
 

 

 
 
 

  معرفی و بررسی انتقادی متون آموزش فارسی در پاکستان
 1دکتر محمد ناصر                                                                                                                                              

 :ہچکید

دسا    ہرا ب ہقاار  ہمردم شریف شب اذهانزبان شیرین و دلنشین فارسی قلوب و  ہسال می گذرد ک هزاربیش از 
اخیر بخصوص فارسی باا مشاک     دهه در ربع قرن اخیر بعموم و در  ہنیس  کپنهان  هیچکساس ، اما از آورده
مردم بکلی تغییر  می شود، ارجحیتهای ہای خواند ہزمان فناوری و رأیان کهرو شد. در قرن حاضر  بهرو ای سابقهبی 
و  ماذهیی دینای،   ارزشاهای  و نژاد جوان ما را ازگذاشته  شؤنا  زندگی تأثیر  همه اروپا در تهاجم فرهنگیو یافته 

اند. زندگی  شدهاساسی تربی  جوانان غافلگیروظیفه از  هم اس  و اگر راس  بگوییم بزرگساالنساخته اخ قی دور 
ما نیاز بارای مقاوما  در     ہاخ قی عقب می ماند. باید پذیرف  ک ارزشهای سفانهمادی بسرع  جلو می رود و متأ

و  گهیاان ساال نقاش ن   هازار تاا   کهایم. فارسی  ہریزی بیرون آمد مهچ آمادگی و برناهی مشک   موجود بدون برابر
، گساتر  و  سعهبرای ترویج، احیا، تو أسفانهو مت ستهتاریخی کا اهمی از  ته،داش عهده بهرا  هنگیپاسدار میراث فر

فارسی در پاکستان، متون آموز   نهحاضر با ذکر پیشی لهاس . در مقا دهنش دهنوع تدارکا  جدی دی هیچ آموز  آن
 وهشیمندان فارسی قرار دارد، مورد بررسی علمی پژ قهدر کشور عزیز پاکستان در اختیار آموزگاران و ع  کهفارسی 
عملای و   نهادهایط یی ادب گرانسنگ فارسای پیشا   رهو برای ترویج زبان بزرگان و نیاگان و احیای دو تهقرار گرف

 اس . ای ارائه داده شده  دهنارز
 

 کستان، معرفی و بر رسی، امکانا ، پیشنهادها.متون آموز  فارسی در پا کلیدی:های  واژه
  
  
 فارسی و پاکستان:    ۔١

 نهپیشی     ١۔١
در دوران پیش از اس م  تیو ژرف و شکس  ناپذیر اس . ح هنهک رهقا یهو دوستی میان زبان فارسی و ش مهرپیوند 

 یه( امّا پس از ورود اس م در ش٢٦الی  ٢١ای برقرار بود.)یمین خان، صص نهروابط دوستا ہقار یهدر میان ایران و ش
ق( و  ھ ٤٢١الی  ٣٨٧تر شد. در دوران حم   سلطان محمود غزنوی )دوران حکوم :  دهچنین روابط گستر رهقا

  شدند و اغلب شان فارسی زبان بودند. ہقار یهعارفان و بازرگانان مسلمان واردِ شزیادی از صوفیان و  دهپس از آن ع
 کهنقش اصلی و اساسی ایفا نمود، و می شود ادعا کرد  رهقا شیهفارسی در گستر  اس م در  کهپس می توان گف  

نمی شدند، چلچراغ  رهقا شیهتوسّط فارسی با دین اس م آشنا شدند، و اگر عارفان فارسی زبان وارد  هقار یهمردم ش
 وجود نمی آمد.  بهاس می پاکستان  مهورینام ج بهم کشوری ١٩٤٧نمی شد، و در  ختهدین میین در تیرگی کفر افرو

 
 :ہقار بهگذاری فارسی در ش شهری     ١۔٢
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ن ق(، سیّد علی ب٤٢١قمری، اندکی پس از حم   محمود غزنوی )درگذش :  هجری دوم قرن پنجم  مهدر نی
در  ''کشف المحجوب''نام  بهزبان فارسی را  بهق( نخستین کتاب عرفان و تصوّف  ٤٦٥)درگذش :  هجویری عثمان
منیع و مرجع عرفان  مهمترینسال،  هزارپس گذش  ی امروز نیز، حت کهسلک نگار  در آورد  به هورال شهر

  ( ١٣٨٣مام محمود عابدی، به اهتجویری، هشمار می آید.) بهاس می و تصوّف ایرانی 
اصلی زبان و ادب فارسی  هدمی شود، م هامروز پاکستان نامید های ک همنطق هبویژ هقار هجری بیعد، شیه از قرن پنجم 

جری( صاحیان قلم توسّط فارسی عواطف و احساسا  درونی خود را هقرار گش . در دوران غزنوی )قرن پنجم 
النکتی نخستین شاعر بومی فارسی بود. )صفا،  هپیدا کرد. ابو عیداللّ هاین سنّ  ادامابراز می کردند، و در دوران بعدی 

تاریخ ادب ه بن  کعب قزداری، نخستین شاعر هرابع هپاکستان، افتخار دارد ک هناور( بلوچستان، ایال  پ٦٠٠ص
زنوی شاعران بزرگی مانند غ ه( در دور٤٤٩این ایال  بود.)پیشین، ص هایستانهرقزدار، یکی از ش هفارسی، متعلّق ب

ق( اشعار نغزی سرودند. )ریپکا، یان،  ٤٨٤ق( و ابوالفرج رونی )درگذش :  ھ ٥١٥ یال ٤٣٨مسعود سعد سلمان )
 ( ٣٠٣الی  ٣٠١کیخسرو کشاورزی، صص هترجم
 
 دوران تحول و ارتقا :     ١۔3
بود. فارسی  همم هبسیار ثمربار و فوق العاد هقار هبرای گستر  و ترویج شعر و ادب فارسی در شی هف  قرن آینده
ای  ہویژ ہنگ ایرانی و تمدّن اس می جایگاھعنوان پاسدار فر ہب ہعنوان زبان درباری و رسمی بلک ہا بھتن ہن

نگ پُربار و غنی ایرانی را نیز با قلب باز ھبا زبان شیرین فارسی، فر ہمراھ ( و مسلمانان ١٣٤٤یاف . )نفیسی، 
صوفیان و عارفان  ہمان دینی را پذیرفتند کھایشان  ہمسحور و مغلوب فارسی گشتند. جالب اس  ک پذیرفتند، و

 ہدرکنار فارسی و دین اس م وارد این منطق ہنگ را ورزیدند کھمان فرھبودند، و  ہشان آوردھمراھفارسی زبان با 
  (١٣٧٣یعقوب آژند،  ہ  ماری، ترجم ہبود. )شیمل، آن ہشد

س طین  ہ  م( در دور١٩٨٢نشد. )اکرام،  ہیچ کاس ھمیّ  فارسی ھامپراتوری غزنویان نیز از اپس از فروپاشی 
ق( و دیگران  ھ ٧٠٧ی ٰ  ال ٦٥٢ق(، حسن سجزی ) ھ ٧٢٥ی ٰ  ال ٦٥١لوی )ھسخنوران بزرگی مانند خسرو د

 ھ ٩٣٢ندی )ھ تیموریان ہدر دوران باشکو ہداشتند. امّا کمالی ک ہمشعل فروزان ادب فارسی را نورافشان نگ
 یچ شک و تردیدبیمانند و بینظیر اس . ھم( نصیب زبان و ادب فارسی شد،بدون ١٨٥٧ی ٰ  م ال١٥٢٦ق/
 
 دوران طالیی:    ١۔٤

ندی در ھق(، بنیان گذار امپراتوری تیموریان  ھ ٩٣٧ی ٰ  ال ٩٣٢یر الدین بابر )دوران حکوم : ھوطن اصلی ظ
زبان رسمی و  ہندی فارسی جایگاھ)ازبکستان فعلی( بود. امّا با وجود این، در دوران تیموریان  ہ، فرغانہقار ہشب

ان معاصر صفوی گامی ھان تیموری در سرپرستی و تشویق شعر و سخن از پادشاھدرباری را حفظ کرد، و پادشا
ان و شاعران و نویسندگان ل دانش و حکم ، سخنوران و سخن سنجھزار ارباب قلم ، اھزاران ھادند، و ھجلوتر ن

گلچین معانی در  ہرس  چنین شاعران و ادییان بسیار طوالنی اس  کھاجر  نمودند. فھم ہقار ہشب ہاز ایران ب
 ( در این ١٣٧٣اس . )گلچین معانی،  ہا پرداخ ھذکر آن ہب ''ندھکاروان ''نام  ہکتاب میسوط و پُرارز  خود ب

ای باسواد ھ ہنیز بود، و خانواد ہاشرافی ہ  زبان طیق ہزبان رسمی و درباری داش  بلک ہا جایگاھتن ہدوران فارسی ن
 آن افتخار می کردند.  ہاین زبان تکلّم و ب ہب
گرف  و  ہنگ ناب ایرانی در این خاک ریشھدر این زمان دانشمندان ایرانی بر منصب وزار  نایل آمدند، فر    

فارسی و تشویق از دانشمندان ایرانی  ہ  شامل شد. برای گستر  و توسع ہقار ہشب ہ  تمدّن اس می در خمیرمای
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 ہندی را تح  الشّعاع قرار داد و زبان فارسی نھنگ ایرانی، تمدّن ھعمل آمد؛ و در واقع فر ہاقداما  شایانی ب
ز  یادگیری و آمو ہا برای کسب معا  بھا را نیز مسحور ساخ ، و آنھندوان وسیک ھ ہا مسلمانان بلکھتن

  پُرارز  شاد روان استاد ھ، پژو''ندوان در ادب فارسیھم ھس''نام  ہکتابی ب ہفارسی پرداختند. در این زمین
ہدکتر سیّد عیداللّ  می در اختیار می گذارد.ھاط عا  م ٰ 

 
 دوران انحطاط:    ١۔٥

مدیگر ھ ہب ہعروج و زوال اس م و فارسی در این منطق ہد کھنشان می د ہقار ہشب ہ  زار سالھتاریخ بیش از 
نگامی ھمسلمانان روی کار بودند، فارسی نیز رونق و رواج داش ، امّا  ہاس . در زمانی ک ہمربوط و مشروط بود

خود  ہ  را بھشد و زبان انگلیسی جایگا ہمیّ  فارسی کاس ھمسلمانان دچار زوال شدند، کم کم از ا ہک
 پایان رسید.  ہم دوران تیموریان ب١٨٥٧سرانجام در اختصاص داد، و 

 
 وری:ھپیوند اردو و فارسی و نقش اقبال ال    ١۔6

 ہ  بنا بر از دس  دادن قدر  و ثرو ، عشق و ع ق ہگرفتند بلک ہا از فارسی فاصلھتن ہدر این دوران مسلمانان ن
و دوری از دانش و بینش و افزون بر آن علوم دینی بیسوادی  ہ  ا کمتر شد، و در نتیجھآن ہ  دانش آموزی نیز در جامع

داشتن شمع ہنگی نصیب شان گردید. در چنین اوضاع وخیم خداوند متعال مسؤلی  روشن نگھو دنیوی، فقر فر
 ہیچگاھ ہاین شاعر و فیلسوف ک ہم( سپرد.جای شگفتی اس  ک١٩٣٨ی ٰ  ال ١٨٧٧وری )ھاقیال ال ہفارسی را ب

کمتر از  ہم( ک١٩٩٠اس  )اقیال، کلیا  فارسی،  ہفارسی سرود ہزار بی  بھ ہایران مسافر  نکرد، بیش از ن ہب
م( بر اساس ١٩٩٠زار بی  اس . )اقیال، کلیا  اردو، ھنیس . دیوان اشعار اردوی وی مشتمل بر شش  ہمعجز

بودند، محمد  ہنیاگان ما عطا کرد ہن بصوفیان و عارفان فارسی زبا ہنگ اصیل اس می کھای اقیال و فرھنمود ھر
 وری اس می پاکستان را بنیان گذاش .ھم، کشور جم١٩٤٧، در ہقار ہبر کییر مسلمانان شبھعلی جناح، ر

 
 فارسی در پاکستان:    ۔٢

شد.  ہشناخ  ہای میان مردم عام ہا زبان رابطھتن ہعنوان زبان ملی بلک ہفقط ب ہپس از استق ل پاکستان اردو ن
می  ھمجال آن نیس . ارباب علم و دانش از ا ہدر این مقال ہدر مورد پیوند اردو و فارسی بسیار می توان گف  ک

عنوان یک درس اختیاری در  ہمان ابتدا فارسی بھبودند و از  ہو ترویج اردو بخوبی آگا ہتوسع ہفارسی در را
 ہ  ا زبان اردو را نیز فرا می گرفتند. اما در نتیجھ ہا تدریس می شد و از طریق یاد گیری فارسی، بچھدبیرستان 

ضرر جیران  ہدر واقع منجر ب ہا حذف شد کھتحوال  سیاسی در حدود ربع قرن پیش درس فارسی از دبیرستان 
 زبان و ادب اردو تمام شد.  ہناپذیر ب

ر برای آموز  زبان فارسی ن و روشن اس ، و در حال حاضھا میرھمی  یاد گیری فارسی برای ما پاکستانی ھا    
ای ھاس . کتاب  ہا موضوع اصلی این مقالھمعرفی و بررسی انتقادی آن  ہا در دس  اس  کھچندین کتاب 

 زیر تقسیم کرد: ہدو گرو ہآموز  فارسی را می توان ب
 استادان پاکستانی ہ  ای آموز  فارسی نوش ھکتاب  ۔    
 ایرانی استادان ہ  ای آموز  فارسی نوش ھکتاب  ۔    
 
 استادان پاکستانی:  ہ  ای آموزش فارسی، نوشتھکتاب     ۔3
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 زیر تقسیم کرد: ہدو گرو ہم بھاستادان پاکستانی را می توان باز  ہ  ای آموز  فارسی، نوش ھکتاب 
 ای متون درسی برای دانش آموزان و دانشجویانھکتاب  ۔    
 مندان زبان و ادب فارسی ہای آموز  فارسی برای ع قھکتاب  ۔    
 
 ای متون درسی برای دانش آموزان و دانشجویان:ھکتاب     3۔١
 
 نمایی:ھرا ہ  متون درسی دور    3۔١۔١

کودکان تدریس می شود و تدریس و آموز  زبان  ہب ہا زبان خارجی اس  کھابتدایی انگلیسی تن ہ  در دور
ای زیر رایج ھنمایی کتاب ھرا ہ  در دور ہمی گذرد ک ھہد ہنمایی آغاز می شود. بیش از سھفارسی از سال اول را

 اس :
ادی علی بیگ، شاد ھشاد روان آغا یمین، شاد روان میرزا  ہ  نمایی( مرتبھفارسی برای ک س ششم )اول را ۔    

 و ممتاز غفور ہروان منظور حسین شا
ادی علی بیگ و شاد ھشاد روان بشیر حسین، شاد روان میرزا  ہ  نمایی( مرتبھفتم )دوم راھفارسی برای ک س  ۔    

 روان نصیر شادانی
ادی علی ھشاد روان شجاع  حسین بخاری، شاد روان میرزا  ہ  نمایی( مرتبھشتم )سوم راھفارسی برای ک س  ۔    

 بیگ و آفتاب اصغر
 چشم می خورد: ہبیم، نکا  زیر ھای مزبور را از نظر علمی مورد نقد قرار دھاگر کتاب     
 شد. ہا بیش از سی سال پیش نوش ھاین کتاب  ۔    
 اس . ہتغییر اساسی در متن صور  نگرف  ہیچ گونھبا وجود باز نگری  ۔    
 اس . ہبرای نشان دادن مشترکا  اردو و فارسی ت   نشد ۔    
 اس . ہرعای  نشد ہاز خط و ام ی فارسی امروز ۔    
 اس . ہشد ہو متروک استفاد ہنھاز رو  تدریس ک ۔    
 چشم می خورد. ہب ہر صفحھواژگان متروک تقرییاً در  ۔    
 اس . ہقرار گرف  ہنمایی چاپ ایران بسیار کم مورد استفادھرا ہ  ابتدایی و دور ہ  ای درسی دورھکتاب  ۔    
 دانش آموز با فارسی ک سیک آشنا شود. ہت   مرتیین بر آن اس  ک ۔    
 دف اصلی آموز  زبان امروزی نیس .ھ ۔    
نمایی اشعار سنایی غزنوی، عطار نیشاپوری، سعدی شیرازی، ج ل الدین ھرا ہا در دورھ ہبچ ہجالب اس  ک ۔    

وری، جواد حج ، حییب ھار، اقیال الھمولوی، عید الرحمان جامی، پروین اعتصامی، ایرج میرزا، ملک الشعرا ب
 م می خوانند.ھند شاعر غیر معروف ی چٰ  یغمایی، نسیم شمال و ح 

