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سوابق آن خود مسئله رابطه فکر و زبان از دیرباز توجه لغویونو فیلسوفان را بهخود جلب کرده و مطالعه 

مراد نگارنده در این مقاله مرور آراء متقدمان در این باب نیست، بلکه . موضوع پژوهشی مستقل تواند بود

اي از آرائی که زبانشناسی و روانشناسی معاصر درباره مناسبات فکر و زبان عرضه  به دست دادن خالصه

 .داشته است

شوند و از این جهت دامنه پژوهش  معارف انسانی دخیل میهاي متعدد  در بررسی رابطّ فکر و زبان رشته

مباحث  نیتر ترین و پرجنجال هاي درگیر پیچیده بعالوه، در هر یک از رشته.یابد نظیري می گستردگی کم

 .با این مسئله رابطه پیدا کند

شود و در سالهاي اخیر، رشته علمی نسبتا نو سال زبانشناسی توانسته است مرکز بحث در این موضوع 

باید اذعان کرد که زبانشناسی این امتیاز یا .در پرتو دستاوردهاي آن، مسئله با برداشتی تازه طرح گردد

در حقیقت، مسئله رابطه فکر در . دست کم تسجیل آن را تا حد زیادي مرهون نعام چومسکی است

 .و مفاهیم پیوند یافته است ها افتیترین در زبانشناسی نیز با تازه

بیان شده است،  1ود در مبحث، ابتدا مواضع ویگوتسکی را که در اثر جالب او به نام فکر و زبان براي ور

در جهان معاصر در این باب وجود  ژهیعمده دیگري که به و يها شیکنم؟ سپس به شرح گرا خالصه می

 .پردازم دارد می

هاي  ظرگاه رفتار گرایان، که پدیدهاین دید هم با ن.بیند ویگوتسکی رابطه فکر و زبان را با دیدي تازه می

به نظر .گرایان دهند، فرق دارد و هم با دیدگاه عقل زبانی را بر پایه اصل انگیزه و پاسخ توضیح می

وي روش تجزیه به عناصر را .ویگوتسکی براي تحلیل رابطه فکر زبان روش درخوري اختیار نشده است

روش تجزیه به عناصر مبتنی بر .گزیند است، برمیشناسی منطبق  که بر روش معمول در مطالعات زیست

این فرض است که لفظ و معنی دو عنصر مجزّا و مستقلّ از کیدیگرند، لذا بر آن است که خواص اندیشه 

کالمی را از راه تجزیه آن به لفظ و معنی بیان کند و حال آنکه هیچیک از این دو مؤلّفه به تنهایی 

ویگوتسکی به جاي تجزیه به عناصر، تجزیه به واحدها را .را دارا نیستند خواص کلّ، یعنی اندیشه کالمی،

اي  معن جزء ال ینفک لفظ است و از این لحاظ شاید چنین به نظر آید که پدیده: گوید وي می.نشاند می

توان معنی را  است گفتاري، اما از جهت روانشناسی، معنی هر لفظ حاصل تعمیم است و از این جهت می

اي است  به عبارت دیگر، معنی هر لفظ از حیث تجسم فکر در گفتار پدیده.اي فکري دانست پدیده

بدین سان، در معنی لفظ، اندیشه و .اي است گفتاري فکري، و از حیث صراحت یافتن فکر در لفظ پدیده

 .لذا واحد مورد مطالعه باید جامع لفظ و معنی باشد.یابند گفتار یگانگی می

ی شود که لفظ لباس معنی است یا لفظ پوست است و معنی مغز و لفظ در حیات درونی نباید چنین تلقّ

 ها میتعم نیتر ییفکر مقورن به کالم از ابتدا.کند شود و رشد می معنی لفظ پرورده می.معنی تأثیري ندارد

یوه شود، ش رود و در این روند صرفا محتواي لفظ نیست که دگرگون می تا مجرّدترین مفاهیم پیش می

نیز رابطه  2از دزدگاه روانشناسی گشتالت .کند تعمیم واقعیت و بازتاب واقعیت در لفظ نیز تغییر می
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گیري نخستین  ، شکلها شیاي که در آزما است؛ به گونه  اي ساده تلقّی شده میان لفظ و معنی رابطه

 .شود دار کودك همانند عملکردهاي هوش در میمون پنداشته می الفاظ معنی

شود، چون  گوتسکی در تحلیل مبتنی بر یکی بودن فکر و زبان؛ که در این حال، رابطه اصوال نفی میوی

 .رابطه میان شئ و خودش بیمعنی است

  تحلیل مبتنی بر تلقّی زبان به مثابه تظاهر برونی تفکّر یا کسوت تفکّر، و تلقّی تفکرّ به

ورت، فکر و زبان منشأ تکوینی مثابه سخن گفتن با خود یا گفتار درونی؛ که در این ص

 .کنند واحدي پیدا می

 هاي محسوس، از جمله فارغ از کالم؛ که در این حال، فکر و  تلقّی تفکّر فارغ از مؤلّفه

اي بیروح تنزّل  شوند و رابطه آنها به درجه رابطه زبان دو امر مطلقا جدا از یکدیگر می

 .کند می

با اینهمه، در عین آنکه براي فکر زبان منشأ تکوینی .پذیرد را نمی ات یویگوتسکی هیچیک از این تلقّ

به نظر او منحنی رشد و پرورش روند تفکّر .بیند ها را در پیوند زنده با یکدیگر می واحدي قایل نیست، آن

اند و گاه یکدیگر را  و روند زبان یکی نیست، دو تاست و این دو منحنی گاهی موازي و گاهی منطبق

 .کنند قطع می

ویگوتسکی به مناسبات فکر و زبان از راه مطالعات روانشناسی و بررسی روند فراگیري زبان در کودك 

وي از راه روشن ساختن ماهیت روانی گفتار درونی تکوین اندیشه کالمی را در کودك .درنگریسته است

اما این .سازد راء خود آماده میزمینه را براي بیان آ 4و پیاژه  3کند و از طریق نقد آراء اشترن  بررسی می

اي طراحی  ها، که با ظرافت هوشمندانه نقد احتجاج نظري محض نیست و بر پایه یک رشته آزمون

 .اند، استوار است شده

ویلهلم اشترن شاید نخستین کسی بود که تالش در راه مشاهده منتظم و ضبط گفتار کودك را آغاز 

ل جهانی، ژان پیاژه مبلغی مواد با ارزش در این زمینه فراهم پس از وي، بالفاصله پس از جنگ او.کرد

این هر دو عمیقا و در درجه اول به مسئله رابطه متقابل فکر و زبان .آورد و فرضیاتی را قالب ریزي کرد

آید که ویگوتسکی خواسته باشد، براي هموارسازي راه  بدین سان، طبیعی به نظر می.مند بودند عالقه

 .ت آراء خود نخست تکلیف خویش را با این دو محقّق صاحب نظر روشن سازدبیان و اثبا

اختصاص   بخش معروف دستگاه نظري ویلهلم اشترن به مفهوم عقل گرایانه رشد گفتار در کودك

وي در گفتار سه .کند گرا، در ماهیت خود، رشد را نفی می هاي عقل نظریه وي، مانند همه نظریه.دارد

اول  يها شیبه نظر او، گرا 7. دار ، گرایش جهت6، گرایش اجتماعی 5بیانی  شیگرا: دده ریشه تمیز می

انسان «: گوید اشترن می.و دوم میان انسان و جانوران مشترك است و گرایش سوم مختص آدمی است

باشد و کند که چون آوایی را برآورد قصدي داشته  در مرحله معینی از رشد روانی این توانایی را پیدا می
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در حقیقت، .و ظهور این پدیده بر عقالنی شدن و عینیت یافتن گفتار داللت دارد» .به عین اشاره کند

کند  سازد، یعنی امري را با امري دیگر بیان می اشترن تبیین عقل گرایانه را چانشین تبیین تکوینی می

قصدي خاص باشد، از جهت ویژگی گفار پیشرفته، یعنی گفتاري که به .که خود نیازمند تبیین است

پاسخ اشترن به این .کند باید روشن شود که گفتار چرا و چگونه معنی پیدا می.تکوینی باید روشن شود

 !به علت گرایش به القاي معنی و مقصود: پرسش، چون ژرف بنگریم، چنین است

احتماال  به نظر اشترن پی بردن کودك به اینکه هر چیزي نامی دارد تعمیمی است واقعی و این

ها پس از این مرحله به  تجربی حکایت از آن دارند که طفل مدت يها یولی بررس.نخستین تعمیم اوست

وانگهی درك رابطه لفظ و معنی و .شود ها آشنا می برد و با کاربرد نشانه مناسبت لفظ و معنی پی می

به عبارت دیگر، کشف .شود میها هرگز از کشف یا ابداع آنی کودك ناشی ن گذار به مرحله کاربرد نشانه

تلقّی اشترن نسبت به رشد .پیچیده داراي سابقه طبیعی و فرهنگی ویژه خود تیزبان روندي است به غا

واژگان کودك مستقیما .شود تکوینی نادیده گرفته می يها تیزبان زیاده ساده نگرانه است و در آن، واقع

زیرا عادات نامگذاري سالمندان تعیین کننده این شناختی او داللت ندارد،  يها بر تمایزات و رجحان

اي دالّ بر  کودك چه بسا واژه.از این رو همواره انتزاع و تطبیق زبانی و فکري مقارن نیستند.واژگان است

آنکه حوزه داللت آن واژه در نظرش با آنچه در نظر سالمندان است مطابق  مفهومی کلّی را به کار برد، بی

ر چیزي به اعتبارهاي متعدد داراي نامهاي متعدد است و سالمندان وقتی بخواهند توضیح اینکه ه.باشد

تعیین کننده این گزینش ظاهرا آن . گزینند نام چیزي را به کودك بگویند از میان چند نام یکی را برمی

بندي کند، ولی میزان این فایده براي  است که نام منتخب شئ را به طریقی هر چه مفیدتر مقوله

بندي طبعا با سنّ کودك تغییر  کند و مفیدترین مقوله گوناگون در سطوح گوناگون فرق می يها روهگ

اما، .از این رو، سیر گاهی در جهت انتزاع در سطح باالتر و گاهی در جهت انضمامیت بیشتر است.یابد می

تر  ت انضمامیبه هر حال رشد شناختی کودك همواره در راستاي درك وجوه افتراق بیشتر یا کیفی

 شوند از آن دست یابد، خواستار می مثال از کودك، که خود به خود بر مقوله چهارپایان دست می.است

 .رسد ها را فرا گرفت باز نوبت به چهارپا می کشیده به سگ و گربه و اسب و گاو روي کند و چون این نام

است، زیرا از انواع گوناگون این  ولی صورت ذهین چهارپاي اخیر غیر از صورت ذهنی چهارپاي پیشین

در حقیقت انتزاع پس از افتراق و تمایز روندي .صنف، که هر یک نامی جداگانه دارند، انتزاع شده است

است متعلّق به بلوغ و رشد کودك، حال آنکه انتزاع قبل از افتراق و تمایز روندي است 

ی به انضمامی، از فقدان وجوه افتراق به روانشناسانی که معتقدند جهت رشد ذهنی از انتزاع.ابتدایی

بینند که واژگان غالبا در جهت عکس این روند ساخته  سوي افتراق هر چه بیشتر است، وقتی می

ولی این مشاهده نباید موجب آشفتگی آنان شود، زیرا ترتیب .گردند شود دچار اشکال و تعجب می می

 8. کند تا نامگذاري سالمندان تر تعیین میفراگیري و اخذ کلمات را ترجیحات شناختی کودك کم

باري، آگاهی روشن درباره نسبت لفظ و معنی ویژگی اندیشه پرورده است و لفظ، تا دیر زمانی، از نظر 
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 .شود نه نشانه محض آن کودك، صفت یا خاصیت شئ تلقّی می

است بنیادین و آغازین که  یمفهوم: تدار نه تاریخی دارد نه خاستگاهی در نظریه اشترن گرایش جهت

شود که نقش گفتار را به یاري  گردد و بر اثر آن، کودك قارد می خود به خود به طور دفعی ظاهر می

 .عملکرد صرفا منطقی کشف کند

مفهوم، در جریان عملکردي پیچیده، براي .گیري مفهوم روندي است خالّق شکل: گوید ویگوتسکی می

وجود شرایط بیرونی، هر چند در اینجا رابطه .گیرد آید و شکل می یاي از مسائل پدید م حلّ مسئله

یاد سپاري، .گیري مفهوم گردد تواند موجب شکل بیروح میان کلمه و شئ ذي نقش باشد، فی نفسه نمی

اي عنوان  باید مسئله.انجامد گیري مفهوم نمی کلمات و پیوند دادن آنها با اشیاء به خودي خود به شکل

کنند و در  ها را ایفا می الفاظ، مدت.گیري مفاهیم تازه حلّ آن میسر نباشد یاري شکلشود که جز به 

گیري مفهوم حاصل فعالیتی است بغرنج که عملکردهاي بنیادي  شکل. شوند پیام رسانی وارد عمل می

اربرد نشانه ک بی ها نیولیاز ا.اند عقالنی، مانند تداعی معانی و دقّت وتصور و دریافت، همگی در آن سهیم

بخشد، بر  اي است که عملکردهاي ذهنی را جهت می نشانه یا لفظ وسیله.یا کلمه کاري ساخته نیست

راند که براي حلّ مسئله به کار  ها را در مسیري می کند و آن ها نظارت می جریان رشد و پروردگی آن

ظ، به منزله وسیله کاربرد لف. گیري مفهوم گرایش به جهت بخشی است عامل قاطع در شکل.آیند

گیري مفهوم، علّت رواین مستقیم در تغییر بنیادي روند عقالنی است و این تغییر بنیادي در  شکل

 .کند می يرو) سنّ تمیز( یآستانه نوجوان

، تفکّر 10 يها ، تفکّر گروه9اي  تفکّر انبوه: دهد گیري مفهوم سه دوره تشخیص می ویگوتسکی در شکل

پذیرد، پلی  شکل می يها که در دوره تفکّر گروه 2P1و، در این میان، شبه مفهوم به عقیده ا.11مفهومی 

شبه مفهوم، که .گیري مفهوم از سوي دیگر ها از سویی و نهائیترین مرحله در رشد شکل است میان گروه

این شباهت .کند با مفهوم واقعی شباهت ظاهري دارد، در تحلیل درست تکوین فکر ایجاد مشکل می

گرانی را به این فرض نادرست سوق داده است که گویا صور فعالیت عقالنی بزرگساالن به حالت تحلیل 

در واقع، شبه مفهوم از .فاتد نطفه در تفکّر کودك وجود دارد و تغییر فاحشی در سنّ تمیز اتّفاق نمی

مصادیق با هم کلمات کودك و بزرگسال از جهت .کند لحاظ محتوا با مفاهیم بزرگساالن مطابقت پیدا می

از این رو کودك، پیش از آنکه از ماهیت کاربرد مفاهیم .اند مطابقت دارند، اما از لحاظ مفهوم متفاوت

 .برد پردازد و تفکّر مفهومی را در عمل به کار می بروشنی آگاه باشد، به عملکرد با مفاهیم می

مفعوم  -دك در قالب شبهگیري مفهوم، پیش از آنکه کو سازد که شکل ویگوتسکی خاط نشان می

انتزاع  يها یژگیآید که و اما مفهوم راستین موقعی پدید می.گردد آغاز می تر ییبیندیشد، به صورتی ابتدا

نقش .آید شده از نو ترکیب شوند واین ترکیب عناصر انتزاعی است که به صورت ابزار عمده تفکّر در می

 .اند، بر عهده کلمه است ان دادهها نش تعیین کننده دراین روند، آنچنان که آزمون
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گیرند، و هم در آن حال، صور ابتدایی تا مدتها به عملکرد خود  در نوجوانی، مفاهیم راستین شکل می

نوجوان قادر .روزگار نوجوانی بیش از آنکه مرحله کمال باشد مرحله بحرانی و گذاري است.دهند ادامه می

مشخّص شکل بخشد و به کرابرد، لیکن بیان آن مفهوم  است مفهومی را به صورتی درست در موقعیتی

گذار از سطح انتزاعی به سطح انضمامی نیز، به همان اندازه عبور از سطح .برایش بس دشوار است

اگر مفهومی براي نوجون  یعنیانضمامی به سطح انتزاعی در مرحله پیشین، براي نوجوان دشوار است؛ 

 .را در موقعیتی مشخّص درست مصداق دهد بروشنی بیان شود، چه بسا نتواند آن

) 1:یابند شوند در دو مسیر عمده پرورش می گیري مفهوم منتهی می نتیجه آنکه روندهایی که به شکل

جاي  يها ، که طی آن کودك اشیاي مختلف را با یک نام خانوادگی در گروهيها گیري گروه شکل

در هر دو .اي از صفات مشترك استوار است گیري مفاهیم بالقوه که بر پایه انتزاع پاره شکل) 2.دهد می

گیري مفهوم  در شکل.گیري مفهوم است حال، کاربرد کلمه جزء ال ینفک روندهاي منتهی به شکل

 .راستین نیز کلمه همچنان نقش هادي دارد

ها اختصاص  سی روندهیا تکوینی فکر و زبانو پیوند زنده آنویگوتسکی فصل آخر کتاب خود را به برر

دیگر  يها فصل.عمیق اوست مهم او و در حقیقت، بیان آراء يها يریگ جهیاین فصل حاوي نت.داده است

تازه و مهم خود را در  يها یتوان شمرد، و ویگوتسکی همه گفتن کتاب را تمهیدي براي این فصل می

ف آخر خود را نیز در همین فصل زده است و با این کار، خویشتن را از دو همین فصل آورده است و حر

آوا قایل است و  قطب، که یکی به وجود فکر محض و بی پیوند با زبان و دیگري به فکر به مثابه گفتار بی

 .سازد کنند، جدا می ها بررسی می اشاره به جریان رشد و پروردگی آن هر دو فکر و گفتار را بی

ت این نتبا توجیها، که در عین حال خطوط اساسی اختالف نظر  ، به بیان فشرده آنها يریگ جهیه به اهم

وي، در این مبحث، روندهاي تکوین و رشد فکر و گفتار و .پردازیم ویگوتسکی با پیاژه را در بر دارد، می

او در قطب  يها يریگ جهیدهد که در چه نقاط حساسی نت کند و نشان می ها را توصیف می پیوند زنده آن

 .پیاژه است يها يریگ جهیمخالف نت

هاي تکوینی  اي میان ریشه در بررسی خود به هیچ نوع وابستگی ویژه: گوید ویگوتسکی به صراحت می

فکر و گفتار بر نخوردیم و معلوم شد که رابطه درونی فکر و گفتار شرط الزم رشد تاریخی آگاهی انسان 

فکر و گفتار ریشه تکوینی واحد ندارند و به این معنی از آغاز میان ...ن استنیست بلکه مولود و حاصال

گیرد و  در جریان رشد و پروردگی تفکّر و گفتار است که این پینوند پا می.ها پیوندي وجود ندارد آن

 .یابد شود و پرورش می دگرگون می

داند، میان دو  ی همریشه نمیبدین سان، ویگوتسکی، در عین حال که فکر و گفتار را از لحاظ تکوین

رود که معنی کلمه را  روند رشد فکر و گفتار پیوندي زنده قایل است و در این قول چندان پیش می

رابطه اندیشه و کلمه جریان حرکتی است پیوسته از این : نویسد وي می.داند اي از فکر و زبان می ملغمه

شود بلکه در جریان رشد از طریق کلمات پرورده  ان میاندیشه نه تنها در کلمات بی.به آن و از آن به این
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اما هم وجه درونی و مضمونی و معنایی گفتار و هم وجه برونی و آوایی آن، هر چند متّحدند، .شود می

گفتار در ) آوایی( یرونیجنبه ب.وحدت گفتار وحدتی نامتجانس است.داراي قوانین حرکت خاص خودند

و دومی از ) از کله به جمله(اولی از جزء به کل -فتار در جهت مخالفگ) معنایی( یجهتی و جنبه درون

اندیشه کودك، دقیقا بدان سبب که به صورت کلّی و مبهم .کند سیر می-)از جمله به کلمه(کله به جزء 

شود،  تر می اما هر قدر این اندیشه شکافته.شود، باید در قالب یک کلمه بیان گردد شکل پدیدار می و بی

یابد ساختار گفتار صرفا ساختار فکر را  اي واحد کاهش می کودك به بیان آن در قالب کلمه تمایل

فکر با گفتار متحقّق .فراوان است يها یفکر در تبدیل به گفتار معروض دگرگون: سازد منکس نمی

با وجود  البته روندهاي رشد معنایی و رشد آوایی،.پذیرد نه آنکه صرفا با آن بیان شود شود و شکل می می

اند، چون دایم در پیوند  اساس یگانه مخالف، در يها يریگ مخالف و درست به علت جهت يها يریگ جهت

 .وحدت است يدارا) هر چند نامتجانس(با یکدیگرند و دستگاه با لحاظ پیوند اجزا 

بر منطق  رسد اینکه دستور زبان مقدم نتیجه بسیار مهم دیگري که ویگوتسکی در بررسی خود به آن می

یادآور آراي چومسکی درباره  یرسد که به راحت با پروردن این نظر، ویگوتسکی به نتایجی می.است

: گفت این بود که می تر قیدق(در وراي کلمات، دستور زبان مستقلّ از فکر : گوید وي می.ساخت زبان

یکباره در شکل نهایی خود تواند  بیان کالمی نمی.، یعنی ساختار نحوي، نهفته است)مستقلّ از ماده فکر

 ...پدیدار گردد

در ذهن کودك معنی و لفظ جدا .کودك در آغاز، از جدایی معنی لفظ آگاه نیست: گوید ویگوتسکی می

اما با رشد کودك، خلط .تغییر نام از نظر کودك به منی تغییر خصوصیتهاي تماز دهنده است.اند نشدنی

هر مرحله در رشد معنی .گیرد له آن دو رفته رفته فزونی میشود و فاص دو سطح معنایی و آوایی نفی می

اي میان دو سطح معنایی و آوایی مقرون است و تا این روند رشد به کمال  الفاظ با رابطه متقابل و زنده

نیز اشاره شد، از لحاظ مصداق است که با الفاظ بزرگساالن  تر شیخود نرسد، الفاظ کودك، چنانکه پ

 .جهت مفهوم مطابقت دارد نه از

اما درك مناسبت بغرنج اندیشه و کلمه، به نظ ویگوتسکی، جز در پرتو درك ماهیت روانی گفتار درونی 

، که )گفتار براي دیگران( ی، درست به خالف گفتار برون)گفتار براي خود( یگفتار درون.میسر نیست 13

لذا ساختار گفتار .ست به اندیشه درونیتبدیل اندیشه به کلمات و تجسم و تعین آن است، تبدیل گفتار ا

 .درونی غیر از ساختار گفتار برونی است

اي  اي مشاهدات، ویگوتسکی به این نتیجه رسید که گفتار خود مدار، در روند رشد کالمی، مرحله از پاره

نخستین کسی است که به گفتار خود مدار کودك توجه  اژهیپ: گوید وي می.است مقدم برگفتار درونی

ویژگی گفتار خود مدار، یعین پیوند تکوینی آن با  نیتر مهم ینمود و اهمیت نظري آن را باز شناخت؛ ول

 .گفتار درونی، را از نظر دور داشت
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گرایش به آن است که به همه چیز به نسبت با خود بنگریم و حد و میزان توجه ما به 14خودمداري 

ودمداري در روانشناسی همان خصلت فردي و غیر اجتماعی خ.دیگران تنها تابع القه ما به خود باشد

 .رود اندیشه کودك است که فدقان عینیت ترجمان آن به شمار می

اي است از رشد شناخت که در  بنا به توضیحی که مترجم اندیشه و زبان افزوده است، خود مداري مرحله

ظرگاه خود بنگرد و حتّی متوجه وجود آن، کودك قادر نیست شئ، پدیده یا رویداد را از نظرگاهی جز ن

در این حالت، هنوز میان جهان عینی و ذهنی کودك تفکیکی صورت .نظرگاهی جز نظرگاه خود باشد

 .نگرفته است

ویگوتسکی در باین پیوند تکوین گفتار خودمان با گفتار درونی و به تبع آن در تفسیر کارکرد و ساختار 

اهمیت نظرگیر استنباط ویگوتسکی آن است که راه را براي بررسی .شود گفتار خود مدار از پیاژه جدا می

به نظر پیاژه، گفتار خود مدار کودك بیان بال فصل خودمداري .گشاید به ظاهر ممتنع گفتار درونی می

با رشد کودك، .یابی تدریجی ن اندیشه اوست و خود مداري اندیشه نیز حالتی گذاري میان تفکّر و جهت

گیرد، تا به جایی که خودمداري در تفکّر او زوال  پذیري جان می رود و جامعه تحلیل می 15خودگرایی 

گرایانه کودك قایل نیست، لذا  بدین سان، پیاژه براي گفتار خود مدار نقشی در فعالیت واقع.پذیرد می

ز نظر ویگوتسکی، اما ا.اي براي آن نیست شود و آینده بیان خود مدار با خود خودمداري کودك ناپدید می

کودك که به  تر ياي است بینابینی میان فعالیت اجتماعی و فعالیت هر چه فرد گفتار خودمدار پدیده

از انا که جریان عمده رشد کودك با فردي شدن تدریحی او همراه است، .آید صورت گفتار درونی در می

بدین سان، کارکرد گفتار خودمدار . شود این گرایش در کارکرد و ساختار گفتار او نیز منعکس می

یابی ذهنی و ادراك آگاهانه کودك دخیل و در حلّ  همانند کارکرد گفتار درونی است و در جهت

در حقیقت، سیر آن، به الف نظر .مشکالت او مددکار است و با تفکّر کودك پیوند نزدیک و بارور دارد

یعنی .است تا به صورت گفتار درونی در آید پیاژه، نه تنها در راه زوال نیست، بلکه در جهت کمالی

گیرند تا جایی که  درست همان وجوه فارق گفتار خدمدار و گفتار برونی با افزایش سنّ کودك قوت می

یعنی .آید رسند و گفتار خودمدار به صورت گفتار دروینی در می در نهایت این مسیر، به اوج خود می

یابد و در جریان رشد به گفتار درونی بدل  درونی رشد می گفتار خودمدار در جهت تبدیل به گفتار

 .شود می

گفتار خودمدار، در تلقّی پیاژه، فقط ظاهر گفتار اجتماعی دارد؛ اما، به نظر ویگوتسکی، این گفتار از 

گفتار خودمدار، چه از لحاظ .لحاظ روانی اجتماعی است و به دیده کودك با گفتار برونی فرقی ندارد

 شتنیبه گفتار براي خو) اجتماعی(از لحاظ عینی، نمایانگر گذار از گفتار براي دیگران  ذهنی و چه

 .نقش گفتار درونی را دارد، لیکه در باین شبیه گفتار اجتماعی است: است) فردي(

خودمدار،  شود اینکه تحقیق درباره گفتار نتیجه بسیار مهم و پرثمري که از تلقّی ویگوتسکی حاصل می

 .سازد میسر است، راه براي فهم گفتار درونی هموار می یدر بیان شبیه گفتار اجتماعی به راحتکه چون 
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شکل نحیو  نیتر يادیبن: گوید داند و می ویگوتسکی ویژگی گفتار درونی را ساخت نحوي ویژه آن می

شند، نقش زمانی که گوینده و شنونده همدل و هم اندیشه با.گفتار درونی حذف نهاد وگروه نهادي است

مانند داستان (دهد  رسد؛ همچنانکه اگر این دو همگرا نباشند، بدفهمی روي می گفتار به کترین حد می

گوید، طبعا  در گفتار درونی، چون آدمی با خود سخن می).گفتو شنودکري که به عیادت همسایه رفت

ر خودمدار به گفتار بدین سان، در جریان تبدیل گفتا .هایی از جمله امري طبیعی است حذف سازه

اي پیدا  شود تا جایی که ساخت نحوي گزاره ردوین، رفته رفته از انسجام گفتار خودمدار کاسته می

نهد و چون به صورت گفتار درونی در آید  کند، و همراه با آن، جنبه آوایی گفتار رو به زوال می می

 .آوا گفتاري است توان گفت بی

گمان، گذار از گفتار درونی به گفتار  بی.مایزي از تفکّر کالمی شمردتوان سطح مت گفتار درونی را می

این روند را .برونی روندي است پیچیده و پویا و مستلزم تغییر ساخت نحوي و صراحت بخشیدن به آن

پردازي، که قرین گفتار درونی است،  گزاره.توان مشاهده کرد در جریان آمادگی براي نوشتن یا گفت می

گفتار دروین رویه .شود شود و در زبان نوشتاري اصال دیده نمی ري فقط گاهگاهی دیده میدر زبان گفتا

با اینهمه، گفتار درونی نیز گفترا است یعنی .دروین گفتار بیروین نیست، بلکه کارکردي جداگانه است

حال آنکه در  یابد؛ در گفتار بیرونی، اندیشه در قالب کلمات تجسد می.اي است در پیوند با کلمات اندیشه

اي تفکّر با معانی  گفتار درونی به میزان پیشرفته.شوند گفتار درونی، الفاظ با پدید آوردن اندیشه می

 .است سیال که میان کلمه و اندیشه در نوسان است محض است، پدیده

قل شود که به ن آنچه مسلّم است، جریان اندیشه همان جریان گفتار نیست و امن امر زمانی آشکار می

تواند با عبارات  اي می هر اندیشه. قول ویگوتسی از داستایوسکی، اندیشه راهی به سوي کلمات نگشاید

اندیشه، به خالف .هاي متفاوت باشد گنواگون بیان شود، همچنانکه عبارتی ممکن است بیانگر اندیشه

 جیکپارچه در گفتار به تدراما همین اندیشه ی.آید کلّ اندیشه یکجا پدید می در ذهنه.گفتار، یکپارچه است

 .گشاید شود و از طریق معانی و سپس از خالل کلمات راهی براي بیان خود می ظاهر می

گیري ویگوتسکی به آنچه ومسکی بعدها با طرح مفهوم ژرف ساخت  چنانکه پیداست، شباهت این نتیجه

یگوتسکی از این هم فراتر و اما.و باز نمودهیا گوناگون آن در ساخت بیان کرده است بس نظرگیر است

ارادي نهفته است و درك اندیشه فارغ از  -اي تمایلی عاطفی رود و معتقد است که در پی هر اندیشه می

اي بس زیبا  ویگوتسکی از این مقدمات نتیجه.ارادي آن درست و تمام نیست- شناخت انگیزه عاطفی

 :گیرد می

اید اندیشه او را ردیافت، فهم اندیشه او هم کافی براي فهم گفتار هر کس فهم کلمات او کافی نیست ب

 .نیست باید انگیزه او را شناخت
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کلمه تهی از .شود با کلمات است که اندیشه زاده می: مناسبت اندیشه و کلمه روندي است زنده و پویا

لمه در پیوند اندیشه و ک...اي که به قالب کلمات در نیاید اثیري است اندیشه قالبی است مرده و اندیشه

 .شود جریان رشد پدیدار و پرورده می

اي  هر کلمه .کلمات نه تنها در رشد و تکامل اندیشه، بکله در ردش تاریخی شعور نفش اساسی دارند

 .عالم صغیر شعور انسانی است

کند، از آراء او درباره مناسبت  هر چند ویگوتسکی به فطري بودن استعداد فراگیري زبان تصریح نمی

اي از عبارت او نزدیکی به این قول تا حدي استنباط  زبان و از کیفیت بیان این آراء در پارهاندیشه و 

با اینهمه، نعام چومسکی شاید نخستین کسی باشد که کوشیده است فطري بودن استعداد .شود می

ه ها و طرح مدل ویژ گیري از روند تکوین جمله فراگیري زبان را، با حفظ مواضع علمی و با نتیجه

یعنی صور عام و مشترك در  16ها  از اره مفهوم جهانی ژهیدستوري، معروف به دستور گشتاري، و به و

ها  ها خود دلیل بر آن است که آن ها در همه زبان به نظر چومسکی وجود جهانی.ها، ثابت کند همه زبان

ه شکل خاص در هر زبان ظاهر اند و تنها با مواد و تجربه زبانی ب مستقلّ از مواد زبانی و تجربه زبانی

 17. شوند می

کننده  -به نظر وي، همین استعداد تعیین.داند چومسکی موهبت استعداد زبان را موروثی می

در هیمن نقطه است که چومسکی با سنّت خردگرا د رفلسفه تماس پیدا .خصوصیاتی جهنی است

 18. کند می

شوند، بلکه مستلقّ از جلوه  ت زبان نمودار نمیبه قول چومسکی، مناسبات دستوري متقیما در رو ساخ

زیرساختی است که از  يدارا) جمله هسته(ترین جمله  حتی ساده.آوایی در زیر ساخت وجود دارند

مسئله نظریه فراگیري زبان به نظر چومسکی همان توضیح .جهتی با صورت روساختی آن فرق دارد

کند  زیرا ساخت و روساخت پیوند برقرار می  تار میانگش.بسط و پرورش این عناصر مجرّد و انتزاعی است

 .و فراگیري گشتارها در فراگیري زبان دخالت تام دارد

کند و  ملک نیل در گفتار خود به نام آفرینش زبان براي توصیف روند فراگیري زبان طرحی ارائه می

 lsnguage acqueseteon(lad)فرض کنیم افزاري داشته باشیم به نام افزار فراگیري زبان، : گوید می

devece ردیبگ) هایی که طفلیدوساله شنیده باشد مثال جمله(هاي درست و نادرست  که تعدادي جمله 

هاست و برون داده آن مجموعه » گفته«اي از  در داده این دستگاه مجموعه.و بر اساس آن دستور بسازد

خت، یعنی در باب درستی و نادرستی توان پردا بینی می قواعد دستوري این دستگاه دستوري به پیش

هایی از  گوید که از لحاظ دستوري چه جنبه همچنین این دستگاه به ما می.هاي تازه حکم کرد جمله

توانیم پی  اگر ساختمان درونی این افزار را بشناسیم می.اهمیت است هایی بی ها مهم و چه جنبه گفته

براي به دست هر زبان طبیعی توانایی یکسانی داشته باشد  این افزار باید.سازد بریم که چگونه دستور می

شود،  یعنی باید داراي قابلیت کاربرد جهانی باشد و بتواند، صرف نظر از موارد زبانی که در آن وارد می
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 :مجموعه قواعد دستوري حاصل از درداده را به دست دهد، یعنی نمایش ساز و کار آن چنین باشد

 قواد دستوريمجموعه  ها مجموعه گفته

 .ها باید باشد پردازي ساخت عام همه زبان انگارپردازي این افزار همان انگاره يها پس یکی از راه

ها توانایی زبانی او  شنود و بر اساس این زبان کودك نیز مانند چنین افزاري تعداد زیادي جمله می

ه را به دستگاهی دستوري تحویل در این هردو، نوعی ساخت درونی این تعداد زیاد جمل.یابد پرورش می

آید که هر دو  یکی است، چنین برمی) فازار و کودك(از آنجا که درداده وبرون داده در هر دو .کند می

اي باشند، یعنی ساخت درونی چنین افزاري باید با توانایی و استعداد  باید داراي ساخت درونی یگانه

 .فطري انسان در فراگیري زبان منطبق باشد

گیرد، در وجود کودك  آزمایش ثابت کند که مناسبات دستوري در ذهن کودك به سرعت شکل میاگر 

: اما آزمایش این معنی را ثابت کرده است.از پیش وجود داشته باشد lad بایست دستگاهی نظیر می

 يها شیفقط آرا) اي کلمه -بیشتر دو و سپس سه و بندرت چهار(جمله  400شونده از میان  شیآزما

توري کلمات را ادا کرده است نه آرایشهاي غیر دستوري را با اینهمه مشاهده شده است که آزمایش دس

ولی در حوزه تونایی زبانی او نبوده نساخته  برند یهایی را که بزرگساالن به کار م شنونده جمله

چند گشتار  مستلزم به کار بستن) زیرساخت و روساخت ها از اوردن آن(ها  ساختن این گونه جمله.است

هاي حاصل از  بوده است و آزمایش شونده چون این گشتارها را در دست نداشته نتوانسته است جمله

 .ها را بسازد کار بست آن

کودکان آزمایش شونده، اهل هر زبانی : آید چنین است نتیجه مهمی که از این آزمایش به دست می

 19. دهند الت میباشند، در گفتار اولیه خود مناسبات انتزاعی را دخ

گیري عادي از زبان باید  بیان و فهم بهره يبرا: نویسد می 20چومسکی در اثر خود به نام اندیشه و زبان 

شنونده نظامی پیچیده از قوانین نسبت داد ه متضّمن عملیات ذهنی بس انتزاعی باشد و این -به سخنگو

بعالوه مالحظه .بس دوردند) آوا)شانه فیزیکی عملیات در مورد بازنمودهایی انجام گرفته باشد که از ن

شود و به میزان زیاد مستقلّ از هوش و  هاي یمحدود کسب می شود که آشنایی با زبان بر پایه داده می

 .هاي فراوان تجربه فردي است گونه

د ها استعدا در هم آن رایپس به رغم فرقهایی که در شرایط فراگیري وجود دارد، بروزات یکسان است؛ ز

