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ماندانا نوربخش
دانشگاه تهرانشناسي همگاني جوي دكتري زباندانش

چكيده
ايـن مقالـه حاصـل      . گيـرد يد بررسـي قـرار مـ      در اين مقاله رشد زباني يك كودك فارسي زبان از نظر نحوي مـور             

آوري جمـع .  مـاهگي  انجـام گرفتـه اسـت      50 تـا  36موردي و طولي بين سـنين       پژوهشي است كه به صورت تك     
ن تحقيق انواع در اي .اطالعات به صورت طبيعي بوده و البته در بعضي موارد از روش تجربي نيز استفاده شده است                

هاي معلوم و مجهول  همچنين ساختمطابقه و وجه ودستوري،   نظر ساختاري، زمان      كودك از  جمالت توليد شدة  
 مـورد بررسـي و مطالعـه قـرار          نحـو ير و ساير موارد مربـوط بـه حـوزة           روابط ضما هاي اسمي،   ساختار دروني گروه  

.دانگرفته

شناسي زبان روان، نحو،فراگيري زبان اول:هاكليدواژه

مقدمه
 نظري و عملي بسياري را به خود اختصاص داده امروزه مطالعات كه  فراگيري زبان اول از جمله مباحثي است      

شـناختي و  هـاي زبـان  كوشـند تـا بـه مطالعـة جنبـه         همـه روزه مـي     ،شناسان زبان شناسان و روان  زبان. است
بـا  .  مرموز هستي بپردازند و پرده از رازهاي بيكران اين فرايند بزرگ آفرينش بردارند             شناختي اين پديدة  روان
هنوز نكات مبهم و سؤاالت بسياري برجاسـت        لعات فراواني صورت گرفته است،      كه در اين زمينه مطا    يوجود

. طلبدميرا كه پژوهش بيشتري 
بـه ايـن    . گيـرد  مطالعات مفصلي صورت گرفته و مي      ،هاي مختلف اين پديده   زمينهدر كشورهاي پيشرفته در     

هـاي  انـد و فراگيـري جنبـه   ن مـورد مطالعـه قرارگرفتـه      ر گوناگو ها و ابزا   صدها كودك با روش    ازترتيب بيش   
، 1970، مـك نيـل   1958، بركـو  1907، هـال  1877دارويـن (.ن آنها ارزيابي و مقايسه شده است     مختلف زبا 

...) و1990ردفورد، 1982، كالرك1978، مك ويني1977،كرتيس 1973براون 
ن را بـه  رفـت و كارهـاي چامـسكي محققـا    رت گ انقالبي در مطالعات فراگيري زبان صو    1950در اواسط دهة  
سـاخت منطقـي     عنوان   تحت در كتاب خود   1973 درسال چامسكي”.هاي جديد پژوهش كشانيد   سوي مدل 

فراگيري زبان توسط كودك شناسي را در شناخت شيوة زبانمسئلة اصلي براي ارائة نظرية شناسي زباننظرية
بـه  قـادر كـه   كفايـت تبيينـي     الي كفايت دستوري يعني     حد اع رسيدن به   .)4: 1376،  ميرعمادي(“داندمي

.  گفتار كودكان ميسر نيستمطالعة جز در ساية ،باشديادگيري زبان توسط كودك توضيح شيوة 
، رحمتـي   1370، جبرئيلـي    1372فهـيم (هايي صورت گرفته است     در مورد فراگيري زبان فارسي نيز پژوهش      

مـي  ولي تعـداد ايـن مطالعـات از نظـر ك          ...)  و 1379قاباقري  آ،  1377، نوربخش گيتا    1376، رضوي 1377راد
بـان  تـوان در مـورد فراگيـري ز       ها نمـي  آوري اطالعات مربوط به اين تحقيق     بسيار اندك است و هنوز با جمع      
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از جمله مباحثي كه زياد بدان پرداخته نشده، رشد نحوي كودك فارسـي             . فارسي به مدلي نظري دست يافت     
. زبان است

آوري شده را در حوزة  حاصل از بررسي اطالعات جمعنتايج كه  است موردي تحقيقيكضر بخشي ازحامقالة  
.سازدنحو منعكس مي

