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   1389-ویراستار تشریحی /توضیحیمقدمه.
  

در اینجا . نگاشته شده است ،اي عمومی بر اساس فرضیه دکتابی که پیش رو داری
. دبازگو شو "یادگیري زبان کاذب  "در ذیل  ،نکاتی از این فرضیه ،سعی شده

در واقع هدف اصلی کتاب، مطرح کردن فرضیه خویش است و یادگیري زبان 
هرچند خواننده . باشد می ،آویزي براي این منظور  تنها بهانه و دست ،کاذب
که هدف  ،براي یادگیري زبان دوم ،شود تواند از مطالبی که مطرح می می ،پیگیر

  . فرعی کتاب است، استفاده نماید
اي که از آن  فرضیه ؛گردد باز می 1372وشتن این کتاب به سال از آنجا که تاریخ ن

شود، ولی در سالهاي بعد و در  نامیده می  "فرضیه  "با نام خود  ،کنیم یاد می
و  "ها، زبان چیزها  زبان فهم "از جمله کتاب  ،هاي بعدي نویسنده نوشته

  .گیرد بهره می "نامتون  "از عنوان  ،این فرضیه "ها  ضرب فهم"
باور و  : متون. برخاسته است "متون  "تقابل با فرضیه رقیبش،  به ،این فرضیه

تذهنیت رسمی، رایج و آکادمیک حاکم است و فرضیه این کتاب کمر به مخالف

                                                        
   ویراستار  و توسطا به کتاب اضافه شده، کتاب، جدیدهاي  ها و پاورقی پیوست ،متن مقدمهاین
 .نگاشته شده است  -) بهین اربابی( و نه نویسنده اصلی  - )ابوالفضل صبرآمیز(
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ي کتاب، متون را  در واقع فرضیه. است بسته ،با ذهنیت و تفکر مرسوم      
آنچه که توانایی دیدن و . ردداند که ادعاي تقابل با آنرا دا اي می همچون فرضیه

است که  اي شود، دیدگاه و جهان بینی به عنوان یک فرضیه را سبب می ،متون
اندازي از  ، چشمکنیم در این مقدمه سعی می .نهد فرضیه کتاب، پیش پاي می

  .ي کتاب، قصد بیانش را دارد، ارائه بدهیم نکاتی که فرضیه
  

  1جهان همچون فرضیه 
 ،آنو برون شد از ؛اند اي هستند که دور ما تنیده شده پیلهها به مانند  فرضیه

ها پیچیده شده و تاثیر  در طی سال ،پیله متون نیز. امکان پذیر نیستبراحتی 
هاي آن و تن کردن لباسی جدید،  آنچنان عمیق است که کنار زدن الیه ،آن

در  }فرضیه و متوناین {ادعاي تقابل . خواهد تالشی بس بزرگ و طوالنی می
رنگ و بوي افراطی  "ها، زبان چیزها  زبان فهم "این کتاب و به خصوص کتاب 

این افراط تالشی  ،اگر صادقانه بخواهیم بگوییم. و ایدئالیستی بسیاري دارد
اي به نسبت جدید و تازه  البته هر فرضیه. شدن وشنیده است براي دیده

تر با  و پررنگبراي شنیده شدن، سعی در مرزبندي هرچه شدیدتر  ،بودنش
  . تاریخ علم به وفور انباشته از چنین برخوردهایی است. نظریات رقیبش دارد
نماید، توجه دادن  ها را براي فرضیه و این کتاب مهم می آنچه که مبحث فرضیه

ضیه متون، هرچند عظیم و بزرگ فر. باشد به فرضیه بودن متون می ،خواننده
آنچه و . اي بیش نیست این حیث فرضیهبازهم قفس و ذهنیتی است و از  د،باش

                                                        
 براي مطالعه بیشتر می. است "ها  فهم  ضرب "یکی از مباحث مهم و مفصل کتاب  ،ها مبحث فرضیه  1

نیز، نکات فراوان و } ها زبان فهم{ي  ب چاپ شدههمچنین، کتا .نماییدتوانید به این کتاب مراجعه   
  .دارد) ها فرضیه(اي از این مقوله  گسسته
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 ،اي نداشتن رقیب و نظریه ،دنشود متون فرضیه بودن خود را نبین که باعث می
  .  مخالف خود، بوده است

بر چه اساسی تمام  ،، این است که فرضیه کتابگردد مطرح میسوالی که اینجا 
له در وه که ،این دیدگاه. راند به یک  چوب می ،مکاتب ریز و درشت متون را

 ،فرضیه. ادعایی است که فرضیه دارد براساسرسد،  اول گستاخانه به نظر می
تواند  از جایگاهی به تماشا نشسته است که می ،)کم وبیش( مدعی است

و در نتیجه همه  ؛هاي متون را ببیند فرضهاي مشترك تمام ریز فرضیه پیش
بدیهی است که . دهد در یک بسته و دسته قرار ،آنها را با تمام اختالفاتشان

مشترکاتی دارند که از دید هر دو به دور مانده و  ،خود فرضیه و متون نیز
اشتراکات آن دو را دیده و در نتیجه هر دو را  ،تواند فرضیه بالقوه دیگري می

  .دهدبدر یک جا قرار 
به صف آرایی در مقابل هم  ،اي که این فرضیه و فرضیه متون را مهمترین نکته

 ،متوننظر فرضیه،  زا .باشد می "آیند؟ ها از کجا می فهم" سوالِ: د کشان می
اي است که این سوال برایش  متون، به گونهفرضیه فاقد چنین سوالی است؛ 

 یاز چنین سوال ،مقابل آن، فرضیه کتابنقطه و درست در . گردد مطرح نمی
شمار بی ،براستی. است فرضیه، این وجود وهستی این سوال، .شود شروع می

روند؛ کجا هستند؛  آیند؛ به کجا می از کجا می -هستیم–ها متنوعی که داریم  فهم
. ... 1  

راه فرضیه و متون را از هم جدا  ،که چنین سوالی استداشتن و وجود ، در واقع
واقعی دانستن  "مبحث از دید فرضیه، مهمترین پیامد چنین سوالی، . کند می

                                                        
سعی در  "ها   ضرب فهم "و کتاب .  لی، نیاز به طرح مقدماتی استبراي دیدن و داشتن چنین سوا ١

  . ایجاد این سوال، در خواننده دارد
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 ،شود اي دوراهی ساز است که سبب می هنقط این مبحث،. باشد می " لغات
د به تقفرضیه، مع. خویش را بر گزینند متفاوت متون و فرضیه هر کدام راه

ضرب  "کتاب .فشارد  میبر رد آن پاي  ،چنین چیزي است و در مقابل متون
شرح  "ها، زبان چیزها زبان فهم " مطرح کردن این سوال و کتاب ،"ها فهم

شت و روي این دو نکته که پ حقیقت،در . عهده دارندواقعی دانستن لغات را بر
اي دیده و آنها  فرضیه کتاب، متون را همچون فرضیه ه،اند، سبب شد یک سکه

  . را در یک بسته قرار دهد
در ادامه سعی خواهیم کرد منظورمان را از فرضیه بودن یک فرضیه، روشن 

  .سازیم
  

  ها همچون عینک فرضیه
با این تفاوت که برداشتن . زنیم ستند که به چشم میهمچون عینکی ه ،ها فرضیه

کنیم و آنها چگونگی نگریستن  ها زندگی می ما در فرضیه. این عینک محال است
  .کنند ، مشخص مییا نبینیم ببینیم ما به چیزها و اصال اینکه چه چیزهایی را 

 جایگاه و. تفاوت فرضیه کتاب و فرضیه متون در دو عینک مختلف بودن، است
شود تبیین و توصیف  نگرند، باعث می اي را می هر کدام پدیدهکه عینکی 

در اینجا صحبت از تفاوت منظرگاهی است . دهندبدیگرگونی از آن پدیده ارائه 
از دو منظرگاه متفاوت نگریستن، . در آنجا به نگریستن ایستاد ،توان که می

  . متفاوت داشتنیعنی دو نگاه متفاوت، دو ذهنیت متفاوت و دوجهان بینی 
 ،دو فرضیه متفاوت و دوعینک متفاوت ،متوجه خواهیم شد ،داشتن چنین دیديبا 

بدین معنی است که هر کدام از آنها سواالت و نظرات مخصوص به خود، 
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ممکن است جایگاهی بسیار رفیع  اي اي، سوال و نکته مثال، در فرضیه .دارند
  .شد و به حاشیه رانده شودفرعی با ،در فرضیه دیگر ،یابد و همین نکته

یک  "هاي ندیدن"شود، توانایی  مطلب مهمتري که از این دو عینک بودن نتیجه می  
ر د ،بیند بسیاري از چیزها را می ،همانطور که یک عینکمثال، . فرضیه است

از  ،تواند ببیند را می نتیجه همین دیدن، توانایی دیدن چیزهایی که عینک دیگر
افزاري است  کنید که چشم ما هم به نوعی یک عینک سخت توجه. دهد دست می

بینیم، ولی همین  و اگرچه در اثر داشتن موهبت چشم، بسیاري از چیزها را می
ها و چیزهاي دیگر را  ها و طول موج شود که بسیاري از رنگ باعث می ،چشم

  .نتوانیم، ببینیم
تواند ببیند، اصطالحا  یفرضهاي پیدا و پنهانش نم مسائلی که یک فرضیه بدلیل پیش

توان در  عمق اختالف دو فرضیه را می. نامیم آن فرضیه می ی "نبوده"نکته 
عی است تمام مکاتب فرضیه کتاب مد. اي که دارند، دانست همین نکات نبوده
مانند نخی است  ،همین نکات نبوده. ، مشترکنداي نکات نبوده درون متون، در

 وصل کرده و از دالیلی است که تواناییکه کل مکاتب درون متون را بهم 
نداشتن ، از جمله نکات نبوده درون متون. دهد فرضیه دیدن متون را بدست می

مبحث معنی اصلی در این کتاب . 1باشد هاي جدید می چگونگی بوجود آمدن فهم
 ،هاي جدید دارد و از نکات نبوده متون است که ارتباط تنگاتنگی با مبحث فهم

  . توضیح داده شده است ،در همین کتاب

                                                        
چیزي است که   کال متفاوت از آن ،ن فرضیههاي جدید در ای   توجه کنید مساله بوجود آمدن فهم  1

نداشتن  براي پوشاندنِ ،کنند صحبتی از فهم می متون، اگر از منظر فرضیه،. گویند متون می
  .مراجعه نماییدها، زبان چیزها  زبان فهمبراي مطالعه به کتاب . در درونشان است ،ها مبحث فهم
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بحث از  ،نظرمرساند که از این  ما را به این نقطه می ،ها همچون عینک فرضیه
بلکه صحبت، از توصیف و تبیینی . درستی و غلطی یک فرضیه مطرح نیست

میزان کارایی یک  : آنچه مهم استو . دهد است که یک فرضیه، ارائه می
اي را  هرچه بتوان پدیده: عبارتی به .در توصیف وتبیین یک پدیده است، فرضیه

 کارآمد تر و اي، از عینک و فرضیه ،تري تبیین نمود به نحو رضایت بخش
  .مندیم تر بهره قوي

  
  ها همچون دروغ فرضیه

باید از سازگاري درونی  ،یک فرضیه عالوه بر تبیین رضایت بخش از یک پدیده
در تقابل و تناقض با  ،ضیهبه میزانی که اجزاي یک فر. مند باشد اجزایش، بهره

انسجام . گري کمتري خواهد داشت یکدیگر باشند، آن فرضیه کارایی و تبیین
  .باشد درونی یک فرضیه، الزمه رشد و بقاي آن فرضیه می

 : شبیه سازي زیر را در نظر بگیرید ،براي درك اهمیت انسجام درونی یک فرضیه
. شود هایی باشد که گفته می فرض کنید نکات اساسی یک فرضیه به مانند دروغ

در واقع از تبعات . هاي دیگري بگوییم براي توجیه یک دروغ، مجبوریم دروغ
 ،هاي دیگر هاي دیگر است و براي توجیه آن دروغ یک دروغ، گفتن دروغ

این . آید کم کم دستگاهی از دروغ بوجود می. مجبوریم بازهم دروغ بگوییم
  .کند ل میدستگاه دروغ، همانند یک فرضیه عم

مختلف با یکدیگر  يها مهمترین عامل بقاي این دستگاه دروغ، سازگاري دروغ
اگر دروغی در تناقض با دروغهاي دیگر بیفتد و یا دروغ بودن یک . باشد می

اهمیت آن دروغ، ممکن است کل دستگاه در هم  دروغ آشکار شود، به نسبت
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دروغهاي دیگر مرتبط با  از تبعات آشکار شدن یک دروغ، لو رفتن. فرو ریزد
  .باشد ، میاش هاي فرضی مندي فایدهو  آن و سست شدن بنیاد دستگاه دروغ

همانند دروغهاي مختلف یک دستگاه باید از انسجام و  ،نکات یک فرضیه نیز
اگر جزئی از یک فرضیه با دیگر اجزاي آن در . دنمند باش سازگاري درونی بهر

چه تمام نکند و چنا رضیه را تهدید میکل آن ف ،تناقض باشد، این تناقض
ایجاد   ،اي در فرضیه هاي توجیه آن تناقض بسته باشد، شکاف و روزنه راه
  .اندازد شود که بقاي کل فرضیه را به خطر می می

هایی دارد که ممکن است با آن  یک فرضیه قوي، سعی در بستن شکاف و روزنه
تاب تحمل داشتن یک  ، ختلفهاي م بینی در واقع ذهنیت و جهان. روبرو شود

روزنه، در درون خود را ندارند و حداکثر تالششان، مبتنی بر پر کردن آن 
هایش را پر کند، کم کم فرضیات  روزنه ،اي نتواند اگر فرضیه. ها است روزنه

به ورطه نابودي کشیده  ،رقیب، گوي سبقت را از آن ربوده و آن فرضیه
  . خواهد شد

آن زمان سعی . ی امروز و دوهزار سال پیش را مقایسه کنیدبراي مثال، علم پزشک
... مختلف و  يکردند به وسیله خرافات، وضعیت ستارگان آسمان، وردها می

مضحک و باور  ،هاي درمان آن زمان براي ما راه. ها را درمان کنند بیماري
 خرافه و ،هاي درمان امروز براي آن زمان نیز از سوي دیگر راه. ناپذیر است

علم پزشکی آن زمان در تناسب با دستگاه و جهان . دونم می غیر قابل باور
بینی اکنون  آن زمان قرار داشت و علم پزشکی امروز نیز سازگار با جهان  بینی

هر چند قابلیت بسیار باالیی نسبت به زمانهاي  ،علم پزشکی امروز. ماست
چون در تناقض با   د،ش میاگر در آن زمان ارائه  ولی داشته باشد،پیشینش 

، احتماال با مقاومت بسیار شدیدي بود، بینی آن روزگار  کل فرضیه و جهان
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از لوازم پذیرش علم پزشکی جدید در روزگاران . شد روبرو می براي پذیرش،
هایی بس عمیق در جهان بینی و ذهنیت مردمان  ها و شکاف قبول روزنه ،قدیم

  .امکان پذیر نیست گی،سادو این امري است که ب؛ آن زمان است
به نسبتی که از نکات بکرتري برخوردار باشد، موجب شکافی  ،هر چیز جدیدي نیز

شود و در نتیجه با موانعی فراوان، براي  هاي قبلی می در جهان بینی و فرضیه
  .پذیرش روبرو خواهد شد

  
– فتتوان نتیجه گر از آنچه که تا بدینجا گفته شد به طور خالصه نکات زیر را می

  : خواهیم نتیجه بگیریم  می
. بینی متفاوتند جهان دوفرضیه کتاب و فرضیه متون، دو عینک، دو ذهنیت و  - 1

فرضیه متون در . از دید کتاب جهان بینی و ذهنیت حاکم، فرضیه متون است
اي  به همین دلیل، فرضیه این کتاب چاره. تمام ابعاد زندگی ما رخنه کرده است

مطرح نماید و این امر  ،ا از طریق اصطالحات متونندارد که مباحث خود ر
اي از مشکالت نوشتاري براي انتقال مطالب و مطرح کردن مسائلش  سبب پاره
  . خواهد شد

. بینند خود را همچون فرضیه نمی ؛متون، فرضیه بودن خود را قبول ندارند - 2
 بودن متون  صرف نشان دادن فرضیه ،در نتیجه تالش زیادي از فرضیه کتاب

اي دارند که سکوت و  هاي ناگفته متون فرض فرضیه،از دید . شود می
ها و  صورتبندي و مطرح کردن فرض. مورد توافق همگانی است، شان ندیدن

 . از مباحثی است که فرضیه کتاب، مجبور به انجام آن است ،نکات نبوده متون

ها  تالش سالحاصل  ،متون. فرضیه متون، بسیار تودرتو و پیچیده است  - 3
فرضیه . فرضیه کتاب بسیار الفبایی، ساده و بدوي است ،در مقابل. است ،تفکر
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از همین رو به . کتاب در مقابل متون، کودکی بیش نیست و بسیار خام است
متون . علت جدید بودن فرضیه، مشکالت نوشتاري و بیانی شدیدي وجود دارد

 ،ب به سبب جدید بودنچیزي که فرضیه کتا ،اند ها تحقیق ایستاده بر پایه سال
 . اي از آن ندارد از جهتی کوچکترین بهره

مشکل دیگري که فرضیه و این کتاب بدان دچارند؛ مشخص نبودن حوزه 
ها  هاي متفاوتی در طول سال ها و حوزه در متون شاخه. مخاطبانشان است

بدلیل خام و الفبایی  ،ولی فرضیه کتاب. اند بوجود آمده و از هم تفکیک شده
هایی بی بهره است و معلوم نیست حوزه مخاطبانش  از چنین تفکیک، دنشبو

حوزه مخاطبان کتاب گسترده  ،به نوعی. باید قرار داشته باشند اي در چه دسته
هاي مختلف متون  شود که دستی در مطالعه شاخه است و شامل کسانی می

  .دارند ...شناسی، جامعه شناسی، هنر و  شناسی، روان اعم از فلسفه، زبان
هرچند اشتباه هم باشد، حداقل این فایده را دارد که چشم  ،فرضیه این کتاب – 4

گرچه ساده و  ،فرضیه این کتاب. کند براي دیدن متون فراهم می ،اندازي جدید
و این امتیاز  ؛عینکی متفاوت از عینک متون است هم، بازولی  ،باشد می ابتدایی

فرضیه کتاب براي . کند یه متون، نگاه میرا دارد که از دریچه دیگري به فرض
بیند که خودمان توانایی  اي است که چیزهایی در ما می متون، همانند غریبه
  . دیدن آنها را نداریم

  
  ري زبان کاذبییادگ

از مبحث یادگیري زبان دوم، نیز  ،فرضیهاین گیري  شکلعملی سرآغاز  ،از جهاتی
ها تحقیق بر روي  را در اثر سال اش نویسنده کتاب، نکات اصلی. بوده است

. به خصوص در شخص خودش، بدست آورده است ،یادگیري عملی زبان
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کنیم به نوعی تعمیم و گسترش همان نکاتی  اي که از آن صحبت می فرضیه
  . بدست آمده است ،است که از یادگیري زبان دوم

تر است ولی  هاي بعدي نویسنده، خام ها و کتاب هرچند نسبت به نوشته ،این کتاب
  .1در عمق آن وجود دارد ، بسیاري از فرضیه ي ناگفتهدقیقا به همین دلیل، نکات 

همانطور که در اول مقدمه متذکر شدیم، خواننده باید توجه داشته باشد که 
بلکه این . برخالف عنوان کتاب، منحصرا با یادگیري زبان دوم، سروکار ندارد

 پدیدههمچنین،  و آن ي به معناي عامتحلیلی است بر مسائل یادگیر ،کتاب
بیان ، هدف اصلی. باشد اي کتاب می هدف حاشیه ،یادگیري زبان دوم و ؛زبان

مساله یادگیري و . اي است که کتاب بر اساس آن نوشته شده است فرضیه
  .یابد زبان دوم، مبحثی است که در آن، فرضیه و نکاتش توضیح می

اکثر افرادي که زبان دوم یاد ": ن ادعا استدر پی مطرح و پررنگ کردن ای ،کتاب
خوانند که خودشان در  اند بلکه زبانی را می آن زبان را نخوانده هرگزاند،  گرفته

شان  همان زبان مادري ،زبانی ویژه که کم و بیش. اند جریان یادگیري ساخته
  ."است و نه آن زبان دوم 

براي . کنیم لیسی فرض میدر اینجا زبان مادري را فارسی و زبان دوم را انگ
و براي زبانی که  ، E  ، براي انگلیسی از عالمتPفارسی از عالمت اختصاري 

زبان گیرد و اصطالحا به آن  بجاي زبان دوم یاد می ،ادعا داریم یادگیرنده
   .کنیم استفاده می EPگوییم، از عالمت اختصاري  می کاذب

 EPیاد بگیرند،  Eاینکه بجاي  ،فرضیه مدعی است یادگیرندگان زبان دوم
استدالل اصلی . ندارد Eهیچ وجه اشتراکی با  EP ،اند و از نظر کتاب یادگرفته

                                                        
تر زبان  واز این جهت، نسبت به دو کتاب فنی (برتري دیگر این کتاب، سادگی و آسانی آن است   1

 ).ها، بسیار مفیدتر است ها و ضرب فهم فهم
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مبتنی بر لغت  ،کتاب که استوار بر دیدگاهی است که فرضیه از زبان دارد
درپوش و مانعی بر سر راه لغاتش وجود  EPدر . لغات زبان کاذب است نِدنبو

  .گیرد را از آن می –زبانی همچون انگلیسی  –دارد که امتیاز زبان بودن 
زبان که  کسی –این است که یک نمادري  EPچیست؟ منظور از  EPزبان کاذب یا 

در تماس با لغات انگلیسی، در واقع، تنها با  –اي ندارد  دوم مادرانه و طبیعی
  . است –فارسی  – P :روبرو شده و باطن، روح و جانِ لغت Eظاهر لغت 
مثل انواع روشهایی که در ( که به روشهاي مرسوم و رایج متونی  انیاز جهتی، کس

چون  سعی در یادگیري زبان دوم دارند،) کنند هاي زبان، ترویج میهگاشآموز
شان  ، همچنان در حوزه زبان مادريگیرند ی یاد میزبان کاذببجاي زبان دوم، 

به زبان  ،ارند راکه ظاهري انگلیسی د ،فقط عالماتی جدید آنها مانند؛ یباقی م
 ،، لغتی انگلیسی نیستBookي لغت ربراي یک نماد. کنند شان اضافه می مادري

بخصوص که این لغت در (.بلکه عالمتی جدید است براي لغت فارسی کتاب
و کاذب  EPرنگ، کامال محو و ناپیدا باشد؛ در این حالت  شان بی زبان انگلیسی

   ).تر است تر و شدید بودن عمیق
مجوز گفتن چنین مطلبی را به  ،شود، این است که چه مسائلی که مطرح میسوالی 

  چه نکاتی، فرضیه را مجبور به داشتن چنین دیدي کرده است؟؟ اند فرضیه داده
یعنی زبان در ذهن و از ذهن است و از . داند زبان را شناختی می ، فرضیه - 1

هر چیز . نداردهیچ تفاوتی با چیزهاي شناختی دیگر  ،حیث شناختی بودن
هیچ دو  ،در شناخت. شناختی، رنگ و بوي خاص و مخصوص به خود را دارد

وگرنه در شناخت دو چیز  ،چیزي عین هم نیستند و حتما تفاوتی باهم دارند
  . بودند و یک چیز بودند نمی
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 ، هر چیزي در شناخت. بودن و حسی، یعنی فهم ،چیز شناختی بودن       
 1.دو نام براي یک چیزند ،حس وفهم ،نظر فرضیه از. است ،هم حسی/یفهم

همان تفاوت  ،شود ها و چیزهاي شناختی مختلف می آنچه موجب تفاوت فهم
 ؛عین هم نیستند ،هیچ دوحسی هم. کنند حسی است که آنها در ما ایجاد می

یعنی دوچیز شناختی متفاوت بودن و همانطور  ،چراکه دوحس مختلف بودن
هم  فهمی/یک چیز شوند، پس هیچ حسی ندتوان یکه دو چیز شناختی نم

  . دیگري باشد فهم/تواند عین حس نمی
حداقل، . در تک شخص ما جاي دارند –ها  ها یا حس فهم –چیزهاي شناختی  – 2

همی افراد مختلف موجب تفاوت حسی و ف ،همین تفاوت جاي چیزهاي شناختی
مثال در  ،به هم باشندیعنی هر دو شخصی، هر چقدر شبیه  ؛دشو با یکدیگر می

بزرگ شده باشند و در یک زمان به  ، ...یک فرهنگ، شهر، محله، خانواده و 
بنگرند، باز به علت دو  ،شود اي واحد که موجب شناختی درونشان می پدیده

توانند حس و فهمی عین  شخص بودن و در نتیجه دو جاي متفاوت بودن، نمی
  . داشته باشند  ،همبه حس و فهمی شبیه ند نتوا بلکه فقط می ؛هم داشته باشند

افتد، یعنی هر چیز شناختی در لحظه و  هاي ما در زمان اتفاق می فهم و شناخت - 3
 لحظه فهمیافتد،  اي که فهم اتفاق می در اینجا به آن لحظه. افتد اتفاق می یزمان
بدیهتا دو لحظه فهمی . در هر لحظه فهمی، یک فهم وحس هستیم. گوییم می

                                                        
نیاز به طرح برخی مسائل دیگر دارد، که در اینجا، . دانیم اینکه چرا فهم و حس را یک چیز می ١

. دهد   ها، به روشنی چنین نکته را مطرح و بسط می   فهم   کتاب زبان. فرصتی براي گفتنش نیست
تواند چنین چیزي را، پیش فرضی، براي ذکر نکات   تواند چنین مطلبی را بپذیرد، می اگر خواننده نمی

توان در این مقدمه، به جاي حس  و اگر بازهم چنین امري، از نظر وي، قابل قبول نبود، می. کتاب بداند
  .فقط از فهم استفاده کند
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هیچ دو فهم  : از آنجاییکه که گفتیم. ن یعنی دو فهم و حس متفاوت داشتنداشت
و حسی عین هم نیست، پس دو حس و فهم هرچقدر هم که شبیه به هم باشند، 

  .همین که در دو لحظه متفاوت هستند، دو چیز مختلفند
توانند فهم و حسی عین هم داشته  گفتیم هیچ دو شخصی نمی 2در نکته        

هایش  از آنجایی که فهم و حس ،در یک شخص هم ،گوییم و در اینجا می .باشند
 تواند نمی ،افتد، هیچ دو فهم و حسی، عین هم در لحظات متفاوتی اتفاق می

ولی  ،باشد متوالیحال ممکن است صحبت بر سر دولحظه فهمی . داشته باشد
  .روبرو است ،باز چون دو لحظه است با دو حس و فهم متفاوت

در حقیقت زبان . گفتیم زبان هم در حوزه شناخت است 1انطور که در نکته هم -  4
  . فهمی و حسی است ،پس زبان هم. هم یک چیز شناختی است

و حسی است به چه معناست؟ منظورمان این است که زبان  یفهم ،زبان هم        
هاي ما از زبان  فهم و حس. شود هاي ماست، که زبان می از معبر فهم و حس

تشکیل  ، لغات زبان. چیزي جز فهم و حسی که از لغات زبان داریم نیست ،مه
زبان . دهنده لحظات فهمی ما هستند و پس زبان هم چیزي جز لغاتش نیست

   1.باشد "زبان "تواند  منحصر در لغات است و هر چیزي جز لغات نمی
. دافتن ها در لحظات فهمی مختلفی اتفاق می چنان که گفته شد، فهم و حس - 5

کند که آن لحظه،  اي، مطرح می در آن لحظه فهمی را نکات و مسائلش ،فرضیه

                                                        
شناسی است که زبان را متشکل از آوا،  متون زبانمقابل ادعاي رایج  ،فرضیه درست از این نکته  1

از نظر فرضیه در لحظه زنده، تفکیکی بین آوا، معنی و دستور . دانند   معنی و دستور زبان می
صرف نشان دادن  ،تالش زیاديدر کتاب . زبان وجود ندارد و هر سه اینها با لغت یکی هستند

. لغت دارد با تعریف مرسوم از لغت، متفاوت استالبته تعریفی که فرضیه از  .شود همین نکته می
  .مراجعه نمایید در همین کتاب، "ها   فهم ضرب و جمع  "براي درك بهتر به پیوست 
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اند و  اي که قبال وجود داشته فرضیه، با لحظات فهمی. زنده و در حال عمل است
یا بعدا بوجود خواهند آمد کاري ندارد، بلکه با آن لحظه فهمی که االن فعال و 

  .زنده است، سروکار دارد
. شود ب تحقیق بر روي زبان و لغات در همین لحظه فهمی انجام میدر این کتا       

، جاري و در حال عمل را مورد بررسی زبان زنده ،گوییم فرضیه اصطالحا می
براي درك درست مسائل  ،مساله نتری کلیدي ،توجه به این نکته. دهد قرار می
  .باشد کتاب می

ت، کاري ندارند و نکاتشان نه در بررسی زبان با آن لحظه زنده شناخ ،متون       
پوشاند، بلکه در اثر نداشتن زبان زنده،  تنها حوزه زبان زنده را نمی

زبانی که متون با آن سروکار . آورند هاي فراوانی هم بوجود می سردرگمی
  1. نازنده و بالقوه است یدارند، زبان

تا . و حسی هستند یهرچیز شناختی، فهمی است، دنیاي اطرافمان هم، فهم - 6
لغات . لغات هم فهم وحسی هستند. ها روبرو هستیم کند ما با فهم چشم کار می

از آن حیث که فهم و حسی هستند و در دنیاي  ،زبانی و دنیاي اطرافمان
در بررسی لحظه فهمی زنده، . گیرند، تفاوتی باهم ندارند شناخت قرار می

لغات هم مانند هر . وجود ندارد ،بین زبان و نازبان از حیث فهم بودن ی،تفکیک

                                                        
که مبحث زبان زنده و زبان شناسی ذکر این نکته الزم است  آشنا با متون زبان نبراي خوانندگا  1

زمانی که سوسور مطرح کرده است، یکی زمانی و در    در این کتاب را با مبحث، همنازنده، 
مقوله . بندي توانش و کنش زبانی هم کامال متفاوت است   همچنین این مبحث با مقوله. نگیرند
و حتی در صورت تشابه ظاهري با است ناشی از فرضیه اصلی کتاب  ،هاي این کتاب   بندي
  .امال متفاوت روبرو هستیمهاي متون، باید توجه داشت با دو تفکیک و دو مبحث ک بندي مقوله
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در زبان زنده، لغات، دیگر . اند چیز واقعی دیگري، وجود دارند و واقعی
بلکه آنها هم از نظر واقعی بودن، شأن  ؛نیستندبراي واقعیت بیرونی  قراردادي
از مهمترین نکات  "واقعیت لغات  ". پاي واقعیت بیرونی دارند هم ،و منزلتی

ش چنین نظري، چنان گسترده است که تبعات و نتایج پذیر. فرضیه است
هدف اصلی . پذیرش سریع آن نشان از نفهمیدن و دور بودن از فهمش است

  .اي است ، تبیین چنین مساله"ها، زبان چیزها  زبان فهم "کتاب 
7 - ... 

8 - ... 

اي است که ادعاي کاذب بودن زبان  که در اینجا ذکر شد، مباحث اصلیی تنکا
 ،اي نزدیک هر کدام رابطه ،این نکات. ی بر آنها استیادگیرندگان زبان دوم، مبتن

هاي  در حقیقت همه این نکات به نوعی یک چیز را با بیان. دندار یکدیگربا 
  .باشد کنند و الزمه قبول یک نکته، پذیرش نکات دیگر می متفاوتی، مطرح می

مدعی است وقتی با زبان به صورت طبیعی و مادرانه تماس حاصل  ،فرضیه
منحصر به  ،شان در لحظه فهمی ،داریمزبان، /، فهم و حسی که از لغات شود می

اعم از زبان اول یا دوم و  –خود لغات زبان در زبان مادري . فرد و یکتا هستند
نشانه  ،شوند حسی در ما برانگیخته شود و آن حس و فهم موجب می –... یا 

  .مادري بودن آن زبان است
اصال ذکر اینکه زبان . حس و فهمی از آن داریم در تماس با زبان کاذب هم حتما

کند، نشان از قرار گرفتن آن در زمین  کاذب وجود دارد و در ما عمل می
طبق نکاتی که گفتیم، حس  .؛ چراکه هیچ چیز غیر شناختی نداریمشناخت است

باید از لحاظ فهم بودن، تفاوتی با دیگر  ،و فهمی که از زبان کاذب داریم
سوالی که اینجا . زبان مادري و طبیعی داریم، نداشته باشددر هایی که  فهم
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 – فرضیه به چه دلیلی مدعی است زبان کاذب: شود این است که  مطرح می
یعنی زبان دومی که  زبان معمولی و مادري نیست؟ -زبان دوم اکثر زباندانان 

فرد،  شود چه تفاوتی با زبان کاذبی دارد که به صورت طبیعی در فرد ایجاد می
  گیرد؟ یاد می

در . دقیقا در همان فهم و حسی است که لغات زبان کاذب دارند ،مشکل زبان کاذب
شود، حس و  زبان طبیعی و زبان دومی که به صورت مادرانه یاد گرفته می

فهم لغات بر روي خودشان است و از آنجایی که هر حس و فهمی، در لحظه 
قیاس با هیچ حس وفهم دیگري  همتاست، این حس و فهم قابل اش بی فهمی
فهمِ لغات، حس و فهمی ناشی از خود آن /ولی در زبان کاذب، حس. نیست

   .زبان نیست، بلکه حس و فهمی ناشی از زبان مادري  شخص است
خواست یادگیري زبان دوم را به صورت طبیعی  ،در نهایتهرچند  ،یک نمادري

آموزشهاي . بهره است بیدوم، دستگاه زبان از داشتن  ولی وي ،ومادرانه دارد
 -هاي زبان هاي آموزشگاه مثل انواع روش -رسمی و رایج زبان، در متون

  .چنین دستگاهی از زبان دوم را، در وي ایجاد کنند ،توانند نمی
در  ،)E( توانایی داشتن زبان دوم، یعنی ایجاد دستگاه زبان دوم ،از دید فرضیه

لغات با یکدیگر انواع روابط پیدا و  در دستگاه زبان خود. شخص یادگیرنده
ها و تفاتهاي ریختی سبب  تاثیر  پنهان را دارند، مثال از نظر ریختی، شباهت

ها و  و یا بسیاري از نکات دیگر مثل انواع همنشینی. شود معنایی در لغت می
هاي لغات با یکدیگر و یا  تسهیل یادگیري بوسیله حروف اضافه در  مجاورت

  . ...انگلیسی و 
 Pرا دارند و درون لغت  Eدر زبان کاذب، لغات فقط ظاهر لغت زبان دومی چون 

اش باید حس و فهمی منحصر به خود را  که در حالت طبیعی Eاست، یعنی لغت 
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کند و  را پیدا می Pداشته باشد، در همان لحظه تماس، نمادري، حس و فهم لغت 
طبیعتا با هیچ لغت و  فهم  امکان زیست زبانی پیدا نکرده و ،Eدر نتیجه لغت 

. گیرد براي یک نمادري شکل نمی Eهمنشین شود و دستگاه  ،تواند دیگري نمی
عامل مرگ آن  ، EPدرون  Pشود و  رده متولد میمE لغت  ،براي یک نمادري

  .است

در اینجا خواننده، این نکته را با شعار معروف متونی که در هنگام یادگیري زبان 
از دید فرضیه، یادگیري . بان مادري استفاده کرد، خلط نکنددوم، نباید از ز

مشکل و روش . آورد زبان دوم بوسیله زبان مادري، مشکلی بوجود نمی
ن دوم را به صورت آن است که یادگیرنده، رابطه زبان مادري و زبا ،نادرست

اگر رابطه بین لغت زبان دوم و مادري، به صورت . دارد، فیکسی و مچ شده
کسی باشد، استفاده از زبان مادري هیچ اشکالی ندارد و به علت طبیعی غیر فی

  1.شود بودن زبان، دستگاه زبان، خود به خود در شخص ایجاد می
. این مشکل در لغات پربسامد انگلیسی بسیار شدیدتر است ،فرضیه معتقد است

شدیدتر  ،شان EPمشکل  ،…,home, is, my, with, he, at, ofلغاتی مثل 
آشنایی با این لغات  -هیچ– هیچ ،یعنی ما بر خالف تصورمان. تر است میقو ع

  .شان است در حقیقت همان معادل مادري ،دانیم نداریم و هرچه از آنها می
اصال  ،ممکن است بسیاري از افراد بگویند که ما در هنگام بکار بردن این لغات

تنها در مورد این  نه ،تر مسلطیا یک نمادري  و .آید فارسی به ذهنمان نمی
داند و  بلکه در مورد اکثر لغات انگلیسی معتقد باشد که واقعا انگلیسی می ،لغات

چگونه : وپس. بر روي خود لغات قرار دارند وي براي ،معنی لغات انگلیسی

                                                        
 .اي توضیح روشنی خواهد یافت چنین نکته ،در کتاب 1
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در  ،فرضیه معتقد است. است که این کتاب مدعی است با آنها آشنا نیستیم؟
بسیار  EPدرون  P ،تر  نمادري مسلطاینگونه لغات و همچنین براي یک 

 یادگیرندگی مشکل ،Pتر شدن  تر شده است، و این عمیق و پنهان تر عمیق
  . کند تر می مشکل ،طبیعی زبان دوم را نیز

در زبان کاذب دارند موجب کاذب بودن  Eو  Pاي که  کتاب معتقد است نوع رابطه
 Pو   Eبین   چون رابطهیک نمادري، هرچه هم مسلط باشد، . شود زبان دوم می

برقرار کرده است و در طول زمان این  تثبیتی/ را به صورت فیکسی و مچ شده
تواند با زبان دوم به صورت  تر و شدیدتر کرده، نمی رابطه را هرچه عمیق

در هنگام استفاده از زبان دوم،  ،براي یک نمادري. طبیعی، برخورد داشته باشد
P  دنبالهE در  ؛استEP ،P و جدایی ناپذیر از جزE یک نمادري. شده است، 

را درست  Eو  Pوقتی اینگونه زبان دوم را یاد گرفته است و هیچگاه رابطه 
را  Pو  Eتر شدن، رابطه فیکسی  برقرار نکرده، بدیهی است به نسبت مسلط

براي او نیست،  Eفارسی، دلیلی بر داشتن  - نداشتن– نیامدن. شدیدتر دارد
  .اش است EPدر  Pتر بودن  ، عمیقبلکه نشان دهنده

تر باشند در واقع  اند و هرچه هم مسلط تبدیل شده ماشین ترجمهبه  ،نمادریان 
رابطه فیکسی و غیر فیکسی لغات باهم و . اند  تر شده تر و پنهان مترجمی سریع

  .همچنین نوع معنی دهی به لغات در کتاب مورد بررسی قرارگرفته است
در متون و نمادریان، توانایی  یدن کاذب بودن زبان دوماز مهمترین دالیل ند

 يرمهمترین وظیفه زبان در متون، برقرا. برقراري ارتباط با زبان کاذب است
و چون این کار از عهده زبان کاذب هم بر  ؛تفاهم اجتماعی است ارتباط و 

از منظر . آید، متون توجهی به طبیعی نبودن زبان دوم یک نمادري ندارند می
اي  فرضیه توانایی برقراري ارتباط با دیگران، یکی از وظایف فرعی و حاشیه
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داند،  فرضیه، مهمترین وظیفه زبان را در رابطه با خود شخص می. زبان است
دیدن کاذب بودن زبان دوم براي یک نمادري، در حوزه دید  ،و از همین رو

  .فرضیه قرار گرفته است
ناشی از همان دو عینک  ،فرضیه و متون مساله دیدن و ندیدن زبان کاذب در

بیند و این  به نوعی است که زبان کاذب را نمی ،عینک متون. متفاوت بودن است
اما فرضیه کتاب، نه تنها زبان کاذب را . اش قرار دارد جزو نکات نبوده ،امر
  . تواند بسیاري از نکاتش را ذکر کند محلی است که می ،EPبلکه برایش  ،بیند می

ترین ضرر یک نمادري از یادگیري زبان کاذب، محروم شدن از  مشخص
 حروفمثال . براي تسهیل یادگیري وجود دارد ،خصوصیاتی است که در زبان

در یادگیري زبان  تسهیلسبب  … ,of, at, on, toاي همچون  اضافه
یک نمادري به علت کاذب بودن زبان دومش نه تنها از چنین . شوند انگلیسی می

بهره است، بلکه یادگیري جاي کاربرد لغات اضافه، از مراحل  ی بیتسهیالت
و  ترپردردسر ، یادگیري کاذب. شود سخت یادگیري زبان براي او می

   .است ،طبیعی زبان دوماز یادگیري تر  پیچیده
و . از دید فرضیه یادگیري زبان دوم، قاعدتا و نظرا باید بسیار راحت و آسان باشد

تر از  باید راحت ،یادگیري زبان در بزرگسالی ،رایج برخالف تصور و عرف
یادگیرنده با زبان دوم به صورت  : که ولی به این شرط . زمان کودکی باشد

بر سر راهش قرار  ،تماس برقرار کند و مانعی به نام زبان کاذب ،طبیعی
کودك به علت نداشتن سوادها و دانش متونی به صورت طبیعی . نداشته باشد

اند این  ها ذکر کرده و البته همانطور که خود متونی. تماس برقرار میکندبا زبان 
از منظر . ناشی از دید اشتباه کودك از زبان است ،روش یادگیري در کودك
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همان اشتباه کودك از نظر  با زبان، روش درست برقراري ارتباط ،فرضیه
  .یان کندتر ب کتاب سعی کرده است این نکات را هرچه روشن. ها است متونی

  
  چند نکته

  .باشد ي میرذکر چند نکته براي خواندن کتاب، ضرو ،قبل از شروع
مبحث . باشد می "معانی معنی  "ترین مبحث کتاب، مطلب  ترین و حجیم اصلی
در . هاي فراوانی همراه است در متون بسیار پیچیده و با سردرگمی "معنی "

نکات اصلی . نجام شودبندي ساده از مبحث معنی ا صورت ،سعی شده کتاب
لب انجام شده اهایی است که براي انتقال مط و تفکیک مبحثدر همین  ،کتاب هم

سازد، اهمیت و جایگاه این مساله در  آنچه که این مبحث را مهم می. است
ها و  هاي دیگر در نوشته با بیان و شکل "معنی"مبحث . باشد فرضیه اصلی می

درك و فهم . یز دوباره بازگو شده استهاي بعد نویسنده، ن هاي سال کتاب
اي که کتاب قصد بیانش را دارد، در  روشن این مبحث، کلید ورود به فرضیه

تواند، بسیاري از نکات ناگفته فرضیه را  گذارد و خواننده می می هدست خوانند
  .  خود حدس زده و بدست آورد

ی تا به امروز و به دالیل ؛، نوشته شده1370-72فاصله سالهاي این کتاب در 
در چاپ کتاب سعی بر این بوده است که اصالت کتاب حفظ . منتشر نشده است

بنابراین کتاب جز در بعضی نکات ویرایشی به همان صورت باقی مانده . شود
 اصطالحاز جمله نکات ویرایشی این بوده است که، در اصل کتاب از . است

که در  ،استفاده شده بود ،اند که زبان کاذب یاد گرفته براي کسانی "نامادري "
  .شده است " نمادري=  مادري+هن "تبدیل به  اصطالحاین  ،ویرایش
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شناسی  فضاي علوم انسانی به خصوص در زبان ،در سالهاي نوشتن این کتاب
 1دستور زبان گشتاري ،تر از امروز بوده و همچنین در آن زمان پوزیتیویست
هاي پیدا  هنگام نوشتن این کتاب و تقابلدر . تر، مطرح بوده است  بسیار پررنگ

هاي نوشتن کتاب را در نظر  فضاي آن سال توان می ،و پنهان کتاب با متون
  .داشت

اصلی را تغییر  هاي بعد، بعضی نکات فرضیه با وجود اینکه نویسنده کتاب، در سال
اما مضامین و نکات اصلی این کتاب را همچنان درست و  ،و یا گسترش داده

  . داند تناقض با نکات دیگر فرضیه، میبدون 
هاي  هاي این کتاب، تا به امروز توسط افراد و دانشجویان رشته نوشته                                                                                                                                       دست

، شناسی، مترجمی زبان، جامعه شناسی، هنر اسی، زبانشن مثل روان یمختلف
بررسی این نقدها نشان داده است که سوء برداشت . نقد شده است... و  فلسفه

عالوه بر جدید  ،این امر ؛نکات اصلی کتاب وجود دارد بسیاري، از و بدفهمی
شاید به دلیل نوع نوشتن و همچنین مشخص نبودن بعضی  ،بودن مطالب کتاب

از همین رو، مقدمه، . احث پشت صحنه دخیل در نوشتن کتاب بوده استاز مب
سواالت و  در جوابِ ،هایی که اکثرشان به صورت پنهان پاورقی و پیوست

) نویسنده مقدمه  ( منیانی دیگر و توسط است با ب نقدهاي مختلف خوانندگان
ایی که ه تمام نوشته. تاب اضافه شده استبه ک -اصلی غیر از خود نویسنده -

  .از نویسنده اصلی نیست با فونت دیگر از متن کتاب مشخص شده است
                                                        

شناسی باید توجه کند که براي کتاب و فرضیه اصلی، دو نظریه  ي آشنا به متون زبان خواننده  1
ساختارگرایان . ند و هر دو نظریه در حوزه متون هستنددارگشتاري و ساختاري، هیچ تفاوتی ن

ولی از نظر کتاب هر دو  ،رچند هم باهم اختالفات عمیق و زیادي داشته باشندو گشتاریان ه
گیرند و نکات فرضیه در تقابل با هر دو آنها  در طیف متون قرار می، نظریه با تمام اختالفاتشان

  .است
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پاورقی از آن نویسنده اصلی کتاب است که  سهفقط هاي کتاب،  از مجموع پاورقی
ها متمایز شده  جدیدا اضافه شده و با تاریخ و نام نویسنده، از بقیه پاورقی

  .است
کان فصل بندي وجود نداشته است به دلیل ساختار کتاب و نوع نوشتن آن عمال ام

و فصل بندي کتاب ممکن بود سبب گمراه شدن بیشتر خواننده شود، به همین 
براي چاپ آماده  ،هاي رایج و به صورت اولیه بندي کتاب بدون فصل ،سبب

  . شده است
زبان از دید  "براي فهم بهتر و جلوگیري از سوء برداشت، سه پیوست به نامهاي 

–من توسط ( "ها  فهم ضرب و جمع  "و  "معانی معنی  "، "فرضیه متون و 

ها  خواندن این پیوست. به  آخر کتاب اضافه شده است )-ابوالفضـل صبرآمیز
  .شود براي درك بهتر کتاب به خوانندگان توصیه می

گیري پایانی کتاب وجود  به عنوان نتیجه "اف"مبحثی به نام  ،در طرح اولیه کتاب
نجا این مبحث به همین نام به صورت پیوست ارائه شده در ای. داشته است

که برخی روشهاي حذف زبان کاذب و یادگیري طبیعی  "اف"مبحث . است
زبان است، در همان سالهاي نوشتن کتاب توسط نویسنده اصلی نگاشته شده 

 )ویراستار( توسط من اي کوتاه براي معرفی آن، در اول پیوست و فقط مقدمه
  .نوشته شده است

ها از نقد خوانندگان مختلف دست  براي نوشتن مقدمه، پاورقی و پیوست
. دانم  از آنها تشکر نمایم هاي بسیار بردم که الزم می بهره ،هاي کتاب نوشته

هاي چاپ  و نوشته "ها  ضرب فهم "و  "ها  زبان فهم "همچنین از دو کتاب 
بود، استفاده که مرتبط با مباحث کتاب  از نویسنده اصلی، نشده دیگري

ها و  اربابی که راهنمایی بهین دانم از آقاي در پایان الزم می. ام نموده
بدیهی . هایشان در حین نوشتن مطالب بسیار راهگشا بود، تشکر نمایم اکیدت
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است نویسنده اصلی، جز در برابر خود متن کتاب، مسئولیتی در قبال 
  .دبه متن اضافه شده است، ندارکه  يهاي جدید نوشته

  
  ابوالفضل صبرآمیز
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  شروع متن اصلی
  
  

  ، قبل ازاینکه با کسی یا چیزي مخالفت کنید
 . خواهد بگوید می سعی کنید ببینید چه      

 )اسپینوزا  حدوداً (                                                           
  
  
  

     کاذب زبان یادگیري 
  

 ، اند هرگز آن زبان را نخوانده ، اند اکثریت بزرگساالنی که زبان دوم را یاد گرفته(( 
انی ویژه  زب . اند خوانند که خودشان در جریان یادگیري ساخته می بلکه زبانی را

  . ))است و نه آن زبان دوم شان  که کم و بیش همان زبان مادري
 

   گفتار پیش
  

  .  بسیار ساده است کتاباین  -       
  .یک فرضیه زبانی استبراساس  کتاباین  -       
  .ندارد) و غیرو(و خواندن آن احتیاج به تخصصی خاص در زبان شناسی  --       
نقد هنري یا ادبی،  و –یی دیگر، مثل انواع یادگیري ها هوزح ردو مسائل آن  --       

  .تعمیمی و کاربردي است
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 این دوو  .تفاوتهاي بسیار عمیقی با فرضیه متون دارد کتابفرضیه زبانی این  -       
  .در بسیاري از نکات اصلی اختالفات بنیانی دارند

فرضیه (براساس تقابل با متون ، )کتابفرضیه این (بسیاري از نکات فرضیه  -       
  .شود می بیان) متون

تجربی و کاربردي این فرضیه، مسائل  مربوط به یادگیري  هاي زمینهیکی از  -       
  .زبان دوم است

. و از جهات مسائل کاربردي یادگیري، قابلیت آزمایش پذیري باالیی دارد --       
با نتایجی محسوس و  )دودمح( شده تجربه، بصورتی نسبتاً مشخص و تحدید(

  ).قابل شهود
خاص و اي  ه،  حدودي از نکات اصلی این فرضیه زبانی، در حوزکتابدر این  -       

  .شود می کلی از مسائل یادگیري زبان، مطرح
از یک نقطه خاص و مشترك  ،ي زبان دوم در بزرگساالنها  و یادگیري ----        

  .دگیر  می مورد نقد قرار
، ها مثال.(و موضوعاتش، در مورد یادگیري هر زبان ممکنی هم صادق است ---       

  ).از زبان انگلیسی است
موضوعات اصلی بر روي  مساله درك در موقع خواندن  کتابدر این  -       

که عمده  1و مسائلی مثل شنیدن و تولید زبانی .زبان دوم متمرکز است
  .  ت، مورد نظر نیستي یادگیري بر آنهاسها تمرکز متون و روش

اوالً ناشی از ، ي عملی در یادگیريها هدفو  ف در روش بررسیاین اختال -       
که  امکانات بحثی و  ،است) کتابمتون و این (همان تفاوت سیستم دو فرضیه 

  . دآور  می ي متفاوتی را بوجودها هدف
توان  می منطقاً نیز و .و دوماً تجارب آزمایشی نویسنده بر این اساس بوده -       

برخورد درست با زبان، در یکی از  ،از آن جهاتی که مورد نظر ما است:  گفت

                                                        
  .است …تولید جمله و  ، منظور از تولید زبانی، توانایی صحبت کردن، نوشتن 1
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ي ها ه، مثل خواندن، خود بخود باعث و دلیل برخورد درست، در حوزها هحوز
  .دیگري مثل شنیدن خواهد بود و بالعکس

ا حدودي به وجود دارد، ت کتابتاکید و تکراري که بر سادگی و بداهت در این [  -
  .این دلیل است که خواننده نکته اصلی را گم نکند

باید توجه کرد که اگرچه . است بر بعضی نکات تاکید فراوانی شده کتابدر (-       
کم حجم باشد و فقط بعضی نکات قابل  کتابکه  است در حدامکان سعی شده

خواننده  نظراز ممکن است که بعضی نکات  ؛ و مفیدتر در آن بیایدتر  بیان
 1شهودي -ي تجربیها که این امر عمدتاً ناشی از خصلت. تکراري بنظر برسند

  ).  است کتاب
باید توجه داشت به نسبتی که موضوعی جدید است،  را اینو البته  --         

  .دمشکالت بیانی و ارائه هم دار

که قصد موضوعی است  ساده بودن ِ، کتابشود که مشکل  می بهرحال تاکید -       
 کتابدر این . و به همین سبب هم بصورت ساده ارائه شده است ؛ بیانش را دارد

  -و نه از متون است نه بطور کامل از اصطالحات و زبان فرضیه استفاده شده 
کند که بسیار هم ساده است  می این فرضیه فقط از زبان جاري بحثبراي مثال 

کنند و در ضمن هم ناچارند که  می ولی متون بدیهتاً فقط از زبان بالقوه بحث

                                                        
همان  ،شهود. بندد  در ذهن نقش می ،اي است که در لحظه زنده تجربه ،ینجامنظور از شهود در ا  1

توانیم به فهمی از آن چیزي   می ،با دقت در نکات کتاببعبارتی، . فهمی است که در لحظه داریم
براي . شهود کردن: گوییم     و رسیدن به این فهم را می ؛که کتاب قصد بیانش را داشته، برسیم

که در این کتاب مورد نظر ذکر این نکته الزم است که شهودي  ، برداشت جلوگیري از سوء
اي خاص  در حوزه ،شهود عرفانی. شود، ندارد  نسبتی با شهودي که در عرفان مطرح می است،

اي    ولی شهودي که در اینجا مورد بحث است اوال همه جایی است و در حوزه. افتد  اتفاق می
ِ  مثبت یا منفی ِ ترس همگان است و سوما بارهاي ارزشیخاص محدود نیست، دوما در دس

  .شهود عرفانی را ندارد
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 )تخلیط( تداخل ،نکاتکه اینگونه . بیاورند) زنده(شواهدشان را از زبان جاري 
 بنابراین. دآور  می بوجود …مثل لغت و زبان واي  هدر اصطالحات ساداي  هپیچید

جز اي  هجلوگیري از سوء برداشت، چار و کتابیم تر شدن و تفه جهت دقیقدر 
  . ]. نبوده است، تر میبیان غیر عل

        

  (EP) زبان کاذب انگلیسی 
   مقدمه
که بیش از . کنیم می در شروع، یک نکته عجیب ولی بسیار ساده را طرح -       

  . آنکه اثبات آن اهمیت داشته باشد، طرح و بزرگنمایی آن اهمیت دارد
  فوق العاده پیش پا افتاده است کتابنکته اصلی این  --       

و مشکل توضیح و جلب توجه خواننده هم در همین سادگی و بداهت  ---       
نویسنده چندین سال بصورت تمام وقت بر روي این نکته بدیهی، کار ( .است

 ).کرده است
  : خواهیم به خواننده منتقل کنیم حدوداً این است که می کهاي  هدید و نکت -

. اند  ، هرگز آن زبان را نخواندهاند هبزرگساالنی که زبان دوم را یاد گرفت       
برند که خودشان در جریان  می و بکاراند  بلکه زبانی کاذب را یاد گرفته

   .و نه آن زبان دوم -زبانی ویژه  -. اند  یادگیري ساخته
  . گوییم می دري یا کاذبنـمـابه این زبان، زبان  -       
، هیچگونه )درينـمـا(از زبان دوم این یادگیرندگان و استفاده کنندگان  -       

توانند از آن زبان  می با آن زبان ندارند اگرچه هم که ظاهراً برخورديتماس و 
  . استفاده کنند

ي ها و نه سایر توانایی(کنیم  می و چون فقط مساله را در خواندن بررسی -       
چه ظاهراً آن دریان در خواندن زبان دوم اگرنـمـا:  گوییم می پس اینطور) زبانی

بلکه یک زبان . خوانند نمی خوانند، به هیچ شکل زبان دوم را می زبان را
  .خوانند می ي خاص خودش را دارد،ها دري را که مشخصات و ویژگینـمـا
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و نه در واحدهاي  -براي نشان دادن این نکته، مساله را عمدتاً در سطح لغت  -       
  . کنیم می مطرح -زبانی بزرگتر از لغت 

از آنجا که زبان از لغات تشکیل شده است، وقتی که زبان فاقد لغت باشد،  --       
وقتی لغتی (1. د مطرح باشدتوان  نمی هم بدیهتاً ها و ساخت مسائلی مثل دستور

  ).توانید تصور کنید؟ می زبان بدون لغت را - نیست، زبانی هم وجود ندارد 
ات، نشان بدهیم  که در برخورد پس کافی است که در سطح تک لغ -       

  ).لغت نیستند(درانه با یک زبان، لغات آن زبان دوم، وجود ندارند نـمـا
ولی از آنجا که . در متون، ظاهر یک  لغت براي لغت بودنش کافی است[ -       

تواند در شخصی، لغت باشد و در  می زبان، شناختی است، یک لفظ خاص
به خودي   ،انی مورد نظر فرضیه، لغت فی نفسهدر بحث زب. (دیگري لغت نباشد

در فرضیه متون اصطالحاتی مثل لغت،  -د مورد نظر باشدتوان  نمی  خود
 .]2)اند  بندي نشده صورت

 
ت و زبان کاذب را ، لغEرا ) زبان دوم(بنامیم و انگلیسی  Pرا ) مادري(اگر فارسی  -

EP  )(که ظاهري انگلیسی . نامیم می )ئی پیE( ولی باطنی فارسی  دارد)P (
متفاوت شده اش  و عمالً همان لغت و زبان فارسی است که ظاهر صوتی. دارد
، براي )و هر واحد زبانی دیگر انگلیسی( Bookو به عبارتی لغتی مثل . است
  ).لغت کتاب(است  Pاش  است ولی معنی Eدري، ظاهرش، نـمـایک 

                                                        
خاصی است که فرضیه درباره  بر اساس نظر بسیار "زبان از لغت تشکیل شده است": این نکته که  1

توانید به     همچنین می. شود  این نکته در ادامه کتاب، توضیح بیشتري داده می. لغت دارد
  .نیز مراجعه نمایید ز دید متون و فرضیهزبان اپیوست 

طرح  ،مستقیم و مشخص ترین نکات فرضیه است که در کتاب به صورت   این پاراگراف از اصلی 2 
مراجعه  زبان از دید متون و فرضیه توانید به پیوست  براي روشن شدن مطلب می  .نشده است

 ها، زبان چیزها زبان فهمتوانید به کتاب   همچنین براي مطالعه بیشتر می. )در همین کتاب( نمایید
 .مراجعه نمایید ،نیز
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زبان ( EPودهاي ساده این زبان خواهد مشخصات و نم می کتابدر مجموع،  -       
  . را نشان بدهد) درينـمـا -کاذب

شود  می بعضی پیشنهادات ساده و با نتایج  مشخص ارائه کتابدر پایان این ( -       
تواند مورد استفاده شخص یا روش  می که در هر روشی از روشهاي آموزش زبان،

 ).قرار گیرد
 ، موضوع ادعا را فقط براي)یراد شدنکم ا(براي حفظ سادگی و کم شدن اشکال  -

. کنیم می ، مطرحاند  درصد کسانی که در کشور خودمان انگلیسی خوانده 95
 5 و)  و تحصیلکردگان دانشگاهی -مترجمین -معلمین زبان  -دانش آموزان (

شان  باالتر است و انگلیسیشان  کنند سطح انگلیسی می درصد بقیه که فکر
  .دهیم می از بحث قراردرانه نیست، خارج نـمـا

دانان  درصد که موضوع بحث ما هستند، بعنوان یادگیرندگان یا زبان 95 از این -  -  
  .بریم می دري اسمنـمـا

  :  توجه - - -       
، خودش را از جهت سطح زبان انگلیسی، به هردلیل جزء آن کتاباگر خواننده این  -

مثل فرانسه یا عربی یا هر (گري تواند از زبان دوم دی می داند، می درصد پنج
براي ) زبان دیگري که مادري نشده است و در ضمن چند لغتی از آنرا بداند

تواند یک زبان جعلی خودساخته را  می و یا حتی. استفاده کند کتابمثالهاي  
  ).چهار، پنج لغت براي این کار کافی است. (بکار گیرد

به نسبتی که مادرانه شده باشند از شم  E باید توجه کرد کسانی که در زبان -       
و بنابراین درك شهودي از بعضی نکات . درانه برخوردار نیستندنـمـامعمول 

توجه به این نکته ضروري است چون نکات شهودي نقش . (نخواهند داشت
  ). دارند کتابکلیدي در فهم آسان این 

دهند که اگرچه ما  می ، نشانکتابهاي اصلی  همچنین مثال موضوع بحث و -       
 کهاي  هکنیم ولی هر نکت می را بررسی Eو لغات زبان  ها بافتترین  ساده

  . ي هم صادق استتر گوییم در مورد هر لغت مشکل و هر بافت پیچیده می
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، تر ولغات ساده ها که مورد بحث ما است در بافتاي  و اتفاقاً نکته اصلی -  -       
کند که تعداد واژگان زبان دوم شخص،  نمی فرقیپس . تر است و مهمتر  قطعی

آموز  درجه یک یا در حد یک دانش لیسانسمثل یک ( انصدباشد یا پ ده هزار 
  ). ضعیف

اینگونه  است،تر  و جديتر  روشنشان  هت مورد نظر ما مشکلجلغاتی که از ---    
  :  لغاتند

        . … this,chair,my,come,if,is,home,he,and   
دانان  انگلیسی  %95 (دریان نـمـاگوییم که این لغات را  می و بعبارتی - -       

  . ند بفهمندتوان  نمی - دانند  نمی )داخل کشور
ي ها است از بحثتر  بایستی توجه کرد که این مساله بسیار با اهمیت -       

بان در ز. دستوري و سایر نکاتی که متون یادگیري زبان، تمرکزشان بر آنها است
شود  می مادري بطور معمول، با چند بار برخورد با یک لغت، آن لغت یاد گرفته

ولی در زبان کاذب آنطور که در اینجا ادعا . شود می و یا حداقل قابل شناخت
شود این لغت یاد  می ، هزاران بار برخوردandشد، با وجود اینکه با لغتی مثل 

  . 1)فاقد عملکرد زبانی است -د شو  مین فهمیده(د و مادرانه نیست شو  نمی گرفته
ولی در ارائه آمار نظري باال . ، الزاماً نبایستی محسوس باشدPوجود زبانِ  - -       

کنند، یا به هر  نمی را در خواندن زبان دوم احساسشان  کسانی که زبان مادري
 جزء از روي احتیاطدلیل منکر وجود مادري در حین خواندن زبان دوم هستند، 

   .ایم هدریان محسوب نکردنـمـا
خواهیم توجه خواننده را به این نکته جلب کنیم که زبان دومی  می ما فقط   ---     

 ،کند یک زبان کامالً فارسی است می که یادگرفته و به خوبی هم از آن استفاده

                                                        
بعلت کاربرد زیاد . تري نیز، دارند از دید فرضیه لغات ساده که بسامد باالیی دارند، مشکل عمیق 1

تر  تماس با این لغات بعلت عمیق. تر نهادینه شده است   در آنها بسیار عمیق P،  لغات ساده
  .تر شده است   سیار مشکلدر درونشان ب ،Pبودن 
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 و بقیه نکات .عمالً هیچ شباهت و وجه اشتراکی با زبان انگلیسی ندارد و
و عمدتاً (ي بعدي است ها ي پیشنهادي، در اولویتها ز جمله راه حلا این کتاب

  ).همان نکته اصلی آورده شده استتر  هم براي درك عمیق
        

   یک نمودار 
 ) ؟ دریان فاقد لغت استنـمـاچرا زبان  - ؟ چرا لغات زبان دوم، لغت نیستند( -        
 
کنیم همه نکاتمان را بر روي آن  یم نمودار ذیل شامل دو مثال است که ما سعی -

  .نشان بدهیم و بیان کنیم
توانید فرض کنید که کل زبان انگلیسی، فقط شامل همین دو عبارت و  می --       

  . همین چند لغت باشد
یک از دو عبارت نمودار، مشکل دستوري خاصی ندارند و کلیه لغات  هیچ( -       

  ).دانند می به خوبیبکار رفته در آنها را همه مبتدیان 
چون . توجه کنید که مساله مورد نظر ما مستقل از مسائل دستوري است( -       

، از نظر دستوري دقیقاً یکسان بودند باز هم نکته اصلی Pو  Eاگر تخیالً زبان 
  ).بود می صادق کتاباین 

لغت  هم که هیچاي  همساله مورد نظر ما در مورد متون بسیار ساد و نیز -       
  .ناآشنایی ندارد، صادق است

 
  
  
  
  
  
  

 کتاب من
 دارم 

I   have   a   book 

 یک

Five    books  

 کتاب  پنج 
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. تبدیل شده استاش  ، نظیر به نظیر، به معادل فارسیEدر نمودار، هر لغت  -
)Five- ««  پنج-- «Books- «« کتاب .(  
  . اند و تشکیل دو عبارت فارسی را دادهاند  دانه دانه لغات تبدیل شده - -       
و  -، لغت نیستندEهر جمله دیگري از  هیچ یک از لغات این جمله و -       

