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 مادری و تخریب توسعه در ایران زبانِ قتلِ
 

 محسن رنانی
 

ما یکصد و ده سال است که با انقالب مشروطیت فاز صفر استقرار دولت 
مدرن و ورود جامعه مان به دنیای مدرن را کلید زده ایم. اما همچنان حکومت 

ها دارد تا تحقق دولت مدرن فاصله –قبل و بعد از انقالب اسالمی  –در ایران 
پیش هایی بهما گام برد.ار به سر میگذ همان هنوز در سردرگمی دورو جامعه

ایم اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله ها داریم. نه حکومت ما اکنون رفته
رنگ غالبش رنگ دولت مدرن است و نه جامعه ما خوی غالبش خوی جامعه 

 مدرن است.

که  خواهیمایم میو متاسفانه در همین دوره ای که هنوز نمی دانسته
از آن بابت  یم. خطااهزد نیز ریزی توسعهیا چه باشیم، به خطا دست به برنامه

رفتیم. اما در این همین مسیر را میاحتماال کردیم هم که اگر هیچ کاری نمی
ریزی توسعه، تقریبا بخش اعظم منابع طبیعی خویش فاصله ما به اسم برنامه

 ایم؛لیه، تبخیر و دود کردههای خود را تخشامل معادن، نفت، آب و جنگل
ما هنوز در فاز  پیشا توسعه فرومانده ایم. در یک کالم: هاما همچنان در دور

 صفر توسعه ایم در حالی که منابعمان رو به پایان است.

 آزمودیم.  ما را به توسعه برساند،کردیم همه مسیرهایی را که گمان می
ط آهن کشیدیم، برق آوردیم، کشور را توسعه دادیم، خ هایها و جادهراه
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را تا روستاها بردیم،  سدهای فراوانی زدیم، آموزش مدرن آوردیم، دانشگاه
صنعت مونتاژ وارد کردیم، بر جایگزینی صادرات تاکید و صنایع داخلی را 
تشویق و حمایت کردیم، دولت گرایی کردیم، سپس به خصوصی سازی 

یم کردیم، یارانه دادمهیه بندی ها مداخله کردیم، سروی آوردیم، در قیمت
و سپس دست به آزاد سازی گسترده زدیم. صادرات را تشویق کردیم، 
واردات را محدود کردیم و باز به سوی اقتصاد باز حرکت کردیم.  اما هر 
چه کردیم چیزی عوض نشد و فقط منابع ما بیشتر و بیشتر تخریب و تبخیر 

 شد.

دانیم مقصر اصلی چه کسی یا چه ایم؟ نمی ما کجای کار خطا کرده
اما هرچه بوده است نتیجه این شده که ما  ،گروهی یا چه نهادی بوده است

در این کشور به پیش ببرند  را های توانمندی که بتوانند فرایند توسعهانسان
انسانی توانمند ایم. در تمام این سالها ما با کمبود جدی نیروی پرورش نداده

 را در جهان حتی وقتی که باالترین نرخ پذیرش دانشجو رو بوده ایم؛روبه
داشته ایم. ما فکر کردیم اگر تعداد انبوهی دانشگاه داشته باشیم مشکل نیروی 

مان زدیم. رویه دانشگاههای، پس دست به تکثیر بیشودانسانی ما حل می
نظام آموزشی مدرن را به صورت انبوه همه  سال پیش  هفتادهمان گونه که 

ها بیرون ها از مکتب خانهکه بچه کردیم همینو گمان میمستقر کردیم جا 
ورش انسان بیایند و پشت نیمکت بنشینند و کتاب واحد داشته باشند برای پر

مان همچنان مدارسامروز نیز مدرن و توانمند برای تحقق توسعه کافی است، 
طای ما این بود که در تمام این مدت خ کنیم.را داریم به همان شیوه اداره می

مان متمرکز شدیم نه بر توسعه شخصیت آنها. هایبچه یحافظه یبر توسعه
سال یک نظام آموزشی حافظه محور را به صورت مکانیکی توسعه  هفتاد
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شوند توسعه وقتی تربیت میو آفرینشگر های توانمند دادیم در حالی انسان
نیم. در این دوره ما دست که ما یک نظام آموزشی رابطه محور را مستقر ک

های به تولید انبوه انسانهایی با توانایی های علمی سطح باال اما با توانایی
 اجتماعی و ارتباطی بسیار سطح پایین زدیم. 