 .فطري یادگیري زبان وجود دارد
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خود گشتار نیز نوعا جهانی صوري است و در هر زبانی هست، نهایت اینه در هر زبانی گشتارهایی خاص 

گیرند جواب قاطعی  اما براي این پرسش که اطفال چگونه گشتارهاي خاص هر زبانی را فرا می.هست

 .وجود ندارد

 یها شناخت زبان واجی و واژگانی وجود دارد که به یاري آناحتماال مبانی عام دیگري نیز در سطوح 

البته در .شود ها فهم می آید یا گفته به صورت گفتار در می) شناخت مناسبات بنیادي نحوي و گشتارها(

 .این باره عجالتا معلومات چندانی در دست نست

فراگیري دستگاه بسیار  این امکان وجود دارد که تعدادي از این عوامل که موجب سرعت حیرت انگیز

شود، مربوط باشد به استعداد عام شناخت و نه فقط باالخص به استعداد زبانی،  پیچیده زبان مادري می

سازي اساس حیات عقالنی از  شود امکان روشن به فرض صحت این معنی، نتیجه مهمی که حاصل می

نی حالت خاصی از استعداد کلّیتر شناخت زیرا اگر توانایی زبا.طریق بررسی چگونگی فراگیري زبان است

بدین سان، زبانشناسی .باشد ال محاله استعداد شناخت باید داراي همه خواص کلی استعداد زبانی باشد

 .تواند از این راه خدمت بزرگی به فلسفه انجام دهد می

شتارهاي خاص هر که با افزایش گ-اي متمادي از تحول توان چنین استدالل کرد که زبان، طی دوره می

به حالتی درآمده که -سازد، مقرون بوده ها را از یکدیگر متمایز می زبان، یعنی در حقیقت قواعید که زبان

چه بسا دستور زبان اولیه، مانند دستگاه ارتباطی جانوران، فارغ از .شناخت را منعکس ساخته است

طبعا این .اند مه در روساخت جایگزین بودهها تقریبا ه جمله  گشتار بوده و در آن مشخّصات زیرساختی

بایست داشته  چنین دستور زبانی با دستگاه شناختی به کار برندگان اولیه زبان فرق بسیار می

همه  رایزیادي را بسازد؛ ز يها امیبایست بس پیچیده باشد تا بتوند پ چنین دستور زبانی می.باشد

بس  ستیبا یفراگیري چنین زبانی م.یرساخت فهم شوندبایست مستقیما و نه از طریق ز ها می روساخت

جویی که الزمه اصل بنیادي زبان، یعنی کمترین تالش، است گشتارهاي  براي صرفه.وقتگیر بوده باشد

آمد این تحول همان  پی. خاصی پدید آمدند تا فراگیري دستور زبان را در سالیان کودکی آسان سازند

 .بدون کاهش قدرت بیانی آن بوده استکاهش فوق العده پیچیدگی زبان 

بدین سان، زبان نز به انازه شناخت انتزاعی شد و فرق فاحش دستگاه شناختی و دستگاه زبانی از میان 

توانستند باشند که تالش داشتند  پدید آورندگان چنین تحولی به نظر مک نیل تنها کودکان می.رفت

مک نیل در .وآوري آنان بود که زبان رفته رفته گشتاري شدزبان را ره چه زودتر فرا گیرند و در پرتو ن

بینیم و باید فرض کرد که  گوید که این ابدا گشتار را در کودکان روزگار خود نیز می تأیید قول خود می

روند این گشتار آفرینی در کودکان دیرینه و امروزي کی است و فرق تنها در این است که اطفال 

 .شتارهاي ساخته و پرداخته نیز در اختیار دارنداي از گ امروزي اندوخته

هاي ادا شده را  هر گشتاري ذخیره جمله.د حقیقت، روند تحول زبان همان روند فراگیري زبان بوده است

جهت تحول به سوي سادگی باید بوده باشد نه .اندکی افزون ساخته که به نسل بعدي منتقل شده است
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پیچیده و وسیعا فارغ از گشتارها بوده و فراگیري آن  تیهی به غازبان نخست دستگا.به سوي پیچیدگی

تر و سرشار از انواع گشتارها درآمده  به صورت دستگاهی ساده جیکشیده و به تدر چندین سال طول می

 .ها را کوتاه ساخته است که زمان الز براي فراگیري آن

خصوصیات ویژه . پذیر است انتقال یرث به خوباند که توانایی زبانی از راه ا کارشناسان علم ژنتیک بر آن

در .نوعی ناشی ا زخود روندهاي تکاملی است، لذا خصوصیت زبانی در نوع انسان نباید مایه حیرت شود

عین حال، این کارشناسان استعداد سخنگویی انسان را ناشی از از افزونی هوشی ا افزونی نسبی وزن مغز 

د که این استعداد جزو استعدادهاي زیستی خاص نوع انسانی باشد که دهن دانند و بیشتر احتمال می نمی

 .هنوز ناشناخته است

مند باشد باید به نوعی  گوید، هر کس به مطالعه سرشت انسانی و استعدادهاي آدمی عالقه چومسکی می

را یاد هر زبانی ) سالم عادي و(و وجهی این واقعیت را در مد نظر بگیرد که فاراد انسانی بهنجار 

ترین مواد همین زبان مطلقا بیرون از حد توانایی میمون روي هم  گیرند، و حال آنکه فراگیري سده می

و با وضوح بیشتري  یبه سادگ...رسانی جانوران مطالعه جدي تحقیقات تازه درباره پیام...رفته باهوش است

اي که در جهان جانوران  کند، پدیده یاي بیهمتا جلوه م دهد که زبان انسانی تا چه حد پدیده نشان می

 يها اگر چنین باشد، طرح مسئله توضیح تکامل زبان انسانی از دستگاه. شبیه و نظیر نظرگیري ندارد

 .شوند، نامعقول است تر توانایی ذهنی ظاهر می ، که در سطوح به مراتب نازلتر ییرسانی ابتدا پیام

کند که تکامل  پوپر از این نظر دفاع می: گوید دازد و میپر می 22سپس چومسکی به نقد نظر کارل پوپر 

اي ابتدایی که در آن از اصوات براي بیان مثال حالتی  زبان از چند مرحله عبور کرده، باالخص از مرحله

 يبرا) آواي انسانی(اي پیشرفته که در آن از صورت فراگویی شده  هیجانی استفاده شده و از مرحله

از بحث پوپر درباره مراحل تکامل زبان نوعی پیوستگی و .گیري شده است قادي بهرهتعریف و استدالل انت

کند و هیچ  اي برقرار نمی شود، لیکن وي میان مرحله اولیه و مرحله پرورده هیچ رابطه تداوم تلقین می

صه خال.نمید که با آن گذار از یک مرحله به مرحله دیگر صورت گرفته باشد ساز و کاري پیشنهاد نمی

 .دهد که ثابت کند این مراح لمتعلّق به روند تکاملی واحدند آنکه هیچ دلیلی به دست نمی

رسانی  پیام يها درباره مناسبت زبان انسانی با دستگاه يتر بحث روشن 23اي از تورپ  چومسکی در مقاله

در تقلید اصوات  کند که پستانداران، ظاهرا توانایی انسان را تورپ تأکید می.گیرد جانوران سراغ می

ویاز این نظر دفاع .تون پرندگان را پدید آورندگان زبان به معناي حقیقی آن پنداشت ندارند، لذا می

تر نشأت گرفته باشد، ولی بر آن است که خواص ویژه زبان  ساده يها کند که زبان انسانی از دستگاه نمی

ز یافت، هر چند عجالتا نتوان گفت که این رسانی پرندگان با پیام يها توان در دستگاه انسانی را می

 .خواص ویژه را در پرنده خاصی باز توان یافت

قصد مندانه بودن، نحوي بودن، : وي سه خاصیت مشترك میان زبانهاي انسانی و حیوانی قایل است

ي را چومسکی بر آن است که همه این نظرها، اگر هم درست باشند، چیز زیاد.بودن) اي قضیه( يا گزاره
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رسانی جانوران را  زیرا هنگامی که در آن سطح انتزاعی قرار گیریم که زبان انسانی و پیام.کنند ثابت نمی

مثال .به یکدیگر پیوند دهیم، تقریبا درباره همه رفتارهاي دیگر انسانی و جانوري نیز این کار میسر است

مثال (رسان  و هم پیام) داراي ساخت درونی و انسجام( يآهنگ راه رفتن هم قدصمندانه است هم نحو

لذا، این وجوه مشترك کلّی ).توان قصد رسیدن سریع به مقصد را نشان داد با تند راه رفتن می

 .همه رفتارها را شامل است اختصاصی به زبان ندارد و

علمی مربوط به سواي افسانه (رسانی در جانوران  هر دستگاه شناخته شده پیام: گوید چومسکی می

شود که هر یک از آنها با یک بعد غیر زبانی خاص  از یکی از دواصل بنیادي زیر استفاده می) دلفین

اي در طول یکی خود به خود داللت دارد بر نقطه  اي کهانتخاب نقطه دهد، به گونه تشکیل زوج می

اوب زیر بمی بعدي است زبانی شود، در طول دیگري؛ مثال میزان تن خاصی که زوج نقطه اول شمرده می

رسانی که  آن دستگاه پیام.دهد که با بعد غیر زبانی میزان آمادگی براي دفاع از حریم تشکیل زوج می

نهایت عالیم بالقوه استو از این حیث با زبان  برد شامل طیفی وسیع از بی اصل بنیادي اخیرا به کار می

آن مطلقا غیر ا زاصول و سار و کاري است که در زبان لیکن اصول و ساز و کار .انسانی مشابهت دارد

فرق در ناقص یا .شود گیري می ها بهره هاي نو، مقاصد، عواطف و جز آن از آن انسانی براي بیان اندیشه

زبان انسانی ناپیوسته است و پیوستگی و اصل تنوع پیوسته در  رایتمام بودن طیف عالیم بالقوه نیست؛ ز

چومسکی .پس فرق در ماهیت اصل سازمانی است.شود جانوران است که مشاهده می دستگاه پیام رسانی

افزونی سازمانهاي ابر ملّی براي « میگو مثال می یوقت: نویسد کند و می با ایراد مثالی نظر خود را بیان می

عد غیر اي در ب اي را که مطابق باشد با نقطه در طول بعدي زبانی نقطه» آزادي انسانی خطري تازه است

اي در مجموعه محدود رفتارها را، این مجموعه خواه فطري  گزینم، همچنانکه نشانه زبانی زوج آن بر نمی

 .کنم باشد خواه مکتسب، انتخاب نمی

روانی  يها ییگیرد که اگر بخواهیم زبانی انسانی را فهم کنیم و بدانیم بر پایه کدام توانا وي نتیجه می

چیز این پرسش را پیش کشیم که زبان انسانی چیست نه اینکه گونه و به چه  قرار دارد، باید پیش از هر

 يها رود؛ و چوناین سؤال را طرح کنیم براي زبن انسانی نظایر نظرگیري در دستگاه قصدي به کار می

 دانیم، دارا بودن زبان تا آنجا که ما می: دارد سرانجام، چومسکی اعالم می.یابیم پیام رسانی جانوران نمی

زبان هر بار که .انسانی همراه است با سنخ خاصی از سازمان بنی مغزي و نه تنها با درجه باالیی از هوش

شود و مسئله تجربی که نظریه فراگیري باید با آن روبرو شود این  شود از نو آفریده می فرا گرفته می

زنمود فطري دستور زبان به عقیده چومسکی، توسل به با.گیرد است که این آفرینش چگونه صورت می

باشد، مسئله چگونگی فراگیري زبان را حل  جهانی، اگر آنچنانکه محتمل است پایه اکتساب زبانی همین

 24. کند می

، 25به وجهی نظرگیر در اجتماع دیر روآیومون » زبان و فکر«برخورد و بهتر بگویم تبادل آراء در مبحث 

در این اجتماع، مناظره میان ژان .شده بود، صورت گرفت بر پا 1957نزدیک شهر پاریس که در اکتبر 

، یعنیدو استنباط 27و زبانشناسی زایا  26شناسی تکوین  پیاژه و نعام چومسکی بنیانگذاران معرفت
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علمی که هم از آغاز الهامبخش کارهاي علمی بیشمار در سراسر جهان گردیده، محور مذاکرات بوده 

وز در جریان پروردگی است، با دو انقالب علمی عمده روزگار ما، یکی این دو استنباط علمی که هن.است

این واقعه پر اهمیت .، چومسکی، پیوند دارد29پیاژه و دیگري نظریه فطریت  28نظریه تکوین ساختاري 

 .انداز نوي گشود در جهان دانش و اندیشه از حد مناره فراتر رفته براي جمع بیسابقه میان دو رأي چشم

