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 چکیده

ای آن ای پیچیده است که علم آموزش برای یادگیری سیستم نحوی و پیکره دوم مقولهی و یادگیری زبان زبانگدو
کند. هر چه یادگیری های چهارگانه مطالب متنوعی را برای کاربر زبان مطرح میزبان و باال بردن سطح مهارت

معیار کند. ری پیدا میکاربر در ارتباط زبانی مهارت بیشت و رودها باالتر میزبان بیشتر شود، سطوح این مهارت
از منظر نئوتنی زبانی، هویت کاربر کند. اما علم آموزش به میزان باال رفتن این چهار مهارت کاربر را ارزشیابی می

تمام نکات آموزش در جهت تسلط زبانی  ها در تعامل است حتی آنهایی که در مالکیت خود ندارد.با تمام زبان
های زبانی نیست. نئوتنی زبانی یادگیری زبان را در گذاری مهارتانی صرفا  ارزشرود و تسلط زبکاربر به کار می

کند نقش اصلی کند که در آن هویت زبانی که کاربر کسب میمرحله آخر آموزش یعنی تسلط زبانی بررسی می
که نئوتنی زبانی مطرح زبانگی و مالکیت زبانی کند. در این مقاله با استفاده از نگرش دویادگیری یک زبان را ایفا 

پردازیم. خواهیم دید که کاربری  ها میکرده به بررسی تحلیلی کاربر زبان در مراحل مختلف تماس زبانی با زبان
تواند تواند ارتباط زبانی ایجاد کند ولی نمیهویت با در اختیار داشتن همان تک هویت خویش می تک زبانه و تک

پایه، خود نیاز های کاربر از سیستم زبان نو الکیت خود قرار دهد. با وجود دانستههر دو زبان را به یک اندازه در م
 ای قرار دهد.   دارد تا هویت زبانی خود را نیز در روندی جوهره
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ABSTRACT 
Le bilinguisme et l'apprentissage d'une deuxième langue sont des catégories compliquées, 
avancés par la didactique des langues pour l'apprentissage du système de la syntaxe et du 
corpus de cette langue et pour le perfectionnement du niveau des quatre compétences 
langagières par le locuteur de cette langue avec des thèmes très divers. Plus l'on s'adonne à 
l'apprentissage de la langue, plus le niveau de ces compétences est élevé et plus le locuteur 
maîtrise la communication linguistique. La didactique évalue le locuteur par le critère du 
degré de perfectionnement de ces quatre compétences. Mais du point de vue de la néoténie 
linguistique, l'identité du locuteur est en interaction avec toutes les langues, même celles qu'il 
ne possède pas. Toutes les remarques faites dans les manuels et les supports formatifs sont 
utilisés en vue de la maîtrise de la langue par le locuteur, et la maîtrise de la langue n'est 
uniquement l’évaluation des compétences langagières. La néoténie linguistique étudie 
l'apprentissage des langues au dernier stade de l'enseignement, soit la maîtrise de la langue, 
dans lequel l'identité langagière qu’acquiert le locuteur, joue un rôle primordial dans 
l'apprentissage de cette langue. Dans cet article, en utilisant le concept du bilinguisme et de 
l'appropriation linguistique avancés par la néoténie linguistique, nous allons mener une étude 
analytique du locuteur de la langue dans différentes étapes du contact linguistique avec les 
langues. Nous verrons qu'un locuteur monolingue et uni-identitaire peut créer une 
communication linguistique en ayant la même identité unique, mais il ne peut pas posséder 
les deux langues de manière égale. Malgré la connaissance du locuteur du système 
linguistique de la langue dans laquelle il a un niveau débutant, il a besoin de mettre son 
identité linguistique dans un processus essentiel. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.324143.844 
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 هقدمم .1

