
  

  

  

  

  

  

تالش در جنگهاي ايران و روس*  
● سيدرضا حسيني  
  
کتابداراي يک ديباچه، پيش گفتار، مقدمهّ مترجم آذري، تصوير صفحة اول نسخه، آغاز کتاب، شرح 

اعالم جغرافيايي، فهرست اماکن و اشخاص است.  
به گفتة مصحح، اخبارنامه، به خط و زبان فارسي، توسط ميرزا احمد ميرزا خداوردي، به زبان فارسي 
نوشته شده و نسخه اصلي آن در کتابخانه انستيتوي تاريخ آکادمي علوم جمهوري آذربايجان نگهداري 
ميشود. ايننسخه در سال 1955، براي نخستين بار توسط موسي عسکري، کارمند آکادمي مزبور، به 
زبان آذري ترجمه، و با خط کريل چاپ ميشود و براي بار دوم به دليل اشکاالت فراوان به وسيلة علي 
حسين زاده ترجمه و در سال 1975 در يک صد و بيست نسخه چاپ ميشود که سومين بار شفاعت 
بخشي زاده ، نسخه علي حسينزاده را با کيفيت خوبي در باکو تجديد چاپ و براي دسترسي عموم منتشر 

ميکند که مصححّ از اين نسخه بهره برده است.  
ـ اشکاالت اين تصحيح را به دو بخش ميتوان تقسيم کرد:  

  
بخش اول:  

ـ مؤلفّ اخبارنامه «ميرزا احمد ميرزا خداويردي» است کهآقاي علي عبدلي «ميرزا احمـد لنکرانـي» ذکـر
ميکند؛ در حالي که در هيچ جاي نسخه چنين اسمي  نيامده است.  

ـ مصححّ با بيان اين که علي حسين زاده با نوشتن مقدّمهاي بر ترجمه آذري اين اثر «حقّ مطلـب را
ادا کرده» به همين دليل نوشته ايشان را ترجمه و عيناً در مقدمه آورده است.  

چه لزومي داشت که مقدّمة مترجم آذري که با منافع ملّي دورة حاکميت شوروي سابق و با تکيـه بـر
ناسيوناليسم ضدايراني رايج در جمهوري آذربايجان نوشته شده را عيناً آقاي عبدلي به کتاب اضـافه کنـد؟

نامبرده با آوردن مقدّمة مترجم آذري در کتاب، عمالً بر ديدگاههاي وي صحهّ گذاشته است.  

                                                 
جغرافيا، سال جديد، شماره 113، مهر 1386.   و تاريخ ماه کتاب *
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ـ مترجم آذري بدون استناد به منبعي و صرفاً براساس فضاي سياسي حاکم بر شوروي، پسوند «اف» 
را به «ميرزا احمد خداويردي» اضافه کرده وآقاي عبدلي بدون تعمقّ و بررسي بيشتر با اطمينـان خاصـي

آورده است.   آن را
ـ براساس تفکّر ضد ايراني رايج در شوروي سابق و با آزمون جمالت ذيل در مقدّمه کتاب  اين تفکّر 
روسي که اياالت قفقاز، از آن جمله: قراباغ، تالش، گنجه و ... قبل از عهدنامه گلستان واحدهاي مستقل 
سياسي از ايران بودهاند ولي چون توان حفظ استقالل خود در برابر دولت ايران را نداشتهاند از دولت 

روسيه مدد طلبيدهاند دامن زده ميشود.  
ـ علل ضديتّ بين تالش و دولت ايران. صفحة 16، سطر 4.  

ـ اختالفات بين تالش و دولت ايران از دوران آقا محمّدشاه، صفحه 15، سطر 11.  
ـ ضديّتهاي موجود ميان تالش و دولت ايران در زمان فتحعلي شاه. صفحه 15، سطر 19.  

ـ در دومين هجوم آقا محمدشاهّ به منطقه تالش. صفحه 13، سطر 5.  
ـ هجوم آقا محمّدشاه به اياالت قفقاز، صفحة 15، سطر 7.  

ـ فتحعلي شاه ... براي هجوم به تالش. صفحه 16، سطر 18.  
ـ خصومتهاي بين مير مصطفي خان و دولت ايران، صفحه 15، سطر 17.  

  
پاراگرافها و خطوطي که مصححّ به دليل عدم توانايي در خواندن آن با بيدقّتي در 

متن کتاب حذف کرده است.  
الف: پاراگرافها  

ـ و عايد من بوده باشد اگر قدري در اين باب سهلانگاري را جايز داند آن وقت خانة کدخدا حاجت خان 
غارت گشسته شود و در وقت دادن تعليقه که ميرزا شريف ولد ميرزا سيد آقا از من دو ريال ادعا کرده که 
تعليقه اولي بوده باشد اما آن وقت وقتي بود که در نزد آقايان دولت دو ريال پول به وجود نميآمد و من 
بسيار به او التجاء کردم قبول نکرد و يک روز تعليقة ما را نداد و نگهداري نمود آخراالمر به هزار جرّ 
السمعي عليقه را گرفتيم چون که من هم در اوّل يعني در سن هفت سالگي يک الفبايي خوانده بودم از 

گردش زمانه دست کشيده بودم غيرتم به جوش آمد. صفحه 28، سطر 13.  
ـ عالهده گفت هيچ نفهميدهاند اهل الوفياند به مثل خوکاند آن قدر خورده است تدخيل کرده است 
خالصه دسته اين طرف آن طرف پراکنده رفتند به منزل خودشان و شب با قاصدي به نزد پدر خود کاغذ 

فرستاد که اين حضراتها چنان بنايي دارند. صفحه 50، سطر 17.  
ـ و يک طرف از دشمنام دادن شاهماربيگ بود و يک شاه پلنگ خيال کرد وقتي که ميشود ماها از 
آنجا خالصي يافته باشيم اين شاهماربيگ ماها را به هواليت طالش نميگذارد داخل شده باشيم پس 

مصلحت آن است به بهانة دشنام دادن او، او را تمام بکنم. صفحة 54، سطر 19.  
ـ در عدت يک ساعت چهار پنج زار سوارههاي خون آشام هر يکي خود را با رستم سيستاني مقابل 
ميدانست چطوري که فرمودهاند در تاريخ نادري اگر شير يزدان دهد رونقم / به قسطنطينه زنم بويداقم. 

صفحه 98، سطر 12.  
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ـ چرا که در اوّل وقت او به من نرسيده من گفتم يقين اين فراش از پي من ميآيد آنها گفتند 
ميروي گفتم اگر حرفي ديگر نزند البته ميروم واالّ نخواهم رفت آنها به من گفتند از او هيچ خوف و 
انديشه مکن اين قدر به من بگوييد بزنييد ديگر ميبيني به او چطور رفتار خواهم کرد که لذّت برده باشد. 