اي که در این دیدار طرح شد مناسبات میان فطري و مکتسب و میان ساتهاي زیستی و شناختی  مسئله

اي  در این مفاوضه، مراجع علمی معتبر جهانی در رشتهاي گوناگون شرکت فعال داشتند و مجموعه.بود

انشناسان و فراهم آمده است رو 30و گفت وشنودهاي آنان با عنوان زبان و فراگیري  ها یرا که از سخنران

 .اند زبانشناسان اروپایی کتاب سال خوانده

هاي علمی خاص  و چومسکی فراتر از حوزه اژهیپ: اجتماع روآیومون به دالیل متعدد اهمیت تاریخی دارد

آنان آراء خود را در مجمعی عرضه کردند که برندگان چایزه نوبل در .اند خود داراي شهرت جهانی

ترین دانشوران رفتارگراي جهان امروز  هاي برجسته در ریاضیات و فلیفه و بلند پایه شناسی، چهره زیست

تقادي آراء این دو تلقّی نمودند و در بحث بجد شرکت و بندرت مستمعان با نظر ان.را فراهم آورده بود

 .اظهار نظر قطعی کردند

توان چنین  بیانات او را می.گرایی را نقد کرد و هم فطریت را پیاژه در گفتار خود هم تجربه

 :خالصه کرد

فعالیت تکوینی صرفا از ضبط مشاهدات فارغ از ) علم(پنجاه سال تجربه به ما آموخته است که شناخت 

آنچه .هیچ ساختار شناختی فطري و مادرزادي نیز در آدمی وجود ندارد.شود حاصل نمی) عالم(شناسنده 

موروثی است کارکرد هوش است و هوش از راهسازمان دادن به ادراکات است که ساختارهاي شناختی 

گر است نه قایل به  بههاي روانشاسی تکوینی نه تجر شناسی منطبق برداده لذا معرفت.آفریند می

پس مسئله اصلی این است که بدانیم عملیاتی که منجر به تکوین ساختهاي شناختی .هاي فطري انگاره

با اینهمه نقد .گردند یابند و مآال از لحاظ منطقی قهري و ضروري می شوند چگونه و چرا جریان می می

ی هم صرفا مبتنی بر ادراکات اما هیچ شناخت.معناي نفی نقش تجربه نیست  گرایی به تجربه

شود و هر فعلی که تکرار شود یا از راه تطبیق بر اشیاي تازه تعمیم داده  شناخت از فعل ناشی می.نیست

لذا رابطه بنیادي که هر .آفریند که خود نوعی مفهوم علمی است شود، به صرف همین عمل انگاره می

) عالم(ر این صورت، نقش فعال شناسنده زیرا د-شناختی عبارت از همان است، تداعی محض نیست

به عکس، ).عالم(هاي شناسند  در انگاره استیاش» همگون سازي« ایبلکه هضم -گرفته شده است دهیند

ها صورت  همگون ساخته شدند، به ضرورت عمل تطبیق با خواص آن ای» هضم«ها  وقتی اشیا در انگاره

شود  به هر حال آنچه تطبیق می یول.گردد جربه، حاصل میگیرد و این عمل از داده برونی، یعنی از ت می

روندهاي .اي است همگون ساز؛ لذا همگون سازي همچنان سوق دهنده عمل نشاخت است انگاره

اند؛  کنند بیانگر رشد شناخت نیستند بلکه تابع قوانین شناخت ها یاد می فراگیري که رفتارگرایان از آن
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کند و عمل آن موقوف است بر وجود  طح معینی از توانایی عمل میانگیزه به ما هو تنها در س رایز

 .اي پیشین؛ و همین انگاره است که منشأ واقعی پاسخ است انگاره

در واقعیات مربوط به : گوید می 31پیاژه در نقد فطریت یا به اصطالح خود او شکل بندي پیشین 

ه گواه بر تکوین مستمرّند و این تکوین شود ک روانشناسی تکوینی پیش از هر چیز مراحلی دیده می

ها براي تکوین بعدي خود  پیاپی را که هر یک از آن يها نیاین تکو.متمرّ تا دوازده سالگی ادامه دارد

پیشن شمرد،  يها ياي از شکل بند توان فعلیت یافتن تدریجی و پیش رونده مجموعه ضرور است، می

پس مسئله این است که از میان .گیرد ه از طریق آن انجام میریزي ژنتیکی تکوین نطف شبیه آنچه برنامه

اي از  پیاپی با ظهور گام به گام را؛ با فعلیت یافتن پیاپی مجموعه يها نیتکو: دو فرض یکی را برگزینیم

اما مجموعه همه امکانات مفهومی است متناقض زبرا مجموعه خود یکی از امکانات .امکانات فطري را

بندي شده  گیرد، از پیش شکل ت که طفل طی چند سال مفاهیم بنیادي آن را فرا میاگر ریاضیا.است

 .بوده باشد بایست بالقوه در ذهن او موجود می بود، مجموعه همه امکانات آن می

لذا، نظریه .تواندباشد و نه در عالم ها، نه در معلوم می ریاضی، با همه پیکرانی آن-منشأ ساختهاي منطقی

فتنی است و وظیفه سنگین این نظریه آن است که هم ساز و کار تکوین مفاهیم تازه را تکوینی پذیر

 .کنند را که این مفاهیم در جریان وجوب منطقی کسب می ییها یژگیبیان کند و هم و

  :کند دو دلیل اساسی به مخالفت با استنباط او ارائه می اژهیپ: گوید چومسکی در پاسخ می

 ها ساختهاي فطري مفروض چومسکی پدید آمده باشد خاص نوع انسانی که بر اثر آن ییها جهش )1

  .از نظر زیستی توضیح ناپذیر است

با فرض ساختهاي فطري بتوان توضیح داد با نتیجه ضروري تکوین ساختهاي شناختی بر ) آنچه( )2

 .تپایه ادراك و عمل نیز بیان شدنی است و لذا نیازي به فرض ساختهاي فطري نیس

گمان رشد تکامل هوش از نظر زیستی  بی.کننده نیست به نظر چومسکی، هیچیک از این دو دلیل قانع

ما پس از آنکه رشد .بیان نشده است؛ اما رشد تکاملی اعضاي بدن نیز از نظر زیستی روشن نیست

 یلتوانیم توضیح دهیم که این تکامل چگونه ممکن است رخ داده باشد؛ و تکاملی صورت گرفت می

اي بیاوریم که راستاي رشد فعلیت یافته را بپذیرد و دیگر راستاهاي رشد را که با  توانیم نظریه نمی

البتّه علم متقابل اندامواره و .مبادي مربوط به تکامل اندامواره سازگاري کمتري هم ندارند، رد کند

ت الزم است و این عمل هاس محیط براي به جریان انداختن فرایندهایی که توراث تعیین کننده آن

شود که عمل متقابل تعیین  پرورده تأثیر دارد؛ ولی این معنی دلیل آن نمی يها متقابل در خصلت اندام

درباره رشد تکاملی چندان معلوماتی در دست نیست، ولی هر .ها باشد کننده سرشت بنیادي این ساخت

 .گیري از جهل نیز عبث است گونه نتیجه

بیند  گیرد اساسی نمی اي که پیاژه از آن می براي نتیجه یداند؛ ول تر می یاژه را مهمچومسکی دلیل دوم پ
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و متقد است که هیچ پیشنهاد مهمی درباره ساختهاي شناختی بر پایه ادراك و عمل وجود ندارد که ما 

اي  نهطرفه اینکه ساختهاي شناخت عقالنی پرورده به گو.هاي زبانی امیدوار سازد را به توضیح پدیده

دانشمند بیطرف باید در مطالعه ساختهاي . اي دیگر شوند و ساختهاي جسمانی به گونه بررسی می

ماند  يها شناختی، از جمله زبان انسانی، کمابیش همان برخوردي را داشته باشد که در بررسی اندام

باید در پی تعیین ویژگی ساخت شناخت عقالنی در فرد، خواص کلی آن در  یعنیچشم و قلب دارد؛ 

همه افراد سالم نوع، جایگاه آن در دستگاه و نظام مربوط، جریان رشد آن در فرد، اساس و پایه این رشد 

انتظار اینکه ساختهاي شناختی بر پایه .که از نظر ژنتیکی تعیین شده و سرانجام، عوامل رشد باشد

عقالنی چون زبان باشد به نظر چوسکی در حکم  يها و عمل تعیین کننده خصلت یکی از اندامادراك 

آن است که قایل شویم خواص بنیادي چشم با قشر بصري مغز یا قلب بر اساس ادراك و عمل بسط و 

 .یابند پرورش می

، طبعا موجه اگر بخواهیم رشد شناختی فردي را در محیطی طبیعی مطالعه کنیم: گوید چومسکی می

هاي شناختی بدانیم، هر چند مرزهاي واقعی و دقیق و مناسبات آن  خواهد بود که زبان را یکی از حوزه

خواهیم کرد که شخص از حالت   در این مطالعه مشاهده.هاي شناختی باید تعیین گرد با دیگر حوزه

گذرد تا به  می...،  و از حاالت پیاپیکند  نامیم آغاز می آغازي که به توارث تعیین شده است، و ما آن رامی

 یمثال با افزایش مواد قاموس-اي است از آن پس تغییر او حاشیه. برسد steady stateحالت ماندگار 

با تعمق در این حالت .دهد نیل به این حالت ماندگار در سنّ نسبتا ثابتی دست می.تازه) واژگانی(

ه دستور زبان از درون دراین حالت باز نمود یافته اي ساخت و قایل شد ک توان فرضیه ماندگارمی

توان انجام داد و از این راه چگونگی جریان رشد زبان را  همین کار را در مورد حاالت بینابینی می.است

بنامیم،  e اي را که شخص در نیل به حالت ماندگاراز سر گذرانده اگر مجموعه تجربه.تر ساخت روشن

این کارکرد را .به دست دهد را روي e کارکردي ساخته شود که تصویر فرضیه ما باید با توجه به

 )نظریه (h,lتوانیم نظریه فراگیري افراد انسانی در حوزه زبان بخوانیم و به زبان ریاضی آن را با رمز  می

t-theoryزبان ، l-languageانسانی ،-humanh نشان دهیم. 

گیرد که  واعد پیچیده دستوري مقید به بافت، نتیجه میآنگاه چومسکی، با شاهد آوردن موارد کاربرد ق

، )مبتنی بر ادراك و عمل) 22حرکتی -توان تصور کرد که اصل دستور زبان از ساختی حسی نمی

نماید  به خالف، چنین می. آنچنانکه پیاژه قایل است، یا چیزي شبیه آن فرا گرفته یا مشتق شده باشد

، یعنی )تعبیر هیوم(ناختی سر و کار داریم که از دست اول طبیعت، که در همه حاالت رشد زبانی با ش

 .از شناخت فطري مشتق شده است

بینیم، بیشتر بدان گرایش داریم که  ما چون کارکرد افراد را در محیط اجتماعی می: گوید چومسکی می

 ها یفل بمانیم همسانها غا را ندیده بگیریم یا از آن ها یها را ببینیم و همسان فرقهاي افرد و فرهنگ

شوند، همچنانکه خصوصیات هویداي طبیعی را  گردند یا مسلّم فرض می طبیعی یا ضروري تلقّی می

گیریملیکن دانشمندي که در صدد است سرشت و منشأ استعدادهاي شناختی انسان را  مسلّم می
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در عمل متقابل با دیگران  دریابد، به خالف، باید درست به همان خواص ثابتی ذیعالقه باشد که چه بسا

 .ها غفلت کند از آن یبه راحت

اشاره چومسکی به همان مبادي عام است که به نظر وي خصوصیات مشترك عام همه زبانهاست و ما 

به نظر چومسکی، براي فراگیري هر زبانی یک شرط قبلی ضرورت دارد و .ها گفتگو کردیم از آن تر شیپ

اد فراگیري زبان انسانی به طور کلّی و صرف نظر از هر زبانی است؛ و یعنی استعد آن دارا بودن وضع

 .شود ها، یعنی مطالعه مبادي عام، روشن می عام زبان يها یماهیت این شرط قبلی از مطالعه همسان

دار  مایه  چندان: دهیم باید دو شرط تجربی را جوابگو باشد ساختی که به استعداد فطري زبان نسبت می

 را توضیح دهد؛ آن اندازه مایه باشد که بتواند حصول توانایی زبانی در زبانو خاص ها خاص  دار و خاص

نظریه دستور زبان جهانی باید در میان این مرزهاي تجربی قرار .نباشد که حاالت مسلّم را طرد کند

