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پراگدن وب لندر دو مکتبررسی و مقایسۀ زبانشناختی آواها

1شهین شیخ سنگ تجن

چکیده

ایم. آراي دو پژوهشگر در این مقاله به بررسی دو مکتب آواشناسی لندن و پراگ پرداخته
اند. ابتدا به ارایه برجستۀ این مکاتب، فرث و تروبتسکوي مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته

ات خاص وي در حوزه واجشناسی و سپس نظر( معنا و بافت)در حوزه زبانشناسینظرات فرث 
معتقد استفرث،. در واجشناسی نواییایمناسی نوایی معروف است، پرداختهکه به واجش

ي واجی از راه به جاي تقطیع گفتار به واحدهامطالعۀ واجها بر اساس روش خطی کافی نیست و
تأکید نیزها و جملهژه، گروه واژهه و تحلیل واحدهاي کلی مانند وابر تجزیتقابل و تباین باید

که در تحلیل مشخصه هاي نوایی به کار یعنی عالوه بر محور جانشینی، همنشینی واحدها.نمود
تروبتسکوي پژوهشگر برجسته مکتب پراگ . اي برخوردار استاز اهمیت ویژهرود،می

به . ، ارائه داددادندکه تقابلهاي واجی را در زبانهاي طبیعی نشان میمجموعۀ کاملی از آواهایی
شود بلکه با کل هجا در برخی از ویژگیها به اجزاء خاص در زنجیرة گفتار مربوط نمینظر وي

. توصیفات آواشناختی این دو مکتب تأثیر بسیار زیادي بر واجشناسی زایشی داشته، ارتباط است
اري از اصطالحات رایج در مکتب زایشی برگرفته از دو مکتب پراگ و بسیامروزه طوریکه هب

لندن است.

آواها، واجشناسی، مکتب لندن، مکتب پراگهاي کلیدي:واژه

Shsheikh226@yahoo.com1استادیار دانشگاه پیام نور
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مقدمه.1

اي مطالعات زبانشناسی در انگلستان با توصیف آواشناسی آغاز شد. پژوهشگران برجسته
، به ویژه حوزة آواشناسی انجام دادنددانیل جونز مطالعات وسیعی در همچون هنري سویت و

. ه بودویلیام جونز که پیش از آنان به معرفی آثار دستورنویسان و آواشناسان هند باستان پرداخت
هاي موجود به بررسی آواشناسی ها سبب شد تا پژوهشگران انگلیسی بر اساس یافتهاین بررسی

یکی از لندن در سدة نوزدهم پدید آمد.زبان انگلیسی بپردازند. بر این اساس مکتب آواشناسی 
به ارائۀ نظریات وي این مقالهبود که در2مکتب جان روپرت فرثافراد برجسته این 

پردازیم.می

گسترش 1950تا 1930) در سالهاي 1890- 1960مکتب زبانشناسی لندن با پژوهشهاي فرث (
بود که بر اساس آن توصیف هر یافت. روش حاکم بر مطالعۀ زبان در این سالها، ساختگرایی 

سطح زبانی از سطوح دیگر متمایز بود. به عبارت دیگر مطالعه و توصیف آوا، واژگان، جمله و 
گرفت. در توصیف واجی زبان از اطالعات دستوري یا معنایی معنا مستقل از هم صورت می

ناسی اهمیت شد. فرث نظریۀ جدیدي ارائه داد که در آن معناشناسی و واجشاستفاده نمی
اي داشت. به اعتقاد وي توصیف آوایی، واجی، نحوي و معنایی به طور نزدیکی به هم ویژه

هاي سطح دیگر توان براي توصیف مقولههاي هر سطح میوابسته بودند. بر این اساس از داده
استفاده نمود. 

ه تأثیرزیادي در گسترش واجشناسی داشت، مکتب پراگ بود. حلقدیگري کهمکتب
از و نیکوالي تروبتسکوي 4تشکیل شد. رومن یاکوبسون1926در سال 3زبانشناسی پراگ

2 J. Firth
3 Prague Linguistic Circle
4 Roman Jakobson
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، نظرات ارزشمندي را در زمینۀ واجشناسی عرضه کردند که پژوهشگران برجسته این مکتب
هاي شود. مفاهیمی همچون: مشخصهجزء مفاهیم اساسی و بنیادین واجشناسی در نظر گرفته می

.9و اصطالح واج واژي8نشان، نشاندار و بی7تقابلو6، تضاد5دهندهتمایز

هاي سوسور و از سوي دیگر از آثار حلقه زبانشناسی تأثیر اندیشهاین مکتب از یک سو تحت
) ابتدا به مطالعات زبانی ما قبل تاریخ عالقمند بود 1890- 1938(بهره برد. تروبتسکوي10مسکو

پرداخت. عالقۀ اصلی وي مطالعه در 11اسالويو به تحقیق و تدریس موضوعات تاریخی زبان
قواعد سیستمهاي واجی همزمانی بود، لذا به بررسی سیستمهاي واجی هر تعداد زبان که 

توانست، ادامه داد تا قواعد بنیادین الگوهاي واجی را شناسایی کند. می

هاي ادبی، فلسفی و نیز زبانشناسی بود و بر گسترش همانند حلقۀ مسکو شامل پیکرهپراگحلقه
نظریات ساختگرایانه بر زبان به ویژه واجشناسی تأکید داشت. تا آن زمان حوزة زبانشناسی 

اي نودستوریان اختصاص داشت و از طرف دیگر به ازیک طرف به مطالعات تاریخی ذره
شد. زبان به عنوان سیستمی از عناصر به هم پیوسته ه دقیق مربوط میمطالعات آوایی قابل مشاهد

و مرتبط تأثیر بسیار کمی بر روشهاي مورد مطالعه داشت. 

