
-- Language Science --------- 
Fall & Winter 2021,  8 (14), 281-326 
ls.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/ls.2021.47172.1276 
 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
 

 
 

 
 

 R
ec

ei
v
ed

: 
2

4
/O

ct
/2

0
1

9
 

 A
cc

ep
te

d
: 

0
7

/A
p
r/

2
0
2
1

 
 

IS
S

N
: 

2
4
2
3
-7

7
2
8

 
eI

S
S

N
: 

2
5

3
8
-2

5
5

1
 

 
 

Lexical and Syntactic Development of Dizygotic 

Persian-Speaking Twins from 21 to 31 Months  

Hassan Bashirnezhad   
Assistant Professor of Linguistics, Farhangian 

University, Tehran, Iran 

  

Somayeh Mohammadi  
Master of Linguistics, Islamic Azad 

University, Sari Branch, Sari, Iran 

Abstract  
The present study examines the lexical and syntactic development of dissimilar Persian-

speaking twins named Behzad and Behnam over a period of ten months (from the beginning of 

21 months to the beginning of 31 months). This study seeks to find out what differences and 

similarities there are in the syntactic and lexical development of these twins, despite the fact 

that the two children grow up in the same language environment. The data of this study were 

collected through rapid observation and recording of data in a notebook, audio and video 

recording using a video camera and audio recorder, as well as the diary of the mother of the 

twins in which children's language products were recorded. The investigation of the collected 

data and their comparative analysis each month shows a significant difference between the 

lexical and syntactic development of the twins. Although in the early months of the study, 

Behzad had a much higher language ability compared to his twin brother, Behnam, from the 

fourth month of the study, a significant increase in Behnam's lexical and syntactic growth rate 

was observed. Considering that the language development environment of these two children, 

both in the family and in the kindergarten, has often been the same, the existence of differences 

in the lexical and syntactic developmental stages of these two children can be attributed to the 

difference in innate and inherited linguistic talent of these two children. Dizygotic twins do not 

have exactly the same chromosomal structure. The results of this study show creative mental 

activities in two children, which is evidenced by the existence of numerous cases of over-

extension and overgeneralization.  
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 21 از زبان فارسي ناهمسان دوقلوهای نحوی و واژگاني رشد
  ماهگي 31 تا

 ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه شناسی، زبان استادیار     بشیرنژاد حسن
  

 ایران ،ساری ،ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، زبان ارشد کارشناس محمدی سمیه

  چکیده
هاي بهزاد و بهنام را در مدت ده زبان به نامپژوهش حاضر، رشد واژگاني و نحوي دوقلوهاي ناهمسان فارسي

دهد. این پژوهش در صدد است تا دریابد ماهگي( مورد بررسي قرار مي 31ماهگي تا آغاز  21ماه ) از آغاز 
هایي در سرعت و دامنه رشد ها و شباهتکودک در محيط زباني یکسان، چه تفاوتکه با وجود رشد دو 

ها در هاي این پژوهش از طریق  مشاهده و ثبت سریع دادهنحوي و واژگاني این دوقلوها وجود دارد. داده
ن، دفتر دفترچه یادداشت، ضبط صدا و تصویر  با استفاده از  دوربين فيلمبرداري و دستگاه ضبط صدا و هم ني

بررسي   اند.شد، گردآوري شدههاي روزانه مادر دوقلوها که توليدات زباني کودکان در آن ثبت ميیادداشت
گيري را ميان رشد واژگاني و ها در هر ماه، تفاوت چشماي آنهاي گردآوري شده و تحليل مقایسهداده

اد در مقایسه با برادر دوقلویش، بهنام، از هاي اول پژوهش، بهزدهد. اگرچه در ماهنشان مي نحوي دوقلوها 
اي در سرعت رشد توانایي زباني بسيار باالتري برخوردار بود، از ماه چهارم پژوهش افزایش قابل مالحظه

واژگاني و نحوي بهنام مشاهده گردید. با توجه به این که محيط رشد زباني این دوکودک، چه در خانواده و 
یکسان بوده است، وجود تفاوت در مراحل رشد واژگاني و نحوي این دو چه فضاي مهد کودک، غالبا 

کودک را مي توان به تفاوت در استعداد زباني ذاتي و وراثتي این دو نسبت داد؛ زیرا دوقلوهاي ناهمسان از 
ه هاي ذهني خالقاندهندۀ فعاليتساختار کروموزومي کامالً یکسان برخوردار نيستند. نتایج این پژوهش نشان

  .در دو کودک است که وجود موارد متعددي از بسط و تعمميم افراطي گواهي بر این ادعاست

 .ناهمسان دوقلوی فارسی، زبان نحوی، رشد واژگانی، رشد زبان، رشد ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

و مباحث  گيري داشتهچشمشناسي زبان، با آنکه علمي نوخاسته است، سرعت رشد روان
 ةتوان به رابطهاي خود قرار داده است که از جمله ميپژوهش  ۀفراواني را در حوز و متنوع

 مادري زبان و حافظه  اشاره کرد. فراگيري زبان و  هاي فردي در زبانزبان و تفکر، تفاوت
 .است مهم در این حوزه از مباحث دیگر نيز یکي

، مشخص و از سایر وراثتيما را به لحاظ  ةموهبت زبان، تنها ویژگي انسان است که هم
ویژگي پي يده و منحصر به فرد بشري  نيز فراگيري زبانو نماید موجودات زنده متمایز مي

 ،در این زمينه مطالعات فراواني صورت گرفته است که(. با آن1384 ،1است ) لوئيس توماس
د یادگيري زبان را به طور اي وجود ندارد که قادر باشد چگونگي روناما هنوز هيچ نظریه

 4، پياژه3، چامسکي2اي نظير اشسکينرشناسان و محققان برجستهجامع و کامل توضيح دهد. زبان
این  اما هيچ یک از ،اندمعرفي کرده موردو دیگران، رویکردهاي گوناگوني را در این 

 . ندتجامع و مانع نيس این امر، ۀهاي پي يدرویکردها به لحاظ توصيف تمام جنبه
اي و این مقوله دهدمياو را تشکيل  ةجانببررسي رشد زباني کودک جزئي از رشد همه

 یابدمي گسترش یکساني زمان در تقریباً طبيعي کودکان زبان در حقيقت،  .ستا  بسيار مهم
فرهنگ و عوامل محيطي، این نظر را  در کودکان، صرف نظر ازآموزي زبان باالي و سرعت
به خودي  يتوانش زبان در عين حال، بدیهي است که .نماید که زبان فطري استتایيد مي

 ثير متقابل زبان و کاربران زبان( استأمحيط )ترشد زبان نيازمند خود، کارساز نبوده و 
(Yule, 2017: 184 , 191) . 

علوم مختلف  ةمطالع موردهاي مختلف، آموزي کودک و تحول و رشد آن از جنبهزبان
رفته و حاصل آن، نتایج بسيار جالب توجهي در خصوص مراحل رشد زبان و عوامل قرار گ
رشد زبان  بررسيهر چند  آن و کاربرد نتایج حاصله در موارد مختلف بوده است. برثر مؤ

طوالني و درزماني، مستلزم زمان این بررسي به صورت  است، مهماي بسيار لهأکودک، مس
تعداد در مجموع ، به همين دليل و استبراي تحقيق  هاي مناسب در دسترس بودن آزمودني

ابهامات  زهاي موجود، گرچه بسياري او تحقيقات و داده استاندک در این زمينه  هاپژوهش

                                                           
1. Lewis Thomas 

2. Skinner, B. F 

3. Chomsky, N. 

4. Piaget, J. 
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که عوامل مختلفي مانند ژن، محيط و با توجه به این .اما کافي نيستند ،اندرا بررسي کرده
روند  پژوهش پيش رو  به بررسيمادري موثر باشند، توانند در روند رشد زبان جنسيت مي

. پرداخته استیکسان  دوقلوي ناهمسان در محيط کامالًدو کودک رشد واژگاني و نحوي 
این روند رشد زبان را در  ،هابه مدت ده ماه با مشاهده و ضبط داده اندر این پژوهش، محقق

تا چه تا مشخص شود  انددادهر مورد بررسي قرا ماهگي 31گي تا ماه 21از سن  دو کودک 
هاي زبان مطابقت دارد و سرعت رشد واژگاني و نحوي سير رشد زباني آنها با همگاني اندازه

 هایي با هم دارند.ها و مشابهتتفاوت جهدر این دو کودک 

 . پیشینه پژوهش2
مختلف علمي، هاي پي يده و ممتاز، توجه محققان زیادي را در رشته يیندازبان به عنوان فر

شناسي و ... به خود جلب کرده است و شناسي، جامعهشناسي، زیستشناسي، روانچون زبان
اي خاص مورد بررسي هاي علمي پيدایش و تحوالت آن را از زاویههر کدام از این حوزه

ها نسبت به اما صرف نظر از تنوعات موجود در دیدگاه ،(55: 1381)ناعمي،  اندقرار داده
توان دو رویکرد عمده را در این ميان ع شناخت و یادگيري در انسان، به طور کلي ميموضو

 . 2و خردگرایي 1بازشناسي کرد: تجربه گرایي

 آموزی   گرایي و خردگرایي در زبان. رویکرد تجربه1ـ2
گرفته از جهان خارج بر ،است که دانش بشري به تمامي گرایي این نظریهمرکزي تجربه ةهست
آورد و آنگاه ذهن ما هایي فراهم ميشود و در این ماجرا حواس ما از آن جهان برداشتمي
 شود. دهد که به انتزاع و تعميم منجر ميها فعل و انفعاالتي انجام ميآن برداشت بر

شود که یکسره منکر هر نوع گر ميجلوه 3اش در نظرگاه هيومگرایي در شکل افراطيتجربه
در خصوص اکتساب زبان  (.245: 1390، 5گردد )روبينزانش بشري ميدر د 4بخش پيشيني
گرایان بر این اعتقادند که تجربه و عوامل محيطي، اصول و قواعد زباني را شکل نيز تجربه

                                                           
1. empiricism 

2. rationalism 

3. Hume, D. 

4. a priori 

5. Robins, R.H. 
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شود و در دهند و نتيجة این امر بروز نوعي رفتار اجتماعي را به نام زبان در انسان سبب ميمي
 (.237: 1374زبان ندارند )فهيم، واقع اعتقادي به ذاتي بودن 

و پيروانش باب  1گرایي، پایگاه خردمداران قرار دارد که آن را دکارتدر برابر تجربه 
هاي حواس، بلکه کوشيدند راز تحققي بودن دانش بشري را، نه در برداشتها مينهادند. آن

 خردگرایي است مکتب پيروان جمله از چامسکيناپذیر خرد آدمي بجویند. در حقایق ابطال
 خردگرایي پرداخت ةفلسف و تفکر احياء به ميالدي بيستم قرن پنجاه ةهد ةنيم ازکه 

 این بر گرایان،تجربه خالف بر خردگرایان نطق، ۀقو خصوص در(. 2ه1: 1986 )چامسکي،

 و ذاتي زباني دانش دیگر عبارتي به یا ذاتي خام ۀماد به تولد هنگام در کودک که باورند
 از زیستي و ذاتي خام ۀماد این .بياموزد زبان تا کندمي قادر را وي که است مجهز زیستي

 یکسان دنيا کودکان تمام مورد در که بينيپيش قابل و مختلف مراحل در و مشخص يسن

  .کندمي پيدا تجلي ،است
. دانندمي اکتسابي امري را زبان یادگيري جمله از انسان یادگيري رفتارگرا شناساننروا

 نظر مورد زبان وقتي و است خالي يصفحه یا  2سفيد لوش شبيه انسان ذهن ،هانآ اعتقاد به

 اولين از یکي (.63: 1390)زندي،  است یافته تحقق یادگيري شود، ثبت خالي ةصفح این بر

 (1957) رفتارگرا  اسکينر توسط کودکان زبان فراگيري يزمينه در شناسينروا هاينظریه
 شکل صرفاً زبان که کندمي بحث 3«رفتار کالمي» خود کتاب در اسکينر. است شده مطرش

 است معتقد وي .گرفت یاد را آن توانمي دیگري رفتار هر مثل که است رفتار از دیگري

 .تاس تقویت رفتارها تمامي اساس و پایه که
 انسان رفتار اول اینکه کند:وارد مي آناسکينر  دو ایراد عمده بر  ةچامسکي در رد نظری

 زباني رفتار آن است که ، و دوماست حيوانات رفتار از ترپي يده ايمالحظه قابل نحو به

 رفتار ةمطالع کمک به را آن تواننمي و است انسان خاص فقط که است  4«هویژ نوع رفتار»

 . (64: 1390 )زندي، کرد توجيه حيوانات

 است گرفته قرار سوال مورد مختلفي دالیل به نيز زبان یادگيري در تقليد نقش

(Owens:2001 .)مواجه غيردستوري گفتار و ناقص هايجمله با که این رغمعلي ،کودکان 

                                                           
1. De Cartes, R. 

2 . tabula rasa 

3. verbal behavior 

4. species specific 
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هایي از به کارگيري قواعد نمونه ۀمشاهد. گيرندمي یاد را درست زبان دستور ،شوندمي
 واقعيت این گویاي، 1تعميم افراطي، یعني نقاعده توسط  کودکادستوري براي موارد بي

 .آموزندمي تقليد اساس بر نه و مدارقاعده بيشتر را زبان کودکان که است

 . مراحل رشد زبان   2ـ2

شناختي در مورد هاي فلسفي یا روانکه به کدام یک ازدیدگاهبه هر حال، صرف نظر از این
کودکان در یادگيري زبان اول، سلسله مراحل و  ةماهيت یادگيري زبان پایبند باشيم، هم

 گذارند.هایي را پشت سر ميدوره
کند و در پاس  به اطرافيان برخي از ماه دوم تولد، کودک خندیدن را آغاز مي معموالً
 ةنامند. کودک در نيممي 2«غان و غون» ةبرد. این مرحله را مرحلها را به کار مياز مصوت

