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 اتی  ادب از و یدرس یهاکتاب از لغت فرهنگ نیا در شدهارائه اصطالحات أمنش و هاشهیر
 اس ت   ش ده  آورده اص طالحات  ۀی  او ل یاص ل  مرج    امکانتاح د  . است شده گرفته یاصل
 و رو مکرّ یمعمول یکاربردها  یاصل ۀاستفاد. است شده حفظ آن یاصل یمعن کهیطورهب

 .است شده ارائه زین اصطالحات از قبولقابل و یمعمول یکاربرها
 یه ا خ انواده  یراهنم ا   مالن در . آل. ب رو  و آ.  یاز اصطالحات از چارلز ت   یاریبس
 ییشناس  ا ی: راهنم  اه  اآن حش  رات یبن  دطبق  ه( و 9191) یش  مال یک  ایآمر تحش  را
 گرفته شده است. (9191) یخشک انیبندپا گریو د حشرات یهاخانواده
پاکس من   لنیگ   یپروژه توس   آق ا   نیامر اذعان کنند که ا نیبه ا ندالیما سندگانینو

 ارائه شده است.

 
 یگنتمگ. رآ آرماند دکتر و یگنتمگ نگریباسآن یمار

 1001 -ایفرنیکال دانشگاه
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 دل در او حکمت انوار و است تابان روشن  روز ۀچهرکه آثار قدرت او بر  وجاللهجل یخدا شیستا و سپا 
 یفرص ت  و یعم ر  و گش ود  ما بر را علم یدرها و شناساند ما به را شتنیخو که یدگاریآفر. درخشان تار  شب
 .دیازمایب معرفت و علم قیطر در را ما بدان  تا فرمود عطا

 ۀترجممشهد در  یدانشگاه فردوس شناسانستیز و نسااشنهنیرید تالش از است یدستاورد حاضر ۀمجموع
 لغ ات  ش امل  ک ه  یشناس  ن ه یرید ژهی  وب ه  و یشناسستیزو  یشناسنیزم ۀرشتدر دو  یتخص ص یهاواژه یفارس

جم الت   ص ورت ب ه ک ه   باش د یم   مهرگ ان یب   ۀپوس ت  یش ناخت ش کل  و ب دن  نرم مختلف یهابخش به مربوط
 .اندترجمه شده کنندهنییتب

 نی  ش ده اس ت. در ا   میجلد تنظ کیکه در  باشدیم یتخص ص ۀواژ 90000از  شیب ۀترجمکتاب شامل  نیا
 یه ا هواژ یب را  یفارس   جم الت  و مع ادتت  نیبهت ر   یاص ل  یمعن ا  حف ظ  نیعبوده که در نیبر ا یکتاب سع

 مزب ور  ۀرش ت در دو  یتخص ص   مق اتت  و میمف اه  لغ ات   درک یب را  یخوب یاستفاده گردد تا راهنما یسیانگل
 ای  که پس از هر واژه  شاخه  صورتنیابه. است شده مشخص آن یبرا واژه  هر ۀاستفادکاربرد  نیباشد. همچن

 یمعنبه(  : )خارپوستانAbactina"" ۀواژال مث یمربوط به آن در داخل دو پرانتز آمده است. برا مهرگانیب ۀرد
 .باشدیم خارپوستان ۀشاخلغت در  نیکاربرد ا
 یتم ام  از رونی  ازا. ستیناز اشکال  یکتاب خال نیا شده ترجمه مطالب یبات حجم به توجه با شکبدون

 سندگانیرا به نو خود یشنهادهایو پ اتینظر لزوم  درصورت تا میخواهشمند پژوهشگران و انیدانشجو د یاسات
 .شود حیتصح یدر چاپ بعد تا کنندمنتقل 
 ۀمؤسسهمکاران محترم  ازو  کتاب یعلم راستاریو  یسرواهیس اهللروح دکتر یآقا از مدانیم تزم انیپا در
 چیه   ازکت اب   نی  در چ اپ ا  ک ه  یجن اب مهن د  قن دهار    ژهیوهب  مشهد یفردوس دانشگاه انتشارات و چاپ
 تش کر  مانهیصمجلد کتاب  یدر طراح یفکرهم خاطرهب اینواعظ ایپور یآقا از زین و انددهیزنور غیدر یکوشش

 .کنم یقدردان و

 9000 نیفرورد
 اینیدیوح محمد دکتر

vahidinia@ferdowsi.um.ac.ir 
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 :کروح پا به شودیم میتقدکتاب با افتخار  نیا

 شیدرو دیجمش پروفسور مرحوم

 یدر غنزا  ییبسزاا  سهمکه  مشهد یفردوس دانشگاه علوم ۀدانشکد استاد
 کتاب داشتند. نیا یعلم

 اینیدیوح محمد دکتر
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