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1شادروان دکتر محمد مرسلین دانشیار

محمد نویدجعفري

چکیده

سرزمین به و غوریان زبان فارسی همراه با سپاهیان غزنویان

بر طوالنی زبان رسمی هند شد و  ییافت و تا مدتهند راه

اما  ،گذاشت يثیر زیادأتروي ذهن و قلب مردم این کشور 

و  را از دست دادرونق خود ها  در دوران رژیم بریتانیایی

وضع از اوضاع هم مانسفانه بعد از استقالل کشورأمت

ايآموزان هندي دیگر هیچ عالقهدانش.پیشین بدتر گردید

اي تحصیلی عنوان رشتههبراي یادگیري زبان فارسی ب

مدرن مثل هاي  کردن رشتهو بیشتر براي تحصیل ،نداشتند

رفته کاهش قابل رفته.دادند نشان میعالقه حسابداري و مدیریت و غیره ، پزشکی، مهندسی

جود و هبها  و دانشگاهها  دانشکده،هاآموزان و دانشجویان در مدرسهاي در تعداد دانشمالحظه

تنگ هاي  جوانی از خیابان،زبان فارسی خوب نبودبه در همین وقت که اوضاع تحصیل.آمد

گلستان زبان و ادبیات فارسی  از نوهاي و تاریک دهلی کهنه برخواست و براي چیدن گل

.رین بازکردیاین زبان ش تدر ساح اي فصل تازهمیهن به و پس از برگشت ،راهی ایران شد

.بود »مرسلین دانشیارمحمد«اسم این جوان دکتر 

.استاستاد فقید  آن العات شخصی این مقاله مبنی بر سخنان خانواده و دیگر وابستگانبعضی از اط.1

نو ، دهلیجامعه ملیه اسالمیه دانشگاهکتراي زبان و ادبیات فارسی، انشجوي دد.
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زندگی شخصی

محل به میالدي 1934شادراوان استاد دکتر محمد مرسلین دانشیار در اول ژانویه 

انخنکشیراف ویلیح،به او.جهان گشودبه یماران واقع در دهلی کهنه چشملّب

 ونام پدر بزرگوارش محمداسالم .نسبت داشت »عطار«به تجار موسوم اي از خانواده

را در  هنامبرده تحصیالت ابتدایی و متوسط.بیگم بودجهانمادر مهربانش بلقیس

میالدي براي  1952سال  پایان رساند و دربه دهلی »نگلو عربک اسکولیا«ۀمدرس

 1954در سال .زبان و ادبیات فارسی وارد دانشگاه دهلی شد ۀتحصیل در رشت ۀادام

.1پایان رساندبه ممتاز ۀمیالدي کارشناسی این رشته را با موفقیت و با کسب درج

دهلی «ةدانشکدفارسی عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی در بخش هدر همین سال ب

