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 قتِل زباِن مادری و تخريب توسعه در ايران
 محسن رنانی

 
روطيت فاز صفر استقرار دولت مدرن ما يکصد و ده سال است که با انقالب مش

ايم. اما همچنان حکومت تا تحقق مان به دنيای مدرن را کليد زدهو ورود جامعه
مان در ايران و جامعه –قبل و بعد از انقالب اسالمی  –ها دارد دولت مدرن فاصله

ايم اما هايی به پيش رفتهبرد. ما گامهنوز در سردرگمی دوره گذار به سر می
ها داريم. نه حکومت ما اکنون رنگ غالبش رنگ نان تا نقطه مطلوب فاصلههمچ

 دولت مدرن است و نه جامعه ما خوی غالبش خوی جامعه مدرن است. 
خواهيم که يا چه باشيم، به ايم میدانستهای که هنوز نمیو متاسفانه در همين دوره

ايم. خطا از آن بابت که اگر هيچ کاری ريزی توسعه نيز زدهخطا دست به برنامه
رفتيم. اما در اين فاصله ما به اسم کرديم هم احتماال همين مسير را مینمی

م منابع طبيعی خويش شامل معادن، نفت، ريزی توسعه، تقريبا بخش اعظبرنامه
ايم؛ اما همچنان در دوره های خود را تخليه، تبخير و دود کردهآب و جنگل

ايم در حالی ايم. در يک کالم: ما هنوز در فاز صفر توسعهپيشاتوسعه فرومانده
  مان رو به پايان است. که منابع

برساند، آزموديم. راهها و  کرديم ما را به توسعههمه مسيرهايی را که گمان می
های کشور را توسعه داديم، خط آهن کشيديم، برق آورديم، سدهای فراوانی جاده

زديم، آموزش مدرن آورديم، دانشگاه را تا روستاها برديم، صنعت مونتاژ وارد 
کرديم، بر جايگزينی صادرات تاکيد و صنايع داخلی را تشويق و حمايت کرديم، 

ها مداخله سازی روی آورديم، در قيمتسپس به خصوصیگرايی کرديم، دولت
بندی کرديم، يارانه داديم و سپس دست به آزادسازی گسترده زديم. کرديم، سمهيه

صادرات را تشويق کرديم، واردات را محدود کرديم و باز به سوی اقتصاد باز 
شتر حرکت کرديم. اما هر چه کرديم چيزی عوض نشد و فقط منابع ما بيشتر و بي

  تخريب و تبخير شد.
دانيم مقصر اصلی چه کسی يا چه گروهی يا چه ايم؟ نمیما کجای کار خطا کرده

های توانمندی نهادی بوده است اما هرچه بوده است نتيجه اين شده که ما، انسان
ايم. در تمام که بتوانند فرايند توسعه را در اين کشور به پيش ببرند پرورش نداده

ايم؛ حتی وقتی که رو بودهبا کمبود جدی نيروی انسانی توانمند روبهاين سالها ما 
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ايم. ما فکر کرديم اگر تعداد باالترين نرخ پذيرش دانشجو را در جهان داشته
شود، پس دست به انبوهی دانشگاه داشته باشيم مشکل نيروی انسانی ما حل می

د سال پيش نظام آموزشی گونه که هفتاهايمان زديم. همانرويه دانشگاهتکثير بی
ها که بچهکرديم همينمدرن را به صورت انبوه همه جا مستقر کرديم و گمان می

ها بيرون بيايند و پشت نيمکت بنشينند و کتاب واحد داشته باشند از مکتب خانه
برای پرورش انسان مدرن و توانمند برای تحقق توسعه کافی است، امروز نيز 

  کنيم.اريم به همان شيوه اداره میمان را دهمچنان مدارس
هايمان متمرکز ی بچهی حافظهدر تمام اين مدت خطای ما اين بود که بر توسعه

محور را شديم نه بر توسعه شخصيت آنها. هفتاد سال يک نظام آموزشی حافظه
گر توسعه های توانمند و آفرينشبه صورت مکانيکی توسعه داديم در حالی انسان

