چٕذ طاي تعذ ،جٙأگزد ِظیحی تٕاَ جیّش ریچ ( )1أذوی لثً اس آْ وٗ طاع ْٛخٛد ٚی را ٔیش اس پای در آٚرد ،تٗ تٛوات
رفت  ٚتٗ رإّ٘ایی را٘ثاْ اس لثز ٕ٘زی ِارتیٓ وٗ تا لطعٗ طٕگی پٛػیذٖ تٛد دیذْ وزد .دٖ طاي تعذ وٗ ِزٚجاْ اِزیىایی
ِظیحیت تذیٓ جا رطیذٔذ ،لثز ِارتیٓ ٕ٘ٛس ِؼخص تٛد .پٕجاٖ طاي تعذ ،لثز ٚی را وٗ در سیز تٛدٖ ػٓ پٕٙاْ ػذٖ تٛد ،تٗ
سحّت یافتٗ تمایای جظذع را در لثزطتاْ ِیظی ْٛتٗ خان طپزدٔذ ِ ٚزِز تشرگی تز لثز ٔٙادٔذ وٗ عثارات سیز تز آْ دیذٖ
ِیػٛد :

ٕ٘زی ِارتیٓ  ،اَ  .ای .
وؼیغ ػزوت ٕ٘ذ ػزلی
در  18فٛریٗ  1781در تزٚر ،ٚأگٍظتاْ ،سادٖ ػذ  ٚدر رٚس  16اوتثز  1812در تٛوات در گذػتٚ .ی تزای آْ وٗ ِزدَ
ػزق را در ایٓ دٔیا  ٚدر جٙاْ آیٕذٖ رطتگار طاسد تالع وزد ،وتاب ِمذص را تٗ ستاْ٘ای ٕ٘ذٚطتأی  ٚفارطی تزگزدأیذ ٚ
خذایی را وٗ ایٓ وتاب گٛاٖ اٚطت تٗ ػزلیاْ ػٕاطأذٔ .اَ ٚی در ػزق تٗ عٕٛاْ ِزد خذا ّ٘ٛارٖ سٔذٖ  ٚجاٚیذ خٛا٘ذ ِأذ.
ِتٓ ٔاِٗ طفیز وثیز دٌٚت پادػا٘ی أگٍظتاْ در درتار ایزاْ ،طز لثز اٚطٍی تارت ،تٗ ٌزد تیگّٛت ( )2رئیض أجّٓ وتاب
ِمذص تزای تزیتأیا  ٚوؼٛر٘ای خارج ،وٗ اس تیٛگزافی ٕ٘زی ِارتیٓ ،تمٍُ جزج طّیت ،اطتخزاج ػذٖ اطت :

طاْ پتزطثٛرن 20 ،طپتاِثز 1814
طزٚر ارجّٕذَ،
اس آْ جا وٗ ِّىٓ اطت الاِت ِٓ در ایٓ جا ػغ یا ٘فت ٘فتٗ تٗ طٛي أجاِذ  ٚاحتّاي ایٓ وٗ ٔاِٗ٘ایی وٗ اس ایزاْ
فزطتادٖاَ تٗ دطت آْ جأة ٔزطذٚ ،ظیفٗ خٛد ِیدأُ تٛطط جٕاب عاٌی تٗ اطالع أجّٕی وٗ تٗ ّ٘ت ِظیحیاْ تزای تزٚیج
وتاب ِمذص تز پا ػذٖ تزطأُ وٗ تٗ ِٕظٛر تحمك تخؼیذْ تٗ آرسٚی دٚطت ٔاواَ ِا وؼیغ ٕ٘زی ِارتیٓ ٔظخٗای اس تزجّٗ
فارطی ٚی را اس وتاب عٙذ جذیذ تٗ اعٍی حضزت پادػاٖ ایزاْ ،فتحعٍی ػاٖ لاجار ،تمذیُ داػتیُ ،تذیٓ اِیذ وٗ ػإ٘ؼاٖ پض
اس ِالحظٗ ِتٓ آْ تا اعالَ ٔظز خٛیغ پیزاِ ْٛطثه ٔگارع وتاب ایٓ جأة را طزافزاس فزِایٕذ .لثً اس تمذیُ وتاب تٗ
حضٛر ّ٘ایٔٛیِ ،جزرأی را تز آْ داػتُ وٗ ٔظخٗ٘ای چٕذی اس تزجّٗ ٕ٘زی ِارتیٓ تٙیٗ وٕٕذ  ٚایٓ ٔظخٗ٘ا را تٗ حاجی
ِحّذ حظیٓ خاْ ،ػا٘شادٖ ِزِ ،ٚیزسا عثذاٌ٘ٛاب  ٚدیگز ِزداْ دأؼّٕذ ِمزب تٗ ػاٖ ا٘ذا وزدَ .ایٓ ِزداْ وٗ تٗ ِظٍه
تصٛف گزٚیذٖأذ یمیٓ دارَ وٗ ارسع ِتٓ تزجّٗ ػذٖ وتاب را درطت خٛإ٘ذ طٕجیذ  ٚدرصٛرت خٛاطت ػاٖ ٔظزاتی
اتزاس خٛإ٘ذ داػت وٗ در خٛر ػأْ وتاب اطتٔ .اِٗ ػإ٘ؼاٖ وٗ تٗ ضّیّٗ ایٓ عزیضٗ تٗ حضٛر جٕاب عاٌی فزطتادٖ
ِیػٛد گٛاٖ اطت وٗ ػاٖ ایزاْ ایٓ وتاب را طٛدِٕذ تؼخیص دادٖ  ٚطثه ٔگارع دٚطت ٔاواَ ِا ِارتیٓ ّ٘ ٚىار تٛأای
ٚی طیذ عٍی را تزای تیاْ ِطاٌة اخاللی عاٌی وتاب٘ا ٜآطّأی پظٕذیذٖأذ٘ .زگاٖ أجّٓ ِایً تاػذ ،تزای ایٕجأة ِایٗ
خزطٕذی اطت وٗ عیٓ دطت خط ػاٖ یا ٔظخٗ فارطی آْ را تٛطط آْ جأة تٗ أجّٓ تمذیُ دارَ .اجاسٖ فزِاییذ ایٓ را ٔیش تٗ
عزض تزطأُ وٗ ٘ز گاٖ ٔظخٗ صحیح تزجّٗ ِارتیٓ تٗ أجّٓ ٔزطیذٖ تاػذ ،ایٕجأة تا ٔٙایت افتخار آِادٖ اطت ٔظخٗای را
وٗ آلای ِارتیٓ تزای تصحیح  ٚتىّیً آْ ِتحًّ سحّات تٛأفزطایی ػذٖ  ٚدر ٔشد ِٓ اطت تزای أجّٓ ارطاي دارَ .در
صٛرتی وٗ أجّٓ السَ تذأذ ایٓ وتاب در أگٍظتاْ تٗ چاپ رطذ  ٚدٌٚت ِتثٛعٗ ِٓ در آیٕذٖ ٔشدیه تٗ خذِت ایٕجأة در
خارج اس أگٍظتاْ ٔیاسی ٔذاػتٗ تاػذ ،در ٔٙایت خزطٕذی آِادٖاَ در تصحیح ِتٓ چاپی آْ تا أجّٓ ّ٘ىاری وُٕ .
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