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 پدیده اجتماعیِ- ذهنی اشتقاقات و هامایهبن ساختاريِ دگردیسی 
  پیاژه ژان و ویگوتسکی نزد در »زبان«

 

 com.yahoo@77nejad_va *ژاد محمد دکتر وحید  ن

  استادیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز
  
  

 فرهنگ و آیندمی بشمار شناختی رشد فاکتورهاي جزء ک یهر اجتماعی ابعاد و انزب
 ثبات و فرهنگی هايهویت. سازدمی فراهم را رشد فرآیندهاي نمادینِ ابزارهاي نیز
 اجتماعی انسجام که است بدیهی اینرو از. گیرندمی شکل» زبان «و تاریخ بستر در آنها

 و فرهنگی هايهویت تاریخی، شرایط تغییر با و بوده زبان به وابسته جمعی هویت و
 قبیل از مکاتبی ،»زبان «ساختارِ شناساییِ بحث در. شوندمی دگرگون نیز زبانی

-ساخت ،)اسکینر (رفتارگرایی ،)ویگوتسکی (گراییساخت ،)چامسکی (گراییفطري
 کارکرد ستنباطا بدنبال ک یهر که کنندمی خودنمایی غیره و ،)پیاژه (شناختی گراییِ

 که همانطور. است فرد اجتماعیِ و شناختی درونی، تعامالت با منطبق زبان ساختارِ
 ظهور نیز پیاژه کندمی مرتبط اجتماعی نظام و هاپدیده به را زبان رشد ویگوتسکی

 مشروط را آن به دسترسی و کرده مرتبط کودك فکريِ رشد مختلف مراحل به را زبان
 تکامل سو، ک یاز منظر، این از. داندمی حرکتی و حسی فعالیتهاي و هوش عملکرد به

 زبان ساختار دیگر سوي از و کرده کمک زبان ماهیت و مساله درك به هوش و ذهن
 پدیده دیگر، بیان به. کندمی پیدا درونی صورت زبان و افته یتلفیق اندیشه ساختار با

 با منطبق را خود رفتارهاي و بوده مرتبط اجتماعی و ذهنی ساختارهاي با زبان
  .دهدمی شکل بیرونی و درونی عاملهاي
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 مقدمه
 همه زیراکه. شودمی تحول دچار اجتماعی تغییرات کمک به و است اجتماعی اییپدیده زبان

 ,Whorf (ورف نظر به. طلبندمی شناختیجامعه رویکردي خود براي بانیز رویدادهاي

 دادن قرار شعاع تحت با جهان، در موجود زبانهاي ساختار) Sapir, 1949 (ساپیر و) 2011
 رشد نیز ما زیستی پیرامون و بافت اینرو از. دهدمی نشان را اندیشه عملکرد انسانی، ادراکات

 تا دهدمی را امکان این ما به زبان ساختار. دهندمی قرار تاثیر تحت را ما شخصیت رشد و زبان
-می که خود خاص هايموقعیت و شرایط در» زبان«. درآوریم تصویر به آن بطن در را جهان
» 2الکانی هايدالّ و سوژه «حضور با و شودمی تولید باشد تاریخی 1بِنونیست تعبیر به تواند

 تجربه به شناخت و زبان گیريشکل در آمریکایی، زبانشناسی لیکاف،. کندمی اندام عرض
 و) Lakoff&Johnson, 1999 (داشت باور انسانها ذهن در جهان هايبنديمقوله و انسان
 تفکر. دهد قرار توجه مورد حرکتی و حسی تواناییهاي محرك بعنوان را زبان تا کرد تالش
 بود گراذهن چامسکی. داشت قرار چامسکی 3محورِاییحوزه هايبرداشت مقابل نقطه در لیکاف

 شخص ک یزبانی دانش «طرحِ با وي. نهادمی ارج بسیار کودك دستوري هايتوانش به و
 همچون را ذهنی هايقابلیت و ویژگیها) 61: 1380 چامسکی،(»فرد آن ذهن از حالتیِ بعنوان

 را ایینشانه گرایی،نظامِتجربه با و بود گرامحیط سوسور آنکهحال. کرد عنوان زبان درك کلید
 در زبان تکامل و ساختار «شناختی،جامعه هايبررسی موضوع نیز البوو نظر به. کرد تعریف

 آیا) 258: 1976 البوو،(».گیردمی شکل زبانی جامعه ک یتوسط که است اجتماعی بافت بطن
 زبانشناس و روانشناس( ویگوتسکی براي محوريجامعه زاویه از زبان عملیاتی، هايپردازش در

 محوريزبان زاویه از جامعه ا یو یابدمی مفهوم) سویسی شناختیِ روانشناس (پیاژه و) روسی
 ,Adler (آدلر آلفرد همچون  نیز ویگوتسکی واقع کند؟درمی حفظ را خود خاص اهمیت

 چونهم ویگوتسکی. داشت تاکید انسان» بودنی اجتماعی «جنبه بر اتریشی، روانکاو ،)1992
. هستند جدانشدنی هم از تفکر و زبان که داد نشان ،»شناختی «ساختار ترسیم با پیاژه، و4برونر

                                                
1Émile Benveniste :1902- 1976 (فرانسوي ساختارگراي شناسانهنش و زبانشناس( 

2Jacques Lacan :ساختارگراي شناسیزبان تاثیر تحت وي هايپژوهش اکثر که فرانسوي معاصر روانکاو و فیلسوف 
 دیگر عبارت به. کندمی طلب سوژه خود، براي زبان مدارِ تحریف ساختارِ که بود باور این بر الکان. بود دوسوسور فردینان

 . گیردمی شکل» زبان «درون در شناسا يهسوژ
3modulaire 
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 زبانشناسان برخی نزد در زبان شناساییِ دانش مرزهاي تا شد خواهد تالش مقاله این در
 به و شده روشن ممکن حد تا نیز پیاژه و ویگوتسکی همچون روانشناسانی و چامسکی همچون
 از بدور و تنهایی به انسان زبانِ آیا: شود داده پاسخ تفکر و زبان با رابطه در بنیادین يهاپرسش
 تحت زبان يپدیده آیا بخشد؟ تداوم را فرد گفتاريِ هايمکانیسم است قادر ذهنی هايتوانایی

 شدر در را اییبرجسته نقش ارثی عوامل ا یو گیردمی قرار انسان تکاملی و محیطی عوامل تاثیر
 فکري تعامالت مبناي ویگوتسکی توجه مورد» درونی زبانِ «آیا کنند؟می بازي زبان فرآگیري و
      اجتماعی کالبدهاي از بدور زبان» ادراك و ساختار «آیا و شود؟ واقع تواندمی گفتاري و

  باشد؟ انسانها ذهنیِ و گفتاري تعامالت اصلی بازیگر تواندمی
  

 تحقیق يپیشینه
 بر تاکید با) Meillet, 1965 (فرانسوي، زبانشناس مییه، آنتوان و ایینشانه تفکیک اب سوسور

 تعریف اجتماعی اییواقعه همچون را ناطقه يقوه تا کردند تالش زبان، نظام اجتماعیِ شکلِ
 نشان» اجتماعی طبقات و زبان «بنام خود کتاب در) Bernstein, 1975 (بازیلبرنشتاین.کنند