محور را مستقر کنيم. در شوند که ما يک نظام آموزشی رابطهمیوقتی تربيت 
های علمی سطح باال اما با هايی با توانايیاين دوره ما دست به توليد انبوه انسان

  های اجتماعی و ارتباطی بسيار سطح پايين زديم. توانايی
ما اين نظام آموزشی را مثل همه چيزهای ديگرمان از غرب گرفتيم و اينجا 

برده مونتاژ کرديم. گرچه غرب دو دهه است که به خطای خود در اين زمينه پی
و دست به کار تحول نظام آموزشی کودکان خود شده است، اما البته همين نظام 

محور در غرب جواب داده بود. چرا که پيش از آن با دو قرن آموزشی حافظه
ده غربی دگرگون تحول و نهضت فکری در غرب، نظام فکری و رفتاری خانوا

های ارتباطی قوی های الزم برای پرورش کودکان دارای توانايیشده بود و زمينه
وجود آمده بود. بنابراين گرچه مدرسه يافته در خانواده بههای قوامو شخصيت

اما اين مساله موجب تخريب شخصيت کودکان    محور بود،محور و حافظهآموزش
رفتيم اما يادمان رفت که در ايران، خانواده هنوز   آنها نشد. ما نيز همان راه را

های دويست سال تحول فکری در پشت سر خود ندارد و بنابراين بذر اوليه توانايی
کارد. پس به خانواده اميدی نيست و آفرين را در ذهن و زبان کودکان نمیتوسعه

ا نيز به های مکرديم در مدرسه بود؛ اما متاسفانه دبستانهر کاری بايد می
ها و قوای ذهنی هايی برای توليد مکانيکی افراد باسواد و دارای حافظهکارخانه

قوی تبديل شدند. آنچه در اين ميان برای هفتاد سال مغفول ماند، شخصيت 
کودکانی بود که انتظار داشتيم در بزرگسالی توانايی داشته باشند که توسعه 

  ها را به آنها نداده بوديم. نايیبيافرينند در حالی که در کودکی اين توا
  

اما اين تنها خطای بزرگ ما نبود. ما خطای ديگری نيز مرتکب شديم و آن حذف 
نيمی از جمعيت کشورمان از حضور فعال و بهنگام در فرايند توسعه بود. بر 
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اساس يک سياست کامال خطا و نژادپرستانه، هيچ آمار رسمی از سهم جمعيت 
شود. اما بر اساس برآوردهای آوری و منتشر نمیکشور ما جمعاقوام و زبانها در 

درصد  ۴٩تا  ۴٢مختلف، جمعيت اقوام ايرانی غيرفارسی زبان در کشور ما بين 
جمعيت کشور را تشکيل ميدهند. ما در طول هفتاد سال گذشته فرزندان نزديک 

ر به نيمی از جمعيت کشور يعنی اقوام غيرفارسی زبان کشورمان، را مجبو
ايم که از سال اول دبستان زبان فارسی بياموزند و به زبان فارسی آموزش کرده

ببينند. فاز صفر توسعه در هر کشوری در دوران کودکی، در دبستان و پيش 
خواهيم بايد بذر آن آينده کشورمان می  گيرد. هر چه ما برایدبستان، شکل می

ن فارسی به کودکانی که زبان را در اين سنين بکاريم. ما با تحميل آموزش زبا
های ترين سالشان فارسی نيست، آنان را با يک توقف چند ساله در حساسمادری

درصد مردودی  ۶٧اين که   کنيم.عمر در فرايند اجتماعی شدنشان روبه رو می
استان دو زبانه کشور است،  ٩آموزان پايه يک و دوی دبستان متعلق به دانش

زبان وقتی سرانجام با زبان کودکان ايرانی غيرفارسی مويد چنين مشکلی است.
اند. گيرند که سنين کودکی را از دست دادهآيند و آن را ياد میفارسی کنار می

هايی است که سازترين دوره برای يادگيری و تمرين ويژگیسنينی که سرنوشت
  ت.بعدا برای حضور موثر و مستمر در فرايند آفرينش توسعه، مورد نياز اس

ما توجه نکرديم که زبان مادری، تنها زبان سخن گفتن نيست، زبان عاطفه، زبان 
هاست و فرايند احساس و زبان زندگی فرد است. زبان مادری زبان درونی انسان

دهد و سپس به زبان گفتاری او تفکر نخست به زبان درونی هر فرد رخ می
ها های جمعيتی دو زبانهشود. مطالعات نشان داده است که در گروهترجمه می

اگر زبان مادری را خوب ياد گرفته باشند، مغز آنان در پردازش اطالعات 
  هيجانی و حوزه دريافت معنايی توانايی بيشتری دارد. 

