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

چکیدہ:

بیش از هزار سال می گذرد کہ زبان شیرین و دلنشین فارسی قلوب و اذهان مردم شریف شبہ قاارہ را بہ دسا

آورده اس  ،اما ازهیچکس پنهان نیس

کہ در ربع قرن اخیر بعموم و در دهه اخیر بخصوص فارسی باا مشاک

بی سابقهای روبه رو شد .در قرن حاضر که زمان فناوری و رأیانہ ای خواندہ می شود ،ارجحیتهای مردم بکلی تغییر

یافته و تهاجم فرهنگی اروپا در همه شؤنا
اخ قی دور ساخته اس
مادی بسرع

و اگر راس

زندگی تأثیر گذاشته و نژاد جوان ما را از ارزشاهای دینای ،ماذهیی و

بگوییم بزرگساالن هم از وظیفه اساسی تربی

جلو می رود و متأسفانه ارزشهای اخ قی عقب می ماند .باید پذیرف

جوانان غافلگیرشده اند .زندگی
کہ ما نیاز بارای مقاوما

در

موجود بدون هیچ آمادگی و برنامه ریزی بیرون آمدہ ایم .فارسی که تاا هازار ساال نقاش نگهیاان و
برابر مشک
پاسدار میراث فرهنگی را به عهده داشته ،از اهمی تاریخی کاسته و متأسفانه برای ترویج ،احیا ،توسعه ،گساتر و
آموز

آن هیچ نوع تدارکا

جدی دیده نشده اس  .در مقاله حاضر با ذکر پیشینه فارسی در پاکستان ،متون آموز

فارسی که در کشور عزیز پاکستان در اختیار آموزگاران و ع قه مندان فارسی قرار دارد ،مورد بررسی علمی پژوهشی
قرار گرفته و برای ترویج زبان بزرگان و نیاگان و احیای دوره ط یی ادب گرانسنگ فارسای پیشانهادهای عملای و
ارزندهای ارائه داده شده اس .
واژههای کلیدی :متون آموز
١۔

١۔١

فارسی در پاکستان ،معرفی و بر رسی ،امکانا  ،پیشنهادها.

فارسی و پاکستان:
پیشینه

پیوند مهر و دوستی میان زبان فارسی و شیه قاره کهنه و ژرف و شکس

ناپذیر اس  .حتی در دوران پیش از اس م

در میان ایران و شیه قارہ روابط دوستانه ای برقرار بود(.یمین خان ،صص ٢١الی  )٢٦امّا پس از ورود اس م در شیه

سلطان محمود غزنوی (دوران حکوم  ٣٨٧ :الی  ٤٢١ھ ق) و
قاره چنین روابط گسترده تر شد .در دوران حم
پس از آن عده زیادی از صوفیان و عارفان و بازرگانان مسلمان واردِ شیه قارہ شدند و اغلب شان فارسی زبان بودند.
پس می توان گف

که فارسی در گستر

اس م در شیه قاره نقش اصلی و اساسی ایفا نمود ،و می شود ادعا کرد که

مردم شیه قاره توسّط فارسی با دین اس م آشنا شدند ،و اگر عارفان فارسی زبان وارد شیه قاره نمی شدند ،چلچراغ
دین میین در تیرگی کفر افروخته نمی شد ،و در ١٩٤٧م کشوری به نام جمهوری اس می پاکستان به وجود نمی آمد.
٢۔١

ریشه گذاری فارسی در شبه قارہ:

 1عضو ھیأ
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محمود غزنوی (درگذش ٤٢١ :ق) ،سیّد علی بن

در نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری ،اندکی پس از حم

عثمان هجویری (درگذش  ٤٦٥ :ق) نخستین کتاب عرفان و تصوّف به زبان فارسی را به نام ''کشف المحجوب'' در
شهر الهور به سلک نگار

در آورد که امروز نیز ،حتی پس گذش

هزار سال ،مهمترین منیع و مرجع عرفان

اس می و تصوّف ایرانی به شمار می آید(.هجویری ،به اهتمام محمود عابدی) ١٣٨٣ ،
از قرن پنجم هجری بیعد ،شیه قاره بویژه منطقه ای که امروز پاکستان نامیده می شود ،مهد اصلی زبان و ادب فارسی
قرار گش  .در دوران غزنوی (قرن پنجم ه جری) صاحیان قلم توسّط فارسی عواطف و احساسا
ابراز می کردند ،و در دوران بعدی این سنّ
ص )٦٠٠بلوچستان ،ایال

درونی خود را

ادامه پیدا کرد .ابو عیداللّه النکتی نخستین شاعر بومی فارسی بود( .صفا،

پهناور پاکستان ،افتخار دارد که رابعه بن

فارسی ،متعلّق به قزدار ،یکی از شهرستانهای این ایال

کعب قزداری ،نخستین شاعره تاریخ ادب

بود(.پیشین ،ص )٤٤٩در دوره غزنوی شاعران بزرگی مانند

مسعود سعد سلمان ( ٤٣٨الی  ٥١٥ھ ق) و ابوالفرج رونی (درگذش  ٤٨٤ :ق) اشعار نغزی سرودند( .ریپکا ،یان،

ترجمه کیخسرو کشاورزی ،صص ٣٠١الی )٣٠٣
3۔١
هف

دوران تحول و ارتقا :
قرن آینده برای گستر

و ترویج شعر و ادب فارسی در شیه قاره بسیار ثمربار و فوق العاده مهم بود .فارسی

نہ تنھا بہ عنوان زبان درباری و رسمی بلکہ بہ عنوان پاسدار فرھنگ ایرانی و تمدّن اس می جایگاہ ویژہ ای
یاف ( .نفیسی ) ١٣٤٤ ،و مسلمانان ھمراہ با زبان شیرین فارسی ،فرھنگ پُربار و غنی ایرانی را نیز با قلب باز
پذیرفتند ،و مسحور و مغلوب فارسی گشتند .جالب اس

کہ ایشان ھمان دینی را پذیرفتند کہ صوفیان و عارفان

فارسی زبان با ھمراھشان آوردہ بودند ،و ھمان فرھنگ را ورزیدند کہ درکنار فارسی و دین اس م وارد این منطقہ
شدہ بود( .شیمل ،آنہ ماری ،ترجمہ یعقوب آژند) ١٣٧٣ ،
پس از فروپاشی امپراتوری غزنویان نیز از اھمیّ

فارسی ھیچ کاس ہ نشد( .اکرام١٩٨٢ ،م) در دورہ س طین

سخنوران بزرگی مانند خسرو دھلوی ( ٦٥١الٰی  ٧٢٥ھ ق) ،حسن سجزی ( ٦٥٢الٰی  ٧٠٧ھ ق) و دیگران
مشعل فروزان ادب فارسی را نورافشان نگہ داشتند .امّا کمالی کہ در دوران باشکوہ تیموریان ھندی ( ٩٣٢ھ

ق١٥٢٦/م الٰی  ١٨٥٧م) نصیب زبان و ادب فارسی شد،بدون ھیچ شک و تردیدبیمانند و بینظیر اس .
٤۔١

دوران طالیی:

وطن اصلی ظھیر الدین بابر (دوران حکوم  ٩٣٢ :الٰی  ٩٣٧ھ ق) ،بنیان گذار امپراتوری تیموریان ھندی در

شبہ قارہ ،فرغانہ (ازبکستان فعلی) بود .امّا با وجود این ،در دوران تیموریان ھندی فارسی جایگاہ زبان رسمی و
درباری را حفظ کرد ،و پادشاھ ان تیموری در سرپرستی و تشویق شعر و سخن از پادشاھان معاصر صفوی گامی

جلوتر نھادند ،و ھزاران ھزار ارباب قلم  ،اھل دانش و حکم  ،سخنوران و سخن سنجان و شاعران و نویسندگان

از ایران بہ شبہ قارہ مھاجر نمودند .فھ رس چنین شاعران و ادییان بسیار طوالنی اس کہ گلچین معانی در
کتاب میسوط و پُرارز خود بہ نام ''کاروان ھند'' بہ ذکر آنھا پرداخ ہ اس ( .گلچین معانی ) ١٣٧٣ ،در این
دوران فارسی نہ تنھا جایگاہ زبان رسمی و درباری داش

بہ این زبان تکلّم و بہ آن افتخار می کردند.
در این زمان دانشمندان ایرانی بر منصب وزار

بلکہ زبان طیقہ اشرافیہ نیز بود ،و خانوادہ ھای باسواد

نایل آمدند ،فرھنگ ناب ایرانی در این خاک ریشہ گرف

تمدّن اس می در خمیرمایہ شبہ قارہ شامل شد .برای گستر

و

و توسعہ فارسی و تشویق از دانشمندان ایرانی
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شایانی بہ عمل آمد؛ و در واقع فرھنگ ایرانی ،تمدّن ھندی را تح

اقداما

الشّعاع قرار داد و زبان فارسی نہ
بہ یادگیری و آموز

تنھا مسلمانان بلکہ ھندوان وسیک ھا را نیز مسحور ساخ  ،و آنھا برای کسب معا
فارسی پرداختند .در این زمینہ کتابی بہ نام ''سھم ھندوان در ادب فارسی'' ،پژوھ
دکتر سیّد عیداللّٰہ اط عا

٥۔١

پُرارز

مھمی در اختیار می گذارد.

