ردر نقد و بر

افوت تهوی میسور    درمعورض آواهوا  آن و در ب  قرارگورفتن  با فق  نظام آوایی زبان راردی 
منظار یادگیر  نظام آوایی در تمواس بوا زبوان گفتوار       آمازان به نیست و دزم است که زبان

( قورار  ...ها  مختلف داسوتفاده از مسوتندا  واقعوی از قبیو  فویلم، ترانوه، و        رو  واقعی به
اسوترس    بودون وضعیتی بردها  فرد  و در  کارگیر  راه هآمازان با ب زبان ،ترتی  گیرند. بدین

شان را تحت نظار  مدرس بهبواد بخجوند.    ویژه آوایی  قادر رااهند باد یادگیر  زبانی و به
هوا  زبوان موادر  و سون      لفوه ؤآمازان باتاده به م لزوم تمرکز بر مجک  دریافت آوایی زبان

 ۀرسود و در ایون راسوتا ارائو     نظور موی   هبرا  هر کتاب آمازشی آوایی زبان رواردی دزم بو  
ها  زبوانی متفواو  بایسوتی     مند برا  سطح ها  هد  یابی آوایی و تمرین ز ها  ار ددور
 گرفته شاند. درنظر

نظر کاربست و کوارآیی   که از ،کالمیو   شناسی آواشناسی آهنگی که رو  باوداداین
 ،دوره است همبا آواشناسی تالید  ها  راردی  ویژه اصالح آوایی در آماز  زبان و به

هوا    هرچنود آمواز  زبوان    .نکورده اسوت  ایفا   مؤثرنقش  نسهآواشناسی فرادر کتاب 
دارتبواطی و کنجوی(   ددیود  ها  آمازشی رویکرد ریتأث ۀ اریر تحتدهراردی در چند 

کالموی  و   ها  تالیود  و آهنگوی   آواشناسی اصالحی همااره از رو  ست،ا قرار گرفته
ددیود  هوا    ور اکارگیر  فن هروزرسانی نظر  و ب هها نیز در ب است. اما این رو متأثر 

هوا    کوارآیی بهتور در آمواز  زبوان     دهت( در...و  ،بعد  تصایر و فیلم سهافزار،  نرمد
 .کاشند می راردی
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