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 سرنبشت
 
 

پههیش روی خواننههدگان فرزانههه قههرار دارد، ههههده مقالههه دربههاره تههاریخ عثمههانی و آنچههه در 
انهد. چنهد مقالهه  ر علمهی انتشهار یافتههجدید است. بیشهتر ایهن مقهاالت در مههالت معتبه ترکیه

کههه هههم نخسههتین بههار  از انتشههار ایههن مهموعههه،  هههد شههوند.  بههه زیههور طبههت آراسههته مههیاسههت 
 ان و پژوهشگران ارجمند بدانهاست.تسهیل دستیابی دانشهوی

کهار مشهتر    ؛دکتهری اسهتمقطهت ایهن قلهم بها دانشههویان صهاح  برخی از این مقهاالت 
کهههه  کنهههوندانشههههویانی  کرسهههی ههههم ا گهههروه خهههود  ی ههههای مختلهههف علمههه ههههای اسهههتادی را در 

کشور به دست آورده دانشگاه  اند. مشغولپژوهش و تربیت دانشهو و به  های 
گرفتهه مه مقاالت برای چاپ در این مهموعه  تغییراتهی انهد و احتمهاالا  مورد بازنگری قهرار 

گرفته است.  ویرایشی  در متن آنها صورت 
تشههکر و  صههمیمانهمنههد بههرای تههدار  و نشههر ایههن مهموعههه از همکههاری همههه دوسههتان ارج

 :کنم میقدردانی 
که ب ،اصغر سلطانی علیسید دکتر  - ه انتشار این مهموعهه همهت مدیر محترم نشر لوگوس 

 گماشتند،

که در ت -  لیف این مقاالت مشارکت داشتند،أدانشهویان و همکاران عزیزی 

کههه در تههدوین - گرامههی آقههای محمدحسههین صههادقی  ر  ایههن مهموعههه و تههدا دانشهههوی 
 دستیار بنده بودند،

کرد. - که با وسواس زیاد این اثر را ویرایش   و سید فریبرز نوربخش 

 حسن حضرتی 
 تهران دانشگاههئیت علمی عضو 

 ۸۴۱1تیرماه ، تهران
 