موضوع دوزبانگی روندی بسیار پیچیده است زیرا به طور کل، 

پیچیده دارد. روند یادگیری والنی و ی طیادگیری زبان دوم روند

های متفاوتی  زبان دوم برای کاربرانی که اعضای خانواده آنها زبان

ای  کنند و یا کاربرانی که از زمان تولد در خانواده را صحبت می

کنند به موارد متعددی مانند تجربه زبانی آنها و  دوزبانه زیست می

کند. کاربرانی  می ها در خانواده بستگی پیدا یا نوع ترکیب این زبان

شوند، یعنی زبان دوم را در سنین  که به صورت متاخر دوزبانه می

فرسا و تا حدودی همراه  گیرند روندی سخت، طاقت باالتر فرا می

کنند. در این صورت اگر از منظر آموزش زبان  با مشقت تجربه می

 یابیم که کاربر باید شرایط الزم برای به نکته آخر نگاه کنیم، درمی

های آموزشی متعدد و  یادگیری آن زبان مانند استفاده از کتاب

های متفاوت زبانی، یادگیری لغات جدید، تمرین  متنوع، تمرین

بر روی نکات پیچیده نحوی و غیره را برای خود ایجاد کند و یا 

 سازی اینکه در محیط زبانی زیست کند تا زبان را در خود درون

(Intériorisation) نماید و به رفتار زبانی(Comportement 

linguistique ) دقیق و درستی دست پیدا کند. یادگیری از

شود تا کاربر دسترسی به  های آموزشی باعث می طریق کتاب

سیستم ساختاری آن زبان در شرایط زبانی مختلف را بیاموزد، 

بر هایی هستند که به کار ها و تمرین ها شامل فعالیت زیرا این کتاب

Le savoir-faire)فنی از طریق دانش
 

موجود و استفاده از  (

های  های مختلف آموزشی، برای آشکار ساختن الیه استراتژی

ها و استفاده مناسب از آنها در شرایط  مختلف معنایی عبارت

ها همه اهدافی هستند که  مختلف زندگی بشری آشنا شود. اما این

اند. اینکه چقدر  دههای آموزشی برای خود ترسیم کر کتاب

ها کاربر آن زبان را  های اجتماعی آن در کتاب واقعیت زبانی و الیه

. برای هستسازد موضوع بحث ما نیز  در یادگیری دقیق موفق می

مثال یک کاربر دو زبانه فارسی ـ فرانسه که زبان فرانسه را از 

 Bilingue)های آموزشی زبان و به صورت متاخر طریق محیط

subordonné) بخشی با  فرا گرفته است، آشنایی رضایت

ساختار زبان فرانسه، سیستم نحوی، معناشناختی و پیکره زبانی آن 

کند )مانند  دارد بر اساس تجربه زبانی جدیدی که پیدا می

 یید شدهأمهاجرت و یا مسافرت( در مواجهه با کاربر زبانی ت

 جدید که (Champ linguistique)فرانسه در محیط زبانی

فرانسوی است، از منظر رفتار زبانی که در آن جمع با او و 

شود، خود را فاقد توانایی الزم برای درک  اطرافیانش مواجه می

یابد. از طرفی دیگر، یک  تمام موضوعات مورد صحبت در می

فارسی که به تازگی زبان فارسی را آموخته است   ـ کاربر فرانسه

ن فارسی ترتیب داده شده در یک مهمانی که توسط کاربران زبا

غذای بسیار »گوید:  پس از دیدن شام لذیذ ایرانی به میزبان می

گوید:  میزبان نیز با لبخند به او می«. !رسد ای به نظر می مزه خوش

نوش »داند که عبارت  فارسی می ـ   کاربر فرانسه«. ! نوش جان»

چرا داند  است. ولی نمی« Bon appétit»در زبان فرانسه « ! جان

در جواب یک تحسین از غذا استفاده شده است در صورتی که 

در زبان فرانسه صرفا زمان شروع غذا « Bon appétit»عبارت 

شود و هیچ ارتباطی با تحسین غذا  برای مخاطب استفاده می

 ندارد. 

که مطرح گردید همگی از طریق یادگیری، مشاهده یی ها مثال

و هزاران طریق دیگر که در دقیق در محیط زبانی، تجربه زبانی 

شود، به کاربر دو زبانه  موضوعات آموزش زبان شرح داده می

شود و او نیز با گذر زمان و از طریق  خر آموزش داده میأمت

های زبانی را  ها در الیه ممارست و انگیزه باال این پیچیدگی

 Bilingue) زمان زد. در صورتی که در کاربر همآمو می

coordonné )های  آوردن مهارتبه دست واسطه  که به
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Acquisition linguistique)زبانی
 

از بدو تولد هیچ آموزش  (

کتابی و هیچ محیط آموزشی را تجربه نکرده ولی در هر دو زبان 

تواند تا آخر حیاتش مهارت  کند. او حتی می به راحتی زیست می

ه نوشتاری را نیز نیاموزد ولی در شاخصه دوزبانگی باقی بماند ب

مندی زبانی مخاطب  راحتی ارتباط برقرار کند، بر اساس رضایت

رسد که  هایش به هر دو زبان صحبت کند. به نظر می و یا مخاطب

کاربر نوآموز یک زبان یادگیری زبان را جدا از دگردیسی خود 

داند و یا ما در علم آموزش به این اعتقاد داریم که صرفا با  می

ن، آموزش سیستم زبانی و نحوی یادگیری عبارات ناب یک زبا

های مختلف را داریم. اما  آن زبان امکان صحبت کردن الیه

کنیم این است که آیا کاربر  هایی که در این مقاله مطرح می الؤس

زبانه  زبان با ثابت نگه داشتن هویت فردی و سوبژکتیویته تک

تواند در زبانی دیگر صحبت کند؟ آیا یادگیری زبان دوم  د میخو

گذارد؟ نئوتنی زبانی هویت  زبانگی کاربر تاثیر می ر هویت یکد

کند؟ در این مقاله  کاربر را در یادگیری زبان چگونه ترسیم می

ها و بررسی هویت کاربر نیاز است تا از  الؤبرای پاسخ به این س

هایی که از دوزبانگی وجود دارد یکی را انتخاب  میان خوانش

کنیم  های زبان را بررسی می کاربر کنیم.  پس از بررسی دوزبانگی

ها  روند ظهور هویت زبانی در کاربر ،و از طریق رویکرد تحلیلی

هایی هستند  ها همان چالش کنیم. مسلما این موضوع را بررسی می

هاست آغاز کرده است.  که نئوتنی زبانی با علم آموزش زبان سال

این مقاله  های خود را در ها تحلیل ما نیز با تکیه بر این چالش

 دهیم.  ارائه می

چراازمنظرنئوتنیزبانی؟

پرداز نئوتنی زبانی، هر نوع تحلیل  نظریه (Bajrić)بیریچ 

شناسی مرتبط با ساختار شناختی را همگون با آموزش زبان  زبان

ها توانایی ایجاد ارتباط  داند. او بر این باور است که این تحلیل می

کند. در  های شناختی کاربر را بررسی می مهارتبین تولید زبانی و 

ها توسط کاربران آن  واقع نئوتنی زبانی مطالعه علمی مالکیت زبان

و  (Fait de langue)ای که حقایق زبانی زبان است، به گونه

آن زبان توسط  (Fait d’appropriation) حقایق مالکیت

 کاربر، مبرهن باشد.  

شناسی  گرفته از نظریه نئوتنی زیستنظریه نئوتنی زبانی که الهام 

ای میان  ای بینارشته ( است، مطالعه۶6۹۱ـ ۶677لوییس بالک )

 شناسی است که به نظریه انسان مانا شناسی، فلسفه و زیست زبان

(L’homme inachevé
 

نیز معروف است. از منظر  (

ها تمرکز  شناسی، نئوتنی در اصل بر روی واقعیت گونه زیست

ها با وجود اینکه توانایی تولید  معتقد است که گونه دارد. نئوتنی

های جوانی خود را نیز حفظ کنند.  توانند ویژگی مثل را دارند، می

برای مثال انسان نوجوانی که به بلوغ رسیده است و توانایی تولید 

های کودکی  مثل را نیز پیدا کرده، باز هم نیز قادر است که ویژگی

نی زبانی نیز بر این باور است که را در خود حفظ کند. نئوت

یادگیری زبانی دیگر توسط کاربر نیز او را در یک موقعیت ناکامل 

گرایی که به واسطه نقصان معنا در عبارات آن  و عاری از کمال

کند. این عدم وجود کمال باعث  شود وارد می زبان ایجاد می

ل و گردد تا کاربر در تولید زبانی و مهارت گفتاری با مشک می

ها با این سه نشانه در کاربر ظهور  خلل برخورد کند. این خلل

در زمان  (Spontanéité)اندیختگی کند: عدم وجود خود می

تولید عبارات، تردید در انتخاب عبارات و کلمات صحیح و عدم 

احساس راحتی در بیان احساسات در آن زبان. در واقع نئوتنی 

بررسی روند و نوع مالکیت ها در جهت  زبانی مطالعه علمی زبان

آنها توسط کاربر است. در اصل این نظریه، تعامل شناختی کاربر 

کند را بررسی کرده و آنها را در  هایی که در آنها زیست می با زبان
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دهد. به همین دلیل است که  خدمت علم آموزش قرار می

اتفاق  با حفظ کردن کامل یک فرهنگ لغتیادگیری یک زبان 

 Génie)شود تا خود را با نبوغی افتد بلکه کاربر موظف می نمی

de la langue)  که در آن زبان وجود دارد همگون سازد. این

ها نبوغی متفاوت از همدیگر داشته  امکان وجود دارد که زبان

، یاگلو) باشند ولی  این نبوغ در تقابل با یکدیگر قرار ندارند

۶666 :76.)  