 ہای از جمل ہای ارززندھافزون بر آن مؤلفین محترم برای دانش افزایی کودکان مظلوم اقتیاساتی از کتاب  ۔    
)نظام الملک توسی(، اخ ق ج لی )م  ج ل الدین دوانی(، اخ ق محسنی )محمد بن حسین واعظ  ہسیاس  نام

ن جامی( ٰ  ارستان )عیدالرحمھمیای سعاد  )امام غزالی(، گلستان )سعدی شیرازی(، بکاشفی(، مجمل التواریخ، کی
 اند. ہم را نیز شامل متن فرمودھو غیر
ا زبان فارسی را یاد ھکودکان ما توسط چنین کتاب  ہستیم کھبیش از سی سال می گذرد و خواستار آن  ۔    

 بگیرند. 
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 :ہمتوسط ہ  متون درسی دور    3۔١۔٢

 ای زیر تدریس می شود:ھ، از ربع قرن اخیر، کتاب ہمتوسط ہ  در دور
 ہشاد روان محمد خان کلیم، شاد روان نواز  علی شیخ، خالد ہ  م، مرتبھم و دھادب فارسی، برای ک س ن ۔    

 آفتاب و معین نظامی
 د:ھنشان می د ہبر رسی کتاب یاد شد    
 ہاین مرحل ہب ہکتاب اولی ہدانش آموز پس از خواندن س ہد کنویسندگان و مرتیین محترم حسن اعتقاد دارن ۔    
بیشتر دانش آموزان  ہتمرین دارد. در حالی ک ہا نیاز بھو حاال تن ہاس ، دستور فارسی را کام ً خواند ہرسید

 ، فارسی را انتخاب می کنند. ہمتوسط ہ  اولین بار در دور
وری، ابوالقاسم حال ، یحیی دول  آبادی، ھاعتصامی، اقیال الاشعاری از نظامی گنجوی، سعدی، جامی، پروین  ۔    

ی معاصر غنی می سازند اما بر ٰ  جتی و عیاس یمینی شریف کتاب را از نظر شعر ک سیک و ح ھمحمد حسین ب
 ۔مشکل و دشواری دانش آموزان می افزایند

کتاب رنگ  ہم بھاالولیائ، کیمیای سعاد  و گلستان باز  ۃانصاری، تذکر ہایی از مناجا  عیداللھ ہگزید ۔    
 ک سیک می بخشد. 

نمایی اس  و ھرا ہ  ای دورھتر از کتاب ھمراتب ب ہای منثور این کتاب بھ ہاما از نظر انتخاب شعر و گزید ۔    
 می سازد. آشنا ہدانش آموز را تا حدودی با فارسی امروز ہایی اس  کھو گف  و شنود  ہشامل چندین مکالم

 
 ی:ھپیش دانشگا ہ  متون درسی دور    3۔١۔3

 ای زیر تدریس می شود:ھی کتاب ھپیش دانشگا ہ  در دور
آفتاب و  ہشاد روان نواز  علی شیخ، شاد روان محمد کلیم خان، خالد ہ  م، نوش ھفارسی برای ک س یازد ۔    

 معین نظامی
آفتاب و  ہشاد روان نواز  علی شیخ، شاد روان محمد کلیم خان، خالد ہ  م، نوش ھفارسی برای ک س دوازد ۔    

 معین نظامی
باید  ہمتوسط ہ  ای دورھکتاب  ہ  ر دو کتاب را دنیالھرو می شویم. این  ہم با رو  و روال قیلی رو بھباز     

 دانس . بررسی علمی نکا  زیر را روشن می سازد:
 اس . ہشد ہداد ہشعر و نثر ک سیک بیشتر توج ہب ۔    
اشعاری از فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان، نظامی گنجوی، ج ل الدین مولوی، سعدی شیرازی، امیر  ۔    

وری، بدیع الزمان فروزانفر، نیما یوشیج و ھار، ایرج میرزا، اقیال الھلوی، حافظ شیرازی، ملک الشعراء بھخسرو د
 م اس .ھانی شامل کتاب ک س یازدھبھسیمین ب

جویری(، کیمیای سعاد  )امام غزالی(، جوامع الحکایا  )سدید ھایی از کشف المحجوب )سید علی ھ ہگزید ۔    
ن ٰ  ارستان )عید الرحمھ)ضیاء الدین نخشیی(، ب ہالدین محمد عوفی(، فوائد الفواد )حسن سجزی(طوطی نام

 م می بخشد. ھیازدکتاب  ہانگیر( رنگ و بوی ک سیک بھانگیری )نور الدین جھجامی(و توزک ج
اشعاری از رودکی سمرقندی، فردوسی توسی، ناصر خسرو قیادیانی، ابو سعید ابو الخیر، سعدی شیرازی، ج ل  ۔    

وری و فریدون مشیری شامل کتاب ک س ھی، اقیال الھلوی، غنیم  کنجاھالدین مولوی، نظیری نیشاپوری، غالب د
 م اس .ھدوازد
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قی )از ابوالفضل ھنی(، تاریخ بیھایی از اسرار التوحید )از محمد بن منور میھ ہم گزیدھدر کتاب دوازد ۔    
االولیاء )از فرید الدین  ۃمدانی(، تذکرھایی )از عین القضا  ھ ہ)از عنصر المعالی کیکاؤس(، نام ہقی(، قابوس نامھبی

عطار(، گلستان )از سعدی شیرازی( و لطائف الطوائف )از علی بن حسین واعظ کاشفی( دانش آموزان را در 
 یادگیری نثر ک سیک یاری می کند. 

ای از خسی در میقا  )از ج ل آل احمد( و مار گیر )محمد حجازی( روزنی  ہمین کتاب گزیدھدر  ہالی  ۔    
 سوی نثر معاصر. ہب اس  کوچک

 اس .  ہا اولین بار ذکری از شعر معاصر درمیان آمدھدر این کتاب  ہتقدیر اس  ک ہ  شایس  ۔    
 ای قیلی اس .ھتر از سایر کتاب ھمراتب ب ہر دو کتاب بھوای این ھطور مجموعی حال و  ہب ۔    
 قدردانی اس . ای سزاوار ہفارسی محاور ہایی بھو گف  و شنود  ہچندین مکالم ۔    
 
 ی )کار شناسی(:ھمتون درسی دانشگا    3۔١۔٤

وری اس می ایران بسیار متفاو  اس . در اینجا دانشجوی ھبا نظام آموزشی جم ہنظام آموزشی پاکستان در مقایس
عنوان درس  ہای( را ب ہای( یا فارسی اختیاری )دویس  نمر ہکار شناسی ادبیا  می تواند فارسی انتخابی )صد نمر

 بگیرد.
 تدریس می شود: ہگذش  ھہ  ار دھکتاب زیر از چالف( فارسی انتخابی:     
 شاد روان مقیول بیگ بدخشانی و سید محمد اکرم ہ  گلزار ادب، مرتب ۔    
شامل دو بخش اس . بخش اول مشتمل بر بیس  حکای  از باب اول گلستان سعدی )در سیر   ہکتاب یاد شد    
در این کتاب  ہاز پیام مشرق اس . اگرچ ہوری برگرف ھاز اقیال ال ہشعر کوتا ہبخش دوم داری شانزد ان( وھپادشا
یچ کس جرأ  ھ ہل سال گذش ھاس ، اما طرفداران زیادی دارد و از چ ہیچ ت   نشدھیاد دادن زبان فارسی  ہب

 اس . ہآن کتاب نکرد ہباز نگری ب
 ب زیر اس :مشتمل بر دو کتا ب( فارسی اختیاری:    
 شاد روان عیدالشکور احسن، شاد روان فیروز الدین رازی، شاد روان عید الغنی ہ  گنج دانش؛ مرتب ۔    
 ور الدین احمدھشاد روان محمد باقر، شاد روان مرزا مقیول بیگ بدخشانی، ظ ہ  گنج ادب؛ مرتب ۔    
 تاکید بر متون ک سیک فارسی اس . ہر دو کتاب یاد شدھدر     
 گنج دانش مشتمل بر دو بخش اس ، بخش نثر و بخش شعر ۔    

ایی از مجمع النوادر )از نظامی عروضی سمرقندی(، رقعا  عالمگیری )اورنگزیب ھ ہدر بخش نثر گزید ۔    
دای ( و مجلس عیاد  )از میر محمد حجازی( ھداؤد کوژ پش  )از صادق  ہاز جمل ہعالمگیر( و دو تا داستان کوتا

 شامل اس .
مدانی، قاآنی شیرازی، ایرج میرزا و پروین ھمچنین اشعاری از فردوسی توسی، سعدی شیرازی، عراقی ھ ۔    

