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سخن ناشر
و  پرســش ها  ارتباطــات،  جهانی شــدن  عصــر  در  و  اســامی  شــکوهمند  انقــاب  پیــروزی  بــا 
چالش هــای نوینــی در حــوزه علــوم انســانی فــراروی اندیشــمندان مســلمان قــرار گرفــت کــه برخاســته 
ــنت در  ــن و س ــه دی ــدی ب ــه پای بن ک ــی  ــت؛ دوران ــر اس ــن عص ــت در ای ــوار حکوم ــئولیت دش از مس
کشــورها بســیار چالش برانگیــز می نمایــد. ازایــن رو مطالعــات و پژوهش هــای  مدیریــت همه جانبــه 
و  جهانــی  معتبــر  معیارهــای  اســاس  بــر  دیــن،  حــوزه  در  کاربــردی  و  منســجم  جامــع،  بــه روز، 
اندیشــه های نــاب و ژرف، بایســته و ضــروری اســت و جلوگیــری از انحرافــات فکــری و تربیتــی 
پژوهنــدگان حــوزه دیــن، مهــم و مــورد عنایــت بنیان گــذاران ایــن شــجره طّیبــه، به ویــژه معمــار بــزرگ 

انقــاب اســامی، امــام خمینــی؟هر؟ و مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ می باشــد.
گســترش ســلطه فرهنگــی  غــرب در ســایه رســانه های فرهنگــی و ارتباطــی اقتضــا  جهانی شــدن و 
ارزش هــای  و  بلنــد  اندیشــه های  بــا  مباحــث،  ایــن  بــه  عاقه منــدان  و  دانش پژوهــان  کــه  دارد 
متعالــی آشــنا شــوند و ایــن مهــم بــا ایجــاد رشــته های تخصصــی، تولیــد متــون جدیــد و غنــی، 
گســترش دامنــه آمــوزش  و تربیــت ســازمان یافته دانشــجویان بــه ســرانجام خواهــد رســید. ایــن 
گاه  گاه در پرداختــن بــه مباحــث بنیادیــن و تدویــن متــون تخصصــی تعریــف می شــود و  فراینــد 

در نــگارش بحث هــای  علمــی، امــا نه چنــدان پیچیــده و تخصصــی بــه ظهــور می رســد. 
گــرو نظــام آموزشــی منســجم، قانونمنــد و پویاســت. بازنگــری در  کــز آموزشــی در  بالندگــی مرا
کــردن آنهــا نیــز ایــن انســجام و پویایــی و در  متن هــا و شــیوه های آموزشــی و پژوهشــی و بــه روز 

کــز آموزشــی و پژوهشــی را در پــی دارد. نتیجــه نشــاط علمــی مرا
کــه رســالت بــزرگ تعلیــم  »جامعــة المصطفــی؟ص؟ العالمیــة« بــه عنــوان بخشــی از ایــن مجموعــه 
ــر عهــده دارد، تألیــف متــون درســی مناســب را ســرلوحه تــاش  و تربیــت طــاب غیــر ایرانــی را ب
گــون علــوم دینــی، حاصــل ایــن  گونا خــود قــرار داده و تدویــن و نشــر متــون درســی در موضوعــات 

فراینــد اســت.

مرکز بین المللی      
      ترجمه و نشر المصطفی؟ص؟
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 (1)پیامبران  هایداستان

 مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی ــ مدرسه المهدی

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 مقدمه
یررد  در قرار گ شتن مورد توجهدر آموزش زبان، باید چهار مهارت شنیدن، گفتن، خواندن و نو

توان  ن و تقویتو پیشرفتِ زبا زیادی در یادگیری، تثبیتخواندن نقش  این چهار مهارت، بین

 . ارتباطی زبان آموزان دارد

و  هرای شرفاهی تهیرهارت خواندن فارسری آمروزان در ک  کتاب حاضر، جهت تقویت مه

اگیرری برا هردف فر کرهمخاطبان این اثر، ط ب جامعه المصطفی هستند . تنظیم شده است

گرفته تا  ار قرارلذا داستانهای قرآنی، مبنای ک  شوندجامعه المصطفی می معارف اس می وارد

  . دز بنوشنای از زالل ناب ک م الهی را نیوزان ضمن کسب مهارت خواندن، جرعهزبان آم

زننرد  رف میحربهترر نویسند و بهتر می ،خوانندتجربه ثابت کرده است افرادی که بیشتر می 

نیرز  ن و گفرتنمتنهای بیشتری را بخوانند درمهارتهای نوشرت وزانهر چه فارسی آم بنابراین

 زیرا:  کنندپیشرفت می

ان ها در ذهنشرواژه بینند و شکل نوشتاریهای زیادی را می( هنگام خواندن یک متن واژه1

 . کنندنیز پیشرفت می نویسیجهت نوشتاری و درستران ازفراگی پس بندد نقش می

سراختار  دآگاه براخواند، به طور ناخوی را میای مختلف و فراوانوز متنهآم( زمانی که فارسی2

 . گرددملکه می برایش کمشود و کمها در زبان فارسی آشنا میجمله

سرتانی ی غیرر دا( نظر به این که داستان معموالً برای همه جذابیت دارد و نسبت به متنهرا3

سرزایی ا کمک بدر سخنرانی، گفتگو و انش به فارسی آموزان ،ماندگاری بیشتری در ذهن دارد

 . کندمی

رک و داه برا یعنری همرر  البته توجه به این نکته ضروری است که خواندن باید هدفمند باشد

 . فهم مطالب باشد
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 ارف اسالمی ــ مدرسه المهدیمرکز آموزش زبان و مع