دانیم این است که  در نگاهی غیرعلمی و عام چیزی که ما می

مهارت صحبت کردن به معنی قرار دادن کلمات در کنار هم و 

تشکیل جمالتی است که از منظر نحوی نیز با آن زبان مغایرت 

نداشته باشد. اما از منظر شناختی، صحبت کردن روند درونی و 

شود، بر اساس  د هر انسان آغاز میای است که از زمان تول پیچیده

کند و تا پایان حیاتش  شرایط محیطی پارامترهای متفاوتی پیدا می

شود که زبان دومی  تر می یابد. منظر شناختی زمانی پیچیده ادامه می

نیز وارد سیستم شناختی کاربر شود؛ با ورود زبان دوم مخاطرات 

که استهالک قابل  آید شناختی پدیدار می زبانـ  شناختی و روان زبان

کند. منظور ما  توجهی در سیستم وجودی و هویتی کاربر ایجاد می

زبانه پیشین با  از استهالک همان تقابلی است که هویت کاربر یک

گیرد. کاربر  هویت نوپایه کاربر دوزبانه جدید در چالش قرار می

هویتی یک زبانه دارد و با این هویت و زبان زیسته، ورود زبان 

ید نیاز به تغییرات شناختی جدیدی است که به کاربر اجازه جد

دهد. کاربر دو زبانه خود را  داشتن یک هویت و دو زبان را نمی

گرایی در دو زبانگی خود  در یک نقصان معنایی و عاری از کمال

بیند و برای تعادل بخشیدن به این کمبود در چالش قرار  می

و وجود یک کاربر در  «هست»گیرد. بیریچ معتقد است که  می

کند، پس دوزبانگی زمانی در کاربر  زبانی است که صحبت می

کاربر در دو زبان تعریف « هست»کند که  تعادل شناختی پیدا می

گردد. رضاپور سه مرحله برای این تعادل شناختی ترسیم کرده 

است. در مرحله سوم که ادغام نام دارد یکپارچگی وجود کاربر 

می آراکاربر دوزبانه به »کند.  ف کاملی پیدا میدر دو زبان تعری

تمایل به تعریف سوبژکتیویتة خود برای یک زبان دیگر را پیدا 

کند. انطباق با این موضوع که سوبژکتیویته او در زبان دیگری  می

های بارز این  باید تعریف شود از نشانه نیز قابل تعریف است و یا

در واقع یادگیری یک زبان  .(۹۶:۶۹66رضاپور، « )مرحله است

گیرد هر چند  زشی انجام نمیآموهای  در کالس توسط کاربر لزوما 

کردن آن واقعیتی است که در دنیای  که یادگیری زبان و صحبت

شدن هویت  امروز نیاز بشری است. ولی نکته اینجاست که درونی

زبانی در روند یادگیری زبان در کدام مرحله از یادگیری قرار 

 گیرد؟  می

ا از منظر ها نیاز داریم تا دوزبانگی ر ما برای پاسخ به این پرسش

به نئوتنی زبانی بررسی کنیم. سپس با نکاتی که از این مبحث 

یم خواهیم یافت که کاربران در مراحل زبان در چه آور میدست 

ها ما را در بررسی جایگاه  گیرند. این یافته بندی قرار می طبقه

 کند.  هویت زبانی در کاربر کمک شایانی می

 پیشینهتحقیق .2

گی به واسطه ظهور مدرنیت و ارتباط در دنیای امروز دوزبان

ها به یک واقعیت  ها و فرهنگ ها، زبان تنگاتنگ کشور

تر به این موضوع نگاه  ناپذیر تبدیل شده است و اگر ژرف اجتناب

یابیم. اما بررسی دوزبانگی  دیده نمیک پکنیم دوزبانگی را دیگر ی

دیل شناسان تب هاست که به دغدغه زبان شناسی سال از منظر زبان

های  شده است. دوزبانگی در واقعیت آنقدر گسترده است که یافته

متخصصان این موضوع، با گذشت زمان مورد نقد متخصصانی 

دیگر قرار گرفته است. تعاریف زیادی از دوزبانگی وجود دارد. 
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  گسترده است که کاربران دوزبانهقدر آنبعضی از این تعاریف 

ضی موارد آنقدر محدود است که گیرد و در بع زیادی را در بر می

هایی را در واقعیت پیدا کرد. بلومفیلد  به سختی بتوان نمونه

(Bloomfield)  دوزبانگی یعنی صحبت کردن »معتقد است که

تواند دو زبانه  و کسی می« به دو زبان به صورت کامل و درست

به دو زبان به صورتی تسلط پیدا کند که »قلمداد شود که بتواند 

 (66: ۶6۹6، )بلومفیلد «هر دو زبان مادری او هستندگویی 

شناس شهیر آمریکایی معتقد است که یک دوزبانه باید تمام  زبان

های زبان دوم را مانند زبان اول و یا زبان مادری خود  مهارت

از دوزبانگی که به کاربر آن  گرایانه مطلقمسلط باشد. این نگرش 

 Vrai) «دوزبانه واقعی»و  (Bilingue parfait) «دوزبانه کامل»

bilingue) گویند منتقدان جدی نیز دارد. اولین نقدی که  نیز می

های متعددی  به این نوع نگرش وجود دارد این است که دوزبانه

 ولی لزوما کنند  نیز وجود دارند که با زبان دوم نیز ارتباط ایجاد می

نامارا  مانند زبان مادری خود به آن تسلط ندارند. مک

(Macnamara)  دارا بودن »معتقد است که دوزبانگی یعنی

حداقلی از یک مهارت در زبان دوم به طوری که به وسیله آن 

اینرایک و .(76: ۶66۶، نامارا مک) «ارتباط با مخاطب ایجاد شود

(Weinreich) نامارا، که خود نیز در  با نگرشی نزدیک به مک

گرایانه بلومفیلد است، معتقد است که  تقابل با نظریه مطرق

ها در زبان  دوزبانگی به معنای کسب حداقل یکی از مهارت»

ین نظریه (. ا۶: ۶666،واینرایک) «دیگری جز زبان مادری است

عدها به نظریه حداقلی و یا نظریه مینیمالیستی واینرایک ب

 دوزبانگی نیز معروف شد.

این دو تعریف از دو زبانگی یعنی نظریه بلومفیلد و واینرایک به 

مانند دو انتهایی از دوزبانگی هستند که به اولی تعریف 

و به دومی تعریف  (Bilinguisme maximal)ماکسیمالیستی

از دوزبانگی نیز  (Bilinguisme minimal)مینیمالیستی

گویند. تمام تعاریفی که از این پس در دوزبانگی مطرح شده  می

 گیرند. برای مثال  به طور کامل در قسمتی از این دو انتها قرار می

توانایی فرد »عتقد است که دو زبانگی یعنی م (Titone)تیتون

برای برای بیان خود در زبان دوم بر اساس ساختار و مفاهیم آن 

نیز با اعتقاد به نظریه  (Hagège)ژژ (. ا ۶۶: ۶662تیتون،) «زبان

ماکسیمالیستی بلومفیلد و با الهام از نظریه واینرایک راهی میانه را 

فرد دو زبانه به کسی »انتخاب نموده است. او معتقد است که 

شتاری و شنیداری، گفتاری، نو  شود که هر چهار مهارت گفته می

 «های زبان مادری او قابل مقایسه باشد خواندن او با مهارت

نیز نظریه خود را در مبحث  (Haugen)وژن ا. (2۶6: 2۱۱6اژژ،)

فرد دوزبانه به »مینیمالیستی بیان کرده است. او معتقد است که 

در یک معنای درست  ی را با ا شود که بتواند جمله کسی گفته می

همان . (6: ۶66۹اوژن، ) «.زبان، مانند زبان مادری خود بگوید

بینیم تمام این تعاریف ـ و تعاریف متعدد دیگر که از  که می طور

های  است ـ همگی در غالب نگرش  حوصله این مقاله خارج

حداکثری و حداقلی از دو زبانگی هستند که در یک محور به هم 

 .شوند تصل میم
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 های متنوع از دوزبانگی . محور نگرش۶نمودار 

د موضوع برای ما مفروض است. اول چن( ۶با توجه به محور )

اند نگاهی  های دوزبانگی که مطرح شده اینکه اگر به نگرش

ها، به زبان از منظر  خواهیم یافت که در این نوع نگرشبیندازیم 

یک سیستم مکانیکی نگاه شده و یادگیری زبان در انحصار 

های زبانی قرار گرفته و هویت فرد دوزبانه  یادگیری دقیق مهارت

همان وجه مد نظر قرار گرفته نشده است. هیچهای آن به و چالش

ی زبان را منحصر به یادگیر که ذکر شد این مقاله لزوما  طور

داند و کوشش  های چهارگانه زبانی محدود نمی داشتن مهارت

گیری هویت زبانی در فرد دو زبانه را بررسی  دارد تا لزوم شکل

کند با  کند. از طرف دیگر تکامل زبانی که بلومفیلد مطرح می

دانیم که  در تضاد است. امروزه می واقیت وجود انسان فانی کامال 

 میتواند جه وجود ندارد و انسان متکلم دائما ویچهن بهتکامل زبا

در روند رو به تکامل قرار بگیرد ولی به موضع تکامل دست پیدا 

بینیم، موضع  که در باال می همان گونهنکند. از طرفی دیگر 

تر است و ما در واقعیت  ها به دنیای واقعی نزدیک مینیمالیست

های  بندی دوزبانه یابیم که در طبقه کاربران زیادی را می

شوند. به همین دلیل است که اکثر  مینیمالیستی یافت می

به سمت دوزبانگی مینیمالیستی دارند. تمرکز بیشتری شناسان  زبان

ی دوزبانگی که در مطالب باال نیز مطرح شد به ما نشان نگرش کل

دهد که زبان و یادگیری آن نیاز به تعمق بیشتری دارد. ما با  می

توانیم در مورد  های باال چگونه می توجه به تعاریف و نگرش

هایی از زبان صحبت کنیم که خارج از  هویت زبانی و الیه

جود دارند؟ بدین های زبانی هستند ولی در هر زبان و مهارت

دهیم تا دوزبانگی و یادگیری زبان را از منظر  منظور ترجیح می

 نئوتنی زبانی نگاه کنیم.

 دوزبانگیازمنظرنئوتنیزبانی .۹

کند  های دوزبانگی را به صراحت رد می نئوتنی زبانی تمام نگرش

شناسی نه تنها  زیرا در همان مرحله نخست از منظر اصطالح

کند بلکه برای  حی علم آموزش را نقد میبسیاری وجوه اصطال

بسیاری از آنها جایگزین نیز دارد، در اصل با تغییر وجوه 

توان افقی از هر نظریه پیدا کرد. نئوتنی زبانی نه  اصطالحی می

زبان »اصطالح  داند بلکه لزوما  تنها تکامل زبانی را منسوخ می

ی این است کند. دلیل اصل را نیز در علم آموزش نقد می« مادری

های بسیاری در واقعیت وجود دارند که کاربر  کودکی  که دوزبانه

کنند ولی پس از مهاجرت، زبان  با زبان مادری خود صحبت می

دوم، زبانی خواهد بود که در سن بیست سالگی بسیار با آن 
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زبان اول هر کاربری زبان  کنند. پس لزوما  تر صحبت می راحت

مادری به مثابه زبان اصلی کاربر نیز  زبان مادری نیست و لزوما 

 نخواهد بود. 

