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  فراگيري: بخش چهارم
  هاي نخستين در فراگيري زبان گام: فصل هشتم
  رشد زبان كودك: فصل نهم
  آواهاي آغازين در زبان كودك: فصل دهم

  زبان و تفكر: بخش پنجم
  معني ةارائ: فصل يازدهم
  استفاده از معني: فصل دوازدهم
  معني در زبان كودك: فصل سيزدهم
  زبان و تفكر: فصل چهاردهم

هاي مـرتبط   اي از يكي از دانشمندان اين حوزه و حوزه در ابتداي شروع هر فصل جمله
 ةتر نيز منابع خوبي را بـراي مطالعـ   هاي بيش قسمت خواندني. تنقل شده اس...) فلسفه و (

صورت خيلي مفصـل،   مطالب اصلي به ةبر ارائ عالوه. دهد تر در اختيار خواننده قرار مي بيش
بودن ايـن كتـاب را افـزون كـرده      و فهرست موضوعي، غني) نامه نام(فهرست نام اشخاص 

  : است و اما ساختار خرد كتاب
  

  ي كتابها فصلبررسي 
 ةتاريخچـ ( »شناسـي زبـان   روان« :نـد از ا شده عبارت عنوان كلي مطالب مطرح ،اول در فصل

مطالعة زبان از «: ند ازا و موضوعات مورد بررسي در آن عبارت) ي زبانختشنا مطالعات روان
حروف «، »كاركرد و فرايندهاي زباني در بررسي ساخت جمله و ساختار آن«، »جنبة ساخت
در . »هـا  هـا و سـاخت واژه   واژه«، »ها آن آواها و ساخت«، »روابط دستوري«، »ياضافة تركيب

 )thematic( اي و سـاختار مضـموني   ها، محتـواي گـزاره   گفتار از كنش زبان، بررسي كاركرد
از . پردازد هاي مطالعة زبان مي تنها به معرفي روش ،ها  در زير عنوان فرايند ،و كند صحبت مي

فيلسـوفان و   ،تفكـر آدمـي اسـت    ةكننـد  ترين وسيلة ارتباطي و مـنعكس  هجا كه زبان بهين آن
درك، توليـد و فراگيـري    ،شناسي زبان در روان. اند مند شده هشناسان به اين حوزه عالق روان
  .شوند مي بررسي مطالعه و زبان

و ) surface structure( روسـاخت : توان ساخت زبان را بـه دو بخـش تقسـيم كـرد     مي
  deep structure(.2( زيرساخت
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پـردازد و زيرسـاخت    هـا مـي   و بند ،عبارات ،روساخت به توالي خطي آواها، كلمات
سـازي،   وسـيلة موصـولي   هاي روساختي است كـه معمـوالً بـه    ايِ توالي شامل نمود گزاره

ها با تجلي روساختي خـود از   گزاره. كنند پايگي، و رابطة متممي با هم ارتباط پيدا مي هم
  .ساخت به معني پردازد و زير روساخت به تلفظ مي. ي ارتباط دارندلحاظ پيچيدگ

محتـواي    گفتـار،  كنش :توان در سه سطح بررسي كرد جمله را مي ،از لحاظ كاركردي
تعهـد و    ال، اثبـات، ؤگفتارهـا را بـه سـ    كنش ،در اين كتاب. و ساخت مضموني ،اي گزاره

طور مسـتقيم يـا    ار جمله بايستي بهكالرك و كالرك معتقدند ساخت. كنند شرط تقسيم مي
 ،گفتار بنگـريم  اگر از منظر شنونده به كنش. گفتار باشد نوعي كنش دهندة مستقيم نشان  غير

هـاي مختلـف زبـان     جنبـه   حالـت كلـي،    در. شـود  مفاهيم اطالعات كهنه و نو مطرح مي
  كـاركرد زبـان   هاي زباني در ساخت و چنين فرايند هم. ندننمايا هاي مختلفي را مي كاركرد

  .اند ها فرازبان و فراساخت درحقيقت اين فرايند. نمودي ندارند
هاي روساختي و  ساختي، ساخت تعبير و سازه توصيف درك نمود زير ،در فصل سوم

ابهـام نيـز   . شـود  هاي ادراكـي مطـرح مـي    هاي نحوي و معنايي در ايجاد ساختار رويكرد
  .شود مي بررسي تفصيل به

واسـطة آن   نـد كـه بـه   ندا را فراينـدي مـي  ) comprehension( درك نويسندگان كتـاب 
تـر، فراينـدي كـه     در ديـدي وسـيع   ،سـازد و  گفتار در ذهن مـي   شنونده تعبيري از زنجير

در درك، . كنـد  دست پيـدا مـي   ش استنظر خود  واسطة آن شنونده به تعبيراتي كه مد به
ننـد تـا بـا تشـخيص روسـاخت      ك شنوندگان گفتار خام را دريافت و تجزيه و تحليل مي

هـا از   سـازه . كننـد  ها را تركيـب مـي   گزاره گاه آن اي برسند و متناسب با آن به معني گزاره
 رسـد  خواننده يا شنونده به جملة بعدي مي سپس شوند، تعبير مي و گذرند حافظة پويا مي

شـده از   از اين قسمت را با تعبير حاصـل  هاي حاصل گزاره). شنود مي(خواند  آن را مي و
  .شود كند و به همين ترتيب و به اين شكل به درك نائل مي جملة قبل تركيب مي ةگزار

ها، مقولة دسـتوري   ، وند)function words( استفاده از كلمات نقشي ،در درك نحوي
كـه آيـا    ، توجـه بـه ايـن امـر اسـت     در رويكرد معنايي ،كه  حالي در ؛شود مطرح مي... و 

  ؟اشاره دارند يا خير) اشيا و حاالت(ن خارجي هاي زباني به عي صورت
به چرايـي فراينـد درك، پاسـخ بلـه و خيـر دادن،       ،در فصل سوم ،كالرك و كالرك

گفتـار   هـاي امـري و كـنش    جملـه   واژه هسـتند،  هايي كه حـاوي پرسـش   پاسخ به جمله
  .پردازند مستقيم مي غير
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گوينده . نده را درك كنددهد سعي دارد منظور گوي كه شخص به چيزي گوش مي هنگامي
ايـن فصـل    مطالـب . گفتاري را انجام داده و شنونده بايستي پاسخي مناسب ارائه دهـد  كنش

) thematic structure( ساخت مضموني و ها، گفتار از انواع كنش است توصيف كامل و دقيقي
واقـع   بـراي كـاربرد جمـالت در جهـانِ     سـان  ؛ و بديندر بافت، همراه با ارائة شواهد كافي

  .كند ارائه مي» الگويي«
يادآوري،   مدت، كوتاه) داد داد، ذخيره، برون درون( ةعوامل مؤثر در حافظ ،در فصل چهارم

توصـيف  ... نقش حافظـه در چگـونگي تشـخيص جمـالت نـامربوط، حافظـة داسـتاني و        
 دنبال تعيين معادل دقيـق  به ،دهند وقتي اشخاص به صحبت كسي گوش مي معموالً. شوند مي

ها سعي دارند كه اسـتنباط كننـد، معنـي غيـر مسـتقيم را دريابنـد و        آن. كلمه و مفهوم نيستند
  .ثر بدانندؤنمودي كلي از موقعيت را در ادراكات خود م

مـا اطالعـات را    ،در حالت عادي. كند ميذخيرة اطالعات در اشكال مختلف نمود پيدا 
 ادآوري يـك مرحلـه و فراينـد   يـ . كشـيم  از حافظـه بيـرون مـي    )global( صـورت كلـي   به

 ،كه در حافظه ثبت است را، قسمتي از اطالعات ، يعنياست) reconstruction( سازي دوباره
  .كنيم خوانيم و بعد شروع به ساخت جمالت اصلي احتمالي مي مي فرا

شـود و مشـكالت    اختصار توضـيح داده مـي   بهشناسي  آواشناسي و واج ،در فصل پنجم
در . يابد پايان مي دريافت گفتار سريع بحث او ب شود ميمطرح ها  صدااحتمالي در تشخيص 

بـه راهنمـاي فيزيكـي     )audio stage( هاي خام در مرحلة شنيداري ابتدا آوا ،ها تشخيص آوا
 همـين اطالعـاتphonetic stage(،   ( سپس در مرحلة آوايي. گردند بدل مي) موج فيزيكي(

منجـر بـه    قواعـد واجـي   ،در مرحلـة بعـد  . گردد آوايي ميهاي  بندي سازه طبقه براياي   پايه
رابطة يك به يك بين آوا و  نبودنالبته . شود دادن با ساخت آن زبان مي تطبيقكردن و  محدود

  .افزايد واج بر مشكل مي
الگوي « و ،»الگوي جمله«، »ريزي گفتماني برنامه«ند از ا فصل هفتم عبارت ةعمدمطالب 

بـا توجـه بـه     ،مطلبش ابتدا سـاخت گفتمـاني   ةبراي ارائ) گويي سخن(نده هر گوي. »ها سازه
كـه چـه    شود، سپس الگويي كلي از اين در ذهنش برجسته مي ،موقعيتي كه در آن قرار دارد
در  ،بر مبناي طرح گفتمـاني  ،چطور ادامه بدهد و چطور تمام كند  چيزي را بايد اول بگويد،

  .گيرد شكل مي ذهنش
و اطالع كهنه و  ،منظور گوينده  اي، گوينده بايستي به محتواي گزاره ،تدر انتخاب جمال

كند بلكه بر  در سطح انتخاب كلمه، گوينده كلمات را يك به يك انتخاب نمي. نو توجه كند
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زنـد و   اي براي جمالت را حدس مـي  اي كه در ذهن دارد ساخت سازه مبناي الگوي جمله
  .كند سپس اقدام به انتخاب كلمات مي

. پردازنـد  كالرك و كالرك بـه مراحـل فراگيـري زبـان مـي      هاي هشتم و نهم، در فصل
هـايي كـه كـودك از     موضوع«و  »نحوة تعامل زباني والدين با كودك«، »ارتباط برقراركردن«
يـابي بـه الگـوي     دسـت «و  » ها و پيچيدگي فرايند«و  ؛در فصل هشتم »كند صحبت مي ها آن

 ةاين فصـول در حـوز   ، مطالبطور خالصه به. شوند رح ميدر فصل نهم مط »ساخت و كار
از  ،كند كردن مي وقتي كه در سن يك يا دو سالگي شروع به صحبت ،كودك. است فراگيري

كند تا مفاهيم زباني  خصوص تعامل با ديگران به روش غير زباني استفاده مي  دانش خود در
مضموني نيز در اين مرحله در كالم  هايي از ساخت جنبه. ملموس پيرامون خود را بيان كند

كودك اطالع كهنه و نو را بـا   ،)two-word stage( اي در مرحلة دوكلمه. كودك نمايان است
اي كـودك   بعد از گذر از مرحلة دوكلمه. كند برد و اطالع نو را با تكيه بيان مي كار مي هم به

گيرد كه  رحله كودك فرا ميدر اين م. پردازد به گسترش ساخت و كاركرد زبان اول خود مي
اگر كودك در مرحلة قبل استفاده از صورت  الً،مث. ها را در يك جمله بيان كند چطور گزاره

»the« داد، اكنون در ايـن مرحلـه    را هم براي اسامي معرفه و هم براي اسامي نكره تعميم مي
  .كار ببرد اطالع نو به يبرارا  »a«اطالع كهنه و  برايرا  »the«گيرد كه  مي  فرا) مرحلة رشد(

 ،كودك .دارد اختصاص فصل دهم به فراگيري نخستين آواها در مرحلة دريافت و توليد
كه در ذهن براي آوايي  ،بين يك مشخصة فيزيكي و الگوي ذهني شود مي موفق ،در دريافت
 براي مشخصة فيزيكي الزم ،با استفاده از آن الگو ،در توليد ،و تطابق ايجاد كند ،خاص دارد

سالگي موفق به توليـد   در توليد، كودك در حدود يك. خواند توليد صدايي خاص را فرا مي
كنـد و   كودك صورت نامطمئني از كلمه را توليد مي ،در ابتدا. شود نخستين كلمات خود مي

  .رسد مي صحيح توليد كامالً برايمرور زمان به مهارت الزم  به
مطرح  »رويكرد نقشي به معنا«و  ،»هاي معنايي خصهمش«  ،»ماهيت معنا« ،در فصل يازدهم

، به ايجاد تمايز براي معناي )reference( ، و ارجاع)sense( با ارائة معنا براي مفهوم. شود مي
و ) componential meaning( اي و معناي مشخصه) encyclopedic meaning( دايرةالمعارفي

  .شود اقدام مي) nominal approach to meaning( بنيان معناي نام
در ) نقش معنـا (معنا و فراگيري معنا «تري از  فصل دوازدهم و سيزدهم به توصيف دقيق

  .پردازد مي »زبان كودك
بـراي   ،و اختصـاص دارد فصل دوازدهم عمدتاً به نقش معنـا در فراينـد درك و توليـد    
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مراحـل    وليـد، در ت. درنظر گرفته شده اسـت  اساس مراحل معناشناختي معنا بر ،راحتي كار
  گـذاري يـك شـيء،    ، در نامالًمث. مناسب دارند ةمركزي در انتخاب كلم يمعناشناختي نقش

زنند كـه همـان    اي دست مي كنند سپس به انتخاب كلمه اشخاص ابتدا شيء را مشخص مي
توليـد آن از   براي ،تر باشد افتاده چه كلمه دور هر. مراحل معناشناختي را در ذهن روشن كند

  .شود تري استفاده مي شناختي طوالني معنا مراحل
شود و نقش كليـدي آن در ايجـاد    عمدتاً به اهميت بافت پرداخته مي ،در فصل سيزدهم

بـه ايـن   . شود توليد و تعبير كلمات در جمالت توضيح داده مي برايبنيان  اي رويكرد فرضيه
از پـيش   و معنـاي كلمـات   با استفاده از بافـت  ،اي را نداند اگر كودكي معناي كلمه ،ترتيب

هاي كودك معـادل   حقيقت تمامي حدس اما در. كند زدن معناي آن مي دانسته اقدام به حدس
ها دائماً  بلكه بايستي در راه نيل به مقصود مشخصه نيست ساالن دقيق معناي مورد نظر بزرگ

ن اسـت كـه   ضروري ايـ  ةنكت ،در فراگيري معنا ،حقيقت در. پيدا كنند تطبيقاضافه شوند و 
كـودك معنـاي    ،در ابتـدا . هاي معناشناختي داشته باشـد  هاي مختلف تجربه كودك در زمينه

اول  ةدر درجـ ) تـر  مشكل(سپس فراگيري معناي كلمات ديگر  ،گيرد كلمات ساده را فرا مي
  .گيرد اهميت قرار مي

هـاي   وديتمحد«، »اجتماعي هاي شناختي  مقوله«، »ها ها و نسبي جهاني« ،در فصل چهاردهم
  .شوند مطرح مي »زباني) تنوعات(تفاوت «و  ،»فرايندي

هاي ديگري كه در ذهـن    در ذهن بشر است و توسط سيستم ،زبان در خأل وجود ندارد
پـس سـاختار و كـاركرد زبـان      ،كند مي ابرازرا زبان تفكر . شود ريزي مي موجود است طرح

هـاي    هـا و كـاركرد   بيعي است كه سـاختار دهندة نوع تفكر نيز باشد اما ط نوعي بايد نشان به
  :زباني توسط عناصري محدود شوند

راحتي توليد و  كه بايستي به چرا(كاربران زبان ) processing capacity( ظرفيت پردازشـ 
  .)درك شود، هر زباني ظرفيت خاص خود را دارد

  .شود نظام فرهنگي و اجتماعي پيچيده كه در آن براي ارتباط استفاده ميـ 
دهـد و در   را مـي  تفكر در مورد بعضي از مسـائل  ةاجاز )زباني سيستم(نظام خود زبان 

  .شود مي مورد بعضي ديگر مانع تفكر
  :ها، نويسندگان معتقدند ها و نسبي در بخش جهاني

هاي گوناگون لزوماً داراي ظرفيت پـردازش هسـتند، از    گويان زبان جايي كه سخن از آن
لـذا   كننـد؛  بيـان مـي  كنند و تفكر خـود را   و اجتماعي استفاده مي زبان در يك نظام فرهنگي
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هـايي وجـود داشـته باشـد كـه بـين        پـس بايسـتي جهـاني    ؛بايستي مشتركاتي داشته باشند
. منعكس شده باشـد ) شان نظام زباني(شان  و در زبان مشترك هاي مختلف گويان زبان سخن
پس بعضي  ؛استفاده كنند براي اشاره به اشيا ايستي از اسمب گويان هر زباني لزوماً سخن ،مثالً

ها  از طرف ديگر، فرهنگ، تكنولوژي، و تفكر زبان ،اما .اسم است از واژگان هر زباني لزوماً
متمـايز   هـا  زبـان  از ديگر زبان را آن كه هايي است ويژگي لذا در هر زبان ؛كند محدود مي را
هاي مختلفي كـه   شتر و نيز واژهبان عربي براي هاي متنوع در ز توان به واژه مي الً،مث. كند مي

 دهد كه محيطْ اين امر نشان مي. برند اشاره كرد كار مي ها براي انواع مختلف برف به اسكيمو
و بـه   مطـرح زباني  شدن نسبيت محدود ةتاريخچ ،در همين فصل. است تفكر ةكنند محدود
  .شود مي اشاره ها گويان آن در تفكر سخن  ثير آنأت ةها و نحو زبان كلمات در تفاوت
  
  نوشت پي
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