در چنین فضایی ارائۀ مفاهیم نظري جدید در مورد آواها آن هم از سوي زبانشناسانی جوان 
چندان خوشایند و قابل پذیرش نبود. با گسترش تسلط مطالعات تاریخی و آواشناسی محض، 

5 Distinctive features
6 opposition
7 contrast
8 Marked &unmarked
9 Morphoneme / morphophoneme / morphophonemics
10 Moscow Linguistic Circle
11 Slavic
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هاي مبتنی بر نقش ها و کمبودهاي این نوع مطالعات سبب احساس نیاز به تحلیلنارسایی
وایی شد. بسیاري از زبانشناسان پذیرفته بودند که با مطالعۀ عناصر تمایزدهندة عناصر آ

توان از نگرش ساده آوایی اجتناب نمود. تمایزدهنده یا واجها می

در بخش زیر ابتدا به ارائۀ نظرات فرث، عضو برجسته مکتب لندن و سپس به بررسی نظرات 
خت و در نهایت به ارائه شباهتها و تروبتسکوي از مکتب پراگ دربارة آواهاي زبان خواهیم پردا

تفاوتهاي این دو مکتب اشاره خواهیم کرد.

زبانشناسی فرثنظریات.2

. توصیف معنا بر اساس بافت 1فرث در بررسی زبانی خود دو ویژگی اساسی را مطرح نمود؛  
به بررسی آنها خواهیم پرداخت.در زیر . واج شناسی نوایی که 2موقعیت 

موقعیتمعنا و بافت. 1-2

. مالینوفسکی در بودلینوفسکی مردم شناس لهستانیمایات خود پیرو نظریۀفرث در ارائه نظر
امکان به واژة بسیاري از عباراتواژهدر برخی زبانها ترجمۀکهبررسیهاي خود نشان داده بود 

معنا بافت . وي براي بررسی این واقعیت نظریۀ معنا و زبان را ارائه داد و در بررسی پذیر نیست
موقعیت را اساس نگرش خود قرار داد. دادة اصلی زبان به عقیدة وي جمله بود و زبان یک 

شد. به عقیدة مالینوفسکی معناي هر گفتار تنها در بافت موقعیت آن پدیدة ویژة رفتاري تلقی می
همراه بر اساس این نظریه معناي هر دادة زبانی را به . )300: 1967، (دینینشودمشخص می

معانی کلمات و عبارات سازندة آن به نقشهاي گوناگون آن داده و همان کلمات و عبارات در 
در آن به کار رفته بود (روبینز، آن دادهدادند که خودبافتهاي موقعیتی مخصوصی ارجاع می

1378 :447(.
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زبانی را در فرث نظر مالینوفسکی را دربارة معنا پذیرفت اما برخالف او به جاي جمله، متن 
تحلیل نوایی متن . وي بر گرفتزبان در نظر بافت موقعیت به عنوان داده اصلی و واحد بررسی 

. )1967:314تأکید داشت (دینین، 

. کاربرد زبان به عقیدة فرث موضوع مهم در زبانشناسی، بررسی زبان در کاربرد واقعی آن است
است و گفتار در درون ارتباط اجتماعی جاي هاي مهم زندگی انسان به عقیدة وي یکی از جنبه

ر دارد. رابطۀ زبان و طبیعت اجتماعی انسان و در نتیجه زبانشناسی اجتماعی به طور موثري د
).177-189: 1934نظریۀ زبانشناسی فرث آشکار است (فرث، 

در توصیف ساخت و نظام زبان نیز فرث بر روابط ناشی از محورهاي همنشینی و جانشینی که 
اي داشت. به اعتقاد او سطوح زبانی مجموعه روابطی توسط سوسور مطرح شد، تأکید ویژه

شوند. است که بر دو محور همنشینی و جانشینی که به یک اندازه داراي اهمیتند، مشخص می
و مفاهیم وابسته به آن به عقیدة فرث به روابط همنشینی و اصطالح 12"ساخت"اصطالح 

سته به آن به روابط جانشینی میان واحدها و عناصر قابل جایگزین و مفاهیم واب13"نظام"
ارتباط دارند. 