شاد روان استاد

دوران انحطاط:

تاریخ بیش از ھزار سالہ شبہ قارہ نشان می دھد کہ عروج و زوال اس م و فارسی در این منطقہ بہ ھمدیگر

مربوط و مشروط بودہ اس  .در زمانی کہ مسلمانان روی کار بودند ،فارسی نیز رونق و رواج داش  ،امّا ھنگامی

کہ مسلمانان دچار زوال شدند ،کم کم از اھمیّ

فارسی کاس ہ شد و زبان انگلیسی جایگاھ

اختصاص داد ،و سرانجام در ١٨٥٧م دوران تیموریان بہ پایان رسید.
پیوند اردو و فارسی و نقش اقبال الھوری:

6۔١

در این دوران مسلمانان نہ تنھا از فارسی فاصلہ گرفتند بلکہ بنا بر از دس

دادن قدر

را بہ خود

و ثرو  ،عشق و ع قہ

دانش آموزی نیز در جامعہ آنھا کمتر شد ،و در نتیجہ بیسوادی و دوری از دانش و بینش و افزون بر آن علوم دینی

و دنیوی ،فقر فرھ نگی نصیب شان گردید .در چنین اوضاع وخیم خداوند متعال مسؤلی روشن نگہداشتن شمع
فارسی را بہ اقیال الھوری ( ١٨٧٧الٰی ١٩٣٨م) سپرد.جای شگفتی اس کہ این شاعر و فیلسوف کہ ھیچگاہ

بہ ایران مسافر

نکرد ،بیش از نہ ھزار بی

بہ فارسی سرودہ اس

(اقیال ،کلیا

فارسی١٩٩٠ ،م) کہ کمتر از

معجزہ نیس  .دیوان اشعار اردوی وی مشتمل بر شش ھزار بی اس ( .اقیال ،کلیا اردو١٩٩٠ ،م) بر اساس
رھنمود ھای اقیال و فرھنگ اصیل اس می کہ صوفیان و عارفان فارسی زبان بہ نیاگان ما عطا کردہ بودند ،محمد
علی جناح ،رھبر کییر مسلمانان شبہ قارہ ،در ١٩٤٧م ،کشور جمھوری اس می پاکستان را بنیان گذاش .

٢۔

فارسی در پاکستان:

پس از استق ل پاکستان اردو نہ فقط بہ عنوان زبان ملی بلکہ تنھا زبان رابطہ ای میان مردم عامہ شناخ ہ شد.

در مورد پیوند اردو و فارسی بسیار می توان گف کہ در این مقالہ مجال آن نیس  .ارباب علم و دانش از اھمی
فارسی در راہ توسعہ و ترویج اردو بخوبی آگاہ بودند و از ھمان ابتدا فارسی بہ عنوان یک درس اختیاری در
دبیرستان ھ ا تدریس می شد و از طریق یاد گیری فارسی ،بچہ ھ ا زبان اردو را نیز فرا می گرفتند .اما در نتیجہ
تحوال

سیاسی در حدود ربع قرن پیش درس فارسی از دبیرستان ھا حذف شد کہ در واقع منجر بہ ضرر جیران

ناپذیر بہ زبان و ادب اردو تمام شد.
اھمی

یاد گیری فارسی برای ما پاکستانی ھا میرھن و روشن اس  ،و در حال حاضر برای آموز

زبان فارسی

چندین کتاب ھا در دس اس کہ معرفی و بررسی انتقادی آن ھا موضوع اصلی این مقالہ اس  .کتاب ھای
آموز فارسی را می توان بہ دو گروہ زیر تقسیم کرد:
۔ کتاب ھای آموز
۔ کتاب ھای آموز

فارسی نوش ہ استادان پاکستانی
فارسی نوش ہ استادان ایرانی

3۔ کتاب ھای آموزش فارسی ،نوشتہ استادان پاکستانی:
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فارسی ،نوش ہ استادان پاکستانی را می توان باز ھم بہ دو گروہ زیر تقسیم کرد:

کتاب ھای آموز

۔ کتاب ھ ای متون درسی برای دانش آموزان و دانشجویان
۔ کتاب ھای آموز

١۔3

فارسی برای ع قہ مندان زبان و ادب فارسی

کتاب ھای متون درسی برای دانش آموزان و دانشجویان:

١۔١۔3

متون درسی دورہ راھنمایی:

در دورہ ابتدایی انگلیسی تنھا زبان خارجی اس

کہ بہ کودکان تدریس می شود و تدریس و آموز

زبان

فارسی از سال اول راھنمایی آغاز می شود .بیش از سہ دھہ می گذرد کہ در دورہ راھنمایی کتاب ھای زیر رایج

اس :

۔ فارسی برای ک س ششم (اول راھنمایی) مرتبہ شاد روان آغا یمین ،شاد روان میرزا ھادی علی بیگ ،شاد

روان منظور حسین شاہ و ممتاز غفور
۔ فارسی برای ک س ھفتم (دوم راھنمایی) مرتبہ شاد روان بشیر حسین ،شاد روان میرزا ھادی علی بیگ و شاد
روان نصیر شادانی

۔ فارسی برای ک س ھشتم (سوم راھنمایی) مرتبہ شاد روان شجاع
بیگ و آفتاب اصغر
اگر کتاب ھای مزبور را از نظر علمی مورد نقد قرار دھیم ،نکا

۔ این کتاب ھا بیش از سی سال پیش نوش ہ شد.
۔ با وجود باز نگری ھیچ گونہ تغییر اساسی در متن صور
۔ برای نشان دادن مشترکا

اردو و فارسی ت

حسین بخاری ،شاد روان میرزا ھادی علی

زیر بہ چشم می خورد:

نگرف ہ اس .

نشدہ اس .

۔ از خط و ام ی فارسی امروزہ رعای نشدہ اس .
۔ از رو تدریس کھنہ و متروک استفادہ شدہ اس .

۔ واژگان متروک تقرییاً در ھر صفحہ بہ چشم می خورد.

۔ کتاب ھای درسی دورہ ابتدایی و دورہ راھنمایی چاپ ایران بسیار کم مورد استفادہ قرار گرف ہ اس .
مرتیین بر آن اس کہ دانش آموز با فارسی ک سیک آشنا شود.
۔ت
۔ ھدف اصلی آموز
۔ جالب اس

زبان امروزی نیس .

کہ بچہ ھا در دورہ راھ نمایی اشعار سنایی غزنوی ،عطار نیشاپوری ،سعدی شیرازی ،ج ل الدین

مولوی ،عید الرحمان جامی ،پروین اعتصامی ،ایرج میرزا ،ملک الشعرا بھار ،اقیال الھوری ،جواد حج  ،حییب

یغمایی ،نسیم شمال و ح ٰی چند شاعر غیر معروف ھم می خوانند.

