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مقـدمه
ــیه، این است که ما همه مدیونیم به مجتهِد مجاهدی   اصل مطلب، بدون حاش

که روز میالد امام مّتقین و مجاهدین، امام علی علیه الّسالم بر دار شد. این داستان 

مستند، نوعی ادای دین است و روشنگری.

ذکر چند نکته ضروری است:

اّول اينکه؛ این داستان را- البته نسخة ابتدایی آن را- دادیم به یک مستندساز، 

ــتانویس و نظرات آنان را گرفتیم و در حد  ــک آگاه به تاریخ معاصر و یک داس و ی

ــخه که در اختیار شما قرار گرفته است،  ــد این نس مقدور خود، اِعمال کردیم و ش

بدون آنکه داعیة بی عیب و نقص بودن آن را داشته باشیم، مترّصد نظرات تکمیل 

کنندة شما هستیم.

ــیاری از گفتمان های این داستان مستند است  دوم اينکه، اصل ماجراها و بس

ــتر آنها از کتب موّرخین و مشروطه طلبانی است که خود در ماجراهای آن  و بیش

ــد. در برخی جاها، در  ــر فریب و رنگارنگ حاضر بوده ان ــر التهاب و البته پُ دورة پُ

صحنه آرایی ها و بعضی گفتگوها؛ دخالت کردیم که طبع داستان همین است، اّما 



بویژه در گفتگوهای شیخ با سران روحانی مشروطه و بحثهای داخل مجلس شورای 

ملّی  و گفت و شنودهای جلسه محاکمة شیخ و ثقة االسالم و جلسات انجمن سّری 

ــده و بهمین جهت ادبیات آن با متن داستان کمی  و...، دخل و تصّرف خاصی نش

متفاوت است. اسامی افراد در این داستان نیز واقعی و بدون تغییر است.

س�وم اينکه؛ نخواستیم با استفاده از ادبیات غالب محافل تروریستی آن دوره 

ــتان مستند را از لحاظ اصطالحات و  ــادگویی ها، این داس و برخی بدگویی ها و فس

لغات، نسبت به ادبیات متعارف فعلی سنگین و نامفهوم کرده و یا دارای بدآموزیها 

و احیاناً اشاعه منکرات کنیم. البته سعی شده تا حدودی فضای حاکم بر آن محافل 

و جلسات و گفتمانها حفظ شود.

امیدواریم مقبول طبِع حق مدار و قدرشناس شما قرار گیرد و روح آن بزرگ، از 

دعای خیرتان بهره مند و مراتبش عالیتر شود. ان شاء اهلل

مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت




