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 تھمينه مقدم

  ٢٠١۴ مارچ ٣١
  

  ضرورت آموزش زبان مادری
  

 از قبيل عاطفی، اقتصادی، سياسی، ئیازمندی ھايمھمترين ابزار برای ايجاد رابطه بين افراد و برطرف کردن ن

 زبان است که ۀوسيله ر است،  بييمی توان از زبان نام برد که ھمواره در حال تحول و تغ...  جتماعی و فرھنگی وا

 زبان مشترک است که فرھنگ و ۀبه وسيل. انسان در ادوار تاريخی موجوديت پيدا کرد و توانست به بقای خود ادامه دھد

دليلی ھر کسی نتواند به زبان اصلی خود سخن بگويد احتمال اين اگر به ھر . ھويت در جامعه بين افراد شکل می گيرد

 ۀھنگامی که فرد احساس کند به وسيل.  بسيار زياد است،که احساسات و ھمبستگی بين افراد در يک جامعه شکل نگيرد

 .تواند اظھار وجود کند احساس سرخوردگی خواھد کرد و به مرور محافظه کار می شود زبان نمی

وجود ه  مھمترين رابطه است که از بدو شکل گيری کودک ب،امی روابط انسانی رابطه بين کودک و مادر از ميان تم

به دليل ماھيت اين رابطه برای زيست و زندگی کودک زبانی که مادر با کودک خود تکلم می کند بسيار حائز . می آيد

  . اھميت است

 صدمات  جدی ،ان به زبان غير از زبان مادری کودک آموزش سيستماتيک در مدارس کتابھای درسی  کودکمشخصاً 

  . روحی و روانی به دنبال خواھد داشت

  .بسيار مھم است که آموزش در دوران کودکی چگونه سازمان دھی شود

آشنا نيستند و قبل از آن فقط به زبان محلی و مادری خود سخن گفته اند، ھنگامی ” زبان رسمی کشور“کودکانی که با 

زيرا که از آنھا خواسته می شود . ای آموزشی می شوند دچار مشکالت بسيار و غيرقابل جبرانی می شوندکه وارد فض

در اين شرايط کودک يا مطيع بار می آيد .  اعتراض ھم ندارندۀبا زبانی که ھرگز صحبت نکرده اند سخن بگويند و اجاز

 او ئیخالقيت و شکوفا. ديگران را از دست می دھدو به مرور احساس آرامش در کنار . و يا اين که پرخاشگر می شود

  .چرا که کودک احساس تحقير و سرخوردگی می کند. از بين می رود و ھمواره نارضايتی در او بازتوليد می شود

 بازماندگی از تحصيل و افت تحصيل شکل می گيرد در اين مرحله است که کودک نمی تواند خود را با نظام ۀپديد

  . زبان جديد وفق دھدآموزشی جديد و 

  . ه با زبان جديد دچار شوک غيرقابل تصوری می شوندھدر واقع کودکان در مواج

  . کودکان در اين مناطق با تحميل زبان غيرمادری دچار فشارھای روحی و روانی زيادی می شوند

  . رو ھستنده  در کشور ايران با کمبود اعتبارات و امکانات آموزشی مضاعف ھم روبی اين مناطقمعموالً 

  . فشار بر اين گروه از کودکان باشدۀبيسوادی والدين خود می تواند تشديد کنند

کردستان، آذربايجان، (ه شده توسط دولت، آموزش و تحصيل در مناطقی که  به زبان مادری ئ توجه به آمارھای ارابا
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وجود ندارد، کودکان دچار افت تحصيلی شديدی می باشند و بيشترين مردودی در اين ...) ترکمن صحرا، بلوچستان و

شود که کودکان از تحصيل  مناطق ديده می شود، و بدين وسيله تحقير و ممنوعيت تحصيل به زبان مادری باعث می

  .محروم شوند

پيوندھای مادی و معنوی اجتماعی رنگ ... در اين جاست که به مرور اھدافی چون زبان مشترک و ادبيات مشترک و

می بازد و افق و چشم انداز اھدافی چون ادبيات و  فعاليتھای فرھنگی و مجموعه ای از ھويت انسانی مشترک که 

  . تواند شکل بگيرد از بين می رودسرچشمه اش از کودکی می

 تبعيض و نابرابری باعث از ھم وجود می آيد و عموماً ه  زبان ارتباط بگيرد اختالل در آگاھی بۀوقتی فرد نتواند به وسيل

  . وجود می آيده مسايلی از قبيل کشمکشھای ملی و ناسيوناليستی متعاقب آن ب.  جامعه می گرددۀپاشيدن شيراز

 را با زبان مادری بگذرانند و به مرور در کنار آن زبان فارسی را ياد بگيرند که زبان ئی ابتداۀانند دوراگر کودکان بتو

 حس تحقير کودک و ،رسمی آموزش می باشد، اين روش عالوه بر اين که علمی است و برابری طلبانه می باشد 

  .سرکوب احساسات آن را از بين می برد

 و مسلم ھر انسانی است در حالی که حکومت اسالمی ايران، اکثريت مردم ئی ابتداحق تحصيل به زبان مادری يک حق

 ن حکومت اسالمی به کودکان و اساساً والؤاما به دليل بی توجھی مس. ده است محروم کرئیايران را از اين حق ابتدا

 . ضد کودک بودن اين نظام، اين موضوع برای حکومت اھميتی ندارد

 خانواده ھا و گاھی تعصب ناشی از فرھنگ،  سھم دختران برای تحصيل به مراتب کمتر از پسران به دليل فقر شديد بين

 مستقيمی ۀ تحصيل خارج می شوند رابطۀ تعداد کودکانی که از چرخ، ايرانۀ فقر در جامعۀاست و با افزايش ھرروز

  .آميز دولت می شوندھر ساله کودکان بيشتری قربانی سياستھای ناسيوناليستی و تبعيض . وجود دارد

حکومت ايران از ترس .  در نظام جمھوری اسالمی آموزش به زبان مادری برابر با تجزيه طلبی به حساب می آيد 

و تالشش بر اين بوده که مردم را از زبان .  و تجزيه طلبی و ھمواره در جدل و کشمکش اين موضوع بوده استئیجدا

  .مادری شان محروم سازد

  . را به سوی تباھی می کشاندئیت انسانی زير پا نھاده می شود و نسلھابا اين کار حرم

با توجه به اين که در کشور ايران بيش از نيمی از مردم آن به زبانھای غير فارسی صحبت می کنند و اقوام و 

ای مختلف شکل فرھنگھای متعدی در اين سرزمين در کنار ھم بوده اند و به ھمين دليل مطالبات معقول ملتھا با زبانھ

  .گرفته است

 اجتماعی و سياسی و فرھنگی در جھت ۀخواھان و برابری طلبان عرص آزاديناز اينرو ضروری است که کليه فعاال 

  . رفع ممنوعيت زبان مادری تالش کنند

  .  استاين مبارزه نه مبارزه ای عليه مردم فارس و غير فارس می باشد بلکه مبارزه ای عليه حکومت فاشيستی اسالمی

  *. ايران وارد می آوردۀبی توجھی به حق تدريس به زبان مادری صدمات غيرقابل جبرانی به کودکان و جامعه آيند

  ١٣٩٣ ]حمل[ــ فروردين١١٣ ۀ شمار، کودان مقدمندۀنشري:  منبع

  

 

 


