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 چکیده  اطالعات مقاله 
جهانی مقاله پژوهشی نوع مقاله:  بهبحث  پرداختن  واقع  در  زبان  در خصلت های  که  است  زبان  از  هایی 

شود.  ها مشاهده می ها و تمام زمان های طبیعی بشر در تمام مکان تمامی زبان 

توان  شود؛ میها به یک صورت درک و دریافت میاگر یک نوشتار در تمامی زبان

ر است لذا از آن ویژگی نتیجه گرفت که آن ویژگی بازتاب عملکرد ذهن نوع بش 

نزد  می تا به حال در  برد.  برای زبان بهره  توان به عنوان یک خصلت جهانی 

های مشترک بیان شده  شناسان رویکردهای مختلفی نسبت به این ویژگی زبان 

ولی دو نگاه شاخص رویکرد چامسکی و گرینبرگ است. رویکرد دیگر که در  

شناسی فراساختارگرا است  کتب زبان شود؛ رویکرد م طول این مقاله معرفی می 

مصداق  ارائة  با  بیان  که  در  سعی  زبان  اجتماع  سوی  از  شده  پذیرفته  هایی 

ها، رشد زبان در کودک را نیز توجیح  بر بیان همگانی هایی دارد که عالوه  جهانی

های زبان، معرفی یک  بر معرفی جهانی   کند. اهداف این مقاله عالوه و تبیین می

رود. نتیجه ها به شمار میپیشینی است که بنیان روایت تمامی زبان  دستور زبان

های چامسکی و گرینبرگ بر یک دستور زبان پسینی و قراردادی  آنکه جهانی 

نمی را  نسبی  امر  یک  و  نسبی  امر  یک  یعنی  است  عنوان  مبتنی  به  توان 
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 . مقدمه 1

زبان چامسکی  نظریهنوام  و  فیلسوف  پدر  شناس،  عنوان  به  او  از  است.  آمریکایی  پرداز 

شود؛ چامسکی مبدع »دستور جهانی« و »دستور گشتاری« معتقد  شناسی مدرن یاد میزبان

شود که کم و بیش  زبان با قوانین و اصولی ساخته میاست بر مبنای دستورجهانی زیر ساخت  

ها با هم شبیه هستند. براساس دستور گشتاری، روساخت زبان با قواعدی پدید  در همة زبان

نامیده میمی بیان تغییراتی میآید که قواعد گشتاری  به  قواعد  این  پردازد که هنگام  شود. 

ژرف میتبدیل  پیش  روساخت  به  مبنساخت  بر  جملهآید.  که  زمانی  دستور،  این  از  ای  ای 

ی حذف، اضافه،  شود ممکن است یکی از تغییرات چهارگانهزیرساخت به روساخت بدل می

 ( 58: 1393)افشاری،گزینی در آن اتفاق  افتد. جایی و جایجابه

های  چامسکی با پرداختن به مسائلی که افالطون به آنها توجه کرده بود به یکی از سؤال

ای )از  گردد. »چگونه ما با شواهدی چنین اندک، چنین دانش گستردهاساسی افالطون باز می

پاسخ افالطون به این سوال    (5:  1991)چامسکی،  کنیم.  زبان( را در مدت کوتاهی کسب می

هاست. به این  مُثُل بود که براساس آن جهان واقع بازتابی از جهان حقیقت یبخشی از نظریه

( 10)همان:ترتیب دانش ما در اساس وابسته به تجربة ما از جهان واقع نبوده و مقدم بر آن است.  

اما از دیدگاه چامسکی، دانش عام زبانی فطری و به تعبیر قرن بیستم دارای رمزگان ژنتیکی  

ای زیست شناختی در  ی نطق است؛ شالوده، دانش عام زبانی که همان قوهاست. بر این اساس

چون سایر اعضای ارگانیسم انسان مانند قدرت بینایی، عضوی  انسان دارد و در نتیجه زبان هم

شناختی است که چامسکی از آن به عضو ذهنی که به صورت ژنتیکی تعیین  از اعضای زیست

تجربه  (  78-76:  2000)چامسکی،  نماید.  ارتباط است؛ تعبیر میگردیده و با فرایندهای مغزی در  

ایفا میدر شکل را  نقش محرک  بلکه  نداشته  مولد  نقش  انسان  زبانی  از  گیری دانش  نماید. 

همگانی   دستور  را  آن  چامسکی  که  زبانی  عام  دانش  که  است  تجربه   grammer)طریق 

universal)    و وضعیت صفر(state zero )  پس از دیدگاه چامسکی، دستور    ( 90ن:  )همانامد.  می

گردد و از آن با عبارت وضعیت/  همگانی، دانش زبانی منحصر به نوع بشر است و با آن متولد می

 ( 24: 1385)ر. ک. پاورقی، زاهدی، کند.  حالت نخستین یاد می

لذا برای رسیدن به کفایت توصیفی یک زبان خاص، نظریة آن زبان )دستور آن زبان( باید  

برای دستو نماید...  توصیف  ثابت(  را در آن حالت )حالت  زبانی  قوة  به کفایت  ضعیت  یابی 

زبانی   نظریة  داد.  توضیحی  نشان  را  زبانی  قوة  )حالت صفر(  نخستین  )چامسکی،  باید حالت 



 3 شناسی فراساختارگرا های زبان در مکتب زبانجهانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اصلی دو ژانر واژانه و شعر کنیم که با توجه به مؤلفهدر این مقاله تالش می(  3:  1995

حالت   قوهپدیدار  نخستین  نخستین  حالت  آن  براساس  سپس  و  دهیم  نشان  را  زبانی  ی 

 های یک دستور زبان همگانی را تبیین کنیم.  بنیان
 

 . بیان مساله و سواالت پژوهش  1-1

شناسی  سال است که نظریة دستور زبان جهانیِ نوام چامسکی در عرصة تحقیقات زبان پنجاه

ناپذیر این نظریه بیش از پیش هویدا  های جبرانگذرد نقصمینظریة غالب است اما هر چه  

ویژه تحقیقات  بستِ نهایی خود رسیده و بهتوان گفت نظریة چامسکی به بنشود. امروزه میمی

زبان به  دادهمربوط  نشان  کودکان  پیچیده  آموزی  بسیار  یادگیری  برای  کودکان  از  روش  تر 

هایی که چامسکی در مورد دستور زبان ارائه  جهانی  در مقالة حاضر های چامسکی است.حرف

شود. لذا ابتدا نظریات چامسکی و دیگران در این مورد بررسی  و  کرده به چالش کشیده می

شناسی فراساختارگرا و ژانرهای واژانه و شعر پدیدار که مبتنی بر مقوالت  سپس با توجه به زبان

های چامسکی را  زبان پسینی نیستند؛ جهانیاند و تابع هیچ دستور  پیشین ذاتی خلق شده

تبیین می دیگری  و جهانی  داده  قرار  نقد  پاسخ میمورد  پرسش  این  به  و  آیا  کند  که  دهد 

توانند یک دستور زبان واحد و جهانی ارائه دهند که با توجه به آن  های مطرح شده میجهانی

 ک صورت درک و دریافت شود؟ ها به یها و زمانها، در تمام مکانیک متن در تمام زبان
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

هایی موجود در  تحقیقی در تالش است تا بتواند با نقد و تحلیل نظریه  -این نوشتار پژوهشی 

های  گونی که بر زبانمورد دستور زبان، یک دستور زبان واحد جهانی، فراتر از ساختارهای گونه

دنیا حاکم است معرفی نماید. دستور زبان واحد جهانی، برای ایجاد ارتباط و آگاهی بر آگاهی  

 ناپذیر است.  وسعت اندیشه و بینش یک امر اجتناب و
 

 . پیشینة پژوهش  1-3

نامة  های زبانی در پژوهشگاه همگانیای با عنوان تبیین خاست( در مقاله1392الدین )ضیا تاج

آموزش زبان فارسی به فارسی زبانان، به بیان کاربردهای آن در آموزش زبان فارسی به غیر  

های  ها و تفاوت( در مقالة شباهت1379است. همچنین ارسالن گلفام )  فارسی زبانان پرداخته

شناسی آنها  ها و ردهوعلوم انسانی دانشگاه تهران، به جهانیها در مجلة دانشکدة ادبیاتجهانی
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ای تحت عنوان دستور زبان معیار  ( در مقاله1382پرداخته است. محمدعلی ترابی ندوشن )

های زبان اشاره  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، به جهانی  ها در مجلةکارآیی و جهانی

رو هیچ پژوهش مشابهی  طور که مالحظه شد در خصوص موضوع مقالة پیشکند. همانمی

های مطرح شده توسط چامسی  صورت نگرفته ضمن اینکه تا کنون نقدهای فراوانی بر جهانی

اند یک دستور زبان واحد جهانی و ستهو گرینبرگ و دیگران مطرح شده اما هیچ یک نتوان

گو با مصداق عینی ارائه دهند. این مقاله بر آن است تا یک دستور زبان واحد جهانی و  پاسخ

فراتر از آنچه تا کنون مطرح بوده ارائه دهد که در نوع خود یک پژوهش نوآور در زمینة دستور  

 زبان است.  
 

 . پردازش تحلیلی موضوع  2

گیرد که تعداد از دستور گشتاری این فرض مبنا قرار می  استفاده  یل زبان بادر تجزیه و تحل

های دنیا وجود داشته و شکل پیدایش  های جهان شمول و همگانی در زبانمشخصی ویژگی

رغم وجوه  های جهان از نظر ساختمان متفاوتند؛ اما علیآنهاست که با هم تفاوت دارد. زبان

هایی به  شناسان این وجوه اشتراک را در نظریهنیز هستند. زباناختالف دارای وجوه اشتراکی  

اند. نظریة عمومی زبان مدعی است که اصول آن بر  های عمومی زبان تدوین کردهنام نظریه

کند که زبان به طور مطلق چگونه های جهان منطبق است. این نظریه توجیه می کلیة زبان

اکار می بر  ایشان جهانیکند. هوادارن دستور گشتاری  باورند که روش دستوری  و  ین  ست 

زبانمی همی  استفادة  مورد  زبانتواند  همة  ایشان  اعتقاد  به  گیرد.  قرار  جهان  ها  های 

ساخت آنها نهفته و  دیگر دارند و البته این شباهت بسیار در ژرفهای زیادی با یک شباهت

 (59: 1393)افشاری، اختالف در روساخت وجود دارد. 