هدف اين پژوهش به دست آوردن اطالعاتي در مورد رشـد زبـاني كـودك فارسـي زبـان و چگـونگي ترتيـب                        
هـا صـورت    ساير زبـان تي كه دربارةالعاو اينكه آيا اين رشد زباني با مط ها بوده است  يري بعضي از صورت   گفرا

خواني دارد يا خير؟ هم،گرفته است
هـا بـه عمـل      آوري داده  جمـع   زمـاني  رار دارد كه بين مقاطع    قاي   بر پاية مقايسه   ،نطق اصلي نهفته در طرح    م

.نظر بوده است موردساالن فارسي زبانگفتار بزررگفتار آزمودني در هر مقطع با آيد و همچنين مقايسة مي

روش پژوهش
و طولي  به صورت   موردي تك  بر روي فرزندم با نام علمي آرش انجام شده است كه تحقيقي است             اين تحقيق 

چهارسـال  ( ماهگي 50و اين تحقيق تا  ماه بوده  36در شروع تحقيق     آزمودني   سن.  ماه ادامه داشته است    14
.به طول انجاميده است) گيو دو ماه
 بوده و به صورت روزانه بدون در نظر گرفتن خطاها يا اشـتباهات زبـاني يـا                   طبيعي ،گردآوري اطالعات شيوة  

البته هـر جـا الزم بـوده تـا فراگيـري سـاختي مـورد                . برداري شده است  وارد خاص ديگر از گفتار وي نمونه      م
هـا بـه صـورت    نمونـه بـرداري  . ه اسـت  هاي زباني يا پرسش و پاسـخ اسـتفاده شـد          آزمايش قرار گيرد از بازي    

آنها با ذكـر تـاريخ  و شـرايط محيطـي و البتـه بـه            ضبط نوار صوتي بوده است و كلية        هاي روزانه و    اشتيادد
ه  داده شـد   زم بوده توضيحاتي در مورد موقعيت     هنگام يادداشت مكالمات نيز هرجا ال     . باشدصورت مكالمه مي  

د و آزمودني با دوزبانگي يـا  ننك افراد خانواده به زبان فارسي معيار صحبت مي        است كه كلية   شايان ذكر . است
. استن فارسي در خانواده مواجه نبودههاي گوناگون زبالهجه

نتايج و بحث
عنوان موضوع نحوي خود مطرح شـده و در صـورت لـزوم    ، هريك با    بسيار متنوع هستند   ،كه نتايج ياز آنجاي 

.گردده مي به دنبال آنها عرضبحث مربوط به هر نتيجه گيري

تانواع جمال
گونه عاري از هرـ كه بسيار نادرند ـ  دار  جمالت درونه.  جمالت بسيار ساده و كوتاه هستند،هاي آغازيندر ماه

پايه نيز فقط به صورت متـوالي  جمالت هم. حضور ندارد) كه(پيچيدگي بوده و در هيچ يك از آنها حرف ربط           
بـه طـور    . شوددر چند مورد ديده مي    “  بعد”خورند و فقط حضور كلمة    بدون حضور حرف عطف به چشم مي      

هاي آغازين به صـورت     اي از جمالت مركب در ماه     نمونه.  پايه بسيار كم است   كلي تعداد جمالت مركب و هم     
:باشدزير مي

روز7 ماه و 38تو رو نخوره خوره، ببعيارو مي) كه(براي اينكه گرگه ) 1
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روز9ه و  ما39درست كردم) اي كه ( تو خونهرفت) 2
هاي با تفاوتي كه ميان گروه كودكان صورت داده است نيز در مطالعاتي كه بر روي نحو اولية   )1990(ردفورد  
حـرف ربـط در گفتـار كودكـان      به عدم حـضور ز جهت فراگيري زبان قايل شده است،     ا2 و دستوري  1واژگاني

هـاي دسـتوري   است كـه از جملـه گـروه   cp3و نتيجه گرفته است دستور اولية كودكان فاقد گره      اشاره كرده   
 از ايـن نظـر   قيق حاضر نيزبدين ترتيب تح  .باشد و به همين دليل حرف ربط در جمالت آنها حضور ندارد           مي

