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   انمؤلفشگفتار يپ

دهه  يدر ط يو مؤثر فراوانقات يشامل تحق ير ساختارييو تغ يجمعواحد، هم يهاشهيحوزه ر
ها ه کتابيباً کلين حال، تقرياند. با اصورت گرفته يها با حرکت تندشرفتيبوده است. پ گذشته

دهند. يارائه نم ن حوزهيق در ايرا در خصوص تحق ير متفاوتيهستند و مس يمطابق با اصول فنّ
که زمان آن  باشداعتقاد ما بر اين مياما د در حال وقوع هستند، يجد يهاشرفتياز پ ياريبس چهاگر

از  يه گردد. محققان تجربيته يز نظريو ن يمحققان تجرب ين حوزه براياز ا يااست تا خالصه
در که  يانيدانشجوژه ويبه يمحققان نظر کتاب حاضر براي جامع کتاب منتفع خواهند شد.پوشش 

ن حوزه را فراهم خواهد نمود. ياز ا يانداز، خالصه و چشمقرار دارندنامه خود انيپاکار  ابتداي
ها آن يبرآوردها يروش خاص و چارچوب کليک ده يچيپ يات جبريتوانند از جزئيان ميدانشجو

  کنند. يپوشچشم
از مقاالت  يم، ممکن است که برخيارا هدف قرار داده يعينکه پوشش وسيت بر ايبا عنا

 ل غفلت ويدلستند، بلکه بهيست که مطالعات مذکور مهم نين ين بدان معنيالبته ا حذف شده باشند.
 باشد.ياز مباحث م ياريما در پوشش بس يا ناتواني

به قرائت  ينمودن دسترسز فراهميو ن قبولقابل کتاب در حدود فاصله  يمنظور امانتداربه
توانند توسط خوانندگان يات مين حذفيم. اياها را حذف نمودهها و استخراجاثباتتمام کامل، 

 يليتحص يهاها و دورهاز کتاب در زمان ييهاافت شوند. قسمتيعالقمند در مقاالت مذکور 
ورک در بوفالو، و يوين يو، کالتچ، دانشگاه دولتياُها يدا، دانشگاه دولتيمختلف در دانشگاه فلور

  ون کوآن در کره مورد استفاده قرار گرفتند. يشگاه سانگ کدان
پاس نظرات بسيار مفيد در طرح اوليه تشکر  نام بهاز آدرين پاگان، پيتر فيليپس و يک داور بي

هوآن کيم در دانشگاه آجو، يانگ سي کيم از دانشگاه  -کنيم. همچنين از استادان محترم چولمي
خاطر نکات سودمندشان قدرداني سو از دانشگاه دولتي اُهايو بهسانگ کيون کوآن و مارين کارا

کارتن در انتشارات باشد. از پاتريک مکمي نماخوداشتباهات بر عهده ساير کنيم. مسئوليت مي
 کنيم. اش در ارائه اين کتاب نيز سپاسگزاري ميدانشگاه کمبريج به خاطر شکيبايي

 جي. اس. ماداال
مريکاآ دانشگاه دولتي اُهايو،  

مو کيم -اين  
 دانشگاه سانگ کيون کوآن، سئول، کره
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