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   مؤلفپيشگفتار
  

اريخ خـود   تدون توجه به    بكه  ي جديد متأسفانه عادت كرده است       شناس  زبان
يكـي از ايـن جهـت       : انگيز است   اين وضع از دو جهت تأسف     . ادامة حيات دهد  

 ت با گذشتهبكند و آدمي را از لذت مصاح تاريخي افق ديد را محدود مي كه بي
: اي ديرينـه دارد     ر همة ما ريشه   چه تمناي شناخت گذشته د    (سازد    محروم مي 

تـاريخي بـا خطـر         ديگر از اين جهـت كـه بـي         ؛)مند است   انسان حيوان تاريخ  
كتـاب در حـال     البته، شمار درخور توجهي     . كاري مداوم همراه است     دوباره
 ؛ ولـي آن كتابهـا     پردازند  ي مي شناس  زبانبه شرح تاريخ    هست كه همگي     حاضر

انـد مـستقيماً      جديد مطرح ي نظري   شناس  بانز مباحثي كه در   و   عالئقاغلب با   
 يمنـد   بازسازي نظـام  دستيابي به   شوند، چرا كه هدف اصلي آنها         نميمربوط  

نـويس     تاريخ اين هدف وظيفة شريف و ناگزير     برآوردنِ  هرچند  . گذشته است از  
ق واقعـي   ئـ  عال ييـشتر بـه پيـشينة تـاريخ       ب شناس  زبان، توجه   اين همه  با   ،است

از همـين رو، مـن ايـن كتـاب را در مقـام يـك                . تحرفة خـود معطـوف اسـ      
  .نويس، كه نيستم تاريخيك ام، كه هستم، نه در مقام   نوشتهشناس زبان

  پـردازِ  هان نظريـ  شناسـ   زبـان پس كتاب حاضر از منظـر هرآنچـه ذهـن           
  كنـد؛ و از آنجـا كـه         دارد به تاريخ موضـوع نگـاه مـي         امروزي را مشغول مي   

   ازبزرگـي  ايـن روزگـار اسـت، بخـش       ي اساسـ  شناسي در زمرة مسائل     روش
  همـين  از. شـده اسـت   شناسـي و فلـسفة علـم          حـث روش  اب م ما صـرف  توجه  
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      مـسائل  دربـارة    ر متن، به بحثهايي   ظَنتَروست كه خواننده، در مقاطع اغلب نام
ايـن  . برخواهد خورد  باره  ي در آن  يي و به ارجاعها   شناس  زبانجديد در نظرية    

اند كه پيوستگي مـسائل   د در متن گنجانده شدهبحثها و ارجاعها به اين مقصو 
همـين تـدبير    . تصريح نشان دهنـد    وده است به  ب گذشته   ررا با آنچه د    امروزي

 بيشتر نـشان دهـيم كـه آيـا          امكان آن را نيز فراهم ساخته است كه به روشنيِ         
 و اگـر شـده كـي و         ،در ايـن زمانـه حاصـل شـده         پيشرفتي در مسائل مطـرح    

ي جديـد گـاه مـسائل       شناسـ   زبـان  نشان دهـيم چگونـه       چگونه بوده است؛ نيز   
  . به زيان خود، ناديده گرفته استامهمي را، آشكار

يا مقصود بود كه ما را ملزم ساخت تا در مـسائل واقعـي              همين هدف   
هـاي درسـي رايـج در زمينـة تـاريخ           كتابو امروزي بـسيار بـيش از آنچـه در           

كنـد كـه       ايجـاب مـي    همهاين   و   ؛ كنيم تأملغور و   ي مرسوم است    شناس  زبان
باشيم و به شناسايي آن جريانها در تاريخ بپردازيم كه، چه بـزرگ             » گردورن«

 كتـاب، بنـابراين، حكـمِ   . اند  ما را به وضع موجود رهنمون شده،چه كوچك 
اي از تاريخ و نظريه را پيدا كرده است تا دانشجو به كمـك آن بتوانـد                   آميزه

گذار زمان دنبـال كنـد و از         ود را در  ظهور و بروز مفاهيم كليدي موضوع خ      
  .اين رهگذر به فهمي برتر نسبت به موضوع راه برد

 تـوان   در تدوين كتاب بوده اسـت مـي       من  اي را كه رهنمون       اصل عمده 
ي در ايـن مـدعا برحـق        شناسـ   زبـان اگر  «ال بازگو كرد كه     ؤدر قالب اين س   

