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اقَرا و ربك . خَلَقَ االنسانَ من علَقٍ.  اقرَباسمِ ربك الَّذي خَلَق

لقَلَمِ. االَكرمبا لَّماَلَّذي ع .علَمعلَّم االنسانَ ما لَم ي.  
  

چھره و سيمای قرآن را بنام پروردگارت که خدای !) ای رسول گرامی(: ترجمه
آن خدايی که آدمی را از خون بسته آفريد، . آفرينندۀ عالم است بر خلق قرائت کن

که بشر را علم نوشتن  آن خدايی. و بدان که پروردگارت کريمترين کريمان است
  .ا که نميدانست تعليم دادآموخت و به آدم آنچه ر
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  پيشگفتار
  

آن خالقی که ھستی در تسلط قدرت اوست و ھزاران شکر و  برحمد و سپاس 
از . عبوديت را وظيفۀ بندگان خود قرار داد تا باعث افتخار ملکوت اعلی گردد

تا بتوانم خدمتی برای ھمکيشان  فرمودی را اعطا ناتوان اين تواناي مناينکه به 
  .شکران بی حد به جا می آورم ،کشور عزيز خود افغانستان انجام دھم

ھمين منظور سبب  ؛بدون ترديد اقدام به ھر عملی بدون انگيزه و ھدف شده نميتواند
دری برای بزرگساالن مملکت عزيز خود  فارسی شد تا کتابی جھت آموزش زبان

آماده کنم که در واقعيت ارزش کتاب  د،ا از نعمت سواد بی بھره مانده انکه سالھ
بودن را داشته باشد و در متن آن تمامی اھداف و قواعد زبانشناسی در ساحۀ عمل 

اينک به طور بسيار فشرده اھداف را در اين مقدمه  به قسم مفصل برای . پياده شود
  .رھنمايی آموزگاران عزيز معرفی ميکنم

  
  :کتاب درسی از سه قسمت ساخته شدهاين 
  کتاب مشق و تمرينات -٣    رھنما برای آموزگاران -٢  متن درسی  -١
  

ياد آور ميشوم که خودم در رشتۀ زبان شناسی از دانشگاه بلومنگتن انديا  
Bloomington Indiana  تخصص دارم و سالھای زيادی سرو کارم با تدريس

با  که دری ھمان زبان مادری ام استسی فارزبان  .است زبان انگليسی گذشته
داشتن ھمان سابقۀ طوالنی و فقدان موجوديت متن برای بزرگساالن که به زبان 

اما در خواندن و نوشتن آن عاجز اند، ضرور دانستم در اين  ،مادری تکلم ميتوانند
  .راستا خدمتی کرده باشم

مل شنيدن، گفتن، که شا) مھارت زبان( بر ھمان چھار اصل  بساختار اين کتا
  .است، در نظر گرفته شده است خواندن، نوشتن

  
    طريق تحرير متن کتاب

انور، انگور و غيره که : در قسمت ھر درس اول کلمات مجرد آورده شده، مثل
بعدا ً ھمان کلمات در جمالت بسيار ساده جھت  ؛مربوط شنيدن و خواندن است

مات به نوع ديگری در مکالمه يا باز ھمان کل. خوانش مورد تکرار قرار ميگيرد
  .گفت و شنود بيان ميگردد
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در بخش نوشتن، طريق نوشتن ھمان کلمات روی چھار خط  ،در قسمت بعدی
مورد تکرار قرار ميگيرد که آن يک قسمت مشق کردن يا تمرين را به ھمراه 

  .دارد
  .يا نوشتن از حافظه را در بر دارد امالدر اخير ھر درس يک قسمت 

برعالوۀ آوردن مطالب ، مرينات که ضميمه و مددگار واقعی متون استکتاب ت
بخش ھای مفيد و ارزندۀ ديگری نيز در آن گنجانيده شده تا سطح دانش و  ق،فو

  .معلومات نو آموز را در قسمت ھای گونانون ارشاد کند
  

  ھدف نوشتن
ا ھمان دری را از شکل ابتدايی آن يعنی شکل آمدن الفبا ب فارسی خواستم زبان

مد نظر گرفته متن کتاب خود را باالی  ،اشکال مختلف آن که در يک کلمه ميباشد
) باد(در وسط کلمه ) انور( کلمه  الف کوتاه در شروع: به طور مثال ؛آن اعمار کنم

  .تا اخير تمامی الفبا) بابا ( در اخير کلمه 
معلوماتی و  در ھر درس کوشش شده است تا اھداف معين اخالقی، تربيتی، دينی،

  .غيره در آن گنجانيده شود
  

  :توقع و خواھشم از آموزگاران محترم
توصيه ميدارم  ،برای اينکه سکتگی و نقصی در تدريس اين کتاب بوجود نيايد

کتاب رھنما را به دقت مطالعه نموده و خود را  ،آموزگاران عزيز قبل از تدريس
کتاب تمرينات را نبايد . دنيش روبه تمامی ھدايات وارد ساخته و قدم به قدم به پ

زيرا آن ھم در اصل خود اصول و قواعدی دارد که بايد در  ،سرسری گرفت
  .جريان تدريس در نظر گرفته شود و با دقت تمام انجام گيرد

توصيۀ نھايی بنده آن است که طريق خشک عنعنوی قديمی را توسط اين روش 
ت، جاگزين نموده و از تمامی جديد که مقبول خاطر ھمه زبانشناسان امروزيس

انواع مددگار درسی يا سمعی و بصری که درس را تازگی می دھد، استفاده به 
در خاتمه گفتار خود . عمل آورده شود و اجازه ندھيد درس خانه خواب خانه شود

  .با اين بيت خاتمه ميدھم
  جمعه به مکتب آورد طفل گريز پا را   درس معلم ار بود زمزمۀ محبتی 

  
  مؤفق باشيد،         

  سروش شما        
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  اظھار امتنان
  

و محترم عبدالواسع رحمانی که با توجه و دقت مختار عنبری  ان بزرگوار محترماستاداز 
مکاری کرده اند، نھايت سپاسگذارم؛ خاص در بررسی و بازنگری اين سلسله متعھدانه ھ

 عبدالخالق خالقيارو مرحوم  نوبھار اثيعبدالغ سوريپروفھمچنان پيشنھاد ھای استاد زنده ياد 
اين کتاب  و روش ھای آموزشیيوۀ نخستين گامھای نگارش اين سلسله جھت بھبود شرا در 

نيز نميتوانم ناديده گيرم و سپاسگذارم از دانشمند ارجمند استاد لطيف ناظمی که با بررسی چند 
در چاپ مجدد اين  مدواربرگۀ اندک اين کتاب، از رھنمايی سودمند شان بھره برديم و امي

  .زشمند شان دريابيمرازمينۀ بيشتری برای ابراز نظريات کتاب، 
نميدانم به کدام زبان از خدمات ارزشمند اين زوج جليل القدر و مھربان محترم منيژه و 

کمپوز،  تدوين، ويراستاری مطالب، که درو شوھر گرامی شان آقای عتيق هللا فقيری " نادری"
اظھار سپاس گذاری نمايم تا شايان آن  ،انجام داده اند زمينۀ چاپ اين سلسله و تھيۀديزاين 

  .خدمات صادقانۀ ارجمند آنھا گردد
ولی در بعض مواقع پای  ؛واقعاً جبران زحمات ھر عمل را بايد به مقدار ارزش آن انجام داد

برخی در اين اگرچه . زحماتی در ميان است که عقل و وجدان پاک از تالفی آن عاجز می شود
ولی اين طرز انديشه لياقت تذکر ندارد  ؛تصور اند که پاداش ھر عمل را ميتوان با پول سنجيد

و بايد عاقالنه قضاوت کرد که در عوض خدمات گران سنگ ارشاد و ھدايت جوانان، آن مادۀ 
اکنون خودم در مقابل خدمات پاک و بی آاليش ھمچو يک موضوع  ناچيز ميتواند کافی شود؟
ناگزير شده . پيش آمدۀ دوست داشتنی بشری را چگونه پاسخ دھم اينقرار گرفته ام که حيرانم 

به کلی جنبۀ  ،صورت گرفته ھموطنانبايد اظھار کرد چون زحمات آنھا به منظور خدمت به 
اجتماعی و بشر دوستانه دارد بنا بر آن پاداش آنھا را از خالق جھان که مالک ھر دو دنيا است 

  :م سعادت و بھروزی شان را از صميم قلب از خداوند متعال تمنا ميدارم و ميگويمميخواھ
  که ايزد در بيابانت دھد باز  کن و در دجله انداز ميتو نيکی 

شماری  فروزان سروش که در جمع آوری) دخترم(ھمچنان از آقای کاظم نوروزی و خانمش 
. موده اند اظھار امتنان مينمايمت با من ھمکاری بيدريغ نرکلمات و لوازم مورد ضرو از

  .خداوند معاون و مددگار شان باشد
  

  پروفيسر محمد ابراهيم سروش    
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  بنام خداوند بزرگ و توانا
  

اين يک حقيقت مبرھن است که شروع ھر موضوع وقتی دلپذير می گردد که آن موضوع به 
ای فراگيری علم بدون سواد نا سعی و تالش بر. آغاز و شکرانش را بجا آورد )ج(اسم خداوند

ممکن خواھد بود و آموختن علم به ھر زن و مرد مسلمان فرض است و ھر شخصيتی که در 
را کسب می کند و امروز در عصر و زمانی ) ج(اين راستا گامی برميدارد، رضايت خداوند

سواد زندگی می کنيم که بی سوادی جرم بزرگ بوده و ھر انسان مجبور است تا خود را با 
  .سازد و حکم خداوند را بجا آورند

بدون شک از جمله تحقيقات و پژوھشھای که پروسۀ سواد آموزی نيازمند آن بوده و ھست و 
لين تعليم و تربيه آنطوری که بايد و شايد، حق آن را ؤودست اندرکاران فرھنگ و زبان و مس

  :ادا نکرده اند، دو چيز است
ھمه موازين تعليم و تربيه سازگار بوده بر عالوۀ که يکی تدوين کتب درسی جامع که به 

اشخاص و افراد کالن سال را مھارتھای خواندن و نوشتن لسان را ياد می دھد، ھمگام با آن 
شان را نيز تغيير داده و آنھا را برای پذيرفتن مفکوره ھای ) طرز ديد و فکر(سلوک ذھنی 

  .جديد آماده سازد
زبان دری برای کالن ساالن که بر اساس ) اصول تدريس(ل و ديگری تأليف و دستور العم

موازين علمی و با توجه به متون معتبر مسلکی و توسط اشخاص مسلکی تھيه و توام با کتاب 
  .درسی ارايه گردد

ھرچند که کتب سواد آموزی دری و پشتو در وطن ما بسيار تأليف شده است، ولی به ھيچ وجه 
  .کافی نيستد

يادگيری نوشت و خوان بزرگساالن در لسان مادری شان از اساسی ترين  تأليف کتب برای
ضرورت ھا در امر سواد آموزی و توسعۀ فرھنگ و پيشرفت تمدن بشری به شمار می آيد، 

کتب سواد آموزی قبلی در مسير تاريخی خود دستخوش تغيير  یليکن با تأسف مفاھيم و محتوا
فکوره ھای عصر جديد و اسلوب و طرز تدريس جديد و تحول قرار گرفته و بايد جای آن را م

  .بگيرد
علت اين تغييرو تحول و جاگزينی، مرور زمان و پيشرفت علوم و تکنالوجی است که ھر 
لحظه جھان را دستخوش تغيير و تحول ساخته و می بايستی پژوھشگران و محققان و مؤلفين 

و کتب جديد و مطابق نيازمنديھای  کتب مفکوره ھا و مفاھيم نوين و جديد را مد نظر گرفته
نه تنھا ) قديمی(کتب سواد آموزی قبلی  در ناگفته نبايد گذاشت که. عصر حاضر آماده سازند

  . مطالب تازه مشاھده نمی شود بلکه در بيشتر موارد گمراه کننده ھستند
ن به صورت عموم در تأليف کتب دو مسئله عمده مد نظر است؛ يکی اين که چطور بزرگساال