.نمايدوي را تصديق ميفرضية 
:توان به موارد زير اشاره نمودهاي آغازين مياي از جمالت همپايه در ماهنمونهبراي
 روز26 ماه و 36خورمميكنم، ياول بايد پوساشو م) 3
 روز19 ماه  و 36طوري ريختم بعد پختم اين) 4
 روز19 ماه و 39گيره آتيش مي، شهخراب مي، رهموشك تند مي) 5

)-o-يا به عبارت بهتر پي بـست         (“ و ”عدم استفاده از حرف عطف    ورد جمالت همپايه،     قابل توجه در م    نكتة
دهـد كودكـان   كه تحقيقـات نـشان مـي   در صورتي. هاي مياني تحقيق است يه كردن جمالت تا ماه    براي همپا 

)1980،بلوم(.كنند استفاده مي"and"ترين حرف عطف از كلمة ليسي زبان به عنوان اولين و سادهانگ
.كرد استفاده مي)-o-پي بست  (“و” هاي اسمي از حرف البته آزمودني براي همپايه كردن گروه

 روز1 ماه و 36نارنگي و انگور خوردم) 6

شوند و به تـدريج بـر تعـداد    تر ميتر و پيچيدهشود كه به تدريج جمالت طوالني     در طول تحقيق مالحظه مي    
هاي پاياني در ماه. دخورجمالت همپايه و مركب افزوده شده و حروف ربط و عطف متنوع در آنها به چشم مي

هـاي حـرف   گـروه هاي اسـمي طـوالني،   والني و كامل وجود دارند كه در اكثر آنها گروه   طحتي جمالت سادة    
:هاي پاياني جمالت ساده در ماهزهايي انمونه. دخورهاي صفتي به  چشم مياي و گروهاضافه

 روز7 ماه و 47هه از توي اون سوراخه زد پيشي رو با دمشاون موش گند) 7
 روز6 ماه و 49اينا من قطار بازي كردموي خونة آزاده يه دفعه تو اون پارك جل)8

در . شـد نيز استفاده   “ و”هاي مياني به تدريج با اضافه شدن بر گوناگوني انواع همپايگي از حرف عطف               در ماه 
د تعـدادي از    بوها آزمودني قادر    در اين ماه  . پايه روبه رو هستيم    جمالت هم   از هاي پاياني با انواع گوناگوني    ماه

:ف و ربط به يكديگر ارتباط داده، به گفتار خود انسجام ببخشدحروف عطجمالت را با 
 روز17 ماه و 48 بعد دايناسورا با هم ،ميرهميافته، ها ميرئيسشون از باالي كوه) 8

كنن شونو پرت ميور يكيكنن اينجنگن بعد با مشت يكي رو پرت مي    مي
گيره وقتيبعد حواسشون نيست يه دفعه يه دونه شونو با دمش ميور     اون

ره تا دمش دربياد آخه رئيسشون خيلي سنگينهره ميره مي   رفت زير دمش بعد مي

1 lexical
2 functional
3 complementizer phrase
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پايـه  هايي از انواع جمالت هـم      نمونه .هاي پاياني قابل تأمل است    پايه و تنوع آنها در ماه     تعداد زياد جمالت هم   
:به اين شرح استهاي پاياني در ماه

 روز2 ماه 48 افتادم وآدم آهنيه با دستش زد تو سرم)  9
 روز7 ماه و 49اينا پارك نگار ياپارك ساعي بود) 10
 روز20 ماه  49ه آخزاره محمد نمي وليه با اسباب بازياش بازي كنمزاره تازمونا مي) 11

     اسباب بازياشو دوست داره
 روز3 ماه و 49پاك كن نه رمتراش بيا) 12
 روز7 ماه و 49وودي و باز دو شخصيت ( مال بازه  نه مال ووديه نهسيمااين بي) 13

)      كارتوني هستند
 روز23 ماه و 48 اينو دوست دارمهم تو رو دوست دارم هم) 14

توان به مـوارد     مي ، از اين نوع جمالت    ، براي نمونه   است ي بسيار زياد  هاي پايان تعداد جمالت مركب نيز در ماه     
:زير اشاره كرد

 روز4 ماه و 48زارم تو منم وسايلشو مي،طور شد وسايلمو گذاشت اون توحاال كه اين) 15
      كمد تا بفهمه

 روز19 ماه و 49تر بشه تا اينا دلشون اينو از اينجا قيچي كنم كه قشنگخواممن مي) 16
   بسوزه