 محل  ،هر حال مدعايي كه، به    (است كه به پايگاه يك علم واقعي راه برده          
شناسي علمي كي و چگونه      ، در آن صورت، استفاده از روش      )ترديد است 

 از  » رخ داده اسـت؟    باره اين   دري باب شده و چه اشتباههايي       شناس  زباندر  
 مفاهيم، كـشفيات، اصـول   كوشد ميهمين نظرگاهِ فرازمند است كه كتاب   

ي شناسـ   زبان نظرية   اند  سبب شده  اعصارو فنوني را مطرح كند كه در طول         
عمومي به وضع جديد خود دست يابد و در آن ميان به ضعفها و گـسلهاي                

  . را نيز در آن باز نمايدعالئقن نيز اشاره كند و توزيع نابرابرِ آ
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. هستلزم نوعي گزينش نيز     ت باال مس  سؤالسازمان دادن كتاب در پيرامون      
 تماميـت اصل  ، به   شناسي در باب تاريخ زبان   معمول  اين كتاب، برخالف مطالعات     

. خواهد بـه همـه چيـز ضـرورتاً اشـاره كنـد        كه نمي يتوجه ندارد، به اين معن    
ام از انباشتن ذهن خواننده با جزئيات و نامها و تاريخها       كوشيدهمن  برعكس،  

را روي مباحث عمدة معدودي متمركز سازم كـه         بپرهيزم و تمام توجه خود      
 بـه  ي يكدستي بيشتراين همهاند، و  ي سايه افكنده  شناس  زبانبر سرتاسر تاريخ    

  . كه خواندن آن را نيز دلپذيرتر سازداست، و اميد بخشد مي كتاب
انداز، من دامنة كـار خـود را بـه سـنت غربـي يـا                  با انتخاب اين چشم   

ام؛ و ناگزير سنتهاي چينـي، هنـدي،          رومي محدود كرده   ـ  همان سنت يوناني  
ام؛   را فـرو گذاشـته    اسـالمي   ، عبـري و     )1989،   بلَك :بسنجيد با (النهريني    بين

ايـن تـصميم صـرفاً      . اند  شكوهمند و جاوداني  گاه  وردهاي آنها   اگوآنكه دست 
ناشي از مالحظات دربارة حجم كتاب يا تخـصص در بـاب موضـوع نيـست                

  . ديگر نيز در ميان هستداليلبلكه پاي 
دليل نخست واقعيتي است كه در آثار موجود اغلب ناديده رها شـده             

ــاني،  اينكــهت؛ و آن اســ  تمــام ســنتهاي غيرغربــيِ موجــود در بررســيهاي زب
 قـرار   ديـن استثناي سنت چيني، از جهات مختلف زير نفوذ عميـق           به  احتماالً  
در اغلب موارد، تفكر دربارة زبان عمدتاً روي تفسير و حفظ متون            . اند  داشته
انـد، مثـل      هالوهي داشـت    متمركز بوده است كه منشأ الوهي يا شبه         قديم سمقد

 رومـي  ـ از اين نظر، سنت يوناني. تورات و انجيل يا قرآن يا سرودهاي ودائي   
 دينـي  قـاطع تفكـر      اين سـنت از همـان آغـاز بـا رد          . سنتي ذاتاً متفاوت است   

نه هومر،  .  است دينيجهاني و غير    سنتي اساساً اين   ،نتيجه  در ،مشخص شده و  
در كـل  شـرعي  كتـابي  بـه پايگـاه    ترين مرحله نزديك او تا ديسةاُ و ايليادكه  

ــا يافت  ــاني ارتق ــرزمينهاي يون ــدس ــه ن ــسيحيان ، ن ــل م ــز انجي ــدايش ،ني  در پي
ي شناسـ  زبـان  .نـد ي در جهـان غـرب نقـش چـشمگيري ايفـا نكرد            شناسـ   زبان

 به مثابة تناظر ميان )truth ( فلسفيِ صدقةرومي نخست ريشه در مسئل     ـ  يوناني
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 دارد، كه خود هـستة مركـزي فلـسفة           و آنچه واقعاً هست    شود  ميآنچه گفته   
دهـد؛ و دوم ريـشه در ضـرورت عملـي آمـوزش زبـان                 يونان را تشكيل مـي    

يوناني به مصريان و به ديگـر كودكـان غيريونـاني دارد، كـه ايـن دومـي بـه                    
 همواره ديننه اينكه عنصر . شود ميمربوط ) Hellenism( مداري يوناندوران 