 .گیرد

ان کنیم باید بگوییم که پیاژه اگر بخواهیم اختالف نظر بنیادي پیاژه و چومسکی را با تعبیراتی کلّیتر بی

فردي براي تحقّق  يها پیاژه به مجموع خصلت.تکیه دارد 34و چومسکی بر ژنوتیپ  33بر فنوتیپ 

نماید؛ و  هاست توجه می که موعقیتهاي خاص و محیط تعیین کننده آن ییها ژنوتیپ، یعنی به خصلت

پیاژه و چومسکی هر دو به .هاي ارث برده از والدین باز بسته است 35چومسکی به میراث فرد که به ژن 

ها  اندو فقط بر سر ارزیابی این ریشه اي ثابت، قایل هاي ضرورت منطقی یا عملی، یعنی هسته وجود ریشه

گیرند که  گرایان قرار می بدین سان، پیاژه و چومسکی، متّفقا در مقابل تجربه. گیرند یگر فاصله میاز یکد

کنند و براي توضیح شناخت به فرض وجود هسته  وجود هسته ثابت را، ماهیت آن هر چه باشد، نفی می

 .بینند ثابت نیازي نمی

، زبان توضیح 36هاي صوري  ق جهانیبه نظر چومسکی سامتهاي فطري خاص نوع انسانی، که از طری

 .سازد ها را روشن می ها و فهم جمله دادنی است، خصلت دیمی و یکنواخت و پیچیده قواعد تولید جمله

آشتی میان دو قول .شناسی معاصر وفق داد توان با تحدیدهاي سخت زیست می ينظر پیاژه را به دشوار

، استاد کرسی ارتباطات سلولی در کولژدو فرانس و 37یر شانژو  که ژان پی) نظر پیاژه و نظر چومسکی(

مدیر آزمایشگاه نوروبیولوژي، انستیتو پاستور پاریس، پیشنهاد کرده و پیاژه آن را به گرمی پذیرا شده به 

در حقیقت، استنباط شانژو از لفاف .شود که ارزش یادآوري دارد اي مربوط می موضع یکسره جداگانه

بر حسب نظریه تکوین تدریجی، به .کند برابري می یپیاژه به خوب 38تدریجی تکوینی با مفهوم تکوین 

 يها در دوران جنینی موجودي کامل از پیش وجود ندارد و اندام 39بندي پیشین  خالف فرضیه شکل

گیرد  لیکه خود لفاف تکوینی در چارچوب توارث جاي می.آید نوبر اثر پدید آمدن فرقهاي پیاپی پدید می

سخن از سازش میان .یابد جهش و انتخاب تطور می 40ابعت تمام از قوانین نظریه نوداروینی و با مت

شود، از یک سو، و  هاي نوروزي که بالفاف توارثی خاص هر نوع محدود می پذیري رو به رشد شبکه انگاره

کند،  نهاد میاگر تفسیر مفهوم فنوتیپ، آنچنانکه پیاژه پیش.ویژگی مرحله نهایی، از سوي دیگر، است
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باشد، هر قدر هم که ساز و کار این باز خوراند ظریف باشد و هر چند به  1P4متضمن نوعی باز خوراند 

عمل کند، هیچ نوع سازشی ) نطفه پنهانی( پیو ژنوت)آشکار(تحقّق برونی و ( منزله واسط میان فنوتیپ

اند همان نفی  ر سر آن همداستان بودهآنه پیاژه و چومسکی ب.بین آراء پیاژه و چومسکی تصورپذیر نیست

 .گرا در شناخت و نفی رفتار گرایی است هاي تجربه نظریه

هاي مختلف علمی در دو اصل توافق  نکته بسیار مهم اینکه در اجتماع روآیومون، نمایندگان رشته

وجود  بندي شناختی در شناسنده چیز شناختنی نیست مگر آنکه از پیش نوعی سازمان چیه) 1:داشتند

چیز شناختنی نیست مگر آنکه شناسنده از این یا آن راه در جهان پیرامون خود  چیه) 2.داشته باشد

 .عمل و تأثیر کند

پذیر این  اما در مورد وجوه، مبادي، درجات جهانشمولی، خصوصیات تشکّل بخش و خواص توصیف

 .زد ر دور میبندي شناختی آراء گوناگون بیان شد و مناظره بر همین مدا سازمان

چومسکی آراء خود درباره فطري بودن استعداد فراگیري زبان و مناسبت فکر و زبان را طی سه 

 ها یاین سخنران.در دانشگاه کلیفرنیا و در بارکلی ایراد کرد بیان داشت 1967سخنرانی که در ماه ژانویه 

سه گانه آن را با عناوین گذشته، حال، آینده تشکیل  يها درکتابی به نام زبان و فکر فراهم آمده و فصل

 .داده است

، آنچنانکه خود چومسکی اظهار داشته، جلب توجه به این مسئله است که ها یمقصود از این سخنران

آیا زبان فرایندهاي فکري انسان را .توند بکند مطالعه زبان به فهم سرشت و گوهر انسانی چه خدمتی می

شود که  با این فرایند و با خصلت فکر یکی است، بدین سان، مالحظه میسازد یا  منعکس می

گوشند به یک مسئله  اند و هر دو می اندازهاي چومسکی و ویگوتسکی به یکدیگر بسیار نزدیک چشم

پاسخ گویند، نهایت اینکه ویگوتسکی براي به دست دادن پاسخی علمی از مطالعات روانشناسی یاري 

 .مطالعات زبانی گیرد و چومسکی از می

هاي زبانی از قرن  مسلّط فکري در زمینه نظریه يها انیمذکور، تاریخ جر يها یچومسکی، در سخنران

 :گوید کند و می هفدهم به عبد را مرور می

اي ازان توجه فراوانی شده  هاي اخیر به روانشناسی شناخت و به زبانشناسی به منزله شاخه در دهه

، که سپس در رفتار کالمی او انتشار یافت، چنین پنداشته 42اسکینر  يها یراندر زمان ایراد سخن.است

در آن زمان، دالیل .توان در چارچوب رفتارگرایی جاي داد شد که سراسر حوزه کاربرد زبان را می می

، راسل و زبانشناسان و روانشناسان تحصلی 43چندانی در دست نبود که شک و تردید در آراء بلومفیلد 

وي .مسکوت ماند 44از جمله، نقد درخشان کارل لشلی .شنیده نشد آواي مخالتفها نیز.اجازه دهد را

اي سنخی از ساز و کارهیا انتراعی وجود دارد  گفت که در پس استفاده از زبانو هر رفتار سازمان یافته می

رد، که در آن موقع نقد او حتّی در دانشگاه خود او، هاروا.پذیر نیست که برحسب تداعی معانی تحلیل
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شد که با فنون و راه و  چنین پنداشته می.زبانشناسی بود، پژواکی نیافت-مرکز تحقیقات روانشناسی

داد که  نوید می 45نظریه ریاضی ارتباط .هاي فکر انسانی را شناخت اي بتوان سرچشمه رایانه يها روش

امروز از آن رؤیاهاي باطل .اضی گنجاندرفتار انسانی را بتوان بر پایه حساب احتماالت در چارچوب ری

هاي اساسی و مهم، برخورد رفتارگرایانه  معلوم شده است که در حوزه.چندان نشانی بر جاي نمانده است

بندي  کفایت بلکه فریبکار است و توانایی زبانی از نظر کیفی با هر آنچه برحسب روش، طبقه نه تنها بی

هاي  یا مفاهیم پروده شده در نظریه ریاضی ارتباط یا نظریه پاسخ-ساختاري و مفاهیم روانی انگیزه

 .دراینجا مسئله کیفیت پیچیدگی در میان است نه میزان و اندازه آن.شود فرق دارد اي توصیف می رایانه

که در زمینه دریافت و فهم توانایی زبانی حاصل شده است،  ییها شرفتیآنگاه چومسکی، با یادآوري پ

گرایان  شود، سنّتی که تجربه که از فرضیات و تلقیات خالّق آشکارا رایحه سنّتی شنیده میکند  اذعان می

: گوید وي می.اي نداشتند آن را نادیده گرفته و خوار شمرده بودند و به سهمو خدمت آن توجه شایسته

-نیم، قرن هفدهمک به تاریخ غور و مطالعه در ماهیت فکر و باألخص در ماهیت زبان انسانی رو می یوقت

ها  هاي علم جدید به استواري برقرار شد و مسائلی که امرز هم درباره آن قرن نبوغ، قرنی که در آن پایه

دکارت، .کند طبعا جلب توجه می-بندي گردید دچار ابهام و آشفته اندیشی هستیم بروشنی تمام فرمول

کر نه تنها با میزان و اندازه پیچیدگی بلکه هم از آغاز تأمالت خود، به این نتیجه رسید که در مطالعه ف

فکر و اراده، دو خاصیت بنیادي روح انسانی، متضمن استعدادها و در .با نوعی تازه از پیچیدگی درگیریم

ها را تحقّق  توانند آن خودکار نیز نمی يها ترین دستگاه برگیرنده مبادي واصولی هستند که حتی پیچیده

حاصل آراء فیلسوفان دکارتی، که مالحظات دکارت را درباره زبان بسط و پرورش دادند، این .بخشند

تواند کاربرد عادي انسانی و خواص بنیادي فکر را  است که نظریه اجسام، هر چه هم پرورده شود، نمی

جسم را مفروض گرفت که خاصیت آن فکر باشد و این جوهر با  از این رو، باید جوهري غیر از.بیان کند

 .جسم، که خواص بنیادي آن بعد و حرکت است، فراهم و دست در گردن باشند

جاذبه در نظریه نیوتن کمتر از فکر در نظریه دکارت اسرارآمیز نیست، و اگر جاذبه به خاطر گره 

 46. نشود  ه اصل و مبدئی روشنگر پذیرفتهآن پذیرفه شده است، چرا فکر به مثاب يها ییگشا

توانیم همان جنبه خالّق کاربرد زبان، بدانیم، یعنی استعداد ویژه آدمی براي باین  این اصل نو را می

هاي تازه در چارچوب یک زبان نهادي که محصولی است فرهنگی تابع قوانین و اصولی بعضا  اندیشه

 .ی فکرخاص همان زبان و بعضا بازتاب خواص کلّ

کند که تحقیقی درباره  ، پزشک اسپانیایی در پایان قرن شانزدهم، یاد می47چومسکی از خوآن هوآرته 

در : توان تمیز داد ماهیت فکر انسانی منتشر ساخت و در آن بیان کرد که در انسان دو قدرت زاینده می

وي براي هوش درجات .ی استیکی با جانواران و گیاهان اشتراك دارد؛ و دیگري داراي جوهري روحان

) 2.گیرد و در سایر جانوران نیز هست هوش فرمانبردار که تنها از حواس مایه می) 1:گانه قایل شد سه

هاي تجربی پرورده  هایی مستقل از داده تواند مبانی و اصولی بسازد که بر پایه هوش عادي انسانی که می
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هاي تازه  این هوش قارد است اندیشه.ها قرار دهد آن تواند شناخت خود را بر پایه اند و آدمی می شده

اي فراتر  که از هر آموزش و کارآموزي و تجربه ییها ها بیابد، راه اي براي بیان آن تازه يها پدید آورد و راه

شود که هیچگاه نه شنیده  انگیزي زاده می مشق و تمرین، سخنان حیرت که از آن، بی یهوش) 3.روند

و نه حیت اندیشیده؛ و این همان خالّقیت واقعی است که به قول او متضمن و  شده است نه نوشته

گرا که  با ظهور رمانتیسم، به این سنخ هوش توجه شد، ولی نظریه عقل.اي از جنون است مستلزم آمیزه

ها هوش انسانی است که آزاد و خالّق است، متروك نماند ونقش مهمی در روانشناسی و  بر حسب آن

 .سفه اجتماعی ظهور رمانتیسم ایفا کردحتی فل

با این هوش، آموزش .به قول خوآن هوآرته، آنکه تنها هوش فرمانبردار دارد در حکم خصی و نابارور است

زبان خاصیتی است ویژه .مبانی و اصولی که رشد شناخت را میسر سازد وجود ندارد رایمحال است؛ ز

فتار تطبیقی چه بسا از حد ابلهان و کند مغزان فراتر رود، میمون در حلّ مشکالت و هر گونه ر.انسان

هیچ احساس دشواري و غرابتی  از زبان مادري که عاجال و بی ییها جمله.ولی از فراگیري زبان عاجز است

تعداد الگوهایی که در کاربرد عادي زبان از .پذیر است فهمین تنها با ارقام نجومی شمارش ها را می آن