در واقع ما با عدم آموزش زبان مادری و تحميل زبان فارسی به کودکانی که 
تکامل زبان درونی و زبان مادری آنها فارسی نيست، در همان سنين کودکی، 

کنيم و آنان با تحمل فشارهای روانی و روحی زبان تفکر آنان را متوقف می
توانند به زبان تحميلی جديد، تفکر کنند و زيادی و با چند سال تاخير سرانجام می

های تکامل ابعاد سخن بگويند. اما آنچه در اين ميان از دست رفته است فرصت
آفرينانه آنها را شکل های ارتباطی و توسعهه توانايیپرورشی و وجودی آنهاست ک

  دهد.می
ای نکته مهم اين است که زبان يک پديده يا سامانه کاتاليک است. يعنی پديده

است که به طور طبيعی و بدون مداخله آگاهانه بشر ساخته شده و تکامل يافته 
ا اول استفاده و های کاتاليک، مو به نظمی خود انگيخته رسيده است. در پديده
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کنيم. آموزيم بعد آنها را تحليل و اجزاء آنها را شناسايی میکاربرد آنها را می
اگر زبان يک پديده کاتاليک است پس نخست بايد از آن استفاده کنيم و ظرفيت 
استفاده از آن را به حداکثر برسانيم و بعد سراغ يادگيری و تحليل آن برويم. 

کنيم و او را وارد آموزش ی زبان مادری خارج میوقتی ما کودک را از فضا
کنيم، او هنوز در فرايند يادگيری کاتاليک زبان مادری اجباری زبان فارسی می

به نقطه شکوفايی، يعنی نقطه حداکثری قدرت تکلم و ادراک نرسيده است، يعنی 
آن بخش از احساسات و عواطفی که بايد به کمک زبان مادری به طور کامل 

گيرد در جايی، و بنابراين عمال روند رشد قدرت تکلم ل يابد، کامل شکل نمیتکام
شود و بنابراين زبان درونی کودک که به زبان مادری در کودک متوقف می

رسد. سپس اين کودک همان زبان تفکر او نيز هست به حداکثر ظرفيت خود نمی
ارسی را بياموزد مظلوم بايد برای سالها با تحمل مشقت فراوان نخست زبان ف

و بعد توانايی تفکر در زبان فارسی را در خود تقويت کند. اين همان ظلمی است 
کنيم و آنان که ما هفتاد سال است به کودکان اقوام ايرانی غيرفارسی زبان می

را در رقابت کسب فرصت های اجتماعی و اقتصادی با فارسی زبانان در موقعيت 
  دهيم.نابرابر قرار می

قع ما با تحميل آموزش زبان فارسی، فرايند تکامل ذهنی و شخصيتی نزديک در وا
کنيم و به نيمی از جمعيت کشور خود را برای چند سال ُکـند يا متوقف می

کنيم. و بدين ترتيب زبان، تخريب میهای آنان را به سود کودکان فارسیفرصت
جمعيت آنها های عمومی حضور در فرايند توسعه در استانهايی که فرصت

کاهيم. شايد بخشی از شکاف و عدم توازن غيرفارسی زبان است را فرو می
های مرزی کشور وجود دارد ناشی های مرکزی و استانتوسعه که ميان استان

های مناسبی برای از همين مساله باشد. يعنی با وجود آن که در گذشته بودجه
ها همچنان اما آن استانتوسعه برخی استانهای محروم اختصاص يافته است 

اند. در واقع ممکن است ما عمال با تحميل زبان فارسی به کودکان محروم مانده
گيری شخصيت و توانايی استانهای دو زبانه، يک وقفه چند ساله در فرايند شکل