عكس، مقطعهايي در    ه ب ؛ب بوده است  ي غرب به كلي غاي    شناس  زباندر سنت   
 و در طول قـرون وسـطا وجـود          ينت آگوست نْ در آثار س   ويژه  بهتاريخ غرب،   

ي را بـه الهيـات كـاربردي        شناسـ   زبـان اند    يدهكوش  ميداشته است كه طي آن      
 پرقـدرتي كـه ميـراث       دينـي بدل كنند؛ اما اين كوششها در برابـر جريـان غير          

  .د و از صحنه بيرون رانده شدآم يونان بود به كلي از پاي در
هاي نفـوذ عميـق و گـاه حتـي            در اكثر سنتهاي ديگر، برعكس، نشانه     

البته، درجة اين نفوذ يا سلطه      . خورد   مي به چشم  آشكارا   دينيسلطة نيروهاي   
رسد كه سـنت هنـدي، بـا           به نظر مي   ،مثالً. در سنتهاي مختلف متفاوت است    

از شتر يـ  بي بـوده و دينـ اورد آن، كمتـر  تـرين دسـت   يني به عنوان برجسته ناثر پا 
جهاني مانده است؛ گرچه در دو سنت اخير نيـز    اين، اسالميسنتهاي عبري و 

از ايـن جنبـه، سـنت هنـدي در          . شـود   مـي جهـاني يافـت      هـايي ايـن     گاه مايـه  
ي علمـي  شناسـ  زبـان گيرد كـه مـا آن را        ترين فاصله با چيزي قرار مي       كينزد

ي جديـد   شهادر واقـع، پژوهـ    ). 1972،   اسـتال  :بـسنجيد بـا   (كنـيم     قلمداد مـي  
ويژگيهاي بسياري را در تحليلهاي دستوري هند باستان بازشناخته كه همگي           

  .اند ي امروز دوباره كشف شدهشناس زباندر 
 واقعيـت   اند اين   چرا سنتهاي غيرغربي كنار گذاشته شده     كه   ،دليل دوم 

ي، و معمـوالً    شـدت بـه سـوي اهـداف عملـ          است كه سنتهاي مزبور اغلب به     
ا آن  يـ انـد، نظيـر تأسـيس يـا توسـعة ايـن               سياسي يا تجاري، سوق داده شـده      

دستگاه نگارش، يا تـرويج و پيـشبرد ايـن يـا آن مـرام و مـسلك بـه كمـك                      
 تحقيق علمي و بنيادي با هدف       .و كهن  يافته  قداست تعبيري استعاري از متني   

 تها محلي از اعـراب پيـدا      توانست در آن سن     ندرت مي   به شناختن يا   فهميدناولية  
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 كـه گفتـه شـد،       گونـه  ي نيـز، همـان    مروـ    يونانيدرست است كه سنت     . كند
  از ضرورت آموزش يوناني بـه عنـوان زبـان          ،كم در بخشي از حيات خود      دست

تحقـق مقـصود    گرفت و در نتيجه، اين سنت نيز در خـدمت          مي  مايه خارجي
فـصل   كـه در     ان گونـه   هم  اما اين استفادة عملي،    ،يا هدفي عملي قرار داشت    

ي ختشـنا   زبـان تحليـل    يي در شها نشان داده شده است، از همان آغاز با رو         دو
 در عـين  ،و برآمـده بودنـد  آن عـصر  همراه بود كه از درون مباحـث فلـسفي     

كـه سرشـتي صـرفاً     رفـت   زبان پيش مي  ةحال، به موازات بررسيهايي در زمين     
. گرفتنـد    ارسـطو مايـه مـي      فلسفي داشتند و همگي از مكاتب فلسفي پـس از         

سرانجام نيز هر دو جريان عملي و فلسفي به هم در آميختند تا به چيزي بـدل           
  . استرمشهو شوند كه در جهان غرب به نام دستور زبان سنتي

ي ديگـر نقـش     شناسـ   زبـان  كـه در كنـار گذاشـتن سـنتهاي           ،دليل سـوم  
دست نيـست دال    كننده داشته همانا اين مالحظه است كه هيچ مدركي در            تعيين

ي غربـي داشـته اسـت،       شناس  زباني غيرغربي كمتر تأثيري در      شناس  زبان آنكهبر  
 سابقة توجه و عالقة محققان غربي به سنتهاي ديگـر بـه نيمـة نخـست                 آنكهحال  

