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  مقدمه
  

هاي زندگي بشري است  ترين جنبه پديدة فرهنگ يكي از پرمعناترين و در عين حال پيچيده
آن بسياري از پژوهشـگران را بـه خـود مشـغول سـاخته       كه همواره تحقيق و جستجو دربارة

هـايي   هـاي مـادي و معنـوي همـة انسـان      توان دستاورد بزرگ تـالش  است. اين مفهوم را مي
هاي مشتركي را براي انديشيدن، زيستن و تعامـل بـا يكـديگر     كوشيدند تا راه دانست كه مي

يري خويش را در برابر ديگر نوع بشر ابداع و ايجاد كنند و بر پاية آن امكان مانايي و فناناپذ
هـايي كـه    عادات و آيين اخالقيات، قوانين، ها، باورها، هنرها، تضمين و فراهم نمايند. دانش

در طول تاريخ و به اشكال گوناگون و در سـطوح متفـاوت در ميـان اقـوام و ملـل مختلـف       
انـد كـه در    جمعـي  جانبه و انساني شاهد هستيم جملگي دستاوردهاي عظيم اين تكاپوي همه

  مجموع، مفهوم كنش و هويت فرهنگي هر يك از آنان را ساخته و پرداخته است.
تـرين مردمـاني    گمان، ايرانيان در ميان اين جوامع گوناگون انساني يكي از كهـن  بي

هـاي همسـو ميـان خـود و منسـوبان       هستند كه در اين راه پر دشـوار بـراي ايجـاد سـازگاري    
اي از راهكارهاي مشترك زنـدگي در انديشـه و عمـل     رينش مجموعهپيشتازي كرده و با آف

  انـد.   جايگاه واال و ممتازي را در ميان سـاير ملـل و اقـوام تـاريخي بـه خـود اختصـاص داده       
هـا تـداوم داشـته     وجوش معناساز در نزد آنان بدون هـيچ انقطـاعي در همـة دوران    اين جنب

ورهــاي نــو، ميــراث فرهنگــي خــويش را هــا و با اســت و در هــر زمــان تحــت تــأثير انديشــه
اند، و با ايمان و اتكا بر آن تشـابه ميـان خـود و تفـاوت بـا       بازانديشي كرده و متحول ساخته

انـد. حتـي در روزهـاي سـخت و دشـوار       بيگانه را مبنايي براي گفتگو و همزيستي قرار داده
دشـمن بـه ناچـار    شد و در مصاف بـا   جنگ كه از سوي بيگانگان بر اين مردمان تحميل مي

شدند، تنها به پشتوانة همان ميراث و هويت فرهنگي بـه جسـم خسـته و مجـروح      مغلوب مي
شد و سرانجام نيز در برابر فاتحانِ ميدان جنگ، پيروز و سرافراز  اي دميده مي آنان جان تازه

  آمدند. بيرون مي
بخشـيد سـه عنصـر     انتها همـواره ايرانيـان را نيـرو و الهـام مـي      آنچه در اين اهتمام بي
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سرزمين، دين و زبان بود. در منظومة انديشة ايراني اين عناصر همواره اضـالع جداناپـذيري   
تـر   پنداشـتند، و از همـه مهـم    شدند و اعتبار هريك را به وجود ديگري وابسته مي شناخته مي

  ديدنـد. بـر اسـاس همـين نگـرش ايرانـي در        هويت خويش را تنها بر اركان آن اسـتوار مـي  
  اي را بـراي حفـظ آن دنبـال كـرده      هـاي گسـترده   ل هزاران سال گذشـته همـواره تـالش   طو

  هـاي ايـن    كـدام را بـراي حفـظ ديگـري قربـاني نكـرده اسـت. بازتـاب وسـيع نشـانه           و هيچ
عناصر اكسيرساز در كنار يكديگر و در ميان تاريخ ادبيـات منظـوم و منثـور مـا خـود گـواه       

انـد. بـه    هايي كه در اين راه از خود نشان داده و فداكاريروشني است بر دفاع از اين عقيده 
يـك بـر    بيني ايراني جايگـاهي فرهـي داشـت و هـيچ     تر عناصر مذكور در جهان معناي دقيق

زمين كه امري ملمـوس و مـادي بـه نظـر      ديگري برتري ماهوي نداشت. حتي نسبت به ايران
هـوم جغرافيـايي يـا قلمرويـي بـا      اي از آب و خـاك و هـوا در مف   رسيد تنهـا آن را تـوده   مي