دهاي مکرر اجتماعی است ساختی طرح مانند است که شامل رویدابافت موقعیت به عقیدة فرث
ی، رود. سطوح تحلیل زبان سطوح آوایی، واجو براي تحلیل سطوح مختلف زبان به کار می

هاي متمایز معنا و براي بررسی جنبهاندکه ساختهایی نظريموقعیتی هستنددستوري، واژگانی و 
روند. از آنجایی که معنا برابر کاربرد است، موقعیتها براي شناختن کاربرد مورد توجه به کار می

15و ترکیب14آییگیرند. دو جنبۀ متمایز معنا در ارتباط با موقعیتهاي کاربردي از راه همقرار می

12 structure
13 system
14 collocation
15 colligation
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ها با برخی دیگر شود. به عبارت دیگر در سطح واژگانی برخی واژهها مشخص میژهنحوي وا
معنا بر اساس کند.آیی به مشخص کردن معناي آنها کمک میروند که این همبیشتر به کار می

هاي آیی با معنا بر اساس ترکیب متفاوت است. معنا بر اساس ترکیب به رابطۀ میان مقولههم
ارد که عناصر واژگانی نمودهاي آن هستند. در واقع معنا بر اساس ترکیب دستوري اشاره د

هاي دستوري در ساخت همان معناي دستوري است، یعنی معنا از ارتباط درونی میان مقوله
).306: 1967آید (دینین،نحوي زبان به دست می

اللت بر مفهوم فرث شامل مقوالتی همچون ارجاع به مصداق و مقولۀ دبافت موقعیت به عقیدة
اي را همراه با اجزاي آن به ویژگیها و حوادث مربوط به جهان نیز بود که بر اساس آن هر گفته

داد. فرث بر روابطی که میان بافت صوري و درونی صرف و نحو و واجشناسی خارج پیوند می
تأکید بسیار داشت که ،آوردپدید میاز یک سو و بافتهاي موقعیتهاي خارجی از سوي دیگر 

سبب پیشرفتهایی در نظرات معناشناسی زمان خود شد. از جمله آنکه معناشناسان معنا را به مثابۀ 
).  449: 1378روبینز، نقش کلمه در زبان به شمار آوردند (

16. واج شناسی نوایی و تحلیل چند نظامی2-2

را تنها بر اساس روش خطی فرث در نظریۀ واجشناسی خود برخالف سوسور مطالعۀ واجها 
. وي به جاي تقطیع گفتار به واحدهاي واجی از راه تقابلها و تباینها، بر ارائه نداده است

کند. پیش از او ها و جمله تأکید میتجزیه و تحلیل واحدهاي کلی مانند واژه، گروه واژه
ب و تفاوتهاي و واجی از راه تقابل، تباین، تناوتجزیۀ واجی بر اساس ویژگیهاي آوایی 

شد. در حالیکه به عقیدة وي این گونه توصیفها بر اساس رابطۀ تمایز دهنده توصیف می
هاي نوایی در نظر جانشینی بنا نهاده شده بود که در تحلیل واجی کافی نبود  زیرا مشخصه

شد.گرفته نمی

16 polysystemic
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فرث از دو نوع عنصر به عنوان واحد ساختاري پایه تشکیل شده است که تحلیل نوایی
واکه و واحدهاي واجی عبارتند از همخوان،. نواییعبارتند از: واحد واجی و واحد 

شوند. اما هر ساخت واحدهاي زنجیري که به طور متوالی در کنار هم مرتب می
ر نیز دت یک یا چند واحد نواییا ممکن اساي مانند هجا یا گروهی از هجاهواجشناختی

دهند، نه به جایگاههاي را به ساختهاي معین نسبت میخود داشته باشد. واحدهاي نوایی
آوایی را ط همنشینی میان برخی از مختصاتمیان واحدهاي واجی و بر اساس آنها رواب

برند که یا به کار مینواییقالب واحدهاي مختصات آوایی را در صورتی در کنند. بیان می
اي از یک ساخت کشیده شده باشد و یا مختصات مزبور دامنۀ آنها به تمام یا بخش عمده

در چارچوب آن ساخت از نظر جایگاه محدودیتهایی داشته باشد تا بتوان در امر تعیین 
).457: 1378حدود ساخت و تشخیص مرزهاي آن مورد استفاده قرار گیرد (روبینز،

ار بر اساس روش تحلیل نوایی، هر دو رابطۀ همنشینی و جانشینی در تحلیل آواهاي گفت
بخشهاي آوایی یا شوند،اهمیت دارند. عناصري که بر اساس روابط جانشینی مشخص می

ها را ها و جملهها، گروه واژهواحدهاي واجی است. فرث در بررسی واجی خود واژه
ها را ساخت هجایی واژه و گروه واژهگیرد و در درون آنها هاي زبانی در نظر میداده

کند.مشخص می

فرث در تجزیۀ واجی، بررسی ساخت هجایی واژه را ضروري دانسته و بر شناختن 
هاي وي توجه به مشخصهکند. هاي هجا یعنی صداهاي هجایی و همخوانها تأکید میسازه

شدگی، تکیه، کشش، خیشومی شدگی، نرمکامی شدگی، لبی و لثويمانند دیگر هجا
هاي نوایی یا ها را مشخصهو این نوع از مشخصهدانددمیدگی و نواخت را نیز الزامی می

نامد. می17نوا

17 prosody
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فرث معتقد است که واحدهاي واجی بخشهایی انتزاعی است که در مادة صوتی ظاهر 
ر از نظیابند. نواها بایدها نمود میشود، همانطور که واحدهاي دستوري در واژهمی

