
 

 

 

 نزد ویگوتسکی «زبان سازیِدرونی»روایتی از مفهوم 

 

 دمحموحید نژاد

 دانشگاه تبریزگروه زبان و ادبیات فرانسه استادیار 

 چکیده

ذهنیِ انسان،  یهابرداشت ۀو آیند و نقش آن در نمودِ گذشتهآن  ۀکاربرد زبان و شناساییِ اجزای سازند

دهد. چامسکی بر این باور بود یکی از مباحث بسیار گسترده علوم زبانشناسی و روانشناسی را تشکیل می

طور طبیعی در انسان )کودک( قرار ه طور فطری از بدو تولد و به بو توانا  ایه گونهب« زبان» که دستگاهِ

البته از ورای همین پردازش، برخی از روانشناساِن کند. زبان میگرفته است که وی را مستعد پردازش 

-زبان و تعامالت اجتماعی داده ویگوتسکی، اهمیت را به نقشِ میانجیِپیاژه و قلمرو رُشد شناختی همچون 

فاصل آن را با  اند تا حدعنوان پایه تحقیقات خود قرار دادهه مراحلی از رشد را باند و برای ترسیم آن، 

، توسط اَشکال زبان قابل یک مفهوم و تصویر ذهنی در واقعفرهنگی بسنجند. -صر عقالنی و اجتماعیعنا

 ،آیا زبان کنند.خود را به عادات و مراحلی وابسته میطرح هست و برای نشان دادن آنها موجود انسانی 

ا برای دریافت و پذیرش های عقالنی اندیشه هستند که زمینه رو یا کاربستسازد را جاری میبستر اندیشه 

های پردازش و بیانی است و یا تعامالت و کنند؟ آیا زبان به خودیِ خود قادر به ارائه قابلیتزبان مهیا می

سازند در طول رشد زیستیِ خود، زبان را فراگرفته و با توسل به آن، ما را قادر می ،های اجتماعیزمینه

 های فکری خود را تقویت کنیم؟ توانایی

 .زبان، رُشد، تعامالت اجتماعی، فرهنگ، اجتماع: کلیدی گاناژو
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 مقدمه

روانشناسِی »خاطر فعالیتهایش در زمینه ه ( که ب1896-1934) ویگوتسکی روانشناس روسی

معروف است توانست اُفق جدیدی را در عرصه زبان و  (cognition) شناختیعلوم و « رُشد

وی  های کارکردی آن در بسترهای اجتماعی و فرهنگی بگشاید.تعامالت زبانی و در ارتباط با زمینه

با درایت و  و سیستم روانی در قلمرو نظام رُشد بود« تاریخی و فرهنگیِ»یکی از پیشگامان نظریه 

هر های ذهنی و فکری انسان مرتبط سازد. مـظرافت تمام توانست کارکردهای زبانی را به مکانیس

رابطه زبان، تفکر و آگاهی موضوعات های عصر خود بدور نماند. گیریچند از انتقادات و خرده

خود اختصاص داده است. بدین منظور، برای ه مهم محققان و روانشناسان قرن بیستم را ب

وتسکی پرداختن به این رابطه به متغیرهای فردیِ شخص، ژنتیک و متغیرهای تکاملی ـویگ

ویگوتسکی بیشتر در مسیر رُشد شناختی، رشد  فعالیتهایود. بخصوص تعامالت اجتماعی مربوط ب

ها، قلمرو پردازش اطالعات و تفکر، و طرح فعالیتهای زبانی قرار گرفته است. همه این زمینه

 توان در نقطه مقابل رفتارگراییِ اسکینرانقالب ویگوتسکی را میدهند. نظریات ذهن را تشکیل می

(Skinner)،  ،ییِ زبان نزد چامسکیگراو فطریرفتارگرای آمریکایی (Chomsky ) .زیراعنوان کرد 

داد. رشد و آموزش را نشان می ۀ، شکل پیچیداسکینرپاسخ برای -رفتارگرایی و تابعیت محرک

روی « هایِ محیطیها و پاسخمحرک»و از ورای « تصادفی»اسکینر بر این باور بود که زبان بطور 

همراه با تقویت و تنبیه، در نزد کودک نهادینه و  -هاواژه و به مرور زمان–کاربرد اصوات  دهد ومی

دلیلی وجود ندارد که رفتار کالمی اساسًا از رفتارهای دیگر متفاوت » قول ویه . بشوندفراگیر می

و یادگیری بر  [...] ها استها و پاسخاین رفتار کالمی و زبانی تحت تابعیت روابط محرکباشد: 

عبارت ه ب (Gaonac’h, 1991, 15)«گیرد.های متفاوت صورت میاساس تغییرات احتمالیِ پاسخ

در های مختلف زبان را یاد بگیرند. دیگر، با تقویت رفتارِ زبانی، آنها قادر خواهند بود در موقعیت

عوامل و تاثیرات آن  نظام رفتارگراییِ اسکینر، رشد و فراگیری زبان نزد کودک ناشی از محیط،

مطالعه یک زبان دربرگیرنده بررسی کارکردهای گوناگون زبانشناختیِ آن است و آنکه  حالاست. 

پردازد. زبانِ درونی )باطنی( مورد توجه ویگوتسکی نیز به یکی از َاشکال تنوع کارکردی گفتار می

« اجتماعی بودنی»، روانکاو اتریشی، بر جنبه (Adler) همچون آلفرد آدلر ویگوتسکی نیزدر واقع 
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، «شناختی»و پیاژه، با ترسیم ساختار  1(Bruner) ویگوتسکی همچون برونرانسان تاکید داشت. 

در این مقاله تالش خواهد شد تا مرزهای دانش نشان داد که زبان و تفکر از هم جدانشدنی هستند. 

مسکی و روانشناسانی همچون ویگوتسکی و پیاژه شناساییِ زبان نزد برخی زبانشناسان همچون چا

های بنیادین در رابطه با زبان و تفکر پاسخ داده شود: آیا به پرسشده و نیز تا حد ممکن روشن ش

های گفتارِی فرد را تداوم های ذهنی قادر است مکانیسمدور از تواناییه زبانِ انسان به تنهایی و ب

تواند واقع توجه ویگوتسکی مبنای تعامالت فکری و گفتاری میمورد « زبانِ درونی»بخشد؟ آیا 

تواند بازیگر اصلی تعامالت دور از کالبدهای اجتماعی میه زبان ب« ساختار و ادراک»شود؟ و آیا 

 گفتاری و ذهنیِ انسانها باشد؟ 

 گراییِ زبانذاتی

بود و  منتقد سیاسی ، روشنفکر وو روانشناسیِ زبانچامسکی از طرفداران زبانشناسی شناختی 

و با تفکیک جمالت یک زبان در  همتمرکز بود« دستور زبان»روش تحلیلِی وی بیشتر بر روی 

را  دستاوردهای زبانشناسیتالش کرد تا و قواعد گشتاری، ساخت و روساخت، سطوح ژرف

عصبی نشان  طور طبیعی و همراه با رشد دستگاهه الزاما برا دستاوردهایی که ُرشد زبان تقویت کند. 

« بیان»های صوتی، گفتاری و حرکتی نزد کودک برای از همان بدو تولد، واکنشدادند. می

ساختار »وی بر این باور بود که شناساییِ شود. کار گرفته میه احساسات و تجربیات دنیای خارج ب

نزد کودک مابین پنج و شش سالگی « دستور زبان»بطور آگاهانه، و مابین دو و سه سالگی  «جمله

مجهز به دستگاه فراگیری زبان هستند که به لحاظ  به نظر وی، کودکان از بدو تولددهد. رُخ می

ذاتی و فطری  یو مکانیسمشکل آید. همین دستگاه کمکِ آنها می برای درک و بیان به« شناختی»

نظر چامسکی این دستگاِه دهد. به طول زمان قابلیت عالی خود را نشان می دردر کودکان دارد که 

شود. این که از مجموعه قواعد مشترک در تمام زبانها تشکیل میسیستمی فطری است »زبانی 

های که واژه شنوند، به محض ایننظر از زبانی که میدهد تا صرفسیستم به کودکان امکان می

یند آفر( 303، 1392 بِرک،«)صورت قانونمندِ زبان را بفهمند و صحبت کنند. ،کافی داشته باشند

حمایت « ویژگیها و دستورهای همگانیِ زبان»نزد چامسکی از طرح توضیح ساختارِ رشد زبانی 
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کمک ه کنند و کودک بعبارت دیگر، همه زبانهای بشری از دستوری واحد تبعیت میه کند. بمی

آنکه ویگوتسکی لحاباشد. خود قادر به درک و پردازش زبان در سطوحِ دستوری می« توانِ وراثتی»

ل به وجود ساختارهای مشترک زبانی در ئدر سیر و بررسِی تکوین ساختارهای زبانی نزد انسان، قا

محیطی و اجتماعی مدّ نظر و بیشتر با پارامترهای زبانها نبوده و صرفاً آنها را در مقیاس زیستی، 

 قرار داده است. 

 یفرهنگمفاهیم 

جوامع « های تاریخی و فرهنگیِبرداشت»مارکسیستی بود و های ویگوتسکی محصول اندیشه

ویگوتسگی بر این باور بود که انسان محصول فرهنگ و اجتماع برایش در اولویت قرار داشتند. 