ي شناسـ   زبـان برعكس، امكان آن هست كـه       . گردد  قرن هجدهم ميالدي باز مي    
اشته باشد؛ اما آن اثـر نيـز تنهـا          اثر گذ شناسي غيرغربي     تا حدودي در زبان   غربي  
بـسط و گـسترش   نسبت تازه باشد؛ رخدادي كـه در بافـت        تواند رخدادي به    مي

  .يافته باشد  شمول قدرت سياسي و فرهنگ غربي تحقق جهان
نويـسي رايـج      تـاريخ ) genres(نظر هم بـا طرزهـاي       اين  اين كتاب از    

ام به قـضاوت      جا مناسب ديده  ام هر   فرق دارد كه در آن خود را مختار دانسته        
ــا     ــشه ب ــار را همي ــن ك ــا اي ــردازم، ام ــي شخــصي و داوري ارزشــي بپ احترام

 انجـام   ي مناسـب  انداز تاريخي   ارانه نسبت به واقعيتهاي تاريخي و در چشم       گپرهيز
ام كـه   آوردهاين قبيل قـضاوتهاي شخـصي را بـا ايـن اميـد در كتـاب          . ام  داده

 مباحث كتاب بـه     ة دربار اينكهنظر بگيرد به    خواننده آنها را همچون دعوتي در       
 خود را به كار بنـدد و آنهـا را بيازمايـد و از               ي و تفكر بنشيند و معيارها     تأمل
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  .آن رهگذر نظري شخصي براي خود طرح ريزد
آورد، در نظر دارد       تاريخ و نظريه را با هم مي       آنكهكتاب، گذشته از    

 يك نكته هست كه اين كتـاب سـعي        .  را نيز به هم بياميزد     ادستور زبان و معن   كه  
 از  ا دستور زبان و معن    اينكهتر به بيان در آورد، و آن          دارد آن را هرچه واضح    

روزگاران كهن تا قرن نوزدهم ميالدي در قالب يك سنت منـسجم يكـي و               
از يكديگر جـدا    آن دو را     رويدادها و تحوالت جديد      امايگانه مانده بودند،    

سالهاسـت  . دو، بلكه سه، جريان متمـايز بـدل شـدند          به   كرد تا جايي كه آنها    
هايي عمدتاً جدا از هـم      هشناسان در گرو    اشناسان و معن    ان، روان شناس  زبانكه  

انـدازهاي خـاص      هاي فكري، معيارها و چشم      اند، و هر كدام شيوه      گرد آمده 
بينيم اينك كه همگي      اگر مي پس جاي تعجب نيست     . اند  خود را طرح ريخته   

هـا و     ا و شـيوه   ههديـدگا  كه فهـم     يابند  گيرند درمي    هم قرار مي   كناردر  دوباره  
يـك هـدف ايـن      . مشربهاي هر يك تا چه حد بـراي ديگـري دشـوار اسـت             

 همين است كـه كمـك كنـد تـا درك و فهـم بهتـري نـسبت بـه ايـن                       كتاب
موقعيت به دست آيد، باشد كه از آن رهگذر اين جماعتِ دانشگاهي نيز بـه               

  . تر راه برنديگانگي و وحدتي به
 چهـار  تـا    يـك  حـاوي فـصلهاي      اول بخـش    ∗.كتاب دو بخـش دارد    

پـردازد كـه هـستة اصـلي و           به تاريخ همان چيزي مـي      اين چهار بخش   .است
  . و موضوع مطالعه آن دستور زبان استشود ميي قلمداد شناس زبانمركزي 

مـتن ترجمـه    تـا پـنج     و فصلهاي يك     اول   بخشمطابق با   [فصل يك   
 هفـدهم ، قرون وسطا و دورة متعاقب آن تا پايـان قـرن             نان باستا  به دور  ]شده

                                                                                                        
شـود، و       بد نيست يادآور شويم كه اين پيشگفتار به كل كتاب مبـدأ مربـوط مـي                 ∗

بندي متن اصلي مغاير است، اما به منظور حفـظ            بندي مجلد حاضر با فصل      فصل
صلها و بخشها به همان صورتي آمـده كـه در           محتواي پيشگفتار مؤلف، شمارة ف    

