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  ۶۲/۰۲/۲۰۲۰                 شاه محمود محمود 

   

  یدر آموزش زبان مادر (نیوالد)و نقش پدر تیمؤثر
 

 از افغانستان رونیب
 
 

به  یاز دوران حاملگ یکند. بنابران زبان مادر یاست که مادرطفل به آن صحبت م یزبان قتیدر حق یمادر زبان
است که نوزاد هنگام تولد با خود  هیهد نیگفت بزرگتر توانی. و مکندیم دایو بعد از تولد استمرار پ افتهیطفل انتقال 

صدا  نی. چون اردیگ یرام ممادرش آ یصدا دنیاز شن بعدکند؛  یم هیمنظور است که طفِل که گر نیهم یدارد. رو
 آشنا است . شیکند و برا یرا درک م

هاو اقوام متفاوت  تیمختلف سبب شده است که ازدواج ها با مل یها و اقوام ، داشتن زبانها  تیما با تنوع مل کشور
 ا یشود و  و آموزش داده یریگیپ تیزبانها در طفول نیا کهی. اما در صورتاوردیرا بار ب یفرزندان مشکل زبان یبرا

 نی. بنابران دراباشدیفرزندان ما سهل م یزبانها برا یریراگخانواده ها صحبت شود ، ف نیبه زبان دوم و سوم در ب
 .ردیک یزبان دوم را م یباشد، جا  یگریو زبان د تینوع ازدواج ها زبان پدر و خانواده پدر ، در صورت که از مل

مشکل زبان برعالوه زبان مادر و پدر ؛ زبان کشور   کنندیم یافغانستان زندگ رونیهموطنان ما ب تیاکثر امروز
 یحفظ زبان مادر یکه برا گرددیمحول م شتریب یها  تیما مسؤول ی. بنابران برارندیفرا بگ دیرا همچنان با  زبانیم

که از  باشدیما م یگو فرهن یو زبان یمل تیهو مثابهبه  زبانیم یدر کشور ها  یزبان مادر قتی. درحق میتوجه نما 
 .میو به کجا تعلق دار میکجا آمده ا

 نیکه به زبان و اصول و قوان می. و مکلف هست ردیگ یما م یوطن دوم را برا ی، جا  زبانیاست که کشور م راست
را فراموش  شیو فرهنگ و عنعنات وطن و کشور خو خیآن احترام گذاشت وآنرا فرا گرفت اما هرگز زبان ، تار

استمرار و  یبس بزرگ و مهم را برا فیوظاکشور ها ، پدران و مادران  نیحفظ زبان و فرهنگ در ا ی. برامینکن
مادران است بلکه پدران همچنان مجبور  فهیعمل نه تنها وظ نیبه عهده دارند . ا یزبان مادر سیتدر یآموزش و حت
 .ندینما  یتوجه دلسوزانه و جد یزبان پدر اناً یاح ا یو  یزبان مادر یریفراگ یاست که برا

 خانواده وجود دارد. کیپدر  ا یتوسط مادر و  یو آموزش زبان مادر یریفراگ یگونه گون برا یها  راه
شده اند. تالش و کوشش مشترک    لیکشورمان تشک  یاز زبان ها  یکیکه از پدر و مادر افغان که با    یخانواده ها   -  اول
مآمول  نیا یریفراگ یبرا کنندیم یدر شهر که زندگ ی. حتاموزندیب شیفرزندان خو یرا برا یتا زبان مادر ندینما 

را به آن  شیدو ساعت فرزندان خو ا ی کینموده و روز  موجود داشته باشد ثبت نا  یمکاتب زبان مادر کهیدر صورت
را در  یزبان مادر سیسهولت موجود نباشد پدرومادر مجبورو مکلف است تدر نیچن اناً یمکاتب بفرستند. اگر اح 

 ببرند. شیمنزل پ
پدر و مادر در منزل با فرزندان  نکهیا د،ینما  یم یزبان مادر یریکه فرزندان را مجبور به فراگ یاز راه ها  یکی

را در منزل  زبانیزبان کشور م ا یو فرزندان را نگذارند که زبان دوم  ندیصحبت نما  شیخو یبه زبان مادر شیخو
حرف  زبانیبه زبان کشور م  شیو دوستان هموطن خو  دخو نی. تجربه نشان داده است که فرزندان ما بندیصحبت نما 

 یش ؛ زبان مادرهمه تال  نیا  ی. در پهلوسازندیدور م  یزبان مادر  یریادگیروش آرام آرام آنها را از    نی. که ا  زنندیم
 آموزش دهند. شیکه رسم الخط زبان متذکره را به فرزندان خو شودیمؤثر واقع م یزمان

که  یفرد دیصورت با  نیرا ندارد . در ا یخانواده سواد مکمل زبان مادر یاز اعضا  یکیشده است که  دهید اریبس
خلل و  چگونهیه یزبان مادر یریکه فراگ بود قنیمت دیدست به کار شوند. با  شیسواد دارد به اموزش فرزندان خو

مادر سواد ] خواندن و نوشتن [ زبان  ا یدو پدر و  هرآورد. اگر واقعاً   یبه وجود نم زبانیدر زبان کشور م یگسستگ
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معضله    نیکمک بخواهند تا ا  کنندیم  یشان زندگ  یکیکه درنزد  شیخو  یها   لیرا نداشته باشند از دوستان و فام  یمادر
 حل گردد.

را در کنار خود داشته  شیاست که فرزندان خو یو صفحات اجتماع ونیزیسراغ کرد همان تلو توانیکه م گرید راه
 .میببر شیرا در منزل پ یها آموزش زبان مادر ونیزیتلو قیو از طر میباش
متفاوت هستند. چنانچه در آغاز گفتم کشورمان متشکل   یزبان ها   یکه دارا  یتیدو قوم  ا ی  یتیدو مل  یخانواده ها   –  دوم

 نیبه مثابه باغِ است که در آن انواع گل ها کنار هم قامت افراشته اند، و هم ا یگونه گون اند و  یها  تیاز اقوام و مل
 یرا برعالوه زبان مادر شیفرزندان خو دیو با  دیصورت با  نیگردد. در ا یشدن فرهنگ ما م با یموضوع باعث ز
. همچنان پدران  ندینما  یو استمرار زبان مادر یریبند اول مجبور به فراگ ی، مطابق حرفها  رندیگیکه از بطن فرا م

از  یکی ردوجود دا یزبان پدر یریفراگ یمختلف برا یبدهند. راه ها  ادیدارند تا زبان خود را به فرزندان  تیمکلف
و حرف  یریادگیروش فرزند را ناخودآگاه به  نیحبت کند . ابا زبان خود ص شیبا فرزندان خو شهیآنها که پدر هم

شوند مشکل   یمادر روبرو م ا یو اقارب پدر و  لیبا فام کهیزمان شوندی. و مجبور نمسازندیآشنا م یزدن با زبان پدر
 حس کنند . گانهیداشته باشند و خود را ب یو معضله زبان

نشان داده  قاتیو تحق  دینما  یسوم کمک فوق العاده م ایزبان دوم    یریادگیبه   قتیدر حق  یزبان مادر یریفراگ  -  سوم
گردد تا آموزش زبان  یسبب م یزبان مادر لیتحل ییو توانا  یدرک فرزندان از زبان مادر یاست که چگونگ

همان  ا یزبان ها  گرید یریادگی ی شهیرا ر یرتوان زبان ماد یم نی. بنابرادیریصورت بگ یبه آسان زبانیکشورم
 .. دیدر زبان ها نامما 
،  یکه زبان مادر لیدل نینمودم . ا یم سیرا در دو مکتب تدر یزبان مادر کهیزمان ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۰سالها  نیب در
 یها  صلهیف کهی. با وجوددیگرد یصنوف زبان مادر یاز عامل بقا  یکی کندیکمک م یآموزش زبان دنمارک یبرا
زبان  سیصنوف باز و تدر نینمودم موفق شدم تا ا هیکه ارا لیگرفته شد. اما دال یبستن صنوف زبان مادر هیعل

 کند. دایادامه پ یمادر
زبان عاطفه، زبان احساس و زبان   ست،یتنها زبان سخن گفتن ن  ،یکه : زبان مادر  دیگو  یراستا م  نیدر ا  یروانشناس

 یهر فرد رخ م یتفکر نخست به زبان درون ندیهاست و فرا انسان یونزبان در یفرد هم هست. زبان مادر یزندگ
ها اگر دو زبانه یتیجمع یها است که در گروه  دادهشود. مطالعات نشان  یاو ترجمه م یدهد و سپس به زبان گفتار

 یشتریب ییتوانا  ییمعنا  افتیو حوزه در یجانیباشند، مغز آنان در پرداز اطالعات ه گرفته ادیرا خوب  یزبان مادر
 دارد.

. در   میوووو هست ییکا یامر ا یو  ی، المان یامروز شاهد ازدواج پسران و دختران ما که با جوانان دنمارک – چهارم
را در  یاموزش زبان مادر دیان است با . اگر مادر افغشودی م یدیوارد مرحله جد یصورت معضله زبان مادر نیا

  ن یو به خواب رفته است. به هم دهیارامش د شیخومادر  ییقرار بدهد. و فراموش نکند که خودش با الال تیاولو
 زمکلفی؛ شوهر خود را ن  یریفراگ  نیفرزندش انتقال بدهد . باورمندم که با ا  یدارد تا زبان خود را برا  فهیمنظور وظ

.  دیصحبت نما  شیبا فرزند خو شهیهم ی. و مادرکوشش کند؛ تا با زبان مادرردیتا زبان خانمش را فرا بگ سازدیم
است که  یتالش یزبان مادر یری. بنابران فراگردیگیو کودکستان و مکتب فرا م طیپدر را از پدر و مح  زبانچون 

 یگانگیب  دیآن باور کن ری. در غدینما   میهام و تفهاف  شیبا پدر بزرگ و مادر بزرگ و خانواده مادر خو  یفرزند به آسان
 .دیآ یخانواده به وجود م یفرزندان و اعضا  نیب

پدر مکلف است تا زبان پدر را  کنندیازدواج م زبانیم یپسران ما با دختران و بانوان کشور ها  کهیدر صورت ضمناً 
. و پدر بزرگ و مادر  دیآ یبه وجود م یگانگیاز خود ب یآن مشکل بزرگتر ریانتقال بدهد. درغ شیبه فرزند خو

از مادر   یرا به آسان یطفل زبان مادر  ا یفرزند و    چونصحبت کنند.   شیخو  ینوه ها   ا یتواند با نواسه ها    یبزرگ نم
خانواده ها است که   انیم یمعضله بزرگ یزبان مادر یری. غفلت درفراگردیگیو کودکستان و مدرسه فرا م طی، مح 

 .دیتوان از آنها چشم پوش ینم یبه آسان
 :   دیگو یمورد م نیشناسان درا از روان یکی

که ما به زبان  یا هیفرد دارد، به زاو یو ارتباطات اجتماع یدر رشد عاطف یچه نقش یکه زبان مادر نیا درک
 یارتباط لهیوس نیتنها و اول یاو معتقد است: زبان مادرگردد. یباز م م،یکنیم فیو آن را تعر میکنینگاه م یمادر

او  زانیو عز کانینزد گریو د شاوندانیبزرگ ،خو ادرخود، پدر و م کیشخص( با افراد نزد ندهیکودک )و در آ
، به   یلیفام  یاو در زندگ  کیافراد نزد  انیانداختن در م  شهیو ر  شهیر  جادیانسان، ا  کی  یاجتماع اتیح  یاست و برا