 زبانیِ رفتارهايِ و خصوصیات يکننده تعیین) خانوادگی و (اجتماعی ختارهايسا که داد
 و تحول واقع در. یابددربستراجتماعیوهمراهباافرادجامعهمعنامی»زبان «اینرو از. هستند کودکان

 ,Ducret (دوکرِ ژاك- ژان. گرفت قرار بررسی مورد اجتماعی ساختارهاي بطن در زبان تکامل

 اصلی وجوه دربرگیرنده پیاژه تزِ که داد نشان ،فیلسوف و عالم: پیاژه بنام خود کتاب در) 1984
 را کودك نمادین تفکر آن، شدنِاجتماعی صورت و تفکر از آگاهی فقدان و. است کودکانه تفکر
 تروادك بِرتران دیگر سوي از. یابدمی نمود کودك ذهنی دستگاه در ضعف ک یبا و داده شکل

)Troadec, 1999 (کتاب در شدو زبان نزدیک بسیار روابط به اشاره با کودکان تفکر ر 
 هايسازه به پذیريفرهنگ هايپدیده که داد نشان پیاژه و ویگوتسکی کاوشهاي در اندیشه
 کتاب این در. است معنادار بسیار» مفهومی «تفکر رشد مدل بعضاً و هستند متصل روانی

 معتبر هايبنديمقوله منظر از رشد فرآیند و شده داده اننش فرهنگی و روانی عناصر ارتباط
 مقوالت در کاوشی با) 1369 باطنی،(تفکر و زبان کتاب در نیز باطنی محمدرضا. شودمی عنوان
 متفاوتی تصویر» زبان «هر که داد نشان زبان، روانشناسی و صوري ساختار زبانی، نسبیت رشد،

 دگرگونی و تغییر حال در پیوسته» زبان «این خود آنکهلحا. دهدمی ارائه را خارج جهان از
 بسیاري حال، هر به. شودمی محسوب ذهنی تصاویر و واژه بین پیوندي نیز» معنا «خود و بوده
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 مهمترین به و کرده فرض محیطی رفتارهاي محصول را زبان ادگیري یها،نوشته و مقاالت از
به آن، خصوصیات پرداختند ابتدایی جمالت و آواها ترکیب و ساخت رد آن پردازشیِ خالقیت .  

  زبانشناسی ساختاري
 زبان يپدیده بررسی. است اجتماعی تاریخ و انسان شناساییِ کلید همچون زبان مفهوم بررسی

 در سوسور همچون ساختارگرایی. است پدیدارشناسی دانش مدیون خود، تاریخیِ ساختارِ با
 شکبی. کرد مطرح هانشانه از نظامی بعنوان را زبان هک بود فردي اولین نوگرایی عصر

-کُنش و زبان از سوسور هاياندیشه و هابرداشت مدیون را ساختارگرایی ا یو مدرن زبانشناسی
 بیانی و گفتاري زبانِ که بود باور این بر وي زیراکه هستیم زبان ایینشانه نظام و گفتاري، هاي

»شناسنشانه و شناسسوسور،زبان )31: 1985 سوسور،(».است ربش ناطقه يقوه اجتماعیِ جزء 
 دالِ به ایینشانه نظام وتفکیکساختارزبان ) synchronic (همزمانیِ بررسی سوئیسی،با

 شگرفی تاثیر اُبژه، و معنا ارتباط عدم باطرح همچنین ها،و شکافآن و) معنی (مدلول و) صورت(
 و دالّ میان طبیعی پیوند هیچگونه بودکه باور این رب سوسور. گذاشت پساساختارگرایان برروي
 و درطول زبانی به رخدادها و وقایع و هانظام پساختارگرایان، براي هرچند. ندارد وجود مدلول
 و زایشی دستور زبانشناسی، تحلیلیِ نحله این پیرو. گیرندمی شکل )diachronic( زمان جریانِ

 ازپیشگامان مارتینه، نظریه توان می اینجا در. افتند یبسط پنجاه هايدهه در نیز شناختی
 قابل هايداده رویت و تحلیل براساس زبانشناسی «دانست دخیل را گرا،نقش شناسیزبان

 نیز چامسکی براي) 8: 1989 مارتینه،(».است گرفته شکل انسانی رفتارهاي و گفتار يمشاهده
 دیگر سوي از. داشتند اهمیت اختاريس زبانشناسی قلمرو در صرف و شناسیواج مباحث
 انسان شناختی رشد عناصر کنار در تفکر و اندیشه زبانِ وجود اثبات بدنبال گرایانشناخت

     اشاره نیز -بود چامسکی آن اصلی طراح که- زبان ذاتیِ ویژگیهاي به مواقع برخی و بودند
 تا کرد تالش دستور ذهنیِ هايساختار و عناصر دادن نشان با و بود گراذهن چامسکی.شودمی

 ذهنِ ذاتیِ که است اییساختهپیش و کلی مفاهیم تظاهر زبانی هايهمگانی «که دهد نشان
 )34: 1369 باطنی،(».است شده حاصل قرنها طول در تکامل راه از و است انسانها يهمه

 تماعیاج ادگیريِ ینظریه و اسکینر عامل سازيشرطی مقابل نقطه در چامسکی دیدگاه
     تقلید و گرفته اد یرا قواعدي کودکان )Bandura, 1962 (بندورا نظر به. دارد بندوراقرار

  . اندگرفته سرمشق آنها از جامعه در که کنندمی
 



  ...اشتقاقات  و هامایهبن ساختاريِدگردیسی  رخسار زبان     1396، زمستان 3شماره   /
 

90

  مولفه ساختاري زبان
 وابسته انسان گفتاري زبان که بود باور این بر) Durkheim, 1987 (دورکهایم که همانطور

 ویژگیِ نیز پیاژه ساختارگراییِ نظام گویند،می سخن زبان آن به که است یایجامعه افراد به
 فیزیکی هايجنبش زیراکه. دادمی نشان را کودك )symbolique(نمادین تفکر يگونهبازي

 براي. کندمی کمک وي زبان رشد به پیرامون اشیاء روابط کشف و اولیه سالهاي در کودك
 کلمات معانی با کلمات معانی انطباقِ بهترین نتیجه دك،کو تفکر پیشرفت نیز ویگوتسکی
. شودمی محقق اجتماعی تعامالت وراي از علمی و روزمرّه مفاهیم درك و است بزرگساالن

 از البته. دارد اهمیت واقعیت عالم در کلمه با معنی ارتباط و مفاهیم ساختار وي براي زیراکه
 به تواندمی بلکه نیست فطري و درونی الزاماً] بانیز [توانش «گراشناخت زبانشناسان دیدگاه

 ویگوتسکی) 94: 1997 هوده،(».شود مربوط رشد طول در اجتماعی ا یشناختی توانشِ کی
 زبانِ «آن و داندمی دخیل گرااندیشه زبان مباحث در نیز را زبان از سومی شکل

 به شروع سالگی چهار ات سه در کودکان آن برطبق و است) langage intérieur(»درونی
 با گفتگو سالگی هفت تا شش در و کنندمی بلند صداي با و خودشان با گفتگو نوعی از استفاده

 مقطع) سال 6 تا 1(کودکی اولیه سالهاي. گیردمی صورت صوت بدون و درونی صورت به خود
 زبان حرکتی، يهاتوانائی و کارکردها تحول در و اجتماعی متقابل روابط رشد در اساسی بسیار

 است» صداییبی «آن خواص از که هستیم روروبه زبانی با ما منظر، این از.است شناختی و
 با درونی زبان بعد «ویگوتسکی نزد در بدینگونه.است کودك درون در کالمی بازيِ ک یزیراکه
  )  441: 1997 ویگوتسکی،(».است ارتباط در کالمی فعالیت هرگونه کلی جنبه

 از. دارد تنگاتنگ ارتباط کودك تجربه با ویگوتسکی توجه مورد درونی زبان مفهوم بنابراین
 این نتیجه در. شودمی سنجیده عاطفی و ذهنی فعالیت ک یوراي از درونی زبان همین اینرو،
 زبانِ واقع در) 442 همان،(».است خاص روانشناختیِ ماهیت با ساختار کی «درونی زبانِ

 کُنش و فعالیت «ک یزیراکه کند بازتولید را) گفتاري (بیرونی زبانِ هک نیست ابزاري درونی
 در تفکر تحول و تغییر فرآیند ظاهري، زبانِ «ویگوتسکی نظر به. شودمی محسوب» کالمی
 معناي فرآیند درونی، زبان ولی. تفکر يشدهعینی و یافتهتجسم صورت است؛ کلمات قالب

 در زبان ادغامِ فرآیند کی: شودمی منتهی روند به بیرون جانب از که است وارونه
 سپس دارد خودمحوري شکلِ ابتدا پیاژه، نزد در زبان ماهیت اگرچه) 443 همان،(».تفکر

 دو در» آن پردازشِ و زبان «ویگوتسکی نزد در ولی کندمی حرکت شدن اجتماعی بسمت
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 ارتباطی و شدن درونی بسمت سپس داشته) ذهنیتیدرون (و اجتماعی شکل کودك سالگی
 عوامل و نیست اجتماعی عادات و ابعاد دربرگیرنده صرفاً اجتماعی شکل ضمن در. رودمی پیش

 تصویرپردازي ک یخود فکري هايفعالیت در ما واقع در. هستند دخیل آن در نیز غیراجتماعی
 ما که وقتی است این ساده بسیار مثال. است اندیشه زبانِ همان این و دهیممی انجام زبانی

 تعبیر به بنابراین. هستیم مواجه ذهنی-زبانی تعامل ک یبا خوانیممی را) غیره و ادبی (متن کی
 به توسل همین و. دارد ریشه فکري کارکرد ک یما، از ک یهر درونیِ زبان در ویگوتسکی

 از که سیري. دهدمی قرار زمانی سیر ک یدر را درونی زبانِ ،»گفتار و کالم سازيِدرونی«
  .شودمی منتهی درونی زبان ساختارِ به ظاهري و گفتاري زبان ساختار

 

 مولفه فرهنگیِ زبان
 وي زیراکه است ظاهري و بیانی کالمی، زبانِ حاصل باطنی، زبانِ که بود باور این بر نیز پیاژه
 از. تاس درونی زبانِ بر مقدم درآمده، گفتار به و بیانی زبان کودك، رشد دنیاي در که داد نشان
   بشمار نیز - تفکر و اندیشه ازجمله– روانی عملکردهاي علّیِ شرط درونی، زبانِ دیگر، سوي

 انسان» بودنی اجتماعی «جنبه بر اتریشی، روانکاو آدلر، آلفرد همچون  نیز ویگوتسکی. آیدمی
. اردپندمی کسان یرا فرهنگی اَشکال و فرهنگی محتواي کودك، وي، براي زیراکه. داشت تاکید
- می وي روانی عالم و انسان آگاهیِ مطالعه آن اساسِ که انسان رشد فرهنگی و تاریخی مفهوم
 شکل چگونگی دادن نشان ویگوتسکی اساسیِ دغدغه. دارد فرهنگی و اجتماعی منشاء باشد،

 وي نزد در باید البته. شوندمی ظاهر انسان روانی کارکردهاي آن، ورايِ از که بود فرهنگ افتنی
 رشد يدربرگیرنده که اول مقوله. داد قرار نظر مد نیز را کودك رفتاري رشد اساسی مقوله دو

 تکامل شامل که دوم مقوله و. است مرتبط جسمی رشد فرآیندهاي با که است رفتار طبیعی
 فرهنگی ابزارهاي سازيِهمگون و فکري هايشیوه ساختار روانشناختی، کارکردهاي فرهنگیِ

 و. شودمی حاصل نمادگرایی منطق از کودك هوش ساختار پیاژه، نظام در ولی. است رفتار
: 1984 دوکرِ،.(است بزرگسال هوش منطقیِ تفکر و نمادین تفکر مابین اییواسطه امر همین
 کودك نزد در کودك،فرآیندهایی رشد شش و پنج سالهاي طول در «ویگوتسکی نظر به) 753
 منطقی و انتزاعی تفکر و مفاهیم گیريِشکل به ککم آنها هدف که گیرندمی شکل
 سخن مفاهیمپیش ا یو بالقوه مفاهیم عنوان به آنها از ابتدا در وي) 57: 1999 ترواَدك،(».است
 شدهتمام و کلی مفاهیم کودك تا کندمی کمک انتزاعی فرآیندهاي بر تسلط واقع در. گویدمی
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 و تاریخی هايبرداشت« و بود مارکسیستی هاياندیشه محصول ویگوتسکی .دهد شکل را
 اجتماع و فرهنگ محصول انسان وي نظر به. داشتند قرار اولویت در برایش جوامع» فرهنگیِ

: همچون (دیگري به رشد براي انسان واقع در. است تاریخی فرآیند ک یحاصل وي تفکر و بوده
 و ذهنی ابزارهاي و آن اعضاء) نیِزبا (تعامل از نیز جامعه. دارد نیاز...) دوست، پدر، مادر،

 کندمی پیدا ارتباطی صورت ما براي اجتماعی کالبد در» زبان «بعالوه. گیردمی شکل فرهنگی
 با زبان منظر، این از. شودمی تبدیل) شدهدرونی (خودمحوري ویژگیِ ک یبه زمان طول در و

 تبادل و تعامل حلقه تا گیردمی عهده به را اجتماعی و عاطفی هاينقش خود، کارکردهاي
 زبان چون نیرومندي ابزار که است برونی شنود و گفت کردنِ درونی با«: کند تکمیل را کالمی

 ویگوتسکی، نظر به) 13: 1381 عزبدفتري، ترجمه ویگوتسکی،(».گذاردمی اثر تفکر جریان بر
 تفکر رشد در انزب همچون نیز فردي روابط و. کندمی ایجاد را ایینشانه سیستم ک یفرهنگ
 میسر محیط اجتماعیِ و تاریخی بافتهاي براساسِ آدمی، فهم و درك و دارند بیشتري اهمیت