۔ افزون بر آن مؤلفین محترم برای دانش افزایی کودکان مظلوم اقتیاساتی از کتاب ھای ارززندہ ای از جملہ
سیاس نامہ (نظام الملک توسی) ،اخ ق ج لی (م ج ل الدین دوانی) ،اخ ق محسنی (محمد بن حسین واعظ

کاشفی) ،مجمل التواریخ ،کی میای سعاد

(امام غزالی) ،گلستان (سعدی شیرازی) ،بھارستان (عیدالرحمٰن جامی)

و غیرھم را نیز شامل متن فرمودہ اند.
۔ بیش از سی سال می گذرد و خواستار آن ھستیم کہ کودکان ما توسط چنین کتاب ھا زبان فارسی را یاد
بگیرند.
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٢۔١۔3

متون درسی دورہ متوسطہ:

در دورہ متوسطہ ،از ربع قرن اخیر ،کتاب ھای زیر تدریس می شود:

۔ ادب فارسی ،برای ک س نھم و دھم ،مرتبہ شاد روان محمد خان کلیم ،شاد روان نواز

علی شیخ ،خالدہ

آفتاب و معین نظامی

بر رسی کتاب یاد شدہ نشان می دھد:

۔ نویسندگان و مرتیین محترم حسن اعتقاد دارند کہ دانش آموز پس از خواندن سہ کتاب اولیہ بہ این مرحلہ

رسیدہ اس  ،دستور فارسی را کام ً خواندہ و حاال تنھا نیاز بہ تمرین دارد .در حالی کہ بیشتر دانش آموزان
اولین بار در دورہ متوسطہ ،فارسی را انتخاب می کنند.

۔ اشعاری از نظامی گنجوی ،سعدی ،جامی ،پروین اعتصامی ،اقیال الھ وری ،ابوالقاسم حال  ،یحیی دول

آبادی،

محمد حسین بھ جتی و عیاس یمینی شریف کتاب را از نظر شعر ک سیک و ح ٰی معاصر غنی می سازند اما بر
مشکل و دشواری دانش آموزان می افزایند۔
۔ گزیدہ ھایی از مناجا عیداللہ انصاری ،تذکرۃ االولیائ ،کیمیای سعاد

و گلستان باز ھم بہ کتاب رنگ

ک سیک می بخشد.

۔ اما از نظر انتخاب شعر و گزیدہ ھای منثور این کتاب بہ مراتب بھتر از کتاب ھای دورہ راھنمایی اس
شامل چندین مکالمہ و گف و شنود ھایی اس کہ دانش آموز را تا حدودی با فارسی امروزہ آشنا می سازد.

3۔١۔3

و

متون درسی دورہ پیش دانشگاھی:

در دورہ پیش دانشگاھی کتاب ھای زیر تدریس می شود:
۔ فارسی برای ک س یازدھم ،نوش ہ شاد روان نواز

معین نظامی
۔ فارسی برای ک س دوازدھم ،نوش ہ شاد روان نواز

علی شیخ ،شاد روان محمد کلیم خان ،خالدہ آفتاب و
علی شیخ ،شاد روان محمد کلیم خان ،خالدہ آفتاب و

معین نظامی

باز ھم با رو و روال قیلی رو بہ رو می شویم .این ھر دو کتاب را دنیالہ کتاب ھای دورہ متوسطہ باید
دانس  .بررسی علمی نکا زیر را روشن می سازد:
۔ بہ شعر و نثر ک سیک بیشتر توجہ دادہ شدہ اس .

۔ اشعاری از فرخی سیستانی ،مسعود سعد سلمان ،نظامی گنجوی ،ج ل الدین مولوی ،سعدی شیرازی ،امیر

خسرو دھلوی ،حافظ شیرازی ،ملک الشعراء بھار ،ایرج میرزا ،اقیال الھ وری ،بدیع الزمان فروزانفر ،نیما یوشیج و
سیمین بھبھانی شامل کتاب ک س یازدھم اس .

۔ گزیدہ ھایی از کشف المحجوب (سید علی ھ جویری) ،کیمیای سعاد (امام غزالی) ،جوامع الحکایا (سدید
الدین محمد عوفی) ،فوائد الفواد (حسن سجزی)طوطی نامہ (ضیاء الدین نخشیی) ،بھارستان (عید الرحمٰن

جامی)و توزک جھانگیری (نور الدین جھانگیر) رنگ و بوی ک سیک بہ کتاب یازدھم می بخشد.

۔ اشعاری از رودکی سمرقندی ،فردوسی توسی ،ناصر خسرو قیادیانی ،ابو سعید ابو الخیر ،سعدی شیرازی ،ج ل
الدین مولوی ،نظیری نیشاپوری ،غالب دھلوی ،غنیم کنجاھی ،اقیال الھوری و فریدون مشیری شامل کتاب ک س

دوازدھم اس .
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۔ در کتاب دوازدھم گزیدہ ھایی از اسرار التوحید (از محمد بن منور میھنی) ،تاریخ بیھقی (از ابوالفضل

بیھقی) ،قابوس نامہ (از عنصر المعالی کیکاؤس) ،نامہ ھایی (از عین القضا

ھمدانی) ،تذکرۃ االولیاء (از فرید الدین

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.

۔ الی ہ در ھمین کتاب گزیدہ ای از خسی در میقا

اس

کوچک بہ سوی نثر معاصر.

۔ شایس ہ تقدیر اس

(از ج ل آل احمد) و مار گیر (محمد حجازی) روزنی

کہ در این کتاب ھا اولین بار ذکری از شعر معاصر درمیان آمدہ اس .

۔ بہ طور مجموعی حال و ھوای این ھر دو کتاب بہ مراتب بھتر از سایر کتاب ھای قیلی اس .
۔ چندین مکالمہ و گف
٤۔١۔3

و شنود ھایی بہ فارسی محاورہ ای سزاوار قدردانی اس .

متون درسی دانشگاھی (کار شناسی):

نظام آموزشی پاکستان در مقایسہ با نظام آموزشی جمھ وری اس می ایران بسیار متفاو اس  .در اینجا دانشجوی
کار شناسی ادبیا می تواند فارسی انتخابی (صد نمرہ ای) یا فارسی اختیاری (دویس نمرہ ای) را بہ عنوان درس

بگیرد.

الف) فارسی انتخابی :کتاب زیر از چھار دھہ گذش ہ تدریس می شود:

۔ گلزار ادب ،مرتبہ شاد روان مقیول بیگ بدخشانی و سید محمد اکرم
کتاب یاد شدہ شامل دو بخش اس  .بخش اول مشتمل بر بیس

حکای

از باب اول گلستان سعدی (در سیر

پادشاھان) و بخش دوم داری شانزدہ شعر کوتاہ از اقیال الھوری برگرف ہ از پیام مشرق اس  .اگرچہ در این کتاب
نشدہ اس  ،اما طرفداران زیادی دارد و از چھل سال گذش ہ ھیچ کس جرأ
بہ یاد دادن زبان فارسی ھیچ ت
باز نگری بہ آن کتاب نکردہ اس .

ب) فارسی اختیاری :مشتمل بر دو کتاب زیر اس :

۔ گنج دانش؛ مرتبہ شاد روان عیدالشکور احسن ،شاد روان فیروز الدین رازی ،شاد روان عید الغنی
۔ گنج ادب؛ مرتبہ شاد روان محمد باقر ،شاد روان مرزا مقیول بیگ بدخشانی ،ظھور الدین احمد
در ھر دو کتاب یاد شدہ تاکید بر متون ک سیک فارسی اس .
۔ گنج دانش مشتمل بر دو بخش اس  ،بخش نثر و بخش شعر

۔ در بخش نثر گزیدہ ھ ایی از مجمع النوادر (از نظامی عروضی سمرقندی) ،رقعا

عالمگیر) و دو تا داستان کوتاہ از جملہ داؤد کوژ پش

عالمگیری (اورنگزیب

(از صادق ھدای ) و مجلس عیاد

(از میر محمد حجازی)

شامل اس .