کنيم و همين آغازی بر توزيع ناعادالنه فرصتها بين کودکان اين مناطق ايجاد می
های سياسی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی عدالتیه بر همه بیمنابع باشد. عالو

عدالتی ويرانگر است که ما در هفتاد عدالتی نيز يک بیديگر، اين شکل از بی
  ايم. سروصدا و آرام بر اقوام ايرانی غيرفارسی زبان تحميل کردهسال گذشته، بی

های روستايی انهی خزبان مادری مثل معماری بومی است. آيا رواست که ما همه
های بومی مناطق مختلف و شهرهای تاريخی کشور را تخريب کنيم يا ساختمان

به جرم اين که چرا معماريشان مانند معماری تهران نيست؟ اگر نه، پس چرا بر 
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سر زبان مادری اقوام که ميراث تمدنی و جزئی از ثروت هر جامعه است چنين 
ای که ی و نژادپرستی تفاوتی ندارد. جامعهکسآوريم؟ قتل زبان مادری با نسلمی

کند يک جامعه نژادپرست است های مادری تحميل میيک زبان را بر همه زبانه
داند بر بقيه حاکم کند. شما چه خواهد يک زبان را که آن را زبان برتر میکه می

بخواهيد يک، نژاد را نسبت به ساير نژادها برتری بدهيد چه يک زبان را، چه 
کند همه به معنی نوعی مذهب، و چه يک ايدئولوژی را، فرقی نمی يک

  نژادپرستی است.
ها و های زيادی را برای حفظ کتبيهچه تناقضی است که ما از يک سو سرمايه

های زيادی را برای کنيم و از سوی ديگر سرمايهآثار مرده تاريخی خرج می
ايرانِی غيِرفارسی زبان صرف  ی مادرِی اقواِممحدود کردن و تضعيف زباِن زنده

تخريب زبان به تخريب فرهنگ و تخريب فرهنگ به تخريب هويت کنيم. می
انجامد. آنگاه وقتی هويت تخريب شد جای آن را نفرت و خشونت پر خواهد می

کرد. زبان مادری ابزار بسط سرمايه اجتماعی است و تخريب آن يعنی تخريب 
يم که با فارسی سازی همه چيز در استانهای اسرمايه اجتماعی. ما گمان کرده

ايم. اما چنين نيست. اجتماعی کمک کرده  غيرفارسی زبان، به بسط انسجام،
کند و او را آماده زباِن تحميلی نوعی مقاومت درونی در يادگيرنده ايجاد می

  کند تا در زمان مقتضی انتقام خود را از گروه تحميل کننده بگيرد.می
ظام آموزشی کنونی در ايران با شروع آموزش از سال اول دبستان به طور کلی ن

ای که بايد و غفلت از پرداختن به پرورش ابعاد وجودی کودک، در دوره
آفرينانه کودک شکل های شخصيتی توسعههای زيست انسانی و جوانهتوانمندی

بد، او اش تقويت شود و هوش اجتماعی او تکامل ياهای ارتباطیبگيرد و توانايی
کند و تمام انرژی را درگير آموختن چيزهای که اکنون هيچ نيازی به آنها ندارد می

کند. و سرانجام پس از يک و ظرفيت او را در اين مسير تخليه و تخريب می
های ساله، جوانانی آکنده از اطالعات علمی اما خالی از توانايی ١٢دوره آموزشی 

دهد. اما ی غنی و رضايتمندانه تحويل ما میارتباطی الزم برای يک زيست انسان
متاسفانه اين فرايند مخرب در مورد کودکان اقوام ايرانی غيرفارسی زبان بسيار 
شديدتر است. اين کودکان دقيقا شخصيتی و رفتاری، در سنينی که آخرين فرصت 
تکامل ابعاد وجودی انسانهاست يکباره با سه موج پر فشار و پر تنش زيستی و 

شوند: نخست تنش ورود به مدرسه و ماعی در زندگی خود روبه رو میاجت
حضور در جامعه بزرگ بيرون از خانواده؛ دوم تنش ناشی از فراگيری اجباری 

