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 سرنبشت

کهار فشهرده، قرائهت و ترجمه که پس از دو سهال   شهیو عثمهانیاسهناد آر ۀاز صمیم قلب خوشحالم 
چه دهم. آن اینک در اختیار پژوهشگران فرزانه قرار می ه،ایران را به پایان رساند ۀمشروط ۀدربار

کاری بود بسیار سخت و صعب. صادقانه می میهدی بهه در آغاز راه چنهدان ا   که گویم انجام شد، 
گمان می زیهرا نیهک  ؛کهنم رههایش مهی ،کهار ۀراه نهاتوان از ادامه ۀکهردم در نیمه انجام آن نداشتم و 

کههه بایههد بههه مههی کههنم.  دانسههتم  از مههن در  شیپهه یکسههتنهههایی ایههن مسههیر سههخت و دشههوار را طههی 
. بهرود یثمهانع ویآرشه یکه به سراغ اسناد ترکبود  دهیرا به جان نخر سختی و مشقت نیا ران،یا
، محهدود منتشهر شهدهو  از آرشیو عثمانی استخراج و در زبان فارسی بهازخوانی پیش از این چهآن

گام پیش ننههاده و مجموعهه 1به اسناد فارسی است. کسی  کنون  ای از اسهناد ترکهی را در  اینکه تا
گواه روشنی است بر دشهوار بهودن آن. بهه هموضوع مشخصی خوانش و ترجمه نکرد علهل ، خود 

ناد ترکهی اس ۀصورت جّدی به قرائت و ترجم زیادی قصد داشتم این سد را بشکنم و به لیو دال
گنجینههه متهههرین دلهههیل تهههاریخ ایهههران مبهههادرت ورزم. مههههم ۀآرشهههیو عثمهههانی دربهههار کهههه   ۀایهههن اسهههت 

تهاریخ ایهران وجهود دارد  ۀقیمت در اسناد ترکهی آرشهیو عثمهانی دربهار سنگی از اطالعات ذی گران
گهرفتن ایهن اسهناد در اختیهار پژوهشهگران ای اطهالع که هنهوز محّققهان مها از آنهها بهی رانهی انهد. قهرار 

                                                                                                                                     
 (137۲ هان،یک سسهؤم: تهران) جلد. 4. (هی)قاجار رانیا یخیاراسناد و مکاتبات ت، یرینص : محمدرضانکنمونه  ی. برا1
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کشورما می کهه  ،کمهک شهایانی بکنهد. بشخصهه نتواند به تحقیقات تاریخی در  بهر ایهن اعتقهادم 

منهدی از اسهناد آرشهیو  تحقیقات تاریخی در ایهران، از تیموریهان تها پهلهوی، سهخت نیازمنهد بههره
ای زد.  تهوان حهرف و سهخن تهازه عثمانی است. بدون دسترسی به این اسهناد، دیگهر سهخت مهی

ای تهاریخ در داخهل  از پژوهشگران حرفه بسیاریهای مهارتی و زبانی، هنوز  دودیتخاطر مح به
ج ایههران بههه سههراغ آرشههیو عثمههانی نرفتههه کههه از آرشههیوهای  بنههابراین،انههد.  و خههار بههه همههان انههدازه 

ود، از اسهناد آرشهیو شه آمریکا در مطالعات مربوط به ایران استفاده مهی و هلند ،فرانسه ،انگلیس
کنون به وگریخته به این آرشیو رجوع شهده،  صورت جسته عثمانی استفاده نشده است. آنچه تا

رغهم مشهکالت زیهاد بهه  رو الزم بهود بهه ایهن از ؛فقط برای استفاده از اسهناد فارسهی آن بهوده اسهت
زیهادی را  اسهناد سهختی و مشهّقت ۀسمت اسناد ترکی آرشیو عثمهانی بهروم. در خوانهدن و ترجمه

کار را به پایان برسانم. کردم، اما به هر شکلی بود پیش رفتم تا   تحمل 
کتاب در اختیار خوانندگان فرهیخته قرار می که در این   گیرد، اسناد آرشیو عثمانی اسنادی 

کوشهههش ۀبههها محوریهههت مشهههروط  ۀایرانیهههان اسهههتانبول اسهههت. دربهههار ۀههههای تجّددگرایانههه ایهههران و 
کههارم در جسههتجو، قرائههت و ترجمههچنههدوچ الزم اسههت توضههیحاتی  ،آنههها ۀون ایههن اسههناد و سههبک 