دانیم که در آموزش بین اکتساب و یادگیری یک زبان تمایز  می

وجود دارد. آموزش بر این باور است که اکتساب یک زبان در 

افتد و آموزش در زمان بزرگسالی. البته  دوران طفولیت اتفاق می

جمله بسط داده شده که مطالب بیان شده بسیار بیشتر از این چند 

شود تا ما به  در حوصله این مقاله نیست. همین موضوع باعث می

خری نگاه کنیم. تا اینجا أآموزش زبان به صورت تقدمی و ت

نئوتنی زبانی نیز معتقد است مالکیت زبانی یا به صورت اکتسابی 

است یا به صورت یادگیری. نقطه تمایز در اینجاست که نئوتنی 

«. تسلط زبانی»رحله پایانی این روند تمرکز دارد یعنی زبانی به م

اگر ما به تسلط زبانی تمرکز داشته باشیم تمایز بین اکتساب و 

معنا خواهد بود. در نگرش دوزبانگی از  یادگیری موضوعی بی

لفه بود که ما ؤشناسی، موضوع بر سر تمایز همین دو م منظر زبان

برای »یریچ معتقد است که در این جستار با آن موافق نیستیم. ب

اینکه بتوانیم در یک زبان صحبت کنیم باید اکتساب و یادگیری 

 ( نه۶۹6، 2۱۱6بیریچ،) «هر دو در روند یادگیری زبان باشد

تواند خود و  روندی جدا از یکدیگر. بدین ترتیب کاربر می

در نهایت بتواند ماهیت وجودی خود را در آن زبان تعریف کند و 

دنیایی »معتقد است که  (Guillaume)در آن زیست کند. گیوم 

که ما با آن در ارتباط هستیم دنیای درونی است. دنیای 

گیوم، ) «گیرد های ما از آن نشأت می ای که تمام بیان کننده تفکر

های فعلی  زمانریچ در نئوتنی زبانی با الهام از بی .(۹6: ۶66۹

کند که  گوستاو گیوم، سه وجوه اصطالحی برای زبان پیشنهاد می

های  فارغ از هر نوع مهارت زبانی، زمان یادگیری و ... بر واقعیت

 زبانی تمرکز دارد:

in posse :زمان بالقوه 

in fieri :زمان در حال وقوع 

i n esse :زمان اتفاق افتاده 

سه زمانی که خارج از زمان فیزیکی انسان است و بستگی به 

های  وقوع آن دارد. این سه زمان فعلی باعث شد تا گیوم در زمان

انگیزی دست پیدا کند. اما  های شگفت فعلی زبان فرانسه به یافته

شناسی، سه  بیریج بر این اساس و با استفاده از فلسفه و زیست

نشده، زبان در حال  بان تعریفکند: ز نوع زبان را تعریف می

شده. هر کاربر زبان در هر زبانی که در آن  تعریف و زبان تعریف

گیرد. شاید بهتر  ها قرار می کند در تقابل با این زبان زیست می

را ها یکی از این مراحل اوپراتیو  است بگوییم تقابل کاربر با زبان

 رساند.  به ظهور می

اربر به آن هیچ احساسی نداشته باشد برای مثال اگر هر زبانی که ک

گردد  ای ایجاد نکند آن زبان تعریف نشده قلمداد می و با آن رابطه

در صورتی که اگر کاربر یک زبان را انتخاب کند و سعی در 

مالکیت آن زبان داشته باشد حال از طریق اکتساب، یادگیری، 

او  های آموزشی و ... این زبان در حال تعریف در ماهیت کتاب

است. اگر کاربر زبانی را در ماهیت و وجود خود تعریف کند، با 

آن زبان به راحتی بتواند به بیان احساسات بپردازد، به تمام 

های آن زبان به راحتی دست پیدا کند و رضایت زبانی در  الیه

مخاطب ایجاد کند آن زبان، زبان تعریف شده او است، حال 

باشد و یا آموخته از جامعه  خواهد زبانی آموخته از مادر می

مهاجرتی و یا کالسهای آموزشی. دستیابی به این سه زبان برای 

ناپذیر است که پیرو زمان و مکان نیست ولی  انسان متکلم اجتناب

 افتد.  بر اساس روندی اوپراتیو اتفاق می
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نشده به زبان  . روند اوپراتیو تبدیل زبان تعریف2نمودار 

 شده تعریف

نشده به زبان در حال تعریف  تبدیل شدن زبان تعریفروند 

ممکن است در یک کاربر حتی در پنجاه سال اول حیات نیز 

در کاربری دیگر در بدو تولد اتفاق افتد. امکان  ار واتفاق نیوفت

این وجود دارد که زبانی تا آخر حیات کاربر زبان در حال تعریف 

د دو زبان تعریف شده را باقی بماند و در کاربری دیگر از بدو تول

در مالکیت خود داشته باشد. موضوع این است که از منظر نئوتنی 

های روی زمین دوزبانه  زبانی، در دنیای واقعی به تعداد انسان

وجود دارد که دوزبانگی آنها با هم متفاوت است چون روند 

زندگی آنها با هم فرق دارد. اینکه کاربری در بدو تولد زبانی را از 

زد و به واسطه مهاجرت در محیط زبانی دیگر زندگی آمو مادر می

دهد که روند زبان اول  کند، این شرایط به او این امکان را می می

در زبان در حال تعریف متوقف گردد و زبان جدیدی زبان 

گوییم در علم  تعریف شده او بشود. به همین دلیل است که می

ان مادری و تکامل آموزش مخالف وجوه اصطالحی مانند زب

زبانه  زبانی هستیم که نشان از رضایتمندی زبانی باشد. کاربر تک

های  گیرد، بر اساس نیاز ای قرار می نشده در تقابل با زبان تعریف

متفاوت فردی و اجتماعی آن زبان را برای مالکیت انتخاب 

کند. مبادرت به آموختن سیستم زبانی، نحوی، آوایی و ... آن  می

. در اینجاست که هویت او در زبان اول با هویت جدید کند می

گیرد و او با ممارست در یادگیری  زبانی در تقابل قرار می

)اکتسابی و یا بر اساس یادگیری( هویت خود را آرام آرام در هر 

کند و زبان دوم مانند شکل زیر تبدیل به زبان  دو زبان تعریف می

 زبان تعریف شده است.  گردد. نتیجه آن همزیستی دو تعریف می

 