ای در مورد آن ندارند؛ و سوم يک زبان غيرمادری که پيش از آن هيچ تجربه
ايد وارد های رسمی علمی. يعنی کودک هم بتنش ناشی از ورود به دوره آموزش
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جامعه بزرگ شود هم يک زبان غيرمادری (فارسی) ياد بگيرد و هم کسب دانش 
دانيم با اين شيوه عمل چه مصيبتی بر سر کودکان ميهنمان آوار کند. آيا ما می

  زنيم؟ های وجودی، زيستی و اجتماعی آنان میکنيم و چه خسارتی به ظرفيتمی
ش و محدود احساسی کودک با محيط قطع کاربرد زبان مادری يعنی قطع رابطه

کردن توانايی او در بروز عواطف و احساساتش و توقف فرايند تکاملی دريافت 
سازی جسمی انسانها کاری غير اخالقی مفاهيم و ادراکات او. همان گونه که عقيم

است، توقف يا عدم آموزش زبان مادری و تحميل يک زبان ديگر به کودکان نيز 
شود و غير اخالقی است. آموزش سازی شخصيتی تلقی میقيمنوعی توقف يا ع

اجباری کودک به زبانی غير از زبان مادری، موجب قطع رابطه مادر و کودک 
شود و عمال مادر در فرايند تکاملی توليد مفاهيم و ادراکات در حوزه آموزش می

  شود. کودک به حاشيه رانده می
های روحی رود و هزينهاز دست میکشد و فرصت زيادی زمان زيادی طول می

شود تا آنان دوباره خود را و روانی سنگينی بر اين کودکان معصوم وارد می
بازيابد و فرايند تکاملی توليد مفاهيم و ادراکات خويش را به مرحله زايندگی 
برسانند. زبان ابزار تکاملی فهم ماست. انقطاع زبانی نوعی انقطاع در فرايند 

کند و ستم به حقوق انسانی آنهاست. به گمان گی کودکان ايجاد میتکاملی انديش
ايم، من در اين هفتاد سال ما بيش از آنچه استبداد سياسی نسبت به اقوام روا داشته

  فرساتر و جانسوزتر است. ايم که بسی جاناستبداد زبانی نسبت به آنها ورزيده
ای مه مناطق کشور، ما چارهی هدهی واقعِی فرايند توسعه در گسترهبرای شکل

نداريم که به زيست طبيعی همه اقوام ايرانی احترام بگذاريم و به زبان آنها 
گمان منافعی در تکثير زبانی بوده است که برای نمونه در رسميت ببخشيم. بی

زمان سه زبان رسمی و در آفريقای جنوبی يازده زبان رسمی وجود سوئيس هم
  دارد. 

ود مطابق قانون اساسی، تنها زبان فارسی زبان رسمی ماست ممکن است گفته ش
و هرگونه تحولی در اين زمينه متوقف بر اصالح قانون اساسی است. اما قانون 

های محلی و قومی در اساسی ما در اصل پانزدهم اجازه داده است ادبيات زبان
و آن مدارس تدريس شود. ما کافی است تصميم بگيريم همين مجال را دريابيم 

  محقق کنيم.
نامه همايش در ميثاق» دومين همايش توسعه عدالت آموزشی«برگزارکنندگان 

درصدی پيش  ٩٠اند که سياستگذاران ملی برای دستيابی پوشش پيشنهاد کرده
هدفگذاری و سياستگذاری  ١۴٠٠ها در استانهای دو زبانه کشور تا سال دبستان
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ا، با توجه به مشکالت مالی دولت که از کنند. اين ايده گرچه ايده خوبی است ام
پذيری تحقق آن بسيار پايين است. اين پس نيز تشديد خواهد شد، ضريب امکان

اين يک هدف مطلوب و خواستنی اما دست نيافتنی است. ارايه خدمات 
های جمعيتی و قشرهای مختلف اقوام ای که همه بخشدبستانی فراگير به گونهپيش

های فراوان يا مشارکت بسيار مند سازماندهی گسترده و بودجهرا در برگيرد نياز
  آيد. گسترده بخش خصوصی است که تحقق همه آنها بعيد به نظر می

