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 زباننقش زبان مادری در آموزش های اولیه کودکان غیر فارسی 
  

 هادی آرزومندی

 
 arezoumandi@gmail.com دانشگاه فرهنگیان اراک پردیس شهید باهنر

 

 چکیده
بر حسب تئوری نسبیت زبانی و دوره انطباق نها آدر این مقاله نویسنده بر آن است تا نقش زبان مادری کودکان غیر فارسی زبان را در یادگیری های اولیه       

و  نقش آنها در  یت زبانی و دوره انطباق زبانیسپس به بررسی تئوری نسب .ابتدا توضیح مختصری درباره چیستی زبان ارائه می شود .مورد بررسی قرار دهدزبانی 

در  امخصوص ،تاثیر نقش زبان مادری در آموزش های اولیه کودکان غیر فارسی زبان در مدارس ایران و پس از آن شود می هپرداختیادگیری های اولیه کودکان 

آموزان اقلیت های زبانی در مناطق غیر فارسی زبان کشور با آن روبرو هستند  بین اقلیت های زبانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در نهایت چالش هایی که دانش

 شود.راهکارهایی برای مرتفع کردن این چالش ها ارائه می سپس مطرح می گردد و 
 

 نسبیت زبانی، دوره انطباق، غیر فارسی زبانان، یادگیری های اولیه :کلیدی واژه های

 
 

  مقدمه -1

در  زبان در ابتدائی ترین معنای آن یك وسیله ی ارتباطی به حساب می آید که موجب برقراری ارتباط بین افراد با هر قوم و نژادی می گردد که    

دانست اما زبان انسانها فقط یك وسیله ارتباطی نیستت  این برداشت می توان زبان را تا حدودی با وسیله ارتباطی دیگر موجودات و حیوانات یکسان

تباطی آن، بلکه وسیله بیان افکار، اندیشه ها، نگرشها و شناخت آنها از جهان خارج نیز است. این نقش زبان، نقش اطلاعی زبان می باشد و نه نقش ار

ایی یادگیری و بکارگیری چنین زبانی را ندارد. هر چند که گتزارش که در این برداشت این توانایی، ذاتی ذهن انسان است و هیچ موجود دیگری توان

)برای های ضد و نقیضی از زبان شناسان و روان شناسان مبنی بر یادگیری زبان بوسیله حیوانات ذکر شده است اما بر اساس تئوری ذاتی بودن زبان 

  ایی یادگیری زبان انسان را ندارد.انسان( که برای اولین بار توسط چامسکی مطرح شد هیچ موجود دیگری توان

 اهداف -2

این مقاله بر آن است که به این سوالات اساسی در مورد نقش زبان در آموزش و یادگیری جواب دهد: آیا زبان در شتک  گیتری افکتار و اندیشته     

ان پیرامونمان وابسته به زبان است؟ آیا یادگیری هتای های ما تاثیر می گذارد؟ آیا ما جهان را از زاویه زبان می بینیم؟ آیا شناخت و دانش ما از جه

ز اولیه ی ما بر اساس نوع زبان ما متفاوت است؟ نقش زبان مادری در آموزش و یادگیری چیست؟ کودکان اقلیت های زبانی در ایران چته مشتکلی ا

 ند؟لحاظ آموزشی در مورد زبان دارند؟ زبان دوم چگونه در یادگیری های ما ایفای نقش می ک

استر حال با طرح این سوالات و در راستای پاسخ به آنها وارد بحث اصلی این مقاله می شویم که زبان با تمام پیچیدگی ها و دشتواری هتایش در سر

نتدگی دنیا به شک  های مختلفی نمود پیدا کرده و افراد با قرار گرفتن در معرض این زبان های مختلف بته ستهولت آنهتا را یتاد متی گیرنتد و در ز

ه روشتهای روزمره خود از آنها استفاده می کنند، به عبارت دیگر افراد به زبانهای مختلفی در گوشه و کنار دنیا با هم ارتبتاط برقترار متی کننتد و بت

یله شناخت و انطباق مختلفی افکار و اندیشه هایشان را به یکدیگر عرضه می نمایند یعنی از زبان نه تنها به عنوان وسیله ارتباطی بلکه به عنوان وس

یر با جهان هستی نیز بهره می گیرند. در پاسخ به سوال اول که زبان چگونه در شک  گیری افکار و اندیشه های ما و شتناخت جهتان اطرافمتان تتاث