بنابراین از این منظر انسان یک موجود اجتماعی حاصل یک فرآیند تاریخی بود.  است و تفکر وی

ارد. در واقع انسان برای ُرشد به دیگری )همچون: مادر، در کنار دیگری همزیستی داست و همیشه 

. جامعه نیز از تعامل )زبانیِ( اعضاء آن و ابزارهای ذهنی و فرهنگی شکل پدر، دوست،...( نیاز دارد

کند و در طول زمان به یک در کالبد اجتماعی برای ما صورت ارتباطی پیدا می« زبان»گیرد. می

های شقشود. از این منظر، زبان با کارکردهای خود، نشده( تبدیل میویژگیِ خودمحوری )درونی

با درونی کردنِ »گیرد تا حلقه تعامل و تبادل کالمی را تکمیل کند: عاطفی و اجتماعی را به عهده می

، ویگوتسکی«)گذارد.گفت و شنود برونی است که ابزار نیرومندی چون زبان بر جریان تفکر اثر می

کند. برای وی، روابط فردی ایجاد میای گوتسکی، فرهنگ یک سیستم نشانهنظر ویبه  (13، 1381

نیز همچون زبان در رشد تفکر اهمیت بیشتری دارند و درک و فهم آدمی، براساِس بافتهای تاریخی 

ثیر تغییرات تاریخی های شناختیِ انسان نیز تحت تأفیتو اجتماعیِ محیط امکان دارد. بنابراین، ظر

ترین مهم»کند: کمک گفتار، آگاهانه در زندگی اجتماعی شرکت میه گیرند و کودک بیقرار م

ترین کارکرد گفتاری این است که تفکر و توجه ما را از گفتار است. اساسی یاسیستم نشانه

-دلیل اینکه کلمات میه سازد. بآزاد می -ها در هر لحظهاز تاثیرپذیریِ محرک–واسطه موقعیت بی

( 289، 1394، کرین«)است.کنند که فراسوی شرایط حاضر امور و وقایعی را رمزبندی وانند ت

محیط فرهنگی ویگوتسکی در تحقیقات خود نشان داد که فرآیند یادگیریِ کودک بیشتر در یک 
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شوند و ابزارهای روانشناختی برای کشِف آنها حاصل عناصر اشیاء کشف می گیرد: زیراصورت می

فرهنگ، از یکسو، محتوای فکر و اندیشه، و از سوی دیگر، » وی. به نظر است تاریخی و فرهنگی

در  (Bodrova, 2012, 55) «دهد.پردازشِ اطالعات توسط انسانها را تحت تاثیر قرار می ۀشیو

شیوه بیان آن است. بنابراین  و حیسطبه طور حتی آن واقع، رشد زبان شامل درک زبان، پردازشِ 

های شناختیِ کودکان بهبود یافته و شود ظرفیتاست که باعث می« شرایط»برای ویگوتسکی این 

زبان مانند هر »اسکینر آنکه برای  حال شناختی باشند.-آنها مستعد سازش و یا حلّ مسائل اجتماعی

از طریق ]در واقع، تقویت و تقلید  [...]شود سازی کنشگر فراگیری میرفتار دیگری از طریق شرطی

مفهوم تاریخی و فرهنگی رو  از این( 302، 1392بِرک، «)کند.به رشد اولیه زبان کمک می [والدین

داد که عالمِ شناختِی رُشد انسان که اساِس آن مطالعه آگاهیِ انسان و عالم روانی وی بود نشان می

نشان دادن چگونگی شکل نیز یِ ویگوتسکی ست. دغدغه اساسازبان محصول اجتماع و فرهنگ 

 شوند.یافتن فرهنگ بود که از ورایِ آن، کارکردهای روانی انسان ظاهر می

 رُشدساختار 

-در تکامل فردی، شخص می»در واقع، رُشد انسان ارتباط بسیار تنگاتنگی با رُشد تفکر دارد: 

ند. در لحظه در رشد تفکر را تجربه کزبانی عقالنی در ُرشد زبان، و مرحله پیشتواند مرحله پیش

گردد. این لحظه، نشانگر تفکر، زبانی و زبان، عقالنی می -کنندهم تالقی میمعینی این دو رشد با

رویکرد ( 2، 1381، ویگوتسکی«)باشد.فرهنگی می تغییر جهت از مسیر طبیعی رشد به مسیر رشد

ضروری واملی های فرهنگی به عنوان عدادهویگوتسکی بر تاثیر متقابل زبان و تفکر متمرکز بود. 

رو، زبان و تفکر قبل از دو  کردند. از ایننمایی میبرای تبدیل تجربه به نظر ویگوتسکی قدرت

سالگی کارکردهای متفاوت دارند. بعد از آن، زبان و ابزارهای فرهنگی، حل مساله و تعامل 

 رسد....طور مستقل به منصه ظهور میهدک بزبان و تفکر در وجود کو»د: ننکاجتماعی را تسهیل می

، )ویگوتسکی «شیوه رفتاری است.کند اختالط روزافزون این دو آنچه رُشد انسان را متمایز می

سوی اجتماع نیست بلکه فرآیندی ه به باور ویگوتسکی، رُشد کودک، سیری از فرد ب( 254، 1381

زبانی و خردسال دارای یک دوره تفکر پیشکودکان »: سوی بُعد درونیه است از ناحیه اجتماع ب
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آنکه این نظریه در نقطه مقابل حال( 15، 1381، ویگوتسکی«)باشند.عقالنی مییک دوره زبان پیش

سمت ه های پیاژه قرار گرفته است. به نظر پیاژه، فرآیند رشد انسان از بُعد و اجانب فردی باندیشه

تعامل اجتماعی و زبان، عوامل »به نظر ویگوتسکی گیرد. صورت می« و وجوه اجتماعی اَشکال»

که شرکت در فعالیتهای اجتماعی، توانمندیهای فرد را رشد  اصلی در رشد شناختی هستند، چرا

از درونی کردن فعاالنه فرآیندهای حلّ مسایلی که بین انسانها دهد. رشد شناختی عبارت است می

در  1934را به سال  زبان و تفکرویگوتسکی کتاب ( 48، 1393، براون«)دهد.رُخ میوالد( -)کودک

ارتباط بسیار ظریفی با زبانِ بشر دارد ولی برخی از  ،تفکرمسکو به چاپ رساند و نشان داد که 

کند. اما های زبانی، ارتباطی با تفکر ندارند مثالً وقتی فردی برای خود شعری از حفظ میجنبه

ویگوتسکی نزد  (égocentrique) «خودمحور»ر نظریه زبانِ دکنند؟ چگونه زبان و تفکر رُشد می

همه کالم گوید. و قبل از شش تا هفت سالگی، کودک، فرد بدون توجه و پاسخ دیگران سخن می

یابند. به بیان دیگر، به دارند و در طول زمان، به رشد کیفی دست می خودمحوریکودک ریشه 

کودک در شرایط عادی امکان دارد شکل زبان خودمحور همچنین گردد. لحاظ ساختاری ُپربار می

دنبال مداد است، با این سواالت در زبان و کالمِ خود کاوش کند:  هرا افزون کند مثالً وقتی ب

و سواالت دیگر به همین ترتیب. همین بازی « ؟دارمیک خودکار سیاه الزم »، «خودکارم کجاست؟»

دهد. به نظر کودک را نشان داده و شکل می (realist) ۀبینانبا جمالت و زبان خود، تفکر واقع

واسطه طبیعت هواسطه کارکردِ روانی خود، یک زبان باطنی بوده و بهویگوتسکی، زبانِ خودمحور ب

 فیزیولوژیک خود، یک زبان اظهاری و گفتاری است. همین صورت بیان، شکل گذر و انتقال

(transfert) دهد. را به زبان باطنی نشان می -عهده دارده رفتار را بکه کنترل – از زبان اجتماعی

شود، در زبان باطنی همین گفتار ناپدید در زبان گفتاری، تفکر در قالب کالم و گفتار ظاهر می اگر

ویگوتسکی با نظریات علمی و ارزنده خود مخالفت خود را با شود. جایگزین آن می« تفکّر»شده و 

ُرشد ذهنی و »اعالم کرد. زیراکه رفتارگرایی یی همچون رفتارگرامکاتب فلسفی و روانشناختی 

. از سوی دیگر، ویگوتسکی برعکس پیاژه بر این دانستها میاز بازتابی ارا مجموعه« یادگیری

 کرد که موفقیت کودکان در مدارس الزاماً نیازمند رَسش و بلوغ شناختیامر پافشاری می

(cognitive )خودمحوردر نتیجه، زبان گیرد. میشد پیشی ه از فرآیند رُ نیست و یادگیری همیش 
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های هشتاد مطالعه بر روی نظریات دهد. در دههرا شکل می« درونی»نزد کودک، نکته آغاز زبانِ 

بعد از سالها فعالیت (، روانشناس آمریکایی، Laura Berkویگوتسکی بسط یافت. لورا بِرک )

برای رُشد شناختی کودک  (Private speechهای کودک )گوییتک»امر پی برد که  بالینی، به این

در واقع، به باور ویگوتسکی، زبان و تعامالت اجتماعی نقش ( Berk, 1995) «ضروری است.

با این وصف ویگوتسکی بر این باور بود کنند. را در رُشد شناختیِ آدمی بازی میی ابسیار برجسته

ای در انجام خودمان، یعنی فکر کردن با کلمات، سهم بسیار عمدهتواناییِ ما برای گفتگو با »که 

سازی کودک نزد ویگوتسکی از طریق گفتار فرآیند درونی( 290، 1394کرین، «)تفکر ما دارد.

گیرد ولی در نزد فروید از طریق والدین و به شکل فَرامَن. از سوی دیگر همین نوع صورت می

های فرهنگی نیز معطوف است. زیراکه به نظر ویگوتسکی، نهتفکر درونی به عالم بیرونی و نشا

-شمار میه بی اروانشناختی در بطن سیستم نشانهفرهنگ نیز در کنار زبان یکی دیگر از ابزارهای 

های تفکر از یک سو وجودی اجتماعی داشته و از سوی دیگر در درون کودک رشد ریشهو آید. 