 و. گیرندمی قرار تاریخی تغییرات تاثیر تحت نیز انسان شناختیِ هايظرفیت بنابراین،. شودمی
  : کندمی شرکت اجتماعی زندگی در آگاهانه گفتار، بکمک کودك

 است این گفتاري کارکرد تریناساسی و است گفتار ایینشانه سیستم ترینمهم«
 -لحظه هر در هامحرك تاثیرپذیريِ از– واسطهبی موقعیت از را ما توجه و تفکر که

 که کنند رمزبندي را وقایعی و امور توانندمی کلمات اینکه بدلیل. سازدمی آزاد
  )289: 1394 نژاد،خویی ترجمه کرین،(».است حاضر شرایط فراسوي

 محیط ک یدر بیشتر کودك ادگیريِ یفرآیند که داد نشان خود تحقیقات در ویگوتسکی
 آنها کشف براي روانشناختی ابزارهاي و شوندمی کشف اشیاء زیراکه: گیردمی صورت فرهنگی

 يشیوه دیگر، سوي از و اندیشه، و فکر محتواي کسو، یاز فرهنگ، «وي نظر به. است الزم
 رشد واقع، در) 55: 2012 بدرووا،(».دهدمی قرار تاثیر تحت را انسانها توسط العاتاط پردازشِ

 این ویگوتسکی براي. است آن بیان شیوه و آن سطحیِ حتی پردازشِ زبان، درك شامل زبان
 مستعد آنها و افته یبهبود کودکان شناختیِ هايظرفیت شودمی باعث که است» شرایط«

 رفتار هر مانند زبان «اسکینر براي آنکهحال. باشند شناختی-تماعیاج مسائل حلّ ا یو سازش
 طریق از [تقلید و تقویت واقع، در [...] شودمی فراگیري کنشگر سازيشرطی طریق از دیگري
 حاصل زبان، دیگر، بیان به) 302: 1392 بِرك،(».کندمی کمک زبان اولیه رشد به] والدین
 براي که» تقویت يدامنه «که گفت توانمی حتی. تاس رفتار دهیشکل و تقویت تالش،
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 انسان رشد فرهنگی و تاریخی مفهوم اینرو از. شودمی ناشی محیط از است مهم بسیار اسکینر
 زبان شناختیِ عالمِ که دهدمی نشان بود وي روانی عالم و انسان آگاهیِ مطالعه آن اساسِ که

 شکل چگونگی دادن نشان نیز یگوتسکیو اساسیِ دغدغه. است فرهنگ و اجتماع محصول
 برونر آنکهحال. شوندمی ظاهر انسان روانی کارکردهاي آن، ورايِ از که بود فرهنگ افتنی
)Bruner,1960 (کاربرد به و گرفته قرار فرهنگی بافت ک یدر تفکر و ادگیري یکه داد نشان 

 ک یادگیريِ یفرآیند پذیريجامعه فرآیند ویگوتسکی، باور به. هستند وابسته فرهنگی منابع
. است پذیريجامعه فرآیند همین ماحصل نیز آگاهی و. دهدمی قرار تاثیر تحت نیز را فرد

 رشد در اجتماعی تعامل نقش: است اساسی محور سه برگیرنده در اجتماعی رشد بنابراین
. شودمی تقویت بزرگساالن بکمک که رشد مجاور منطقه و ارتباط حدفاصل دیگري شناختی،

 ک یفرهنگی رشد دیگر، عبارت به. گیردمی صورت رشد از قبل اجتماعی ادگیري یواقع در
 پیاژه صورتیکه در. کندمی پیدا فردي صورت سپس و داشته اجتماعی صورت ابتدا در کودك

 .گیردمی شکل آموزش از قبل رشد که بود باور این بر
 

  شناختیِ زبانمولفه جامعه
 انسان شناخت براي و [...] است اجتماعی فرآیندي ذاتاً تولید «داشت باور سمارک همانطورکه

 رشد به تفکر محتواي تنها نه [...] کنیم درك را تاریخی تغییرات روند و تاریخ تا داریم نیاز
 تاریخی تاثیرتغییرات تحت هم انسان نوعِ شناختیِ هايظرفیت بلکه است وابسته تاریخی

 وبه بود تاثیرمارکس تحت شدیدا نیز ویگوتسکی) 287-286: 1394 ،کرین(».یابدمی تحول
 گفتار،کودك «وي نظر به. کردمی نگاه اجتماعی فرآیند یک عنوانه ب زبان موجودیت و ماهیت

 خود فردي تفکرِ و [...] کند شرکت گروهی اجتماعیِ زندگی در هوشمندانه تا سازدمی قادر را
    شکل را» گفتمانی «ویگوتسکی نزد در زبان درونیِ اختارِس) 290 همان،(».بخشد تسهیل را

 بندهاي و قید میان که چیزي همان «عنی یبود آن بدنبال فوکو میشل زبانیِ نظام که دهدمی
 حامل آن، در که اییلحظه [...] دهدمی رخ زبان نظام در نهفته ارتباطیِ امکانات و زبان

 گوینده زبانِ ساختار بنابراین) 52: 1380 عضدانلو،(».یابدمی هستی زبانی نظام راه از گفتمان،
 طریق از جامعه بستر در فرد ادغام اینرو، از. برندمی بسر تعامل در کامالً وي، ذهنیتیِ ساختار و

 هرگونه بطوریکه. یابدمی نمود آن طریق از نیز فرد هویتی نمادینِ شکلِ و گرفته صورت زبان
) 17: 1965 مییه،(».است همراه بشر افراد زبانشناختی تغییرات اب اجتماعی نظام در تغییر«
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 آنکهحال کندمی تبعیت اجتماعی و شناختی تاریخی، رشدي، بافت ک یاز انسان ماهیت
 بیانگرِ آن بکارگیريِ زیراکه دهدمی نشان را بشري تفکرات از متفاوتی اَشکال» زبان ساختارِ«

 رفتارهاي بررسی با اسکینر. شودمی محسوب جامعه آن اجتماعی و اعتقادي فرهنگی، عادات
. کند مطرح زبان تکوین و رشد عرصه در را فرهنگی و اجتماعی اَبعاد تا کرد تالش کالمی
 زبانی عادات و زبان قوه ولی دارند، شناختیزیست مبناي آدمی کردارهاي و رفتار که هرچند

 و 5برونر همچون ویگوتسکی. باشند اجتماعی و فرهنگی تاثیرات عمیق پذیراي توانندمی نیز
 باور به. هستند جدانشدنی هم از تفکر و زبان که داد نشان ،»شناختی «ساختار ترسیم با پیاژه،

 عناصر را زبان نحوِ زیراکه. است تفکر نحو و ساختار بر مقدم» زبان نحوِ و ساختار «ویگوتسکی،
 زبانِ بصورتهاي اولیه ارتباطی زبان از گذر منزلهب کودك ابتداییِ زبان«: دهدمی شکل ارتباطی

 ترجمه ویگوتسکی،(».باشدمی شخص خود تفکر و رفتار کنترل آن هدف که است تريپخته
 و. کندمی ایجاد را ایینشانه سیستم ک یفرهنگ ویگوتسکی، نظر به) 2: 1381 عزبدفتري،