غالب (.دانشگاه دهلی تعیین شدبه وابسته)اکرحسین دهلی کالج کنونیذ(»کالج

دکتر مرسلین با استاد خود و رئیس بخش فارسی .)26، صو جایزه سعدي 2، صانعامات

وي بنابر تشویق .خیلی صمیمانه داشت ۀموسوي رابطمنظورحسین دانشکده دکتر 

دادهبه ف دولت ایرانطرتحصیالت با بورس تحصیلی که ازۀ استادش براي ادام او

راهنمایی ابمیالدي 1959در سال .میالدي راهی ایران گردید 1955سالدر،شده بود

محمد طالب آملی و «تحت عنوان خود يدکتر ۀنامپایاناز  ن خطیبییاستاد دکتر حس

ه زبان و ادبیات فارسی ب ۀدر رشت يدکتر ۀدرجو ،کرددفاع»شرح حال و آثار او

تحصیالت خود در طی مرسلین رآقاي دکت.)46ص ،فارسی آموختگان(.دست آورد

محمد دکتر ،الزمان فروانفراستادان نامداري چون استاد بدیع محضردانشگاه تهران از

.برد هپرویز ناتل خانري بهردکتر دکتر حسین خطیبی و  ،استاد ابراهیم پورداود،معین

.)26، صجایزه سعدي(

بعد از استاد ارجمند پرفسور سید مرسلین ستاد شادروان ذکر است که اشایان 

دورانوي.التحصیل شده بودبود که از ایران فارغ هنديامیرحسن عابدي دومین  در

 ،بدرالدین طیب جی ،درخواست سفیر هند در ایرانبه ،اش در ایرانسالهچهاراقامت 

انگلیسی به فارسیاز زبان رااشمخصوصهاي  ات و اندیشهنظرمشتمل بر یمتون

.26، صجایزة سعدي.1



شادروان دکتر محمد مرسلین دانشیار329

نام هب ،دهلی ینمعززةاز خانواديوي با دختر ،گشت از ایرانازپس از ب.برگرداند

مذکور مشغول تدریس زبان و ادبیات  ةشکدنو در دا همسري بستعقد  ،جهانشاه

ادبیات جدید فارسی را در  و فارسی شد؛ دکتر مرسلین اولین استاد هندي بود که زبان

 نوینو یادگیري زبان و ادبیات  ،معرفی نمودهبه صورت جدي سرزمین عزیز ایران

 کدةدانشفارسی بخش او مدتی رئیس .)2، صغالب انعامات(ایران را آغازکرد

در شهر ویژه هببسیاري از استادان نامور زبان و ادبیات فارسی هند .ذاکرحسین بود

،ذاکرحسین شبانهةشکدندابخش فارسی شین یاستاد پ،یوسفمثل دکتر محمد،دهلی

 دانشگاهبخش فارسیشین یاستاد شادروان پروفیسور عبدالودود اظهر دهلوي رئیس پ

بخش ادبیات فارسی  سابقرئیس  ،پروفیسور شریف حسین قاسمی،جواهر لعل نهرو

،ذاکرحسین ةدانشکد اسبقیونس جعفري استاد سید محمددکتر ، دانشگاه دهلی

الحق دکتر شمیم،د بخش فارسی دانشگاه دهلیجهان استاشادروان پروفیسور نرگس

استاد بخش فارسی  ،پرفسور چندرشیکر، شین دانشکده ذاکرحسینیصدیقی استاد پ

دکتر ،ذاکرحسین شبانه ةاستاد دانشکد ؛دکتر محمود فیاض هاشمی،دانشگاه دهلی

 ةشکدنر فوزیه استاد داتخانم دکو ،ذاکرحسین ةالرحمان استاد دانشکدجمیل

گفته نا .)26-27، صجایزه سعدي(.افتخار شاگردي ایشان را داشتند،سین شبانهکرحاذ

الحق شادروان دکتر محمدیونس جعفري و شمیم ،نماند که میان استادان ذکرشده

.اندمذکور همکار وي نیز بوده ةدر دانشکدها  صدیقی بعد

هند  يسررادیوي سرامرزيسال در بخش فارسی برونسیمدت این استاد گرانقدر

او در رادیو دهلی .وده استبکار مشغول ی یرادیوهاي  عنوان مترجم و مجري برنامههب

فارسی به بررسی مطبوعاتی از زبان انگلیسیو ، تفسیر روز، آخرین اخبار هند و جهان

.)2، صغالب انعامات(نوشتمیختلفوعات مضروي موی یها و گفتار ،کردمی ترجمهرا 

دلثل نوشتهصداي مجري مذکور م براي وي ،پذیر بود و عالوه بر ایننشین و دلاش

هندیان زبان به ،نودهلی ،فرهنگ جمهوري اسالمی ایران ۀدر خانسال سیمدت 

.)1ج ،نوهاي و گل ،27ص،جایزه سعدي(.دادآموزشرا فارسی 

.فارسی و هندي آشنایی کامل داشت، انگلیسی، اردوهاي  زبانبه دکتر مرسلین

العاد انجام ترجمه را با مهارت فوق ها وي تواناییبنابر همین  )27، صایزه سعديج(
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پاکستان و ، انگلستان، آمریکا، ی چون ایرانیکشورهابهبرجسته این استاد.دادمی

میالدي  1993و در سال  ،)27، صجایزه سعدي(.نموده بودییها مسافرتترکیه نیز 

روبه یسعادت در  هم وي مدتی.گشتاهللا نیز مشرفحج بیتبه کرد ويوي

شناسی شرکت زبان ۀلیسانس رشتدورة آموزشی فوقآمریکا،نوئیزدانشگاه سدرن

علت دوري از خانواده این هولی ب )3، جنوهاي گل ؛27ص،جایزه سعدي(.نموده بود

میالدي  1998در سال وي سرانجام .میهن برگشتبه دورة آموزشی را ادامه نداد و

وقفه بیسال44وي در دوران خدمتش.بازنشسته شداز دانشگاه مقام دانشیاري با

خود را  در ترویج زبان و ادبیات فارسی نهایت سعی و کوششو ،فعالیت نمود

)28، صجایزه سعدي(.آوردبجا

گیري کرد و ی که داشت از مشاغل علمی کنارهیدلیل بیمارهبعد از بازنشستگی ب

میالدي  2018سپتامبر دوممدت بتاریخ از عالج و درمان طوالنیپس .نشین شدگوشه

خود را هاي  آخرین نفس،نودهلی)Escort(سکورت ادر بیمارستان صبح9ساعتهب

خاك به »مهندیان«به دهلی موسومهاي  کشید و همان روز در یکی از گورستان

 1397ماه شهریور19شنبهروز دوبهپس از رحلت این استاد بزرگ چندروز .شدسپرده

 بهتوسط انجمن ادبی بیدل دهلوي جلسۀ بزرگداشتی 2018سپتامبر 10برابر با 

و دیگر ،نودهلی فارسی، هی مسؤل مرکز تحقیقاتلاهللا شکرالکوشش آقاي احسان

نو دهلی،فرهنگ ایران ۀاسالمی ایران در خان يکارمندان سفارت محترم جمهور

علی حداد تی پیام تسلیت از طرف آقاي دکتر غالمتعزی در این نشست.برگزار شد

استاد شادروان  شاگردانت شد و تمام ائنیز قرایرانعادل ریاست محترم بنیاد سعدي

دکتر ، ن قاسمییحسدنیاي فارسی در هند مانند پرفیسور شریف ۀو چهرهاي برجست

دکتر ،کملدکتر سلیم،اشرف خانپرفیسور علیم، پروفیسور قمرغفار، محمدیوسف

هدکتر شهنازآراء و دکتر شهنازپروین و غیر،قییالحق صددکتر شمیم، اصغرکلیم

.شرکت نمودند

جهان و چهار دختر استاد محمد مرسلین جهان فانی را وداع گفت و خانمش شاه

.شینا و صبا دانشیار از وي باقی ماندند، شیال،نام شبنمهب
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حرف و کم،بسیار مؤدب و بردباريو.بسیار بزرگ بود یاستاد شادروان شخص

وقت هیچ.راضی بود،وي همیشه از زندگی خود و هرچیز که داشت.نشین بودگوشه

او.انجام نداد دنیایی دست آوردن منصبهو ب مادي جهت ترقیمورد سعی و تالش بی

جویانش وي با دانش.فطرتاً زحمتکش و پرتالش بود.گو بودصادق و راستفردي 

با برادرانش ،با ادب و فرمانبردار يبا پدر و مادرخود پسرو مهربان، و شفیق  ياستاد

.یک دوست دانا و با همسرش همکار و دوست و براي دخترانش یک پدر کامل بود

جوایز

ةپاس زحمات و خدمات ارزندبهنو  اسالمی ایران در دهلی يجمهورفرهنگ ۀخان 

جایزه «ةطی چهارمین دور،ات فارسیزبان و ادبیبهدکتر محمد مرسلیناستاد

اهداء این .اهداء نمود ه ويبرا »پاسداشت خادمان زبان و ادب فارسیبه سعدي

ویکمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی ایران گرامیداشت سی جایزه همزمان بود با

 ۀدر خانیپرشکوه ۀبرنامکه 2015هیفور9، مصادف با 1388بهمن20تاریخ هب

و دکتر کریم نجفی  ه بود،جمهور اسالمی ایران واقع در دهلی نو برگزارشدفرهنگ 

عهده به مراسم اهداي جوایز را مسؤلیت برگزاري ،رایزن فرهنگی وقت ،برزگر

 يرگذا حرمت، پاسداشت،سعدي ةجایزاز اعطاي قابل ذکر است که هدف .داشت

زبان و ادب  و قدرشناسی از خدمات کسانی است که عمر خود را صرف گسترش

ارسی زبان فویژه تشویق نسل جوان هند براي فراگیريبه .اندفارسی در هند نموده

)جایزه سعدي(.و آموختن فرهنگ و ادب ایران

واقع در  ،ایوان غالببه تیوت موسومنامدار زبان و ادبیات غالب انستی ۀسسؤم

و معروف گرانقدر داشت زادروز غالب دهلوي شاعرمناسبت گرامیبهنیز ،نودهلی

بنام  اي خود جایزه ۀساالن ۀدر برنام 2015دسامبر  11بتاریخ ،زبان اردو و فارسی

نقد و انتقاد ،تحقیقخاطر شناختهبرا »فخرالدین علی احمد غالب انعامات«

)غالب انعامات(.این استاد نامبرده تقدیم نمودبه زبان ادب فارسی
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آثارعلمی