 [...]تمامی نیروهای منحصر بفرد تفکر انسان »ی به نظر ود. شویافته و به فرآیند عالی تبدیل می

به باور  (291، 1394کرین، «)دیگر، غیرممکن خواهد بود.ی اهای نشانهبدون گفتار و سیستم

مقدم بر ساختار و نحو تفکر است. زیراکه نحوِ زبان را عناصر « ساختار و نحوِ زبان»ویگوتسکی، 

ورتهای زبانِ صه منزله گذر از زبان ارتباطی اولیه به داییِ کودک بزبان ابت»دهد: ارتباطی شکل می

به  (2، 1381، ویگوتسکی«)باشد.آن کنترل رفتار و تفکر خود شخص می تری است که هدفِپخته

 (291، 1394کرین، «).است تفکر انتزاعی محصول ُرشد سریع تاریخی»نظر ویگوتسکی 

 «درونی» زبانِ

 زبانِ » آن و داندمی لـدخی گراشهـاندی زبان مباحث در نیز را زبان از سومی شکل کیـویگوتس

کودکان در سه تا چهار سالگی شروع به  آن طبق بر و است( langage intérieur) «درونی

کنند و در شش تا هفت سالگی گفتگو با استفاده از نوعی گفتگو با خودشان و با صدای بلند می

سال( مقطع  6تا  1. سالهای اولیه کودکی)گیردصورت میخود به صورت درونی و بدون صوت 

و  یهای حرکتی، زبانبسیار اساسی در رشد روابط متقابل اجتماعی و در تحول کارکردها و توانائی



 (4در باب زبان ) /120

 «گرایِی اجتماعیتعامل»روس با این نظریه، زبان را در پرتو  شناختی است. این روانشناس

(Interactionnisme social) شناختی و شناختی، عریف کرد و در کنار فاکتورهای زیستت

زبانِ درونی در  مدر سالهای هفتاد مفهوتعامالت اجتماعی را شرط اساسیِ رُشدِ زبان عنوان کرد. 

بات وجود زبانِ اندیشه ثدنبال اه گرایان بشناخت تی مورد مطالعه قرار گرفت. زیرابطن علوم شناخ

که طراح -به ویژگیهای ذاتیِ زبان  رخی مواقعو ب شناختی انسان بودند و تفکر در کنار عناصر رشدِ

« زبان درونی»اگرچه در قلمرو زبانشناسی پرداختن به شود. نیز اشاره می -اصلی آن چامسکی بود

کم رنگ شده است ولی در عرصه روانشناسی این صورت زبان به ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز 

توان آن های گوناگونی است و مییگوتسکی زبان درونی دربرگیرنده پدیدهبه نظر وشود. مرتبط می

-مقایسه کرد. زیراکه با مقایسه و بررسی می« گان در ذهنبازتولید واژه»و یا « حافظه کالمی»با را 

« ها و تصاویرتفکرات، ایده»از « کلمات»توان به این امر اساسی بینش ویگوتسکی دست یافت که 

با رفتارگرایی نیز مرتبط بوده و در « زبانِ درونی و یا باطنی»توانند تفکیک شوند. از سوی دیگر، می

رو هستیم بندی کرد. از این منظر، ما با زبانی روبهتوان آن را تقسیمگیری اندیشه میچارچوب شکل

نگاهی به است زیراکه یک بازیِ کالمی در درون کودک است. اگر « صداییبی»که از خواص آن 

در این مکتب روانشناسی، بُعدِ رفتاری انسان مفاهیم مکتب رفتارگرایی داشته باشیم خواهیم دید که 

تنها موضوع مورد بررسی است و پدیدارهای بیرونی براساس پدیدارهای درونی قابل تامل و تعمق 

الیت کالمی در ارتباط بُعدِ زبان درونی با جنبه کلی هرگونه فع»ویگوتسکی آنکه در نزد لاحهستند. 

( بنابراین مفهوم زبان درونی مورد توجه ویگوتسکی با تجربه Vygotsky, 1997, 441)«است.

کودک ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو، همین زبان درونی از ورای یک فعالیت ذهنی و عاطفی 

 « خاصّ است.یک ساختار با ماهیت روانشناختیِ»زبانِ درونی در نتیجه این شود. سنجیده می

(Vygotsky, 1997, 442 ) در واقع زبانِ درونی ابزاری نیست که زبانِ بیرونی )گفتاری( را

زبانِ »شود. به نظر ویگوتسکی محسوب می« و کُنش کالمی تفعالی» بازتولید کند زیراکه یک

تفکر.  ۀشدیافته و عینیصورت تجسمظاهری، فرآیند تغییر و تحول تفکر در قالب کلمات است؛ 

شود: یک فرآیند ولی زبان درونی، فرآیند معنای وارونه است که از جانب بیرون به درون منتهی می

( در نتیجه، زبان دارای ویژگیهای خاص Vygotsky, 1997, 443)«ادغامِ زبان در تفکر.
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بطن ر د« فعالیِت کالمی»زبانشناختی است. به این خاطر ویگوتسکی نشان داد که زبان درونی یک 