سطر 19، ص 190.  
ـ که براي من که ما به بهشت ميرويم در حقيقت براي نيل مطلب ... بلي مثل است دون کربال دده 

ببر آفتابه قند مزدي! خدا خدا ميکردم راه قدري دورتر بوده باشد خالصه خيلي راهي بود. سطر 2، ص 209.  
ـ چندان فرصت نيافتيم زيرجامة خود را بپوشانم زيرجامة خودم را تر انداختيم به ميان خورجين 

دولکي شلوار خودم را پوشيدم همان ساعت. سطر 7، ص 213.  
ـ يکي گفت من اسب خود را به سي تومان خريدهايم و يکي گفت هيچ اسب با اسب در تاختن 
برابري نميتواند کرد در حقيقت غيرت من به جوش آمده گفتم از ساليان تا لنکران به قرار سي فرسخ راه 
ميشود من امروز از ساليان بيرون شدهام، حاال يک ساعت بل اضافه به غروب مانده رسيدهام گامشوان 
اسب من سست شده است واالّ با شما اسب خود را ميدوانيديم گفتند اين حرف مفت است اسبي فرار 
بکند باز هم معلوم خواهد کرد و گفتن ايشان حرف مفت را به طبع من گران آمد گفتم بسماللهّ شما پيش 
اسب خودتان را بدوان من از عقب شما خواهم دوانيد به هر صورت آنها اسب خودشان حي کردند 
دوانيدند من هم به تعاقب ايشان هر چند اسب من از کار افتاده بود قدري کاهلي کرده و سه تازيانه بر او 
زدم اسب من به جوش آمد در اندک ساعتي نشد اسب من از آنها به قرار نيم و رس در گذشت آنها 
چقدر اسبهاي خودشان را زدند مطلبي حاصل نشد بعد چندي من اسب خودم را نگه داشتم تا اين که 

آنها رسيدند مرحبا گفتند . سطر 5، ص 216.  
ـ آن چه مرسيه و همچنين در ايّام جواني حود آنچه شعر و مخمّس از خود گفتهايم ايشان را تحرير 
نمايم. لهذا يک مرسيه جوش و سينه زن صراف اردبيلي گفته است و بنده در مقابل او يک مرسيه از خود 

گفتهايم الزم آمد اوّل مرسيه او را در اين اخبار نامه بنويسم و بعد مرسيه خودم را تحرير نمايم.  
من کلبلي صراف اردبيلي کيست       کيست علي ميداند  

ـ من از استماع اين خبر وحشت برداشته ندامم به لرزه افتاد. سطر 7، ص 32.  
ـ هم قريه خودم بنا کرديم با دالّک صفر مشهور. سطر 13، ص 25.  

ـ حسين خان و خوانينها در حضور صف کشيدهاند ايستادهاند و من سالم کردم فرمود مالّ بيا بنشين 
من نشستم ديدم. سطر اوّل از پاراگراف دوم، ص 32.  

ـ دسته باشي و سر کرده بودند. سطر 11، ص 27.  
ـ در جيب من و در آغوش من منزل کردهاند. سطر 4، ص 33.  

ـ مزبور همان وجه توچي، سطر 4، ص 40.  
  

مصححّ در ص 44، سطر 4 عبارتي را نامفهوم بيان کرده که در اصل نسخه چنين 
است:  



174  □  نقد برتر / مقاالت برگزيدة پنجمين دوره جشنواره نقد کتاب 

«و فرصت نکرده به او سچمه يندازد گذاشته براي اين که يک ساعت به صبح مانده ميآيم خروس را 
خاطر جمعانه صيد خواهم کرد.»  

ـ امّا در طرفهالعيني از اين طرف از آن طرف به قرار دويست نفر تفنگچي به سر. ص 42، سطر 16.  
ـ همه از لمير تا الي ليسار تفنگچي خودشان را به قرار هزار نفري تفنگچي جمعوري کردند و آنها 

هم در ليسار. ص 48، سطر 13 و 14.  
ـ و يا نميدهي باز هم اختيار با تو است گويا اين گونه حرفها با کمال انکسار به زبان ميراند و . 

ص 49، سطر 2.  
  

مصححّ در ص 49 سطر 8 در نگارش يک جمله تغييراتي داده و اصل جمله را حذف 
کرده است:  

ـ «که مصطفي خان و ميرعسگر بيگ بوده باشد به اتمام کارشان بپردازيم.»  
ـ فردا خواهد آمد و او به نزد او. سطر 5، ص 50.  

ـ از راه وصلتي داشت يا ميخواست بناي وصلت نيايد باقراخان خويش شود. سطر 12، ص 51  
ـ کمال استقرار در واليت طالش دريافتند. پاراگراف دوم، سطر اول، ص 56  

ـ چون که واليت رشت بسيار کلّي بود ظرف کوچک زياد از حوصلة خود آب نميتوان گرفت. سطر 
17، ص 56.  

ـ در قيراقي مثل سيفة خانگي. سطر اول، ص 59.  
ـ کم فرصت و سوست. سطر اول، ص 60  

ـ از راه مودّت و مهرباني متوقّع. سطر اول، ص 60  
ـ نوشتن اشکالي کلّي دارد چرا که خوف داريم از ايشان در حال ممات خود ايشان به زبان جاري 

نموده شود. سطر اول، ص 64.  
ـ فتحي بيگ مزبور در شيله وار در ديدگاه. سطر 13، ص 78.  

ـ و عالوه از دستهگران گردن کشانمحال موغان ميبود. سطر 16، ص 85.  
ـ و بيد اقچي را گرفته او را کشته است. سطر 18، ص 100.  

  
مصححّ لغات اين جمله را جا به جا کرده است:  

ـ و من به او چقدر پدرم گفت نصيحت و داللت کردم. سطر 4، ص 101.  
ـ و هيچ عضوي نداشتند. سطر 5، ص 103.  

  
مصححّ اين سطر را به دلخواه خود بيان کرده که اصل آن به اين قرار است:  

ـ گلولة او قاش پَهَر را برد و بعد جعفر بيگ مزبور بر زمين پر پريد. سطر 3، ص 106.  
ـ سر کرده چنان ميشود مثل ميرحسن خان، سطر 12، ص 106.  

ـ که در آن دقت يک عمارت در قرية روده کنار رودکه در قرية آستارا داشت. سطر اول، ص 119.  
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ـ به طرف خانة خود اسب خود را سوار شده دوانيد. سطر 18، ص 125.  
ـ او قدري سر به باال رفت از حراس خورجين نه بسته بودند و همان خورجين از ترک اسب. سطر16، 

ص 129.  
ـ حال خان برگور تمام          ز اينکه پاياني ندارد اين کالم  

سطر 11، ص 130.  
ـ به ميرحسن خان نميتوانيم برويم. سطر 13، ص 131.  

ـ شب در آن جا توقفّ فردا هي برد به اردبيل تحويل حاکم اردبيل نمود بنا به حکم نايبالسلطنه 
بردند در محال خلخال يعني در قلعة آق قلعه سي. سطر 2، ص 135.  

