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 به یاد شادروان استاد ایرج افشار

)جعفری و تبریزی 1387: 60-54(.

بـر روی فرهنـگ و گویـش گـرکان تحقيقـات چنـدی 

صـورت گرفتـه اسـت. واژه نامۀ بوربّسـه که به همت اسـتاد 

افشـار و فرهنگستان زبان و ادب فارسـی به چاپ رسیده از 

جملۀ اين تحقيقات اسـت. اين واژه نامه بخشـی از رسـالۀ 

خطـی »خضراء الدمن فی احیاء الوطن« از مجموعۀ شـمارۀ 

4755 )گ 1ـ22 الـف( محفـوظ در کتابخانـۀ آيت هللا مرعشـی 

نجفـی قم می باشـد که بـه جغرافيای طبيعـی و مصنوعی و 

َرکانی می پردازد )افشار، جذوه، واژه نامه، ص 4(. 
َ
لغات گ

بررسـی متون و ديوان ها شـعرا و نویسـندگان يکی دو 

سـدۀ اخيـِر منطقه، بازگوکننـدۀ رواج زبان محلـی در ميان 

مـردم آن اسـت. از جملـۀ ايـن ديوان هـا که از نظـر زمانی 

هم تـراز رسـالۀ خضـراء الدمـن می باشـد، ديـوان »ربيـع 

َرکانی« اسـت که مجموعه اشعار برجامانده از او، حدود 
َ
گ

پنـج هـزار بیت، شـامل مخمـس، قصايـد سـتایش آميز، 

غزليـات، هجو اشـخاص و »اشـعاری به  زبـان قديم اهل 

َرکان« اسـت. نسـخه ای از ديوان وی بـدون نام کاتب، 
َ
گ

به خط شکسـته نسـتعليق تحریـری در 174 بـرِگ پانزده 

سـطری بـا کاغـذ فرنگـی و جلـد پارچـه ای فرنگـی در 

کتابخانـه ملـی ملـک تهران، بـه شـمارۀ 5412 نگهداری 

.)www.aghabozorg.ir( می گردد

از سراينده اطالع زيادی در دست نیست. پژوهشگران 

رگانی« هم شـهرت دارد، 
ُ
او را مازندرانی دانسـتند که به »گ

َرکان« می باشـد که 
َ
امـا کلمۀ اخير تصحيف در خواندن »گ

 هميـن تصحيـف باعـث اشـتباه در انتسـابش بـه 
ً
ظاهـرا

مازندرانـی شـده اسـت. ربيـع در ديوانـش به فراخـور از 

علی ذبیحی

ـَرکان روسـتايی کوهسـتانی در بخـش مرکزی شهرسـتان 
َ
گ

آشـتيان )اسـتان مرکزی( در جنوب شرقی شهر تفرش و شمال 

غربی شـهر آشـتيان اسـت. ارتفاع آن از سطح دريا 2100 متر 

و فاصلـه آن از آشـتيان پنـج کيلومتـر و تـا اراک ۷6 کيلومتـر 

است. 

ـه«، »بوربسـتی« يا 
ِّ
گویـش مردم گـرکان که به »بورَبس

»بوربشـه« معروف اسـت )افشـار، جـذوه، واژه نامـه، ص 7( در 

دسـتۀ زبان هـای ایرانـی نو، زیرشـاخۀ گویش هـای منطقۀ 

تفرش )آشـتيان( از گروه گویش های مرکزی ایران اسـت. 

گویش هـای تفـرش بـا اينکـه وجـه اشـتراک زيـادی بـا 

گویش هـای مرکـزی دارند، از نظر واژگانـی به گویش های 

آذری )کـه در ناحيه شـرقی تر رواج دارند( نزديک هسـتند 

)لکـوک 1383: 517(. در بررسـی کوتـاه به عمـل آمده بر روی 

قوسـان تفرش و زبان مـردم تبریز، ايـن نزديکی در 
َ
لغـات ن

سـه مورد از لحاظ مشـابهت و مراودت تأييد شـده اسـت 

کارشناس مدیريت صنعتی
azabihin@yahoo.com
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ـَرکان ياد کرده و چند سـروده در برگ هـای 44، 78، 169 
َ
گ