هندي و ، انگلیسی، اردوهاي  زبانبه کر شد استاد محمد مرسلینکه قبالً هم ذطوريبه 

 ياز خود برجاهااین زبانبه یین وي آثار گرانبهاهمچنی.فارسی تسلط کامل داشت

:شرح زیر استبه ويبرخی از آثار علمی .گذاشت

محمد طالب آملی و شرح حال و آثار او.1

هران مدرك دکتري خود را دریافت میالدي از دانشگاه ت 1959استاد محترم در سال 

ن یدکتري خود را تحت نظارت استاد حس ةدورنقد و انتقاد ، کار تحقیقوي .کرد

ایشان دکتري  ۀمتأسفانه رسال.استدکتري وي ۀاین اثر رسال.پایان رساندبهخطیبی 

رساله هنوز در کتابخانه دانشکده این اي از اما نسخه ه است،چاپ نرسیدبهتاکنون 

.)46فارسی آموختگان (.شودمی دانشگاه تهران نگهداري،بیات و علوم انسانیاد

:عنوان نمونه نثر وي در ذیل مالحظه کنیدهبایشان را  نامهپایان ةچکید

.از اهالی آمل بود،که از نسبتش پیداستچنان،موالنا محمد طالب آملی«

.باشدمی هجري 996ال اما احتماالً در حدود س، تاریخ تولّد او معلوم نیست

تحصیل به روز گار کودکی را در موطن خویش گذرانیده و همانجا

،منطق،سالگی هندسهیش از بیستوي پ.هاي رایج زمان خود پرداختدانش

گرفت و در این  اغیره را فرخوشنویسی و،تصوف،فلسفه،حکمت،هیأت

.فنون مهارت کامل یافت

.شعراي دربار درآمد ةدالدوله در زمربا معرفی اعتما 1025وي در سال 

کهتااین ،قدم او را گرامی داشتجهانگیرشاه چون شعرشناس بود م 

الشعرایی ملقّب گردید و پس از سپري شدن دوران ناکامی وي در ملکبه

.در دربار جهانگیرشاه مقام و منزلت یافت،دربار شاهان

تنگ به از دست حاسدان وي در آخر عمر.سال زندگی کردطالب تقریباً چهل

ر است و چون وي تاب قصاید و قطعات او از شکایت معاصرین پ.آمده بود

نشینی سبب دیگر گوشه.عزلت گزید ۀناچار گوشبه مقاومت در خود ندید
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چنانچه در چندین شعر .او همیشه کمابیش مریض بود.طالب بیماري وي بود

.کندمیاز بیماري و رنجوري خود ذکر

ور کلی وي از جالي وطن خود راضی بود و سرزمین هندوستان و به ط

زیادي در تأیید این مطلب هاي  و بیت ،قدردانی از مردم آن را دوست داشت

.سرود

صنف شاعر بدي یادکرده و طی یک قصیده دوبه طالب از شعراي فرومایه

زي نیانفس و بیعزت،شاعر ۀیکی از صفات برجست.خوب و بد را موازنه کرد

:ممدوحان وي عبارتند اززابرخی .عشري بوداثنی ۀمذهب او شیع.اوست

ک ی....خان وملکش، میرزا محمدشفیع، ابوالقاسممیر،عباس صفويشاه

نامه و ساقی.هزار بیت از طالب باقی مانده است19دیوان شعر مشتمل بر تقریباً 

)47، صی آموختگانفارس(.»اندهطالب منسوب کردبه جهانگیرنامه را هم

لمحۀ فکریه.2

John(گال بریت کنت پرفسورجان Kenneth Galbraith( سفیر پشین آمریکا در

زبان اردو بود و چون استاد محمد مرسلین در زبان یادگیريبه عالقمند بسیار،نودهلی

به عنوان معلم زبان اردو به او شخصی وي را ،اردو و انگلیسی مهارت کامل داشت

تدریس زبان اردو گال بریت از این استاد ارجمند ترجمه کتابش در زمان.کردنهادپیش

The Libral Hour بعد از آن آقاي دانشیار اثر مذکور را تحت .درخواست نمودرا

زبان  غالب انعامات و پاسدران(.ترجمه کردزبان اردو به از انگلیسی»لمحۀ فکریه«عنوان 

چاپی این کتاب  بسیار سعی و کوشش نمودم تا نسخۀمن .)فارسی در هند و جایزه سعدي

.دست آورم اما موفق نشدمهرا ب

يندهیفارسرهنگف.3

نیبیزبانةحوزيارتقامنظوربه ندهدررانیایاسالميورهجمینگهفریزنیرا

سالازراندهدر)ينده(موجودیرسمزبانبه یفارسنگهفرنیتدوطرح،دوکشور

.دیرسانیپابه فراوانياه بینشوفرازازپسهکدادقرارکاردستوردريالدیم1370
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نیانیتدوأتیهدر.استواژه27000يحاوودوجلددري ندهویفارسنگهفر