ها دارای قابلیت ذاتی برای اکتساب  تنها انسان(  Chomsky,1988: 24)چامسکی    در نگرش

زبان هستند. او عقیده دارد که قوة زبان بخش کامال ژنتیکی ساختار زیست شناختی ماست  

توان هرگز آموخت بلکه به شکل ذاتی و ضمنی در اختیار ما قرار دارد.  لذا این قابلیت را نمی

دقت اکتساب فرهنگ لغت هیچ جایگزین واقعی برای دست یافتن به  او معتقد است سرعت و  

گذارد که کودک پیش از تجربه کردن، مفاهیمی در اختیار دارد و اساساً  این نتیجه باقی نمی

های زبانی برای این مفاهیم از پیش در او موجود هستند. مطابق این نگرش یادگیری برچسب
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جهاز مفهومی اطالعات زبانی دسترسی    (conceptual apparatus)کودکان به برخی از  

 (114: 1398)فسخودی، اند. دارند که آن را از تجربة زبانی خود نیاموخته

باشد را دستور جهانی نامید. به عقیدة او زبان  چامسکی آن بخش از زبان که ذاتی آدمی می

ای از قواعد دربارة زبان هستند  ها از بدو تولد دارای مجموعهیک قوة ذاتی است یعنی انسان

دستور جهانی را به    (Chomsky, 1976 :38)گوید. چامسکی  که به آن دستور جهانی می

های  ها یا خصوصیات تمام زبانداند که مؤلفهز اصول، شرایط و قواعد میعنوان سیستمی ا

شناختی کامالً ضروری  آدمی هستند و نه صرفاً حاصل اتفاق و تصادف بلکه به لحاظ زیست

توان به عنوان بیان ماهیت و اساس زبان آدمی در نظر  هستند. بنابراین دستور جهانی را می

ها یکسان و یکنواخت است و تعیین کنندة آن  میان انسانگرفت. سیستم دستور جهانی در  

است که اگر یادگیری زبان به نحو موفقی صورت گیرد، چه چیزی باید کسب شود. هر زبانی  

اگر چه دارای خصوصیات دیگری است که می توانند خصوصیات  مؤید دستور جهانی است 

ست که تمام زبان آدمی از آن  اتفاقی و تصادفی باشند. دستور جهانی مبتنی بر آن چیزی ا

با جریان طبیعی رشد می را همگام  زبان  یادگیری  است. چامسکی  با  ساخته شده  که  داند 

والدینش گوش می به  که کودک  هنگامی  او  نظر  از  است.  تسهیل شده  کند  دستور جهانی 

ستور دهد که با آن سرو کار دارد و دناآگاهانه و به شکل ضمنی نوعی از زبان را تشخیص می

برد. کودک این را به شکل شهودی و به شیوة ضمنی  زبان آن را به شکل صحیح به کار می

اند بلکه کودک در  کند. والدینش این اطالعات را به شکل مستقیم به او نیاموختهدرک می

معرض آنها قرار گرفته است. این مجموعه از ابزارهای یادگیری زبان از بدو تولد در کودک  

زبان سخن  (  24:  1389)همان،  که چامسکی    وجود دارد. ابزار فراگیری  از آن تحت عنوان 

ها و عبارات و قواعد انتزاعی را از محیط  گفته است. به عقیدة او کودک تعداد درستی از گزاره

خود جذب کرده و با کمک دستور زبان خود و به نحوی ضمنی و ناآگاهانه از آن برای خلق  

 کند که پیش از آن هرگز آن را نشنیده است. عبارات جدیدی استفاده می

های زبان تنها کافی است به بررسی دقیق چند زبان بپردازیم. گروهی از  برای کشف جهانی

ها  کنند و علت وجود جهانیتر زبان توجه میهای خود به سطوح انتزاعیشناسان در تحلیلزبان

شناسان نیز مانند گرینبرگ بر این  زباندانند. از سوی دیگر برخی  را نیز ذاتی بودن زبان می

ها به دست آورد.  های خود را از حداکثر زبانهای زبان باید دادهباورند که برای کشف جهانی

های انتزاعی ندارند و بیشتر به سطوح  اینان بر عکس گروه نخست عالقة چندانی به تحلیل
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ها را به سه دسته  وان انواع جهانیتلذا می  (101:  1397)گلفام،  پردازند.  تر زبان میملموس

 :تقسیم کرد
 

 های بنیادین  های صوری و جهانیجهانی. 1-2

های بنیادی در مفهوم کلی عبارتند از مقوالتی که اصل و اساس زبان بشر بر آنها استوار جهانی

ی نحو، مقوالتی مانند اسم،  شوند. برای نمونه حوزهاست و در واقع مادة اصلی زبان تلقی می

مفعول همگی جهانی و  فاعل  اسمی،  گروه  بنیادی محسوب میفعل،  تعریف  های  در  شوند. 

بنیادی می  هایجهانی از یک سو یک جهانی  نظر داشت:  را مد  نکته  دو  باید  تواند  بنیادی 

ها( و از سوی  ها وجود دارد. )مانند وجود واکه در همة زبانای باش که در همة زبانمقوله

ای از مقوالت زبانی باشد که هر زبان انتخاب خاص خود را از آن  تواند شامل مجموعهدیگر می

 ( 102مان:)هدهد.  انجام می

شناس در تحلیل زبان برای قواعد  هایی هستند که زبانهای صوری در واقع محدودیتجهانی

های صوری ابزار تحلیلی زبان است  گیرد این بدان معناست که جهانیدستور زبان در نظر می

های  های نظری امکان تحلیل زبان و همچنین تبیین واقعیتکه با فرض آنها به عنوان ساخت

میزبان فراهم  میی  مثال  برای  مؤلفهشود.  واجتوان  )نحو،  زبان  مختلف  شناسی، صرف،  های 

نظر  معنی در  را جهانی صوری  آنها  و چگونگی عملکرد  آنها  نوع  و  تعداد گشتارها  شناسی( 

 )همان(  گرفت. 
 

 های نسبی های مطلق وجهانیجهانی. 2-2

جهانی از  ویژگیمنظور  آن  مطلق  کههای  است  زبانی  زبان  های  همة  در  استثنا  های  بدون 

 های مطلق عبارتند از:خورند. چند نمونه از جهانیطبیعی به چشم می

 خوان و واکه وجود دارد.  ها همدر همة زبان - الف 

 ها تمایز بین اسم و فعل وجود دارد.  در همة زبان - ب 

 ها ساخت پرسشی وجود دارد.در همة زبان - پ 

 ها مصداق دارند.  ها و در همة زمانهای مطلق در همة زبانفرض بر این است که جهانی

ویژگیجهانی آن  نسبی  زبانهای  زبانهای  اغلب  در  که  اما  اند  دارند  وجود  طبیعی  های 

  )همان( شود. های زبانی گرایش نیز گفته میاستثناپذیر هستند. به همین دلیل به این ویژگی

 های نسبی عبارتند از: از جمله جهانی
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 دارند.  (iها در نظام آوایی خود واکة افراشتهة پیشین ) اغلب زبان -الف

 ها مقولة نحوی صفت دارند. اغلب زبان -ب

؛  103)همان:  کنند.  های بله/ خیر استفاده میها از آهنگ خیزان برای جملهاغلب زبان  -پ

 ( 1984مدیسون، 

 های تلویحی و جهانی غیرتلویحیجهانی-

 اند.های تلویحی که توسط گرینبرگ معرفی شده است مطلق و برخی نسبیبرخی از جهانی
 

 شناسی فراساختارگرا های زبانجهانی. 3-2

کنند  های زبان بیان میهای عمومی زبان یا همگانیشناسان در مورد نظریهبرخالف آنچه زبان 

زبانهمگانی شاید  نیستند  موجود  زبان  دستور  در  زبان  در  های  اشتراکاتی  دارای  دنیا  های 

صفری است که روساخت و    دستور زبان و شاخة نحوی آن باشند. اما بحث بر سر آن حالت

راند بر طبق  اند و اگر کودک کلماتی را بر زبان میهای نحوی و صرفی شکل نگرفتهانواع سازه

-شناسان نیست زیرا ژرف ساخت یا همان معنا که در کلمه روساخت تعریف شده از سوی زبان

زبان نحوی و پسینی  پدیدارها نمود یافته است در اَوان کودکی )دو تا چهار سالگی( تابع دستور  

ای و پیشین ذاتی است اگر به مراحل زبان آموزی کودک  نیست بلکه تابع دستور زبان نقطه

 دقت شود:  

اول: این    مرحلة  دارد. در  قرار  زبانی  پیش  مرحلة  تا دوازده ماهگی در  تولد  از زمان  کودک 

می برقرار  ارتباط  اطرافیان  با  بیشتر  ماهگی  مرحله  حدود شش  در  یا  تولید  کند.  به  شروع 

می نامفهومی  ظاهر  صداهای  کودک  در  بعد  به  ماهگی  نُه  از  معموالً  آهنگین  الگوهای  کند. 

راند، جای خود را به آواها  شود... به تدریج صداهایی که کودک به طور تصادفی به زبان میمی

 (46:  1381)زندی،  شود... .  دهد که به اعمال، اشیاء یا رویدادها اطالق میو سپس کلماتی می

ماهگی مورد    18تا    12ها بین  ای به وسیلة بچهای، گفتار تک واژهگفتار تک واژه  مرحلة دوم:

کنند.  خورم« فقط از واژة آب استفاده میگیرد. مثالً برای جملة »من آب میاستفاده قرار می

شود... امیده میای« ندار »گفتار تک واژهاستفاده از یک کلمه به منظور اشاره به یک پیام معنی

 (182: 2001)فریس،. 

گونه نتیجه گرفت که کودک در این سه مرحله و پیش از فراگیری  توان اینمی  مرحلة سوم:

نانوشته از دستور زبان  کند که در تمام  ای استفاده میدستور زبان و ساختار زنجیرة گفتار 

به یک صورت مورد استفاده قرار می به  تگیرد. در واقع میکودکان  این دستور زبان  از  وان 
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ای نحوة قرار گرفتن کلمات در ساختار زبان  ای یاد کرد. در دستور زبان نقطهدستور زبان نقطه

کند  وار است اما پراکندگی آن تابع نظمی است که جوهرة معنایی ایجاد میپراکنده و نقطه

کلمات، درست نقطة  افزایی  خیز کلمات برای همدر واقع یک نوع نظم خودانگیخته و درون

گیرند  نشینی در ساختار زنجیرة گفتار که در آن کلمات در کنار همدیگر قرار میمقابل محورهم

افزایی و  انگیخته در محور همتا معنای جمله منتقل شود. در واژانه کلمات طبق این نظم خود

برای بیان آنکه  کنند. مثلًا کودک  وار معنای مورد نظر را منتقل میتحت دستور زبان نقطه

دهد  آتش انگشتش را سوزانده است تنها با استفاده از دو کلمه معنای مورد نظر را انتقال می

و ضمن اشار به پدیدار آتش و انگشتش در واقع و در ژرف ساخت ذهنش بیان کرده است که  

 با دست زدن به آتش، آتش دستش را سوزانده است.

شناسی فراساختارگرا دو ژانر واژانه و  ین ذاتی مکتب زبانگیری از این دستور زبان پیشبا بهره

ای و جمالت اولیه در کودک  شعر پدیدار را پیشنهاد کرده تا اثبات شود که مرحلة تک کلمه

توانند  هایی برای زبان هستند که بدون در نظر گرفتن زبان، زمان و مکان میحامل همگانی

ها و ساختارهای  تقال دهد و سرایش انواع واژانه در فرموار انمعنا را در قالب دستور زبان نقطه

 باشد. گون مصداق این دستور زبان پیشینی میگونه
 

 واژانه .  1-3-2

زبان مکتب  در  ژانری  زبان  واژانه  دستور  اصول  از  فراروی  با  که  است  فراساختارگرا  شناسی 

گون  ساختارگرا تبیین یافته است. واژانه به سبب آنکه هویت کلمه را نه در ساختارهای گونه

بیند؛ به هیچ وجه وارد حیطة دستوری آنها می  -متن و جمالت بلکه در بعد ثابت فراساختار

ن ملتی نخواهد شد که بخواهد در ارکان آن دخل و تصرف کند. واژانه پیشاپیش  دستور زبا

گذرد و  واسطه نگری میتمام تعاریف دستوری و ارکان دستوری زدة کلمات را در اپوخة بی

هیچ تعریف، تقید و شرط دستوری در کنار دیگر کلمات که هم  در آن کلمه ماهو کلمه بی

ورانة  نادستور بودگی هستند گرد هم آمده و با پس زدن دانش  وند، هم باور و هم روند او در 

هر گونه چارچوب و فرمول پیشینی دستوری )دستور زبان نحوی و صرفی( برای خلق ارتباط  

های قرار گرفتن  ای دیگرگون از ارتباط پسینی را بنا بر وضعیتکلمات با هم در هر اثر گونه

(  95:  1400)همتی و رشیدی،  آفریند.  در متن میسابقة خود و دیگر کلمات حضور یافته  بی

 های واژانه عبارتند از: ویژگی
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ژانر فراساختارگرایانة واژانه با فراروی از ساختار دستور    فراروی از ساختار دستورزبان:  -الف

کند. روح ساختار  زبان از تمام ساختارهایی که دستور زبان بر کلمات تحمیل کرده؛ فراروی می

که  چنانا و چگونگی جایگزینی و جایگشت کلمات را در بند کشیده است. آندستوری، معن 

کلمه بدون ساختار دستور چه در حیطة صرف چه در حیطة نحو برای کلمات معنایی در برای  

شود. این درحالی است که اصل حقیقت  حیطة نحو کلمات معنایی مستقل و پویا یافت نمی

دی و متکثر موجودی در هرم مادرمائیک آن دارای عمیق معنایی در ساحت مقام جامع وجو

نهایت بعد متغییر معنایی است. ابعاد ثابت حقیقت معنایی کلمات در  ابعاد ثابت معنایی و بی

ای نیستند زیرا وجه فراساختاری، فرامکان و فرازمان و  بند هیچ ساختار از  پیش تعریف شده

میق معنایی در ساحت مقام متکثر موجودی  کند اما ابعاد متغییر حقیقت ع فرابعدی عمل می

 (152: 1400)ر.ک. مقدمة چهارم مسیح: هاشمی، کند. ساختارگرایانه عمل می

در ژانر فراساختاری واژانه، با محور همنشینی و    فراروی از قواعد همنشینی و جانشینی:  -ب

ود را دارند  رو نیستیم. کلمات در محورهای عمودی و افقی مکان مختص به خجانشینی روبه

دیگر منتقل  افزای کلمات با یک شود بلکه در ارتباط همنشینی کلمات منتقل نمیو معنا در هم

شود. در واقع ماهیت ارتباط در بین کلمات دچار استحاله و تغییر شده زیرا در ساختار  می

بر مبنای نشینی ماهیت رابطه بر اساس ترکیب اجزاء استوار است. در واژانه ماهیت ارتباط  هم

نشینی سوسور، معنا در  افزایی و خودافزایی کلمات قرار گرفته، بنابراین برخالف قاعدة همهم

افزایی و جایگشت  شود بلکه در اثر ارتباط همنشینی با سایر کلمات منتقل نمیترکیب و هم

 (153)همان: شود. کلمات در مکان و زمان و موقعیت مناسب با یکدیگر منتقل می

هم  افزایی:هم-افزاییخود  -پ رابطة  ساحت  -افزادر  به  آوانگارد  بازگشت  با  کلمات  خودافزا 

ای  ساحت فراساختاری یا همان مرحلة تک واژه  - وجودی خود یعنی مقام جامع وجوی کلمه 

کودک  آموزی  هم  -زبان  رابطة  موقعیت  و  زمان  مکان،  به  توجه  کلمات،  با  دیگر  با  افزا 

ها، ساحت معنایی، ساحت  کنند. از جمله این ساحتآشکار میهای وجودی خویش را  پتانسیل

تصویر، ساحت موسیقی، ساحت فرم، ساحت ساختاری، ساحت حسی، ساحت تخیلی، ساحت  

 (154)همان:اندیشگانی و... . 

ای زبان آموزی  از نگاه نگارنده با توجه به این اصول واژانه را که نشأت گرفته از مرحلة تک واژه

 هایی تعریف و تدوین کرد که عبارتند از: توان برای زبان، همگانیکودک است می
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ای پیشاپیش فعل، اسم، حرف اضافه، قید، صفت و... نیست و خصلت نحوی  هیچ کلمه  -1

 ندارد.

ای پیشاپیش در ساختار زنجیرة گفتار و دستور زبان تعریف نشده زیرا  جایگاه هیچ کلمه  -2

 ینی و براساس قراردادها تدوین شده است. ساختار زنجیرة گفتار یک مقولة پس 

ابعاد    -3 متغییر  ساحت  قراردادها  و  معناست  دارای  )متن(  قراردادی  هر  از  فراتر  کلمه 

های متن ساحت متغییر ابعاد ثابت را نمود بخشیده است.  فراساختاری کلمه است. یعنی سنت

گانه است که فاعل  هفت  فردی- های جمعیها و ناخودآگاههای متن شامل انواع خودآگاهسنت

گیرد باید از این هفت  شناخت و هر آنچه از هستی درونی و بیرونی متعلق شناخت قرار می

 مجرای پیشینی بگذرد که سه مجرای بنیادین آن عبارتند از: 

 گانة زبانی فردی هفت- های جمعیها و ناخودآگاهخودآگاه -الف

 )مذهب، عرف، آیین، و ...(گانه اندیشگانی فردی هفت-های جمعی ها وناخودآگاهخودآگاه -ب

 )حضوری و غیرحضوری( ای گانه رسانهفردی هفت  -های جمعی ها و ناخودآگاهخودآگاه -پ

بی شناخت  توهم  ساحات  این  تمامیت  در  ما  واقع  سوژة  در  غالباً  و  داریم  هستی  واسطة 

های مطرح شده، به مراحل زبان آموزی کودک  ا با توجه به این جهانیشناسا هستیم لذتابع

 نگاهی گذرا خواهیم داشت. 

)زبان به مثابة ما هو  ها  توان گفت که واژانه بر مبنای ابعاد ثابت مقوالت جهانی تمام زبانمی

های متعدد کلمات به صورت مقوالتی پیشینی به ودیعه نهاده  شکل گرفته که در جوهرهزبان(  

اما جهانی های مطلق و چه  اند چه جهانیهایی که چامسکی و گرینبرگ معرفی کردهشده 

زبان  جهانی دستور  براساس  نسبی  و صرفی(  های  نظریات    شکل گرفته)نحوی  براساس  که 

 وسور خود زبان یک قرارداد است. شناسانی چون فردینان دوسزبان

کند و  لذا دستور زبان یک قاعده است که نقش این کلمات قراردادی را تبیین و توجیح می

کنند؛ اساس  هایی برای زبان به ما هو زبان تعریف میچامسکی و دیگر کسانی که همگانی

یک قرارداد است و  دانند که براساس زمان و مکان خود  های زبان را دستور زبانی میهمگانی

بنیاننمی عنوان  به  را  آن  واژهتوان  کلید  با  بخواهیم  اگر  واقع  در  کرد.  تعریف  های  روایت 

باشد  ارسطویی صحبت کنیم باید گفت که خود زبان تا پیش از مکتب اصالت کلمه عرض می

شناسی  کند. در حالی که در مکتب زبانهای این اعراض را مشخص میو دستور زبان نقش

جوهره ف  دارای  کلمات  و...(  راساختارگرا  حرکتی  نوشتاری،  گفتاری،  )معنایی،  متعدد  های 
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به گونهباشد و همگانیمی بنیانهای زبان  زبانای  ها  ها و زمانر تمام مکانها دروایت تمام 

 هستند. 
 

 شعر پدیدار .  2-3-2

نوعی آشنایی از دستور زبان است که در آن فقط کلماشعر پدیدار  افزایی  تی حق همزدایی 

تولید معنا دارند که کلمه  باشند یعنی در هستی پدیده  -برای  را  پدیدار  ای ذهنی یا عینی 

کشف کرده و انعکاس داده باشند؛ بنابراین تا آنجا که امکان دارد از آوردن هر کلمة درون  

ها  عال و اسمگیرد. خلق شعر پدیدار بر دوش اف فاصله می)انواع حروف اضافه و ربط و...(  زبانی  

پدیدارهای زبان که کشف جهان انسانی  - ای شعر است که در آن، کلمهاست. در واقع گونه

به هستی بینسبت  ارتباط  اوج  در  با جهاناند؛  آنجا که  - های ذهنیواسطه  تا  زبانی  و  عینی 

ت  امکان دارد تمام واژگان نامستقل و درون زبانیِ صرف را که فقط و فقط مسئولیت پیوند کلما 

گذارد تا کلمات کشف یعنی  کشند؛ در اپوخه میهای دستوری بر دوش میرا در چهارچوبه

اند؛ خود را در زبانیت  سازی زبانی هر ملتی برای درک و کشف هستیکلماتی که برآیند مقوله

- زبان در جهان شعری به عریانیت و آشکارگی برسانند و ابعاد عمیق ثابت و متغییر معنایی

بخشند.ماه  - مفهومی دیگرگون  نمود  را  آذرپیک:    یتنی خویش  آرش  قلم  به  مقدمه  )ر. ک 

 ( 114: 1400همتی و رشیدی، 

ها و افعال حرکت کند.  دهد که تا حد ممکن فقط در/ با اسماین ژانر به دستور زبان دستور می

درون   جهان  از  غیر  هویتی  هیچ  ذاتاً  که  کلماتی  به  بستگی  دل  و  وابستگی  هرگونه  بدون 

 های استخراج شده از شعر پدیدارعبارتند از:جهانی)همان( وری ندارند.  دست

 ها از اسم و فعل تشکیل یافته است. ترین جمالت در تمام زبانبنیادی -الف

 ها مقولة نحوی اسم و فعل دارند. تمام زبان -ب

 هایی پسینی و قراردادی زبان بوده و پیشینی نیستند.انواع حروف اضافه برساخت -پ

 ها )اسم + فعل( یک گزارة وجودشناختی است. ترین جمالت در تمام زبانبنیادی -ت

توان  هایی که از دو ژانر واژانه و شعر پدیدار به دست آمد میها و همگانیبا توجه به بنیان

نهایت  های زبان فراتر از مطلق و نسبی یک حقیقت عمیق است که ابعاد ثابت و بیگفت جهانی

نهایت ساحات متغییر را  توانند بیشته؛ با حفظ و همراهی هموارة ابعاد ثابت میبعد متغییر دا

های زبان خصلت  نمودِ زایشی، ریزشی، بارشی، رویشی، تابشی و... ببخشند و ابعاد ثابت جهانی
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فراساختارگرایانه دارد و ابعاد متغییر همان دستور زبان قراردادی است که در هر زبان و مکان  

 غییر بوده و موجودیت مشکک درون ساختاری دارد. و زمانی مت

هایی فراساختارگرایانه برای ارتباط  محورانه و پدیدارمدارانه مشق و تمرینبنابراین رویکرد واژانه

های بشریت  زدایی در تمام پیش پندارهاست که آشنایی)ارتباط کودکانه( واسطه با هستی بی

 رشناسی به هستی است.      برای تحقق نگاهی طبیعی در ساحت پدیدا

زبان زایشی،  دستور  دنبال  در  به  نیست،بلکه  خاص  زبان  یک  توصیف  دنبال  به  شناس 

ای برخوردار است.  شناسی زایشی نحو از اهمیت ویژهپردازی دربارة زبان است. در زباننظریه

نهایت  دی، بیتوان با استفاده از قواعد محدوواحد نحو واحد زایای زبان است که براساس آن می

داند به عبارت دیگر زبان  شناسی زایشی واحدهای زبان را مستقل میجمله تولید کرد. زبان

بخش بخشدارای  که  است  معنایی  و  نحوی  صرفی،  واجی،  از  های  مستقل  و  جدا  هایی 

دیگرند. به اعتقاد چامسکی در ذهن قوای مختلفی همانند: هوش، تفکر، استدالل منطقی،  یک 

شناختی درک و تولید گفتار، حافظه طوالنی مدت و اصول کلی یادگیری و  روان  فرآیندهای

سازی وجود دارد. قوة نطق نیز یکی از این قوا است. از نظر چامسکی هر یک از این  مفهوم

)شیخ سنگ  دیگر در تعاملند.  دیگر داشته و در عین حال با یک ها عملکرد مستقل از یک بخش

 (264: 1394تجن، 

گون زبان هر یک به صورت  های گونهشناسی فراساختارگرا ساحتهای زبانبا توجه به بنیان

پدیدار آغاز شده و در نهایت به لوگوس که مقام  -تشکیک مادرمائیک از بنیانی  به نام کلمه

شود. لوگوس نیز از مای باالتر از خود وجود یافته است  جامع تمامی معانی است؛ منتهی می

ها و نقاط  شناس را از پتانسیلنضمامی دارد. پس توجه و تمرکز بر یک ساحت زبانو تعیین ا

نگری و در چارچوب سیستم قرار گرفتن سوق  دارد و به تک ساحتها باز میقوت دیگر ساحت

دهد. یعنی تابع شناسا شدن را به فاعل شناسا شدن و رویکرد فراساختارگرایانه داشتن؛  می

می بنابراترجیح  زباندهد.  در  بخشین  فراساختارگرایانه  زبان  شناسی  متعدد  )صرفی،  های 

و...(   معنایی  خودافزارابطهنحوی،  این  هم-ای  از  یک  هر  دریافت  و  درک  زیرا  دارند  افزایانه 

های  شود و چون ساحتگاه آدمی درک و دریافت میهای زبان توسط ساحتی از درونبخش

توان گفت  افزایانه دارند؛ پس نمیای همی بدن رابطهها گاه آدمی همانند ارگانمتعدد درون

ساحت تشکیک  این  صورت  به  که  هستند  ساحاتی  هریک  بلکه  هستند  مستقل  هم  از  ها 
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اند و در خدمت وجود فراساختارگرایانه  های موجودی زبان را نمود بخشیدهمادرمائیکی ظرفیت

 هستی آدمی هستند.  

شناختی درک و  ، استدالل منطقی و فرایندهای روانگاه آدمی نیز که منشاء هوشلذا درون

ای خودافزا  سازی هستند رابطهتولید گفتار، حافظة طوالنی مدت و اصول یادگیری و مفهوم

رابطه  افزایی و همدر عین و حین هم نوع  این  افزایی در عین و حین خودافزایی دارند. در 

دیگر مستقل نبوده  گاه از هماظ ریشهگاه، چه از لحاظ کارکرد و چه از لح های درونساحت

یافتة اجتماع  بلکه بایکدیگر تعامل دیالکتیکی دارند لذا به تبیین و تحلیل تمام ساحات نظام

پردازد و هستی جهان انسانی را نه برساختة برآیند  )اجتماع انسانی، اجتماع زبانی، و...( می

نظام که  پیشین  مطلق  داد ساختارهای  سامان  جبرگرا  میهای  نسبیت  ه؛  به  نه  و  داند 

نظام است که  باورمند  بر  ساختارهای پسینی  بنابراین  است.  بخشیده  را شکل  های خردگرا 

افزایی  افزایی و همبنیان حقیقت عمیق، جهان انسانی را براساس خودافزایی در عین و حین هم

گرفته در زبان و   داند. این نتیجه را به زبان و ساختارهای شکلدر عین و حین خودافزایی می

 های درک و دریافت آدمی نیز تسری داد. به قوه

سازه قواعد  یا  گروهی  ساخت  قواعد  براساس  نحو  مطالعة  واژهدر  یک ای،  با  ترکیب  ها  دیگر 

واحدمی و  بزرگشوند  میهای  تولید  جملهتری  نحوی،  قواعد  کمک  شود.  به  را  زبان  های 

کند. به این ترتیب قواعد حرف تعریف توصیف می های نحوی مانند: اسم، فعل، صفت ومقوله

کند و آنها را در نمودارهای درختی  ای عناصری از مقوالت مناسب واژگان را انتخاب میسازه

دهد. گشتار، کلیت جمله را مورد بررسی قرار داده و شرایط را برای به وجود آوردن  قرار می

های زیر ساخت  کند. قواعد گشتاری جملههای قدیمی فراهم میای جدید از درون جملهجمله

کند. کاربرد قواعد گشتاری همگانی بوده و بنابراین ذاتی  های روساخت تبدیل میرا به جمله

ای در نظریة جدید نحو چامسکی دارد.  شوند. ساختار سلسله مراتبی نقش ویژهمحسوب می

 ( 264)همان: های زبان بشری مهم است. چامسکی معتقد است که مطالعة همگانی

نشینی و جانشینی و  گشتاری چامسکی بر مبنای قواعد هم-با توجه به اینکه مکتب زایشی 

نشینی جانشینی پس از  اند و قواعد دستور زبان و قواعد همقواعد دستور زبان شکل گرفته

توان گفت قواعد دستور زبان مربوط  ای و جمالت پدیداری است. در واقع میمرحلة تک کلمه

احت اجتماعی کلمات یعنی زبان است و این قواعد تحت قراردادهای انسانی بر کلمات  به س

های اجباری عبارتند از: هسته و گروه متمم، در حالی که اند. مثال در جمله سازهتحمیل شده
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های  ای همگی سازهصفت و بند موصولی، قید و بند قیدی، حروف اضافه و بند حروف اضافه

تواند پیام خویش را انتقال  ی هستند که بدون حضور آنها نیز جمله میپسینی و درون زبان

هایی که برای کلمه تعریف شده؛ حاصل قرارداد و پسینی  دهد لذا دستور زبان و انواع نقش

زبانمی باشد... و نمیباشد. اگر چه ویژگی کالن  به عنوان  های دنیا  قواعد گشتاری  از  توان 

توان به عنوان ذاتی یاد  پدیدار هستند می- اسماء و افعال که کلمه  ذاتی یاد کرد. بلکه تنها از

توان از قواعد دستور زبان که حاصل بده بستان اجتماع کلمات و حاصل قرارداد  کرد. پس نمی

 های زبان یاد کرد. ها و همگانیاست به عنوان جهانی

در یک طرح ساختاری   چامسکی به فراگیری زبان کودک، به عنوان تکمیل جزئیات نسبتاً آسان 

اندیشد. وی معتقد است که اصول و خصوصیات زبان در انسان، ذاتی  از پیش تعیین شده می

ریزی شده و محیط پیرامون کودک، نقش محرک را برای یادگیری  است و به طور ارثی برنامه

ایفا می فرا زبان مادری  زبانی خود  از محیط  را  اطالعات  از   کند. کودک مجموعة محدودی 

های نحوی با گیرد و قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. وی معتقد است نظریة همگانیمی

استعداد زبانی ذاتی مطابقت دارد. دستور هر زبان شامل اصولی است که براساس آن کودک  

 ( 265)همان: قادر به فراگیری هر زبانی است. در نتیجه نیازی به آموزش این اصول نیست. 

دن به  محض  به  خودآگاهکودک  درون  آمدن  ناخودآگاهیا  و  جمعی ها  با  -های  زبانی  فردی 

نگرانه، خود را درون قواعد و قراردادهای زبانی، اندیشگانی، قومی، مذهبی،  رویکردی فراسوژه

یابد که بر کودک اشراف محیطی دارند. در واقع این قواعد و  جنسیتی و... می-ای، روانی رسانه

کند. تابع شناسا در کاربرد کلمات  شناسا تبدیل میک را به یک تابع  قراردادها یا ساختارها کود

شناسا در کاربرد قواعد نحوی در چگونگی  در چگونگی ساخت و پردازش زنجیرة گفتار، تابع  

شناسا بودن در تابعیت از زبان مادری و... در واقع    ساخت و پرازش زنجیرة گفتار، و حتی تابع

اندیشند؛  گانة ما را میفردی هفت- های جمعیها و ناخودآگاهدآگاهفراسوژه در قالب انواع خو

از ما سر میمکانند، میفعلند، میمی فراسوژة آن را در  زمانند. یعنی هر فعلی که  ابتدا  زند 

در اجرا  به مرحلة  اندیشیده است و سپس  به گونهمیکودک  و  هم  عرضی(  -)طولیای  آورد 

بدون هم و  دارند  مادرمائیک  داشته    هستی  دیالکتیکی  توانند حضور  نمی  از هم  و مستقل 

 باشند.

همچنین در این دستور نحو به عنوان زایاترین بخش زبان تلقی گردید و کانون مطالعات نظری  

 (  264: 1394)شیخ سنگ تجن، و توصیفی واقع شد. 
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ا آن  معنایی  جوهرة  زبان،  تبع  و  کلمه  ساحت  زایاترین  چامسکی  نگاه  اگبرخالف  و  ر ست 

عرض شمرده   واقع  در  زبان،  و  نحوی  قواعد  بیاندیشیم؛  ارسطویی  واژگان  کلید  با  بخواهیم 

 گیرد؟ شوند و لذا عرض و چیزی که بر خود قائم نباشد چگونه محمل زایای زبان قرار میمی

رسد و  م جامع وجودی میاما جوهرة معنایی به صورت تشکیکی مادرمائیک به لوگوس یا مقا

نظام مادرمائیک باالتر از خود قرار دارد که فرازمان، فرامکان، و فرابعد است.    لوگوس نیز تحت

تواند ساحت زایای  پس یک ساحت محدود در زمان و مکان که حاصل قراردادها باشد نمی

کلمه به حساب آید. بلکه کنش ما یعنی ظرفیت موجودی ما تعیین کنشیِ لوگوس است و در  

محدود  ای و...(  )آوایی، نحوی، واجی، نشانهدام از ساختارها  این کنش اگر تعیین ما به هرک 

ها محروم خواهیم شد و اگر با نگرش فراساختارگرایانه در این فراشدن  شود؛ از سایر ظرفیت

های بیشتری را  تواند امکانات وجودی بیشتری را دریافت کند و کنشحرکت کنیم؛ فرد می

های موجودی  از زبان منجر به کاهش ظرفیت  نمود ببخشد. محدود کردن خود به یک ساحت

)روح  شود. فراساختارگرایانه رفتار کردن یعنی از خیلی از ساحات و امکانات وجودی زبانی می

 در اینجا زبان را افزایش دهیم. )ساحات تنانگی(  های موجودی بهره ببریم و ظرفیتهستی( 

امکانات وجودی یعنی جاری شدن لوگوس د این توضیح که  ر هستی که توسط ساحات  با 

های  گانه را ظرفیتفردی هفت  - های جمعیها و ناخودآگاهیابد و خودآگاهمادرمائیک تعین می

برآیندی   که  تناروح  نظریة  بنابر  و  هستند  وجودی  امکانات  تحقق  برای  هستی  گشودة 

توان گفت امکانات وجودی ساحت مشکک  فوکویی است. می  -هایدگری   -هگلی -اسپینوزایی 

های موجودی، ساحت مشکک موجودیت جهان هستند  و ظرفیتهستی(  -)کلمههستی    روح

سازند. به عنوان مثال امکانات وجودی زمانی هستی در اقالیم  پدیدارها را متعین می-که کلمه 

مکانشی آنها را متبلور  های  گوناگون زمین و پدیدارها ساحات گوناگون زمانشی بنابر ویژگی

 سازد.  می
 

 چند ابهام در نظریة چامسکی پاسخ به 

ترین مؤلفة دیدگاه چامسکی دربارة ضمنی بودن دانش زبان برهان فقر محرک نام دارد.  مهم*  

چامسکی از برهان فقر محرک برای تصدیق این نکته بهره برد که ابزار فراگیری زبان ذاتی  

امری الزم برای تبیین اکتساب زبان است. چامسکی معتقد است که فراتر از مکانیسم پردازش 

ها و اصول  شود و ایدهسم ذاتی قرار دارد که با وجود محرک مناسب فعال میخارجی، مکانی

گونه است:  بندی این استدالل اینکنند. صورتضمنی آن شکل دانش اکتسابی را مشخص می
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)الف( ورودی کودک در یادگیری زبان برای توضیح خروجی او که به مکانیسم یادگیری وابسته  

کند. )ج(  ال کودک توانش زبانی را به نظر به راحتی کسب میاست کافی نیست. )ب( با این ح 

زبان می فراگیری  ابزار  یا همان  ذاتی  نوعی ساختار  نتیجه  به  در  باشد.  بایست وجود داشته 

عبارتی اگر ما ورودی و خروجی سیستم شناختی را مشاهده کنیم و اگر ورودی به تنهایی  

شناختی نیازمند دربرداشتن ساختاری ذاتی  تبیینی برای خروجی باشد در این صورت سیستم  

به که  تفاوتاست  تبیین  برای  کافی  باشد.  قدر  کامل  و  کافی  خروجی  و  ورودی  میان  های 

(Chomsky ,1956 : 16 ) 

تواند خروجی را توضیح دهد بنابراین برخی در برهان فقر محرک مشخص شد که ورودی نمی

کنند. برهان فقر  رودی را به خروجی بدل میساختارهای ذاتی وجود دارند و این ساختارها و

های زبانی ناکافی استنتاج  دهد تا کودک قواعد دستور زبان را از دادهمحرک چامسکی اجازه می

گوی دارای توانش زبانی بدل شود. او معتقد است که بسیاری  کرده و به لحاظ زبانی به سخن

ن براساس ورودی اولیة زبانی قابل دسترس  تواسال را نمیگوی بزرگاز ابعاد توانش زبانی سخن

کند توضیح داد. لذا چامسکی نتیجه گرفت که این  برای کودک هنگامی که زبان را کسب می

توان آموخت بلکه باید به صورت ضمنی در اختیار فرد قرار داشته باشند. به  ابعاد را هرگز نمی

در اختیار کودک در تبیین دقت  های زبانی  بیان دقیق برهان فقر محرک مدعی است که داده

یادگیری زبان و پیچیدگی زبان آموخته شده از سوی او ناکافی است. چامسکی با    و سرعت  

تاکید بر اینکه برهان فقر محرک برهانی استنتاجی نیست که بتوان با استدالل پیشینی آن را  

فهمید؛ به نقدهای    توانرد کرد بلکه آن را با حمایت از سوی شواهد تجربی فراوان بهتر می

های زبان  فلسفی وارد بر این برهان شواهد تجربی برای قضاوت دربارة تفسیر جمالت و داده

 (23: 1994)چامسکی، کامالً مناسب هستند. 

پندارد  در پاسخ به برهان فقر محرک چامسکی باید گفت که چامسکی کودک را موجودی می

برآیند   کودک  که  است در حالی  انواع خودآگاهکه درون خالء  ناخودآگاهو کنش  و  های  ها 

توان شرط کافی برای ذاتی دانستن امر  گانه است و لذا این مؤلفه را نمیفردی هفت-جمعی 

انواع  برای آموختن زبان الزم است در  زبان در کودک دانست زیرا تمام آنچه که  یادگیری 

ه در اصطالح به آنها ظرفیت  گانه موجود است کفردی هفت- های جمعیها وناخودآگاهخودآگاه

افزار وجودی درک و دریافت و تولید  شود و کودک حین تولد با نرمموجودی زبان گفته می
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اش این نرم افزار تعبیه شده و دو  آید. یعنی در سیستم وجودیصدا و امواج صوتی به دنیا می

 گذارد:  مرحلة جنینی را پشت سر می

 )مادری فردی( برد ن رحم مادر به سر میای که کودک دروجنینی مادر، مرحله

- و کودک درون هفت خودآگاه و ناخودآگاه جمعی)مادری جمعی(  جنینی مادرمائیک    -2 

فردی زبانی است که  - های جمعیها و ناخودآگاهشود که یکی از آنها خودآگاهردی زاده میف 

امواج صوتی است. با   های حسی، محرک تولید آواها و درک و دریافت صداها و بر داده  عالوه

ها پس از آن نیز انسان  شناسی فراساختارگرا در لحظة تولد و حتی مدتتوجه به اینکه در زبان

نارسِ درونمند است برعکس حیوانات که حین تولد مستقل اند. اما انسان از دو  یک جاندارِ 

ط پدر و مادر  آید. از لحاظ جسمی باید حتما توسلحاظ جسمی و درونی نیازمند به دنیا می

فردی باید به  -ها و ناخودآگاهای جمعی رسیدگی شود و از لحاظ درونی نیز توسط خودآگاه

نیز کلمه از کلمات و حواسش  انسان  بنابراین  زبان مجهز شود لذا جنس درون  محور است. 

  تواند با فراروی شناسا است و با باالتر رفتن سن میکودک در این مرحله به طور کامل یک تابع

 شناسا بودن فراروی کند.  از ساختارهای سنتی از تابع

ای  که از  ها از طریق صداهای اولیهها، تکواژهها، واجخوانها، همدر ابتدا کودک به انواع واکه

بخشد در اصطالح  شود؛ جوهرة معنایی و حرکتی را  نمود میدهان، حنجره و بینی خارج می

ساحتزبانحرکتی(  -آوایی-)معنایی مرحلة   این  و  است  کودک  در  اصلیآموزی  ترین  ها، 

سالگی    4-3)سازد و تا سن بیولوژیک کودک  هایی از کلمه است که زبان کودک را میساحت

یابد و در برخی  امتداد میهای جنسی از لحاظ تولید و درک آواها و صداها( با توجه به تفاوت

که با صوت زدن و تقلید از صدای  کیه(  ها و زبان برخی مردمان ترپوست)قبایل سرخها  زبان

هم با  میحیوانات  برقرار  ارتباط  میدیگر  آنها  کنند.  زبان  گفت  است.  آوایی(  -)جوهریتوان 

کند و واژه  بنابراین یک کودک تمام مراحل ساخت و تولید یک آوا را تا به واژه برسد؛ طی می

و از آن پس کودک طبق دستور   راند اولین نمود آوایی معناداری است که کودک بر زبان می

کند. کودک در این حین هنوز از ساختار دستور ای با دیگران ارتباط برقرار میزبان نانوشته

اش  افزار وجودیزبان و خصوصاً ساختار نحوی زبان آگاه نیست. اما ابزار درک آن را در نرم

بدارد. لذا می به ظرفیت موجودی زبان هستی و تحقق ببخشد.  توان گفت  نابراین میتواند 

ای کودک با جهان اطراف یک امر همگانی و جهانی است. زیرا در تمام  مرحلة ارتباط تک کلمه