  . وجود ندارد Eپس زبان . ایم هخارج شد Eبنابراین از زبان 
  . ،  اینگونه استEکالً عملکرد خوانندگان زبان دوم، در هر جمله و عبارت  -       
دري این عبارات،  لغات انگلیسی موجود در آنها وجود نـمـابراي خوانندگان  -       

 ون در اولین مرحله برخورد با آنها همه این اصوات تبدیل به مادريچ. ندارند
و تر  و پنهانتر  ، این پدیده عام بصورتی عمیقتر دریان مسلطنـمـادر ( .شوند می

  ). وجود دارد تر نامحسوس
ها  شود، در زبان دومی می درست همانگونه که شکل نوشتاري تبدیل به آوا -       

  . شود و پس زبان دومی در کار نیست می به آواي مادريآواي زبان دوم تبدیل 
یعنی همانطور که خط . این مساله، تفاوتی با تبدیل آوا به شکل خط ندارد -       

 فارسی، زبان نیست و فقط نظیر به نظیر لغات تبدیل به شکل نوشتاري
ته، و الب.  و شکلی از اشکال فارسی است. شوند، زبان کاذب هم اینگونه است می

  . 1این معادلِ تبدیلی حاصل، زبان خواهد بود و نه آن تصویر
  . بسیار ساده است EPبهرحال مکانیزم این تبدیل در زبان  -       
براي اینکه مساله را براي کسانی که در زبان دوم بسیار مسلط و سریع  -       

توان  می نجااین چند نکته را هم در ای ،بنمائیمتر  االنتقال هستند قابل قبول
  :  گفت

اگر به خواندن خودتان در زبان مادري دقت کنید، سرعت تبدیل از  :  الف -  -       
و کالً در حالت عادي براي ما، اشکال . شکل نوشتاري به زبان، بسیار باال است

                                                        
 شود، بعدها، نام  تبدیل شکل نوشتاري به آوا، که شبیه تبدیلی است که در زبان کاذب انجام می 1

، توضیح ها ضرب فهمو  زبان چیزها/ ها فهم  زبانکتاب  در . را به خود گرفت عملکرد خطچی
 .کاملی از این عملکرد داده شده است
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، )شکل نوشتاري(و دیداري ) زبان(نوشتاري،  محسوس نیست و حس صوتی 
  . به آنها نداریماي  هه آگاهانرسند و توج می یکی شده بنظر

هم این ) لیاردیم ثانیهیمثال یک م(توجه به سرعتهاي بیولوژیکی  :  ب - -       
به این نکته هم باید توجه . رساند می بنظرتر  امکان تبدیل سریع را قابل قبول
، سرعت هم )احتماالً از نوع زبان تفکر(باشد تر  کرد که هرچه صوت نامحسوس

  . هد بودبیشتر خوا
ازچند نفري که مورد (توان ارائه نمود  می یک کار عملی ساده را هم :  ج -  -       

که   کسیاز :  )، نتیجه مثبت گرفته شده استاند آزمایش نویسنده بوده
را که به آن مسلط اي  هدارد، بخواهید متن ساد Eمعلومات متوسطی در زبان 

. و خواست درك مطلب بخواند Eصدا و بدون اداي  بی است، با سرعت ولی
  . Eرا ادا کند ولی بدون اداي  Eهاي فارسی لغات  یعنی دانه دانه معادل

 Pرا دارد و ممکن است  Eکه فقط اداي صوتی  زمانیخواهید دید که حتی از        
  . بخواندتر  تواند سریع می محسوسی هم  نداشته باشد،

 Eبه خودي  سریع و خود توجه این تبدیلتوان م می در این آزمایش  به خوبی       
تا سطح تسلط خاصی، به نسبتی که شخص، تسلط بیشتري به زبان . (شد Pبه 
EP شود تر می و کم آگاهانهتر  و نامحسوستر  کند، این تبدیل، سریع می پیدا .(  

نیست  ممکنروشن است که براي یک مادري انگلیسی چنین کاري  - -  -       
  ). فارسی مادري تان، امتحان کنیدتوانید در  می(
موردي ) درينـمـابعنوان ( کتابمورد نظر % 95 البته نکات فوق  براي آن - -       

از آن است تر  و محسوستر  ، مشخصPچون مساله زبان کاذب و حضور . ندارد
، بصورتهاي تر و مسلطتر  دریان باتجربهنـمـا. (که احتیاج به استدالل داشته باشد

 ).کنند می فرصت انواعی از ویرایش  آنی متن را هم پیدا مختلف
که . شود می دري فقط شکل ظاهري آوایی انگلیسی، تبدیل به زبان فارسینـمـادر  -

 .نوعی تولید فارسی است
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لغت کتاب در مرحله یادگیري، به عالمت  :  عیناً این کار انجام شده است -  -
بنابراین در هربار برخورد با  تبدیل شده است و Bookنوشتاري یا صوتی 

پس عمالً شکل لغت . شود می ، دوباره به لغت کتاب تبدیلBookشکل 
Book لغت ،Book 1.نیست بلکه لغت کتاب است  

، این کار شبیه )ویرایشی(هاي نمودار با کمی تفاوتهاي ساختی  و در مثال -  -       
به  "پنج کتاب "و  " من دارم یک کتاب"آن است که از قبل، دو عبارت فارسی 

 "  Five books"و  "I have a book"دو صورت لفظی 
وقت که بخواهیم آنها را بخوانیم و بفهمیم، این عبارات  و هر. تبدیل شده باشد

  !!تبدیل کنیم شان  را به صورتهاي اولیه
دانند به نسبتی که انگلیسی دان  می را Eدریانی که نـمـاو به عبارتی  - -       

بوجود آمده که در آن، کلیه  EPند برایشان از قبل دستگاهی از زبانِ هست
  . بالقوه به زبان فارسی تبدیل شده است Eجمالت و عبارات 

یا حتی همه زبان (فایو بووکس  -و  -توجه کنید که آي هو ا بووك [ - -       
 ی انجامکه در آنصورت تبدیل. باشند Pتوانستند جزئی از زبان  می هم) انگلیسی

  . شد نمی

                                                        
هاي انگلیسی با کل عبارت به صورت یک لغت برخورد  در بعضی عبارتتر و   در نـمـادریان مسلط 1

شود و نه اینکه تک تک لغات   یعنی کل عبارت با یک لغت و یا یک اصطالح حفظ می. شود  می
 "اش  که معادل  فارسی ?how are youیا  ?Are you rightمثال در عبارت . معادل داده شود

از دید فرضیه . اش حفظ و فیکس شده است دل فارسیشود؛ کل عبارت با معا  می "چطوري؟
. گردد  در اینجا خواص لغت به صورت نسبیتی مطرح می. داشتن "خواصی"لغت بودن یعنی 

یعنی یک جمله، یک پاراگراف و یا حتی یک کتاب، خواصی از لغت بودن را دارند و با آنها 
عف این خواص، با یکدیگر تفاوت و فقط درجه شدت و ض. توان همانند یک لغت برخورد کرد  می
توان با یک عبارت به صورت لغت برخورد کرد     براي توضیح بیشتر که چگونه می. کند  می

   .ها ضرب و جمع فهمرجوع کنید به پیوست 
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یک براي یعنی . افتد می و در یک یادگیري درست، عمالً چنین اتفاقی -  -  -       
  . دشو  نمی در این حالت تبدیلی انجام) دو زبانه مادرانه(دو زبانه 

تواند  می و احتماالً در روشهاي متون هم از راه دیگري در مرور زمان - - -       
 -ها و بصورتی ناقص و در انتهاي کارِ یادگیري  از مدتیعنی پس . اینگونه بشود

شود  و بعد بصورت کم  می شود و یاد گرفته می بعبارتی ابتدا زبان کاذب ساخته
یی از مادري ها هو احتماالً همیشه رگ. (شوند می و بیش اتفاقی، وارد آن زبان

  ).بخصوص در اجزاء ساده، باقی خواهد ماند
و (، عمالً این خروج از زبان کاذب 1کتابي ارائه شده در این ها در روش - - -       

 ].2شود می تسریع)  پس ورود به زبان
در کار نیست و این زبان و لغات اي  ها مشخص است که زبان انگلیسی با این مثال -

E ها زبان مادریشان را که کمی هم در آن  و آن. دریان وجود نداردنـمـا، براي
  . خوانند می تغییر بوجود آمده،

با ( .ندارد E، هیچ ارتباطی به زبان EPزبان شود که  می هم تاکید باز - -       
است  E، فقط ظاهرش EPزبان ). دشو  نمی تماسی گرفتهترین  کوچک Eزبان 

است که ظاهري اي  زبان فارسی. و عمالً فقط عالمتی است براي زبان فارسی
  . متفاوت دارد

ودار، زبان کاذب دقیقاً از اولین نقطه تماس با ظاهر وجودي با توجه به نم -       
  . گردد می شود و راهش از زبان جدا می زبان شروع

یی عینی ها  نوشتهزبان اوالً شناختی است و  بیش از آنکه اصوات یا ( - - - -       
  .3)باشد، شناختی در ذهن و از ذهن است

                                                        
  .توانید به پیوست اف مراجعه نمایید با این روشها، می اي و حدودي   زمینه براي آشنایی 1
هدف اصلی کتاب در . اند دانند، در حقیقت زبانی کاذب را یاد گرفته  می میاکثر کسانی که زبان دو 2

وهله اول نشان دادن این زبان کاذب و سعی در برداشتن این مانع براي یادگیري مادرانه زبان 
 .دوم است

  .مراجعه نماییدزبان از دید متون و فرضیه براي روشن شدن این نکته به پیوست  3
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را بداند و با آن زبان تماس و  Eسه لغت تواند که فقط دو،  می پس یک نفر -       
دري با دانستن هزاران لغت هم، نـمـاو بالعکس یک . برخورد داشته باشد

بر روي  درپوشچون معادلهاي مادري مثل  . ندارد Eتماسی با ترین  کوچک
یک از لغات نمودار، عمالً وجود  و بعبارتی هیچ. اند لغاتش قرار گرفتهدانه دانه 

 .ندارند
هایی  ولی تفاوت )بدون توجه به ظاهر(ن فارسی است ، اگرچه همان زباEPان زب -

توان گفت که بطور عادي در  می مثال در همین مثال،. هم با فارسی معمول دارد
من  ":  داریماي  ه، چنین جمل"من دارم یک کتاب "زبان فارسی بجاي جمله  

  ." کتابی دارم
غتی و ساختی، اضافه بر فارسی معمولی وجود ل ،در زبان کاذب، معلوماتی( -       

دري صرف این یادگیري که ارتباطی نـمـاو حدود زیادي از انرژي . کند می پیدا
 به یادگیري مادرانهE ،معلومات . شود می نداردEPمخصوص خودش است ، .

  ). و نه معلوماتی در زبان طبیعی. معلوماتی در جهت تبدیل بین دو زبان است
ي تر تر و اصلی سعی خواهد شد که مشخصات مهم کتابدر مابقی این  - -  - -       

فرضیه متون را اوالً چون شناخت بیشتر این زبان، . ارائه شود EPاز زبان 
  .کند تر می مشخص

 -عمده بینش متون از زبان، بر اساس این زبان و مسائل عملی مرتبط با آن (        
و به همین دلیل . طی زمان شکل گرفته استدر  -ترجمه، یادگیري زبان و غیرو

چون زبان کاذب را . هم هست که متون توجه و تاٌکیدي بر زبان کاذب ندارند
  ). بینند و بالعکس می مثل زبان

مشکل یادگیري زبان دوم، نفسِ وجود همین زبان ترین  چون مهمدوماً و  ---       
و پس، توانایی در پیدا کاذب است، تسلط به  آن منجر به کشف خصوصیات آن 

و این دقیقاً روندي بوده که نویسنده . شود می هایی در حذف آن  کردن روش
تواند از ابتداي شروع یادگیري  می حذف زبان کاذب، هم - -. دنبال کرده است
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ي را دارا تر زبان دوم مورد نظر باشد و هم در کسانی که زبان کاذب پیشرفته
   -).ر آنهاستب کتابکه تمرکز این (هستند 

شناخت آگاهانه زبان کاذب، حداقل این فایده را خواهد داشت سوماً و  -  - -       
که اگر به هر دلیل نتوان زبان را یاد گرفت در روشهاي فعلی آگاهانه بدانیم که 

و بر این اساس عمل شود تا ). و نه زبان(با یادگیري زبان کاذب روبرو هستیم 
دریان در عین حال که نـمـا. (گرددتر  و پربازدهتر  یادگیري زبان کاذب سهل

 ).ند و با آن سروکار دارندگیر  می نیت یادگیري زبان را دارند زبان کاذب را یاد
 

 زبان یادگیري زبان کاذب  و یادگیري
 بیش از آنکه بخواهیم مسائل یادگیري زبان را طرح کنیم، کتابدر این  - 

چون با نبود زبان . دگیریش را نشان بدهیمخواهیم مسائل زبان کاذب و یا می
و نوع روش یادگیري . کاذب، یادگیري زبان بصورت طبیعی وجود خواهد داشت

  . چندان مهم نخواهد بود
، یادگرفتن و نگرفتن مطرح نیست بلکه )زبان طبیعی(از دید فرضیه، در زبان  -       

  ). انع از این کار استزبان کاذب م. (بحث ایجاد شدن و نشدن زبان وجود دارد
بوجود (شده است  گیري شکلزبان همانطور که بصورت طبیعی ساخته و [ -  -       

، در شخص هم کامالً )ماه و انسان و غیرو -اي  مثل هرچیز طبیعی -آمده 
 ر ویادگیري، با تصو(در کار نیست اي  و پس یادگیري. شود می طبیعی ایجاد

 ]. 1)نظر دارند ذهنیتی که متون از یادگیري در
                                                        

به طور . ایم دن زبان را در پیوست زبان از دید متون و فرضیه شرح دادهمنظور از طبیعی بو 1
اي دارد و  زبان موجودي است خودساز، وظیفه : این است که ،خالصه منظور از طبیعی بودن

بقاي زبان منوط . زبان براي بقایش مجبور به رشد و تکامل است. دارد  در راه هدفش قدم بر می
یرند و از همین رو زبان براي بقایش که آن زبان را یاد بگ یرندگانی استبه وجود یادگ
این خصوصیات، تضمین کننده . کند    را تسهیل میاش  که یادگیري شوندگی  داردخصوصیاتی 

از دید . و البته این خصوصیات محتمال بسیار پنهان و مجهول  هستند .بقاي زبان هستند



 49  متن اصلی
 

 
 

و شرایط، کالً متفاوت . ي کامالً متفاوتی دارندها هیادگیري زبان و زبان کاذب، حوز -
 .است

دو مساله اصلی و مشخص در یادگیري زبان کاذب، یادگیري معنی و دستور زبان  -
و مثال یک انگلیسی . یک از آنها در یادگیري زبان وجود ندارد که هیچ. است
و احتیاجی هم به ) بدیهتاً(شود  می ، کتابBookه معنی داند ک نمی زبان

  1. دانستن این نوع معلومات ندارد
   ؟ پس این سوال وجود دارد که چرا باید دستور و یا معنی لغات را یاد گرفت -       
، این است که براي تبدیل و رسیدن به کتاباز دید  سوال این  جواب روشن -       

  مشخصا  معلوماتی که. است  نیاز  تصنعی  این معلومات، به مان زبان مادري
   .زبان کاذب احتیاج دارد

 ، به هر دلیل، در زبان دوم مادرانهEدري نـمـاتوجه کنید زمانی که  - -       
که به زحمت حفظ کرده اي  شود، دیگر احتیاجی به صدها رابطه معادلی می

                                                                                                                   
یات فعال شده و طبق قوانین خود زبان، فرضیه در اثر تماس با زبان طبیعی، این خصوص

  .شود  یادگیري در شخص ایجاد می
در این دیدگاه اوال یاد گرفتن و نگرفتن زبان مطرح نیست، بلکه ایجاد شدن یا نشدن زبان در   

و دوما تفکیکی، میان یادگیري و فراگیري که در متون زبانشناسی . یادگیرنده مطرح است
 . شود  اینجا مطرح نمیشود، در     بسیار ذکر می

اگر انگلیسی مادري داشته باشیم : اي را دارد که    در اینجا نویسنده قصد بیان چنین نکته ساده 1
اش حفظ کرده باشیم؛  را با معادل فارسی Bookالزم نیست که مثل یک انگلیسی زبان، لغت 

توانیم ذکر   براحتی نمی  -ها زبان دیگر و نیز در ده -در فارسی  مثال معنی ترادفی لغت آب را
برایمان دارد، یک انگلیسی زبان که فارسی   معناي خودش را کنیم ولی بهر حال لغت آب

 Waterاینکه او اول آب را با . مادري داشته باشد او هم باید مثل بقیه فارسی زبانان رفتار کند
و لغت را در کنار یک نکته است و اینکه همیشه به صورت حفظی این د ،دهی کرده باشد معنی

تواند   اي دیگر است که نشان دهنده مادري بودن فارسی براي او نمی مساله ،هم داشته باشد
  .تر خواهد شد در ادامه کتاب این نکته روشن. باشد
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رابطه زبان مادري  -و کتاب  Bookو بعبارتی رابطه بین . است، نخواهد داشت
و این دیکشنري مغزي، استفاده موقت . و زبان دوم به دانش زبانی ارتباطی ندارد

گوید، اوالً تاکید بر  می کتابکه این اي  هو بعبارتی حداقل نکت. داشته است
نشان دادن این دیکشنري و دوماً عدم احتیاج به آن و یا الاقل موقت بودن آن 

مانع ) کتاب »- بووك(تر آن است که داشتن این رابطه  کته مهمو البته ن. است
   1.است Bookبودنِ  "بووك "اصلی 

و عمالً منظور متون و دید و ذهنیت عام از یادگیري زبان دوم فقط توانایی  -       
ي ها بحث هبدون استثنا، عمد(این تبدیل است ) کماً و کیفاً(هرچه بهتر 

 نده در این حوزه خوانده است شامل این حکمیادگیري زبان دوم که نویس
  ).شوند می

و البته همانطور که بعداً خواهد آمد این مساله هیچ موضوعیت مشترك و  - -       
  . سنخیتی با یادگیري زبان ندارد

دریان، نـمـاو عمالً  .یادگیري زبان کاذب، یادگیري توانایی ترجمه است -       
  . اند  یک ماشین ترجمه انسانی

 وتر  و پنهانتر  و با کیفیتتر  فقط مترجم معادلی سریع ،یک زباندان خوب -       
  . استتر  عیب بی

 -واژگان معادلی (هم از جهت افزایش حجم انباره این لغت نامه مغزي  - -       
  ؛ )EPتبدیلی 

                                                        
ولی در . مادري باشد، زندگی مستقلی براي خودش خواهد داشت ،Bookاز دید فرضیه اگر لغت  1

 Bookاش چسبیده است و همین مانع از زنده بودن  ارسیبه معادل ف Book ،زبان کاذب
اش  ، آنرا توسط معادل مادريBookیک نمادري در همان لحظه اول تماس با ظاهر . شود  می

زیست  به صورت طبیعی به زندگی خودش ادامه داده و  Bookگذارد   کند و نمی  می خفته/  خفه
  .اش را داشته باشد زبانی
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ه ک. و هم از جهت نوعی مهارت  نهادي شده در بکارگیري دستور زبان - -       
 "پنج کتاب"، "ها پنج کتاب"، بجاي Five booksمثال حاصل کارش در 

  . است
کردنِ آن، تر  ، در ویرایش این تبدیل و هرچه فارسیتر دري مسلطنـمـا[ - - -       

 تري تخصصی کتاببراي ذکر جزئیات، به (است تر  با استعدادتر و پرتجربه
  ).احتیاج است

 همان ویرایشی است که مترجمین خوب انجام این ویرایش عمالً از نوع       
شان  را به مادري Eیعنی به نسبت تجربه شان، کم و بیش ابتدا جمله . دهند می

  . ندآور  می کنند  و بعد در زبان مادري یک جمله مناسب بوجود می تبدیل
  :  تواند داشته باشد می توجه کنید که ترجمه هم دو نوع کلی - -       
. از آن درك، در زبان مقصداي  هك مادرانه از زبان مبدأ و تولید جداگاندر -1       

 "الف"اگر در مادري بخواهیم مثال بزنیم، مثل آن است که شعري را بصورت 
  . مستقیماً از فهم مان، تولید کنیم "ب"بفهمیم و معادل شعري آنرا بصورت 

خوب از این راه دوم  راه مرسوم ترجمه که همان تبدیل است و مترجمین -2       
بد به ترجمه نوع اول  ي متون از ترجمه خوب وها در بحث. (کنند می استفاده

 ) ].دشو  نمی اي هاشار

ترین  تر اینکه، اصلی ، نه تنها الزم نیست بلکه مهمها این یادگیري ،کتاباز دید این  -
وم، همین عامل مادرانه نشدنِ زبان دوم و بعبارتی عدم وجود و یادگیري زبان د

  . و معنی معادلی است) …ها و ساخت(یادگیري و دانستن  و استفاده از دستور 
، حدوداً این است که عملکرد این کتابي ناشی از این ها و کارِ اصلی روش -       

چون بعد از . یی شودها اثر کند و از ابتدا مانع از چنین یادگیري بی را ها یادگیري
 .قاعدتاً مشکلی هم  وجود نخواهد داشت و. شویم می وماین مرحله، وارد زبان  د

   ؟ ولی چرا این توهم یادگیري و خواندن زبان، وجود دارد -
خوانند و با آن در  می کنند که زبان دوم را می چرا خوانندگان زبان دوم خیال -

  تماسند؟
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اران صفحه، از آن، چرا این نکته در هزتر  و جالب ؟ چرا این مشکل وجود دارد -       
   ؟ دشو  نمی که در مورد یادگیري زبان انجام شده است، مطرحاي  کار تحقیقی

در نمودار، مشخص شد که زبان انگلیسی در همان اولین لحظه تماس، در  -  -       
ولی از آنجا که دید متون از زبان، . سطح تک تک لغات محو شده است

ط زبانی است، مشکل تفاوت زبان و ها ارتبانکارکردهاي ظاهري زبان و در رأس آ
  1. دشو  نمی زبان کاذب دیده

توانایی فهمیدن و صحبت کردن با یک زبان و برقراري ارتباط، هرچند کامل  -       
ها  توجه کنید، بالفرض که پس از سال. نقص، دلیلِ داشتن آن زبان نیست بی و

دري از مـانـصرف استعداد، اگر چه ظاهراً معلومات زبان یک  تالش و
، چون با آن )که بالقوه ممکن است(مادریان آن زبان هم باالتر برود ترین  مسلط

و همه تالش در جهت ساختن و . ندارد، یادگیري زبانی هم ندارد زبان سروکار
  . یادگیري زبان کاذب بوده است

 .کنند جز اینگونه نکات می در متون یادگیري زبان در مورد همه چیز صحبت -       
و در حالیکه زبان دومی وجود ندارد و در کار نیست چگونه از مسائلی مثل  

 - ها  دستور و ساخت -یادگیري تلفظ   -شرایط فرهنگی و روانی  -انگیزش 
توان نتیجه  می کنند؟ پس به سادگی می ، بحث…انواع وسایل کمک آموزشی و
ي یادگیري ، برا)و روشها ها راه حل -مشکالت (گرفت که همه این مسائل 

وقتی زبانی وجود نداشته باشد، . است و نه زبان دوم EPهمان تبدیل و زبان 
  . داشت توان  نمی بحثی هم، مثل یادگیري تلفظ

                                                        
از دید  ،، وظیفه اصلی زبانه استست زبان از دید فرضیه و متون ذکر شدهمانطور که در پیو 1

این  ،در حالیکه از دید فرضیه. توانایی برقراري ارتباط با دیگران و تفاهم اجتماعی است متون
ها اوال در  و وظیفه اصلی زبان، بیان فهم .امر یکی از وظایف فرعی و درجه دو زبان است

اگر به مانند متون توجه اصلی به برقراري ارتباط با  . یا دیگر چیزهاارتباط با خود است و ثان
چرا که . شود  بین زبان طبیعی و زبان کاذب مشکل می  دیگران متمرکز باشد، آنگاه دیدن تفاوت

  .توانند از عهده تفاهم اجتماعی برآیند  هم زبان کاذب و هم زبان طبیعی به نوعی می
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از هر بحث دیگري در یادگیري تر  پس بحث از زبان کاذب، باید بسیار اولیه -       
  . زبان دوم، مورد نظر باشد

مثل سعی در فکر کردن به زبان دوم و نیز عدم  باید توجه کرد که نکاتی -       
است و در  کتاباستفاده از مادري در یادگیري، که ظاهراً نزدیک به نکات این 

و نیز در  -شود، جدا از اینکه بسیار مبهم و فاقد معنا است  می متون مطرح
و . شود، چندان ارتباطی به بحث زبان کاذب ندارد می حوزه تولید زبانی مطرح

ي ها و روش ها تی است با دید و برداشتی کامالً متفاوت که دستورالعملنکا
  . اجرایی ناشی از آنها فاقد تبیین موضوعی است

        

   زبان شوندگی یادگیريخصوصیات  
 .) این خاصیت زبان است -زبان قابل یادگرفتن است (        
 
و نه  -کالً چیز دیگري ) يدرنـمـا(همانطور که گفته شد، یادگیرندگانِ زبان دوم  -

کند که این سوء تفاهم را نشان  می سعی کتاب. ندگیر  می یاد - زبان دوم را
  . بدهد

توان اسمش را زبان فارسی انگلیسی  می گوییم که این چیز دیگر که  نمی ما -  -       
 و بلکه فقط نشان داده. گذاشت خوب است یا بد) کاذب یا هر اسم دیگري(

  . و پس یادگیري زبان هم نیست. بان نیستشود که ز می
شود،  می پس نکاتی که در مورد سهل و مشکلی زبان دوم گفته و تصور -       

است و نه ) ترجمه معادلی(و فقط مربوط به یادگیري آن چیز دیگر . مهمل است
  . یادگیري زبان

ادگیري زبان و آزمایشی بر روي یادگیري زبان نشده، پس یاي  هو چون تجرب -       
  . تواند هم بسیار مشکل باشد می تواند بسیار آسان باشد، می دوم بزرگساالن

) زبان طبیعی(زبان توان گفت که یادگیري  می ولی از دید فرضیه منطقاً - -       
  ). تر از یادگیري زبان در کودکی نظراً بسیار آسان( باید بسیار آسان باشد
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 ).دهد می کم و بیش، چنین چیزي را نشان تجربیات نویسنده هم( -       
قاعدتاً باید وجود  شوندگی يتوجه کنید که در زبان طبیعی، خصوصیات یادگیر -

  . ست ادامه دار باشدتوان  نمی واال زبان ،داشته باشد
 يو بعبارتی در تکامل طبیعی زبان به نسبت پیچیده شدن، قدرت یادگیر -       

ودات، خاصیت جهمانطور که درمو -باشد ههم باید وجود داشت شوندگی
 ها هم ممکن و اگر اینطور نبود، تداوم نسل(زایندگی بدیهتاً وجود دارد 

  ). شد نمی
 همانطور که طبیعت براي بوجود آوردن یک گیاه، صدها دانه را به هدر -       

دهد، در زبان آموزي هم، کودك بسیار بیشتر از آنچه که الزم است در  می
پس از این جهت در یادگیري . (ي زبانی و یادگیري زبان قرار داردها هدادمعرض 

بینانه احتمال داد که یادگیري در  توان خوش می ، حتی)تنظیم شده( علمی
  ). از یادگیري طبیعی کودك انجام پذیردتر  و سریعتر  بزرگساالن، بسیار سهل

؛ 1بینند می ست ساز انسانقراردادي و د ، منطقی ،متون، زبان را عقالنی[ -       
درحالیکه زبان ساخته طبیعت است، همانطور که خود انسان هم بدیهتاً 

  . 2)نیستاي  هو تافته جدابافت(موجودي است طبیعی 

                                                        
همچنین براي مطالعه . زبان از دید متون و فرضیهد به پیوست براي توضیح بیشتر رجوع کنی 1

 .مراجعه نمایید ها، زبان چیزها   زبان فهمبه کتاب  تر تخصصی
این نکته توضیح بیشتري داده  زبان از دید متون و فرضیه پیوستنیز  و 48صفحه  1در پاورقی  2

انسان موجودي است طبیعی،  : ودن زبان این است کهیکی از دالیل ساده طبیعی ب. شده است
دوما دست ساز انسان و پس اگر به فرض هم زبان ساخته انسان باشد، اوال زبان طبیعی است، 

یعنی وقتی در حال رانندگی  –مثال ماشین اختراع انسان است، اما ماشین در حین عمل . است
زبان زنده . دهد  کار خودش را انجام میقوانین و عملش دیگر دست ما نیست، ماشین  –هستیم 

زبان مهم  که همانطور که در پیوست   با این تفاوت ،اینگونه است  از جهتی ،و در حال عمل هم
  .گفتیم چون زبان شناختی است ما همیشه با زبان زنده سروکار داریم از دید متون و فرضیه،
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در . (قاعدتاً طبیعت، تسهیالت یادگیري را در درون زبان قرار داده است و       
د چون شو  نمی یريمتون یادگیري، از این جهت کاري بر روي مسائل یادگ

صادق اي  ر هر نوع یادگیريو این نکته د -بینند  نمی یادگیري را دو طرفه
 . ) ]است

وجود دارد که با توجه اي  هي درست و غلط در زبان نکات  آمادها در حوزه بحث  -
از خصوصیات طبیعی  کتابتوان تا حدودي به منظور  می )بعنوان مثال(ها  به آن

و زبان  1)باسوادان(مالًً نوعی تضاد و ناهماهنگی بین متون که ع. زبان پی برد
  . طبیعی است

شود، اگر احتمال ندهیم  می زبان فارسی حذف کهن از پسوند یکمثال وقتی        
دشمن خارجی عامل حذف آن بوده، باید اینطور نتیجه  مثال یککه مثال 

بان، آنرا از خود وجود داشته که ز) هرچند مجهول(بگیریم که حتماً دالیلی 
و این درحالی است که باسوادان ). و پس نباید از آن استفاده کرد(رانده است 

  .و البته این تالش، ضد زبان است. ، با اصرار سعی در احیاي آن دارند)متون(
احتماال پسوندهاي کهن زبان , ي کالن و مهم  و همچون یک نمونه ( --       

 ضد –شدید و عمیق  ؛ اند از دور خارج گردیده اي که در فارسی امروزي فارسی
هستند و مهم نیست که در تاریخی کهن عضوي اصیل و کلیدي از  -فارسی

و بهرحال بدیهی است؟ که شخص زبان . اکوسیستم زبان فارسی بوده باشند
دورخارج نمودن ِ یک وند  حتما دالیل محکمی داشته در از ،طبیعی فارسی

خرسگی ِ  اي خوب خالهه و پس اصرار و تالش. دشپربسامد و مهم زمانه خو
در احیاء و بازآوري چنین وندهایی قاعدتا در  ما دوستان  متعصب امروزي فارسی

                                                        
که فارغ از روند طبیعی زبان در بین  منظور از متون باسوادي، کلیت افراد و نهادهایی است 1

هایی به زعم خودشان  لغت ،کنند  زبانگران و همچنین زبانی که در حال عمل است، سعی می
  .میل کنندحتر وضع کرده و به زبان ت تر و فارسی درست
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را بر اعماق پیکره و  اي نادانسته/ صدمات ناخواسته, جهاتی عمیق و پنهان
   . )قاعدتا و پنهان و قوي-سازد  می هاي فارسی وارد ریشه

و (دهد  می در همین حوزه، اشتباهاتی است که زبان طبیعی انجاممثال دیگر  -       
ي  نهانوشتار ناسوادمثال بدالیل روشن، در ). است سوادي مورد ایراد متونِ

و این اشتباهات با . "درب اطاق":  شود می نوشته، "اتاق رِد"بجاي  فارسی
عی نو -  )نویسی طبیعی از طرف فارسی( شود می پیگیري و قدرت هم انجام

  .و ناسوادانه تصمیم گیري جمعی
 }درب{را  "در"به این دلیل , و بسادگیو طبیعت زبان، مثال احتماالً         

 و مشخص مهمي  د و این مسالهرا درنظر دار …ایل آوایی و مس  نویسد که می
کار  و البته این -دینیا تداخل بوجود  "در " که در تقابل با حرف اضافه و مهم 

دانان فارسی است و نه  ي عمل ناخودآگاه جمعی زبان عی و در حوزهکامال طبی
  *1. )شناسان سوادي مثال ادبا یا زبان

وجود  یمجهول/ایکسهاي  شوندگی نیز احتماال مثال در مسایل یادگیري --       
هاي تصنعی و  دارد که ضرورت زبان طبیعی است و البته در دستکاري

 …دشو  نمی چون دیده – گردد  نمی عتا رعایتطبیفرهنگستانی در  حوزه زبان 
از  تر و دور تر و مبهم و الاقل ملموس نیست و نیاز به توضیحات بسیار عمیق

  . )غیره» -غیرو:  و مثال( اي دارد دسترس چنین نوشته
عکس و در تضاد با دیدهاي  به ؛ در دید این فرضیه:  تاکید مشخص و مهم  --       

تر و  ؛ حتی اینگونه مسایل زبان نیز؛ بسیار عمیق عاممتعارف متون رسمی و 

                                                        
و عمال ( نویسنده هیچ تعصب و نظر خاصی در این جهات ندارد::  تاکید:  )1389( اربابی- ب *»» -- ١

اي از سواد اشخاص را چنین  که عمده- مان اینگونه تاکیدات در جو ارعابی باسوادي فارسی
دیگر آنکه ي  نکته . )فایده است و بی …بر و  ؛ بسیار هزینه … -سازند  سوادهایی مشخص می

و مثالهایی :  اند ؛ و پس بسیاري از مسایل متفاوت شده گذرد  ها از تاریخ نوشتن کتاب می سال
  ،در زبان زنده/ اند که دیگر اکنون چنان تحمیل و جاي گرفته} در / درب…غیرو/ غیرو  {مثل ِ

  .هاي مناسب را بیابد کارآیی مثالی ندارند؟ و خود خواننده بایستی مثال
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و   . …دور از دانش ما هستند که بتوان نظر مشخصی داشت و  -تر مجهول
در متون  }شوندگی خودیادگیري{ مشخصا توجه کنید که مثال همین مساله

ها و  کاري ریزه) بررسی( وارسی چه برسد به ؛ اند حتی طرح نیز نشده
  . هاي مساله شکافتن

 یادگیريباید توجه کرد که حتی در طراحی و ساختن یک وسیله هم  -       
. شوندگی آن در موفقیت و مثال بقاي تجاري آن، یک فاکتور اصلی است

که اگرچه هم آگاهانه در نظر سازنده نباشد، خودبخود و بصورتهایی اي  هنکت(
جدید هم، این  پس مثال در یک لغت.  1)شود می غیر مستقیم، بدیهتاً رعایت

هم گسترده است از نکات ضروري است و  نکته و مسائل مرتبط با آن که بسیار
  . ي باسوادانه وجود نداردها معموال هم در لغت سازي

و قدرت یاددهندگی ) درجه کار آیی(جدا از اینکه بدالیلی، امکانات بیانی  -         
ددهندگی یک زبان در نسبیت زان توانایی یامی ، خوداند در زبان عمالً یک نکته

 .زنده بودن آن عامل مهمی است
ولی به هرحال، خواص یادگیرنده شوندگی طبیعی زبان فقط بشرطی وجود دارد  -

  . که در موقعیت یادگیري زبان باشیم و نه یادگیري زبان کاذب
گوید که کودك از این  می فقط همین نکته را کتاببه بیان دیگر، این  -       

کند ولی در  می ت بدلیل عدم استفاده از دانش متون، طبیعتاً استفادهتسهیال
و . شود که همان یادگیري دانشی است می بزرگساالن، چیزي مانع از اینکار

و البته در زبان . خواهند زبان کاذب را یاد بگیرند می بعبارتی دیگر، بزرگساالن
چون زبان  ،دشوندگی طبیعی زبان وجود ندار یادگیريکاذب، خصوصیات 

 .نیست
                                                        

هاي بسیار باالیی که یادگیري و استفاده از آن بسیار سخت است را در نظر  مثال ماشینی با قابلیت 1
   یادگیريبعد از مدتی نتواند خصوصیات  اش و در مسیر تکاملی شیناگر این ما. آورید

    ماند و از بازار حذف می  اش را تسهیل کند عمال از رقابت با سایر رقبایش باز می شوندگی
  .شود
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. نکات زیادي در این قسمت وجود دارد که در این مختصر فرصت طرح آنها نیست -
ولی کافی است که خواننده به این دلیل کلی اکتفا کند که در زبان، خصوصیات 

 ها بدیهتاً شوندگی قوي وجود دارد که بدلیل وجود زبان کاذب آن یادگیري
هم تنها هدفی که دارند،  کتابي ناشی از این ها روش. ند فعال باشندتوان  نمی

چون از آن . خارج کردن شخص از زبان کاذب و رساندن او به حوزه زبان، است
  ). کند می اینطور فرض کتاب(شود  می خودش یاد گرفته ،به بعد احتماالً زبان

کنند که  می در متون، بدون هیچ تبیین مدلل و روشنی تنها به این اکتفا -       
و یا مشکل یادگیري بزرگساالن را به . نباید از زبان مادري استفاده کرد

درحالیکه حداقل این نکته مطرح  است . کنند می تفاوتهاي فیزیولوژیک ارجاع
و بعبارتی بغیر از شخص زبان آموز، موضوع مورد . که یادگیري، دو سو دارد

  ). دوم قرار داردبر این سوي  کتابکه تمرکز این . (یادگیري هم وجود دارد
مشکل هوشی داشته ) سخت افزاري(همانطور که اگر کسی از جهت مغزي  -       

مشکل خواهد شد، به همان ترتیب اگر موضوع یادگیري اش  باشد، زبان آموزي
 هم مشکل داشته باشد و مناسب یادگیري نباشد، در یادگیري، مشکل ایجاد

انا با امکانات و خصوصیات موضوع یادگیري باید هماهنگ و خو. شود می
  . یادگیرنده باشد

هم وجود نخواهد اي  و هریک از این دو سو که درست نباشد، یادگیري -       
و دلیلی  ،براي یادگیري انسان - زبان براي انسان ساخته شده است . داشت

 ).البته اگر و فقط اگر، زبان بخوانیم و نه چیز دیگري(ندارد که یاد گرفته نشود 
. چیزهاي کامالً متفاوتی هستند ،بطور خالصه، یادگیري زبان و یادگیري ترجمه -

ند که هیچ ارتباطی با یادگیري گیر  می دریان چیزي را با زحمت یادنـمـایعنی 
جریان ضد یادگیري و ضد (شود  می زبان ندارد اال اینکه مانع از یادگیري زبان

  . دآور  یم و البته توهم یادگیري را هم  بوجود) زبان
 .از جهتی شبیه رنج و زحمتی که براي تقلب امتحانی کشیده شود -       
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  هاي زبان کاذب و زبان تفاوت 
 ممکن است دانش ما از چیستی و چگونگی عملکرد زبان و لغت، مجهول و -

. و از غیر لغت متفاوت است  لغت، به هرحال خواصی دارداشتباه باشد ولی  پر
د زبانی باشد و فقط توان  نمی است) EP(ت در عملکرد معادلی و تا زمانی که لغ

پس فاقد همه آن خواص ایکسِ . عالمتی است براي یک لغت در زبان مادري
  . لغت است)  مجهول(
و اگر هیچ چیزي هم از . است Yباشد، زبان کاذب  Xیعنی اگر زبان،  -       

وضعیت متفاوت مشخصات و خواص ایکس ندانیم، باز هم  مشخص است که 
شود که جسته  می البته در سطور بعد، سعی). و همین کافی است(است 

 .توضیح داده شود -به گمان و دید این فرضیه - گریخته مشخصاتی از زبان 
ولی بهرحال . مشکل پیدا نیستي صرفاً نظري وجود دارد، ها تا جایی که بحث -

که لغت، لغت نیست، این  حالتی که در. و در اینجا، لغت، خواصی دارد زبان
  . خواص هم نخواهند بود

شود، دیگر،  می و بعبارتی در زبان کاذب که لغت در اولین لحظه تبدیل -       
و خصوصیات لغت و زبان بعد از تبدیل، در . خواص زبانی وجود نخواهد داشت

  . کنند می زبان مادري امکان بروز پیدا
این معنی است که لغت باید از این خواص گیري لغت، اوالً به یادپس  -       

و صرف دانستن ظاهري لغت در وقتی که . لغت باید لغت باشد. برخوردار باشد
لغت این خواص را ندارد، دلیل بر وجود و به تعبیر این فرضیه ایجاد لغت در 

 به غیر لغت هم، لغت ،مشکل این هم هست که در متون. (شخص زباندار نیست
لغت، از یک اصطالح  ارتی بدالیل دانشی، براي لغت کاذب وو بعب. گویند می

  ). کنند می استفاده مشترك
کنیم که از طریق مقایسه  لغت طبیعی با  می ما در قسمتهاي بعدي سعی و -       

همراه با بعضی . (کاذب، بعضی از خواص حداقل و بدیهی لغت را نشان بدهیم
  ). نکات یادگیري
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    معنی  و  لغت
که لغت کاذب بکلی . است بدیهی لغت، داشتن معنی خاصیت نهادي وترین  مهم -

 .فاقد آن است
فهمند و به معنی  می دریان، معنی هر دو مثال رانـمـادر نمودار مشخص است که  -

  . اند  لغات به خوبی مسلط
  Iو   Bookمثل  اي  هشکی ندارند که حداقل، معنی لغات ساد دریاننـمـا -       

توانند سروکار داشته  می دانند و با این لغات می را ، have و  Fiveو  
  . باشند

درکی  بیشتر ناشی از آن است که در متون، توهم دانستن معنیولی این  -       
  . از اصطالح معنی وجود ندارد

در متون ویژه مسائل یادگیري زبان، توجه چندانی به مساله یادگیري لغت و  -       
مسائل ریز  حالی است که تمرکز بسیاري بر رويو این در. دشو  نمی معنی لغات

  . دستوري یا روانشناسی تدریس و از این قبیل وجود دارد
دیهی است که نباید طرح برسد که موضوع لغت آنقدر  می از طرفی بنظر - -       

و . روند نمی و از طرفی آنقدر مجهول و غیر قابل بحث، که به سراغ آن. شود
بته دلیل اصلی عدم طرح مسأله معنی در متون یادگیري زبان همانا دید اصلی ال

  . فرضیه متون از معنی  و لغت است
ها و فرضیات متنوع   توجیهاتی هم که از لغت و مساله معنی در مکتب( -       

و . متون وجود دارد، بسیار پیچیده، غیر قابل فهم، انتزاعی و تئوریک است
 - هرچند اشتباه  -عملی و تجربی اي  هر از آن است که استفادبهرحال بسیار دو
، هرچند هم که نکات تئوریک، کتابدرحالیکه در فرضیه این . بتوان از آنها نمود

پرت و اشتباه باشد، چون با مسائل عملی و تجربی ملموس سروکار دارد، حداقل 
  ). این امتیاز را دارد که قابل فهم و بررسی است
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ي ها اینجا مساله اصلی این است که در فرضیه متون، با وجود انبوه بحث در -       
معنایی ریز و درشت و بحث از انواع معنی، عمالً هیچ تعریف قابل فهمی از 

 . دشو  نمی معنی ارائه

 خیال گوید یا اینطور می با انباره واژگان غنی انگلیسی زبان لیسانس یکوقتی  -
   ؟ داند، منظورش چیست می سی راکند که معانی لغات انگلی می

تواند با متون مشکل و انگلیسی زبانان ارتباط  می داند و می وقتی معنی لغات را       
برقرار کند، آیا این توانایی، الزاماً دلیلی بر یاد گرفتن و دانستن زبان و معنی 

  ؟ لغات است
و بنابراین شکی در . ستدر دید متون، تمرکز اصلی بر کارکرد ارتباطی زبان ا -       

درحالیکه در این فرضیه، . مورد یادگیري شخص مثالی فوق الذکر وجود ندارد
. 1 است) یا معانی(مفاهیم  بیان و داشتنتمرکز اصلی در کارکرد زبان، 

پس، از دید این فرضیه ممکن است که شخصی فقط چند لغت انگلیسی را 
از طرفی یک مترجم درجه یک که در و . و زباندان باشد) بتواند بخواند(بداند 

  . برخوردي با زبان انگلیسی نداشته باشدترین  مکالمه هم قوي است، کوچک
 مشکل اصلی متون یادگیري زبان این است که کتاببه بیانی از دید این  -       

 .دانند با یادگیري چه چیزي سروکار دارند نمی
 

                                                        
همچنین براي مطالعه . زبان از دید متون و فرضیهبراي توضیح بیشتر مراجعه کنید به پیوست  1

  .مراجعه نمایید ،ها   همضرب فبیشتر به کتاب 
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 1"معنی"معانی 
  . کالً فاقد معنی است BooKدریان در نمودار، لغت ـمـاناز نظر فرضیه، درعملکرد  -

به چه  BooKشود و یا حتی اینکه  می ، کتابBooKاینکه بدانیم معنی         
ي معنایی آن ها هشود و مابازاي تصویري آن چیست و یا مشخص می چیز اطالق

  . ندارد BooKچه هست، ارتباطی به دانستن معنی 
   2.، کتاب نیستBooK، کتاب است، معنی BooKاگرچه معنی  -       
تضاد موجود در جمله باال ناشی از تضادي است که در اصطالح معنی  -  -       

 .وجود دارد
در این قسمت لفظ معنی مورد استفاده در متون را به سه قسمت اصلی کامالً  -

  : کنیم می متفاوت تقسیم
لغت است و یک مساله بدیهی  معنی اصلی، کارکرد اصلی:  معنی اصلی - 1       

  . است که لغت دارداي  معنی. است
و بنابراین  . کند می معنی اصلی، حسی است که در لغت مستقیماً عمل -       

یادگیري حسی، مثل یادگیري . یادگیري لغت به معنی یادگیري این حس است
  . شناسیم می هر حس دیگري که

ست که مورد نظر متون است  ولی بشرط ااي  معنی اصلی، همان معنی - -       
شود  می و براي نشان دادن آن، سعی. اینکه دو نوع معنی دیگر، مورد نظر نباشد

  . که دو نوع معنی دیگر تعریف شوند
عملکردي خاص از لغت است که در این عملکرد، لغت :  معنی تبدیلی - 2       

  . شود می گريتبدیل به چیز دیگري  مثل یک لغت دیگر یا هر حس دی

                                                        
دهد را به   سعی دارد نکاتی که کتاب ذیل این مبحث ارائه میدر آخر کتاب  معانی معنیپیوست  1

  .تر و با بیانی دیگر مطرح کند صورت خالصه
سعی شده  معانی معنیدر ادامه کتاب و همچنین پیوست . ترین جمله کتاب است  این جمله کلیدي 2

 .ین جمله توضیح داده شوداست منظور کتاب از ا
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و عملکردي . شود می است که براي لغت ذکراي  معنی:  معنی ترادفی -  3       
معنایی  -ولی معنی لغت نیست (زبانی نیست و بلکه فقط معنی لغت است 

خودش معنایی دارد که مترادف است با  -کنیم  می است که براي لغت ذکر
 ). معنی لغت

   :  تواند می پس لغتی مثل کتاب -
  )   معنی اصلی(داشته باشد اي  معنی -1       

  ). معنی تبدیلی(تواند به چیز دیگري مثل تصویر کتاب تبدیل شود  می -2       
 ).معنی ترادفی(اش  داشته باشد که مترادف باشد با معنیاي  تواند معنی می -3       

  . است ها لغت کاذب، فاقد هر سه این معنی -
و اینکه . همان مساله درپوش خواهد بود ی در این مورد هم،استدالل اصل -       

شود به چیز دیگري و فرصتی براي لغت بودن، ندارد تا از  می لغت کاذب تبدیل
 .این خواص لغت بهره مند باشد

ي ساده به هیچ شکل در ها و تاکید ضروري است که این تقسیم بندي این تذکر -
ي مرسوم ها ی اشتباه بشود با تقسیم بنديمتون وجود ندارد و بنابراین نبایست

، که )… -معنی ضمنی  -معنی کلی  - مثل هسته معنایی (متون از معنی 
  . کتابنامربوط و دور است از این  بسیار

و . در خود فرضیه هم به اینصورت وجود ندارد ها البته این تقسیم بندي[ -       
، وضع و جعل کتاباین فقط براي صورت بندي فرضیه متون اختصاصا براي 

 ].1اند شده
حتما الزم است که این معانی متعدد لفظ معنی با این اصطالحات  کتاببراي این  -

  . جدید، نام گذاري و تفکیک شوند

                                                        
وضعیت  ،ها ضرب فهمدر کتاب  هاي بعد بخصوص هاي سال ها و کتاب این تقسیم بندي در نوشته 1

مضامین اصلی این کتاب، همچنان به قوت  البته . یافته است  يتر   ساده/ تر و پایدارتر مشخص
 .خود باقی است
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و براي . شناسند می چون متون، هر سه نوع معنی را حدوداً بعنوان معنی -       
باشد، از لفظ مشترك معنی همه آنها بدون اینکه تفکیکی آگاهانه وجود داشته 

  . شود می استفاده
این سه نوع معنی، در عین حال که استفاده بحثی مشترکی دارند، از مقوالت  -       

  . شود می و این مساله باعث تخلیط عمیقی. کامالً متفاوتی هستند
شبیه به اینکه در جایی که صحبت از زشتی و زیبایی باشد، براي این دو  -  -       
  . غت متضاد از یک لغت و لفظ استفاده شودل
ضادهاي این عدم تفکیک بین سه نوع معنی در متون ناشی از مشکالت و ت[ -       

. و ریشه در دید متون از زبان و لغت و معنی دارد بنیانی در فرضیه متون است
و بنابراین ). و نیز کمکی است در جهت پوشاندن و پنهان نمودن این تضادها(

اري از نکات فرضیه در مورد زبان و زبان کاذب با ذکر خصوصیاتی که از این بسی
  . شود، روشن خواهد شد می معانی

ولی اند  بایستی توجه نمود که اگرچه، لغات کاذب فاقد هر سه نوع معنی - -       
از معنی، باعث این شده است که در مسائل یادگیري شان  تخلیط متون و دید

نکته ساده و بدیهی لغت نبودن و معنی نداشتن لغات کاذب  زبان اهمیتی به
  ]. داده نشود

ي دارد تر و مشخصتر  در قسمت بعدي، ابتدا معنی تبدیلی که بحث ساده -       
تر  از معنی اصلی هم روشن کتابطریق منظور  و به این. شود می مطرح

  . گردد می
ینکه خودشان نوعی معنی دهیم که لغات کاذب ضمن ا می نیز نشان و -       

و خواص ناشی از (، فاقد این عملکرد تبدیلی معمول در لغات زبان اند تبدیلی
  . ، هستند)آن

و در قسمتهاي بعدي هم، معنی ترادفی و روابط آن با دو معنی دیگر، مورد  -       
 .بحث قرار خواهد گرفت
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  )معنی تبدیلی و معنی اصلی(معنی تبدیلی 
کاري ) زبانگر(و این حس در ما . است، پس اوالً یک حس استلغت، یک صوت  -

 1. دهد می انجام

  .تواند باشد می این کارکرد به دو نوع کامالً متفاوت -
معنی اصلی لغت که عملکرد مستقیم و بدون تبدیل خود همان :  معنی اصلی - 1 

 .کارکرد اصلی لغت در زبان. حس است
 
 
 
 
 
رد تبدیلی لغت، که در این کارکرد، حس لغت به حس عملک:  معنی تبدیلی -2     

، در این حس دوم )معنی اصلی(و بنابراین عملکرد مستقیم . رسد می دیگري
  . وجود خواهد داشت

  
  
  
ولی در معنی تبدیلی، ). یک چیزند(اند  در معنی اصلی، معنی و لغت، روي هم -

 .معنی، روي مابازا است
که در قسمتهاي بعد، توضیح  . (ه لغات دارندرا  هم) معنی اصلی(حالت اول  -

ولی کارکرد تبدیلی هم در زبان وجود دارد و از ). بیشتري داده خواهد شد
  .اهمیت بسیاري در تفکر، یادگیري زبان و غیرو برخوردار است

                                                        
مراجعه  معانی معنیو نیز پیوست  رضیهزبان از دید متون و فبراي توضیح بیشتر به پیوست  1

 .مراجعه نمایید ها ضرب فهمکتاب  انتهاي توانید به  تر می همچنین براي مطالعه تخصصی. نمایید

  

 لغت کتاب    ---«معنی لغوي کتاب        

 لغت کتاب    --«تصویر کتاب      --«معنی تصویري کتاب   
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خواهیم بگوییم که لغات زبان کاذب بکلی فاقد این  می و در این قسمت -       
ضمن اینکه خودشان هم فقط . منتج از آن هستند عملکرد تبدیلی و خواص

 .نوعی خاص از همین معنی تبدیلی هستند
.  شود، خواص مابازایی و تداعی است می دو نوع عملکرد تبدیلی که در اینجا بررسی -

یا  رسیدن لغت کتاب به تصویري از کتاب و یا تصویري ازکتابخانه و معلم  و(
  ). دیگريلغت کتابخانه و هر تصویر و لغت 

ماهیتاً یک چیز  این دوولی از آنجا که . شود  نمی عرفاً تداعی، معنی نامیده( -       
و  -با توجه به اینکه  لغت کاذب، فاقد این نوع  عملکرد هم هست  و -هستند 

از مابازا است، هردو را در همین تر  و مهمتر  نیز عملکرد تداعی بسیار وسیع
  ). یمده مورد بحث قرار می قسمت

        

  لغت  و  مابازا 
  .تواند مابازاء تصویر شیء کتاب شود و تصویر کتاب را به ذهن بیاورد می لغت کتاب -

تبدیل حس صوتی به  - رسیم  می با لغت کتاب، به تصویري از یک کتاب - -       
  . حس تصویري

ت که آگاهانه توجه کنید منظور از عملکرد تبدیلی مابازایی وقتی نیس -  - -       
این  -کنیم  می دهیم و ذکر می تصویر را بعنوان بیانی از معنی کتاب نشان

در  -حالت که بسیار متفاوت است در قسمت معنی ترادفی بحث خواهد شد 
چه از طریق شنیدن بیرونی (اختیار با لفظ کتاب  بی عملکرد تبدیلی، کم و بیش

 ،  به تصویري از کتاب)کلش به هر - و چه از طریق تفکر و به ذهن آمدن 
این عملکرد بیشتر شبیه به . افتد می رسیم و یا نگاهمان به کتاب و تصویرش می

  .یک تبدیل مکانیکی  و غیر ارادي است و نه عملکردي آگاهانه و ارادي
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د توان  نمی و نیز روشن است که درمعنی اصلی کتاب، عملکرد تبدیلی - -  - -       
 دود توان  نمی چیز لحظه یک یکبه این دلیل که در  حداقل(وجود پیدا کند 

 ).1چیز باشد و دو کار انجام دهد
توان با دیدن کتاب به لغت کتاب رسید  می و از طرفی در فرآیندي معکوس، -

  ).تبدیل یک حس تصویري به یک حس صوتی(
 تصویر کتاب  - - -««لغت کتاب          

 ذکري از آن ،است، متونتر  زبان معمولبا وجود اینکه این حالت معکوس، در  -
  ).تر  توجهی ندارند به این حالت اصلی( ندارند

و نه . (کنند می عمدتاً این تصاویر و چیزها هستند که لغات را متبادر ذهن -       
  .آید می مثال با دیدن صندلی، لغت صندلی به ذهن). بالعکس

و عمالً رابطه دال و . آید می ذهن با دیدن اشیا، اسم و لغت آنها به - - -       
تصویر صندلی، مصداق لغت صندلی . در مساله مابازا داریم اي هدو طرف مدلولیِ

  .و بالعکس، لغت صندلی، مصداق تصویر و یا خود صندلی است. است
  
  
  
  
  
ند، این کن می که متون، رابطه لغت و مابازایش را یکطرفه بیاناي  علت اصلی - -

 لغات را فاقد معنی اصلی مورد نظر ما محسوب بدیهتاً، است که عمالً و
                                                        

لغت فعال است بدیهتا عملکرد تبدیلی لغت  –معنی اصلی  –منظور این است که وقتی عملکرد اصلی  1
و آن فهم حاصل یکی از  .از لغت داریمفقط یک فهم  ،غیر فعال است، چراکه در لحظه فهمی

یعنی داشتن دو فهم  ،هر دو عملکرد فعال بودن. تواند باشد  عملکردهاي اصلی یا تبدیلی می
در دولحظه متفاوت بودن، که این امر از منظر فرضیه و عقل  ،نآمتفاوت و بنابراین در یک آ

 .نشدنی است ،سلیم

  لغت کتاب    
 )حس صوتی(  

  تصویر کتاب
 )حس تصویري( 



 )1372-متن اصلی ( یادگیري زبان کاذب    68
 

 

و بلکه وجودي عالمت گونه . دانند نمی لغات را واقعی و مثل مابازایشان. کنند می
مجزاي از خودش دارد  و نماینده یک چیز دیگر است، اي  و قراردادي که معنی

  . ندگیر  می براي لغات در نظر
به سادگی  توان  نمی ه فاقد مابازا هستند و یا الاقلمتون، حتی در لغاتی ک( - -       

مابازایی برایشان در نظر گرفت، عمالً  با فرض نوعی معنی کلی و مابازاي فرضی 
جداي اي  معنی -شوند  می و بدون حامل، قائل بوجود تفکیک بین معنی و لغت

 ).معنی کلی -از لغت 
 اند و در استداللی موازي، نشاند می این فرضیه لغات را داراي واقعیتی زبانی[ -

 که واقعیت محسوب -دهد که در شناخت انسانی، هر خصوصیتی که چیزها  می
با  - منتهی در دنیاي شناختی و زبانی  ؛ دارند، لغات زبانی هم دارند -شوند می

و نه لغت  و ) زبان جاري(و البته در لحظه وجود مادي زبان  -منطق خودشان 
  . 1مورد نظر متون زبان، بصورت بالقوه

 شکل(دهد  می و از طرفی، نوعی زبان عمومی را هم براي چیزها نشان -  -       
و البته در این ). کند می نوعی لغت، معرفی تصویري یا خود صندلی را، بعنوان

و نه احتیاجی به اینگونه ) چون بسیار دور از متون است(توان  می ، نهکتاب
 ].دشو  نمی هم از آنهااي  فاده استداللیو بنابراین است. است ها بحث

توان بیان کرد براي اینکه مابازا معنی اصلی لغت  می دالیلی کهترین  یکی از ساده -
نیست و لغات مابازادار و مابازاندار، تفاوتی از جهت معنی اصلی ندارند، این است 

و نیز لغاتی . ولی معنی، دارند وجود دارند که مابازایی ندارند که بگوییم لغاتی
که برایمان مابازادار هستند، اگر مابازاي آنها را ندیده بودیم، باز هم برایمان 

  .).داشتند می -تر  اگرچه ناقص -اي  معنی
  ). مابازا داشتن و نداشتن، ارتباطی به معنی اصلی ندارد( - -       

                                                        
براي . شود  مطرح می ها ضرب فهمو ها، زبان چیزها  ان فهمزببه صورت گسترده در کتاب   این  نکته 1

 .مراجعه نمایید ،زبان از دید متون و فرضیهتوانید به پیوست   توضیح بیشتر می
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کم ). 1ناسیکروانش(است نسبی و سلیقگی اي  هاز طرفی مابازا داشتن، مسال -       
و بیش، همه قبول دارند که کتاب یا صندلی، مابازایی دارند ولی براي اکثریت 

 -دریا یا اقیانوس  -کتابخانه و اثاث :  مثال. لغات چنین قطعیتی وجود ندارد
یا لغاتی که بالقوه مابازایی  - ها مثل لبخند و خندیدن  انواع حالت -ها  انواع فعل

 -مثال کودکی که تصویري از دریا را هم ندیده (اند  ندیدهآنرا  ها دارند ولی بعضی
  ). یا نابینایی که ماه را ندیده و غیرو

متون گرایش به این دارند که یک (یا مساله مابازاهاي متعدد براي یک لغت  -       
توان انواع مابازا را قائل  می مثال براي لغت پرنده). مابازاي کلی را مطرح کنند

 - مرده  -زنده (ي متفاوت ها موقعیتانواع مختلف پرنده یا پرنده در تصویر :  شد
  ). … -سرخ شده  - کشته شده 

شیر  - شیر مادر  -شیر پاستوریزه (لغت شیر خوردنی را در نظر بگیرید  - -       
   )خشک

 در شیر پاستوریزه، شیشه شیر هم - - ؟ مابازاي لغت شیر چیست»»  -         
یا شیر خشک، مابازاي خودش را . ا ناشدنی از مابازایش باشدتواند جزئی جد می

بعید است که همیشه یک تصویر مابازایی کلی را براي شیر در مصارف . دارد
  . متعدد این لغت، داشته باشیم

شیر خشک و (بگوییم که همه این شیرها  مان یآگاهو   از روي دانشاینکه  -       
فیزیکی یا تاریخی و یا جنسیت مشترکی یک مبدأ )  …پاستوریزه و مادر و

در شیر . دارند، دلیل بر یکی بودن مابازایشان در زبان جاري و طبیعی نیست
رسیم   می پاستوریزه و خوردن غذا، در عملکرد مابازایی این لغات، به مصداقی

  که در شیر خشک و خوردن آب، متفاوت است

                                                        
شود، این است که   کتاب تکرار می يکه تا انتها بینشاً شناسیک، روانشناسیکا و روانمنظور از روان 1

بدین گونه است و  …از این منظر و دیدگاه و  ؛ …مساله مورد بحث از نظر سلیقه، عرف و 
 .بصورت نسبی مطرح است ،پس این مساله
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در پانصد سال  یلغت مثاله شود که توجه کنید که این کافی نیست که گفت -  -       
و یا در . در نظر گرفته شده) معنی(مابازا  یک پیش به صورت قراردادي براي

این مساله، تاریخی است و به زبان . که این مابازا را دارداند  کودکی به ما گفته
 بار که لغت شیر را مثال ما هر. ارتباطی ندارد )و حتی زبان بالقوه(درحال عمل 

و یا چنین . برسیماش  یم تا به معنیآور  نمی ویم آن تصویر را به ذهنشن می
 آنکنیم که چون واضعان لغت و یا یاددهنده زبان در کودکی،  نمی استداللی

و . (شود و یا باید بشود می مابازا را براي این لغت قرار داده پس مابازایش این
یعت زبان اینگونه بوجود و نه لغت در طبایم  همعموال هم نه اینطور یاد گرفت

 ).آمده است
بهرحال این مسلم است که همانگونه که یکی از خواص لغت امکان تبدیل به  -

توان از تصویر، به آن لغت  می تر لغت این است که تصویرش است، خاصیت مهم
 . رسید

توان نقد  می شیء و اسم آن شیء، در اینجاه طرفبا توجه به این عملکرد دو -
  : هم از بعضی روشهاي یادگیري زبان داشتاي  هساد

تقلید شود و اش  شود از کودك و محیط زبانی می هایی که سعی در روش - -       
و از لغت مادري استفاده (لغات زبان دوم را با تصاویرشان معنی دار کنند 

د که در زبان، این تبادل عکس، در مادري شو  نمی ، به این نکته توجهی)نکنند
، )اسمشان(و بعبارتی تصاویر و یا چیزها، با لغات مادري . قوي استبسیار 

و بخصوص در توجه آگاهانه یادگیري، زبان آموز، تصاویر را . اند  فیکس شده
پس عمالً باز . رسد می و از تصویر به لغت مادري. کند می تبدیل به لغات مادري

ت زبان دوم  با لغات ، لغاها موقعیتهم حداقل تا حدود زیادي و یا در معمولِ 
و بعبارتی باز هم لغت مادري، واسطه . شوند و نه با تصاویر می مادري  همنشین

  .  شود می يگیر معنیاین عمل معنی دهی و  و درپوش است و مانع از
خواهند از لغت مادري استفاده  می هایی که  و در حالیکه نیت روش - -  -       

  : »» - -چنین است  نکنند، این
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 تصویر    - - -«لغت زبان دوم            

  :  »» -شود  می در عمل اینگونه        

  تصویر   - - «لغت مادري  -  -«لغت زبان دوم          
  

همه مشکالت  شود که می در نکته باال حداقل این مساله به خوبی دیده -       
تی کودك و یادگیري بزرگساالن را نبایستی ناشی از تفاوت خصوصیات زیس

از مشکالت یادگیري، وجود زبان اي  هو حداقل قسمت عمد. بزرگسال دانست
در نمودار فرضی فوق، به وضوح . نهادي شده در بزرگساالن است مادري قوي و

، مانع از  )اسم شیء، در مادري(شود که درپوش  می و بصورتی مدلل دیده
همنشینی با چیزها و که براي لغات مادري در  شود می اي ي طبیعیگیر معنی
را با لغت  "پریدن" پدیدهوقتی که فعل یا  مثالً. ، به سادگی وجود داردها هپدید