و زبان مشترک او با  یاز زبان مادر یلیکه به دال ی. کودککندیم یباز یاتینقش ح  یخصوص در دوران کودک
پدربزرگ و مادر بزرگ خود  رینظ ک،ینزد شانیبا خو تواندیمحروم شده است ، قأعدتا نم کینزد شاوندانیخو
برقرار کند و در واقع احساس تعلق خود   یو شناخت یاحساس ،یآنها به او، ارتباط زبان قیعم یها یدلبستگ رغمیعل

 رشد دهد. تواندینم شاوندان،یرا به جمع خو
رفتار شده است و   ست،ین گرانیمخصوص که مورد استفاده د ی: با کودک به شکل مخصوص و با زباندیافزای او م 

 شاوندانیخو  یگفتمان  یکه به فضا   کندی. کودک احساس مندیبیافته جدا بافته ماست که او خود را همواره چون ت  یعیطب
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 یگریکه با زبان د یکودکان جهیبرد. در نت ینم یلذت چیه نها ارتباط با آ جادیها و ا یشوخ  ات،یو ازحکا   ستیمتعلق ن
کنند،   یشرویپ  یلیتحص  یباال  یتا درجه ها   یاستعداد فرد  لیبه دل  ندهیاگر در آ یحت  کنند،یرشد م  یبه جز زبان مادر
 است . تیچون استعداد جدا از شخص برند؛یشدن رنج م یبا مردم و اجتماع یعیرابطه طب کی یمعموالً از برقرار

پشت پا  یزبان مادر یریاست نه تنها مادر بلکه پدران ناخوداگاه به فراگ رمانیمشکل عمده که امروز دامنگ - پنجم
مصروف است . تمام روز  ی. پدر همچنان به شغل خواندیدرس م ا یو  فهیوظ ا یزده اند. مادر چه در خانه است و 

حرف ندارد چون هر  شتریچند کلمه ب ا یبه جز سالم و  دان. با فرزنگردندیبه خانه برم کهیمنزل هستند و زمان رونیب
کتاب اند. و صبح زود هر کدام  ا ی وتریوکمپ پتاپیل در شیجداگانه دارند و مصروف دروس خو یکدام شان اطاق ها 

. مادر به کار منزل  روندی. پدر و مادر بعد از صرف غذا شب به گوشه مروندیم شیخو یبه مکاتب و مدرسه ها 
 ونیزیتلو  دنیو پدر هم مصروف د  رساندیم  مهیشب را به ن  یو هند  یمبتذل ترک  یها   سلایر  دنیبا د  ا یو    شودیمشغول م

. رودی. و با چند فحش و ناسزا به بستر خواب مکندیهموطنان خود را مشاهده م  یزیست استیو س شودیم یافغان یها 
عدم  جهیکه در نت دیآ یبه وجود م نین فرزندان و والدی. بنابران فاصله بکندیم دایاوقات روزمره ادامه پ میتقس نیوا

 آورد. یرا بار م یزبان مادر یریآموزش و فراگ
 ادیرا در قبال فرزندان به  شیخو یها  تیو مسؤول فیبه عنوان حسن ختام ارزومندم پدران و مادران وظا  انیپا  در

 یزمان ییتوانا  نیاراسته باشند . اما ا یمعنو یها  ییداشته باشند. باورمندم همه تالش دارند تا فرزندان شان با توانا 
انتقال داده شده باشد و گوشزد گردد   یمادر به خوب  ا یطرف پدر و    از  یکه زبان مادر  کنندیم  دایادامه پ  شیبا قوت خو

 را استمرار بخشند. یمعنو راثیم نیتا ا
 رونیدر ب یپدر در آموزش و استمرار زبان مادر تیمقاله اختصاص به نقش و مؤثر نیبود که ا نی: قرار بر نوت

 نیاستمرار و آموزش داد. بنابران بهتر بود نقش والد را یبدون مادر زبان مادر توانیاز افغانستان آماده گردد اما نم
دنمارک که از  لهیدر شهر وا یزبان مادر شیدر هما  یفبرور ۱۵ خیمقاله به تار نی. ا نمودمیرا در عنوان اضافه م

 است .  دهیگرد هیداده شده بود ارا بیمهاجر ترت یطرف انجمن پرستو ها 
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