خواندن و نوشتن را بياموزند يا آموختانده شوند، دوم اين که مفکوره ھای جديد علمی را که 
برای زندگی مھم است، چطور در متن کتب گنجانيد تا سواد آموزان از آن مستفيد شده و در 

پس در واقع کار . ذھن شان تغييرات مثبت ايجاد نموده و در زندگی شان مفيد واقع گردد
يا مؤلف آنقدر ھا آسان نيست که بعضی ھا فکر می کنند؛ به خصوص در تأليف  نويسنده و
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کتب درسی ايجاب می نمايد که مؤلف برعالوه که شخص عالم در رشته بخصوص است، می 
بايستی در ھمان رشته ميتود و يا شيوۀ تدريس آن را بداند و از مفاھيم کلی پيداکوژی با خبر 

  . نمايدب درسی مفيد و به درد بخور جامعه تھيه يک کتا توانسته باشدباشد تا 
کتاب حاضر که توسط دانشمند محترم پروفيسور سروش تأليف گرديده و ايشان لطف فرموده 

  .افتخار ارزيابی آن را به اين جانب سپرده اند، برای بنده جای مباھات و افتخار است
د داکتر زبانشناسی و محترم سروش صاحب خو. چيزی که عيان است حاجت به بيان نيست

اصول تدريس می باشند و ھمه اصول و قوانين تعليم و تربيه را علماً ميدانند و به ھمه گفته 
  .ھای قبلی بنده مھر تأييد ميگذارند

را ُکال ً مطالعه و ارزيابی نمودم و با يک ديد ) زبان دری برای کالن ساالن(من کتاب حاضر 
ورد مطالعه قرار داده و متن و محتوا و مفاھيم کلی کتاب انتقادی ھر درس و تمرينات آن را م

واقعاً کتاب فوق الذکر تمام اصول و قواعد زبان را در بر گرفته و ھر . را از نظر گذشتاندم
درس و تمرينات آن بر عالوۀ که چھار پرنسيپ يا اصل يادگيری يا آموزش را يعنی 

ين ار عالوه دو مطلب عمدۀ آموزش را يکی شنيدن،گفتن، خواندن  و نوشتن را مد نظر داشته ب
که چطور کلمات و جمالت و جابجايی حروف در سر، وسط و اخير کلمه و ھمچنان کلمات و 
جمالت پسنديده طوری درج کتاب گرديده که شاگرد سواد آموز به ذوق و عالقۀ خاص ِسنی و 

ربيه که عبارت از اصل دوم اين که اصل ھدف اساسی تعليم و ت. فرھنگی خود آن را فرا گيرد
تغيير مثبت سلوک است که کتاب و معلم ھر دو وظيفه دارند تا سلوک شاگردان را به سوی 

ناگفته . اھداف عالی انسانی رھنمايی کنند که البته در کتاب حاضر اين آرزو ھا برآورده شده
، اقتصادی، نبايد گذاشت که کلمات و جمالت و باالخره پراگرافھا به مفاھيم دينی، فرھنگی

اجتماعی، سياسی، صحی و فولکور ما مرتبط گرديده و در رابطه به آنھا قصه ھای شيرين 
ارايه گرديده که برای سواد آموزان انگيزۀ مثبت خوب داشته و عمليۀ تدريس را تسريع می 

ھکذا در تمرينات ھر درس استقالليت ذھنی و فکری . بخشد و درس را دلچسپ تر می سازد
ان با در نظر داشت جنس زن و مرد مد نظر گرفته شده که به زيبايی ھر درسی می سواد آموز

  .افزايد
  .اصل استقالليت فکری يک رکن اساسی در علم تعليم و تربيه بشمار می آيد

از جمالت ساده و سليس شروع و ) آموزش فارسی دری برای سواد آموزان(در کتاب حاضر 
ه که عمليۀ آموزش را سھل ساخته و سواد آموزان را به جمالت پيچيده و مشکل تر انجاميد