بـا ايـن حـال، در داخـل فـصلها، ارجاعـات اصـالح          . متن اصلي درج شده است    
  .اند تا از سردرگمي خواننده جلوگيري شودـ م شده
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متن فصلهاي شش تا سيزده     بخش دوم   مطابق با   [ دو فصل. پردازد  ميالدي مي 
 طي همين دوره بود كـه     . برد  مي نوزدهم و   هجدهمما را به قرنهاي      ]ترجمه شده 

 ي در آن   فاصله گرفـت، و ايـن دومـ        ارفته از مطالعة معن    مطالعة صورت زبان رفته   
 ناگرفتـه   نوخاسته و قـوام    شناسي  روانزمان سخت نوپا و ناآزموده بود و ميان نوعي          

بينـيم     است كـه مـي     بيستمدر اوايل قرن    . م بود گبنياد سردر  و يك منطق ذهن   
و دســتور زبــان و  گيــرد مــي خــود را در پــيش ه و راشــود مــيمنطــق شــكوفا 

كه [ چهار و   هسفصلهاي  . دازندكند تا با هم به نزاع بپر        رها مي  را   شناسي  روان
 در  شناسـي نـوين     مكاتب زبان  در متن ترجمه شده به شكل كتابي جداگانه با نام         

يِ نظريِ قرن بيستم    شناس  زبان ماجراي پيدايش    ] سازمان داده شده است    غرب
 ي نظري نخستشناس زبانگويند كه چگونه  مريكا باز ميارا به ترتيب در اروپا و 

 مطـرح شـد و بعـد بـه شـكل دسـتور زبـان                گـرا   ساختي  شناس  زبانبه عنوان   
گر شد و مركـز       هيئت دستور زايشي جلوه    در   سرانجامآمد و    گرا در  صورت
همين دو فصل در خالل مباحث ديگر، از        . را تشكيل داد  فصل چهار   مباحث  
 شناسي  رواني، پس از جدايي از منطق،       شناس  زبان كه چگونه    دهند  مي نشان   ،جمله

  . خود را از آن جدا كرده كنار نهاد و را1930اي دهة را هم طي ساله
شناسي جديـد چنـدگاهي تحـت     امعن. ستا دربارة مطالعة معن   دومبخش  
ان همـ . بـوده اسـت  ) logical model-theory( منطـق   نظرية مدل درتأثير رويكرد

نظريـة مـدلي     نشان داده شده است، هرچند معناشناسـي         شش كه در فصل     گونه
)model-theoretic semantics (     همـه  ايـن براي زبان طبيعـي كـافي نيـست، بـا ،

 ي كـه بخواهـد    شناسـ   زبان منطق براي هر     ةمد در زمين  ا كار يبرخورداري از دانش  
 پنجاز همين روي، فصل  .  را به درستي بشناسد امري ناگزير است       امبحث معن 

پردازد و خطـوط اصـلي تـاريخ منطـق را در              به شرح مفاهيم بنيادي منطق مي     
فصل است بر   اي    مقدمه همه اين. گويد   باز مي  نظرية مدلي  رويكرد   وبچارچ
 و دهـد  را شـرح مـي   ة مـدلي شناسـي نظريـ  ا كه نخست مفـاهيم بنيـادي معن       شش

   به طرح و شرح برخـي اصـول        گاه آننمايد، و     ضعفهاي اساسي آن را باز مي     
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بنيـاد    گفتمان  كه به ناگزير بايد    گمارد  ميتري همت     از نظرية معناشناسي مناسب   
)discourse-oriented (اخيــر، مرجعــداري  ةدر نظريــ. باشــد )anaphora ( و

 بـه   هفـت فـصل   . كننـد    عمده بازي مـي    ينقش) presupposition(انگاري    پيش
 چگونـه بـا دسـتور زبـان پيونـد           اپـردازد كـه معنـ       بحث دربارة اين سؤال مـي     

بـردي كـه بـر      شوند، يكـي راه     باره بازشناخته مي    دو راهبرد در اين   . خورد  مي
 )deep(» ژرف«ر است و طبق آن معناي جملـه در سـاختي            اسنت افالطوني استو  

  surface(خـود از روسـاخت      تابـد كـه       اي بـازمي    يا سـاخت معنـايي جداگانـه      
structure ( متمــايز اســت، و ديگــري راهبــردي اســت كــه از ســنت ارســطويي
ارد و در پي    شم   و فكر ساخت معنايي جداگانه را مردود مي        گيرد  مي سرچشمه

راهبـرد دوم را    . تابـد    مستقيماً در روساخت باز مـي      ااثبات اين مدعاست كه معن    
ان شناسـ   زبانكنند و راهبرد اول را        مدار دنبال مي   ان منطق شناس  زبانبيش از همه    

  generative(شناسي زايـشي  اكتاب با توصيفي از ظهور و افول موج معن       . زايشي
semantics (آمد كار  روي1960 در سالهاي دهة رسد كه به پايان مي.  