و،کریشچندرپرفسورراستاریووگروهریمد، سرپرستی ابطحباقردیسیهگرانمااثر

دکتر، شیگارگراوندردکتراستاد، يرضوبیمجدکتراستادنیتدووهترجمگروهدر 

يواریتمدوکر، دیعبدالرشپرفسور ، ماتورنینراتابهمدکتر، يجعفرونسیمحمددیس

یحسني دهمحسندیسوخاناشرفمیعلدکترراستاریومعاونوپرسادگوبنددکترو

)3ص ،يندهیفارسنگهفر(.بودندحسینیهفاطمدیخورشدهیسدکترخانماریدستو

زینپروژهنیادرزبانةحوزکارشناسانودانشمندانگرید،شدهذکراشخاصبرعالوه

.استتذکرقابلمهنیمرسلدکترمحمدنامشانیاانیمدر ،نمودنديمکاره

، یفارسقاتیتحقمرکزریمدونیتدوأتیهسرپرستیابطحباقردیسيآقا

جلد نخست این اثر شگفتاریپدرنویلهد،دررانیایاسالمي ورهجمینگهفریزنیرا

:نگاردمی نیچن

درتاکنونآغازازهکیمحترمياعضایتمامازداندمی الزمبرخودانیپادر«

خصوصهب،اندهداشتيکارسازومؤثرنقشآندنیرسثمربه ونگهفرنیانیتدو

ارزشرشیقدتقابلياه کوششوزحماتتحملباهکجاواانندیساتدکترادیزنده

استادونیمرسلمحمددکتريآقاجانبازنیمچنهوادهنيبرجاخودازيماندگار

».دینمايسپاسگزارهمانیصمییقدوابیشعاحمددکتريآقاويشاسترترلوچن

)10ص،اولجلديندهیفارسنگهفر(

نرایانگهفرزنیرارضازادهیسیعيآقایسرپرستبه نگهفرنیادومواولجلد

یۀحلبهيالدیم2001سالدرنویلهدپرکاشنکملراجهخانچاپدرهمرتبنیاول

)2، صندهیفارسنگهفردومجلد(.شدهآراستطبع

نوهايگل.4

حایز اهمیت نام استاد محمد مرسلین دانشیار در بین تمام استادان فارسی بدین لحاظ

راهبه جدید در هندوستان را است که وي نخستین شخصی بود که تدریس زبان فارسی

کالسیک فارسی مثل هاي  قبل از این در مدارس و مراکز تحصیلی هند کتاب.انداخت

اخالق محسنی ، گلستان و بوستان سعدي، کریما سعدي، پندنامه، گلزار دبستان، آمدنامه
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د و بودننبلد را آموزان و استادان زبان جدید ایرانشد و دانشمی داده آموزش...وغیر

در آن روزگار تدریس زبان فارسی رونق پیشین .بردندمی همان تدریس قدیمی را پیش

درة زبان فارسیو آیند ،حالت خیلی بد قرار گرفته بودبه خود را از دست داده بود و

اگرچه تحصیالت زبان فارسی بر اساس .معرض خطر افتاده بودبه این سرزمین پهناور

هندیان از طرز  سی بود، ولیمتون کالسیک شامل برنامه درو ادامه داشتروش قدیمی

در یک مدت خیلی طوالنی تغییر .خبر بودندج در ایران بییو روش فارسی را

که قبالً ی یها در نتیجه کتاب.گرفته بوددر گفتار و نوشتار این زبان صورتيچشمگیر

منظور اساسی و حیاتی فایده بودند و کردن نیازهاي کنونی بیدر مورد برطرفذکر شد

و نیازمندي نوآموزان و دانشجویان  رفته بود،از دست ،ها که آموزش زبان بوداین کتاب

يندهآموزاندانشيبرامذکور سیتدرروشکهمختصر این.کردندنمی را برطرف

.نبودثمربخش

سیدهلی مشغول تدر ةدر دانشکد هند مراجعت نمود،به از ایرانکه ويهنگامی

دانش آموزان به وي براي اولین مرتبه زبان جدید فارسی را.بان و ادبیات فارسی شدز

 ۀعرصبه قدم)نوهايگل(وي با این کتاب خود .و دانشجویان هند معرفی نمود

.نهاد موزيآزبان

استاد است، کهءسه جزداراي»نوهاي گل«اسم به این کتاب آموزش زبان فارسی

)105ص،پاسداران زبان فارسی در هند(لیف نمودأمیالدي ت 1964-65هاي  محترم بین سال

شر آن محمدناصر چاپ رسید و نابه »دهلی، بهارت آفسیت پریس«چاپخانه سوي و از 

.)نوهايگل(.بود

ضرورتمطابقراکتابنیاتا نمودادیزتالشوکوششنیمرسلدکتر

هلیوسهبرایفارسزباناین کتاب  وي در.درآوردریتحرهرشتبه يندهآموزاندانش

 يندهنوآموزانکهداشتباورنیابه شیدورانداستادنیاهکرایز،دادادیاردوزبان

یآسانويبزودرادیجدیفارسزبان)اردو(شانيمادرزبانهلیوسهبتوانندمی

ت این اثر و در حقیق دینمافیلأترانوهاي گلکتابکهشدباعثامرنیمه.موزندایب

ازشگفتاریپ(.استآموزان مکاتب و مدارس ابتدایی و متوسطبراي نوآموزان و دانش

)اولجزء،نوياهگل
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ء این کتاب داراي سه جزگونه که گفته شد  همان.ستا جالبی نو کتابهايگل

