
 "رابطه ي ميان زبان و تفكر"

پيشرفت بشر در تمام زمينه ها، از علمي گرفته تا صنعتي و اجتماعي ، ريشه در تفكر دارد. انسان ها به خاطر قوه 

 تفكر است كه به نيازهايشان توجه مي كنند و با كمك همين تفكر نيازهايشان را رفع مي كنند.

بدون شك، يكي از عوامل موثر در تفكر ، زبان است. اما ، اين بدين معنا نيست كه زبان الزمه تفكر است چراكه 

 حتي انسانهايي كه دچار ضايعه مغزي شده اند و نمي توانند سخن بگويند باز هم مي توانند فكر كنند. 

 باشد؟پس آيا مي توان گفت كه رابطه چنداني بين زبان و تفكر برقرار نمي 

به نظر نمي رسد اين نتيجه گيري صحيح باشد. به عنوان مثال اگر يك كودك را درنظر بگيريم قطعا، از نظر 

زباني دايره  لغات محدودي دارد و به همين ميزان هم قدرت فهم كمتري از زبان خواهد داشت و هر چه رشد 

شتر مي شود و مي تواند بيشتر به تفكر مي كند و بر دايره لغاتش افزوده مي شود ميزان دركش از محيط بي

 درباره مسائل مختلف بپردازد.

بنابراين اگر بخواهيم در خصوص رابطه زبان و تفكر سخن بگوييم بايد بپذيريم كه اين دو رابطه موثر و مستقيمي 

 بر روي هم دارند. هرچند كه تفكر بدون زبان هم امكان پذير است. 

 

 سينا امامي

 

-ساَ يك دنيايي از مطالب و عناوين است و در واقع اين تفكر است كه بر روي زبان تأثير ميي زبان اسامقوله

گذارد؛ يعني زبان تبلور يك فكر و نوع نگرش نسبت به يك موضوع است، بنابراين دانستن اينكه يك ذهن آرام و 

اعي اثر بگذارد، الزم است. زباني تواند بر نوع گويش و بيان ما در تعامالت اجتمخالق و باز چه مقدار و چگونه مي

هاست و در واقع زبان فيزيكي تنها ي چينش يكسري كلمات در ذهن آنكنند نتيجهكه مردم با آن صحبت مي

كند ابتدا كند.يك ذهن خوب سعي ميپلي ميان ذهن و دنياي بيرون است كه ارتباط ميان اين دو را برقرار مي

هاي متناسب را با لحني خوب در جه به موقعيت كلمات مناسب و جملهموقعيت را خوب بشناسد و سپس با تو

-درون خود ترسيم كند و بعد لب به سخن بگشايد. اگر قرار بود تفكر بر روي زبان تأثير نگذارد كه زبان خود مي

ند هاي مختلف معنايي نداشتهاي مختلف و لهجههاي مختلف،لحنكرد و ديگر زبانبايست يك روندي را طي مي



هاي آنان نيز ها در نسلاند و بعدطور كه از زبان در ذهن خود تصويري داشتند حرف زدهها آنپس يكسري انسان

هاي مختلف به اين است كه نوع ديد آن تصوير ذهني رسم شده است. پس تفكر خالق زبان بوده و شيريني زبان

 دهد. هاي نو را نشان ميهاي متفاوت با فكرانسان
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زبان فكري است كه در قالب واژگان و ساختار، در موقعيتي خاص، لباس خط و يا صوت به تن كرده است و قصد 

كند. زبان تراوش فكر است كه نياز به محركي دارد تا در بستر مناسب، رشد و تكامل خود صاحب فكر را افشا مي

 را آغاز نمايد.

ربط زند.در حقيقت، اين حرف خيلي هم بيانسان با خودش حرف ميافالطون معتقد بود هنگام تفكر، روح 

 شوند و گويي تفكر بدون زبان، معنا ندارد.نيست؛ زيرا هنگام تفكر، افكار در ذهن به كلمات تبديل مي
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 موضوع انشا:رابطه بين زبان و تفكّر

ر كنند ويا مطلبي را بگويند به زبان نياز دارند؛ امّا به همه انسان ها براي اينكه بتوانند با بقيّه ارتباط برقرا

غير از آن دو، هركس براي تفكّر به زبان نياز دارد چون زبان در اصل به وجودآورنده فكر و نياز اوّليّه آن ها مي 

به خوبي  باشد و شيوه تفكّر را تعيين مي كند. همه اين داليل، اثباتي براي رابطه نزديك زبان و تفكّر بودند كه

 نشان دادند طرز تفكّر هركس زبان آن شخص را نشان مي دهد.

به نظر من هر چه زبان پيچيده تر باشد طرز تفكّر، بيان و برقراري ارتباط ما با ديگران پيچيده تر است 

 چون زبان به وجودآورنده آن هاست و هرچه شما پيچيده تر فكر كنيد يعني زبان پيچيده اي داريد.

گر زبان پيشرفته يعني بيان و تفكّر ساده چون هرچه شما ابزارهاي بيشتري براي حل يك از طرف دي

مساله داشته باشيد، از ابزار هاي كمتري استفاده مي كنيد و اين قضيه در مورد زبان و طرز تفكّر هم صحّت  

م و ساده ترين تفكّر را مي دارد و هرچه ابزار هاي بيشتري براي تفكّر در زبان داشته باشيم راحت تر فكر مي كني

 سازيم.



گسترش زبان يعني گسترش علم چون اگر به زندگي انسان هاي اوّليّه نگاهي بيندازيم؛ مي بينيم كه از 

سطح تفكّر پاييني به خاطر دامنه كوچك زبان خود برخوردارند و در عوض هرچه جلوتر مي آييم به علّت 

 مشاهده مي كنيد.گسترش زبان، تفكّر بهتر و گسترش علم را 
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