 نیز آدمی فهم و درك.ارندد بیشتري اهمیت تفکر رشد در زبان همچون نیز فردي روابط
 شناختیِ هايظرفیت بنابراین،. گیردمی شکل محیط اجتماعیِ و تاریخی بافتهاي براساسِ

 زندگی در آگاهانه گفتار، بکمک کودك و. گیرندمی قرار تاریخی تغییرات تاثیر انسانتحت
 بسیار نقش اجتماعی تعامالت و زبان ویگوتسکی، باور به واقع، در. کندمی شرکت اجتماعی
 قلمرو در عمیقاً کودك رفتار زیراکه. کنندمی بازي آدمی شناختیِ رشد در را اییبرجسته

 فلسفه بطن در ویگوتسکی درونی زبانِ مفهوم شرح بدین.شودمی پرداخته و ساخته اجتماعی
 از .بود متمرکز تفکر و زبان متقابل تاثیر بر ویگوتسکی رویکرد. گزیندمی ماوا اندیشه و فکر

 براي جامعه که اییوسیله تنها و شودمی منتقل جامعه طریق از انسان اجتماعی تکامل «اینرو
 منعکس هم زبان منظر، این از) 101: 1369 باطنی،(».است زبان دارد، اختیار در انتقال این

 ویلهلم. اجتماعی روابط از او درك يدهندهشکل هم و است کودك اجتماعی تجربه يکننده
 فرهنگی، عناصر بطن در تفکر که بود باور این بر آلمانی، روانشناس) Wundt, 1973 (وونت
 فرد تجارب و احساسات تصورات، و ذهنی صور زیراکه است بررسی قابل ملت ک یعادات و زبان

 نظر به تجربه تبدیل براي ضروري عامل ک یعنوان به فرهنگی هايداده. دهندمی شکل را
 بعد. دارند متفاوت کارکردهاي سالگی دو از قبل تفکر و زبان. کردندمی نماییقدرت ویگوتسکی

                                                
5Bruner:آمریکایی گرايشناخت روانشناس 
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 تعامل«: کندمی تسهیل را اجتماعی تعامل و مساله حل فرهنگی، ابزارهاي و زبان آن، از
 اجتماعی، فعالیتهاي در شرکت چراکه هستند، شناختی رشد در اصلی عوامل زبان، و اجتماعی

 فرآیندهاي فعاالنه کردن درونی از است عبارت شناختی رشد. ددهمی رشد را فرد توانمندیهاي
  ) 48: 1393 دهکردي، ترجمه براون،(».دهدمی رخ) والد-کودك (انسانها بین که مسایلی حلّ

 از است فرآیندي بلکه نیست اجتماع بسوي فرد جانب از سیري کودك، رشد ویگوتسکی باور به
 قرار پیاژه هاياندیشه مقابل نقطه در نظریه این آنکهحال. »درونی بعد بسوي اجتماع ناحیه«

 وجوه و اَشکال «بسمت فردي اجانب و بعد از انسان رشد فرآیند وي، نظر به. است گرفته
 چاپ به مسکو در 1934 سال به را تفکر و زبان کتاب ویگوتسکی. گیردمی صورت» اجتماعی

 زبانی، هايجنبه از برخی ولی دارد بشر زبانِ اب ظریفی بسیار ارتباط تفکر که داد نشان و رساند
 و زبان چگونه اما. کندمی حفظ از شعري خود براي فردي وقتی مثالً ندارند تفکر با ارتباطی

 و توجه بدون فرد کودك، نزد در ویگوتسکی» 6خودمحور «زبانِ نظریه در کنند؟می رشد تفکر
 ریشه کودك کالم همه سالگی، هفت تا شش از قبل و. گویدمی سخن دیگران پاسخ

 لحاظ به دیگر، بیان به. یابندمی دست کیفی رشد به زمان، طول در و دارند خودمحوري
 را خودمحور زبان شکل دارد امکان عادي شرایط در کودك همچنین. گرددمی پربار ساختاري

: کند کاوش دخو کالمِ و زبان در سواالت این با است، مداد بدنبال وقتی مثالً کند افزون
. ترتیب همین به دیگر سواالت و» است؟ الزم سیاه خودکار ک یبرایم «،»کجاست؟ خودکارم«

 به. دهدمی شکل و داده نشان را کودك يبینانهواقع تفکر خود، زبان و جمالت با بازي همین
 طهبواس و بوده باطنی زبان ک یخود، روانی کارکرد بواسطه خودمحور زبانِ ویگوتسکی، نظر

 و گذر شکل بیان، صورت همین. است گفتاري و اظهاري زبان ک یخود، فیزیولوژیک طبیعت
 زبان در اگر ویگوتسکی، باور به. دهدمی نشان باطنی زبان به را اجتماعی زبان از 7انتقال

 و شده ناپدید گفتار همین باطنی زبان در شود،می ظاهر گفتار و کالم قالب در تفکر گفتاري،
 با را خود مخالفت خود ارزنده و علمی نظریات با ویگوتسکی. شودمی آن جایگزین »تفکّر«

 و ذهنی رشد «رفتارگرایی زیراکه. کرد اعالم رفتارگرایی همچون روانشناختی و فلسفی مکاتب
 کردمی پافشاري امر این بر پیاژه برعکس وي. دانستمی هابازتاب از اییمجموعه را» ادگیريی

 و نیست )cognitive(شناختی بلوغ و رسش نیازمند الزاماً مدارس در ودکانک موفقیت که

                                                
6égocentrique 
7transfert 
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 آغاز نکته کودك، نزد در خودمحور زبانِ نتیجه، در. دارد پیشی رشد فرآیند از همیشه ادگیريی
 بسط ویگوتسکی نظریات روي بر مطالعه هشتاد هايدهه در. دهدمی شکل را» درونی «زبانِ

 این به بالینی، فعالیت سالها از بعد نیز آمریکایی روانشناس ،)Laura Berk (بِرك لورا. افتی
 ,Berk(».است ضروري کودك شناختی رشد براي 8کودك هايگوییتک «که برد پی امر

1995   (  
 مولفه شناختیِ زبان -

 رفتاريِ عالیم و تفکر به کمک براي مردم که بردمی نام روانشناختی ابزارهاي از «ویگوتسکی
 که] گفتار و زبان مثالً [هانشانه این بررسی بدون بود معتقد و کنند،می استفاده آنها از خود،

 وي نظر به) 289: 1394 کرین،(».کرد درك را انسان تفکر تواننمی آورد،می فراهم فرهنگ
 همان،(».شوندمی اییواسطه رفتار نوعی درگیر و کنندمی استفاده هانشانه و نماد از انسانها«

 مساله تا است شده باعث شناختی رشد ساختارِ و نظام به زبان و ادراك رشد وابستگیِ) 290
 و رشد نظام در. گیرد قرار توجه مورد بیشتر ذهنی الگوهاي شناساییِ و ذهن گراییساخت