 (1)پیامبران  هایداستان

 
 برای زبان آموزی فواید استفاده از داستان

 قره عنردن آن انسربت بره خو ها معموالً داستان را دوست دارند،با توجه به این که انسان -1

 ،نن داسرتادرضمن خوانرد شوند  بنابرایند و از خواندن آن خسته نمیدهنبیشتری نشان می

 . آموزندها و مطالب بسیاری را میواژه

م دیکری برا هرای از جم ت به هم پیوسته هستند که ارتباط معنایی نزداستانها مجموعه -2

سرتخرا  های قبرل و بعرد ادید را از دل جملههای جتواند معانی واژهآموز میزبان   پسدارند

 .شودا های جدید زیادی آشنمعنی واژهنماید و بدین ترتیب به صورت غیرمستقیم، با 

 یادسرااری معموالً برخی از زبان آموزان به دلیل نداشرتن اط عرات الزم یرا ضرعف بره -3

اد سااری و یدر به  ابلیتی کهزنند اما داستان به دلیل قباز می از گفتگو و سخنرانی سر ،مطالب

  . تواند به این افراد کمک کندبازگو کردن دارد می

ین لفظ بارتباط  همین امر سبب برقراری  داستان، قابلیت تصویرسازی در ذهن مخاطب را دارد -4

 . گرددخوانندگان می و معنا و ماندگاری مفاهیم در ذهن
 

 :این کتاب تدوین فرآیند

 مختلف العه دقیق منابعمط 

 هاآوری و نوشتن داستانجمع 

 حذف موارد غیر ضروری و باز نویسی به صورت خ صه 

 ها بر اسا  آیات قرآنتنظیم ماجراهای مختلف داستان 

 تبدیل جم ت و عبارات دشوار به عبارات و جم ت ساده و روان 

 نی زبان آموزاهاتهتغییر جم ت قدیمی به جم ت امروزی متناسب با آموخ 

 دریافت نظرات اساتید و زبان آموزان یابی در چندین ک   وارز 
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 (1)پیامبران  هایداستان

 مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی ــ مدرسه المهدی

 انجام اص حات الزم بعد از کسب نظرات اساتید و زبان آموزان 

 های کوتاهتقطیع و تقسیم داستانهای بلند به قسمت 

 تمرین سازی شامل 

o برای سنجش میزان فهم و درک داستان(  پاسخ دهید( 

o  ای سرنجش میرزان فراگیرری برر جم ت را با فعل مناسب کامرل کنیرد

 های متن داستانفعل

o بررای سرنجش و آمروزش مفهروم ها را انتخاب کنیدمعنای مناسب واژه( 

 متن( های دشوارواژه

 زبان آموزان در ک   ها توسط اساتید وارزیابی داستانها و تمرین 

 های صورت گرفتهها مطابق ارزیابیاص ح تمرین 

 (دقیقه 50متناسب با یک ساعت آموزشی) ،ها و تمریناتتنظیم متن داستان 

 تاریخ زندگی پیامبرانها براسا  ترتیب داستان تنظیم 

 های دشوار در هر در  با ع مت)*(مشخص نمودن واژه 

 نامر  غرتلکه در پایان کتاب برا عنروان  های دشوارآوردن معنای مناسب برای واژه

 . درسی و به ترتیب درسها آمده است
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 ارف اسالمی ــ مدرسه المهدیمرکز آموزش زبان و مع

 (1)پیامبران  هایداستان

 
 سخن پایانی

تر بیاوریم ولی از هتوانستیم سادها یا ترکیبها را میذکر این نکته الزم است که برخی از واژه

ا بآنان  اشدنیک سو برای گسترش گنجین  واژگان زبان آموزان و از سوی دیگر برای آشن

انی را در ن واژگچنی این نوع از کلمات و ترکیبات در متون مختلف، بویژه متون دینی و قرآنی

 .شودبه همین صورت موجود دیده می متن

 تلف بهی مخگر چه در طول مدّت تهیه این کتاب، داستانها به صورت نمونه در ک سها

استانها و د، متن ج آنوسیل  اساتید و زبان آموزان مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اسا  نتای

 انداتاس ههایدیدگاز دانیم و اها تنظیم شده است اما آن را بدون نقص و عیب نمیتمرین

 . کنیمخوانندگان عزیز استقبال میگرامی و 

هجتی مجتبی ب یاد همکار گرامی و عزیزمان، مرحوم سید دانیمبرخود الزم می پایان در
امی دند گرن بواردکانی را که در تدوین و تألیف بخشی از این مجموعه همکار و همراهما

  .کنیمب میعلوّ درجات و رحمت واسعه طل از خداوند متعال برای آن عزیز، و بداریم
 ی،اسکندر اءالدینبه دکتر آقایان محترم اساتید ،فارسی زبان تربیتی علمی گروه از همچنین
 فیروزی، ادیه صفری، احمد شعبانی، سعید زاده،توسلی ابوالفضل مهرآوران، محمود دکتر

 سید ،(فهاناص مرکز) انموسوی عبداهلل سید آزاد، مفتون عبدالرحیم محمودی، ماندگار
 جیدم واحدی، محمدرضا حرمی، موسوی سیدحسین ،(اصفهان مرکز) بخش موسوی مصطفی
 انتشار و دوینت در نحوی به که عزیزانی تمام و نوراحمدی محمود فر،ربیعی منتظر جعفری،

 .نماییم دانیقدر و تشکر اندداشته نقش اثر این

  . ارسال فرمایید   ir. info@ilisه نشانی پست الکترونیکی توانید بنظرات و انتقادات خود را می

 المصطفی العالمیه ة جامع

 مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی

   پژوهشمعاونت 

mailto:info@ilis.ir
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