شتهرت  ورف -برگردیم. بر اساس این تئوری که به تئوری ستاپیر (language relativity)گذار است باید به تئوری نسبیت زبانی 

ری پیدا کرده است برای اولین بار از طرف دو زبان شناس و مردم شناس معروف به نام های ادوارد ساپیر و بنجامین ورف مطرح شد. بر استاس تئتو

تزاعتی را مطرح شده انسان ها بر حسب نوع زبانشان جهان را متفاوت از همدیگر می فهمند یعنی جهان را از زاویه زبان خود می نگرند و مفتاهیم ان

 به خاطر نوع زبانشان متفاوت درک می کنند و حتی مصداق های بیرونی را نیز بر حسب واژگان مختلف متفاوت خواهد فهمید.  

 نوشت: جهان واقعی تا حد زیادی به طور ناهشیار بر اساس عادات زبان مادری مردم بنا شده است. 1121ساپیر در سال 

ما طبیعت را آنچنان تجزیه می کنیم که زبان مادریمان معین کرده است آنچه را که از جهان پدیده های مادی چندین سال بعد ورف هم بیان کرد: 

یعنتی انتزاع می کنیم بدین سبب یافت نمی شود که آنجا پیش چشم مشاهده گر قرار دارند؛ بر عکس، جهان دائم در تغییر است و باید با ذهن ما ، 

 امان یابد.نظام زبانی موجود در ذهن ما س
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ورف می توان به دو نوع پدیده ی زبانی اشاره کرد: تفاوت های واژگانی میان زبان ها و گوناگونی انواع تقاب  هتای دستتوری  -در تایید فرضیه ساپیر

جود دارد تتا در زبتان که در یك زبان  نشانه گذاری می شوند. نمونه ی پدیده ی اول اینکه در زبان اسکیمویی واژه های بسیار بیشتری برای برف و

ود انگلیسی یا فارسی، حال آنکه در زبان عربی در مورد ماسه واژگان غنی تری وجود دارد. بر این اساس زبان اسکیمویی و عربتی بته گویشتوران خت

 امکان تمیز ادراکی مربوط به برف و ماسه را می دهد که انگلیسی زبان ها و فارس زبان ها از آن بی بهره اند.

ی دوم تقاب  های دستوری میان زبان هاست که در کانون توجه ورف قرار داشت که بیانگر این مساله است که فقدان تقاب  هتای دستتوری پدیده  

در یك زبان به نگرش های فرهنگی متفاوت افراد در باب زمان مربوط می شود که بترای ماتال زبتان انگلیستی دارای زمانهتای فعلتی حتال کامت  

ه کام  استمراری و آینده کام  استمراری می باشد که در زبان فارسی چنین تقاب  هایی وجود ندارد. بنابراین بیان افعال به ایتن استمراری و گذشت

 زمانها برای انگلیسی زبان ها قابلیت درک و بیان را بهتر و آسانتر می نماید.

و فرهنگی شک  می گیرد. بر این اساس اگر زبانی در یك حتوزه ی ختا  مساله ی دیگر این است که زبان بر اساس نیاز به انطباق با محیط مادی 

هتای دارای واژه های فراوانی است علتش آن است که چنان تمایزات دقیقی برای گویشوران آن زبان مهم است. حتی اگر گویشوران زبانی فاقد واژه 

 ند تقاب  های مربوط را ایجاد کنند. فراوانی در یك حوزه باشند اگر این تمایزات مهم شوند، قاعدتاً می توان

شتک  لذا نکته در اینجاست که زبان اول که زبان تطبیق یا انطباق نامیده می شود در ابتدای دوران زندگی برای تطبیق با محیط فرهنگی هتر فترد 

قیت هایشان به زبتان اول بستیار آستانتر استت.  می گیرد و افراد جهان اطراف خود را از دریچه زبان اول می شناسند و بیان افکار و اندیشه ها و خلا

نتی زبتان برای ماال افراد دو زبانه یا چند زبانه ای هستند که که در صورت غالب بودن زبان اولشان، بیان افکار و اندیشته هایشتان بته زبتان اول یع

ت زبان مادریشان به زبان دوم یا سوم دچتار مشتک  متی مادریشان بسیار راحت تر می نماید و بعضاً چنین افرادی در برگرداندن عبارات و اصطلاحا

ا محیط شوند و یا ادعا می کنند که بیان چنین مفهومی به زبان دوم یا سوم میسر نیست و این درست همان انطباقی است که افراد با زبان اولشان ب

 و نگرش های فرهنگی و قومی ای که بزرگ شده اند پیدا نموده اند.