  
مصححّ جمله زير را به دلخواه به نحو ديگري تغيير داده است:  

ـ مگر اينکه دو خترش که نساء خانم بوده باشد به همراهي. سطر 3، ص 135.  
ـ روا به قرية سياه هللا کندي آهسته وار سر به باال ميرفت. سطر 4، ص 141.  

ـ وقت نيست قدري تحملّ کردند باز هم عرض کردند سچمه رس رسيدهاند فرمودند قدري هم صبر 
کنيد و . سطر 2، ص 145.  

ـ و ميرحسن خان تفنگ خود را از کج به طرف دستة سالدات انداخت دستة سالدات رو به هزيمت 
گذاشت. سطر 19، پاراگراف آخر، ص 145.  

ـ همان حرامزاده به گلوله افتاد. سطر يک، ص 146.  
ـ لعنت به وفاي قاجار صد لعنت خالصه در همان روز گريه و زاري بسيار به عمل آوردند. سطر 2، 

ص 147.  
ـ و هر دوي ماها پياده رو بوديم و. سطر 11، ص 150.  

ـ که شما ميرويم واللهّ هيچ مصلحت نيست. سطر 12، ص 155.  
ـ و در ميان يکه هفته در اين سه جا بازار ميبود به چه طريق که. سطر 5، ص 156.  

ـ من در تفکّر افتاد آيا ايشان براي من چه عيب پيدا کرده به طرف من مالحظه کرده خنده ميزند. 
سطر 8، ص 157.  

ـ کلبعلي فراش با يک نفر فراش عالهده که پسر ذکريا لطفعلي بود باشد آمدند به ورود به پدرم. 
سطر 15، ص170.  

ـ شما دل خود را صاف کن با صدق دل به من خدمت بکنيد. سطر 12، ص 182.  
ـ همان اسب را به اهل خواهان براق ميکنيم. سطر 11، ص 187.  

ـ هر وقت تقصيري موافق قانون به گردن منآمد ميروم به سيبر، سطر20، ص 188.  
  

ٍ◌ تمام لغات زير را بجا به جا نموده که اصل آن را ذکر ميکنم:   مصححّ
قاً يک سال قبل خلجها باالتفاقّ قول حاجي مزبور که آقا فرج خطاب ميکردند. سطر 5، ص 189   ـ اتفاّ



176  □  نقد برتر / مقاالت برگزيدة پنجمين دوره جشنواره نقد کتاب 

ـ آن قدر دروغ و تدليس در مادة من خرج کرده با ميرتقي بيگ اگر صد نفر مالّ و خيرانديش به 
حاجي ميرعباس بگ داللت نمايد، قبول نمينمود. سطر 4، ص 190.  

ـ آيا چند روز خواهم ماند که او در فکر من بوده باشد که من. سطر اول، ص 191.  
ـ نشستم در همان قبرستان آنچه به خاطرم رسيد از ايّام روزگار با قلّت عقلي خود نوشتم به ين طور 

سطر 11، ص 191.  
ـ  اما سه االچوق در کنار همان رودخانة عظيم زدهاند همين که رسيديم به آالچوقها ديديم. سطر 

9، ص 199.  
ـ ما بين باش امشب در اين جا توقفّ نما فردا صبح خواهيد رفت. سطر 11، ص 199  

  
مصححّ متن جمله را تغيير داده اصل آن:  

ـ ديديم در پيش يک صداي آينده مالحظه ميشود. سطر 13، ص 200.  
ـ گويا در سر گيروه قريةخياباد بنشيند به طرف اردبيل مالحظه کرده باشيد لهذا من هم. سطر 15، 

ص 201.  
ـ خودم را به راه ديرس رسانيدم تا اينکه. سطر  ، ص 204.  

ـ چون که شب هم در آنجا نان نخوردم و گرسنگي قدري به من غلبه کرده بود. سطر 13، ص 206.  
 ـ با وجودي که از ساليان به قرار ده دوازده قرص نان برداشته بوديم بنا. سطر 13، ص 206.  

ـ بلکه قدري هم کم مي شد. سطر 10، ص 207.  
ـ سکزم داشتيم در آنجا حاال مي برم به خانة خود خالصه من با او. سطر 17، ص 214.  

ـ آنها رفتند به طرف مقصد خودشان و من نيم من جو به اسب خود داديم. سطر 13، ص 215.  
ـ با تو متفّق هستيم در حضور نچالينگ واال من . سطر 14، ص 218.  

ـ من معه چند فراشان خورد و بزرگ پيش رفتيم.، سرزده تعظيم نموديم ديديم سر کاربگ. سطر 4، 
ص 224.  

ـ کاشکي صد نفر عيال داشتيم همگي قربان او کرديم. سطر 9، ص 226.  
  

بخش دوم  
کلماتي را که مصححّ حروفي را به آنها اضافه و يا کم کرده است:  

ـ «اوصافي»، صفحة 23 ـ سطر 2 که در نسخه «اوصاف» بوده.  
ـ «اوالد»، صفحة 23 ـ سطر 7 که در نسخه «اوالدان» بوده.  
ـ «سکن»، صفحة 23 ـ سطر 14 که در نسخه «سکنا» بوده.  
ـ «دوبار»، صفحة 24 ـ سطر 1 که در نسخه «دوباره» بوده.  

ـ «افرستاده»، صفحة 24 ـ سطر 1 که در نسخه «فرستاد» بوده.  
ـ «ميداشتهاند»، صفحة 24 ـ سطر 9 که در نسخه «ميداشت» بوده.  

ـ «ميش»، صفحة 24 ـ سطر 18 که در نسخه «ميشي» بوده  
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ـ «خود»، صفحة 24 ـ سطر 19 که در نسخه «خودش» بوده.  
ـ «گردنتان»، صفحة 24 ـ سطر 19 که در نسخه «گردن» بوده.  

ـ «بزنند»، صفحة 24 ـ سطر 19 که در نسخه «بزند» بوده.  
ـ «شما»، صفحة 24 ـ سطر 19 که در نسخه «شماها» بوده.  
ـ «کرده»، صفحة 25 ـ سطر 2 که در نسخه «کردهاند» بوده.  

ـ «دم»، صفحة 25 ـ سطر 1 که در نسخه «در» بوده.  
ـ «قشوون»، صفحة 25 ـ سطر 7 که درنسخه «اقشون» بوده.  

ـ «آورد»، صفحة 25 ـ سطر 8 که در نسخه «بياورد» بوده.  
ـ «ار»، صفحة 25 ـ سطر 11 که در نسخه «اگر» بوده.  

ـ «ليکن»، صفحة 25 ـ سطر 12 و 19 که در نسخه «لکن» بوده.  
ـ «خداوردي»، صفحة 25 ـ سطر 13 که در نسخه «خداويردي» بوده.  