کنم:  عرض 
)وزیههر مالیههه( در سههال  «صههفوتی پاشهها»اهتمههام  بههه عثمههانی ۀگههذاری آرشههیو دولتههی در دور پایههه .1

بهها ایجههاد  ق.ه1۲6۲م./1846سههال  دردر عهههد تنظیمههات اتفههاق افتههاد.  قه.1۲61م./184۵
گرفهت. بهه همهین سهبب ههم  ۀ، هسهت«اوراق ۀنظارت خزان» نخسهتین آرشهیو عثمهانی شهکل 

گذاشته 1اوراق ۀخزانولی نوپای آرشیو را  ،بسیار معتبر ۀنشری کنون دو شهماره از  نام  که تا اند 
اوراق در  ۀعنهوان نهاظر خزانه به آن انتشار یافته است. با انتصاب سید حسن محسن افندی

گههام ق،ه.1۲6۵م./1849سههال  آرشههیو مههدرن در عثمههانی برداشههته  تأسههیسههها در  نخسههتین 
کههار او تنظههیم و اجههرای  شههد. مهههم بههود. از حیههت محتههوایی،  «اوراق ۀخزانهه ۀنامهه نظههام»تههرین 

 ۀکهههه اسهههناد مربهههوط بهههه دور ابخهههش آنکهههار (الهههف :دارای دو بخهههش اسهههت رشهههیو ملهههی ترکیههههآ
که اسناد مربوط به دور (ب .شود جمهوری در آن نگهداری می  ،عثمهانی ۀبخش استانبول 

 دارد.ایهههن بخهههش اهمیهههت بیشهههتری  ؛در آن قهههرار دارد قه.1341م./19۲3یعنهههی تههها سهههال 
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ی از ا هههزار دفتههر و مجموعههه 3۲6موجههودی آرشههیو عثمههانی حههدود صههد میلیههون بههرگ سههند، 
تههرین  هههای تههاریخی اسههت. در حههال حاضههر، آرشههیو ملههی ترکیههه یکههی از غنههی ههها و نقشههه عکههس

کشههورهای امههروزی،  ذخههایر آرشههیوی شههناخته  عههرب،کشههور  نههوزدهشههده در جهههان اسههت. از 
کشههور در قفقههاز بالکههان ۀکشههور در حههوز یههازده کشههورهای قبههرس و اروپهها، سههه  و  ، فلسههطینو 

گذشته محصهور در جغرافیهای سیاسهی دولهت عثمهانی بودنهد و اینهک از  جمهوری ترکیه، در 
ترین سند در آرشیو عثمانی مربهوط بهه سهال  برند. قدیمی می  میراث ماندگار این آرشیو بهره

ثمههانی در روابههط ایههران و ع ۀهههزار پرونههده نیههز دربههار سههیه.ق. اسههت. بههیش از 83۵م./143۲
 ،از جهههات مختلههف ایههران ۀآرشههیو ترکیههه وجههود دارد. اسههناد موجههود در آرشههیو عثمههانی دربههار

 بسیار حائز اهمیت است.

که الزم است پژوهشهگران محتهرم هنگهام جسهتجو در  های موجود در آرشیو عثمانی پرونده .۲
، علهی ، صهدارتاب آصهفیاسهت: به شهرح بدینای داشهته باشهند،  ها توجهه ویهژه اسناد بدان

امیههره، داخلیههه،  ۀ، دفترخانهه، دفتههر بههاب، دیههوان احکههام عدلیهههی، جههودتعههال ، بههابامیههری
خاّصهه، نظهارت  ۀ، خزینههها، خهّط همهایون ف، عکهسه، نظارت دعهاوی اوقهاخانه امیر ضرب

کپجههی، مههدّور االمههین، قبههرس ههها، اوراق خریههد و فههروش، اراده، ابههن خارجیههه، نقشههه کامههل   ،
هههای مههذّهب، معاهههدات،  ههها و فرمههان مالیههه، اوراق مههابین همههایون، نظههارت معههارف، بههرات

های مجلس وکال، مجلس واال، دفاتر نفوس،  مضبطهامالک مّلی، نظارت مالیه، مشیخت، 
کروکی، سرعسکری، شورای دولت، نظهارت – پالن و  زراعهت – نافعهه – تجهارتههای  پروژه و 

کههل قبالههه معههادن، اوراق تفتیشههات روم ج از  ایلههی، مههدیریت  جههات و ثبههت اسههناد، اوراق خههار
 جات، یلدز، آرشیوهای خارجی و ضبطّیه. مرکز، تحریر قباله

کههه اسههناد  ههها هههم پوشههه دام از ایههن پرونههدههرکهه .3 موضههوعات  بههر اسههاسهههای مختلفههی دارنههد 
کهدام انهد. نمهی بندی شهده خردتری در آنها دسته گفهت  هها اهمیهت  یهک از ایهن پرونهده تهوان 

که  دارد؛بیشتری  که هر پژوهشگر دنبال می موضوع و مسئله بر اساسچرا کند، اهمیهت  ای 
گفته نماندتواند متغیر باشد.  می ها پرونده صهورت  توانهد بهه هم می ،جستجو در آرشیو که نا

ههای زیرمجموعهه  تواند درون هرکدام از آنها و یا پوشهه ها باشد و هم می پرونده ۀکّلی در هم
 یشهتریاز دقهت بهها  هها و پوشهه گهویم جسهتجو در درون پرونهده تجربهه مهی صورت بگیهرد. بهه
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 .است برخوردار

گزارش ترک ۀتر در قالب ترجم این قلم پیش .4 ایهران، سهعی  ۀتحوالت مشهروط ۀدربار 1ها چند 
همهه  بهر اختیار قرار دهد. ها را از این رویداد بزرگ تاریخ معاصر ایران در نمود روایت عثمانی

یهاد  فقهط زنهده از ایهن شیپهزیهادی وجهود داشهته و دارد.  که در ایهن زمینهه خهأ روشن است
 ۀاز تحهوالت مشهروط کیبهدگهزارش به انتشار متن ترکهی عثمهانی  2خیتار دفتر در ایرج افشار

کرده بودند رانیا  ،غیهر از ایهن مهوردزودی ترجمۀ فارسی آن ارائه شود.  امید است به. اقدام 
گههزارش هههای سههفیر و مستشههار  چیههزی در اختیههار محققههان ایرانههی قههرار نداشههت. بهها انتشههار 

پهر شهود. حهال بها  ، سهعی شهد تها حهدی ایهن خهأقلهم نیا دستبه سفارت عثمانی در تهران
کیفیهت و  انتشهار مجموعههه کمهک شههایانی بههه  نظههر مهی از اسهناد مشههروطه، بهه غنههیای با رسههد 

کهه از روایهات غربهی همچنینپژوهی خواهد شد.  تحقیقات مشروطه کنهار شهناختی  هها از  در 
گهزار ۀمشروط پیشهکش  نیهزهها  ش عثمهانیایران در اختیهار اسهت، حهال در سهطح مبسهوطی 

بررسهی اسهناد و مهدارک جدیهد ارائهه  ۀواسهط های نویی را بهه شود تا یافته محققان فرزانه می
 کنند.

ههها و  مبتنههی بههر جسههتجوی عمههومی و جسههتجو در پرونههده کههار مههن در آرشههیو عثمههانی ۀشههیو .۵
س تهاریخ را ههم انجهام ها بود. برای اینکهه سهندی ندیهده بهاقی نمانهد، جسهتجو براسها پوشه
کاماًل  می کهه بهرای جسهتجو انجهام  راه ۀرغم هم راحت شود. به دادم تا خیالم  های مختلفهی 
کههه بهرای موضههوع و شخصههیت دادم، از مهی هها و رویههدادهای مختلههف  حیههت تعهداد اسههنادی 

کنون نیز . بخش نبود تیرضاکردم،  پیدا می آرشهیو عثمهانی وکنار  گوشهکه تسلط زیادی به ا
کارشناسهان خبهره م و از راهنماییدار کمّیهت  ۀدربهارهمچنهان بهرم،  شهان ههم بههره مهی ههای 

کههه دربههار کشههورمان وجههود دارد، ۀاسهنادی  ابهامههات زیههادی ایجهاد شههده اسههت.  میبهرا تهاریخ 
انجمهن » ۀشهوم: در ایهن آرشهیو تقریبهًا ههیی سهندی دربهار برای نمونه چند مورد را یادآور می

ایهن انجمهن  ۀفقهط موفهق شهدم یهک سهند دربهار .وجهود نهدارد «لاسهتانبو انیرانیسعادت ا

                                                                                                                                     
و  اتیهادب ۀدانشهکد ۀمجله .«رانیها در مشهروطه تحهوالت از( یعثمهان ری)سهف گیهب نیالهد گزارش شمس» ،ی: حسن حضرتنک. 1

