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  رانیدر ا رویس ارجمند زبان استادانو  ز یعز  انیخطاب به دانشجو 

مختلف پس داده، بارها  یدر رسارس جهان شناخته شده است. سالها امتحانش را در کشورها د یکه در دست دار   کتانی 

 شیکه پ  یار یو بس زبان رویس انی، دانشجو زبان رویس استادانهم  رانیا در  .محبوب بوده است شهیچاپ شده و هم د یتجد

است  یعیطب . اند کتاب استفاده کرده  یسیبه انگل آنها اغلب از برگردان رویس اما  . شناسند اند کتاب را یمرا آموخته خود رویس

خودش نگاشته شده است،  یهاهم زبان یبرا  آموزش زبان خارجی  تیکه به ن  استفاده از کتانی  یآموز هر زبان یکه برا

 اما  . مطلوب بوده است شهیزبانان هم آموزش به فاریس یخود من هم برگردان کتاب برا یخاطر برا نیا به . تر استآسان

؟ نه استاد زبان رویس کیشناس؟ زبان کیشناس؟ واژه کی را به عهده گرفت؟ تیمسئول نیا چه کیس د یکنفکر یم

  ! چکدامیه

 در دانش تخصض نی به مدارج باال انی یکه عالوه بر دست  قدر یپزشک عال کیکار را انجام داده است.   نیپزشک ا کی

عشق بزرگ نسبت به  کیترجمه را به پشتوانه  نیا او  . هم نائل آمده است دانش زبان رویس یتر ادگیدر  تیخودش به موفق

 و استعداد واقیع تیدهنده خالقبرخوردار است که نشان نی که از صحت و دقت واال  برگردانن  . زبان انجام داده است نیا

 .اوست

ن همچن د یکنحاصل یم زبان رویس یتر گاد یدر  یتر چشمگ جیکتاب به رسعت نتا  نیبا مطالعه ا مطمئنم با رسوم،  یر

ت روسمناسبت  .دیشو ها آشنا یمها و آداب معارسر

و  نیاز دشوارتر  گیشک  نی  رویس .دیاموزانیب گرانیو با شور و شعف به د حیو آن را به نحو صح د یاموز یرا ب رویس خود 

ن در ع ن شگفت انگ یایدن . استیدن یهازبان نیباتر یحال ز  یر خواهد  ارتانیدر اخت یدیجد یهاکرد فرصت  د یرا کشف خواه یتر

 .گشوده خواهد شد  تانیرو  شیپ بود و چشم انداز روشتن 

 نیبخاطر هر آنچه به خاطر ا دشایهیعم عباستر دکتر ام یخالصانه خود نسبت به آقا ر یو تقد قدرشنایس قیعم مراتب

 .دارماند را اعالم یمکتاب انجام داده

ام به مردم ا میتقد با   رانیعشق و احتر

 کاراوانووا  ا یناتال

 

 

  