و در درس دو شعر هم  ،نامه استیک مصدرنامه و فعل ،درس 28جز اول شامل :است

ها  دارد و در زیرنویسقرار درس یک متن مختصر فارسی در هر.وجود دارد

نوین و هاي  واژهاول معنیها  در این پاروقی.زبان اردو داده شده استبه توضیحات

ی یترتیب الفبابه »توجه«گرامر تحت عنوان به مهم و بعد از آن نکات مهم مربوط

ازبه رجمه از فارسیت، خالیيمثل جای یها مطرح شده است و در آخر تمرین و اردو

.ارائه شده است یترتیب الفبایبه ،موضوع درسبه وابسته ،فارسیبه اردو

و عالوه بر دروس در پایان این  است،درس 48نو حاوي هاي جزء دوم کتاب گل

زبان قسمت گرامر ایندر.کتاب یک فرهنگ واژگان مشکل و مصدرنامه موجود است

طرز ها  عالوه بر یادگیري دستور زبان فارسی در بین درس.ستداده شده افارسی یاد

داردبه وابستههاي  درس پرسشهر.داده شده استنگاري نیز یادنامه این .درس

ها  زبان فارسی نیاز دارند و بعد از این تمرینبه ها اند و پاسخزبان فارسیبه ها پرسش

صرف ،خالیهاي  جا،غلطي ها سازي جملهدرست، مثل توضیح نکات دستوري درس

فارسی به اردوهاي  اردو یا جملهبه فارسیهاي  فعل و پس از تمرین برگردان جمله

.هم شامل هستندها  همراه نثر در این قسمت شعر .داردقرار

.شودمی آغاز،گنجويدرس است و با شعر نظامی48قسمت سوم این کتاب داراي 

هست و مانند نسخه اول و دوم  يبیشترهاي  عرش ءاین جزدو جزء قبلی دربه نسبت

.کندمی ن روش قبلی را پیروياین جزء هما.مصدرنامه هم وجود دارددر این فرهنگ

هاي  خانههاي  تمرین،قابل توجهنکات مهم و،ها پرسش،اول متن درس و پس از آن

.آیدمی خالی و برگردان

آموزشی فارسی هاي  اثر از کتابقابل ذکر است که استاد شادروان در تدوین این 

نوشته استاد سعید نفیسی و دستور زبان و گلستان ،هاکیهان بچه، مانند دوم دبستان

محمدحسین بهجت،گویندگان جدید و قدیم مثل نظامی گنجويهاي  سعدي و شعر

پروین ،موالنا عبدالرحمن جامی، حبیب یغمایی،عباس یمنی شریف، )شهریار(تبریزي 

.استفاده نموده است…وو صدقی  اعتصامی
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تفاوتیفارسواردوزبانتلفظوهجهلنیمابمرسلین دکتريآقازماندر

ياهحرف.شدمی هنوشتوخواندهاردوزبانمطابقیفارسزبان.نداشتوجود

مهیفارسزباندرهریوغ)ƽ(ولهمجيایو)ƻ(هغننونماننداردومخصوص

وجودچیهاهزیچنیا،بودجیرارانیادرهکیزباندراما،ندشدمی بردهکارهب

.شدمی یکسان خواندهیفارسواردونیبهفتحوهضم، کسرهيصداو،ندنداشت

وکردهحسرامسئله نیايوهکبوداریدانشنیمرسلمحمددکترافتخارۀیمانیا

نمودهادیزقیتحقمهمنکاتنیايروبردهنامکتابدرایشان.دادرارقهتوجمورد

 مربوطي اه هنکتازیبعضمذکورکتابدريو.دیورزدیکأتیرانیاتلفظبه و

يبراصددرصدهکساختآشکاررایفارسواردونیبتلفظمتفاوتلیمسابه

ودادهقرار حیتوضوي این امور را مورد.شدواقعآور ثمري ندهآموزاندانش

نمودنواضحخاطربه .کردانینمارایفارسخواندندرست ونوشتندرستروش

يوناگریدو)ScriptRoman(یرومخطبه راواژگانیرانیایفارسدرستيصدا

)Hindi(شودواضحآموزاندانشرايب یفارسواردومابین فرقتانوشت.

