
  

مقدمه مترجم: 

ت##رج##مه ک##تاب وت##ر، داس##تان##ی م##صور ب##رای دوران##ی آش##فته، ب##رای خ##وان##ندگ##ان ف##ارس##ی زب##ان 
ال#تحصیالن ب#رجس#ته  ت#وس#ط ک#اوه زم#ان#ی، از ش#اگ#ردان ک#ارل#وس پ#وی#نته. دک#تر پ#وئ#نته از ف#ارغ
امل###للی  دان###شگاه ام. آی. ت###ی.، ه###یدورل###وژیس###ت و ری###اض###یدان، و ع###ضو اف###تخاری انج###من ب###ین
ه#####ای پ#####یچیده و آف#####ری#####نش ه#####وش#####مند اس#####ت. ای#####ن انج#####من س#####عی در ت#####روی#####ج ع#####قای#####د  سیس#####تیم
ه##ای م##ات##ری##الیس##تی و س##رم##ای##هداری دارد. دک##تر پ##وی##نته س##عی  خ##داب##اوری در م##قاب##ل دی##دگ##اه
دارد س##جای##ای ان##سان##ی م##ان##ند ع##دال##ت و ک##مک ب##ه ه##منوع را ب##ا ک##مک م##فاه##یم ری##اض##ی ب##یان 
ک#ند. ه#رچ#ند ک#ه ب#ا ت#وج#ه ب#ه ع#قبه و مس#لک ای#شان (م#سیحی –ک#ات#ول#یک) ب#ا دی#دگ#اه#ی م#تاث#ر 
از م####سیحیت ن####وش####ته ش####ده اس####ت و از ای####نرو م####مکن اس####ت ب####عضی از م####فاه####یم ک####تاب ب####رای 
خ##وان##ندگ##ان##ی ک##ه دی##ن ی##ا م##رام و مس##لکی غ##یر از م##سیحت دارن##د غ##ام##ض ب##اش##د. ل##یکن چ##ون 
ک##وش##د پ##لی ب##ین ری##اض##یات و م##فاه##یم ان##سان##ی ب##رق##رارک##ند وق##وف ب##ر اف##کار او  ن##وی##سنده م##ی

بیشک برای کلیه افراد مفید خواهد بود.   

برای دیدن کارتون این کتاب به زبان انگلیسی به لینک زیر رجوع فرمایید: 

http://youtu.be/TwEShuvjVTk 

دکتر کارلوس ای. پوئنته: 

ک####ارل####وس پ####وئ####نته در س####ال ۱۹۸۴ دک####ترای####ش را از دان####شگاه ام. آی. ت####ی گ####رف####ته و از س####ال 
۱۹۸۶ ت####ا ک####نون اس####تاد رش####ته ه####یدرول####وژی در دان####شگاه ک####ال####یفرن####یا، دی####وی####س اس####ت. زم####ینه 
ه#ای پ#یچیده م#صنوع#ی و ط#بیعی اس#ت. از وی ت#ا ک#نون س#ه ک#تاب و  ت#حقیقات#ی وی سیس#تم

بیش از پنجاه مقاله علمی به طبع رسیده است. 

جان پولیکینگهورن (برنده جایزه تمپلتون ۲۰۰۲) 

ه#ای ج#ذاب،  ه#ای ع#لمی، ط#راح#ی ای در ب#کارگ#یری ای#ده ال#عاده ک#ارل#وس پ#وئ#نته اس#تعداد خ#ارق
و ت####وض####یحات ش####اع####ران####ه دارد، ک####ه از ط####ری####ق آن####ها م####یت##وان ب####ینشهای م####عنوی را در ق####ال####بی 

دلپذیر منتقل کرد.  

ژوزه ساراماگو ( برنده جایزه نوبل ادبیات ۱۹۹۸) 

ب#ای#د ص#ادق#ان#ه اذع#ان ک#نم ک#ه ط#رح#های#ت را ب#ه ح#دی م#حسور ک#ننده ی#اف#تم ک#ه گ#وی#ی ک#تاب#ی 
ناشناخته از خورخه لویس بورخس به دست من رسیده.   
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