، با تصویر و خود jumpانتظار داشت که  توان  نمی فیکس هستیم،اش  مادري
شود که  می دهد و یا عمالً اینطور می و شخص، ترجیح. پدیده همنشین شود

  .کدیگر فیکس شوندلغت مادري و لغت زبان دوم با ی
ي آن، جلوگیري از این تبدیل و ها البته با توجه به نکته تبدیل و مکانیزم[ -       

 ].و لغت زبان دوم ممکن است) مثال تصویر(ارتباط مستقیم بین پدیده 
 
عدم ( 1از آنجا که در فرضیه، مسائل یک شیء و اسمش  و تصویرش تفاوتی ندارند -

توان بعضی نکات معنی تبدیلی و معنی را، در  می ،)ها هتفاوت بین لغات و پدید

                                                        
و تصویرش از حیث شناخت است؛ یعنی هر  اسمش منظور کتاب از تفاوت نداشتن مسائل یک شی، 1

نکاتی . سه اینها براي ما فهمی هستند و از این دیدگاه که فهمی هستند، تفاوتی با یکدیگر ندارند
براي توضیح بیشتر به . جهت فهم بودن مطرح است، براي هر سه آنها صادق است که از

زبان همچنین براي مطالعه بیشتر به کتاب  . نمایید رجوعزبان از دید متون و فرضیه پیوست 
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از این . (ي نشان داد و مرور کردتر شهودي و زنده زیر بصورت مشخص تجربه
هم استفاده خواهد  کتابآزمایش و تجربه، بعنوان مثال در قسمتهاي دیگر 

    :  )یک مثال(یک آزمایش تجربی  -).شد

                                        
:  خوانند می صورت اختیار به این بی کنند، آنرا می کسانی که با این جمله برخورد -

  .یک عینک پیدا شده است
و معنی . قرار دارداش  ، تصویر عینک در عملکرد تبدیلی)تجربه(در این مثال  -       

  . کند می اصلی بر روي حاصل تبدیل قرار دارد و عمل
اي  ، معنی اصلیاش تبدیلی) عملکرد(ر عینک بجز معنی روشن است که تصوی -       

  . و این دو نوع عملکرد کامالً از هم متفاوتند ،هم دارد
دارد اي  توان گفت که تصویر عینک بطور معمول، معنی اصلی می در اینجا -       

 . دارد) مثال در همین مثال(هم اي  ولی عملکرد تبدیلی

  
 
 
 
  

                                                                  
 
  

                                                                                                                   
مراجعه  ،کتاب صرف بیان همین مساله شده استآن که حجم اصلی  ،ها، زبان چیزها فهم

  .دنمایی

معنی  معنی اصلی
 اصلی

 لغت عینک
 

  یک   .پیدا شده است 
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 - اش  تصویر عینک خودش معنایی دارد مجزا و مستقل از معنی و عملکرد تبدیلی -
. براي آن باشد و تبدیل شود، اینگونه استاي  هر چیزي که مابازایی یا تداعی

 و معنی.  بود و نبودش در همین عمل تبدیل است همهگفت که  توان  نمی پس
  . اصلی را مثل بقیه چیزهایی که معنی اصلی دارند، ندارد

. دارد ولی در اینجا در عملکرد  مابازایی استاي  معنی) تصویر عینک(عینک  -       
  .نداشتن، نیست) معناي اصلی(و مابازا داشتن، دلیل بر معنا 

ن جهت این مساله در مورد هر چیزي صادق است، و لغات و غیر لغات از ای -       
  . تفاوتی ندارند

تصویر عینک، . و منظور ما از معنی اصلی و تبدیلی در لغات، همین است -       
که در این جمله این معنی اصلی، عمل نکرده است ) معنی اصلی(دارد اي  معنی

و در این جمله لفظ ). (لفظ عینک(شده است اش  و تبدیل به معنی معادلی
 ). عینک، معنی اصلی را دارد

وقعیتی که در ذهن یعنی در م. در لغات زبانی، جریان، درست بالعکس است -
که در این صورت لغت در . شود می تبدیل به تصویرششخص، لفظ عینک 

 .عملکرد تبدیلی  و تصویر در عملکرد معنی اصلی خواهد بود
عینک در وسط  توان دید این است که تصویر می نکته دیگري که از مثال عینک -

که در  و این نکته به این معنی است. شودد که تبدیل نتوان  نمی اصوالًجمله 
 د عمل کندتوان  نمی ، معنی تبدیلی لغت،)مثال یک جمله(داخل یک واحد زبانی 

  1.استو اگر بیاید در خارج از جمله 

                                                        
و حتی اجبار به  ،شود ه در بافت نامتجانس است که عملکرد تبدیلی انجام میمنظور این است ک -1

به مابازایشان   ،لغات مابازادار ،عمل تبدیل وجود دارد؛ و پس، به طور طبیعی در بافت زبانی
در داخل بافت  ،توانیم، تداعی طبیعی به مابازاي لغت بشویم که  و وقتی ما می. توانند برسند نمی

را  مابازادار خالف عرف متونی است که، معنی لغات این مساله بسیار متفاوت و. مزبانی نباشی
    .دانند  می مابازایشانتصویر و 
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زبانی ) موقعیتی(در مثال آزمایشی فوق، تصویر بصورت یک عالمت در بافتی  -       
  .استعمل کرده 

تصویر  ،هاست کدر مثال، به این دلیل این تبدیلِ خود به خودي انجام شده  -       
در حالیکه اگر در . و ناهمجنس با خودش قرار دارد) جمله(در یک بافت زبانی 

 عمل) خود تصویر(اش  شد و معنی اصلی نمی بافتی تصویري قرار داشت، تبدیلی
 .کرد می

و بعبارتی . هم اینگونه است ولی در جریانی معکوسعملکرد تبدیلی لغات زبانی  -
  . شود می د، تبدیلگیر  می وقتی که لغتی زبانی، در بافتی و فضایی غیر زبانی قرار

مثال اسم یک (در متون فلسفی وقتی شخص آزمایشگر به یک تک لغت  -       
ازاي کند، چون در فضاي غیر زبانی قرار دارد، خود به خود به ماب می فکر) شی

و عمده تمرکز و دلیل متون در اینکه . رسد می )آن شی(تصویري آن اسم 
 محسوب) مابازایش(اش  گوناگون، معنی لغت مابازادار را معنی تبدیلی صور به

 کنند، تبدیلی است که در همین شرایط تک لغت خارج از بافت صورت می
و بعبارتی . ل نیستندعملکرد تفاوتی قائ این دوبین  ،و به اینطریق که. گیرد می

بعبارتی  و. کنند می هم به معنی تبدیلی و هم به معنی اصلی، اطالق لفظ معنی
درحالیکه این معنی، معنی . دانند می عمالً معنی لغت عینک را تصویرش دیگر،

تبدیلی است و معنی اصلی لغت عینک، مثل هر لغت مابازانداري، مستقل از 
 ي زبانی، معنی اصلی است که عملها در بافتو . ، وجود دارداش معنی تبدیلی

و بعد از طریق  ئاً تبدیل شود به معنی مابازایشکند و نه اینکه لغت، ابتدا می
  .مابازایش به معنی اصلی برسد

) ترادفی(البته متون بجز تخلیط این دو نوع معنی عملکردي، معنی سومی [-       
 - د که بعداً بحث خواهد شد کنن می را هم در استفاده از لفظ معنی تخلیط

  ) ].شود می کند و معرفی می مابازا وقتی که بعنوان معنی ترادفی لغت عمل(
و . مشخص است که در عملکرد مثال، تصویر عینک نماینده لغت عینک است -       

در چیزها، لغت و تصویر حداقل در اینگونه نکات تفاوتی ندارند و تبدیل دو 
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و کلیه مسائلی مثل دال و . تواند وجود داشته باشد می طرفه بین تصویر و لغت
 . مدلول بایستی بصورت دوطرفه بیان شوند

آنچه در زبان در درجه اول اهمیت است، :  به این نکته هم بایستی توجه کرد که -
کند و نه مابازا که در  می است که در داخل واحدهاي زبانی عملاي  همین معنی

توان گفت که معنی تبدیلی، زبانی  می و به تعبیري. دکن می خارج از واحد عمل
نیست و یا الاقل نیمه زبانی است، چون در آن، ارتباط لغت عمدتاً با سایر 

و در تک لغت . مثل لغات دیگراي  چیزهاي غیر زبانی است و نه با عناصر زبانی
جود که مورد استناد و فهم متون از معنی و مابازا است، رابطه لغت با لغت، و

و البته حداقل در زبان  -است بین لغت و غیر لغت اي  هندارد و بلکه رابط
 .بزرگساالن، بسامد وقوع بسیار کمی دارد

، با )معنی تبدیلی(باید توجه کرد که این نوع کارکرد لغت  کتاببهر حال براي این  -
 .معنی اصلی لغت اشتباه نشود

بر روي اي  هشود و تسلط آگاهان می ماین عمل تبدیل، بسیار سریع و پرقدرت انجا -
توان متوجه شد که لغات مادري  می و نیز در این تجربه. ندارد این تبدیل، وجود

و . و به یکدیگر متصلنداند  ي خارجی با چه قدرتی با هم فیکس شدهها هو پدید
که لغت (گویند  می از آنچه که متونتر  همانطور که گفته شد، تصویر بسیار قوي

. شود می ، در فرآیندي معکوس، به لغت مادري تبدیل)دآور  می را به ذهنتصویر 
و لغت  Eو تصویر مابازایش باشد، بین لغت  Eو بجاي اینکه ارتباط، بین لغت 

P و  ویر از طریق لغت مادري خواهد بودو پس ارتباط با تص. شود می برقرار
  .آید  نمی و تصویر بوجود Eهمنشینی  مستقیمی بین لغت 

        

   لغت و تداعی
رد درحالیکه در مو. شوند می در متون، مابازا و تداعی، دو پدیده متفاوت محسوب

  . مابازا است تداعی هم، مساله به همان صورت
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، مابازا، حالتی خاص از عملکرد تداعی در لغات کتاباین  فرضیهاز نظر   -       
 بوقوعتر  طی شدهکه در بعضی لغات و چیزها بصورت شدیدتر و شر. است
تواند کمک کند به رفع سوء برداشتی که معنی  می و این نکته. (پیوندد می

  ).صندلی را فقط معنی تبدیلی آن بدانیم
بعبارتی، اختالف بین دو اصطالح تداعی و مابازا فقط سلیقگی و نسبی  - -       

د بیشتري ولی بدلیل اینکه متون بر روي مابازا تاکی. مشخصی ندارد است و مرز
  . ایم هرا جدا گرفت این دودارند، 

تداعی و (به هرحال، نکته اصلی ما در این قسمت وجه مشترك هردو آنها  -       
 .یعنی عمل تبدیل یک حس به حسی دیگر. است) مابازا

و یا . د چیزي را تداعی کنند و از حس آنها به حسی دیگر برسیمنتوان می لغات -
که باز هم همان تبادل حسی دو طرفه وجود . ر بگیرندبالعکس مورد تداعی قرا

  . دارد
تواند  به حس تصویري کتابخانه یا کتابچه یا معلم و یا  می حس صوتی کتاب -       

 هم به لغات همین چیزها ،تواند می و البته. هر چیز ممکن دیگري تبدیل شود
  . برسد) حس صوتی دیگر(
از حسی دیگر به حس آن  -مورد تداعی قرار گیرد تواند  می و نیز لغت کتاب -       

و مثال با دیدن معلم یا شنیدن زنگ مدرسه یا بوي کاغذ، به لغت کتاب .  برسیم
  ).برسیم(منتقل شویم 

بخصوص در موقعیت (چون عملکرد تبدیلی، ارادي نیست :  توجه کرد که باید-       
ممکن است که  .لی برسد، الزاماً نبایستی لغت صندلی به تصویر صند)طبیعی

مبل مهمانی ماه قبل برسد  تصویري ازیا مدرسه یا  میز بجاي تصویر صندلی، به
اگرچه هم امکان و احتمال آمدن تصویر صندلی بیشتر . (و آنها را تداعی کند

  ). تداعیترین  قوي -باشد
د که ممکن است آور  می لغت چلوکباب، احساسی را در شخص بوجود -       

یري از چلوکباب باشد، یا ممکن است که بوي چلوکباب باشد، یا ممکن تصو
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گفت که معنی  توان  نمی .است که یک چلوکبابی یا هر چیز دیگري باشد
اش  حداکثر این است که مابازاي تصویري. چلوکباب فقط همان تصویرش است

متون آنطور که از مثالهاي  -الزاماً، نبایستی . (فقط قسمتی از معنی آن است
مابازا، تصویري باشد و نظراً عملکرد تبدیلی، بین هر دو  - شود  می برداشت

  ).حسی ممکن است
        

  معنی تبدیلی و لغات کاذب 
 لغت کاذب، همانطور که در نمودار اصلی توضیح داده شد، فقط تبدیل -       

  .شود و بنابراین به تعبیري فقط همین معناي تبدیلی را دارد می
ولی با این . توان عملکردش را جزء این دسته از معانی محسوب نمود می و        

  .تفاوت که فاقد همین نوع معنی و کارکرد تبدیلی هم هست
شود به یک حس خاص دیگر، بدیهی است که  می وقتی حس لغت تبدیل( -       

  ). 1دیگر وجود ندارد تا بتواند به چیز دیگري برسد
شود ولی در لغت  می ، تبدیلاش  هم، در عملکرد تبدیلی لغت مادري[-  -       

  طبیعی، 
این مابازا شدن و تبدیل حسی فقط یکی از کارکردهاي خاص و نادر لغت  اوالً-    

 -را هم مثل هر لغت دیگري اش  تواند در سایر شرایط، معنی اصلی می و(است 
  ).داشته باشد -که مابازایی ندارد 

تواند در  می ن تبدیل، از انعطاف و آزادي برخوردار است ودر ای دوماًو  -       
مابازاهاي متفاوت  دستگاه ذهن مستقیماً با هر چیزي متداعی شود و یا مثالً

                                                        
در معنی تبدیلی گفته شد، وقتی به صورت غیر ارادي از حسی به حس دیگر برسیم، در حالت  1

س اولی که باید لغت کاذب هم عملکرد تیدیلی است با این تفاوت که ح. عملکرد تبدیلی هستیم
در لغت . رسیم  یعنی از حسی به حس دیگر نمی. باشد دیگر وجود ندارد Eناشی از خود لغت 

و حسش دیگر  Eو پس، اوال  -است Eاي  که دنباله  Pآنهم  -Pظاهري است با حس  Eکاذب، 
  .شودبتبدیل  ،وجود ندارد تا دوما،  بتواند به حس دیگري
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درحالیکه لغت کاذب . داشته باشد یا با انواع چیزها تداعی شود و تداعی کند
. ستچنانکه گفته شد، این خاصیت معنی تبدیلی لغات مادري را هم فاقد ا

 ) ]. چون وجود ندارد(

لغت کاذب، لغت نیست که بتوان از کارکردها و خواص دیگر لغت در موردش  -
فقط یک کارکرد تبدیلی خاص دارد که همان  ،صحبت کرد و از همان ابتدا

در دستگاه . استاش  تبدیل شدن به لغت مابازاي مادري از پیش حفظ شده
هر دو نقطه ممکنی از آن بالقوه با هم  دستگاهی که. نیست) یا غیر زبان(زبان 

تنها روزنه و راه ارتباطی لغت کاذب، ). چنانکه در بحث تداعی دیدیم(مرتبطند 
تواند  می معنی معادلش است و از طریق آن معنی معادل است که با کل دستگاه

 . ارتباط پیدا کند

- - Book براي تبدیل  د مابازاي شیء کتاب باشد چون فقط عالمتی استتوان  نمی
که این  لغت کتاب در مرحله بعد براي فارسی زبان، . شدن به لغت کتاب

  .تواند داشته باشد می کارکرد مابازایی لغت را
قابلیت رسیدن به تصویر کتاب و هر تصویر و یا چیز  ،Bookو بعبارتی لغت        

زبان هایی که براي آن در  شود به معادل می دیگري را ندارد و فقط تبدیل
 ).… -رزرو کردن  - کتاب (ایم  همادري حفظ شد

اگرچه مطمئن (شود  می به چه چیزي اطالق Bookداند که  نمی درينـمـا[ - -
کند و بعد به  می را تبدیل به کتاب Bookدري نـمـا - ). داند می باشد که
 ).نظراً بایستی اینگونه باشد(.  رسد می مصداقش

 
 
  
  
  

 Book ——                          »  —— «لغت کتاب   —— تصویر  « تصویر کتاب 
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سنگ، مابازاهایی  اشین یا صندلی هواپیما یا یکلی مصند - یک پیت حلبی  -
که بر اساس موقعیت، براي یک  ند براي لغت صندلی در دستگاه ذهنهست

  .شوند می فارسی زبان فعال
کاذب نیستند مگر اینکه  زبان ها حتی بصورت صوري در هیچکدام از این -       

تصادي نیست و فقط که اق داشته باشنداي  هیادگیري حفظی دانه دانه و جداگان
دري فارسی دان، در نـمـاصندلی براي . (توان داشت می تعداد محدودي را

 ) ].Eدستگاه نیست و فقط معادل مطلقی است براي لغتی در زبان 

. رسیم نمی Bookکتاب به لغت  ءبا دیدن شی و از طرفی به همان دالیل، -
Book اطش، با لغت کتاب درپوش دارد و در دستگاه وجود ندارد و تنها ارتب

  .درانه به لغت کتاب تبدیل شودنـمـاتواند که فقط  می مادري است و
د متداعی شود به چیزهایی مثل دفتر، توان  نمی Bookو نیز در تداعی گري،  -       

و یا متداعی گردد از ). براساس موقعیت(مدرسه، کتابخانه و صدها چیز دیگر 
ترادفاتش یا متضادش یا هر لغت دیگري، به هر مثال از م. چیزها و یا لغات دیگر

  . دلیل موقعیتی و غیرو، به این لغت کتاب متداعی بشویم و برسیم
 ، هیچیک از این خواص راBookدر نمودارها، روشن است که لغت  - - -       

چون فقط با واسطه یک لغت واقعی در زبان مادري وجود . د داشته باشدتوان  نمی
 .دارد

توان بهتر  می ال زیر، عدم عملکرد تبدیلی لغات کاذب در مقایسه با لغات رادر مث -
  .نشان داد

   "براي خوردن حاضرند ها هپرند"           
  . داراي دو معنی مشخصا متفاوت باشدتواند  میجمله باال مبهم است و  -       
  .  ي پخته شده براي خورده شدن حاضرندها هپرند -1       
  .  ي زنده براي اینکه غذا بخورند حاضرندها هپرند -2       
  ).ها هغذا خوردن پرند - 2 - ها هخورده شدن پرند -1( -       
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تواند دارا  می مشخص است که تک لغت پرنده، دو مابازاي کامالً متفاوت را -       
  پرنده طبخ شده  - 2پرنده زنده    - 1. باشد

و نه لغتی دو . کنند می یک معنایه محسوب رادر متون، لغت پرنده [  -  -       
مکررا  - توان گفت اعتبار زیادي هم دارد می که -از این مثال . (معنایه مثل شیر

  ).شود می بعنوان شاهدي بر ابهام گشتاري استفاده
یک (ند گیر  می و بعبارتی، معنی یکسانی را براي این دو لغت پرنده در نظر -       

هاي   ضفر پیششان هم همان  و البته برداشت). ارداديمعنی کلی فرضی قر
 دالیل تاریخی و نیز اینکه مبدأ فیزیکی یا مثال طبیعی(اصلی متون است 

در فرضیه، هیچ  -این دو نوع پرنده زنده و کشته شده دارند و غیرو که مشترکی
از جهت این نکته را بعدا . د و هربار معنی متفاوتی داردشو  نمی لغتی دوبار تکرار

  ). اهیم کردخومعنی اصلی هم بررسی 
که اینطور (معنی اصلی این دو پرنده هم یکسان باشد  ولی به هرحال اگر -       

دو تصویر کامالً . منکر شد توان  نمی ، مابازایشان حتما متفاوت است و)نیست
  ].متفاوت وجود دارد و نه یک تصویر مثالی وکلی 

) جاري(بسته به موقعیت زنده  ،لغت پرنده در مادريدر عملکرد تبدیلی  -       
و مثال مابازاي پرنده زنده در موقعیت . رسیم می زبانی، ما فقط به یکی از مابازاها

و بالعکس غذا . باشد آور تواند چندش می و حال و هواي غذا خوردن انسانی
در (د آور  می خوردن یک پرنده طبخ شده، مثال احساسی از تعجب بوجود

 ).شهودي در این مورد داشته باشیداي  هتوانید تجرب می مینجا به سادگیه
  .ولی در لغت کاذب پرنده، وضعیت متفاوت است -

در لغت کاذب پرنده، براي یک انگلیسی زبانِ فارسی دان فقط یک مابازا در  -       
  .Birdلغت »  - براي لغت پرنده وجود دارد ) اش مادري( Eزبان 

نوع  یک از این دو ما هیچ هد براي لغت پرندتوان  نمی زبان Eه روشنی، این و ب -       
را داشته باشد، چون در همان اولین مرحله، ) مابازاي تصویري(معنی تبدیلی 
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اش  بعد از تبدیل، در مادري و. شود می تبدیل Birdلفظ پرنده به لغت 
  .تواند این عملکردهاي تبدیلی را داشته باشد می

. نیست که یک فارسی زبان دارداي  و این لغت، مسلما معنی مابازایی -       
بینیم  می بخصوص که در این مثال). تصویري مستقیم از یکی از دو نوع پرنده(

تواند وجود داشته  می که در فارسی براي پرنده حداقل دو مابازاي کامالً متفاوت
  .رسیم می باشد و در هر موقعیت به یکی از مابازاهایش

پرنده انگلیسی زبانِ  -درينـمـاپرنده (و البته مشخص است که لغت کاذب پرنده  -
ي مابازایی و تداعی دو طرفه ممکنی را که این لغت ها ، سایر تبادل)فارسی دان

  . تواند داشته باشد، نیز فاقد است می پرنده در دستگاه ذهنی فارسی زبان
و ) خود پرنده(یی مثل پرنده ها تداعی در لغت پرنده غیر کاذب، از طرفی( -       

و در دیگري،  - در یکی امکان وقوع بیشتري دارد  ، -قفس و دانه  و آواز و پرواز 
  ).…خاص و بوي جوجه کباب  و غیرواي  هپرنده و جوجه کبابی و غذا و مز

دریان نـمـابراي تشخیص اي  هتوان بعنوان ضابط می از اینگونه جمالت مبهم( -       
دریان، نـمـاچون در . لطی که زبان کاذب محسوسی ندارند، استفاده کردمس

ابهامی در جمله حاصل شده در مادري است و نه  -تازه اگر بوجود بیاید  -ابهام 
از جهات   Pو  Eالبته به این نکته هم باید توجه کرد که دو زبان . در زبان دوم

 در همین لغت پرنده،و . جهان بینی و تفکر، بسیار یکی و نزدیک هستند
 ).هم کم و بیش  از نظر نوع تعدد معنایی همینگونه است Birdبینیم که  می

، نه به Birdهمینگونه است و از  Birdبراي فارسی زبان هم مساله در مورد  -
و نه مثال از صداي پرنده به ) دري باشیمنـمـابشرطی که (رسیم  می مابازایی

 را تداعی Birdو لغتی و حسی هم و هیچ چیزي . رسیم می Birdلغت 
براي  Birdچون . کند نمی هم هیچ چیزي را تداعی Birdکند و  نمی
دري لغت نیست و لغت کاذب است و یا عمالً همان پرنده فارسی است که نـمـا

 . و از این نوع خواص کامالً محروم است. دارد Eفقط ظاهري 
 



 )1372-متن اصلی ( یادگیري زبان کاذب    82
 

 

  معنی تبدیلی  و یادگیري -
از یادگیري معنی تبدیلی که از اهمیت آن صحبت شد محروم  درينـمـا -        

  .است
تفکر،  اساسی درو تداعیت، نقش و اهمیتی  یتـجدا از اینکه خواص مابازای -       

عامل کلیدي و  ؛ )مثال در همنشینی لغات یک جمله(دارند  تولید و درك زبانی
شوندگی زبان  يیادگیرجزئی از خواص  و. موثري هم در یادگیري لغت هستند

  .شوند می محسوب
. یمآور  می ما قسمت مهمی از یادگیري زبانی مان را از این طریق بدست -       

کودك در هربار ارتباط بین صندلی و لغت صندلی، لغت صندلی را در فرآیندي 
  . کند می ، معنی دارذره ذره - آرام و ریز ریز

بسیاري از لغات ابتدا بطرق دیگر  یعنی. و البته عکس مساله هم صادق است       
   1.کنند می شوند و بعد مابازاي خودشان را معنی دار می معنی دار

لغت یا  هرچیز و هر :  گفته خواهد شد که) معنی ترادفی(در بخش  بعدي  -       
حسی، در هر بار مابازا بودن و داشتن، از طریق مجاورت و هم معنایی، در حالت 

  .کردن قرار دارد تعریف شدن و تعریف
ند و گیر  می تصویر و یا هر حس، پدیده و یا چیزي، با لغت، هم ارز قرار -       

 . معنادهی و تبادل معنایی وجود دارد

و . محروم است ،از همه این خواص یادگیرندگی زبان ،بدیهتاً لغت کاذب -
ون براي معنا گیري، بین لغت کاذب و مابازا وجود ندارد، چاي  همنشینی

                                                        
ها راجع به    جنگل را ندیده است ولی در داستاندریا یا د که تا به حال یمثال کودکی را در نظر بگیر 1

اش را  بیرونی مابازاي اي دارد بدون آنکه جنگل براي وي معنیدریا یا لغت . آن شنیده است
به وي کمک ، اي که لغت جنگل برایش دارد   حال اگر جنگل بیرونی را ببیند، معنی. دیده باشد

؛ و بعدها  ها یا شنیدن لغت آسیاب در قصه .دار کند جنگل را معنی  رونیکند تا واقعیت بی  می
 .دیدنش در یک فیلم و یا حتی یک روستاي قدیمی
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، )تصویرش(و خود کتاب  Bookبین لغت کاذبِ  در. مابازایی در کار نیست
قرار دارد، و بنابراین  لغت کاذب از این فایده ) لغت کتاب(واسطه لغت مادري 

 . بسیار دور است

 ِ گیشوند  يیادگیري  در مبحث معنی تبدیلی، یکی دو نکته دیگر در مورد مساله -
  . شود می ها اکتفا فقط به ذکر آن زبان وجود دارد که در اینجا

تعدد مابازا است، درحالیکه در ، شوندگی زبان یادگیريیکی ازخواص :  الف - -       
کند، بسیار دردسر  نمی زبان کاذب، این تعدد مابازا نه تنها یادگیري را تسهیل

  ).ندآور  می ها بوجود حداقل از جهت تخلیطی که معادل(آفرین هم هست 
ارتباطی که لغاتی مثل صدق و . ي ریختی استها نکته دیگر، یادگیري:  ب - -       

دري، چنین ارتباطاتی فقط از نـمـاولی براي . صادق و صداقت، در مادري دارند
شود که بکلی متفاوت است از آنچه در زبان مادري  می طریق زبان کاذب ممکن

شوندگی  یادگیريهم ي از این نوع خواص مدرنـمـاو بنابراین . دهد می روي
 .زبان، محروم است

 



 )1372-متن اصلی ( یادگیري زبان کاذب    84
 

 

   معنی ترادفی
 )معنی ترادفی و معنی اصلی(        

  
گفته شد که معنی اصلی، همان معنی مورد نظر متون است بشرطی که دو  -      

  .معنی دیگر را در نظر نداشته باشیم
شان دادیم در قسمت قبلی، معنی تبدیلی را از طریق مقایسه با معنی اصلی ن -       

  . را از معنی اصلی مجزا کردیم و آن
در این قسمت، با تمرکز بر معنی ترادفی و تقابلش با معنی اصلی، مسائل  -       

 .معنی را بررسی خواهیم کرد
  .لغت داراي معنی اصلی است -

  . حسی است که لغت دارد. معنی اصلی یک حس است -       
در معنی تبدیلی، این حس . (کند می اً عملحسی که در زبانگر مستقیم -       

 ).شد به حسی دیگر می تبدیل
 . شود می است که براي لغت ذکراي  معنی ترادفی، معنی -

 معنی ترادفی، معنی لغت نیست ولی در متون مسامحتاً بعنوان معنی لغت شناخته -
 .شود می

یا نشان که براي یک لغت بیان کنیم اي  پس هر معنی سی استچون لغت، ح -
هر بیانی از معنی،  -. دهیم، معنی لغت نیست بلکه معنی ترادفی آن است

دارد که مترادفش هم اي  معنی. خودش یک حس است -دارد اي  خودش معنی
  . اند این دو معنی موازي. دارد

است، منظورشان معنی  xلغت،  یکشود که معنی  می در متون وقتی گفته -       
هرلغت یا تعریف و . (، معنی ترادفی است)x(داده شده ولی معنی . اصلی است

یا مثالًً اشاره هرچقدر هم که درست و دقیق باشد، معنی ترادفی است و نه 
 ).اصلی



 85  متن اصلی
 

 
 

و بالفرض که   1.معنی بابا، پدر نیست. است "پدر"، "بابا "درست است که معنی -
ستند بلکه ، معنی یکدیگر نیاین دواین دو لغت، صددرصد هم، هم معنی باشند 

. که دومی دارداي  دارد مترادف با معنیاي  اولی معنی. معنی ترادفی یکدیگرند
  ).دو حس شبیه به هم(هم حس هستند . هم ارز هستند

شود،  می "خریدن"، "ابتیاع "و معنی -شود  می "وطن"، "مملکت "معنی -       
  . شود می "منزل"، "خانه"معنی 

معنی اصلی . عنی ترادفی هستند و نه معنی اصلی لغتاین معانی، همگی م -  -       
حسی است که در لحظه در شخص زبانگر، . است که لغت دارداي  معنی

موازي ) حسی(اي  و نه حس دیگري که خودش معنی. کند می مستقیماً عمل
  .آن دارد

یشان هم کم و ها دارند که جفتاي  مملکت و ابتیاع و خانه، خودشان معانی -       
و نه اینکه یکی معنی اصلی . مترادفند و هم ارز. ش همان معنی را دارندبی

  .دیگري باشد
. است متفاوت و مجزااي  هر بیانی از معنی، خودش حسی دارد و پس معنی -       
  ).د معنی آن چیز معنی شده باشدتوان  نمی و(
. نیستند حداقل استدالل این است که هیچ دو لغتی، صد در صد هم معنی -       

از دید . (و نه اینکه یکی معنی دیگري باشد. بلکه لغات هم معنی، مترادفند
 ).ند معنی یکدیگر باشندتوان  نمی فرضیه، اگر صددرصد هم معادل باشند،

                                                        
است؛ معنی  "بابا"لغت "پدر"گوییم معنی لغت  قصد کتاب در اینجا بیان این نکته است که وقتی می 1

ولی همانطور که در معنی . رندیعنی این دو لغت فقط مترادف همدیگ ،ترادفی را در نظر داریم
اصلی گفته شد، این دو لغت، هر دو، معنی اصلی و حسی متفاوت از یکدیگر دارند و اگر از دید 

و ما با دو معنی متفاوت که هم ارزند سروکار . معنی بابا، پدر نیست ،معنی اصلی نگاه کنیم
 . ) …جدید و نو //  یا لغاتی مثل خانه و منزل (  داریم
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 "کتاب"اش  ، معنیBookو اینکه در زبان کاذب، مشخص نیست که لغتی مثل  -
  1. نیست، تا حدودي ناشی از این نکته است

و در ارتباط با یک . تصور متون از معنی لغات، بسیار راحت و محدود است -       
و همینکه این معنی . اند زبان دوم، یک معنی معادل خاص را براي آن قائل

  .دانند می آنرا معنی دار) حفظ شد(دانسته شد 
       - )Book  درانه آن، نه تنها معنی کتاب را ندارد، معنی ترادفی نـمـابصورت
چون کاذب است و درپوش دارد و فقط عالمتی محض براي . ن هم نیستآ

 ).تبدیل است
در یک شعر یا یک جمله و یا هر چیز دیگري، مساله معنی اصلی و ترادفی به  -

مثاالً اگر براي یک بیت شعر صدها صفحه معنی درست و . همین صورت است
عر است و نه معنی دقیق هم ارائه شود، باز هم آن معنی، معنی ترادفی آن ش

 .اصلی آن
                                                        

بسیار حساس و مهم، بصورتی ي  ید فرضیه، متون؛ معنی اصلی و ترادفی را در این مسالهاز د 1
اگر . بینند  ، کتاب نیست را نمیBookو از همین رو، اینکه معنی اصلی . کنند  عجیب خلط می

Book  لغت طبیعی و مادري باشد، آنگاه معنی اصلیBook  بر روي خودش است و حسی
. است "کتاب"، کامال متفاوت با حس و معنی اصلی Bookس و ح. مخصوص به خود دارد

Book ولی اگر . شوند  نند، مترادف همدیگر تلقی توا   و کتاب فقط میBook  لغتی کاذب باشد
. افتد  اش که کتاب باشد می   دارد بر روي معادل فارسی Bookآنگاه معنی اصلی و حسی که 

   .معادلش را داردفارسی کتاب  لغت در حالت کاذب، حس Book، لغت در حقیقت
در . این نکته، بسیار ساده است و البته کلیدي و مهم و حساس، ولی شاید بیان آن سخت باشد -

طبق ادعاي .  هایی چشم خواننده  را بگیرد ها نیز سعی شده است که این مساله به شکل پیوست
تقیم و نامستقیم روي این کتاب، مس تکرار و تاکیدهاياي از  ي کتاب، بخش عمده   نویسنده

؛ بازهم این نکته اساسی  مساله بوده است که متاسفانه بدالیل عینک متونی و عرفی خواننده
ي  ي معنی در خود فرضیه کتاب،  چه در مساله یادگیري زبان و چه در مساله توضیح مساله

ي  ین مسالهو معلوم نیست که چرا این تاکیدات در ا. ، لوث، نادیده و نامرئی است اصلی
  .اي ندارد العاده ساده و حساس، کارآ نیست و فایده فوق
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است که نقش مهمی در یادگیري  کتابمعنی ترادفی از این جهت مورد توجه این  -

معلوم و  :آید می که بین دو لغت یا دو چیز بوجوداي  از طریق هم ارزي( -دارد 
 ).آشنا و ناآشنا ،- مجهول 

و نیز در یادگیري زبان . نیز هستند) دفیمعنی ترا(لغات کاذب فاقد این نوع معنی  -
 .دشو  نمی اي هکاذب از این خاصیت زبان استفاد

در جواب به این سوال که معنی (توان معنی لغات را ذکر کرد  می در زبان کاذب، -
Book تبدیلی (و معنی لغات کالً منحصر به همین نوع معنی است ). ؟ چیست

  ).کاذب

 

 ترادف ترادف

 وطن
 

  معنی شعر شعر  
 )معادل نثري شعر(
 

 مملکت
 

معنی  
 اصلی

 Five  پنج

 )Fiveلغت غیر کاذب(
 

 )Fiveلغت کاذب (
 

Five
 

معنی 
 اصلی
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در جواب به این سوال (توان، معنی لغات را ذکر کرد  یم در زبان طبیعی هم -       
ولی معنی . براي یک لغت بیان کنیماي  و معنی). ؟ که معنی کتاب چیست

توان معنی  می و. داشتن لغت مادري ارتباط چندانی با توانایی معنی کردن ندارد
  . لغتی را دانست ولی نتوان معنایی براي آن ذکر کرد

شود، خودش  می که براي لغت ذکراي  ر، در مادري، معنیاز جهتی دیگ -       
اند  و هر دو داراي معنی اصلی. دارد که مترادف است با معنی لغت اولاي  معنی

تعریفی که بعنوان معنی لغت اي  همثال جمل. (و پس معنی ترادفی یکدیگرند
  ).شود می کتاب ارائه

معنی ذکر شده براي آنها فقط  و. ولی در لغت کاذب، مشخصا اینگونه نیست -       
و بنابراین موازي  . و خود لغت کاذب فاقد معنی اصلی است. حاصل تبدیل است

با کمی . (هم معنی و مترادف نیستند. نیستاش  و مترادف با معنی تبدیل شده
متون متوجه این تفاوت  -شهود و دقت، این تفاوت باید براي خواننده بارز باشد 

  ).نیستند
         

  ي از لغاتگیر معنیدو نوع 
 )  ي فیکسی و غیر فیکسیگیر معنی(        
 
توان به  می )و یا هر چیزي(براي یک لغت :  خواهیم بگوییم که می در این قسمت -

ي گیر معنیو بعبارتی دو نوع . دو نوع کامالً متفاوت، معنی معادل ارائه کرد
 .کامالً متفاوت از لغت وجود دارد

حفظ و ) معادلی در مادري( اش لغت را با معنی. ا حفظ هستیملغات کاذب ر -
و حداقل بطور معمول اینطور ( ولی در مادري اینگونه نیست. فیکس هستیم

وقتی که  -وقتی که الزم است . (کنیم می معنی را از لغت استخراج )نیست
  ).پرسند می معنی لغت را از ما
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نی لغات را با معنی معادلشان فیکس از قبل، مع -کنیم  می روي لغت فکر -       
 پیدااي  در لحظه جواب به معنی لغت خواسته شده، برایش معنی. ایم هنکرد
  .اي بعنوان تعریف تواند لغتی باشد یا جمله می کنیم که می

که از قبل براي آن لغت حفظ اي  معنی. در لغت کاذب معنی را حفظ هستیم -       
  . ذب، همین معنی معادل حفظ شده استمعنی لغت کا ي همه. ایم هکرد

  ).رسیم می و در هر بار برخورد با لغت کاذب به این معادل( - -       
تواند معنی  می و لغت. اي است فرعی درحالیکه در لغت، معنی معادل مساله        

  .ندارداي  هبیاوریم، مسالاي  و اگر نتوانیم برایش معنی. داشته باشد هم معادل
و  -با این تذکر که معنی بدست آمده، معنی ترادفی است و نه معنی اصلی ( -       

 ).از طرفی معنی تبدیلی کاذب نیست
این باشد که تر  و شاید درست -حافظه در مورد لغت، از نوع حافظه شناختی است  -

ولی حداقل  - اصوالً از اصطالح حافظه در مورد لغات غیر کاذب استفاده نکنیم 
در لغت کاذب با . نوع داشتن لغت کاذب و غیر کاذب، کالً متفاوتند این است که

  . مثل دودوتاچهارتا. یک رابطه روبرو هستیم
       Book  -  « چیزي با چیزي فیکس شده ). یک رابطه به هم چسبیده(کتاب

  . است
همانطور که هرچیزي را . شناسیم می درحالیکه در لغات غیر کاذب، لغات را -       

توانیم  می در یک دستگاه شناختی قرار داریم و. شناسیم می شناسیم، می که
نه تنها معنی ). وقتی از ما بپرسند یا احتیاج باشد(معنی را از آن استخراج کنیم 

که لغت ندارد، و یا معانی نزدیک به اي  لغت، بلکه متضاد آن لغت، و یا معانی
 .داشته باشیمتوانیم  می ، را…،اش ي معناییها هآن، یا مختص

این نکات بدیهتاً مورد ) اي رابطه -حافظه فیکسی (و البته در حافظه غیر شناختی  -
تواند از حافظه  می شود که این چیز دوم می ندارد و فقط چیزي به چیزي تبدیل

اصطالح حافظه شناختی در متون، چندان :  تذکر. (مند باشد شناختی، بهره
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ي   نظر ما ندارد و بهتر است بگوییم حافظهانطباقی با حافظه شناختی مورد 
 ).غیرفیکسی

در اینجا باز هم روشن است که در متون، به دو پدیده مختلف، اطالق :  حاشیه[-
متون، مباحث زیادي دارند مثال در مورد تفکیک . شود می لفظ مشترك حافظه

ل تمایز جدا از اینکه این تمایز در مقاب. و تمایز حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
حافظه شناختی و فیکسی چندان مهم نیست در تمایزشان هیچ بیانی از اینکه 

  . کدام نوع از حافظه را منظور دارند، وجود ندارد
چون براي توضیح، ناچاریم . هم مشخص است کتابو البته مشکل نوشتن این        

به صورت ( این مبحث را هم که ظاهراً مرتبط با مباحث زبانی نیست، استطراداً 
مثل آنکه بخواهیم براي توضیح یک جمله ساده، . مورد بحث قرار دهیم )موقت

و باز براي هریک از لغات . براي هریک از لغاتش، یک پرانتز توضیحی باز کنیم
 در اینجا حداقل - . پرانتز در پرانتز. داخل پرانتزها هم همین کار را تکرار کنیم

موضوعاتی که . ترتب موضوعات داشته، دیدرا که در  کتابتوان این مشکل  می
مطلب  یک ایده وآنطور که مثال (نیست شان  در نوشتناي  هو سابقاند  در هم

  ). شده است کتابمتون بارها 
ي مختلف روانشناسی، فلسفه، زبان شناسی ها هدر متون مختلف، بین حوز( -       

. کنند می ت و حمایتوغیرو، انسجام علمی وجود دارد و آنها همدیگر را تقوی
و بالعکس براي هر . برخوردار نیستاي  از چنین پشتیبانی کتابدرحالیکه این 

 ) ].نکته کوچکی مجبور به توجیه و توضیح است
 
براي توضیح بیشتر معنی فیکسی ) در خارج از حوزه یادگیري زبان دوم(هایی  مثال -

  : و غیر فیکسی
ولی . و به یکدیگر مرتبطنداند  دستگاه شناختی اعداد در زبان مادري، در یک -       

رابطه اعداد . (توانند مرتبط باشند می در زبان کاذب از طریق حافظه فیکسی
  ). Tenو  Fiveپنج و ده  را مقایسه کنید با 
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تفاوت دو نوع فیکسی و  مساله اعداد هم، اینتر  در حالت و کارکرد زبانی - -       
صبح براي ما فهمی دارد  8ساعت . خص استغیر فیکسی، کم و بیش مش

و این موضوع  - صبح متفاوت است  7که با فهم و معنی ) مرتبط با کل زندگی(
  .را از جهت زبانی مورد نظر داریم و نه ریاضی

یکشنبه و جمعه براي فارسی زبان، هرکدام معنایی دارند و با یکدیگر  - -       
دري فاقد نـمـابراي یک  sundayو    fridayدرحالیکه   . مرتبطند

 .و پس فاقد رابطه شناختی هم هستنداند  معنی اصلی
در خواندن متون تاریخی، باعث اجبار به ) معمول(مثال تغییر تاریخِ عادت شده   -

با  واند  داراي معنی اصلی ها درحالیکه بطور معمول، تاریخ. شود می تبدیل
عادت (در تاریخ مادري  - . دهیم نمی یکدیگر در ارتباط هستند، و تبدیلی انجام

دري، مفهوم روي نـمـادرحالیکه در تاریخ . ، مفهوم روي خودش است)شده
که مفهوم دار )  یک تاریخ(و بعبارتی بایستی تبدیل شود به لغتی . معادل است

برایتان مادري باشد و مثال تاریخِ  1960ممکن است در موضوعی، سال . است
  .دري باشدنـمـا، )1339(ظاهراً مادري معادلش 

شمسی، همانطور ارتباط دستگاهی وجود دارد  1368و سال  1360بین سال  -       
و آنهم نه الزاماً شبیه به (، ارتباط وجود دارد …که بین زشت و زیبا و قشنگ و

هاي این  ولی بین معادل ؛ )الزم نیست دقیق باشد-ارتباط دستگاهی در ریاضی 
قمري، براي معمولِ فارسی زبانان، ارتباط دستگاهی  1409و  1401دو عدد، 

 . وجود ندارد) مادرانه(

 البته با توجه به حوزه معلومات، عالئق، موقعیت، زمان آزمایش و غیرو، خواننده -
است اي  هچون مسال(هاي دیگري را مورد آزمایش قرار بدهد  تواند مثال می

  ). شمی و شخصی
بهتر است (ها را عوض کنید  ، تاریخاي یک متن روزنامهمثال کافی است که در -       

ممکن است  توجه کنید که مثال). ن انجام دهدکس دیگري اینکار را برایتا
براي  میالدي يها صدها موضوع و تداعی و غیرو، در مورد جنگ ویتنام، با تاریخ
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یک شخص ایرانی شکل گرفته باشد که با تاریخ هجري شمسی، همه آنها 
تبدیل شان  میالدي ي باشند و براي فهمیده شدن، بایستی به معادلدرنـمـا
 ).شوند

کسی که ارتباط مادرانه بین :  هم اینگونه است ها و فصل ها هارتباط دستگاهی ما -
هایشان تا  و کسی که ندارد و باید تبدیل کند به معادل ؛ بهار و زمستان را دارد

شهریور، بطور معمول براي فارسی زبان  فروردین و -. ارتباط در آنجا برقرار شود
ي انگلیسی، براي ما ها هدرحالیکه ما. مقیم ایران، ارتباط دستگاهی دارند

 .اینطور نیست) دري در این موردنـمـا(
ما . ، باید تبدیل کنیم تا بفهمیمایم هپول کشورهاي خارجی را که به آن عادت نکرد -

ستیم و مثال ارزان و گران بودن گوییم بستنی ده تومانی، مادري ه می وقتی
ارتباط با بیشمار (و نکات دیگر بر روي خودش است ) براساس ارزش پول روز(

  .ولی در پول خارجی باید تبدیل کنیم). چیز
یک  -یک مذهب -یک فرضیه  - یک متفکر (یا دستگاه فکري یک فرهنگ [ -       

  ].توان بصورت نسبی به دو نوع داشت می را) …یک -شهر 
و ). و نه شناختی(در موضوع آزمایش پاولوف، صداي زنگ، معنی فیکسی دارد  -

   .1)و نه فیکسی(خود غذا، معنی شناختی دارد 
  .متون تاکیدي بر این دو نوع حافظه در مورد غذا و زنگ، ندارند -       

                                                        
، و از طریف تنها روزنه قفس، تکه گوشتی را سگی را داخل قفسی قرار داد وي،:  فوپاولآزمایش   1

 را به صدا درآورد که  سپس صداي یک زنگ. شد عث ترشح بزاق میداد که با به سگ نشان می

چندین بار صداي زنگ را  ،در مرحله دوم پاولف. شد دن گوشهامنجر به پاسخ طبیعی تیزکر
سگ به صدا درآورد و این عمل باعث شد که سگ با شنیدن  چند ثانیه قبل از نشان دادن غذا به

کند و در واقع صداي زنگ جاي گوشت را  غذا نیز بزاق ترشح بدون نشان دادن ،صداي زنگ
  . گرفت
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 تا جایی که زنگ فقط بصورت مابازا عمل(لغات کاذب مثل صداي زنگند  -       
در متون،  لغات غیر کاذب هم مثل لغات . و لغات غیر کاذب مثل غذا) ندک می

  . شود می کاذب انگاشته
، و )شرطی شده(برداشت متون از معنی لغات، عمالً مثل صداي زنگ است  -       

  . دارد) حسی -اي مزه(اي  نه مثل خود غذا که مستقالً معنی
. براي لغت قائل نیستند) عیت زبانیواق(متون، موجودیتی مستقل و واقعی  -       

و نه مابازاي اند  درحالیکه در این فرضیه، لغات غیر کاذب داراي واقعیت زبانی
  ). و نه تبدیلیشان  در عملکرد اصلی(چیزي دیگر 

یا اي  هیکی مز. دو غذاي مختلف نسبت به هم معنی ترادفی یکدیگرند -       
  .دارد که دیگري هم دارد) حسی(تصوري 

در بحث، درجه  - مهم نیست که چقدر این دو مزه متفاوت یا شبیه باشند ( -       
  ). هر دو غذا، از جهت غذا بودن مترادفند -ترادف را مورد نظر نداریم 

، هم ارز این دوو . شود می ولی در تبدیل، چیزي به چیز دیگري تبدیل -       
در حالت عملکرد معنی چون چیز تبدیل شونده . هم معنی نیستند. نیستند
شود به  می و بلکه فقط تبدیل. نیست) یا هر حس دیگري و –مزه و بو (اصلی 
  . دیگري که این حس در عملکرد اصلی است) حس(چیز 

به یکدیگر وصل  -اند  در ترادف، هر دو چیز مستقالً داراي معنی اصلی - -       
 .اند نیستند و بلکه موازي

توان به این نکته هم اشاره کرد  می تفاوت این دو نوع معنی،براي بهتر نشان دادن  -
مثال در . تواند بارز باشد می این تفاوت ،هر چیزي) يگیر معنی(که در یادگیري 

موضوعات علمی، آنچه که در متون به شکلی صورت بندي نشده و بدون توجیه 
کاذب ، به یادگیري طوطی وار مشهور است از نوعِ یادگیري معنی اي فرضیه

  . است
گرایش (تواند به دو نوع یادگیري شود  می مثال اصطالح کار در فیزیک، عمدتاً       

  ). نسبی به یکی از دوحالت
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  ) بین این اصطالح و تعریفش(اي  هیادگیري حفظی و رابط -1       
توان هم معنی معادل را از  می فهم و شناخت این اصطالح که در اینصورت، -2       

  . تخراج کردآن اس
چون . توجه کنید که در این مورد هم با لغت کاذب و غیر کاذب روبروییم -       

و موضوع مطرح در این . قبل از هر چیز، این اصطالح فیزیکی، یک لغت است
و در صورت . کالً در مورد یادگیري لغات جدید مادري هم صادق است کتاب

شاخصاً (در یادگیري زبان مادري ، اهمیت و کارآیی آن کتابدرستی نسبی این 
و نیز هر نوع یادگیري علمی و غیرو، بسیار بیشتر از ) اي ي مدرسهها در یادگیري

  . یادگیري زبان دوم است
تواند معنی  می یادگیري دانشی متون در اي بچه مدرسهیک شعر، یک براي  -       

 ؛ ر را بگویدشعر را نسبتاً حفظ کند و بصورت معنی تبدیلی، معنی درست شع
استخراج کند و ) دآور  می حسی که بدست(تواند هم معنی را از معنی اصلی  می

که معموال هم در مدارس، . بنابراین بصورت معنی ترادفی، معنی شعر را بگوید
رسد و پرسش پذیر  می بنظرتر  و دقیقتر  است چون درستتر  نوع اول مقبول

وجود  دو نوع یادگیري کامالً متفاوت و و البته در اینجا دو فرآیند. هم هست
  . دارد

 ي دبستانی و مثال لغات اشعار معموال بصورت تبدیلی برخوردها لغات کتاب       
و نه بصورت  ؛ در فضاي یادگیري دانشی متون استشان  شوند و یادگیري می

  . اند که بصورت غیر کاذب یادگیري شدهاي  هصدها لغت عادي و روزمر
        

   حان فهمامت 
  . امتیاز و برتري حداقلی که لغات کاذب دارند، مساله امتحان فهم است -       
تواند بداند  می د و کماًگیر  می در یادگیري کاذب، شخص، معنی لغت را یاد -       

شعر، یا  یکو در جواب به این پرسش که معنی لغت، یا . است که فهمیده
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و مهم . ، معنی و جواب درست را بدهداتفاق تاریخی چیست یکتاریخ حفظی 
  . فهمد نمی رااش  نیست که معنی

ولی در یادگیري غیر کاذب که یادگیري معنی اصلی است، معموال فقط  -       
د بگوید که توان  نمی و شخص). و نه قطعیت(شبحی از فهم و معنی وجود دارد 

  .فهمد می معنی لغت چیست، اگرچه هم که حدوداً  معنی را
و هر (عمل درست، اصوالً در موقع خواندن  توجه کنید که در مادري و در -       

دري و دیگرِ نـمـاولی در . کنیم نمی ، چیزي را معنی)عمل زبانی دیگري
کنیم و همه چیز همین معنی  می ي کاذب، همیشه بدیهتاً معنیها یادگیري

  . کردنی است که در مادري و کار درست وجود ندارد
و با تالش  -توجه کنید که ما حتی در بزرگسالی هم با وجود باسواد بودن  -       

درحالیکه ). بیان کنیم(یم معنی بسیاري از لغات را بدانیم توان  نمی زیاد، باز هم
تواند و اشعار  می دري فارسی دان به سادگی و با اعتماد به نفس فراواننـمـایک 

 دیدن و صدها لغت دیگر را به خوبی ، من ، و ، از  :دارد که معانی لغاتی مثل 
و البته همه این تضادها و مسائل عمدتاً ناشی از معانی متفاوتی است . داند می

 .که براي لفظ معنی وجود دارد
چون . العاده مهمی است موضوع امتحان فهم، در برخورد با یک زبان دوم، نکته فوق -

 ؛ کند می در یادگیري هدایتي امتحانی که ذهنیت شخص را ها جداي از پرسش
خواهد بداند که  می دري، روانشناسیکاً و بدیهتاًنـمـااین است که تر  مساله مهم

و اولین نتیجه این خواست ترین  و روشن. ؟ متن زبان دوم را فهمیده است یا نه
چون حداقل . ، تبدیل و رسیدن به زبان مادري است)که بسیار هم قوي است(

مقایسه، زبان مادري  میزان و. استاش  الب و کامل، مادرياین است که زبان غ
  . است

 - داند می فهم را زبان مادريدري، نـمـاتر، این است که اصوالً  و نکته مهم(        
تواند اینطور  می چون واقعا هم اینگونه است، با این تبصره که زبان دوم هم

  ). باشد
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ین نکته هم وجود دارد که سعی شود ، اکتابهاي ناشی از  در روش - - -       
  . شخصِ یادگیرنده این امتحان فهم را از خودش نخواهد

فهمیم، فقط حسی از فهم  می توجه کنید که در مادري هم وقتی چیزي را[ -       
یم بگوییم که توان  نمی و با کمی دقت شهودي مشخص است که. داریم

 ].ست؟ ، چیایم همنظورمان از فهم و اینکه چه فهمید
که اي  در ابتداي بحث معنی ترادفی حدوداً این نکته وجود داشت که ما هر معنی -

از چیزي بکنیم و هر چیزي را که بعنوان معنی چیزي ارائه کنیم، موضوع را 
و این دور . معنایی دارد ه چیزي دیگر که خود این چیز دیگربایم  هاحاله کرد
و مثل . است ناپذیر و تکرار ناپذیر و پس معنی، دسترس[کند  می ادامه پیدا

 گردد و زمان و هر حس دیگري، وقتی رفت و از آن گذر کردیم، دیگر برنمی
 معنی بیان کردنی نیست و فقطو بعبارتی دیگر، ]. به آن باز گشت توان  نمی
با بیان  و موضوعیت معنا، 1.تواند حسی باشد که در لحظه وجود دارد می

تواند  می یک حس است و هر بیانی از یک حس، فقطچون . (شدن منافات دارد
  ).حس دیگري باشد مترادف با آن

که بعنوان معادل ارائه کنیم، بدیهتاً خودش معنایی دارد اي  یا معنی هر چیز -       
  . د معنی چیز دیگري باشدتوان  نمی و پس

این است  مساله ؛ مساله این نیست که بالقوه، معنی، بیان شدنی باشد یا نباشد       
به معنی، فقط اي  هو هر بیانی و اشار. "خود بیان است بالقوه، معنی در"که 

  . تواند معنی ترادفی باشد و نه معنی اصلی  مورد نظر می و فقط
و در مساله امتحان فهم، این نکته کامالً وجود دارد و حداقل این است  - - -       

  .دو حس بود توان  نمی که در یک لحظه
توجه کنید که . در موضوع امتحان فهم باید نکته بخش  قبل را هم در نظر داشت -

و . آید می است که در لحظه براي شخص بوجوداي  معنی اصلی شعر، معنی

                                                        
  .رجوع نمایید نی معنیمعابراي توضیح بیشتر به پیوست  1
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ي مختلف از معنی یک شعر همگی ها و بیان. معنی ترادفی بیان این معنی است
در لحظه براي حداکثر، معنی ترادفی یک شعرند و نه معنی اصلی شعر که 

نیست که مثال شخص اي  و بنابراین معنی یک شعر، معنی. شخص وجود دارد
نقاد متبحر براي یک شعر در نظر دارد و یا مثال معنی کلی و  یکشاعر یا 

معنی [بلکه معنی اصلی، حسی است که شخص در لحظه دارد . استاندارد شعر
مثال حاصل ارتباط لفظ و د قراردادي و توان  نمی شعر هم مثل معنی یک لغت

آید،  می است که از شعر و در شعر بوجوداي  معنی باشد، بلکه معنی شعر، معنی
درحالیکه مثال در یک سوال و جواب امتحانی چنین  ؛ ]درست مثل طبیعت 

و معنی باید حدوداً همان معنی مورد نظر سوال . د مد نظر باشدتوان  نمی چیزي
ه مسائل دلیل مهمی است بر مقبولیت و برتري و البته اینگون. کننده باشد

و در زبان دوم هم، مساله این است که . (ي تبدیلی و کاذبها یادگیري
کنند که به معانی مادري و بعبارتی، لغاتی در  می دریان با همه توان سعینـمـا

  ).برسندشان  مادري
و قابل تعمیم در بسیار کلی  با این تاکید که اینگونه موضوعاتبه هر حال  -       

از اي  ه، تافته جدابافتاش زبان و نیز یادگیري( ي یادگیري استها هسایر حوز
 1.کنیم می ، مسائل را در همین یادگیري زبان دوم، پیگیري)سایر چیزها نیست

بطور خالصه تفاوت بین این دو نوع حافظه و این دو نوع معادل بسیار بارز است  -
و زایش است و معادل  که ناشی از استخراجمعادلی  - ) ودبخصوص در شه(

و داراي معنی اند  لغات کاذب فاقد معنی معادل استخراجی .ناشی از فیکسی
و از طرف دیگر، . و از شمول حافظه شناختی نیستند. اند )فیکسی(حفظی 

فاقد ) و در حالت طبیعی و غیر آزمایشی(بالعکس، لغات غیر کاذب بطور معمول 
. در دستگاه استشان  معادلشان استخراجی و ناشی از فهم واند  معادل فیکسی

را با چیزي حفظ و شان  دانیم، معانی می مان در مادريما اینهمه لغاتی که 
توانیم  می و حتی. توانیم جواب بدهیم می ولی اگر از ما بپرسند. ایم هفیکس نکرد

                                                        
  .مراجعه نمایید زبان از دید متون و فرضیهبراي توضیح بیشتر به پیوست  1
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بیانِ ( ؛ نیمروابطشان را با سایر لغات و چیزها، از دستگاه استخراج و بیان ک
معادل، که ناشی از فهم لغت است و نه حفظ  آمادهخالق و غیر  ، زایشی

  ). فیکسی
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  ورودي و خروجی معنی
  )بر یادگیري معنی اصلیاي  هپیش مقدم(        
        

که این مساله، نقش مهمی  ان به دو نوع معنی دهی اشاره کردتو می در این قسمت -
و کم و . کند تر می و عمیقتر  و نکات باال را هم روشن. دارد در مسائل یادگیري

 . توان بدون ورود به نکات فرضیه، آنرا به زبانی ساده ارائه کرد می بیش

یعنی براي دو . در اینجا هم متون یک نکته ساده و بدیهی را متوجه نیستند -
اصطالح کاربرد از یک لغت و  پر موضوع کامالً متضاد و در ضمن هم حوزه و

  . کنند می استفاده
فعل معنی کردن داراي دو نوع معنی کامالً متفاوت است که معموال فقط  -       

    معنی ورودي -1 :  بریم می یکی از این دو نوع معنی را در نظر داریم و بکار
  معنی خروجی  -2
عنی و البته نبایستی این تقسیم بندي از فعل معنی کردن، با اصطالح م - -       

و نیز معنی فیکسی و (که از آن کردیم، تخلیط شود اي  سه نوع تقسیم بندي
 .اند چون مسائل کامالً متفاوتی). غیر فیکسی

تواند  می کنیم، دو منظور کامالً متفاوت می شود که لغتی را معنی می وقتی گفته -
  .وجود داشته باشد

تفاوت بسیار ساده و در که . !معنی کردن چیزي - 2معنی کردن چیزي  -1       
حتی براي خود این نویسنده  . و بیان آن کمی مشکل است. ضمن مهمی دارند

و عمدتاً هم بدالیل زبانی بوده است . شده است می ها این نکته تخلیط هم سال
بیان موضوع، ترین  و سادهترین هب). که مستقیماً ناشی از فرضیه متون است(

  : توجه به این نمودار است
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که کامالً هم (در این نمودار، مشخص است که به هر دو نوع معنی کردن  -       
اسم گذاري ما هم مشکل دارد و  ،و حتی. گوییم می ، معنی کردن)متضادند

  .درصورتی درست است که مرجع را لغت بگیریم
  .فرستیم می که بر روي لغتاي  معنی»»  - معنی ورودي                  
 که از لغتاي  معنی -کنیم  می که از لغتاي  معنی»»  -معنی خروجی                 

 1.شود می معنی کردنی که در ترجمه هم استفاده. یمگیر  می

                                                        
  :براي روشن شدن مبحث معنی ورودي و خروجی مثال زیر را در نظر بگیرید 1

چیست؟ و شما، در جواب به او بگویید معنی   "ابتیاع  "فرض کنید فردي از شما بپرسد معنی 
براي آن فرد، معنی ورودي لغت  "خریداري کردن"لغت . شود  می "ري کردنخریدا "، "ابتیاع"

حال براي شما . شود  معنی دهی می "خریداري کردن"و لغت ابتیاع بوسیله لغت  ؛شود  ابتیاع می
خریداري  "وضعیت چگونه است؟ هنگامی که شما در حال جواب دادن به سوال بودید، لغت 

معنی خروجی لغت ابتیاع  "خریداري کردن  "خراج کردید، یعنی است "ابتیاع"را از لغت "کردن 
که در اینجا براي آن فرد،  : معنی ورودي –1 :با دو نوع معنی سرو کارداریم در اینجا. است
که در این مثال : معنی خروجی –2 بود و "ابتیاع"معنی ورودي لغت  "خریداري کردن"لغت 
  .براي شما بود "تیاعاب"معنی خروجی لغت  "خریداري کردن"لغت 

و معنی خروجی مثل  یمریز در یک منبع می تی معنی ورودي، شبیه آبی است کهیا مثال از جه
  .باشد برداشتن آب از آن منبع می

 لغت  لغت

 معنی خروجی معنی ورودي
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تواند بسیاري از مسائل یادگیري زبان دوم و هر  می توجه به همین نکته کوچک -
دو عملکرد  در معنی کردن هر چیزي این. (را حل و روشن کنداي  نوع یادگیري

  ).معکوس صادق است و این نکته وجود دارد
ترجمه و نوع خواست   عمالً معنی ورودي، بدالیل مختلف از جمله اهمیت -       

اي  هو نیز امتحان فهم، چندان جلو) امتحانات معمولی(متون از نحوه یادگیري 
  . دشو  نمی ندارد  و دیده

تفاوت  ،کنند می ن در روش ترجمه، بحثدر متون مثال وقتی از معنی کرد -       
  . بینند نمی ساده این دو نوع معنی کردن متضاد را

        
توان تقسیم بندي را  می فیکسی و غیر فیکسی،  و دو نکتهبر اساس نکته باال -

  : کردتر  کامل
  معنی غیر فیکسی ورودي  - 1       
  معنی غیر فیکسی خروجی  - 2       
  کسی وروديمعنی فی - 3       
 معنی فیکسی خروجی  - 4       

و اگرچه در مباحث یادگیري متون، از . ها با هم کامالً متفاوتند که البته همه این -
د، با کمی دقت، بدلیل ساده بودن، مساله و شو  نمی این چهار نوع معنی ذکري

 . در یادگیري، روشن استشان  نیز اهمیت

را تعریف و معنی  E، لغت )یا یک تعریف(ري در یادگیري زبان بایستی لغت ماد -
  ).معنی باید ورودي باشد و نه خروجی. (کند و نه اینکه مصرف بشود

، در جهت معنی )معنی معادل(در یادگیري مثبت، استفاده از لغت مادري  -       
و این معنی دهی، یکطرفه . ها Eو نه در جهت معادل گیري . است ها Eدهی به  

  1.ها نبایستی استفاده  بشود فهم، از این معادل یعنی در. است
                                                        

مقصود کتاب در اینجا این است که در یادگیري زبان دوم به صورت طبیعی معنی معادل مادري  1
 "خانه"، لغت Homeبراي معنی دهی به لغتی مثل یعنی . باید معنی ورودي لغت زبان دوم باشد
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در اینجا بحث از استفاده یا عدم استفاده از زبان مادري در یادگیري زبان  - -       
  1.که دو عمل کامالً متفاوت است. بلکه نوع استفاده مورد نظر است. دوم نیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
استخراج  ، لفظ و لغت خانه راHomeفرستیم؛ ولی نباید در حین خواندن لغت   را بر روي آن می

  :مثال زیر را در نظر بگیرید. فیکسی کنیم
چیست؟ اگر به او  "خانه"پرسد معنی   نا آشنا است می  "خانه"فرض کنید فارسی زبانی که با لغت 