 شتدا خودمحوریماهیت زبان نزد پیاژه، ابتدا شکلِ  آنکهحال .ساختار و عملکرد خویش است

در دو « زبان و پردازشِ آن»رد. ولی نزد ویگوتسکی کت اجتماعی شدن حرکت میمسه سپس ب

سمت درونی شدن و ارتباطی پیش ه ذهنیتی( داشته سپس بسالگی کودک شکل اجتماعی و )درون

ضمن شکل اجتماعی صرفاً دربرگیرنده ابعاد و عادات اجتماعی نیست و عوامل . در رودمی

 : غیراجتماعی نیز در آن دخیل هستند

 شش، هفت سالگی شدهزبانِ اجتماعی   شش، هفت سالگی زبانِ درونی 

 

 

 

 سالگی 2 خودمحورزبانِ         سالگی 2 زبانِ اجتماعی

  پیاژه ویگوتسکی

دهیم و این همان زبانِ های فکری خود یک تصویرپردازی زبانی انجام میدر واقع ما در فعالیت

خوانیم با یک اندیشه است. مثال بسیار ساده این است وقتی که ما یک متن )ادبی و غیره( را می

در زبان درونیِ هر یک از ما، یک ذهنی مواجه هستیم. بنابراین به تعبیر ویگوتسکی -تعامل زبانی

، زبانِ درونی را در یک «تارـسازیِ کالم و گفدرونی»ریشه دارد. و همین توسل به کارکردِ فکری 

شود. حتی اری و ظاهری به زبان درونی منتهی میـدهد. سیری که از زبان گفتسیر زمانی قرار می

ظاهرنیافته و درونی، ـمان ابرازنشده و تـگفت»ناس روسی، نیز بر این باور بود که ـژاکوبسون، زبانش

تمان ابرازشده و ظاهری است. بنابراین، حتی ـزین موجز و تلویحی برای گفـیک جایگ رفاًص

 دهد همانطور که مشاهدات از پِئرساساِس گفتمان درونی را شکل می ،گفتگو و تبادل کالمی

(Charles Sanders Peirce)2 اند.تا ویگوتسکی آن را ثابت کرده(»1963 ,32Jakobson,  )

البته باید نقش ید. آشمار میه ب (شدهبیان) درونی بعنوان محصول فرعیِ زبان ظاهریبنابراین زبان 
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در را نیز برای دریافت اهمیت زبانِ درونی مدّ نظر قرار داد. « های زبانیجمالت و گزاره»تولید 

 واقع، زبان درونی و باطنی، یک ساختار عمیِق ذهنی است. این زبان مقدّم بر زبان گفتاریِ انسان

همین دلیل،  هبسازد. بوده و امکان تولیِد جمالت و اَشکال زبانی را در تعامالت کالمی میسّر می

های چامسکی در مورد ساختارهای زبانشناختِی های ویگوتسکی از برداشتزبان درونی در برداشت

تعامالت در رابطه با فاصله دارد زیراکه نزد ویگوتسکی شرایط فیزیولوژیکی و روانی بسیار عمیق 

های زباِن درونی برعکس زبان البته باید افزود که از شاخصهمّد نظر است.  محیطی و اجتماعی

گفتاری و ظاهری، پیوند کلمات و ایجاد عباراتِ زبانیِ خاص است که در زبان گفتاری غیرقابل 

یابد و به نظر وی، تواند تغییر واژه و معنا می ۀزیراکه به نظر ویگوتسکی، ماهیت رابطبیان هستند. 

 : همین تغییر، منبع اصلی رشد تفکر مفهومی نزد کودک است

دهد: عنوان حیطه اصلی ُرشد در سه مرحله رُخ میه درونی کردنِ زبان ب»

عقالنی )از تولد تا سه سالگی(، وقتی که تفکر و زبان با کالم اجتماعی پیش

گی(، زمانی که کالم با بین )سه تا هفت سالهم هماهنگ نیستند؛ کالم خودمیان

شود و کالمِ درونی)هفت سالگی به باال(، وقتی که صدای بلند استفاده می

منظور کنترل رفتارشان و برقراری ارتباط از کالم بدون صدا ه کودکان ب

 (48، 1393، براون«)کنند.ده میاستفا

ه بیان دیگر، با بیابد. به ادامه میشده و در بطن همین زبانِ درونی است که تفکر ظاهر  

ریزِی شده برای طرحزبان درونیزند. دهیِ تفکر میکارگیری زبان درونی، سوژه دست به شکل

در طول زمان تحول یافته و با عینیِت ( نزد کودک conceptsفکری ضروری است زیراکه مفاهیم )

 ایزبان نقش عمدهگیرند. ویگوتسکی بر این باور بود که رُشد به خود می« تکامل»بیشتر صورت 

سازیِ کالم و گفتار در واقع نشانی از فرآیند درونیدر واقع گیریِ آگاهی انسان دارد. در شکل

