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(پیاژه. )تفکر است که باعث ایجاد زبان می شود: دیدگاه اول

(ورف-ساپیر. )زبان است که امکان تفکر را ایجاد می کند: دیدگاه دوم

(ویگوتسکی. )این دو مستقل از هم عمل می کنند: دیدگاه سوم



پیاژه:
 زبان <--هوش<--تجربیات محیطی کودک

مراحل رشد شناختی  :
(  فاقد زبان)تفکر حسی 1.
(آغاز استفاده از زبان)تفکر پیش عملیاتی 2.
تفکر عملیات عینی3.
تفکر عملیات انتزاعی4.

 مس دارد که از ل“ تفکر حسی”کودک، پیش از آنکه زبان داشته باشد نوعی
.  کردن و تجربه محیط حاصل می شود



ورف، دانشجوی ساپیر بود و نظریه او را گسترش داد.
نیست جهان ما ساخته و پرداخته زبان ماست و زبان، تنها وسیله بیان عقاید

(جبر زبانی. )بلکه ظرفی برای شکل گیری آن است
رندمردمی که به زبان های مختلفی صحبت می کنند جهان های مختلفی دا  .

ن و چیزی تحت عنوان واقعیت جهانی واحد برای گویشورا( نسبیت زبانی)
.زبان های مختلف وجود ندارد

جاندار قلمداد کردن ابرها و سنگ ها در نزد هوپی ها، وجود چندین کلمه برای
رنگ برف در زبان اسکیمویی و برای ماسه در زبان عربی، متفاوت دیدن طیف

ژه ای در زبان های مختلف، ناتوانی انسان ها به تفکر درباره مفاهیمی که وا
...  برای آن ندارند و



 بر کودکان 1966آزمایش برنر، گرین فلد و اُلور درwolof زبان سنگالی و
م، مرحله اول، تقسیم بندی عکس ها بر مبنای رنگ و مرحله دو)فرانسوی 

(همگروهی قرمز و نارنجی
 آزمایشkempton وkey و ( شمال مکزیک)بر گویشوران تاراهومارا

مایز مرحله اول، یکی گرفتن مهره های سبز و آبی و مرحله دوم، ت)انگلیسی 
(آنها

 تحقیقberlin وkay جستجوی واژگان )زبان 80بر گویشوران 1967در
(کلیدی رنگ، جوامع صنعتی و موضوع تمایز

حتی )ت تفاوت بین برچسب های زبانی و درک افراد نسبت به واقعی: نتیجه
(بین دوجنس



 در مورد فعل و فاعل های متفاوت 1958آزمایش ناواهویی و انگلیسی در

عیو عدم پیروی کودکان از قواعد زبانی در طبقه بندی اشیاء واق( مار و نیزه)

 مثال برف اسکیمویی و اسکی سواران انگلیسی

 (زن، خیمه و پیراهن و)مثال زبان فرانسه و مسئله مونث ها...



یک سوال اساسی  :

اگر واقعا زبان است که واقعیت را شکل می دهد پس جوامع چندزبانه و

مهمتر از آن، افراد چندزبانه چه طور می توانند واقعیت را درک کنند؟

آیا تغییرات زبانی، امکان بروز خواهند داشت؟

این رویکرد، افراطی بوده و با رشد علوم شناختی، زیر سوال رفته است  .



ت کنندنوزاد انسان و نخستی ها امکان تفکر دارند بی آنکه بتوانند صحب: پینکر  .
گوریلی که واژه های مشابه را تشخیص می داد : کوکو(hear/ear.)
 نشانه زبان اشاره آمریکایی را آموخت و 100واشو؛ یک شامپانزه ماده که بیش از

:  قدرت زیادی در درک مفاهیم داشت و ظاهرا صورت هایی اختراع می کرد
open  food drink و...
جمله شامپانزه ای که با استفاده از شکل های پالستیکی به صورت عمودی: سارا

.می ساخت
با استفاده از صفحه کیبورد: النا
لمه کنایه ای به انحصار غریزه زبان آموزی در انسان؛ ترکیبات دوک: نیم چیمسکی

...آشامیدنی بیشتر و: ای
ه هاستاین ها رفتار زبانی نیست بلکه هوش قوی شامپانزه ها در استفاده از نشان  .



 ل ولی زبان و تفکر از ابتدا به صورت مستق( روان شناس روس)ویگوتسکی
سالگی به بعد که فرد، تمایل به نامیدن چیزها 2از . متوازن رشد می کنند

. دارد بخش های زیادی از این دو حوزه در هم ادغام می شوند

 یا “ زبان اندیشه”: فودوmentalese نظامی محاسباتی در درون ذهن ،
ه سایر این زبان، با سخن گفتن فرد، تبدیل ب. است که ساختاری جهانی دارد

.  می شود... ( فارسی، انگلیسی و)زبان های ارتباطی 

اگیری بن مایه های اولیه دستور همگانی، با بشر زاده شده و با فر: چامسکی
شده بنابراین، مفهوم زبان آموزی، منقرض. زبان ارتباطی، تکمیل می شود

.است



ی بدون فقدان امکان تکلم در ناشنوایان، فرصت تفکر را از آنها نمی گیرد ول

شک، محدود بودن دایره واژگان، عدم درک برخی مفاهیم انتزاعی و معانی 

نها بی تاثیر بر شیوه تفکر آ... کنایی و استعاری که وابسته به متن هستند و

.  نخواهد بود 

شاید باید واقعیت را در نقطه میانی این دو اندیشه جست  .
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