ما این نظام آموزشی را مثل همه چیزهای دیگرمان از غرب گرفتیم و 
 این زمینه در اینجا مونتاژ کردیم. گرچه غرب دو دهه است که به خطای خود

اما   ،کودکان خود شده است یبرده و دست به کار تحول نظام آموزشپی
البته همین نظام آموزشی حافظه محور در غرب جواب داده بود. چرا که پیش 

 و رفتاری از آن با دو قرن تحول و نهضت فکری در غرب، نظام فکری
کودکان  های الزم برای پرورشدگرگون شده بود و زمینه غربی خانواده

های ارتباطی قوی و شخصیت های قوام یافته در خانواده دارای توانایی
آموزش محور و حافظه محور بود  ،وجود آمده بود. بنابراین گرچه مدرسهبه

اما این مساله موجب تخریب شخصیت کودکان آنها نشد. ما نیز همان راه را 
 ست سال تحول فکریخانواده هنوز دوی ،رفتیم اما یادمان رفت که در ایران

را در  های توسعه آفرینتوانایی پشت سر خود ندارد و بنابراین بذر اولیه در
باید پس به خانواده امیدی نیست و هر کاری  کارد.کودکان نمی ذهن و زبان

هایی برای های ما نیز به کارخانهاما متاسفانه دبستان بود؛در مدرسه  کردیممی
ذهنی قوی تبدیل  باسواد و دارای حافظه ها و قوایتولید مکانیکی افراد 

شخصیت کودکانی  سال مغفول ماند، هفتادد. آنچه در این میان برای شدن
ند نبود که انتظار داشتیم در بزرگسالی توانایی داشته باشند که توسعه بیافری

 ها را به آنها نداده بودیم.در حالی که در کودکی این توانایی
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طای بزرگ ما نبود. ما خطای دیگری نیز مرتکب شدیم اما این تنها خ
و آن حذف نیمی از جمعیت کشورمان از حضور فعال و بهنگام در فرایند 
توسعه بود. بر اساس یک سیاست کامال خطا و نژادپرستانه، هیچ آمار رسمی 

منتشر نمی شود. اما  آوری وما جمع ها در کشوراز سهم جمعیت اقوام و زبان
کشور  زبان در اقوام ایرانی غیرفارسیرآوردهای مختلف، جمعیت بر اساس ب

 هفتاددهند. ما در طول درصد جمعیت کشور را تشکیل می ۴۹تا  ۴۲ما بین 
غیرفارسی  یعنی اقوام ،نزدیک به نیمی از جمعیت کشورسال گذشته فرزندان 

ایم که از سال اول دبستان زبان فارسی را مجبور کرده ،زبان کشورمان
یاموزند و به زبان فارسی آموزش ببینند. فاز صفر توسعه در هر کشوری در ب

گیرد. هر چه ما برای شکل می دبستان و پیش دبستان، در دوران کودکی،
حمیل باید بذر آن را در این سنین بکاریم. ما با ت ،آینده کشورمان می خواهیم

نیست، آنان را شان فارسی زبان مادریآموزش زبان فارسی به کودکانی که 
ترین سالهای عمر در فرایند اجتماعی با یک توقف چند ساله در حساس

آموزان پایه یک مردودی دانش رصدد ۶۷که این  کنیم.شدنشان روبه رو می
ید چنین مشکلی ، مواستکشور  انهدو زباستان  ۹ متعلق بهو دوی دبستان 

 کودکان ایرانی غیرفارسی زبان وقتی سرانجام با زبان فارسی کنار میاست. 
که  سنینی آیند و آن را یاد میگیرند که سنین کودکی را از دست داده اند.

که بعدا  است هاییبرای یادگیری و تمرین ویژگی دورهسرنوشت ساز ترین 
 یند آفرینش توسعه، مورد نیاز است. برای حضور موثر و مستمر در فرا

زبان  ،زبان سخن گفتن نیست ، تنهاما توجه نکردیم که زبان مادری
عاطفه، زبان احساس و زبان زندگی فرد است. زبان مادری زبان درونی 

هاست و فرایند تفکر نخست به زبان درونی هر فرد رخ می دهد و سپس انسان
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مطالعات نشان داده است که در گروههای به زبان گفتاری او ترجمه می شود. 
 مغز آنان در، اشندب گرفته خوب یاد مادری راها اگر زبان زبانه دو جمعیتی

در  توانایی بیشتری دارد. پردازش اطالعات هیجانی و حوزه دریافت معنایی
ما با عدم آموزش زبان مادری و تحمیل زبان فارسی به کودکانی که واقع 

در همان سنین کودکی، تکامل زبان درونی  نیست،زبان مادری آنها فارسی 
با تحمل فشارهای روانی و روحی و آنان  کنیممیو زبان تفکر آنان را متوقف 
تفکر  ،توانند به زبان تحمیلی جدیدسرانجام می ،زیادی و با چند سال تاخیر

کنند و سخن بگویند. اما آنچه در این میان از دست رفته است فرصت های 
وجودی آنهاست که توانایی های ارتباطی و توسعه و تکامل ابعاد پرورشی 

 .آفرینانه آنها را شکل می دهد

نکته مهم این است که زبان یک پدیده یا سامانه کاتالیک است. یعنی 
ای است که به طور طبیعی و بدون مداخله آگاهانه بشر ساخته شده و پدیده

تکامل یافته و به نظمی خود انگیخته رسیده است. در پدیده های کاتالیک، 
تحلیل و اجزاء آنها را  را آموزیم بعد آنهاما اول استفاده و کاربرد آنها را می

کاتالیک است پس نخست باید از  کنیم. اگر زبان یک پدیدهشناسایی می
آن استفاده کنیم و ظرفیت استفاده از آن را به حداکثر برسانیم و بعد سراغ 
یادگیری و تحلیل آن برویم. وقتی ما کودک را از فضای زبان مادری خارج 

او هنوز در فرایند  کنیم،زبان فارسی میکنیم و او را وارد آموزش اجباری می
ی یادگیری کاتالیک زبان مادری به نقطه شکوفایی، یعنی نقطه حداکثر

از احساسات و عواطفی  کلم و ادراک نرسیده است، یعنی آن بخشت قدرت
 گیردشکل نمی ، کاملتکامل یابدکه باید به کمک زبان مادری به طور کامل 

در جایی  ،قدرت تکلم به زبان مادری در کودکروند رشد و بنابراین عمال 
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که همان زبان تفکر او نیز  متوقف می شود و بنابراین زبان درونی کودک
این کودک مظلوم باید برای  سپسبه حداکثر ظرفیت خود نمی رسد.  هست

سالها با تحمل مشقت فراوان نخست زبان فارسی را بیاموزد و بعد توانایی 
این همان ظلمی است که ما در خود تقویت کند.  تفکر در زبان فارسی را

کنیم و آنان را در سال است به کودکان اقوام ایرانی غیرفارسی زبان می هفتاد
در موقعیت  رقابت کسب فرصت های اجتماعی و اقتصادی با فارسی زبانان

 نابرابر قرار می دهیم.

و ما با تحمیل آموزش زبان فارسی، فرایند تکامل ذهنی  در واقع
 ند یاـکُ سال برای چندخود را کشور شخصیتی نزدیک به نیمی از جمعیت 

متوقف می کنیم و فرصت های آنان را به سود کودکان فارسی زبان، تخریب 
می کنیم. و بدین ترتیب فرصت های عمومی حضور در فرایند توسعه در 

بخشی کاهیم. شاید استانهایی که جمعیت آنها غیرفارسی زبان است را فرو می
از شکاف و عدم توازن توسعه که میان استانهای مرکزی و استانهای مرزی 
کشور وجود دارد ناشی از همین مساله باشد. یعنی با وجود آن که در گذشته 
بودجه های مناسبی برای توسعه برخی استانهای محروم اختصاص یافته است 

ما عمال با تحمیل  ست. در واقع ممکن ااما آن استانها همچنان محروم مانده اند
یک وقفه چند ساله در فرایند  استانهای دو زبانه،زبان فارسی به کودکان 