كردند، بلكه آن را بهتـرين آفريـدة خداونـد     مرزهاي معين در مفهوم سياسي آن تصور نمي
  پنداشتند. (اهورامزدا) مي

اين جستار كه موضوع آن هويت فرهنگي ايران در روزگـار صـفوي اسـت، بخـش     
سـاخت و پـردازش    ناپذير ساكنان ايـن سـرزمين را در    هاي خستگي ديگري از سلسله تالش

هويت فرهنگي خويش با تكيـه بـر ميـراث اصـيل گذشـتگان و بـا الهـام از همـان عناصـر و          
دهـد. ايـن    جويي همان اهداف، با تكيه بر رويكردي تاريخي، مورد بازانديشي قـرار مـي   پي

دوران كه نزديك به دويست و سي سال از تاريخ اين مرز و بوم را در روزگار اسالمي دربر 
سهم بسياري در حيات مادي و معنوي ايران امروز مـا دارد. از ايـن رو، بـازخواني،     گيرد مي

تأمل و جستجوي روشمند علمي در مجموعه آثار آن دوران بـا انگيـزة توصـيف، تحليـل و     
تبيين رويدادهاي فرهنگـي كـه مـا را بـه ترسـيم دقيقـي از چهـرة فرهنـگ مـردم آن دوران          

هـاي اوليـه در پـژوهش     تبديل شده اسـت. بررسـي  نزديك سازد به يك ضرورت راهبردي 
دهد كه ايران با تشكيل دولت صفوي و رسميت يافتن مذهب تشـيع   حاضر آشكارا نشان مي

هاي معنوي پيشين  ها و انديشه اي در هويت مواجه شد، و تمامي اندوخته امامي با بحران تازه
رفـت از آن بحـران    بـراي بـرون   آن را به چالش و ترديد فراخواند. اين اتفاق، دو راهكـار را 

داد؛ يا بايد ايرانيان در برابر حوادث سياسي و مذهبي تـا سـقوط حتمـي آن     پيش رو قرار مي
كردند و همچنان ميـراث گذشـته را اسـاس زنـدگي و تفكـر قـرار        مقاومت و ايستادگي مي

مسـائل زمـان   اي كـه از   بينانـه  شدند و به تدريج با شـناخت واقـع   دادند؛ يا آنكه تسليم مي مي
آمدند و با ايجاد پلي ميان گذشته و حال تـالش جديـدي را    يافتند از در آشتي بيرون مي مي
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كردند. آنچه مسلم است آنان راه دوم را برگزيدند و با پذيرش  سازي آغاز مي براي فرهنگ
اي را در زندگي خـود رقـم زدنـد كـه      وجوش تازه تدريجي و عمومي مذهب جديد، جنب

  نشيب و فراز تا دوران معاصر ادامه يافته است.توقف با  بي
گمان مذهب تشيع به عنوان آيين رسمي حكومت صفوي بيش از ساير مذاهب و  بي
هاي اسالمي كه در ايران دوران اسالمي رايج و شناخته شده بود داراي ظرفيتي بلند  طريقت

ويـت ملـي   سازي به جهات مختلف سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و در مجمـوع ه     در هويت
يـك از مـذاهب اسـالمي بـه اسـتناد پيشـينة        انگيـزي كـه در هـيچ    بوده است. توانايي شگفت

هـاي وقـت و    شناسيم و مـورد قبـول و حمايـت حكومـت     اي كه از آنها در ايران مي تاريخي
ساكنان اين سرزمين قرار داشت هرگز مشاهده و محقق نشده بود. بـه عبـارت ديگـر، منـابع     

بـراي ايجـاد وحـدت فكـري ميـان سـرزمين ايـران و سـاير ملـل در           مذهبي پيش از صـفويه 
الزم را نداشتند، اما ايرانيان نتوانستند بـا اتكـا بـر     توانايي و جغرافياي گستردة اسالمي امكان

داد در قلمرو  بيني اسالمي را تشكيل مي هر كدام از آنها در كنار امت واحده كه ركن جهان
استقالل و هويت مستقلي پيدا كننـد. حتـي پـس از سـقوط     ايران به لحاظ فكري و اجتماعي 

خالفت عباسي و در عهد ايلخاني با وجود موفقيتي كه در ساية نام عنصري بيگانه در جهت 
هـا   تشكيل حكومتي با تكيه بر مرزهاي قديم ايراني حاصل شد، و ايران سياسي پس از سـال 