۔ ھ مچنین اشعاری از فردوسی توسی ،سعدی شیرازی ،عراقی ھمدانی ،قاآنی شیرازی ،ایرج میرزا و پروین

اعتصامی بخش شعر را تشکیل می دھد.
۔ گنج ادب نیز مشتمل بر بخش نثر و بخش شعر اس .
۔ در بخش نثر گزیدہ ھایی از سیاس

نامہ (از نظام الملک توسی) ،راح

الصدور و آی

السرور (از ابو بکر

راوندی) ،اخ ق االشراف (از عیید زاکانی) ،اخ ق ج لی (از م ج ل الدین دوانی) ،عیار دانش ،آیین اکیری،
مکاتیا (ھر سہ کتاب از ابوالفضل ع می) و غیر از متون ک سیک داستان کوتاھی از سید محمد جمال زادہ
(ثواب یا گناہ) نیز شامل کتاب اس .
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۔ اشعاری از بابا طاھ ر عریان ،ج ل الدین مولوی ،خاقانی شروانی ،حافظ شیرازی ،نظیری نیشاپوری ،غالب

دھلوی ،اقیال الھوری و ملک الشعرا بھار بخش شعر را تشکیل می دھد.
۔ در ھر دو کتاب ھیچ مکالمہ یا گفتگوی روزمرہ ای شامل نیس .

۔ ھر دو کتاب برای یاد گرفتن زبان فارسی امروزہ ھیچ کمک نمی کند.
۔ انتخاب از ادبیا

ک سیک و معاصر مؤثر و جالب نیس .

۔ بنا بر عللی در چھل سال اخیر ھیچ باز نگری بہ عمل نیامدہ اس .

۔ متون دقیق و دشوار باعث شدہ کہ تعداد دانشجویان در مقطع کار شناسی ھر سال کاھ

اندر کاران ھیچ حرک
٥۔١۔3
جالب اس

مثیتی دیدہ نمی شود.

می یابد ،اما از دس

متون درسی دانشگاھی (کار شناسی ارشد ،پیش دکتری و دکتری):

کہ در پاکستان برای دانشجویان کارشناسی ارشد ،پیش دکتری و دکتری زبان و ادب فارسی ھیچ کتاب

چاپ نمی شود و دانشجویان از زیراکس و فتوکپی استفادہ می کنند.

٢۔3

کتاب ھای آموزشی برای عالقہ مندان زبان فارسی:

کتاب ھای آموزشی برای ع قہ مندان زبان فارسی کہ در دس
۔ کتاب ھای آموز زبان فارسی

اس  ،را باز ھم می توان در دو گروہ تقسیم کرد:

۔ کتاب ھای دستور زبان فارسی و کمک درسی

کہ در ذیل مورد بر رسی قرار می گیرد:

١۔٢۔ 3کتاب ھای آموزش زبان فارسی:
١۔١۔٢۔3

گلشن فارسی:

تالیفِ شاد روان سیط حسن رضوی و علی رضا نقوی اس  .ھر دو استاد بزرگوار فارغ التحصیل دانشگاہ

ھران

بودند و در راہ ترویج و توسعہ زبان فارسی خدما ِ شایانی انجام دادند و آثارِ گرانبھایی بہ جای گذاشتند .گلشن
فارسی کتابی اس

دو جلدی و چندین بار توسط رایزنی فرھنگی سفار

جمہوری اس می ایران ،اس م آباد بہ

چاپ رسیدہ اس  .جلد اول  ١٧٠صفحہ و جلد دوم  ١٤٠صفحہ دارد .ھر جلد مشتمل بر بیس
فارسی بنا بر دالیلی موفق ترین اثر آموز
٢۔١۔٢۔3

درس اس  .گلشن

زبان فارسی در پاکستان محسوب می شود.

آموزش فارسی:

خانہ فرھنگ جمھوری اس می ایران در الھور در نیم قرن اخیر در راھ توسعہ و گستر فارسی نقش اصلی و
اساسی ایفا نمودہ اس  .در روز ھای اخیر  ١٣٨٢آقای محمد رضا امینی مشھدی بہ عنوان مسؤل خانہ فرھنگ
وارد الھور شد و در واقع دوران ط یی فعالی

ھای خانہ فرھنگ شروع شد .ت

ھای آقای امینی در دوران

ماموری او برای ترویج زبان فارسی و گستر فرھنگ ناب ایرانی اس می شایس ہ قدردانی و بسیار ستودنی
اس .او نہ تنھا اینکہ در گو ہ و کنار ھر فرھنگی الھور ک سھای آموز فارسی دایر کرد بلکہ برای

کسانی کہ خواستار فرا گرفتن فارسی از راہ دور بودند ،نیز امکاناتی فراھم آورد ،و بہ تشویق او خانم ثمینہ

عارفہ کتاب بسیار ارزشمندی مشتمل بر سہ جلد (مقدماتی ،١مقدماتی  ٢و متوسطہ )١را تألیف کرد .کتاب مزبور
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را می توان در میان بھترین متن ھایی جای داد کہ برای آموز

آمدہ اند .در چند سال اخیر صد ھا نفر از این اثر پُر ارز
اغ ط نیس
3۔١۔٢۔3

فارسی بہ اردو زبانان بہ سلک نگار

در

استفادہ نمودہ اند .اگر چہ کتاب خالی از اشتیاہ ھا و

اما امید می رود کہ در چاپ ھای آیندہ ،پس از تجدید نظر ،اشتیاھا

برطرف خواھد شد.

آموزگار فارسی :

تالیفِ حضور احمد سلیم ،استادِ زبان و ادبِ فارسی در دانشگاہ سند ،اس  .این کتاب  ١٤٢صفحہ ای مشتمل بر دو

بخش اس  .بخش اول دارای چھل درس در بارہ دستور زبان فارسی اس  .مکالمہ ھا و گف

و محاورہ ای ،ضرب االمثال ،ترجمہ عیارا

و جملہ ھای متفرق وغیرہ محتویا

و شنود ھای روزمرہ

دہ درس بخش دوم را تشکیل می

دھد .در بخش دوم ،در پایان ھر درس ابیاتی از شعرای ممتاز نیز آمدہ اس  ،و دانش آموز زبان را بہ سوی ادبیا
غنی و پُربار فارسی می کشاند .در پایان کتاب لغ

نامہ مشک

زبانی دانش آموز را تا حدی برطرف می کند .بہ

طور مجموعی آموزگار فارسی در میان کتاب ھای آموزشی فارسی در پاکستان از جایگاہ ویژہ ای برخوردار اس

چندین بار از چاپ بیرون آمدہ اس .
٤۔١۔٢۔3

و

خود آموز فارسی :

تالیفِ فیروز الدین رازی اس  .این کتاب دو جلدی اگر چہ در حدود چھل سال پیش نوش ہ شد و بشد نیاز بہ
تجدید نظر کلی دارد اما باز ھم از مھمترین کتاب ھایی اس کہ در راہ آموز فارسی نقش اساسی ایفا نمودہ اند.
جلد اول مشتمل بر  ٥٤٠صفحہ و جلد دوم مشتمل بر  ٤٦٤صفحہ اس  .جلد اول مشتمل بر انشا نویسی ،مقالہ

نویسی ،نامہ نویسی ،مکالمہ ھ ا ،لطایف و حکایا و دستورِ زبانِ فارسی اس  .جلد دوم در واقع حکم جلد اول را
دارد ،و مشتمل بر مسایل و میاحث دستوری و اصولِ ترجمہ از اردو بہ فارسی و بالعکس ،تمارین ترجمہ ،لغ

نامہ ،مصادرِ سادہ و مرکب و ضرب االمثال اس .
٥۔١۔٢۔3

مکالمہ ئ روز مرہ فارسی :

تالیف ِ دکتر محمد حسین تسییحی ،دانشمند و پژوھشگر ایرانی ،مشتمل بر  ٩٢صفحہ و چھل و یک مکالمہ اس .

استاد تسییحی بیش از سی سال در پاکستان بہ سر بُرد ،بنا بر این کتاب او را در فھرس نوش ہ ھای استادان
پاکستانی شامل کردہ ایم .او از نیاز ھای دانش آموزان و ع قہ مندان پاکستانی خوب آگاہ بود .او در این اثر کلما
و اصط حا

روزمرہ فارسی بہ کار بردہ و این رسالہ برای کسانی کہ از ایران مسافر

می کنند ،بسیارسودمند

اس .
6۔١۔٢۔3

فارسی امروز:

تالیفِ آقای عیدالحمید عرفانی ،مشتمل بر  ٣٣٦صفحہ و چھار بخش اس  .در بخش اول مکالمہ ھای روزمرہ ،در
بخش دوم شوخی و خندہ ھا ،در بخش سوم داستانھای کودکان و در بخش چھارم معرفی آثار تاریخی و ادبی
اس  .در پایان کتاب فرھنگ نیز آمدہ اس .