و همین  کودکان این مناطق ایجاد می کنیم و توانایی شکل گیری شخصیت
ها بین منابع باشد. عالوه بر همه آغازی بر توزیع ناعادالنه فرصت

این شکل از بی عدالتی  اجتماعی و فرهنگی دیگر، ،های سیاسیعدالتیبی
بی  در هفتاد سال گذشته، عدالتی ویرانگر است که ماآموزشی نیز یک بی

 سروصدا و آرام بر اقوام ایرانی غیرفارسی زبان تحمیل کرده ایم.
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خانه  یهمه ما رواست که ایاست. آ یبوم یمثل معمار یزبان مادر
مختلف و شهرهای تاریخی کشور  مناطق بومی هاییا ساختمان ییروستا یها
 ؟ستیتهران ن شان مانند معمارییکه چرا معمار نیبه جرم ا ،میکن بیا تخرر

ثروت  ئی ازو جز تمدنی راثیکه م اقوام یپس چرا بر سر زبان مادراگر نه، 
 یپرستو نژاد یکسبا نسل یقتل زبان مادر م؟یورآ یم نیاست چن هر جامعه

 لیتحم یمادر یرا بر همه زبانه ها زبان  کیکه  یندارد. جامعه ا یتفاوت
زبان را که آن را  کیخواهد  یجامعه نژاد پرست است که م کیکند یم

 کی دیشما چه بخواه ،کند ینم یحاکم کند. فرق هیداند بر بق یتر مزبان بر
مذهب  کی چه ،زبان را کیچه  ،نسبت به سایر نژادها برتری بدهیداد را ژن

 . است ینژادپرست ینوع یمه به معنو چه یک ایدئولوژی را، ه ،را

حفظ  یرا برا یادیز یها هیسو سرما کیاست که ما از  یچه تناقض
 یها هیسرما گرید یو از سو میکنیخرج م یخیها و آثار مرده تار هیکتب

 ایرانیِ  اقوامِ  یِمادر یزنده زبانِ تضعیفمحدود کردن و  یرا برا یادیز
 بیفرهنگ و تخر بیزبان به تخر بیتخر .میکنیم فارسی زبان صرفغیرِ

 یشد جا بیتخر تیهو یتانجامد. آنگاه وق یم تیهو بیفرهنگ به تخر
 هیسرما بسط ابزار یزبان مادر. پر خواهد کرد نفرت و خشونتآن را 
. ما گمان کرده یاجتماع هیسرما بیتخر یعنیآن  بیاست و تخر یاجتماع

به بسط انسجام  ،فارسی سازی همه چیز در استانهای غیرفارسی زبان ایم که با
نوعی مقاومت  ،تحمیلی اجتماعی کمک کرده ایم. اما چنین نیست. زبانِ

درونی در یادگیرنده ایجاد می کند و او را  آماده می کند تا در زمان مقتضی 
  انتقام خود را از گروه تحمیل کننده بگیرد.
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به طور کلی نظام آموزشی کنونی در ایران با شروع آموزش از سال اول 
در دوره ای  ،کودکدبستان و غفلت از پرداختن به پرورش ابعاد وجودی 

آفرینانه  های شخصیتی توسعهجوانهتوانمندیهای زیست انسانی و باید  که
 وش اجتماعیتقویت شود و هاش های ارتباطیکودک شکل بگیرد و توانایی

او تکامل یابد، او را درگیر آموختن چیزهای که اکنون هیچ نیازی به آنها 
این مسیر تخلیه و تخریب کند و تمام انرژی و ظرفیت او را در ندارد می

جوانانی آکنده از  ،ساله ۱۲سرانجام پس از یک دوره آموزشی  کند. ومی
زیست انسانی  های ارتباطی الزم برای یکاطالعات علمی اما خالی از توانایی

دهد. اما متاسفانه این فرایند مخرب در مورد غنی و رضایتمندانه تحویل ما می
زبان بسیار شدیدتر است. این کودکان دقیقا  کودکان اقوام ایرانی غیرفارسی

شخصیتی و رفتاری  ،نی که آخرین فرصت تکامل ابعاد وجودینیدر س
در  اجتماعیش زیستی و و پر تنهاست یکباره با سه موج پر فشار انسان