معنی  "منزل"است و وي با منزل آشنا باشد، آنگاه براي او  "منزل"فته شود معنی خانه،گ
مادرآنه و طبیعی آن است که وي وقتی بعدا معنی خانه را  روش درست،. شود  ورودي خانه می

بلکه  ،معنی خانه دیگر منزل نباشد –کند   با معنی خروجی خانه سروکار پیدا می –خواهد   می
حال اگر وي وقتی . اصلی و حسی داشته باشد جدا از معنی اصلی و حس منزل معنی ،خانه

خواهد، سریعا معنی منزل را از آن استخراج کند و به نوعی این دو را باهم   معنی خانه را می
شود که تنها حس و معنی منزل را دارد، و در   فیکس کند، لغت خانه براي او لغت کاذب می

  .قعی نیست و لغتی کاذب استحقیقت لغت خانه، لغت وا
بر اساس این فرضیه، استفاده کردن یا نکردن از لغت مادري براي معنی دهی به لغت زبان دوم،  1

وحتی به دالیلی اجباري است حضور زبان ( براي مادرانه شدن زبان دوم اهمیتی ندارد
را با لغت  New مثال ممکن است لغت. ؛ بلکه مهم رابطه زبان مادري و زبان دوم است)مادري

و جدید فیکسی نشود، و  Newمعنی دهی کنیم ولی باید توجه کنیم که رابطه دو لغت  "جدید"
هر کدام از این دولغت بتوانند زندگی مستقلی از یکدیگر و معنی خروجی اصلی خاص خود را 

  . داشته باشند

 (P)معنی معادل 

 (P)دل معنی معا
 

E 

E 

 غیر کاذب

 کاذب
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یگر نیستند بلکه هم ارز و هم نماینده و معنی یکد ، Pو  Eدر معنی غیر فیکسی، [-
  .از یکدیگر هستنداي  هدنبال Pو  Eدرحالیکه در معنی فیکسی، . اند معنی

توجه کنید که در تفاوت معنی اي  هتوانید به نکت می براي درك بهتر موضوع -       
وقتی که تصویر کتاب، دنباله لغت :  تبدیلی مابازایی و ترادفی مابازایی گفته شد

باید  ؛ پذیرد می صورت) یا بالعکس(و عملکرد تبدیل تصویر به لغت کتاب است 
) یا بالعکس(مقایسه شود با وقتی که لغت کتاب را بعنوان معنی تصویر کتاب 

یکی . که در این حالت، لغت و تصویر، هم معنی و مترادف هستند. دهیم می قرار
زي وجود ندارد درحالیکه در حالت اول، ترادفیت و هم ار. مترادف دیگري است

 ].و یکی دنباله و حاصل تبدیل دیگري است 
توان در یک زبان جعلی خود ساخته کوچک و یا در خود زبان  می این نکات را -

. د و مقایسه کردآور و هر دو حالت درست و غلط را بوجود. مادري آزمایش کرد
تعدادي لغت را بصورت ورودي فیکسی و تعدادي را بصورت ورودي غیر (
  ).یکسی یاد بگیریدف
مثال در مادري در برخورد با یک لغت جدید و معنی دهی به آن، بصورت  -       

و در حین خواندن زبان کاذب، عموما . شود می معنی ورودي غیر فیکسی عمل
در حالت طبیعی زبان . (معنی خروجی فیکسی وجود دارد و در حال عمل است

 ).ندشو  نمی نها فعالهیچیک از آ  -لغات غیر جدید  -مادري 
هاي یادگیري زبانِ این فرضیه که عمدتاً هم براي عادت زدایی و  در یکی از روش -

       رود، معنی خروجی فیکسی را به روي همان لغت می حذف معنی معادل بکار
   .کنیم می و بعبارتی به معنی ورودي غیر فیکسی تبدیلش. گردانیم می باز

  
  
  
  
  

 Eغت ل

معنی خروجی 
  فیکسی

معنی ورودي غیر 
 فیکسی
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اول، بصورت خود به خود و باالجبار معنی خروجی فیکسی از  در مرحله » -     
در مرحله  ، ولی همان وقت)مشخصه زبان کاذبترین  مهم(شود  می لغت صادر

 .فرستیم می بعد، این معنی را به روي لغت
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    1آزادي  لغات 
  )در تقابل با مطلق بودن لغات کاذب(        
 

:  توان اختصاراً ذکر کرد می ند نکته دیگر رابا توجه به نکات قسمت قبلی چ -       
که لغات اي  مطلق نبودن لغات و آزاد بودن آنها، در مقابل مطلقیت و عدم آزادي

  . کاذب دارند
توان به سادگی شهود کرد و بصورتی بدیهی  می این نکته آزادي لغت را -  -       

هاي متفاوت و نیز و سعی شده که بیان نسبتاً مشکل آن، با تعبیر. (قبول کرد
توجه کنید که انتقال بیانی نکات بدیهی یا  -در تقابل با ضدش، ساده گردد 

 ).است، چندان آسان نیست کتابشهودي، که مشکل اصلی اغلب نکات این 
در معنی ورودي فیکسی، لغات آزادي ندارند و در فیکسی خروجی هم، همان  -

  . یمگیر  می معنی را
در دست  -ند، آزادند گیر  می کهاي  یر فیکسی، لغات در معنیولی در ورودي غ       

 - دهند  می تغییر ماهیت -اند  گرفتهاي  ما نیستند و معلوم نیست که چه معنی
شود و به صورت  می و در خروجی غیر فیکسی هم، معنی از خودشان استخراج

  .تبدیلی فیکسی نیست
اي  هرابط -کنیم  می د که از آنهاهستناي  لغات غیر کاذب، مستقل از معنی -       

بین معنی ورودي و اي  هرابط. آید  نمی بوجودشان  فیکسی بین آنها و معنی
مثل هر تغییر . یابند  می نوعی تغییر ماهیت شناختی. آید  نمی خروجی، بوجود

   .2آید می ماهیت شناختی دیگري که در هر چیز دیگري بوجود
                                                        

از ذهن متعارف متونی  و با وجود سادگی  بسیار دور مبحث آزادي لغات از مباحث جذاب فرضیه، 1
. ، با بیانی دیگر مطرح شده استزبان از دید متون و فرضیهاین مبحث در پیوست . است

 .مراجعه نمایید ،ها   ضرب فهمتوانید به کتاب  همچنین براي مطالعه بیشتر می
یز این است که وقتی لغت جدیدي که البته صوتی ن "نوعی تغییر ماهیت شناختی  "منظور از داشتن  2

شود؛  تحولی در  دارد؛ از بار معنایی صفر یا مجهول،  بارگیري معنایی شده و متحول می
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 معنی را لغت .، اختیاري بر روي لغت نداریمدر معنی ورودي غیرفیکسی -       
به این اي  چگونه و از چه نوع و چقدر، هیچ دسترسی -د گیر  نمی د یاگیر  می

 - .است) یادگیرنده(لغت، آزاد از ما . مسائل نداریم چون به لغت دسترسی نداریم
و لغت را از طریق معادلش  مشوی می فیکساش  ولی در فیکسی، لغت را با معنی

 . دست داریم در

منظور از معنی گرفتن در زبان کاذب این است که چیزي  -ند گیر  می لغات معنی -
. شود و مطلق است و معنی نیز در طرف دوم رابطه است می با چیزي فیکس

 يگیر معنی، لغات، )ورودي غیر فیکسی(ي مورد نظر ما گیر معنیدرحالیکه در 
  .شوند می

شطرنج، یک شخص ویا هر چیز دیگري، با معنی معنی یک بت، یک اسب  -       
  .ي شده استگیر معنیحفظ نشده است بلکه اش  مطلق فرضی

 ).نوعی معنی است( 1لغت، هبوط معنی است - -       
. دارد، با همان چیز زمانی که معنی نداشته، متفاوت شده استاي  چیزي که معنی -

را به آن اي  هداگاناز نظر شناختی ماهیتاً متفاوت شده است و چیز ج
از خودش، جدایی اش  معنی. د آن معنی را نداشته باشدتوان  نمی .ایم هنچسباند

  . ناپذیر است

                                                                                                                   
 شود و ماهیت آن لغت از نظر شناختی تغییر و تحول  شخصیت معنایی آن صوت ایجاد می

از جهتی این امر درست مثل همان تحول شخصیتی معنایی در اسم صوتی یک قهرمان . یابد  می
 .شود  اش متحول می یابد و معنی  مسیر داستان بارگیري معنایی می داستان است که در

این بروز و ظهور فهم . صوت یک لغت بروز و ظهور فهم لغت است :  منظور این جمله این است که 1
البته از دید و مرکزیت شخص بیانگر، هیچ دوئیتی نیز بین صوت  .نامیم  هبوط می ،را در فرضیه

درست مثل یک اخم طبیعی که بگوییم هبوط طبیعی ِ یک  -اند باشدتو  نمی -و معنا نیست 
گر، هیچگونه دوئیتی بین حس آن شخص و  عصبانیت است واز مرکزیت خود آن شخص اخم

  .تواند باشد نمی-اخمش نیست
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 معنی یخچال). از جهت شناخت ناظر(د یخچال نباشد توان  نمی یخچال       
د بدون توان  نمی د جداي از خود یخچال باشد و بالعکس، یخچالتوان  نمی

  . باشداش  معنی
این . توانیم بگوییم می ما هزاران مختصه از یک چیز. (در لغات هم اینگونه است       

ولی در خود آن چیز، . اند در خارج از آن چیز مجزا از هم و چند چیز ها همختص
  ).، از آن چیز هم مجزا نیستنداند ها نه تنها از هم مجزا نیستند و یکپارچه این

را که اي  د آن معنیتوان  نمی که یک لغت مادريبه این نکته توجه کنید  -       
در  -) !تجربه کنید(را دید  آناش  بدون معنی توان  نمی .دارد، نداشته باشد

 بر روي پنجره، پرده است و) مقداري نخ(پارچه  یک. جسمیتش، معنی دار است
د توان  نمی همان پارچه بر روي تخت، روتختی است و. د پرده نباشدتوان  نمی

لغت شیر . و مثل هر معنی دیگري وجود دارنداند  و هر دو، معنی واقعی(شد نبا
یاد ). جایی معنی شیر درنده را دارد و در جایی دیگر معنی شیر خوردنیدر 

یاد گرفته است که  -تر و از نظر فرضیه درست …اي هو بعبارتی استعارایم  هگرفت
   .براي ما چنین باشد

تواند بصورت  می د،گیر  می زبان که فارسی یاد Eي یک ، برا"او"لغتی مثل  -       
 Heو یا لفظی مثل  سوم شخصمعنی مطلقی مثل  درانه یاد گرفته شود ونـمـا

تواند هم بصورتی مادرانه یاد گرفته شود و بجاي  می ؛ را بعنوان معنی پیدا کند
ر و مثال براي معنی دهی به آن، د. معنی فیکسی و مطلق داشتن، آزاد باشد
یش، ها در هر بار با یکی از مترادف. (هربار برخورد، معانی متنوعی به آن بدهیم

  .) معنی دهی شود
 یاد{در این حالت لغت  . …و نقی ،تقی ،حسین ،حسن : او »»---          

د که گیر  می یاد. ي دیگرها هکه شخص باشد و مذکر باشد و مشخص }دگیر  می
  E.  ِ در زبان Heطلق و وابسته لغتی مثل خودش باشد و نه نشانه و معادل م
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 :  توان بررسی کرد می آزادي لغت را از جهات دیگري هم 
دري نـمـاتوجه کنید که در هیچیک از لغات مادري قطعیتی نداریم  ولی در لغات  -

  . ، قطعیت صد در صد وجود دارد)بدانیم(بدون استثنا همینکه حفظ باشیم 
و محدود نیست به . لق و خشک نیست بلکه لغزنده وسیال استلغت، مط -       

  ).مثل حرکات و حاالت چهره( .محدوه مطلقی
 دهیم، معنی معادلش، آنرا مطلق می وقتی که یک لغت مادري را معادل -         

  .د، آزادي داردآور  می از مفهوم را، خودش بدستاي  هو حوز .کند نمی
از لغات مادري، معادل صد در صدي ندارند هیچیک  توجه کنید که -       

هاي صد در صد  دري، معادل یا معادلنـمـادرحالیکه بدون استثناء همه لغات 
 !!!دارند 

توان مساله آزاد نبودن لغات را  می در مساله امتحان فهم هم، که قبال اشاره شد، -
ست یا پنج شده ا ، fiveامتحان فهم یعنی اینکه بخواهیم ببینیم که . (دید

  ).  ؟ نه
اي  معنی -و فعالند . دهند که لغت خودش عمل کند نمی دریان اجازهنـمـا -       

  .  کنند می اي هکار اضاف -دهند  می
ارتباطی بین آنها، . یمشو  نمی دهیم و فیکس نمی در مادري بین لغات ارتباط -       

   :از دیگري است ماند و هر لغت مستقل  نمی بجز ارتباط دستگاهی بعدي باقی
  بابا  -پدر »»   - -
ولی . کنیم نمی ، پدر را تبدیل به باباایم هبراي اینکه بفهمیم که فهمید - -       

خواهند  می گذارند و از طریق معنی معادلش نمی دریان، لغت را آزادنـمـا
  .اند بفهمند که فهمیده
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دري مطرح باشد که نـمـاتواند براي  می حداقل این است که این سوال -  -       
، درحالیکه فهم و لغات مادري بر روي هم چگونه متوجه فهمیدنش بشود

  . 1دهستن
، "فایو"یعنی اگر لغتی مثل . در لغات جدید مادري این مشکل وجود ندارد       

و از . باشد "پنج"، "فایو"بومی مادري بود، این انتظار وجود نداشت که معنی 
دارد  هم ارزِ اي  در فارسی، معنی "بش". خواستیم نمی خود امتحان فهم

این احساس  براي فهمیدنش. باشد "پنج"، "بش"و نه اینکه معنی . "پنج"
. فهمش بر روي خودش است. تبدیل شود "پنج"به  وجود ندارد که بایستی

 2.آزادي دارد "پنج"در مقابل  "بش".خودشان را دارند  هرکدام استقالل
و براي . پدر و بابا، مستقل از هم هستند -مملکت و وطن . کند می مستقالً عمل

  .دار بودن، یکی وابسته به دیگري نیست) معنی(مفهوم 
ي  تر و دقیقتر  دریان هرچه یادگیري و معنی درستنـمـاو از این جهت [-       

پنج شدنِ  ( Eشدن  Pشود و خواست  می بخواهند، خود به خود مشکل تشدید
Five(شود  یتر م ، قوي.[  

، مثل تصویر عینک در عملکرد )آزاد نبودن(معنی مطلقْ داشتنِ لغات کاذب  -
توجه کنید که تصویر عینک، خودش دنیایی معنی است و . استاش  تبدیلی

                                                        
یک لغت یعنی عملکردي   فهمیده شدن. دوئیتی بین فهم لغت و خود لغت وجود ندارد ،از دید فرضیه 1

، یک نمادري بدلیل داشتن لغت کاذب، لغت زبان دوم در وي عملکردي ندارد. دارد که خود لغت
 ،شود  آید که یک نمادري چگونه متوجه می    حال این سوال پیش می. و پس فهمی از آن ندارد

در  .لغتی را فهمیده است، وقتی آن لغت بدلیل کاذب بودن در او عملکردي و پس فهمی ندارد
 .تواند باشد  جز همان لغت مادري معادل نمی يیزاینجا عمال فهم، چ

و البته این خصلت متحول زبان :  متن اصلیي  و البته براي خود نویسنده:  )1389(اربابی-ب * 2
هاي متناسب را بدست آورد  ها دقت نماید و مثال و خود خواننده بایستی در اینگونه مثال ؛ است

براي  "یارانه/ سوبسید"لغات نسبتا مترادف  شاید جفتو مثال  ؛ و یا منظور کتاب را حدس بزند
 ها فراوانند و البته هر خواننده نیز محکوم مثال .زبانان داخل کشور مناسب باشد معمول فارسی

 . آزادي لغات:  شم زبانی خویش است ) گریز از بی(
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و عملکردش اش  د، معنیگیر  می ولی وقتی که در حالت تبدیلی قرار ؛ آزادي دارد
مثل اش  دارد و معنی تبدیلیو آزادي ن. شود می منحصر به همان حاصل تبدیل

گوییم که در دست معادلش  می و استعارتاً اینطور. ریسمان به آن وصل است
دهیم، آزاد  می کاریم و آب می درحالیکه در نوع دیگر، مثل گیاهی که. است) ما(

 .و مستقل از ما است و در اختیار خودش است
   ؟ عنی چهپرسی زندگی ی می ازمن :  )حدوداً(عبارتی از چخوف [ -
  . هویج یعنی هویج ؟ هویج یعنی چه. زندگی یعنی چه؟ زندگی یعنی زندگی -
روشن است که در زبان کاذب، هر دو لغت هویج و زندگی، داراي معنی »»  -  -

درحالیکه در مادري هیچکدام از این دو لغت بصورتی . مطلق و مشخصی هستند
 ].که در کاذب، معنی داریم، معنی ندارند

هتی، این تفاوت آزاد بودن و نبودن، شبیه به تفاوت لغت در کامپیوتر و لغت از ج -
 "پنج"ریاضی و  "پنج"تفاوت  -تفاوت تقلید و فهم  -.معمولی استدر زبان 

  .و از این قبیل. زبانی
ممکن است پدر و مادر، . ماند می شخص یا هر چیز دیگري لغت هم مثل یک -       

یا مخترع و مربی شطرنج، تعریف اولیه اسب . بیت کنندبچه را بدنیا آورند و تر
 . ي با خود چیزها استگیر معنیشطرنج را بیان کند، ولی 

ي باال، این نکته هم هست که در یادگیري زبان، احتیاج به ها از نتایج روشن بحث -
تا جایی (کنیم  نمی در زبان مادري چیزي را حفظ. حفظ فیکسی لغات نیست

درحالیکه در زبان کاذب فقط حفظ کردن وجود  ؛ )مادري هستکه طبیعی زبان 
حفظ کردن و همه مشکالت مربوط به آن فقط مربوط به یادگیري کاذب  - دارد 
   .است

حفظ فیکسی حاکی از کاذب بودن یادگیري  ازاي  ههر نوع نشان و -       
دي به یی که تا حدوها ، براي زبان دومیکتابهاي ناشی از این  در روش  .است

شود که مانع از فعال  می زبان دوم آشنا هستند، عمده انرژي و کار صرف این
). تا معنی اصلی بتواند بروز پیدا کند(هاي فیکسی بشویم  شدن این معادل
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ي معمول یادگیري، شخص ها دقیقاً درست ضد کاري که در عملکرد ،یعنی
اگر بین یادگیري و .  [است آگاهانه ویا ناخودآگاه با تمام انرژي بدیهتاً در پی آن

ورودي و خروجی  تفکیک ) حافظه(، و بعبارتی بین یادگیري "باز پس دهی"
قائل شویم، مشخص است که اگر اراده پنهان شخص در یادگیري ورودي، 

که . یادگیري ورودي فیکسی خواهد داشت ، متوجه باز پس دهی فیکسی باشد
  . ي قبلی، مسائل آن ذکر شدها در قسمت

و به این دلیل، موقعیت و مثال نوع عادات و مسائل روانشناسیک، عامل اصلی        
 ].در نوعِ یادگیري است
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  )یادگیري معنی اصلی(  یادگیري لغت
یک . گفته شد که در این فرضیه، معنی اصلی، حسی است که لغت دارد -       

  .شود می حس که در لحظه براي زبانگر از برخورد با لغت، حاصل
دو نام متفاوت هستند براي . (، یک چیزند و نه دو چیزاش پس لغت و معنی       

  ).یک چیز
  1.هم بین آنها  وجود ندارداي  هو پس رابط -       
و یادگیري لغت . و یادگیري لغت و یادگیري معنی لغت، یک موضوع است -       
 . لغت توانایی شناخت ؛ ، همان یادگیري حس لغت است)اش یا معنی(

پس از جهتی، یادگیري لغت مثل . در این فرضیه لغات و چیزها تفاوتی ندارند -
  . ماند می و مثال زبان هم مثل انواع خنده و گریه. یادگیري هر حس دیگري است

بدون اینکه . داند می را از نوع و جنس حس) معنی اصلی(این فرضیه، معنی  -       
 -حس سوختن  - حس سرما : دیگر حسی مثل هر حس. حس را تعریف کند

  . شادي  -گرسنگی  -درد  -ي مختلف ها هحس مز
وند، هرکدام حس ش می ي متفاوت تا جایی که براي ما متفاوت دركها حس -       

صدها مزه متفاوت به همان تعداد حس متفاوت را در  مثال. خاصی هستند
  . ندآور  می شخص بوجود

 یا صدها بوي متفاوتی که یک سگ(شناسیم  می که هزاران تصویر متفاوتی -       
ي گوناگون اگرچه هم که توجهی آگاهانه در تفکیک و ها ، یا صوت)شناسد می

 و حداقل. دانیم می و آنها را ؛ اند اسم گذاري آنها نباشد هرکدام حس متفاوتی
  .تعداد زیادي از آنها، یادگیري اکتسابی هستند یادگیري

پندارد که ما  می بیند و می ک بدوي، وجود زبان را همانگونهاحتماالً ی[ -       
و بعبارتی دید و شناخت ما . پنداریم می شناسیم و می حرکات و حاالت بدنی را

                                                        
ن براي مطالعه همچنی. مراجعه نمایید زبان از دید متون و فرضیه براي توضیح بیشتر به پیوست 1

  .مراجعه نمایید ها   زبان فهمبیشتر به کتاب 
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، عمدتاً ناشی از دید دانشی نهفته در متون است که …از زبان، لغت، دستور و
ي ها زدر طی صدها سال  و بصور گوناگون در فرهنگ بشري و بر اساس نیا

  .و منتقل شده است گیري شکلو کاربردي ) توجیهی(روحی تفکري 
حسی اي  هعقلی باشد، مسالاي  هدر فرضیه، تفکر عقالنی قبل از آنکه  مسال -       

سعی شده که از  کتابو البته در این ). انسان دستگاهی است حسی. (است
 .نشوداي  هاینگونه نکات استفاد

  : ه هم ضروري است کهتاکید مجدد این دو نکت -
 ، و نه زبان بالقوه(زبان جاري و زنده است  ، کتابزبان مورد نظر در این  -1       

که اي  هو بعبارتی، لغت و هر واحد زبانی در لحظ). توانش زبانی و از این قبیل
  . وجود دارد

که (ی ، بر روي مساله درك زبانی است و نه تولید زبانکتاببحث ما در این  -2       
 ) ].تفاوت چندانی هم با هم ندارند

لغت و معنی، یک . اند در فرضیه متون، لغت و معنی دو چیز متفاوت و جداي از هم -
  . رابطه وجود دارداش  و بنابراین بین لغت و معنی. چیز نیستند

و یادگیري لغت، . مطرح استاش  و پس یادگیري این ارتباط بین لغت و معنی       
 .ین رابطه استیادگیري ا

و بعبارتی . شود می در یادگیري دانشی و آگاهانه زبان دوم هم، با همین تصور اقدام -
یادگیري رابطه . هستیم در یادگیري زبان کاذب هم دقیقاً با چنین مدلی روبرو

  ).بعنوان لغت(و لفظ زبان دوم ) بعنوان معنی(لغت مادري 
  
  
  

        
د چیزي بجز توان  نمی مالً منظور از معنی،عرگسال، بایستی توجه کرد که در بز -

چون اگرچه هم که بتوانیم فرضِ یک معناي کلی و بدون  -لغت مادري باشد 

  )Book(لغت  ------«معنی  ) کتاب( 
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معنی بدون حامل، در کار  -حامل را داشته باشیم ولی در عمل، معنی محض 
و معنی محض لغتی مثل هوش، چیزي جز لغت هوش و یا تعاریفش . نیست

  1.د باشدتوان  نمی )دارد که باز هم حاملی(
 دري وقتی در نکته باالنـمـایک چیزند، پس براي اش  چون لغت و معنی( -       

 :  تواند باشد می گوییم یادگیري رابطه لغت و معنی عیناً منظور تنها این می
  ).و لغت زبان دوم رابطه لغت مادري

مسائل  ؛ متون استهمانطور که یادگیري زبان کاذب ناشی از فرضیه ( -       
، تثبیت و تقویت فرضیه گیري شکلیادگیري لغات کاذب نیز نقش مهمی در 

  .ن داشته استمتو
در متون، در عین حال که یادگیري لغت و معنی دو چیز مجزا هستند، از  - 

و لغت مورد  یري رابطه بین معنیبلکه یادگ. یادگیري خود معنی بحثی نیست
شوند و بهرحال مشکلی  می وجود و بدیهی انگاشتهمعنی و لغت، م. (بحث است

  !).ندارند 
د و یادگیري خود شو  نمی چیزي گفته ،عمالً در متون از یادگیري معنی -       

تصوري از یادگیري معنی وجود ندارد، یادگیري . شود می معنی مسکوت گذارده
غت با فیکس شدن ل. یادگیري رابطه صورت لغت و معنی. یک رابطه مطرح است

 .اش معنی
که از بوجود آمدن و چگونگی ایجاد معنی، هم بحثی است  و نکته مهمتر این -

  . نیست

                                                        
گیرند، باشد بازهم خللی در   اگر منظورمان از معنی، همان معنی کلی که برخی متون در نظر می 1

در لحظه زنده با لغات سرو کار دارد و در آن لحظه  ،چراکه فرضیه. شود  نکات کتاب، ایجاد نمی
این حامل جدا از معنی خود لغات  ،و از دید فرضیه. فیزیکی دارند لغات حتما حاملی، مثل صوت

همچنین هر بیانی از معنی کلی بدلیل بیان بودنش، داراي حاملی است که این حامل آن را . نیست
کند و فرضیه با لغات حامل دار سروکار دارد و نه معنی کلی بدون   از معنی محض جدا می

  . حامل



 115  متن اصلی
 

 
 

تواند  می در متون اصوالً، از جنسیت معنی و اینکه شبیه به چگونه چیزي( -       
و معنی را به شکل مبهم و غیر قابل فهم و تصوري . باشد هم بحثی نیست

 حالیکه در این فرضیه،  معنی و لغت باهم ساختهدر -. دانند می همین رابطه
یادگیري لغت، یادگیري معنی ). چون یک چیزند(اند  شوند و در حین هم می

   .هم هست و بالعکس
  . و نیز ایجاد معنی و یادگیري معنی هم یک نکته است -

و بلکه ساخته شدن و بوجود آمدن، در . ویادگیري یک ارتباط وجود ندارد -       
توان گفت که دو تصور کامالً متفاوت  می و از جهتی. (و معنی مطرح است لغت

  ). با دو نوع متفاوت یادگیري روبروییم -از یادگیري وجود دارد
جدید هم اي  یادگیري یک لغت جدید، یادگیري معنی در زبان طبیعی، -       

 .و پس در یادگیري مادرانه زبان دوم هم بایست اینچنین باشد. هست
با این توضیحات مشخص است که مساله و مشکل یادگیري معنی و لغت، در  -

  . متون و زبان کاذب، کامالً متفاوت است با مساله یادگیري در لغت غیر کاذب
اي  در لغت غیر کاذب، از جهت یادگیري ارتباط بین لغت و معنی، یادگیري -       

 .دشو می ي لغت مطرحگیر معنیو در عوض، . وجود ندارد
و  -یک یخچال؛ یادگیري آن چیز ) شناخت(در یادگیري چیزها، مثال یادگیري  -

، چند یادگیري اش و یادگیري ارتباط بین آن چیز و معنی - اش  یادگیري معنی
اش  و معنی) مثال تصویرش(چون آن چیز  ؛ اند و بلکه فقط یک یادگیري. نیستند

ري و خود آن چیز، وجود ندارد بین معنی هر چیزِ معنی دااي  هرابط. یک چیزند
و بحث در مورد این رابطه هم مهمل (که احتیاج به یادگیري این رابطه باشد 

  ).است
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و در لغات هم یادگیري لغت و  1.در فرضیه، لغات و چیزها تفاوتی ندارند -       
  . یادگیري معنی آن لغت یک نکته است

اي  معنی. عنی جدید  هم هستو یادگیري یک لغت جدید، یادگیري یک م -       
  .که تا بحال وجود نداشته

اگرچه این جدید بودن، چندان جدید نباشد و قبال معنی مشابهی را داشته  - -
یک یخچال جدید، جدید است، اگرچه چندان هم جدید نیست و قبال . (باشیم

 ).ایم همشابه آنرا دید
 

  تعدد لغت
          
و در هربار وجود،  دشو  نمی چ لغتی دو بار تکرارهی در فرضیه، در زبان، -       

  .بارهاي تکرارش شبیه و مترادف با خودش است لغت جدیدي است هرچند در
و بعبارتی یک لغت در بارهاي تکرارش، لغتی تازه است و معنی جدیدي هم   -       

توان اینطور هم توجیه  می با توجه به بحث حسی بودن لغت، بصورت ساده. دارد
  :  ردک
چون لغت حسی است، و معنی، همان حسی است که لغت دارد، پس در هر  -       

لغت صندلی . ، لغت جدیدي هم داریم)در تولید یا درك یا تفکر(بار وجود لغت 
  . ، حس متفاوتی است)مصرف(بار وجود  در هر

مثل (هربار حس متفاوتی است . دشو  نمی لغت صندلی هیچوقت دوبار تکرار -       
لغت صندلی، یک ). دو شیئیت که براي دو صندلی در جهان مادي وجود دارد

  . معنایه نیست و بلکه در هربار، معنی متفاوتی دارد

                                                        
ها، زبان  کتاب زبان فهم ات، نکته مهم و بنیادینی در فرضیه است که کالًعدم تفاوت چیزها و لغ 1

 .چیزها در پی مطرح کردن همین نکته است
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بدلیل همینگونه  -گفتیم لغات صندلی و نه لغت صندلی می و بایستی(        
:  گویند می تضادها، در متون حتی به لغت چند معنایه مشخصی مثل شیر هم،

 و یا یک جمله مبهم و دو معنایه را یک جمله -ت شیر و نه لغات شیرلغ
  ). ند و نه دو جملهگیر  می

هم  -اند  هم معنی - همزادند  -ي صندلی، فقط مترادفند ها و این لغت -       
  .اند شبیه -اند  حس

، دو 2و کتاب  1همینکه کتابِ . مهم نیست که درجه ترادف چقدر باشد -       
لغت یک  بر خالف متون که(، دو لغت و دو معنی هم وجود دارد اند حس

  .شود اي مثل صندلی فقط یک معنی دارد و همیشه تکرار می معنایه
بینند به  نمی و تا حدودي، اینکه متون تفاوت بین معنی اصلی و ترادفی را -       

 چون در متون، یک لغت فقط عالمتی است براي. استشان  همین دلیل فرضیه
، فقط )تري مثل پنج و بش یا دو لغت مترادف(یک معنی و پس خانه و منزل 

و پس دو نوع . کنند به یک معنی محض که هر دو، عالمت آن هستند می اشاره
 - کلی - معنی مشترك (معنی ترادفی و معنی اصلی نداریم و فقط یک معنی 

  .لفظ، نماینده آن هستند این دوداریم که ) مثالی
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 خانه منزل

کلی و معنی 
 مشترك

 

 خانه منزل

 متون  فرضیه

 ترادف
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معنی یک لغت را خود آن لغت هم بدهیم، باز با معنی ترادفی روبرو  اگر -    
و مثال اگر بگوییم که معنی لغت کتاب، لغت . هستیم و نه معنی اصلی لغت

معنی قابل همانطور که گفته شد، . ایم هکتاب است، معنی ترادفی آنرا بیان کرد
یانی از آن معنی، و هر ب .حسی است که در لحظه وجود دارد .بیان نیست

و این دو معنی فقط مترادفند و هم . استاي  خودش حس دیگري است و معنی
این هر معنی مشترکی هم که بین . دارد که دومی هم دارداي  اولی معنی. ارز
وجود داشته باشد، خودش الزاماً یک حس است و پس هیچکدام از آن دو  دو

ها  و معنی مترادفی آن. ها است و باز هم، هم معنی با آن. معنی قبلی نیست
پس، معنی کلی یک لغت که مورد نظر متون است در صورت وجود فقط (است 

 ).نوعی معنی مترادفی براي آن لغت است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا استفاده از و ب. باشد اش می لغت، صوتی است که مرتبط با معنی ،در متون -

) همان لغت(رفش، یک لغت کلی،  لغت را در هربار مص اصطالحاتی مثل معنی
یک لغت و یک معنی  ،و در همه دفعات مصرف لغت کتاب. کنند می محسوب

 ). معنی کلی(و البته این معنی ثابت است . وجود دارد

  معنی محض
 پنج

 

 بش

 رادفدو معنی مت

 فرضیه

 پنج پنج
 

 )معنی کلی(متون 

five 
 

 پنج

 پنج
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اي  هاگر لغت صندلی متون یک نقطه باشد، لغت صندلی این فرضیه، بیشمار نقط -
از آنهم باز یک دایره اي  هو هر نقط(است که در یک دایره یا یک فضا وجود دارد 

و ما مسامحتاً بدلیل شباهت و ترادف و ). نهایه و الی. است که بیشمار نقطه دارد
و لغت صندلی در . بینیم می عادي شدن و غیرو، همه این نقاط را یک نقطه

 .، فقط یکی از بیشمار نقاط این دایره است)در زبان جاري(هربار وجود 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
ر یک بازي فوتبال را در نظر بگیریم، از دید متون، این توپ اگر یک توپ د - -

درحالیکه اگر هر موقعیت وحالت این ). همان توپ است(همیشه یک توپ است 
در نظر بگیریم، توپ در هر مقطع و لحظه،  در بازي را بصورت یک نقطهتوپ 

توپ، بدون (است خاص و منحصر به فرد اي  هتوپی است متفاوت و نقط
یا اش  د وجود داشته باشد و موقعیتش هم جزئی از معنیتوان  نمی موقعیتش

  ). واقعیتش است
پس اگر در فرضیه متون، این توپ بصورت یک نقطه ثابت و تکراري است،   - -    

در بررسی حرکت اشخاصی که . [است که دارداي  هدر این فرضیه، بیشمار نقط
توان  می هاي گاز هم ت مولکولشوند و یا حرک می از یک استادیوم ورزشی خارج

 ].این دو دید متفاوت را مقایسه کرد

 

 یک نقطه
 

 بیشمار نقطه
 

  صندلی )تالغ(ت لغ
 این فرضیه

 

لغت صندلی 
 متون
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بایستی توجه کرد که ثبوت لغت در فرضیه متون، هماهنگ است با مساله  -
و  Eارتباط (یادگیري لغت کاذب و ارتباطی که بین لغت و معنی وجود دارد 

P .(  
 صرف معنی متفاوتیو اگر در نوع یادگیري زبان کاذب هر لغت در هربار م -       

 بایستی هزاران ارتباط را یاد ، Bookداشت، در یادگیري لغتی مثل  می
پس این  - که البته نشدنی و غیر منطقی و خالف عقل سلیم است (گرفتیم  می

فرض ثبوت لغت، جزئی جدا نشدنی از فرضیه متون و یادگیري زبان کاذب، باید 
 ). باشد

وجود دارد که لغت بایستی با یک معنی از قبل در فرض ارتباط، این نکته هم  -  -
و این معنی .  د معنی جدیدي باشدتوان  نمی و بدیهتاً. بوده در ذهن فیکس شود

 .است) مادري(براي زبان کاذب، البته یک لغت فارسی 
شود که براي  می و این نیز روشن است که در یادگیري زبان کاذب، حداکثر سعی -

  . ي وجود داشته باشدتر و اقتصاديتر  لغات، معانی هرچه محدود
ناچاراً معانی از جهت کمی  ؛ در فرض ارتباط لغت و معنی در فرضیه متون( --    

توجه کنید که با فرض ثبوت هم، باز  -بسیار کم تعداد و محدود باید باشند
 ).را ندیده بگیرندتر  هاي معنایی مشخص ند بعضی تفاوتتوان  نمی متون

از جمله (شود که فرضیه متون براساس جهات کاربردي  می هپس بخوبی دید -
  . شکل گرفته است) همین یادگیري زبان کاذب

توجه کنید که اگر در مسائل کاربردي و عملی نخواهیم فرض ثبات معنی  - -       
و لغات را داشته باشیم؛ مثال در زندگی روزمره، چه مشکالتی در مسائل 

و وجود این فرض، جزئی از . (آید می شخص بوجوداعتقادي، اجتماعی یا روحی 
کارکرد ذهن و زبان و فرهنگ است و البته در جاي خودش، درست و ضروري 

 ).توان دید می این مساله را در ذهنیت علوم هم -. است
»»  - -  "براي خوردن حاضرند ها هپرند" :  در زبان کاذب، ابهام، در این جمله -

  .ري وجود داردپس از تبدیل، در زبان ماد
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براي تشخیص اند  و همانطور که گفته شد اینگونه جمالت ضابطه خوبی( -       
  ).دري نامحسوسنـمـازبان 

و البته در اینجا، تعدد . این مثال در بخش معنی تبدیلی توضیح داده شد( -         
 مابازاهاي متفاوت پرنده را در نظر نداریم و بلکه معانی اصلی پرنده را بحث

 ).کنیم می
دري نـمـابراي (شود  می Birdدر زبان کاذب، به سادگی پرنده تبدیل به  -

و پرنده حفظ و فیکس  Birdیعنی رابطه ). داند می انگلیسی زبانی که فارسی
  . شده است

درحالیکه در مادري فارسی، پرنده بیشمار معنی دارد و در هر موقعیت، یکی از        
توان  می که بسیار متفاوت هستند رااي  و حداقل معانی .شود می این معانی فعال

و . مرده و زنده متفاوتندي  و مثال در همین مثال، پرنده. به سادگی قبول کرد
شیر  -شیر مایع -شیر درنده (مثل شیر داریم اي  ههمانگونه که لغت چند معنای

ان، براي به هر دلیل، در زب. (هم مثل پرنده داریماي  ه، لغت چند معنای)خشک
  ).چند معنی متفاوت از چند ظاهر صوتی یکسان و شبیه استفاده شده

د معنی لغت گیر  می کاذب همینکه انگلیسی زبانی که فارسی یادگیري  در یاد -       
درحالیکه دانستن اینکه . دانند می پرنده را حفظ کند متون این لغت را معنی دار

براي مادري . تن معنی پرنده نداردشود، ارتباطی به دانس می Birdپرنده، 
تواند  می است که این لغتاي  شمار معنی بی فارسی معنی پرنده، توانایی دانستن

و مهم نیست که (که فقط از بعضی جهات مترادفند اي  معانی ؛ داشته باشد
 ).هم داشته باشداي  پرنده، معنی کلی

 هم ها ها در لغت نامفرضیه متون رگیري  شکلاین الزام مسائل کاربردي در  -
کمی  ،نویسنده فرهنگ لغات توجه کنید که اگر یک. توان متوجه شد می

وسواس و دقتش را در دادن معانی معادل یک لغت افزایش بدهد، به سادگی 
فرضی  - اند  و متون عمالً، فرض گرفته. شود می برابر ها هد لغتنامهحجم یک 

). لغات کتاب، لغت کتاب است(شوند  می که لغات، تکرار -ناپیدا و بدیهی شده 
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براساس همگونی  ها توان توجه کرد که دیکشنري می به این نکته ساده هم
براي پرنده، ) Bird(توانند به سادگی با دادن یک معادل  می فرهنگی و غیرو

ولی این مساله فقط ناشی از مقایسه و برخورد با یک . مشکلی نداشته باشند
خواستیم، لغت  می توجه کنید که اگر. فارسی استزبان و فرهنگ نزدیک به 

و الاقل  - در هربار مصرف (اي  هپرنده را براي یک زبان بالقوه که براي هر پرند
، لغتی متفاوت داشت، معنی معادل بدهیم؛ معانی )تر ي مشخصها در تفاوت

پس اینکه متوجه این تعدد . شد می معادل پرنده، حداقل به همان تعداد اضافه
در . یم ناشی از اینگونه مسائل است و نه طبیعت زبانشو  نمی ت در یک لغتلغا

ولی در . کنیم نمی زبان طبیعی، ما بوسیله یک دیکشنري مغزي از زبان استفاده
آید که هر لغت داراي یک یا  می زبان کاذب عمالً یک دیکشنري مغزي بوجود

 .چند معنی محدود است
) نسبتاً جدید(با چیز جدیدي اي  چیز غیر زبانیهمانگونه که در برخورد با هر  -

در زبان هم، در هربار برخورد با یک لغت،  ؛ روبرو هستیم و تکراري وجود ندارد
  . لغت جدیدي در کار است

هم از جهت تولیدي و هم از جهت ( .دشو  نمی یک خنده، هیچگاه دو بار تکرار       
  ) درك ناظر

هربار، ماه . هیچگاه دو بار با ماه روبرو نیستیم همانگونه که در دیدن ماه هم، -
مثال . حداقل در شناخت و نه تغییرات فیزیکی خود ماه(جدیدي در کار است 
یا هر حالتی دیگر، با حسی و  -کودکیم  - ایم  هافسرد -وقتی شاداب هستیم 

  ). و ماهی جدید و متفاوت روبروییماي  معنی
در :  ، به این معنی هم هست که)این فرضیهاز نظر (لغت گیري  پس یاد -       

اش  هربار برخورد با یک لغت، لغت و معنی جدیدي را داریم و لغت در معنی
  .شود می براي ما فعال

همگی با هم هستند ) معنی(و بعبارتی، یادگیري، مصرف، و ایجاد یک لغت  -       
  .اند و یک فرآیند و یک  نکته
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   نسبیت ترادف
گوییم معنی  می و وقتی. زه و نوع ترادف، در این بحث فاقد اهمیت استااند -       

  . جدید، مهم نیست که چقدر جدید و متفاوت
زایش، خالقیت و جدید بودن، نسبی است، آنطور که مثال هر ماشینی جدید         

یعنی با دید نسبی، هر دو ماشینِ هم مدلی، چیزهاي متفاوتی هستند و . است
و از طرفی هیچ دو ماشینِ کامالً متفاوتی، متفاوت . تی دارندمعانی متفاو

 .ترادف، نسبی است. و با هم، هم معنی و مترادفند. نیستند
براي . شوند می ي ریز، کم و بیش ندیده گرفتهها در ذهنیت و شم متون، تفاوت -

که بدون . غلط متون اشاره کرد ي درست وها توان به بحث می نمونه، باز هم
شود، معنی متفاوتی  می هاي درستی که براي یک لغت غلط ارائه ا معادلاستثن

  . با آن لغت غلط دارد
کنیم که احتماالً  می استفاده کتابها به این جهت در این  از اینگونه مثال[       

و این . حساس است براستیخواننده با آنها آشنایی قبلی دارد و نسبت به آنها 
ثال براي خواننده زنده و ملموس باشد و بتواند نکات شود که م می مساله باعث

ی باید کتابهاي چنین  خصوصیتی که مثالترین  مهم( مورد نظر را شهود کند
  ]).داشته باشند

من روي  -1:  ي معروف و مشخص، مترادف گرفتن این دو عبارت استها هاز نمون
  ).تدرس(من به امید شما هستم  -2) عبارت غلط(کنم  می شما حساب

هاي این دو عبارت که فقط از جهاتی مترادف هستند،  دقت، تفاوت اي ریزهبا  -       
یا (تري  سنتی /از بار معنایی چاپلوسانه) درست(مثال عبارت دوم . مشخص است
 و حتی همینکه یکی را درست یا با سوادانه. برخوردار است )چنین چیزي

از عبارت فوق،   ها ین برداشت و ذهنیتخود هم ، )یا بدانیم/ ندانیم(  دانیم  نمی
بین  ) و در شرایطی؛ بسیار عمیق( و تفاوت معنایی. نوعی مشخصه معنایی است

  . آورد  می عبارت درست و معادلش بوجود
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باید توجه کرد که مثال علمی بودن، مذهبی بودن، فرنگی بودن، شیک [- - -  -       
. دآور  می تفاوتی را براي لغت بوجودبودن و یا هر مختصه دیگري، بار معنایی م

همین مقاومتی که در مورد مثال باال وجود دارد، دلیل بر این است که از نظر 
و همه مسائل . هاي عمیقی بین معنی این دو عبارت وجود دارد فرهنگی تفاوت

ق سنتی که در جامعه فارسی ها بدلیل روحیات عمی مطرح در اینگونه مثال
وجود دارد، نوعی حریم و فاصله طبقاتی ) یلکردگانبخصوص تحص( زبانان

مثال در عمل، در . دآور  می ي عقیدتی بوجودها هرا، براي باسوادان و گرواي  هحرف
و کالً تفکر  … ، صحبت کردن ، زبان فارسی، هرکسی جرئت و اجازه نوشتن

نگ ي جدیدتر فرهنگی را ندارد، و امکان ترابط افکار، و فرهها هزبانی در حوز
فرهنگ سازي متداومی (. ي سنتی بسیار ضعیف استها سازي، در خارج از قالب

کنیم، بستگی مستقیمی  می که بر اساس سرعت رشد جهانی که در آن زندگی
  ). دارد با درجه زنده بودن نسبی زبان یک جامعه

تر  بایستی توجه کرد که اینگونه مشکالت، در زبان معمولی شدیدتر و مهم -       
مثل گرته برداري، غیر درست اي  هها، زبان عمداً به بهان و در اینگونه مثال. ستا

چون بسامد معنایی عبارت غلط بسیار باال بوده است و بایستی از (کند  می عمل
شد که با امکانات  می اگر بسامد، باال نبود، -شده  می عبارت درست متمایز

البته تفاوت شدید معنایی هم -  دیگري، کم و بیش معنی عبارت غلط  را رساند
  ). مانع از حفظ عبارت درست است

مثال عبارت درست، فاقد غرب (ي فرهنگی ها پس حداقل بدلیل همین تفاوت -       
 توان  نمی و. ، این دو عبارت از نظر معنایی بسیار متفاوت و متضادند)زدگی است

. نایی یا کم تفاوت دانستیکی را بجاي دیگري بکار برد و آنها را بدون تفاوت مع
و . اینکه بنشین و بتمرگ را، مترادف بدانیم یا ندانیم، فقط جنبه سلیقگی دارد(

و دوماً، یک . ایم هیکی را غلط بدانیم، اوالً اشاره به یک غلط فرهنگی کرد اگر
  .) غلط زبانی
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حد ترادف مطلق وجود ندارد، هر چند هم که دو وا ، بطور خالصه، در زبان-       
 در زبانو مهمتر اینکه، . هم معنی صددرصد باشند ، زبانی از دید همه

و مثال دو واحد . بحث از کم و زیادي اختالف و شباهت داشت توان  نمی
توانند از دید و یا موقعیتی خاص، همانقدر متفاوت  می بسیار نزدیک به هم 

ش مشخص است و در مثال باال کم و بی. باشند که هر دو واحد متفاوت دیگري
که بین دو عبارت درست و غلط وجود دارد اي  هکه تفاوت اخالقی یا روحی

چون ممکن است . مهمتر باشداي  ممکن است از هر موضوع علمی یا مادي
و بنابراین . اخالقی را مهمتر از مثال علوم مادي بداند) پیشرفت( کسی تحوالت

مثال تفاوت (ت دو اسم شیء تفاو تفاوت دو مفهوم  دو عبارت مثال را مهمتر از
شود که مساله، سلیقگی است و در  می و بهرحال تاکید. بداند) اسب و ماشین

 .]. بحث از کمی و زیادي ترادف نمود توان  نمی زبان

وجود  Fiveیا  Bookگیري  در زبان کاذب مشخصاً، معنی جدیدي در یاد -
هم گیري  و یاد. است ِ مادري"پنج"و  "کتاب"ها همان معنی  معنی این. ندارد

اگر بووك و فایو، لغات . است) لغت معادل فارسی(رابطه لغت و معنی گیري  یاد
، معانی )از آنها داشته باشیماي  همادرانگیري  یا یاد(جدیدي در مادري بودند 

 .جدیدي هم هستند چون لغات جدیدي هستند
غت معمولی فارسی اگر بصورت آزمایشی، یک لغت فرضاً صد درصد معادل با یک ل -

را به زبان فارسی اضافه کنیم، این دو لغت، فقط مترادف خواهند بود و 
اي  و هرکدام مستقل از هم، معنی. هیچگونه تخلیطی بوجود نخواهد آمد

  . خواهند داشت
این است که شخص، در گیري  پس یکی از ضوابط حداقل کاذب نبودن یاد( -       

، معانی جدید و متفاوتی را احساس Heو  Andو  Bookمثلِ اي  هلغات ساد
اي  هیشان در مادري هم ارز باشند و نه دنبالها و این لغات بایستی با معادل. کند

 ). از آنها
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ولی فقط هم معنی و نه اینکه معنی . ، هم معنی است"پنج"در فارسی با  "بش" - 
هم . اردهم د "پنج"دارد که اي  معنی. مترادف است. باشد "پنج"، اش اصلی
این نکته، کم و بیش در متون هم مورد قبول است که هیچ دو لغتی صد . ارزند

. تا به فهم برسد "پنج"کنیم به  نمی را تبدیل "بش". درصد مترادف نیستند
با مسامحه ممکن است معنی یکسانی  "پنج"و  "بش". مستقالً معنی دارد

معنی که دو برادر  مشترك به این(داشته باشند ولی معنی مشترکی ندارند 
توانند دو  می دو صندلی. در چیزها هم اینگونه است). تنی، پدر مشترکی دارند

ولی اوالً این شباهت نسبی و با مسامحه . تصویر شبیه و یکسان داشته باشند
اند  دو لغت هم معنی هم، اینگونه. و دوماً، دو تصویر دارند و نه یک تصویر. است

و البته همانطور که گفته شد، در فرضیه، بیان . و یکی معنی دیگري نیست
بلکه با تکرار، . یک لغت، معنی خودش هم نیست:  ي وجود داردتر افراطی

مثل چندین . (اند ها همزاد هم و معادل هم ي متفاوتی داریم که اینها لغت
  ). صندلی عین هم

 

  جهشی  معنی و لغت  کاذبگیري  یاد
لغت گیري  درحالیکه یاد. ، جهشی و مطلق استمعنی لغت کاذبگیري  یاد -       

  .طبیعی، ریز ریز و نسبی است
  . مطلقی وجود نداردگیري  یاد - لغت، آنی و دفعتاً نیست گیري  یاد -       
گیري  لغات زبان مادري هم، همیشه درحال یادترین  بسامد پر وترین  در آشنا -       

د، حداقل به این دلیل که معنی وش  نمی و هیچوقت این جریان متوقف. هستیم
  .ولی در یادگیري لغات کاذب اینگونه نیست. کامل و مطلقی وجود ندارد) لغت(
 -یا معنی دارد یا ندارد . عمالً در تصور متون، معنی و یادگیري، مطلق است -       

 و این نکته دقیقاً در لغات کاذب صادق است و نه. آید  نمی آید یا می یا به یادمان
  . لغات
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معنی دار است (در لغت مادري، از جهتی یک لغت، صد در صد کامل است        
؛ و از جهتی )چون فقط یک حس است -نداشته باشد اي  حتی اگر معنی

و بنابراین . لغت کامل وجود ندارد. هیچوقت کامل نیست و همیشه ناقص است
 1. د موردي داشته باشدتوان  نمی یادگیري کامل هم

  . ي، ریز ریز است و نه آنچنان که یکباره معنی ظاهراً کاملی را یاد بگیریمگیر یمعن -
هر (است از معنی صفر اي  عمالً یادگیري یک لغت، تحول مفهومی همیشگی -       

و بعبارتی پس  .يتر به سوي معنی کامل) دارداي  آوایی معنی حداقل و حتمی
اگرچه نه به آن سرعت و (دارد از یادگیري یک لغت باز هم یادگیري ادامه 

 ). شکل اولیه

د تفاوت توان  نمی )و هر لغت یا چیز جدیدي(یادگیري مادرانه لغات زبان دوم  -
  .با یادگیري لغات جدید مادري و لغات کودك داشته باشداي  کیفی

یادگیري، همیشه وجود دارد، چه یک لغت جدید که مشابهی هم نداشته  -       
دانیم  می ی جدید که مترادفی داشته باشد، و چه لغاتی که کامالًباشد و چه لغت

، )تغییر در معنی(و البته مساله درجه این افزایش یادگیري . و مسلط هستیم
چه یک ذره و چه مقدار بسیار، . است کامالً نسبی و خارج از بحث مااي  همسال

  . بهرحال معنی ورودي، همیشگی است

                                                        
هر لغتی در لحظه زنده، حسی مخصوص به خود دارد که این حس و فهم، متفاوت  ،از منظر فرضیه 1

مان معنی لغت است این حس را که ه. دهد  هاي قبل و بعدي است که به ما دست می از تمام حس
بدیهتا معنی مطلقش  ،اش در نظر بگیریم، در خود کامل است و در آن لحظه اگر در لحظه زنده

. اي مهمل است نکته/ ه، ایدههمان حسی است که هست، و کم و زیادي حس در آن لحظه زند
 و در ي عمومی دیگر در مقایسه با بیشمار موقعیت نازنده ولی همان لغت از این جهت که

اش  هاي مختلفی دارد، همیشه ناقص است؛ چرا که در لحظه فهمی   لحظات فهمی گوناگون حس
تواند داشته     هاي دیگري است که بالقوه می   ها و فهم یک حس بیشتر نیست و فاقد انواع حس

 .باشد
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دانشمند همانقدر  یکاز خالقیت صحبت کنیم، کار علمی  همانگونه که اگر[-       
، و اند هر دو جدید و خالق.  کار ماترین  و تکراريترین  اهمیت بی خالق است که

و همانطور که هیچ . فقط مثال در اندازه متفاوتند و نه در خالق بودن و نبودن
د تکراري توان  نمی هماي  تکراري نیست، هیچ لغت و واحد زبانیاي  هفکر و پدید

از جمله هر لغت و . البته از آنطرف هم، همه چیز بالنسبه تکراري است(و . باشد
  ).اي هر واحد زبانی

 ها د مجزاي از تحول تفکر و معناتوان  نمی در ضمن، تحول فرهنگ زبان هم -       
کند، در  می و بعبارتی هربار که کسی لغتی را مصرف). اند همه، با هم. (باشد

تغییر زبانی و فکري در خودش و نیز در کل فرهنگ و فکر انسانی حال 
و این . و البته مهم نیست که از چه جهت و چقدر مهم یا نامهم. است) جهانی(

خالقیت و زایش، مجزاي از هر خالقیت و زایش انسانی و غیر انسانی در کل 
 ]. جهان نیست

یر و تحول و پس ثابت متون تا حدودي و در سطحی خاص و کلی، قائل به تغی -
و اوالً آنرا جهشی . ولی تبیینی از تحول لغات و زبان ندارند. نبودن زبان هستند

 و دوماً این عدم ثبات را  عمدتاً در فرهنگ زبان. بینند می و در دراز مدت
  . بینند می

منظور متون از تغییرات زبانی و مثال تحول و یا چند معنایه شدنِ یک لغت،  -       
و البته (ییرات کلی است و نه تغییرات اجزاء و عدم ثبات همیشگی یک لغت تغ

از جهتی مثل آن است ). دلیل اصلی آن هم، عدم توجه به نکته تعدد لغت است
را ببینیم ولی حرکت دورانی چرخ به ) تحول کلی(حرکت به جلوي چرخ :  که

جمعیت در  یا مثالً حرکت. را  ثابت بیانگاریم) حرکت جزء(دور خودش 
استادیوم ورزشی را ببینیم و قبول کنیم، ولی حرکت لحظه لحظه تک تک 

 .اشخاص را مورد نظر نداشته باشیم
، لغت )وجود(ولی آنچنانکه گفته شد، در دید فرضیه، هر لغت در هربار مصرف  -

  . جدیدي است و با لغات همزادش فقط مترادف است
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ي شدن و تحول معنایی گیر معنیجود، درحال پس بعبارتی، لغت در هربار و -       
و چون همه . لغت جدیدي است و پس معنی جدیدي هم هست. (است

 ، شناسیم بریم ومی می اسم) و نه چند لغت(بعنوان یک لغت  همزادهایش را
  .مجموعه همزادها، درحال حرکت است -. دگیر  می ي جدیدي همگیر معنی

تون، ناشی از این عدم تکرار لغت، در زبانگران یک و تغییر زبانی مورد بحث م -       
  . جامعه زبانی، است

شود،  می در مباحث اعتقادي و نظیر آن، مثال هربار که لغت انسان بکار برده[-       
و مهم نیست که معنی کلی و ). و پس معنی جدید هم(لغت جدیدي است 

 یکیش توسط که فرضا دو هزار سال پاي  فرضی، یا معنی درست یا معنی
چون . حداقل به بحث ما ارتباطی ندارد(فیلسوف بکار رفته، ثابت باشد یا نباشد 

تواند  می معانی مورد بحث، همین معانی قابل دسترس که حامل لغوي دارند،
پس باید توجه کرد که در صورت قبول ثبات و عدم تغییر معنی هم، . 1)باشد

  ].یدآ  نمی مشکلی براي مساله تعدد لغت بوجود
ز فرهنگ متغیر زبان است، هر شخص همانطور که زبانش همیشه ناشی ا -       

درحال تغییر زبان ) درك یا تولید یا تفکر(در هربار مصرف یک لغت  خودش هم
و تحول در فرهنگ زبان ناشی از این تغییرات ریز ریز است و نه . و فرهنگ است

  . انتزاعی و جهشی در فرهنگ زباناي  همسال
براي بررسی دید متون از ثابت بودن لغات، در تقابل با عدم ثبات لغات این فرضیه،  -

  .توان از تمثیل اسب شطرنج استفاده نمود می و نیز مساله یادگیري غیر جهشی،
 از این مثال، متون در توضیح ارزشِ معنایی لغات دستگاه زبان، استفاده -       

 ؛ نظر متون، مورد قبول فرضیه نیست اگرچه دستگاه زبانی مورد. (کنند می
حداقل به این دلیل که متون، زبان بالقوه را مورد نظر دارند و نه زبان جاري را، 

است زبانی، اي  هولی چون در فرضیه، چیزي مثل شطرنج با همه شرایطش مسال

                                                        
  .توضیح دادیم 114این نکته کتاب تقریبا شبیه همان نکته معنی کلی است که در پاورقی صفحه  1
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توان خصوصیات لغات   می موضوع اسب شطرنج چیزي بیش از یک مثال است و
 ).دادرا با آن توضیح 

و نزد هر اي  و در هر بازي. در متون یک اسب شطرنج، همیشه اسب شطرنج است -
از روزي که قرارداداً مخترعش آنرا ابداع . (شطرنج بازي، یک اسب شطرنج است

  ). کرده تا امروز، همان اسب شطرنج همیشگی است
ش قرارداداً ي دیگر دارد و برایها هداراي ارزش ثابتی است که نسبت به مهر -       

. و بین صورت ظاهري و معنایش ارتباط وجود دارد. تعیین و تعریف شده است
درست مثل . (و موضوعیتی قراردادي دارد. صورت و معنایش دو چیز هستند
 ).لغات و معانی شان، در فرضیه متون

و اغلب نکاتی که در مورد معنی اصلی لغات گفته شد، . در فرضیه اینگونه نیست -
  .  د اسب شطرنج هم صادق استمور در
در هر لحظه از برخورد هریک از  -در فرضیه، در هر موقعیت از هر بازي  -       

مثال اسبِ در حالت آچمز با . اسب متفاوتی وجود دارد - نظاره گران به بازي
  .اسب غیر آچمز متفاوت است

. تی استهمیشه اسب متفاو. دشو  نمی یک اسب شطرنج، هیچوقت تکرار -       
شان  اگرچه هم که همیشه بعنوان اسب شطرنج از آن اسم ببریم و شکل ظاهري

با وجود اینکه در تعریف بازي خود به خود فرض ثبات  و(هم یکسان بنظر برسد 
و اند  ي شطرنج همزاد همها و به هرحال، اسب). وجود دارد ها هارزش، براي مهر

  . فقط مترادفند
اسب شطرنج از اسم  که براي هریک از حاالتاي  هبالقواگر براي زبان [ -       

خواستیم دیکشنري معانی اسب شطرنج را  می کند، می متفاوتی استفاده
به  )براي هر موقعیت خاص(بنویسیم، وجود بیشمار معنی براي اسب شطرنج 

و نیز مشخص است که اسم مشترك و تکراري داشتن، . شد می روشنی مشخص
  . نیستدلیل یک معنی بودن 
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براي یک توپ فوتبال در یک بازي هم اگر بخواهیم موقعیت هر لحظه از توپ        
صفحه بنویسیم  ها هبایستی د) معنی هر موقعیت(را بنویسیم، در ازاي هر معنی 

تر  که در لحظه براي ما از این توپ وجود دارد، ناقصاي  که البته باز هم از معنی
تی ندارد که ردهد و یا ضرو نمی رااي  هچنین اجاز والبته اینکه امکانات ما. است

در . (ذکر شود، دلیل بر ثبات و یکی بودن نیستاي  هاي معنایی چنین تفاوت
یعنی همان کاري . شود می ي کامپیوتري، کم و بیش چنین کاري انجامها بازي

 ) ].صورت بگیرد ، آل  که باید در یک ماشین ترجمه ایده

و در هربار بوجود . ل یادگیري شدن همیشگی نیز هستیک اسب شطرنج، در حا -
  . ، یادگیري جدیدي را هم با خودش دارد)بودن(آمدن 

، همان دانشی را از اسب شطرنج ندارد که در اوایل اي حرفهیک شطرنج بازِ  -       
در این دو مقطع، دانش . (بعنوان یک مبتدي شطرنج داشته استاش  یادگیري

درحالیکه از دید متون، یادگیري مطلق و ) .ج وجود نداردبرابري از اسب شطرن
  .وجود دارد و معلومات شطرنج باز از اسب افزایشی نداشته استاي  قراردادي

در : در اینجا ضروري است که یک تذکر عمومی در مورد متون را بیان کنیم[-       
ویسنده و یا حداقل، ن( متون، چنین نکاتی از مثال اسب شطرنج وجود ندارد

  ).برخورد نکرده است
کنیم، بنابراین مجاز به  می ولی از آنجا که با متون بعنوان یک فرضیه برخورد        

و باید توجه کرد که مثال یک فرضیه ساز . یی هم هستیمها چنین صورت بندي
خداي مورد ندارد و از جهتی مثل اش  هم خودش اختیاري بر روي فرضیه

 ].و اختیاري بر جهان ساخته شده خودش ندارد تعریف بعضی فالسفه است
در شروع اختراع (اند  داده که براي آن قراراي  همعنی و تعریف قراردادي اولی -

است تاریخی و به اي  ه، نکت)شطرنج و یا در شروع یادگیري یک شطرنجگر
بر اساس   ،یک شطرنج باز. (چندان ارتباطی ندارد) جاري(شطرنج درحال بازي 

 فکراش  وقتی درباره. کند نمی معنی کلی استاندارد و مطلقش بازي تعریف و
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بلکه اسب شطرنج او فقط . کند نمی کند، صورت اسب را به آن تعریف، تبدیل می
  ). استاش  معنی ترادفی -از جهاتی با آن تعریف اولیه مترادف است 

. تغییراست شطرنج، معنی اسب در حال از نظر تاریخی هم در هر بار بازي -       
اگرچه ناچیز و یا . اسب در حال تکامل و تغییر است) دستگاهی(معنی فرهنگی 

 ، تکرار)معنی( یک مفهوم. در مورد هر مفهومی اینگونه است. (غیر مهم
  ).شود می زاده -همزادش - د و بلکه فقط مفهومی شبیه به آن شو  نمی

با صورتش حفظ و  اسب شطرنج معنی مشخص و مطلقی ندارد که آنرا -       
 دانهو عملی هم نیست که دانه . فیکس کرده باشیم و با این دانش بازي کنیم

  . را حفظ شویم) ها کاربرد(این معانی 
و (در یک بازي کامپیوتري شطرنج، امکانات و معنی اسب بصورتی تبدیلی [-       

پیوتر را ولی باید توجه کرد که حافظه کام. وجود دارد) پس کاذب مورد نظر ما
دري، با تبدیل محدودي نـمـاو از طرفی . د داشته باشدتوان  نمی درينـمـایک 

 ].  !کند می برد و آنجا بازي اش می تواند، بازي را به زبان مادري می که

 - براي یادگیري معنی اسب شطرنج وجود ندارد اي  بطور خالصه، یادگیري جهشی -
ي هم، عمدتاً ناشی از گیر معنیو . معنی مطلقی براي اسب شطرنج وجود ندارد

تحول معنایی در خود شخص است و نه اینکه از خارج بصورتی فیکسی براي 
در خود و  در خود بازيعمده یادگیري . آن، معنی تعیین کنیم و یاد بگیریم

آید و تعاریف اولیه فقط کمکی و شروعی براي  می بصورتی طبیعی بوجود ،زبان
  ). تهاي بعد توضیح بیشتري داده خواهد شدکه در قسم(یادگیري است 

یادگیري معنی  لغت . یادگیري لغات و هر چیز دیگري تفاوتی با هم ندارند -       
و از طرفی مجزاي از تحول معانی . یزي مجزاي از یادگیري لغت نیستچ

   .هم نیست
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 ي از طریق معنی ترادفیگیر معنی
ساله هم ارزي و هم معنایی بین دو چیز در یادگیري لغات زبان دوم از م -       

   . توان استفاده کرد می مترادف
مثل . ندگیر  می درست همانگونه که در کودك، چیزها و لغات، هم ارز قرار -       

  ). خودش( لغت صندلی و تصویرش
خواهیم معنی  می همنشین کردن یک لغت معنی دار با لغت جدیدي که -       

  .باشد ترادفی با آن داشته
  ).معنی ورودي(تعریف کردن یا معنی کردن لغت جدید :  و بعبارتی -       
شود، دو لغت هم ارز  می که بر اساس معنی ترادفی انجاماي  يگیر معنیدر  -       

ي گیر معنیخواهد  می دارد همنشین لغتی کهاي  لغتی که معنی. ندگیر  می قرار
  . دگیر میشود، قرار

       -  دگیر  می ي لغات براساس همین همنشینی ترادفی صورتگیر معنیعمده .
ی که نوعی همنشین-داخل واحدهاي زبانی یا یک بافت ي لغات در گیر معنیاز (

  ).کنیم نمی در اینجا بحثی - است
که . دگیر  می همنشینی، بین لغات مابازادار و مابازایشان صورتترین  ساده -       

و در بخش معنی ). بخصوص براي کودك(ي است درجه ترادف هم بسیار قو
  .کنند نمی اي هي استفادگیر معنیتبدیلی گفتیم که لغات کاذب از این خاصیت 

و (دهند  می البته عکس مساله هم صادق است و لغات هم به چیزها معنی -       
که  دتواند جنگلی باش می مثال آن). (این پدیده همیشه درحال عمل است

 را حدوداًاش  شناسد و معنی می هاي تارزانی، آنرا ولی در داستانکودك ندیده 
و البته  -کند  می و پس از دیدن جنگل یا تصویرش به آنها معنی دهی. داند می

 ).شود تر می کاملاش  خود لغت هم معنی
، شروع )مثل کودك -از صفر (در زبان دوم، بیشتر معانی را الزم نیست که از ابتدا  -

ولی . کنیم می ها را معنی دار بلکه با استفاده ازلغات مادري آن. کرد به یادگیري
  . به هرحال باز معنی جدیدي است
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در زبان مادري بزرگسال هم، معانی جدید با استفاده از معانی نسبتاً  -  -       
 مثال براي یادگیري. شوند و نه از شروع صفر می يگیر معنیها،  نزدیک به آن

پگ است، بر اساس شباهتش به سگ،  ه به سگ که نامشحیوان جدیدي شبی
ي خود آن حیوان جدید و هم گیر معنیهم شناختن و (شود  می يگیر معنی

و نه اینکه از ابتدا آنچنان که کودك لغت سگ را یاد گرفته است، ). اسمش
 . ي شودگیر معنی

نه  و -شود  می يگیر معنیلغت جدید،  - شوند  می دو لغت مترادف، همنشین -
  . اینکه مثل زبان کاذب، رابطه تبدیلِ یکی به دیگري را فیکس بشویم

و همانطور که گفته شد تفاوت مشخصی بین معنی تبدیلی مابازایی و ترادفی  -       
شود و  می در یکی، رابطه لغت صندلی و تصویرش یاد گرفته. مابازایی وجود دارد

ولی در دیگري،  -) العکسو یا ب(شود  می لغت صندلی، تبدیل به تصویرش
. شود می شوند و لغت، معنی دار می تصویر صندلی و لغت صندلی، همنشین

که در زبان کاذب اینگونه . (رابطه بین دو لغت مترادف هم اینگونه باید باشد
 ).نیست و تبدیل و فیکس شدن و قطعیت معنی وجود دارد

و دو  .فیکسی وجود نداردو جدید ارتباط ي ترادفی بین لغت قدیم گیر معنیدر  -
لغت جدید، . ، مستقل از یکدیگرند)اش یا لغت و واحد زبانی تعریف کننده(لغت 

زندگی مستقلی در زبان . وجود دارد) مترادفش(اش  مستقل از تعریف کننده
  . خواهد داشت

به لغت  ي تبدیلی، لغت جدید، مستقل و آزاد نیست وگیر معنیولی در  -       
و براي رسیدن به معنی . ندارد مستقلیزندگی . متصل استاش  تعریف کننده

  . بایستی تبدیل شود
است، یخچال گوییم که این یک  می وقتی به کودکی با اشاره به یک یخچال -       

از  ، کلمه یخچال نیزایم هرا به او یاد داد) مابازایی(بغیر از اینکه رابطه تبدیلی 
 و کلمه یخچال. شده است) صلی دارمعنی ا(طریق همنشینی، معنی دار 

و البته همانطور که گفته شد . تواند مستقل از تصویرش، معنی دار باشد می
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و در بسیاري از مواقع  لغت، ابتدا معنیدار و بعد . عکس موضوع هم صادق است
  .شود می مابازادار

ي گیر عنیمتقابل  این خواهد بود که بگوییم این رابطهتر  و درستتر  دقیق[ -       
ولی اینکه کدامیک نقش  ؛ و تصویرش دو طرفه و همیشگی استال چیخبین 

رابطه اسم اشخاص و  در. است نسبیاي  هبیشتري در معنی دهی دارند، مسال
، تصویر و در ها در بعضی:  توان متوجه شد می تصویرشان، این نکته را بخوبی

یا نیوتون، وضعیت  مثال یک سیاستمدار. ي داردتر ، اسم نقش مهمها بعضی
 متفاوتی دارند با مثال یک کارمند اداري یا یک همسایه که حتی اسمشان را

 ]. دانیم نمی
 

  چند یادداشت متفرقه
   )مرتبط با مبحث واقعیت لغات و مسائل یادگیري(        

  
یک بت که ظاهري عروسک مانند دارد،  براي یک بت پرست و یک کودك   [[     

ولی براي یک بت پرست، . از جهت شکل ظاهري تفاوتی ندارد متمدن، ظاهراً
و براي کودك، (دارد که براي آن کودك ندارد اي  معنی. ي شده استگیر معنی

  ). معنی دیگري دارد
ي، گیر معنی bookبراي مادري انگلیسی زبان، لغت . اند لغات هم اینگونه -       

دري اینگونه نیست و نـمـا که براي یک. شده است و داراي معنی اصلی است
بدیل شود به لغت کتاب و یا حتی تصویري از کتاب تا به معنی اصلی تباید 
  . برسد

و مثال اگرچه هم ) بیند می گرچه ظاهراً(بیند  نمی پرست، بت را یک نابت -       
ولی  ؛ )معانی بیان شده در چند جمله تعریفی(معانی را دارد  چنانبداند که بت 

). آنگونه که بت پرست دارد، او ندارد(ستقیم معنایی یا حسی را ندارد عملکرد م
  .و معنی اصلی مورد نظر، بر روي آن جمالت تعریفی از بت قرار دارد
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است که براي آن اي  يگیر معنیو وجودش به . هر چیزي اینگونه است -       
لغت یک  هر چیزي مثل. مان بوجود آمده استشخصِ داراي شناخت در طول ز

ي فیزیکی و ظاهري  ها هو چندان مهم نیست که مثال روابط و مشخص. است
  . است ها و از طرفی هر لغتی هم مثل چیز. چیست

یک بدوي ممکن است که ظاهر فیزیکی تصویر صندلی را ببیند، ولی صندلی  -       
اگرچه که واقعیت مشترك (بینیم  می نیست که ما داریماي  برایش آن صندلی

  ).وجود دارداي  نیبیرو
تواند شناختی باشد و نه  می باید توجه کنید که بحث در این مقوالت فقط       

گرچه از این جهت هم براي (ست اکلرید سدیم نمک، فقط . فیزیکی محض
ي مقدس گیر معنیو مثال ) ي شده استگیر معنیداننده این اطالع شیمیایی 

البته مهم نیست که بالفرض، شما و . بودن و عزیز بودن مذهبی را هم دارد
ولی در موقعیتی که این . را نداشته باشیداي  مذهبی نباشید و چنین معنی

اي  يگیر معنیچنین اي  هو حتی همین که بدانیم براي عد. معنی را دارد، دارد
  .آید می وجود دارد نوعی معنی از این جهت بوجود

د توان  نمی ایی صد درصد پیدا کند،یک کور مادرزاد اگر در بزرگسالی بین -       
و از جهت مورد نظر این بحث، توانایی دیدنش . بینیم می آنطور ببیند که ما

 داند و فقط آواهایی نمی بسیار بدتر از کسی است که از جهت شنیداري، زبانی را
همین مسائل  ، توجه کنید که براي او هم. [شنود می معنی بی شکل و بی

و . ، وجود داردکتابین دو زبان اول و دوم مورد بحث این ترجمه ب یادگیري و
مثال براي یک سیب بایستی حس المسه یا بویایی را به حس تصویري، ترجمه 

  ) ].قیافه سیب» --بوي سیب (کرد 
آنگونه که برداشت عام از واقعیت فیزیکی (و بهرحال واقعیات فیزیکی چیزها  -.       