)2ص،نوياه گلشگفتاریپ(

:ه کنیدمالحظراموضوعنیابه هوابستنکاتازیبرخلیذدر

»Ĩ⦾Ĩἃ ⢣Ĩ䄺Ĩ䀞 ٶƿٳ
ǔ
œĨ⩪ Ĩǌƭ ∇ĳٱ ĳĨᚪٱ ĳⱜ㶊Ĩ᳭ٱ� Ĩűٳƿ㓺 Ĩ

ǔ
ƻٱĴǌưٳ
ǔ
ƿĨ㲧 ĳĨቊٱ ĨḼ Ĩ෧ Ĩ㵃 ƫĨ̟ٵ Ĩ� Ĩ

㶄، ٱ�Ĵ
ǖ
ư̧ Ĩ� Ĩ⒈◵Ĩٱĳٳƿɸ Ĩ◵Ĩǌƭ ∇ĳٱ �ĳĨٱ Ĩٶœٳƿٱĳ㛼 Ĩϗ Ĩ㳟 Ĵٱ

ǖ
ư، ⦾Ĩٳƿ㛼 ĳĨᚆٱ Ĩ

ǘ
ƾō ĨƗ ĳ㶊ٱ Ĩűٳƿٵƫ⃛ Ĩ

ǖ
Ʈ ţ »ƫٵ

هکرندیبگادیراهجهلنیمهبچگانهکاستشدهکوششنیاها  مصوتباهالبت(

هکاستالزملذا،ستندینیکافاه مصوتمواردازیبعضاما،معتبراستزبانلهانزد

)کنندواضحراهنکتچند

»Ĩ◵Ĩűٳ
ǔ
ǀǎƱ㪴 ĳĨଷٱ Ĩ◵Ĩᷪ ƿ⍺Ĝ㶊ٳ Ĩ㌸ Ĩẵ Ĩ䉁 �Ĩ⦾Ĩଷ Ĩ� ĨٵƫٶœٳƿٱĳĨ䉁 �Ĩ⦾Ĩଷ Ĩ� Ĩᷪ ƿ⍺»O« Ĩ㶊ٳ

»U«ĨĀŒ
Ǖ
ƶŬĨĜ㶊 Ĩ�»�ĄŁŊ« Ĩ� ĨٵƫٶœٳƿٱĳĨ෧ Ĩ◵»Gul«، Ĩ෧ Ĩ◵Ĩ̓BulbulĨ㶊 ĨٱĴ

ǖ
ư̧،Ĩᷪ ƿ⍺Ĩ㖤ٳ

Ĩ෧ Ĩ◵Ĩ
Ǣ
ž⻧ٱĳĨ

ǔ
ƻٱĳĨ�Gol ٳƿٵƫٱĳBolbol Ĝ㶊 ĨٱĴ

ǖ
ư̧«

یفارسهضم.باشد میمختلفاردوۀضميصداباهضميصدایفارسزباندر(

بلبلتلفظ،"Gul"اردوزباندرلگُتلفظمثل"U"هکهنداردیلیسانگ"O"يصدا

Bulbulمثل اه واژهنی ایفارسدریولاستGolوBolbolشوندمی خوانده.(



1397٣٣٨، بهار ـ زمستان 79-82شماره ، قند پارسی

»Ĩ⩪ Ĩűٳ
ǔ
ǀǎƱ㪴 ĳĨ䉁ٱ �Ĩ⦾Ĩ»ٳ

ǔ
ƿĨ� Ĩᷪ ƿ⍺"E"¸Ĩᑛٳ Ĩ䉁 �ĨŨ⇘Ĩ⦾Ĩ༶㶊 "I"� Ĩᑛ، . Ĩ Ĩᚪ ᙮

Ĩ෧ Ĩ◵Ĩǌƭ Ĵٱ
ǖ
ƶąĹKitab ĨĎƽ ʰ Ĩ⩪Ketab 㶊 ĨٱĴ

ǖ
ư̧.«

کتابةواژتلفظهچناچ،IمثلهناستیسیانگلEمطابقکسرهيصدایفارسدر(

).شودمی خوانده Kitab،Ketabيجاهب

»Ĩŕ㍞ٳ
ǔ
ƿ)�ǌş(Ĩ⾊ ⾊ĳĨٱ �ĳĨٱ ĨٵƫٶœٳƿٱĳĨٳƿٵƫٱĳĨᷪ ƿ⍺Ĩ䉁ٳ �Ĩٱ�ĳٵƫ㶊.�ǌƮǎƹƙĨ

Ǣ
ž⻧ٱĳĨٳƿ⢣㍝Ĩ� Ĩŕ㍞ ٳ

ǔ
ƿĨƗ ĳ ،㞟 ،Ĩ◵Ĩཌྷٱ

Ĩ䄺Ĩ෧㶊 . तीज़ ,मीज़,सीबĨ� Ĩᷪ ƿ⍺Ĩẵٳ ĨጸٵƫĨᷪ ĳĨŉ㊡ٱ ĨĎƽ Ĵǎư"ƽ"ⱜٱ ¸Ĩĵ ㇞ƫٵ Ĩ㽍൰ 㶊.«

نیامذکورياه واژهتلفظ.دارندفرقاردوویفارسدر)ج(گروهياهواژهيصدا(

ياییفارسزباندرلیدلنیمهبه.استيوناگریدخطمثلزیت،زیم،بیسزمره

).استهرفتنیبازباًیتقرولهمج

»⍜ Ĩ
ǔ
ƻ㭚Ĩ� Ĩ  ⩪ĈĳĨٱ Ĩ Ĩ⛨ Ĩ� Ĩᷪ Ĵٱ�ƿ⍺ٳ

ǖ
ưٱĈĳĨ، ƻٱĳٶœٱĴ

ǔ
ưĨ� Ĩٵƫٶœٳƿٱĳ، ƻٱĳٶŔǎưٵƫᆽ، 䄸 ῳ، 㯮 ٳ

ǔ
ƿٱĴ
ǔ
ư ،

ƻ᨞، 㶊 Ĩ༶¸Ĩ⍜ Ĩ
ǔ
ƻ㭚Ĩٳǂ

Ǖ
ƺĺٱĳĨٳ
ǔ
ƿٱĳٵƫٱĈĳĨ⦾ĨƏ �Ĩ  �ĈĳĨٱ Ĩ

Ǣ
ž⻧ٱĳĨᑜ Ĩƻٵƫٶœ�.Ĩ෧ Ĩ◵Ĩ

Ǣ
ž⻧ٱĳĨ

ǔ
ƻٱĳĨ� Ĩᷪ ƿ⍺ٳ

ອ ⩪ĴƙĨٱ Ĩٳ
ǔ
ƿٱĳٵƫٱĈĳĨűٳƿষĨ⦾Ĩ

ǔ
ƻ㭚Ĩ㴏 㶊 ĨٱĴ

ǖ
ư̧«.

دراردوزباندر.شودنمی بردهبکار)ƻ(هغننونهکلمچیهانیپادریفارسزباندر(

دریول،دارندهغننونيصداگردون،خون، نینازن، نیریش، جاودان، نادانمثلاه واژهآخر

صاولءجز،نوياه گلشگفتاریپ().دارندنونکاملي صداهموارهکلماتنیایفارس ،4-5(

این کتاب براي .دارد فراواناین اثر استاد شادروان ارزش ،بدون هیچ شک و تردید

و بنابر  استارزشمندفارسی یک منبع آموزش زبان اردوآموزان و دانشجویان دانش

دهلی شامل هاي  سی در دبستانتحصیلی فار ۀهمین اهمیت و ارزش این کتاب در برنام

در عصر حاضر این کتاب هنوز .شودمی و تا هنوز در مدارس دولتی تدریس ،است

زبان الزم است که این اردوفارسیو دانشجویان ،ارزش خود را از دست نداده است

.زبان ایران بهر ببرند ۀکتاب را با دقت مورد مطالعه قرار دهند و از این گنجین

کنم تا  را درج می ی در رثاي استاد محمد مرسلینیهاسرودهین نوشته در پایان ا

:یادکردن آن استاد زبان فارسی کامل بشود
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:دکتر احمد علی برقی اعظمی

دکتر محمد مرسلین دانشیار

عندلیب گلشن شـیرین بیـانی درگذشـت   حیف دکتر مرسلین از دار فانی درگذشـت 

آنکه بوده گـوهر گـنج معـانی درگذشـت    سهـاي سرشـنا  بود در هندوستان از چهره

هاي جـاودانی درگذشـت  از جهان با نقشنــوپژوهــان بــود در دهلــیمرجــع دانــش

هاي مردم حکمرانی درگذشتکرده بر دلداشته در سـینۀ خـود یـک دل درد آشـنا    

:1دکتر نقی عباس کیفی

استاد محمد مرسلین

وده او چون نگـین بر انگشتري بسخن بود و اسـتاد آن مرسـلین  

که رحمت بر او باد و جاوید نامدان و اســتاد واالمقــام ســخن

همــه عمــر در خــدمت پارســینگـــین ادب، زینـــت پارســـی

به آن که به ما فارسـی یـاد داد  که رحمت بر آن تربت پـاك بـاد  
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