ـ «کربالي»، صفحة 25 ـسطر 13 که در نسخه «کرباليي» بوده.  
ـ «ميبوده»، صفحة 25 ـ سطر 17 که در نسخه «ميبود» بوده.  
ـ «نشد»، صفحة 25 ـ سطر 21 که در نسخه «نميشود» بوده.  

ـ «خود»، صفحه 26 ـ سطر 1 که در نسخه «خودمان» بوده.  
ـ «به»، صفحة 26 ـسطر 1 که در نسخه «بر» بوده.  

ـ «با»، صفحة 26 ـ سطر 13که در نسخه «به» بوده.  
ـ «خانگاه»، صفحة 26 ـ سطر 14 که در نسخه «خانگا» بوده.  

ـ «آدمي»، صفحة 27 ـ سطر 5 که در نسخه «آدم» بوده.  
ـ «برادر»، صفحة 28 ـ سطر 16 که در نسخه «برادري» بوده.  

ـ «زخم دارد»، صفحة28  ـ سطر 20 که در نسخه «زخمدار» بوده.  
ـ «برويد»، صفحة 29 ـ سطر 3 که در نسخه «برو» بوده.  

ـ «ترسيل»، صفحة 29 ـ سطر 4 که در نسخه «ترسل» بوده.  
ـ «گرفتم»، صفحة 29 ـ سطر 12 که در نسخه «گرفتيم» بوده.  
ـ «کردم»، صفحة 29 ـ سطر 12 که در نسخه «کرديم» بوده.  

ـ «ديدم»، صفة 29 ـ سطر 13 و 14 و 17 که در نسخه «ديديم» بوده.  
ـ «زدم»، صفحة 29 ـ سطر 14 که در نسخه «زديم» بوده.  

ـ «داريد» ، صفحة 29 ـ سطر 15 که در نسخه «داري» بوده.  
ـ «دارم»، صفحة 29 ـ سطر 15 که در نسخه «داريم» بوده.  

ـ «نوکري»، صفحة 29 ـ سطر 19 که در نسخه «نوکر» بوده.  
ـ «آن»، صفحة 30 ـ سطر 7 که در نسخه «آنها» بوده.  

ـ «صبح»، صفحة 30 ـ سطر 18 که در نسخه «صبحي» بوده.  
ـ «نمودم»، صفحة 31 ـ سطر 14 که در نسخه «نموديم» بوده.  
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ـ «دادم»، صفحة 31 ـ سطر 17 که در نسخه «داديم» بوده.  
ـ «نوشتم»، صفحة 31 ـ سطر 18 که در نسخه «نوشتيم» بوده.  

سطر 18 که در نسخه «فرستاديم» بوده.   ـ «فرستادم»، صفحة 31 ـ
ـ «کردم»، صفحة 32 ـ سطر 7 که در نسخه «کرديم» بوده.  

ـ «امير»، صفحه 32 ـ سطر 9 که در نسخه «مير»  بوده.  
ـ «قليان»، صفحة 35 ـ سطر 2 که در نسخه «قلياني» بوده.  

ـ «سر»، صفحة 36 ـ سطر 3 که در نسخه «سرم» بوده.  
ـ «آورده»، صفحة 36  ـ سطر 16 که در نسخه «آوردهاند» بوده.  

سطر 20 ـ19  که در نسخه «زوند» بوده.   ـ «زووند»، صفحة 36 ـ
ـ «اولوف»، صفحة 37 ـ سطر 12 ـ 10 که در نسخه «اولوف» بوده.  

ـ «زغال» ، صفحة 37 ـ سطر 8 که در نسخه «زوغال» بوده.  
ـ «دختر»، صفحة 38 ـ سطر 18 که در نسخه «دختري» بوده.  

ـ «نمودند»، صفحة 39 ـ سطر 5 که در نسخه «نمود» بوده.  
ـ «دختر»، صفحة 39 ـ سطر 5 که در نسخه «دختره» بوده.  

ـ «غيرو»، صفحة40  ـ سطر 18 که درنسخه «غيره» بوده.  
ـ «هالک» ، صفحة 41 ـ سطر 13 که در نسخه «هالکي» بوده.  

ـ «چند»، صفحة 43 ـ سطر 17 که در نسخه «چندين»  بوده.  
ـ «خان»، صفحه 44 ـ سطر 1 که در نسخه «خاني» بوده.  

ـ «باالستقاللم»، صفحة 44 ـ سطر 2 که در نسخه «بالاستقالل» بوده.  
ـ «حسب حکم»، صفحه 44 ـ سطر 10 که در نسخه «حسب الحکم» بوده.  

ـ «و برداشته»، صفحة 44 ـ سطر 13 که در نسخه «برداشت» بوده.  
ـ «ميش»، صفحة 44 ـ سطر 17 که در نسخه «ميشي» بوده.  
ـ «بودند»، صفحه 46 ـ سطر 11 که در نسخه «بودهاند» بوده.  
ـ «کردند»، صفحه 48 ـ سطر 13 که در نسخه «کرده» بوده.  
ـ «بيايند»، صفحه 49 ـ سطر 11 که در نسخه «بيايد» بوده.  
ـ «کنيم»، صفحة 49 ـ سطر 18 که در نسخه «بکنيم» بوده.  

ـ «کند»، صفحة 50 ـ سطر 6 که در نسخه «بکند» بوده.  
ـ «مانده»، صفحة 50 ـ سطر 9 که در نسخه «ماند» بوده.  

ـ «باشد»، صفحة 51 ـ سطر 9 که در نسخه «باشند» بوده.  
ـ «دريافتند»، صفحة 52 ـ سطر 7 که در نسخه «يافت» بوده.  

ـ «بر»، صفحة 52 ـ سطر 11 که در نسخه «براي» بوده.  
ـ «بيرون»، صفحة 52 ـ سطر 15 که در نسخه «برون» بوده.  
ـ «مکش»، صفحة 54 ـ سطر 10 که در نسخه «نکش» بوده.  
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ـ «انداخت»، صفحة 57 ـ سطر 12 که در نسخه «انداخته» بوده.  
ـ «بعض»، صفحة 57 ـ سطر 13 که در نسخه «بعضي» بوده.  

ـ «شدند»، صفحة 57 ـ سطر 14 که در نسخه «شد» بوده.  
ـ «داده»، صفحة 59 ـ سطر 18 که در نسخه «دادن» بوده.  
ـ «نکن»، صفحة 61 ـ سطر 6 که در نسخه «نکني» بوده.  
ـ «آن»، صفحة 61 ـ سطر 18 که در نسخه «همان» بوده.  

ـ «جاسوس»، صفحة 62 ـ سطر 8 که در نسخه «جاسوسي» بوده.  
ـ «اطعام»، صفحة 62 ـ سطر 14 که در نسخه «طعام» بوده.  
ـ «کنيد»، صفحة62  ـ سطر 20 که در نسخه «بکنيد» بوده.  

