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پی
شگفتار

هب انم ـخدا

مع
عـم
متن
رد اقري آسیا افرسی یکی اس دي رتیه  ،تبزرتیه و ـفذرتیه سبان اهی اریانی

ّ
است  ،هک امروسي هب عنىان یکی اس ارکان اصلی هىیت صرهنگ ملی هب شمار می رود چرا هک رد رتشیب
تّ
ل
ک
م
ب
ش
نقاط ایه اقري پهىاور هب وسیلً ایه سبان م و کتا ت ی ىد .
ت
گس
رد طىل عمر ایه سبان  ،صرهنگ دوستان اریانی ربای بقا ء تزع و حكیم هىیت کیان

هم
ادبیات سزسمیه کهه ىاري تالع طردي ومی کنىد ات با تدویه صرهنگ سبان افرسی  ،رطالت

تح ت
مح
پنج
یخ
اتر ی خىد را قق نمایىد  .رد قق و حكیم مبانی سبان افرسی صرهنگ نىیظان اس ضرن م کار
گن
خىد را آغاس طردي اند  .کهه رتیه صرهنگ لغتی هک هب عنىان یکی اس جینً اهی افرسی رد دست
می باشد « لغت انهم اسدی طىسی »  ،معروف هب صرهنگ اسدی یا « لغت صرص » است .

ربای تدویه ایه صرهنگ سبان افرسی نىیه  ،اسعمدي رتیه و اصلی رتیه مىابع و ماخذ اس جملً

صرهنگ لغت انهم عالهم علی اکبز دهخدا و صرهنگ افرسی دکتز محمدمعیه استفادي شدي است .

با اوگیشي غىا بخشیدن هب سبان افرسی  ،مؤلف کىشیدي است ات حد ام کان و بضاعت خىد ،

واژي اه  ،لغات و اصطالحات بی گاهن را اس بدهن ی صرهنگ سبان ماردی زبداید  .سپض کىشغ شدي
صحی
ی
ات ضزوری رتیه و ح رتیه لغات و واژي اه و اصطالحات را ج هب صىرت خالهص  ،مفید و
ظزیدي تدویه ظردد .

ص
امید است ایه ارث با شیب اس بیست و جنپ زهار لغت رد هفتصد و پنجاي صفحً هک حا ل و ثمري

تح
عم
مس
مطالعً  ،قیق و ربرسی مطىل و تمر مؤلف بىدي است  ،مىرد استفادي ی ىم عالقمىدا ن هب
نش
مق
سبان افرسی هب وژیي دانغ آمىسان  ،دا جىیان و اریانیان یم خارج اس کشىر ضرار گیزد .

مح
مؤلف وظیفً خىد می داند اس استاد تزم و صرهیختً سزکار خانم خدیجً گلرومفرد هک مسئىلیت
همچنی تش ی س جم ض
باسینیب ایه کتاب را با حلم و ربدباری عهدي دار بىدي و ه اس ى ق ا تاد ار ىد و اف ل
ل
مح
فخم
جىاب دکتز علی ا ی رسیی تزم مىسسً لغت انهم دهخدا و مرطز نیب ا مللی آمىسع سبان

صم
افرسی  ،یماهن سپاطگزاری بنماید .

با سپاص و تقدیم احتزامات افئفً

فلس
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حم
بس
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دیباهچ :

نش
سبان افرسی هک اس با ارسع رتیه یادگار نیاکان و دا مىدا ن ما و اس جملً ارکان ملیت و

صرهنگ اریانی و ازبار تفاهم و حفظ وحدت ملی ما اریانیان است  ،حفظ و وگهداری و اعتالی

بخ
شن
آن وظیفً تمامی عالقمىدا ن و صىص رو فکران ایه مرس و بىم است .

متقب
ظرهچ اس صذشتً ات هب حال اصرادی صاحب انم رد ایه راستا سحمات سیادی ل شدي اند و

آاثر ظرانبهائی اس خىد هب یادگار صذا شتً اند ولی جای کار و ژپوهغ رد حىسي صرهنگ ن گاری بسیار

است و پایان انپذری  .اس جملً کظانی هک رد ایه روساه ربای حفظ و بالىدگی ایه سبان کمر همت بستً و عمر
فلس
نم
شزیف خىد را وقف ایه کار خطیز ىدي است آاقی احمد عالهم فی است .

ایشان خدمات سیادی هب سبان افرسی طردي اند و اس جملً آن اتلیف صرهنگ سبان افرسی

نش
عم
ب
است هک ربای ىم اقشار بىژیي دانغ آمىسان و دا جىیان مفید و اق ل استفادي است .

مس
مىفقیت ایشان را رد راي علم و ژپوهغ و خدمت هب سبان افرسی اس ردگاي ادزدمىان لتت می نمایم

دکتر علي افخوي
رئیس لغت وامٍ دَخذا ي مرکس
تیه المللی آمًزش زتان فارسی