 . وضعیت زبان های تعریف شده در سوبژکتیویته کاربر۹نمودار 

ربر سعی بر کا هر دو زبان با چالش در ماندگاری در سوبژکتیویته

شده  هر دو زبان تبدیل به زبان تعریف تقابل داشتند که نهایتا 

ها  شدند. در این حالت هویت کاربر در هر یک از این زبان

تعریف شده است. در اصطالح نئوتنی زبانی کاربر هویت خود را 

 تواند تعریف کند.  ها می به صورت مستقل در هر یک از این زبان

ود حال باید دید که بر اساس این دگردیسی که در زبان به وج

 رود. هویت کاربر به چه سمت و سویی میآید  می

یید شدهأیید نشده تا کاربر تأاز کاربر ت 

زبان تعریف نشده از  رایکه در باال ذکر شد، بیریچ ب همان طور

امکان »استفاده کرده است که به معنی  in posseاصطالح التین 

یعنی زبانی که  «Langue in posse»است. اصطالح « وجود

ست. وجود هر ه اامکان وجود دارد ولی این ظهور اتفاق نیوفتاد

شود و اگر زبانی  اربر یافت میه کزبان، در درون سوبژکتیویت

گوییم  دارای هیچ کاربری نباشد به آن در اصطالح زبان مرده می

چون دیگر امکان وجود ندارد. زبان تعریف نشده زبانی است که 

کاربر تعریف نشده باشد ولی ممکن است وجودش برای یک 

برای دیگری زبان تعریف شده باشد. یعنی در کاربر دوم ظهور 

نیز به معنی ظهور یافته و به « in esse»پیدا کند. اصطالح التین 
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همان « Langue in esse»وجود آمده است. پس اصطالح 

زبانی است که در کاربر ظهور کامل دارد. ظهور کامل یعنی بر 

اس سوبژکتیویته کاربری که این زبان را در خود به ظهور اس

رسانده است. اما سوال اینجاست که کاربری که زبانی تعریف 

ای را به زبان در حال تعریف و در نهایت به زبان تعریف  نشده

رساند در هویت خود چه دگردیسی را تجربه  شده به ظهور می

ابل با زبان هویت کند؟ مسئله این است که کاربر نیز در تق می

کند. کاربری که در تقابل با زبان در حال تعریف  متفاوتی پیدا می

است مسلما هویت زبانی که در خود دارد با کاربری که زبان 

ای را در مالکیت دارد متفاوت است. سیر دگردیسی  شده تعریف

در کاربر نیز  آید به وجود می  ر زبانو دکه از طریق روند اوپراتی

کند که این تغییرات در غالب دگردیسی  ی را تحمیل میتغییرات

 است. 

 

 

 . روند دگردیسی هویت کاربر از منظر نئوتنی زبانی۹نمودار 

کاربری که در تقابل با زبان تعریف نشده باشد همان کاربر بالقوه 

تیم که در مالکیت ما هس هاییاست. همه ما کاربر بالقوه همه زبان

کاربری زبانی را به زبان در حال تعریف هستند. در زمانی که 

کند در هویت خود زبانی  رساند و ممارست به یادگیری آن می می

یید نشده است. این أدر حال تعریف دارد و خود نیز کاربر ت

کاربر با سیستم زبانی آشنایی دارد و توانایی تولید در آن زبان را 

هنوز با آن زبان شناسد،  های زبانی را نمی داراست ولی تمام الیه

و یا به بیانی دیگر آگاهی  تواند بیان کند تمام درون خود را نمی

: ۶۹66زارع بهتاش، قلیخانی، خود را نمی تواند به تصویر کشد )

یید شده أتواند با کاربر ت او توانایی ایجاد ارتباط را دارد می(. 766

رضایت زبانی در کار نیست چون آن زبان صحبت کند ولی 

تواند از نبوغ آن زبان استفاده بهینه کند، در جایی تولید زبانی  نمی

(. ۹7: 2۱2۱رضاپور، کند ) دارد و در جایی از ترجمه استفاده می

یید شده را به ظهور رسانده است. أیید شده در خود زبان تأکاربر ت

ا دارد تا بر اساس رضایتمندی محیط زبانی صحبت این امکان ر

کند، رفتار زبانی بر اساس نبوغ آن زبان دارد. این کاربر دیگر 

یید أیید شده نیست و در یک روند اوپراتیو، به یک کاربر تأکاربر ت

یید شده یک زبان أها کاربر ت شده تبدیل شده است. همه انسان

را در مالکیت خود هستند زیرا حداقل یک زبان تعریف شده 

دارند. حال آنکه این امکان وجود دارد تا او در چالش با یک یا 

 چند زبان در حال تعریف باشد. 

ییدأییدنشدهوکاربرتأبررسیهویتدرکاربرت .۹

 شده

کاربری »کند:  یید شده را اینگونه تعریف میأنئوتنی زبانی کاربر ت

بیریچ، )«ن باشدای در آن زبا که دارای احساس زبانی گسترده

 (Intuition linguistique)او دارای شهود زبانی(. ۶۹، 2۱۱6

است که در جهت انتخاب عبارت درست و رضایتمندی 

شود. کاربری  هدایت می (satisfaction linguistique)زبانی

بین عبارت درست و عبارت غلط و یا حتی  یید شده است کهأت

تر تمایز قائل است زیرا نبوغ زبانی آن زبان در  درستعبارت 

یید شده توانایی شناسایی نقاط ممنوعه أمالکیت اوست. کاربر ت
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هر زبانی را دارد. منظور از نقاط ممنوعه همان جمالتی هستند که 