از نظر همنشینی مورد توجه قرار گیرند. در واج شناسی جانشینی مانند تکیه و آهنگ و نیز
/k/شوند. به عنوان مثال اي نیز به عنوان نوا در نظر گرفته میهاي واجگونهنوایی، مشخصه

واك، نرمکامی، انسدادي، دمیده و سخت هاي بیداراي مشخصه[kuh]در واژة کوه 
در محیط واکه پسین، پسین /k/اي آن عبارتند از: اي واجگونههاست یعنی مشخصه

در جایگاه آغازي برخالف جایگاه شود و در آغاز واژه و پیش از واکه دمیده میشود؛می
).119-120: 1376شود (مشکوه الدینی، میان دو واکه با سختی نسبی تلفظ می

ها که بر پایۀ همنشینی آنها پدید واژهویژگیهاي آغاز و پایان واژه و هجا و محل پیوند 
هاي نوایی است که متمایز از بخشهاي واجی است به ، به عقیدة فرث جزء مشخصهآیدمی

[bahs]و [in]در محل پیوند دو واژة [in bahs]"حثاین ب"عنوان مثال در واژة 

[mb]توالی پیوندي واجی که در آوانویسی به صورت شود.ظاهر می[m]نشانۀ نوایی 

در نوشتار یا گفتار با مکث "بحث"و "این"شود، با فاصلۀ میان دو واژة نشان داده می
ها بر پایۀ همنشینی مورد این نوع دادهبرابر است. فرث این نشانۀ پیوندي را نیز نوا نامید.

پایان واژه و یا جفت آواهاي پیوندي مانند گیرند. مثال دیگر، تکیۀ پیش از توجه قرار می
[assar]"هاي نوایی صریح در پیوند همنشینی به حساب است که از مشخصه"از سر

و "اهاآو"ی و آوایی واژه را تحت عناوین آید. بر این اساس فرث تجزیۀ واجمی
کند و عقیده دارد که مطالعۀ نواها در زبانشناسی جدید در مقایسه با تقسیم می"نواها"

بر این اساس فرث ساخت واژه و ها در مرحلۀ ابتدایی قرار دارد.بندي آواروش طبقه
کند و آنها هاي انتزاعی بیان میهایی از پدیدهآن را به عنوان دسته18ویژگیهاي موسیقیایی

18 Musical attributes
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گانگی نامد. بنابراین او بر چندکند و آنها را نوا میرا از کلیت ساخت واجی متمایز می
).120- 121: 1376( مشکوه الدینی، نمایدنظامهاي درون هر زبان تأکید می

هر آوایی به عقیدة فرث در جایی به عنوان همخوان و یا واکه و در جایی دیگر به عنوان نوا 
د که تنها یک نظام نوایی براي رود و نقش نوایی دارد. همچنین نباید تصور شوبه کار می

اي را به زبان وارد کنند هاي قرضی با خود نظام تازهممکن است واژهزبان وجود دارد زیرا 
اي به زبان افزوده شود. همچنین ممکن است نظام نوایی و در نتیجه نظام نوایی تازه

هاي گوناگون اسم، فعل، قید و صفت با یکدیگر متفاوت باشد.مقوله

تروبتسکويزبانشناسینظریات. 3

مکتب زبانشناسی پراگ در مطالعات واجشناسی شهرت چشمگیري 1930در طول سالهاي 
اش، یاکوبسون و تروبتسکوي به دست یافت. این شهرت بیشتر به دلیل تالش محققان برجسته

برجاي هاي واجشناسی پس از خود تأثیر بسیاراز آثار مهم این مکتب که بر نظریهآمده بود.
تروبتسکوي است.19"اصول واجشناسی"گذاشت،  کتاب 

عمل عینی گفتار را از نظام زیربنایی آن تروبتسکوي با توجه به نظرات زبان و گفتار سوسور،
کند، متمایز که بر اجراي عمل نظارت دارد و نیز معنا را براي گوینده و شنونده بازنمایی می

دو جنبه از ساخت زبان، وي مطالعات واجشناسی را از نمود. بر اساس تفاوت بنیادین این 
هاي عینی و ملموس شنیداري و آواشناسی باز شناخت. به عقیدة او آواشناسی به مطالعۀ جنبه

پردازد، در حالیکه واجشناسی مطالعۀ نقشی است که آواها در شناختی آواهاي گفتار میصوت
کنند. نظام زبان ایفا می

19 Principles of phonology
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ادین ساختار واجی، تروبتسکوي از مفاهیم نقشی تضاد یا تقابل استفاده در توصیف عناصر بنی
افتد که اگر یکی از آنها را جایگزین کند. تضاد واجی هنگامی بین دو توالی آوا اتفاق میمی

شود. تقابل به معناي دیگري کنیم، معناي متفاوتی به دست آید که به کلمۀ جدیدي منجر می
دهد. اوتهاي بین کلمات را به تحقق آوایی مستقیم آنها نسبت میتقابل روساختی است که تف

توان آواهایی را که در آن متفاوتند، مشخص نمود به عنوان با استفاده از تقابل درکلمات می
با یکدیگر متفاوتند. /k/و /b/در آواهاي/panke/"پنکه"و /panbe/"پنبه"مثال کلمات 

دهند. هر واحد واجی ممکن است در این آواهاي متفاوت واحدهاي واجی زبان را تشکیل می
تقابل با کلمات دیگر به واحدهاي واجی کوچکتر از خود تجزیه شود. هنگامی که واحدهاي 

توان واجهاي یک زبان را به دست آورد. واجی، دیگر قابل تجزیه نباشند، می

ن براي به دست آوردن واجهاي یک زبان ابتدا باید جفت آواهایی را که با یکدیگر تقابل بنابرای
دهد، مشخص نمود. واجها در درون دارند و ویژگی آوایی که اساس این تقابل را نشان می

شوند که در آن هر نظامی ازتقابلهاي ساختاري قرار دارند و به عنوان یک کل در نظر گرفته می
باط خاص با عنصر متقابل است. به اعتقاد تروبتسکوي اگر واج را عنصري حاضر عنصر در ارت

توان به عنوان بازنمایی آن واج در نظر اي از آواها را میدر زنجیرة گفتار بدانیم، مجموعه
گرفت. مجموعه آواهایی که در ویژگیهاي آوایی خاص، مشترك باشند به طوریکه آن 

ز این مجموعه که متعلق به آن واج نیست، مشاهده نشود. ویژگیهاي خاص در آواهاي غیر ا

نخستین بار توسط تروبتسکوي مطرح شد که بیانگر آن است که 20"طبقات طبیعی"اصطالح 
اعضاي یک طبقه در ویژگی خاصی مشترکند که سبب تفاوتشان از اعضاي طبقات دیگر 

شود. می

20 natural
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ایی بود که تقابلهاي واجی را در زبانهاي بیشتر کار تروبتسکوي، ارائه مجموعۀ کاملی از آواه
دادند. هدف او از ارائه این مجموعه، رسیدن به چارچوب توصیفی یک نظریۀ طبیعی نشان می

واجشناسی بود که در آن قواعدي که بر ساختار نظامهاي واجی نظارت داشتند، مشخص شوند. 
از واجها بود که در زبان اياي، طراحی مجموعهاولین قدم در به دست آوردن چنین نظریه

زیرا با توجه به مجموعۀ تقابلهاي ن تقابلها بود.کنند و پس از آن تحلیل ماهیت آتقابل ایجاد می
توان نظام واجهاي آن زبان را باز شناخت. به اعتقاد وي هر جفت واج واجی یک زبان می

بر اساس یک ویژگی یا ممکن است به روشهاي متفاوتی از یکدیگر متمایز شوند و هر تقابلی 
چند ویژگی مرتبط به هم به دست آید. گاهی یک ویژگی سبب تمایز بیش از چند جفت از 

هاي شود. براین اساس تروبتسکوي تقابلهاي واجی یک زبان را از جنبهواجهاي متقابل می
).1985:99،بندي کرده است ( اندرسونمتفاوتی طبقه

22همسنگو تقابل 21تقابل منفرد.1-3

مشخصۀ درکه شود در میان نظام واجهاي زبان مربوط میتقابل منفرد به تقابل یک جفت واج 
باشند و آن ویژگی براي تشخیص جفت واجهاي دیگر به کار نرود. اي با یکدیگر متفاوتویژه

و "کامی"، "واکداري"هاي در زبان فارسی در مشخصه/l/و /r/به عنوان مثال همخوانهاي 
)  /l/"کناري"و /r/"زنشی"(یکدیگر مشترکند و تنها تفاوتشان در شیوة تولیدبا "روان"

است.

که در آن هر جفت قرینه در شود مشاهده میاز جفتهاي زوج واجها تقابل همسنگ در تعدادي
در همۀ نیز ها مشترك و تنها در یک مشخصه متفاوت باشند و مشخصۀ متفاوت همۀ مشخصه

21 Isolated
22 Proportional
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که همگی درمشخصۀ /k/,/g/و /t/,/d/و /p/,/b/ند جفت واجهايمان.جفتها یکسان باشد
شوند.شان متمایز میواکداري از واج قرینه

24تقابل چند جانبهو 23تقابل دو جانبه.2-3

افتد که یک ویژگی آوایی سبب تقابل دو واج از یکدیگر هنگامی اتفاق میتقابل دو جانبه
با یکدیگر "واکداري"در مشخصۀ که در زبان فارسی /d/و /t/مانند تقابل دو واج شود: 

متفاوتند. 

نیز همانند تقابل دو جانبه به یک ویژگی آوایی مربوط است که سبب تقابل جانبهچند تقابل 
که تنها در مشخصۀ محل تولید با [p, t, k]مانند سه واجشود: بیش از دو واج از یکدیگر می

یکدیگر متفاوتند. 

27ايو تقابل درجه26، تقابل برابر25هتقابل ویژ.3-3

هر گاه دو واج با یکدیگر متفاوت باشند به طوریکه یکی داراي ویژگی خاصی باشد و دیگري 
از 28ها در مشخصۀ گرديفاقد آن، تقابل بین دو واج ویژه است. به عنوان مثال تفاوت بین واکه

نوع تقابل ویژه است. اما هنگامی که تفاوت بین دو واج به ویژگیهاي متفاوت بین آن دو مربوط 
شود، نه آنکه یکی داراي یک ویژگی و دیگري فاقد آن، تقابل آن دو واج از نوع برابر است. 

