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‹ در ﻣﻮرد راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و
زﺑﺎن ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ زﺑﺎن راﯾﺞ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺸﻮرت و ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﺪ .
‹ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻗﻀﺎوت
دﯾﮕﺮان  ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و راﯾﺞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .زﺑﺎن
ﺷام ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ از ارزش ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
‹ درﺑﺎره ی زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪﺷﯿﺪ و ﻫﻢ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ  .ﻗﺪر ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ .
‹ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺪﻫﯿﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺰﺑﺎن  ،ﺑﺎﺷﮕﺎه وزرﺷﯽ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ .
‹ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﭘﯿﺶ داوری دﯾﮕﺮان ﺷام را از ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ  ،ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ  .در دﻧﯿﺎ زﺑﺎن ﺧﻮب و زﺑﺎن ﺑﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد  .ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮕﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .
‹ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و ﺣامﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
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ﻋﻠﻢ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ

ﺣﻘﺎﯾﻖ – ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت – اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن
ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰۰زﺑﺎن در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰۰ﮐﺸﻮر در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﮔﻮﯾﺸﻮر
دارﻧﺪ  .اﮐرث ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو زﺑﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در آﳌﺎن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ  :اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ زﺑﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ
ﺳﻮم ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ منﯽ
ﺷﻮﻧﺪ  ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از داﻧﺶ و داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﻬﺎی در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ  .دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻣﺒﻨﺎﯾﺸﺎن  ،ﻫﻢ ارزش ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ،
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺮآﻣﺪه  ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﯾﺸﻮر داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ
ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .
ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ارزش
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد!

ﺗﻨﻮع

زﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن

را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ!

ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮕﯽ ﻧﻘﻄﻪ
ﻗﻮت ﻣﻦ اﺳﺖ !

درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺪر ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ  ،اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن آﺳﺎن ﯾﺎ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ  .آﻧﻬﺎ
ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺪر ﻧﻬﺎده ﺷﻮد  ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن
ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﯾﺎ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺮدم
اﯾﻦ را اﺣﱰام ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .
ﮐﻮدﮐﺎن از ﻗﺪر ﻧﻬﺎدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ راﯾﺞ در ﺧﺎﻧﻪ
ی ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش
ﻣﺜﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ  ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﮕﺮش و
روﯾﮑﺮد ﺑﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ راﯾﺞ در ﺧﺎﻧﻪ ...
‹ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻮدک در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن زﺑﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،
‹ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ زﺑﺎن در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﻬﻢ و ﭘﺬﯾﺮش
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻮدک اﺳﺖ ،
‹ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﯿﺸﱰ ارزش ﻧﻬﺎدن ﺧﻮد ﮐﻮدک ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ زﺑﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

زﺑﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ
زﺑﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ
اﺳﺖ  .وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺪت
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد  ،زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻃﺒﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد آورده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﯾﺎد منﯽ ﺑﺮﻧﺪ  .ﻟﺬا
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎدری ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ
ﮔﺮوه از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای ﭘﺮﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ  ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ راﯾﺞ در ﺧﺎﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن روﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﮐﺸﻮر
ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
‹ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ راﯾﺞ در ﺧﺎﻧﻪ
در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ و روﯾﮑﺮدی ﺳﺎمل در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدک در ﺣﯿﻄﻪ زﺑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ
زﺑﺎﻧﻬﺎ  ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
‹ ﺣامﯾﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از زﺑﺎﻧﻬﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ راﯾﺞ در
ﺧﺎﻧﻪ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ  ،ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده  ،ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮕﯽ و
ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﺑﺒﯿﻦ  ،ﯾﮏ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﭘﺮ از
زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺟﻮرواﺟﻮر !

