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  پیشگفتار
 

شناسـیِ دانشـگاه مطالعـات     به دعوت گروه ایـران  ١٣٨٦ماه سال  پس از آن که در فروردین
و مدرسۀ عالی زبان و فرهنگ  است اوساکا ادغام شده خارجی اوساکا ـ که اکنون در دانشگاه

ـ برای تدریس و تحقیق به ژاپن رفـتم، فرصـت را مغتـنم     دهد را در آن دانشگاه تشکیل می
زبانهـای ایرانـی    دربارۀشمردم و در اوقات فراغت یادداشتهایی را که سالها از منابع گوناگون 

آورده بودم، سامان دادم و با افزودن اطالعات جدید کتاب حاضر را تألیف کردم کـه در   گرد
میالدی از سوی مرکز پژوهش زبانهای دنیـا در دانشـگاه اوسـاکای ژاپـن      ٢٠٠٩ژانویۀ سال 
چاپ نخست این کتاب با استقبال گرم استادان ایرانی و خـارجی و دانشـجویان   . منتشر شد

دوست دانشمندم خانم دکتر . های آن بسیار زود به پایان رسید نسخه رو شد و مند روبه عالقه
ِیلِنا مالچانووا به بنـده اطـالع دادنـد کـه ایـن کتـاب را بـرای تـدریس در دانشـگاه مسـکو           

آقای دکتر استِفانو ِپلّو نیز بخشهایی از این کتـاب را در دانشـگاه ونیـز تـدریس     . اند برگزیده
  . کنند می

خصوص دانشجویان ایرانـی،   انی و خارجی و نیاز دانشجویان، بهمحبت دانشمندان ایر
از ایـن رو، ایـن   . مرا بر آن داشت تا این کتاب را با تغییراتی اندک در ایران نیز منتشر کـنم 

مجموعـۀ پژوهشـهای   «در  المعارف بـزرگ اسـالمی   مرکز دائرةاز سوی  ١٣٨٨کتاب در سال 
  . منتشر شد» ایران باستان

با توجه به محتوای آموزشی کتاب و کاربرد آن به عنوان کتـاب درسـی در برخـی از    
المعـارف   دانشگاهها، چاپ و انتشار این کتاب با کسب اجازه از مدیریت محتـرم مرکـز دائـرة   

سازمان مطالعه و تـدوین  بزرگ اسالمی، جناب آقای سیّد محمّدکاظم موسوی بجنوردی، به 
داند کـه   از این رو، نگارنده وظیفۀ خود می. واگذار شد )سمت( کتب علوم انسانی دانشگاهها

نیز از آقای دکتر مهـدی احمـدی، مـدیریت محتـرم     . سپاس قلبی خود را تقدیم ایشان کند
که زمینۀ چاپ و انتشار این کتـاب را فـراهم    شود گزاری می سپاسسمت شناسی  زبانگروه 

  .آوردند
ئـو مـوری، پروفسـور     ام، آقـای شـیگه   ن ژاپنـی در اینجا بار دیگر از دوستان و همکارا

بازنشستۀ مدرسۀ عالی زبان و فرهنگ دانشگاه اوساکا، خانم دکتر یوکـو فوجیموتـو و آقـای    
هارا که مقدمات چاپ نخست این کتاب را در ژاپن فراهم آوردند، صـمیمانه   دکتر شین تاکه

و دوست دانشـمندم آقـای   اشرف صادقی  استاد فرزانه آقای دکتر علی. کنم گزاری می سپاس
دکتر ابوالفضل خطیبی بـرای چـاپ دوم کتـاب نکـات ارزشـمندی را یـادآوری کردنـد کـه         

نیز از دوست ارجمندم آقای دکتر یونس کرامتی . شود گزاری می وسیله از ایشان سپاس بدین
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ی گزارم که برخی از فونتهای مورد نیاز نگارنده را با دقتی سـتودنی و بـه زیبـای    بسیار سپاس
   .طراحی کردند

تا در این کتاب تصویری کلی، اما دقیق، است نگارنده همۀ تالش خود را به کار برده 
امیـد اسـت کـه    . از تاریخ زبانهای ایرانی و ساخت دستوری آنها در اختیار خواننده قرار دهد

  . نتیجۀ کار چنین بوده باشد
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