دهد و با کم تمایل خود را به برقراري ارتباط با دیگران نشان ميکم ،دوم سال اول زندگي
دهد که نياز به کمک خيره شدن به اطرافيان، با حرکات، اشارات و صدا درآوردن نشان مي

 دارد. 
تواند با هجاسازي، حاالت و توجه خاص خود را ماهگي  مي 11تا  10کودک از حدود 

و تالش براي تقليد همراه  «بازي با آواها»تا حد زیادي با  لهبه برخي امور نشان دهد. این مرح
پيش زباني، کودک را  ةهاي پایاني مرحلاند که ماهشناسان بر این عقيدهاست. برخي روان

کند، زیرا والدین در برابر هجاهایي که کودک براي پذیرش نقش اجتماعي زبان آماده مي
ها در تبادل دهند که گویي فرزند آناکنش نشان ميمعني باشد، طوري وسازد، هر چند بيمي

زباني قرار پيش ةماهگي در مرحل 12اجتماعي مشارکت واقعي دارد. کودک طبيعي تا حدود 
آورد. این آواها را در واقع دارد و آواهایي شبيه دَدَ، بابا، دادا، بَ بَ بَ و مَ مَ مَ را بر زبان مي

ور » ةاز آن به عنوان مرحل که اصطالحاً ي زباني تلقي کرداي از هجاهاتوان تلفژ زنجيرهمي
 (. :Yule 2017) شودیاد مي 3«ور کردن

کودک در حدود یک سالگي، نخستين کلمات قابل درک بزرگساالن را بر زبان جاري 
ماهگي  18کند، کلماتي مانند ماما، هاپو، آخ، آبَّه )آّب(، بله، هان. این مرحله که تا سن مي

                                                           
1. overgeneralization 

2. cooing stage 

3.  babbling stage 
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شود؛ زیرا در این مرحله، کودک ناميده مي 1اي یا نوزبانيتک واژه ةکشد، مرحلطول مي
کند. هم نين، ها استفاده ميبراي گفتن هر چيز که روزانه با آن سر و کار دارد، از تک واژه

ها و سخنان پدر اي بر زبان آورد با حرکات و اشارات به پرسشکودک قبل از این که کلمه
 ،گيریمماهگي را براي توليد اولين کلمه در نظر مي 12این که سن  ،هد. البتهدو مادر پاس  مي

 یک یا دو هجایي است ۀاولين کلمات کودک، واژ اما به هر حال، معموالً ،نسبي است يامر
 2«مضاعف سازي»یند تکرار یک هجا یا همان اکه غالباً حاصل فر )مانند زوج ماما یا بابا(

 (.Steinberg & Sciarini: 2006)است 
 برد. این کلمات عموماًکلمه به کار مي 50ماهگي حدود  18به طور متوسط، کودک تا 

ها و مانند فعاليت ،شود که براي کودک اهميت یا برجستگي دارندبه چيزهایي اطالم مي
افراد مهم، خوراکي، اعضاي بدن، حيوانات، وسایل خانه، وسایل نقليه و صداي حيوانات. در 

ها یا آهنگ اي خود را با حرکات انداممرحله کودک ممکن است گفتارهاي تک واژهاین 
هاي خود را به دیگران تفهيم کند یا حاالت هيجاني صدا همراه کند تا بتواند افکار و خواسته

 را نشان دهد.  خود مانند شادي و ناراحتي
زبان آوردن هر واژه ه باي براي این که بتوانيم منظور کودک را از تک واژه ةدر مرحل

به خوبي درک کنيم، ضروري است موقعيت و شرایط بافتي سخن را در نظر بگيریم. مثالَ 
ممکن است تشنه باشد؛ ممکن است بخواهد در وان حمام،  «آب»گوید وقتي کودک مي

آب بازي کند؛ امکان دارد بخواهد شعف خود را از دیدن فواره و حوض پُر از آب  به ما 
آورد، اي که کودک بر زبان ميد. باید به یاد داشته باشيم که از لحاظ نقشي هر کلمهنشان ده

 ةشود و به همين خاطر به این مرحلحاوي پيام محسوب مي ةدر واقع در نقش یک جمل
 گویند. نيز مي 3«مرحله واژه عبارت»

ر و بيشتر اي بيشتبه طور فزاینده «هاتک کلمه»ماهگي، تعداد  18تا  16در حدود سن 
ها را با هم ترکيب نموده، عبارت کند تا تک کلمهشود و به تدریج کودک تالش ميمي
قدر زیاد ها آناي توليد کند. در این مرحله، تعداد این ترکيبکلمهاي و حتي سهکلمهدو
زماني که کودک  ،کند. در واقعرفته گفتار کودک شکل تلگرافي پيدا ميشود که رفتهمي

کردن و حذف برخي عناصر تواند با زباني که به خاطر خالصهرسد و ميماهگي مي 18به سن 

                                                           
1. one-word or protospeech stage 

2 . reduplication 

3 . holophrastic speech stage 
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مشهور شده با دیگران ارتباط برقرار کند.  1«گفتار تلگرافي»مثل حروف اضافه و ربط، به 
غالباَ شامل اسم، فعل و تعدادي صفت هستند و  ،که کودک مي سازد ايتلگرافي تجمال
ف ربط، اضافه، عالمت صفت عالي و البته روابط نحوي پایه )دستوري( کمتر یاهر حرو
 شوند.مي

هاي تلگرافي به تدریج افزایش ماه( کاربرد جمله 6ماهگي)در عرض  24ماهگي تا  18از 
هاي تلگرافي حتي پس شود. جملهناگهان در آن جهش چشمگيري دیده مي ،یابد و سپسمي
-تواند جملهشود. در اواخر این دوره، کودک ميتر کودکان دیده ميسالگي هم در بيش 2از 

 ةکند و نشانبراي پاس  منفي به سواالت استفاده مي «نچ»چنين از تکواز هاي امري بسازد، هم
ها( ) نيآ )نينيبرد. مثل نيهاي مفرد به کار ميرا براي جمع بستن صورت «ها»ساز جمع
 (.55ه44: 1390زندي،

کودک  ،تلگرافي این است که در این مرحله ةهاي جالب توجه مرحلمشخصه یکي از
ها از الگوهاي ترتيب شود و در این گفتهمرتکب هيچ خطایي در ترتيب کلمات نمي واقعاً

ها به تنهایي فاقد پسوندهاي کند، اگرچه ممکن است واژهکلمات بزرگساالن استفاده مي
 (.460: 1384مناسب باشند )اوگرادي و همکاران، 

هاي تلگرافي تر از جملههاي طوالنيخردساالن به بيان جمله، سالگي 5/2سالگي تا  2از 
و ...  «آخ! خوردم زمين»، «خوري؟مامان داري چي مي»، «بابا اون چيه؟»زنند. مثل دست مي

وف تر توليد کند و حرهاي بلندتر و پي يدهشود جملهکم قادر مي. در این مرحله کودک کم
ها را بر عهده دارند، در سخنان او یاهر کلمات و جمله ۀاضافه و ربط که نقش پيونددهند

 شوند. مي

 آموزی   ی زبانهای انجام شده در زمینه. پژوهش3ـ2
 مطالعه و بررسي رشد زبان کودک از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است و 

هاي مختلف زبان توجهي  پيرامون رشد جنبه هاي موردي قابلپژوهشگران ایراني نيز پژوهش
 اند.کودک، نظير صرف، نحو، واژگان و ... انجام داده

هاي دستوري و آوایي زبان روند یادگيري نظام ة( در پژوهشي به مطالع1362گرامي نژاد )
ماهگي(، پرداخت و نشان داد  24تا  18معين رشد )از  ۀفارسي در دو کودک در یک دور

                                                           
1 . telegraphic speech 
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هاي ماهگي از ترکيب 24تا  18درصد ( گفتار آن دو در سن  50اصلي ) بيش از که بخش 
 اي تشکيل شده است.دو کلمه

از تولد تا  کودکیک در پژوهشي رشد طبيعي گفتار و زبان را در  (1363پورقریب )
هفت سالگي مورد مطالعه قرار داده است. به بيان وي، کودک پس از درک آهنگ گفتار، 

 نماید که در آغاز، اشارات و درک گفتار، شروع به استفاده از گفتار ميحالت چهره، 
واژگان عمومي از قبيل اسم، فعل و صفت، مقدم بر . استاي و بيشتر از نوع اسم کلمهتک

نظير ساعات معيني از روز و فصول یاهر شده و در هر فردي، واژگان  ،واژگان اختصاصي
 و بياني است.  دروني و منفعل بيش از واژگان فعال

اي سه کودک در روند فراگيري ( در پژوهشي به بررسي گفتار دو کلمه1368روشن )
اي در چهارچوب اي و گفتار دوکلمهزبان فارسي در مراحل آغاز گفتار، گفتار یک کلمه

تا  18رشد )از از معين  ايهگشتاري و دستور حالت، در دورهدستور محوري، دستور زایشي
که ترکيب غالب در گفتار کودکان،  دهدمي. این بررسي نشان ه استپرداختماهگي(  24

اند که زبان تابع نظم است. اي بوده است. این کودکان به این واقعيت پي بردهترکيب دو کلمه
گفتار خود با گفتار بزرگساالن، دستور زباني خاصي را در ذهن خود شکل  ةلذا براي مقایس

 اند.داده
 24تا  18رشد آوایي و آرایش هجایي را در گفتار سه کودک ایراني از ( 1369اوبهي )

دهند که کودک فارسي زبان نيز آمده نشان مي. نتایج به دسته استماهگي بررسي نمود
و  /mو/ /p// ،bهاي لبي /کودکان جهان قبل از توليد هر واجي، به توليد واج ةمانند هم

ماهگي،  18. تقریباً در اوایل توانا هستند /tو / /n// ،dنظير / ،لثويههاي دنداني و یا دندانيواج
به مراتب بيشتر از هجاهاي دیگر بوده و کودکان گرایش به  cvcو  cvکاربرد هجاهاي 

 . رنددا cvcکاهش واج پایاني در هجاي 
به انجام  «اکتساب زبان مادري»( پژوهشي را پيرامون مراحل رشد زبان یا 1374فهيم )

 34ماهگي تا  7ماه، از سن  27ه که در آن، مراحل رشد زباني یک کودک را به مدت رساند
ماهه کودک را به پنج قسمت جداگانه  27. وي، مراحل رشد زباني زیر نظر گرفتماهگي 

 :که به شرش زیر استتقسيم کرده 
ان کردن، بلعيدن، آب دهزباني( که شامل گریهپيش ۀماهگي )دور 12تا  7اول از  ةمرحل

توليد  ۀماهگي )دور 18تا  12دوم از  ةکردن است. مرحلآقونبيرون دادن، خندیدن، آقون
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تواند حامل ایده یا درخواست مي ،شودتک واژه( که در این مرحله هر تک واژه که توليد مي
ماهگي  24تا  18سوم از  ةاند. مرحلنام نهاده «واژه عبارت»باشد که اصطالحاً آن را  يکامل

شوند تا جایي که گفتار کودک شکل تلگرافي ها به تدریج ترکيب ميواژه ،که در این مرحله
دار و عبارات ماهگي که در آن، عبارات فعل و فاعل 30تا  24چهارم از  ةکند. مرحلپيدا مي

هاي توليد واژهشود و این در حالي است که بدون فعل و فاعل و حتي جمالت کامل توليد مي
توليد  ۀماهگي که  دور 34تا  30پنجم از  ةجدید کماکان و به سرعت ادامه دارد. مرحل

تري توليد مشابه جمالت بزرگساالن است و در آن جمالت پيشرفته ةجمالت و عبارات اولي
 شود. مي

و  زبان توأم با رشد جسمانيفارسي ينحوي کودک هواژيهرشد واج ( 1376جبرائيلي )
 است. نتایج تحقيق حاکي از آن ه استدادقرار  بررسيمورد را  ادراکي ويهرشد شناختي

زباني کودک طبيعي، همسو با هکه با وجود پي يدگي اکتساب زبان مادري، رشد ادراکي
 است.هاي زبان همگاني

و در صدد  ختهزبانه پردا( به بررسي رشد زبان اول در کودک دو1380و  1378کشاورز )
گویي به این سوال است که در چنين افرادي نظام زباني واحد و آميخته از دو زبان پاس 

هاي پژوهش در وي بر این باور است که  داده .گيرد و یا دو نظام زباني مستقلشکل مي
دهد که مواردي از توليدات دو نظام زباني مستقل است و توضيح مي ةیيد فرضيأراستاي ت
حاصل عدم توانایي کودک در ایجاد  است،دک که آميخته از واژگان دو زبان زباني کو

 تمایز بين دو زبان است.
پيش زباني  ۀمراحل رشد آوایي کودک در دو دورپژوهشي را در زمينه ( 1379آقاباقري )

که رشد آوایي در کودک  ه استو نتيجه گرفت هبه انجام رساندواژ توليد تک ةو مرحل
تابع نظام کلي یکساني  ،شدههاي بررسي ون سایر کودکان در دیگر زبانمه ،زبانفارسي
 .است

بررسي رشد نحو زبان کودک فارسي »( پژوهشي را تحت عنوان 1381طاهري اسکویي)
در  ه1به انجام رسانده است که نتایج آن از این قرار است:  «ماهگي 48ماهگي تا  32زبان از 

ودک فارسي زبان، سلسله مراتب رشدي مشخصي فراگيري نحو و ساختارهاي نحوي ک
هاي ساده هاي نحوي ابتدا ساختها و صورتکودک در فراگيري ساخت ه2 ؛وجود دارد
کودک در فراگيري  ه3 ؛پردازدهاي پي يده ميبه توليد ساخت ،کند و سپسرا توليد مي
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به طور تصادفي ها و ساختارهاي نحوي زبان، طبق قواعد و نظام خاصي عمل کرده و صورت
ها زبان فارسي نيز مانند دیگر زبان ه4 ؛کندیا تنها به تقليد از اطرافيان، ساختاري را توليد نمي

 کند. هاي زبان حرکت ميداراي اصول کلي مشابهي در رشد نحوي است و همسو با همگاني
 50تا  36زبان از رشد نحوي کودک فارسي ة( به مطالع1386حسيني و نوربخش )ضياء

ند و انواع مقوالت و ساختارهاي دستوري مانند زمان دستوري، مطابقه، وجه اهماهگي پرداخت
هاي اسمي و روابط ضمایر و مراجع را فعل، ساخت معلوم و مجهول، ساختار دروني گروه

ماه به  14زبان در طول که کودک فارسي دهدميند. نتایج این بررسي نشان اهبررسي نمود
بيان مفاهيم ساده در جمالت  ةو از مرحل یابدمياي دست سيار پي يده و پيشرفتهنظام زباني ب
 . رسدميبيان مسائل پي يده و انتزاعي در جمالت پي يده و طوالني  ةساده به مرحل

 15( به مطالعه  رشد نحوي و واژگاني چهار کودک در فاصله زماني 1390صحراگرد )
ها از دو جنس جا که آزمودنيو از آن هولدشان( پرداختماهه )ماهاي نهم تا بيست و جهارم ت

 ثر است.ؤکه جنسيت در سرعت و دامنه رشد زباني م هند، به این نتيجه رسيداهمخالف بود
 زبان رشد و اجتماعي هايمهارت رابطه ( پژوهشي را پيرامون1391وهاب و همکاران )

 تا 4 کودک 123 اند که در آن ازدادهزبان انجام  فارسي ساله 6 تا 4کودکان   در دریافتي

. ه استشد گرفته اجتماعي هايبندي مهارتدرجه نظام مقياس و زبان رشد آزمون ساله 6
 هايمهارت ابعاد و دریافتي زبان تحول بين را داريمعني مثبت رابطه تحقيق، هايیافته

 .ته استساخ آشکار اجتماعي
از آغاز تا دو سالگي، به مقایسه دو  ( با مطالعه رشد نحوي کودک1392صحرایي )
شمول در بدو تولد گرا و درخت کامل در رابطه با ماهيت دستور جهاندیدگاه واژگان

 کند که در فراگيري زبان فارسي، اوالًگيري مي. محقق در این پژوهش نتيجهه استپرداخت
-گره شوند و ثانياًته ميهاي واژگاني، و نه پس از آن فراگرفهاي نقشي همزمان با مقولهمقوله

هاي نقشي به هاي نقشي به طور کامل در زبان کودک قابل مشاهده هستند و فعاليت مقوله
 حدي گسترده است که شواهدي از دسترسي کودک به ساخت اطالعي نيز قابل ارائه است.  

  کودکان در عام مفاهيم رشد روند ( در پژوهشي  به بررسي1393صادقي )
 صرفي آزمون دو در هر که دهدمي نشان آمدهدست به هايیافتهه است. رداختزبان پفارسي

 نسبت جنس اسم توليد و درک در بهتري ساله عملکرد 5ه4سني  گروه کودکان نحوي، و

 رند.دا ساله 4ه3سني  گروه به
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 خزانه ( نيز در گزارش موردي طولي به رشد1396یریفيان و زارعي محمودآبادي )

 ۀواژ نخستين هداد نشان هاماهگي پرداختند. یافته 34 تا 15 از زبانفارسي کودک واژگان
 55 حدود واژگاني این کودک ةخزان ماهگي 22 در .شودمي بيان ماهگي 15 در معنادار

 ،ترتيب به هاواژه درصد بيشترین و هآغاز شد ايدوکلمه دستوري ساخت بيان و هبود کلمه
 . ه استبود حيوانات و پوشاک بدن، اعضاي اشياء، ها،خوراکي افراد، اسامي به مربوط

رشد زبان در  ةهاي پيشين به مطالعگردد هيچ یک از پژوهشچنان که مالحظه مي
اند و به نظر مي رسد که این پژوهش اولين تالش دوقلوها در شرایط محيطي یکسان نپرداخته

 در این راستاست.

 . روش 3
است که  به بررسي رشد واژگاني و نحوي دوقلوهاي اي موردي پژوهش حاضر، مطالعه

پردازد و براي این منظور، توليدات زباني دو کودک دوقلوي زبان ميناهمسان فارسي
 21ماهه، یعني از شروع  10زماني  ۀدر باز ،هاي بهنام و بهزادناهمسان فارسي زبان به نام

 اند. ماهگي گردآوري و بررسي شده 31ماهگي تا  شروع 
ها در هاي این پژوهش بر اساس مشاهده و ثبت سریع دادهخش اعظم  گردآوري دادهب
یادداشت صورت پذیرفته است. عالوه بر مشاهده، از دوربين فيلمبرداري و دستگاه  ةدفترچ

هاي ضبط صدا نيز جهت ضبط صدا و تصویر استفاده شده است. به عالوه، دفتر یادداشت
، هشددات زباني کودکان در آن تقریباً به صورت روزانه ثبت ميروزانه مادر دوقلوها که تولي
ند در اهپژوهشگران تالش نمود .ه استبرد اهداف  پژوهش نمودکمک شایاني در پيش

 ،از این رو .محيط طبيعي و بدون اطالع دو قلوها به ثبت و ضبط توليدات زباني آنها بپردازند
طبيعي صورت گرفته است، به این ترتيب که  ۀدها بر مبناي مشاهگردآوري بخش اعظم داده

اي دو بار این دو کودک را مالقات کرده و پس از صرف یکي از پژوهشگران حداقل هفته
آنها را بر اساس  ةالبداهمدت زمان دو ساعت یا بيشتر در کنار دوقلوها، رفتار کالمي في

نظير پرسش در مورد  ،آمده، ثبت نموده است. گاهي از روش تجربيمشاهدات به عمل
اي به منظور انگيزش زباني این دو کودک نيز استفاده شده است. پس از تصویر یا واقعه
اي را به ها و تفکيک توليد زباني هر کودک، نگارندگان تحليلي مقایسهگردآوري داده

هایي در سرعت و ها و مشابهتاند تا مشخص گردد چه تفاوتصورت ماهانه صورت داده
 شود.رشد واژگاني و نحوي دوقلوها مشاهده مي ةدامن
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 ها . یافته4
این  رشد واژگاني و نحوي این دوقلوي ناهمسان، توليدات زباني ةبه منظور بررسي و مقایس

شده، در هر هاي گردآوري. بر اساس دادهه استدو کودک به صورت ماهيانه ثبت گردید
دو کودک صورت گرفته است و بخشي از این  اي بين توليدات زباني اینتحليلي مقایسه ،ماه
 گردد.ها در قالب جداول جداگانه در هر بخش ارائه ميداده

 ماهگي 21. رشد واژگاني و نحوی بهزاد و بهنام در 1ـ4
ها آغاز شد. در این مشاهده و گردآوري برونداد زباني دوقلوها از ماه بيست و یکم تولد آن

واژگان پربسامد  ۀها وجود داشت. دایرتوليدات زباني آزمودنيماه تفاوت چشمگيري ميان 
 کرد.در حالي که بهنام دو الي سه واژه را بيان مي ،رسيدواژه مي 16بهزاد به 

کرد، خاله، دایي، ماهي، گُل ، عادل ، انار و اَلو از هایي که بهزاد توليد مياز ميان واژه
ها دانست، زیرا آند بهزاد مفهوم آنها را به خوبي ميرسيهاي پربسامد بودندکه به نظر ميواژه

 برد. را در موقعيت زباني مناسب به کار مي
رسيد اما به نظر مي ،کردرا کامل و به خوبي تلفژ مي «باشه»بهزاد در این ماه فعل  ضمناً

سته ، کاري را که از او خوا«باشه» گفتداند، چرا که وقتي ميکه مفهوم آن را به خوبي نمي
   .دادشده بود، انجام نمي
 «اَنان»بود که آن را به صورت  «انار»ۀ هاي پربسامد در ميان توليدات بهزاد واژیکي از واژه

نظير مرکبات نيز به  ،هاي دیگراین واژه را نه تنها براي انار، بلکه براي ميوه کرد وتلفژ مي
 (. 1)جدول  دهدرا نشان مي «بسط افراطي»اي از فرایند برد که نمونهکار مي

 ماهگي 21هایي از تولیدات زباني بهزاد در . نمونه1جدول 

Meaning / Intention Real Pronunciation Behzad’s 
Production NO. 

aunt /xâle/ /xoə/ 1 
Pomegranate (and 

other fruits) /ænâr/ /ænân/ 2 
Adel (his father) /âdel/ /âde/ 3 

flower; scoring a goal /gol/ /go/ 4 
doggie /hâpu/ /âpu/ 5 
Okay! /bâše/ /bâše/ 6 

It’s cold. /særde/ /sæde/ 7 
 



 1400پاییز و زمستان  |  14شماره  | 8سال |  علم زبان | 294

ها نيز چندان در مقایسه با بهزاد، بهنام در این ماه، تنها حدود سه واژه را توليد کرد که آن
 «ژَد»کرد که آن واژه، ميمفهوم نبودند. پيش از آن، تنها یک واژه را به مدت دو سه ماه بيان 
متوجه شدند  ولي بعداً ،بود. ابتدا تصور اطرافيان بر این بود که منظور بهنام، رنگ زرد است
کند. براي مثال، زماني عالوه بر رنگ زرد، براي اشاره به مفاهيم دیگر هم از آن استفاده مي

 «سالم»تعبير مادرش به معني برد که به شد این کلمه را به کار ميکه صبح از خواب بيدار مي
اي بود که براي اشاره به تمامي اشياء و چه بسا براي بيان احساس یا حاالت واژه «ژَد»بود!. 

شد، چندین بار این واژه را پشت سر زده ميبرد و زماني که هيجانعاطفي مختلف به کار مي
 (. 2)جدول  «ژد! ژد! ژد!»کرد هم تکرار مي

 ماهگي 21اني بهنام در . تولیدات زب2جدول 

Meaning / Intention Real Pronunciation Behnam’s 

Production NO. 

Yellow /zærd/ /žæd/ 1 

Ugly /zešt/ /zes/ 2 
No! /næ/ /næ/ 3 

گفت که گاهي اوقات به صورت کشيده و با کشش را هم مي «نَه » ۀچنين بهنام واژهم
خواست کاري را انجام دهد، زماني که ناراحت بود یا نمي .کردادا مي   /æ/ةافراطي  واک

يت عرسيد این واژه را در موقکرد و  به نظر ميرا دو بار پشت سر هم تلفژ مي «نَه»واژه 
 گيرد. درست به کار مي

 ماهگي 22. رشد واژگاني و نحوی بهزاد و بهنام در 2ـ4
 

هاي توليدشده بهنام بيشتر بود و تعداد واژهدر این ماه نيز سرعت رشد واژگاني بهزاد نسبت به 
از  واژه بود. 33توسط بهنام بسيار محدود بود. تعداد واژگان توليد شده توسط بهزاد حدود 

 تلفژ  «رب هشَ»که به صورت  بودماهگي بر زبان آورد، شربت  22ي که بهزاد در یهاواژه
و  «آقا»، «داداش»وقلویش را د برادر. «اوخ» فتگمي ،رفتگوقتي که دردش مي کرد.مي
د که دليل يرسو به نظر مي کردتلفژ مي «آگا»را به صورت  «آقا»زد. واژه صدا مي «کُپُل»

بهنام »و  «آقا بهنام»بهنام را  ش بود کهمادر گفتار، الگوبرداري از «کُپُل»استفاده از این واژه و 
  رد.کصدا مي «کُپُل
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هنگام  رد وکدایي، خاله، عمو و عمه را با خود تکرار ميهاي اوقات واژه بهزاد بسياري از
پربسامد در بين توليدات بهزاد در هاي . واژهردکتماشاي تلویزیون و غذا خوردن صحبت مي

 و  «ترکيد» افعال، عالوه بر این، بهزاد بود «خَگوش» و «خرس» ،«موش»، «گُل»، این ماه
 . بيان کند ستتوانرا هم مي «ترسيد»

رسيد که گویاي رشد نحوي او بود.  «واژه عبارت»به کارگيري  ةدر این ماه به مرحل بهزاد
 رد وکتلفژ مي «پوش»که به صورت بود « پوست»آورد، که بسيار بر زبان مي عبارتيهواژه
ا و ب رفتگاي مثل پرتقال را بخورد، آن را در دستش ميميوه خواستميزماني که  مثالً

را به  فعلاین  ضمناً .دپوست بگيربراي او ميوه را  خواست کهميخاطبش م گفتن این واژه از
  ،لباسش را در بياوردست خواوقتي از کسي ميو  دادتعميم مي نيز هاي دیگرموقعيت

 ،نشد خود ةخالیا حتي در موقعيتي دیگر که موفق به بازکردن در کيف  «پوش» فت:گمي
شکالت، خواست زماني که از مخاطبش مياز این واژه  ،هم نينبه کار برد. این واژه را 

 کرد.نيز استفاده مي ،کندباز را برایش ها ت وبقيه خوراکيئيبيسکو
 «اوخ» ةجملجمله و یک جمله امري در این ماه توليد کرد. شبهچنين یک شبهبهزاد هم

که معموالً  «پاشو داداش» ةکرد و جملبراي زماني که در عضوي از بدنش درد احساس مي
از جمله افعالي بودند که  «ترسيد»و  «ترکيد» کرد.ها براي بيدارکردن برادر خود بيان ميصبح

 (.3بهزاد در این ماه به کار مي برد )جدول  

 ماهگي 22هایي از تولیدات زباني بهزاد در . نمونه3جدول

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

Open / Uncover it /pust/ /puš/ 1 
Open it! /bâz/ /bâž/ 2 
Sir/ Mr. /âqâ/ /âgâ/ 3 
plump /kopol/ /kopol/ 4 

exploded /tærækid/ /tætid/ 5 
He / I was scared. /tærsid/ /tæsid/ 6 

rabbit /xærguš/ /xæguš/ 7 
rooster /xorus/ /xus/ 8 

شمار بود و به لحاظ نحوي نيز رشد واژگانش انگشت ۀدایربهنام در مقایسه با بهزاد، 
)اسم  «داوود»آورد، هاي پربسامدي که بهنام در این ماه بر زبان مياز واژهچنداني نداشت. 
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هاي زباني بهنام در این ماه تنها دو فعل توليد کرد که گاهي آن را در موقعيت. بودش( ادایي
زیادي به گفتگو با اطرافيان نداشت و بيشتر با  ةبهزاد، عالقبرد. او برخالف مناسب به کار مي
 (. 4کرد )جدول خودش صحبت مي

 ماهگي 22هایي از تولیدات زباني بهنام در . نمونه4جدول 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behnam’s 

Production 
NO. 