ـ «داروغه»، صفحة 63 ـ سطر 5 که در نسخه «دارغه» بوده.  
ـ «يقين»، صفحة63  ـ سطر 13 که در نسخه «يقيناً» بوده.  
ـ «آن»، صفحة 63 ـ سطر 7 که در نسخه «همان» بوده.  

ـ «نيافتند»، صفحة 65 ـ سطر 6 که در نسخه «نيافت» بوده.  
ـ «ميانکوه». صفحة 64 ـ سطر11 که در نسخه «ميانکويي» بوده.  

ـ «ميزنند»، صفحة65  ـ سطر 11 که در نسخه «ميزند» بوده.  
ـ «جمع»، صفحة 66 ـ سطر 11 که در نسخه «جميع» بوده.  

ـ «انداختم»، صفحة 68 ـ سطر 18 که در نسخه «انداختيم» بوده.  
ـ «باشم»، صفحة 68 ـ سطر 18 که در نسخه «باشيم» بوده.  

ـ «کند»، صفحة 69، سطر 10 که در نسخه «بکند» بوده.  
ـ «برون»، صفحة 70 ـ سطر 13 که در نسخه «بيرون» بوده.  
ـ «رفتم»، صفحة 70 ـ سطر 14 که در نسخه «رفتيم» بوده.  

ـ «بود»، صفحة 71 ـ سطر 2 که در نسخه «بودند»  بوده.  
ـ «ترک»، صفحة 71 ـ سطر 16 که در نسخه «ترکي» بوده.  

ـ «ميزنند»، صفحة 72 ـ سطر 10 که در نسخه «ميزند» بوده.  
ـ «گذاشتند»، صفحة 75 ـ سطر 9 که در نسخه «گذاشته» بوده.  

ـ «انداخت»، صفحة 75 ـ سطر 12 که در نسخه «انداختند» بوده.  
ـ «گشت»، صفحة 75 ـ سطر 18 که در نسخه «گشتند» بوده.  

ـ «کند»، صفحة 76 ـ سطر 7 که در نسخه «بکند» بوده.  
ـ «فضيحت»، صفحة 76 ـ سطر 11 که در نسخه «فضيحتي» بوده.  

ـ «کردند»، صفحة 77 ـ سطر 4 که در نسخه «کرده» بوده.  
ـ «دريغي»، صفحة 77 ـ سطر 6 که در نسخه «دريغ» بوده.  

ـ «نگذاشتم»، صفحة 85 ـ سطر 8 که در نسخه «نگذاشتيم» بوده.  
ـ «کردند»، صفحة 86 ـ سطر 14 که در نسخه «کرده» بوده.  
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ـ «گذاشتند» ، صفحة 86 ـ سطر 13 که در نسخه «گذاشته» بوده.  
ـ «رسانده»، صفحة 92 ـ سطر 17 که در نسخه «رسانيده» بوده.  

ـ «اعيان»، صفحة 99 ـ سطر 7 که در نسخه «عيان» بوده.  
ـ «ديدم» ، صفحة 100 ـ سطر 3 که در نسخه «ديديم» بوده.  

ـ «رساندند»، صفحة 102 ـ سطر 5 که در نسخه «رسانيدند» بوده.  
ـ «وجيه» ، صفحة118  ـ سطر 4 که در نسخه «وجيهه» بوده.  

ـ «گشته»، صفحة 120 ـ سطر 13 که در نسخه «گشت» بوده.  
ـ «اسالم»، صفحة 120 ـسطر 19 که در نسخه «اساليم» بوده.  
ـ «نمايد»، صفحة 128 ـ سطر 11 که در نسخه «نمايند» بوده.  

ـ «برداشته»، صفحة 132 ـ سطر 2 که در نسخه «برداشت» بوده.  
ـ «دختر»، صفحة 132 ـ سطر 5 که در نسخه «دختره» بوده.  

ـ «شدند»، صفحة132  ـ سطر 6 که در نسخه «شد» بوده.  
ـ «آقاج»، صفحة 133 ـ سطر 2 که در نسخه «آقاجي» بوده.  
ـ «آن»، صفحة 141 ـ سطر 10 که در نسخه «همان» بوده.  
ـ «آن»، صفحة 142 ـ سطر 3 که در نسخه «همان» بوده.  

ـ «مهمان»، صفحة 150 ـ سطر 2 که در نسخه «مهماني» بوده.  
»، صفحة 153 ـ سطر 2 که در نسخه «متوقّف» بوده.   ـ «توقفّ

ـ «آن»، صفحة 165 ـ سطر 1 که در نسخه «همان» بوده.  
ـ «آغاجي»، صفحة 168 ـ سطر 15 که در نسخه «آقاجي» بوده.  

ـ «فرمود»، صفحة 181 ـ سطر 17 که در نسخه «فرمودند» بوده.  
ـ «برو»، صفحة 192 ـ سطر 3 که در نسخه «برويد» بوده.  

ـ «آن»، صفحة 224 ـ سطر 12 که در نسخه «همان» بوده.  
کلماتي را که مصححّ در تمام صفحات کتاب غلط خوانده يا حروف آن را عضو کرده و در پانوشت 
ذکري از اين عمل خود نکرده که به دليل وجود گستردگي اين کلمات در صفحات کتاب آوردن يکايک 

کلمات در اين مقاله ممکن نيست:  
  

شده اصل صحيح لغت   کلمات غلط خوانده  
شاه پلنگ   شاه ملک  
سارومايور   صاردمايور  
  نجالينگ  نجاليک

جعفر بيگ   جواد بيگ  
  قراياي  قراي
  الزيمة  ي  الزمه
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نيارال نيارال    
  ولکيج  ويکلج
  سر بوطه  سر بوته
  طالش  تالش

شاهويردي   شاهوردي  
خداويردي   خداوردي  

طرفه العين   طرفته العين  
  طوله  توله 

  بااالتفاق  به اتفاق
وطه گاه وطله گاه    

  
کلماتي را که مصححّ نتوانسته بخواند و ذکري از حذف شدن اين کلمات در متن يا 

زيرنويس نکرده است:  
ـ چندين و ـ سطر 15 ـ صفحة 23  

ـ لهذا ـ سطر 9 ـصفحة 24  
ـ و ميرفتند ـ سطر 11 ـ صفحة 24  

ـ لهذا ـ سطر 6 ـ صفحة 25  
ـ در آن وقت ـ سطر 10 ـ صفحة 25  

ـ طامي ـ سطر 11 ـ صفحة 25  
ـ اُغلي  ـ سطر 13 ـ صفحة 25  
ـ مملو ـ سطر 20 ـ صفحة 25  

ـ ديديم ـ سطر 21 ـ صفحة 25  
ـ قلعهيگلي ـ سطر 1 ـ صفحة26   

ـ همديگر ـ سطر 7 ـ صفحة26   
ـ کردند ـ سطر 7 ـ صفحة 26  
ـ معه ـ سطر 11 ـ صفحة 26  

ـ رفتيم ـ سطر 16 ـ صفحة 26  
ـ يعني ـ سطر 20 ـ صفحة 26  
ـ خودش ـ سطر 9 ـ صفحة 27  

ـ قلعه از دور و نزديک ـ سطر 11 ـ صفحة 27  
ـ با بيشة کلي گرفته ـ سطر 16 ـ صفحة27   
ـ با کمال اطمينان ـ سطر 21 ـ صفحة 27  
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ـ به رسم گيوه ـ سطر 19 ـ صفحة 28  
ـ آويختند ـ سطر 19 ـ صفحة 28  
ـ کشيدند ـ سطر 19 ـ صفحة 28  

ـ عدد ـ سطر 20 ـ صفحة 28  
ـ و ـ سطر 8 ـ صفحة28   

ـ برايشان ـ سطر 10 ـ صفحة 29  
ـ که ـ سطر 16 ـ صفحة 29  

ـ اعرج ـ سطر 18 ـ صفحة 29  
ـ من ـ سطر 19 ـ صفحة 29  
ـ آن را ـ سطر 6 ـ صفحة 30  

ـ ني زار ـ سطر 7 ـ صفحة 30  
ـ هزار ـ سطر 10 ـ صفحة 30  
ـ من ـ سطر 11 ـ صفحة 30  

ـ مثل پدرانه ـ سطر 13 ـ صفحة 30  
ـ همين ـ سطر 13 ـ صفحة 30  

ـ برد ـ سطر 17 ـ صفحة 30  
ـ او ـ سطر 1 ـ صفحة 31  

ـ شما ـ سطر 12 ـ صفحة 31  
ـ هللا الحمد ـ سطر 12 ـ صفحة 31  
ـ ده دوازده ـ سطر 16 ـ صفحة 31  

ـ به خانه ـ سطر 18 ـ صفحة 31  
ـ که ـ سطر 19 ـ صفحة 31  
ـ حکم ـ سطر 2 ـ صفحة 32  

ـ معه ـ سطر 2 ـ صفحة32   
ـ ديگر ـ سطر 6 ـ صفحة 33  

ـ با خود ـ سطر 15 ـ صفحة 33  
 ـ باري ـ سطر 15 ـ صفحة33   
ـ تطهير ـ سطر 2 ـ صفحة 34  

  
  

کلماتي را که مصححّ نتوانسته بخواند و با نقطهچين در صفحات کتاب مشخص 
کرده است:  
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لغتهاي حذف 

 شده در کتاب

شماره سطر 
يا پاراگراف  

شماره 
صفحه  

لغتهاي حذف 

شده در کتاب  
شماره سطر 

يا پاراگراف  
شماره 

صفحه  
لغتهاي حذف 

شده در کتاب  
شماره سطر 

يا پاراگراف  
شماره 

صفحه  
  47 سطر 16   قريه     41 سطر 9   فراوان     34 سطر آخر    با ضرب اين ففقه

  48 سطر 12   و      41 سطر14   دو     34 سطر 4    عالوه
  48 معه   سطر 13     41 سطر14   مي     34 سطر 8    بعد از
  49 سطر 3   و     41 سطر 18   طرف     34 سطر 12    من
  49 سطر 6   مرد     41 سطر 18   آخر      34 سطر 14    خود
  50 سطر 5   او     42 سطر 1   به او     36 سطر 5    هر 
  50 سطر 18   ها     42 سطر 1   از گزارش     36 سطر 6    گويا
  50 سطر 18   و     42 سطر 7   يک      36 سطر 8    مختاريد
  51 سطر 5   گفت     42 سطر15   غرضش     36 سطر 12    از طالش
  51 سطر 14   تاخت     43 سطر 2   و     36 سطر 18    گويا
  51 سطر 19   و     43 سطر 7   حکم     36 سطر 20    مختلف
  52 سطر 1   شندان     43 سطر 9   بيگ     37 سطر 8    داده
  52 سطر 6   قلعه شندان     43 سطر 12   آمد و خلقي     37 سطر 16    نزد خود

  43 سطر 13   شيمه     37 سطر 18    از اينان
دست 

هدايتخان 
رشتي  

  52 سطر 5  

  53 سطر 7    اند     43 سطر 16   مگر     38 سطر 5    به سر
  53 سطر 8   االسفل     44 سطر 10   خالع     38 سطر 13    کوج
  53 سطر 11   ها     44 سطر 13   خيل من     38 سطر 19    او را
  54 سطر 9   چنان     44 سطر 17   ميبود     39 سطر 5    براي خود
  54 سطر 14   از     44 سطر 19   مستوره     39 سطر 16    همان

  39 سطر 18    جماعت
شبي علي 
الغفلت  

  55 سطر 6   آيا     44 سطر 19  

  55 سطر 12   مير     45 سطر 16   مگر     40 سطر 7    همين
به خانه 
 خودشان

  56 سطر9   معه     45 سطر18   و     40 سطر 13  

  56 سطر 13   و      46 سطر 6   و او     40 سطر18    آخر 
  57 سطر 7   ميگفتند     46 سطر9   فرار کرده     40 سطر 18    طرف
  57 سطر 10   و     46 سطر 19   الي    41 سطر 1    معه
  57 سطر 16   فيروز     47 سطر 5   که     41 سطر 1    که
        47 سطر 11   معه     41 سطر 3    هر

  77   5 او     69   7 که     58   3  که
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  77   5 مي     69   8 بودند     58   13  و انديش
  77   17 را    69  15 رشادت عاليشان     59   3  رفع نموده شود
  77   19 و چند     71   1 ليکن     59   6  او
  78   3 را منعقد داشته     71   11 به زودي     59   11  در اسم
  78   19 مگر     72   5 ديديم     60   2  بوده
  79   12 که     72   8 ميان قلعه     6   8  يک
  79   13 کرد     72   19 بخوابد     60   9  دار الدنيا
  79   13 دو دفعه     72   21 حکم     60   16  جميع
  79   15 استدعا کردم     73   1 خالصه     60   18  البته
  79   19 و     73   1 به طريقي ظاهراً    61   16  مي
  80   3 تا     73   6 ي     61   17  که
  80   3 خود را     74   1 و     61   18  اغلي
  80   6 همچنين     74   1 و     62   3  داخل
  80   7 از آن جمله     74   7 جميع     64   5  که من
  80   17 و پا برهنه     74   19 متفق ساخت     64   5  من
  80   15 و زهرا خانم     75   2 و     64   14  از قرار تقرير
  81   10 کوچ عيال خود با ساير کوچها     75   3 مي     65   4  جاي
  81   11 مي     75   14 االمر     65   14  نفر
  84   1 با من     75   15 از آن جمله     66   11  و
  84   1 نه     75   17 زادهگان     67   8  و يک روز
  84   19 که     76   2 همگي     67   15  گفت
  85   15 آيا     76   7 و     67   14  از
  87   2 اما با احتياط     76   9 وار     68   2  پياده

  88   12 حتي     76   14 همگي     68   5  اما
  88   13 و     76   19 در اين جا     68  نه 17  
  88   10 تفنگ چيان     77   2 فرود     68   20  و

  89   2  او
115  و هيچ عضوي    12 بود     103   5 نداشتند  

  116   3 که گفته     104   5 وقتي که ديدم     89   17  با کرجي
  116   3 اسب من     104   8 دوان دوان     89   18  خود

  93   5  ده
116  به عاليجاه    3 م     105   2 جعفر بيگ  

  105   2 همچنان     94   7  از همان
از جمله 

سواره خو  
  116   10

  117   8 اما     105   6 باالتفاق     94   20  ها
  117   14 همچنان     105   11 مزبور     94   21  و
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  118   9 است     106   2 ميزان     95   11  چه طوري که
  119   16 خانههاي خود     106   11 ميرزا     95   19  بسيار
  120   2 بود     106   15 اما     97   5  برداشت

  106   14 که     97   6  جعفر 
مير حسن 

خان  
  121   20

122  که مسلما به اسب    7 شرح گونه     106 که   16     98   12
 کيکل

  123   4 ژقشون را     106   18 نام     98   16  مي

  124   5 حال     106   20 مي     99   2  بود

  124   5 و     107   2 اختيار     99   9  اما

  124   8 که     107   6 و     99   11  مي

  124   8 و     107   12 خود     99   15  در ميان ايشان

  124   8 و     107   16 که      99   17  که

100  اسب خود را    1
 تکرر داده

125  مقرون بوده اين    2 مي     108   9 دفعه  
  126   13 که     109   4 تحريک     100   3  رفت

  126   15 که     110   6 و نشست     100   9  گفت

  126   18 نام     110   11 منزوي و     100   19  همان

  112   1 که در     100   21  همان
نه غلطيد باز 

هم  
  126   19

  127   1 رو     113   7 ها     101   14  خود را

  127   3 که     115   5 است     101   16  ي

  115   7 مير     102   1  بود
اهالي 

کرگانرودي  
  127   17

  115   15 روبه قبله     103   3  موج

دختر محد 
صالح خان 
قالغني  

  128   1

  196   4 شدت     149   11 من     129   6  يک 

  196   5 مسمياني     149   11 من     131   3  جنگل

  150   7 که     131   10  ضرب
ماها بوده 
باشد  

  196   2

  201   2 من     150   8 و     131   10  همان

  202   2 آن ها هم     152   6 آزار     131   11  همان

  202   2 من هم     153   2 در يک جا     132   1  همراه داشت

  202   1 واللهي     154   7 ي     132   2  به

  205   4 چرا      154   7 بياستفسار حال     132   8  که
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  154   15 همان     132   8  خود
بلکه قدري 

هم که ميشد  
  207   10

  207   17 اسب     155   5 و     134   5  مي

  135   3  مي
208  والبته هيچ    2 که     155   12 مصلحت نيست  

208  بوده باشد به    2 و     155   16 که     135   3
 همراهي

  156   12 به من بنويسيد     135   11  کردن
و خودش اهل 

است  
  208   14

  209   4 عمر گفت     156   17 همان     136   6  ما

  209   20 رخت     157   2 اما     140   11  پاره

  210   17 درس     157   2 يک دوختري     141   6  کندي

  212   1 اگر     162   1 مي     141   13  کندي

  212   2 من     163   9 و خروش     142   2  خوز

  212   10 عالوه     163   10 ي     142   6  ميرحسن خان

  215   11 و من     165   3 خودم     142   13  مي

 215   14 تا اينکه     167   2 کور     143   9  به سر

 218   1 آن قدر     169   18 آيا     143   13  اما

  222   16 مزبور     170   4 که     147   4  علي

  223   16 من     170   20 ربوده     147   8  ها

  224   16 شده     171   6 مصلحت     148   1  ها

  22   3 روده مي     172   1 مگر     148   1  ها

  226   4 نگفتن به او     172   2 جونها     148  به اسب کوه 17  

  148   15  محمد
23  آق کريم اغليُ    15 چندين و     174   1 که  

  27   15 در     179   2 ها     148   15  نام

  27   19 در     182   3 واللهي     149   3  که

  184   4 کوني     149   4  ها
به رسم گيوه 

برگردن  
  28   19

  29   3 هر     184   19 سرکوالها     149   7  آن

  30   10 که     188   19 ي     149   7  هم

  31   17 همچنين     195   3 قپک     149   9  مي
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لغاتي که مصحح نتوانسته 
بخواند و ... گذاشته است  

شماره صفحه   شماره سطر يا پاراگراف  

  24   1 و بسيار خانهها  
  25   9 يک بر صد عوضش  
  26   9 منهوية  
  27   4 به خراب کننده  
  32   15 تکل  
  33   7 از مجتهد عصر  
  35   1 گرمه توک  
  37   20 و تازه آمدهاند  
  48   13 داخل کرگانرود  
  61   6 نه شويد پيداست که  
  92   8 سن دوازده سالگي  
  95   12 مولخان  
  180   14 الن پالچنگ اجاستقوي  
  43   20 بيني  
  44   3 کردنيلو  
  48   1 قتل  
  51   17 جمعيت  
  52   8 به ذروة امان  
  68   18 گيرد ني  
  72   14 شکستي را در بغل  
  84   4 ايلخي  
  84   5 معه ايلخي  
  91   1 تهي  
  121 که مسميان    
  138   16 زده  
  138   17 خوارچوب خور  
  143   5 باغله  
  453   18 وسعتي  

  
کلماتي را که مصحح بر متن نسخه اضافه نموهاند و در پانوشت هم ذکري از اين 

مطلب نکردهاند:  
لذا ـ صفحة 28 ـ سطر 16  



188  □  نقد برتر / مقاالت برگزيدة پنجمين دوره جشنواره نقد کتاب 

هر ـ صفحة29  ـسطر 1  
گم ـ صفحة 29 ـ سطر 5  

طرف ـ صفحة 29 ـ سطر18  
و ـ صفحة 29 ـ سطر 19  
در ـ صفحة 30 ـ سطر 1  

که اين ـ صفحة30  ـ سطر 13  
و ـ صفحة 30 ـ سطر 13  
و ـ صفحة 31 ـ سطر 10  

که ـ صفحة 31 ـ سطر 12  
هم ـ صفحة 32 ـ سطر 2  

باشد ـ صفحة32  ـ سطر 10  
از ـ صفحة 32 ـ سطر 15  

تمام ـ صفحة 36 ـ سطر 6  
که ـ صفحة 37 ـ سطر 11  

زبان ـ صفحة 37 ـ سطر 11  
کردن ـ صفحة 39 ـ سطر 9  

به وسيلة ـ صفحة 40 ـ سطر 3  
تا ـ صفحة 41 ـ سطر 11  

شما ـ صفحة 54 ـ سطر 5  
پيش ـ صفحة 60 ـ سطر 18  
مجال ـ صفحة24  ـ سطر 10  

ـ اين حق براي مصححّ مصوّر نيست که به دلخواه خود در متن نسخه دست برده و کلمات را تغيير، 
حذف و يا اضافه کند. در صورت چنين کاري حتي در موارد نادر، بايد در پانوشت دقيقاً تغييرات انجام شده 

را ذکر نمايد. براي شاهد مثال به چند مورد اکتفا ميشود.  
1 ـ تغيير بعضي از اسامي و کلمات به دلخواه خود، مثالً در صفحه 192، سطر 10، اسم خليفة دوم 

«عمر» را به «يزد» تغيير داده است.   
2 ـ اضافه کردن حرف «ي» که در نسخه وجود نداشته است.  