ای درست هستند ولی در آن زبان به آن  از منظر نحوی و پیکره

بانه فارسی ـ فرانسه برای شوند. برای مثال دوز صورت بیان نمی

 J’ai»اگر بگوید « من زمین خوردم و پدرم در آمد»گفتن عبارت 

mangé la terre et mon père est sorti » خود را در

ای ممنوعه وارد کرده است. زیرا در سیستم زبانی، نحوی و  نقطه

ها  رسد. فعل ای جمله فرانسوی باال کامال درست به نظر می پیکره

صرف شده و جایگاه فاعل،  passé composéدر  به درستی

فعل و دیگر ارکان جمله به درستی در مقر خود مستقر هستند. اما 

-یید شده فرانسه بشنود بهأزبانه ت اگر این جمله را کاربر تک

وجه نخواهد فهمید که منظور چیست. زیرا در زبان فرانسه  هیچ

 رود.  صورت به کار نمی این عبارت بدین

این است که یک کاربر دو  آید که در اینجا به وجود میسوالی 

هایی که هر زبان بر  زبانه چگونه به نقاط ممنوعه و محدودیت

کند؟ جواب واضح است؛  کند دست پیدا می کاربرانش تحمیل می

یید شده این توانایی را به أبه صورت شهودی. در حقیقت کاربر ت

میان دو قید و یا  دست آورده که بدون تحلیل نحوی و تعلل در

چند صفت عبارت مورد نظر خود را به راحتی و سلیسی بیان 

کند. دلیلش این است که او مدت زمانی نامعلوم را صرف این 

های آن زبان را  ها و نباید ها و باید ها، محدودیت کرده که تمام مرز

سازی کند. در نئوتنی زبانی از اصطالح  در خود درونی

شود. یعنی کاربر، خود را  استفاده می (Immersion)وری غوطه

سازد و به  ور می ها و نبایدها غوطه ها و باید در این محدودیت

کند و در نهایت به شهودی  جزئیات نبوغ آن زبان دست پیدا می

نیازی به تجزیه و تحلیل زبانی در هنگام آن رسد که توسط  می

لید زبانی بیان عبارات ندارد و کاربر به راحتی و به درستی تو

شهود زبانی به ظرفیت ذهنی و قدرت درک تمایز »کند.  می

ساختارهای زبانی کاربر داللت دارد تا او بتواند بدون تحلیل 

زبانی ساختار مورد نظر را به صورت شهودی انتخاب و بیان 

 (.۶۶، 2۱۱6بیریچ، ) «نماید

کند:  یید شده ظهور میأکاربر تشهود زبانی به سه صورت در 

ریچ معتقد است که بیشهود بیانی، شهود تجربی، شهود آنالوژیک. 

شهود بیانی همان آگاهی کاربر از زبان و سیستم زبان است که در 

کند و این امکان را به او  های ناخوداگاه کاربر ظهور می شاخصه

مکان دهد تا عبارتی را بیان کند. شهود تجربی به کاربر ا می

دهد تا به نبوغ آن زبان دست پیدا کند و بدون اینکه آگاهی از  می

دلیل آن بداند و از میان عبارات مختلف گزینه درست را بیان کند. 

تواند به واسطه این شهود به نقاط ممنوعه، به بایدها و  او می

مهارتی »نبایدهای آن زبان آگاهی پیدا کند. شهود آنالوژیک نیز 

کند، همان مهارتی که  ا زمان و تجربه کسب میاست که فرد ب

شناسان به واسطه آن امکان استخراج حقایق خاص را از انبوه  زبان

به دست شناختی  های مختلف تجزیه و تحلیل  زبان نمونه

در واقع شهود آنالوژیک نوعی ( ۶۶: 2۱۱6بیریچ، ) «ندآور می

 آید نمیبه دست تی توسط هر کاربری مهارت است که به راح

ای است که به  بندی شده زیرا نوعی توانایی شناختی و طبقه

های زبانی مربوط را  دهد که معیار شناس این امکان را می زبان

های شهودی بر هویت زبانی  تشخیص دهد. بر این اساس شاخصه

 . بینیم که در تصویر زیر می همان طور ،کاربر تاثیر مستقیم دارد
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 شده یید أگانه در ارتباط با کاربر ت موقعیت شهود سه. 6نمودار 

ای که مطرح شد هر سه در  گانه بینیم شهود سه که می همان طور

یید أیید شده وجود دارد در صورتی که هر سه در کاربر تأکاربر ت

یید نشده با وجود اینکه توانایی أاند. کاربر ت نشده به ظهور نرسیده

تواند در مورد موارد مختلف  ایجاد ارتباط با مخاطب را دارد و می

نیز به بیان عبارات ساده و یا تا حدودی پیچیده بپردازد، این 

گانه با راحتی درون  امکان را ندارد که به واسطه شهود سه

ی وجودی خود را در آن زبان تعریف کند و بتواند هویت جدید

 در زبان در حال تعریف داشته باشد. 

 گیرینتیجه .6

بررسی ماهیت زبانی در هر کاربر نیاز به این دارد تا ما خوانشی 

های زبانی داشته باشیم. برای یافتن خوانشی  مناسب از واقعیت

درست از یادگیری زبان و مسئله دو زبانگی در این مقاله سعی 

منظر نئوتنی زبانی یافت  تر از دوزبانگی را در شد تا افقی روشن

کنیم. بیریج اعتقاد دارد که صحبت کردن یعنی اینکه کاربر بتواند 

وجود خود را در آن زبان تعریف کند. ما نیز از منظر نئوتنی زبانی 

معتقدیم که دوزبانگی یعنی توانایی تعریف وجود کاربر در دو 

گیری  زبان. تعریف وجود در یک زبان در زمان مقتضی قابل اندازه

زبانی هر  نیست و بین کاربران متفاوت است زیرا نوع زیست

توان گفت که  کاربر با کاربر دیگر تفاوت دارد. بر این اساس نمی

را هر دوزبانگی یشود ز بندی می دوزبانگی به دو یا چند دسته طبقه

در هر کاربر با کاربر دیگر به واسطه تجربه زیستی متفاوت، 

دارد. در این مقاله دیدیم که زبان در  ای منحصر به فرد زاویه

کند. زبان  روندی اوپراتیو هویتی متفاوت در خود ایجاد می

تعریف نشده برای تبدیل به زبان در حال تعریف روندی اوپراتیو 

کند و تا زمانی که زبان در حال تعریف نشود امکان  را طی می

م نیز ظهور زبان تعریف شده نیست. به همین منوال، انسان متکل

گیرد. انسان، کاربر بالقوه  در هر مرحله زبانی، هویتی متفاوت می

یید نشده أهاست. در زبان در حال تعریف کاربری ت تمام زبان

های محدودی از زبان  است که با سیستم زبانی آشنایی دارد، الیه

ای زبانی  های نحوی و پیکره شناسد و به واسطه تحلیل را می

ا کاربر دیگر همان زبان را دارد. اما در تقابل امکان ایجاد ارتباط ب

با زبان تعریف شده تا زمانی که هویت زبانی خود را تغییر ندهد 

یید شده تبدیل شود. أامکان این را نخواهد یافت تا به کاربر ت

یید شده دو شهود بیانی و تجربی را أکه دیدیم کاربر ت همان طور

در هویت خود بتواند  باید در مالکیت خود داشته باشد، یعنی

یید شده تبدیل گردد. اما شهود أتعریف کند تا بتواند به کاربر ت

آنالوژیک مختص کاربرانی از آن زبان است که توانایی تشخیص 

شناختی دارند. در این مقاله  های مختلف زبان تری از خوانش دقیق

دیدیم که هویت انسان متکلم نیز در روندی نئوتن قرار دارد. 

