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به قلم جاري به شرح آنچه بر نفسم رفته است كه در زير نظر داريد چند سطري برخود فرض ديدم تا در خصوص اثري

و الطاف خاصه اساتيد واال مقام. نمايم و كسب توفيق از پروردگار در ساز مصفاكه مادري عاشقانه1خانه اي پر زمهربه لطف

و در محضر روشن چشمهآببه گلشن و كسب علم آموزي فرا مي خواند، تلمذ آغاز نمودم به آداب ادب فرزندان را

كه"مختصر فرهنگ واژگان انگليسي به فارسي حقوق بين الملل"كتابت قمي راهنماييهاي سرورم استاد بهرام مستقيمي را

و كوشش بسيار است را هرچند ام ثمره كار به اتمام رسانده و خامي بخاطر جوانيم را ز اشتباه . پر

كه صرف وقت زيادي نمي خواهد به طاعت استاد گشته در گام هاي نخست با افقي در نزديكي همچون سرابي در ديدگانم

مي روم به  چه پيش كه هر و سير آغاز نمودم اندكي بعد دريافتم به اقيانوسي درافتاده ام بودم، اما حتي زماني كه پا فراتر نهادم

. ژرفاي آن نخواهم رسيد

كه اين ماحصل در بر مي بينم، دريافتم كه نگارنده فقط بقدر رفع اي تشنگياكنون آب جرعه هرچند.ه استچشيد از اين

و حتي االمكان از خرمن آثار اساتيد  به پژوهش پرداخته ام و و معرفت تلمذ كرده ام و چهار زانو به رسم ادب به سينه دست

و مصمم خوشه چيده و نشر اوراق صحه نهادم به راي عامدانه بر طبع ام، هرچند رضايت استادم را موافق تام در كار نيافتم، اما

و جايگشتم كه دانشجوي تازه كار را  به قصد تقرب و به روايت گفته در در معرض نقد حكميان مستغني قرار دهم، گيري

و ماحصل آنرا، سرلوحه زندگانيم نمايم تا در اين ورطه به شكر اندر ايزد  خاك پاي قلم حكماي علم حقوق وارد كارزار گردم

و توفيق من بعد امر، پخته تر از دوران و كسب فيض . كاهليم بكوشم در سراي علم بعد از اهتمام بسيار

كه ياريم كرد در ادامه راهم و دعاي خير براي دوست گرانمايه ام مهراد خورسند النهايه، اين تازه شروع كار. دنيايي سپاس

كه اين اثر ناچيز را مورد  و جمله كساني و دانش پژوهان فرهيخته، و صاحبان فضل و اميد مي رود كه اهل كمال است برايم

و قصد قربمطالع مي دهند تا مفاهيم تازهم را در دل مي پسندند، هر جا كاستي يا لغزشي ببينند نگارنده را مطلع فرمايندته قرار

و در آينده در جاي خود بنشاند . را بشناسد
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