در  ورود به مدرسه و حضور تنش نخست :روبه رو می شوند زندگی خود
یک زبان  اجباری فراگیریتنش ناشی از دوم  جامعه بزرگ بیرون از خانواده؛

تنش و سوم  ؛آن ندارند مادری که پیش از آن هیچ تجربه ای در موردغیر
علمی. یعنی کودک هم باید وارد  رسمی هایدوره آموزشبه ورود ناشی از 

 کسب و هم ،هم یک زبان غیر مادری )فارسی( یاد بگیرد ،جامعه بزرگ شود
ی بر سر کودکان دانش کند. آیا ما می دانیم با این شیوه عمل چه مصیبت

های وجودی، زیستی و کنیم و چه خسارتی به ظرفیتمان آوار میمیهن
 اجتماعی آنان می زنیم؟

با محیطش و  کودکبان مادری یعنی قطع رابطه احساسی ز کاربرد قطع
در بروز عواطف و احساساتش و توقف فرایند  اون توانایی محدود کرد
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. همان گونه که عقیم سازی جسمی اوتکاملی دریافت مفاهیم و ادراکات 
ها کاری غیر اخالقی است، توقف یا عدم آموزش زبان مادری و تحمیل انسان

ودکان نیز نوعی توقف یا عقیم سازی شخصیتی تلقی یک زبان دیگر به ک
آموزش اجباری کودک به زبانی غیر از زبان  شود و غیر اخالقی است.می

شود و عمال مادر و کودک در حوزه آموزش میمادری، موجب قطع رابطه 
مادر در فرایند تکاملی تولید مفاهیم و ادراکات کودک به حاشیه رانده 

 شود.می

های کشد و فرصت زیادی از دست می رود و هزینهطول میزمان زیادی  
روحی و روانی سنگینی بر این کودکان معصوم وارد می شود تا آنان دوباره 
خود را بازیابد و  فرایند تکاملی تولید مفاهیم و ادراکات خویش را به مرحله 

اع قطانزبان ابزار تکاملی فهم ماست. انقطاع زبانی نوعی زایندگی برسانند. 
ستم به حقوق انسانی کند و ایجاد می در فرایند تکاملی اندیشگی کودکان

سال ما بیش از آنچه استبداد سیاسی فتاد آنهاست. به گمان من  در این ه
نسبت به اقوام روا داشته ایم، استبداد زبانی نسبت به آنها ورزیده ایم که بسی 

 جانفرساتر و جانسوزتر است.

همه مناطق کشور، ما  یفرایند توسعه در گستره برای شکل دهی واقعیِ
چاره ای نداریم که به زیست طبیعی همه اقوام ایرانی احترام بگذاریم و به 
 زبان آنها رسمیت ببخشیم. بی گمان منافعی در تکثیر زبانی بوده است که

در سوئیس همزمان سه زبان رسمی و در آفریقای جنوبی  یازده  برای نمونه
 جود دارد. زبان رسمی و
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زبان فارسی زبان رسمی  ممکن است گفته شود مطابق قانون اساسی، تنها
گونه تحولی در این زمینه متوقف بر اصالح قانون اساسی است. ماست و هر

های محلی اما قانون اساسی ما در اصل پانزدهم اجازه داده است ادبیات زبان
یریم همین مجال و قومی در مدارس تدریس شود. ما کافی است تصمیم بگ

 را دریابیم و آن محقق کنیم.

 در میثاقنامه« دومین همایش توسعه عدالت آموزشی»کنندگان برگزار 
 ۹۰اند که سیاستگذاران ملی برای دستیابی پوشش همایش پیشنهاد کرده

هدفگذاری  ۱۴۰۰های دو زبانه کشور تا سال درصدی پیش دبستانها در استان
ایده گرچه ایده خوبی است اما، با توجه به و سیاستگذاری کنند. این 

، ضریب امکان پس نیز تشدید خواهد شد این که از مشکالت مالی دولت
پذیری تحقق آن بسیار پایین است. این یک هدف مطلوب و خواستنی اما 

فراگیر به گونه ای که همه دست نیافتنی است.  ارایه خدمات پیش دبستانی 
اقوام را در برگیرد نیازمند سازماندهی های جمعیتی و قشرهای مختلف بخش

گسترده و بودجه های فراوان یا مشارکت بسیار گسترده بخش خصوصی 
 است که تحقق همه آنها بعید به نظر می آید.