 د.ھاعتصامی بخش شعر را تشکیل می د
 گنج ادب نیز مشتمل بر بخش نثر و بخش شعر اس . ۔    
و آی  السرور )از ابو بکر )از نظام الملک توسی(، راح  الصدور  ہایی از سیاس  نامھ ہدر بخش نثر گزید ۔    

راوندی(، اخ ق االشراف )از عیید زاکانی(، اخ ق ج لی )از م  ج ل الدین دوانی(، عیار دانش، آیین اکیری، 
 ہی از سید محمد جمال زادھکتاب از ابوالفضل ع می( و غیر از متون ک سیک داستان کوتا ہر سھمکاتیا  )

 .( نیز شامل کتاب اس ہ)ثواب یا گنا
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ر عریان، ج ل الدین مولوی، خاقانی شروانی، حافظ شیرازی، نظیری نیشاپوری، غالب ھاشعاری از بابا طا ۔    
 د. ھار بخش شعر را تشکیل می دھوری و ملک الشعرا بھلوی، اقیال الھد

 ای شامل نیس . ہیا گفتگوی روزمر ہیچ مکالمھر دو کتاب ھدر  ۔    
 یچ کمک نمی کند.ھ ہفتن زبان فارسی امروزر دو کتاب برای یاد گرھ ۔    
 انتخاب از ادبیا  ک سیک و معاصر مؤثر و جالب نیس . ۔    
 اس . ہعمل نیامد ہیچ باز نگری بھل سال اخیر ھبنا بر عللی در چ ۔    
  می یابد، اما از دس  ھر سال کاھتعداد دانشجویان در مقطع کار شناسی  ہک ہمتون دقیق و دشوار باعث شد ۔    

 نمی شود. ہیچ حرک  مثیتی دیدھاندر کاران 
 
 ی )کار شناسی ارشد، پیش دکتری و دکتری(:ھمتون درسی دانشگا    3۔١۔٥

یچ کتاب ھدر پاکستان برای دانشجویان کارشناسی ارشد، پیش دکتری و دکتری زبان و ادب فارسی  ہجالب اس  ک
 می کنند. ہکس و فتوکپی استفادچاپ نمی شود و دانشجویان از زیرا

 
 مندان زبان فارسی: ہای آموزشی برای عالقھکتاب         3۔٢

 تقسیم کرد: ہم می توان در دو گروھدر دس  اس ، را باز  ہمندان زبان فارسی ک ہای آموزشی برای ع قھکتاب 
 ای آموز  زبان فارسیھکتاب  ۔    
 رسیای دستور زبان فارسی و کمک دھکتاب  ۔    
 در ذیل مورد بر رسی قرار می گیرد: ہک
 
 ای آموزش زبان فارسی:ھکتاب     3۔٢۔١
 گلشن فارسی:     3۔٢۔١۔١

ران ھ  ہر دو استاد بزرگوار فارغ التحصیل دانشگاھتالیفِ شاد روان سیط حسن رضوی و علی رضا نقوی اس . 
جای گذاشتند. گلشن  ہایی بھزبان فارسی خدما ِ شایانی انجام دادند و آثارِ گرانب ہترویج و توسع ہبودند و در را

 ہوری اس می ایران، اس م آباد بہنگی سفار  جمھفارسی کتابی اس  دو جلدی و چندین بار توسط رایزنی فر
س . گلشن ر جلد مشتمل بر بیس  درس اھدارد.  ہصفح ١٤٠و جلد دوم  ہصفح ١٧٠اس . جلد اول  ہچاپ رسید

 فارسی بنا بر دالیلی موفق ترین اثر آموز  زبان فارسی در پاکستان محسوب می شود.
 
 آموزش فارسی:     3۔٢۔١۔٢

و گستر  فارسی نقش اصلی و  ہتوسع ھور در نیم قرن اخیر در راھوری اس می ایران در الھنگ جمھفر ہ  خان
نگ ھفر ہعنوان مسؤل خان ہدی بھحمد رضا امینی مش  آقای م١٣٨٢ای اخیر ھاس . در روز  ہاساسی ایفا نمود

ای آقای امینی در دوران ھنگ شروع شد. ت   ھفر ہ  ای خانھور شد و در واقع دوران ط یی فعالی  ھوارد ال
قدردانی و بسیار ستودنی  ہ  نگ ناب ایرانی اس می شایس ھماموری  او برای ترویج زبان فارسی و گستر  فر

برای  ہای آموز  فارسی دایر کرد بلکھور ک سھنگی الھر فرھو کنار   ہدر گو  ہاینکا ھتن ہاس .او ن
 ہتشویق او خانم ثمین ہم آورد، و بھدور بودند، نیز امکاناتی فرا ہخواستار فرا گرفتن فارسی از را ہکسانی ک
ألیف کرد. کتاب مزبور ( را ت١ہو متوسط ٢، مقدماتی ١جلد )مقدماتی ہکتاب بسیار ارزشمندی مشتمل بر س ہعارف
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سلک نگار  در  ہاردو زبانان ب ہبرای آموز  فارسی ب ہایی جای داد کھترین متن ھرا می توان در میان ب
ا و ھ ہکتاب خالی از اشتیا ہاند. اگر چ ہنمود ہا نفر از این اثر پُر ارز  استفادھاند. در چند سال اخیر صد  ہآمد

 د شد.ھا  برطرف خواھ، پس از تجدید نظر، اشتیاہای آیندھاپ در چ ہاغ ط نیس  اما امید می رود ک
 
 آموزگار فارسی :     3۔٢۔١۔3

ای مشتمل بر دو  ہصفح ١٤٢سند، اس . این کتاب  ہتالیفِ حضور احمد سلیم، استادِ زبان و ادبِ فارسی در دانشگا
 ہای روزمرھا و گف  و شنود ھ ہدستور زبان فارسی اس . مکالم ہ  ل درس در بارھبخش اس . بخش اول دارای چ

درس بخش دوم را تشکیل می  ہمحتویا  د ہای متفرق وغیرھ ہعیارا  و جمل ہ  ای، ضرب االمثال، ترجم ہو محاور
سوی ادبیا   ہاس ، و دانش آموز زبان را ب ہر درس ابیاتی از شعرای ممتاز نیز آمدھد. در بخش دوم، در پایان ھد

 ہمشک   زبانی دانش آموز را تا حدی برطرف می کند. ب ہدر پایان کتاب لغ  نام غنی و پُربار فارسی می کشاند.
ای برخوردار اس  و  ہویژ ہای آموزشی فارسی در پاکستان از جایگاھطور مجموعی آموزگار فارسی در میان کتاب 

 اس . ہچندین بار از چاپ بیرون آمد
 
  خود آموز فارسی :     3۔٢۔١۔٤

 ہشد و بشد  نیاز ب ہل سال پیش نوش ھدر حدود چ ہرازی اس . این کتاب دو جلدی اگر چتالیفِ فیروز الدین 
اند.  ہآموز  فارسی نقش اساسی ایفا نمود ہدر را ہایی اس  کھمترین کتاب ھم از مھتجدید نظر کلی دارد اما باز 

 ہانشا نویسی، مقال اس . جلد اول مشتمل بر ہصفح ٤٦٤و جلد دوم مشتمل بر  ہصفح ٥٤٠جلد اول مشتمل بر 
ا، لطایف و حکایا  و دستورِ زبانِ فارسی اس . جلد دوم در واقع حکم جلد اول را ھ ہنویسی، مکالم ہنویسی، نام

، لغ  ہفارسی و بالعکس، تمارین ترجم ہاز اردو ب ہدارد، و مشتمل بر مسایل و میاحث دستوری و اصولِ ترجم
 اس . و مرکب و ضرب االمثال ہ، مصادرِ سادہنام
 
  فارسی : ہئ روز مر ہمکالم     3۔٢۔١۔٥

اس .  ہل و یک مکالمھو چ ہصفح ٩٢شگر ایرانی، مشتمل بر ھتالیف ِ دکتر محمد حسین تسییحی، دانشمند و پژو
ای استادان ھ ہرس  نوش ھسر بُرد، بنا بر این کتاب او را در ف ہاستاد تسییحی بیش از سی سال در پاکستان ب

بود. او در این اثر کلما   ہمندان پاکستانی خوب آگا ہای دانش آموزان و ع قھایم. او از نیاز  ہکردپاکستانی شامل 
از ایران مسافر  می کنند، بسیارسودمند  ہبرای کسانی ک ہو این رسال ہکار برد ہفارسی ب ہ  و اصط حا  روزمر

 اس .
 