 روز26 ماه و 48شه؟مامان بگم اگه زمين ما سوراخ بشه چي مي) 17

هـاي ربطـي    واره است كه جمله    اين ،شودهاي پاياني مشاهده مي   اي كه در ماه   هاي مركب نكته  در مورد جمله  
ز تحقيقـاتي  اين نكته با نتايج حاصل ا. ندهندة مفعول همگي توضيح د،گروه اسمي هستند، اسم در    كه وابسته 
)1971، و منيوك1973، ليمبر (.راستاست هم، زبان انگليسي صورت گرفته استكه بر روي

وجه
التزامـي و  امـري   شي، پرسـ دني در آغاز تحقيق بـا وجـوه خبـري،      دهند كه آزمو  جمالت ثبت شده نشان مي    

:اندها توليد شدهواژهرسش برخي با تغيير آهنگ جمله و برخي ديگر با استفاده از پ،جمالت پرسشي. آشناست
 روز10 ماه و 36ديدي ببعي رو؟) 18
 روز8 ماه و 36شه؟چرا درست نمي) 19

. گرددبه صرف افعال بازمي   و تنها مشكل آنها   در مورد جمالت امري و التزامي ساختار جمالت مشكلي ندارند         
اين مـورد حتـي   . -be به جاي استفاده از پيشوند-miنادرست از پيشوندين مشكل عبارت است از  استفادة ا

روند وجود دارد و آزمودني بـه آغـاز ايـن افعـال هـم               هاي امري كه بدون پيشوند هم به كار مي        در مورد فعل  
.كنداضافه مي-miپيشوند 

 روز6 ماه و 36كنولم مي) 20
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 روز21 ماه و 36كنحاال اينو صاف مي) 21
 ماه36بينشيم) 22

هـاي پايـاني ايـن مـشكل     رو شديم و در ماه  روبه 1ه با مواردي از خود اصالحي     در مورد اين مشكل در ميانة را      
:خوردديگر به چشم نمي

 روز11 ماه و 38 اينو بده به خودم ده به خودم، اينو مي) 23

 ولي نخستين بار در ماه چهارم تحقيق با         ؛انددهاول تحقيق يك يا دو مورد ثبت ش        سه ماه     در جمالت تعجبي 
:كنيمتعداد قابل توجهي از اين گونه جمالت برخورد مي

 روز29 ماه و 39!عجب پيشيه ناقالييه)24
!چه ماشينيه) 25

:اندار جمالتي با وجه آرزويي ثبت شدهتين بنخسبراي همچنين در ماه چهارم
 روز9 ماه و 39دمبركاش تفنگمو با خودم مي) 26

زمان دستوري و مطابقه
 بـا تـصريف     و آرش شود كه اكثر جمالت پذيرفته هـستند       دستوري در آغاز پژوهش مشاهده مي      از نظر زمان  

 زمان دستوري وجـود     البته در ميان جمالت ثبت شده در هر ماه چند مورد خطاي           . فعل از اين نظر آشناست    
: اندملههاي زير از آن جدارد كه نمونه

 ماه36كني؟آرش چرا رنگ نمي: من) 27
)به جاي دوست ندارم(آخه دوست نداشتم :      آرش

 روز16 ماه و 37خورده حبه انگورو  ميادكي) 28
 روز8 ماه و 38)به جاي قهرم(قهر بودم باهات ) 29

ين موارد نـسبت  شود كه البته اه پاياني ديده مياز اين موارد خطاي زمان دستوري هر ماه يكي دو مورد تا ما           
.ندزمان دستوري مشكلي ندارند، نادراند و از نظر اي كه در هر ماه ثبت شدهبه حدود هزار جمله

ه ثبـت شـده     خطاي مطابق  ماهگي موارد اندكي     37مار نيز از     فعل با فاعل از نظر شخص و ش        در مورد مطابقة  
) 31(و ) 30(هـاي  مثـال . صحيح توليد شده در هر ماه نادر استه با جمالت در مقايساست كه اين موارد نيز  

:ايي از جمالت حاوي خطاي مطابقه استهنمونه
 روز16 ماه و 37)به جاي نيستن(دو تا عروسكا نيست ) 30
 روز30 ماه و 41)به جاي ميره(جيپ از اسبا تندتر ميرن ) 31