به همین معنی است که کاربرد زبان مقرون .هاي عمر ما بیشتر است شود از تعداد ثانیه می ها استفاده آن

شمار و با درجات گوناگون  هاي بی متمایز جانوران در برابر انگیزه يها رفتارها و واکنش.به نوآوري است

ها نوآورانه و با لیکن استفاده عادي انسان از زبان نه تن.نهایت است و لذا همواره تازگی دارد نیز بی

هاي گوناگون، خواه درونی  انگیزه اي بالقوه بیکران است؛ بلکه، عالوه بر آن، از هر گونه هدایت با گستره

تواند  زبان در پرتو همین خاصیت است که می .بینی نشدنی است خواه بیرونی، فارغ و از این رو پیش

لم و عادي انسانی این توانایی استفاده از زبان را ابزار فکر و وسیله بیان مقاصد فردي باشد و هر فرد سا

 .دارد

اما آن خاصیتی از زبان که زنده و خالّق است همان انسجام و کفایت و کارآمدي آن است در برابر 

توان میان کاربرد سالم و عادي زبانو  موقعیتهاي گوناگون و با توجه به همین خاصیت است که می

 .اي نامیزان فرق نهاد هاي رایانه ا برون دادهپریشانگوییهاي دیوانگان ی

سازد تا  شرافتمندانه یابد اذعان کرد که ما امروز از فهم آنچه آدمی را توانا می: گوید چومسکی می

مبتکرانه و فارغ از هدایت انگیزه و همچنین از روي کفایت و انسجام سخن بگوید به همان اندازه که 

دهند  دارد که علوم تجربی راه پژوهش در این مسائل را به ما نشان نمیوي عقیده .دکارت دور بود دوریم

 .فلسفه معاصر خواست از راه دیگري به آن بپردازد، ولی ناکام ماند.ها پرداخت و باید از راهی دیگر به آن

فلسفه زبان در قرن هفدهم با فرایندهاي تکاملی دیگري در آمیخت و به نخستین نظرگاه کلّی ساخت 

در مباحث جدید زبانی، این دستور زبان یا مسخ و یا .منجر شد که دستور زبان فلسفی نام گرفت زبانی

مثال بلومفیلد و بسیاري دیگر دستور زبان فلسفی را دستور زبان تجویزي و مبتنی بر .فراموش شده است

بان نوشتار خلط کنند که توجهی به آواهاي زبان ندارد و زبان گفتار را را ز سرمشق التینی توصیف می
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چومسکی معتقد است که براي ارزیابی درست آنچه با دستور زبان فلسفی فعلیت یافته باید .کرده است

توان تهمت الگوبرداري از التینی را بر  چگونه می.اي را به کنار راند این ابرهاي اتّهامات باطل و افسانه

در این  48رو زبان و منطق پور روآیال دستور زبان فلسفی نهاد، در حالی که آثار اصیلی چون دست

زمینه خود جزئی از جنبشی هستند که براي نشاندن زبان فرانسه به جاي زبان التینی پدید آمده 

آنان که دستور زبان فلسفی را ساختند و پرداختند ازمصالح زبانی در دسترس خود بهره گرفتند و .بود

چه بیشتر، متجاوز از یک قرن، مدار بحث بود، حتی  برخی از مطالب این دستور زبان، که به دقّت هر

 .نظیري در زبان التینی ندارد

در مسئله تدوین دستور زبان تعقّلی، یعنی دستور زبانی کهبه توصیف بس نکرده به توضیح عقالنی 

چون هدف این توضیح عقالنی .هاي زبانی بپردازد، طی صد و پنجاه سال اختالف بوده است پدیده

در دستور زبان فلسفی، مسئله اصلی . ، تهمت تجویزي بودن بر دستور زبان فلسفی نهادندشناخته نشد

مندان به  عالقه.توضیح کاربردهاي زبانی بود بر پایه فرضیاتی مربوط به سرشت زبان و سرشت فکر انسانی

و  تر قیوند عمها را دلیل ر ها بودند که بتوان آن انباشتن داده دستور زبان فلسفی فقط در حدي در بند

روش .لذا در این مقام، تقابل توصیف و توضیح در میان است نه تقابل توصیف و تجویز.کلّیتر گرفت

تر  ها بلکه به منزله گواهی بر مبانی و اصولی پنهانی سازمانی ژرف ها نه به خاطر خود آن علمی به داده

گوید مطالب  کند و می هار تأسف میچومسکی از مهجور ماندن دستور زبان پور روآیال اظ. عالقه دارد

 .انگیز و روشنگر است شوق تیاندکی که از آن به گوش رسیده به غا

دستور زبان پور روآیال، هر چند ظاهرا نخستین دستور زبانی است که در تحلیل و تجزیه پیگیرانه بر 

جز با آوا، یعنی جنبه برحسب این دستور، روساخت .پذیرد روساخت تکیه دارد، بیکفایتی از تحلیل را می

لیکن وقتی نشانه با روساخت مخابره شد، تحلیل ذهنی آن در آنچه .جسمانی زبان، مطابقت ندارد

با نتایجی منطقی که ار گنظریه .با روساخت پیوند دارد-گشتارها-توان ژرف ساخت با عملیاتی ذهنی می

اید دستگاهی از قواعد شمرد که ژرف رسیم، دستور زبان را ب ها می گیریم به آن پور روآیال را پی می

را مشخّص ) قواعد باز نمود ژرف ساخت در روساخت( يها و مناسبات گشتار ها و روساخت ساخت

لذا، دستور .کند نهایت وسیله استفاده محدود می ، متکلّم از بی49به تعبیر ویلهلم فن هومبولت .سازد می

نهایت ژرف ساخت و روساخت همبسته را به  که بی زبان او باید حاوي دستگاه محدودي از قواعد باشد

این دستور همچنین باید شامل قواعدي باشد که این ساختهاي تجریدي را به .طریقی خاص تولید کند

 .نمودهاي انضمامی آوایی و معنایی مربوط سازد - باز

مثال نظریه .پذیرفتند اصحاب دستور زبان فلسفی دین خود را نسبت به اسالف می: گوید چومسکی می

لیکن سانکتیوس ظاهرا این .در دستور زبان فلسفی تأثیر زیادي داشت 50حذف از عالّمه سانکتیوس 

مفهوم را تنها براي توضیح و تفسیر متون به کار برده و حال آنکه نظریه پور روآیال و بسط و پرورش 

 .دهد بعدي آن تعبیر نسبتا متفاوتی از حذف به دست می
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برحسب این .اي روانشناختی است نه تعبیر و تفسیر متون زبان فلسفی پروردن نظریه هدف آشکار دستور

رسانی در ذهن حاضر است و عملیات گشتاري که پیوند میان  نظریه، ژرف هر روساختی به هنگام پیام

ژرف ساخت و روساخت است، در واقع عملیاتی ذهنی است که هنگام تولید یا فهم جمله انجام 

برحسب این تعبیر، دستگاه ثابتی از مبانی و اصول خالّق باید از پیش در ذهن موجود باشد تا .گیرد می

به عبارت دیگر، ذهن باید از پیش مجهز به دستور .ها را مشخّص و جفت سازد ها و روساخت ژرف ساخت

توان  می.ا ریخته شوده باشد که مواد زبانی در آن ییها توانایی زبانی و قالب زبان باشد، یعنی در ذهن باید

ها و ژرف ساختهاي پور روآیال تالشی است براي توضیح خواص شعور سالم  گفت که نظریه روساخت

 .انسانی در حوزه رواشناسی

زبانشناسی  .اما مناسبات این نظریه با زبانشناسی ساختاري و توصیفی جدید نسبتا روشن است

ها و واحدهایی که با  خواص صوري ظاهر در نشانه و به گروهساختاري و توصیفی به تجزیه روساخت، به 

این محدودسازي کامال آگاهانه . کند ها را به دست آورد اکتفا می توان آن بندي می فنون تقطی و طبقه

، بنیادگذار زبانشناسی 51به نظر چومسکی، سوسور .صورت گرفته و حتّی پیشرفتی تلقّی شده است

با اعمال این .داند درست تحلیل زبانی می يها بندي را یگانه روش بقهساختاري جدید، تقطیع و ط

ها ظاهر  آید که واحدهاي محورهیا همنشینی و جانشینی در آن هایی به دست می ها انگاره روش

  .شوند می

گردد و زبانشناسی چون این تحلیل  سوسور بر آن بود که ساخت کلّ زبان با این تحلیل لزوما نمودار می

گمان در چنین تحلیلی، براي ژرف ساخت، در  بی.پایان ببرد وظیفه خود را تماما ادا کرده استرا به 

مثال با این تحلیل، در پس جمله خداي نادیدنی .ماند معناي دستور زبان فلسفی آن، محلّی باقی نمی

تمیز داده . خدا جهان را آفرید. جهان دیدنی است. سه جمله خدا نادیدنی است. جهان دیدنی را آفرید

اند با محورهاي جانشینی و  همچنین عملیات گشتاري که پیوند میان ژرف ساخت و روساخت.شود نمی

ها را به هیچ روي به حوزه زبان متعلّق  یعنی سوسور راه و روش تشکیل جمله.شوند همنشینی بیان نمی

 52. داند نمی

اسبات فکر و زبان، قضاوت قطعی شناسی و من در مرحله کنونی پیشرفت تحقیقات در زمینه معرفت

ها  اي از جهات نظري را که بر سر آن توان پاره تنها می.درباره نظریات و فرضیا گوناگون بس دشوار است

 .هاي قطعا مردود را نشان داد گفت اتّفاق نظر حاصل است و برخی از نظریه

بارت ازان است تداعی محض نسبت بنیادي که هر شناختی ع.هیچ شناختی مبتنی بر اردارکات نیست-

هیچ چیز شناختی .هاي متعلّق به شناسنده است در انگاره اءیاش) همگون سازي(نیست بلکه نوعی هضم 

بندي شناختی در شناسنده به وجود آمده باشد و مگر آنکه  نیست مگر انکه از پیش نوعی سازمان

شود و متوجه حلّ  از فعل ناشی می شناخت.شناسنده از این یا آن راه در جهان پیرامون خود عمل کند

شناخت صرفا از ضبط مشاهدات فارغ از فعالیت .گردد اي ا زمسائل است که در برابر فرد طرح می مسئله
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کنند بیانگر رشد  ها یاد می روندهاي فراگیري که رفتارگرایان از آن.شود نمی  تکونین شناسنده حاصل

گرا در زمینه شناخت فاقد  هاي تجربه سان، نظریه بدین.دان شناخت نیستند بلکه تابع قوانین شناخت

 .لیکن این به معناي بی اعتباري خود تجربه نیست.اعتبار است

خصوصیات ویژه نوعی ناشی از خود فرایندهاي تکاملی است، .زبان ویژگی نوعی انسان است

ز موهبت ویژه برخورداري انسان ا.لذا خصوصیت زبانی در نوع انسان نباید مایه حیرت شود

اساس .بندي مغزي و نهتنها درجه باالیی از هوش زبانی همراه است با سنخ خاصی از سازمان

 .پذیر است انتقال یتوانایی زبانی، بهمثابه خصوصیت ویژه انسانی، از راه توارث به خوب

در سرسر دوره نضج نیازمند شرایط محیطی -اگر هم به فرض فطري باشد-استعداد زبان

حتی فرض این شقّ منتفی نیست که آنچه فطري محیاست شناخت مبادي .است معینی

صوري زبانی نیست بلکه استعداد کلّیتري است که با فرض وجود شرایط محیطی درخور با این 

 .شرایط درگیر خواهد شد و توانایی زبانی را پدید خواهد آورد

روند پیچیده .اند در پیوند زنده فکر و زبان، هر چند منشأ تکوینی واحدي ندارند، با یکدیگر

سازد و  ابزار تولید محصول را ممکن می.کنش و واکنش زبان و فکر در برابر ما جریان ارد

این احساسا که بدون زبان تفکّر و استدالل .بخشد محصول به ابزار ظرافت بیشتر می

و فکر،  53ی پذیر است پنداري بیش نیست و این پندار از یکی شمردن صور منفرد ذهن امکان

مفهوم به حیات فردي و مستقل .هایی آوایی و زبان ناشی شده است یکی شمردن نشانه

 54. رسد مگر آنکه کالبد زبانی متمایزي یافته باشد نمی

 ها ادداشتی

نامه توضیحاتی مفید در  زاده به زبان فارسی برگردانده و همراه واژه این کتاب را حبیب اهللا قاسم (1)

منتشر ساخته » نشر آفتاب«پیرامون تعدادي از مفاهیم و اصطالحات، با عنوان اندیشه و زبان، به نفقه 