در شناخت، معنی یک چیز، . بکلی متفاوت است ، با معناي چیزها،)وجود دارد
ما درست مثل زبان . ي شده استگیر معنیاست که از کودکی برایمان اي  معنی

با تفاوتهاي (بیند  می و آنطور ببینیم که فرهنگ مان. که ببینیمایم  هیاد گرفت
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و اگرچه هم حقیقتی، مثل چیزها آنطور که ). ریز شخصی یا فیزیولوژیک مان
مربوط به ما اي  هي فلسفی وجود داشته باشد، مسالها ارند، در بحثوجود د

فارسی زبان، . ایم هبینیم که یاد گرفت می را آنطور ها هما چیزها یا پدید. نیست
شناسد، در حالیکه براي کسی دیگر، آوایی  می کلمه هوش را به هر دلیل، هوش

  . بیش نیست
 
کودکان داشته  مورد یادگیري زبانبی فراوانی در که کارهاي تجر( ویگوتسکی -

کودك در آغاز، از جدایی معنی { :  کند می ، مکرراً چنین مضمونی را بیان)است
 اما با رشد کودك، خلط دو سطح معنایی و آوایی نفی …و لفظ آگاه نیست 

  )1366آذرماه ، معارفدر مجله  مقاله فکر وزباناحمد سمیعی، ( .}.شود می
زبان طبیعی و نه (، این خلط و اشتباه در زبان بزرگساالن هم در دید فرضیه -       

و در لغات هم مثل هر واقعیت دیگري بین صورت و معنی . ، وجود دارد)کاذب
  .دوئیتی وجود ندارد

در متون این مشکل وجود دارد که بر اساس آنچه که در تعاریف پیش [ - -       
  .دانند نمی دانند، لغات را واقعی می واقعیتشان  داشته

بحث در جزئیات (متون، بدیهتاً دو مقوله واقعیت و غیر واقعیت را قبول دارند         
درحالیکه در فرضیه، دو اصطالح واقعی و غیر واقعی، تفاوتی با هم ). مهم نیست

واقعیت  ، "سراب": گوییم می البته بجز در کاربردهاي روزمره که مثال. [ندارند
تواند این باشد که سراب، آب نیست و نه  می نظورمانو البته فقط م. نیست

و اگر به هردلیل، شخصی به . هم سراب نیست" بآ"و البته ! اینکه، نیست
توانیم بگوییم که آب، غیر  می دنبال سراب باشد و برایش اصالت در سراب باشد،

گوید که مثال سراب و  می و وقتی فرضیه. هرکدام خودشان هستند. (واقعی است
توان در سراب،  می لغت صندلی واقعیت هستند، بدیهتاً منظور این نیست که یا

هر چیزي خصوصیات فیزیکی و  -! شنا کرد و یا بر روي لغت صندلی، نشست
  .) و بالنسبه منحصر به فرد است. کارکردهاي خودش را دارد
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 ثالو م. رود می بکاراش  لغت غیر واقعی، فقط به معنی عامیانه ، بهرحال       
یا  -موجود در سینما یا تلویزیون ) یا حتی اصوات( توانیم بگوییم که تصاویر می

و البته معنی مورد نظر ما . تصاویر و مفاهیم موجود در خواب، واقعی نیستند
ها همانقدر  تواند باشد و این می ،"سراب" فقط به همان معنی واقعی نبودن

در ذهنیت فرضیه، این مساله  و( .واقعی هستند که هر واقعیت ملموس دیگري
  .1)  ]]صادق است ،هر چیزي/ التصوري براي هر ممکن

هاي  نوعی بیان ساده و بدوي از روش(توان داشت  می وحداقل این نکته را -       
که اگر خواننده نکته ویگوتسکی را در کودك قبول دارد، ) کتابیادگیري این 

ودك و موقعیت کودکی، سعی پس در یادگیري زبان بجاي تقلید خشک از ک
.  کنیم که این برداشت اشتباه از زبان را در یادگیري بزرگسال هم بوجود آوریم

هاي  و بعبارتی، روشهایمان ناشی از این دید اشتباه از زبان باشد و نه مثل روش
  .  کنونی که  براساس دید درست از زبان هستند

نیستند، ولی در  واقعیت د که لغات،و بعبارتی بالفرض که این درست باش -       
  . شود می ها بصورتی واقعی برخورد زبان، با آن

                                                        
تا آنجا که . ها سروکار داریم ما با فهم: ذکر شد زبان از دید متون و فرضیههمانطور که در پیوست  1

از هر چیزي که فهمی داشته . ها اجزاي دنیاي شناخت هستند کند فهم است، و فهم  چشم کار می
الاقل،  – شد از دید فرضیه محالولی در شناخت نبا ،باشیم، شناختی داریم و اینکه چیزي باشد

از این منظر هر چیزي از این حیث که در حوزه شناخت است واقعی . است -خارج از بحث 
کند واقعیت است، و غیر واقعی   است، و غیر واقعی مهمل است؛ پس تا آنجا که چشم کار می

کنیم   هم تفکیک میدو مقوله واقعیت و غیر واقعیت را از  ،اینکه در عرف. معنی است بی ،بودن
واقعی و غیر واقعی بودن در واقع بسته به منظر . ارزشی است و اي نسبی، سلیقگی   مساله

یک پدیده مثل سراب ممکن است براي . کند  اي را نگاه می   اي دارد که از آنجا پدیده تماشا کننده
دنبال سراب شخصی که دنبال آب است، غیر واقعی باشد و همین سراب براي شخص دیگر که 

  .ارزشیاست  اي    تمام اینها مساله. است، واقعی است و آب غیر واقعی است
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الهه یونانی، هیچ ضرورتی ندارد که از قیافه  یکدر صحبت از نیوتون، بودا یا  -       
 اصوالً خاصیت زبان این است که. یا مجسمه یا حضور خودشان استفاده کنیم

 متون، واقعیت بودن زبان را قبول ندارند،و اگر هم . تواند واقعیت باشد می
در زبان :  )آید  نمی براي بحث ما مشکلی بوجود(توانیم اینطور بگوییم  می

و دقیقاً بحث ما هم از . شود می اشتباهاً از لغات بجاي چیزها و واقعیات استفاده
 این اشتباه است، یعنی بحث از زبان است و نه واقعیات آنطور که هستند یا باید

ها  حقیقت آن). در ازاي واقعیات ات صوري و قراردادي و غیر واقعیلغ(باشند 
  . خواهد باشد می هرچه

 کنند که می توان گفت که متون، زبان را آنطور تعریف می از جهت دیگر -       
  . خواهند زبان، آنطور باشد و نه بالعکس می

باید از نو  -طور که باید باشدزبان آن -زبان درست و مطابق با واقعیت متون        
زبانی است  - زبان مورد بحث ما، زبانی است طبیعی  درحالیکه. ساخته شود

 . و زبانی است که با واقعیات متون خوانایی ندارد -اشتباه 

فاصله دارد ولی چون در نکات  کتابعمالً یک مو با این  ،ویگوتسکیاین نکته  -
د، شواهد تجربی ملموس را به گیر  یم هاي متون را بدیهی ضفر پیشاصلی، 
درحالیکه در . گذارد می و آنرا به حساب اشتباه دانشی کودك. بیند  نمی سادگی

کودك بر اساس . د مطرح باشدتوان  نمی کار غیر دانشی کودك، اشتباه و درست
با اند  هایی که ناشی از دانش بر اساس و طبق روشتر  دانش و بعبارتی درست

  . نداردزبان سروکار 
اگر کارِ اشتباه منجر به نتیجه درست شود، :  بهرحال همانطور که گفته شد -       

هیچ دلیلی ندارد که از دانش مان تجاهل نکنیم و آنرا انجام ندهیم صرفاً به این 
و این نکته مهم است که خواننده، حداقل با تصوري از . دلیل که درست نیست

، نتایج عملی آنرا )ی آن، مورد قبولش نباشداگرچه هم نکات اصل(این فرضیه 
  . بتواند داشته باشد
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خلط (، همگی براساس همین فرض غلط کتابنکات اصلی تئوریک و عملی [ -       
  .واقعی بودن زبان و لغات - اند  پایه ریزي شده) دو سطح آوا و معنی

آسان نیست و به  احتماالً  قبول و یا حداقل، تصورپذیري این نکته براي خواننده -- 
عمده دانش متون . (کنیم می این جهت اینگونه نکات نفع گرا و حداقل را مطرح

براساس ضد این نکته شکل گرفته است و قبول ناشی از فهم این نکته احتماالً 
  .) ]. کند می در همان ابتداي کار از چندین جهت شخص را  دچار مشکل

ان گفت که دقیقاً دلیل یادگیري زبانی کودك تو می ، کالًدیگر و به بیانی -       
همین اشتباه است، و از طرفی عدم یادگیري بزرگسال هم دقیقاً ناشی از همین 

هاي فیزیولوژیک و غیرو در درجه بعدي اهمیت  و تفاوت. برخورد درست است
دري، با نـمـاکودك، با زبان طبیعی و غلط سروکار دارد و بزرگسالِ . قرار دارند

درست و مطابق واقعیت متون و بنابراین با زبان کاذب و همه نتایج و زبان 
  .سروکار دارد ي آنها همشخص

شوندگی وجود دارد  یادگیريو حداقل این است که در زبانِ غلط، خواص  -       
ي ناشی ها در نمود ظاهري روش. دگیر  می چون کودك همین زبان غلط را یاد(

 و نامتعارف بنظر ، غلطها هي از کارها و توصیاز این فرضیه، مشخصاً بسیار
 ).رسد می

 
 ي صوتی متفاوت لغات عملها مثل شکل ي متفاوت و متنوعِ اشخاص،ها هچهر -

  . کنند می
با این . تصویر کوه، نوعی لغت است براي معنی کوه. لغت هم، هستند و تصاویر،       

در لغت . جود دارد فاقد استتفاوت که انعطافی را که در لغات یا تصاویر چهره و
و تا حدودي در تصویر اشخاص، انعطاف وجود دارد و مثال بجاي صوت کوه، 

ولی در تصویر . ي کوه را داشته باشدگیر معنیتوانست  می هم "مووه "صوت 
ي گیر معنید توان  نمی کوه این امتیاز، کم و بیش وجود ندارد و مثال تصویر دریا

و ). شد که معنی کوه را داشته باشد می الیکه لغت دریادرح(کوه را داشته باشد 
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ولی . اند دلیل آنهم این است که معنی کوه و تصویرش وابسته به هم بوجود آمده
و البته این نکته را . ي، مستقل از شکل ظاهري و مادي استگیر معنیدر لغات، 
فقط  )بعنوان یک لغت(داشت که شکل ظاهري تصویر کوه هم  در نظرنیز باید 

یک بت . که براي بت گفتیماي  ههمان نکت. قسمتی از بارمعنایی کوه است
و ). دو بت است(براي دو نفر دو معنی متفاوت دارد ) تصویر خاص(مشخص 

است که اي  يگیر معنیپس مهم، خود تصویر نیست که همه معنی را دارد بلکه 
مثال در مورد . ی استو البته مساله کامالً نسب. یک تصویر بعنوان یک لغت دارد

و شکل . (آب، مزه آن بسیار مهم است و یا بارهاي مذهبی یا عاطفی آب
و مثال در شرایط تشنه بودن ). فقط قسمتی از بار معنایی آن استاش  تصویري

 در متون اینطور بنظر. شود می و نبودن و هزاران جهت دیگر، مساله متفاوت
ند، گیر  اش می مابازاي تصویري رسد که بود و نبود معنی لغت آب را می

درحالیکه خود تصویر آب هم از جهت شناختی چیزي بیش از یک لغت نیست 
  ). هم، لغتی دیگر استاش  حس مزه آب یا خیسی -لغتی طبیعی(
گوید که  می این شباهت لغات و چیزها این نکته کلی را هم خود به خود -       

و مشکالت بزرگساالن  .دیگري استیادگیري زبان هم مثل یادگیري هر چیز 
متون در بررسی مسائل . ي زبانی و غیر زبانی از یک نوع استها در یادگیري

که معموال هم بعنوان استداللی بر (یادگیري زبان انسانِ گرگ زاد و یا حیوانات 
، تاکیدي بر این نکته ندارند که در این )شود می له قراردادي بودن زبان آورده

 .ت یادگیري غیر زبانی هم به همان ترتیب وجود داردموارد، مشکال
و اسم و قیافه شخص، هر دو، همیشه .. قیافه یک شخص هم مثل یک لغت است -

ما که با ماهیت و وجود اشخاص  -و معادل هم هستند اند  درحال مفهوم گیري
کنیم  می ریزي مفهوم سروکار داریم وشان  سروکار نداریم، بلکه فقط با اسم

    ).هم نوعی اسم استشان  ویر یا جسم ماديتص(
مثل نیوتن یا قدیسین، از این جهت با کسانی که ایم  هاشخاصی که ندید - -       

  .، فرقی ندارندایم هدید
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که ثابت هم (د آور  می هر شخصی براي ما، حس خاص خودش را بوجود -       
ک شخص واحد و از طرفی اشخاص مختلف هر کدام، حس خاصی از ی). نیست

شناسیم براي فهمیدنشان،  می شخصی را که ها هد ما،. دارند، درست مثل لغات
قائل به  شود می در صورتیکه در اینجا هم، -! کنیم شان نمی تبدیل به معنی

یعنی فرض وجود معنی مستقل از بدنه . همان فرض متون در مورد زبان شد
 . عنی و صورتو ارتباط بین م) معنی بدون اسم یا قیافه شخص(

   .یک اسم و یک لغت همانقدر واقعی هستند که یک قیافه و یک تصویر -
، را درست مثل یک )کالغ -گربه  - شیر (اگر اسم یک شخص یا اسم یک حیوان  -

و . ، اسم و تصویر، فقط معادلند)که واقعا هم اینطور هست(لغت مابازادار بگیریم 
فاقد معنی  ها د که خود اسمشو  ینم اگر به تصویرشان تداعی بشویم، دلیل

 . باشند

م یک قهرمان توان در یادگیري اس می ي یادگیري لغات راها هنمون بهترینیکی از  -
  :  نشان داد.) هست که یک لغت هم،(رمان 

که در طول یک داستان سیصد ) مثل خانم ایکس(یک شخصیت داستانی  -       
انتهاي صفحه سیصد، همان مفهوم برایش مفهوم سازي شده است، در اي  هصفح

کارمند اداري  مانطور که در زندگی معمولی هم دوه. اولین سطر را ندارد
همکار، پس از یکسال با هم بودن همان شخصیت مفهومی روز اول را براي هم 

  ).اگرچه هم که هیچ فرقی نکرده باشند(ندارند 
چه در  الب فرانسه،پدیده تاریخی مثل انقو نیز یک شخصیت یا یک [ -       

  ].فرهنگ و چه براي شخص، این نکات در موردشان صادق است 
ها مفهوم و شناخت داریم مساله همینگونه  براي تمام چیزهایی که ما از آن -  -       

 هایی که از کودکی شروع به مفهوم گیري است، از جمله تمام لغات، چه آن
 .]] شوند می صحنه که در طول زندگی وارد ییکنند و چه آنها می
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   ي معنایی و یادگیري لغتها همشخص
تواند داشته  می ي معنایی بیشماريها هدانیم که یک لغت، مشخص می ما -       

توان جهشی و فیکسی نبودنِ یادگیري لغت را نشان  می بر این اساس هم،. باشد
  .داد

م تا حدودي نشان ي لغات از طریق معنی ترادفی هگیر معنیدر این قسمت،  -       
  . ي معنایی، نوعی معنی ترادفی نیز هستندها هچون مشخص. شود می داده

 ي معناییها هي معنا شناسی متون، تمرکز زیادي بر این مشخصها در بحث( -       
و کالً بحث . کنند نمی ها که البته متون ذکري از معنی ترادفی بودنِ آن. شود می

 ).و مقصود بسیار متفاوتی دارند
عنی ترادفی آن لغت ي معنایی یک لغت به این جهت مها هبصورت ساده، مشخص -

دارند اي  هستند که معنی) یا جمالتی تعریفی و غیرو(لغاتی  است که خودشان
متون، معنی ترادفی را :  که گفتیماي  همرتبط با آن نکت. (که آن لغت هم دارد

ي ها همورد هم، این مشخص در این. دهند می بجاي معنی اصلی مورد بحث قرار
  ).ي معنایی متون دارندها در بحثاي  همعنایی نقش عمد

گوییم  می کنیم و مثال می را بیان "سگ"ي معنایی ها هوقتی یکی از مشخص -       
دارد اي  یکی، معنی. سگ و حیوان مترادف هم هستند. حیوان است "سگ"که 

  ).حیوان بودن. (که دیگري هم دارد
در ترادف تا حدي . البته به نکته نسبی بودن ترادف هم بایستی توجه کرد و -       

  . دگیر  می و از جهاتی، یک چیز، مترادف چیز دیگر قرار
و بلکه به نسبت و از . هم معنی نیستند هم صددرصد، "سگ"دو لغت  - -       

 . جهاتی مترادف هم هستند

و . ایم هر زیادي از معنی را دادکنیم، مقدا می را حیوان معنی "  Dog"وقتی  -
  . دار شده است ، معنیDog -، حیوان است Dogبعبارتی همینکه بدانیم 

هم از این نوع اي  هو استفاد. دشو  نمی در متون این مساله، یادگیري محسوب -       
  . دشو  نمی يگیر معنی
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وجه کنید به ت( .و نه حیوان  و یا گربه -سگ است ، Dogدر متون، معنی  -       
و از . داند می داند و یا کسی که نارنگی را پرتقال می کودکی که حوض را دریا

  ).این قبیل
 -کنند  می در متون از معنی دهی غلط و غیر دقیق بدیهتاً اجتناب( -       

 گیري غلط فقط براي معنی دهی تبدیلی کاذب، مشکل بوجود درحالیکه معنی
مورد نظر ما همانطور که اشاره خواهد شد معانی  يگیر معنیولی در . دآور  می

و . یادگیري است و طبیعی هم هستي ها هرا بهترینغیر دقیق بدالیلی یکی از 
توان  می شواهد فراوانی از یادگیري کودکان -د آور  نمی هیچ مشکلی هم بوجود

 ).آورد
بصورت  و یادگیري معنی لغت. کامل و مطلق است. ددار در متون، معنی قطعیت  -

و مثال در جواب به یک پرسش امتحانی متون، اگر معنی . دشو  نمی نسبی مطرح
Dog که بگوییم معنی ایم  هرا حیوان یا گربه بگوییم همانقدر غلط گفتDog ،

  .است "آسمان"
و همیشه . لغاتی که در حال یادگیري شدن هستند در تحول آرامی هستند -       

  ). معنی نُرمشان نرسیده باشند اگرچه هم که به(ند دار معنی
د دلیلی هم هست بر ثابت دار که در طول یادگیري وجود اي  تحول معنایی( -       

 ).نبودن لغات و نبود معنی قراردادي
و در . سه صورت اشاره شد که معنی امري مطلق نیست به دو کتابدر این  -

مل و غیر ناقص هیچ لغتی کا(اند  بزرگسالی هم لغات همیشه درحال تحول
  ). نیست

اي  معنی. دري این است که دنبال معنی مطلق استنـمـاي ها یکی از ویژگی -       
درحالیکه در ابتداي یادگیري، حتماً  . استاش  کامل که همان لغت مادري

که همان (و نه احساسِ داشتن معنی کامل  ؛ ددار و معنی وجود  شبحی از فهم
  ).لغت عادت شده مادري است
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یکی از موانع مهم یادگیري در بزرگساالن این نکته است که چون  -       
دانند، این فهمِ شبحی را فهمیدن به  می روانشناسیکاً، معانی را مطلق و کامل

و معنی ظاهراً مطلق و مشخصِ . کنند نمی ند و از آن استفادهآور  نمی حساب
 و پس در تبدیل به آن(خواهند  می مادري را) غیر مبهم - غیر شبحی (

فهمیدن را  -خواهند  می دریان، امتحان فهمیدن، از خودشاننـمـا - ). رسند می
  ). و نه فهم شبحی زبان دوم(دانند  می زبان مشخص مادري

هاي بعدي براي مساله فهم شبحی توضیح بیشتري داده خواهد  در قسمت( -  -       
 ).شد

 لغت ممکن هم ترین   ر معنی اصلی، در مسلطمطلقیت د باید توجه کرد که -
  .د وجود داشته باشدتوان  نمی

و همیشه، چه در . براي یک فارسی زبانِ مادري اینگونه است "سگ"کلمه  -       
مثال در هربار . (است در دانش زبانی شخص، در حال تحول فرهنگ زبان و چه
یمی از سگ یا بینیم یا اطالع مستقیم یا غیر مستق می که سگ جدیدي

و نیز، معنی مشخص و ثابتی هم ). یمآور  می معلومات مرتبط با سگ بدست
  .ندارد

یا  "جوجو"همانطور ناقص است که لغات ) زبان بزرگسال(لغت سگ در زبان  -       
  .در زبان بچه "هاپو"
است چون اي  هو مهم نیست که این ناقص بودن از چه جهاتی و تا چه انداز -       
  است سلیقگی و نسبی اي  هسالم
از زبان بزرگسال است و نه اینکه زبان تر  زبان کودك فقط کمی ناقص[ -       

در متون به ). گوییم سگ می ي مختلفها مثال ما به سگ. (بزرگسال کامل باشد
. دانند می دانند که زبان بزرگسال را کامل می این جهت زبان کودك را ناقص

دهند که زبان بزرگسال را با زبانِ بالقوه   نمی ا به خودبعبارتی، این زحمت ر
لغات متعددي  ها مثال با زبانی که براي انواع سگ. تري مقایسه کنند بزرگسال

ي متفاوت، لغات متفاوتی داشته باشند ها هها در مشخص یا سگ. داشته باشد
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هرحال ب). و بیشمار مشخصه دیگر -ر بودن ها ر و غیرها - زنده و مرده بودن (
همانطور که کودك به چیزهاي مختلفی ممکن است سگ بگوید، بزرگسال هم 

 ) ].تر و مهم نیست که کمی  دقیق(کند  می دقیقاً همین کار را

 ؛د مطرح باشدتوان  نمی بحث از کامل بودن یا غلط بودن، در معنی اصلی، - 
در چون همانطور که گفتیم معنی اصلی، حسی است که از لغت، در لحظه، 

  .آید می شخص، بوجود
و مهم نیست که در چه حد و  - لغات کاذب هم، معنی اصلی را دارند ( -       

شان  ولی در عمل، عملکرد سریعِ تبدیلی، مانع از عملکرد معنی اصلی -چگونه
  ).شود می

مهم نیست  و. دارداي  یزي و لغتی که به حس ما بیاید، معنیچ هرپس  -       
  . غلط که چقدر ناقص یا

و پس  - شنویم براي ما حسی دارد  می مثال لغتی بیگانه که براي اولین بار -       
و مهم نیست  ).فرض کنید در حد صفر(صوتش است  که همان دارداي  معنی

هرچقدر . آن، چیستاي  هکه معنی درستش براي اهل زبان و یا معنی لغت نام
 بحث ما هیچ تفاوتی بامعنی باشد، از جهت مورد  بی هم که اشتباه یا

در جریان یادگیري یک . (و هرکدام حسی دارند. لغت ممکن نداردترین  معنی پر
 ).رشد معنی -شویم می لغت به معنی معمولش نزدیک

. مجهول است "ووگ"درست است که  . ریدپ ووگ :دمثال این جمله را توجه کنی -
و نه مثال یک (است  دانیم یک لغت می اوالً که. ولی حسدار و معنی دار است

دانیم  می ،سوما -) و نه مثال یک روح(دانیم چیزي است  می ،دوماً –) شی
 …و چهارماً  )مترادف با هواپیما یا پرنده استو مثال (پرد  می چیزي است که

و در شرایط طبیعی این مثال، این معانی از استدالل و نتیجه گیري منطقی [
. دآور  می حسی است که ووگ براي ما بوجود بلکه همه آنها در. آید  نمی بدست

در حالت  -ي معنایی را در خودش دارد ها هووگ خود به خود همه این مشخص(
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و فضاي طبیعی زبان، همگی این نوع معانی به نسبت و براساس موقعیت، در 
  ) ]. شوند می شخص، فعال

است از  پر ،همانطور که گفته شد، لغت ظاهراً غیر مجهولی مثل سگ هم -       
حتی لغت سگ در یک بافت ). تر ولی نسبت به ووگ، کمی کم مجهول. (مجهول

که قهرمانش یک سگ مشخص و خاص اي  همثال کتاب دو هزار صفح(کامل هم 
  ). کافی است که کمی کنجکاوي کنیم(، باز تا حدودي مجهول است )است

به این نکته هم ) مثال همین لغت سگ( کتابهاي این  براي کلیه مثال[       
و کالً هر ( مثل جملهاي  بایستی توجه کرد که یک لغت و یا هر واحد زبانی

و بحث از ) یک فضاي شناختی( افتد می ، همیشه در یک فضا اتفاق)چیزي
وقتی از یک  کتابو البته بدیهی است که در این . وجود مستقلش، مهمل است

. ی در یک فضا و نه مستقلکنیم بحثی است از تک لغت، ول می تک لغت بحث
کنیم ولی منظورمان، لغت در زبان جاري  نمی را ذکر) فضا( اگرچه هم که بافت(

  ) و در یک فضا و بافت کامل است - و زنده 
کنند به  می در زبان جاري نیست و از زبان بالقوه بحثشان  متون عمالً چون بحث -

  ].این نکته توجهی ندارند 
 اي یک انسان پنج هزارسال پیش شدیداً مجهول محسوبیک هواپیما بر -       

فهمد، فقط  نمی داند و نمی گوییم که او معنی آنرا می ما وقتی. شود می
و نه . فهمد نمی فهمیم، می را که مااي  تواند باشد که او، معنی می منظورمان این

ما معنی، دارد ولی آن معنی در قیاس با معنی . ندارداي  اینکه او هیچ معنی
 به این نکته هم باید توجه کرد که ما هم که. ناقص یا غلط یا مبهم است

 کنیم که می و یا خیال. (فهمیم می فهمیم، بصورت نسبی می :گوییم می
  ).دید و دانش خلبان از هواپیما:  هتوجه کنید ب - فهمیم  می

ودي از داراي حد "کتابیدن" ، "کتابسا" ، "کتابو" معنی مثلِ بی سه لغت -       
، )بی معنی از نظر متون(معنی هم هست  بی یعنی وقتیکه چیزي.  معنی هستند

  ).د نداشته باشدتوان نمی(باز حدودي از معنی را دارد 
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را از یاد برده باشیم باز هم اش  )معمولی و متداول(یا لغتی که معنی عرفی  -       
که همان ) کنیم یم حس -شنویم  می چون داریم(د آور  می در ما حسی بوجود

ی ، دقیقاً همین معن)در این لحظه و در این شخص(اش  و معنی. استاش  معنی
و یا  است؛ و نه معنی حقیقی و همیشگی و یا معنی تاریخی و یا معنی کلی

  .و درست آن براي اهل زباناي  همعنی لغت نام
که اي  یمعن. در ذهنیت متون، منظور از معنی، معنی کامل و درست است -       

و با لغتش فیکس شده ) مثال در یک لغت نامه(مثال به نوعی بالقوه وجود دارد 
ف متون، یدر تعار. (دانند نمی معنی را بدیهتاً، معنی دار بی و مثال چیزي. است

بین اهل یک زبان در فرهنگ یک اي  بدیهتاً معانی و لغات مشخص و قراردادي
وانند با هم ارتباط مشترکی داشته باشند ت می زبان وجود دارد که به این وسیله

 ). لغات و معانی ثابت -

است حتی وقتی که مثال مبهم است اي  در حوزه شناخت، هر چیزي داراي معنی -
حسی از (معنی بودن هم نوعی معنی است  بی معنی است، همان ابهام و بی یا

  .1)داریمآن 
اید داشته باشد و یا اینکه واقعاً ، آن است که دارد و نه آنکه بمعنی اصلی -         

  .چه استاش  معنی
که فالن شخص از فالن لغت در فالن لحظه دارد اي  مهم نیست چقدر معنی -       

ویا لغت . (دانند  می که اهل زبان از آناي  پرت  و غیر دقیق است نسبت به معنی
  ).ها هنام
وتی دارد، معنی در آن لحظه، یا اگر در لحظه مستی یا در خواب، معنی متفا -       

  . همان معنی پرت یا غلط یا غیر دقیق است
                                                        

داشتن فهم و حس . هر چیزي که در حوزه شناخت باشد، پس، فهمی است و در نتیجه حسی دارد 1
چون در حوزه شناخت است، پس  ،هایمان   حتی انواع نفهمیدن. یعنی معنی داشتن آن چیز

معنی باشد یعنی چیزي هست که خارج از حوزه  چیزي که بی. اي است   نیفهمی است و پس مع
  .خارج از بحث و عقل متعارف است و گیرد، که این نشدنی  شناخت قرار می



 149  متن اصلی
 

 
 

یا حتی یک شبحِ   ز فاصله دور به اشتباه، یک انسانمثال اگر درختی را ا -         
 مبهم ببینیم معنی این درخت، از جهت این بحث همان چیزي است که دیده

عیت آن، درخت است و نه و واق. بینیم  می و مهم نیست که ما اشتباه(شود   می
  ). یک شبح

. معنی مورد نظر ما خارج از حوزه مباحث درست و غلط و صدق و کذب است - - 
 که درخت را درختاي  هدر لحظ(است اي  معنی درست هم براي خودش معنی

  .نادرست ندارد نسبت به  معنیاي  برتريترین  ولی کوچک). بینیم  می
و غلطی و از این قبیل، شدیداً با مساله معنی،  در متون، مباحث درستی[-       

ي معنی کالً بر اساس آنگونه مسائل منطقی و ها و بیشتر بحث. شود  می خلط
و در دید متون عمدتاً تصوري منطقی از . اند و شکل گرفتهاند  فلسفی مورد توجه

ر و به هرحال، بحث ما بسیا. مساله معنا وجود دارد  و نه تصور و برداشتی حسی
ي منطقی و ها است و باید مواظب بود که با بحثتر  و سطحیتر  ، سادهتر عامیانه

  .فلسفی متون از معنی تخلیط نشود
یک مطلب سراپا کذب یا احمقانه یا خیالی براي بحث ما همانقدر زبان است  -       

 در متون،. که یک گزاره فرضا صددرصد درست و صادقِ متون فلسفی و منطقی
ند که زبان با  واقعیات خارجی، مرتبط و خوانا باشد درحالیکه در بحث خواه  می

 ].ما زبان، خودش واقعیتی است 
 

  ي دستوريها همشخص
ي ها هتوان نوع مهم دیگري از مشخص  می در اینجا )به طور موقت( استطراداً -       

  ). از جهت نقش  مهمی که در معنی دهی لغات دارند(معنایی را ذکر کرد 
گفته شد، همینکه ) معنایی يها همشخص(چنانکه در ابتداي این مبحث  -       

 در اینجا. که سگ، نوعی حیوان است تا حدود زیادي معنی آنرا داریم بدانیم
، باز هم )فعلو نه مثال (است  اسمگوییم، حتی اگر بدانیم که سگ، یک   می
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مفهومی بیش از معنی  ، البته، از اینگونه اصطالحات دستوري. (داریماي  معنی
  ).گرامري معمولشان را در نظر داریم

اصطالحات دستوري نوعی معنی داشتن و دارا ) حسی(تشخیص معنایی  -       
 1. بودن معنی براي یک لغت است

 
 دراینجا، براي فهم بهتر موضوع به چند نکته فرعی بر اساس فرضیه، اشاره[-

  : شود می
ي معنایی ها هکه متون از اصطالحات دستوري و مشخص جدا از هر برداشتی -       

و بنابراین از . دارند، اصطالحات دستوري، نوعی مشخصه معنایی هم هستند
  . اند شمول معنی ترادفی

دستور، با هر تصوري از (دستوري باشند اي  هنکات دستوري قبل از اینکه نکت -       
. ي، یک غلط معنایی هم هستو هر غلط دستور. ، موضوعیتی معنایی دارند)آن

  2.و عکس آن صادق نیست
و بلکه . یز متفاوت نیستندچمعنی و دستورِ لغت، سه  ، آوا در فرضیه، -       

دانند، پس راه   می توجه کنید که متون چون معنی را از لغات جدا .یک چیزند
ت، این و در جمال. ارتباط بین معنی و لغت را باید به نوعی توجیه و تبیین کنند

و دستور زبان هم ). ارتباط بین معنی و صورت زبان(شود   می مشکل حادتر
                                                        

میوه هستند و در تقابل با لوبیا و نخود که از حبوبات هستند،  ، …پرتقال و  مثال همانطور که سیب، 1
زبانی  ، هم قبل از هرچیز و قبل از اینکه اصطالحات دستورگیرند؛ فعل یا فاعل بودن  قرار می

 .مراجعه نمایید ها فهم  ضربتر به کتاب  براي مطالعه تخصصی. متونی باشند، یک معنی هستند
وقتی . هاي دستوري جدا از خود لغات در لحظه زنده و در حال عمل نیستند در فرضیه، مشخصه 2

اش یکی    از آنجا که لغت را با معنی ،قائل نشویمهاي دستوري و لغت تفکیکی  بین مشخصه
هاي    مشخصه ،از این دید. شوند  هاي دستوري جزو معنی لغات هم می   ایم، مشخصه گرفته

 ،هاي معنایی هستند و غلط دستوري قبل از آنکه غلط دستوري باشد   دستوري اوال مشخصه
  .)استثنا بی( در وهله اول غلط معنایی است
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و راهی فرضی است . شود و نه تک لغات  می عمدتاً در مورد جمالت زبانی مطرح
صورت و (و به هرحال، در متون، این سه بخش . در وصل کردنِ معنی و صورت

  .از هم مجزا هستند) معنی و دستور
 )ارتباط بین صورت و معنی در یک واحد زبانی(اي  هرضیه چنین مسالدر ف -         

براي هضم پذیري این ). و طرح آن مهمل خواهد بود(د مطرح باشد توان  نمی
توان گفت که اگر جمیع کاربردهاي درست هر لغتی   می )موقتا(نکته، استطراداً 

  .داشتیم می همدانستیم، خود به خود  دستورِ درست زبان را   می از زبان را
د مطرح باشد چون امکان توان  نمی درست و غلط در زبان -البته در فرضیه (        

این نکته در بخش ارتباط واحدهاي زبانی توضیح  -غلط در زبان وجود ندارد 
  ). داده خواهد شد

شود   می در این فرضیه  نکاتی که در حوزه دستور زبان در متون مطرح -       
معنی در . (شود  می ، بصورتی کامالً متفاوت بررسی)ي زبانی متونها عمده بحث(

را با واحد زبانی اي  و نه اینکه معنی. آید می شود و بوجود  می خود جمله ساخته
در بخش ارتباط در داخل واحدهاي زبانی، این  کتابدر این  -. انطباق دهیم

  .)نکات، مختصراً مطرح خواهند شد
، مقام دستوري آن است )اش یا معنی(ي هر لغت ها هاز مشخص بهرحال یکی -       
ند و پس حتما داراي مقام دستوري بیفتتوانند اتفاق   می لغات فقط در یک فضا(

   1).هم هستند

                                                        
که در پیوست زبان از دید متون و فرضیه ذکر کردیم، تحقیق بر روي زبان در حالت  همانطور 1

بودن در یک فضا و موقعیت سبب . اش یعنی حتما در موقعیت، بافت و فضایی قرار داشتن زنده
شود لغت در جایگاه و مقامی از لحاظ دستوري قرار گیرد، و همانطور که در پاورقی قبل   می

  .تواند باشد  جدا از معنی اصلی لغت نمی ،دستوري لغت هم بیان کردیم، مقام
هیچ چیزي و لغتی : ها حتی این تاکید نیز هست که فهم در کتاب زبان :  )1389(اربابی-ب *        

نامه  و حتی یک تک لغت در لغت –مهمل است  –در خالء باشد و اتفاق افتد  تواند  کال نمی
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افتد و فقط مترادف است با   نمی و یکی از دالیلی که هیچ لغتی، دوبار اتفاق       
  .همزادهایش، این نکته است

ي معنایی یا اصطالحات دستوري، صفت ها هی توجه کرد که مشخصبایست -       
  .یک لغتند و از لغت جدایی ناپذیرند

ند جدا از توان  نمی این سه بخش) زنده(همانطور که گفته شد در زبان جاري  -       
و این مساله فقط ناشی از نوعی تقسیم . هم باشند و یا سه چیز محسوب شوند

متون عمالً . دگیر   می صورت) و نه زبان(زبانِ متون  کار است که براي بررسی
در زبان  .کنند و نه زبان طبیعی را  می ، بررسیاند زبانی را که خودشان ساخته

د بدون مقام و توان  نمی طبیعی، لغت در حالت زنده و بالفعل قرار دارد و
  .موقعیتش در بافت، تصورپذیر باشد

و . نقاشی، حتماً داراي یک موقعیت هم هست هر چیزي و مثال یک تابلو -       
نوع  - و از جمله ناظر و یا مثال شرایط روحی ناظر -از هر جهت (موقعیتش 

و مهم نیست که چقدر و از (در معنی آن موثر است ) … -محل نمایش  -قاب
و لغات هم . استاش  ، جزئی از معنیاش حالت و مقام دستوري). چه جهاتی

 ]. اند اینگونه

انواع  -معلوم و مجهول  -اصطالحات دستوري مثل فعل و فاعل :  ده و خالصهسا -
  ).معنیت دارند. (ها و غیرو نوعی معنی ترادفی هستند زمان

جمله، ماضی است، بعبارتی آنرا با ماضی بودن  یکگوییم که   می ما وقتی -       
هر جمله ماضی هم معنی و مترادف است با  این جمله، و نیز. ایم همترادف دانست

مثل هر مشخصه . (و این ماضی بودن جزئی جداناپذیر از آن است. دیگري
  ).شود  می دیگري که براي هرچیزي بیان

                                                                                                                   
هاي مرسوم و متعارف متونی که لغات به  بحث.  اي قرار دارد مهنا بهرحال در کاربرد و فضاي لغت

  .؛ بکلی دور است از مسایل زبان و از این قبیل …تنهایی معنی ندارند و
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فاعل است، مترادف با فاعل بودن و نیز مترادف  ,يچیزلغت یا  یکیا وقتی  -       
همانگونه که سگ با ). فاعلیت- از جهت فاعل بودن(با هر فاعل دیگري است 

 .وان بودن، مترادف است و نیز مترادف و هم معنی با هر حیوان دیگري استحی
در زبان ( زبان و معانی دارند شوندگی یادگیرياین نکات اهمیت فراوانی در  -

  ). طبیعی
، )چون درپوش دارند(اند  و بطور کلی، از آنجا که لغات کاذب فاقد معنی ترادفی       

د توان  نمی وجه کنید که مثال یک لغت کاذبت. از همه این امکانات محرومند
چون فقط ) مفهوم فاعل بودن، فعل بودن یا اسم بودن(فعل یا اسم باشد  ، فاعل

را اي  تواند چنین معانی  می شود به لغتی در مادري و در آنجاست که  می تبدیل
  1.همنشین شوداي  ي با چنین معانیگیر معنیدارا باشد و یا براي 

 تر تقلید زبان کاذب عمالً از نکات دستوري براي ساختنِ ظاهري مقبولدر  -       
در بخش بعدي، ( .نهادي نیستاي  هو دستور به هیچ عنوان، نکت. شود می

  ).توضیح بیشتري داده خواهد شد
  

  ارتباط واحدهاي زبانی
ند ارتباط و توان  نمی و پس. اند همانطور که گفته شد لغات کاذب داراي درپوش -

 .اسی با چیز دیگري داشته باشندتم
و نیز ارتباطی که یک اش  ، بحث از ارتباط لغت و معنیکتابهاي قبلی  در قسمت -

یز و مثال ارتباطی که لغت با مترادفاتش دارد و ن. لغت در دستگاه زبان دارد، بود
و بطور خالصه، وضعیت . يگیر معنیبراي  مساله همنشینی لغت با مترادفش

                                                        
لغات کاذب توجه  کتاب مبنی بر لغت نبودنِ  و همیشگی براي درك این نکته باید به استدالل اصلی 1

وقتی با  در این فرضیه جدا از خود لغات نیستند، ،هاي معنایی از آنجا که مشخصه. داشته باشید
تن لغت کاذب همنشینی بین آن لغت و لغات دیگر به علت درپوش داش لغت کاذبی روبروییم،

   . توان متصور شد  نتیجه شخصیت و وضعیت دستوري براي آن لغت نمی پذیرد، در  صورت نمی
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 و اینکه لغات کاذب بدلیل درپوش. کردیم  می ه زبان را بررسیلغت در دستگا
و فقط نقش تبدیلی کاذب (ند در دستگاه ذهن با چیزي مرتبط باشند توان  نمی

 ). با غیر خودشان از طریق لغت معادلشان استشان  تنها راه ارتباطی -را دارند

. دهیم  می راردر این قسمت، وضعیت لغت را در واحدهاي زبانی مورد بررسی ق -
که یک لغت با سایر لغات در یک واحد زبانی مثل جمله اي  ارتباط و همنشینی

 . یا یک عبارت دوتایی دارد

  . هم هستند ها بدلیل درپوش، لغات کاذب فاقد اینگونه ارتباط  -
شوندگی زبان که از این جهت بسیار هم مهم  یادگیريو بنابراین، خواص  -       

  . ذب وجود ندارداست در زبان کا
دري نـمـاو از جهتی در زبان کاذب، بدلیل نبود همین همنشینی بین لغات،  -       

را براي توانایی داشتن و  ها یی مثل یادگیري دستور و ساختها بایستی یادگیري
 . دانستن زبان کاذب یاد بگیرد

   . مت استحجم اصلی کار نویسنده در مسائل مرتبط با زبان شناسی در همین قس[-
براي حفظ سادگی و نیز پرهیز از حجیم شدن، فقط بعضی  کتابولی در این  -       

مطالبِ مرتبط با موضوع زبان کاذب و یادگیري زبان، بصورتی بسیار ساده و 
  ].شود  می گذرا مطرح

        
یکی از کارکردها و خواص بدیهی لغت، ارتباطی است که یک لغت در همنشینی با  -

 . تواند داشته باشد  می دیگر در یک واحد زبانی لغتی

، با یکدیگر همنشینی و Eدر نمودار اصلی، مشخص است که هیچیک از لغات  -
، )پس از تبدیل(و ارتباط و همنشینی بین اجزا، در زبان مادري . ارتباطی ندارند

 .ه باشداز آن است که احتیاج به اثبات داشتتر  بدیهی ،و این نکته. شود  می انجام
-   وضعیتfive books  در زبان کاذب به اینصورت است : 
 
 
 

Five پنج Books پنج کتاب کتاب 
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. ند داشته باشندتوان  نمی ، ارتباطی  با یکدیگرbooksو  fiveدر نمودار فوق،   -
معادل مادریشان  مجزا از هم که به سرعت بهاند  چون هرکدام عالمتی بوده

،  Eو این دو لغت ظاهراً . برقرار شده است Pو ارتباط زبانی در . اند تبدیل شده
  . در کنار هم نیستند

، تبدیل به پنج شده است Five، پس از آن است که booksادا و وجود  -       
 fiveرسد که دیگر،   می وقتی به ادا و وجود books.  و دیگر وجود ندارد

  .نیست این دوهم بین اي  و بنابراین ارتباط و همنشینی. در کار نیست
  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .:توان مساله را توضیح داد  می در مثال عینک هم  -    
         

                               
  
اي  در مثال فوق، تصویر عینک با هیچیک از اجزاء جمله، ارتباط و همنشینی -

  عدم ارتباط
 و همنشینی

 

five books 

  ارتباط
 

 پنج کتاب

5 
2 

1 
4 

3 

 یک  .پیدا شده است 
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و لغت عینک است که در جمله . شود  می چون به لغت عینک تبدیل. ندارد
  . شود  می ایر اجزا همنشینوجود دارد و با س

دري نـمـااین تبدیل تصویر به لغت، دقیقاً همان کاري است که  کتاباز نظر -       
 ).و با همان دالیل. (دهد می با لغات زبان دوم انجام

آید و نیز مسائل یادگیري زبان، در  می هایی که در عمل بوجود براي بیان تفاوت -
  :  از فرضیه گفته شودي ا هاینجا الزم است که چند نکت

پس در ارتباط بین . گفته شد که معنی لغت، حسی است که لغت دارد -       
این و . دگیر  می در مثال باال، حسی در کنار حسی دیگر قرار "کتاب"و  "پنج"

، سه حس و سه "پنج کتاب"و بعبارتی در . ندآور  می ، حس سومی را بوجوددو
  . معنی وجود دارد

پنج "ولی واحد زبانی . ایم هرا از قبل در زبان داشت "کتاب"و  "پنج"دو لغت  -       
، معنی سوم "کتاب"و  "پنج"و از همنشینی . ، جدید و خالق است"کتاب

  1. جدیدي بوجود آمده است
، صوري "پنج کتاب"در فرضیه متون و نیز زبان کاذب، وجود واحد زبانی  -       

و . نگی بوجود آمدن این معنی سوم وجود ندارددر متون تبیینی از چگو. است
 . نیز بحثی از چگونگی این معنی نیست

وجود ) دو معنی(در فرضیه، تصوري فیزیکو شیمیایی از این عملِ بین دو لغت  -
 حسی در حسی ضرب. شوند می شود که دو لغت، درهم ضرب می و گفته. دارد
در اي  دو ماده شیمیایی همانطور که هر. آید می شود و حس سومی بوجود می

  : ندآور  می جهانِ بیرون از مغز با هم فعل و انفعال دارند و چیز سومی را بوجود
         ))Na+Cl—>NaCl ((    ))  شربت  > —  شکر× آب.((  

                                                        
  .ردن همین نکته کتاب استها توضیح و بیان ک حث کتاب ضرب فهماترین مب از اصلی 1
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توانند از نوع قواعد توصیفی ناظر بیرونی  می و بنابراین قواعد زبانی هم فقط( -       
ز دیدي که در متون زبان شناسی جدید از قواعد زبانی و این نکته، ا. باشند

  1).وجود دارد، بسیار دور است
این ضرب، در مورد هر مساله :  توان توجه کرد که می براي درك بهتر مطلب -       

  :  مثال. شناختی دیگر هم وجود دارد
  :غذایی که داخل ظرف چینی وجود دارد       

 -««           

  :در یک لگن بچه د از همان غذاآور  می خود به خود متفاوتی بوجود معنی        
 -««    :   

و بعبارتی، مساله در غیر لغات هم به  -دو معنی و حس شناختی متفاوت ( -       
توان  می ، در همینجااش و حتی به همین صورت زبانی -همین صورت است 

  ).تفاوت حسی بین دو معنی را شهود کرد
ها و شواهد را بهتر است خود خواننده براساس شم خودش پیدا  ینگونه مثالا -       

  .کند
براي (توان توجه کرد به یک نارنگی که در یک جشن خیریه  می مثال         

 که معنی و بارِ مفهومی کامالً متفاوتی با یک نارنگی معمولی ؛ ایم هگرفت) کودکان
 ). استتر  طی مساله محسوسهاي افرا در مثال. (تواند داشته باشد می

                                                        
شود فقط     اگر زبان را مثل هر موجود دیگري، طبیعی بدانیم، پس قوانینی هم که براي آن ذکر می 1

مثال قوانینی که براي گردش ماه ذکر . تواند توصیفی خارج از خود زبان در حال عمل باشد  می
ربطی  ،کند و قوانین گردش ماه  میشود، توصیفی است از دید ناظر بیرونی که ماه را نگاه     می

این مطلب را  زبان از دید متون و فرضیهدر پیوست . به این توصیف بیرون از خودش ندارد
  .ایم   تر مطرح کرده   پررنگ

 ظرف چینی ×غذا 
 

 لگن بچه ×غذا 
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در فرضیه، چون بین لغت و معنی، دوئیتی وجود ندارد، پس بحث از ارتباط بین  -
  . است) معنی حاصل(سوم  ن، همان بحث از خلق و زایش مفهومدو لغت همنشی

آید که این  می شود و معنی سومی بوجود می ضرباي  در معنیاي  معنی( -       
شود و واحد زبانی  می ضرباي  در واحد زبانیاي  احد زبانیو:  بیان برابر است با

 ).آید می سومی بوجود
ولی در . اند ي زبانیها بحثترین  از مهم کتابسوم از نظر این ) معانی(این مفاهیم  -

دانند، پس خود به خود، بحث مفاهیم  می متون، چون لغت را از معنی، جدا
هیم سوم حتی بعنوان یک مجهول این مفا. (سوم از حوزه کارشان خارج است

  ).دشو  نمی هم طرح
ي ریز دستوري فراوانی وجود دارد از نکته ها در متون درحالیکه بحث -       

بحث از زایشِ . خالقیت و بوجود آمدن این معانی سوم، بحثی وجود ندارد
  .جمالت درست دستوري است و نه زایش معانی

تواند کافی باشد که بین اجزاء یک  می داقلهمین ح کتابالبته براي این  -       
و مهم نیست که با چه (واحد زبانی، بهرحال باید ارتباطی وجود داشته باشد 

 .و در زبان کاذب چنین چیزي وجود ندارد). تبیینی
نکته دیگري که در مباحث باال روشن است، بوجود نیامدن واحدهاي زبانی داخلی  -

  .تویی که در واحدهاي زبانی وجود داردمعانی تودر. در زبان کاذب است
و . توجه کنید که واحدهاي زبانی غیر لغت، واحدهایی صوري نیستند -       

و مهمتر از آن، . همانگونه که لغات یک جمله وجود دارند، جمله هم وجود دارد
  . سازنده جمله هم وجود دارند) معانی(واحدهاي 

  :وجود دارد) معنی(سه لغت  ،"پدر او آمد":  در این مثال -       
    .آمد -3       او -2        پدر -1         

ولی در مثال، دو . دانیم می راشان  شناسیم و معنی می که هر سه لغت را از قبل 
  : زبانی معنی دار دیگر هم وجود دارد واحد

    ..آمد او پدر -5        او پدر -4        
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بر سه لغت پیش داشته، دو واحد زبانی مفهوم دارِ  پس در مثال، عالوه - -       
ایم  هدیگر هم داریم که معنی و مفهومشان را از قبل، در انباره حافظه حفظ نبود

و بلکه حاصل زایش و خالقیت آنی ذهن و زبان هستند و خودشان مثل یک 
  .کنند می لغت وجود دارند و عمل

  )4(            ))      پدر او »» -- او  ×  پدر  ((        
 ) 5))        (پدر او آمد »»  --آمد   ×    پدر او   ((        

  ند آور  می را بوجود 4شماره ) معنی(،  واحد زبانی 2و  1 -
 را در ذهن شخص بوجود 5، مفهوم نهایی 3و  4برخورد  و در مرحله بعد، -       

  . دآور  می
و بعبارتی (ندارد  2و  1با واحدهاي ي ا همنشینی 3اگرچه واحد شماره  -       

نچنانکه در نمودار مشخص است، ولی آ ؛ )معنی و واحد زبانی او آمد، وجود ندارد
   . همنشین است و با آن، فعل و انفعال دارد ، 3یک لغت است و با  مثل 4

  
  
  
  

        
 
 
 
 

همانقدر  4اره واحد شم:  در اینجا، مهم این است که خواننده قبول کند که -       
 . وجود دارد که هر لغتی

  توان در این می را) معانی داخلی(منظور از واحدهاي تودرتو  -
 : نمودچهره مثالی مشاهده       
 
 

  واحد کل 3

 آمد
 او 

 

 
 پدر

 

4 
1 2 5 



 )1372- متن اصلی ( یادگیري زبان کاذب    160
 

 

لب   -3ابرو   -2ابرو   - 1:  وجود دارد) معنایی -شکلی(در این چهره، پنج واحد  -
  ) لب+ ابروها (کل چهره  -5)  ابروها(ابرو + ابرو -4
، عمل تر تواند بعنوان یک جزء از یک تصویرکل می که کل این چهره هم( - -       

 ).کند
حاوي » -صندلی سفید اطاق من شکست  »  -:   با توجه به نکات باال، این جمله[ -

 ].است) معنی(واحد زبانی  9
 کنند، طرح مساله نمی را به اینصورت مطرح ها جدا از اینکه متون، همنشینی واحد -

زایش و خالقیت ذهنی را هم فقط از جهت ظاهر زبانی و درست و غلطی در 
ساده و مختصر، لزومی به بحث  کتابکه در این . کنند می دستور زبان، مطرح

 .هیچیک از آنها نیستتر  دقیق
، بدلیل Eبراي یک نا مادري  ؛""His father came:  در این مثال -

ند بوجود بیایند و وجود داشته توان  نمی 5و  4همان استدالل درپوش، واحدهاي 
  .باشند

        
 
 
 
 
 
 
 

بلکه واحد زبانی  -وجود ندارد  fatherو  Hisو مثال ارتباطی بین  -       
و نمودار باال فقط براي انگلیسی  -وجود دارد  "پدر او"یا  "پدرش") معنایی(

 .مادري وجود دارد
رسد که این  می ها، صوراً اینطور بنظر تدر یادگیري زبان کاذب با یادگیري ساخ -

وجود  ها Eدرحالیکه همانطور که ذکر شد، ارتباطی بین . واحدها وجود دارند
 وجود دارد و بعد محو) و آنهم کاذب(، حداکثر درحد تک لغت Eو زبان . ندارد

 

His  father 
 

4 

1 2 3 

5 

came 
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و . درحالیکه در زبان مادري، این واحدها وجودي عملی و واقعی دارند. شود می
 و معنی جمله، از خود جمله، زایش و خلق. کنند می مثل لغت عملخودشان 

 . شود می

ت و فاصله از سطح غیو لُ ضرب و جمع در فرضیه، با استفاده از اصطالحاتی مثل  - -
 این واحدهاي زبانی غیر لغت، بصورت نسبی، لغت محسوب ،و غیرو 1زبان
  . شوند می

دهاي زبانی دیگر هم به نسبت داراي شود که واح می صفاتی براي لغت ذکر       
این . توانند حدودي از عملکردهاي لغت را داشته باشند می این صفات هستند و

عدم فعل و  - معنی شدن اجزا  بی -انسجام :  ها باشند توانند این می صفات
  . زایش و غیرو - انفعال در بین اجزا  

مطرح است با نمودارها و شکل ي دستور زبانی ها و مسائلی که در حوزه بحث -       
  :  شود می کنید، مطرح می را در نمودار زیر مالحظهاش  بیانی خاصی که نمونه

        
  
  
  
پدا، لغتی فرضی است به همان (با فرض اینکه هرچهار واحد فوق هم معنی باشند  -

و  -ضرب، کمتر است  -. ، جمع زبانی بیشتر است4به  1، از )معنی پدرش
 انسجام در کل واحد بیشتر - شوند  تر می معنی بی اجزا - هستند تر  تواحدها لغ

                                                        
 ضرب و جمع پیوست در . هستند ها   ضرب فهماین اصطالحات، از اصطالحات تخصصی کتاب  1

البته توضیح کامل این اصطالحات خارج از    .ایم هبه طور خالصه آنها را توضیح داد ها فهم
 .حوصله و موضوع کتاب است

  

 پدا/ پدرش / پدرِ او / او  - -پدر
1 2 3 4 
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خواص دیگر لغت مثل توانایی قرار گرفتن در یک واحد بزرگتر،  -شود  می
  1و غیرو  -شود  می تسهیل

کنید، در این فرضیه، مسائلی که براي یک لغت  می همانطور که مالحظه( - -       
شود و بالعکس مثال  می بزرگتري هم ذکر شود براي هر واحد زبانی می ذکر

مسائلی که براي یک پاراگراف وجود دارد براي یک لغت هم کم و بیش 
 ). همانگونه است

و . وجود ندارند ین واحدهاي زبانی بزرگتر از لغت،در زبان کاذب، ا:  بطور خالصه -
براین و بنا. و با آن در تماس نیست) ندارد(خواند  نمی را Eدري، زبان نـمـا

 .هم در مورد این واحدها وجود نخواهد داشتاي  بدیهتاً یادگیري
درانه نه تنها تک نـمـاتوان گفت که در خواندن  می نکات فوق را به اینصورت هم -

 دهند، بلکه واحدهاي ریز و درشت دیگر را هم معادل می لغات را معادل
  .دهند می

شود،  می ، معادل دادهBooksو  Fiveیا  Fatherو  Hisنه تنها،  -       
  2.شود می هم معادل داده Five booksو  His fatherبلکه  