 نسبت به خطاي زمان دستوري هم كمتر اسـت و فقـط در بعـضي از          ،دارندتعداد جمالتي كه خطاي مطابقه      
بـا تعـداد جمـالت      اي مطابقه و زمان دسـتوري را        بدين ترتيب اگر موارد اندك خط     . خورندها به چشم مي   ماه
 يـا  توانيم اين موارد را خطاي كـنش در نظـر گرفتـه و         مي ،يم، مقايسه كن  اندشماري كه صحيح توليد شده    بي

توان  ولي با توجه به تعداد زياد جمالت صحيح مي         ؛ تصريف به شمار آوريم    يار كوچكي در هستة گره    نقص بس 

1 self correction
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كودك فارسي زبان در سه سالگي با زمان دستوري و مطابقه تا  حد بسيار زيادي آشناست و افعـال                    ه  گفت ك 
.دمشكلي نداراو هم از نظر تصريف 

هاي اسميگروه
 از  هستند و اغلـب فقـط    ها بسيار كوچك   اين گروه  ،هاي آغازين فت كه در ماه   هاي اسمي بايد گ   در مورد گروه  

ن اشاري در آنها پيشييا وابستة اسمي يا صفتي اند و به ندرت يك يا دو وابستة يك هستة اسمي تشكيل شده
شـده و   هاي اسمي افزوده    هاي مياني بر طول گروه    شود كه در ماه    اما به تدريج مالحظه مي     ؛به كار رفته است   

هـاي  هـايي از گـروه  نمونـه . خورنـد ين از نوع جمله فراوان به چشم مي   هاي پس هاي پاياني وابسته  حتي در ماه  
:ايانيمياني و پهاي آغازين، اسمي در ماه

 ماهگي37)/ضمير+ اسم (ماشين من ) /صفت+ اسم  (سواددزد بي) 32
) اسم+ وابسته پيشين اشاري (ن ضبط     اي
 ماهگي40) صفت+ صفت + اسم (ي بدجنس ناقال پيش) 33
 ماهگي 46)  اسم+كمي نما(ها  همة برنامه/ اسم+ نما كمي (اي هيچ برنامه) 34
 ماهگي47همون خرسه كه فضايي بود و يك فضاي خال خالي داشت ) 35
)جمله و جمله+ اسم + وابستة پيشين اشاري (

 ماهگي480)گروه اسم+ اسم (تفنگ يكي از خانوما ) 36
 ماهگي49)جمله+ اسم + وابستة پيشين نكره (يه فندك كه الكي باشه ) 37

و از آن پـس تـا مـاه پايـاني          ست   ماهگي ثبت شده ا    44لين بار در     او ،هاي اسمي نما در گروه  استفاده از كمي  
.شودنماها ديده ميكاربرد انواع كمي

شود كه مراجع ضماير شخصي كامالًشان در آغاز تحقيق نيز مشاهده ميدر مورد ضماير و روابط آنها با مراجع
ا كـاربرد اضـافي      مواردي از حذف ضمير ي     ،قابل ذكر در مورد ضماير شخصي     صحيح انتخاب شده و تنها نكتة       

. ها در جمله استآن
 روز2 ماه و 40برين براي خودتون) شون(دو تا بچه خوك بودن باباشون فرستاده بود ) 38

)حذف ضميرمتصل (     خونه بسازين
 روز17 ماه و 40ر متصلي ضمدكاربر(هرو بخورره ماهياخواد مي اين مينمماما) 39

) حالت تأكيداضافي بدون
 روز20 ماه و 46)كاربرد اضافي ضمير متصل (خهچر خودش ميشدور)40

.شوند و در اكثر موارد ضماير شخصي مشكلي ندارندموارد به صورت خيلي نادر ديده ميالبته اين 
 تعـداد محـدودي ضـمير انعكاسـي در          ،هاي نخست ماه در   )ضماير انعكاسي و دو سويه    (ها  وارهدر مورد مرجع  

، به تدريج در اواخر كار    .  ندارد اي از كاربرد ضماير دو سويه وجود      وند و نمونه  شجمالت ساده و كوتاه ديده مي     
 با مراجع آنها مشكلي مشاهده اين ضمايركه از نظر رابطة شودآزمودني با كاربرد ضماير دو سويه نيز آشنا مي  