گانه زبانی که  تا زمانی که هویت خود را در مراحل سهیعنی 

یید شده أتواند کاربر ت نئوتنی زبانی مطرح کرده تعریف نکند نمی

ای نئوتن است که در کاربر  آن زبان شود. هویت زبانی شاخصه

ای را  هایش ندی جوهره نئوتن با توجه به ارتباط او با زبان

 برد.  می پیش



 

7۹6 

ش
پژوه


هایزبان


شناختیدرزبان


هایخارجی،دوره
11

،شمار
ه

4
،زمستان

1411
صفحه

،از
626


تا
636

 

 

 

 

منابع

 
ترجمه و تولید زبانی در دوزبانگی از . (۶۹66اله )  رضاپور، روح

، 66پیاپی  ۶، ش۶۶، دهای زبانی جستار، منظر نئوتنی زبانی

 . 6۶-۹۶، صص۶۹66فروردین و اردیبهشت 

بررسی مشکالت (. ۶۹66عیل، قلیخانی، حسین)زارع بهتاش اسما

درک و ترجمه متن از نوع جریان سیال ذهن، یک مطالعه مورد: 

پژوهش های زبان شناختی در زبان های ر، خشم و هیاهو اثر فاکن

 . 76۶-766، ۹(، ۶۱، )خارجی

 

Bajrić, S. (2005). Questions d’intuition. Langue 

Française, 147, 7–18.  

Bajrić, S., 2009, Linguistique, cognition et 

didactique : principes et exercices de 

linguistique- didactique, Paris : PUPS.  

Bloomfield, L. (1935). Language, London: 

Allen and Unwin Ltd.   

Guillaume, G. (1973). Leçon de linguistique, 

(1948-1949), série C, Grammaire particulière du 

français et grammaire générale IV, Volume.3, 

Québec : Les presses de l’Université Laval ; 

Paris : Klincksieck.   

Hagège, C. (2005). L’enfant aux deux langues, 

Paris, Odile Jacob.  

Haugen, E. (1953). The Norwegian Language in 

America : a study, in Bilingual Behaviour, 

Philadelphi : University of Pennsylvania Press.  

Macnamara, J. et Kushnir, S.-L. (1971). 

Linguistic independence of bilinguals: The input 

switch, Journal of Verbal Learning and Verbal 

Behavior, N°10: 480–487.  

Rezapour, R. (2016). Le bilinguisme en néoténie 

linguistique, Paris: L’Harmattan.  

Rezapour, R. (2020). La Relecture de l’aspect 

terminologique de la néoténie linguistique 

conformément à celui de la didactique des 

langues. Recherches en Langue et Littérature 

Françaises, Vol. 14, N° 26, 178-191.  

Titone, R. (1972). Le bilinguisme précoce. 

Bruxelles : Dessart.  

Weinreich, U. (1979). Language in contact, 

Findings and problems, 9° tirage, The Hague : 

Mouton.  

Yaguello, M. (1988). Catalogue des idées 

reçues sur la langue, Paris : Point Virgule.  

 

 

 

https://lrr.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-43855-1&slc_lang=fa&sid=14
https://lrr.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-43855-1&slc_lang=fa&sid=14
https://lrr.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-43855-1&slc_lang=fa&sid=14
https://jflr.ut.ac.ir/article_79919.html
https://jflr.ut.ac.ir/article_79919.html
https://jflr.ut.ac.ir/article_79919.html
https://jflr.ut.ac.ir/article_79919.html
https://jflr.ut.ac.ir/article_79919.html
https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_2005_num_147_1_6860
https://www.amazon.fr/Linguistique-cognition-didactique-Principes-linguistique-didactique/dp/2840508966
https://www.amazon.fr/Linguistique-cognition-didactique-Principes-linguistique-didactique/dp/2840508966
https://www.amazon.fr/Linguistique-cognition-didactique-Principes-linguistique-didactique/dp/2840508966
https://books.google.com/books/about/Language.html?id=87BCDVsmFE4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button#v=onepage&q&f=false
https://www.pulaval.com/produit/lecons-de-linguistique-de-gustave-guillaume-tome-3-grammaire-particuliere-du-francais-et-grammaire-generale-iv-serie-c-1948-1949
https://www.pulaval.com/produit/lecons-de-linguistique-de-gustave-guillaume-tome-3-grammaire-particuliere-du-francais-et-grammaire-generale-iv-serie-c-1948-1949
https://www.pulaval.com/produit/lecons-de-linguistique-de-gustave-guillaume-tome-3-grammaire-particuliere-du-francais-et-grammaire-generale-iv-serie-c-1948-1949
https://journals.openedition.org/praxematique/2972
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19306962.1954.11786772
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19306962.1954.11786772
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19306962.1954.11786772
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002253717180018X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002253717180018X
https://www.editions-harmattan.fr/livre-le_bilinguisme_en_neotenie_linguistique_aspect_sociolinguistique_et_psycholinguistique_du_bilingue_francais_persan_rouhollah_rezapour-9782343095004-51237.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-le_bilinguisme_en_neotenie_linguistique_aspect_sociolinguistique_et_psycholinguistique_du_bilingue_francais_persan_rouhollah_rezapour-9782343095004-51237.html
https://journals.tabrizu.ac.ir/article_11490.html
https://journals.tabrizu.ac.ir/article_11490.html
https://journals.tabrizu.ac.ir/article_11490.html
https://journals.tabrizu.ac.ir/article_11490.html
https://www.amazon.com/Le-bilinguisme-precoce/dp/B0000DQ96B
https://books.google.com/books?id=G3F2l1Zf-IUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=G3F2l1Zf-IUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.amazon.fr/Catalogue-id%C3%A9es-re%C3%A7ues-sur-langue/dp/2757810979
https://www.amazon.fr/Catalogue-id%C3%A9es-re%C3%A7ues-sur-langue/dp/2757810979

