
 

 

  

  کابرد انسان شناسی زبان: زبان و اجتماعی شدن

  

  امیلیا نرسیسیانس: نویسنده

  

 

 

 

   :آماده سازيو جست و جو 

  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

    



 

 9 از 2 صفحه

 

، که در ذیل خواهد ییها پرسش، و به پردازد یماین مقاله به بررسی نقش زبان در فرایند زندگی اجتماعی فرد 

 .شود یمآمد، پاسخ داده 

 ؟شود یمزبان چگونه فرا گرفته  .1

 ؟شدیاند یم) به واسطه زبان(انسان چگونه  .2

معتقد است که فرایند یاد گیري زبان و به  يدینقش تعامالت اجتماعی در زبان چگونه است؟ هال .3

 ردیگ یمکار گیر آن، در کودك، در طی چند مرحله صورت 

 

 ،ها حرکتو  ها اشارهفهم  .1

 ان، يها مدلولو  ها دالفهم اصوات به مثابه  .2

 استفاده معانی آوایی در بافتهاي محدود، مانند محیط خانواده، .3

 

ستوري و بسط ذخیره لغوي، ویگوتسکی سه مرحله از توسعه گفتار و با ابزاره د 1 قاعده مند کردن زبان آغازین

 :کند یمتفکّر را عنوان 

 گفتار اجتماعی .1

 گفتار خود محوري .2

، بر این عقیده است که ساخت اجتماعی معین، رفتار زبانی معین را نیبرنشتا. توسعه گفتار درونی .3

 . شود یم 2و متعاقب آن ساخت اجتماعی معینی باز تولید  آورد یمبه وجود 

جامعه شناسی، زبان  يها دگاهیددر این مقاله نظریه جامعی از ترکیب سه نظر ارائه شده است که در آن 

 .کنند یمموارد ذکر شده ادا  تر کاملشناسی و روان شناسی هر یک سهم خود را در توصیف 

 (1) Prototype  

(2) Reproduce  

 مقدمه

 هر. و قادر به بر قراري ارتباط با موجودات همسان خود است دیگو یماست که سخن  يا زندهانسان تنها موجود 

جهان به زبانهاي  مردم. دهد یمکودك سالم که در محیط اجتماعی رشد کند، نوعی زبان را در ذهن خود توسعه 

 بر) 179-184، صص 1957( یچامسک، اما این زبان داراي مشترکاتی هستند، و ندیگو یمگوناگونی سخن 

 .همت گماشته است ها آنبه توضیح مشترکات  1اساس دستور همگانی 
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 :شود یمدر این مقاله به سه نکته اساسی درباره زبان اشاره 

 زبان يریفراگ. الف. 

 اندیشیدن با زبان.ب. 

 اجتماعیشکل گیري زبان بر اساس تعامالت .پ. 

 زبان يریفراگ. الف

طریق تعامل  از. خود و بازنمایی دیگران است 2عامل براي ارتباط انسانی، بازنمایی  نیتر یاساسدر مرحله اول 

مرحله دوم در دو تا  در. برد یمو حرکتها به هنگام بر قراري ارتباط پی  ها اشارهکودك با مادر، کودك به قدرت 

و نیز به  ردیگ یمکه اعمال او مورد توجه دیگران قرار  ابدی یمدر  کودك) 3- 10، صص 1978الك ( یماهگنه 

 به. معلوم و مشخصی دارند يها پاسخهستند ك  ییها امیپ ها حرکتو  ها اشارهکه آواها،  برد یماین راز بزرگ پی 

و همچنین  برد یمی این ترتیب کودك به قدرت اصوات، که در مرحله نوزادي بی هدف بود، براي ایجاد ارتباط پ

ثابت و معانی خاص به  4 يها مدلولخاص براي  3 يها دال تواند یمکه با ترکیب اصوات خاص  کند یمدرك 

خاص به  يها دالاز خود  داند ینمکه شکل دال صوتی آن را  خورد یمبر  ییها مدلولوجود آورد، و هر گاه به 

 .کند یم، و اشیا و اجسام پیرامون خویش را نامگذاري سازد یمقصد تفهیم منظور 

(1) Universal Grammer  

(2) Representation  

(3) Signifiers   

(4) Signified  

و الگوهاي صوتی خاص را  ردیگ یممرحله سوم کودك شکل آغازین زبان را به مثابه وسیله ارتباطی به کار در 

نقاط ضعف در شکل آغازین  از (75-101، صص 1975هالیدي ( کند یممنطبق با کار کردهاي خاص، درك 

که تنها در محیط خانه و در بر قراري ارتباط با اعضاي خانواده  است) مثل دادا، بوبو، گاگا و غیره( ییها دالزبان 

 در. اند ودكکمحدود و باز دارنده و مانع بیشتر مورد نیاز  ها دال نیا. خاصی شوند يها مدلولتبدیل به  توانند یم