زبان دروازه ذهن انسان به محیط اطتراف و شتالوده ذهنتی اوستت!طبق همانطور که اشاره شد ن فقط وسیله تفهیم و تفاهم نیست ! زباعلاوه بر این 

محسوب متی شتود و بعتد از آن با محیط دوازده سال اول زندگی یك شخص از لحاظ فراگیری زبان دوران تطبیق  ،زبانشناسانو نظریه روانشناسان 

محیط اطتراف تطبیتق متی دهتد و  اخود را ب، شخص ضمن فراگیری زبان ، با زبان فراگرفته شده ،در دوازده سال اول زندگی دوران یادگیری. یعنی

به زبان مادری تکمی  گردد یعنتی نیز سیستم فکری اش شک  می گیرد. زمانی این نظام فکری و تطبیقی تکمی  می شود که سواد آموزی شخص 

 ه زبان مادری، خواندن و نوشتن به زبان مادری را نیز یاد بگیرد. فراگیری کام  تکلم ب علاوه بر

 اکنون بر اساس تئوری نسبیت زبانی که در بالا توضیح داده شد، به بررسی زبان آموزی کودکان اقلیت هتای زبتانی در منتاطق مختلتف ایتران  متی

این کودکان با دوران آموزش و یادگیری آنها یکسان است ! آیتا آمتوزش  آیا دوران تطبیقپردازیم که زبان مادری شان غیر از زبان فارسی می باشد. 

که جزو اقلیت های قتومی و کودکان ایرانی  ترمتاسفانه این فاجعه ای است که برای بیشهای اولیه ی آنها به زبان مادریشان صورت می گیرد یا نه؟ 

بطور کام  شک  نگرفتته هنوز تطبیقی آنها  -ا تربیت می کند که سیستم فکریکودکانی ر مامی افتد. یعنی سیستم آموزشی زبانی می باشند اتفاق 

الی کته و این کودکان هنوز توانایی بیان افکار و اندیشه های خود به زبان مادرشان را ندارند که مجبورند به زبان فارسی آن را بیان کنند در ح است

ه این به طور اخص شام  کودکانی است که والدین آنها تك زبانه بتوده و در محتیط اطرافشتان اصلا تکلم به زبان فارسی را هنوز یاد نگرفته اند، البت

 نیز به همان زبان تکلم می شود و حتی در بعضی موارد رسانه های جمعی آن مناطق نیز به همان زبان مادری کودکان برنامه پخش متی کننتد. بتر

ان باید به زبان مادریشان صورت گیرد  و زبان دوم هم در کنار زبتان اول بته عنتوان یتك این اساس می توان گفت که آموزش های اولیه این کودک

ه روشنفکری واحد درسی به آنها آموزش داده شود تا توانایی آنها در زبان دوم به حد زبان مادریشان رشد کند یا چیره شود که بتوانند به زبان دوم ب

  و بیان خلاقیت بپردازند.

ادگیری از طریق زبان اتفاق می افتد و تمام علومی را که کودک انسان می خواهد بیاموزد از طریق زبان به یادگیری آن می پردازد عمدتاً آموزش و ی

در اینجتا  یعنی زبان کودک قب  از ورود به مدرسه باید کام  شده باشد که اصولاً در مورد اکار کودکان چنین اتفاقی رخ می دهد. اما منظور از زبان

ن زبان گفتاری است که کودک در خانواده یا محیط اطراف خود آنرا فراگرفته و وسیله ی ارتباطی و انطباق او با محیط اطترافش استت. پتس از هما

ر ما ورود به مدرسه کودک شروع به یادگیری خواندن و نوشتن در علوم مختلف با زبان یادگرفته می نماید که در مورد کودکان فارسی زبان در کشو

حت دارد ولی همانطور که اشاره شد برای کودکانی که زبان اول یا مادریشان فارسی نیست چه اتفاقی خواهتد افتتاد؟ پتر واضتح استت کته بایتد ص

 قایسته بتاآموزش و یادگیری را با زبانی شروع نمایند که شاید برای اولین بار می خواهند بکار برند و یادگیری زبان جدید به عنتوان زبتان دوم در م