بايد تذکر . بيشتر تشويق می کند تا با عالقه مندی زياد تر طرز نوشتن و خواندن را ياد بگيرند
  .داد که اين طرز کار زيبايی کتاب را مضاعف ساخته است

نشگاه تجربۀ طوالنی محترم پروفيسور صاحب سروش در امر تدريس شاگردان و محصالن دا
کابل و ديگر موسسات تعليمی و خدمات بی شائبه جناب شان در ساحۀ تعليم و تربيه شاگردان 
وطن عزيز ما و عالقه و ذوق بی نھايتی که جھت خدمت گذاری در عالم ھجرت و غربت 
داشته اند، اين بندۀ حقير و فقير را وا ميدارد تا حضور شان سر تعظيم خم نموده و از ايشان در 

تأليف کتاب حاضر شان اظھار امتنان و سپاس و قدر دانی نموده و از دربار ايزد متعال  زمينۀ
  .صحت و سالمتی و طول عمر استدعا نمايم

  با احترام
  سيد مختار عنبري
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 ظيتقر

 

 یبرا یدر یآموزش زبان فارس"که قرار است تحت عنوان  یو ارزشمند نيوز یکتابھا ميبھتر بگو ايو  کتاب

سالھا کار و تالش  نديمحصول و فرا رد،يدر سراسر جھان قرار گ زيزبانان عز یبه دسترس فارس" آموزانسواد

در  يیگسترده  یو کارکردھا تجاربسروش است که  ميابراھ سورياستاد بزرگوار پروف ۀو بھره دھند نيثمر آفر

 .ابل دارنددانشگاه ک  اتيزبان و ادب ۀرا در دانشکد یسيزبان انگل یآموزش دھ یپھنا

من نھادند، ابراز  ۀاثر گرانبھا را به عھد نياستاد ارجمند لطف فرموده کار مرور و ازنظرگذراندن ا نکهيا از

 .ميادا نما يی ستهيشا ۀفرض را به گون نيو آرزومندم توانسته باشم ا مينمايسپاس و امتنان م

صاحب  یسروش و ھم محترم عنبر ميابراھ محمد یآن را ھم استاد گرام یھا یگ ژهيحاضر که اوصاف و و کتاب

 ستياند، کتاب دهيگردان یبرشمرده و مرا از تکرار آن مستغن ینادر ژهيو محترم من یريفق قيو ھمچنان محترم عت

زبانان  یچاپ آراسته و به دسترس فارس ورياست ھرچه زودتر به ز ديکه ام شيو در خور ھرگونه ستا ديمف

 .رديقرار گ یگرام

 احترام با

 يعبدالواسع رحمان اريپوهن

 



 

١١ 

  

  

  

  

  سلسلهبرگی در حاشيۀ اين 
  

اريم که بعد از مطالعۀ نوشته ھای ارزشمند و ھمه زخوانندۀ عزيز اين چند سطر را سپاسگ
ھنوز  واسع رحمانی محترمو  محترم عنبری ،سروش دانشمندان و استادان ارجمند آقایجانبۀ 

  .دانندميخواھند چيز بيشتر در مورد اين سلسله ب

آموزشی و (با استاد سروش زمانی آشنا شديم که دنبال گردآوری مطالب برای نشريۀ نوپای 
، درک ايشاننھال سرگردان بوديم و بعد از يک معرفی مختصر و نشست کوتاه با ) معلوماتی

کرديم که او با وجود بزرگی سن و سرگردانی ھای مھاجرت، ھنوز چه عاشقانه و دردمندانه 
واقعاً زحمتی را که در نوشتۀ اين سلسله متقبل شده اند، قابل مکث و . نش می انديشدبه ھموطنا

  .قدردانی است

استاد سروش به زودی با کار ھا و نياز ھای ما آشنا شدند و پيشنھاد ھمکاری در زمينۀ 
را به نشر سپرده " نھال"کتاب شان را طرح کردند و ما که تازه نخستين شمارۀ تدوين و چاپ 

، به مشکل جرئت کرديم اين پيشنھاد را بپذيريم؛ چون اگر حرف باالی  آموزش زبان يمبود
  .باشد، دانش، دقت و مھارت بيشتر در کار است