٢۔٢۔ 3کتاب ھای دستور زبان فارسی و کمک درسی :
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١۔٢۔٢۔3

فارسی :

تالیفِ مشترک شاد روان سید سیط حسن رضوی  ،شاد روان محمد ریاض ،علی رضا نقوی و محمد صدیق خان

شیلی اس  .این کتاب برای دانشجویان دورہ پیش دانشگاھی دانشگاہ آزاد ع مہ اقیال اس م آباد نوش ہ شد و

مشتمل بر  ٣٠٠صفحہ و ھیجدہ درس اس  .دوازدہ درس دربارہ دستور زبان و فارسی گفتاری و شش درس مشتمل
بر گزیدہ ھای منظوم و منثور اس  .در پایان ھر درس ترجمہ اردوی لغا

دشوار و تمرینھا آمدہ اس  .برای

استفادہ در آزمایشگاہ زبان نوارھای صوتی این کتاب نیز تولید شدہ و برای فرا گرفتن زبان معیار بسیار مفید اس .

٢۔٢۔٢۔3

بھار گلشن فارسی :

تالیفِ زاھدہ ناز ،مشتمل بر بیس

درس اس  .ت

کند .بھ ار گلشن فارسی در واقع مشتمل اس

نویسندہ بر آن اس

بر چند تا مکالمہ ،گف

کہ خوانندہ را با لغا

جدید فارسی آشنا

و شنود ،مصادر و مضارع ،شمار

و لغا

امروزہ ،فصل ھای سال ،تقویم ایرانی ،ماھھای شمسی و غیرھم ،و برای دانش آموزان دورہ راھنمایی و متوسطہ مفید
اس .

3۔٢۔٢۔3

جدید فارسی گرامر (دستور جدید فارسی) :

تالیفِ محمد نذیر رانجھا اس  .این کتاب  ١٨٣صفحہ ای مشتمل بر بیس
زبانِ فارسی ،اصط حا ِ نظم ،رو
محتویا کتاب را تشکیل می دھد.

٤۔٢۔٢۔3

و چھار درس اس  .آشنایی با دستورِ

ترجمہ از اردو بہ فارسی ،ضرب االمثال و مصادرِ فارسی ھمراہ با ترجمہ اردو

جدید کلید مصادر:

تالیفِ سیدہ فلیحہ زھرا کاظمی و سیدہ ناھید زھرا کاظمی اس  .این کتاب  ١٥٢صفحہ ای مشتمل بر مصادرِ سادہ و
مرکب با ترجمہ اردو و انگلیسی ،افعال ،اسم ،ضمیر ،مرکیا  ،اعداد ،مترادفا  ،متضاد ،تذکیر و تأنیث و لغ
اس  .مولفین ت

کردہ اند برای روشن ساختن مسایل دستوری از زبان انگلیسی نیز کمک بگیرند ،کہ در واقع

برای دانش آموزان کم سواد مشک
٥۔٢۔٢۔3

دستور زبان فارسی :

تالیفِ دکتر محمد سرفراز ظفر اس

نیز آمدہ اس .
6۔٢۔٢۔3

نامہ

بیشتری ایجاد کردہ اند.

و دربارہ دستور زبان فارسی با اختصار صحی

شدہ و در پایان ھر درس تمرین

رھبر فارسی :

تالیفِ مشتاق احمد چر ھاولی و مشتمل بر  ٤٨صفحہ اس  .این رسالہ مختصری میاحث دستوری را در بر دارد و

مشتمل بر  ٢٤درس اس  .در پایان ھر درس تمرین نیز آمدہ و چند تا مکالمہ و لغ
7۔٢۔٢۔3

عزیز آسان فارسی گرامر (دستور آسان فارسی) :

نامہ نیز درج اس .
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مختصر مشتمل بر فقط  ٦٠صفحہ .این رسالہ را می توان مصدر نامہ و دستور

تالیفِ کشور اصغر ،رسالہ ای اس

مختصر فارسی نیز نامید ،و برای میتدیان فارسی نوش ہ شدہ اس .

8۔٢۔٢۔3

فارسی اردو بول چال (مکالمہ ھای فارسی ۔ اردو) :

تالیفِ مخدوم صابری ،مشتمل بر  ٣٤٠صفحہ و دارای میاحث از جملہ دستور زبان ،مصادرِ سادہ و مرکب  ،ترجمہ

جملہ ھای متفرق و اقتیاسا  ،ضرب االمثال ،مکالمہ ھا ،رو
9۔٢۔٢۔3

نامہ نویسی و لغ

نامہ اس .

فارسی اردو بول چال (مکالمہ ھای فارسی ۔ اردو) :

تالیفِ موالنا عید الغفور ،مشتمل بر  ٢٠٢صفحہ و دارای میاحث از جملہ دستور فارسی ،مصدر نامہ ،اردو لغ

مکالمہ ھا و رو
١0۔٢۔٢۔3

نامہ نویسی اس .

کلید دانش:

تالیفِ محمد شریف و زھرا بتول ،رسالہ ای اس

نامہ،

مشتمل بر  ٥٣صفحہ .در واقع آن را می توان مصدر نامہ فارسی

نامید .الی ہ برخی از مطالب دستوری نیز درمیان آمدہ اس .
١١۔٢۔٢۔3

مصدر نامہ:

تالیفِ رشید احمد ،رسالہ ای اس

فارسی اکتفا نمودہ اس .
١٢۔٢۔٢۔3

مشتمل بر  ٤٨صفحہ .مولف بہ ذکر مصادر سادہ و مرکب و چند تا لغ

ھمدرد کلید مصادر:

تالیفِ نثار احمد انصاری ،محمد جمیل ظفر و سید عطا الر حمن ھاشمی ،رسالہ ای اس مشتمل بر  ٥٢صفحہ .در
این رسالہ مطالیی دربارہ فعل و انواع آن و مصادر فارسی با ترجمہ اردو ،تذکیر و تأنیث ،مفرد و جمع ،مرکیا و
اعداد فارسی با اختصار ذکر شدہ اس .

١3۔٢۔٢۔3

کلید مصادر:

تالیفِ محمد عیداللہ ،مشتمل بر  ٤٨صفحہ و بیس
مختصری را می توان پُرفرو

ترین اثر آموز

ترجمہ اردو  ،مضارع و حاصل مصدر و ھش
١٤۔٢۔٢۔3

مصدر نمای فارسی :

تالیفِ عیدالرشید قاضی ،رسالہ ای اس

فارسی در پاکستان قرار داد .شانزدہ درس دربارہ مصادرِ فارسی با

درس دربارہ افعال فارسی اس .

مشتمل بر  ٤١صفحہ .در این رسالہ مختصری مصادر فارسی با ترجمہ

اردو ،انگلیسی و عربی و کاربرد فعل آمدہ اس .

١٥۔٢۔٢۔3

و چھار درس اس  .جای شگفتی اس

کہ این رسالہ

مصدر نامہ و لغت نامہ فارسی :
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تالیفِ محمد سلیم مظھ ر ،نجم الرشید ،محمد صابر کتاب مفیدی اس

برای میتدیان و دانشجویانی کہ تازہ وارد

صحنہ فارسی شدہ باشند .مصادر سادہ و مرکب با ترجمہ اردو و نیز واژہ ھای مشترک المعانی و مختلف المعانی
فارسی و اردو ذکر شدہ اس .

١6۔٢۔٢۔3

فارسی گفتاری :

تالیف محمد سلیم مظھر ،نجم الرشید ،محمد صابر در واقع دنیالہ تألیف قیلی این سہ استاد بہ نام مصدرنامہ و
لغ

نامہ فار سی اس  .فارسی گفتاری مشتمل بر دستور زبان فارسی از جملہ اسم ،ضمیر و فعل اس  .در پایان ھر

درس تمرین آوردہ شدہ کہ بر اھمی

کتاب می افزاید.