- می گفتگو به بلند صداي با و خود با سالگی، پنج تا سه سن در کودك ویگوتسکی، شناختیِ
 سواالتی. باشد دیگران توجه ا یو جواب منتظر اینکه بدون پرسدمی خود از را واالتیس و پردازد

 گفتار «از شکلی سالگی، هفت تا شش در و» رفته؟ کجا علی «،»کجاست؟؟ مدادم »قبیل از
 صورت این البته. کندمی پیدا درونی شکل خود با کودك گفتگوي و آیدمی بوجود» درونی

 و تاریخی تحوالت و رشد ویگوتسکی، نظام در واقع، در. دارد »خاموش «خاصیت گفتاري
 بسیار ارتباط انسان رشد بنابراین. آوردمی فراهم را ذهن تحوالت و تغییرات موجبات اجتماعی،
  : دارد تفکر رشد با تنگاتنگی

  
 مرحله و زبان، رشد در عقالنیپیش مرحله تواندمی شخص فردي، تکامل در«

 تالقی هم با رشد دو این معینی لحظه در. کند تجربه را تفکر شدر در زبانیپیش
 از جهت تغییر نشانگر لحظه، این. گرددمی عقالنی زبان، و زبانی تفکر، -کنندمی

 ترجمه ویگوتسکی،(».باشدمی فرهنگی رشد مسیر به رشد طبیعی مسیر
  ) 2: 1381 عزبدفتري،

                                                
8  Private speech 
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 ک یعنوان به فرهنگی هايداده. بود متمرکز رتفک و زبان متقابل تاثیر بر ویگوتسکی رویکرد
 تفکر و زبان اینرو، از. کردندمی نماییقدرت ویگوتسکی نظر به تجربه تبدیل براي ضروري عامل
 و مساله حل فرهنگی، ابزارهاي و زبان آن، از بعد. دارند متفاوت کارکردهاي سالگی دو از قبل

 ظهور منصه به مستقل بطور کودك وجود در فکرت و زبان« : کندمی تسهیل را اجتماعی تعامل
 رفتاري شیوه دو این روزافزون اختالط کندمی متمایز را انسان رشد آنچه[...]رسدمی

 بلکه نیست اجتماع بسوي فرد از سیري کودك، رشد وي، باور به) 254: 1381 همان،(».است
 تفکر دوره ک یداراي دسالخُر کودکان«: است درونی بعد بسوي اجتماع ناحیه از فرآیندي

 در نظریه این آنکهحال) 15: 1381 همان،(».باشندمی عقالنیپیش زبان دوره ک یو زبانیپیش
 عوامل زبان، و اجتماعی تعامل «ویگوتسکی براي. داشت قرار پیاژه هاياندیشه مقابل نقطه
 رشد را فرد دیهايتوانمن اجتماعی، فعالیتهاي در شرکت چراکه هستند، شناختی رشد در اصلی

 بین که مسایلی حلّ فرآیندهاي فعاالنه کردن درونی از است عبارت شناختی رشد. دهدمی
 پیاژه دیدگاه از ولی)48: 1393 دهکردي، ترجمه براون،(».دهدمی رخ) والد-کودك (انسانها
 تفکر رد نقص وجود يدهندهنشان تنها گفتار این«: است فایدهبی اساساً خودمحورانه گفتار

 بود؛ قایل خودمحورانه گفتار براي را مثبتی کارکرد پیاژه، برخالف ویگوتسکی اما است کودك
 و کند حل را خویش مسائل تا کندمی کمک کودك به خودمحورانه گفتار که بود معتقد وي

 صورت که– خودمحورانه گفتار بنابراین)296: 1394 کرین،(».دهد جهت را خود هايفعالیت
 گفتگوي نوعی شود،می تبدیل درونی گفتار به که «پیاژه، نظریه برعکس - دارد تماعیاج گفتار

 نظر به) 297 همان،(».کنیممی اقدام آن به مساله حلّ هنگام در اغلب ما که است خاموش
 تردرونی و ترکوتاه که شودمی ظاهر خصوصی ا یو فردي زبان دوسالگی از پس ویگوتسکی،

 به که اییمرحله. گیردمی صورت» 9رشد مجاور يمنطقه «در دکانکو در ادگیري یو. است
 اجتماعیِ بستر ک یاز نیز ها،نقش کردن وانمود ،»بازي«. کندمی کمک کودکان یابیِمهارت
 فرآیندهاي و مهارتها که همانطور. کند تقویت را کودك شناختیِ رشد تا است برخوردار ایدئال

  : ویگوتسکی نظر به. یابندمی انتقال» یفرهنگ «بصورت کودکان شناختیِ
  

                                                
9The zone of proximal development (ZPD) 
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 حد تا کنیم،می استفاده چیزي درباره کردن فکر براي کلمات از که هنگامی«
 رشد فرآیند ک یمیکروژن و [...] گیریممی قرار کلمات حس تاثیر تحت زیادي
-می روي گیرد،می شکل ما در اییاندیشه ا یادراك هرگاه که است کوتاه نسبتاً
 آشکار و تنظیم را اَفکارمان تا کنیممی استفاده درونی گفتار از ما...] [دهد
  )305 همان،(».کنیم

 بازي آدمی شناختیِ رشد در را اییبرجسته بسیار نقش اجتماعی تعامالت و زبان منظر، این از
 عنی یخودمان، با گفتگو براي ما تواناییِ «که بود باور این بر ویگوتسکی وصف این با. کنندمی
- درونی فرآیند) 290 همان،(».دارد ما تفکر انجام در اییعمده بسیار سهم کلمات، با کردن فکر

 به و والدین طریق از فروید نزد در ولی گیردمی صورت گفتار طریق از وي نزد در کودك سازي
. است معطوف نیز فرهنگی هاينشانه و بیرونی عالم به درونی تفکر نوع همین و. فَرامن شکل

 بطن در روانشناختی ابزارهاي از دیگر کی یزبان کنار در نیز فرهنگ ویگوتسکی، نظر به زیراکه
 سوي از و داشته اجتماعی وجودي سو ک یاز تفکر هايریشه و. آیدمی بشمار ایینشانه سیستم

 نیروهاي تمامی «وي نظر به. شودمی تبدیل عالی فرآیند به و افته یرشد کودك درون در دیگر
 خواهد غیرممکن دیگر، ایینشانه هايسیستم و گفتار بدون [...] انسان تفکر بفرد منحصر

. است تفکر نحو و ساختار بر مقدم» زبان نحوِ و ساختار «ویگوتسکی، باور به) 291 همان،(».بود
 زبان از گذر بمنزله کودك ابتداییِ زبان«: دهدمی شکل ارتباطی عناصر را زبان نحوِ زیراکه

 شخص خود تفکر و رفتار کنترل آن هدفی که است تريپخته زبانِ بصورتهاي اولیه باطیارت
 سریع رشد محصول انتزاعی تفکر «و) 2: 1381 عزبدفتري، ترجمه ویگوتسکی،(».باشدمی

 نوعی بصورت انسان ذهن هفتاد، سالهاي در باالخره)291: 1394 کرین،(».بود خواهد تاریخی
  . شُدمی راهبري درونی منطق ک یتوسط که شد تعریف اطالعات پردازشیِ درونیِ برنامه