 معادلاش  دري، ظاهراً فقط تک لغات را حفظ است و از زبان مادرينـمـا -       
 ها و البته این معادل. ولی عمالً واحدهاي دیگر را هم معادل داده است. دهد می
و برایش این واحدها در . (سازد اش می ادريدر زبان م )در همان لحظه(آناًرا 

 ).وجود ندارند Eزبان 
 ، عمل ضربی انجامBooksو  Fiveو حداقل این خواهد بود که بین دو لغت  -

 Pو معنی در زبان . بوجود آید Five booksد تا واحد زبانی شو  نمی
  ). آید می بوجود "پنج کتاب"واحد زبانی یا معنی . (آید می بوجود

 fiveفقط مترادفند،  "پنج"و  Fiveبایستی توجه کرد که همانطور که        
books  و با این تاکید . (هم فقط مترادفند و نه بیش از آن }پنج کتاب{و

                                                        
  .مراجعه نمایید ها ضرب و جمع فهمبراي توضیح بیشتر به پیوست  1
  .مراجعه نمایید 45  به پاورقی صفحه  2
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چنین معنی و واحد . دري وجود نداردنـمـابراي  five booksمهم که 
   1.)آید  نمی بوجوداي  زبانی انگلیسی

      ]:His father از ). نسبتاً(سال، یک لغته است و نه دو لغت براي بزرگ
  . براي تبدیلاند  هرکدام عالمتی. دشو  نمی اي هخاصیت الفبایی لغات استفاد

 ].ها فعل و انفعال صورت بگیرد دو چیز وجود ندارد که بتواند بین آن -
  

 زبان کاذب ضرورت یادگیري دستور براي
اط بین اجزا و فهم واحدهاي باالتر از دري، ارتبنـمـااین نکته بدیهی است که یک  -

  . خواهد می را) و مثال معنی جمله(لغت 
ند ارتباطی با هم داشته باشند، توان  نمی بدلیل درپوش Eو چون لغات  - -       

  . به این خواست برسداش  دري در زبان مادرينـمـاطبیعی است که 
به  ها Eبدیلِ مکانیکی و از طرفی چون زبان مادري حاصل از این ت -  -       

 ، مشکالت زیادي بوجود)EPزبان (یک زبان طبیعی نیست  ، Pي ها معادل
  . شود می و در اینجاست که  دانش دستور زبان و یادگیري آن ضروري. آید می

ي است تر در اینجا، منظورمان از دستور زبان بیشتر نمودها و تصورات عملی( -       
جاي کاربرد  - ها جود دارد، مثل یادگیري ساختکه در دستور زبانِ متون و

 ).و غیرو -لغات 
عمالً تکامل تاریخی و وجود دستور زبان در همین جهت بوده است که ارتباط  -

و بنابراین این مشکل را . صوري بین لغات را در زبان غیر مادري برقرار کند
  . پنهان و رفع کند

                                                        
در همان اولین  )Book(و بوك  )Five(فایو. اصلی و همیشگی استي  همان مساله منظور کتاب 1

و پس  -درپوش دارند–نیستند  )Book(و بوك )Five(لحظه بودنشان براي نمادري، دیگر فایو
  .اي داشته یا نداشته باشند همنشینیاوال نیستند که تا دوما بتوانند 
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 زبان و کارآتر کند نسبت بهتر  عیب نما یب وتر  را هرچه شبیه زبان کاذب( -       
و بعبارتی کاري که بایستی در درون زبان و در مغز انجام  - مادري و طبیعی 

که نمونه بارز آن را . شود، در سطحی ظاهري بانجام برسد و مساله پنهان بماند
  ).توان دید می ي تقلیديها در یادگیري

ي باشد در زبان، چیزي است در تبدیل و و دستور زبان، بیشتر از آنکه چیز -       
هاي  دستور زبان). (کاذب( EPو خصوصیتی است از زبان  -ها  تبادل بین زبان

در متون جدید زبان شناسی، مشخصاً در جهت ترجمه ماشینی  تر تکامل یافته
 ).بر این نکتهاند  و شاهد خوبی. اند شده گیري شکل

ر که بین لغت و معنی، دوئیت وجود دارد بایستی توجه کرد که در متون، همانطو -
و بحث از ارتباط بین معنی و صورت است، در واحدهاي زبانی بزرگتر از لغت 

  . هم اینگونه است و بایستی به نوعی این ارتباط تبیین شود
توان داشت که در زبان، چیز یا دانش خاص و  می از متون چنین برداشتی -       

که بین دو لغت پنج و کتاب، ارتباط ) ستور زبانمثل د(مجزایی وجود دارد 
  . بوجود آید "پنج کتاب"کند تا عبارت درست  می برقرار

اي  ههشک و شبترین   متون متفاوت در مورد اصلِ وجود دستور زبان، کوچک( -       
تور زبان، چگونه چیزي و فقط تفاوتشان و مشکلشان این است که دس .ندارند

فرض نیست و بلکه  ستور زبان، یکه متون، اصل وجود ددر فرضی باید باشد؟
فروضِ ترین  و بدیهیترین   و یکی از مهم بعنوان اصلی بدیهی مورد قبول است

  ).فرضیه متون است
نقل ( کنیم می ارائه از تعاریف متون از دستور زبان رادر اینجا دو نمونه  -       

  :  )اي از چامسکی ترجمه
 ی از قواعد را که آوا و معنی را بطریقی خاص به هم مربوطدستگاه…{ - 1        

، سید محمد ضیاء حسینی، درآمدي بر زبان شناسی همگانی( - } …کند می
  ).87، ص 1366دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، 
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توان زبان را نظامی  می پیوند دارند، ها هبا اندیش ها هاز آنجا که جمل …{ - 2        
با توجه به اینکه { -  }…هاي گفتار دانست به صوت ها هندیشبراي پیوند دادن ا

توان نظامی براي پیوند دادن  می گردند، زبان را می به اندیشه باز ها هجمل
نقل از  -.و واحدهاي معنایی دانست ها هبا گفتار از طریق جمل ها هاندیش

 ،…، ترجمه محمد تقی براهنی و…هیلگارد و ،زمینه روانشناسی( - }چامسکی
  ).477ص   رشد،تهران، 

بحثی ) ها هاندیش(در بیان باال، روشن است که از بوجود آمدن معنی سوم  -       
و آوا که همان لغات . و در زبان کاذب هم دقیقاً همین مدل وجود دارد. نیست

  . شود به معنی و معانی، که همان زبان مادري است می زبان دوم است، تبدیل
 

   ها  یادگیري ساخت
یی که در زبان کاذب وجود دارد، یادگیري ها یادگیريترین  یکی از مشخص -       

  . است که در متون به ساخت، معروف استاي  هدر حوز
 ها را هم حفظ کنند، ساخت می دریان همانطور که لغات را حفظنـمـا -       

  .را بصورت درست دارند Eو بنابراین صوراً زبان . کنند می
 1.شوند می ها نوعی لغت محسوب همانطور که گفته شد در فرضیه، ساختو  -       

ولی چون . است) ها ساخت(در فرضیه، اصطالح جمع، حدوداً مرتبط با این نکته  -
بجز چند نکته (کنیم  نمی قابلیت بیانی کمی دارد از آن بحث کتاببراي این 

  ). کلی و ساده مرتبط با مسائل یادگیري
و در زبان به نسبتی که بین دو . جمع، متضاد اصطالح ضرب استاصطالح  -       

گوییم که جمع  می ، ضرب و فعل و انفعال نباشد،)مثال دو لغت(واحد زبانی 

                                                        
توضیح ها  فهم ضرب و جمع این نکته مرتبط با نسبی بودن لغت از دید فرضیه است که در مبحث  1

  .ایم   داده
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که بایستی بین دو واحد زبانی انجام شود تا اي  ذهنی کار وجود دارد و مقدار
  . معنی سوم واحدي بوجود آید، قبال در زبان انجام شده است

مثل یک لغت اش  تواند یک ضرب المثل باشد که معنی می مثال افراطی آن       
از قبل، حفظ شده اش  معنی. (است وحاصل فعل و انفعال بین اجزائش نیست

  1). است
که باز هم با یک لغت ). جا+ این (باشد  "اینجا"تواند لغت  می مثال دیگر       

معنیدار در این لغت وجود  نده وبالنسبه اجزایی ز(سروکار داریم و نه دو لغت 
بالنسبه یک واحده است و نه  -د شو  نمی و بین اجزا، فعل و انفعالی انجام. ندارد

  ). دو واحده
از عبارات (اي  ، در مورد هر واحد زبانیضرب و جمع در فرضیه، نسبیت  -       

که شود  می و حدوداً اینطور گفته. شود می مطرح) دوتایی تا مثال یک کتاب
لغت  سبتی که در حالت جمع قرار دارند،واحدهاي زبانی غیر لغت هم به ن

معنا بودن و زنده نبودن اجزا، انسجام و  بی و از خصوصیات لغت مثل. هستند
  . غیرو برخوردارند

و در زبان، چه در تاریخ زبان و چه در سیر زبان از کودکی به بزرگسالی،  -       
و بعبارتی، واحدهاي . ه جمع زبانی بیشتر شودگرایش به این وجود دارد ک

  . بشوند) تر لغت(بزرگتر از لغت، لغت 
یک رودخانه، گرایش  همانطور که. یعی و ذاتی زبان استاین گرایش، طب(       

فاصله را ترین  طبیعی، نهادي و غریزي دارد که با توجه به جمیع شرایط، نزدیک
 ).طی کند

                                                        
معنی این ضرب  ،"شکاند  گربه با دمش گردو می ": ر بگیرید ظاین ضرب المثل را در ن ،لااي مثبر ١

و آنگونه . باشد در واقع، معنی این ضرب المثل مثل معنی تک لغات می. دانیم   المثل را از قبل می
همچون یک لغت (را  اش برسیم، بلکه معنی کلش   نیست که از فعل و انفعال لغات درونش، به معنی

  .از قبل حفظ هستیم) معمولی
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 که بدون استدالل مطرح(ز چند جهت اهمیت دارد این نکات ا کتاببراي این  -
  : )کنیم می

در یادگیرندگان زبان دوم، زبان مادري حداقل بصورت تفکر زبانی وجود  -  -       
پس برخورد با زبان دوم از طریق زبان ). د وجود نداشته باشدتوان نمی(دارد 

  .دگیر  می بزرگسالی صورت) تفکر(
و در حالت جمع . شود می ن دوم بصورت بزرگسالی برخوردو بنابراین، زبا - -       

اي  و با توجه به آن نکات کلی. درحالیکه در کودك اینگونه نیست. زبانی است
زبان ذکر شد این خصوصیات در زبان  شوندگی یادگیري که در مورد خصوصیت

  .  بزرگسالی کم و بیش وجود ندارد
ي فیزیولوژیک بزرگسال و ها را در تفاوتتوجه کنید که مشکل یادگیري  - - -       

و بلکه مشکل را در ). اگرچه هم آن مسائل مهم باشد(کنیم  نمی کودك مطرح
  .ایم هها مورد نظر قرار داد آن) تفکر(تفاوت زبان 

ي مختلف ها همانطور که بارها بصورت: به این نکته بایستی توجه داشت - -       
و آنطور است که در زبانگر . مري است شناختیاز نظر فرضیه زبان ا ، گفته شد

  .زبان و زبانگر دو چیز نیستند. و نه مثال چیزي در خود. وجود دارد
حداقل بایستی به این نکته توجه کرد که زبان بزرگسالی و  ،به این دلیل -         

 اگرچه هم که ما فقط در مورد درك زبانی بحث(زبان کودکی بسیار متفاوتند 
 ).شود می و صورت ظاهري زبان براي بزرگسال و کودك، یکسان فرضکنیم  می

  : دآور  می حالت جمع زبانی، حداقل این مشکالت را در یادگیري زبان بوجود -
بالعکس زبان کودك که به نسبت کودك بودن، جمع زبانی وجود ندارد و  -       

ارند و بعبارتی زنده در زبان بزرگسال، تک لغات نسبتاً وجود ند ؛ اند لغات مستقل
 معنی بی به نسبت جمع زبانی، اجزا، محو و(و مستقل و معنی دار نیستند 

ي از مترادفاتشان از زبان گیر معنیو بنابراین، لغات زبان دوم قابلیت ). شوند می
  ). حدوداً -به نسبت (ادري را فاقدند م
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تر  منسجم) ثال ابروهام( ها در مثال چهره، اگر دقت کنید، به نسبتی که کل -       
زنده و  -ند شو  نمی وجود ندارند و دیده )مثال هر یک از ابروها(ند، اجزا باش

 1.مستقل نیستند

 :  دو مثال -

-  در این دو واحد توجه کنید "این"به لغت :  
  اینجا -2این مدرسه      -1         
و واحد دوم به هر . استتر  و زندهتر  مستقل "این"در واحد اول، لغت »»  -  -       

و نسبت . ي داردتر و معنی یکپارچه. دلیل، از جمع زبانی بیشتري برخوردار است
و فعل و ). تر از قبل شناخته شده -تر  اي هحافظ(است تر  به واحد اول یک لغته

 .و اجزا، وجود کمتري دارند. انفعال بین دو جزء آن، کمتر است
         ---------- 

  :  واحد توجه کنیدبه این دو  -
  پنج کتاب    -2پنج      × کتاب -1         
براي درك این مثال باید فرض کنید که واحد اول حدوداً با واحد دوم، »»  - -       

  .و دانش تان از مسائل دستوري را هم ندیده بگیرید. هم معنی است
 واحد اول صحبتتوانید فرض کنید که یک خارجی زبان دارد به صورت  می(        

  .کند و منظورش همان واحد دوم است می
بسیار مهم  کتابها براي این  ها و شهود ناشی از آن درك اینگونه مثال( - - -       

و بشرط اینکه خواننده راه دور نرود و به نکته ساده و دمِ دست آن توجه . است
  ).را در خواهد یافت کتابکند، منظور 

و منظورمان فقط تفاوت . ت مثال قبل، در اینجا هم وجود داردهمان نکا - -         
  . واحد وجود دارد این دواست که بین اي  حسی

                                                        
  .است "ها   ضرب فهم "در کتاب ،لغنا  این نکته مرتبط با مبحث و اصطالح 1
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ي وجود تر و از قبل بودهتر  در واحد دوم نسبت به واحد اول، معنی یکپارچه - -       
براي درك این . هستندتر  غیر مستقل و نسبت به همتر  اجزا، پیوسته. دارد

شوید که در  می متوجه. کنید که دو جزء را مستقل از هم بخوانید موضوع، سعی
در جمالت . (واحد دوم در مقایسه با واحد اول اینکار به آسانی ممکن نیست

ند مستقل از توان  نمی لغات -توانید این آزمایش را انجام بدهید می معمولی هم
متوجه منظور در مساله زنده بودن هم اگر ). هم و نچسبیده وارد ذهن شوند

مثال در شعري که برایتان . (شده باشید، این نکته را شهود خواهید کرد کتاب
  ). ندتر غیر جمع -ند تر شعریت داشته باشد، اجزا زنده

فعل و انفعال بین اجزا هم، در واحد اول محسوساً بیشتر از واحد دوم  - -       
 ).توان دید می تفاوتهاي شهودي دیگري را هم بین این دو واحد. (است

          ------------------ 

ي زبان مادري به سرعت و ها این است که ساختتر  مشکل مهمتر و اصلی -
و بنابراین نوعی حالت جمع زبانی کاذب . شوند می ناخواسته به زبان دوم منتقل

و ضمن اینکه فرصت فعل و انفعال بین لغات وجود . آید می در زبان دوم بوجود
 . Pبه  Eداشت، عامل مهمی هم هست براي تبدیل اجباري نخواهد 

از  "این مدرسه"و  "اینجا"بایستی توجه کرد که منطقا و نظراً در تاریخ زبان، بین  -
و این تفاوت به هر دلیلِ . جهت مورد نظر ما تفاوتی وجود نداشته است

جمع در فرضیه، به عواملی که باعث [ .، بعدا بوجود آمده است)مجهول(ایکس
 ]. شود  می گفته 1شوند، اصطالحاً عوامل ایکس می زبانی

یی که در متون، در مورد سرِهم نویسی مثال ها اگر توجه کنید در بحث[- -  -
شود، همیشه مشکلی وجود دارد که ناشی از این نکته  می با لغات ها پیشوند

  ). شد توان متوجه می و با توجه به آنها این نکته مورد بحث را بهتر(است 

                                                        
و براي  مراجعه نمایید، ها   حمع و ضرب فهم براي دیدن توضیح بیشتر از عوامل ایکس به پیوست 1

  .ییدنمامراجعه ها  ضرب فهمبه کتاب  ، تر مطالعه تخصصی
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چون در زبان، این تحول در مساله جمع زبانی، همیشگی و نسبی است و به        
کیباتش و تر  پسوند در کدام یکعوامل متفاوتی بستگی دارد و معلوم نیست که 

 نزدیک) لغت بودن(، به حالت جمع حداکثر …کی و در چه اشخاصی و
ه کنید که چون خصوصیات توج. د استاندارد و ثابت باشدتوان  نمی خط ؛ شود می

خط، جدا از مساله زبان نوشتاري، خودش جزئی از زبان است و مثل صوت، 
بخصوص که ناخودآگاهاً در زبان ( دآور  می ي معنایی را بوجودها معنی و تفاوت

فارسی، بدلیل شرایط خط و محدودیتهاي ناشی از منکرات زبانی از اینگونه 
  .)] شود می تفاده وسیعیمانورهاي خطی براي بیان معانی اس

        
د تفاوتی توان  نمی ،)پنج×کتاب پنج کتاب و(م بین دو واحد مثال ه براي کودك -

. و این تفاوت در سیرِ کودکی به بزرگسالی بوجود آمده است. وجود داشته باشد
. براي ما دارد "پنج×کتاب" هم، همان حالتی را داشته که اکنون "پنج کتاب"و 

  . لت ضرب زبانی قرار داشته استیعنی در حا
تفاوت بین زبان بزرگسال و ترین   در دید فرضیه این تفاوت و نتایج آن، مهم(       

کودك است و همانطور که کماً انباره لغات کودك کمتر است، کیفاً هم کودك 
  ). لغات کمتري را داراست

نوع مرسوم  این نکته هم روشن است که وجود این تفاوت حسی، نه از       
. و مثال نوعی عادت شدن است. تواند باشد و نه تلقینی می یادگیري دستوري

 اگر در زبان، مدتی بالعکس عمل کنیم، این دو حالت متفاوت هم، عکس(
 "پنج کتاب"احساس عادي بودنی را که هم اکنون  ،"پنج×کتاب"و . شود می

، احساس ضرب "پنج کتاب"و . دآور  می دارد، براي فارسی زبان بزرگسال بوجود
  ).دآور را بوجود خواهد

در زبان کاذب، از :  توان گفت این است که می که در این قسمتاي  هنکت[ - -       
همان حالت احساسی  ، Five booksشروعِ یادگیري نوآموز،  همان

، "پنج×کتاب"حالتی  که در  و. را دارد) جمع زبانی( "پنج کتاب"موجود در 
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 .دشو  نمی ، براي او موجودFive booksدر برخورد با  وجود دارد
این مساله ). زبان، این حالت ضرب زبانی وجود دارد Eدرحالیکه براي کودك (

  . ناشی از این است که ساخت زبان فارسی به زبان کاذب منتقل  شده است
 هاي یادگیري ناشی از این فرضیه از اولین ضوابط و شواهدي که در روش -       

وجود ) پنج×کتاب(وجود دارد، بوجود آمدن همین حسی است که در واحد اول 
این حس را که ناشی از ضرب زبانی محسوس است، اصطالحاً فهم شبحی . دارد

در ابتداي یادگیري، این فهم شبحی در کلیه . (گوییم می )زبان بی فهم(
د غیر کاذبِ و البته دلیلی هم هست بر وجو. آید می ، بوجودEواحدهاي زبانی 

 ) ].درانهنـمـاو کار درست و غیر  - و فعل و انفعال بین آنها  Eلغات 

شود که از طریق  می ، عمدتاً سعیکتابهاي یادگیري ناشی از این  در روش[-
زبان (زبان مادري مصرفی  کردنتر  نمودن و زندهتر  کودکانه نمودن، آگاهانه

ها به  جمع زبانی و ساخت ، حالت)شود می که در یادگیري مصرفاي  مادري
و البته این کار، دقیقاً ضد کار و تالشی است که در . زبان دوم منتقل نشوند

  .شود می هاي یادگیري زبان کاذب انجام روش
را، بصورت درست آن  Five booksیعنی بالفرض بجاي اینکه معادل  -       
بعبارتی در زبان  و. دهیم تر می بدهیم، بصورت غیر جمع) درست براي بزرگسال(

را بصورت  Five books. یمآور  می مادري معادل، تغییر بوجود
و به این ترتیب، ساخت . دهیم می ، معادل"پنج× کتابها"و حتی  "پنج×کتاب"

 و اجازه. دهیم نمی را معادل) عبارت نسبتاً یکپارچه پنج کتاب(جمع شده 
، جمعِ غیر Eخود ، خودشان عمل کنند و در مرور در Eدهیم که لغات  می

 .ندآور کاذب را بدست
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  1فهم شبحی
. تفاوت حسی دارد ی نوعی فهم است که با فهم معمولیمنظور از فهم شبح -       

تواند آنرا در مقایسه  می را متوجه شود، به سادگی کتابو اگر خواننده منظور 
  .کند) حس(شهودي بین فهم معمولی و همزاد شبحی آن، شهود 

در بعضی مباحث قبلی به دو سه صورت، از این فهم شبحی در مورد تک  -       
شود که ناشی از ضرب بین  می بحثاي  در اینجا از فهم شبحی. لغات بحث شد

  . اجزاي یک  واحد زبانی است
که . بطور معمول، ما، در زبان مادري، فهمی از لغات و واحدهاي زبانی داریم -       

ي ها درحالیکه همانطور که در قسمت. فهمیم می کنیم می بصورتی بدیهی خیال
و این احساس قطعیت داشتن . دقبلی گفته شد، هیچ معنایی، قطعیت ندار

  . و نظر حسی ما است گمان
در شروع یادگیري درست یک زبان جدید یا یک لغت جدید در مادري،  -       

چون یا ضرب، ( .و زبان و لغت، شبحی است. وجود ندارد) گمانی(چنین حالتی 
 ).است و یا تک لغت، ناآشناتر از حالت عادي و عادت شده -است تر  شدید

 شود به لغتی در مادري، این حالت می مطلق در زبان کاذب، چون لغت، تبدیل -
 ). زیرا در مادري، احساس قطعیت وجود دارد(د وجود داشته باشد توان  نمی

 ت، اختیاري بر روي لغت حسهمانطور که در شروع معنی دهی به یک لغ -
در زبان، اختیاري هم بر روي عمل ضرب بین  ؛ کنیم و لغت، شبحی است نمی

و فقط نتیجه که حسی است . وجود ندارد) یا هر دو واحد زبانی اي(دو لغت 
دري، نتیجه بصورت حالت نـمـاولی در . دگیر  می شهودي در اختیار زبانگر قرار
  .ستجمع زبان مادري در اختیار ا

                                                        
به طور خالصه و با بیانی دیگر مطرح شده  ها ضرب و جمع فهمبحث فهم شبحی در پیوست م 1

  .باشد  می ها ضرب فهمهمچنین فهم شبحی یکی از مباحث مهم کتاب . است
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شود با اراده  می که در ضرب براي زبانگر حاصلاي  معنی:  باید تاکید کرد که[-       
 دهد و فقط حس حاصل است که می و عملی است که مغز انجام. زبانگر نیست

خود آگاه (مستقل از آگاهی  - تواند مورد شهود و شناخت زبانگر قرار بگیرد  می
آزاد از زبانگر  -ان در اختیار زبانگر نیست و بعبارتی زب - . است)  یا ناخود آگاه

 ].است 
  کالغ پرید   -2ووگ پرید    -1  :  در مقایسه این دو جمله -

و این فهم شبحی، . در جمله اول، جداي از معنی ناقص، فهم شبحی وجود دارد
وجود دارد ولی شبحی اي  معنی. است "ووگ"بدلیل لغت جدید و مجهولِ 

  .است
و حسی وجود اي  ، معنی)که شعریت هم برایتان داشته باشد(شعر در یک  -       

در اینجا هم با حدودي از فهم شبحی  ؟ یم بگوییم چه معناییتوان  نمی دارد ولی
بهتر است که با معادل نثري آن شعر، یعنی تر  براي دیدن مشخص. (روبروییم

  ).حالت متضاد فهم شبحی، مقایسه کنید
   .خاور علم بر کوهساران زد سحر چون خسرو - 1       
  .صبح که خورشید طلوع کرد - 2       
 ).ها، به نسبی بودن فهم شبحی هم بایستی توجه نمود در این مثال( - -       

و یا حس و حالتی که در حینِ . حس و حالتی که در احساس هنري وجود دارد[-
 این قبیلتعجب و یا رسیدن به فهم در حل یک معما و یا یک کشف و از 

نیز از جهت مورد نظر این قسمت، ازهمین نوع و جنسِ فهم شبحی  ؛ رسیم می
  ].است

زبانی براي معنی کل واحد  بی خصوصیت بارز فهم شبحی، نوعی احساس -       
 . آید می و نیز نوعی احساس خأل که در پایانِ خواندن واحد زبانی بدست. است

ح فهم شبحی، مشکل است، بهتر است که چون براي نویسنده، بیان این اصطال -
خود خواننده با توجه به نکاتی که قبال گفته شد، خودش در شهود به نکات آن 

باید توجه داشت که  -شود  می ها مشخص نکات فراوانی در دقت به آن(برسد 



 )1372-متن اصلی ( یادگیري زبان کاذب    174
 

 

. و خود مساله مورد نظر، بسیار ساده است و بدیهی. مشکل، در بیان مساله است
 ). بیانی هم عمدتاً ناشی از ماهیت شهودي موضوع استو البته اشکال 

) 2ي ها هشمار(در مقایسه با همزادهایشان  1ي ها هي زیر، شمارها در جفت مثال -
  . داراي فهم شبحی هستند

 ها، دقیقاً حکم یک آزمایش تجربی را دارند که خواننده، خودش این مثال -       
کافی . هایی را ارائه کند تواند مثال می مخود خواننده ه(تواند انجام بدهد  می

  ).است که مساله ضرب و جمع را متوجه شده باشد
ها همانطور که گفته شد، خواننده باید اوالً توجه کند که  براي درك مثال -       

مورد نظر نیست و نبایستی مثال جبهه گیري علمی کند اي  هیچ مساله دستوري
توان معانی دیگري از آنها گرفت و  می تند و یاو بگوید که این واحدها غلط هس

  . از این قبیل
و عبارات . اند ، معادل و هم معنیها 2و  ها 1و از طرفی باید توجه کند که  -       

 و یا یک خارجی . که در یک تلگراف آمده استاند  ، مثالً جمالتی1نامتعارف
مهم این . [ادا کرده است ،زبان و یا یک کودك و یا یک شامپانزه فیلم کارتونی

فهمیم، بخصوص اینکه معنی  نمی است که نگوییم چون دستوري نیست پس
  . ایم هداد 2ي ها همعمولی و مورد نظر را هم در شمار

که . جدل کرد کتابي شهودي، نبایستی با ها و بطور خالصه براي فهم این قسمت -
خواننده محترم  ، دور از دسترسکتابدر غیر اینصورت درك منظور ساده 

  ]. خواهد شد
فهم  ها هر چند بار که بخوانید، به این آسانی(توان مکرراً خواند  می ها را مثال -       

و بخصوص این نکته مهم است که حس و فهمی ). رود نمی از دستشان  شبحی
مقایسه ) غیر شبحی(اش  آید، با همزاد معمولی می که از هر واحد شبحی بدست

  .شود
مثال از (، بخوانید اند شده نوشتهرا همانگونه که  1در ضمن، واحدهاي شماره  -       

 ).ي تبدیل نکنیدتر کسره ربط بین لغات استفاده نکنید و یا به جمله معمولی
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 : ها مثال
 
 ).رفتن - آنجا (× ) ] سفید - صندلی ( -من  -اطاق [ ×  شکستن  -1
 
  .نجاوقتی صندلی سفید اطاقم شکست، رفتم به آ -2

        
-------------------------- -------------  

  فردا - صبح  -زود -آمدن   -1       
 .فردا، صبح زود خواهم آمد -2       
 

 --------------------------------------- 

  رفتن  -دیشب  -شیراز -سینما  -پنج  -قرمز -بچه  - گربه   -1
        
 .ر شیراز به سینما رفتندپنج بچه گربه قرمز دیشب د -2
 

 ---------------------------------------  
  شکستن -سیب  -شاخه  -درخت   -1       
 .شاخه درخت سیب شکست -2       
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 لغاتیادگیري جاي کاربرد 
یی که در زبان کاذب وجود دارد، یادگیري جاي کاربرد لغات ها یکی از یادگیري -

  . است
است، ) در موقع خواندن(بر روي مساله درك زبانی  کتاباین  و چون بحث -       

در متون، مساله جاي کاربرد، در تولید . (کنیم می مساله را از این جهت طرح
 ).زبانی مطرح است و نه در درك

به نسبت تجربه و سابقه شان، جمالتی را  Eدریان در خواندن جمالت زبان نـمـا -
جمالتی . که در زبان مادري غیر عادي استند آور  می در زبان مادري بدست

 "من دارم یک کتاب" -) بجاي کتاب چاپ جدید( "کتابِ چاپ نو":  اینچنین
  . … - ) بجاي  کتابی دارم(
 که در مادري از طریق تبدیل ایجاداي  شود که واحد زبانی می باز هم تاکید -       

ماشینی و  یدتولشود، داراي همان شرایط و خصوصیاتی است که در  می
  .و تولید طبیعی زبان نیست. مکانیکی وجود دارد

و تولید زبانی مورد بحث،  . توجه کنید که بحث ما، در درك زبانی است-       
 . دهد می دري در درك زبانی انجامنـمـاتولیدي است که 

 قسمتی از مشکل از طریق رعایت مسائل دستوري و غیرو حل, درينـمـادر  -
. شوند می الت بدست آمده با نوعی ویرایش، تا حدود زیادي عاديشود و جم می

و قسمتی از مشکل هم در درازمدت بر اساس عادي شدن و جزئی از نحو زبان 
  . گردد می کاذب شدن، حل

است در اي  هگوییم، این مشکل، مسال می روشن است که وقتی از حل مشکل -       
ارتباط زبانی و  -قیق و کامل معنی د - داشتن جمالت درست . زبان کاذب

به  Eاست در تبدیل اي  هو همه این نکات مسال. رساندن مقصود و فهم کامل
  .زبان مادري

معموال در سطوح باالتري  Pو  E باید توجه کرد که معادلیت دو واحد زبانی[-       
و معنی کل، پخش . و در سطح تک لغت، تطابق کمتري وجود دارد. وجود دارد
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دو کاسه هم شکل پس از شکستن، قطعاتشان آنطور معادل نیستند که . (است
  ) ]. کل دو کاسه

   I have a book:  معادل این جمله -       
  :براي یک دو زبانه مادري، چیزي مثل این جمله است        
  . "کتابی دارم"          
  : استاي  هملدري، حاصلِ تبدیلِ مکانیکی، یک چنین جنـمـاولی براي یک        
  . "من دارم یک کتاب"          
 )تر فارسی(تر  پس از مدتی، این معادل برایش عاديتر  دري مسلطنـمـایک        

 .دآور  می ي بدستتر شود یا معادل مناسب می
و . ولی قسمت مهمی از مشکل، مستقیماً ناشی از همان مساله تعدد لغات است -

د و در هربار مصرف و در هر موقعیت، شو  نمی اینکه هیچ لغتی، دوبار تکرار
. تواند داشته باشد می ي متفاوتی همها و بنابراین معادل. معنی متفاوتی دارد

  . بخصوص اینکه این عدم تکرار لغت، در هر دو زبان وجود دارد
در زبان دوم دقیقاً الف و ب   Bو  Aتوجه کنید که اگر فرضاً هم معادلِ  -       

  . ب   معادل نیستند×و  الف  ABباشد،  
زبان، مثل ریاضی نیست که ترکیب دو لغتش، معادل ترکیب دو لغت معادل [         

حتی عددي  و. است  "3 2*"برابر   "3×  2"آنچنانکه   ؛ آن دو لغت بشود
و پنج و بش، فقط  Five. (ریاضی در زبان، متفاوت است از عدد پنج مثل پنج
  ) .مترادفند

و البته مثل . باید توجه کرد که در ریاضی هم مثل علوم، فرض بر ثبوت است -       
 ].ها، جنبه کار آیی آن مورد نظر است  همه فرض

تجربه باشد، باز هم به نسبت با  پر دري هرچقدر هم که خوش حافظه ونـمـایک  -
  . این مشکالت روبرو است

کاذب که بر اساس ) غتل(بایستی توجه کرد که شرایط یادگیري زبان  -       
ترین  کند که در اقتصادي می است اینطور ایجاب) اي رابطه(یادگیري فیکسی 
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 و مثال. ، یادگیري بشوند)متوسط شرایط(ها  معادلترین  وضعیت ممکن، مناسب
که مشکالتی مثل تداخل، . معادل را حفظ نمود ها هبراي یک لغت، د توان  نمی

و مثال مترجمین خوب، . دآور  می جودظرفیت و کشش حافظه فیکسی را بو
ولی در زبان طبیعی، فقط . کنند می ها را در خود مادري ویرایش عمدتاً معادل

و معانی متنوع و نزدیک به همِ یک . شود و نه چند رابطه می یک لغت یاد گرفته
د، بلکه یکی از عوامل تسهیل آور  نمی لغت، نه تنها مشکلی در یادگیري بوجود

 ).چون حافظه، شناختی است(د گیري است کننده یا
حداقل از (رود  می متعدد بکار) معانی(براي مثال، واژه غلیظ در فارسی در موارد  -

  ). زبان Eدید یک 
درانه، این واژه نـمـاو انگلیسی زبانی که  … - سوپ غلیظ  - چاي غلیظ :  مثال       

هر کاربرد متفاوت، معادل کند، ناچار است که براي  می را به زبان خودش تبدیل
براي   Zبراي سوپ غلیظ و   Yلغت انگلیسی .  خاصی را حفظ و فیکس کند

و اگر بخواهد فقط یک یا چند معادل را حفظ کند، در زبان  …چاي غلیظ و 
راین به نسبتی که و بناب. شود می حاصل از تولید تبدیلی، متوجه نوعی ناهمگونی

مجبور به ) خواهد می و یا مثال دقت بیشتري(ي است تر مسلط زبان خوان کاذب
    .دهد می E  (EP)در زباناي  هو یا توسع ؛ شود می انواعی از ویرایش

توان گفت که در خواندن  می و همانطور که گفته شد،تر  با تعبیري عمیق[       
 آنرا مطلق. کنیم می درانه یک واژه، آزادي معنایی واژه را از آن سلبنـمـا

است که براي آن حفظ اي  معنی لغت کاذب، معنی - عالمتی خشک  -کنیم  می
اي  در تولید طبیعی زبان، هر لغت دقیقاً معنی -.که دارداي  و نه معنیایم  هکرد

نه کمتر، نه بیشتر، همان  -منحصر به فرد اي  دارد که باید داشته باشد، معنی
معنی لغات در اختیار توجه کنید که در مادري،  -که باید داشته باشد اي  معنی

همانطور که . که دارد نداشته باشداي  د معنیتوان  نمی و. ما نیست و آزاد است
 ] یک کوه یا یک یخچال -د آن نباشد که هست توان  نمی هر چیزي در شناخت،
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مثال در یک کامپیوتر مترجمِ (براي زبان کاذب   آل  ایدهتوجه کنید که در حالت  -
، براي هربار مصرف باید معادلی را از حفظ داشت تا تولید )بالقوه ِ  آل  ایده

  . حاصل، شبیه زبان طبیعی بشود
چون  نتیجه درست هم غیر زبانی است و غلط،در زبان کاذب، حتی  -       

ي کنکور را اتفاقی و یا ها از جهتی مثل کسی که تست(ظاهري و شانسی است 
  ). با تقلب، درست بزند

چون امکان تولید غلط وجود ندارد د مادري، درست بالعکس، و در تولی -       
  جزئی از زبان خواهد بود هر تولیدي، زبانی و

 مثال زبان یک مست یا دیوانه و یا بیسواد و یا کودك و یا کسی که در خواب حرف
 ، بحث از چگونگی تولید درست در زبان، از دید فرضیه مهمل است[ .زند می

 زبان، طبیعی است و در طبیعت، غلط. جود داشته باشدد وتوان  نمی چون غلطی
توان بحث از این نمود که چگونه  می و فقط مثال. د وجود داشته باشدتوان  نمی

حواس پرت نباشیم و از این  هم، یا طبق قواعد حرف بزنیم و یاباسوادانه، قابل ف
 نش و توانشکامل، تفاوتی بین ک) و نه نسبتاً(در یک دستور زبان مطلقاً . قبیل
اي  هد وجود داشته باشد و براي این نوع تولیدهاي غلط هم حتما قاعدتوان  نمی

 ].توصیفی وجود دارد 
اگر فرضا این گروه از لغات مترادف، همگی لغات یک زبان باشند، هریک از لغات با  -

  : لغات دیگر، فقط از جهاتی مترادف است
  قشنگ -خوشگل -دلفریب - زیبا        
        … .fair - beauty - pretty    

معنی  -در مساله درك (دري باید جاي کاربرد لغات را بداند نـمـابطور خالصه،  -
  ). که لغت باید داشته باشداي  معادلی

  :  کند نمی دري احتماالً تفاوت این عبارات دوتایی را دركنـمـامثال  -       
  )  خانه تازه -انه مدرن خ -منزل جدید - خانه جدید - خانه نو (       
  ) کتاب تازه -کتاب نو  -کتاب جدید (       
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  ) لباس تازه -لباس جدید  -لباس نو (       
  ). دکتر حریص -دکتر طماع (       
حتی اگر آگاهانه یا دانشاً (درحالیکه براي مادري، این عبارات متفاوتند   -       

 ).باشد ها منکر این تفاوت
درحال یادگیري جاي کاربرد آن  ،یعی، ما، در هربار مصرف یک لغتدر زبان طب -

مطابق با ( جاي کاربرد، جزئی از معنی لغت استو بعبارتی . لغت هم هستیم
همان نکاتی که گفتیم لغت در هربار مصرف، معنی جدیدي است و یادگیري 

  ). 1جدیدي دارد
یک لغت، از آن لغت، معنی توجه کنید که در مادري با کاربرد غیر معمول  -       

  . یمگیر  می متفاوتی
دو لغتی . نکات ریز دیگري مثل مسائل تحول معنایی لغات هم وجود دارد[-  -       

؛ چون در زبان طبیعی به اند یی، معادل بودهها موقعیتکه در زمانی و یا در 
ز ، ممکن است که از نظر معنایی ا)اند هر کدام مستقل(یکدیگر متصل نیستند 

ترین  در مادري یا یک دو زبانه مادري این مساله کوچک. یکدیگر دور شوند
دریان مشخص است که چه مشکالتی نـمـاولی در . کند نمی مشکلی ایجاد

 مثال -که نمونه مشخص آن، همین تغییر در جاي کاربرد است . (آید می بوجود
خارجی که احتماالً  یا ایرانیان مقیم ؛ چهل سال پیشاي  هتوان به نثر روزنام می

 ) ].درانه شده است، توجه نمودنـمـاشان  فارسی

از جاي کاربرد در زبان مادري اي  و این نکته هم مشخص است که یادگیري حفظی -
 کتابو در این  - الزم نیست . (کنیم می و با وجود این درست عملایم  هنداشت

                                                        
کند ولی بازهم در   اي است که مثال سی سال است رانندگی می   این نکته کتاب مانند یادگیري راننده 1

آورد، البته کم و زیاد     جدید و یادگیري متفاوتی از رانندگی بدست مینکات  ،هر بار رانندگی
 اي است مرتبط با شدت و ضعف  بودن یادگیري راننده سی ساله با یک نوآموز رانندگی مساله

 .)ي بحث کتاب تنها مساله( یادگیري، نه نفس خود یادگیري) مقدار تحول- اندازه( 
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است که توجه  که این مطلب را بشکافیم و همین کافی - امکانش هم نیست 
اي  و به هردلیل هر مادري. وجود دارداي  هکنیم که در مادري چنین نکت

و در هر لغت، . کند می خودبخود بدون توجه به درجه سوادش، درست عمل
ي متفاوتی از ها يگیر معنیتواند  می یا. داند می بیشمار جاي کاربرد درست آنرا

معانی متنوع و جدیدي  -د ورآ یک لغت بوسیله تغییر جاي کاربرد آن، بدست
شناسد و نیز  می و نیز جاي کاربردهاي غلط را هم بخوبی -برایش فعال شوند 

  ).ي معنایی و نکات دیگرها انعطاف
معنی پرنده را،  ؛"براي خوردن حاضرند ها هپرند": مثال در همان مثال پرنده -       

و نه خوردن ( پرنده زنده بگیرید و معنی خوردن را هم، خوردن انسانی
  ). اي پرنده

در اینصورت، این جمله در فضاي یک فیلم کارتونی که شغالی بیان کننده آن        
  . کند می است، معنایی دارد که متفاوت است با وقتیکه انسانی آنرا بیان

 معنی محسوساً متفاوت ها هالبته از این جمله بر اساس موقعیت و فضا، د[       
بسته به ترکیبات متنوعی که با معانی متفاوت (اشته باشد تواند وجود د می

آزمایش . اند که همه آنها به یک اندازه درست و زبانی. هریک از لغات بگیریم
توانید در همینجا براي خودتان شهود  می را ها يگیر معنیتجربی بعضی از این 

 ]. کنید 

دارد، مختص یادگیري  و بنابراین یادگیري جاي کاربرد که در زبان کاذب وجود -
و این نوع . در زبان مادري وجود ندارداي  زبان کاذب است و چنین یادگیري

زبان کاذب تا حد  ،است در زبان کاذب و اینکهاي  یادگیري فقط ظاهرسازي
  . شودتر  امکان به زبان شبیه

گوییم که بدلیل درپوش، در زبان کاذب،  می فقط همین را کتابدر این  -       
و البته منظوراز جاي کاربرد، جاي . (کان یادگیري جاي کاربرد لغت نیستام

  ).شود، نیست می کاربرد  در زبان کاذب، آنچنانکه در متون یادگیري زبان ارائه
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 -با هم ندارند اي  ، چنانکه گفته شد، ارتباط و همنشینیEلغات زبان  -       
 .این نوع یادگیري نمودهیچگونه تماسی با هم ندارند تا بتوان بحث از 

 لغات، در بزرگسالی هم به راحتی یاد گرفتهترین  در زبان مادري کم بسامد -
ترین  در زبان کاذب، پربسامد. شوند، درحالیکه در زبان کاذب اینگونه نیست می

که از دید متون اجزاي دستوري اي  لغات و از جمله اجزاي زبانیترین  و ساده
بسامد هم هستند؛ از جهت جاي کاربرد مورد نظر  پر شوند و بسیار می محسوب

  . ندشو  نمی ما یادگیري
که در مورد این اجزا در متون اي  نکات دستوري:  و البته روشن است که -       

وجود  ) گرامر(یادگیري زبان دوم بصورت تئوري یا عملی با عنوان دستور زبان 
. ار و براي زبان کاذب استدارد، همان یادگیري جاي کاربرد بصورت طوطی و

توانید به متون یادگیري زبان فارسی و  می تر براي درك روشن(
  ). شود، توجه کنید می یی که براي خارجیان دادهها دستورالعمل

  : بسامدي مثل پر اجزاي زبانی       
The, is, on, of, with, ed, ly, … .  

دگیري شدن جاي کاربردشان در یک یادگیري مادرانه، همیشه در حال یا        
  ). شود می یادگیري کمتر) ارزش(البته در مرور زمان، شدت (هستند  

دري و زبان کاذب، یادگیري این اجزاي مهم، چگونه نـمـاروشن است که در        
بوجود  - Pبه  Eتبدیل  (و این اجزا فقط براي یادگیري زبان کاذب . است

وار،  ستورالعملی و طوطی وار و ماشینبصورت د) آمدن جمالت درست دستوري
  . شوند می یاد گرفته

       and  وis  دري، فقط عالمتی هستند براي نـمـابراي"و به . "هست"و    "و
خوانی، درکی از لغات  Eها  دري بعد از سالنـمـاهمین دالیل است که یک 

  . ندارد isو  andمثلِ  اي  هساد
خص است که فایده دستور زبان چیست و براي چه با توجه به این نکات، مش       

  . بوجود آمده است
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درانه خندیدن و یا راه رفتن و هر چیز دیگري هم، احتیاج نـمـابراي یادگیري        
ها را از نظر دستوري،  توان آن می و بالقوه. وجود دارد) دستورالعمل(به دستور 

 ي اینکار کم و بیش، صورتي کامپیوترها در روبات ،و مثال. صورت بندي کرد
. توجه کنید که دستور زبان متون، حاصل چندین قرن تالش است -دگیر  می

توان دید که اصالتاً براي  می هاي جدید وجود متکامل دستور را در دستور زبان(
 ).اند شده گیري شکلترجمه ماشینی، 

 بان یاد دادهیادگیري جاي کاربرد بصورتی که در متون یادگیري ز:  بطور خالصه -
است متعلق به زبان کاذب و ارتباطی به یادگیري زبان اي  شود، یادگیري می

وجود دارد، پس  Eدر یادگیري مادرانه، چون ارتباط بین لغات در خود . ندارد
هم خود به شان  همیشه در هربار برخورد با یک لغت، انواع یادگیري کاربردي

  ). ي شبیهها لغتصی و چه چه یک لغت بصورت اختصا(خود وجود دارد 
و این درحالی است که در زبان کاذب، هرچند بار هم که به یک لغت بر        

و زبان خوان، . بخوریم، باز هم در این نوع یادگیري، هیچ پیشرفتی وجود ندارد
خواهد داشت که نوعی زبان  EPفقط یادگیري همنشینی لغات را در زبان 

  ).فارسی انگلیسی(فارسی است 
 د، بلکه یادگیر  نمی را یاد bookو  aیادگیرنده، یادگیري همنشینی         

در جمله  "کتاب"و  "یک"ي ها لغتکند به همنشینی  می د و عادتگیر  می
.  ؛ که عبارتی بومی و عادي در زبان فارسی نیست"من دارم یک کتاب"

لبته این و ا. دگیر  می دري، همنشینی جدیدي از لغات فارسی را یادنـمـا
ي حفظی و عملی است که در مورد جاي کاربرد، ها یادگیري، جدا از یادگیري

 . شود می در کتب یادگیري زبان صراحتاً ارائه

. ایم هیی را نداشتها چنین یادگیري مان مادريو البته روشن است که ما، در زبان  -
متون ولی به خوبی مسلط هستیم و حتی در بسیاري از موارد، خالف قواعد 

همانطور که گفته شد، . [کنیم می کنیم و آنها را شماً غلط محسوب می عمل
که  - نقصی داشته باشند، بدلیل استثنائات  بی متون اگر بخواهند دستور کامالً
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بایستی براي هر بار مصرف یک لغت، یک قاعده  -ناشی از تکرر لغات است 
  ].بنویسند 

بنابراین، این نوع یادگیري، همیشگی  ت ودر زبان مادري، تماس بین لغا -       
دري، هزاران بار هم که یک لغت مصرف شود، بدلیل نـمـاو بالعکس در . است

 .عدم تماس، یادگیري جاي کاربرد وجود نخواهد داشت
 
توان ذکر کرد، وجه دیگري از همان  می مساله دیگري که در همین مبحث -

ي لغات در زبان مادري، گیر عنیمحدود زیادي از :  است که گفتیماي  هنکت
  .است که لغت با لغات هم واحد خودش دارداي  ناشی از همنشینی

مثال (یک فارسی زبان، هرچند هم که کم سواد باشد بار معنایی پسوند  چی  -       
ترین هبمثال این پسوند نوعی بار معنایی منفی دارد که . همدف می را) در گاریچی

ولی همه . را توصیف کننداش  ي معناییها هند مشخصتوان  نمی زبانشناسان هم
 شناسند و با این پسوند می فارسی زبانان به سادگی در انواع کاربردهایش، آنرا

این  درينـمـاولی براي یک . توانند لغت سازي جدید هم داشته باشند می
حفظ یی براي ها دستورالعملتر  و یا در موارد اصلی. پسوند را باید توضیح داد

و البته حتی در ظاهر هم هیچوقت نخواهد توانست ). و نکات دیگر(کردن  داد 
ید به توان می( .ر مورد این پسوند ساده، عمل کندکه مثل یک مادري د

و . انگلیسی زبان تحصیلکرده در ادبیات فارسی توجه کنید یی از نثر یکها هنمون
  ).بسیاري از مشکالت مورد نظر را شما  متوجه بشوید

وت ابا تف( ي بیاید جدیدمشخصا  فرض کنید که یک لغت مادري در کاربرد -       
  :  مثالو  ؛)زیاد 

ي جدیدي براي لغت ماشین، خود گیر معنیدر این مثال، »»  - ماشین پرید        
و کم و کیف آن بسته به شرایط مختلف خواهد (آید  می به خود و الزاماً بوجود

شود و کاربرد مشخصاً جدیدي نخواهد  می ت تکرار، عاديو البته در صور). بود
  ). افتد می لغت و نیز معنی، در زبان، جا(بود 
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ي لغات و یادگیري جاي کاربرد و گیر معنیدهد که  می چنین نکاتی نشان -       
  . اند غیرو همگی یک نکته

ات عادي ي مشخصاً جدیدي که در شعر از لغها يگیر معنی :مثال دیگر( -  -       
 ،  فعال)مناسب(که باید داشته باشد اي  و خود به خود معنی. شود می گرفته

  ).شود می
هم صادق تر  بایستی توجه نمود که این نکات در مورد مسائل غیر زبانی -       

مثال در مطبوعات مرسوم است که روي عکس چشم مجرمین را نواري . [است
اینکار در مرور زمان مثل یک لغت،  ).براي حفظ آبروي شخص(کشند  می سیاه

توان همینکار را در یک کاریکاتور  می بنابراین،. شود می حاوي بار معنایی خاص
را اش  یا مثال کسی که کراوات زده است یا بدحجاب است، انجام داد و نتیجه

نایی اشخاصی که و البته در اینگونه موارد در دید مع. محسوساً حس کرد
دانند بار معنایی منفی چشم  نمی حجابی را چندان غیراخالقیکراوات زدن یا بد

در . ()آید می نوعی دلسوزي و از این قبیل هم بوجود ،و حتی . شود می بند کم
ي همیشگی لغات مشخص است گیر معنیاین مثال بسیاري از نکات قبلی مثل 

   )].و نیز کارآیی فرضیه
دانیم ولی حدود  نمی را "ووگ"ما معنی  »» -- .  ووگ پرید  :  در این مثال -  -       

 برایمان فعال) همنشینی با لغت پرید(در داخل بافت اش  زیادي از معنی
 در حالت طبیعی استدالل هم) همانطور که گفته شد(و البته . شود می

بلکه . یک پرنده است یا یک چیز "ووگ" ، پس…کنیم که مثال چون  نمی
وجود اش  عال بین لغت مجهول و لغت همسایهفعل و انف(ي وجود دارد گیر معنی
  ). دارد

 البته بایستی به این نکته هم توجه کرد که متون هم، با تاکید زیاد[ -       
ولی در عمل چون به زبان کاذب . گویند که لغت را باید در بافت یاد گرفت می

توجهی ندارند، خواست یافتن معنی از طریق بافت، باعث تشدید شدن تبدیل 
 چون این عملِ یافتن معنی لغت مجهول از طریق بافت، باعث. شود می در لغات
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دري کل بافت را با حداکثر دقت و امکاناتش، تبدیل کند به نـمـاشود که  می
آنرا کشف (و آنوقت در مادري، به معنی این لغت برسد . واحد زبانی در مادري

اي یافتن معنی لغت و البته بدیهی است که استفاده از دیکشنري بر). کند
. دشو   نمی چون الاقل باعث تبدیل کل بافت. (مجهول بسیار کم ضررتر است

دریان حتی لغات مشترك بین دو زبان و یا اسامی خاص نـمـاتوجه کنید که در 
که آن لغت مجهول را اي  بشوند تا مثال جمله مادري) تکرار(هم بایستی تبدیل 

  . دارد، بدست آید
دریان، عمل پرضررتر این است که معنی و بعبارتی نـمـاو در بسیاري از ( -  -  -       

ند و به معنی حدودي و آور  می لغت دقیق معادل را با حدس و استنتاج بدست
   ).شبحی جمله معادل  مادري قانع نیستند

:  هاي متون گفت که توان این نکته حداقل را براي روش می پس در اینجا -       
معنی لغات مجهول، با سهولت در دسترس یادگیرنده زبان دوم  بهتر است که

 ].بدست آورد) جمله مادري(را در بافت اش  باشد تا مجبور نشود که معنی
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   )مرتبط با معنی ترادفی و یادگیري(  چند نکته -
، عمالً …ي معنایی،ها هي قسمت ارتباط، جاي کاربرد، مشخصها چون بحث -       

عضی نکات مرتبط با معنی ترادفی را در انتهاي این قسمت ، باند یک موضوع
تواند حاوي بعضی نکات جدید براي خواننده  می یم کهآور  می بصورتی ساده

 .باشد
همانطور که هیچ لغتی دوبار :  در مبحث معنی ترادفی این نکته را هم گفتیم که[-

تکراري و بالعکس آن هم صادق است و هیچ لغتی هم غیر  ،دشو   نمی تکرار
را در کنار لغت  Aما وقتی کاربرد لغت . مساله نسبیت مطرح است. جدید نیست

B  ي مترادف ها لغتیم، عمالً کاربردش در کنار گیر  می یاد وداریمB را هم یاد 
  ).ایم هدر همان حال یاد گرفت(یم گیر  می

و . است توجه کنید که گفتیم  چیزي مثل ارتباط اسم و صفت هم یک لغت( -       
 Bو  Aیکی اسم و دیگري صفت است، هرچقدر هم که  ABهمینکه بدانیم در 
  ).نوعی لغت است ABمقداري معنی وجود دارد، چون  ABمجهول باشند، در 

) گروه(و با هرسلسله . این ترادف از هزاران جهت متنوع و متفاوت است -         
دفی خاصی دو صندلی، با اتر  درحالیکه از جهت مثال. لغت، ترادف خاصی است

. مترادف باشند توانند می یکدیگر مترادف نیستند، یک صندلی و یک ماشین
و آن ماشین دارند و  ها مثال از جهت مشخصه شیک بودن که یکی از صندلی(

ما وقتی ). ترادفیت در شیک بودن -صندلی دیگر فاقد مختصه شیک بودن است
زیادي کاربرد هر چیز تیز و برنده دیگري  یم تا حدودگیر  می کاربرد چاقو را یاد

توانند از  می و دو چاقو. شناخت و معنی برنده بودن ،و نیز. ایم هرا هم یاد گرفت
. نوك مداد مترادف باشند مترادف نباشند ولی یک چاقو و یک این جهت

. همانطور که مثال یک چاقو و یک پیچ گوشتی در باز کردن یک پیچ مترادفند
آنهم بصورت  -یی که نداردها هاز جمله مختص ؛ شمار مختصه داردهر چیز بی(

  ).نسبی
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یم، بیشمار لغت گیر  می ما وقتی یک لغت را یاد. در لغات هم اینگونه است        
و بالقوه، لغاتی را هم که تابحال . یمگیر  می دیگر را هم بالنسبه داریم یاد

و از طرفی این . ایم هاد گرفتو هیچوقت هم بر نخواهیم خورد، یایم  هبرنخورد
. ایم هلغت را قبل از اینکه برخورده باشیم قبالً از بسیاري جهات یاد گرفته بود

مثال همینکه لغتی، همان شکل ظاهري لغت بودن را دارد نوعی اطالع و 
   .یادگیري قبلی است

ین و بیشتر از آن کسی که در عمرش حتی به یک لغت برخورد نکرده است از ا       
هیچ چیزي صددرصد جدید نیست  -لغت ظاهراً صددرصد جدید، اطالع داریم 

ایم  هیم فقط یک ماشین را یاد نگرفتگیر  می ما وقتی ماشین را یاد). و بالعکس(
ایم  هي بیشمار شبیه به آنرا هم یاد گرفتها بلکه ماشین -درست مثل لغات  -
نه که لغات صندلی صد درصد یکی نباشند همانگو ها اگرچه این ماشین(

و از طرفی تا حدودي و از جهاتی هواپیما و خلبانی را هم یاد ). اینطورند
اگر چه هم که تابحال حتی یک هواپیما هم ندیده باشیم و تا آخر (ایم  هگرفت

دلیل این مسائل، ساده است و البته با ). عمرمان هم چیزي از هواپیما نشنویم
ها  این. فهم بشري و رشد تفکر، مرتبط است و مهمتر از آن کل ها کل یادگیري

و در این نکات هم، یکی بودن مسائل زبان و تفکر و . نکات جدا از هم نیستند
  .اینکه زبان هم نوعی تفکر است و بالعکس، پیداست

یم هواپیما را برانیم ولی تا توان   نمی بایستی توجه کرد که درست است که ما       
و دراینجا هم نکته ریز ریز . آنرا داریم …نی و کاربرد وو مع ،توانیم می حدودي

هیچ . ي و نیز مطلق نبودن معنی، مشخص استگیر معنیبودن یادگیري و 
و نیز . داند و از هواپیما اطالع ندارد  نمی خلبانی هم صددرصد و کامل، خلبانی

براي درك بهتر . ، کامل و مطلق نیست…و لغتش واش  خود هواپیما و معنی
داند و مثال انسان عصر حجر است،   نمی ضوع توجه کنید که کسی که ماشینمو

ماشین و هواپیما مترادفند (د آور  می بسیار کمتر از ما از خلبانی و هواپیما سردر
و از ). هستند در فرهنگ بشري مرتبطشان  و کالً ساخته شدنشان و معنی
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 ؛ خرس، یک صدف گوریل، یک با یک طرفی همان انسان عصر حجر در مقایسه
 . داند می ماشین و هواپیما را بهتر و بیشتر

پس جدا از اینکه هر لغت همیشه درحال یادگیري است و نکات دیگر، در هربار  -
برخورد با یک لغت هم قبل از هر چیز با یادگیري و ایجاد معنی جدید و غیرو 

، )کدام از جهاتیهر(و مهمتر از آن، داریم لغات بیشمار دیگري را هم . روبروییم
این نکات در مسائل . [یمگیر  می بخواهیم یا نخواهیم، داریم یاد. یمگیر  می یاد

مثال وقتی در یک حوزه . اجتماعی و روانشناسی و غیرو هم بسیار مهم هستند
، "آشغال ریختن در خیابان بد است": شود که می اخالقی به یک کودك گفته

ي هستند، در دستگاه گیر معنیدر حال  "بد"و  "آشغال"ضمن اینکه دو لغت 
ي هستند، اگرچه ذکري از گیر معنیمترادفات این دو لغت هم در حال  ،ذهن
البته این روابط از جهات مختلف، متقابل است و کم و بیش در . دشو  نمی آنها

ي وسیعتري مثل ها هسایر لغات و مفاهیم ذهنی، چه در شخص و چه در حوز
 ].  کند  می لفرهنگ یک جامعه هم عم

بصورت (گوییم  می شود که وقتی می با کمی دقت خواننده متوجه:  بطور خالصه -
دانیم، چندان هم نامعقول  می ، در زبان، ما جمیع کاربردهاي یک لغت را )نسبی

بیشمار اي  این نکته که در هر یادگیري ،و نیز. و نشدنی و عجیب نیست
  .یادگیري وجود دارد

هم که ذکر شد، ) اصطالحات دستوري(ي دستوري ها هیري مشخصدر یادگ -       
د که چگونه باید رفتار گیر  می و اینکه لغت چگونه یاد. این نکته مشخص است

مثال رفتاري که یک . درست مثل یک شخصیت انسانی یا هر چیز دیگري. کند
 و بدرستی. گربه، یا یک درخت، و یا یک چاقو، و یا یک عنصر شیمیایی دارد

د آنگونه که باید توان  نمی و(رفتار کند  ها موقعیتداند که چگونه در جمیع  می
  ). باشد، نباشد و رفتار نکند

د که گیر  می شود که لغت یاد می در فرضیه با بیانی نسبتاً استعاري گفته( -       
یعنی اگر ذهن یک انسان را مثل طبیعت بگیریم،  -چگونه باشد و رفتار کند 



 )1372-متن اصلی ( یادگیري زبان کاذب    190
 

 

ند که چگونه رفتار گیر  می انیم بگوییم که در طبیعت، موجودات یادتو می هم
د؛ گیر  می توانیم هم بگوییم که طبیعت، این موجودات را یاد می ؛ کنند و باشند

 ) ].که دید متون از زبان و لغات به اینصورت دوم است

 .)1372 :اربابی - ب(متن اصلی کتاب پایان                                        
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  ها پیوست
  

 -صبرآمیزنوشته شده توسط ابوالفضـل (ي کوتاه پیوست اف  مقدمه -
1389(  

  : اصلیمتن نوشته شده توسط نویسنده (پیوست اف : پایانی نتیجه  -

  .)1372 – اربابی -ب
ابوالفضـل  نوشته شده توسط(زبان از دید متون وفرضیه  : پیوست -

  )1389 - صبرآمیز
 -صبرآمیزابوالفضـل نوشته شده توسط ( "معنی"ی معان: پیوست  -

1389(  
 صبرآمیزابوالفضـل نوشته شده توسط (ها  ب فهمرجمع و ض: پیوست  -

- 1389(  
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  اف  پیوست مقدمه.
  )ابوالفضل صبرآمیز(      
هایی است که به زبان آموز براي  ها و دستوالعمل مجموعه روش: Ef(1(اف

غالبا در جهت حذف زبان کاذب  ها افتالش . کند می یادگیري زبان دوم کمک
. در یادگیرنده و کمک به وي براي برقراي تماس با زبان طبیعی، بوده است

ود، نیز وجود ش میهایی که مربوط به یادگیري زبان از نقطه صفر  البته اف
  .اي از آن نوع اف نیز در اینجا ذکر شده است دارد که نمونه
ها تحقیق و بررسی عملی و تجربی یادگیري زبان دوم، در  السابقه اف، به س

 حفظها، متمرکز بر  تالش نویسنده در طی سال. گردد می شخص نویسنده باز
ها تاثیرات  کاذب بودن زبان دوم خود بوده و از آنجا که اف )ثبات حداکثري(

خراب ها، براي ادامه تحقیقش مجبور به  متنوعی دارند، وي بعد از اجراي اف
اکنون  نویسنده، هم-انگلیسی –چنانکه زبان دوم . کردن آن تاثیرات، بوده است

  .  باشد نیز به صورت کاذب می
ی نیز، نتایج مثبتشاید آزمایش شده و  ،به صورت محدود بر روي چند نفر ،ها اف

  .  باشدها بدست آمده  از آن

                                                        
مربوط به سالها پیش بوده و وجه تسمیه آن به  ،اف اصطالح گذاري   الزم به ذکر است که نام 1

  .خاطر نویسنده نمانده است
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، ران نوع اف وجود داردبیش از هزا. ها بسیار متنوع، پرشمار و گوناگون است اف
مطرح کردن و انتقال خواست . ها در افراد مختلف، متفاوت است و تاثیر این اف

ها به سبب زمینه تجربی و شهودي که دارند، به راحتی امکان پذیر نیست،  اف
هایی  از همین رو اف. ها به صورت نوشتاري باشد به خصوص اینکه انتقال اف

هایی ذکر شود که  بسیار محدود بوده و سعی شده اف که در ادامه آمده است،
از سوي دیگر تالش . حداقل، انتقال آنها به صورت نوشتاري امکان پذیر باشد

خوان و در ادامه نکات  هاي مطرح شده در این پیوست، هم اف:  است که شده
   .)روشنگر آنها باشد/ توضیح(کتاب باشد

و با  )1370-1372( ها نوشتن کتاب سالهاي این قسمت مربوط همان  نگارش اف
به علت حفظ کتاب به همان صورت اولیه، . تمرکز به مسائل همین کتاب هستند

  . ها خودداري شده است هاي جدید و یا تصحیح این اف از ذکر اف
هاي  باز کردن باب آشنایی خواننده، با روش ،ازجهتیهدف این پیوست ، حدودا

نشان دادن نکات عملی  ،نیز همچنین و، است بودهعملی تماس با زبان طبیعی 
تواند با کمی وقت  البته احتماال خواننده می. مد نظر قرار داشته است ،فرضیه را

اي عملی، به  ها را در شخص خودش آزمایش کرده و تجربه و دقت، این اف
  .باشد  تر مطالب کتاب داشته تر و عملی خصوص در درك ساده

این قسمت  نبایستیکالً ) : به توصیه نویسنده کتاب  (تاکید آخر و شخصی 
احتمال اختالل زبانی ( و دالیلش نیز متنوع است . گرفت" جدی"هاي عملی را  اف