٤۔ کتاب ھای آموزش فارسی ،نوشتہ استادان ایرانی :
دول

جمھوری اس می ایران ،وزار

فرھنگ و ارشاد اس می ،استادان و دانشمنادن ایرانی در راہ توسعہ و ترویج

زبان فارسی نقش اساسی ایفا می نمایند و براستی در سہ دھہ اخیر خدما شایانی انجام دادہ اند .توسط خانہ ھای
فرھ نگ ایران آثار جدید استادان ایرانی و امکانا نوین برای آموز فارسی در اختیار استادان ،دانشجویان ،ع قہ
مندان و دوستداران فارسی قرار می گیرد.
١۔٤

آموزش زبان فارسی (آزفا) :

آموز زبان فارسی (آزفا) ،دورہ چھار جلدی از یداللہ ثمرہ مھمترین و موفق ترین کتابی اس در دو دہہ اخیر
توسط یک استاد ایرانی در اختیار ما قرار گرف ہ اس  ،و اآلن سالھاس کہ آزفا در ک سھای آموز فارسی

خانہ ھای فرھ نگ ایران در سراسر پاکستان تدریس می شود .استادان بزرگوار و دانشمندان محترم در بارہ معایب و

محاسن این کتاب بیشتر و بھتر از بندہ می دانند .باز ھم بہ عنوان یک خدم گزار فارسی بہ عرضہ می رسانم
و بر ھمہ شما عزیزان ھم روشن اس کہ آزفا مخصوصاً برای دانش آموزان اردو زبان نوش ہ نشدہ اس و در این

مورد ھم ھیچ شکی نیس
متفاو

کہ نیاز ھای یک دانش آموز پاکستانی با نیازھای فارسی آموزان سراسر جھان کام ً

اس  .در سال ھای اخیر ،چنان کہ قی ً اشارہ ای شد در دوران ماموری

آقای امینی مشھدی در الھور ،در

راستای گستر فارسی گامھای بلندی برداش ہ شد ،یکی از کارھای پُرباری کہ انجام گرف  ،آمادگی و تولید لوح
فشردہ آزفا ،با امکانا بسیار محدود ،در خود خانہ فرھنگ الھ ور بود .در حال حاضر نیز آزفا در سراسر کشور
تدریس می شود.
٢۔٤

درس فارسی (برای فارسی آموزان خارجی) :

درس فارسی ،برای فارسی آموزان خارجی (دورہ مقدماتی) از استاد تقی پور نامداریان کتابی اس کہ نتیجہ
تجربیا شخصی ا در دوران ماموری در کرہ جنوبی صور گرف  .این کتاب مانند آزفا ،اگر چہ با رو بسیار
متفاو  ،توسط زبان انگلیسی ،فارسی را یاد می دھد کہ برای دانش آموزان و ع قہ مندان کم سواد پاکستانی مفید

نیس  .درس فارسی در تعداد بسیار محدود بہ پاکستان رسید و ھیچگاہ در اختیار دانشجویان قرار نگرف .
3۔٤

آموزش زبان فارسی بہ اردو زبانان و زبان اردو بہ فارسی زبانان :
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آموز

فارسی بہ اردو زبانان و زبان اردو بہ فارسی زبانان ،تألیف مھین ناز میر دھقان ،اثر مفید و ارزشمندی

اس  ،اما این کتاب تخصصی بہ فارسی نگار

کوشش نویسندہ شایس ہ تقدیر اس

یاف ہ و ھنوز بہ اردو ترجمہ نشدہ اس  .زحما

وت

اما بسیار مفید خواھد بود اگر توسط یک استاد اردو زبان مورد تجدید نظر

قرار گیرد ،و سپس بہ اردو ترجمہ گردد۔ ھ نوز این کتاب در دس
دانش جویان نرسیدہ اس .

٥۔

و

واقعیت ھای زمینی :

بہ گف ہ زبان شناسان اردو ،زبان ملی ما ،دختر نازنین فارسی اس

استادان و متخصصان قرار دارد و بہ دس

و افزون بر آن در ھیچ جای جھان دو زبان با

چنین نزدیکی ساختاری وجود ندارند ،و بہ عقیدہ دانشمندان ،اردو زبانان در گفتگوی ادبی بیش از شص

از واژہ ھای فارسی ناب استفادہ می کنند .یادم می آید کہ یکی از استادان ما سر ک س ادعایی می کرد کہ

در صد

پاکستانی ھا نمی دانند کہ آنھا در واقع فارسی بلد اند ،و فقط نیاز بہ تمرین دارند .اگر عقیدہ او را پنجاہ در صد

ھ م بپذیریم ،باید نظام و امکانا آموز
بر رسی علمی پژوھ شی متون آموز

فارسی در پاکستان را بکلی تغییر دھیم.
فارسی در پاکستان نشان می دھد کہ با وجود گذش

استق ل پاکستان ،و سہ دھہ ا ز پیروزی انق ب اس می ایران ،و باوجود ادعای صمیمی

شش دھہ از

و اخ ص برای گستر

فارسی و عشق و ع قہ بہ زبان نیاگان و وسیلہ پاسداری میراث فرھنگی ،دینی و مذھبی ،ھنوز اقداما جدی
صور نگرف ہ اس  .متون درسی کہ در دبیرستان ھا ،دانشکدہ ھا و حتی دانشگاھ ھا ،با در نظر داشتن ھدف
اصلی یعنی آموز

زبان فارسی مرتب نشدہ اس  .دانش آموز یا دانشجو با استفادہ از کتاب ھای کمک درسی

مفھ وم متون ک سیک را تا حدودی پی می برد ،در امتحان موفق می شود و ھیچگاہ حتی باوجود دریاف مدرک
کارشناسی ارشد و دکتری ھم نمی تواند بہ فارسی تکلم کند ،روزنامہ فارسی بخواند ،بہ فارسی نامہ ای بنویسد،
یا متونی غیر از مواد درسی را بہ اردو برگرداند .ممکن اس

حرفھ ایم برای حضار محترم تلخ و پذیرفتن آن

دشوار باشد ،اما باورم فرمایید ،ھمین راس اس و ھمین حقیق .
ھ مچنین از بر رسی علمی متون متداول آموز زبان فارسی بر می آید کہ ما از کتاب ھایی استفادہ می کنیم کہ

برای ما نوش ہ نشدہ اس  .آزفا ،چنان کہ قی ً اشارہ ای شد ،موفق ترین متن آموز

فارسی در پاکستان محسوب

می شود ،در طول دو دھہ اخیر ھزاران ھ زار نفر این کتاب را سر ک س در محضر استادان خواندہ اند ،بندہ پُرسشی
مطرح می کنم کہ چند نفر دانش آموز پاکستانی با استفادہ از این کتاب زبان فارسی یاد گرف ہ اند؟ از بررسی آمار
می توان پاسخ گرف .

دوستان عزیز ،ما ھنوز صادق ھدای

را بہ عنوان نویسندہ معاصر و بھار و پروین را بہ عنوان شاعر جدید

می خوانیم .استادان راسخ العقیدہ ما باور دارند کہ پس از جامی شعر فارسی خشکیدہ و شعر معاصر بجز پر
پ چیزی نیس  ،و فارسی ناب ھمان بود کہ در سیاس

و

نامہ ،گلستان ،اخ ق ج لی و اخ ق االشراف بہ چشم

می خورد ،و ھیچ نیاز نیس کہ با فارسی قرن بیستم و بیس و یکم رابطہ استوار گردد .در چنین اوضاع فارسی را
تنھا بر اساس عشق و ع قہ شخصی می توان یاد گرف  ،وگرنہ برای استخدام شدن در دانشکدہ ھا و دانشگاہ ھا
نیاز بہ آن نیس .

6۔ پس چہ باید کرد؟:
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ما ھمہ می دانیم کہ پاکستان نخستین کشور جھان اس
پدیدار گش  ،و این واقعی

ھم از ھیچکس پنھان نیس

کہ بر اساس یک عقیدہ و ایدیولوژی روی نقشہ جھان

کہ عقیدہ ھا در خاک ریشہ نمی گیرد ،اینکہ در قلوب

و اذھان بہ وجود می آید ،با آب عاطفہ و احساس آبیاری

می شود ،با دانش و بینش می بالد ،و با ایثار و قربانی رشد می یابد .پس در این مورد شکی نیس

احیای نظریہ پاکستان الزم اس

کہ برای بقا و

برای زندہ نگہداشتن میراث نیاگان ،کوشا باشیم ،و ھیچگاہ فرامو

کہ ریشہ ئخود را از خاک گذش ہ می گسلد ،زندگی را از دس

نکنیم ملتی

می دھد ،و درختی کہ ریشہ ھایش کندہ شود،

تا دیر سیز نمی ماند ،روی شاخہ ھای بریدہ ،برگھا نمی روید و گلھا نمی شکوبد .چشم پوشی و صرف نظر از

چنین واقعیّ ھا ما را در چاہِ زوال می اندازد.

