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  کننداند لطفا به این اصالحیه توجه مندی زبان قرآن را تهیه کردهکه کتاب تاریخ کسانیاصالحیه: 

 به دلی  تیییر وونت احتماالبرخی ت، سیار بیشتر از حد انتظار شده اسبتایپی در متن کتاب  هاینادرستی

 هاینادرست و برخیصورت گروته مخصوصا در تبدی  )ة( به )ی( و تبدی  )ة( به )ه( بسیار زیاد است توسط ناشر 

از ناشر خواستم برابر  .ها در متن جابجا شده استبه طوری که برخی جمله یی صورت گروتهصفحه آرادر 

گیرد. این کار را انجام امیدوارم کند.  جودوی مهای کتابتهیه و ضمیهای گانی که چاپ شده اصالحیهشمار

 دوستان هم اگر غیر از آنچه در این لیست آمده نادرستی دیگری مشاهده کردند لطف کنند و اطالع دهند. 

 نادرست درست  شماره صفحه

 آغانی أغانی سطر سوم 11صفحه

 توانیممی توانم می 11/ سطر 92

ارداویراف، نامه ورگرد چهارم و  1/  پاورقی شماره 73

 هفدهم

 ارداویراف نامه

 191مختصرالدلف، ص  191مختصر الدول، ص  / پاورقی 54

 بن نوو ورقی بن نوو ورقة 17/ سطر 41

 رامی  توان توانرا می 14/ سطر 11

  11/ سطر 21

 19 و سطر

 سلیقه ی سلیقه

 ی

 بنعنتری بن عنترة 11/ سطر 25

 2و  1سطر   /24
مالك              ةيا ابن   ی   الخ   لت  أهال س

 بما لم تعلمي ة  لان كنت جاه  
           ...انني  ةيخبرك من شهد الوقیع

هال سالت الخی  يا ابنى مالك             

 بما لم تعلمي ىان كنت جاهل

          ..انني ىيخبرك من شهد الوقیع

 داستان با این تفاوت با این تفاوت 97و  99/ سطر 22

 ی مهمی که در مفهومنکته ی مهمی در مفهوم  نکته / سطر اول111

 ی دیگریماه ماهی  دیگری 4/ سطر 117

 یمعمول معمولی 11/ سطر 117

 یصورت صورتی 14/ سطر 115

 یمعمول معمولی / سطر آخر115
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ضمنی، ورا روندگی، موسی،  11، 2، 1، 7/سطر 114

 سنگی

ی، ی، موسی، وراروندگضمن

 یسنگ

 در ورمان ده ورمان 15 / سطر114

 یگزارش گزارشی 1/ سطر 113

 وی وحی 91/سطر 111

 و درستی درستی آن و درستی آن 1و  3/سطر 112

 داللی دالیلی  12/ سطر 112

 پیشش از پیش از  91/ سطر 111

 اهمیتی اهمیت 91/ سطر 111

زمین و زمینیان تداوم حیات برای   9/ سطر 112

این جمله و )  9.وعده داده است

 پاورقی آن تکراری است(

 المنتهیسدره المنتهیسدرة 7و سطر 13/ سطر 159و 151

 الی ناشئى الی ةناشئ 14و  19/ سطر 152

 و  م ناى الثَّال ث ى ةالثَّال ث   ةو  م نا 1/ سطر 145

 ادان ادیان / سطر آخر117

 ایزوای زوایای 1/ سطر 115

 گوناگون ی  گوناگونی  1/ سطر 114

 تاری خ دی ن ی تاریخ دینی  3/ سطر 114

 ساسانیاان ساسانیان  3/ سطر 114

 م ی شود شودمی 1/ سطر 114

 هاهمینگونه هاهمین گونه 13/ سطر 114

 اهریم نان اهریمنان 1/ سطر 111

 یسپاهیان سپاهیانی 19/ سطر 113

 ی بالسوءاّماره اّمارة بالسوء 7/ سطر 139
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 پ جهان مادی جهان مادی 1سطر / 137

 Jehovah God Jehovah Go / سطر آخر 133

 ژوای ژروای 9/ سطر 119

 همان گونه هرمزد همان گونه که هرمزد 9/ سطر 115

اضاوه  9/ پاورقی شماره 113

 است، حذف شود

. تورات، پیدایش، باب چه  و 9 --------

 نهم

اع  اْقت ر ب ت   3سطر 919و  /1/ سطر 911 اع ى   ة  السَّ  اْقت ر ب ت  السَّ

 ساعه ساعة  9سطر  917/ و 14/ سطر 911

 محصول عم محصول عم   1/ سطر 919

 هیات هیئت 5و  7/ سطر 917

د ة 11/ سطر 917 ْوؤ   الم وؤد ی اْلم 

وّة   91/ سطر 912 وّی   ذ ی ق   ذ ی ق 

 أیان   أیّان   7/ سطر 993

 تدام تداوم 11/ سطر 992

 1پاورقی شماره / 977

 عوض شده( 9و  1)جای پاورقی 

 911ی ی بقره آیهسوره 14تورات، پیدایش، باب 

و صفحه  5/ سطر 955

 15/سطر 951

 خلیفه هللا هللاخلیفة

 همان -5 912، ص: 9الذهب، ج مروج 5/ پاورقی شماره 953

 القدرلیله القدرلیلة 11/ سطر 944

 

/ در انتهای صفحه تصویر 941

باید به روح و قلب و نفس 

سطر  در ذی ( و 943صفحه بعد)

 منتق  شود 11و  11

  

 اّماره بالسوء بالسوءاّمارة 4/ سطر 943
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 اماره اّماره 2/ سطر 943

 

  11و  11 ر/ در ذی  سط943

 گبردجای می
 

 

اضاوی  9/ پاورقی شماره 941

 است

 5تورات، خروج باب  

زّی و و  91/ سطر 941  الثالی منایالعزه  و  الثلةناة م  الع 

 یحک م   ی حک م    2/ سطر 942

 5تورات، خروج، باب  29ی ی حج آیهسوره 9/ پاورقی شماره 942

 5/ آخرین پاورقی باید 942

شده و اص   1باشد که شماره 

 روته 911پاورقی هم به صفحه 

  

به صفحه  1پاورقی / 911

 ( منتق  شود 5قب )

  

 االسالمکتیبه  االسالمةکتیب 17و  11/ سطر 931

 17تا  11/ از سط 911

 بعد از جدول قرار گیرد

 )این کلمه اضاوه است(  توضیح آنچه در جدول ووق )تا آخر پارگراف(

 القیامییوم القیامةیوم 12/ سطر 911

 برای این همین نکته برای همین نکته 15/ سطر 992

 همین این اشتیاق همین اشتیاق 15/ سطر 771

   ها بردهاز آن ها نام بردهاز آن  1سطر  / 713

 دانداظهار می دارنداظهار می 11/ سطر 797

 ترینیکی مهم ترینیکی از مهم 19/ سطر 795

در صفحات . و 12/ سطر 774

، و تا آخر 751،771، 773، 771

 همین نقص تکرار شده  کتاب

 خلیفه هللا هللاخلیفة
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ثاب ة  ل لنَّا 17/ سطر 771 ثاب ه  ل لنَّاس سم   م 

 بنمعاویه بنمعاویة 12/ سطر 771

   

 ولي وى أعناقكم بیعی ... ولی وى أعناقكم بیعة ... 5/ سطر 751

 

د شایسته بو روتهی بعد هایی که نیمی در یک صفحه و نیمی در صفحهپاورقیاوزون بر اصالحات باال همچنین 

 به صفحهبخشی از یک پاورقی قب  از روتن ی مربوط به خود باشد یا این که هر پاورقی به طور کام  در صفحه

 772، 791، 711، 711،  954 ،911، 174، 97 صفحات:هم داشته باشد/ مث  پاورقی «  — بعد یک عالمت

 1511، یازدهم شهریور متشکرم: علی طهماسبی