He / I was scared. /tærsid/ /tæsid/ 1 
Exploded / broke /e tærkid/ /e tætid/ 2 

Davood (his uncle) /dâvud/ /dâvvud/ 3 
one, two, three /yek do se/ /ik du se/ 4 

در مجموع در ماه بيست و دوم، واژگان توليدي بهزاد حدود سه برابر توليدات بهنام بود 
 دوقلویش بود.و در ضمن رشد نحوي بهزاد نيز در این ماه بسيار چشمگيرتر از برادر 

 ماهگي 23رشد واژگاني و نحوی بهزاد و بهنام در . 3ـ4
 بهزاد به خوبي  بود.کمتر  بسيارواژگاني بهنام نسبت به بهزاد  ۀدایردر این ماه کماکان 

هاي زباني مناسب به کار ها معاني مختلفي دارند و آنها را در موقعيتدانست برخي واژهمي
را  «گُل»ۀ گُل، ماهي و شربت از آن جمله بودند. به عنوان مثال، واژبرد. واژگاني از قبيل مي

زد، به کار کرد و گُل ميهم براي اشاره به گُل و گياه و هم زماني که توپ را شوت مي
توان براي شربت پرتقال یا شربت را هم مي ۀدانست که واژبه خوبي مي ،برد. هم نينمي

 ي شربت سُرفه و امثال آن. ها به کار برد و هم براسایر ميوه

هاي زباني جدیدي با بهزاد فرایند بسط افراطي را در مورد برخي واژگان در موقعيت
کفش را عالوه بر کفش براي اشاره به جوراب  ۀکرد. براي مثال،  واژمعاني متفاوت اعمال مي

اي دیگر از بسط کرد. نمونهگُل براي اشاره به درخت هم استفاده مي ۀبرد. از واژبه کار مي
 ةماهي براي اشاره به پوست تخم ۀافراطي که براي پژوهشگران بسيار جالب بود، کاربرد واژ

 شناور در جوي آب و یا تکه شيریني شناور در استکان چاي بود. 
در این ماه در ميان افعال توليد شده توسط بهزاد یک فعل مرکب و دو فعل امري مشاهده 

بهزاد اکثر افعال را در این ماه  بودند. «بُدو»و  «ب دشه»، «درد گرفت»تيب شدند. این افعال به تر
 (. 5بُرد )جدول به لحاظ شخص و شمار درست به کار مي
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 ماهگي 23هایي از تولیدات زباني بهزاد در . نمونه5جدول 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

pants /šælvâr/ /šæbâr/ 1 
shoe /kæfš/ /kæpš/ 3 

Open it! /bâz/ /bâž/ 4 
syrup; juice /šærbæt/ /šæbæt/ 5 

mummy /mâmâni/ /mâmâni/ 6 
sugar /qænd/ /gænd/ 7 
key /kilid/ /kiʔid/ 8 

The brother slept. /xâbid dâdâš/ /xâbid dâdâš/ 9 
He tore it. /pâre kærd/ /pâə kæd/ 10 

Uncle Saber ( the twins’ 

uncle) 
/æmu sâber/ /æmu dâber/ 11 

Give it! /bede/ /bede/ 12 

It hurts /dærd gereft/ /dæd geft/ 13 

هاي پيش سرعت رشد واژگاني بهنام در مقایسه با برادر دوقلویش در این ماه، همانند ماه
 ،ماه این دوم ةاز هفت نداشت. تقریباًاي بسيار کُند بود و به لحاظ نحوي پيشرفت قابل مالحظه

و  دشبه خوبي متوجه مي اطرافيان را تقریباً هايبهبود یافت و گفته اشزبانيبهنام درک 
د که اطرافيان رکبا خود تکرار مي اهاي نامفهومي ربهنام کلمه ،هم نيند. ادنشان مي واکنش

 .دشدنمتوجه منظورش نمي

 ماهگي 23ت زباني بهنام در هایي از تولیدا. نمونه6جدول 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behnam’s 

Production 
NO. 

Well-done! /âfærin/ /âfæʔin/ 1 
He/ I was scared! /tærsid/ /tæsid/ 2 

exploded /tærkid/ /tætid/ 3 
sugar /qænd/ /gænd/ 4 

uncle Davood / dâyi dâvud/ /duyi dâvud/ 5 
Fish /mâhi/ /mâyi/ 6 

Shirin (the twins’ cousin) /širin/ /šir/ 7 
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 «تَتيد»و  «تَسيد»به ترتيب به صورت را با خودش  «ترکيد»و  «ترسيد» افعالبهنام کماکان 
گرفت که با معناي هاي زباني متنوعي به کار ميرد و فعل دوم را در موقعيتکتکرار مي

 اش»گفت ناگهان  ،پرید پایين از روي مبل وقتي براي نمونه، اصلي این فعل همخواني نداشت.
 احتماالً اما  ،مشخص نبود کامالً ،این که با بيان این جمله چه منظوري در ذهن داشت «.تَتيد
با ترکاندن  کامپيوتريي زبا هنگامکه د پيدا کن راباعث شد حسي  يناگهانپرش این 
  شد.در وي ایجاد ميهاي رنگي توپ

 ماهگي 24رشد واژگاني و نحوی بهزاد و بهنام در . 4ـ4

رشد واژگاني بهنام در این ماه پيشرفت چشمگيري داشت و در کمال تعجب تعداد واژگان 
کرد. توليدشده توسط بهنام در این ماه دقيقاً دو برابر تعداد واژگاني بود که بهزاد توليد مي

واژه را به طور فعال به کار  30در حالي که بهنام  ،واژه بود 15تعداد واژگان فعال بهزاد 
اي داشت. در مقایسه با بهزاد، وي افعال نحوي نيز بهنام رشد قابل مالحظه ةبرد.  در زمينمي

 کرد.برد و جمالت بيشتري را بيان ميبيشتري را به کار مي
ي برخوردار بود و در مقایسه با بهنام از دقت بيشتر هابه طور کلي بهزاد در کاربرد واژه
کرد. عالوه بر این ، بهزاد در این ماه متوجه ارتباط به محيط پيرامون خود بسيار توجه مي

را در ذهنش شکل داد. مثالً زماني  1«واره معنایيطرش»ها شد و به نوعي معنایي برخي واژه
ارتباط معنایي  داد ازآورد که نشان ميدید، کلمات آش و سوپ را بر زبان ميکه مالقه را مي

هر چند به هنگام استفاده  ،در این ماه افعال جدیدي را توليد کرد بين آنها آگاهي دارد. ضمناً
را به  «ترسيد»کرد. براي نمونه فعل از برخي از آنها، مطابقت شخص و شمار را رعایت نمي

در این ماه براي اولين بار بهزاد  ،بود. هم نين «ترسيدم»در حالي که منظورش  ،بردکار مي
پرسيد )جدول موفق به توليد ساختار پرسشي شد و با استفاده از آهنگ پرسشي سوال مي

 ( .7شماره 
  

                                                           
1. schemata 
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 ماهگي 24هایي از تولیدات زباني بهزاد در . نمونه7جدول 
Meaning / Intention Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

It is not working. /xærâb šod/ /xæɁâb šo/ 1 
It is broken. /šekæst/ /šekæs/ 2 
He bit me. /gâz/ /gâž/ 3 

motorbike; motorcycle /motor/ /mâtur/ 4 
Dress me! /bepuš/ 

bepushun 
/bepuš/ 5 

He was scared. I was 

scared 
/tærsid/ /tæsid/ 6 

He is scared. I am scared. /mitærse/ /mitæse/ 7 

It isn’t here? /nist/ /nis/ 8 

He/it is stuck! / I am stuck! /gir kærd/ /gi kæd/ 9 

افزایش پيدا آوري حيرتبه طرز  بهنام در این ماه زباني اتتوليدگونه که اشاره شد، همان
 ة. در هفتبردبه کار مي را در گفتار خود اياي یا دو کلمهکلمههاي تکحتي جمله و کرد

وقفه تکرار بيهم که  ايواژهتنها  زد.پشت تلفن حرف براي اولين بار بهنام  چهارم این ماه،
بهنام فقط به  ،کرد. پيش از آنبيان مي «آجوو»بود که به صورت  «خاله جون»کرد، مي

  گفت.داد و چيزي نميهاي طرف مقابل گوش ميصحبت
هاي مختلف یا به تنهایي ها را در جملهفعل توليد کرد که آن  8 بهنام در این ماه حدود

، «گير کردي»، «گير کرد»، «رفت»، «نترسي»، «ترسيد»اي از این افعال، بُرد. نمونهبه کار مي
بود که البته شخص و شمار این افعال گاهي رعایت  «افتاد»و  «روشن شد»، «خاموش شد»

 ، «ترسيدم»ترسيد، به جاي این که بگوید از چيزي مي شد، به عنوان مثال، زماني کهنمي
 «گير کردم»هر دو را به جاي  «گير کرد»و  «گير کردي»و همين طور افعال  «ترسيد»گفت مي

 برد.به کار مي
اگر روند رشد زباني بهنام در سه ماه قبل از آن را در نظر بگيریم، رشد زباني وي در این 

در حالي که بهزاد همان روند رشد یکنواخت قبلي را  ،ر بودماه از جهش ناگهاني برخوردا
 (.8)جدول  ادامه داده بود
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 ماهگي 24هایي از تولیدات زباني بهنام در . نمونه8جدول 
Meaning / Intention Real 

Pronunciation 
Behnam’s 

Production  
NO. 

Exploded /tærækid/ /tætid/ 1 
He was scared. I was 

scared. 
/tærsid/ /tæsid/ 2 

It is cold. /særde/ /sæde/ 3 
Take it off. / dær biâyâr/ /dæyâr/ 4 

He got stuck / I got stuck. /gir kærd/ /gi kæd/ 5 
You got stuck / I got stuck. / gir kærdi/ /gi kædi/ 6 

Adel went. /âdel ræft/ /âde yæf/ 7 

It is switched off. /xâmuš šod/ /âmuš šo/ 8 

It is switched on. /rošæn šod/ /ošæn šo/ 9 

Egg /toxme morq/ /toxi/ 10 

Don’t be afraid, uncle! /nærtæsi dâyi/ /nætæsi dâyi/ 11 

a popular character in a 

Persian TV series 

/ næqi/ /næyi/ 12 

Allah is the Great (prayer) /ælâho ækbar/ /æloæppær/ 13 

I like you. /dust/ /dus/ 14 

Open it! /bâz / /bož/ 15 

 ماهگي 25. رشد واژگاني و نحوی بهنام و بهزاد در 5ـ4
در این ماه، تعداد واژگان توليدشده توسط بهزاد در مقایسه با بهنام به نسبت بيشتر بود. بهنام 

ند در چهر ،مشترک بيشتري را به کار مي گرفتند هايههاي قبل، واژو بهزاد نسبت به ماه
 برخي موارد در تلفژ واژه ها تفاوت داشتند. 

مانند ماه قبل افزایشي نسبي داشت و نسبت به  ،توليدشده توسط بهزاد هايهتعداد واژ
کرد. بهزاد دیگر تر به تلفژ بزرگساالن تلفژ ميها را بسيار نزدیکهاي پيش، این واژهماه
معنایي آن  ۀکرد، بلکه با بسط حوزاش استفاده نميرا تنها براي ناميدن خاله «خاله»ي واژه

 برد. ها نيز به کار ميخانم ةدایي مادرش و بقيبراي صداکردن دختر
 «بهروز»بهزاد، یک مرغ مينا به اسم  گفتار تلگرافي شد. دایي  ةبهزاد در این ماه وارد مرحل
 یعني« بهوز! گَذا!»نده در حال دانه خوردن ناگهان گفت : داشت که بهزاد با دیدن آن پر

 «.خوردبهروز دارد غذا مي»



 301 |بشیرنژاد و محمدی 

پُيو داداش کُ» بهزاد کاربرد صفت به همراه اسم را نيز در این ماه آغاز کرد و برادرش را
 زد. صدا مي «)کپلو(

لب توجه توسط بهزاد در این ماه بسيار متفاوت و جا «افتاد»و  «شينهمي»کاربرد دو فعل 
به کار  «ریختن»و فعل دوم را به معني  «قرار دادن»/ «نشاندن»بود که فعل اول را به معناي 

 برد.  مي
پرسشي توسط بهزاد بود. هنگامي  ةاز دیگر تحوالت نحوي در این ماه، به کارگيري جمل

 «کيه؟»یعني  ،«؟کي»پرسيد: آمد، از والدین خود ميکه زنگ تلفن منزل به صدا در مي
 (.9)جدول 

 ماهگي 25هایي از تولیدات زباني بهزاد در .  نمونه9جدول 
Meaning / Intention Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

It fell down. /oftâd/ /otâd/ 1 
Narges (his mother’s aunt) /nærges/ /næges/ 2 

dirty /kæsif/ /kæšif/ 3 
sparrow /gonĵešk/ /goĵeš/ 4 

Sits down /mišine/ /mišine/ 5 
bleating /bæ bæ/ /bæ bæ/ 6 
plump /kopolu/ /kopoyu/ 7 

water melon /hendevâne/ /hendâbe/ 8 

Go! /boro/ /boro/ 9 

توليدشده توسط  هايهنسبت به واژ ،رشد واژگاني بهنام در مقایسه با بهزاد و هم نين
نسبتاً کمتر بود. تغييراتي که در این ماه در گفتار بهنام مشاهده کردیم،  ،خودش در ماه پيش

کرد )مریم جون( استفاده مي «مَيَم جو»،  از «مامان»صدا کردن مادر خود بود که به جاي  ۀنحو
 که نوعي تقليد از نحوه صدا کردن پدرش بود.  

اما نه به همراه اسم بلکه به  ،بهنام نيز مانند بهزاد، کاربرد صفت را در این ماه آغاز کرد
تلفژ  «چي چي یو»بود که آن را به صورت  «کوچولو»برد. این صفت تنهایي به کار مي

کرد. بهنام باز هم همانند بهزاد، هنگامي که از مخاطب خود درخواست بازکردن پوست مي
 کرد.ياستفاده م «بُژ »با تلفژ  «باز»عبارت هشکالت یا مثل آن را داشت، از واژه
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از دیگر تحوالت نحوي در این ماه، به کاربردن جمله پرسشي توسط بهنام براي نخستين 
 پرسيد نه از مخاطب خود. بار بود که این پرسش را هنگام بازي از خودش مي

بود که با  «گُج ش گي کَده!»جدید نيز توليد کرد. این جمله  ةبهنام در این ماه یک جمل
 ۀشایان ذکر است که بهنام واژ. «گنجشک گير کرده»ن کرد. یعني ها در قفس بيادیدن فنچ

 هاي کوچک به کار انواع پرنده ،را براي ناميدن گنجشک، فنچ و در واقع «گنجشک»
 (.10بُرد )جدول مي

 ماهگي 25هایي از تولیدات  زباني بهنام در . نمونه10جدول 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behnam’s 

Production 
NO. 

Little / small      /kučulu/ /kučuɁu/ 1 
Open it! /bâz/ /bož/ 2 
Let’s go! /berim/ /beɁim/ 3 

What happened? /či šode/ /či šode/ 4 
water melon /hendevâne/ /hendâbe/ 5 

 ماهگي 26. رشد واژگاني و نحوی بهزاد و بهنام در 6ـ4
 ةواژه رسيد. از دیگر تحوالت چشمگير در زمين 89این ماه به حدود واژگان فعال بهزاد در 

از  ،عالوه بر بيان واژه ،رشد زباني بهزاد در این ماه این بود که او براي رساندن منظور خود
 کرد. به عنوان مثال، هنگام توصيف ماهي هاي خارجي نيز استفاده مياشاره به مصدام

 کرد. ن حين، به چشم و سر خود اشاره ميو در همي  «چ ش، کلّه»گفت : مي

 1"جابجایي" ةتحول قابل توجه دیگر در فرآیند رشد زباني دوقلوها، ورود آنها به مرحل
ها حضور نداشتند بود و این دو دیگر نام اعضاي خانواده و فاميل را که در محيط زباني آن

 ،دایي دوقلوها()  «داوود» کردند،تکرار مي بسيار اي کهواژه آوردند. براي نمونه،به زبان مي
 بود.)عمه کبري (  «عمّه کُبا»دوقلوها (، ة )عليرضا ، پسر عمّ «عَئشضا»

اي دیگر از رشد واژگاني بهزاد بود. در به همراه اسم، نمونه «خاله»به کارگيري عنوان 
 ۀرا توليد کرد، در حالي که تا ماه پيش، واژ «خاله راضيه»و  «خاله سميه»این ماه ترکيبات 

 برد. خاله را به تنهایي به کار مي

                                                           
1. dislocation / displacement 
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دادن بهنام  قرار یکي از موارد جالب و نادر که در گفتار بهزاد مشاهده شد، مورد خطاب
کرد و تصحيح والدین و اطرافيان صدا مي «بهزاد»با نام خودش بود، بدین معني که بهنام را 

 این رویه نداشت. ثير چنداني درأت
ها را براي تعيين تعداد توانست آناما نمي ،بهزاد قادر بود اعداد را از یک تا پنج ادا کند

 اشياء به درستي به کار ببرد.
هاي پيش، در این ماه نيز شاهد به کارگيري فرایند بسط افراطي توسط بهزاد همانند ماه

برد یا اسفناج و سایر سبزیجات نيز به کار مي را براي ناميدن «کاهو»بودیم. براي نمونه واژه 
 کرد. صدا مي «دانيال»اش همسر دایي خود را نيز با نام دایي

توجهي داشت. جمع بستن واژه، استفاده از صفت و نحوي نيز رشد قابل ةبهزاد در زمين
سازي، توليد افعال امري جدید، به کارگيري واژگان بيشتر در گفتار موصوف، مخفف

 ،و همين طور استفاده از جمالت پرسشي در گفتاري ههَ م تلگرافي، استفاده از ضمير ملک
 هایي از این تحول نحوي هستند که در این ماه مالحظه گردید. نمونه

بهزاد مانند ماه قبل، در این ماه نيز اغلب براي رساندن مقصود خود به صورت تلگرافي 
ش، کلّه:  یعني ماهي، چشم و کلّه دارد )هنگامي که کرد.  براي نمونه : ماهي، چ صحبت مي

   .مادر بهزاد مشغول تميز کردن ماهي بود(
ها نشسته بود که بهزاد با دیدن این صحنه با اعتراض به یک روز مادر بهزاد روي بالشت

مقصودش از ب ه، خودش بود. در واقع، با گفتن این جمله از  ؛«ب ه ميشينه!»مادرش گفت : 
جالب توجه در اینجا  ةخواست که بلند شود تا او بتواند روي بالشت ها بنشيند. نکتمادرش 

هاي زبان کودکان است که به خود است و این از ویژگي هبراي اشار «ب ه»استفاده از کلمه 
چرا که  ،گيرند)مانند ضمایر شخصي و اشاره( را بسيار دیر فرا مي 1«عبارات اشاري»معموال 

بهزاد براي  ،هم نين (.Steinberg & Sciarini: 2006ع ثابتي ندارند )این عبارات مرج
و  بيان کرد «گُج شکا»را به صورت  «هاگنجشک»جمع  ۀواژ ،بار در اواخر این ماهنخستين

بود  «کمرم دَد ميکنه»ضمير ملکي را نيز در یکي از جمالت خود به کار برد. این جمله 
 .(11)جدول 

  

                                                           
1. deictic expressions 
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 ماهگي 26از تولیدات زباني بهزاد در  هایي. نمونه11جدول 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO 

I’ll buy chewing gum and 

onion 
/bexær, âdâms, 

piyâz / 
/bexær, âdâs, 

piyâz / 
1 

Kid is going to sit. I’m 

going to sit! 
/bæče mišine/ /bæče mišine/ 2 

That’s Soroosh. Tell him 

to come upstairs. 
/suruše bâlâ/ /suɁuše bâlâ/ 3 

Alireza (his cousin) /ælirezâ/ /æezâ/ 4 
I have a toothache. Let’s 

go to the dentist. 
/dændun dærd 

doktor/ 
/dændun dæd 

doktor/ 
5 

Mehrasa went by car. 
/mehrâsâ 

mâšin/ 
/merošo mâšin/ 6 

(He) is going to play. I’m 

going to play. 
/bâzi kone/ /bâzi kone/ 7 

I hit the cockroach on the 

wall 

/susk divâr 

zæd bâlâ/ 

/šuš divâ zæd 

bâlâ/ 
8 

He pulled my t-shirt and 

hit my nose. It hurts. 

/dærd dæmâq 

lebâs zæd/ 

/dæd dæbâq 

lebâs zæd/ 
9 

Go away! Go! /gomšo boro/ /gošo boro/ 10 

The weather is cool. /hævâ xonæke/ /hævâ xonæke/ 11 

grandma’s home, aunt 

Narges 

/xune næne 

xæle nærges/ 

/xune næne 

xæle næges/ 
12 

Mama! Do I pour water? 
/mâmân âb 

berizæm?/ 

/mâmân âb 

beɁizæm?/ 
13 

I’m kicking and playing 

with the ball. 
/šut tup bâzi/ /šut tup bâzi/ 14 

No! tomorrow morning, 

they’ll say 

/næ sobhe 

færdâ migæn/ 

/næ sob fædâ 

migæn/ 
15 

Dear uncle, come in! 

He said this when a 

neighbor was talking with 

his dad at the door. 

/æmu jun biyâ 

dâxel/ 

/æmu ĵun biyâ 

dâxel/ 
16 
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 . 11جدول ادامه 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO 

Sparrows /gonĵeškhâ/ /goĵeškâ/ 17 

Mummy! Give me a pen! I 

want to draw a picture! 

/mâmâni 

xodkâr bede 

næqâši 

bokonam/ 

/mâmâni xokâr 

bede nægâši de/ 
18 

one, two ,three ,four ,five 
/yek do se čâr 

pænĵ/ 

/yek du: se čâr 

pænĵ/ 
19 

I have a toothache. Let’s 

go to the dentist. 

/dændun dærd 

mikone doktor/ 

/dændun dæd 

mikone doktor/ 
20 

lettuce and 

most kinds of vegetables 
/kâhu/ /kâhu/ 21 

I’ll open it. It’s broken. 
/bâz konæm 

xærâbe/ 

/bâz konæm 

xælâbe/ 
22 

Mama! Give me the 

glasses. 

/mâmân i:næk 

bedæm/ 

/mâmân i:næk 

dæm/ 
23 

I swithch the TV to 

channel one. 

/bezæn kânâle 

yek/ 

/bezæni kânâl 

yek/ 
24 

aunt Razie, aunt Somaye 
/xâle râziye 

xâle somæyye/ 

/xâle râziye xâle 

somæye/ 
25 

Play the Happy song /hæpi/ /hæpi/ 26 

بهنام نيز همانند بهزاد ميزان توليد واژگانش در این ماه رشد چشمگيري داشت و در پایان 
کثر اوقات با برادرش، نام اعضاي اواژه رسيد. او  84او به حدود  ۀتوليدشد هايهماه تعداد واژ

هاي برد و به نسبت ماهداشتند، نام ميها حضور نخانواده و فاميل را که در محيط زباني آن
چنين قادر بود اعداد را از گرفت. هماز بهزاد الگو مي ي بيشتردر توليد زبانپيش، در این ماه 
 به درستي به کار ببرد. ،ها را براي تعيين تعداد چيزيتوانست آناما نمي ،یک تا پنج نام ببرد

اي نمونه« بَبَعي»ند بسط افراطي را نيز به کار برد . در این ماه بهنام در توليد زباني خود، فرای
هاي پشمالو هم  استفاده از این کاربردها بود که آن را عالوه بر گوسفند، براي ناميدن سگ

 پنکه براي دستگاه هواکش دستشویي بود. ۀکاربرد واژ دیگر، ةکرد. نمونمي
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نحوي پيشرفت نمود و افعال و جمالت بيشتري  ةدر این ماه، بهنام نيز مانند بهزاد در زمين
ولي بر خالف بهزاد، براي رساندن مقصود خود از گفتار  ،را نسبت به ماه پيش توليد کرد

شد. براي ترتيب اجزاي جمله رعایت نمي ،هایشنمود و در اغلب جملهتلگرافي استفاده نمي
نون »یعني  ؛«تازه ،نون خئيدم»ت: گشت، گفمثال، هنگامي که بهنام با پدرش از نانوایي برمي

پز درست کند، خواست برایش تخم مرغ آبو یا زماني که از مادرش مي «تازه خریدم!
 «.مامایي تُخي بپزي، آب پز»: گفت

-مي»: فتگميرد کمادرش سرفه ميدید یا هنگامي که مکان تاریکي را ميبهنام وقتي 
)ترسيدم( را به کار  «تَسيدم» هاي پيشر ماهجالب این جاست که د. «ترسممي»یعني  ،«ترسه
اما از لحاظ زمان نادرست بود. در این  ،برد که به لحاظ شخص وشمار کامالً درست بودمي
اما شخص و شمار در آن رعایت  ،شکلي را به کار گرفت که از لحاظ زمان صحيح بود ،ماه

شخص، شمار و زمان که از جمله  ةگانهاي سهلفهؤرسد فراگيري منشده بود. به نظر مي
پي يده است که با طي روند آزمایش و خطا  بر و نسبتاًزمان يیندارف ،عبارات اشاري هستند

 گردد.و دریافت بازخوردهاي اصالحي از اطرافيان به مرور در ذهن کودک تثبيت مي
ص یا چيزي آن را به هر شخبرد و را بسيار به کار مي «کوچولو»بهنام در این ماه، صفت 

ماشين »)خرما کوچولو(،   «یوچيفُما چي»نبودند: د، حتي اگر به واقع کوچک ادنسبت مي
 )عادل کوچولو(.   «یوچيعادش چي»  ،)ماشين کوچولو(  «یوچيچي

را به  «گنجشکا»اسم جمع  ،بار در اواخر این ماهبهنام نيز همانند بهزاد، براي نخستين
 (.12)جدول   بيان کرد «گُج شکا»صورت 

 ماهگي 26هایي از تولیدات زباني بهنام در . نمونه12جدول 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behnam’s 

Production 
NO 

Dear Maryam! (She) 

played on the swing!  