اگر حکومت جمهوری اسالمی به هدف توسعه پايبند باشد بايد از همين سال آينده 
ز توانيم اتحوالت حوزه آموزش دبستانی را آغاز کند. برای اين منظور، ما می

ظرفيت موجود آموزش و پرورش کشور بهره ببريم. در حال حاضر همه جمعيت 
التعليم کشور به دبستان دسترسی دارند. مهمترين گامی که بايد برداريم اين الزم

است که تصميم بگيريم رويکرد نظام آموزش دبستانی را از يک پاردايم 
دهيم. ما بايد بپذيريم محور تغيير جهت محور به سوی يک پارادايم پرورشآموزش

های پرورش است و آموزش در اين دوره بايد به يک که سالهای دبستان سال
شود چنين تحولی را ای تبديل شود. گرچه ظرف مدت يک سال نمیمساله حاشيه

محقق کرد اما اگر وزارت آموزش و پرورش اصِل اين تحول را بپذيرد، آنگاه 
و برای مثال، هر سال   ن روند را محقق کندتواند طی يک فرايند شش ساله ايمی

محوری به های آموزشی دبستان را از وضعيت آموزشيکی از پايه
محوری تغيير دهد. ممکن است تحقق اين تحول در کل کشور و به پرورش

تواند از چند استان دو صورت همزمان دشوار و پرهزينه باشد. اين حرکت می
های دو سال تمرين به تدريج به ساير استان زبانه شروع شود و پس از يکی دو

  های کشور تعميم يابد.زبانه و سپس به کل استان
محوری اين محوری به پرورشتحول رويکرد نظام آموزش دبستان از آموزش

های مربوط به تربيت و کند که برنامهفرصت را در استانهای دو زبانه ايجاد می
ای اجتماعی کودکان اين استانها به ههای شخصی و توانمندیپرورش ظرفيت

زبان مادری آنها انجام پذيرد. شايد مناسب باشد که در استانهای دو زبانه، در سه 
مان را از جنبه رشد سال اول دبستان، با استفاده از زبان مادری، پرورش کودکان

های ارتباطی و اجتماعی در دستور های زيستی و شخصی و تکامل توانايیتوانايی
توانند فرهنگ و ادبيات زبان مادری ار قرار دهيم. در اين دوره آنان همچنين میک

خويش را بياموزند تا فرصت يابند به مرزهای شکوفايی زبان درونی و زبان 
تفکر خويش نزديک شوند. آنگاه از سال چهارم با شيبی ماليم، آموزش زبان 

بستان اين کودکان خواندن و ای که تا پايان سال ششم دفارسی آغاز شود، به گونه
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نوشتن به زبان فارسی را هم آموخته باشند و با ورود به دبيرستان بتوانند 
  های علمی خود را به صورت کامل به زبان فارسی فراگيرند. آموزش

ها، شيوه برخورد خواه بودن حکومتبرای من، يکی از معيارهای مهم توسعه
. در اين دو موضع است که شخصيت، حرمت ها و با زندانيان استآنها با اقليت

دفاع در برابر حاکميت و اقتدار قانونی ای عريان و بیو حقوق انسانها به گونه
آورد و مستعد آن است که در معرض تعرض و ستم اکثريت، سر تسليم فرود می

قرار گيرد. متاسفانه در سه دهه اخير حکومت ما در اين دو موضع کارنامه 
. فرصت چندانی نداريم، اکنون گاه آن است که تا فرصت باقی است مطلوبی ندارد

  عدالتی نهاده شود.ی پايانی بر اين نوع بینقطه
ايران سرزمين رنگين کمانی از فرهنگها، اقوام، زبانها و مذاهب است. حذف هر 
رنگ از اين رنگين کمان، به منزله يک گام به سوی نابودی اصل رنگين کمان 

مان ما تنها با همکاری و حضور همه اين رنگها برقرار و بر است. رنگين ک
  دوام خواهد ماند. پس زنده باد رنگها، زنده باد رنگين کمان ايرانی ما.

  
  پيام به دومين همايش توسعه عدالت آموزشی 

  / دانشگاه اصفهان   محسن رنانی
 ١٣٩۵آدر  ٢٩