چطور می توان میراث فرھنگی را زندہ نگہداش ؟! متأسّفانہ ما از حرک

بیگانہ ایم .رژیم صیھونیستی را بیینید ،آنھا نیز ادعای مملک
شدہ ،ت

فرامو

و عمل دُور و از ت

وجستجو

ایدیولوژیک را دارند ،و برای احیای زبان مردہ و

ھایشان دارد بہ ثمر می رسد ،و زبان عیرانی اآلن در تمام دانشگاھھای معتیر و مھم اروپا و

آمریکا تدریس می شود ،در حالیکہ فارسی زبانی اس زندہ و پویندہ کہ میلیونھا نفر بدان تکلّم می کنند.
پس از استق ل پاکستان ،بہ دستور قایداعظم محمد علی جناح ،رھبرکییر ما ،اردو بہ عنوان زبان ملّی تصویب
شد ،امّا ح ٰی پس از گذش

شش دھہ ،ھنوز نتوانس ہ ایم اردو را بہ جای انگلیسی بہ عنوان زبان رسمی

جایگزین کنیم .در قانون اساسی ١٩٧٣م بہ ملّ

انگلیسی خواھد شد ،امّا جای تأسّف اس
و مایہ شگفتی اس

نجیب ما قول دادہ شد کہ در ظرف فقط دہ سال ،اردو جایگزین

کہ با گذش

ھر سال ارز

و اھمیّ

اردو کمتر می شود .جای تأسّف

کہ اندیشمندان دلسوز روی صفحہ تلویزیون در مورد جایگاہ و اھمیّ

اردو بہ زبان انگلیسی

اظھار نظر می فرمایند ،و اگر اشتیاھاً آمادہ صحی بہ اردو شوند ،بہ چنین اردوی انگلیسی آمیز تکلّم می کنند
کہ درک آن برای اردو زبانِ کم سواد امکان پذیر نمی ماند ،و ما را بہ یاد ''فارسی شکر اس '' ،اثر جاودانی محمد
علی جمالزادہ ،می اندازد.

بر ھمہ روشن اس کہ بدون آشنایی با فارسی  ،ھیچکس نمی تواند بہ اردوی صریح تکلّم کند ،بنویسد یا
متوجّہ شود۔ بیجا نیس کہ اردو را دخترِ شیرین و نازنینِ فارسی نامیدہ اند ،چون در ساختار اردو بیش از شص در
صد لغا

و اصط حا

و تراکیب از فراسی گرف ہ شدہ اس .

ساختمان ادب اردو بر اساس ادب فارسی استوار اس
نمی شود.

و ھیچ جملہ اردو بدون استفادہ از کلما

فارسی تکمیل

قی ً ھم اشارہ ای شد کہ اقیال الھوری نگہدار تاریخ فرھنگی و بیانگر آیندہ روشن ماس  .بہ عقیدہ خود

اقیال تاریخ چراغی اس
عقید
اس

کہ جادہ تاریک آیندہ را برای ما منوّر می سازد .عشق با شعر اقیال گویا عشق با بیداری ،و

با اقیال گویا عقید

با فرھنگ و تمدّن خویش اس  .باید در خاطرہ مان باشد کہ آموز

کہ بہ آرمانھای اقیال راھنمایی می کند.

فارسی راھی

براستی قرن بیس و یکم را عصر رأیانہ و فناوری می نامند ،امّا آیا می توان تاریخ ،فرھنگ ،تمدّن ،اخ ق
سازی ،مردم ساالری و آدمیّ را از خاطر زدود؟ ھمہ قیول دارند کہ جامعہ ما در آستانہ فروپاشی اخ قی اس  ،امّا

چارہ جویی را بہ چہ کسی بسپاریم؟ ملّ

ما برای آیندہ چہ ھدفی را در پیش دارد؟

حقایق یاد شدہ را در نظر داش ہ نکا برجس ہ زیر در مورد ارز و اھمیّ فارسی پیش می آید .باید فارسی
را اھمیّ بدھیم ،با در نظر داشتن اھداف زیر باید متون جدید آموز فارسی مرتب شود:
۔ برقراری پیوند با گذش ہ؛

 / 67٤نخستین همایش آموزش زبان فارسی اسفند ١393

۔ نگہداری میراث نیاگان؛

۔ بقای تمدّن و فرھنگ اس می؛
۔ احیای اقدار اخ قی؛

۔ یاد گرفتن زبان ملّی مان یعنی اردو؛
۔ ترویج اصط حا
۔ مقاوم

در برابر

۔ توسعہ و گستر
۔ رشد و گستر

علمی پژوھشی در زبان اردو؛
ھاجم فرھنگی غرب؛

فرھنگ اصیل اس می و شرقی؛

بیشتر روابط دوستانہ با کشورھای ھمسایہ و ھم سرنوش

جمھوری اس می ایران و افغانستان؛

و برادر اس می از جملہ

۔ تحکیم پیوند صمیمانہ با کشورھای آسیای میانہ ،بویژہ کشور فارسی زبان جمھوری تاجیکستان؛

۔ آشنایی با زبان نازنین اردو ،دختر شیرین فارسی و زبان ملّی پاکستان؛

۔ تفھ یم ک م اقیال ،متفکّر بزرگ مشرق زمین و شاعر ملّی و مصوِّر پاکستان؛
۔ حفظ و بقای ھوی و تشخّص پاکستان.
پس بہ جرأ

می توان ادعا کرد کہ آیندہ فارسی و پاکستان بستگی بہ ھمدیگر دارد و درک این واقعیّ

ما را تعیین می کند.
٭٭٭
کتاب شناسی :

۔ آفتاب اصغر (با اشتراک شجاع

سیزدھم ،پنجاب تیکس

آیندہ

حسین بخاری؛ ھادی علی بیگ)؛ (٢٠٠١م) فارسی برای ک س ھشتم ،چاپ

بک بورد ،الھور.

۔ ابوالقاسمی ،محسن؛ ( ) ١٣٧٣تاریخ زبان فارسی ،انتشارا

ھران.

سازمان مطالعہ و تدوین کتب علوم انسانی،

۔ احسن ،عیدالشکور (با اشتراک رازی ،فیروز الدین؛ عید الغنی)؛ (٢٠٠٢م) گنج دانش ،چاپ نھم ،تعلیمی مرکز،
اردو بازار ،الھور.
۔ اقیال الھوری؛ ( ١٩٩٠م) کلیا

اقیال (اردو) ،اقیال اکادمی پاکستان ،الھور.

۔ھمو؛ ( ١٩٩٠م) کلیا اقیال (فارسی) ،اقیال اکادمی پاکستان ،الھور.
۔اکرم ،شیخ محمد؛ (١٩٨٢م) آب کوثر ،مجلس ترقّی ادب ،الھور.
۔ھمو؛ (١٩٨٢م) رود کوثر ،مجلس ترقّی ادب ،الھور.

۔ھمو؛ (١٩٨٢م) موج کوثر ،مجلس ترقّی ادب ،الھور.

۔ انصاری ،نثار احمد (با اشتراک ظفر ،محمد جمیل؛ ھاشمی ،عطاالرحمٰن)؛ (بی تا) کتابخانہ ھمدرد ،اردو بازار،

الھور.

۔ باقر ،محمد (با اشتراک بدخشانی ،مرزا مقیول بیگ؛ احمد ،ظھور الدین)؛ (١٩٩٠م) گنج ادب ،چاپ
چھارم ،تعلیمی مرکز ،اردو بازار ،الھور.

۔ بدخشانی ،مرزا مقیول بیگ (با اشتراک سید محمد اکرم)؛ (( )٢٠٠٨گلزار ادب ،چاپ سیزدھم ،تعلیمی مرکز،

اردو بازار ،الھور.
۔ بشیر حسین (با اشتراک ھادی علی بیگ؛ نصیر شادانی)؛ (٢٠٠٥م) فارسی برای ک س ھفتم ،چاپ ھفدھم،
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پنجاب تیکس

بک بورد ،الھور.