  تعامل زبان و اندیشه -
 مشکالت و اشیاء الینحل روابط از افتن یآگاهی و کردن تجربه براي است تالشی» تفکر«

 باور به. ارادي و ذهنی هايِگسستگی حلّ براي زبان کردنِ وادار براي است تالشی. ذهنی
 کودك افتنِ یآگاهی باعث اینکه اول: دارد فایده دو کودك، به سمیر آموزشهاي «ویگوتسکی

 کنند،می پیدا آگاهی خود، مفاهیمِ به نسبت کودکان که همین دوم [...] شودمی تفکرش از
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 این بر) Fodor, 1983(10فودور) 308 همان،(».کنند استفاده ارادي بطور آنها از توانندمی
 همچون است ذهن بر حاکم ذهنی و منطقی قوانین وعهمجم کودك، تفکر اساس که بود باور

 از مستقل دستوري و 11معناشناسی قوانین چامسکی، باور با آنکهحال. زبان و ادراك هوش،
 تعامل در پیچییده ذهنی هايفعالیت ریشه «نیز ویگوتسکی نظر به.کنندمی عمل کدیگری

 به خود، يجامعه ترپخته اعضاي با مشترك هايفعالیت طریق از کودکان. دارد قرار اجتماعی
 بِرك،(».کنندمی کسب مهارت تفکر و هافعالیت در دارد، معنی آنها فرهنگ در که اییشیوه

 و یابدمی افزایش اجتماعی ارتباطات و زبان تواناییِ طریق بدین) 292: 1392 محمدي، ترجمه
 پیاژه براي. شوندمی تبدیل ما یِشناخت رشد گیريشکل در موثر عواملی به اجتماعی بسترهاي

 آن و کندمی کمک نیز کودك شناختیِ رشد به که دارد وجود واسطه ک یتفکر و زبان مابین
ی «فعالیتسالگی 7 تا 2 مابین کودکان تا آوردمی بوجود را امکان این که است» حرکتی-حس 

– خاص اجتماعیِ تجربیات و یشناخت رسش «پیاژه نظر به واقع در. بپردازند ذهنی بازنمایی به
 ترجمه بِرك،(».دهدمی خاتمه [...] خودمحورانه گفتار به سرانجام -همساالن با توافق عدم

 این بر شناختی، رشد اجتماعی بسترهاي بر تاکید با ویگوتسکی ولی) 411: 1392 محمدي،
  :"گفتار" همان که بود باور

 شده،کنترل توجه جمله از تر،لیعا شناختیِ فرآیندهاي براي اییشالوده صورت«
 تامل و مساله، حلّ ریزي،برنامه و بنديطبقه عمدي، ادآوري یو کردن حفظ
 خویشتن با خود کردن هدایت براي کودکان وي، نظر از. دهدمی نشان کردن
 آنها، خود به معطوف گفتار شوندمی بزرگتر کودکان که هنگامی. زنندمی حرف

 هنگام که گفتگویی–گویندمی درونی گفتارِ آن به که دشومی صدابی و درونی
  [...] دهیممی انجام خود با روزمره هايموقعیت در کردن عمل و کردن فکر

 لب حرکات و زمزمه به و گیردمی صورت خفا در سن افزایش با خصوصی گفتار
  )411 همان،(».شودمی تبدیل صدابی

                                                
 .است شناختی علوم و ذهن کارکردگراییِ ذهن، قلمرو در وي پژوهشهاي اعظم قسمت که آمریکایی معاصر فیلسوف10

11 semantics  
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 سنین در و داده افزایش مسائل حلّ در را وي دقت کودك، نزد در آن مداوم کاربرد نتیجه در
 ساختارهاي منبع درونی زبانِ. شودمی تبدیل زبانی-ذهنی عملکرد برتر اهرم ک یبه باالتر
 با اجتماعی ارتباط خود، هايفعالیت کنترل تواناییِ اندیشیدن، تواناییِ: قبیل از است روانی
 خالصه اینگونه توانمی بنابراین. کالمی تبادالت رد زبانی هايگزاره تولید کردن، برقرار خود
 و. کنندمی بازي روانی فرآیندهاي ساختار در را اییگسترده نقش زبانی هايپدیده که کرد
 زبانِ که بود باور این بر نیز پیاژه. است ارتباط در شناختی اَشکالِ و تغییرات همه با زبان رشد

 کودك، رشد عالم در که داد نشان وي زیراکه است ظاهري و بیانی کالمی، زبانِ حاصل باطنی،
 ک یدرونی زبان که کنیم ادعا اگر. است درونی زبانِ بر مقدم درآمده گفتار به و بیانی زبان

 استعمالِ طرز و گیريشکل در را آگاهی همین باید است آگاهی» قلمرو «ک یا یو» وسیله«
 هايریشه فردي تکوینِ و رشد لحاظ از گفتار و تفکر «که همانطور. بدانیم» کالم و واژه«

 جریان در ایکهبگونه دارد وجود عقالنیپیش مرحله ک یگفتار، رشد جریان در و دارند متفاوتی
 دیگر سوي از) 17: 1394 همکاران، و آیزنک(».شودمی دیده زبانیپیش مرحله ک یتفکر رشد
 انسان آگاهی، این با زیراکه. دارند قرار ما گیِزند هیجانیِ و روانی و عاطفی هايالیه در آنها

 ادراك، با متفاوت اییگونه به که زبان، و تفکر«: ویگوتسکی بقول. کندمی اثبات را خود تواناییِ
 رشد در تنها نه هاواژه. باشدمی انسان آگاهی ماهیت فهم کلید کنند،می منعکس را واقعیت

 صغیرِ عالمِ واژه، هر و. کنندمی ایفاء را اصلی نقش کلی وربط آگاهی تاریخیِ رشد در بلکه تفکر،
- بنديتقسیم اول مرحله در)227: 1381 عزبدفتري، ترجمه ویگوتسکی،(».است انسانی شعور
 بسیار بطور پیرامونش به نسبت کودك اندیشه دوسالگی، تا تولد از پیاژه، دیدگاه از رشد هاي

 زیراکه. بندندمی نقش ذهن در بیرونی) representation (اشیاي تصاویر و است جاري نسبی
 حرکتی و حسی نظام تابع کودك فکري قواي و هوش و نیافته تکامل زبان مقطع، این در
)sensori-motor (برحسب انسان برترِ شناختیِ کارکرد هر نیز ویگوتسکی براي. است وي 

 تفکر گفتار،«: شودمی تبدیل تفکر درونیِ داراییِ ک یبه و شده حاصل فردي تعامل و فعالیت
 با کردن فکر عنی یخودمان، با گفتگو براي ما توانایی [...] کندمی تسهیل را کودك فردي

 از) 290: 1394 نژاد،خویی ترجمه کرین،(».دارد ما تفکر انجام در اییعمده بسیار سهم کلمات،
 عناصر را زبان نحوِ راکهزی. است تفکر نحو و ساختار بر مقدم» زبان نحوِ و ساختار «اینرو