 (1396لوگوس،  نشر: تهران) .رانیا یها نامه ،یو حسن حضرت 78-63 (:۲) ۵8 .1386. دانشگاه تهران یسانعلوم ان

 ،یزدیههموقوفههات دکتههر محمههود افشههار  ادیههتهههران: بن) .جلههد دوم .یخیاسههناد و منههابع تههار ۀمجموعهه: خیتههار دفتههر، افشههار رجیهه. ا2
1380.) 68۵-711 
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کنم که بسیار مهم بود و در روزنامه مگر می ؛پیدا  آن نوشته  ۀها مرّتب دربار شود؟! انجمنی 
که دربار ۀشد، معلوم نیست چرا سندی دربار می امیرکبیر  ۀآن وجود ندارد! یا مثاًل اسنادی 

کهه  دویستهست، چیزی در حدود  کهردسند اسهت   ۀمهرور بهه ترجمه م و بهها همهن اسهتخراج 
سههال در قلمههرو عثمههانی بههود، مگههر  چهههارخههان چیههزی درحههدود  تقههی میههرزا پههردازم. میآنههها 
کهل اسهناد مربهوط بهه ایشهان همهین می  ۀکهل اسهناد موجهود دربهار ،باشهد؟ ایضهاً  تعهداد شود 
از اسههناد  بسههیاریاسههت. اینکههه  سههند 1۵0چیههزی در حههدود  رالدولهخههان مشههی حسههین میههرزا

کهه بایهد  جستجو قرار نگرفته، نکته ۀآرشیو عثمانی هنوز فهرست نشده و در سامان ای است 
تهاریخ ایهران بهرای  ۀتعهداد محهدود اسهناد دربهار یکّله طوربهباشد، ولی  مّد نظردر این زمینه 

کههه سههعی مههی کههنم. در راه پاسههخی بههرای آن پ ۀکههنم در ادامهه مههن همچنههان ابهههامی اسههت  یههدا 
کّل  که دربار همین زمینه باید بگویم   111شهود  ایران در این اثهر ارائهه مهی ۀمشروط ۀاسنادی 

گلچهین شهده دویسهتکه از میان حهدود است سند  کهه  انهد. بشخصهه تصهور مهی سهند  کهردم 
 ۀمسئل ۀایران بیشتر در حوز ۀفراوانی اسناد دربار باید خیلی بیشتر از اینها باشد، ولی نبود.

 دود است.ح

گاهی سه تقویم استفاده شده است: تقویم مهیالدی، تقهویم  از دو اسناد آرشیو عثمانی در .6 و 
کههه از تقههویم هجههری قمههری دو سههال  «سههال مههالی»رومههی یهها همههان هجههری قمههری و تقههویم 

کهتر است.  عقب آن   ۀناآشناسهت، توضهیحاتی دربهار ریابسهیتقویم سهال مهالی بهرای  از آنجا 
گاهارائه می گسهترش قلمهرو آن،  شهماری هجهری قمهری  شود: با تشکیل حکومهت عثمهانی و 

گاهعنوان مهم به ه.ق در قلمرو ایهن دولهت رواج داشهت. در ایهن  1088 سال شماری تاترین 
گههاه ،(ه.ق1098-10۵8سههال، در زمههان فرمههانروایی سههلطان محمههد چهههارم ) شههماری نههوعی 

گهاه)بهه ترکه «سال مالی»شمسی با نام  شهماری، حهدود یهک ی: مهالی سهنه( ابهداع شهد. ایهن 
صهورت محهدود تنهها در  م.، بهه1840ه.ق./1۲۵6 سهال یعنهی تها ،قرن و نهیم پهس از وضهع آن
 ،ه.ق. در زمهههان سهههلطنت عبدالمجیهههد اول 1۲۵6 سهههال شهههد و ازامهههور مهههالی اسهههتفاده مهههی

گاه به کلیعنوان  گردید و در  گرفتهه شهد. از اوایهل کها امور حکومتی به ۀشماری رسمی اعالن  ر 
نزدیکی به غهرب   ۀقرن هجدهم تا قرن نوزدهم میالدی و پس از تنظیمات و نیز رواج اندیش

کار آمدن ترکه تنظیمات و به ۀاز دور پسکه  گرفهت، در  انویژه پس از روی  جهوان در ترکیهه پها 
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آمههد. بهها آغههاز هههایی پدیههد  هههای رایههج در عثمههانی و پههس از آن در ترکیههه نیههز نوگراییشههماریگهاه

-1789/ق.ه1۲۲۲-1۲03سهههلیم سهههوم ) هههها، در زمهههان حکومهههت سهههلطانرواج ایهههن اندیشهههه
گههاه ،م.(1807 گههاهاسههتفاده از  کنههار  های مههالی و هجههری قمههری  شههماریشههماری مههیالدی در 

دولهت عثمهانی تصهمیم  (.م1916-1917ه.ق/ 133۵-1334) مهالی 133۲ سهال باب شد. در
گاه گهاه شهماری مهالی راگرفت ارکان  گرگهوری تبهدیل از  شهماری مهیالدی یولیهانی بهه مهیالدی 

روز اخهتالف  دهجهای مهارس از ژانویهه آغهاز شهود و نیهز بهرای رفهع  کند؛ ازجمله، سهال مهالی بهه
گاه گیرد. ازبین  گرگوری با یولیانی تعدیلی صورت  روز از  سهیزدهرو، در این سال  این شماری 

 16( بالفاصهله پهس از 1333مالی )اول مهارت و سال جدید  شدماه دوازدهم )شباط( حذف 
مهالی نیهز  1333م.، سهال 1917آغاز شد. همچنین با پایان یهافتن مهاه دسهامبر  133۲شباط 

مهیالدی آغههاز  1918 ۀمهالی از ژانویه 1334یافتهه اعهالم شهد تهها سهال  ماههه محسهوب و پایان ده
گهاه مالی، مجلس ترکیه طهی 1341میالدی/ 19۲۵گردد. درنهایت، به سال  شهماری قهانونی 

گهاه گهاهمالی را منسوخ و از آن پهس  گرگهوری را  کشهور اعهالم شهماری مهیالدی  شهماری رسهمی 
گفتههه کههرد ، الزم اسههت خواننههدگان محتههرم در مههتن بههه ایههن دقههایق شههد. بهها توجههه بههه آنچههه 

 تقویمی توّجه داشته باشند.
 کهه  رسهی ههم بهازخوانی شهدهاسهت. چنهد سهند فا اغلهب ترکهی عثمهانی ،زبان اسهناد انهد 

 به زبان آنها اشاره شده است. نوشتصورت موردی در پا به

 به مناسهبت و در  شده استبه قلم این بنده است. سعی  پانوشتتوضیحات در  ۀهم
ها و رویدادها توضهیحاتی  برخی از اصطالحات، اشخاص، نام مکان ۀحوصله دربار حّد 

گیرد.قرا مند عالقهدر اختیار خوانندگان   ر 

 گرفتههه ۀبههرای همهه اسههناد،  ۀبههرای همهه همچنههینام.  اسههناد شههکل و قالههب ثههابتی در نظههر 
کههرده تههر باشههد.  ام تهها امکههان جسههتجو بههرای محققههان راحههت موضههوع و شههماره انتخههاب 

کههه نیههاز بههوده کههنم، آن را در  هرجهها  ام تهها  قههرار دادهقههالب در درون مههتن چیههزی اضههافه 
 مشخص شود از این قلم است.

کهار در مس .7 کهه  از همراههی دوسهتان و همکهاران نهازنینی بههرهدشهوار یر انجهام ایهن  منهد بهودم 
. بهیش از همههه بایههد قهرار دادنههدهرکهدام بههه شهکلی ایههن بنهده را مرهههون لطههف و محّبهت خههود 

کارشههناس مبههّرز آرشههیو عثمههانی ۀتشههکر و قههدردانی ویههژ آقههای  ،خههود را نثههار دوسههت عزیههز و 
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کن» کمههک بههه ایههن «اورهههان سهها کوششههی بههرای مسههاعدت و  کههه از هههیی  جانههب دریهه   بکههنم 
کهار  .نکردند کهه در ایهران  کار بودم و چه زمهانی  که در آرشیو مشغول به  خهوانش و چه زمانی 
گشهاده و صهمیمّیت مثهال اسهناد را دنبهال مهی ۀترجم زدنهی از طریهق  کهردم، همیشهه بها روی 
ع وقههت پاسههخ دادنههد و مههرا  ههها و مشههورت پرسههشهههای مجههازی بههه  رسههانه هههای مههن در اسههر
کن ۀشرمند تنهها بهه آخهرین پرسشهم در  ،تواضهع و فروتنهی علمهی خهود نمودنهد. اورههان سها