 فارسی امروز:    3۔٢۔١۔6

، در ہای روزمرھ ہار بخش اس . در بخش اول مکالمھو چ ہصفح ٣٣٦تمل بر تالیفِ آقای عیدالحمید عرفانی، مش
ارم معرفی آثار تاریخی و ادبی ھای کودکان و در بخش چھا، در بخش سوم داستانھ ہبخش دوم شوخی و خند
 اس . ہنگ نیز آمدھاس . در پایان کتاب فر

 
 ای دستور زبان فارسی و کمک درسی :ھکتاب     3۔٢۔٢
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 فارسی :    3۔٢۔٢۔١

تالیفِ مشترک شاد روان سید سیط حسن رضوی ، شاد روان محمد ریاض، علی رضا نقوی و محمد صدیق خان 
شد و  ہاقیال اس م آباد نوش  ہآزاد ع م ہی دانشگاھپیش دانشگا ہ  شیلی اس . این کتاب برای دانشجویان دور

دستور زبان و فارسی گفتاری و شش درس مشتمل  ہ  درس دربار ہدرس اس . دوازد ہیجدھو  ہصفح ٣٠٠مشتمل بر 
اس . برای  ہا آمدھاردوی لغا  دشوار و تمرین ہ  ر درس ترجمھای منظوم و منثور اس . در پایان ھ ہبر گزید
 و برای فرا گرفتن زبان معیار بسیار مفید اس . ہای صوتی این کتاب نیز تولید شدھزبان نوار ہدر آزمایشگا ہاستفاد
 
 ار گلشن فارسی :ھب     3۔٢۔٢۔٢

را با لغا  جدید فارسی آشنا  ہخوانند ہبر آن اس  ک ہناز، مشتمل بر بیس  درس اس . ت   نویسند ہدھتالیفِ زا
، گف  و شنود، مصادر و مضارع، شمار  و لغا  ہار گلشن فارسی در واقع مشتمل اس  بر چند تا مکالمھکند. ب
مفید  ہنمایی و متوسطھرا ہم، و برای دانش آموزان دورھای شمسی و غیرھھای سال، تقویم ایرانی، ماھ، فصل ہامروز
 اس .
 
 جدید فارسی گرامر )دستور جدید فارسی( :    3۔٢۔٢۔3

ار درس اس . آشنایی با دستورِ ھای مشتمل بر بیس  و چ ہصفح ١٨٣ا اس . این کتاب ھتالیفِ محمد نذیر رانج
اردو  ہ  با ترجم ہمراھفارسی، ضرب االمثال و مصادرِ فارسی  ہز اردو با ہزبانِ فارسی، اصط حا ِ نظم، رو  ترجم

 د.ھمحتویا  کتاب را تشکیل می د
 
  جدید کلید مصادر:     3۔٢۔٢۔٤

و  ہای مشتمل بر مصادرِ ساد ہصفح ١٥٢را کاظمی اس . این کتاب ھید زھنا ہرا کاظمی و سیدھز ہفلیح ہتالیفِ سید
 ہاردو و انگلیسی، افعال، اسم، ضمیر، مرکیا ، اعداد، مترادفا ، متضاد، تذکیر و تأنیث و لغ  نام ہ  مرکب با ترجم

در واقع  ہاند برای روشن ساختن مسایل دستوری از زبان انگلیسی نیز کمک بگیرند، ک ہاس . مولفین ت   کرد
 اند. ہبرای دانش آموزان کم سواد مشک   بیشتری ایجاد کرد

 
 دستور زبان فارسی :     3۔٢۔٢۔٥

ر درس تمرین ھو در پایان  ہدستور زبان فارسی با اختصار صحی  شد ہ  تالیفِ دکتر محمد سرفراز ظفر اس  و دربار
 اس . ہنیز آمد

 
 بر فارسی :ھر     3۔٢۔٢۔6

مختصری میاحث دستوری را در بر دارد و  ہ  اس . این رسال ہصفح ٤٨اولی و مشتمل بر ھتالیفِ مشتاق احمد چر 
 نیز درج اس . ہو لغ  نام ہو چند تا مکالم ہر درس تمرین نیز آمدھدرس اس . در پایان  ٢٤مشتمل بر 

 
 عزیز آسان فارسی گرامر )دستور آسان فارسی( :     3۔٢۔٢۔7
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و دستور  ہمی توان مصدر نام را ہ. این رسالہصفح ٦٠ای اس  مختصر مشتمل بر فقط  ہتالیفِ کشور اصغر، رسال
 اس . ہشد ہمختصر فارسی نیز نامید، و برای میتدیان فارسی نوش 

 
 اردو( : ۔ای فارسی ھ ہفارسی اردو بول چال )مکالم     3۔٢۔٢۔8
  

 ہ  و مرکب ، ترجم ہدستور زبان، مصادرِ ساد ہو دارای میاحث از جمل ہصفح ٣٤٠تالیفِ مخدوم صابری، مشتمل بر 
 اس . ہنویسی و لغ  نام ہا، رو  نامھ ہمتفرق و اقتیاسا ، ضرب االمثال، مکالم ایھ ہجمل
 
 اردو( : ۔ای فارسی ھ ہفارسی اردو بول چال )مکالم     3۔٢۔٢۔9

، ہ، اردو لغ  نامہدستور فارسی، مصدر نام ہو دارای میاحث از جمل ہصفح ٢٠٢تالیفِ موالنا عید الغفور، مشتمل بر 
 نویسی اس . ہاما و رو  نھ ہمکالم
 
  کلید دانش:    3۔٢۔٢۔١0

فارسی  ہ. در واقع آن را می توان مصدر نامہصفح ٥٣ای اس  مشتمل بر  ہرا بتول، رسالھتالیفِ محمد شریف و ز
 اس . ہبرخی از مطالب دستوری نیز درمیان آمد ہنامید. الی 

  
 :ہمصدر نام     3۔٢۔٢۔١١

و مرکب و چند تا لغ   ہذکر مصادر ساد ہ. مولف بہصفح ٤٨ای اس  مشتمل بر  ہتالیفِ رشید احمد، رسال
 اس . ہفارسی اکتفا نمود

 
 مدرد کلید مصادر:ھ     3۔٢۔٢۔١٢

. در ہصفح ٥٢ای اس  مشتمل بر  ہاشمی، رسالھتالیفِ نثار احمد انصاری، محمد جمیل ظفر و سید عطا الر حمن 
اردو، تذکیر و تأنیث، مفرد و جمع، مرکیا  و  ہ  اع آن و مصادر فارسی با ترجمفعل و انو ہ  مطالیی دربار ہاین رسال

 اس . ہاعداد فارسی با اختصار ذکر شد
 
 کلید مصادر:     3۔٢۔٢۔١3

 ہاین رسال ہار درس اس . جای شگفتی اس  کھو بیس  و چ ہصفح ٤٨، مشتمل بر ہتالیفِ محمد عیدالل
مصادرِ فارسی با  ہ  درس دربار ہمختصری را می توان پُرفرو  ترین اثر آموز  فارسی در پاکستان قرار داد. شانزد

 افعال فارسی اس .  ہ  ش  درس دربارھاردو ، مضارع و حاصل مصدر و  ہ  ترجم
 
 مصدر نمای فارسی :     3۔٢۔٢۔١٤

 ہ  مختصری مصادر فارسی با ترجم ہ  . در این رسالہصفح ٤١ای اس  مشتمل بر  ہتالیفِ عیدالرشید قاضی، رسال
 اس . ہاردو، انگلیسی و عربی و کاربرد فعل آمد

 
 فارسی : ہ  و لغت نام ہمصدر نام     3۔٢۔٢۔١٥
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وارد  ہتاز ہر، نجم الرشید، محمد صابر کتاب مفیدی اس  برای میتدیان و دانشجویانی کھتالیفِ محمد سلیم مظ
ای مشترک المعانی و مختلف المعانی ھ ہاردو و نیز واژ ہ  و مرکب با ترجم ہباشند. مصادر ساد ہفارسی شد ہ  صحن

 اس . ہفارسی و اردو ذکر شد
 
 فارسی گفتاری :     3۔٢۔٢۔١6

و  ہنام مصدرنام ہاستاد ب ہتألیف قیلی این س ہ  ر، نجم الرشید، محمد صابر در واقع دنیالھتالیف محمد سلیم مظ
ر ھاسم، ضمیر و فعل اس . در پایان  ہسی اس . فارسی گفتاری مشتمل بر دستور زبان فارسی از جملفار ہ  لغ  نام

 می  کتاب می افزاید. ھبر ا ہک ہشد ہدرس تمرین آورد
 
 استادان ایرانی : ہ  ای آموزش فارسی، نوشتھکتاب     ۔٤

و ترویج  ہتوسع ہنشمنادن ایرانی در رانگ و ارشاد اس می، استادان و داھوری اس می ایران، وزار  فرھدول  جم
ای ھ ہاند. توسط خان ہاخیر خدما  شایانی انجام داد ھہد ہزبان فارسی نقش اساسی ایفا می نمایند و براستی در س

 ہنگ ایران آثار جدید استادان ایرانی و امکانا  نوین برای آموز  فارسی در اختیار استادان، دانشجویان، ع قھفر
 مندان و دوستداران فارسی قرار می گیرد. 