هاي پیشین و پسین تقابل برابر دارند.براي مثال واکه

23 bilateral
24 multilateral
25 Private
26 equipollent
27 gradual
28 rounding
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ي درجاتی از یک ویژگی خاص هستند. به عنوان مثال تقابل ، هر دو واج داراايتقابل درجهدر 
اي است.اي از تقابل درجههاي افراشته ، میانی و افتاده زبان فارسی نمونهواکه

i                   u

e                  o

a ɑ

پارامترهایی که براي دستیابی به یک نظریات تروبتسکوي دربارة تقابلهاي واجی و مجموعه
هاي نظریۀ کلی ارائه داد، اساس تالشهاي بعدي وي را براي محدود کردن مجموعه مشخصه

دهد. وي در برخی از تعاریف خود از الفاظ صوت شناختی استفاده کرده است جهانی، نشان می
مروزه در واجشناسی زایشی اي را در آن زمان به همراه داشته است، اکه گرچه نتایج ناشناخته

روند. مجدداً به کار می

نیز توجه داشت. به نظر تروبتسکوي برخی از ویژگیها به 29هاي نواییمکتب پراگ به مشخصه
شود بلکه با کل هجا در ارتباط است. او ساختار هجا اجزاء خاص در زنجیرة گفتار مربوط نمی

هایی قرار دارند. اما در برخی زبانها را ارائه داد به طوریکه در جایگاه هسته، واکه یا واکه
این جایگاه قرار گیرند.توانند درهمخوانهاي معینی نیز می

نباید به عنوان ویژگی اجزاء زنجیره گفتار در نظر گرفته شود زیرا بخشی 30به عقیدة او نواخت
هاي کوتاه و از ویژگی ساختار هجا است. وي معتقد است گرچه در بسیاري از زبانها واکه

. گرچه کشش واکه کشیده تقابل دارند، این تقابل در نظامهاي مختلف حالتهاي متفاوتی دارد

29 Prosodic features
30 tone
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شود، در برخی موارد یک واکه کشیده اي در نظر گرفته میغالباً به عنوان یک مشخصه زنجیره
شود. می31شامل دو (یا بیشتر) زیر واحد به نام مورا 

ها مربوط هاي کوتاه و کشیده به خصوصیات خود واکهدر برخی از زبانها تفاوت بین واکه
یت ارتباط دارد که واکه در هجایی آزاد قرارگرفته است یا توسط شود، بلکه به این واقعنمی

سه درجه کشش واکه 32شود. به عنوان مثال در زبان هوپیهمخوانی در هجاي بسته محدود می
دهد. هر سه شکل مشاهده شده است. یک مجموعه کمینه از سه شکل این تقابل را نشان می

). 1985:103اندرسون،د (انتک هجایی هستند و به یک همخوان ختم شده

[păs] "خیلی" /ă/          واکه بسیار کوتاه

[pas] "مزرعه" /a/ متوسط             

[pās] "آرام" /ā/              واکه بسیار بلند

شود. تقابل اول در میان واکۀ عقیدة تروبتسکوي دو تقابل جدا از هم در این زبان مشاهده میبه 
هاي متوسط وکوتاه از طرف دیگر وجود دارد. بر این اساس، کشیده از یک طرف و واکه

هاي دیگر متفاوت است زیرا واکه کشیده شامل دو مورا مقدار وکمیت واکۀ کشیده با واکه
هاي متوسط و شوند. تقابل دیگر در واکههاي دیگر شامل یک مورا میواکهاست، در حالیکه 

کوتاه به همخوان پایانه هجا بستگی دارد. در واقع همخوان پایانه هجا در واکه متوسط سبب 
شود. شود، در حالیکه همخوان واکۀ کوتاه با هسته ترکیب میقطع تولید واکه می

31 mora
32 Hopi
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توان  بیش از محدودیتی وجود دارد که بر اساس آن نمیبنابراین در سیستم واجی زبان هوپی
ترین واکه) و دو واحد در جایگاه هسته قرار داد. در این جایگاه یا دو موراي واکه (براي کشیده

گیرد.ترین واکه) قرار مییا یک واکه و یک همخوان ( براي کوتاه

جی زیر و بمی یک جزء، در معتقد بود که اهمیت وا33تروبتسکوي در مورد تمایزات نواختی
ارزش نسبی آن نهفته است و نه در ارزش مطلق. این واقعیت امروزه بر واجشناسان آشکار است 

دهد. و برتري دیدگاه واجشناختی را بر مطالعات آوایی محض نشان می

و تحقق آوایی آن تفاوت 34به عقیدة تروبتسکوي، بین یک خصوصیت واجی مانند نواخت باال
را که به تفاوتهاي زیروبمی ساده مربوط است 35اساسی وجود دارد. وي همچنین نواخت معمول

کند.( نواخت افتان و نواخت خیزان ) متمایز می36از نواخت متغیر

شود  و بر اساس توالی اند، مشاهده میهاي کشیدهنواخت متغیر در زبانهایی که داراي واکه
شود. نواخت افتان از یک نواخت باال در موراي اول و یک واکه کشیده تحلیل میموراها

تري وجود دارد. نواخت خیزان نیز تشکیل شده که پس از آن در موراي دوم نواخت پایین
شود که یکی نواخت داراي توالی عکس حالت قبل است. سه نواخت معمول در زبانها دیده می

تر از نواخت رزش نسبی باالتر از آن و سومی داراي ارزش پایینمتوسط است و دیگري داراي ا
متوسط است.  

نکتۀ مهم و بنیادین دیگري نیز در نظریات تروبتسکوي وجود دارد که به تفاوت بین تقابلهاي 
شود که یکی از گفته میمربوط است. تقابل ثابت به تقابل بین دو واج قرینه 38و معلق37ثابت

33 Tonal distinction
34 High tone
35 Tone register
36 Tone movement
37 constant
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دهد دیگري در محیطی ظاهر شود. در حالیکه تقابل معلق درمحیطی روي میآنها در تقابل با
39توانند با یکدیگر در تقابل باشند. در چنین محیطی تقابل بین دو واج خنثیکه دو واج نمی

در /b/و /p/شود. به عنوان مثال در زبان فارسی تقابل واکداري بین همخوانهاي گرفتۀ لبی می
توپ . بنابراین از آنجایی که تقابل این دو واج در /tup/اسب ، /asb/ود.شپایان هجا خنثی می

مشخصۀ واکداري خنثی شده است و این مشخصه دیگر در این دو واج تمایز دهنده نیست، این 
شوند. در نتیجه در چنین جایگاهی باید عنصري حضور واجها فاقد ارزش ویژگی واکداري می

) باشد اما [b]و [p]( ات مشترك دو واج زیرمجموعۀ خودداشته باشد که شامل همۀ مشخص
کند. چنین عنصري به عقیدة اي باشد که این دو واج را از یکدیگر متمایز میفاقد آن مشخصه

شود. نشان داده می[P]شود و با نامیده می40تروبتسکوي کالن واج

توان آن را با یک کالن واج که میشوند تروبتسکوي معتقد بود تنها تقابلهاي دو جانبه خنثی می
هاي مشترك واجهاي زیر مجموعۀ خود باشد. براي داد. زیرا کالن واج باید شامل ویژگینشان 

است که آن را از دیگر "دهانی، لبی و انسدادي"هاي داراي مشخصه[P]مثال کالن واج 
توان با کالن نبه را نمیکند. در حالیکه به عقیدة وي تقابلهاي چند جاواجهاي زبان جدا می

توان در واجهاي دیگر زبان یافت. هاي آن کالن واج را میواجها نشان داد، زیرا مشخصه

به عقیدة تروبتسکوي، هنگامی که نتوان با توجه به خصوصیات بافتی، عناصري را که در 
نشان مطرح شوند، تعیین کرد،  تمایز بین  واجهاي نشاندار و بیجایگاه خنثی شدگی ظاهر می

شود. در هر تقابل دو جانبه، عضو نشاندار داراي نشانه و ویژگی خاصی است که عضو می
یک مشخصه مثبت بیشتر دارد. یعنی واج [t]از واج [d]براي مثال واجنشان فاقد آن است. بی

38 suspensible
39 neutralized
40 archiphoneme
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[d] واکدار و واج[t]اي در واج واك است. به بیانی دیگر مشخصهبی[d] وجود دارد که
نشان است.بی[t]نشاندار و [d]فاقد آن است.  بنابراین [t]واج 

اصطالح دیگري که تروبتسکوي در مقاالت کوتاهی به توصیف آن پرداخت، اصطالح واج 
اي بین کند و شاخهاست که کاربرد صرفی یک عنصر واجی زبان را بررسی می41واژي

) مطالعۀ ساختار 1گیرند: این حوزه مورد توجه قرار میواجشناسی و صرف است. موارد زیردر 
) مطالعۀ تغییرات در آوایی که تحت تأثیر تکواژي قرار گرفته است هنگامی 2واجی تکواژها 

) مطالعۀ تناوبات آوا که نقش صرفی 3که آن تکواژ با تکواژهاي دیگر ترکیب شده باشد. 
دارند.

توان از واجشناسی جدا کرد که شرایط صرفی میتوصیف ساختار واجی تکواژها را در صورتی
وجود داشته باشد. هنگامیکه برخی از طبقات صرفی مانند ریشه، ستاك، وند و غیره موضوع 
محدودیتهاي ساختاري خاص باشند، (مانند تک هجایی شدگی و محدودیتهاي خاص دیگر) 

عنوان بخشی از بررسی که بر همۀ شکلهاي روساختی زبان به یک صورت تأثیر نگذارند، به 
هاي تک هجایی شوند. به عنوان مثال زبانی ممکن است تنها ریشهواج واژي در نظر گرفته می

را مجاز بداند و هیچگونه محدودیتی بر کشش شکلهاي کامل تحمیل نکند، در این صورت 
تک هجایی شدگی ریشه یک موضوع واج واژي است. در حالیکه محدودیتهاي مربوط به 