:هاوارههايي از كاربرد مرجعنمونه. شودنمي
 روز6ه و  ما40پسره خودشو هشت پا كرد) 41
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 روز9 ماه و 47بياين راه ببرين همديگه رو) 42
 ماه48خوب بيا با همديگه بريم) 43

ر انعكاسـي در    هايي از عدم درك صـحيح مرجـع ضـمي         نمونهي فقط   هاي پايان در مورد ضماير انعكاسي در ماه     
:زير از آن جمله استدست است كه نمونة 

 ماه49) منو خوردمامان دايي شيريني: آرش) 44
نه دايي شيريني خودشو خورد:       من
شيريني تو رو خورد؟): اي پرسشگربا قيافه(آرش 
شيريني دايينه شيريني خودشو خورد، :      من
نه مال منو خورد:     آرش

 از نظـر ترتيـب   هاي ديگر صورت گرفتـه اسـت  موارد فوق در مورد ضماير با تحقيقات جهاني كه بر روي زبان    
.شده استگزيني آشنافارسي زبان زودتر با قوانين مرجعكودك توان گفت  ولي مي؛يادگيري مطابقت دارد

ايافهگروه حرف اض
اي و كـاربرد حـروف اضـافه بـه جـاي      رف اضـافه  مواردي از حذف حرف اضافه از گروه حـ      ،آغازينهاي  در ماه 

، اشتباهات كاسته شد و پس از گذر از چند مـورد خـود اصـالحي               يكديگر وجود داشت كه به تدريج از تعداد       
:شدند تصحيح مي(s.c)هاي پاياني خطاهايي از اين قبيل نادر بودند يا به صورت خود اصالحي در ماهتقريباً
 روز26 ماه و 38؟خروسه بايد چيكاركنه: من) 44

)حذف حرف اضافه. (رهقفس مي) تو(بايد :      آرش
روز26 ماه و 48سرش ) به( اون زد)45
 روز29 ماه و 39)استفاده از تو به جاي با(افتاد تو افتاد تو ساعت ) 46
 روز24 ماه و 49(s.c)كردمبا دوستم اشكان قطار بازي مي... فردا داشتم از ) 47

 نظريـة ن گفت كـه در ايـن مقطـع    بتواشايديكديگر براي تبيين اين امر يعني استفادة حروف اضافه به جاي          
خطاهـايي از ايـن قبيـل صـورت         دهد و به همين دليل      هنوز به طور كامل وظيفة خود را انجام نمي        1بازبيني

.گيردمي
*  *  *  *

مـوردي بـود كـه در     از   نيـز    "-o-"و چه به صورت پي بست       “ را”واسطه چه به صورت     حذف نشانة مفعول بي   
هـاي پايـاني تقريبـاً    اين مشكل نير به تدريج مرتفـع شـد و در مـاه         .خوردشم مي هاي آغازين فراوان به چ    ماه

.شودموردي از حذف آن ديده نمي

 روز2 ماه و 37)به جاي آبشو(كنم  قطع ميآبش ـ ) 48
 روز1 ماه و 38)به جاي بچمو(مار بچم ـ  كشته ) 49

1 checking theory
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هاي مجهولساخت
نِ تر شد هاي پاياني با پيچيده    در ماه  .شوندديده مي هاي مجهول   ا ساخت ي ب اجمالت ساده  نخست   يهادر ماه 

 تعمـيم قـانون   ،هـاي پايـاني  جالب در مـاه نكتة . شويمرو ميا جمالت پيچيدة مجهول هم روبه    انواع جمالت ي  
يا مجهول كردن افعـال در      “ مردن”صورت مجهول كردن افعال الزم مثل     ساخت مجهول در افعال است كه به        

:خورد به چشم مي،مالتي كه ساختار معلوم دارندج
 روز17 ماه و 49واي مرده شديم ) 50
 روز26 ماه و 49باباشونم ول كن نشده بود) 51

هاي پاياني دست به دو بازي زباني بـراي آزمـودن        هاي مجهول در ماه   هاي اسمي در ساخت   از نظر درك گروه   
نـشان داد كـه آرش در جمـالت سـادة     هـا  ايـن آزمـايش  .  پيچيدة مجهول زديمانايي درك جمالت ساده و تو

مـالت   ولـي در ج    ؛مـشكلي نـدارد   ) رويـا كـنش   (پـذير   گر و كنش  هاي اسمي كنش  مجهول از نظر درك گروه    
:اندبودهاين صورت ها به ين آزمايشا. روستپيچيده با اندكي اشكال روبه

 روز23 ماه و 48) فيل را گاز  گرفتسگ دو عروسك فيل و سگ، در بازي با)52
كي گاز گرفته شد؟:      من
فيل :     آرش
؟كي گاز گرفت:      من
هاپو:     آرش
هاي او به اين مورد ربطـي نداشـته    شوم پاسخ  ، براي اينكه مطمئن   رندگيها گاز مي  كه هميشه سگ  از آنجايي 

.را گاز گرفتكردم كه فيل اولو استفاده  اين بار از عروسكي به نام خوابا،است
كي  گاز گرفته شد؟ : من
خوابالو : آرش
؟كي گاز گرفت: من
فيل : آرش
آرش كاربرد زيادي ندارد، “ .گرفته شده...”طور كه مشخص است با اينكه در الگوي فارسي جمالتي مثلهمان
.كندهول ساده اشتباه نمي در جمالت مج با ساختار آنها آشناست و در تشخيص نقش قمرهاي افعالكامالً

 را بـراي    مركبو يك جملة     به يكديگر وصل     در بازي بعدي يك كاميون و يك هليكوپتر اسباب بازي را با نخ            
:آزمايش خود انتخاب كردم

هليكوپتر كشيده بشه  وسيلة آرش يه كاري كن كه كاميون به: من
؟چي بشه: آرش
هليكوپتر كشده بشه كاميون به وسيلة : من
)كاميون را كشيد تا هليكوپتركشيده شود يعني درست برعكس عمل كرد: (آرش
كاميون كشيده بشه  كاري كن كه هليكوپتر به وسيلة حاال يه: من
)ك او برعكس استاين بار هم در(يعني كاميون بره هوا؟ : آرش
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مي را در جملـه   آرش در هر دو مورد اولـين گـروه اسـ   ،شود در اين آزمايش عمليهمان طور كه مشاهده مي    
اي اسـتفاده شـده   در اين آزمايش از جملـه    . قي كرده است و عمل را به وسيلة آن انجام داده است           گر تل كنش

تواننـد بـر    يعني هردو مي   ؛رو قابل تعويض است   گر و كنش  است كه از نظر معنايي جاي دو گروه اسمي كنش         
،رد جمـالت مجهـول انگليـسي انجـام داد         در مـو  ) 1970(در مطالعاتي كـه بـور       . ديگري اعمال حركت كنند   

؛ مـشكلي ندارنـد    ،هاي اسمي قابل تعويض نيـستند     دريافت كه كودكان با درك جمالتي كه در آنها اين گروه          
گـر تـصور    كـنش دك اولين گـروه اسـمي را در جملـه،            كو ولي در جمالتي كه اين قابليت وجود دارد معموالً        

.نيده استمعلوم ش درست مثل اينكه يك جملة ؛كندمي
آزمايش نيـز ادعـاي بـور را         ولي اين    ؛ انگليسي اهميت ندارد   سي ترتيب كلمات در جمله به اندازة      در فار البته  

.كندثابت مي

ساير موارد
 كاربرد اصطالحات است كه ماه به ماه بر تعداد آنها ،شودهاي پاياني به وضوح ديده ميديگري كه در ماه  نكتة  

اين اصطالحات در بيشتر موارد از نظر معنايي و ساختاري كـاربرد            . نها افزوده شده است   و فراواني استفاده از آ    
:نداي موارد هم نا به جا استفاده شده البته در برخ.صحيح دارند

 روز20 ماه و 48ورداز تعجب شاخ در آ) 53
 روز25 ماه و 48دونم با تواگه نخري من مي) 54
 روز13 ماه و 48كنمگي دق ميدارم از گشن) 55
 روز15 ماه و 48)چپش كرديك لقمة (يه قلة چبش كرد )  56
 روز22 ماه و 49تو سر در نميارم ديروز از كارت سر در آوردممن كه از كار) 57
 روز7 ماه و 49)عدم درك معناي اصطالح(شه؟ مگه مي. گفت سرتو بدزد) 58