  ).خرافھ یا خرافھ نمایی علمی برای کتاب و بعضی نکات دیگر –
  مقدمھ اِف پایان

 )١٣٨٩(آمیزصبر. ا
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  1پایانی نتیجه.
 )١٣٧٢: اربابی  -ب(    

اینجا باید باز هم تاکید کرد که یادگیري زبان کاذب و یادگیري زبان، دو مقوله  در -
و حتی مهم نیست که به این نتیجه برسیم که یادگیري زبان، . کامالً متفاوتند

  .زبان کاذب باشیم زبان نبودنِبلکه مهم این است که متوجه  . ممتنع است
براي کل کتاب هم هست، راه اي  ريالبته در قسمت بعدي که مرور و نتیجه گی -    

  .یی ارائه شده استها حل
 

  اف
  .ودش مییی است که باعث نتایج جانبی ها اف، دستورالعمل -     
  .ودش میبر روي خواندن متن زبان دوم انجام  ،ها این اف -     

ود، عمدتاً براي کسانی است که تا ش میدر اینجا مطرح  ها نکاتی که از اف -     
یک دانش آموز دبیرستانی تا یک . (ودي به زبان انگلیسی وارد هستندحد

 ).Eلیسانس زبان 
، تصحیح یادگیري است و نه ها وان گفت که هدف این افت میبا کمی مسامحه  -

  . یادگیري جدید
یی هم وجود دارند که هدف شان، یادگیري لغات و عبارات جدید ها البته اف -     

وانند مورد استفاده قرار ت میدگیري یک زبان جدید، و یا در شروع یا. است
ولی در کارهاي تجربی فرضیه، عمدتاً به همان مساله تصحیح . بگیرند

  .ي قبلی شخص پرداخته شده استها یادگیري

                                                        
 -ب: نوشته شده توسط نویسنده اصلی . ( این قسمت، بخش انتهایی از کتاب اصلی بوده است ١

 ) 1372اربابی، 
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برخورد درست و . حذف زبان کاذب و بنابراین رساندن شخص به زبان :و بعبارتی     
 . مادرانه با زبان دوم

ضد "و از جهتی . عرفاً به کارهاي معمول در یادگیري شباهت ندارند اه این اف -
روانشناسیک آنها مورد ) کارکردها(ي ها و اصالتاً هم جنبه. هستند "یادگیري
  .نظر است

 

  تصوري از یک اف -
یک صفحه متن زبان دوم را از انتها به :   این خواهد بود) اف(مثال دستورالعمل  -

همید یا اینکار بی معنی جلوه ف میمهم نیست که چه (نید ابتدا، چند دفعه بخوا
   .)کند

 .را بصورت غلط معنی کنید Eمتن : یا چنین دستورالعملی   -     
     

. اند ، بر اساس شناخت زبان کاذب و نیز زبان از دید فرضیه، طراحی شدهها این اف -
بسیار روشنی و ممکن است که ظاهر عجیبی داشته باشند، ولی منطق و دالیل 

  .دارند
که در نتیجه، معنی اصلی، . ، حذف زبان کاذب استها هدف اصلی از این اف -     

  .امکان بروز و فعال شدن پیدا میکند
براي نـمـادري  Pچون بر طبق استدالل کتاب، با توجه به نمودار، همینکه  -     

مشکلی وجود و از آن به بعد . وندش میفعال  ها Eفعال نشود، خود به خود 
  .نخواهد داشت

وجود ) P(معنی لغت  Eبطور ساده و خالصه، میخواهیم در حین خواندن  -     
  . نداشته باشد
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در جهت تصحیح (تخیل این نکته هم براي کسی که نـمـادرانه زبانی را میخواند     
و حداقل اینکه، با این تخیل، .  مفید و مثبت است) نوع برخورد با زبان دوم

 .وان موضوع اصلی و ساده  کتاب را متوجه شدت می
هند که وقتی د میو نیز کارهاي تجربی اینطور نشان ) در منطق فرضیه(منطقاً  -

  .عمل خواهد شد) غیر کاذب(لغت، کاذب نباشد، خود به خود بصورت درست
بایستی به این نکته توجه کرد که اگرچه میگوییم نـمـادریان هرگز زبان دوم  -     

هد که د میو با لغات تماس ندارند، ولی تجربه عملی نشان اند  نخواندهرا 
یادگیري شناختی لغات، به هر دلیل، در مورد لغات نـمـادري هم وجود دارد 

 ، منتهی نـمـادري  به آنها اجازه بروز)خود به خود و به هر دلیل بوجود آمده(
 .ده نمیکندیعنی اگرچه معنی اصلی را دارد، از آن استفا ؛دهد نمی

، ضد یادگیري هستند که مشخصاً در جهت ها از این جهت میگوییم که این اف -
  .دضد شرطی کردن هستن

شرطی ، در نـمـادریان، لغات زبان دوم و معادل مادریشان شدیداً و عمیقاً -     
و لغات در . و این مساله در لغات ساده و پر بسامدتر، شدیدتر است. اند شده

  .وانند این عملکرد را نداشته باشندت میزبان کاذب، ن) معمول(ی کارکرد طبیع
چه نـمـادري از روشهایی . (ها نیز وجود دارد این شرطی شدن در ساخت -     

چه نباشد،   رش باشد واستفاده کند که آگاهانه این شرطی شدن در دستور کا
  ).آید به هرحال شرطی شدن بوجود می

به  Bookتبدیل  -به معادلش  Eتبدیل (کرد شرطی در نـمـادریان، عمل -     
. ، دلبخواه و اختیاري نیست و بلکه اجباري و بسیار سریع و بی وقفه است)کتاب

  .ودش میو همین عملکرد شرطی است که مانع از بروز لغت 
از نظر این کتاب، همینکه بتوان زبان خوان را فاقد این عملکرد شرطی نمود،  -     

  . حل خواهد شد مساله و مشکل
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یعنی حذف . حوزه کارهاي تجربی کتاب، عمدتاً فقط از این جهت است( -    
 ).و نه یادگیري زبان.  زبان کاذب

تخیالً اگر بخواهیم  یک زبان دوم را از سطح صفر شروع به یادگیري کنیم، یک  -
ه و در عین حال که از زبان مادري، آگاهان :این است که ،روش ناشی از این کتاب

 ،ي متنوعها ، از راه)Eدر جهت معنی دهی به لغات (محسوس، استفاده میکند 
یاد گرفته  -با معادلشان شرطی نشوند  Eلغات  به کار گیرید تا حداکثر سعی را 

   .نشوند
با (توجه کنید به بسیاري از روشهایی که آگاهانه سعی در حفظ لغات دارند  -    

درحالیکه در روشهاي ناشی از کتاب نه ). ردوجود همه زحماتی که این کار دا
تنها این یادگیري الزم نیست، و بلکه بسیار مهمتر از آن، تا حد ممکن باید سعی 

 . بشود که این یادگیري، صورت نگیرد

از (راحتی  وند که قابلیت انتقال بیانی نسبتاًش میدر اینجا معرفی  ها نکاتی از اف -
را  ها من، بتوانند هدفهاي دیگر معرفی این افو در ض. دارند) طریق این کتاب

 . برآورده کنند

. اند در شکل گیري نکات تئوریک این فرضیه داشتهاي  ، نقش اساسیها اینگونه اف -
بسیاري از مسائل گفته و نگفته فرضیه را  ها پس خواننده هم با توجه به این اف

  .واند استنتاج کندت میخودش 
بنابراین بسیاري از مسائلش در شهود، . ساسی شهودي داردچون این فرضیه، ا -     

و یک تجربه زنده . وان آنرا درك کردت میتر  تر است و هم ساده هم قابل اثبات
صفحه مطلب  ها خواننده در بسیاري از نکات اساسی، بسیار بهتر از خواندن ده

  .ستتئوریک درباره این فرضیه ا
ظاهراً بر اساس شهود عینی بررسی  کهبالعکس علومی مثل فیزیک [ - -     

وند، خصوصیات زبان اینطور ایجاب میکند که در حوزه شهود ذهنی مورد ش می
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یی، شهود ذهنی از زبان را ها و البته اگر بتوانیم با تکنیک. بررسی قرار گیرد
. ندارنداي  تفاوت اصولی مشترك و تکرار پذیر کنیم، شهود ذهنی و عینی

وانند این نکته را بوجود ت میین کتاب عمالً تا حدود زیادي ي مورد نظر اها اف
و از این جهت براي کارهاي تحقیقی در زمینه زبان کودکان و کالً  زبان، . آورند

  .بطور زنده قابل بررسی است ،بسیار مفیدند، چون بسیاري از مسائل
قال پذیر تا آنجا که نویسنده تجربه کرده است، این شهود کم و بیش انت - -     

و خواننده هم تا حدودي باید بتواند در ) حداقل بصورت شفاهی و حضوري(است 
  . همان مراحل اولیه همان شهودي را داشته باشد که نویسنده دارد

ي شهودي کتاب را هم تا حدود ها بهرحال شهود مشترك، خود به خود استدالل    
 ) ].نجدا از فواید عملی آ(بخشد  زیادي مشروعیت علمی می

 Eهمانطور که در ابتداي این مقاله گفته شد، اگر خواننده فکر میکند که با زبان  -
واند از زبان ت می، )برایش قابل اجرا نیست ها بنابراین اف و(برخوردي مادرانه دارد 

  .اند، استفاده کندد میدوم دیگري که تا حدودي 
مثال در (دستورزبانی مثل فارسی واند زبانی با پنج لغت جعلی و با ت میحتی  - -     

بیشتر . (و بر اساس آن، نکات را آزمایش کند. جعل کند) قالب اسم و صفت
  ). نکات اصلی، در این زبان ساده و کوچک هم قابل اجراست

، با معانی معادل انتخابی خود …و "چاوا"و  "کالی"مثاالً پنج لغت جعلی مثل     
شان بعنوان این زبان  وان با ترکیباتت میا ر..) پنج و کتاب و(شخص براي لغات 

همه نکات اصلی فرضیه، در این زبان و هر زبان ممکنی صادق . (جعلی پذیرفت
  ).پس براي این کتاب، همین زبان هم کافی است. است

وان هم بصورت مادرانه و هم از نوع ت میتوجه کنید که این زبان کوچک را ( - -     
 ). زبان کاذب، یاد گرفت
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را بصورت کامل و دراز مدت انجام داد بلکه فقط برخورد  ها الزم نیست که این اف -
گرچه اجراي کامل آنها . (آزمایشی با آنها بسیاري از نکات را روشن خواهد کرد

یک  خصوص براي کسانی که در سطح متوسطب -هم، وقت زیادي نمیگیرد 
 ). لیسانس زبان هستند

، چون عمل کننده، برخورد با یک زبان جدید ها اف همانطور که گفته شد در این -
واند در ت میرا تجربه میکند، احتماالً بسیاري از مسائل یادگیري زبان کودك را 

 ها و به این دلیل اف. )ها و کلیت این کتاب ارزش حداقلی اف( خودش تجربه کند
ز و یکی ا(نده  باشند درست عمل بشوند، نبایستی خسته کن اگر دانسته و

 ).ي درست  اف، این نکته استضوابط اجرا
، حدوداً یکسان و مشترك ها هدفهاي اصلی و نتایج و نیز منطق اصلی همه اف -

واند براساس سلیقه و ت میو اگر نکات اصلی درك شوند خود خواننده . است
  .ي جدیدي را طراحی کندها شرایط خودش اف

یی که نویسنده ها و البته اف. ردي متنوع وبیشماري وجود داها بالقوه اف -     
و متاسفانه حاصل کار گروهی و تجارب . ناسد بسیار خام و ابتدایی استش می

ولی حتی در همین سطح خام فعلی هم کارهاي تجربی نویسنده . وسیع نیست
 .حاکی از مثبت بودن عملکرد آنها و اقتصادي بودن آنها در یادگیري زبان است

  .این است که تعمیمی هستند ها خصوصیت همه این اف -
متنی (ود ش میبا وجود اینکه اجرایشان بر روي یک متن ساده انجام  اوالًیعنی      

زبان، متن درسی یک  سمثال براي یک لیسان - که بر روي آن مسلط هستیم 
در خواننده  E،  خواص و شرایطی که در نوع برخورد با زبان )کتاب دبیرستانی

ي هر متن دیگري هم که بخواند حداقل تا مدتی وجود ود، بر روش میایجاد 
  . خواهد داشت
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 ي زبانیها چنانکه گفته خواهد شد، اثرات اجراي اف در سایر توانایی دوماًو  -    
 .، تعمیم پیدا میکند)حداقل در شنیدن(
 

  ها اولیه اف بعضی نتایج  -
در قسمتهاي قبلی و . آید بوجود می که در همان شروع اجراي اف: شبحیفهم  -1  

 . توضیح داده شد

 .شدن با لغات و واحدهاي زبانی غریبهو نوعی احساس . تازه شدن زبان دوم -2  
و رسیدن  ها در مقایسه با خواندن معمولی زبان دوم، پس از انجام اف: لغزیدن  -3  

  . آید و نزدیک شدن به برخورد درست، نوعی حالت لغزیدن محسوس بوجود می
در زبان طبیعی،  ،ل این نکته این است که همانطور که در کتاب، گفته شددلی -    

و این مساله در مقایسه با زبان کاذب، مشخص . هیمد میانجام ن کاريما 
در زبان کاذب، عمل تبدیل وجود دارد که در زبان طبیعی این عمل . ودش می

  . اضافی وجود ندارد
و از طرفی، در واحدهاي زبانی هم، در  .از طرفی فهم لغات بر روي خودشان است    

وانید توجه کنید به ت میمثال . جمع یا ضرب، وجه ارادي شخص، فعال نیست
) ترجمه(و نبایستی چیزي را تبدیل . همیدف میزبان مادري تان که خود به خود 

بهرحال این نکته، در تجربه زنده بسیار محسوس و شهود پذیر . کنید تا بفهمید
  . است

  . هم بسیار محسوس است) شنیدن(در ضمن این نکته، در صوت  -    
بدلیل (ي محتمل شنیداري، تجربه مشخصی انجام نداده است ها نویسنده، در اف    

با وجود اینکه هیچ عملکرد اند  ولی در کسانی که مورد آزمایش بوده). محدودیتها
 ،این جهت محسوساً از ها افانجام وجود نداشته است، پس از اي  شنیداري
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ي مشکلی که لغاتش را ها حتی در متن(متفاوت شده است شان  شنیدن
  .  اند و نوعی لغزیدن را تجربه کرده). اند شناخته نمی

  :اند و با عبارات و استعاراتی از این قبیل، این نکته را بیان میکرده    
و  سرعت شنیدن( "افتیم در شنیدن عقب نمی" - "لغات در دست هستند" …     

  . … -) نوار، یکسان است
براي درك این نکته، باز هم توجه کنید که در زبان کاذب، چه در خواندن و  -     

چه در شنیدن، نـمـادري مشغول ترجمه است و بایستی کل جمله معادل را 
در حالیکه در ). حتی لغات مشترك دو زبان و اسامی خاص(بسازد تا بفهمد 

و . و زبان از او عبور میکند. وجود ندارداي  نین مسالهبرخورد مادرانه با زبان، چ
 . زبانگر منفعل است و نه فعال 

 

  ضوابط  -
هم هستند براي اي  و در ضمن ضابطه. اند در واقع اغلب نکات باال یک نکته -     

  . اینکه بدانیم، اف بدرستی انجام شده است یا نه
جرا میکند و کسی که بعنوان معلم یا را ا ها بین کسی که دستورالعملو بعبارتی     

   مربی است این اصطالحات، شهود مشترکند

 دهش می، با آنها کار شده است حدوداً اینطور عمل ها در مورد کسانی که این اف -
کشیده، براساس نکات  دقیقه طول می 15که بعد از هر اف که فرضاً حدود  است

  . ده استش مین با زبان دوم یی از چگونگی تغییر برخوردشاها باال، پرسش
بصورت متنوع و پی  ص کامال از زبان کاذب خارج نشده،تا وقتی که شخ ها اف -    

و بنابراین اطالع از . وندش می، به شخص داده )در صورت عملکرد مثبت( در پی
از پیشرفت کار قرار دارد، براي مربی ضروري است اي  اینکه شخص در چه مرحله
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موقعیت زبانی از طریق همین ضوابط و اصطالحات مشترك  و این اطالع از(
  ).ودش میممکن 

واند مربی ت میخود شخص هم در صورت مسلط بودن به حدودي از مسائل، [-     
  .خودش باشد

که الزم نیست خود مربی، زبان دوم را بداند  ت،این نکته را هم بایستی گف -         
اول که اصلی ترین مرحله هم هست  بخصوص در مرحله. یا به آن مسلط باشد

باشد و شم  EPمعلم، بصورت   Eبسیار بهتر است که زبان ) حذف زبان کاذب(
چون مسائل، شهودي است درك بیشتري از . (نـمـادرانه اش از دست نرفته باشد

شم، مثل آن است که با یک نامه  توجه کنید که در. یادگیرنده خواهد داشت
و اگر نامه را بخوانیم، دیگر . راز یک شخص در آن باشدسربسته روبرو باشیم که 

و برگشت از اطالعات و . شم و برداشت اولیه مان را از آن شخص نخواهیم داشت
و بعبارتی وقتی چیزي را . شم، اگر ممتنع هم نباشد، بسیار مشکل است

اند وت میو به این جهت کسی که شم مادرانه دارد، ن. وانیم ندانیمت میانیم، ند می
 ) ]. شم نـمـادرانه را احساس کند و یا داشته باشد

 

  معرفی حدودي چند نوع اف 
بایستی به یک  تذکر ) بخصوص اف آخر کتاب( ها در مورد اف: تاکید حداقلی   ][-

  : مهم توجه شود 
و فقط جنبه . براي استفاده عموم ارائه نشده است ها در این کتاب، این اف    

و نیز آزمایش شهودي تجربی در سطحی . اب را داردتوضیحی و معرفی کت
اختالالت زبانی اي  احتمال پاره :ود کهش مین نکته از این جهت گفته ای. محدود

  []  .ي طوالنی، وجود داردها در عملکردنامشخص 
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   )بینشی(اف مستقیم  -
 سعی کنید که. را بدون معنی بخوانید Eسعی کنید که متن : دستورالعمل  -     

  .فاقد معنی باشند Eآگاهانه  لغات 
و مشخص هم نیست که چه . است بینشی این اف، مستقیماً روانشناسیک و -     

و در اینجا . و در اشخاص متفاوت، عملکرد آن متفاوت است. مقدار تاثیر دارد
  .ي دیگرها است براي توضیح و مرور کتاب و آمادگی براي افاي  عمدتاً بهانه

ر از روانشناسیک بودن این است که اجرا کننده این بینش را پیدا کند منظو - -     
 . اند فاقد معنی Eکه لغات 

فرضیه میگوید که لغت و معنی اش یک : یل وجود و ایجاد حالت مثبت در افدل -
و بالعکس معنی لغت، . لغت چیزي جز معنی اش نیست. چیزند و نه دو چیز

یا (ی هم مثل خود شیئیت صندلی یعنی لغت صندل. چیزي جز لغتش نیست
و مهم نیست که . (است که خودش و معنی اش یک چیزند) تصویر و تصورش

  ).واقعیت فلسفی یا علمی چه هست و یا چه باید باشد
از نکته باال این نتیجه را میگیریم که در شخص، لغات مادري و معانی یک  -     

معنی لغت عقل و لغت . تندمعنی صندلی و لغت صندلی از هم جدا نیس. چیزند
  .عقل از هم جدا و دو چیز نیستند

از طرف دیگر، در شخصی که یک زبان دوم را میخواند، چه بعنوان یک  -     
یادگیرنده زبان دوم و چه در وقتیکه بطور معمول متنی از زبان دوم را میخواند، 

و نکات ضمنی . "خواست فهمیدن": یک هدف بدیهی و قطعی وجود دارد
و یا . مرتبط با این مساله، مثل امتحان فهمیدن و حداکثر دقت و درستی فهم

بعبارتی، رسیدن به معانی درست و دقیق چه در سطح تک لغات و چه در 
  .واحدهاي باالتر از لغت
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چنانکه در باال به (اند  و از آنجا که در بزرگساالن فهم و معنی، عین لغت و زبان -     
  . ، خواست فهمیدن، مترادف است با زبان مادري)نقل از فرضیه ذکر شد

و پس وقتی که معنی را نخواهیم، مترادف با این نکته است که معادل فارسی  -    
  . را نخواسته ایم

نیاید، خود به ) بسته به موقعیت شخص -یا فورا (و وقتی معادل فارسی در مرور     
  ). خودش خواهد شد Pل بدون معاد(بدون معنی خواهد شد  Eخود بدنه صوتی 

و بنابراین معنی اصلی اش را خواهد داشت چون فقط خودش است و درپوشی     
  . ندارد

پس، »»» -- لغت و معنی اش براي زبانگر یک چیزند  :خالصه استدالل - -    
کسی که متن زبان دوم را میخواند، بدیهتاً معنی »» --معنی، لغت مادري است 

و بنابراین، . (بدیهتاً نـمـادري، لغات مادري را میخواهدپس »» --  .را میخواهد
و . وجود خواهند داشت ها Eنباشد،  Pو بالعکس، وقتی که . وجود ندارند Eلغات 

  ).منظور حاصل خواهد شد
و هرچه . فهم را میخواهند. نـمـادریان، با تمام وجود زبان مادري را میخواهند -     

تر باشد، حرکت تبدیل و  فهمیدن قويهم که این دقت و خواست درست 
  . تر است رسیدن به زبان مادري قوي

ایط یادگیري و پس در یادگیري زبان دوم، مسائل روانشناسیک شخص و شر - -    
خواندن، در خروج از زبان کاذب، در روشهاي موجود هم، از  و دالیل ها انگیزه

به (ص هیچ اجباري ندارد مثال در موقعیتی که شخ. اهمیت باالیی برخوردار است
که متوجه فهمیدنش بشود، وضعیت بسیار متفاوت است با وقتی که ) هر دلیل

با توجه به [ .ه هر دلیل، خودش را مجبور میبیند که فهمیدنش را متوجه بشودب
وان موضوعات باال را به ت مینکاتی که از ورودي و خروجی حافظه گفته شد، 

است که اراده پنهان شخص در موقع یادگیري  این نکته مهم: اینصورت گفت که
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توجه به (ِ فیکسی یا غیر فیکسی نظر دارد "بازپس دهی"به کدامیک از دو نوع 
واند مفید ت میتفکیک بین دو نکته یادگیري و بازپس دهی براي درك این نکته 

  ) ].باشد
لغت  چون. اندد می "پنج"را  Fiveرا میخواند، معنی  Eفارسی زبانی که  -     

برسد، باز هم به این آسانی  Fiveو حتی اگر هم به معنی . ، معنی است"پنج"
. به نفع لغت زبان دوم، دست بکشد) پنج(واند قبول کند که از معنی غالب ت مین

اگرچه هم که (نمیبیند  Fiveدر اي  و در امتحان فهم، فهمی و معنی
Fiveاست "پنج" لغت "پنج"چون معنی و فهم ) ، معنی دار شده باشد.  

بطور خالصه، نخواستن فهم و معنی از متن زبان دوم و تعمیمی شدن این  -     
 .ود که زبان کاذب حذف شودش مینکته، باعث 

 

  غلط معنی کردن ) هاي(اف  -
که اینکار . سعی کنید که متن زبان دوم را غلط معنی کنید: دستورالعمل -     

  .واند انجام شودت میبصورتهاي مختلف 
این اف، عمالً همان اف قبلی است، با این توجه که احتیاج به بینش و توجه  -     

  . تر است و بنابراین عملی) تر غیر بینشی( تر کمتري دارد و مکانیکی
بعبارتی، زبانگر را غیرمستقیماً و پنهانکی وادار میکند که از مادري استفاده  -    

  . و لغات مادري اش، فعال نشوند نکند
زند چون همانطور که  به لغت نمیاي  توجه کنید که غلط معنی کردن لطمه( -    

کم و بیش گفته شد، معنی اصلی لغات را چه در زبان مادري و چه در زبان دوم 
و این نکته را  .، مستقل و آزاد از اراده ما استوان از آنها گرفت و معنی لغتت مین

 ). دوانید همینجا، در فارسی آزمایش کنیت می
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  یقاف معنی غیر دق -
یی که سعی میکنند دقت را کم کنند، ها وان از افت می ،ها در همین رده از اف -    

  . نام برد
تر  تر و درست یکی از خصوصیات اصلی نـمـادري، خواست شدید هرچه دقیق -  -    

بنابراین هر اقدامی در جهت ضد این مساله، نتایج . فهمیدن زبان دوم است
توجه کنید به توضیحاتی که از مساله امتحان فهم و . (آورد را بوجود می مثبتی

 ).قطعیت و تطبیق صددرصد لغات زبان کاذب و مادري، در کتاب ذکر شد
ولی به همین چند مثال اکتفا . وان ذکر کردت مینکات زیادي را در این قسمت  -

یاري از نکات، که با توجه به آنها و مسائل ذکر شده از فرضیه، بس(ود ش می
  ).وندش میروشنتر 

و . وانند با یک معادل مشترك، معنی شوندت میي لغتی زیر، ها گروه -     
وانند ت میتر در خود زبان تفاوتهاي معنایی ریز. گرفته شود تفاوتهایشان نادیده

را  بسیاري از تفاوتهاي ظریف معنایی و اصوالً. یادگرفته شوند و بوجود آیند
  . وان معادل دادت میا تر ر ي معنایی درشتها و فقط قسمت. دل دادوان معات مین
  )) … -رفتم  - برفتم - رفتمی : (( ها مثال -  -    
                  ))are-is-was- …  ((  
  )).… -مداوا  - معالجه  -درمان ((                  
؛ هیچ فرقی " birds build their nets":  یا در این جمله     

چون بدیهتاً . را  خانه، منزل، جا، کلبه، یا النه، معنی کنیم netsیکند که  نم
لغت، آزادي دارد . (خود به خود معنی کلبه را پیدا خواهد کرد netsدر زبان،  

  ).معنی گیري کند -واند معنی خودش را در طی زمان بیابدت میو 
براي خواننده با توجه به  اگرچه این کتاب، از تولید زبانی، بحثی نداشته ولی[-     

ي ها ، اینگونه یادگیريتولید زبانینکات ذکر شده، احتماالً مشخص است که در 
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ي کودکانه، مادرانه ها ، مثل غلطها غلط قاعدتاً مشکلی ایجاد نخواهد کرد و غلط
  .ي زبان کاذب و نـمـادریانها خواهد بود و نه از نوع غلط

ود، ش می، گفته ن"سیمان"، "آهن"ونه که بجاي و در مسائل دستوري هم، همانگ     
ود ش میتولید ن ، نیز"ما فردا خواهیم رفت"بجاي  "ما فردا رفتند"جمله غلط  

حداقل به این دلیل که گفتیم از دید فرضیه، هر واحد زبانی بزرگتر از لغت هم، (
  ) ].کم و بیش و بالنسبه، لغت است

  
  ي ساختاري ها اف -

و . ، بر هم ریختن و شکاندن ساختهاي زبان کاذب استها ثر افهدف اصلی اک -     
  . اند مستقیماً بر این اساس شکل گرفته

   .با توجه به نکاتی که در کتاب گفتیم، دالیل و نوع اف کامالً مشخص است -    
  ) : دستورالعمل(ود ش مییی ذکر ها ، نمونهها از این نوع اف    
، یک حرف بی معنی Eرا میخوانید بعد از هر لغت  Eدر حالیکه متن :  الف  -    

  . را ادا کنید) مثل آلفا(
هید، د میرا معنی میکنید و معادل  Eدرحالیکه آگاهانه و عمداً، جمالت : ب  -    

  ).معنی کنید "یک در میان"لغات را . (اینکار را یک در میان انجام دهید
جزایی از زبان دوم را که باعث ا) :  ها وصل کننده( ها حذف ربطی:   ج  -     

وند، از خواندنتان حذف کنید و یا ش میچسبیده شدن و جمله شدن یک جمله 
   …-and-is-or :مثال  اجزایی مثل. ندیده بگیرید

و ترتیب  ها اجزاي فعلحذف بعضی اجزاي وصل کننده مهم دیگر مثل   - -    
  . هم براي اینکار بسیار مفیدند عادي کلمات

   "من و حمید رفتیم به آنجا": بجاي این جمله: ال مث[    
  : این عبارت را در موقع اداي زبان کاذب داشته باشید      
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  ).]یا چیزي شبیه به آن( "رفتن ، آنجا ، حمید ، من"    
اي  در کارهاي تجربی نویسنده بدلیل محدودیتها، از هیچگونه متن اختصاصی( -     

ي معمولی ها بر روي کتاب ها و کلیه اف. نشده استي کتاب استفاده ها براي اف
 .).انجام شده است Eزبان 

 

   ) ي متفرقهها اف(اف صفر  -
از نقطه صفر  فرضاً هم از یک کار عملی براي کسی کهاي  در اینجا، نمونه -     
  .آوریم میخواهد زبانی را یاد بگیرد، می) بدون حداقل آشنایی با زبان دوم(

و نکات بصورت حدسی و . ه تجربه عملی چندانی در این زمینه نداردنویسند( -     
 ). اند تخیلی و البته براساس ذهنیت فرضیه، آورده شده

  .ساخت Pو  Eوان متنی مخلوط از ت می -
  ).Five booksیا   "پنج کتاب"بجاي  "فایو کتاب"(        

شان  ي برابرهاي حدوديپر بسامد و یا اجزاي دستوري زبان دوم را بجا لغات[ -     
  ).و یا بالعکس(در یک متن زبان مادري وارد میکنیم و بکار میبریم 

  ]. و در مراحل بعد، لغات دیگري از زبان دوم را وارد متون زبان مادري میکنیم -     
که بسیار ساده هم  ها جدا از نکات فرضیه، باید توجه کرد که از اینگونه اف(-    

  ).فاده نمودوان استت میشهاي یادگیري زبان دوم هستند، در کلیه رو
توان  ي مختلف میها براي نـمـادریان معمولی هم، بصورت البته از این اف -  -     

و نیز این تلقین درست را به . چون خاصیت ساخت شکنی دارد. (استفاده کرد
 P ، نمایندهEفرقی با یکدیگر ندارند و هر دو لغتند و  Pو  Eهمراه دارد که 

 ).نیست
  . مناسب است ها براي یادگیري لغات جدید زبان دوم هم، این نوع اف -
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که  نصد لغت متوالیاز روي یک دیکشنري بسامدي با مثال پا: دستور العمل  -    
، در زبان مادري )بدون در نظر گرفتن ترکیبات و امثالهم(دانید  را نمیشان  معنی

). بسازیداي  مله چهار پنج کلمهاز آن صد لغت، صد ج(جمله سازي کنید 
  )خون قرمز(  قرمز  Blood -. خریدم  Bookمن یک  : ها مثال

در اینکار حداقل این فایده وجود دارد که معنی معادل، بسیار سریع یاد گرفته  -     
  . شود-می

توانید از هر زبانی که دلخواهتان است، مثال صد لغت را که از  براي آزمایش می -    
و در همان حین . آوایی هم چندان مشکلی نداشته باشند، انتخاب کنیدنظر 

البته رعایت بعضی نکات ریز، بازده کار را . (انتخاب، برایشان جمله بسازید
  ).بیشترخواهد نمود

توجه کنید که . توانید براي یادگیري لغات فارسی نیز انجام دهید اینکار را می[ -     
یعنی فرض کرده ایم که هر لغتی، . و جود دارد  ، یک فرض سادهها در این اف

بعدها در ) مثل جاي کاربرد(البته خصوصیات دیگر لغت . یک لغت فارسی است
  .زبان اصلی، خود به خود یاد گرفته خواهد شد

توجه کنید که از جهت مورد نظر این بحث، در یادگیري یک لغت، حفظ آن و  -     
بلکه فقط کافی است که حدودي از . تی نداردیا توانایی به یادآوري آن، اهمی

  ].آشنایی را در موقع خواندن، با آن لغت حس کنیم 
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.1 فرضیه و متون دید از زبان : پیوست  
  

ي فرضیه و متون را مورد بررسی ها ترین تفاوت در این پیوست یکی از اساسی
  .کنیم نکات اساسی فرضیه را بیان می ،دهیم و از این رهگذر قرار می
و باید بتواند عالوه بر تبیین  ،اي باشد اي که بخواهد تبیین گر پدیده هر فرضیه

به و . از سازگاري درونی بین اجزایش نیز بهره ببرد ،آن پدیده يکارآ توصیف
از بهره وري و  ،در تقابل و تناقض با یکدیگر  باشند ،اي نسبتی که نکات فرضیه

از سوي دیگر براي درك هر چه بهتر یک . شود کاسته می ،کارآیی آن فرضیه
یگر اجزاي فرضیه را مورد با د ،ادعاي فرضیه باید پیوند و رابطۀ آن ادعا

به درکی  ،اگر به این رابطه درونی اجزاي فرضیه توجه نکنیم. توجه قرار داد
  .رسیم از آن می ناواقعیناقص از کل فرضیه و اجزایش و به قضاوتی 

ي ها توسط دانشجویان رشته ،ي این کتابها تجربه خواندن و نقد دست نوشته 
ي  صحنههاي پشت  ن بعضی از قسمتنشان داده است که روشن نبود ،مختلف

در این  .شده استموجب بد فهمی و درکی  ابتر از کل کتاب  ،نوشتن کتاب
  .پیوست سعی بر آن است، که این نکات توضیح مختصري یابند

دیدگاهی است که فرضیه در باب  ،از مهمترین نکات دخیل در نوشتن این کتاب
  .زبان اختیار کرده است

                                                        
هـا   این پیوستهمانطور که گفته شد . شود   از اینجا تا به انتهاي کتاب، سه پیوست ارائه می: توجه ١

همچنـین، نظـر نویسـنده    . نیست) اربابی-ب(اند و از نویسنده اصلی کتاب  جدیدا به کتاب اضافه شده
والبتـه خوانـدن ایـن    . باشـد  هـا آمـده اسـت، نمـی     در ایـن پیوسـت  که اصلی، الزاما همراستا با نکاتی 

  .کمک خواهد نمودبسیار  ،ها به روشن شدن متن اصلی کتاب پیوست
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تفاوتی  ،ی که فرضیه از آنجا به تماشاي زبان نشسته استمنظرگاه دیدگاه و 
. دربارة زبان دارد  -متون –با نظر رایج، رسمی وآکادمیک  ،عمیق و بنیادین

توجه کنید که درستی و نادرستی نظر فرضیه و یا فرضیه متون در باب زبان 
 بلکه توجه دادن مخاطب به این نکته است که دو دیدگاه متفاوت ،مطرح نیست

 ،که از تبعات آن. تواند وجود داشته باشد می "زبان" مثلاي  دربارة پدیده
  .شود و سؤاالت مختلفی است که دربارة آن پدیده ایجاد می ها تبیین

توان پانهاد  نمی ،فراتر از حوزه شناخت. دارد شناخت گام بر می حوزهفرضیه در 
چیز غیر شناختی  ،رواز همین  و .به خارج از این قلمرو نداریم اي و دسترسی

بی معنی و  ،اصالً اینکه چیزي باشد ولی در حوزه شناخت نباشد. هم نداریم
ر حوزه از سایر امورنیست و آن هم د ،اي جدا بافته تافته ،زبان نیز. مهمل است

از همین  "زبان شناختی است" اینکه در کتاب عنوان شده است. شناخت است
  . روست

شناختی است که  زندة، لحظه د مورد توجه قرار بدهدواننده باینکتۀ مهمی که خ
یعنی فرضیه با زبان زنده و جاري و در حال عمل سرو کار . کند زبان عمل می

لغتی را وضع کرده و بوجود  ، که زبان و زمانی ، دانشینه زبان بالقوه ؛دارد
 ،فیلسوف و متفکر مثال یکاینکه تاریخ زبان چه بوده است و یا . آورده است

لغت جدیدي را بنا به چه نیازي وضع کرده و اموري از این قبیل مورد توجه 
کند، مثالً در حین خواندن  فرضیه با زبان آن هنگام که عمل می. فرضیه نیست

  . همین مطالب در تک شخص خودتان سرو کار دارد
ا آنه. )زبان دانشی( سرو کار دارند، متون بر عکس فرضیه، با زبان بالقوه و نازنده

چرا لغتی متولد شده، یا در هنگام وضع لغتی، : بیشتر بدنبال آنند که بدانند 
متون،  .؟توانیم درست صحبت کنیم مابازا آن چه بوده است؟ و یا چگونه می
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آنها بیشتر در . زنند در باب تبیین زبان در حین عمل، ساکتند و حرفی نمی
 ،کند بصورت زنده عمل می گردند و با زبانی که االن و گذشته بدنبال زبان می

  1.کاري ندارند
 يزبان در لحظه زنده و در حال عمل، مثل هر چیز شناختی دیگر ،از دید فرضیه

کنند، موجودیتی سوا از بقیه چیزهاي  زبان آنطور که متون تصور می. است 
از آن جهت که  ،تمام قوانینی که براي چیزهاي شناختی. شناختی دیگر ندارد

. د، وجود دارد، براي زبان هم صادق استنگیر قرار می در حوزه شناخت
یعنی یادگیري . از این قاعده مستثنی نیست ،هم یادگیري زبانعالوه بر این، 

از یادگیري موسیقی و نقاشی گرفته تا - ي دیگر ها مثل تمام یادگیري ،زبان هم
از . باشد می -چیزهاي جدید آشپزي، رانندگی و یادگیري کاربردیادگیري 
کند، به نوعی یادگیري به  کتاب وقتی یادگیري زبان را مطرح می ،همین رو

 ،و نکات عام کتاب در مورد یادگیري زبان ؛در نظر دارد ،معناي عام آن را نیز
چرا که وقتی همه امور . قابل تعمیم است ،ي دیگر نیزها در مورد تمام یادگیري

آن حیث که در قلمروي  از ،تفاوتی بین آنها ،دندر حوزه شناخت مطرح باش
  .شناخت هستند، وجود ندارد

شاهد این . کند فرضیه متون، به وجهی زبان را از بقیه امور شناختی دیگر جدا می
این ادعاي رایج و . نظرات متون در مورد یادگیري زبان دوم است ،ادعا

تر از  تر و سریع متون که یادگیري زبان دوم در کودکی سهل ي جاافتاده
ایم  و در  تقریباً به کرات این مطلب را شنیده ؛ی است را در نظر بگیریدبزرگسال

                                                        
 ،متون زبانشناسی که سوسور مطرح کرده استدر ر است مبحث همزمانی و در زمانی، الزم بذک 1

مبحث همزمانی و در . دهد ندارد اي که فرضیه انجام می ربطی به تقسیم بندي زبان زنده و بالقوه
است و نه زبان  و زبان دانشی به زبان بالقوه ناظر ،که درست باشدهم هر چند  ،زمانی سوسور

  .فرضیه مدعی بحث در باب آن استکه اي  زنده
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اینکه چرا باید . شود فراوان ذکر می ،مرتبط با این مساله متون زبانشناسی
تر   و آسان  راحت ،یادگیري زبان در کودکی، برخالف یادگیري تمام امور دیگر

البته . دتی ندارمتون جواب صریح و سرراس ، دراز زمان بزرگسالی باشد
بنا به . شود  بدلیل تکرار بیش از حد آن، این گزاره در عرف بدیهی انگاشته می

چیزهاي شناختی دیگر نیست، ي  بقیهاز آنجا که زبان جدا از  ،ادعاي فرضیه
یعنی یادگیري . پس یادگیري آن هم نباید تفاوتی با دیگر امور داشته باشد

. تر از کودکی باشد تر و راحت رگسالی باید سهلدر بز و نظراً قاعدتاً ،زبان دوم
البته به شرط آنکه با زبان دوم سروکار و تماس داشته باشیم، نه با زبان 

  .سعی در آموزش آن دارند ،کاذبی که به روشهاي رسمی و رایج
باید مورد توجه  ،شود آن یاد میي  زنده لحظهدیگري که وقتی از زبان در ي   نکته

. تفکیک یادگیري زبان یا هر چیزي با خود زبان یا آن چیز استعدم  ،قرار داد
مساوي است با بررسی خود  ،زنده، بررسی یادگیري چیزيي  لحظهیعنی در 

مثالً تفاوتی بین یادگیري رانندگی و خود رانندگی در لحظۀ زنده و در . آن چیز
 "نیادگیري زبا"از همین حیث هر چند عنوان کتاب . حال عمل وجود ندارد

دهد،   اش مورد بررسی قرار می است ولی چون این یادگیري را در لحظۀ زنده
  .درواقع در حال تحقیق بر روي خود زبان است

در لحظۀ زنده که زبان . بنا به ادعاي فرضیه، زبان فقط از لغات تشکیل شده است
. عمل لغات در ما همان زبان است. کند، فقط با لغات سرو کار داریم عمل می

ولی متون زبان را . همان یادگیري لغات است ،یادگیري زبان در واقع پس
هر یک را جدا از یکدیگر تصور . دانند می "آوا، دستور و معنی" متشکل از 

  .دهند اي را آموزش می کرده و براي هر کدام یادگیري جداگانه
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 تفاوت متون و فرضیه در این مساله، به نوعی ناشی از همان تفاوت در داشتن
توانیم  ما زمانی می. و زبان زنده و در حال عمل است هزبان بالقوه و نازند

 ،توصیفی قطعه قطعه از زبان ارائه دهیم که با زبان بالقوه، دانشی و نازنده
در این حالت است که ما توانایی جداسازي و تکه . سرو کار داشته باشیم

تا اینجاي کار  .یز استرا داریم که در حین عمل یک چ )زبان(کردن چیزي
یشان را ها گیري نتیجه ،آید که متون زمانی پدید می ،مشکل. مشکلی وجود ندارد

خواهند  تعمیم داده و می ،اند، در زبان زنده هم که از زبان بالقوه بدست آورده
زبان بالقوه، چون  در حالیکه بنا به نظر فرضیه،. ندبر روي آن هم اعمال کن

در . قیقت زبان نیست و ما با زبان سروکار نداریمعملکرد زبانی ندارد، در ح
  .کنیم این نکته را روشن کنیم ادامه سعی می

  
  زبان و لغت 

و چون زبان شناختی . همانطور که گفتیم زبان در موقعیت زنده، همان لغات است
توجه کنید منظورمان از لغات، فقط تک . شناختی هستند ،است، پس لغات هم

بدین معنی . یک مقطع فهمی در لحظۀ زنده است ،از لغتمنظور . لغات نیستند
که ممکن است فهمی از کل یک جمله، پاراگراف یا کتاب داشته باشیم، ولی در 

حال این لغت . در واقع یک لغت نیز هستیم ،آن لحظه که ما یک فهم هستیم
  .یا کل یک کتاب باشد ، جملهممکن است تک لغت، عبارت

و اجزاي ریز و  ، ساختمان، ماشین ، آدم خیابان آن همهبا  ما از شهر تهران: مثالً 
فرضیه . فهمی بنام تهران داریم. در یک لحظه، فهمی داریم ،دیگر درشت

حال ممکن است بیان . - هستیم– در آن لحظۀ فهمی، ما یک لغت داریم ،گوید می
ولی این امر ربطی به آن لحظۀ  ،آن فهم و لغت، مشتمل بر چندین کتاب شود
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کند،  اي که مورد توجه کتاب است و از آن لحظه به عنوان لغت یاد می ندهز
آنکه بیان آن فهم . یعنی فهمی را در یک لحظه زنده داشتن ،لغت داشتن. ندارد

 و ثانیاً خود آن بیان .چگونه است، اوالً امري است خارج از لحظۀ مورد بررسی
، لغتی متفاوت آن بیان ،جهباشد و در نتی می نیز، داراي لحظۀ زندة متفاوتی،

اي که  تر از آن لحظۀ زنده خواننده باید دقت کند که جلوتر و یا قبل. است
  .، حرکت نکندشود انجام میکتاب در آن   سی و تحقیقبرر

و . منظورمان، همان فهمی هست، که هستیم ،گوییم، لغت شناختی است وقتی می
در درجه بعد، ممکن است که .  -یکی هستند  –. دنشو لغت و فهم، یکی می: پس 

 :  گوییم که در اینصورت به آن می ،آوا و صوت داشته باشدفهم، /آن لغت 
ثانیاً ممکن است با لفظ به شناختی است و غت اوالً بعبارتی، ل. لغت زبانی

  1.بیرون منتقل شود
. "لغت فی نفسه وجود ندارد": دهد که بگوید این دیدگاه به کتاب این توانایی را می

  :لغت فی نفسه وجود ندارد یعنی
  .اش وجود ندارد اوالً، لغت جدا از شناخت و لحظۀ زنده 

دوماً، در لحظۀ زنده،  لغات حتماً عملکردي دارند و جایگاهی که این عملکرد در آن 
  .است 2شود، مغز انجام می

                                                        
شود و هر چیزي که در حوزة  لغت فقط لغت زبانی محسوب نمی ،توجه کنید که در این حالت - 1

براي مطالعۀ بیشتر رجوع کنید . آید حساب می شناخت است، اعم از زبانی و غیر زبانی، لغت به
 .چیزها   ها، زبان زبان فهمبه کتاب 

توانید به آخر   چیدة فرضیه است که مجال بازکردنش در اینجا امکان ندارد، میاین نکته از نکات پی- 2
 .مراجعه نمایید ها ضرب فهمو همچنین کتاب  ها فهم   زبانکتاب 
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 شود یعنی زبانی که توانایی داشتن اي که در متون مطرح می سوماً، زبان بالقوه
چرا که وقتی لغت را در حوزة . لغت فی نفسه دارد، در حقیقت زبان نیست

دهیم، در اثر آن لغت و فهم،  شناخت و در لحظۀ زنده، مورد بررسی قرار می
در اینجا  ،بودن آن اتفاق و نامادي مادي. اتفاقی درون ما افتاده استحتماً 

عملکردي داشته است ، لغت  و مهم آن است که در لحظۀ فهمی ؛کند تفاوتی نمی
از  - . اش وجود دارد شناخت و موقعیت زندهلغتی که جدا از  – و لغت فی نفسه

عملکردي ندارد و در نتیجه  ،لغت فی نفسه. بهره است بی عملگري، این امتیازِ
  .لغت نیست و زبانی که آن را داشته باشد در واقع زبان نیست

  ... .چهارما 
  ... .پنجما 

اگر با زبان . زبانی که در بافت و موقعیتی نباشد، نداریم فرضیه، در حقیقت، از نظر
اینکه زبان و . افتد شود، حتما در موقعیتی این تماس، اتفاق می تماس برقرار می
در لحظۀ . معنی است و بی ی در بافت و موقعیتی نباشد، مهملو لغتی باشد ول

دهندة بافت زبان در  زندة شناخت، حتماً در موقعیتی هستیم، موقعیتی که نشان
رویم چون لحظۀ زندة را مورد  نامه می حتی وقتی به سراغ لغت. آن لحظه است

نامه  یم خارج از موقعیت و بافتی به سراغ لغتتوان میدهیم، ن بررسی قرار می
نامه، سازنده بافتی هم  ، نوع قرار گرفتن لغات در لغتراز جهتی دیگ. برویم

  .سته
لحظۀ زنده بودن یعنی در موقعیتی بودن که همان بافت همانطور که گفتیم در  

لغت فی نفسه و زبان بالقوه متون، یعنی داشتن لغت و زبان بدون بافت،   .است
  .ناپذیر است که این هم از نظر فرضیه، امکان
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دهد،  و مستقیم با متون قرار می -فرضیه را در تقابل رودررو ،کهي دیگري  نکته
از منظري که فرضیه دیدگاهش را . دستور از لغت است جدا نبودن آوا، معنی و

و اینکه چرا متون چنین  ؛اش کند، تکه تکه کردن لغت در لحظۀ زنده ارائه می
هر چند دیدگاه . آور و مایۀ تعجب است کنند، بسیار حیرت نظري را مطرح می

آنها را ملزم به داشتن چنین نظر  ،هاي دیگر هاي متون در زمینه متون و فرض
اش که دم دست  کند ولی ندیدن عمل زبان در لحظۀ زنده و ارائه این تفکیک می

  .باشد آور می و بسیار پیدا و آشکار است، حیرت
در لحظۀ فهم و . اینکه آوا، معنی و دستور سه چیز متفاوتند، توصیفی زبانی نیست

صوت، . کند، ما فقط با لغات سرو کار داریم موقعیت زنده که زبان عمل می
اند و در لحظۀ   عنی، جاي کاربرد و مشخصات دستوري لغت، همگی یک نکتهم

در واقع ما با چند چیز روبرو . اند زنده مورد بررسی، بر روي هم واقع شده
توصیف این واقعیت واحد . نیستیم، بلکه با واقعیت واحدي، بنام لغت روبروییم

انی نیست، بلکه اي زب اش، دیگر مسأله جدا از لحظۀ فهمی و موقعیت زنده
  . توصیفی است خارج از آن موقعیت و زبان

تفکیک متون، جدا شدن از بافت زندة زبان است و خارج از این بافت زنده، زبانی 
اش  هاي متونی بتواند توصیفی از زبان در لحظۀ زنده وجود ندارد تا تفکیک

  .باشد
تان  اي بغل دستیه و یا صحبت  در حال گوش دادن به سخنرانی ،تخیل کنیدمثال، 

اي که در آن موقعیت هستید، صوت، معنی، مشخصات  هستید، آیا در لحظه
دستوري و جاي کاربرد لغات، از همدیگر جدا هستند؟ امتحان کنید ببینید 

  !ید صوت کتاب را بشنوید ولی معنی آن را نداشته باشید؟ توان می
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اش  ز موقعیت زندهدر بهترین حالت تفکیک متون، توصیف زبان، جدا و خارج ا
 است که در این حالت ربطی به زبان زنده که مورد توجه فرضیه است، ندارد

  .)چنانکه گفته شد(
که قاعدتاً باید توصیفی از جایگاه  ،دستور زبان در متون : نکته مهم آن است که

در وي عمل  ،اش سوم شخص ناظر باشد نه شخصی که زبان در لحظۀ زنده
رود یعنی زبان باید همیشه طبق این  بکار می "باید" کند، اوالً بصورت می

که زبان را جدا از بافت  "دانش زبانی باید"دستور عمل کند و ثانیاً این 
. یابد اش در نظر گرفته است، در تمام موقعیتهاي دیگر نیز تعمیم می زنده

دستور زبان توصیفی است از زبان بعد از عمل لغت، نه آنکه دستور زبان قبل 
  .عمل زبانی باشد و زبان باید طبق آن عمل کند از

صدق و کذب و درستی و غلطی،  :شود گرفت که  اي هم می از نکته باال، چنین نتیجه
چرا که در اثر تماس . شود بنابه نظر فرضیه، امري ثانویه و فرعی محسوب می

صدق و . پس فهمی داریم که ناشی از خود لغت است .کند لغت عمل می با لغت،
فشارند و یا گاهاً معنی را  ذب که برخی ازمتون فلسفی بسیار بر آن پا میک

صدق . دانند، ربطی به آن لحظۀ زندة تماس با لغت ندارد همان صدق و کذب می
چرا که در موقعیت زنده، ما فهمی . و کذب در لحظۀ زندة شناخت مطرح نیست

ست، پس تمام اش، اوالً فهم ا هستیم و این فهم  جدا از درستی و غلطی
آنکه بگوئیم آن فهم صادق یا کاذب . خصوصیات  فهم و لغت بودن را داراست

  .شود اي است که بعد از داشتن فهم، در آن لحظه مطرح می است، نکته
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   واقعیت لغات
شناخت . ایم ها نشسته کنیم، درواقع به سیاحت فهم وقتی در قلمرو شناخت سیر می

ما هیچگاه  ،از دید فرضیه. در فرد است، نیستهاي مختلفی که  چیزي جز فهم
قابل  ،در هر لحظۀ فهمی، فهم واحدي هستیم که این فهم. از فهم تهی نیستیم

هر چقدر هم پیش پاافتاده و  ،نفر هر فهمی از دید یک. تکرار و بازگشت نیست
همتا  لحظۀ منحصر به فردي است که از آن حیث که فهم است بی ،مبتذل باشد

  .اپذیر استو تکرارن
. تواند یک لغت هم باشد ، میچون واحد و بسیط است ،ر شد هر فهمهمانطور که ذک

تواند،  حال آن فهم می. شود وقتی لغت شناختی است درواقع لغت همان فهم می
اي چون صندلی  ، فهم یک تابلوي نقاشی، فهم یک کتاب، فهم شیفهم کل جهان

ها در آن لحظۀ  همۀ این فهم. باشد اش و یا فهم لغتی چون آب، در لحظۀ زنده
از مسائل  سواي ،اند اش اوالً از این حیث که همگی فهم زنده و مقطع فهمی

  .هیچ تفاوتی با هم ندارند و ثانیاً هر یک از اینها، لغت هستندارزشی 
 با داشتن چنین دیدگاهی از لغت، تفاوت بین دنیاي چیزي اطرافمان و لغات زبانی،

واقعیت دارند که واقعیت اطرافمان  لغات زبانی، همانقدر .شود برداشته می
. ترین تفاوت فرضیه و متون است ترین و عمیق این نکته اصلی. واقعیت دارد

و . سترده و فراوانی دارددرواقع این مطلب نکتۀ عجیبی است که تبعات گ
گفت، تمام نکات پیدا و پنهان فرضیه بر روي همین واقعیت لغات،  توان می
  .تاده استایس

در توضیح کافی این مطلب و هم بدلیل اینکه در این پیوست هم بدلیل ناتوانی 
از توضیح بیشتر  ،از حوصلۀ این نوشته خارج است ،شکافتن این ادعا
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 ، البته خواننده با دقت 1.کنیم خودداري کرده و فقط به همین چند خط بسنده می
چنین از مطالب کتاب، به چنین تواند از نکاتی که تا اینجا گفته شد و هم می

  .اي برسد نکته
  

  وظیفه و هدف زبان
 ،همگی در شناخت. چیزها وجود نداردهمانطور که گفتیم تفاوتی بین لغات زبانی و 

قابل  -لغات -ها حال بعضی از این فهم. پس لغت هستند. موجود فهمی هستند
  .آیند بیان هستند و اکثرشان به بیان نمی

توان  توان بیان کرد؟ یک تنهایی را چگونه می هوه را چگونه میطعم تلخ گس یک ق"
  نوشت؟

  ؟...را کودکیاي از حس شادي سادة  خاطره
  ؟...آدرس دهی یک لبخند ژوکندي به یک نابینا یا

  "آدرس دهی یک نابیناي مادرزاد به ما، از جهان خودش؟
  "ها کتاب ضرب فهم"                                                                    

هر . هاست توانایی بیان فهم ،زبان. هاست از دید فرضیه، وظیفه زبان، بیان فهم
روشنی و وضوح و قطعیت آن بیشتر  -لغت زبانی -دار شد فهمی که لغت

در پیوست ضرب و  ،منظورمان از روشنی، وضوح و قطعیت فهم را. شود می
  .کنیم جمع روشن می

کردن  )دسترس پذیرتر( آن به سمت هر چه بیان دارتر یش ذاتیگراهدف زبان و 
هایی که داریم، قابل بیان نیست و یا ممکن است بیان آن  بیشتر فهم. هاست فهم

                                                        
 ."ها ضرب فهم"و  "ها و زبان چیزها زبان فهم"ب براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتا - 1
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در صورتیکه که مثالً فهمی که یک . مشتمل بر چندین صفحه و کتاب بشود
. شود در یک لغت خالصه ،تواند در زبان خواهد منتقل کند، بالقوه می رمان می

زبان، در . تر شدن است ها به سمت هرچه لغت هدف زبان، سوق دادن فهم
  . ت کنداها را مثل وضوح تک لغ خواهد وضوح فهم نهایت می

یک   يها فهم. تر از یک بدوي یا یک کودك است مثالً، جهان لغات ما بسیار وسیع
 تر و تر، شبحی بدوي بدلیل نداشتن لغت، در برخی موارد بسیار مبهم

جهان فهمی یک کودك هم بسیار به افسانه شبیه است، . استوارتر از ما  افسانه
  .تر از ماست تر و از جهاتی غنی تر، شبحی تر و از همین حیث مبهم هنري

. ها را بیشتر کند خواهد روشنی فهم زبان در تحول دائمی است  و در این تحول می
البته . دهد لغات جدید انجام میها و خلق  تر کردن فهم زبان این کار را با لغت

  .کند رشد و تحول جهان شناختی هم این نیاز زبان را تشدید می
خواستیم فهم  فرض کنید براي فهمی مثل کامپیوتر لغت نداشتیم، حال اگر می

نوشتیم، تا  صفحه می عبارت یا حتی چندین یندکامپیوتر را منتقل کنیم باید چن
صفحات، همه االن لغت کامپیوتر بسیار بهتر از آن ولی . قل کنیمنتبتوانیم آنرا م

درواقع زبان بعد از داشتن لغت کامپیوتر، تکامل . کند فهم کامپیوتر را منتقل می
  . تر از زمانی شده است که  آن لغت را نداشت یافته

. تکرارپذیر نیست ،هیچ لغتی در زبان ،اول آنکه: در اینجا ذکر دو نکته الزم است
هاست وقتی هر فهمی در لحظۀ  ی از همان تکرارناپذیري فهماین نکته ناش

اش یک واقعیت منحصر بفرد است، پس لغتی که وظیفه بیان آن فهم را  زنده
در دو لحظه متفاوت، یک لغت  "کتاب " و مثالً لفظ ؛دارد، تکرارناپذیر است

 پس ما با دو. نیست، بلکه دو لغت است چرا که نمودي از دو فهم متفاوت است
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این نکته در . این دو لغت فقط مترادفند. چیز سروکار داریم نه با یک چیز
  .شود تر می روشن "معانی معنی" پیوست

وقتی . پذیرد ها در زبان در قالب صوت فیزیکی، انجام می نکتۀ دوم آنکه بروز فهم
منظور همین است  "..لغت یک صوت است، پس اوالً حسی دارد "گوید کتاب می

کند، نمودي از فهمی است  یکی لغت که در صوت آن تجلی پیدا میکه قالب فیز
چراکه از نظر فرضیه، فهم و حس یک چیزند و . است ،که آن فهم، حسی هم

  .دوئیتی بینشان، وجود ندارد
پس صوت لغت در گوینده بروز . کند چه بگوییم فهم، چه بگوییم حس، تفاوتی نمی

. شود ایجاد فهم و حسی می باعث فهم و حسی است که لغت دارد و در شنونده
 ،بیان خواهد شد این عملکرد لغت و این فهم و حس "معانی معنی  "در پیوست 

  .است ،همان معنی اصلی لغت
  

   ارتباط
دیگرچیزها  -2خودمان  -1ها در ارتباط با  این بیان فهم. هاست عمل زبان، بیان فهم

  . شود دیگران، مطرح می - 3و 
کنند، منظورشان  و بخصوص تفکر به زبان دوم صحبت میمتون وقتی از زبان 

به نظر فرضیه، ارتباط با دیگران  در صورتیکه بنا. همین ارتباط با دیگران است
  .اي و فرعی است اي حاشیه و تفاهم اجتماعی، نکته

بینند، همین مساله ارتباط  مهمترین دلیلی که متون، زبان نبودن زبان کاذب را نمی
که یک نمادري فارسی زبان، توانست توانایی برقراري  زمانی. با دیگران است

وي زبان انگلیسی را  ،ارتباط با یک انگلیسی زبان را بدست آورد، از نظر متون
  .داند می
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 ،اهمیت ارتباط با دیگران در متون، همچنین نشان دهندة آن است که متون بواقع
بان اوالً در ارتباط با خود زاز نظر فرضیه، اهمیت . دانند زبان را شناختی نمی

به خود، در طول روز داریم و  سازي و آدرس دهی ما بیشمار آدرس. است
ثانیاً ما توانایی برقراي ارتباط . پذیر نیست تصور نداشتن چنین توانایی، امکان

و سوماً توانایی ارتباط با دیگران که آن هم به نوعی در . با چیزها را داریم
  .ي ارتباط با چیزهاست، را داریمحوزة توانایی برقرار

بطور خالصه، توانایی برقراي ارتباط با دیگران و تفاهم اجتماعی از نظر فرضیه و 
اي  هاي حاشیه نه وظیفه اصلی زبان که یکی از توانایی ،برخالف تصور متون

  1.زبان است
  

  طبیعی بودن زبان 
ین نکته کتاب که توانیم با توجه به بحث وظیفه و هدف زبان منظور ا حال می
بوجود آمده ( گیري شده است  زبان بصورت طبیعی ساخته و شکل ":گوید می

  .را روشن نماییم "..) انسان و غیرو و جنگل و ماه –اي  مثل هر چیز طبیعی
به هر شکل، حتما  ،نخواهدیا  تقد است، هرچیزي که وجود دارد، بخواهدفرضیه مع

ناطبیعی نداریم و ممکن  -عی بودن نداردطبیعی نیز هم است؛ راه فراري از طبی
و کامپیوتر گرفته تا  و استکان از ماشین ،ساز انسان چیزهاي دست. - نیست

چرا که انسان اوال موجودي طبیعی . طبیعی هستند ،هم.... اجتماع و فرهنگ و
  . هاي او هم، اوال طبیعی هستند ساز است؛ پس دست

                                                        
ین دانستن چگونگی ارتباط با دیگران از نظر فرضیه به تر در این مورد و همچن براي مطالعه کامل - 1

 .مراجعه نمایید "ها   ضرب فهم "کتاب 
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دارد و دوماً در حال تغییر تحول  دائمی  زبان اوالً وظیفه و هدفی ،از دید فرضیه
  .براي انجام وظیفه و رسیدن به هدفش است

هر چیز طبیعی، هدفدار، زنده و . این عمل زبان مثل هر چیز طبیعی دیگري است
زبان هم هدفی دارد که براي رسیدن به آن هدف، که بقایش نیز . خودساز است

که نشان دهنده زنده و در حال  ،این تالش زبان. کند در گرو آن است، تالش می
زبان . تحول دائمی بودن زبان است، بیانگر ویژگی خودساز بودنش هم است

/ افتادن  - ها براي رسیدن به هدفش ماند که در طول سال اي می مثل رودخانه
با توجه به جمیع جوانب آسانترین و نزدیکترین راه را  -رسیدن به دره 

  .کند راهش را هموار سازد یانتخاب کرده و ریز ریز سعی م
کند خصوصیات  ر میهاي بقاي زبان که آن را به هدفش نزدیکت یکی از راه

هایی که در تاریخ از بین  زبان وتا حدودي. زبان است  "یادگیري شوندگی"
شان  شوندگی اند، خصوصیات یادگیري  اند در واقع نتوانسته رفته و نابود شده

و به همین جهت یادگیرندگان خودشان را از  را در طول زمان تکامل ببخشند
مثل ماشینی که علیرغم توانایی باال، اگر . اند دست داده و از بین رفته

اش سخت و پیچیده باشد کم کم  از دور رقابت  شوندگی خصوصیات یادگیري
  .رود خارج شده و از بین می

مادرانه تماس قاعدتا اگر با زبان بصورت طبیعی و ": کند  اینکه کتاب مطرح می
، ناشی از همین نکته "شود برقرار شود، خودش خودبخود در شخص ایجاد می

چرا که اگر با زبان بعنوان موجودي طبیعی که خصوصیات . است
آن زبان . در خودش است، تماس حاصل شود ،اش شوندگی یادگیري

شود البته به  شرط آنکه مانعی بعنوان زبان  خود در شخص ایجاد می هخودب
  .اذب در کار نباشدک



 )1389(پیوست زبان از دید متون و فرضیه   228
 

 

شوندگی در زبان انگلیسی  براي مثال، یکی از خصوصیات مهم و کاراي یادگیري
این  ،.…,the, on, of, atحروفی مثل و مثال احتماال . حروف اضافه است

اما . تر یاد بگیرد تر و راحت کنند که زبان را سهل حروف به یادگیرنده، کمک می
ن کاذب که بصورت رسمی آموزش داده همین حروف اضافه در یادگیري زبا

هاي  ترین بخش ترین و خسته کننده سخت دردسرها و از یکی از ،شود می
نمادري باید بسیار زحمت بکشد تا بتواند جاي این  شخص. یادگیري آن است

این امر ناشی از یادگیري کاذب زبان است و . حروف را درست بکار گیرد
  .رانه تماس برقرار نشده استاینکه با زبان بصورت طبیعی و ماد

  
  قراردادي بودن زبان در متون

ترین نکات فرضیه متون،  در تقابل با یکی از اساسی ،طبیعی بودن زبان در فرضیه
اینکه متون زبان بالقوه و نازنده را مد . از نظر متون زبان قراردادي است. است

  .زبان استدهند، مقداري ناشی از همین قراردادي دانستن  نظر قرار می
اند،  در واقع لغات وضع شده. لغات قراردادي هستند در مقابل چیزها ،از نظر متون

متون شکافی عمیق و پرناشدنی میان لغات و چیزها، ایجاد . براي چیزها
در صورتیکه از نظر فرضیه لغات و چیزها از آن حیث که در  ).دارند( کنند می

  . شکافی بینشان نیستدوئیت و  ؛قلمروي شناخت هستند، یکسانند
ایم و از همین  وقتی لغات را قراردادي بدانیم، تحول و تغییر زبان را منتفی دانسته