اند. هاي همخوانی ممکن، ساختار هجا و همخوانهاي پایانی از موضوعات واجشناسیخوشه

توان بر اساس تناوب بین واجها بررسی نمود. به عنوان مثال در زبان روسی دو مورد دیگر را می
نشان می /P/شود که با کالن واج پیش از همخوانهاي گرفته خنثی می/b/و /p/تقابل بین 

ضیحی بخشی از واجشناسی است. زیرا تناوب بین تنوعات آوایی یک واج را دهیم. چنین تو

41 Morpho(pho)nology
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دهد. در حالیکه تناوبات بین عناصر واجی که با یکدیگر تقابل دارند مانند تناوب نشان می
که تحت تأثیر "گلدار"/floral/و "گل"/fleur/هاي اي در زبان فرانسه در واژهواکه

).  1985:113اندرسون،ند به موضوع واج واژي مربوط است (گیرتکیه و وند بعدي قرار می

گیري نتیجه4

دهد که در را در توصیف واجها نشان میمکتب لندن و پراگ شباهتها و تفاوتهاییمقایسه دو 
پردازیم.آنها میبرخی اززیر به بررسی

آواشناسی به مطالعۀ تروبتسکوي مطالعات واجشناسی را از آواشناسی باز شناخت. به عقیدة او 
پردازد، در حالیکه شناختی آواهاي گفتار میهاي عینی و ملموس شنیداري و صوتجنبه

کنند. هدف اصلی مکتب پراگ از واجشناسی مطالعۀ نقشی است که آواها در نظام زبان ایفا می
هدف، به ساخت واجی تنها ارائه تقابلهاي متعدد و قابل مشاهده در زبانهاي طبیعی نبود بلکه 

سیستم توصیف نواخت تروبتسکوي به دست آوردن قواعد کلی از مشاهدات تجربی است.
همچون فرث، تروبتسکوي نیز معتقد بود که.شود بسیار نزدیک استآنچه امروزه بیان می

شود زیرا بخشی از ویژگی نواخت به عنوان ویژگی اجزاي زنجیره گفتار در نظر گرفته نمی
ساختار هجا است.

اند، تا حدودي به همان نوایی فرث و تحلیلهایی که در چارچوب نظریۀ او انجام شدهواحدهاي 
پردازند که در نظریۀ پراگ مرزنما نامیده شده و نزد واجشناسان امریکایی به هایی میپدیده

واجهاي زبرزنجیري معروفند. اما تفاوتهایی در واحدهاي نوایی فرث، مرزنما یا واجهاي 
توان به مثابۀ هر نوع مشخصۀ آوایی را می،ي وجود دارد. در واجشناسی نوایی فرثزبرزنجیر

نمودي از یک واحد نوایی قلمداد کرد، تنها به این شرط که بتوان نشان داد که مشخصۀ مزبور 
واجهايوجود دارد. در حالیکهدر راستاي محور همنشینی در بیش از یک واحد زنجیري 
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شوند. یعنی مشخصاتی که ارتباطی با دیرش و زیر وبمی محدود میکیه،زبرزنجیري عموماً به ت
هایی را که در تفاوت آوایی در شکل امواج صدا ندارد. در تحلیل نوایی برخی از مشخصه

شوند، به نظامهاي تحلیلی دیگر جزئی از واجهاي زنجیري همخوان و واکه محسوب می
واحدهاي نوایی نسبت می دهند.  

دیگر واجشناسی نوایی با مکتب پراگ در این است که پیروان تحلیل نوایی، عالوه بر تفاوت 
، واحدهاي نوایی مختص کلمه و جمله را نیز در نظر داشتند و این واحدهاي نوایی مختص هجا

پذیرفتند که گاه باید براي هر یک از انواع یا طبقات کلمه، نظام واجشناسی مستقلیامکان را می
گرفت که با نظامهاي واجشناختی طبقات دیگر از کلمات کامالً متفاوت است. به را به کار

گویند. دلیل همین تفاوتها بود که به واجشناسی نوایی فرث، واجشناسی چند نظامی نیز می

واجشناسی از حوزة آواشناسی نقش موثري داشت. بر این اساس مکتب پراگ در تفکیک
هاي مروزه در واجشناسی زایشی رایج است، برگرفته از واژهتعداد کثیري از اصطالحاتی که ا

واج، تقابل و انواع آن، کالنباشد. اصطالحاتی همچون طبقات طبیعی،این مکتب می
هاي تمایز دهنده. اصطالحو مشخصهنشانی، نشانداري و بیشدگی، واج واژيخنثی

هاي نوایی نیز دستاورد هر دو مکتب پراگ و لندن است. با این تفاوت که در مکتب مشخصه
پرداختند، در حالیکه در مکتب  لندن نه تنها هجا، بلکه کلمه و به تحلیل آنها در هجا میپراگ

جمله را نیز در نظر داشتند.

املی از مجموعه کحال اگر آراي واجشناختی این دو مکتب را در کنار هم گرد آوریم، 
اکه بخش زنجیرة گفتار مانند همخوان و وتحلیل ، بطوریکه نه تنها واجشناسی ارائه خواهد شد

مانند واحدهاي نوایی را شامل خواهد شد.عناصر زبرزنجیريتوصیف جامعی از بلکه 
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