اند. تمام  های متفاوت این مرحله را از سرگذراندهها و مکانها، تمام گویشوران در زمانزبان
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حیط بر مرحلة تولید  کودکان در تمام جهان با توجه به مکان و زمان و خودآگاه جمعی زبانی م

ها و... را با توجه به زبان مادری خود پیش از مرحلة تولید واژة معنادار از سر  خوانواکه و هم

ای با جهان اطراف نیاز به دستور زبان از پیش تعریف  اند و برای ایجاد ارتباط تک کلمهگذرانده

. در واقع کودک در این مرحله  ای ندارد. زیرا این نوع ارتباط یک امر ذاتی و پیشینی است شده

کند که در آن واژگان در یک زنجیرة گفتار  وار و پیشینی تبعیت میاز یک دستور زبان نقطه

پدیدار در جایگاه خاص خود به صورت  -گیرند بلکه با توجه به پیام هر کلمه کنار هم قرار نمی

قرار مینقطه پراکنده  و  نقطهای  زبان  از احساس  گیرد. دستور  ادراک حسیای  هندسی    -و 

تنها با اشاره به آتش و بیان  سوزاند( )آتش انگشتم را میکند. مثالً به جای  کودک تبعیت می

آموزی، کودک برای ارتباط  کند. بنابراین با فراگیری دستورزبان و زبان)اوف( پیام را منتقل می

 گیرد.   بهره مینوشتاری(  -گفتاری - )معناییهای از ساحت

سکی نیازمند تشریح این مسأله است که چگونه مغز محدود فیزیکی قادر به ایجاد  * چام    

های  های نامحدود است. اینکه کدام یک از خصوصیات قوة زبان منجر به ایجاد خروجیخروجی

شود که بالقوه و به نحو ضمنی نامحدودند؟ در واقع برهان فقر محرک نیازمند آن است تا  می

تواند راهنمای ارزشمندی  واضح تعریف شود. تدوین دقیق این برهان میبه شیوهای غیرمبهم و  

گونه که چامسکی  اگر زبان همان(  Katz,1996: 279)برای کار پژوهشی باشد. به عقیدة کاتز  

  ادعا کرده یک اندام زیستی باشد در این صورت باید محدود باشد و اگر به عقیدة چامسکی

(Chomsky, 2010:304 )    عین انتزاعی باشد در این صورت ماهیت ارتباط میان  زبان یک

 (27: 1977)همان، زبان و مغز نیازمند  توضیح بیشتر است.

شود؛ کودک  گانه توسط مقوالت پیشین ذاتی تعیین میوقتی مرکز شعوری تمام حواس پنج

و داده تمام کلمات  و  زبانی  تمام مقوالت  آموزش  و  یادگیری  به  ندارد نیازی  فراوان  تا    های 

محور او تبدیل به  جمالت فراوان تولید کند. هر درکی از طرف کودک با توجه به حواس کلمه

گانه دخیل باشد؛ در آن صورت  شود. تصور کنید که در یک درک حواس پنجهزارها جمله می

جایی، حذف، اضافه  آن درک را باید به توان پنج رساند. فرایندهای جانشینی، جایگزینی، جابه

ا نیز اگر به این توان اضافه کنید؛ توانش تولید جمالت در کودک تحت مقوالت پیشین  و... ر

مانند   و...(  ذاتی  رنگ  امتداد،  کیفیت،  کمیت،  جنس،  می)بو،  خود  به  جمالت  خود  تواند 

- های جمعیها و ناخودآگاهنامحدودی تحت آن ابعاد ثابت و متغییر حقیقت عمیق خودآگاه
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تولید کنفردی هفت امکانات وجودی هستند که ظرفیت موجودی  گانه  این مقوالت  زیرا  د. 

 بخشند.  کودک را  نمود می

داند چگونه ساختارهای  های چامسکی به واقع حامی این ادعا نیستند که کودک می* مثال    

که   دارد  عقیده  چامسکی  مثال  برای  کند  تفسیر  مرتبط  شواهد  و  آموزش  بدون  را  خاص 

بسیاری از جمالت را از راه قیاس و شباهت برقرار کردن میان آنها  کودک  (  9:  1985)همان،

کند اما نکته این است که هیچ تشابه و قیاس مرتبطی میان بسیاری  های قبلی درک میو نمونه

هایی که کودک پیشتر با آن مواجه شده با موارد جدید وجود ندارد و به عبارتی این  از نمونه

 ریح یا ضمنی در ورودی زبانی کودک پیدا کرد.توان به شکل صتشابه را نمی

انواع خودآگاه شامل ذهن،  درونی  دنیای  آنکه  به  توجه  ناخودآگاهبا  و  فردی  - های جمعیها 

گانه و جنس جهان درونی، همه و همه از جنس زبان  گانه، سیستم شعوری حواس پنجهفت

ت و جمالت را تجربه کند.  محور است. بنابراین الزم نیست که حتماً کودک تمام کلماکلمه

بلکه تفاوت مقوالت جوهری کلمات در ذهن کودک پیشاپیش موجود است. کودک در مواجهه  

های  ها و ناخودآگاهها جوهرة گفتاری آنها را که حاصل قرارداد و با توجه به خودآگاهبا رنگ 

کند اما  ت میباشد از اجتماع درک و دریاف جمعی فردی زبانی منحصر به مکان و زمان او می

او میجوهرة معنای کلمات و مقوالت پیشینی رنگ  امکانات وجودی  باشد.  کودک ها جزء 

با رنگ جوهرة معنایی رنگ  به صورت مقوالت پیشینی دارد و در مواجهه  را در ذهن  ها،  ها 

 کند. اما برای کسب جوهرةها، بوها و یا کیفیت و اندازة چیزها معنای آنها را دریافت میمزه

زبان که  است  دلیل  همین  به  لذا  است.  آموختن  نیازمند  آنها  نوشتاری  و  شناسی  گفتاری 

آغاز می معنایی  از جوهرة  را  کلمه  تعریف  یا  فراساختارگرا  دال  از  که  برخالف سوسور  کند. 

شناسی فراساختارگرا کودک  رسد. در زبانکند و بعد به تصویر ذهنی میصورت صوتی آغاز می

رسد. کودک در مواجهه با  کند بعد به جوهرة صوتی و نوشتاری میی آغاز میاز جوهرة معنای 

ها را درک کرده است. چرا که درک  ها، تفاوت مزهها پیش از آموزش نسبت به درک مزهمزه

های مختلف زبان که جزء امکانات  ها و دریافت جوهرة معنایی آنها پیشاپیش توسط قسمتمزه

طور است.  ها نیز همینخوانها و همود. درک و دریافت واکهشوجودی او هستند احساس می

واکه تولید  وجودی  ظرفیت  دارای  پیشاپیش  تنفسی  دستگاه  هممجرای  واجخوانها،  ها،  ها، 

ای که تابع دستور زبان نحوی و صرفی  واژها، کلمه و در نهایت جمله است اما نه جملهتک 
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نحوی   و  زبان صرفی  دستور  زیرا کودک  فراسوژه درک  باشد.  احاطة  و  آموزش  از طریق  را 

 پدیدارها است.- کند که ناشی از تشابه و تفاوت و قیاس کلمهمی

اند  گاه است که با هم در دیالکتیک هموارهگانه دارای دو ذخیرهلذا دستگاه شعوری حواس پنج

ارای جوهرة گاه تعریف شده باشد دگاه زبانی، هر چیزی در نهاننهان  - 2الیة متعین زبان،  -1:

گاه و خودآگاه آن است که در هر دوی آنها جوهرة معنایی است و ساحت مشترک بین نهان

نهان در  اما  یافته  عینیت  کلمه معنایی  از  بسیاری  نوشتاری  و  پدیدارها  -گاه جوهرة گفتاری 

زبان تک کلمه نیافته است. پس  )واژانهعینیت  )شعر  ای در کودک  پدیداری  ای( و جمالت 

اند حاصل قیاس و تشابه یا استدالل نیستند.  های زبان معرفی شدهکه به عنوان جهانی  پدیدار(

زیرا این کارکردهای زبان جزء مقوالت پسینی زبان و ظرفیت موجودی نمود یافته در زبان  

تواند انعکاس دهندة ای( در کودک تنها میای )واژانهتوان گفت زبان تک کلمههستند. لذا می

احس و  نمیعواطف  و  باشد  متعین(  )پدیدارهای  کودک  دهد.  اسات  انتقال  را  باورها  تواند 

مقوله شامل  متعین  زبان  پدیدارهای  و  متعین  رخدادهای  و  اشیاء  اعمال،  یافتة:  تعین  های 

ی تجربه وارد نشده است لذا تفاوت واژانه و پدیداری است. زیرا زبان کودک هنوز به مرحله

 وغ یافته در آن است که: ژانر شعر پدیدار با زبان بل

ورزانه و  های اندیشهزبان کامل دارای ساحات تجربة فراوان و ساحات مقولهساحت تجربه:  -1

 موشکافانه دربارة عقاید، باورها، تاریخ، علوم مختلف و جهان بیرون و درونی است.

زبان:  -2 موشکافانة  میمقوالت  مرحله  سه  وارد  را  کودکان  تدریج  به  آنما  که  را  کنیم  ها 

شناخت و واقعیت یک انسان کامالً در زبان اتفاق خواهد افتاد. یعنی    -شناسا کنیم. الفتابع

خودآگاه ناخودآگاهدر  و  جمعیها  هفت- های  واقعیت  فردی  و  شناسا  تابع  سوژة  جهان  گانه 

سوژة تابع شناسا   -گانه تعیین خواهد شد. بفردی هفت  -های جمعیها و ناخودآگاهخودآگاه

وا خودآگاهو  و  سنت  ساخت  در  کامالً  ناخودآگاهقعیت  و  جمعی ها  هفت- های  گانه  فردی 

ها  تمام ساحات جمعی فردی نژادی، روانی، جنسیتی و... بستاره  -افتد. ج اندیشگانی، اتفاق می

 کند. های تابع شناسا و واقعیت را مشخص و متعین میو گشایش

بنابراین موجودیت حداکثر جامعة انسانی کامالً پیشینی، درون ساختاری و تعریف شده است  

واژانه  و  واژانه  ساحتو  به  آوانگارد  بازگشتی  شدنی  اندیشی  برای  انسانی،  وجود  ناتابع  های 

گانه است. لذا واژانه یکی  فردی هفت-های جمعی ها و ناخودآگاهفراساختارگرایانه در خودآگاه

 املی است که انسان تابع شناسای سنت زبانی نباشد.  از عو
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* نگرش چامسکی درباره اینکه ورودی برای تبیین خروجی کافی نیست به نظر دارای این      

گونه  های ورودی و خروجی دسترسی کامل داریم. اما به نظر اینپیش فرض است که ما به داده

مدونی  تجربی  شرایط  تحت  زبان  یادگیری  زیرا  نمی  نیست  به صورت  بیرونی  عوامل  گیرد. 