اتفتاقی زبان اول کودک که قب  از ورود به مدرسه آنرا یاد گرفته، تقریباً در طول هفت سال، نیاز به مدت بشتری برای یادگیری آن دارد که چنتین 

ذراننتد کته در مورد این کودکان نمی افتد و آنها باید برابر با بقیه کودکان فارسی زبان در مناطق فارس نشین درسهای مختلف دوران ابتتدائی را بگ
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ر دوره این مسلماً باعث یك خسارت جبران ناپذیر می گردد و این کودکان هیچ وقت به توانایی کام  در بیان اندیشه ها و افکارشان بته زبتان دوم د

 ی تطبیق نخواهند رسید و به هیچ وجه توانایی رقابت با کودکان هم سن فارس زبان خود را نخوامند داشت.

مشک ، سیستم آموزش و پرورش کشور راه حلی را ارائه کرده است که از لحاظ تئوری های زبانشناستی و روانشناستی در متورد البته برای ح  این 

یادگیری زبان به هیچ وجه سازگار نیست و آن اینکه یك دوره ی آموزشی یك ماهه زبان فارستی تحتت عنتوان دوره ی آمتادگی در راستتای زبتان 

های زبانی قب  از ورود به مدرسه در نظر گرفته می شود که این کودکان قب  از ورود به مدرسه باید در عرض یك ماه آموزی به این کودکان اقلیت 

نیست که از طریق چند عدد لوح آموزشی تصویری، زبان فارسی را یاد بگیرند تا بتوانند وارد دوره ی ابتدائی شوند که با هیچ عق  و منطقی سازگار 

ر عرض یك ماه فراگیرد. البته در سال های اخیر روند بهتری در پیش گرفته شده است کته کودکتان بایتد یتك ستال دوره ی کودک زبان دوم را د

پیش دبستانی بگذرانند که در مناطق اقلیت های زبانی این دوره تا حدودی به زبان آموزی کودکان کمك می کند ولی چندان کارستاز نیستت چترا 

ش زبان در کودکان پرداخته نمی شود و مربیانی که در این دوره ها به کار گرفته می شوند متخصصتان آمتوزش زبتان که در این دوره فقط به آموز

 نیستند و عمدتاً از معلمان دوره های پیش دبستانی بومی همان مناطق اند که به آموزش کتاب های درسی پیش دبستانی می پردازنتد کته در ایتن

یك سال زودتر مواجه می شوند یعنی آموزش و یادگیری به زبان دوم که هنوز دوره ی تطبیق این کودکان بته  صورت کودکان با همان مشک  زبان

  پایان نرسیده و نیاز به آموزش با زبان اول دارند.

 چالش های آموزش به زبان غیر مادری -3

 ( می توان به موارد ذی  اشاره کرد:از عوارض آموزش دروس در دوره ی ابتدایی به زبان غیر مادری کودکان )زبان فارسی    

. خواهد شتدعوارضی چون کاهش خلاقیت و ضعف بیان  باعثعدم تکمی  نظام فکری و شخصیتی فرد )به هیچکدام از زبانهای مادری و فارسی( . 1

از سیستتم آموزشتی تتك زبانته  ایشان ضمن انتقاد که اشاره کرد پیش له کاهش خلاقیت می توان به تحلی  جلال آل احمد در سالیانادر مورد مس

ایران به فعالیتهای اقتصادی و حتی یدی را گریز ناخودآگاه آنها از ضعفی می داند که در خلاقیتت  اقلیت های زبانیایران یکی از دلای  رویکرد اخیر 

 .اقیتهای فرهنگی و روشنفکری استخل  های ادبی دچارش گشته اند. خلاقیت ادبی نیز نقطه آغاز

د ضعف قدرت بیان که متاسفانه بگونه ای غیر منصفانه موضوع تفریح عده ای از هموطنان نیز شده است می توان به تفاوت فاحش قتدرت در مور. 2

 ان اقلیتت هتایدر هردو زبان مادری و زبان فارسی اشاره کرد. موارد بسیاری می توان مشاهده کرد که کودک اقلیت های زبانیبیان و روابط عمومی 

جمع به زبان فارسی و حتی در بین مجموعه همزبانان خویش و به زبان مادری خود نیتز در مطرح کردن سئوال یا ایده خویش در کلاس یا  از یزبان

نیز  گریزان است. این پدیده را در قشر تحصی  کرده و بزرگسال نیز می توان مشاهده کرد. کسی که از بیان تفکرات خود می هراسد ، در فکر کردن