فرآیندی درونی و روانی است. بنابراین نکته آغاز تعامالت اجتماعی و تفکر از همین مرحله )سنین 

 شود.شش و هفت( شروع می
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 گرا؟ذهنیتویگوتسکی: ساختارگرا یا 

حاصل تبدیل زبان درونی )باطنی( به زبان گفتاری و ارتباطی « تفکر»اموس ویگوتسکی، در ق

کارکردهای  ،زبانرو،  شود. از اینمتحول می« هاواژه»است و از ورای این تبدیل، معنا در قالب 

- حالبشر است. « شناختیِ»متفاوت در مقاطع مختلف زیستی داشته و یک ابزار میانجیِ فرآیندهای 

های زبانی در کارکردهای روانی و شناختی، اهمیت خود را در نزد ویگوتسکی دغام پدیدهآنکه اِ

عبارت دیگر، زبانِ درونی منبع ساختارهای روانی است از قبیل: توانایِی ه بحفظ کرده است. 

های رههای خود، ارتباط اجتماعی با خود برقرار کردن، تولیدِ گزااندیشیدن، توانایِی کنترل فعالیت

ی اهای زبانی نقش گستردهتوان اینگونه خالصه کرد که پدیدهبنابراین میزبانی در تبادالت کالمی. 

پیاژه نیز بر این باور بود که زباِن باطنی، حاصل زبانِ کنند. در ساختار فرآیندهای روانی بازی می

، زبان بیانی و به گفتار کالمی، بیانی و ظاهری است زیراکه وی نشان داد که در عالم رُشد کودک

« قلمرو»و یا یک « وسیله»اگر ادّعا کنیم که زبان درونی یک درآمده مقدم بر زبانِ درونی است. 

از سوی  بدانیم.« مواژه و کال»گیری و طرز استعمالِ آگاهی است باید همین آگاهی را در شکل

زیراکه با این آگاهی، انسان های عاطفی و روانی و هیجانیِ زندگیِ ما قرار دارند. دیگر آنها در الیه

متفاوت با ادراک، ی اتفکر و زبان، که به گونه»قول ویگوتسکی: ه کند. بتواناییِ خود را اثبات می

ر، ها نه تنها در رشد تفکباشد. واژهکنند، کلید فهم ماهیت آگاهی انسان میواقعیت را منعکس می

کنند و هر واژه، عالِم صغیِر شعور طور کلی نقش اصلی را ایفاء میه بلکه در ُرشد تاریخِی آگاهی ب

نظر بود حتی ژاکوبسون نیز در این مورد با ویگوتسکی هم (227، 1381، ویگوتسکی«)انی است.انس

گیرد. تفاده قرار میاست و در کاربردهای زبانی انسانها بیشتر مورد اس« مداراندیشه»که زبانِ درونی 

دهد بیشتر به بعد نحوِی ترین ویژگیِ زبانشناختی که ویگوتسکی به این شکل زبان ارائه میمهم

سر و « تراکم کامل اندیشه»شود. از اینرو با یک ساختار نحویِ ساده و یا های بیانی مربوط میگزاره

ین بُعد معنایی و آوایی حفظ شده است عبارت دیگر، در زبانِ درونی، اگر ارتباط مابه کار داریم. ب

زبان درونی ترجیحًا »دهد: اهمیت خود را بیشتر مدّ نظر قرار می« معنای واژه»بدین دلیل است که 

کند. این وابستگیِ نسبیِ معنای واژه در مقابل بُعد از بُعد معناییِ زبان و نه از بُعد آوایی استفاده می

م لویله( Vygotsky, 1977, 480«)کند.را نمایان می وضوح خودبه آوایی در زبان درونی 
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بر این باور بود که تفکر در بطن عناصر فرهنگی، زبان و ، روانشناس آلمانی، (Wundtوونت )

. برای ویگوتسکی نیز هر کارکرد شناختیِ برترِ انسان برحسب عادات یک ملت قابل بررسی است

به نظر ویگوتسکی شود. داراییِ درونیِ تفکر تبدیل میفعالیت و تعامل فردی حاصل شده و به یک 

توانایی ما برای گفتگو با خودمان، یعنی فکر کردن  [...]کند گفتار، تفکر فردی کودک را تسهیل می»

در مجموع ویگوتسکی  (290، 1394، کرین«)در انجام تفکر ما دارد.ی ابا کلمات، سهم بسیار عمده

هم منعکس که فرضیه زبانِ درونِی وی،  ی و اجتماعی نامید زیرارا باید یک ساختارگرای فرهنگ

به باور درک او از روابط اجتماعی.  ۀدهندتجربه اجتماعی کودک است و هم شکل ۀکنند

مقدم بر ساختار و نحو تفکر است. زیراکه نحوِ زبان را عناصر « ساختار و نحوِ زبان»ویگوتسکی، 

رتهای زبانِ صوه ابتداییِ کودک بمنزله گذر از زبان ارتباطی اولیه بزبان »دهد: ارتباطی شکل می

( 2، 1381، ویگوتسکی«)باشد.آن کنترل رفتار و تفکر خود شخص می تری است که هدفپخته

هستیِ ما است تا به هستی و موجودیتِ خود معنا  ۀحتی هایدگر نیز بر این باور بود که زبان، خان

گفتار بچگانه و گفتگوی »در واقع، ی و اجتماعی خود را سامان بخشیم. دهیم و با آن تعامالت فرد

-های زبان کودک در آن گسترش میآورد که مهارترا بوجود می کودک، منطقه مجاور رُشد-والد

 برند. ( در نتیجه زبان و شناخت در تعامل با هم به سر می312، 1392)بِرک، «یابند.

