مقدمه مترجمیه :

یکی اص هْوتشیي ٍیژگیْای اًساًْا ٍ ساصهاًْای هَفق دس دًیای سقاتتی ٍ پشتحَل اهشٍص،،چاتکی
ٍ چاالکی دس تشخَسد تا اًَاع تحَالت ،سٍیذادّا،فشصتْا ٍ تْذیذّاست.
تحَالت تسیاس گستشدُ اهشٍص دس هحیط،صٌؼت ٍ تاصاس تشای کساًیکِ چاتک،اًؼطاف پزیش،پَیا ٍ
هثتک ش ّستٌذ فشصت افضاست ٍ تشای آًْائیکِ کٌُذ ،خطک ،ایستا ٍ هٌتظش ّستٌذ تْذیذ
افضاست.
چاتکی پیص ًیاص ساصگاسی  ،هاًذگاسی  ،سضذ ٍ تَسؼِ است .چاتک کسی است کِ صٍدتش،تٌذتش
ٍ پیطتش اص دیگشاى هی تَاًذ سٍیذادّا ٍ تحَالت سا پیص تیٌی کٌذ ٍ خَد سا ّوگشا ٍ ساصگاس تا
فشصتْا ٍ پیطشفتْا ساصد.
الصهِ چاتکی دس صًذگی ٍ کسة ٍ کاس،آگاّی سشیغً،شهص ٍ اًؼطاف پزیشی صیاد ،اًگیضُ ٍ
آهادگی کافی تشای تحَل پزیشی ٍ توشیي دائن تشای یادگیشی ٍ فشاگیشی تالدسًگ تاصُ ّای
ساصًذُ ٍ اسصًذُ است.
هَفقیت،پیًَذ چاتکی ٍ َّضوٌذی است.چاتکی ٍ َّضوٌذی ًَػی هْاست ٍ هضیت ًَیي تشای
سقاتت آیٌذُ است .کتاب چاتکی دس کسة ٍ کاس هٌثغ اسصضوٌذی جْت یادگیشی ٍ فشاگیشی
ًکات آهَصًذُ تشای تقَیت چاتکی ٍ تْشُ تشداسی اص آى دس یافتي ،ساختي ٍ استفادُ اص فشصتْای
تیطتش ٍ تْتش است.
کتاب حاضش داسای چْاس تخص کلی است .تخص اٍل تِ طشح هثٌای ًظشی ٍ گستشش هفَْم
چاتکی ٍ ٍیژگی ّا ٍ هضایای آى هی پشداصد .تخص دٍم تِ تفکش چاتکی پشداختِ ٍ تاٍسّا ٍ
ًگشش ّا ًسثت تِ چاتکی سا تطشیح هی کٌذ .تخص سَم سٍیکشدّای چاتکی ٍ هفاّین هشتثط
هطشح هی ضَد ٍ دس تخص چْاسم فشٌّگ چاتکی دس کسة ٍ کاس هَسد تحث ٍ تشسسی قشاس هی
گیشد.
اگش چِ تالش هتشجواى سػایت اصَل ػلوی تشای تذٍیي کتاب تَدُ است ٍلی ًظشات کلیِ ی
خَاًٌذگاى هحتشم هَجثات تْثَد کتاب دس چاپْای تؼذی سا فشاّن خَاّذ آٍسد .پیطاپیص

هٌتقذیي ٍ پیطٌْاد دٌّذگاى سا سپاس هی گَئین ٍ ًقطِ ًظشات ساصًذُ ی آى ّا سا تا دیذُ ی
هٌت هی پزیشین.
دس کَضطی کِ دس تْیِ ایي اثش ضذُ است دٍستاى صیادی هحثت کشدُ ٍ یاٍس ها تَدُ اًذ کِ
رکش ًام ّوِ آًْا دس ایي سطَس غیش هوکي است تا ایي حال الصم است اص صحوات هذیشیت
هحتشم ضشکت چاج کلک سیویي ٍ ّوکاساًطاى تطکش ٍ قذسداًی ًوائین.
ّوچٌیي اص صحوات اسصضوٌذ سشکاس خاًن دکتش هشجاى ػثاسی کِ تا هساػذت فکشی خَد
هَجثات غٌای تیطتش ایي اثش سا فشاّن ًوَدًذ تیٌْایت سپاسگضاسینّ .ش چٌذ هؼتقذین هَفقیت
ٍاقؼی آى است کِ ایي اثش هَسد تَجِ هخاطثاى خَد قشاس گیشد ،اهیذٍاسین کِ ایي کتاب تشای
اساتیذ ،پژٍّطگشاى ،هطاٍساى ،هذیشاى حشفِ ای ،داًطجَیاى ٍ ػالقوٌذاى تِ هثاحث هذیشیت
قاتل استفادُ تاضذ.
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