ي ـ مسئلهي ـ لمحهي ـ قريهي ـ جامهي ـ عملهي ـ حيطهي ـ  خانهي ـ مزرعهي ـ عرصهي ـ للهّ
گشتهي  

3 ـ تغيير دادن فعل اول شخص جمع در نسخه، به اول شخص مفرد   
ـ گشتيم که به گشتم تغيير داده است.  

ـ ديديم که به ديدم تغيير داده است.  
ـ نميدانستيم که به نميدانستم تغيير داده است.  



تالش در جنگهاي ايران و روس / سيدرضا حسيني □ 189  

ـ ميخورديم که به ميخوردم تغيير داده است.  
ـ کشيديم که به کشيدم تغيير داده است.  
ـ خوانديم که به خواندم تغيير داده است.  

ـ کرديم که به کردم تغيير داده است.  
ـ رفتيم که به رفتم تغيير داده است.  
ـ آمديم که به آمدم تغيير داده است.  

ـ داشتيم که به داشتم تغيير داده است.  
4 ـ حذف اشعار که مؤلفّ بدون اين که اشاره به حذف اين اشعار بکند.  

صفحات 191 ، بيست و شش شعر ترکي و فارسي  
صفحات 194، هشت بيت هزل فارسي و ترکي  

صفحات 226، طبق صفحات نسخه از صفحه 201 تا آخر صفحة 217 نسخه اصلي  
5 ـ در تمام صفحات کتاب، مصححّ کلمة «معه» را حذف نموده و به جاي آن حرف «با» را ذکر 

کرده است.  
ـ وجود دوگانگي به صورت مکرّر در تصحيح نسخه مشاهده ميشود براي نمونه کلمة «عراده» يک 
بار مصححّ  در صفحة 63 در متن کتاب به صورت «اراده» ذکر کرده و در پانوشت آن را «عواده» آورده 

و مجدداًدر صفحه 73، سطر 8، در متن کتاب اين بار لغت «عراوه» را ذکر نمودهاند.  
ـ مصحّح عيناً شرح اعالم جغرافيايي و فهرست اعالم کتاب علي حسين زاده را ذکر کردهاند بسياري 
از اسامي و اماکن ذکر شده در نسخه براي ايرانيان واضح و مشخصّ ميباشد که نيازي به ذکر آن نبوده، 
نظر به اينکه اطّالعات جغرافيايي موجود در جمهوري آذربايجان با اطّالعات موجود در ايران با هم تفاوت 

قابل توجهيّ دارد که شرح اعالم جغرافيايي بايد متناسب با نياز جامعه ايران تهيه ميشد.  
مثال:  

ـ تفليس: شهر معروف. پايتخت کشور گرجستان  
ـ اردبيل: شهر و استان معروف.  

ـ گيالن : استان معروف که بخش جنوب تالش قديم از توابع آن است.  
ـ رشت: شهر معروف، مرکزاستان گيالن.  

ـ اصفهان: شهر و استان معروف  
ـ خلخال: يکي از شهرستانهاي استان اردبيل...  

ـ مازندران: استان معروف  
ـ شيراز: شهر معروف استان فارس  

ـ انزلي: بندر و شهرستان معروف واقع در غرب استان گيالن  
ـ شفت: نام شهر و شهرستاني واقع در جنوب و غرب فومن از توابع استان گيالن  

ـ شاندرمن: يکي از بلوکات خمسهي توالش و اکنون مرکز بخشي به همين نام از توابع شهرستان 
ماسال.  
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ـ ماسال: يکي از بلوکات خمسهي توالش و اکنون مرکز شهرستاني به همين نام که در بين 
شهرستانهاي فومن و رضوان شهر و صومعهسرا و خلخال واقع است.  

ـ تالشدوب: يکي از بلوکات خمسهي توالش که اکنون در حوزه شهرستان رضوان شهر قرار دارد.  
ـ ايروان: پايتخت کشور کنوني ارمنستان.  

ـ خوي: شهرستان مشهور از توابع آذربايجان غربي  
ـ ميانه: يا ميانج، از شهرستانهاي استان اردبيل  

ـ سلماس: يکي از شهرستانهاي استان آذربايجان غربي  
ـ سفيد رود: رودخانهاي بزرگ که با عبور از خاک گيالن به درياي کاسپي ميريزد.  

ـ سيستان: سگستان، سگزستان، سجستان، منطقه معروف در جنوب شرقي ايران که با ناحية 
بلوچستان ، استان يازدهم ايران را تشکيل ميدهد.  

ـ الهجان: يا الهيجان، شهرستان معروف واقع در شرق استان گيالن  
ـ آستارا، نام دو شهرستان، يکي از آنها در خاک ايران و دومي در خاک جمهوري آذربايجان واقع 

شده و رودخانة مرزي آستارا چاي از ميان آن دو شهرستان ميگذرد.  
  

نکات قابل توجهّ  
1 ـ براي توضيح هر کلمة نامفهوم بايد مرتبة اوّل که آن کلمه در متن ميآيد به توضيح دربارة آن 

پرداخت شود حال آن که ، آقاي عبدلي خالف اين روند عمل نمودهاند.  
مثال.  

صفحة 83، کلمه «سقدشت» در سطر اوّل بيان شده و مجدداً در سطر 12 نيز آمده که مصححّ کلمه 
دوم را شماره گذاري نمودهاند تا در مورد آن توضيحات الزم را بدهند.  

2 ـ مصحّح سال کشته شدن آقا محمد شاه قاجار را «1979» ذکر کرده است. صفحة 13 سطر 8  
3 ـ وجود ناهماهنگي درآوردن شرح اعالم جغرافيايي اماکن ذکر شده در داخل متن و عدم توضيح در 

شرح اعالم.  
مثال: قريهحاجي خليلو با شماره (178) در صفحة 196 ـ سطر 16، که در شرح اعالم جغرافيايي 

شماره «178» به نام «کُر» توضيحات دارد.  
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