با قراردادي . ایم شوندگی زبان را نیز حذف کرده رو خصوصیات یادگیري
ایم و اینکه خود لغات  دانستن لغات آنها را طفیلی و عارضی چیز دیگري دانسته

کند،  اي که زبان عمل می ه عمل آنها را در لحظه زند توان چیستند و چگونه می
  .تبیین کرد، جوابی وجود ندارد
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توان نتیجه گرفت نوع رابطه زبان و  نکته مهمی که از قراردادي بودن لغات، می
زبانگر است؛ در نظر متون، زبانگر همانند صاحبی است که هر گونه که 

  1.را تغییر دهد  تواند آنها یکند و م برد، فهم می لغات را بکار می خواست،
که هر گونه خواست،  با لغات بازي  نیستفرضیه مدعی است زبان دست زبانگر 

این ادعاي عجیب و جذاب ناشی از همان واقعی دانستن لغات و طبیعی . کند
کند، لغات، دنیاي مستقل و زندگی مخصوص  فرضیه ادعا می. بودن زبان است

تماس زبانگر با آنها، این خود لغات هستند که  به خودشان را دارند و در اثر
این . رسد کنند و در نتیجه زبانگر به فهم و حسی می در شخص زبانگر عمل می

. عمل لغات در دست زبانگر نیست، زبانگر آزادي عملی نسبت به لغات ندارد
توجه داشته . بهترین راه، براي روشن کردن این مطلب ارائه چند مثال است

  .در نظر بگیرید ،ها را در  لحظه زنده و زبان جاري ن مثالباشید، ای
شنوید، آن صوت  را می "یخچال"وقتی صوت لغتی همچون  : امتحان کنید

توان  تواند، معنی یخچال را براي شما نداشته باشد؟ یا توجه کنید که می می
لغت  ،یخچال براي شمالغت معنی لغت یخچال را بر صندلی منطبق کرد؟ یعنی 

. اگر لغات را قراردادي بدانیم این کار باید به راحتی انجام بپذیرد. دلی باشدصن
  . چون لغات قراردادي هستند، در دست زبانگر

حال تخیل . ، در نظر بگیریدشود را در آشپزخانه استفاده میکه معمولی چاقویی 
آیا . است فردي با این چاقو کشته شده ،به شما بگویند که دیروز : کنید

                                                        
اینکه متون بگویند قراردادي دانستن لغات از ناحیه زبانگر نیست، بلکه از ناحیه اجتماع و یا در - 1

بردن ار چرا که زبانگر االن نقشی در بک اهمیتی در مسائل مورد بحث کتاب ندارد،. تاریخ است
اي  تولد لغت، لغت قراردادي در تقابل  چه چیز بوده است، مسئاله لغات ندارد و اینکه در لحظه

زبان "، در کتاب طاخرجوع کنید به مثال مشخصاً  ،براي مطالعه بیشتر. است تاریخی و نازنده
  ."ها  فهم
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د را نداشته یکن چاقو، در اثر آن جمله پیدا میاز توانید فهم و حسی که  می
ها و لغات در دست  اگر فهم -رفتارتان با این چاقو به مانند قبل باشد –. باشید

هرگونه که خواستید، فهم آن  ،باید به راحتی  بتوانید ،فهمنده و زبانگر باشند
  .چاقو را داشته باشید

آیا تغییر . اید، آشکار شود شما به وي اعتماد داشته فرض کنید دروغ فردي که
توانید بعد از فاش  نظرتان راجع به آن فرد در دست شماست؟ یعنی آیا می

از نظر فرضیه، جواب . ؟نظرتان راجع به آن فرد تغییر نکند ،شدن دروغش
  . منفی است

زبانگر و ها در دست شخص  گیرد که لغات و فهم نتیجه می ،ها فرضیه از این مثال
 -هایش است  دست فهم به /در و بلکه شاید برعکس فهمنده –. فهمنده نیست

زبان از . دنرو همچنان که ماه و قوانینش در دست ما نیست و راه خود را می
رود و  این لحاظ که طبیعی است تفاوتی با ماه ندارد و آن هم راه خودش را می

توان ارائه نمود ولی  قوانین میالبته توصیفی از . نیست -زبانگر -در دست ما
  .جدا از عمل خود قوانین است ،باید توجه داشت این توصیف

کند، نکتۀ عجیبی  همانطور که گفتیم تفکیک زبان از زبانگر که فرضیه مطرح می
 ،خود نویسندة پیوست نیزو . است و درواقع قبول آن تبعات بسیاري دارد

و بسیار دور از باور عرفی  کندبول و قهنوز نتوانسته است این نکته را هضم 
  .داند می

زبان از دید متون و فرضیه( پایان پیوست(  
  



 

 

.معنی" معانی : پیوست"  

   
این مبحث، در . شود معانی معنی، از مهمترین مباحث کتاب و فرضیه محسوب می

درك . هاي دیگر نویسنده گسترش یافته و با بیان دیگري مطرح شده است  کتاب
تواند راهگشاي درك بسیاري از نکات فرضیه  ست این مساله، میو فهم در

  .باشد
تواند نشانگر تقابل عمیق فرضیه با متون  معانی معنی، همچنین مبحثی است که می

انباشته از مطالبی راجع به معنی و ... شناسی و  متون فلسفی، زبان. باشد
اله، مطلب در متون، هزاران صفحه درباره این مس. دنباش حواشی آن می

د، نباش ها که بسیار پیچیده، سخت و انتزاعی می نگاشته شده و اغلب این نوشته
  . دن، نوري بر این مساله بتاباناند هنوز نتوانستهو 

تواند درك  اي است که نمی ي متون به گونهها فرضیه معتقد است، عینک و فرض
دید فرضیه، دچار مطالب متون، از . درستی از مساله معنی داشته باشداولیه و 

در کتاب و این پیوست سعی شده، . فراوانی است يها ها و سردرگمی خلط
هاي متون در این باب روشن  صورتبندي از مساله معنی ارائه شود و خلط

تر  شود، مقصود فرضیه از معنی، واضح همچنین از این رهگذر تالش می. گردد
  . بیان شود

شود، در  الزم است که تمام نکاتی که مطرح می در همین ابتدا تذکر دوباره این نکته
اي را بررسی  فرضیه، آن لحظه. مورد زبان زنده، جاري و در حال عمل است

کتاب و فرضیه به هیچ وجه با اینکه . شود کند که تماس با زبان برقرار می می
اش چگونه بوده است، کاري ندارد و احتماال هرچه  در گذشته ،زبان و لغت

  .)تواند باشد می( ن باب بگویند، مورد قبول فرضیه هم استمتون در ای
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در اینجا شماي کلی از این پیوست را مطرح کرده و سپس سعی خواهیم کرد، 
در آخر هم نسبت آنچه که در . ها بیان کنیم منظورمان را از هر یک از تفکیک

  .کنیم را با زبان کاذب نشان خواهیم داد اینجا مطرح می
  : توان در دو دسته اصلی جاي داد عنی را میبحث در باب م

  
  : معانی معنینمودار 

  

  
  
صورتبندي و تفکیکی که در اینجا ذکر کردیم، از آن فرضیه است و متون به دلیل   

قبول چنین . هایی را داشته باشند توانند چنین تفکیک نمی ،شان نوع عینک
 باشد شان می ون، خالی کردن زیر پاي فرضیهبندي از سوي مت تقسیم

 .)درجهات متنوع(

 

 معنی اصلی -الف 

 لی معنی تبدی  -ب 

  
  تداعی    

  
 مابازا    

 معنی بحثی اصلی -الف

 معنی بحثی تبدیلی -ب

 تداعی بحثی  

 ء بحثیمابازا   

  معنی ترادفی  – 2
 ) معنی بحثی(

 عملکرد لغت – 1
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را باهم خلط کرده و مشخص نیست، در باب بحث از معنی، به  2و  1متون قسمت 
کنیم، مقصودمان را از این  در ادامه سعی می. کدام سو نظر دارند

  .ها، نشان دهیم بندي تقسیم
دهند،  را مورد بررسی قرار می که مساله معناي معنی از دید فرضیه، متون هنگامی

  :دهند انجام می را نیز، زیر يخلطها ، 2و  1بین  اصلی عالوه بر سردرگمی
  . کنند خلط می) معنی تبدیلی(ب 1را با ) معنی اصلی(الف  1: اوال

  .کنند خلط می) معنی بحثی اصلی(الف  2را با ) معنی اصلی(الف 1 :دوما
  .کنند خلط می) معنی بحثی تبدیلی(ب 2را با ) نی اصلیمع(الف 1: سوما

  .کنند خلط می) معنی بحثی اصلی(الف 2را با ) معنی تبدیلی(ب 1 :چهارما
  .کنند خلط می) معنی بحثی تبدیلی(ب 2را با ) معنی تبدیلی(ب 1: پنجما

  1.کنند خلط می) معنی بحثی تبدیلی(ب 2را با ) معنی بحثی اصلی(الف 2: ششما
  

  معنی اصلی
از این . معنی داشتن از خواص لغت است ؛معنی دارند ،لغات بدیهتا ،از دید فرضیه

ایم  حیث وقتی معنی را جزو خواص لغت بدانیم، در واقع این نکته را بیان نموده
وقتی لغتی حاضر باشد، معنی هم با آن حاضر . معنی جزو خود لغت است : که

ومثال توجه کنید (. اش وجود ندارد دوئیت و تفکیکی بین خود لغت و معنی. است

                                                        
اند، اینکه براي هر یک از  چیزهاي کامال متفاوتی ، نکته واضح از دید کتاب این است که این معانی 1

 از نظر کتاب. اند شود، ناشی از خلطی است که متون انجام داده   آنها، لفظ معنی استفاده می
متون از یک لفظ معنی براي هر . متفاوتی داشته باشیم اصطالحبایست براي هر یک از این معانی،  می

در . ه مطلب، همین گونه عمل کرده استکنند، کتاب به ناچار براي ارائ کدام از آنها، استفاده می
  .کردیم تر بود براي هر یک، لغت متفاوتی، استفاده می صورتیکه مناسب
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عدم دوئیت سخت افزار و نرم افزار و یا عدم دوئیت فرم و محتوا در کتاب : به 
  )ها زبان فهم

معنی . سوي دیگر این قضیه، این نکته است که معنی هم خارج از لغت وجود ندارد
توان  درون لغت است و اگر معناي لغت را خارج از آن فرض کنیم، دیگر نمی

  .ن گذاشتاسم معنی را بر آ
همانطور . حال باید روشن کنیم این ادعاي فرضیه، بر روي چه چیزي استوار است

فرضیه، حوزه شناخت این که در مقدمه و پیوست قبلی ذکر کردیم، زمین بازي 
لغات هم براي ما فهم وحسی . است 1هرچیزي براي ما فهم و حسی. است
اگر لغتی در . حسی باشنداصال لغات، زمانی نام لغت دارند که فهم و . دارند

  . توان از آن انتظار لغت بودن داشت شناخت نباشد، بدیهی است که نمی
در فرضیه به آن حسی که ناشی از روبرو شدن با یک لغت است، معنی اصلی آن 

حسی است که آن لغت در ما بوجود  ،معنی اصلی یک لغت. شود لغت گفته می
امل یا ناقص و غلط باشد، ربطی به اینکه این حس، چقدر درست و ک. آورد می

 ،در درجه اولاصال توانایی صحبت از درستی و غلطی، . معنی اصلی ندارد
نشانه داشتن حس و فهمی از آن چیز است و فرضیه به همان حس و فهم، 

  . گوید معناي اصلی لغت می
  :توان اینگونه هم توضیح داد این نکته را به بیان دیگر می

در اثر تماس با . رسیم کنیم، به فهمی از آنها می س برقرار میوقتی با لغات، تما
مهم  ،شود نوع اتفاق و کاري که انجام می –افتد  می اتفاق آنها، عملی درون ما

در واقع در . شود حس و فهمی براي ما ایجاد می ،در اثر این اتفاق. - نیست

                                                        
در پیوست قبل سعی شده است این نکته .از نظر فرضیه فهم و حس دو نام براي یک چیز هستند -1

کسان براي مطالعه بیشتر در باب اینکه چرا فرضیه فهم و حس را ی. توضیح مختصري یابد
 ها، زبان چیزها   زبان فهمچیست؟ به کتاب ) و نه مثال حواس(گیرد، یا منظورش از حس  می

  .مراجعه نمایید
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عملکرد  ؛شود میشان   از آنها در فهمنده اینجا عملکرد لغات، باعث ایجاد حسی
  .نامیم لغت، وقتی برانگیزاننده حسی در ما باشد، معنی اصلی لغت، می

هستید، و یا به همین  یک سخنرانیهاي  فرض کنید در حال گوش دادن به صحبت
جمالتی که خواندید، توجه کنید؛ در اثر تماس با لغات، لغات براي شما بدیهتا 

توان معنی را از  چنان است که نمیمعناي لغات در این حالت . معنایی دارند
معنایی که در اثر تماس با لغات در . شکل ظاهري و یا صوت لغات، جدا کنید

اینکه . شود، از نظر فرضیه ناشی از عملکرد خود لغات هستند شما ایجاد می
شود که  تر می معناي لغات ناشی از عملکرد خود لغات است، هنگامی روشن

توانند معنایی که دارند، براي شما  لغات، عمال نمی توجه کنید، در این حالت،
معنایی را که دارند،  دنتوان نمی ،خوانید یعنی لغاتی را که می. نداشته باشند
شان چیزي که  خوانید، معنی سعی کنید، همین لغاتی که می. نداشته باشند
ی و این، ناش ، هستنداز نظر فرضیه، معناي لغات، همانی است که. هست، نباشد

  .شود خود لغت گفته می معنی اصلیاز عملکرد خود لغات است، که به آن 
  

   معنی تبدیلی
شود، حس و فهم  ، حسی که از عملکرد لغات ناشی میاندکیدر لحظات فهمی 

 غیر ارادي و ناآگاهانهآن لغت، به صورت  مستقیم آن لغت نیست، بلکه حس
صورت غیر ارادي از  به. شود به حس و فهم چیز یا لغت دیگري تبدیل می

 تبدیلی لغتمعنی  ،اینگونه عمل کردن لغت را. رسیم دیگر می حسی به حس
  .نامیم می

 مابازاهمانطور که در نمودار پیدا است، معنی تبدیلی خود به دو نوع تداعی و 
زمانی است که در اثر تماس با لغت، به صورت غیر  مابازا. شود تقسیم می

مثال اگر در هنگام شنیدن لغت . شیء آن لغت برسیمارادي به تصویر و یا خود 
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گوییم لغت در  عملکرد  صندلی به تصویر و یا خود شئ صندلی برسیم، می
  . قرار داردش ا ئیبازاام

شناخت باز شود، یعنی اگر تماس با  دنیاياز نظر فرضیه هر لغتی، اگر پایش به 
ا براي ما معنی لغتی برقرار شود، در اثر کارکرد خودش، آن لغت، بدیهت

، از لغتی به خود شئ و یا تصویر آن لغت يحال اگر در موارد. اي دارد اصلی
برسیم، چون لغت، شئ و تصویرش، سه چیز متفاوتند و بر اثر همین تفاوت، 

خود لغت در این حالت به  –معنی اصلی  –پس سه فهم و حس متفاوتند، حس 
از شئ و یا تصویرش است،  حس دیگري که ناشی فهم و  صورت ناآگاهانه به

  .لغت نام داردی مابازایرسد و این حالت، عملکرد  می
را، معنی لغت محسوب  مابازاها، هنگام بحث از معنی لغت، همین  برخی از متونی

از نظر فرضیه، دوئیت و ولی همانطور که در اوایل این مبحث گفتیم، . کنند می
ازا  حال اگر معنی، همان، مابه. تفکیکی بین معنی لغت و خود لغت وجود ندارد

ازا چیزي است خارج از لغت، پس در این حالت، معنی به خارج  باشد، چون مابه
معنی  بی اولین نتیجه چنین نظري این است که خود لغت،. شود از لغت منتقل می

اش را از هم  توان لغت و معنی وقتی معنی خارج از لغت باشد، بدیهتا می. است
لغتی داریم، که در اثر تماس . لغتی، تهی شده از معنا وجود دارد جدا کرد، یعنی

با آن، هیچ فهم، حس و معنایی از آن نداریم، چنین چیزي از نظر فرضیه، محال 
  . و ناشدنی است

هاي  در کتاب استدالل. زا نیستامعنی اصلی لغت، ماباز منظر فرضیه، بدیهتا، 
  .رائه شده استاز چرایی چنین ادعایی، ا اي سادهروشن و 

شود که  تداعی، به حالتی گفته می. باشد یکی دیگر از اقسام معنی تبدیلی، تداعی می
در اثر تماس با لغتی مثل صندلی، به صورت غیر ارادي به تصاویر و یا 

. برسیم... چیزهاي دیگر مثل صندلی مدرسه، کتابخانه، فیلم خاصی، شعري و 
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د، به صورت غیر ارادي و ناآگاهانه به در تداعی هم از حسی که خود لغت دار
   1.رسیم حس چیزهاي دیگري که بسته به موقعیت فهمنده، دارد، می

در تداعی هم، رسیدن از حسی به حس دیگر اهمیت دارد و بر همین اساس، دو 
اما چون در برخی از متون، . دنبراي کتاب تفاوتی ندار ،حالت تداعی و مابازا

دانند، کتاب و این پیوست، مطالب خود را در  می معنی لغت را همان مابازا
  .اند نموده ی، مطرحئزااماببررسی معنی تبدیلی، از طریق عملکرد 

  
   معنی ترادفی یا بحثی

در واقع گذاشتن اسم . از آنچه که تا به حال گفتیم است بحثی بسیار متفاوتمعنی 
ها  ي از متونیبسیار. اي و براي انتقال مطلب است معنی بر روي آن، مسامحه

  . در هنگام صحبت از معنی، همین معنی ترادفی را مد نظر قرار دارند
. با معنی اصلی و معنی تبدیلی تقابل دارد ،معنی ترادفی از یک جنبه حیاتی

همانطور که گفته شد معنی اصلی و تبدیلی هر دو عملکرد و کارکردي است که 
افتد و درواقع  گاهانه اتفاق میاین کارکرد بصورت غیر ارادي و ناآ. لغت دارد

  .از آنِ خود لغت است. 2نیست -ما - دست، زبانگر
کارکرد و عملکردي از لغت نیست، بلکه معنی سوادي و  بحثی/ معنی ترادفی

یعنی هرکس با توجه به دانش و معلومات خود، با فکر و  ؛معلوماتی است
  .تواند برسد و یا نرسد استدالل به معنی ترادفی لغتی می

  

                                                        
دارند، آنها  زاامابولی چون متون تاکید بسیار بر . شود از جهتی جزو تداعی محسوب می مابازا هم  1

  .ایم   را از یکدیگر جدا فرض نموده
  .ایم توضیح کوتاهی داده ،را زبانگرتفکیک زبان از د متون و فرضیه، زبان از دیدر پیوست قبلی،   2
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  :معنی بحثی اصلی
حال اگر در بحث و . اي دارد همانطور که گفتیم ازدید فرضیه، هرلغتی، معناي اصلی

را به عنوان معنی آن ذکر  "منزل"، لغت "خانه"صحبتی، در برابر لغتی مثل 
ها خود  هر دو این لغت. کنیم، خانه و منزل، فقط معناي ترادفی همدیگر هستند

اوتی دارند که در بحث و موقعیتی با توجه به معنی اصلی و حس و فهم متف
امتحان کنید و . ایم سوادمان، این دو لغت را مترادف یکدیگر در نظر گرفته

از دید . ببینید، آیا حسی که از شنیدن لغت خانه و منزل دارید، یکسان است
فرضیه بدیهتا ما با دوحس متفاوت روبروییم، که همین تفاوت، نشان دهنده 

  . دو لغت استاین معنی اصلی براي داشتن دو 
گوییم، معنی و لغت یک چیزند و از هم تفکیک ناپذیر، پس همینکه با  وقتی می

هر چقدر هم . دولغت روبروییم، طبیعتا با دومعنی اصلی متفاوت هم روبروییم
توان  شبیه هم باشند، بازهم می ،که این دوحس و معنی اصلی دو لغت مذکور

سخن گفت و در اثر بودن همین تفاوت است که فرضیه  از تفاوت حسی آن دو
  . تواند، نکاتش را بازگو نماید می

حتی اینکه بگوییم معنی لغت به مبحث معنی نظري بیندازیم،  زاویهاگر از این 
و نه (بازهم با معنی ترادفی و بحثی روبروییم : صندلی، لغت صندلی است 

د که مترادف است با لغت ؛ لغت صندلی اولی، حسی دار)معنی اصلی هدف
   ).اش ذکر شده که عینا بعنوان معنی( صندلی دوم 

معنی اصلی لغت، حس و فهمی  ،از نظر فرضیه توانیم بگوییم که اینطور هم می
افتد، حال بیان آن حس و فهم، دیگر آن  است که در یک لحظه فهمی اتفاق می

و لحظه فهمی داشتن د. لحظه فهمی سابق نیست و لحظه فهمی جدیدي است
از آن حیث که  ،هر لحظه فهمی. متفاوت، یعنی داشتن دو فهم و حس متفاوت

فهم و حس هر لحظه فهمی، . ، تکرار ناپذیر و یکتا استبیش نیستاي  لحظه
. اي هم بودن جزو خود آن لحظه است، فهم و حسی بودن، یعنی در لحظه فهمی
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اشیم، پس در دو لحظه حال اگر در دو لحظه فهمی متفاوت، یک فهم و حس ب
  . نیستیم و یک لحظه فهمی هستیم

خود آن حس نیست و  ي دیگر در لحظه فهمی ، –معنی اصلی  –بیان یک حس 
و چون ما با دولحظه فهمی سروکار داریم، پس دو . لحظه فهمی دیگري است

که این دو فقط مترادف یکدیگر  هستیماي هم  حس، فهم و معنی اصلی
بودن در تک شخص و تک مقطع فهمی / معنی اصلی، حس .توانند باشند می

  .است
  

  معنی بحثی تبدیلی
اگر در بحثی و یا بسته به موقعیتی معنی یک لغت را خود شئ و یا تصویرش 

تفاوت . گوییم بدانیم، آنگاه، به این گونه معنی کردن، معنی بحثی تبدیلی می
نی تبدیلی، عملکرد خود معنی بحثی تبدیلی با معنی تبدیلی، در این است که، مع

به حس  غیر اراديلغت است، یعنی از حس و معناي اصلی یک لغت به صورت 
اما در معنی بحثی تبدیلی، دیگر . رسیم و معنی اصلی لغت یا چیز دیگري می

صحبتی از عملکرد خود لغت نیست، بلکه مثال اگر به کودکی که معنی لغت دریا 
دریا را نشان دهیم، این شئ و تصویرش،  داند، خود دریا و یا تصویر را نمی

  .  قرار گرفته است ،معلوماتمان، معنی لغت دریابه آگاهانه و با توجه 
 ،بلکه خود لغت ،رسیم در معنی بحثی تبدیلی، دیگر از حسی به حس دیگر نمی

در بحثی و یا  فهم، /حس حسی براي ما دارد، متفاوت از حس تصویرش، و آن
  .شوند جاي یکدیگر نشانده می موقعیتی، آگاهانه به

  

  معانی معنی و لغت کاذب
هیچ یک از معانی  ،همچنان که در کتاب ذکر شده، فرضیه معتقد است، لغت کاذب

به  ،لغت کاذب همان لغت نبودنِ ،استدالل اصلی در این باب. ذکر شده را ندارد
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با حال نسبت لغت کاذب  .د، استدلیل درپوشی است که بر روي آن وجود دار
  .کنیم هر یک از معانی گفته شده را بررسی می

  
  لغت کاذب و معنی اصلی

. خود لغت است)در ما بودن (معنی اصلی، فهم و حسی است که ناشی از عملکرد 
همچنین معنی اصلی هر لغتی بر روي خودش است و جدایی ناپذیر از آن لغت 

ت داریم، اما از دید در تماس با لغت کاذب، حتما فهم و حسی از آن لغ. باشد  می
نیست، بلکه  E، براي خود لغت -معنی اصلی  –این فرضیه، این فهم و حس 

  . باشد می – P –ناشی از معادل مادري درونی لغت 
P ِلغت کاذب  درون– EP -   ادامه زیست زبانی را براي لغتE ناممکن کرده و ،

از این . Eنه از داریم و  Pهر گونه معنی و حسی که از لغت کاذب داریم، از 
رو ذکر  شود و از همین حیث، لغت کاذب، فاقد خواص لغت بودن محسوب می

  .معنی اصلی براي آن، بیهوده است
  

  لغت کاذب و معنی تبدیلی
Eگاه با  یک نمادري هیچ. شود مرده متولد می ،لغت کاذبموقعیت ، درE  تماس

وقتی لغتی عملکرد . رد، عملکرد و کارکردي نداEاز این لحاظ، . کند برقرار نمی
تواند باعث ایجاد حس و فهمی درون ما شود و معنی  نداشته باشد، نمی

چرا . باشد از سوي دیگر لغت کاذب، فاقد معنی تبدیلی، هم می. اي ندارد اصلی
توان از آن انتظار  که وقتی لغت، مرده است و عملکردي ندارد، پس دیگر نمی

  .حس دیگر باشد، را داشت عملکرد تبدیلی که رسیدن از حسی به
پس اگر لغت . کنیم ، تماس برقرار میPدر لغت کاذب در همان اولین لحظه تماس، با 

 EP درونِ Pکاذب، ما را به حس و فهم دیگري تداعی کند، ناشی از عملکرد 
  .Eدرون لغت کاذب برقرار شده و نه با خود  Pاست، چراکه تماس ما با 
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  )بحثی ( لغت کاذب و معنی ترادفی 

در معنی ترادفی، گفتیم با دولغت  .باشد لغت کاذب، حتی فاقد معنی ترادفی هم می
زبانی خودشان را  روبروییم، هر دو آنها براي خود زندگی مستقل و زیست

ما بر اساس سواد و معلوماتمان، این دولغت که هر دو معنی اصلی . دارند
  .یمگیر اي دارند، را مترادف هم در نظر می جداگانه

هر مترادفی هم . فاقد زیست زبانی و عملکرد لغتی است ،لغت کاذب از نظر فرضیه
، بلکه مترادف E، در حقیقت آن لغت، نه مترادف لغت شود براي لغت کاذب ذکر

  .باشد می – P –لغات معادل مادري درون لغات کاذب 
کتاب، و  Bookدر حالت طبیعی و اگر زبان دوم مادري داشته باشیم، مثال لغت 

براي  Bookبراي یک نمادري وقتی لغت . شوند مترادف همدیگر محسوب می
 "کتاب "اش یعنی  ، از آن معادل مادريBookهاي  او کاذب است و همه داشته

اي وجود ندارد تا بتوان براي آن،  Bookدیگر  قبل از هرچیز، باشد، پس می
  . مترادفی ذکر کرد

 معانی معنی(پایان پیوست(  
 
 
 



 

 

 
 

  



 

 

.ها فهم جمع و ضرب : پیوست  
  

. در این پیوست یکی از بکرترین نکات فرضیه را مورد بررسی قرار خواهیم داد
دو اصطالح تخصصی که در اینجا قصد روشن  -مبحث ضرب و جمع

 پررنگ یبه صورت بیرون آمده و ،فرضیه خودمنحصراً از  -کردنشان را داریم
یاري از قسمتهاي اصلی فرضیه بس. امضاي فرضیه را به روي خود دارند

، هم نیز "ها ضرب فهم"کتاب . ین مبحث جاي گرفته استدر ا "پیدا و پنهان"
  .بطور اختصاصی سعی در ارائه همین مبحث ضرب و جمع دارد

فرضیه در : ذکر شد -زبان از دید متون و فرضیه -همانطور که در پیوست اول
 ؛پذیر نیست ن زمین، امکانکند و بیرون رفتن از ای زمین شناخت بازي می

. هایی که هستیم، نیست ها و حس شناخت هم چیزي جز همین فهم. نشدنی است
. همتاست هر فهمی هم منحصر بفرد و بی.  ما هر لحظه یک فهم و حس هستیم

هر دو فهم هر چقدر هم شبیه به هم باشند باز . هیچ دو فهمی عین هم نیستند
، درجه و شدت و ضعف تفاوت مهم نیستینجا  در ا. هم تفاوتهایی با هم دارند

  1.وجود نفس تفاوت است ،مهم
هاي جدیدي است که خلق  ها با یکدیگر و وجود فهم رابطه فهم ،نکته مهم در اینجا

ها که از  فهم. مان است هاي قبلی هاي جدید حتماً مرتبط با فهم فهم. دنشو می
هر فهم . آیند ه بوجود نمیو بدون پیش زمین )به یکباره/ دفعتا( خالء، یکهو

از دید فرضیه . اش ایستاده است هاي قبلی جدیدي حتما بر روي شانۀ فهم
  .پذیرد بر طبق قوانینی انجام می ،اش هاي قبلی هاي جدید با فهم فهم  رابطه

                                                        
  . "ها   زبان فهم "براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتاب -1
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عمل به نوعی قوانین  ،دو اصطالح ضرب و جمع. در حقیقت، شناخت، قوانینی دارد
توان تبیین  با همین دو اصطالح می ،شناختی راجهان و کل . شناخت هستند

  1.نمود
هایی است که ممکن است وجود داشته  در اینجا منظورمان از شناخت تمام فهم 

گیرند و بها بیان شوند و در حوزة لغات زبانی قرار  اعم از اینکه این فهم. دنباش
ناخت داشته وقتی پاي در ش. هایی باشند که در قالب بیان نگنجند یا اینکه فهم

و دوماً ضرب و جمع   .شناخت و فهم هستند ،اوالً هم لغات و هم چیزها ،باشیم
یم، در مورد هر دوي آنها عنوان قوانین عمل شناخت یاد کرد که از آنها تحت

  .ساري و جاري است
  

   ها ضرب و جمع فهم
 لهااینکه این مبحث مس اول. نوشتن و انتقال مسئله ضرب و جمع مشکالتی را دارد

و . جدیدي است و نوشتن در باب مطلبی جدید، سخت و انتقال آن مشکل است
انتقال مطلبی با این زمینه،  2.فرضیه ادعاي حسی و تجربی بودن دارد ،دوم

قرار دارد،  -متون  –که در تقابل با مباحث جاافتاده و رایج  بخصوص وقتی
هی و همدلی با اید مقداري همرابسیار سخت و مشکل است و خود خواننده ب

نوع طرح مبحث هم عمدتاً بر روي مثال و تجربۀ آنی و . داشته باشد کتاب
  .باشد شهودي متمرکز می

                                                        
  .دارد راگرافسعی در روشن کردن همین پا "ها   فهم ضرب "کتاب یتکل - ١
. حس درونی است منظور. شود نیست در متون مطرح میاي که    منظور از تجربی بودن، تجربه -2

 ."ها زبان فهم "رجوع کنید به کتاب
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. کنیم گیري می پی ،هایی ساده را بر روي مثال اینجا براي ساده نمودن، مباحثدر 
ي نیز دیگر شود قابــل تعمیم بر هر مساله هر چند نکاتی که گفــته می

  .باشد می
ترین واحدهاي زبانی که عبارت باشند از تک لغات و عبارتهاي دوتایی را در  ساده

منظور از تک لغت هر تک لغت ممکنی و عبارتهاي دوتــایی،  . نظر بگیرید
  .باشد اند، می عبارتهایی که از این تک لــغات تشکیل شده

نشان ) آبع( ABو عبارتهاي دوتایی را با  )بعB( و یا ) آ(Aاین تک لغات را با  
در واقع ) بعB( و یا ) آ(Aدر ادامه نشان داده خواهد شد که منظور از. دهیم می

تواند فهم یک لغت، یک جمله،  حال این فهم می. اش است یک فهم در لحظۀ فهمی
. یک شهر و یا هر فهم ممکن دیگري باشد ، یک پاراگراف، یک کتاب، یک خیابان

آمده بوجود  Bو  Aزدواج دو فهم فهمی است که از ا) آبع( ABو منظور از 
فهم سوم و واحدي  -هر فرایندي -طی فرایندي Bو  Aدرواقع دو فهم . است
  .اند را تشکیل داده)  آبع( ABبنام 

. ترین واحدهاي زبانی هستند بازگردیم به تک لغات و عبارتهاي دوتایی که ساده
از شما بپرسد،  گرد که تا به حال باران ندیده است کودکی بیابان ،فرض کنید

 - .ریزد باران یعنی چی؟ و شما جواب بدهید  باران یعنی آبی که از آسمان می
تقریباً هم معنی و مترادف "آب آسمانی "در این موقعیت باران و  -آب آسمانی

  . شوند هم می
هر کدام فهمی دارند، متفاوت از  "آب آسمانی" توجه داشته باشید باران و   -

حسی که بعد از شنیدن باران و آب آسمانی دارید یکسان  ببینید آیا. دیگري
دهد متفاوت  حسی که به ما دست می ،از دید فرضیه بعد از شنیدن باران است؟
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تفاوت این . دهد به ما دست می ،اســت از حسی که بعد از شنیـدن آب آسمانی
  .همان تفاوت فهم این دو است ،دو حس

آسمانی، چیست؟ این تفاوت را اینگونه تفاوت حسی و فهمی باران و آب  ،حال
حس . شود توصیف کرد که فهم باران براي ما آشناتر است تا آب آسمانی می

فهم . تر است خوان هم ،مان هاي فهمی قبلی  و فهمی که از باران داریم با داشته
براي فهم آب . تر از فهم باران است تر و گنگ تر، مبهم آب آسمانی شاعرانه

  . بیشتري داریم تا باران 1به خالقیتآسمانی نیاز 

                                                        
دو  شود، ذکر براي جلوگیري از سوء برداشت از واژه خالقیت که تا آخر پیوست بکار برده می -1

  :نکته الزم است
. دو لغت آب و آسمان فهمی جدا از هم دارند -اوال، همین مثال باران و آب آسمانی را در نظر بگیرید

خوانی و موضوعیت مشترك   وقعیت خاص موجب شده است این دو لغت که همدر این مثال و م
رودخانه را در نظر /ستاره   و آب/ مثالً هم خوانی آسمان.( کمی با هم دارند، کنار هم بنشینند

. آسمان و ستاره و همچنین آب و رودخانه، موضوعیت مشترك زیادي با هم دارند. بگیرید
براي فهم سومی که ناشی از  -.)تر است تا آب و آسمان مقبول همچنین بودن آنها در کنار هم

به نسبتی که کار ذهنی انجام شده بیشتر . این دو لغت است، در ذهن باید کاري انجام شود
هر چند در فهم لغت باران هم در ذهن . گوییم خالقیت بیشتري به کار رفته است   باشد، می

در اینجا به نکتۀ دوم . ناچیز در فهم باران هم است شود و پس خالقیتی هر چند کاري انجام می
  .شویم   منتقل می

خالقیتی به کار رفته است از جنس  ، یعنی براي فهم باران یا آب آسمانی. دوما، خالقیت نسبی است
هر چند خالقیت انیشتین بسیار . همان خالقیتی که انیشتین در کشف نظریه نسبیت بکار برد

خالقیتی که در فهم آب آسمانی و آن نیز بیشتر از خالقیتی است که در فهم  تر از   عمیقترو  مهم
. ولی از این جهت که جنس همۀ آنها خالقیت است تفاوتی بینشان وجود ندارد. باران داریم

موجودي است  انسان/جهان". یق بودن خالقیت استتفاوت در شدت و ضعف و درجه عم
 .بان چیزهاها، ز   ، نقل از کتاب زبان فهم"خالق
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توصیف آنچه که تا اینجا گفته شد با دو اصطالح ضرب و جمع چنین است؛ فهم 
تر و فهم آب آسمانی در حالت  باران نسبت به آب آسمانی در حالت جمع

در واقع ضرب و جمع اوالً نسبی است و ثانیاً . تر از فهم باران قرار دارد ضرب
  .ر هستنددر تقابل با یکدیگ

به . یعنی همین توصیف تفاوت حس و فهمی که در باال مطرح شد ضرب و جمع  
هاي  ها و داشته تر با فهم خوان آشنا و هم ، تر واضح ، تر نسبتی که فهمی، روشن

به نسبتی که در   : و برعکس ؛تر است گوییم جمع باشد، می... تر و قبلی، ناخالق
از  ،تر تر و هنري تر، شاعرانه گنگ ، تر مبهم ، تر فهم و حسی، خالق ،تقابل با آن

تر  گوییم در حالت ضرب می ،برخوردار باشد. ..وضوح و روشنی کمتر و 
  .قراردارد

  
  : مثال زیر را در نظر بگیرید

  1دسو/    دستم           /   دست ِ من         /    من         - دست   
   BA                 B A                B    A             B        A 

        4                     3                     2                       1  
همانطور که در مثال قبل هم مطرح . قبل از ادامۀ مطلب ذکر چند نکته الزم است

هم معنی و  4تا  1 ،اول اینکه، دستکردیم، در این مثال و همۀ مثالهایی از این 
فهم هر یک  بر روي خودش است یعنی ما براي فهم  ،دوم اینکه مترادفند و

هم براي  "من - دست"بلکه  کنیم، نمی "دست ِ من"آنرا تبدیل به  "من -دست"
سوما چون مسائل . "دست ِ من"ما فهم و حسی دارد متفاوت از فهم و حس 

                                                        
مثل  ،اش است و آن را از قبل ا عبارتهاي قبلیبکنیم هم معنا    دسو لغتی جعلی است که فرض می 1

  .مشناسی هر تک لغت دیگري می
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را به  مثالهایش که، اي ندارد پس چاره ،فرضیه به صورت نسبی مطرح است
کنید مثال مناسب  اي مطرح کند و اگر به هر دلیلی فکر می صورت مقایسه

توانید مثالهایی مشابه و متناسب با خودتان  موقعیت شما نیست، خودتان می
  .انتخاب کرده و نکات فرضیه را بر رویش آزمایش کنید

 ABفهم . ستمان ا هاي قبلی تر با فهم خوان آشناتر و هم 4به  1در این مثال فهم از 
  ABدر ذهن خالقیت کمتري براي رسیدن به فهم . تر و سریعتر است راحت

نسبت از ضرب  کند و به جمع افزایش پیدا می 4به  1از . باید صورت بپذیرد
  .کند افزایش پیدا می 4به  1روشنی و وضوح فهم از . شود کاسته می

پیوست  چرا که طبقتوان نشان داد  ضرب و جمع فهمی را در حوزة چیزها هم می
رسند و از آن  ، چیزها و لغات هر دو به فهم میزبان از دید متون و فرضیه

از همین رو چون ضرب و جمع در حوزة . حیث که فهمند، تفاوتی با هم ندارند
  .کند پس در مورد لغات و چیزها، یکسان صدق می ،فهم است

حال این . تخیل کنیدت را که در یک کتابخانه واقع اس ،کنارش  مثالً میز و صندلی
باالي میز  ،صندلی در عوض کنار میز بودنحالتی که  : حالت را مقایسه کنید با

در حالتی که صندلی باالي میز است نسبت به وقتی که در کنار . گذاشته شود
  .گوییم ضرب بیشتر و جمع فهمی کمتر است میز است می

ت از زمانی که صندلی روي میز صندلی در کنار میز براي ما آشناتر اس ،بعبارتی
. ایم که صندلی را در کنار میز ببینیم و نه روي میز اینگونه عادت کرده. است

ممکن است اصال صندلی را نبینیم و صندلی جلب  ،وقتی صندلی کنار میز است
کند، ولی وقتی همان صندلی باالي میز قرار دارد، آن وقت صندلی  توجه نمی

تر شده  گوییم صندلی زنده در این حالت می. کند ب میمان را به خود جل توجه
شود و در اثر همین براي وحدت  است و تفاوت صندلی و میز بیشتر آشکار می
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را باید خالقیت  بیشتري خرج کنیم، چ -یکجا داشتن فهم میز و صندلی  –فهمی 
مان از میز و صندلی در یک  پیش داشته هاي که متناسب با عادات و فهم

  . نه نیستکتابخا
مواجه شویم  که  تخیل کنید در هنگام قدم زدن در شهر با آپارتمانی: مثالی دیگر 

در . سازة آن آپارتمان بصورت دایره طراحی شده است. اي شکل است دایره
شود از بقیۀ  تر می یعنی متفاوت ،شود تر می اینجا این ساختمان  براي ما  زنده

اثري که فهم . دربارة شکل آپارتمان داشتیمهایی که از قبل  ها و فهم ساختمان
شود، فهم گنگ و  این ساختمان در آپارتمانهاي مجاورش دارد باعث می

در این حالت در اثر وجود آن . ناآشناتري از بافت منطقه داشته باشیم
اش را  اي شکل نسبت به زمانی که آپارتمان حالت معمولی آپارتمان دایره

  .شود بیشتر می ،ربکمتر و ض ،داشت، جمع فهمی
  

   فهم شبحی یا بی زبان
یکی از مباحثی که رابطه تنگاتنگی با مسئله ضرب و جمع دارد، مبحث فهم شبحی 

  .آید ضـرب فهمی بیرون می مبحثفهم شبحی از . یا بی زبــان است 
مطرح کردیم بسیاري از "زبان از دید متون و فرضیه "همانطور که در پیوست 

 فهمی وجود دارد ولی بیانش. گنجد در قالب بیان نمی ،هستیمهایی که  فهم
یک تنهایی را چگونه . ، فهمی بی زبان استآن فهم. پذیر نیست براحتی امکان

 .......توان بیان کرد؟  توان نوشت؟  طعم تلخ یک قهوه را چگونه می می
  ."ها ضرب فهم"کتابِ

ثار هنري خود را بوضوح در آ ،نامیم ها که فهم شبحی یا بی زبان می اینگونه فهم
زیبایی یک تابلوي نقاشی یا موسیقی  دلنشین را چگونه . کنند نمایان می
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توان بیان کرد؟ فهمی که از آنها داریم، فهمی بی زبان است که در قالب  می
. نشیند درواقع رداي زبان به راحتی به دوش فهم شبحی نمی. گنجد کلمات نمی

  .را در قالب مثالهایی توضیح دهیمکنیم فهم شبحی  در ادامه سعی می
  : مثال سادة زیر را در نظر بگیرید

  .خریدم  "پنج -کتاب"من  دیروز    -1
  1 .خریدم  "پنج کتاب "من  دیروز   -2

. رسیم اضحی در آخر جمله میوبه فهم روشن و . شود براحتی خوانده می 1جمله 
مله عباراتی واضح شود و در آخر ج فهم عبارت پنج کتاب در کل جمله گم می

  .در دست داریم که در ذهنمان نقش بسته است
در آخر جمله، عبارت . است 1تر از فهم جملۀ  تر و ناروشن ، مبهم2اما فهم جمله 

مکثی انجام  "کتاب پنج "بر روي عبارت. ماند روشنی در دستمان باقی نمی
. ود نداردوج 2وجود دارد در  1درواقع پیوستگی فهمی که در جمله . دهیم می

شود و از همین رو دو لغت کتاب و پنج  اي می دچار لکنت فهمی 2در جمله 
بیشتر  1جمع فهمی در . شوند تر می تر و زنده ، براي ما پررنگ1نسبت به جمله 

 2گوییم فهم  در اینجا می. است 1بیشتر از  2است و بالعکس ضرب در  2از 
  .تر است تر و بی زبان ، شبحی1نسبت به 

ن فهمی که بعد از خواند. تر است مشخصد فهم شبحی در شعر بسیار وجو 
هر چه  هم تالش کنیم . و بی زبان است بسیار شبحی ،مصرع یا بیتی داریم

فهم . شعري را به نثر بنویسیم ولی بازهم فهم نثر و شعر بسیار متفاوت است

                                                        
یک منظور را . اند کنیم اوالً این دو  هم معنی فرض می. همانطور که در اوایل پیوست ذکر شد -1

بفهمیم، ) 2( کنیم و آنگاه از   نمی) 2(ا تبدیل به جملۀ آنر) 1(و ثانیاً براي فهم جملۀ  رسانند می
  .دارد) 2(فهمی جداگانه از ) 1(بلکه خود جمله 
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شعر در نوشتن . تواند به پایه فهم شبحی که از شعر داریم برسد نثر نمی
شعریت یک شعر . "پرد می"رود،  بصورت نثر مقداري از فهم ما از شعر آب می

  . چیزي نیست که در قالب نثر و ترجمه شعر بیاید
در حالتی که بعد از خواندن شعر  ،تواند اداگر و تصویرگر فهم نثر هیچ گاه نمی

  .شعریت شعر، فهمی است که قابل بیان و نوشتن نیست. وجود دارد، باشد
  .ین شعررا در نظر بگیریدا 

  زندگی شاید آن لحظۀ مسدودیست 
  1سازد ، در نی نی چشمان تو خود را ویران میکه نگاه من

حتی نفهمیدن . فهمی بیزبان است. توان بیان کرد فهمی که از این شعر داریم را نمی
 که ما هم از این شعر که خود فهمی است، بسیار متفاوت از نوع نفهمیدنی است

شعریت و بیزبانی شعر در نفهمیدنش هم وجود . مساله ریاضی داریم از یک
  .دارد

مثال فهمی که از یک موسیقی . در مورد بقیه چیزها هم وضع به همین منوال است
توان بیان کرد؟ سختی بیان یک حس  و یا تابلویی دلنشین داریم  را چگونه می

  .هنگ را نقاشی کندماند که بخواهد یک آ موسیقی مثل سختی کار نقاشی، می
. زبان و شبحی است هایی که داریم، بی فرضیه معتقد است اغلب حس و فهم

برخالف تصور رایج اگر در خودتان کمی باریک شوید، خواهید دید  در طول 
حس و  ،برخالف عرف. بیشمار حس و فهم هستید که قابل بیان نیست ،روز
ش از آن است که تصور افتند، بسیار بی هایی که به چنگ کلمات نمی فهم
  . کنیم می

                                                        
  .فروغ فرخزاد  -1
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حوصلگی،  یک درد، یک شادي ساده، حس یک بی ، حس و فهم یک اندوه معمولی
حس دلگیر بودن از کسی، حس رضایت از تشکري ساده، حس گرفتن یک 
هدیه، حس رضایت از زندگی، حس تهی بودن یک زندگی، حس خوردن یک 

حس دیدن یک خواب، حس  ،ما شدهکنیم به  که فکر می ظلمیغذاي خوب، حس 
خوابی، حس لذت بردن از یک فیلم، حس برگشتن به مدرسه بعد از یک  بی

تعطیلی، حس نفهمیدن یک سوال، یک شعر، یک جمله، حس بردن و باختن در 
حس یک خاطره، حس نشستن . حس دیدن  کسی که دوستش دارید ، یک بازي

 ،؟ بنا به نظر فرضیهتوان بیان کرد را چگونه می... بر یک صندلی راحت و
شمار حس و فهمی که هستیم، ادا  توانند، حق مطلب را در برابر بی کلمات نمی

  .ها، زبان چیزها زبان فهمنقل از کتاب  : "انسان موجودي است بی زبان". کنند
  

  آل زبان ایده
ذکر شد، وظیفه زبان بیان  "زبان از دید متون و فرضیه"همانطور که در پیوست 

دارتر  ها را به سوي لغت کند به روش جمع، فهم یعنی زبان سعی می .هاست فهم
  .این نکته را با مثالهایی توضیح خواهیم داد. شدن، سوق دهد

همه ما فهمی از این . را در نظر بگیرید "جایگاه بلند وعظ سنتی اسالمی" عبارت
. وجود دارد "منبر"تک لغتی بنام  ،ن براي این عبارتدر زبا. عبارت داریم

حال فهم این . خالصه کرده است "منبر"ن، فهم این عبارت را در تک لغت زبا
تر از فهم  غت منبر واضح و روشنفهم ل. تک لغت را با آن عبارت، مقایسه کنید

دارتر و  بیان ،فهم ما از این تک لغت. است "جایگاه بلند وعظ سنتی اسالمی"
اشتن این تک لغت، تکامل درواقع زبان با د. تر از عبارت مترادفش است لغت

  .اش حرکت کرده است آل تر شده است و به سمت ایده یافته 
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  :مثال دیگري را در نظر بگیرید
  

  کتابخانه/   کتاب   -خانه 
     1                  2  
 2در . است 2تر از حالت  تر و ناروشن گنگ ، تر داریم، مبهم 1فهمی که از عبارت  

تر هستند  زنده 1در  "خانه "و  "کتاب "دو لغت . 1 جمع زبانی بیشتر است تا
بر روي هر کدامشان . آیند تر بدین معنی که این دو لغت به چشم می زنده. 2تا 

آیند، فهم هر  این دو لغت به چشم نمی 2ولی در . کنیم جداگانه مکثی می
در . 1تر هستند تا  این دو نازنده 2در . کدامشان در فهم کتابخانه گم شده است

 لغناها و لغات،  تر بودن فهم این نازنده وپرکاربرد فرضیه اصطالح تخصصی
  1.است
قابل  2در  ،این دو لغت داریم فهمی که از. تر شده است تکامل یافته 2به  1زبان از 
است و به اصطالح لغیت  1تر از  آل ایده 2زبان در . 1تر است تا  تر و لغت بیان

  .، است1بیشتر از  2
  .تر بودن و لغیت،  مثال زیر را در نظر بگیرید ن شدن منظورمان از لغتبراي روش

                        
  
  

  مربع            مستطیل                 دایره                 ذوزنقه                         
 1                             2                            3                           4  

                                                        
 .مراجعه نمایید ها   ضرب فهمتر به کتاب  براي مطالعه تخصصی - 1
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یعنی . شود بیشتر می 4به  1خواص مربع بودن از  گوییم مربعیت یا در اینجا می
 در مربع بودن در دایره کمتر از ذوزنقه، ذوزنقه کمتر از مستطیل وخواص 

  1.مستطیل کمتر از مربع است
که از جمله . استتر بودن هم، همان خواص لغت بودن  یا لغت منظور ازلغیت

 ،در پیوست معانی معنی .لغت، روشنی و وضوح بیشتر فهم استخواص 
  . برخی از خواص لغت توضیح داده شده است

  
   2عوامل ایکس

هاست  تر کردن فهم آل خود که لغت گفتیـم زبان بوسـیله روش جمع به سـوي ایده
دهد؟ از نظر  جمع، چگونه این کار را انجام می ي مسالهحال . کند حرکت می

این . لی در سطح زبان وجود دارد که این وظیفه را بر عهده دارندفرضیه عوام
ها را به  کنند، فهم عوامــل با افزایش جمع فهـمی و کاهش ضرب سعـی می

این عوامل را اصطالحاً عوامل . تر کردن و لغییت بیشتر سوق دهند سمت لغت
  .نامیم ایکس می

  :آنها متذکر شویمدر شروع عوامل ایکس الزم است چند نکته را در باب 
اي که زبان در حال عمل  و کامالً وابسته به موقعیت و لحظه  این عوامل نسبی  - 1

گر باشد و  یعنی ممکن است عامل ایکسی در یک موقعیت جمع. است، هستند
شود و در موقعیت دیگر کامالً  Bو  Aتر شدن فهم دو واحد  سبب یک واحده

یعنی . و عامل ایکس منفی باشدرا از هم دور کند  Bو  Aدو فهم  ،برعکس
                                                        

بحث ایجاد  بداند؛ در اینجا هیچ تفاوتی در 3تر از  را مربع 1اي  ممکن است که خواننده: حاشیه  1
 .کند و حاکی از درستی آن است نه بالعکس منطق بحث این تفاوت را ایجاب می. شود نمی

  .نگاشته شده است ها ضرب فهماین مطلب به سیاق مبحث عوامل ایکس کتاب  ٢
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متفاوت  ،درجه کارآیی و شدت و ضعف عوامل ایکس در موقعیتهاي گوناگون
 .است

در زبان همیشه عوامل ایکس وجود دارند، الزمه رشد و بقاي زبان همین   - 2
 .عوامل ایکس پیدا و پنهان هستند

زبان که در  شوندگی عوامل ایکس پیوند نزدیکی با خصوصیات یادگیري  - 3
خصوصیات . یوست زبان از دید متون و فرضیه مطرح کردیم، دارندپ

 .شوندگی زبان به نوعی جزء عوامل ایکس، هستند یادگیري

. فرضیه به هیچ وجه ادعا ندارد همه عوامل ایکس را صورتبندي کرده است  - 4
همیشه مفتوح و قابل ازدیاد و  )براي بحث و تحلیل(  فهرست عوامل ایکس

 .کاهش است

. دهند و از این حیث تفاوتی با هم ندارند یک کار را انجام می ،وامل ایکسکلیه ع  - 5
. شود براي بحث و انتقال مطلب است تقسیم بندي که در اینجا از آنها انجام می

در صورتیکه واقعاً بین آنها تفکیکی وجود ندارد و همگی یک چیز هستند و یک 
 .هدف دارند

  
   انواع عوامل ایکس

البته همانطور . شود به چهار گروه و دسته اصلی تقسیم کرد یعوامل ایکس را م
که متذکر شدیم فرضیه ادعا ندارد همۀ عوامل ایکس، این گروههایی هستند که 

شود و حتما و بایستی عوامل ایکس دیگري در کار باشند که  در اینجا ذکر می
  .از دید کتاب به دور مانده است

  
  :ند ازچهار دسته اصلی عوامل ایکس عبارت
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  ها شخصیتی -4ها    وصل کننده -3ها       تطبیقی -2گیرها     نتیجه - 1
  

  گیر عوامل نتیجه -1
ن، براي وحدت فهمی دو فهم گیرها، عواملی هستند که از کاري که در ذه نتیجه

کنند فهم انتهایی  آنها سعی می. کاهند ، باید انجام شود، میBو  A متفاوت
تر  مان آشنا و هم خوان هاي قبلی ها و داشته با فهمتر بوده و در نتیجه  لغت

  . باشد
  )هر سه مترادفند: ( گیریدمثال زیر را در نظر ب

  طوفان/      باد تند و شدید - 1
            A     B 

  باران /    آب   آسمانی             - 2
     A     B   

  وطن/    سرزمین  پدري        - 3
      A          B    

تشکیل شده است و در طرف  Aو  Bطرف راست هر سه مثال از دو واحد فهم  
، یک فهم Aو  Bاز ترکیب و ازدواج دو فهم . چپ  با یک تک لغت روبروییم

شود که این فهم نسبت به فهم تک لغت  ایجاد می ABسوم جدیدي بنام 
انجام باید  ABکاري که در ذهن، براي فهم . تر است تر و مبهم روبرویش، گنگ

شود، درتک لغت روبرویش قبالً در زبان انجام شده است و در نتیجه فهم تک 
  . تر است خواهد، نزدیک نهایی که ذهن می  به نتیجه ،لغت

گیر براي داشتن فهمی  درواقع وجود و ایجاد  تک لغات، عملی است که عوامل نتیجه
  .دهند در سطح زبان انجام می ،روشن و واضح

  :نظر بگیریدمثال دوم را در 
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  بابا بزرگ  /   بابا -بزرگ  
      1                   2  

مان را داریم اول اینکه هر دو تقریباً مترادفند و یک  در اینجا هم دو فرض همیشگی
بلکه ؛ کنیم نمی 2آنرا تبدیل به  1رسانند و دوم اینکه براي فهم  منظور را می

  . 2براي ما فهمی دارد متفاوت از فهم  1خود 
در  به هر دلیلی قبالً. خواهد، نزدیکتر است به نتیجه نهایی که ذهن می 1نسبت به  2

بابا  "نسبتاً به صورت یک تک لغات  "بزرگ"و  "بابا "دو لغت ،سطح زبان
در ذهن  2نسبت به  1براي فهم . درآمده و فهم آن براي ذهن آشناست "بزرگ

نسبت  1در . فهمش نیاز استباید کاري انجام شود و خالقیت بیشتري براي 
در اینجا عوامل . ضرب فهمی بیشتر و بالعکس جمع فهمی، کمتر است 2به 

  .تر باشد و آشنا  روشن 1نسبت به  2اند که فهم  گیر سبب شده نتیجه
  
  عوامل تطبیقی -2

بندي و  را بستـه Bو  Aبندي، عواملی هستند که دو فهم  عوامل تطبیقی یا بسته
 Bو Aنشینی دو فهم  ه و از همیـن رو سبـب مجــاورت و همبندي کـرد دسـته

اثر همیـن نزدیکی، فهم  در و .اند تر کرده شده و این دو فهم را به هم نزدیک
فهم سوم . رسد تر به فهم می تر و سریـع راحت ،ســوم حاصل از این دو فهـم

  .تر شدن پیش رفته است ه به سمت یک واحد
  :د ازبرخی عوامل تطبیقی عبارتن

زمان مشترك، موضوع مشترك، شخص مشترك، انواع اشکال بیرونی مشترك، 
گر  مشخصات دستوري مثل صفت و موصوف، فعل و فاعل و هر چه که توجیه

  .است باشد، جزء عوامل تطبیقی Bو  Aنشینی دو فهم  مجاورت و هم
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 درذهن براي ،شود می Bو  Aبر اثر عوامل تطبیقی که باعث همنشینی دو فهم 
رسیدن به فهم سومی که حاصل از این دو فهم است کار کمتر و خالقیت 

  .کمتري باید انجام شود
  : مثال زیر ا در نظر بگیرید

  مرد سرخپوش/     مرد        -سرخپوش   - 1
  سه پري نشسته بودند/ سه پري نشسته بود     - 2
  پنج صندلی /  پنج            -صندلی  - 3

فهم قسمت دوم . ال را با قسمت دوم آن مقایسه  کنیدفهم قسمت اول هر سه مث
تر است  فهم قسمت دوم یک واحده. تر است تا فهم قسمت اول تر و آشنا راحت

بندي که به هر دلیلی مثال عوامل  در اینجا به علت بسته. تا فهم مقابل آن
مثال در . تر شده است فهم قسمت دوم راحت ،دستوري انجام پذیرفته است

بندي که در دستور زبان  جاذبۀ شدید بین صفت و موصوف، و دسته 1مورد 
تر و  فهم قسمت دوم بسیار راحت ،باعث شده است ؟،از این مقوله وجود دارد

  .تر از فهم قسمت اول باشد روشن
  
  ها کننده وصل -3

با کم کردن فاصله فهمی دو فهم  ،عوامل ایکس وصل کننده یا کاهنده فاصلۀ فهمی
A  وB تر و  شوند فهم سومی که متشکل از این دو فهم است، راحت سبب می

درواقع عوامل وصل کننده با کم کردن فاصلۀ فهمی . تر به فهم برسد سریع
ذهن کار کمتري براي رسیدن به فهم سوم  که مشتمل بر این  ،شوند سبب می

. دهند آنها با کم کردن خالقیت، جمع را افزایش می. است، انجام دهد  "دو فهم"
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را بر عهده  Bو  Aعوامل وصل کننده وظیفۀ پر کردن فاصلۀ فهمی دو فهم 
  .دارند

تواند باعث پر  ي است که میها دادن اطالعات اضافه و کم کردن مجهوالت از راه 
صفحه  10مثال فهمی که از شخصیت اصلی رمانی در . شود شدن فاصلۀ فهمی 

. شخصیت، در آخر رمان دارید اول دارید را مقایسه کنید با فهمی که از آن
اي که رمان داده، باعث شده است آن شخصیت براي شما  اطالعات اضافه

  .ي صورت بپذیردآشناتر شده و در نتیجه  فهم آن با خالقیت کمتر
آموزان ابتدایی  درهم ریختن کلمات و ساختن جمله که به دانش اکثر ما با روش 

یر که به همین سیاق است  را در نظر مثال ز. دهند، آشنا هستیم  آموزش می
  :بگیرید

  آمدن، دیروز، درب، بود  ، خانه، بسته - 1 
  .درب خانه بسته بود ،دیروز که آمدم -2

، عبارتی 1آخر کار در فهم . تر است داریم  گنگ و مبهم 2نسبت به  1فهمی که از 
م مجهولی وجود ندارد و فه 2در صورتیکه در . ماند در دستمان باقی نمی

، عبارت واضحی در ذهنمان 2بعد از پایان جمله در . راحت و روشنی داریم
مجهوالت و فاصله فهمی بین لغات براي رسیدن به یک  1در . نقش بسته است

توانیم فهم  می 2در صورتیکه در  ،فهم واحد از کل جمله، بسیار زیاد است
  .ده استواحدي از کل جمله داشته باشیم و مجهولی برایمان باقی نمان

مقایسه  "کروات "را با فهم لغت مترادفش  "گردن آویز تزئینی "یا مثالً فهم عبارت
تر،  باز نادقیق ،تر باشد تر و درست فهم این عبارت هر چند هم فارسی. کنید

عوامل کاهنده فاصلۀ فهمی در تک . تر از فهم کروات است تر و ناقص مجهول
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 "گردن آویز تزئینی "به عبارت لغت کروات باعث جمع فهمی بیشتر نسبت 
  .اند شده

  
  عوامل شخصیتی -4

ي فهمی وجود ها Bو  Aعوامل شخصیتی عواملی هستند که در خود شخصیت 
تک فهم سومی  ،باعث نزدیکی این دو فهم شده و در نتیجه این عوامل،. دارند

عوامل شخصیتی باعث . شود تر می  که مشتمل بر این دو است، روشن و واضح
مناسب هم شده و با هم جفت و جور شوند و از  ،ي فهمیها Bو  Aوند ش می

همین رو کاري که در ذهن براي فهم آنها باید انجام شود، کمتر شده و خالقیت 
جمع افزایش یافته و ضرب  ،گردد این امر سبب میو . کند ذهنی کاهش پیدا می

  .فهمی کاهش یابد
  :ه برخی از آنها عبارتند ازعوامل شخصیتی نیز انواع گوناگونی دارند ک

  .ي مختلفها Bو  Aشرایط موضوعی  - 1
اي هستند که با موضوعات  به گونه.... مثالً مدرسه، دانشگاه، آموزشگاه، و         

  ... .جفت و جورترند تا با ماه، درخت، پرده و... درس، پژوهش، ، کتاب
  نوع واحدها - 2

اي  گونه به... با فاعل و  ها لها با صفات و فع اسم. مثل انواع واحدهاي دستوري
ا و در کنار کجی. هستند که طبیعتا جاذبه و کششی بین این واحدها برقرار است

هاي  خوان با فهم براي ما منطقی است و در نتیجه هم ،هم بودن این واحدها
  .مان است قبلی

  ...مسائل آوایی، منطقی، ترتب زمانی و - 3
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مثل شرایط موقعیتی . ید باشندبابعضی از عواملی که حتی در خود لغات ن - 4
یا لحن صحبت کردن، حالت ...) سن، وضعیت اجتماعی، وضعیت روحی و(

 ....چهره، شکل نوشتاري در خط، موقعیت مکانی و

  :براي روشن شدن مطلب، مثال زیر را در نظر بگیرید
  دیروز رودخانه طعم مطبوعی داشت - 1
 دیروز غذا طعم مطبوعی داشت - 2

با غذا جفت و جور است تا با رودخانه ناشی از همین  اینکه طعم مطبوع بیشتر
 تر خوان بسیار هم 2فهم  ،در این مثال. عوامل شخصیتی خود لغات است

و در نتیجه فهم آن  1مان تا فهم واحد  قبلی هاي است با فهم )تر جمع/ تر منطقی(
   )جمع:: عمومی و  منطق نسبیتی( .تر است تر و سریع راحت

مهم در شعر براي ایجاد فهم شبحی و گنگ، همین در کنار هم  یکی از تکنیکهاي 
قرار دادن لغاتی است که از نظر شخصیتی در حالت عادي، این لغات کنار هم 

داشتن زبانی جدید و بیان فهمی متفاوت  توانایی این حالت به شعر،. نشینند نمی
  .دهد مان را می هاي روزمره از فهم

  :یریداین شعر شاملو را در نظر بگ 
  گفتندی نسخنیک   هیچ

  نه میزبان و نه گلهاي داودي و نه میهمان          
حالت گنگ این شعر بیشتر ناشی از همین در کنار هم قرار گرفتن فهم گلهاي 

کنار هم قرار گرفتن در اینگونه  ،در حقیقت. لغات بقیه شعر است  داودي با فهم
مان است و در نتیجه نیاز به  بلیهاي ق ها در شعر، ناآشنا با پیش داشته فهم

شود ضرب  می این خالقیت سبب . کند بیشتر می ،، براي فهم کل شعررا خالقیت
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 -هایی دنج فهم/ رسیدن به فهمی( فهمی بیشتر شده و جمع فهمی کاهش یابد
  .)تازه -و غریب …ناب و 

. هدگر را نشان د توان مثالهایی زد که حضور عوامل جمع در حوزة چیزها هم می
اي که در کنار میز ناهار خوري معموالً  مثالً فرض کنید بجاي صندلی

، اي است که به گونه مبلشخصیت فهمی . ی گذاشته شود مبلگذارند،  می
و میز  مبل. در کنار میز ناهارخوري قرار بگیرد، نیست ،مناسب اینکه

مع در اینجا ج. )نسبتا( ناهارخوري با هم جفت و جور و مناسب هم نیستند
ضرب فهمی  ، و برعکس .مبلو  میزفهمی بین صندلی و میز بیشتر است از 

  .بیشتر از صندلی و میز است مبلبین میز و 
ها ضرب و جمع فهم( پایان پیوست(  
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