ه واسطة فقـدان و يـا اتخـاذ راهكـار     نشيب و فراز در دوران اسالمي فرصت بروز يافت، اما ب
هاي اسـالمي   اي و مذهبي مستقل در همان دوران كه بتواند ايران را نسبت به سرزمين انديشه

همجوار تعين و تشخص ببخشد عمالً دچار شكست و انحطاط شد، و گويـا حادثـة مـذكور    
بـا   تنهـا  اين واقعيت را بر همگان آشكار ساخت كه راه دست يافتن به چنين هـدفي بـزرگ  

كـرد   انتخاب و اتكا بر آرماني اصيل كه با خاندان نبوت قداست و نسبتي تنگاتنگ پيدا مـي 
ميسر خواهد بود. رويكردي كه سرانجام در ابتداي سدة دهـم هجـري بـه ثمـر نشسـت و بـا       
گسترش و پذيرش تدريجي مـذهب تشـيع امـامي در ميـان مـردم ايـران راه را بـراي تحقـق         

  رزوها فراهم آورد.بسياري از آمال و آ
ترين نقش كارآمد و تاريخي مذهب در دوران صفوي را بايد در بستر فرهنگـي   مهم

هـاي شـكلي و سـطحي از مـذهب بـه       هـاي سياسـي و حمايـت    مورد توجه قرار داد. پيروزي
هاي ذاتي مـذهب   بايد توانايي تنهايي براي تأمين نيازها و تحقق آرزوها كافي نبود، بلكه مي

سازي فرهنگ جامعة ايران در سـمت و سـويي كـه سـاختارهاي جديـد       رگونرسمي در دگ
آورد به آزمايش گـذارده   ساخت و زمينة بقا و دوام آن را فراهم مي اجتماعي را نيرومند مي
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هـاي پنهـان در آن مـذهب دسـت      تري از توانايي تر و روشن شد، تا به درك و فهم دقيق مي
دهد كه مـذهب در ايـن    ران صفوي آشكارا نشان ميانداز عمومي تاريخ دو يافتند. چشم مي

آزمايش سربلند بيرون آمد، و به خوبي توانست در مسير ايـن تحـول، ميـان خـود و ميـراث      
گذشتة ايراني و نيازهاي زمانه رابطة دقيق و سودمندي برقرار سازد، و هم از يك سو پس از 

ا بـه تقويـت مبـاني و اركـان     هاي پنهاني و محدود، در فضـايي ايمـن آشـكار    ها فعاليت سده
 و شدن نو سمت به را ايراني عقيدتي و فرهنگي خود پرداخت، و هم از سوي ديگر فرهنگ

جانبه مذهب رسـمي پيونـد عميقـي بـا      در اين تكاپوي همه .درآورد حركت به يافتن هويت
 سرزمين ايران برقرار ساخت و با نگاهي قدسي آن را سـرزمين فرقـة ناجيـه ناميـد. از طـرف     

هـاي كهـن آن    ديگر، زبان فارسي را اساس اين گفتمان فرهنگي قرار داد تا به واسطة ريشـه 
  تر بتواند با آنان ارتباط معنوي الزم را برقرار سازد. در ميان ساكنان اين سرزمين آسان

هاي سياسـي سـالطين صـفوي،     راهبران اصلي اين جنبش فرهنگي در وراي پشتيباني
  دادنـد كـه    بي بودند و نسل نخستين آنها نيز اعرابي را تشـكيل مـي  انديشمندان و عالمان مذه

  عامل لبنان به ايران آمده بودند، در حالي كـه هـيچ نسـبتي     با دعوت سالطين صفوي از جبل
  با پيشينة اين سرزمين نداشتند. اما آنـان بـه تـدريج زبـان فارسـي را فراگرفتنـد و آمـوزش و        

  ان دنبـال كردنـد. تـا جـايي كـه نسـل دوم آن راهبـران،        تبليغ مذهب را با تكيه بـر همـان زبـ   
هـاي نخسـتين منشـأ ايـن تحـول       ديگر كامالً هويتي ايراني به دست آوردند و بـيش از نسـل  

خانـه، مسـاجد و مـدارس     شدند. نظام تعليم و تربيت در سـطوح مختلـف آن اعـم از مكتـب    
  اد فرهنگـي ايفـا كـرد،    ها بيشترين نقش و اهميت را در ايـن رويـد   تخصصي با هدايت همان

تـرين هـدف را    و در همة آن مقاطع نيز آمـوزش و تـرويج فرهنـگ و معـارف شـيعه اصـلي      
  دادند. تشكيل مي