 زبانِ بصورتهاي اولیه ارتباطی زبان از گذر بمنزله کودك ابتداییِ زبان«: دهدمی شکل ارتباطی
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 ترجمه ویگوتسکی،(».باشدمی شخص خود تفکر و رفتار کنترل آن هدفی که است تريپخته
  )2: 1381 عزبدفتري،

 
  گیرينتیجه
 فرهنگ زیراکه است فرهنگی اَشکال گویاي کودکان ختیِشنا فرآیندهاي و هاتوانایی ها،مهارت

 و استقالل باید که اجتماعی است رویدادي زبان،. هستند آنها نمود مجراي فرهنگی تنوعات و
تاجتماعی ساختارهاي از جزئی زبان بستر در همشکل اجزاي واقع، در. شود حفظ آن تمامی 
 اگر. است ارتباط در شناختی اَشکالِ و غییراتت همه با زبان رشد بنابراین،. شوندمی محسوب

 دهدمی انجام 12استعاره قلمرو در را خود بنديمقوله زبان) Lakoff, 1999 (لیکاف نزد در
 و» اجتماعی محیطهاي «مدیون را خود پردازش ،»زبان «ویگوتسکی نزد در که گفت باید

 سهمی نیز» توارث «هرچند است اجتماعی و فرهنگی عاملهاي تعامالت و آنها، به دسترسی
 شرایط از بخشی همیشه تفکر نیز فوکو نزد در. دارد زبان اکتسابیِ ظرفیتهاي در میانجی
 ساختار از نمودي ساختارش، و زبان و. است و بوده اجتماع يکننده تعریف که است تاریخی
 و تاریخی ایطشر حاصلِ و معلول» زبان و تفکر «دیگر، بیان به. باشدمی جامعه بطنِ در قدرت
 ظرفیتهاي و بوده» شدهدرونی کُنشِ «تفکر، که بود استدالل این بر نیز پیاژه. هستند 13زمانی
 شناختی رشد نظریات بیشتر تمرکز. است حرکتی و حسی فعالیتهاي به وابسته هوشی و ذهنی

 و اختیشن رشد ویگوتسکی نزد در ولی است فرد» درونی تعادل و فردي «بیشتر پیاژه زبانی و
 باید را ویگوتسکی درونی زبانِ مفهوم. شوندمی مطرح اجتماعی هايتعامل بطن در بیشتر زبانی

 ،)Bühler, 1934 (بوهلر همچون ویگوتسکی واقع، در. داد قرار اندیشه و فکر فلسفه بطن در
 اصاختص زبان به روانی پدیدارهاي بطن در را اییبرجسته نقش آلمانی، زبانشناس و روانشناس

 شناختیِ رشد در را اییبرجسته بسیار نقش اجتماعی تعامالت و زبان دیگر، سوي از. است داده
 که است ایینشانه سیستم و گفتار به وابسته انسان تفکر نیروي تمامی. کنندمی بازي آدمی

 قرار شعاع تحت را ذهنی ساختار نیز» زبان سازيِ درونی «فرآیند. دهدمی شکل را آن فرهنگ
 زبان نیز درونی گفتارِ در. است اجتماعی هايشاکله حاوي ذهنی ساختارِ این و. دهدیم
 زبان بدون ما. گیردمی خود به» تفکر «شکل بتدریج و بوده کودکان ذهنی مشکالت» حلّالِ«

                                                
12metaphor 
13historico-temporel 
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 حتی نتیجه در. بود خواهیم آنها طرح به قادر نه و داریم مفهومی و ذهنی ساختاري، معناي نه
 بنابراین. کشدمی چالش به بشر موجودات کنار در را ما ذهنی و زیستی تفکر ن،آ غیاب فرض

 و. دارد سوژه تفکر و رشد در را اییبرجسته نقش» زبان پردازشِ «ویگوتسکی، نزد در
 گفتار،. یابندمی تکامل و شده تقویت جامعه و فرهنگ زبان، توسط کودك ذهنیِ ساختارهاي

 به را تفکر گفتار، همین و. دهدمی نشان روانشناختی وسیله ترینبر ویبعنوان نزد در را خود
 و اجتماعی وجود ک یتفکر، ریشه بنابراین. کندمی منتهی ادراکی يحوزه از فراتر بسیار قلمرو

 کودك به نیز -پیاژه و ویگوتسکی مشترك فصل –خودمحورانه گفتار. دارد »زبان «بنام بیرونی
 به نهایت در خودمحورانه، گفتار همین زیراکه. کند حلّ را خویش مسائل تا کندمی کمک
 عملکردهاي علّیِ شرط درونی، زبانِ دیگر، سوي از. شودمی تبدیل خاموش و درونی گفتار
 نزد در زبان14خودمحوري مفهوم اما. آیدمی شماره ب نیز -تفکر و اندیشه ازجمله –روانی

» خویشتن با کالم بیان «کودك نزد در شده، مطرح نیز پیاژه نزد در که همانطور ویگوتسکی
. تحول و رشد بسمت است جهشی بلکه نیست نقص و عیب از ناشی پیاژه برعکس ولی. است

 همه اخیر تحقیقات در که افزود باید پیاژه، و ویگوتسکی نزد در» زبان «نظریات ارزیابی در
 رشد فرآیندهاي در) تتعامال (اجتماعی و) رسش و ژنتیکی ساختار (زیستی هايجنبه

 بنابراین. دهندمی قرار شناسایی مورد را کودك ذهنی عملیات و بوده دخیل زبانی و شناختی
» اجتماعیِ و کارکردي «ویژگیهاي از ارتباطی، ویژگیهاي کنار در ویگوتسکی، نزد در زبان

. دهدمی شکل را بشر تفکر پایه و اساس درونی، زبانِ اینرو، از. است برخوردار عمیق بسیار
 الویت طرح با پیاژه و آموزشی، ادگیریهاي یو فرهنگ جامعه، بر تاکید با ویگوتسکی
. کنند توصیف را زبانی هايفعالیت و نمادها رفتارها، توانستند ،»ذهنی و شناختی «ساختارهاي

 و کاربرد که دادند نشان زبانی، هايتوانش و هاکنش شناساییِ با دو هر ویگوتسکی و پیاژه
 اندیشه، و زبان پیوند شناسایی. کندمی کمک انسان تفکر و ذهنی عملکرد به زبان تقویت

 پیاژه باور به. باشدمی ذهنی فرآیندهاي بر متکی که است آن ادراك و زبان تولید شناساییِ
 تجربه و کندمی حفظ را خود کارآییِ زبان از جدا اندیشه زیراکه است اندیشه از متاثر زبان

 زبان مجموع، در. آیدمی بشمار زبان اکتسابِ اساس و پایه نیز کودك» حرکتی و حسی«
 ثابت پیاژه برخالف ویگوتسکی. است شناختی و هوشی رشد يدهندهشکل15فردي و اجتماعی

                                                
14égocentrique 
15private speech 
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 و زبانی عناصر زیراکه. فکري عوامل و هوش تابعیت نه دارد احساسات اصالت زبان که کرد
  . دهندمی شکل را تفکر هايپایه و شده کپارچه یگیدوسال از پس فکري هايسازه
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