۔ پور نامداریان ،تقی؛ ( ) ١٣٧٣درس فارسی ،برای فارسی آموزان خارجی ،دورہ مقدماتی ،پژوھشگاہ علوم

انسانی و مطالعا

فرھنگی،

ھران.

۔ تسییحی ،محمد حسین؛ (١٩٩٨م) مکالمہ روزمرہ فارسی ،چاپخانہ اس تی ،راولپندی.
۔ ثمرہ ،یداللہ؛ (١٣٦٨۔ ) ١٣٦٦آموز

بین الملل ،وزار

فرھنگ و ارشاد اس می،

۔ ثمینہ عارفہ؛ (٢٠٠٦م) آموز
۔ ھمو؛ (٢٠٠٧م) آموز
۔ ھمو؛ (٢٠٠٨م) آموز

زبان فارسی (آزفا) (دورہ چھار جلدی) ادارہ کل روابط و ھمکاری ھای
ھران.

فارسی (مقدماتی  ،)١چاپ اول ،خانہ فرھنگ جمھوری اس می ایران ،الھور.

فارسی (مقدماتی  ،)٢چاپ اول ،خانہ فرھنگ جمھوری اس می ایران ،الھور.

فارسی (متوسطہ  ،)١چاپ اول ،خانہ فرھنگ جمھوری اس می ایران ،الھور.

۔ چر ھاولی ،مشتاق احمد؛ (بی تا) رھبر فارسی ،مکتبہ قاسمیہ ،اردو بازار ،الھور.
۔ خالدہ آفتاب (با اشتراک محمد خان کلیم؛ نواز

علی شیخ؛ معین نظامی)؛ (٢٠٠٥م) فارسی ادب برای ک س

نھم و دھم ،چاپ سیززدھم ،پنجاب تیکس بک بورد ،الھور.
۔ خالدہ آفتاب (با اشتراک نواز علی شیخ؛ محمد خان کلیم؛ معین نظامی)؛ ((٢٠٠٥م) فارسی برای ک س
دوازدھم ،چاپ دھم ،پنجاب تیکس

بک بورد ،الھور.

۔دارا شکوہ؛ (١٩٨٥م) سکینۃ االولیا ،الھور.

۔رازی ،عیداللّٰہ؛ ( ) ١٣٧٢تاریخ کامل ایران ،انتشارا

اقیال،

ھران.

۔ رازی ،فیروز الدین؛ ( ١٩٩٠م) خود آموز فارسی ،جلد اول و جلد دوم ،چاپ نھم ،ام آر برادرز ،الھور.
۔ رانجھ ا ،محمد نذیر؛ (بی تا) جدید فارسی گرامر ،چاپخانہ عتیق ،الھور.
۔ رشید احمد؛ (بی تا) مصدر نامہ ،کتابخانہ تاج ،اردو بازار ،الھور.

۔ رضوی ،سیط حسن؛ (با اشتراک نقوی ،علی رضا)؛ ( ٢٠٠٧م) گلشن فارسی ،کتاب اول ،چاپ ششم ،خانہ

فرھنگ جمھوری اس می ایران ،الھور.
۔ رضوی ،سیط حسن؛ (با اشتراک ریاض ،محمد؛ نقوی ،علی رضا؛ شیلی ،محمد صدیق خان)؛ (٢٠٠٤م) فارسی،
چاپ پنجم ،دانشگاہ آزاد ع مہ اقیال ،اس م آباد ،پاکستان.
۔ریپکا ،یان؛ ( ) ١٣٧٠تاریخ ادبیا
ھران.

ایران ،ترجمہ کیخسرو کشاورزی ،انتشارا

گوتمیرگ و جاویدان خرد،

۔ زاھدہ ناز؛ (٢٠٠٨م) بھ ار گلشن فارسی ،چاپ اول ،اس.آ.علیم و پسران ،الھور.

۔ سلیم ،حضور احمد؛ (بی تا) آموزگار فارسی ،چاپخانہ نفیس ،حیدر آباد ،پاکستان.
۔ سلیم مظھر (با اشتراک نجم الرشید؛ محمد صابر)؛ (٢٠٠٦م) مصدر نامہ و لغ

پیلیکیشنز ،الھور.

نامہ فارسی ،چاپ اول ،اورینتل

۔ سلیم مظھر (با اشتراک نجم الرشید؛ محمد صابر)؛ (٢٠٠٧م) فارسی گفتاری ،چاپ اول ،اورینتل پیلیکیشنز،
الھور.
۔سیّد عیداللّٰہ؛ (بی تا) فارسی ادب میں ھندوؤں کا حصہ ،الھور.

۔ شریف ،محمد (با اشتراک زھرا بتول)؛ (٢٠٠٥م) کلید دانش ،چاپ اول ،ادارہ معارف نوشاھیہ اس م آباد.
۔شفق ،رضا زادہ؛ ( ) ١٣٥٧تاریخ ادبیا ایران ،ھران.
۔ شیمل ،آنہ ماری؛ ( ) ١٣٧٣ادبیا

اس می ھند ،ترجمہ یعقوب آژند ،انتشارا

امیر کییر،

ھران.
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۔ صابری ،مخدوم؛ (بی تا) فارسی اردو بول چال (مکالمہ ھای فارسی ۔ اردو) ،کتابخانہ ملک ،اردو بازار ،الھور.
۔ صفا ،ذبیح اللّٰہ؛ ( ) ١٣٧٣تاریخ ادبیا

در ایران ،پنج جلد ،چاپ یازدھم ،انتشارا

۔ ظفر ،محمد سرفراز؛ ( ٢٠٠٥م) دستور زبان فارسی ،چاپ اول ،اس م آباد ،پاکستان.

فردوس،

ھران.

۔ عیدالغفور؛ (بی تا) فارسی اردو بول چال (مکالمہ ھای فارسی ۔ اردو) ،کتابخانہ جھانگیر ،اردو بازار ،الھور.
۔ عیداللہ  ،محمد؛ (بی تا) کلید مصادر ،حاجی فرمان علی و پسران ،اردو بازار ،الھور.
۔ عرفانی ،عیدالحمید؛ (١٩٥٦م) فارسی امروز ،کتابخانہ رین ،الھور.
۔ قاضی ،عیدالشید؛ ( ١٩٩٦م) مصدر نمای فارسی ،نیو آر

مین پرنترز و کمپوزرز ،راولپندی.

۔ کاظمی ،فلیحہ زھرا؛ کاظمی ،ناھید زھرا؛ ( ٢٠٠٦م) جدید کلید مصادر ،چاپ اول ،چاپخانہ یوناییتد ،الھور.
۔ کشور اصغر؛ ( ٢٠٠٣م) عزیز آسان فارسی گرامر (دستور آسان فارسی) چاپخانہ عزیز ،اردو بازار ،الھور.
۔ گلچین معانی؛ ( ) ١٣٧٣کاروان ھند ،انتشارا

آستان قدس رضوی،

۔ معین ،محمد؛ ( ) ١٣٧٥فرھنگ فارسی ،جلد پنجم و ششم ،انتشارا

ھران.

امیر کییر،

ھران.

۔ نفیسی ،سعید؛ ( ) ١٣٤٤تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ،کتاب فروشی فروغی ،ھران.
۔ نواز علی شیخ؛ (با اشتراک محمد خان کلیم ،خالدہ آفتاب ،معین نظامی)؛ (٢٠٠٠م) فارسی برای ک س

یازدھ م ،چاپ ششم ،پنجاب تیکس

بک بورد ،الھور.

۔ ھجویری ،علی بن عثمان؛ ( ) ١٣٨٣کشف المحجوب ،بہ اھتمام محمود عابدی ،انتشارا
۔ یمین خان؛ (١٩٧١م) تاریخ شعر و سخنوران فارسی در الھور ،الھور.

سرو ،

ھران.

۔ یمین خان (با اشتراک ھادی علی بیگ ،منظور حسین شاہ ،ممتاز غفور)؛ (٢٠٠٥م) فارسی برای ک س ششم،

چاپ شانزدھم ،پنجاب تیکس

بک بورد ،الھور.

