
 

 

 21  میرا پاس بدار یزبان مادر یروز جهان هیفور

یزبان مادر یروز جهان خچهیتار :  

است. شده انجام یفرهنگ و یبه منظور کمک به تنوع زبان 1999در سال  ونسکوی یروز در کنفرانس عموم نیا ینامگذار  

.م کردالزبان ها اع یجهان سال را 2008آن، سال  ادیز تی اهم   لیبه دل زیسازمان ملل متحد ن یمجمع عموم  

 تختیپا شهر داکا مختلف یدانشگاهها انیدانشجو 1952آغاز شد که در سال  یاز زمان یزبان مادر یروز جهان ینامگذار لیدل

هنوز مستقل نشده بود. شد و یم دهینام یدش که در آن زمان پاکستان شرقالکشور بنگ یامروز   

 زبان پاکستان نیبه عنوان دوم یزبان بنگال کردن یش جهت ملالآن ت یدانشگاه داکا و دانشکده پزشک انیز جمله دانشجوا

و کرده یراندازیت به آنها سیپل ،انیحرکت دانشجو نیدنبال ا به .راه انداختنده ب شهر نیدر ا یزیتظاهرات مسالمت آم  

از آنها را کشت. یعده ا  

روز  1999 سال نوامبر 17در  ونسکویسازمان  بار نیاول یکشور، برا نیاز پاکستان و به در خواست ا دشالبنگ اللبعد از استق

در  ییشود و برنامه ها یم داشته یگرام کشورها شتریروز در ب نیا 2000و از سال  دینام یزبان مادر یرا روز جهان هیفور 21

.گردد یروز برگزار م نیارتباط با ا  

:زبان تی هم ا  

همانند تمام عوامل  زین خیو درطول تار دیآ یافراد بشراست که از مجموعه صداها و کلمات به وجود م نیتفاهم ب لهیوس زبان

 یازهاین ها و افکارخود را ابراز داشته و شهیاند احساسات، زبان لهیها به وس انسان .ادامه داده است تکامل خود ریبه س یعیطب

د.کنن یمنتقل م ندگانیو آ فرزندان آن را به یگرید راثیکنند و مانند هرم یخود را رفع م  

:یزبان مادر مشخصه ی  

توان گفت  یم ای ردیگ یم ادی رازبان آن  اشود که کودک سخن گفتن ب یگفته می زبان نیبه نخست یزبان مادر اینخست  زبان

.باشد آن زبان را داشته به و سخن گفتن دنیشیاند ییکه فرد توانا یزباننخستین   

:چند زبانه بودن تی اهم    

که است دهیرس به اثبات ،یخشب نانیصورت اطمه انجام داده اند، بدر مدت سی سال  نیقکه محق  یقیصد و پنجاه تحق کیدر   

دانش نسبت به  یریادگیتوسعه و  یها عرصه در یتررو موث  شتریب یزبانه هستند، مهارت ها نیچند ایکه دو  دانش آموزانی

ی مهارت ها با استفاده از توانند یکه چند زبانه هستند م یاندانش آموز. دارند زبان آشنا هستند کیکه فقط به  یندانش آموزا

 یباعث توسعه  که این کار ندینما سهیبا هم مقاکرده و  انیها را ب تی  واقعمختلف،  یها راهبه کارگیری و  آشنایی به زبان ها

                                     .دهند یبروز م را از تفکرات شان یخوب جیزبانه نتا نیشاگردان چند جهیدر نت .شود یم آنها یفکر

«بع دانشنامه ویکی پدیامن»                                                                                                                                               

 