 
 آموزش زبان فارسی )آزفا( :     ٤۔١

اخیر  ہہمترین و موفق ترین کتابی اس  در دو دھم ہثمر ہار جلدی از یداللھچ ہ  آموز  زبان فارسی )آزفا(، دور
ای آموز  فارسی ھآزفا در ک س ہاس  کھاس ، و اآلن سال ہتوسط یک استاد ایرانی در اختیار ما قرار گرف 

معایب و  ہ  نگ ایران در سراسر پاکستان تدریس می شود. استادان بزرگوار و دانشمندان محترم در بارھای فرھ ہخان
می رسانم  ہعرض ہعنوان یک خدم  گزار فارسی ب ہم بھمی دانند. باز  ہتر از بندھمحاسن این کتاب بیشتر و ب

اس  و در این  ہنشد ہآزفا مخصوصاً برای دانش آموزان اردو زبان نوش  ہم روشن اس  کھشما عزیزان  ہ  مھو بر 
ان کام ً ھای فارسی آموزان سراسر جھای یک دانش آموز پاکستانی با نیازھنیاز  ہیچ شکی نیس  کھم ھمورد 

ور، در ھدی در الھای شد در دوران ماموری  آقای امینی مش ہقی ً اشار ہای اخیر، چنان کھمتفاو  اس . در سال 
انجام گرف ، آمادگی و تولید لوح  ہای پُرباری کھشد، یکی از کار ہای بلندی برداش ھراستای گستر  فارسی گام

ور بود. در حال حاضر نیز آزفا در سراسر کشور ھنگ الھفر ہ  آزفا، با امکانا  بسیار محدود، در خود خان ہ  فشرد
 تدریس می شود.

 
 موزان خارجی( :درس فارسی )برای فارسی آ     ٤۔٢

 ہ  نتیج ہمقدماتی( از استاد تقی پور نامداریان کتابی اس  ک ہ  درس فارسی، برای فارسی آموزان خارجی )دور
با رو  بسیار  ہجنوبی صور  گرف . این کتاب مانند آزفا، اگر چ ہ  تجربیا  شخصی ا  در دوران ماموری  در کر
مندان کم سواد پاکستانی مفید  ہبرای دانش آموزان و ع ق ہد کھمتفاو ، توسط زبان انگلیسی، فارسی را یاد می د
 در اختیار دانشجویان قرار نگرف . ہیچگاھپاکستان رسید و  ہنیس . درس فارسی در تعداد بسیار محدود ب

 
 فارسی زبانان : ہاردو زبانان و زبان اردو ب ہآموزش زبان فارسی ب     ٤۔3
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قان، اثر مفید و ارزشمندی ھین ناز میر دھفارسی زبانان، تألیف م ہاردو زبانان و زبان اردو ب ہآموز  فارسی ب
اس . زحما  و ت   و  ہنشد ہاردو ترجم ہنوز بھو  ہفارسی نگار  یاف  ہاس ، اما این کتاب تخصصی ب

و زبان مورد تجدید نظر د بود اگر توسط یک استاد اردھتقدیر اس  اما بسیار مفید خوا ہ  شایس  ہکوشش نویسند
دس   ہنوز این کتاب در دس  استادان و متخصصان قرار دارد و بھ ۔گردد ہاردو ترجم ہقرار گیرد، و سپس ب
 اس .  ہدانش جویان نرسید

 
 ای زمینی :ھواقعیت     ۔٥
ان دو زبان با ھیچ جای جھزبان شناسان اردو، زبان ملی ما، دختر نازنین فارسی اس  و افزون بر آن در  ہ  گف  ہب

دانشمندان، اردو زبانان در گفتگوی ادبی بیش از شص  در صد  ہ  عقید ہچنین نزدیکی ساختاری وجود ندارند، و ب
 ہیکی از استادان ما سر ک س ادعایی می کرد ک ہمی کنند. یادم می آید ک ہای فارسی ناب استفادھ ہاز واژ

در صد  ہاو را پنجا ہ  تمرین دارند. اگر عقید ہلد اند، و فقط نیاز با در واقع فارسی بھآن ہا نمی دانند کھپاکستانی 
 یم. ھم بپذیریم، باید نظام و امکانا  آموز  فارسی در پاکستان را بکلی تغییر دھ

از  ھہبا وجود گذش  شش د ہد کھشی متون آموز  فارسی در پاکستان نشان می دھبر رسی علمی پژو    
ز پیروزی انق ب اس می ایران، و باوجود ادعای صمیمی  و اخ ص برای گستر  ا ھہد ہاستق ل پاکستان، و س
نوز اقداما  جدی ھبی، ھنگی، دینی و مذھپاسداری میراث فر ہ  زبان نیاگان و وسیل ہب ہفارسی و عشق و ع ق

دف ھتن ا، با در نظر داشھ ھا و حتی دانشگاھ ہا، دانشکدھدر دبیرستان  ہاس . متون درسی ک ہصور  نگرف 
ای کمک درسی ھاز کتاب  ہاس . دانش آموز یا دانشجو با استفاد ہاصلی یعنی آموز  زبان فارسی مرتب نشد

حتی باوجود دریاف  مدرک  ہیچگاھوم متون ک سیک را تا حدودی پی می برد، در امتحان موفق می شود و ھمف
ای بنویسد،  ہفارسی نام ہفارسی بخواند، ب ہ  فارسی تکلم کند، روزنام ہم نمی تواند بھکارشناسی ارشد و دکتری 

ایم برای حضار محترم تلخ و پذیرفتن آن ھاردو برگرداند. ممکن اس  حرف ہیا متونی غیر از مواد درسی را ب
 مین حقیق .ھمین راس  اس  و ھدشوار باشد، اما باورم فرمایید، 

 ہمی کنیم ک ہایی استفادھما از کتاب  ہمی آید کمچنین از بر رسی علمی متون متداول آموز  زبان فارسی بر ھ    
ای شد، موفق ترین متن آموز  فارسی در پاکستان محسوب  ہقی ً اشار ہاس . آزفا، چنان ک ہنشد ہبرای ما نوش 

پُرسشی  ہاند، بند ہزار نفر این کتاب را سر ک س در محضر استادان خواندھزاران ھاخیر  ھہمی شود، در طول دو د
اند؟ از بررسی آمار  ہاز این کتاب زبان فارسی یاد گرف  ہچند نفر دانش آموز پاکستانی با استفاد ہکنم کمطرح می 

 می توان پاسخ گرف . 
عنوان شاعر جدید  ہار و پروین را بھمعاصر و ب ہ  عنوان نویسند ہدای  را بھنوز صادق ھدوستان عزیز، ما     

و شعر معاصر بجز پر  و  ہپس از جامی شعر فارسی خشکید ہر دارند کما باو ہ  می خوانیم. استادان راسخ العقید
چشم  ہ، گلستان، اخ ق ج لی و اخ ق االشراف بہدر سیاس  نام ہمان بود کھپ  چیزی نیس ، و فارسی ناب 

را  استوار گردد. در چنین اوضاع فارسی ہبا فارسی قرن بیستم و بیس  و یکم رابط ہیچ نیاز نیس  کھمی خورد، و 
ا ھ ہا و دانشگاھ ہبرای استخدام شدن در دانشکد ہشخصی می توان یاد گرف ، وگرن ہ  ا بر اساس عشق و ع قھتن

   آن نیس . ہنیاز ب
        
  باید کرد؟: ہپس چ    ۔6
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ان ھج ہ  و ایدیولوژی روی نقش ہبر اساس یک عقید ہان اس  کھپاکستان نخستین کشور ج ہمی دانیم ک ہمھما 
در قلوب  ہنمی گیرد، اینک ہا در خاک ریشھ ہعقید ہان نیس  کھیچکس پنھم از ھپدیدار گش ، و این واقعی  

 و احساس آبیاری ہوجود می آید، با آب عاطف ہان بھو اذ
برای بقا و  ہمی شود، با دانش و بینش می بالد، و با ایثار و قربانی رشد می یابد. پس در این مورد شکی نیس  ک