 ی شود. تنب  م

مادر و خانواده بیانجامتد کته ختود ستر آغتاز پدر و از طرف دیگر تحقیر و بی توجهی به زبان مادری یك کودک می تواند به جدایی عاطفی او از . 3

حتی این مشک  شدیدتر نیز می شود وقتی که کودکتان اقلیتت هتای زبتانی در مجتمتع هتای شخصیتی و اجتماعی فراوانی است.  ،مشکلات روانی

رت و آموزشی با کودکان تك زبانه فارسی زبان هم کلاس باشند که به دلی  ناتوانی در برقراری ارتباط و بیان افکتار ختود بته زبتان دوم دچتار حقتا

 سرخوردگی مضاعف می شوند.

پرورش نیتز مشتکلی استت  حتی به زبان دوم یعنی فارسی نیز طبق اظهارات وزارت آموزش و زبان افت تحصیلی دانش آموزان مناطق غیر فارس. 4

 که می توان به آن اشاره کرد. 

شخصی که از هویت خود بیگانه شد و علاقه خود را نسبت به ملت و منطقه سکونت خود از دست داد ، به راحتی و با کوچکترین مشکلی از مح  . 5

 سکونت خود مهاجرت نیز می کند. 

ادگیری کودکان اقلیت های زبانی، سیستم آموزشی کشتور بایتد بته دنبتال راه حت  هتای بنابراین بر اساس چالش های مذکور در مورد آموزش و ی

یات به ایتن اساسی در این مورد باشد که می توان به راهکاریی در این زمینه  که در ادامه می آیند توجه کرد؛ از جمله اینکه آموزش علوم پایه و ادب

شد تا دوره ی تطبیق و شناخت آنها تا سن دوازده سالگی کام  گردد و همانطور که قبلتاً اشتاره کودکان پس از ورود به مدرسه به زبان مادریشان با

وره های شد زبان دوم می تواند به عنوان یك یا چند واحد درسی در کنار این آموزشها به شک  اصولی به آنها آموزش داده شود. راهکار دوم اینکه د

قب  از ورود کودکان به مدرسه آغاز شوند و کودکان فقط به یادگیری زبان فارسی گفتاری بپردازنتد نته پیش دبستان در این مناطق از چندین سال 

 . زبان نوشتاری تا تسلط کام  قب  ورود به پایه اول ابتدائی در زبان دوم پیدا کرده باشند

 یریجه گینت -4
و در واقتع دریچته هتای  بتوده هزاران سال زندگی خود بر روی کره خاکیزبانها و فرهنگهای متفاوت دست آوردهای بشر در پایان سخن اینکه،     

 ستازمانهای امتروزه. باشتند می شکوفایی و محافظت مستحق  متفاوت نگرش آنها به هستی است. تك تك آنها گنجینه های ارزشمندی هستند که
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. بته هستنددر حال نابودی می نمایند که زبانهای قلی  المتکلم افظت از زبانهای متفاوت دنیا و حتی مواظبت از مح و بررسی در سعی دنیا فرهنگی

 متا کشتور در متاسفانه ولی  فوریه را به عنوان روز زبان مادری اعلام کرده است. 21عنوان ماال یونسکو جهت حفظ و رشد زبانهای موجود دنیا روز 

انی خا  نادیده گرفته می شوند که در بیشتر موارد رو به نتابودی متی به این مساله توجه چندانی نمی شود و زبان ها و گویش های اقلیت های زب

. برای وحدت رو به رشد ملتهای دنیتا در ستایه خواهد شددر ایران  و زبانی نابودی تنوع فرهنگی موجببهانه وحدت ملی به  روند.این بی توجهی به

ارتباطی است که در کنار زبان متادری بایتد یك زبان بلکه زبان بین المللی گسترش تکنولوژیهای ارتباطی لزومی به نابودی زبانهای مادری نیست ، 

 .آموزش داده شود
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Abstract. In this study, the author attempts to survey the function of mother tongue in initial education of non-Persian 

language children in terms of language relativism and language alignment period.  First, a brief description is given 

about what language is, and then the theory of language relativism and language alignment period is surveyed. Then the 

function of these theories in children’s early education is studied. Afterwards, the impact of mother tongue in initial 

training of children in non-Persian language schools, especially within minority language users is studied. Finally the 

challenges that students of language minorities faced in non- Persian areas are discussed and then the solutions for 

meeting these challenges are offered. 
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