/mæryæm jân  

tâb bâzi kærd/ 

/mæyæm ja:  tâb 

bâzi kæd/ 
1 

small date /xormâ kučulu/ / fomâ čičiyu/ 2 

Little Adel! / âdel kučulu/ / âde čičiyu/ 3 

I ate food. /gæzâ xodæm/ /gæzâ xodæm/ 4 

I bought fresh bread. 
/nun xæridæm 

tâze/ 

/nun xæɁidæm 

tâze/ 
5 

 lamb / dogs. /bæbæɁi/ /bæbæɁi/ 6 
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 . 12جدول ادامه 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behnam’s 

Production 
NO 

Baby is cute. Well-done! 

/nini nâze 

mâšâlâ nini 

mâšâlâ/ 

/nini nâze 

mâšâlâ nini 

mâšâlâ/ 

7 

It is pouring (Rhyme) 
/bârun miyâd 

šær šær/ 

/bârun miyâd 

šær šær/ 
8 

A phrase to show 

dissatisfaction with sb 

/eɪ bâbâ æz 

dæste to/ 

/eɪ bâbâ æz 

dæste to/ 
9 

Kids, Swing! kids, slide 

/bâčehâ tâb 

bâčehâ 

sorsore/ 

/bâčehâ tâb 

bâčehâ sosoɁe/ 
10 

Lettuce 

and other vegetables 
/kâhu/ /kâhu/ 11 

No, tomorrow morning, 

they’ll say  

/næ sob fædâ 

migæn/ 

/næ sob fædâ 

migæn/ 
12 

aunt Kobra /æme kubrâ/ /æme kubâ/ 13 

Come sit here! 
/biyâ inǰâ 

bešin/ 
/biyâ iǰâ bešin/ 14 

Dear uncle! Come in.  
/æmu ju:n biyâ 

dâxel/ 

/æmu ju: biyâ 

dâxel/ 
15 

Let’s eat food. 
/qæzâ 

boxorim/ 
/gæzâ boxoyim / 16 

Fly! go away! /mægæs boro/ /mæyæs boyo/ 17 

Bro hit me. /dâdâši zæd/ /dâdâši zæd/ 18 

I’m / he is scared. /mitærse/ /mitæse/ 19 

Car! Move! /mâšin boro/ /mâši boyo/ 20 

Cook boiled eggs. 

/toxme morq 

bepæzi âb 

pæz/ 

/toxi bepæzi âb 

pæz/ 
21 

Swing! Bravo! 
/bečærx 

mâšâlâ/ 
/bečæx mâšâlâ/ 22 

aunt Somaye /xâle somæye/ /xâle sumæye/ 23 

Play “happy Song” /hæpi/ /hæpi/ 24 
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 ماهگي 27رشد واژگاني و نحوی بهزاد و بهنام در . 7ـ4

واژگان بهزاد افزوده شد. او  ۀهاي جدیدي به دایرهاي پيش، واژهنيز همانند ماه ،در این ماه
خواست اگر ميگرفت، مثالً در این ماه، اشاره به دور و نزدیک را درست و بجا به کار مي

 «.اونجا»گفت : دوري قرار داشت، مي ةبه چيزي اشاره کند که در فاصل

توان به کاربرد نحوي نيز رشد قابل توجهي داشت که از آن جمله مي ةبهزاد در زمين
سازي افعال، عبارت به جمله، منفيهتر، تبدیل واژهتر با ساختاري پي يدهجمالت طوالني

در  «من»ها، استفاده از مفعول،  به کارگيري ضمير ملکي به همراه واژهکاربرد بيشتر صفت 
 ،در این ماه ضمناً. اشاره کرد «ه چسبان»ها به صورت در واژه «است»جمالت و یهور فعل 

توانست فعل درست را به لحاظ شخص و شمار به کار برد. مثال ًوقتي نحو مي ةبهزاد در زمين
 (. 13)جدول  «دوسشش دارم»در جواب گفت :  «.ري ؟دوسشش دا»از او پرسيده شد: 

 ماهگي 27هایي از تولیدات زباني بهزاد در . نمونه13جدول 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

I want to sit down. /bešinæm/ /bešinæm/ 1 
It flew. /pærvâz kærd/ /pæbâz kæd/ 2 

Don’t pull it! /nækeš/ /nækeš/ 3 
I‘m scared. /tærsidæm/ /tæsidæm/ 4 

She is Mehrasa. /mehrâsâe/ /mehrosoe/ 5 
It escaped. /færâr kærd/ /fæâ kæd/ 6 

Where is (it)? /ku/ /ku/ 7 

Hug me! /bæqæl kon/ /bægæl ko/ 8 

No! /næ/ /næ/ 9 

I won’t do it. /nemikonæm/ /nækonæm/ 10 

Take it. /begireš/ /begireš/ 11 

I like. It /dust dâræm/ /dus dâlæm/ 12 

I want to eat food 
/qæzâ 

boxoræm/ 
/gæzâ boxolæm/ 13 

I ate food. /qæzâ xordæm/ /gæzâ xodæm/ 14 

I don’t / didn’t eat food. 
/qæzâ 

næxordæm/ 

/gæzâ 

næxodæm/ 
15 

Behzad, don’t do that! /bezâd nækon/ /bezâd nækon/ 16 
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 . 13جدول ادامه 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

I didn’t do that! /nækærdæm/ /nækædæm/ 17 

Let’s buy toys. 
/æsbâb bâzi 

bexærim/ 

/æsbâb bâzi 

bexærim/ 
18 

Happy birthday to you. 
/hæpi bers deɪ 

tu yu/ 

/hæpi bers deɪ tu 

yu/ 
19 

It’s delicious. /xošmæzæs/ /xomæzæs/ 20 

The aunt has made it. 
/zændâyi 

dorost kærde/ 

/zændâyi dos 

kæde/ 
21 

I like it /dust dâræm/ /dus dâlæm/ 22 

Fateme Narges 
Mixing Fateme (his great 

grandmother) and 

Narges(his mother’s aunt) 

to refer to his great 

grandmother 

/fateme 

nærges/ 
/fateme næges/ 23 

Let’s go to Nodeh. /berim node/ /beɁim node/ 24 

(he/she) switched (it) on. /rošæn kærd/ /rošæn kæd/ 25 

Don’t touch (it)! /dæst næzæn/ /dæs næzæn/ 26 

Peel (it). /pust begir/ /pus begir/ 27 

به حدود  ،واژگانش در این ماه افزایش یافت و در پایان ماه ۀبهنام نيز هم ون بهزاد، دایر
به  «شکالت» ۀو کاربرد واژ «گردانآفتاب ةتخم»به جاي  «پسته»واژه رسيد. به کاربردن  66

 هایي از فرایند بسط افراطي توسط بهنام بودند. نمونه «خميردندان»جاي 
بار براي رساندن مقصود خود از گفتار تلگرافي استفاده کرد، در این ماه، او براي اولين

اي از این گفتار ماهگي گفتار تلگرافي را آغاز کرده بود. نمونه 26در حالي که بهزاد در 
 )سروش رفته دستشویي(. «سوئوش دشویي»تلگرافي: 
این بود که او اکثر افعال را به  ،نامویژگي نحوي توليدات زباني به ةدیگر در زمين ةنکت

بشينم، )  «بشينم، تاب بخویي»برد، مانند: صورت دوم شخص مفرد در جمالت به کار مي
 )گير کردم(.     «گي کَدي»تاب بخورم(، 
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 «داداشي آب نخور»بار با بيان عبارت براي نخستين ،بهنام نيز همانند بهزاد، در این ماه
سازي را روي افعال توليدشده پياده کرد. از دیگر تحوالت نحوي در این ماه، منفي ۀقاعد

اليه، به کاربردن در برخي جمالت، استفاده از ترکيب مضاف و مضاف «من»کاربرد ضمير 
 ها بود. در انتهاي واژه «ه آخر چسبان»به صورت  «است»ضمير شخصي متصل و یهور فعل 

 ماهگي 27زباني بهنام در  هایي از تولیدات. نمونه14جدول 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciatin 

Behnam’s 

Production 
NO. 

I want water. /âb mixâm/ /âb mixâd/ 1 

I am eating. /mixoræm/ /miforæm/ 2 

I swear! /xodâyiš/ /xodâyiš/ 3 

You swing! /tâb boxori/ /tâb boxoyi/ 4 

Don’t drop it! /nændâzi/ /nædâzi/ 5 

You got stuck / I got stuck. /gir kærdi/ /gi kædi/ 6 

You pour it! /berizi/ /beɁizi/ 7 

I like. /dust dâræm/ /dus dâyæm/ 8 

The car slept! (doesn’t 

move) 
/mâšin xâbid/ /mâši xâbid/ 9 

You like. /dust dâri/ /dus dâyi/ 10 

It’s dangerous. /xætærnâke/ /xætænâke/ 11 

slower /ârumtær/ /âyumtær/ 12 

Take care (don’t collide) 
/tæsâdof 

nækoni/ 
/tæsif nækoni/ 13 

Take care. /movâzeb bâš/ /mobâzeb bâš/ 14 

It’s beautiful. I like it! 
/xošgele duseš 

dâræm/ 

/xošgele duseš 

dâyæm/ 
15 

Children! Park! Let’s play 

on the swing, slide! 

/bæčehâ park 

berim tâb bâzi 

sorsore/ 

/bæčehâ park 

berim tâb bâzi 

sorsore/ 

16 

Chocolate (toothpaste) /šokolâti/ /šokolâti/ 17 
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 . 14جدول ادامه 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

Mummy! The car was 

turned over! 

/mâmân mâšin 

čæp kærd/ 

/mâmân mâšin 

čæp kæd/ 
18 

Mummy I’m jumping like 

this! 

/ mâmâni 

inĵuri 

bepæræm/ 

/mâmâni inĵuri 

bepæræm/ 
19 

Park the car! 
/mâšino pârk 

kon/ 

/mâšiyo pâk 

kon/ 
20 

Adel parked the car. 

/pârk kærd 

âdel pârk 

kærd/ 

/pâk kæd âdel 

pâk kæd/ 
21 

(he/she) switched (it) off. /xâmuš kærd/ /xâmuš kæd/ 22 

Mummy! What happened? 

Nothing happened! 

/mâmâni či šod 

hiči næšod/ 

/mâmâni či šod 

hiči næšod/ 
23 

 ماهگي 28واژگاني و نحوی بهنام و بهزاد در رشد . 8ـ4
شاهد رشد روزافزون واژگان در این دو کودک بودیم. تفاوتي که در این ماه  ،در این ماه نيز

واژگاني آنها بود که به سبب تماشاي فيلم  ۀمشاهده شد، یهور واژگان انگليسي در دایر
سي برخي از این واژه ها را به هيچ معادل فار که آنها آموزشي زبان انگليسي بود و جالب آن

 بردند.وجه در گفتار خود به کار نمي
 ندچهر ،بهزاد در این ماه، شعرخواني را با خواندن شعر انگليسي آغاز کرد

به کاربرد فرایند بسط افراطي ادامه داد و در  توانست آن را به طور کامل بخواند. ضمناًنمي
-نحوي شاهد پيشرفت چشمگير در توليدات زباني او بودیم. هم نين، بهزاد براي اولين ةزمين

عادل  ،عينک خراب شده»هاي بار، زمان ماضي نقلي را در جمالت خود به کار برد. جمله
هایي از این دست هستند. بهزاد در این ماه، جمالت پرسشي بيشتري را نمونه «خراب کرده

این هاي خود را مي داد، مانند که بعضي مواقع، خود جواب سوالتوليد کرد و جالب این 
)جدول  («دابود! گيدو چيکا کنيم؟ بشکنيم! ) داود! گردو رو چيکار کنيم؟ بشکنيم »: نمونه
15.) 
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 ماهگي 28هایي از تولیدات زباني بهزاد در . نمونه15جدول 
Meaning / Intention Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

I am blowing it! /fut konæm /fut konæm/ 1 

I didn’t eat it. /næxordæm/ /næxorde šod/ 2 

Happy birthday! /hæpi berѳ deɪ/ /hæpi bes deɪ/ 3 

A hole /surâx/ /yuyâk/ 4 

Like this one! /æzinâ/ /æzinâ/ 5 

walnut /gerdu/ /gidu/ 6 

What shall we do? /čikâr konim/ /čikâ konim/ 7 

Let it go! /veleš kon/ /veleš ko/ 8 

Don’t touch it! /dæst nækon/ /dæs næko/ 9 

His name but used for 

calling his brother! 

/behzâd/ /bezâd/ 10 

Cut it into two halves! /nesf kon/ /nes kon/ 11 

monkey /mânki/ /mânki/ 12 

tiger /taɪger/ /taɪger/ 13 

fish /fiš/ /fiš/ 14 

I’m eating ice cream. /bæstæni 

mixori/ 

/bæstæni 

mixori/ 

15 

Mama! Where are the 

horses? 

/mâmân æsbâš 

koĵâs/ 

/mâmân æsbâš 

koĵâs/ 

16 

Brother tore it. /dâdâš pare 

kærd/ 

/dâdâš pare 

kæd/ 

17 

Hug me! /bæqæl kon/ /bægæl kon/ 18 

The potato burnt. /sib zæmini 

suxt/ 

/sib zæmini sux/ 19 

Give me a pen to draw a 

picture. 

/xodkâr bede 

naqaši 

bekešæm/ 

/xokâr bede 

nagaši 

bekešæm/ 

20 

بهنام نيز همانند بهزاد در این ماه، رو به افزایش  ۀميزان واژگان، افعال و جمالت توليد شد
 ةواژگانش به واسط ۀبود. بهنام نيز همان واژگان انگليسي که بهزاد به کار مي برد، در دایر

شد و از آنها در موقعيت زباني مناسب هاي آموزشي انگليسي مشاهده ميتماشاي برنامه
 «مانکي» ۀهميشه واژ ،برد. براي نمونهبه کار نميها را اصالً کرد و معادل فارسي آناستفاده مي
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برد. بهنام نيز در این ماه، خواندن شعر انگليسي را شروع به کار مي «ميمون»را براي اشاره به 
 کرد. 