فرامو  نکنیم ملتی  ہیچگاھداشتن میراث نیاگان، کوشا باشیم، و ہنگ ہپاکستان الزم اس  برای زند ہ  ای نظریاحی
شود،  ہایش کندھ ہریش ہد، و درختی کھمی گسلد، زندگی را از دس  می د ہئخود را از خاک گذش  ہریش ہک

نمی شکوبد. چشم پوشی و صرف نظر از ا ھا نمی روید و گلھ، برگہای بریدھ ہتا دیر سیز نمی ماند، روی شاخ
 ِِ زوال می اندازد.ہا ما را در چاھچنین واقعیّ 

ما از حرک  و عمل دُور و از ت   وجستجو  ہداش ؟! متأسّفانہنگ ہنگی را زندھچطور می توان میراث فر    
و  ہو برای احیای زبان مردا نیز ادعای مملک  ایدیولوژیک را دارند، ھونیستی را بیینید، آنھایم. رژیم صی ہبیگان

م اروپا و ھای معتیر و مھھثمر می رسد، و زبان عیرانی اآلن در تمام دانشگا ہایشان دارد بھ، ت  ہفرامو  شد
 ا نفر بدان تکلّم می کنند. ھمیلیون ہک ہو پویند ہفارسی زبانی اس  زند ہآمریکا تدریس می شود، در حالیک

عنوان زبان ملّی تصویب  ہبرکییر ما، اردو بھتور قایداعظم محمد علی جناح، ردس ہپس از استق ل پاکستان، ب    
عنوان زبان رسمی  ہجای انگلیسی ب ہایم اردو را ب ہنوز نتوانس ھ، ھہی پس از گذش  شش دٰ  شد، امّا ح 

سال، اردو جایگزین  ہدر ظرف فقط د ہشد ک ہملّ  نجیب ما قول داد ہم ب١٩٧٣جایگزین کنیم. در قانون اساسی 
میّ  اردو کمتر می شود. جای تأسّف ھر سال ارز  و اھبا گذش   ہد شد، امّا جای تأسّف اس  کھانگلیسی خوا

زبان انگلیسی  ہمیّ  اردو بھو ا ہتلویزیون در مورد جایگا ہ  اندیشمندان دلسوز روی صفح ہشگفتی اس  ک ہ  و مای
چنین اردوی انگلیسی آمیز تکلّم می کنند  ہاردو شوند، ب ہصحی  ب ہ  ماداً آھار نظر می فرمایند، و اگر اشتیاھاظ
، اثر جاودانی محمد ''فارسی شکر اس ''یاد  ہدرک آن برای اردو زبانِ کم سواد امکان پذیر نمی ماند، و ما را ب ہک

 ، می اندازد. ہعلی جمالزاد
اردوی صریح تکلّم کند، بنویسد یا  ہاند بیچکس نمی توھبدون آشنایی با فارسی ،  ہروشن اس  ک ہمھبر     
اند، چون در ساختار اردو بیش از شص  در  ہاردو را دخترِ شیرین و نازنینِ فارسی نامید ہبیجا نیس  ک ۔شود ہمتوجّ

 اس . ہشد ہصد لغا  و اصط حا  و تراکیب از فراسی گرف 
از کلما  فارسی تکمیل  ہردو بدون استفادا ہ  یچ جملھساختمان ادب اردو بر اساس ادب فارسی استوار اس  و 

 نمی شود. 
خود  ہ  عقید ہروشن ماس . ب ہ  نگی و بیانگر آیندھدار تاریخ فرہوری نگھاقیال ال ہای شد ک ہم اشارھقی ً     

را برای ما منوّر می سازد. عشق با شعر اقیال گویا عشق با بیداری، و  ہتاریک آیند ہ  جاد ہاقیال تاریخ چراغی اس  ک
ی ھآموز  فارسی را ہمان باشد ک ہ  نگ و تمدّن خویش اس . باید در خاطرھعقید  با اقیال گویا عقید  با فر

 نمایی می کند. ھای اقیال راھآرمان ہب ہاس  ک
نگ، تمدّن، اخ ق ھی نامند، امّا آیا می توان تاریخ، فرو فناوری م ہبراستی قرن بیس  و یکم را عصر رأیان    

فروپاشی اخ قی اس ، امّا  ہ  ما در آستان ہ  جامع ہقیول دارند ک ہمھسازی، مردم ساالری و آدمیّ  را از خاطر زدود؟ 
 دفی را در پیش دارد؟ ھ ہچ ہکسی بسپاریم؟ ملّ  ما برای آیند ہچ ہجویی را ب ہچار
میّ  فارسی پیش می آید. باید فارسی ھزیر در مورد ارز  و ا ہ  نکا  برجس  ہا در نظر داش ر ہحقایق یاد شد    
 داف زیر باید متون جدید آموز  فارسی مرتب شود: ھیم، با در نظر داشتن اھمیّ  بدھرا ا
 ؛ ہبرقراری پیوند با گذش  ۔    
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 داری میراث نیاگان؛ ہنگ ۔    
 نگ اس می؛ ھبقای تمدّن و فر ۔     
 احیای اقدار اخ قی؛ ۔     
 یاد گرفتن زبان ملّی مان یعنی اردو؛  ۔     
 شی در زبان اردو؛ ھترویج اصط حا  علمی پژو ۔     
 نگی غرب؛ ھاجم فرھمقاوم  در برابر   ۔     
 نگ اصیل اس می و شرقی؛ ھو گستر  فر ہتوسع ۔    
 ہم سرنوش  و برادر اس می از جملھو  ہمسایھای ھبا کشور ہرشد و گستر  بیشتر روابط دوستان ۔    
 وری اس می ایران و افغانستان؛ ھجم
 وری تاجیکستان؛ ھکشور فارسی زبان جم ہ، بویژہای آسیای میانھبا کشور ہتحکیم پیوند صمیمان ۔     
 آشنایی با زبان نازنین اردو، دختر شیرین فارسی و زبان ملّی پاکستان؛  ۔    
 یم ک م اقیال، متفکّر بزرگ مشرق زمین و شاعر ملّی و مصوِّر پاکستان؛ ھتف ۔    

 وی  و تشخّص پاکستان. ھحفظ و بقای  ۔    
 ہ  مدیگر دارد و درک این واقعیّ  آیندھ ہفارسی و پاکستان بستگی ب ہ  آیند ہجرأ  می توان ادعا کرد ک ہپس ب    

 ما را تعیین می کند. 
  ٭٭٭

 :کتاب شناسی 
شتم، چاپ ھم( فارسی برای ک س ٢٠٠١ادی علی بیگ(؛ )ھآفتاب اصغر )با اشتراک شجاع  حسین بخاری؛  ۔    
 ور.ھم، پنجاب تیکس  بک بورد، الھسیزد
و تدوین کتب علوم انسانی،  ہ ( تاریخ زبان فارسی، انتشارا  سازمان مطالع١٣٧٣ابوالقاسمی، محسن؛ ) ۔    
 ران.ھ 
م، تعلیمی مرکز، ھم( گنج دانش، چاپ ن٢٠٠٢کور )با اشتراک رازی، فیروز الدین؛ عید الغنی(؛ )احسن، عیدالش ۔    

 ور.ھاردو بازار، ال
 ور.ھم( کلیا  اقیال )اردو(، اقیال اکادمی پاکستان، ال١٩٩٠وری؛ )ھاقیال ال ۔    
 ور.ھم( کلیا  اقیال )فارسی(، اقیال اکادمی پاکستان، ال١٩٩٠مو؛ )۔ھ    
 ور.ھم( آب کوثر، مجلس ترقّی ادب، ال١٩٨٢کرم، شیخ محمد؛ )ا۔    
 ور.ھم( رود کوثر، مجلس ترقّی ادب، ال١٩٨٢مو؛ )۔ھ    
 ور.ھم( موج کوثر، مجلس ترقّی ادب، ال١٩٨٢مو؛ )۔ھ    
و بازار، مدرد، اردھ ہ  ن(؛ )بی تا( کتابخانٰ  اشمی، عطاالرحمھانصاری، نثار احمد )با اشتراک ظفر، محمد جمیل؛  ۔    
 ور.ھال

 م( گنج ادب، چاپ١٩٩٠ور الدین(؛ )ھباقر، محمد )با اشتراک بدخشانی، مرزا مقیول بیگ؛ احمد، ظ ۔    
 ور.ھارم، تعلیمی مرکز، اردو بازار، الھچ     
م، تعلیمی مرکز، ھ( گلزار ادب، چاپ سیزد٢٠٠٨بدخشانی، مرزا مقیول بیگ )با اشتراک سید محمد اکرم(؛ )) ۔    
 ور.ھدو بازار، الار