های درونی هنگامی که به نحو تواند تبیینی برای زبان باشد و برخی از مکانیسمتنهایی نمی

مناسب تحریک شوند وارد عمل خواهند شد. بدون شک در سطح کلی این درست است که 

موهبت   از  بخشی  داد  توضیح  محیطی  فاکتورهای  طریق  از  نتوان  که  را  چیزی  هر 

میزیست ما  زیستشناختی  موهبت  از  او  منظور  دقیقاً  اما  کدام  باشد.  و  چیست  شناختی 

به شمار میمکانیسم ما  بودن دانش  ذاتی  برای  تبیینی  به  ها  آیا ساختارهای منحصر  آیند؟ 

 شوند؟ این ساختارها در کجای مغز قرار دارند؟ فردی درون مغزمنجر به این امر می

محور و درک پدیدارها بدون کلمه ی انسان نیز کلمهگانهحواس پنجتوان گفت که  به جرئت می 

با یک شیممکن نمی انسان  زیرا  روبهء فیباشد  نمینفسه  را  و پدیدار  نیست  ء  توان شیرو 

رو  پدیدارها« روبه  -محور با »کلمه ی کلمهگانهنفسه تعریف کرد بلکه ذهن و حواس پنجفی

لمات موجودیت نخواهد یافت زیرا ذهن در بدو مواجهه با  است. هیچ پدیداری، بدون حضور ک

یعنی   این  و  کرد  خواهد  دریافت  صورت  بدون  و  نامفهوم  گنگ،  تأثری  یا  انطباع  چیز،  یک 

محور که فطری انسان است این انطباع یا تأثر را که به کمک  شکل؛ اما شعور کلمهای بیتوده

های پیشینی ذهن که از جنس  اساس مؤلفه  شود بر گانه دریافت میاعضا و جوارح حواس پنج

بندی یا درک  اند؛ از لحاظ جنس، شکل، رنگ، امتداد، ماده، کمیت، کیفیت و... مقولهکلمه

ای خواهد کرد. ذهن این مقوالت را تجزیه و تحلیل و ترکیب و به تأثر و تصور دست مشاهده

افزایی، عضو کلمه، حاصل همخواهد یافت. مثالً درک و دیدن یک چیز از نگاه مکتب اصالت  

بینایی در سر، مرکز بینایی در مغز و شعور بینایی در ذهن است و هرگاه یکی از این سه مختل  

شود و درک تمایزاتی و تشخیصی نخواهد شود دیدن و درک چیزها دچار نقص و نارسایی می

، قوه و مرکز  افزایی عضومحور و حاصل همگانه کامالً کلمهشد. پس درک توسط حواس پنج

)آذرپیک و  باشد.  محور در ذهن که از جنس کلمه است؛ میآن اندام در مغز و شعور کلمه

 ( 198: 1: ج 1396همکاران، 

های زبان حاصل  توان گفت درک و تولید آواها و دریافت مقولهبنابراین در مورد زبان نیز می

ها سر و  قرارگیری این ارگان افزایی عضو تولید صداها یعنی دستگاه تنفسی است که محلهم

گاه آدمی است.  باشد. مرکز زبان آموزی در مغز و شعور درک زبانی در درونی سینه میقفسه
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افزایی، عضو تولید صدا )دهان، حنجره، بینی و جهاز صوتی(، قوه و  پس درک زبان حاصل هم

گانه   فردی هفت-معی های ج ها و ناخوداگاهمرکز آن در مغز و مرکز شعوری زبان در خودآگاه

 باشد.  گاه مییا نهان

کند مورد تایید  * این ادعا که کودک ورودی کافی برای توضیح توانش زبانی دریافت نمی    

  (cattel,2005) شناسانِ شناختی از جمله کاتل  شناسان و روانبسیاری از فیلسوفان، زبان

   (Faulkner,2003)انند فاکنر  گرفته است. اما برخی م  (Lightfoot,2006)و والیتفووت  

معتقدند که میزان ورودی کودک محدود نیست و در واقع او به طور میانگین روزانه مابین  

شنود، در مقابل  پنج تا هفت هزار جمله یا حدود پنج تا هفت میلیون جمله تا چهار سالگی می

ی و زمانی برای عقیده دارد که مالک ارائة آمار کم  (tomasello,2000:246)برخی مانند 

های کنش زبانی کودک مناسب نیست بلکه در عوض باید فرض را بر گیری محدودیتاندازه

این قرار داد که هیچ راهی وجود ندارد که براساس آن کودک بتواند از موارد انضمامی اقدام  

 به انتزاع زبانی کند که مناسب توانش زبانی بزرگساالن است. 

گانه با  فردی هفت- های جمعیها و ناخودآگاهمیان انواع خودآگاهبا توجه به آنکه کودک در  

ای شکل گرفته است شود و امکانات وجودی کودک به گونهنگرانه متولد میرویکردی فراسوژه

روان و  ذهن  جنس  نهانکه  و  کلمهگاه  ذاتی  پیشین  مقوالت  از  انسان  است؛  - گاه  پدیدارها 

شود و از لحاظ تولید و درک و دریافت  لمه متولد مینهایت کتوان گفت که کودک درون بیمی

شود. مگر آنکه از ساختارهای متنوع زبان فراروی کند و با  شناسا محسوب میکلمات یک تابع

و   آنها کلمات، کلیدواژه  ژنتیکی  ذاتی کلمات و خزانة  پیشین  به مقوالت  آوانگارد  بازگشتی 

ات وجودی که در کودک وجود دارد این  اصطالحات نوینی خلق و کشف کند. در واقع امکان

خوآگاه انواع  با  چهاربعدی  جهان  در  کودک  به  را  ناخودآگاهفرصت  و  جمعیها  فردی  - های 

های موجودی تبدیل کند. لذا مقوالت پیشینی  دهد که این امکانات را به ظرفیتگانه میهفت

دستور زبان )نحو و صرف(  های کلمات امکانات وجودی زبان و انواع ساختارهای  و انواع جوهره 

نشانهواج آواشناسی،  ظرفیتشناسی،  و...  از  شناسی  که  آنچه  هستند.  زبان  موجودی  های 

های زبان را شکل  شود ذاتی زبان بوده و جهانیامکانات وجودی در جهان هستی جاری می

کلمهمی مثال  عنوان  به  هستند؛  -دهد.  پدیدارها  نمود  که  افعال  و  اسماء  و  پدیدارها 

گیرد از دو  دهند و در واقع هر زبانی که شکل میها را شکل میهای تمام زبانروایتنیانب

کند تا به مرحلة دستور زبان و جمالتی با ساختار  محورانه و پدیدارمدارانه گذر میمرحلة واژانه
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های زبان  نحوی برسد. نکتة قابل توجه آن است که چامسکی و گریمبرگ و دیگران، جهانی

از  اقتباس کرده  را  زبان آموزی کودک  از  اند یعنی مرحلهمرحلة سوم  ای که دستور زبان را 

فردی  - های جمعیها و ناخودآگاهکند و تحت تأثیر مستقیم انواع خودآگاهاطرافیان کسب می

های دنیا قرار  روایت زبانتواند بنیانگانه است لذا دستور زبان علمی اکتسابی است و نمیهفت

 تی زبان باشد. گیرد و ذا

  نامة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمیدوفصلدر نظریة داوری    ابهام چند  پاسخ به  

 نماید:مهم و ضروری میکه بسیار  

مولف محترم اینکه یکی از مراحل زبان آموزی کودک را مبنای یکی از دو اصل    نظریة داوران:

نمی است  داده  قرار  واژانه  یعنی  بزرگخود  در  مساله  این  زیرا  باشد  نیز  تواند صحیح  سالی 

های ژرف ساخت را برای انتقال  ترین بخششود و فقط انسان یکی از مهمهمیشه تکرار می

راند. این مرحله دلیل نبود ژرف ساخت و ساختارهای ژرف  کل آن ژرف ساخت بر زبان می

ساختی که اساس همان ساختارهای نظریة دوم وی بر مبنای شعر پدیدار است. این موضوع  

ای نیست و اوزنر و بعد کاسیرر متوجه این مساله بودند و  نیز با تفاوت در عنوان موضوع تازه

تواند برای تکمیل  ند که نویسندة محترم میدانستگیری زبان میآن را یکی از مراحل شکل

بحث خود به آثار آنها از جمله زبان و اسطوره کاسیرر مراجعه نماید. برخی از اصول دستور  

برده است و نویسنده منکر آن است بحث مسند  جهانی که ذاتی بشر است و چامسکی بدان پی

و زبان و امری ذاتی و در همة  و مسندالیه و مخصوصا رابطه است. این رابطه اصول اولیة نح

تواند شکل بگیرد. بهتر است نویسندة  ها موجود است و بدون آن هیچ ساختار نحوی نمیزبان

طورکه برای شناخت  های چامسکی را درک نماید همانتر دیدگاهمحترم مجدد با نگاهی عمیق

انداخته شود چون   نیز نظری  تاریخ پیدایش زبان  به  از مطالب  واژه و نحو بد نیست  بعضی 

نمایند که نویسنده از صرف و نحو و اجزای آن درک دقیقی ندارد.  چنین به ذهن خواننده می

از جمله موارد دیگر ذاتی و جهانی زبان بحث صفت در جایگاه نحو است که پیوستگی آن با  

و ای دارد که جمله بدان نیازمند است. برخالف نظر نویسندة نحموصوف نیاز به همان رابطه

زایای زبان است و واژگان بر خالف ادعای وی بحثی فرعی و عرضی و   زبان و بخش  ذاتی 

باشد همچنین   قانع کننده  تواند  این مورد نمی  اثبات خالف  قراردادی است. دالیل وی در 

کند. اینکه محوریت به اسم و فعل  در رد دیدگاه چامسکی مطرح می  8دالیلی که از صفحة  

بر اساس همانمی زبان  دهند  آموزی  روند  زبان  قابل رد است چون در روند  آموزی کودک 
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کودک صفت نحوی مقدم بر فعل است. نویسندة محترم را به مطالعة چند کتاب دستور سنتی  

کنم که در آن مقوله صرف را از نحو کامل مجزا بررسی کرده باشند. رابطة خود افزا  دعوت می

وزی کودک است که بعد از کامل شدن روند زبان آموزی  و هم افزا مربوط به دورة اولیة زبان آم

گیرد هرچند این مرحله نیز نمود روساختی ناقصی از نحو و ژرف  نحو ذاتی جای آن را می

ساخت است و خود افزا و هم افزا نیست. در عین حال مطالب نویسنده قابل تامل است اما نه  

تواند با طرح واژانه و زبان پدیداری  وی میدر جایگاه نظریه و مکتب و رد دیدگاه چامسکی بلکه  

عنوان دو مورد قابل تامل  طورکه در فوق اشاره شد( بهاند همین)البته دومی قبال دیگران گفته

)البته اگر بتواند اثبات نماید( از روند دستور جهانی نظر خود را با تغییر رویة مجدد به نگارش  

 در آورد. 