هنگامي بود که مشغول  ،یکي از جمالت تأثيرگذاري که بهنام در این ماه توليد کرد
داد. ر آن کودکان مجروش در جنگ را نمایش ميتلویزیوني مستندي بود که د ةتماشاي برنام

یعني ؛ «خسته شد ،ميتَسه ،ني ني تي خُد»بهنام با دیدن یک کودک مجروش ناگهان گفت: 
استدالل ذهني که باعث شد تا مفهوم تير خوردن، . «ترسه. خسته شدني ني تير خورد. مي»

 رانه بود.هم جالب و هم نوآو ،ترسيدن و خستگي را در کنار هم قرار دهد
 ةمثل جمل ،بهنام نيز در این ماه زمان ماضي نقلي را در برخي جمالت خود به کارمي برد

  «.ماماني! ماشي شکسته»
تر توليد کرد  و گاه براي رساندن در این ماه، بهنام جمالت بيشتري را با ساختار پي يده
سازي را منفي ۀعدقا ،کرد. هم نينمفهوم خود از چندین جمله پشت سر هم استفاده مي

آبگوش دوس دارم  ،اصن گذا خيلي نَخُدم»مانند:  ،گرفتبيشتر در جمالت خود به کار مي
 .(16) اصالً زیاد غذا نخوردم! آبگوشت دوست دارم! ( )جدول 

 ماهگي 28هایي از تولیدات زباني بهنام در . نمونه16جدول 
Meaning / Intention Real 

Pronunciatin 
Behnam’s 

Production 
NO. 

Take care. /morâqeb bâš/ /morâqeb bâš/ 1 

Do you bring me the toy 

car?  

/mâšin bærâm 

miyâri/ 

/mâši bæyâm 

biyâyi/ 

2 

I want this one. /æz inâ 

mixastæm/ 

/æz inâ 

mixâdæm/ 

3 

Train is good. I like it. /qætâr xube 

dust dâræm/ 

/gætâr xube dus 

dâyæm/ 

4 

You turned it off. /xâmuš kædiâ/ /xâmuš kædiâ/ 5 

Oh! What did you do! /æ čikâr kærd/ /æ čikâ kæd/ 6 

Oh! What did I do! /æ čikâr 

kærdæm/ 

/æ čikâ kædæm/ 7 

Happy birth day! /hæpi berѳ deɪ/ /hæpi bes deɪ/ 8 

Take me up! /biyâ bâlâ/  /biyâ bâlâ/ 9 

Where’s davood? /dâvud ku/ /dâvud ku/ 10 
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Where are you dear aunt? /xâle ĵun 

koĵâyi/ 

/xâle ĵu: koĵâyi:/ 11 

Mummy! The car is 

broken. 

/mâmâni mâšin 

šekæste/ 

/mâmâni mâšin 

šekæste/ 

12 

Dear aunt! The car broke 

down. 

/xâle jun mâšin 

xærâbe/ 

/xâle ju: mâšin 

xærâbe/ 

13 

He fell over. /zæmin oftâd/ 

xord zamin 

/zæmi utâd/ 14 

I’ll open the window. /pænĵere bâz 

konæm/ 

/pæĵere bâz 

konæm/ 

15 

Mummy! I’m eating 

hazelnut. 

/mâmâni 

pesete mixori/ 

/mâmâni pesete 

mixoyi/ 

16 

I ate. /xordæm/ /xordæm/ 17 

I was eating. /mixordæm/ /mixordæm/ 18 

Welcome! Come in. /xoš umædi 

biyâ tu/ 

/xoš umædi biyâ 

tu/ 

19 

How beautiful! /če xošgele/ /če xošgeye/ 20 

I won’t eat! /mæn 

nemixoræm/ 

/mæn 

neyexoyæm/ 

21 

I don’t have shoes. /kæfš 

nædâræm/ 

/kæš nædâyæm/ 22 

I am eating cream cheese. /pænir xâme i: 

mixordæm/ 

/pænir xâme i: 

mixordæm/ 

23 

 ماهگي 29رشد واژگاني و نحوی بهزاد و بهنام در . 9ـ4
به گفتار  او ۀولي جمالت توليد شد ،تعداد واژگان بهزاد در این ماه رشد چشمگيري نداشت
از مفعول در جمالت خود بيشتر  ،بزرگساالن شباهت بسياري پيدا کرده بود. در این ماه

برد. به عالوه، که جایگاه آن را در جمله کامالً صحيح به کار ميتر آنکرد و مهماستفاده مي
بهزاد به لحاظ شخص و شمار با فاعل جمله هماهنگي داشت. بهزاد در  ۀاکثر افعال توليد شد

جمله با آره یا نه جواب هاي بله/خير را به جاي تکرار این ماه تا حدي یاد گرفت پرسش
واژگان او مشاهده شده بود، اما ۀ از چندي پيش در دایر «نه»و  «آره»دهد. هر چند واژگان 

سرش  «آره»براي گفتن  ،برداین کاربرد تازگي داشت، حتي اگر این واژگان را به کار نمي
 رد.کهایش استفاده مياز چشم و ابرو و دست «نه»داد و براي گفتن را تکان مي
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کرد  تصویري بسيار خوبي داشت و خاطرات گذشته را به خوبي بازگو مي ةبهزاد حافظ
کرد که به آن واقعاً عالقه در حالي که بهنام چنين نبود و تنها در مورد مسائلي گفتگو مي

 داشت. 
ي صدا کردن برادرش، بهنام بود. موردي که بهزاد در این ماه نيز تصحيح نکرد، نحوه

(  است. شایان ذکر است که بهزاد و "بهزاد") "ب زاد"رار داشت که اسم برادرش کماکان اص
ها آخر این ماه به مهد کودک رفتند و این امر در رشد نحوي و واژگاني آنة بهنام از هفت

 تاثيرگذار بود.
هاي نحوي در این ماه که بسيار عجيب به نظر دگرگوني ةحائز اهميت دیگر در زمينة نکت
این بود که بهزاد برخي افعال را که تا ماه پيش در موقعيت زباني مناسب به کار مي رسيد مي

مقصودش  "خاموش کن!"گفت برد، به صورت معکوس به کار مي برد! براي مثال، وقتي مي
هایي از این قسم زیاد بود که دليل آن براي پژوهشگران  روشن نبود بود. نمونه "روشن کن!"

 (.17)جدول 

 ماهگي 29هایي از تولیدات زباني بهزاد در نمونه .17جدول 
Meaning / Intention Real 

Pronunciation 
Behzad’s 

Production 
NO. 

Here it is. /inĵâš/ /inĵâš/ 1 

eye /češm/ /češ/ 2 

It was beautiful. /xošgel bud/ /xošgel bud/ 3 

My pants falls down /šælvar 

miyofte/ 

/šælvar miyofte/ 4 

The ice cream is melting! /mirize/ /mirize/ 5 

It got dirty. /kæsif šode/ /kæsif šode/ 6 

Look at me aunt! /xâle mano 

negâh kon/ 

/xâle mano negâ 

kon/ 

7 

Fly! /pærvâz kon/ /pæbâz kon/ 8 

Where is it? /koĵâst/ /koĵâs/ 9 

It got dirty /kæsif šod/ /kæsif šod/ 10 

It was good. /xub bud/ /xub bud/ 11 

هاي پيش نبود، ولي به لحاظ نحوي ماه ۀاش به اندازبهنام در این ماه، ميزان توليد واژگاني
ها به صورت را در اکثر واژه «ش/  ه»شاهد رشد و پيشرفت او بودیم. در این ماه، بهنام حرف 
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و   «خمام»، «خاپو»، «خَمَشو خودم!»هاي این کاربرد را مي توان در کرد. نمونهتلفژ مي "خ"
بود.  «حياط»و  «حمام»، «هاپو»، «همشو خوردم» ،مشاهده کرد که منظورش به ترتيب «خياط»

 کرد. ها را به درستي تلفژ ميشایان ذکر است که بهنام تا ماه پيش این واژه
برد، تا ماه پيش در موقعيت زباني مناسب به کار ميبهنام نيز مانند بهزاد، برخي افعال را که 

 «خاموش کن»گفت براي مثال، وقتي مي ،در این ماه به صورت معکوس به کار مي برد
 (. 18بود )جدول  «روشن کن!»مقصودش 

 ماهگي 29هایي از تولیدات زباني بهنام در . نمونه18جدول 

Meaning / Intention 
Real 

Pronunciation 
Behnam’s 

Production 
NO. 

I’m playing with water 
/âb bâzi 

mikonæm/ 
/âb bâzi konæm/ 1 

cold water /âb xonæk/ /âb xoyæk/ 2 

God damn it! 
/xodâ lænænet 

kone/ 

/xodâ yænænet 

kone/ 
3 

Good job! /xæste næbâši/ /xæste næbâši/ 4 

Come if you like. 
/age dus dâri 

biyâ/ 

/age dus dâri 

biyâ/ 
5 

Come on! /biyâ dige/ /biyâ dige/ 6 

Azin has broken (it) down. 
/âzin xærâb 

kæde/ 

/âzin xærâb 

kæde/ 
7 

Punish Azin! 
/âzin dævâ 

kon/ 
/âzin dævâ kon/ 8 

It’s dangerous. /xætærnâke/ /xætærnâke/ 9 

You’ll fall down/ /miyofti pâyin/ /miyofti pâyin/ 10 

I want cream cheese. 
/pænir xâme Ɂi 

mixâm/ 

/pænir xâme Ɂi 

mixâm/ 
11 

 ماهگي 30رشد واژگاني و نحوی بهنام و بهزاد در . 10ـ4
قادر  ،بهزاد با رفتن به مهد کودک رشد واژگاني و نحوي چشمگيري داشت و در این ماه

بود شعر فارسي بخواند، هر چند نه به طور کامل. عالوه بر این، دیگر اصرار نداشت که اسم 
صدا کند. او  «بهنام»برادرش بهزاد است و باالخره پس از چهار ماه پذیرفت که برادرش را 

ها را تشخيص دهد و رنگ همه چيز از توانست آناما نمي ،بردها را نام ميدر این ماه، رنگ
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تر و با ساختار بود. بهزاد در این ماه براي رساندن منظور خود جمالت طوالني «آبي»دید او 
کرد. عالوه بر کرد و مفهوم مالکيت را بهتر از پيش درک ميتر را توليد ميدستوري پي يده
 ، هاي مختلفبرد و از زمانها را به درستي به کار ميبهزاد در این ماه فعل موارد یاد شده، 

کرد. براي مثال، گذشته ساده )درد به خوبي استفاده مي  ،خواه به صورت مثبت، خواه منفي
سوزه(، مضارع اخباري )بخورم، حال ساده )نميشه(، مضارع استمراري )مي ،گرفت، نشد(

 از دیگر تحوالت نحوي بهزاد بود.  «به»ي یهور حرف اضافهتاب بازي کنم(. 

ماهگي، اکثر افعال را به صورت معکوس به کار مي  29یعني بهزاد که از اواخر ماه پيش، 
خواست در نمکدان این روند را ادامه داد. و براي مثال، هنگامي که مي ،در این ماه نيز ،برد

 (.19که علت آن هم نان مبهم بود )جدول  «باز کنم!»گفت : را ببندد، مي

 ماهگي 30هایي از تولیدات زباني بهزاد در . نمونه19جدول 

NO. 
Behzad’s 

Production 
Real 

Pronunciation 
Meaning / Intention 

1 

/in mašin râ 

nemire âdel 

xærâbeš kæde 

âdel bexære/ 

/in mašin râh 

nemire âdel 

xærâbeš kæde 

âdel bexære/ 

This car doesn’t move. 

Adel has broken it 

down! Adel (should) 

buy (one) 

2 /misuse âdel zæde /misuse âdel zæde 
(My hand) is burning. 

Adel has hit (me)! 

3 
/âzin xošgele 

xærâb kâri kæd/ 

/âzin xošgele 

xærâb kâri kærd/ 

Beautiful Azin, made a 

mess 

4 

/bæstæni tæmum 

šode bâbâyi 

bexære/ 

/bæstæni tæmum 

šode bâbâyi 

bexære/ 

Ice cream was run out. 

Daddy (should) buy. 

5 
/in mâle mæne 

mixâm boxoræm/ 

/in mâle mæne 

mixâm boxoræm/ 

This is mine! I want to 

eat it. 

6 

/mæn nægâši 

bælædæm 

bælædæm mâšin 

polis bekešæm/ 

/mæn næqqâši 

bælædæm 

bælædæm mâšin 

polis bekešæm/ 

I can draw. I can draw 

a police car. 

 

 



 1400پاییز و زمستان  |  14شماره  | 8سال |  علم زبان | 318

 .19جدول ادامه 

NO. 
Behzad’s 

Production 
Real 

Pronunciation 
Meaning / Intention 

7 
/âbi gæšænge âbi 

mixâm/ 

/âbi qæšænge âbi 

mixâm/ 

Blue is beautiful. I 

want the blue one. 

8 

/mizæni zæmi 

hæbâ mire 

nemiduni tâ koǰa 

mire/ 

/mizæni zæmi 

hævâ mire 

nemiduni tâ koǰa 

mire/ 

When you bounce (a 

ball), it goes up ( a 

Persian rhyme) 

9 
/tæbælod tæbælod 

doɁos kædæm/ 

/tævælod tævælod 

doros kærdæm/ 

I made birthday 

(cake!) 

10 /gâve fægæt gâve/ /gâve fæqæt gâve/ It’s a cow! Just a cow! 

11 
/bæstæni sæde 

gælu dæd migire/ 

/bæstæni særde 

gælu dærd migire/ 

Ice cream is cold. I am 

getting a sore throat. 

12 
/mænæm gæmeš 

šodæm/ 

/mænæm 

gærmæm šode/ 
I am hot. 

13 

/âbo bâz kon 

mixâm dæstâmo 

bešuræm/ 

/âbo bâz kon 

mixâm dæstâmo 

bešuræm/ 

Turn on the faucet. I 

want to wash my 

hands. 

14 

/behnâm bæčehâ 

zæd sepehro 

næzæd/ 

/behnâm 

bæčehâro zæd 

sepehro næzæd/ 

Behnam hit the kids. 

He didn’t hit Sepehr. 

ثير بسزایي داشت، به ویژه که بهنام بر أرفتن به مهد کودک در رشد زباني بهنام نيز ت
کرد. بهنام نيز دیرتر ارتباط برقرار ميخالف بهزاد، کودکي کم حرف بود و با اطرافيان خود 

توانست شعر فارسي بخواند یا این که ادامة شعر را بگوید. او در این ماه براي در این ماه مي
گرفت و واژگان انتزاعي بيشتري در رساندن مقصود خود از جمالت بيشتري کمک مي

جمالت بزرگساالن جمالت او یهور پيدا کردند. در ضمن، جمالتش به لحاظ دستوري به 
شباهت بيشتري پيدا کرد. یکي از تحوالت در زمينة نحوي ، کاربرد عبارات تعجبي بود. بهنام 

ها را از هم بازشناسد و بر خالف اما قادر نبود رنگ ،بردها را نام مينيز مانند بهزاد، رنگ
در  «زرد»از رنگ  ها به کار مي برد، بهنامرا براي اشاره به تمام رنگ «آبي»بهزاد که رنگ 

 (.20کرد )جدول گفتارش استفاده مي
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 ماهگي 30هایي از تولیدات زباني بهنام در . نمونه20جدول 

NO. 
Behnam’s 

Production 
Real 

Pronunciation 
Meaning / Intention 

1 
/koǰâ beyi 

pesæræm/ 

/koǰâ beri 

pesæræm/ 

Where do you go my 

son? 

2 /bâše æzizæm/ /bâše æzizæm/ Okay my dear! 

3 /ye âyæme/ /ye âlæme/ a lot 

4 /bægæleš kon/ /bæqæleš kon/ Hug him (Hug me!) 

5 
/mæn sâɁæt 

kešidæm/ 

/mæn sâɁæt 

kešidæm/ 
I drew a watch. 

6 /kæpš pušidæm/ /kæpš pušidæm/ I put on (my) shoes. 

7 
/tâb bâzi 

pušidæm/ 

/tâb bâzi 

pušidæm/ 

I put on swinging! (I 

played on the swing.) 

8 /âb mixâm/ /âb mixâm/ I want water. 

9 

/âdel âyâbi 

mobâzebe bæče 

bâš/ 

/âdel ârâbi 

movâzebe bæče 

bâš/ 

Adel Arabi, take care 

of the kid! 

10 /æ če âtiši/ /æ če âtiši/ Wow! What a fire! 

11 
/mâmâni mâšinâ 

dud mikonæn/ 

/mâmâni mâšinâ 

dud mikonæn/ 

Mummy, the cars are 

smoking. 

12 

/če mâšine 

gæšængi mæn 

mixâm mâšin 

bexæræm/ 

/če mâšine 

qæšængi mæn 

mixâm mâšin 

bexæræm/ 

What a beautiful car! I 

want to buy a car. 

13 

/vâstâ vâstâ kâret 

dâræm mæn 

xærgušæm bi 

âzâræm/ 

/vâysâ vâysâ kâret 

dâræm mæn 

xærgušæm bi 

âzâræm/ 

part of a traditional 

Persian rhyme 

14 
/mâmân čæxešo 

begir/ 

/mâmân čærxešo 

begir/ 

Mum, take its cycle 

(Mum, see its cycle). 

15 

/to dige nini nisti 

pes næxor to dige 

bozog šodi pes 

næxor/ 

/to dige nini nisti 

pestunæk næxor 

to dige bozorg 

šodi pestunæk 

næxor/ 

You’re not a baby any 

more. Don’t suck 

pacifier. You’ve 

grown up. Don’t suck 

pacifier. 
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 . 20جدول ادامه 

NO. 
Behnam’s 

Production 
Real 

Pronunciation 
Meaning / Intention 

16 /æmu miræqse/ /æmu miræqse/ Uncle is dancing. 

17 
/šokolât tæmum 

šode âdel bexære/ 

/šokolât tæmum 

šode âdel bexære/ 

Chocolate has been 

run out. Adel (should) 

buy. 

18 

/in suzæne mâhi 

nis færdâ begir 

mâhi/ 

/in suzæne mâhi 

nis færdâ begir 

mâhi/ 

This is a needle. It’s 

not a fish! Buy fish 

tomorrow. 

19 /bâzi koni/ /bâzi koni/ You play! (I play!) 

20 /bâz kon/ /bâz kon/ Open (it). 

21 /gætâr hu hu či či/ /qætâr hu hu či či/ 
The sound of a train! 

Pooh pooh chi chi! 

22 /če dočæxe ?i/ /če dočæxe ?i/ What a bicycle! 

24 

/xodâ mærgæm 

lebâseš kæsif 

šode/ 

/xodâ mærgæm 

lebâseš kæsif 

šode/ 

God damn me! His 

clothes have got dirty! 

(My clothes have got 

dirty.) 

هاي بارز و قابل مشاهده تفاوت ۀدهندبررسي برونداد زباني دو قلوها در مدت ده ماه  نشان
بهتر رشد زباني این دو در مدت  ةراي مقایسدر ميزان رشد واژگاني و نحوي این دو است. ب

 آنها تهيه گردیده است.  ةبر اساس رشد واژگاني ماهان 1ده ماه، نمودار 

 ماهگي 31تا  21. رشد واژگاني بهنام و بهزاد از 1نمودار 
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 گیری . بحث و نتیجه5
هاي نامزبان به رشد واژگاني و نحوي دو کودک دوقلوي ناهمسان فارسي ،در این پژوهش

ماه مورد بررسي قرار  10ماهگي و به مدت  31ماهگي تا آغاز  21بهزاد و بهنام، از آغاز 

اي که در هر ماه به صورت شده و تحليل مقایسههاي گردآوريبر اساس دادهو  هگرفت

جداگانه صورت پذیرفت، تفاوت چشمگيري ميان رشد واژگاني و نحوي دوقلوهاي 

هاي اول پژوهش بسيار بارز و برجسته و این تفاوت در ماه هناهمسان پژوهش مشاهده شد

ترسيم   2این دو کودک در هر ماه،  نمودار  ۀبر اساس تعداد واژگان توليدشدبوده است.  

 دهد. ها را به وضوش نشان ميشده است که تفاوت در سرعت رشد واژگاني آن

 ماهگي 31تا  21زباني بهزاد و بهنام از  . تولیدات2نمودار 

  

هاي اول تا سوم پژوهش با هم شود که رشد واژگاني بهزاد و بهنام در ماهمالحظه مي
هاي توليد شده بهزاد در این سه ماه بيش از دو برابر همين تفاوت فاحش دارند و تعداد واژه

ها از خود چشمگيري در توليد واژهباره در ماه چهارم رشد اما به یک ،تعداد در بهنام است
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ها از برتري نسبي هاي بعد نيز هم نان بهزاد نسبت به بهنام در توليد واژهدهد. در ماهنشان مي
 د. نرسبه برابري نسبي مي تقریباً ،وهشژولي در ماه پایاني این پ ،برخوردار است
رشد  ةو دامن هاي این پژوهش نشان داد که دوقلوها اگرچه در سرعتبررسي داده

اما هر دوي آنها مراحل مختلف رشد زباني را از مرحله تک  ،واژگاني با هم برابر نبودند
راستا با اند و این یافته همگفتار تلگرافي پشت سر گذاشته ،اي و سپساي به دوکلمهکلمه
روز ب ،. هم نيناست(  و سایرین 1374( ، فهيم)1368(،  روشن)1362هاي گرامي نژاد )یافته

هاي معنایي و توليدات نوآورانه حاکي از وجود خالقيت موارد متعدد بسط افراطي، طرحواره
نحوي و معناشناختي است و در  ۀبودن ذهن کودک در حوزخالم ۀیيدکنندأزباني است و ت
شناختي شناسيهاي زباني در دستور گشتاري و مبتني بر روانکد همگانيؤم ةراستاي نظری

 است.
هاي قلوها نيز یافتهثير یادگيري زبان انگليسي بر توليدات زبان فارسي دوأت ةدر زمين 

که معتقد است دو زبان به صورت دو نظام  است( 1378هاي کشاورز )پژوهش موافق با یافته
 هايهیابند. این دوقلوها هر چند مواردي از کاربرد واژمستقل در ذهن کودک تکوین مي
 کردند. اما هيچ وقت از نحو انگليسي تبعيت نمي ،انگليسي در گفتار فارسي داشتند

پژوهشگران، براي  ۀبه عقيد شوند ومحسوب مي از هر نظر زوجي ویژه ،دوقلوکودکان 
هم نين  هاي رفتاري و شخصيتي وعوامل وراثتي در یادگيري، بروز ویژگيارزیابي سهم 

ي را در اختيار استثنایي هستند و فرصت مغتنم يابزار ژنتيک ها، دوقلوهاپيدایش بيماري
 . دهندقرار مي متخصصين علوم رفتاري و پزشکان 
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. بررسي آوایي و آرایش هجایي گفتار کودک در روند فراگيري زبان فارسي( .  1369ناز. )اوبهي، گران
 پایان نامة کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني، دانشگاه تهران.

 ةپایان نام .هفت سالگي زبان در کودک از تولد تا رشد طبيعي گفتار و  (.1363. )پورقریب ، جمشيد
 .، دانشگاه تهرانهمگاني کارشناسي ارشد زبان شناسي

 .بررسي رشد زباني کودک فارسي زبان از بدو تولد تا بيست و چهار ماهگي (. 1376. )جبرائيلي، ميترا
  .کارشناسي ارشد زبان شناسي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ةپایان نام

)ویراست دوم (. تهران:  بان شناسي نظري:  پيدایش و تکوین دستور زایشيز(. 1390دبيرمقدم، محمد. )
 سمت.

.  ترجمه علي محمد  حق شناس. تهران: انتشارات تاری  مختصر زبان شناسي(.  1390روبينز، آر. اچ. )
 کتاب ماد.

نامة . پایان بررسي گفتار دو کلمه اي کودک در روند فراگيري زبان فارسي(.  1368روشن، بلقيس. )
 کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني، دانشگاه تهران.

 تهران: انتشارات سمت. .) چاپ یازدهم(زبان آموزي (.  1390زندي، بهمن. )

مجلة پژوهش هاي زبان زبان.  فارسي کودکان در عام مفاهيم رشد روند (. بررسي1393صادقي، شهره. )
 . 16ه 1(: 2)5، شناسي دانشگاه اصفهان

. پایان نامة ماهگي 24تا  9بررسي رشد واژگان کودک فارسي زبان از (. 1390صحراگرد، حميده. )
 کارشناسي ارشد رشته زبان شناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي.

 و اي مقوله بخش فراگيري روند از شواهدي عيار تمام نحو کودک؛ نحو(. 1392صحرایي، رضامراد. )
 .81ه57(: 1)1، علم زبانفارسي.  زبان اطالع تساخ
 36فراگيري نحو زبان فارسي )یک تحقيق موردي: (. 1386حسيني، سيد محمد و نوربخش، ماندانا. )ضياء
 . 113ه 103(: 5)3 ، شناسي. مجله زبان و زبان(ماهگي 50تا 

. ماهگي 48ماهگي تا  32بررسي رشد نحو زبان کودک فارسي زبان از (.  1381طاهري اسکویي، مرجان. )
 پایان نامة کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني، دانشگاه عالمه طباطبائي.

 15 زا فارسي زبان کودک واژگان خزانه (. رشد1393یریفيان، طليعه، و منيژه زارعي محمودآبادي. )

 . 317ه 308(: 3)7، فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي طولي. موردي گزارش ماهگي: یک 34 تا

ماهگي  22بررسي رشد واژگاني و نحوي در یک کودک سالم فارسي زبان، از (.  1379غالمي، مينو. )
 هران.. پایان نامة ارشد زبان شناسي همگاني، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تماهگي 32تا 

تهران: دانشگاه  ،مجموعه مقاالت سومين کنفرانس زبان شناسي ،رشد زبان کودک(. 1374.)فهيم، منصور 
 ي.ئعالمه طباطبا

http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/issue_347_353.html
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يسي و فارسي توسط یک کودک دو زبانه در یادگيري آواهاي انگل(. 1380. )محمدحسين، کشاورز
 . 11ه 1(: 4)8، بين المللي علوم انساني. نشریة  مرحله توليد تک واژه هاي معني دار

 . کرج : انتشارات سرافراز.زبان و تفکر(.  1388کاکاوند، عليرضا و مصدم فيروزآبادي، بيتا. )
. پایان نامة وند فراگيري زبان فارسيبررسي ساخت هاي محوري در ر(.  1362نژاد، فهيمه. )گرامي

 کارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني، دانشگاه تهران.

 تهران: نشر آژند. روان شناسي آموزش زبان ) زبان آموزي(،(. 1381ناعمي، محمدعلي . )

)جلد دوم(. ترجمة علي درزي. چاپ در آمدي بر زبان شناسي معاصر ( . 1384ویليام اُگرادي و دیگران .)
 وم. تهران: سمت. د

 در دریافتي زبان رشد و اجتماعي هاي مهارت بين رابطة (. بررسي1391وهاب، مریم، و همکاران. )
 .465ه  453(: 3) 8، توانبخشي علوم در مجلة پژوهش .زبان فارسي ساله 6 تا 4کودکان 
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