م، ھفدھفتم، چاپ ھم( فارسی برای ک س ٢٠٠٥ادی علی بیگ؛ نصیر شادانی(؛ )ھبشیر حسین )با اشتراک  ۔    
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 ور.ھپنجاب تیکس  بک بورد، ال
علوم  ہشگاھمقدماتی، پژو ہ   ( درس فارسی، برای فارسی آموزان خارجی، دور١٣٧٣پور نامداریان، تقی؛ ) ۔    

 ران.ھنگی،  ھانسانی و مطالعا  فر
 اس تی، راولپندی. ہ  فارسی، چاپخان ہ  روزمر ہ  م( مکالم١٩٩٨تسییحی، محمد حسین؛ ) ۔    
ای ھمکاری ھکل روابط و  ہ  ار جلدی( ادارھچ ہ ( آموز  زبان فارسی )آزفا( )دور١٣٦٦۔١٣٦٨؛ )ہ، یداللہثمر ۔    

 ران.ھ می،  نگ و ارشاد اسھبین الملل، وزار  فر
 ور. ھوری اس می ایران، الھنگ جمھفر ہ  (، چاپ اول، خان١م( آموز  فارسی )مقدماتی ٢٠٠٦؛ )ہعارف ہثمین ۔    
 ور. ھوری اس می ایران، الھنگ جمھفر ہ  (، چاپ اول، خان٢م( آموز  فارسی )مقدماتی ٢٠٠٧مو؛ )ھ ۔    
 ور. ھوری اس می ایران، الھنگ جمھفر ہ  اول، خان(، چاپ ١ ہم( آموز  فارسی )متوسط٢٠٠٨مو؛ )ھ ۔    
 ور.ھ، اردو بازار، الہقاسمی ہبر فارسی، مکتبھاولی، مشتاق احمد؛ )بی تا( رھچر  ۔    
م( فارسی ادب برای ک س ٢٠٠٥آفتاب )با اشتراک محمد خان کلیم؛ نواز  علی شیخ؛ معین نظامی(؛ ) ہخالد ۔    
 ور.ھتیکس  بک بورد، ال م، پنجابھم، چاپ سیززدھم و دھن

م( فارسی برای ک س ٢٠٠٥آفتاب )با اشتراک نواز  علی شیخ؛ محمد خان کلیم؛ معین نظامی(؛ )) ہخالد ۔    
 ور.ھم، پنجاب تیکس  بک بورد، الھم، چاپ دھدوازد
 ور.ھاالولیا، ال ۃم( سکین١٩٨٥؛ )ہدارا شکو۔    
ہرازی، عیداللّ۔      ران.ھان، انتشارا  اقیال،   ( تاریخ کامل ایر١٣٧٢؛ )ٰ 
 ور.ھم، ام آر برادرز، الھم( خود آموز فارسی، جلد اول و جلد دوم، چاپ ن١٩٩٠رازی، فیروز الدین؛ ) ۔    
 ور.ھعتیق، ال ہ  ا، محمد نذیر؛ )بی تا( جدید فارسی گرامر، چاپخانھرانج ۔    
 ور. ھزار، التاج، اردو با ہ  ، کتابخانہرشید احمد؛ )بی تا( مصدر نام ۔    
 ہ  م( گلشن فارسی، کتاب اول، چاپ ششم، خان٢٠٠٧رضوی، سیط حسن؛ )با اشتراک نقوی، علی رضا(؛ ) ۔    
 ور.ھوری اس می ایران، الھنگ جمھفر
م( فارسی، ٢٠٠٤رضوی، سیط حسن؛ )با اشتراک ریاض، محمد؛ نقوی، علی رضا؛ شیلی، محمد صدیق خان(؛ ) ۔    

 اقیال، اس م آباد، پاکستان. ہاد ع مآز ہچاپ پنجم، دانشگا
کیخسرو کشاورزی، انتشارا  گوتمیرگ و جاویدان خرد،  ہ   ( تاریخ ادبیا  ایران، ترجم١٣٧٠ریپکا، یان؛ )۔    
 ران.ھ 
 ور.ھار گلشن فارسی، چاپ اول، اس.آ.علیم و پسران، الھم( ب٢٠٠٨ناز؛ ) ہدھزا ۔    
 نفیس، حیدر آباد، پاکستان. ہسلیم، حضور احمد؛ )بی تا( آموزگار فارسی، چاپخان ۔    
فارسی، چاپ اول، اورینتل  ہ  و لغ  نام ہم( مصدر نام٢٠٠٦ر )با اشتراک نجم الرشید؛ محمد صابر(؛ )ھسلیم مظ ۔    

 ور.ھپیلیکیشنز، ال
فارسی گفتاری، چاپ اول، اورینتل پیلیکیشنز،  م(٢٠٠٧ر )با اشتراک نجم الرشید؛ محمد صابر(؛ )ھسلیم مظ ۔    
 ور.ھال

ہسیّد عیداللّ۔      ور.ھ، الہکا حص ںندوؤھ ں؛ )بی تا( فارسی ادب میٰ 
 اس م آباد. ہیھمعارف نوشا ہ  م( کلید دانش، چاپ اول، ادار٢٠٠٥را بتول(؛ )ھشریف، محمد )با اشتراک ز ۔    
 ران.ھایران،    ( تاریخ ادبیا ١٣٥٧؛ )ہشفق، رضا زاد۔    
 ران.ھیعقوب آژند، انتشارا  امیر کییر،   ہ  ند، ترجمھ ( ادبیا  اس می ١٣٧٣ماری؛ ) ہشیمل، آن ۔    
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 ور.ھملک، اردو بازار، ال ہ  اردو(، کتابخان ۔ای فارسی ھ ہصابری، مخدوم؛ )بی تا( فارسی اردو بول چال )مکالم ۔    
ہصفا، ذبیح اللّ ۔      ران.ھم، انتشارا  فردوس،  ھادبیا  در ایران، پنج جلد، چاپ یازد ( تاریخ ١٣٧٣؛ )ٰ 
 م( دستور زبان فارسی، چاپ اول، اس م آباد، پاکستان.٢٠٠٥ظفر، محمد سرفراز؛ ) ۔    
 ور.ھانگیر، اردو بازار، الھج ہ  اردو(، کتابخان ۔ای فارسی ھ ہعیدالغفور؛ )بی تا( فارسی اردو بول چال )مکالم ۔    
 ور.ھ، محمد؛ )بی تا( کلید مصادر، حاجی فرمان علی و پسران، اردو بازار، الہعیدالل ۔    
 ور.ھرین، ال ہ  م( فارسی امروز، کتابخان١٩٥٦عرفانی، عیدالحمید؛ ) ۔    
 م( مصدر نمای فارسی، نیو آر  مین پرنترز و کمپوزرز، راولپندی.١٩٩٦قاضی، عیدالشید؛ ) ۔    
 ور.ھیوناییتد، ال ہ  م( جدید کلید مصادر، چاپ اول، چاپخان٢٠٠٦را؛ )ھید زھا؛ کاظمی، نارھز ہکاظمی، فلیح ۔    
 ور.ھعزیز، اردو بازار، ال ہ  م( عزیز آسان فارسی گرامر )دستور آسان فارسی( چاپخان٢٠٠٣کشور اصغر؛ ) ۔    
 ران.ھند، انتشارا  آستان قدس رضوی،  ھ ( کاروان ١٣٧٣گلچین معانی؛ ) ۔    
 ران.ھنگ فارسی، جلد پنجم و ششم، انتشارا  امیر کییر،  ھ ( فر١٣٧٥معین، محمد؛ ) ۔    
 ران.ھ ( تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، کتاب فروشی فروغی،  ١٣٤٤نفیسی، سعید؛ ) ۔    
رسی برای ک س م( فا٢٠٠٠آفتاب، معین نظامی(؛ ) ہنواز  علی شیخ؛ )با اشتراک محمد خان کلیم، خالد ۔    
 ور. ھم، چاپ ششم، پنجاب تیکس  بک بورد، الھیازد
 ران.ھتمام محمود عابدی، انتشارا  سرو ،  ھا ہ ( کشف المحجوب، ب١٣٨٣جویری، علی بن عثمان؛ )ھ ۔    
 ور.ھور، الھم( تاریخ شعر و سخنوران فارسی در ال١٩٧١یمین خان؛ ) ۔    
م( فارسی برای ک س ششم، ٢٠٠٥، ممتاز غفور(؛ )ہبیگ، منظور حسین شاادی علی ھیمین خان )با اشتراک  ۔    

 ور.ھم، پنجاب تیکس  بک بورد، الھچاپ شانزد
 
 