سروش که در رشتۀ آموزش زبان انگليسی تجارب ارزشمندی دارند و مدت زيادی در  استاد
رفته شدۀ جھانی اين اين عرصه کار کرده اند، با در نظر داشت روش ھا و ميتود ھای پذي
ی ايشان با بزرگوار. سلسله را تھيه کرده اند که دارای سودمندی و ارزشمندی چشمگير است

يی که دارند، جھت تشويق و سھمگيری بيشتر ما در نشر اين سلسله، مسووليت بزرگ 
و تدوين متون کتاب را به ما پيشنھاد کردند که از يک جھت تجربۀ بس دشوار بود  ويراستاری

و از جانب ديگر مجالی بود برای ابراز نظر و ايجاد رابطۀ مان با ھموطنان نوآموز و نيازمند 
و خوشبختانه با  کرديمما از طريق اين کتاب که خود را با ايشان و در کنار شان احساس 

کار فرھنگی در اين غربت،  بهو نيرو و عالقمندی " شاھمامه"داشتن يک کتابخانۀ کوچک 
  . ته ھای خود را در اختيار سوادآموزان گرامی قرار دھيمتوانستيم داش

بيشتر کوشيده ايم تا مطالب نو و مطابق ضرورت  به ويژه در دورۀ دوم آن در اين کتاب
عصر و زمان در اختيار استفاده کننده گان قرار گيرد تا خواننده بتواند در پھلوی اين که سواد 

البته برای روشنی بيشتر مآخذ مطالب . کند می آموزد، در موارد مختلف معلومات حاصل
  . اقتباس شده نيز در حاشيۀ متن ھا جا گرفته اند
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دوم دورۀ به ويژه در کتاب تمرينات  ،دورۀ نخستکه شماری از متون آخر  قابل يادآوريست
بيشتر طوالنی اند؛ با در نظر داشت شيوه ھای جديد آموزش زبان، برای سواد آموزان و حتی 

ً طوالنی عادت  کسانی که زبان دوم می آموزند، توصيه ميشود که با مطالعۀ متن ھای نسبتا
شان تقويه شده با واژه ھای بيشتر آشنا شوند و از  خواندنکنند؛ تا از يکسو سرعت و استعداد 

بايد گفت که شرط نيست خوانندۀ نوپرداز، . جانب ديگر آھسته آھسته به مطالعه کشانيده شوند
را دقيق خوانده بتواند و صد در صد مفھوم آن را بداند؛ اين يک تمرينست که با تمام واژه ھا 

تکرار آن واژه ھا ذھن نشين خواننده ميشود و به مرور زمان خواننده مفھوم آن را در البالی 
البته خوانندۀ متجسس و عالقمند خواھد کوشيد تا با استفاده از فرھنگ . جمالت درک ميکند
نامانوس بپردازد و چه خوب است اگر بعد از تطبيق دورۀ اول اين سلسله،  لغت، به واژه ھای

و افزوده  شما سوادآموزان را توصيه کنيد که از يکی از فرھنگ ھای فارسی استفاده کنند
  .گنامۀ فارسی برای آموزگاران اين کتاب حتمی پنداشته می شودميشود که داشتن فرھن

م که نام اين سلسله را يل شده است، جالب يافتيدر نود و نو درس تکم کتابچون اين  
 آن گذاريم تا برای آموزگاران و سوادآموزان سھولت بيشتری در معرفی و دريافت" گام٩٩"

  .ايجاد کرده باشيم

بدون شک تا آنجاييکه مربوط کار ويرايش متن ھا و زبان است، کمی و کاستی ھايی در اين 
ا رھنمايی ھای سودمند صاحب نظران و دست کتاب موجود خواھد بود و اميدواريم ب

 .در چاپ دوبارۀ اين سلسله تصحيح و تجديد نظر به عمل آيد ،اندرکاران زبان فارسی دری

  
  

  با سپاس،    
  فقيري و منيژه نادري اهللا عتيق    

  دست اندركاران بنياد شاهمامه، هالند
info@shahmama.com 