 اقسام همة در كه متعددي را تأليفات و دوره اين در عالمان پرورش و حضور كثرت
 همان فرهنگي و علمي بزرگهاي  شگفتي از توان مي گرفته است انجام ديني ـ مذهبي  علوم
شناسي و مطالعـات عرفـاني بـه جايگـاه بلنـدي در       فقه، حديث، تفسير، رجال .كرد ياد دوره

 اي انجـام گرفـت و   هـاي گسـترده   ويژه در زمينة فقه تـالش  تاريخ علوم تشيع دست يافتند. به
 ايـن . آمـد  بـه وجـود   حكومت ساختار در شيعه فقيهان و صفوي سالطين ميان عميقي پيوند

 مهمـي  پيامـدهاي  و كـرد  بسـزايي  كمـك  ايران جامعة در فقاهتي تشيع گسترش به وضعيت
 سـاير  ميـان  در دينـي ـ مـذهبي    دانـش ترين  مهم عنوان به فقه آموزش يافتن اهميت همچون
 پـي  در را مختلف موضوعات در فقهي تأليفات و متعدد فقيهان ظهور نيز و مدارس، دروس
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مجادالت علمي نبود. پيدايش دو جريـان   ها خالي از از سوي ديگر، اين نوع فعاليت. داشت
تـوان   اصولي و اخباري و غلبة هر كدام در دو دوره از تاريخ فرهنگي عصـر صـفوي را مـي   

هاي فكري دانست كه به ميان اصحاب علوم ديگر چـون حـديث و    حاصل اين نوع اختالف
و تأييد روش  تفسير و تراجم و عرفان نيز كشيده شد، و هر كدام با نگارش آثار قلمي به رد

  و آراء خود پرداختند.
اي همـراه شـد. ايـن     هـاي تـازه   علوم محض و عقلي نيز در اين دوران بـا دگرگـوني  

رسد، امـا تهـي از    تحوالت هر چند كه نسبت به گذشته چندان عميق و نوگرايانه به نظر نمي
يـراث قـديم   توان گفت كه در اين زمان اين نوع علوم كـه م  ابتكار و نوانديشي هم نبود. مي

آمـد از دريچـة گفتمـان فكـري جديـد مـورد بازانديشـي قـرار          ايراني ـ اسالمي به شمار مي 
گرفت و رسايل و شروح جديدي بر آنها نوشته شـد و بـدين شـيوه بـازار تـأمالت عقلـي را       

تـرين اتفـاق فلسـفي بـه دسـت       حفظ كردند و رونق بخشيدند. همين تكاپوها زمينـة بـزرگ  
مالصدرا را رقم زد، و فلسفة اسالمي بر پايـة سـه حكمـت مشـائي،      آوري چون فيلسوف نام

اشراقي و عرفاني به وحدتي عقالني دست يافت، و به نام حكمـت متعاليـه بـر تـارك علـوم      
اسالمي درخشيد. علم كالم نيز پس از عبور از روش مشائي خواجه نصير و روش اخباريون 

گرفـت و بـه نظـام جديـدي از مطالعـات      تحت تأثير روش صدرايي (مشائي و اشراقي) قرار 
  ديني دست يافت.

سينايي سامان يافته بود در اين دوره همچنان  علوم پزشكي كه از ديرباز بر اصول ابن
معتبر و مبناي آموزش و مطالعات باليني قرار داشت. از اين رو، جز تشريح و تلخيص ميراث 

برخي نوشـتجات پزشـكي كـه حاصـل     سينايي گامي فراتر برداشته نشد. با اين حال  طب ابن
هاي باليني پزشكان بود در زمينـة تشـريح بعضـي از امـراض رايـج هماننـد آتشـك و         تجربه
  رسد. هاي درمان آن نوآورانه به نظر مي راه

 نتوانسـت  دوره ايـن  در تربيـت  و تعلـيم  و فرهنگـي  نظـام  كه است افزودني نكته اين
 نبـود،  شـاهد  را پيشـرفتي  طوسـي  نصـير  جهخوا زمان از حداقل كه را رياضي علوم وضعيت
 حتـي  و پيشينيان از تبعيت با نيز هجري دوازدهم تا دهمهاي  سده دانان رياضي. سازد متحول
 نشـان  توجـه  رياضـي  قـديم  آثـار  بـر  تحشيه و تلخيص تشريح، تحرير، سنت به آنان از بيش
هـاي   پـژوهش  بـه  توجه تا شد سبب موضوع اين. كوشيدند آن گسترش و حفظ در و دادند
 كشـف  بـه  تنهـا  و نكنـد  پيـدا  چنـداني  سهم و نقش آنان كار در علميهاي  نوآوري و بديع
  .كنند بسنده رياضي قديم مسائل در جديدهاي  حل راه
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نويسـي بـر آثـار     نشـد و شـرح   حاصـل اي  تـازه  پيشـرفت  گونـه  نجوم نيز هيچ علم در
منجمـان تبـديل شـده بـود در      منجمان قديم كه از سدة هشتم هجري به سنتي رايج در ميـان 