هستیم که  ییها کلمهمرحله چهارم، شاهد بروز و ظهور زبان و یا به بیان دیگر شاهد توسعه و توجیه مفاهیم با 

 .در زبان مورد نیاز معنا دار و قابل باز شناسی هستند

ود نکات و در گفتار خ گذارد یمبه این ترتیب کودك شکل آغازین خود را با آگاهی از کشف جدید به تدریج کنار 

براي  پس. نهد یمو ذخیره واژگانی نیز رو به گسترش  ردیگ یمو نحو جمله را در نظر  کند یمدستوري را رعایت 

کودك، در گذر از شکل آغازین زبان، براي دستیابی به مرحله ظهور واقعی زبان در یک نظام دستوري، واژگانی 

پس از پشت سر گذاشتن این چهار مرحله زبان را  کودك. )13-28، صص 1976دور ( رسد یمچند مهم به نظر 

البته باید پذیرفت که فراگیري زبان یک عمل اجتماعی است و محیط کودك، به ویژه نقش آموزشی . آموزد یم
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براي فراگیري و درونی کردن معرفت بیرون و تبدیل آن  1مادر یا هر مسؤول دیگر در حد ساختن چهار چوبی 

قول ویگوتسکی، زبان که  به. )5-17، صص 1988هالیدي (است  2گاهانه یا تنظیم خود به ابزاري براي کنترل آ

) بعد از گذراندن مراحلی( یاساس يا لهیوس، به دیآ یمدر دیدگاه کودك یک فعالیت مشترك اجتماعی به شمار 

در  ،3و طرفدارانش به سه مقوله انتظام دهی  یگوتسکیو. شود یمنظم بخشیدن و پاالیش رفتار تبدیل  يبرا

 .)22-42، صص 1991و  81-102، صص 1990فولی ( کنند یمارتباط زبانی، اشاره 

 :از اند عبارتکه 

 .آموزد یمنظم را محیط به انسان :4مفعولی  انتظام. الف

 .آموزد یمانسان  به) ...معلم، مادر( گریدرا شخص  نظم: انتظام به دیگر.ب

  .کند یمو رفتار خود را کنترل  آموزد یمرا شخص با گفتگو با خود  نظم: انتظام شخصی.ج

 

(1) Scaffolding  

(2) Self-regulation  

(3) Regulation  

(3) Object-regulation  

 اندیشیدن با زبان.ب

مرحله اول، گفتار اجتماعی  :کند یمویگوتسکی در پژوهشهایش به سه مرحله از توسعه گفتار و تفکّرات اشاره 

 .ردیگ یمو طرز استفاده از واژگان را فرا  شود یمآشنا  ترها بزرگکه کودك به محتوي گفتاري دنیاي .1

، کودك در حالی که خورد یماین مرحله که معموال در سه سالگی به چشم  در. مرحله دوم، گفتار خود محوري

صحبت گاهی  نیا. کند یمتنهاست با صداي بلند درباره چیزي که در حال انجام دادن آن است، با خود صحبت 

و کودك خطاها را به خود گوشزد و رفتار خود را تصحیح  ردیگ یمبه صورت مکالمه دو نفري یا تک نفري انجام 

. ودي هستند و براي شنونده شاید بی معنا به نظر آیندنوع مکالمات داراي ساخت دستوري محد نیا. کند یم

 .شود یمباخود بعدها درونی و تبدیل به اندیشه لفظی  گفتگو

در مرحله سوم که آخرین مرحله توسعه گفتار درونی است، کودك مثل مرحله قبلی با صداي بلند با خود گفتگو 

. کند یماجتماعی را درونی و اعمال خود را تنظیم ، بلکه به عکس، شکل ارتباط کند ینمو رفتار خود را کنترل 

معتقد است که دایره  یگوتسکیو. آورد یماین مرحله گفتار در شخصیت رخنه وخودآگاه یا منرا به وجود  در

در این مرحله فکر و گفتار به هم  یول. اند همتوسعه فکر و دایره توسعه گفتار تا سن دو سالگی دو مقوله جدا از 
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مرحله عمل کودك نسبت به اسامی  در. آورند یمو اشکال جدیدي از اندیشه و عمل را به وجود  دشون یممتصل 

که اشیا  ییها عالمتاین مرحله کودك به  در. ابدی یمو در نتیجه ذخیره واژگانی او فزونی  شود یماشیا کنجکاو 

که اشیا و از جملهخودرا  ردیگ یم ادی. شود یم ها کلمهو متوجه کار کرد نمادین  برد یمپی  کنند یمرا باز نمایی 

 در. در نظام معنایی اجتماعی جاي بدهد و وجود خود را به مثابه اشیایی که در دنیاي خارج وجود دارد، ببیند

فکر و گفتار را به صورت دو  اگر. شود یمباخودشروع  2ومحاوره دورنی  رسد یماین مرحله است کهخودبه آگاهی 

 مینه یمکنیم که یکدیگر را دو نقطه قطع کرده باشند، آن مقطع منتج رااندیشه لفظینام دایره دو دایره تصور 

 .)1962ویگوتسکی (

(1) Social Speech  

(2) Inner Conversation  

                                  
     

 

است، یعنی درونی شدن کامل زبان در مرحله گفتار خود  1و اندیشه لفظی، واحد تجزیه و تحلیل معناي کلمه 

وما  رود یماز بین  3گفتار درونی  2، تلفظ صوتی شوند ینمکامل ادا  ها کلمهمرحله درونی شدن،  در. محوري

، با یعنی. )261-262، صص 1978ویگوتسکی ( میکن یمرا تصور  ها آندیگر با خود کلمات کار نداریم بلکه 

ما در اندیشه خوداز مضمون عبارات خود قبل از  نیبنابرا. ها آنسرو کار داریم و نه با بیان لفظی  ها کلمهمضمون 

 .)68-74، صص 1962و  261-262، صص 1978ویگوتسکی )آگاهیم  ها آنبه زبان آوردن 

است، لفظی و آوایی نیست، نحو گفتار درونی داراي ساخت ویژه است و  خاموش) بیان براي خود( یدرونگفتار 

درونی تقریبا بی  گفتار. و استفاده از لغات دقیق نداریم ها آندرونی خود، نیاز به بیان کامل  يها جملهبراي درك 

ت براي گفتار درونی، گفتاري اس پس. کند یم، براي درك آن ایما و اشاره کفایت ردیگ یمکمک کلمه صورت 

و هر چند به اندیشه گرایش دارد، اما از نظر  افتد یمدرونی در ذهن اتفاق  گفتار. خود، با عنایت به مضمون کلمه

 توان یمکه در این مورد  گفتار بیرونی در. با دیگران 4بیرونی، گفتاري است براي تعامل  گفتار. نحو کامل نیست



 

 9 از 6 صفحه

 

، 1957چامسکی (بحث ژرف ساخت و رو ساخت مراجعه کرد  زبان شناسان از جمله چامسکی در يها پژوهشبه 

 .)179-184صص 

(1) Word Meaning  

(2) Vocahzation  

(3) Inner Speech  

(4) Interaction  

 شکل گیري زبان بر اساس تعامالت اجتماعی

این معنا که  به. مورد تأکید در آثار تحقیقاتی بازیل برنشتاین، فرایند اجتماعی شدن است يها جنبهیکی از 

 1نیز مانند ورف  او. دهد یمو چگونه به آن جواب  آورد یمکودك چگونه هویت فرهنگی خاصی را به دست 

 .دهد یمو به نقش زبان در فرایند اجتماعی شدن اهمیت  کند یمرابطه تنگاتنگی بین زبان و فرهنگ مشاهده 

هر گاه کودکی در محیط  .گذارد یمو در فرهنگ نیز تأثیر  شود یمبرنشتاین معتقد است که زبان فرهنگ متأثر 

زبانی و فرهنگی  يها اندوختهو  ردیگ یمزبانی و فرهنگی خاص رشد کند، زبان و فرهنگ خاص آن محیط را فرا 

رابطه مستقیم و متقابل بین ساخت و حفظ جوامع مختلف و طریقه  پس. کند یمخود را به نسل آینده منتقل 

اینکه این رابطه مستمر است و از نسلی به نسل دیگر منتقل  گرید. در ساخت اجتماعی وجود دارد استفاده زبان

عبارت دیگر، الگوهاي خاص  به. کند یمعقیده برنشتاین، ساخت اجتماعی خاص را باز تولید  به. شود یم

 .دیآ یمتماعی به وجود این ترتیب یک چرخه بسته از الگوهاي زبانی و اج به. کنند یماجتماعی را باز تولید 

اجتماعی  يها گروهفرایند در  نیا. رندیگ یمافراد بشر نیز نقشهاي اجتماعی خود را در فرایند ارتباطات فرا 

مختلف، متمایز است و براي خاطر این تمایز در هر گروه اجتماعی، نقشهاي موجود در اجتماع، به حالت دائمی و 

 يها گروهاصلی بحث برنشتاین مشاهده و به کار گیري نوع زبانی مختلف در  محور. شوند یمهمیشگی تبدیل 

اجتماعی  يها گروهمدعی وجود دو نوع زبان نسبتا متمایز از یکدیگر است که در  او. مختلف اجتماعی است

کد ) 4و نوع دیگر را کد محدود  3) کد رسمی( 2از این نوع را کد تفضیلی  یکی. شود یممختلف به کار گرفته 