بزرگتکرار یک یا چند م  :حققپاسخ م از دوران زبان آموزی کودک در  از  رحله  سالی یکی 

زیرا همانشاخصه است  زبان  نیز  های  زبان  است  و خودآگاه  ناخودآگاه  دارای  انسان  طورکه 

که آنگاه  پس  نیست.  مبری  خصیصه  این  از  و  است  بشر  پدیده کشف  دارای  زبان  ست  ای 

بخصوصی مراحلی    های ا و مکانهفردی، بنا بر ضرورت در زمان-خودآگاه و ناخودآگاه جمعی 

کودک  آموزی  زبان  می-از  مرحلهکه  هر  باشدتواند  مراحل    - ای  این  البته  و  شود  یادآوری 

  تواند اگر با نگرگاه چامسکی نیز نگریسته شود؛ جزء ژرف ساخت زبان باشد.می

وارد کشوری     آنکه پیشتر آمادگی آن را کسب کرده باشد؛عنوان مثال فرض کنید فردی بیبه

دیگر شود بدون آنکه با زبان آن مردمان آشنا باشد. این فرد ناخودآگاه تمام مراحل زبان آموزی  

)جوهرة کودک را برای ایجاد ارتباط سپری خواهد کرد. در نخستین مرحله با ایما و اشاره  

د جمالت  ها، پس از گذر از این مرحله وارسپس تک کلمهحرکتی برای انتقال جوهرة معنایی(،  

بندی اما نه با نحو سالم بلکه با محتویات ژرف ساختی که  کوتاه پدیداری و در نهایت جمله

  هنوز به رو ساخت تبدیل نشده است.

شناسی چامسکی به »نحو«  پس نحو ضرورتا برای ایجاد ارتباط، عنصری مطلق نیست بلکه زبان

بلکه   داند.آموزی نمیراحل زبانای از ماصالت داده زیرا چامسکی هم ژرف ساخت را مرحله

می نظر  در  پدیداری  مرحلة  از  بعد  را  زبان  نحو  تابع  سالم  مشخص  جمله  خطای  که  گیرد 

 نحو برای رسیدن به روساخت است.چامسکی در اصالت دادن به

و بر این مبنا نحو اتفاقا محدود کننده است تا عدم انسجام و پریشانی ژرف ساخت در یک  

   مشخص و معین زدوده شود.ساختار و سیستم 
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اینکه  دیگر  علمیزبان نکتة  میشناسی  نظریه(  طبیعتا  )و  گزاره  هر  آن  در  که  تواند  ست 

کند.  های پیشین( را با چالش مواجه سازد و سیر تکوینی را طی میهای پیشین )نظریهگزاره

ممکن است     چامسکی که    هایاعتقاد راسخ داشتن به یک گزاره )سیستم خاص( مانند نظریه

گزین شود نشات گرفته از دو خطا  تری جایهای دیگر یا شاکلة تکامل یافتههر آن با نظریه

  :است

  های چامسکی )تفکر اعتقادی( مطلق دانستن نظریه -

  انسانی( های چامسکی)نوعی داعشیسم در علومتمام حقیقت زبان پنداشتن نظریه -

ها و  علوم انسانی قرار دارد و هماره بین پاردایم  شناسی در حوزةاین در حالی است که زبان

گفتنظریه پیشها  با  لذا  است  برقرار  مطلقگو  حقیقت  سراغ  فرض  به  چامسکی  پنداری 

 اند. ویژه در این مورد( مرتکب شدهگرایان )بههای جدید رفتن خطایی است که مطلقنظریه

درک     پیشتر   « و »شعر پدیدار« راژانرهای »واژانه   ضمن اینکه داوران مقاله به زعم خویش

هم افزایانه را در مورد مراحل زبان آموزی کودک و نحوة ارتباط  -اند که رابطة خودافزاکرده

کنند که نحو ذاتی زبان    پذیرند اما مصرانه به دلیل پیش فرض چامسکیایی بودن اذعان ممی

خود که کتب بسیار در  دل است که مکتب فراساختارگرایی آن را در پارادیم منجسم و مست

های  عنوان جنبشمورد آن منتشر شده نقض کرده است و عالوه بر مباحث نظری و تئوریک، به

های چامسکی را در مورد ذاتی بودن نحو، اثبات  ای کامال پراگماتیک، رد نظریهادبی، به گونه

   اند.کرده و تولید محتواهای فراوانی کرده

وران گرامی با پیش فرض چامسکی و ذاتی بودن نحو به سراغ این  نکتة آخر اینکه داور و دا

وجه  بایست در مرحلة ابتدایی مواجهة آکادمیک )که به هیچدر حالی که می   اند.نوشتار آمده

های نوین رفت. در  ها و نظریهها به سراغ ایدهاز پیش فرض   شود( فراتردر نگاه آنها یافت نمی

  به محدودة آن پیش فرض خواهد شد.غیر این صورت حقیقت محدود  

با نظریهدر زبان  فراوانی در مورد زبان و مراحل زبان آموزی کودک مواجه شناسی ما  های 

برآیند تمامی آن نظریه نه فقط یک نظریة خاص. همانهستیم و حقیقت  طور که ها است 

د تغییر  وجه  سه  به  بودن  وجه  دو  از  را  واژگان  مدلولی  و  دال  تعریف  نظریهپیرس  های  اد 

 چامسکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به هر روی: )چون غرض آمد هنر پوشیده شد( 
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 گیرینتیجه . 3

آنچه گفته شد می به  توجه  زبانبا  دیگر  و  بیان  توان گفت چامسکی  در  شناسانی که سعی 

زبانجهانی برای  خودآگاههایی  انواع  و  زمانی  و  مکانی  بعد  ابتدا  دارند؛  مختلف  و  های  ها 

اند و در قدم  ای که بر فرد حاکم است را نادیده گرفتهگانهفردی هفت-های جمعی ناخودآگاه

یک   به  بنیانبعدی  یعنی  دادند،  اصالت  قراردادی  و  نسبی  ایجاد  روایتامر  برای  زدایی، 

به یک چیز که مدام تغییر  بنیان این است که  ناشدنی است. در واقع مثل  روایت که امری 

دهد اصالت دهیم و آن را بنیان امری به حساب آوریم؛ چیزی که سیال و غیرثابت  ماهیت می

بنیان زبااست چگونه می این در حالی است که مکتب زبانتواند  شناسی ن به حساب آید؟ 

داند که دارای  فراساختارگرا با توجه به مولفة حقیقت عمیق، زبان را یک حقیقت عمیق می

بی و  ثابت  در  ابعاد  ثابت  ابعاد  آن  هموارة  همراهی  و  حفظ  با  که  است  متغییر  بعد  نهایت 

های مختلف  یابد. نکتة دیگر آنکه ساحتهای مختلف موجودیت میها و مکانساختارها، زبان

افزایی و  ای خودافزایانه در عین و حین همدیگر مستقل و جدا نیستند بلکه رابطهزبان از یک 

گاه درونی انسان نیز از این امر مبری  افزایی در عین و حین خودافزای دارند و لذا نهانهم

افزایانه  ای همل نیستند بلکه رابطهگاه انسان از هم مستق های مختلف نهاننیست و  ساحت

های  های زبان را با ذاتیشناسان ویژگیپدیدارها است. لذا این زبان-دارند و جنس آن ازکلمه 

های  های زبان به عنوان جهانیاند و به جای بیان ساحات ذاتی زبان از ویژگیزبان خلط کرده

 اند.زبان یاد کرده

دانند این در حالی  ت متعدد در کودک را، ذاتی میدیگر اینکه عامل درک و تولید جمال

نداده ارائه  از ذاتی  افزار وجودی  است که تبیین درستی  نرم  با  )امکانات اند! در واقع کودک 

آید. یکی از این امکانات این است که جنس ذهن کودک  درک و تولید زبان به دنیا میوجودی(  

گانه نیز از این مقوالت  که سبب شده حواس پنجپدیدارها و مقوالت پیشین ذاتی است  -از کلمه 

محور شود. بدین ترتیب که اندام تولید صدا را  کلمهپیشین ذاتی تبعیت کند و دارای حواس

دستگاه تنفسی تشکیل دهد؛ مرکز عصبی درک و دریافت این صداها در مغز قرار دارد و در  

افت زبان است که به آن شعور کلمه  نهایت انسان به طور ذاتی دارای شعور درک و تولید و دری

زبان گفته می زبانمحور درک  و دیگر  این درحالی است که چامسکی  شناسان درک  شود. 

کلمه و درک  دریافت  نحوة  از  نکرده- درستی  ارائه  زبانپدیدارها  مکتب  بنابراین  شناسی  اند. 

نر زبانی به نام واژانه  های زبان اقدام به خلق دو ژافراساختارگرا در جهت اثبات و تبین جهانی
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قواعد هم و  زبان  قواعد دستور  از  فراوی  با  که  است  پدیدار کرده  جانشینی  -نشینی  و شعر 

 کند. گیری زبان را تشریح میمراحل تکوین و شکل
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The discussion of the universals of language is in fact the treatment of 

the features of language that are found in all natural human languages 

at all places and at all times. If a text is understood and received in the 

same way in all languages; it can be concluded that that feature reflects 

the function of the human mind, so that feature can be used as a 

universal feature of language. So far, linguists have expressed different 

approaches to these common features, but the two most prominent 

views are the approach of Chomsky and Greenberg. Another approach 

that is introduced during this article is the approach of the school of 

Fara-structuralist linguistics, which by presenting examples accepted 

by the language community, tries to express the universals that, in 

addition to expressing generalities, also justify and explain the 

development of language in the child. The purpose of this article, in 

addition to introducing the universals of language, is to introduce an a 

priori grammar that is the basis of the narrative of all languages. The 

conclusion is that the universals of Chomsky and Greenberg are based 

on an a posteriori and conventional grammar, that is, a relative matter 

cannot be considered as the basis of the narrative of natural human 

languages. 
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