نيـز در طـول تحقيـق    . .. مثل مبتداسازي و    ،سازي در جمله   آزمودني با انواع وسايل برجسته     يآشنايي تدريج 
.قابل ذكر است
 تكرار يك واژه يا بخشي از جمله بود كه شايد ،شدهاي جمالت محسوب ميهاي نخست از ويژگيآنچه در ماه

ـ ؛شـد گـر مـي  دكانه جلـوه سازي كو بيان مابقي جمله يا نوعي برجستهبراي آمادگي ذهني كودك براي    ا در  ام
. هاي بريده بريده خبري نبودبسيار پخته بودند و از اين تكرارهاي پاياني جمالت ماه

گيرينتيجه
و از بيـان    بسيار پيچيده و غني به دسـت آورد         آزمودني نظام زباني    در طول چهارده ماه مطالعة اين پژوهش،        
.بيان مسائل پيچيده و انتزاعي در جمالت پيچيده پيش رفتاه به چند معني ساده در جمالت ساده و كوت
ا تصريف فعل ب) آغاز تحقيق(دهد كه كودك فارسي زبان در سه سالگي        نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي      

به جز چند مـورد نـادر كـه ممكـن اسـت خطـاي             ر شخص و شمار آشناست و مطابقه و زمان دستوري           از نظ 
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رسـد در ايـن مقطـع گـره       ر مـي  بنابراين بـه نظـ    شوند؛صورت پذيرفته رعايت مي   كنشي باشد در گفتار او به       
.  دردستور او عملكرد خود را يافته است(IP)تصريف 

گي هنـوز    در سـه سـال     (CP)نمـا    و گـره مـتمم     (DP) گره حرف تعريف     ،ه شده هاي عرض اما با توجه به نمونه    
.ابنديييك عملكرد خود را م راه هرعملكرد ندارند و در ميانة

 بـازبيني   ، نظرية رسد در مقطع آغاز پژوهش     به نظر مي   ،ه شده هاي عرض  سوي ديگر با توجه به برخي نمونه       از
.دهدهنوز به طور كامل وظيفه خود را انجام نمي

 فقط در برخي    ود؛شميها به طور كلي تناقضي با تحقيقات جهاني مشاهده ن         در مورد ترتيب ياد گيري صورت     
. سرعت يادگيري بيشتر بوده است ـطور كه در متن مقاله اشاره شدههمانـ موارد 

و در ميـان آنهـا مـسائل بـسيار         آوري شده، حجم زيـادي داشـته        طالعات جمع  ا ،به طور كلي در اين پژوهش     
وي ديگـر   از سـ  .  يـك آنهـا از حوصـلة ايـن مختـصر خـارج اسـت               شد كه بحث در مورد يك     جالبي يافت مي  

.دهد پرداختن به تمام موارد را نمينحو نيز مجالة گستردگي مسائل در حوز
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:  تبريـز  ي،دكتـر بهـروز عـرب دفتـر       ، ترجمـة    زبان و ذهن كـودك    ،)1368. (يا. آر و يودو ويچ، اف    . ـ لوريا، آ  

.انتشارات نيما
انتـشارات دانـشگاه    :  مـشهد  ،ستور زبان فارسي بر پايـه نظريـة گـشتاري          د ،)1374(الديني، مهدي   ةـ مشكو 

.فردوسي مشهد
.انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد:  مشهد،شناسيسير زبان،)1376(ـــــــــــــــــــــ ـ 

سـازمان  :  تهـران  ،گزينـي رپاية نظريـة حاكميـت و مرجـع       ب: نحو زبان فارسي  ،)1376(ـ ميرعمادي، سيدعلي    
).سمت(ها و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهمطالعه 
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. نشر فرهيخته:  تهران،و انگليسي در قالب برنامة كمينگينحو زبان فارسي ،)1379(ـ ميرعمادي، سيدعلي 
.توس:  تهران،دستور زبان فارسي، )1373(ـ ناتل خانلري، پرويز 

 دانشگاه  ،ارشد كارشناسي نامةپايان،هرانير در كودكان گروه سني الف ت      كاربرد ضم ،)1377(ـ نوربخش، گيتا    
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