 گیرینتیجه

« زبان»نزد ویگوتسکی و پیاژه، ویگوتسکی از بنیانگذاران روانشناسیِ فرهنگی و اجتماعی بود. 

در را و توانایی انسان )کودک( بوده محیط اجتماعی  ۀزنندَاشکال تقویتی و یا واپسبازتابی از 

یاژه تمرکز بیشتر نظریات رُشد شناختی و زبانی پدهد. نشان میبرقراری روابط متقابل اجتماعی 

فرد است ولی نزد ویگوتسکی رُشد شناختی و زبانی بیشتر در بطن « فردی و تعادل درونی»بیشتر 

مفهوم زبانِ درونی ویگوتسکی را باید در بطن فلسفه فکر و شوند. های اجتماعی مطرح میتعامل

آلمانی، (، روانشناس و زبانشناس Buhlerدر واقع، ویگوتسکی همچون بوهلر )اندیشه قرار داد. 

دهد: یک نقش کارکردیِ معنای را در بطن پدیدارهای روانی به زبان اختصاص میی انقش برجسته

بررسی نقش زبان نزد ویگوتسکی، بررسی نقش و کارکرد خودآگاهیِ انسان است. گان. واژه
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فعالیتهای وی بر روی زبان، آغازی بود برای درک عملکردهای شناختی. از سوی دیگر، زبان با 

در واقع، به باور گیریِ تفکر است. ، شرط و عنصر اساسیِ شکلهای اجتماعیبرخورداری از ریشه

-را در رُشد شناختیِ آدمی بازی میی اویگوتسکی، زبان و تعامالت اجتماعی نقش بسیار برجسته

-میاست که فرهنگ آن را شکل ی اتمامی نیروی تفکر انسان وابسته به گفتار و سیستم نشانه کنند.

آنها خواهیم بود. ما بدون زبان نه معنای ساختاری، ذهنی و مفهومی داریم و نه قادر به طرح دهد. 

-بشر به چالش می در نتیجه حتی فرض غیاب آن، تفکر زیستی و ذهنی ما را در کنار موجودات

 دهد. همینعنوان برترین وسیله روانشناختی نشان میه خود را نزد ویگوتسکی ب ،گفتارکشد. 

دهد. بنابراین ریشه تفکر، یک وجودِ ادراکی سوق می ۀگفتار، تفکر را به قلمرو بسیار فراتر از حوز

نیز  -فصل مشترک ویگوتسکی و پیاژه– خودمحورانهگفتار دارد. « زبان»نام ه اجتماعی و بیرونی ب

در نهایت به کند تا مسائل خویش را حلّ کند. زیراکه همین گفتار خودمحورانه، به کودک کمک می

از سوی دیگر، زبانِ درونی، شرِط عّلیِ عملکردهای روانی شود. تار درونی و خاموش تبدیل میگف

زبان نزد ( egocentrique) خودمحوریآید. اما مفهوم شمار میه نیز ب -ازجمله اندیشه و تفکر–

است. ولی « تنبیان کالم با خویش»ویگوتسکی همانطور که نزد پیاژه نیز مطرح شده، نزد کودک 

در ارزیابی  سمت رُشد و تحول.ه برعکس پیاژه ناشی از عیب و نقص نیست بلکه جهشی است ب

های زیستی نزد ویگوتسکی و پیاژه، باید افزود که در تحقیقات اخیر همه جنبه« زبان»نظریات 

یل بوده )ساختار ژنتیکی و رَِسش( و اجتماعی )تعامالت( در فرآیندهای رشد شناختی و زبانی دخ

بنابراین زبان نزد ویگوتسکی، در کنار دهند. و عملیات ذهنی کودک را مورد شناسایی قرار می

از اینرو، زبانِ بسیار عمیق برخوردار است. « کارکردی و اجتماعیِ »ویژگیهای ارتباطی، از ویژگیهای 

 دهد. درونی، اساس و پایه تفکر بشر را شکل می

 هانوشتپی

 گرای آمریکاییشناختروانشناس  .1

فردینان  شناسِ معاصر آمریکایی. وی پدر دانش پراگماتیسم بهمراه ویلیام جیمز وفیلسوف و نشانه. 2

  دو سوسور بود.
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