  ..نامد یم 5) عام

(1)Whotf  

(2) Elaborated Code  

(3) Formal Code  
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این نوع،  در. بخشد یمتفضیلی داراي نظام دستوري و نحوي دقیق است که به آنچه گفته شده است نظم  کد

حروف اضافه  از. رندیگ یمتبعی بسیاري به کار  يها جملهپیچیده وجود دارد و در آن حرف ربط و  يها جمله

به کار گیري  در. کنند یمضمیر فاعلیمنفراوان استفاده  از. برند یمبراي نشان دادن روابط زمانی و منطقی بهره 

، تأثیري خاص بر شود یمدانشگاهی و رسمی استفاده  يها بحثدر  چون. کنند یمو قیدها دقت  ها صفت

بافتی که براي ( 6این کد در بافت مستقل  يمحتوا. شود یمو فردیت سخنور در این کد بارز  گذارد یمشنوندگان 

) شود ینممانند حرکات دست و صورت و یا اصطالحات عام متوسل {7Pو صور فرا زبانی  ها بافتاعاده منظور به 

 .بسیار و صریح{8Pتفضیلی، کدي است با قابلیت بیان  کد. ردیگ یمصورت 

این کد استفاده از  در. شود یمم دستوري و نحوي ضعیف استفاده کوتاه و ناقص با نظا يها جملهدر کد محدود از 

به ارائه نا مرتب  شیگرا. ردیگ یمتبعی اندکی مورد استفاده قرار  يها جملهحروف ربط، محدود و تکراري است و 

در آن  ها اصطالحاز  استفاده. و قیدها در آن محدود است ها صفت، استفاده از خورد یماطالعات در آن به چشم 

غیر رسمی، در خانواده و در  يها حوزهاین کد در  از. محدود نوعی زبان ضمنی و تلویحی است کد. رایج است

 .گویی با این کد در مشخص کردن فرد به عنوان عضو گروه مؤثر است سخن. شود یمجمع دوستان استفاده 

 سطوح. شود یمرون گروهی بیان محتواي این کد جدا از بافت مستقل نیست و همراه با فرضیات مشترك د

استفاده از اشکال مختلف زبان به علت محدودیت آن قابل پیش بینی نیست از ضمایر شخصیتووآنهابارها استفاده 

 .شود یم

(4) Restricted Code  

(5) Public Code  

(6) Independent Context  

(7) Metalinguistic  

(8) Expressiveness  نتیجه 

اگر چهار مرحله فرا . در این مقاله به فراگیري زبان، روان شناسی زبان و جامعه شناسی زبان پرداخته شده است

گیري زبان از دیدگاه هالیدي، و سه مرحله اندیشه را از دیدگاه ویگوتسکی اساس کار خود قرار دهیم و فرض 

بنابر نظریه  1، اجتماعی، اقتصادي و محیطی کنیم که همه افراد بشر صرف نظر از شرایط متمایز کننده فرهنگی

که پس چرا گفتار افراد یک اجتماع  شود یم، این سؤال مطرح کنند یمو تفکر  آموزند یماین دو دانشمند، زبان 

و خوش فکرتر از دیگران  تر انیببه صور مختلف و با کیفیت زبانی گوناگو است و چگونه است که بعضی را خوش 

با طرح دو نوع کد تفضیلی و محدود معتقد  او. ل سؤال را بازیل برنشتاین پاسخ داده است؟ قسمت اومیدان یم

و  کنند یماست که افراد طبقات متوسط و باال از کد تفضیلی با مشخصات ویژه آن براي بیان افکار خود استفاده 

افراد طبقات  یول. ردیگ یماست که از فرهنگ حاکم نشأت  يا مدرسهاین شیوه بیان، همان شیوه بیان وجه دار 
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پایین اجتماعی به دالیل اجتماعی و اقتصادي به کد تفضیلی دسترسی ندراند، لذا کد طبقه خاص خود را توسعه 

در مورد مشاهده افراد خوش فکرتر باید به نظریه ورف رجوع کرد، که معتقد است فکر انسان به  یول. دهند یم

باشد، ابزار  مند بهرهچه انسان از ذخیره واژگان بیشتري  هر. بستگی داردکالم او و کالم او به شرایط محیطی او 

را  3و استدالل عملی  2مقوالت دیگري چون عقل سلیم  توان یماین مرحله  در. خواهد بود تر کاملاندیشه او نیز 

 نکلی؛ گارف696-735، صص 1974و  59-87، صص 1972 ؛ ساکس21- 29، صص 1980لیتر (کرد نیز مطرح 

  .)201-216، صص 1972

(1) Environmental  

(2) Commonsense Knowledge  

(3) Practical Reasoning  

 

 

 

 

 

 

 

 11 شماره, 1377 تابستان و بهار, اجتماعی علوم نامه 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