کههه آن هههم بههه کرونهها بههود.  خههوانش اسههناد نتوانسههتند پاسههخ بدهنههد  سههبب ابههتال بههه ویههروس 
کنون هم گذرانند. برای این دوست  می نویسم ایشان دوران نقاهت را که این مقدمه را می ا

کامههل دارم و بهتههرینسههخاوتمندم فاضههل و  برایشههان ههها را از خههدای مّنههان  آرزوی سههالمتی 
 الههدین ویههژه آقههای صههباح خواسههتارم. دیگههر دوسههتان و مههدیران محتههرم در آرشههیو عثمههانی بههه

 ۀمههمیشه لطفشان شامل حال ایهن بنهده بهود. از ایشهان و ه ،معاون محترم آرشیو ،بایرام
که هیی دغدغه کش و دوست کارکنان خدوم و زحمت رسهانی  ای جهز خهدمت داشتنی آرشیو 

کیخههها  مطلهههوب بهههه محققهههان را ندارنهههد، تشهههکر و قهههدردانی مهههی کهههنم. از آقهههای محمهههدامین 
گهههاه لیشهههاغل بهههه تحصهههپهههور از دانشهههجویان ایرانهههی  شهههاهین کهههه  گهههاهی بههها طهههرح  در ترکیهههه 
ام  ر سپاسگزارم. از دوسهتان و همکهاران ایرانهیشدم بسیا میع اوقاتشان هایی مصّد  پرسش

صهههورت حضهههوری و بیشهههتر غیرحضهههوری طهههرف مشهههورت  ههههای مختلهههف بهههه کهههه در موقعیهههت
ههها و ابهامههاتم پاسههخ دادنههد و مههرا در انجههام ایههن امههر یههاری  جانههب بودنههد و بههه پرسههش ایههن

ه و عبهههاس قهههدیمی زاد سهههن، اسهههماعیل حرسهههاندند، بسهههیار متشهههکرم: محمهههدباقر وثهههوقی
آقههههای  ،تالشههههگرمپرمهرشههههان مسههههتدام بههههاد. بایههههد از دانشههههجوی بسههههیار  ۀقیههههداری. سههههای
. ایشان با دقت، حوصله زیهاد، داشته باشمای  تشکر و قدردانی ویژه صادقی محمدحسین

پیشهنهادهای  ۀده و عالوه بر رفهع اشهکاالت تهایپی و امالیهی و ارائهمتن را پیش از چاپ خوان
کشیدند. از ایشان بسیار سپاسگزارم.  مفید، برای تنظیم و تبویب اسناد هم زحمت زیادی 

تههالش وافههر  ،مههدیر محتههرم نشههر لوگههوس ،اصههغر سههلطانی آقههای دکتههر علههی ،مدوسههت دانشههور
ه زیههور طبههع آراسههته شههود و در اختیههار خههرج دادنههد تهها بههه بهتههرین شههکل ممکههن ایههن اثههر بهه بههه

کمهال گیهرد. از ایشهان و همکهاران محترمشهان در نشهر وزیهن لوگهوس   خوانندگان فرزانهه قهرار 
کهه را دارم.  امتنانتشکر و  نیز قدردان زحمات ویراستار محترم خانم فاطمه ههادی هسهتم 
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کردنهد. ای ه نحو شایستهآن را ببا دقت و وسواس منحصر به فرد متن را خوانده و  ویهرایش 

همیشه در انجام ایهن پهژوهش پشهتیبان و همهراه و قهّوت قلهب مهن  همچونعزیزم  ۀخانواد
همسههرم، پسههرم و دختههرم هههای  ههها و مهربههانی و محبههت صههبر و بردبههاری سپاسههگزاربودنههد. 
کهه سهبب  را بهه «مهن» ۀکهالم آخهر اینکهه در ایهن دیباچهه چنهدین بهار واژهستم.  آن کهار بهردم 

و امیههدوارم  چیههزی جههز احسههاس صههمیمیت بیشههتر بهها مخاطبههان ارجمنههدم نبههوده و نیسههت
کمال تواضع و فروتنی منتظر نقدها و نظرها هسهتم  ،رو این . ازحمل بر خودستایی نشود با 

کاستی در چاپتا   های اثر را به حداقل برسانم. های بعدی اشکاالت و 
1حسن حضرتی
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