  

اي خـواه     اين كتاب براي همة كساني نوشته شده است كه، خواه به داليل حرفه            
مباحثي باخبر شوند كه طي تاريخ دو هـزار و          اهم  خواهند از     به داليل ديگر، مي   

ان شناسـ   زبـان اميد من آن اسـت كـه        . اند   نظري مطرح شده   يشناس چندسالة زبان 
بحبوحة چالشهايشان با همديگر بر سـر       ، در   لعة تحوالت تاريخي را   اي مطا   حرفه

كننـده    هـم سـودمند و هـم سـرگرم    شان، معيارها و ضوابط رايج در حوزة علمي  
اي را وادارد كـه در بنيادهـاي          ان حرفـه  شناسـ   زبـان اگر اين كتـاب بتوانـد       . بيابند

رش آن  شناختي كار خود تجديدنظر كنند، مقصودي كه در نگا         فلسفي و روش  
  .شده است حاصل خواهد شد دنبال مي

  

يك عمر تدريس و خواندن و انديشيدن گرفت تا من به اين مايه از دانش و                
 آن گـاه  ام و      را شكلي ببخشم كه بخـشيده      آن همه ام و     بينش راه برم كه برده    
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هنگـام نگـارش كتـاب نيـز،        . نگارش اين كتاب را در خود ايجاد كـنم        جرئت  
از ايـن گذشـته، بـسياري از        . بوهي از آثـار جديـد كمـر بـستم         البته، به مطالعة ان   

كـار مطالعـه كـرده بـودم، بـه             تازه شناس  زبانبه عنوان يك     در گذشته آنچه را   
دقت باز خوانـدم؛ و يادداشـتها و شـرحهايي را كـه در حاشـية كتابهـاي كهنـه                    

ا هايي را كه روي هريك يادداشتي يـ          همه را بازديدم؛ و كاغذپاره     ،نوشته بودم 
و در شـگفت مانـدم از اينكـه    يـك بازيـافتم؛    بـه  اظهارنظري نوشته بـودم، يـك     

ديدم، از يك طرف، مطالعاتم در آن روزگار چه فـشرده و پرشـور بـوده و، از                  
ه  از مباحث چـه محـدود و بـسته مانـده بـود             نم و دريافت درك  طرف ديگر،   

 اگـر    و اين به من اميد بخـشيد، چـرا كـه ديـدم خـودفريبي نبـوده اسـت                   ؛است
 من از مباحث و از تاريخ آنها در طول چهل سال گذشـته              فهمانديشيدم كه     مي

 ايـن  ،درعـين حـال   ،همـين مالحظـات   . استكرده   ديگر پيدا اي    ژرفا و گستره  
احساس را هم در من پديد آورد كه نگارش اين كتـاب، بـه هـر حـال، كـاري        

  .ارزد  كه به زحمتش مياست
بهـاتر    هم، كه براي من هيچ كمارش اين كتاب به يك دليل ديگر    گن

 كــاري بــسيار دلپــذير بــود، و آن همانــا حمايتهــاي ،از داليــل ديگــر نيــست
ـ         جانبه و كمكهاي عملي بي     همه مِگِن يدريغ همكارانم در دانشكدة هنرهـاي نِ

ه، كـ ، ووس كلو  سد فـولن، هايكـه يـاكوپ      آ حمايتها و كمكهاي     ويژه  بهبود،  
نــين حمايتهــا و كمكهــاي كاميــل ل و لئــون استاســن، و همچاســخوتهنــك 

ــوردِگراف   ــان ن ــانس و ي ــن   . هام ــه م ــان ب ــة اين ــابهم ــد،  كت ــرض دادن  ق
ــه ــار  آموخت ــان را در اختي ــت  مهاش ــشهايي از دس ــتند، بخ ــته  گذاش ام را  نوش

آن   نكته و مطلب تـازه بـر       قدر آنخواندند، مرا وادار به اصالح آن كردند و         
م دانش من هم شايد دانش هـر        خود ديدم و دريافتم كه ه      به افزودند كه خود  

  .كس ديگر سخت سطحي و ناچيز است
  

  .س اِ. ام.آ. پي
  1997 مه ،نيمگن



  

  