 نصير خواجه ايلخاني زيج همانند قديم نجومي جداول بنابراين .عصر صفوي نيز ادامه يافت
ستارگان بود. اما در مقابل،  رصد و محاسبات بيگ همچنان مبناي الغ سلطاني زيج و طوسي
در ميـان  داد بـيش از دوران گذشـته    بيني كه وجه ديگري از علم نجـوم را تشـكيل مـي    طالع
 علـوم  و بينـي  طالع و رمل در متعددي رسايل نسبتاً هاي مختلف اجتماعي رشد يافت، و توده

دهنـد.   مـي  را تشـكيل  دوره ايـن  نجـومي  موضـوعات  از مهمـي  غريبه نگاشته شد كه بخش
 يـافتن  رسـميت  واقـع  همچنين، در موسيقي نظري و علمي نيز اتفـاق خاصـي روي نـداد. در   

 بـر  مبنـي  بـر احكـام فقهـي    اسـتناد  بـا  دينـي  طبقة گيري جبهه و يصفو عهد در تشيع مذهب
 و نظـري هـاي   تـالش  داد، مـي  نشـان  را عملـي  موسيقي از وجهي كه غنايي، موسيقي تحريم
 از ديگـري  مرحلـة  وارد در ايـن علـم را   ركـود  و داد قـرار  تأثير نيز تحت را موسيقي علمي
  ساخت. خود تاريخ

هاي عربي و تركي در محيط فرهنگـي   ني كه زبانزبان و ادبيات فارسي با همة جوال
گـاه   و اجتماعي اين دوران داشتند همچنان برتري خود را حفظ كرد، و اين شرايط نيز هـيچ 

هـا در فضـايي آرام و عـاري از     به يك تهديد براي آن تبديل و تعبير نگشت، بلكه اين زبان
ير و تأثر زمانـه را متعامالنـه پشـت    گرايانه، در كنار يكديگر، با تأث هر گونه مناقشات تعصب

سر گذاردند. اما با وجود اين اتفاق، ادبيات فارسي در قياس بـا دوران گذشـته نتوانسـت در    
جايگاه بلندي از سبك زباني قرار گيرد. اساساً انديشيدن به ميراث ادبي اين دوران با چنـين  

ت كـه هـر گونـه ارزيـابي و     نگرشي راه به جايي نخواهد برد. بر همين مبنـا منصـفانه آن اسـ   
تحليلي از اين ميراث تنها با تكيه بر شرايط فكري و فرهنگي همـان زمـان انجـام پـذيرد. در     
اين صورت است كه امكان قرار دادن توليدات ادبي اين دوران در ذيـل سـبك مسـتقلي از    

ن زبان فارسي، كه منسوب به دوران صفوي است، براي ما فراهم خواهد شد. آميختگي زبـا 
وري بيشتر از واژگان عربي و تركي، پيراستن كالم به الفـاظ   فارسي با فرهنگ مذهبي، بهره

تـوان از   ساده و مصنوع و يا تركيبي از آن دو و تنوع موضوعات ادبـي در نثـر و نظـم را مـي    
  هاي رايج در سبك زبان فارسي اين دوران ناميد. شاخصه

 نمايـان  و برجسـته  آثـاري  خلـق  ابـ  كـه  صـفوي  عهد در هنر كمي و معنايي پيشرفت
 در. شود مي محسوب دوره اين در ايراني فرهنگ مهمهاي  شاخصه از يكي ديگر بود همراه
 تحركات نوع اين براي مانعي هيچ تنها نه ايران در تشيع مذهب يافتن رسميت عمومي، نگاه
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 رودهنـده ني و بخـش  حيـات  عنصـري  بـه  پويـا  بلكه در قالب گفتماني نياورد، وجود به هنري
 ايران در را اسالمي هنر ازاي  تازه فصل تاريخي رويداد اين. شد تبديل هنرمندان و هنر براي
 اگرچــه. كــرد يــاد اســالمي هنــر طاليــي دوران آخــرين را آن بايــد شــك بــي كــه زد رقــم
 شـده  اقتبـاس  تيمـوري  عهد از ويژه به خود، از قبل اعصار از هنري تحول اينهاي  مايه دست
 و آورد، دسـت  بـه  معنادار استقاللي جديد، فكري فضاي از تأثيرپذيري با تدريج هب اما بود،

 بـراي  بـااليي  توانـايي  از جديـد  گفتمـان  كـه  داد نشـان  خود كثير توليدات طريق از هنرمند
  .است مند بهره آدميهاي  انديشه و رفتار و احساسات بر تأثيرگذاري

 ايـن  اسـت.  توجـه  يـز درخـور  حيث آداب و رسوم فرهنگـي ن  از صفوي ايران عصر
 مسـير  در گرايانـه  وحـدت  سياسي و مـذهبي  كاركردهاي با حكومتي تشكيل از پس خاندان
 آشـتي  با آنان. كردند آغاز رااي  گستردههاي  تالش فرهنگي واحد هويت بااي  جامعه ايجاد
 جمعـي  هويـت  گيري شكل در كشور رسمي مذهب رسوم و فرهنگي قديمهاي  سنت دادن

 عمـومي  معناي در فرهنگ تعريف اساس مذهب، واقع در. نمودند ايفا مؤثري نقش ايرانيان
 مـذهب  كـل  طـور  بـه  و يافت، مدارانه مذهب تفسيري و شرح قديمهاي  آيين و گرفت قرار

. شـد  شـناخته  فرهنگـي هـاي   آيـين  وهـا   رسم سامان بناي سنگ و شيرازه تشيع، يعني رسمي
 هسـتند  مـواردي  هستيم شاهد ايراني رسوم و ابآد فرهنگ ظرف امروزه در گمان آنچه بي
 و تـاريخ  از نيـز  آن انفكـاك  و يافته مذهبي مشروعيت ايراني جامعة در آن بسط و قبض كه

  .است شده تبديل ممكن غير امري به سرزمين اين فرهنگ
 دامـن  دراز و وسـيع اي  ايران در عهد صفوي حـوزه  فرهنگي مباحث ترديد حوزة بي

ين خصوص صرف نظر از اهميت و تنوع موضوعي آن، با كثرت آثار و پژوهش در ا است،
و منابع نيز همراه است. اين مهم، اگرچه امتياز بزرگي براي پژوهندگان اين مسـير بـه شـمار    

هــا و  رود، امــا ناگفتــه پيداســت كــه جســتجو و بررســي در ايــن راه، همــواره دشــواري  مــي
ية اين كتاب، تالش كـرده اسـت بـه قـدر     هاي خاص خود را دارد. نويسنده در ته  پيچيدگي

 از بضاعت و وسع علمي خود، با استفادة حداكثري از منابع اصلي و تحقيقات جديد، فراتـر 
 يـك  عنـوان  بـه  آن حاصـل  شـايد  تـا  دهد بنيادي انجام و مبنايي پژوهشي درسي، منبع يك
نويسـنده در ايـن   اينكه  .گيرد قرار شناسي صفوي مباحث به مندان عالقه استفادة مورد مرجع

اهتمام تا چه ميزان موفق بوده است قضـاوت بـا صـاحبان نظـر و خواننـدگان محتـرم كتـاب        
هـاي    هـا و لغـزش    ها دارد تا اين حقيـر را از كاسـتي    خواهد بود، و در عين حال اميد به همان

  اي كه در اين كار پيش آمده است، آگاه سازند. احتمالي
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هاي ملـي،     از كارشناسان و مسئوالن محترم كتابخانه دانم، در اينجا بر خود فرض مي
اهللا مرعشي نجفـي كـه در ايـن پـژوهش مـرا       مجلس شوراي اسالمي، دانشگاه تهران و آيت

دريـغ   هـاي بـي    ها و مساعدت  ياري كردند صميمانه سپاسگزاري نمايم. همچنين، از حمايت
هـا    علوم انساني دانشگاه كتب نتدوي و مطالعه رياست، مديران و كارشناسان محترم سازمان

  نهايت سپاسگزارم كه زمينة انتشار اين كتاب را فراهم آوردند. (سمت)، بي
  

  نژاد محسن بهرام  
  المللي امام خميني دانشيار تاريخ، دانشگاه بين  

  
  

    