سهل الهضم نقل کند و در ها را به زبانی ساده و  مترجم مطالب اثر را فهمیده و کوشیده است تا آن.است

راقم این سطور در بیان آراء ویگوتسکی از همین ترجمه استفاده . این راه تا حد زیادي موفّق بوده است

 .کرده است

gestalt(2) هاجزا و  ، نظری پدیده روانی یا موجود زنده از جمع سده خواص اي که بر حسب آن، خواص

وع مناسبتات این اجزا و عناصر، یعنی از ساختار، به حاصل شود، بلکه از مجم عناصر آن نتیجه نمی

 .آید می

stern(wilhelm) (3) مبتکر و بنیانگذار فلسفه 1871-1938 ی، فیلسوف و روانشناسی آلمان ،
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وي از جهت مطالعاتی که در روانشناسی کودك و رشد و پرورش قواي عقالنی کرده مشهود .گرا شخصیت

 .هاي اوست نوآورده از i.q مفهوم ضریب هوش.است

 

plaget(jean) (4)ص روانشناسی کودك)1896نوشاتل ( یسی، روانشناس سوئوي کوشید تا .، متخص

بندي هوش را ارائه کند و به این معنی قایل شد که رشد عقالنی مستمرا  جریان تکوین یا مراحل شکل

از  جیژه، فکر کودك به تدربه نظر پیا.نماید می ریس» اجتماعی شدن تدریحی اندیشه فردي«در جهت 

مکالمه تا ( ي، دوره شهود)تا چهار سالگی( ي، دوره خودمدار)تا تقریبا دو سالگی( یحرکت-دوره حسی

میان یازده و (گذرد و سرانجام  یم) تا یازده سالگی( اءیو دوره عملیات پیچیده روي اش) هفت سالگی

) عملیات منطقی و صوري( یي عالی عقالنبه مرحله تعادل نهایی، یعنی رفتارها) چهارده سالگی

و ) مطالعه شرایط صوري شناخت و حقیقت(روانشناسی تکویینی پیاژه به تحقیقات او در منطق .رسد یم

 .شناسی وابسته است شناسی و معرفت همچنین به نشانه

 ;از آثار عمده او 

 ؛ lelangageet la pensee chez l''enfant(1923) زبان و فکر در نزد کودکان

 ؛ le jugement et le raisonnement chez l''en fant(1935) و استدالل در کودکان يدارو

 ؛ la representation du monde chez l''enfant(1926) جهان در نزد کودکان ریتصو

 ؛ la naissance de l''intelligence(1947) ظهور هوش

 ؛ introduction a l''epistemologie genetique(1950) شناسی تکوینی مدخل بر معرفت

 essai sur les transformation des operations عملیات منطقی يها یدر دگرگونگ قیتحق

logiques(1953) توان نام برد را می. 

expressive tendency(5) 

social tendency(6) 

directed tendency(7) 
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 :نگاه کنید به

(8).r.brown:«'how shall a thing be called?(1958)in language edited by 
r.c.oldfreld and j.c.marshall,penguin education,london 1968. 

.complex thinking(9)انبوهه اندیشی 

unorganized congeries(10) گروهه اندیشی   

.conceptual think king(11)مفهوم اندیشی 

pseudo-concept(12) نیم مفهوم   

.endophasy (13) 

egocentrism(14) 

autism(15) 

universals(16) 

اي واحدهاي واجی، نحوي و معنایی  ، معتقد است که پارهjacobson چومسکی، مانند یاکوبسن (17)

ها وجود دارند، بلکه به این معنی از اصطالح  اند، نه به این معنی که لزوما در همه زبان هستند که عام

 ها در هر زبان خاصی، تعریف کرد و چون در  توان، صرف نظر از آمدن آن میکه واحدها را ) جهانی(عام

در مثل، .توانند مشخّص شوند زبانهاي خاصی بیایند بر پایه تعریف خود در چارچوب نظریه کلّی می

در دستگاه واجی قایل ) غنّه...مانند واکداري(مجموعه ثابتی حداکثر بالغ بر بیست مشخّصه تمایز دهنده 

هایی معنایی چون نر یا  هایی دستوري چون اسم یا فعل یا زمان گذشته و سازه همچنین مقوله.اند شده

توان ساختمان نحوي و معنایی  ها می هاي ثابتی از اجزاء تعلّق دارند که به موجب آن ذات به مجموعه

نظریه کلّی، ها را توصیف کرد؛ هر چند در هیچ زبان خاصی لزوما همه آن اجزایی که در  همه زبان

اند که چومسکی در  این اجزاي واجی، نحوي و معنایی همان.گر نخواهد شد اند جلوه جهانی شمرده شده

 .نامد هاي مادي می نظریه زبانی خود جهانی

 یعنیخواند؛  هاي صوري می اندیشه چومسکی تأکید اوست بر آنچه جهانی تر لیتر و جنبه اص ویژگی مهم

در .اند ها در دستور هر زبان خاص ین کننده صورت قواعد و طریقه عملکرد آنآن مبادي عام که تعی

دهد، بنابه ادعاي  ها و ساختهاي کالمی گوناگون را به یکدیگر اضافت می مثل، گشتارهایی که جمله

بندي این  ها به موجب سازمان اي از واژه اند به این معنی که بر رشته همه مقید به ساخت«چومسکی، 

، اثر جان الینز، ترجمه راقم این سطور با یچومسک: مستخرج از) «.شوند ها درون گروهها اعمال می واژه
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 .مختصر دستگاري زبانی

گیري چومسکی را، بنا به دعوي خود او، مالحظه فرایند یادگیري  جهی؛ نت130همان کتاب، ص  (18)

اند که در اطفال هنگام تولّد  کی از آنهمه شواهد مسلّم موجود حا.کند زبان مادري در کودکان تأیید می

توان فرض کرد که  پس می.تر از زبان دیگر یاد بگیرند این استعداد فطري وجود ندارد که زبانی را آسان

اما ...اند همه کودکان، صرف نظر از نژاد و تبارشان، با استعداد واحدي براي آموختن هر زبانی زاده شده

گاه پیش از آن به  هایی که هیچ که طفل را به تولید و فهم جملهآن مهارت خالّق در زبان مادري 

توانیم  گوید که تنها از این راه می یابد؟ چومسکی می سازد چگونه پرورش می گوشش نخورده توانا می

فرایند یادگیري زبان را دریابیم که فرض کنیم طفل هنگام تولّد با مبادي به اعلی درجه قید آفرین 

ها را در تحلیل سخنانی که در پیرامون  تواند آن آشنایی دارد و به فطرت می یبه نوع دستور زبان عام

توانند گوداري را پر کنند که میان  را درباره یادگیري زبان نمی هاي تجربه نظریه.شنود به کار برد خود می

او بر اینکه در شنود، از یک سو و توانایی  هایی که طفل در پیرامون خود می تعداد نسبتا اندك گفته

هاي مختصر و ناقص، براي خودش قواعد دستوري زبان را بسازد، از  مدت نسبتا کوتاهی، بر پایه این دده

معفت فطري کودك بر مبادي عام حاکم بر ساختمان زبان انسانی است که .سوي دیگر، موجود است

جزئی از آن چیزي هستند که این مبادي .کند گرایانه یادگیري زبان را جبران می نقص توضیح تجربه

ها را  توان آن یابند و می البته این مبادي به طریقی در ساختمان یا طرز علم مغز بازتاب می.نامیم عقل می

مستخرج از همان کتاب، (به معانی فطري دکارت و سنّت خردگرایی تا روزگار خود افالطون تشبیه کرد 

 .با مختصر دستگاري زبانی 131، 130ص 

 :اه کنید بهنگ

d.mc neill:«'the creation of language'«(1966)in language(op.cit)( 19) 

.noam chomsky:language and mind,harcourt,brace(20) 

world,inc.new york 1968. 

(و ترجمه فرانسه آن با عنوان  payot,parix)le langage et la pensee. 

(21) نگاه کنید به  :d.mcneill:op.cit 

.karl popper(22)؛ نگاه کنید به: 

noam chomsky:le langage et la pensee,p.102. 

.w.g.thorpe(23)؛ نگاه کنید به:op.cit.p.102 sq 
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.dimension(24)به معناي متداول در ریاضی و فیزیک 

.abbaye de royaumont(25) 

epistemologie genetique(26) 

.linguistique generative(27) 

genese structurale(28) 

innateness(29) 

language and learning(30) 

.preformation(31)پیش انگارگی 

.sensori-motrice(32) 

phenotype(33) 

genotype(34) 

gene(35) 

.formal universals(36) 

jean-pierre changeux(37) 

.epigenese (38)نظرآیند که در تخم  نوي پدید می يها اي قایل به اینکه در دوران جنینی اندام هی

 .وجود نداشته است

.preformation(39) ه زیست، یکی از دوهفدهم و هجدهم که  يها شناختی رقیب در قرن نظری

برحسب آن موجود زنده به وجه تام در تخم وجود دارد و رشد جنینی فقط ظهور این کیفیت در حال 

 .کمون است

.neo-darwinisme(40)گذار آن وایسمان  هی؛ پاweismann(1914-1834) برحسب .است یآلمان

 .یابد ارث بردن خواص مکتسب، از راه انتخاب جریان می این نظریه، تکامل، بی

feedback(41) 

.skinner(42) روانشناسی و محقّق معاصر امریکایی در روانشناسی زبان که اصول رفتارگرایی را در ،

، بر اثر او نقد 1959چومسکی، در سال .به کار بست (verbal behavior( یمطالعه رفتار کالم
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 theاي به نام ساخت زبان  و سپس در مجموعه languageزبان   مشروحی نوشت که در مجله

structure of language منتشر شد. 

.bloomfield(43)از مریدان روانشناسی رفتارگرا و صاحب اثر )1887-1949( ییکای، زبانشناس امر ،

که اندك زمانی پس زا نشر از متن رسمی  language(1933) همی در زبانشناسی به نام زبانم

در زبانشناسی امریکا تفوق  1955مکتب بلومفیلد تا سال .گرا شد زبانشناسی توصیفی، استقرایی و نقش

 .داشت

.karl lashley(44) 1890-1958(، محقّق امریکایی در روانشناسی اعصاب( 

.information theory(45) 

 تیهاي به غا شناسان، بسیاري از پدیده همین قیاس در مورد غریزه نیز صادق است که زیست.(46)

دهند و از سوي دیگر، در توصیف غریزه خواص مشترك همان  بغرنج زیستی را صرفا با آن توضیح می

 .کنند؛ و این، در حقیقت، دور باطلی بیش نیست هاي بغرنج را یاد می پدیده

.juan huarte(47) 

.port-royal(48) 

.wilhelm von humboldt(49) 1935(، عالّمه فقه اللّغۀ و محقّق آلمانی در فلسفه زبان-

این دانشگاه به امروز نیز به نام هومبولت در (بنیان نهاد  1810وي دانشگاه برلن را در سال ).1767

نظریه زبانی او در .ی به هگل نزدیک استوي از نظر آراء فلسف). جمهوري دموکراتیک آلمان دایر است

منتقد دبی و مورخ و فیلسوف معاصر ایتالیائی و  (croce)از جمله کروچه - متفکّران بزرگ قرن بیستم

اثر عمده او اندر فرق ساختاري زبانهاي انسانی و تأثیر آن در تکامل عقالنی انسان .مؤثر افتاد-چومسکی

 .نام دارد

.sanctius(50) 

.ferdinand de saussure(51)وي زبانشناسی محض و جدا و ).1857-1913( یسیی، زبانشناس سو

هاي  گذاري و مفاهیم بنیادي زبانشناسی ساختگرا، چون تمایز زبان و گفتار، حوزه فارغ از فقه اللغه را پایه

زبان شناسی را در بررسی علمی  همزمانی و در زمانی، محورهاي همنشینی و جانشینی و مبانی نشانه

 .وارد ساخت

 :براي شرح و تفصیل بیشتر رجوع کنید به.(52)

noam chomsky:le langage et la pensee,ch.e(le passe). 
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.imagery(53) 

 :عالوه بر مآخذ یاد شده در ضمن مقاله نگاه کنید به.(54)

e.sapir:language(1921),harcourt,brace 

world inc.new york 1949 

e.g.lennberg:«'a biological perspective of language'«(1964),in language 
edited by r.c.oldfield and j.c.marshall,penguin education,london 1968. 

j.c.marshall:«'the biology of communication in man and animals''in new 
horizons in linguisitcs, edited by john lyons,penguin books,great britain 

1970. 

 

  

  

  12 شماره ،1366 اسفند و آذر معارف، مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