اگر حکومت جمهوری اسالمی به هدف توسعه پایبند باشد باید از همین  
ن منظور، ما برای ایسال آینده تحوالت حوزه آموزش دبستانی را آغاز کند. 

از ظرفیت موجود آموزش و پرورش کشور بهره ببریم. در حال  می توانیم
ترین حاضر همه جمعیت الزم التعلیم کشور به دبستان دسترسی دارند. مهم

نظام آموزش  رویکردگامی که باید برداریم این است که تصمیم بگیریم 
محور  ایم پرورشْمحور به سوی یک پاراد دبستانی را از یک پاردایم آموزشْ
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دهیم. ما باید بپذیریم که سالهای دبستان سالهای پرورش است و جهت تغییر 
آموزش در این دوره باید به یک مساله حاشیه ای تبدیل شود. گرچه ظرف 
مدت یک سال نمی شود چنین تحولی را محقق کرد اما اگر وزارت آموزش 

د طی یک فرایند شش این تحول را بپذیرد، آنگاه می توان و پرورش اصلِ
هر سال یکی از پایه های آموزشی  ،ساله این روند را محقق کند و برای مثال

محوری تغییر دهد. ممکن  محوری به پرورشْ از وضعیت آموزشْ را دبستان
وار و پرهزینه است تحقق این تحول در کل کشور و به صورت همزمان دش

نه شروع شود و پس از یکی چند استان دو زبا تواند ازباشد. این حرکت می
های استاندو سال تمرین به تدریج به سایر استانهای دو زبانه و سپس به کل 

 کشور تعمیم یابد.

 محوری به پرورشْ  دبستان از آموزشْ تحول رویکرد نظام آموزش
کند که برنامه های محوری این فرصت را در استانهای دو زبانه ایجاد می

های شخصی و توانمندیهای اجتماعی مربوط به تربیت و پرورش ظرفیت
کودکان این استانها به زبان مادری آنها انجام پذیرد. شاید مناسب باشد که 

زبان مادری،  با استفاده از در سه سال اول دبستان،در استانهای دو زبانه، 
و تکامل  زیستی و شخصی هاییودکانمان را از جنبه رشد توانایپرورش ک

های ارتباطی و اجتماعی در دستور کار قرار دهیم. در این دوره آنان توانایی
فرصت فرهنگ و ادبیات زبان مادری خویش را بیاموزند تا  توانندهمچنین می

به مرزهای شکوفایی زبان درونی و زبان تفکر خویش نزدیک شوند.  یابند
به گونه  ،ی مالیم، آموزش زبان فارسی آغاز شودآنگاه از سال چهارم با شیب

ای که تا پایان سال ششم دبستان این کودکان خواندن و نوشتن به زبان فارسی 
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های علمی خود را را هم آموخته باشند و با ورود به دبیرستان بتوانند آموزش
 به صورت کامل به زبان فارسی فراگیرند.

ها، شیوه خواه بودن حکومت برای من، یکی از معیارهای مهم توسعه
ها و با زندانیان است. در این دو موضع است که برخورد آنها با اقلیت

ای عریان و بی دفاع در برابر ها به گونهشخصیت، حرمت و حقوق انسان
آورد و مستعد آن است حاکمیت و اقتدار قانونی اکثریت، سر تسلیم فرود می

متاسفانه در سه دهه اخیر حکومت ما قرار گیرد.  و ستم که در معرض تعرض
اکنون گاه  فرصت چندانی نداریم،در این دو موضع کارنامه مطلوبی ندارد. 

عدالتی نهاده پایانی بر این نوع بی یآن است که تا فرصت باقی است نقطه
 شود. 

ها و مذاهب است. ها، اقوام، زبانزمین رنگین کمانی از فرهنگسر ایران
ن رنگین کمان، به منزله یک گام به سوی نابودی اصل حذف هر رنگ از ای

ها رنگین کمان است. رنگین کمان ما تنها با همکاری و حضور همه این رنگ
 ها، زنده باد رنگین کمانزنده باد رنگ ،پس برقرار و بر دوام خواهد ماند.

 .ایرانی ما
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