و 345 نسـخۀ خطـی را بـه »مسـتوفی الممالک و تفصيل 

اوضاع گرکان«، »مدح مستوفی الممالک و نزاع با کدخدای 

گرکان«، »مدح مسـتوفی الممالک و هجو کدخدای گرکان« 

و »وصـف سـرکار بنـدگان ميـرزا علی محمـد گرکانـی« 

اختصاص داده اسـت. همچنين دو سروده »در مدح جناب 

آقـا ميرزا محمـود وزیر گرکانـی هنگام وزارت خراسـان« 

دارد. او در سـرودۀ دوم خـود را »حسـینعلیِ  جعفـر« و 

تخلصـش را »ربيـع« می خوانـد: گفـت مگر نام تـو ربيع 

نباشـد/ گفتـم نی نی منم حسـینعلی جعفر )نسـخۀ  خطی، گ 

.)13

 تا بعد از سـال 1303ق در قيد حيات 
ً
ربيـع که ظاهـرا

بود، عصر فتحعلی شـاه قاجار )حـک: 1212-1250ق( را 

درک كـرده اسـت و با اينکه سـروده ای در مدح ناصرالدين 

شـاه )حـک: 1264- 1313ق( دارد امـا ديوانـش را به نام 

مظفرالديـن ميـرزا وليعهـد )وليعهـدی: 1278ـ 1313ق( 

کـرده اسـت )www.miraseshargh.blogfa.com؛ دهخدا 1377: 

11911(. برگ های 120ـ122 از ديوان او به اشـعاری از زبان 

َرکان اختصـاص دارد که بـه نوعی جايگزين 
َ
قديـم اهـل گ

کـردن لغـات گرکانـی در ميان سـروده اش می باشـد. ادامۀ 

اين گفتار به بازخوانی و بازنویسـی اشـعار و لغات محلی 

آن اختصاص دارد.

یادآوری در بازنویسی و استخراج لغات گرکانی:

نظـر به طـور کامل از نسـخۀ خطی نقل، و 
ّ
1. سـرودۀ مد

سـپس لغـات گرکانی که در حاشـیه آمده در پايان اشـعار به 

ترتیب حروف الفبا مدخل شده اند.

2. بیشـتر لغات محلی در دو صفحۀ نخسـت را سراينده 

دورگيـری کـرده، معنـای آن را به همراه لغاِت صفحۀ سـوم که 

دورگيری نشـده اند، در حاشـیۀ همان صفحات نوشته است. 

ما نيز لغات دورگيری شده را با قلم سیاه مشخص کرده ايم.

3. برخی از لغات محلی حاشیه نویسـی هم نشـده اند و 

برای برخی نيز معنی لغت داده نشـده اسـت. اين موارد را در 

داخل کمان يادآور شده ايم. 

4. کلمات ناخوانا يا خوانده نشـده با نقطه چين مشخص 

شده اند.

5. پـس از ثبـت لغـت و درج يادآوری هـای فـوق، تا 

جـای امـکان لغات برابر با واژه نامۀ بوربّسـه - به تصحيح 

اسـتاد ایرج افشار- با شـماره گذاری از آن منبع در داخل 

کروشه نوشته شده اند.

متن سروده از نسخۀ خطی

]گ120[ 

اشعارات به زبان قديم اهل گرکان

ـــه صنـــم اللـــه عـــذار
ا
ّرل
ُ
ای د

 از عشـــق تـــو دل گشـــته فـــکار
ْ
ح

َّ
و
ا
ا

ُمـــردم از هجـــر تـــو ارواح بابـــام

ـــْس جیقـــه کنـــم ليـــل و نهـــار
ا
ق چـــون ما

ــن ــا مـ ــداری بـ ــظ نـ ــۀ لفـ ِجـ
ْ
ِجن

جـــار
ُ
گوئيـــا داری از ايـــن بنـــده خ
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ّريـــد
ُ
خانـــه صبـــرم از غـــم خ

ـــار ـــو ت ـــر ت ـــم از هج ـــه دل ـــد بریج ش

ـــا ـــو چـــون کون بحب شـــب ز هجـــران ت

دیمـــارو خوابـــم بـــا حـــال فـــکار

]گ121[

ماماسوســـاله شـــوم انـــدر روز

ـــار ـــی عارع ـــم ه ـــه کن ـــو قرباغ همچ

دـــروالن بـــودم مـــن از چاقـــی

همچـــو عن تســـبک گرديـــم زار

عشـــق تنـــدور و دلـــم تنکیـــره

همچـــو دیزنـــدان هســـتم مـــن زار

نـــه بديـــن تنـــدور نامانـــه وصـــل

ـــار ـــک ب ـــن ي ـــوم م ـــه ش ـــه جزغال ورن

نقلـــدان وصالـــت خواهـــم در 

همچـــو مواکـــه مـــرا بخـــش بـــار

ــراق ــرش فـ ــتوی تـ ــه از بسـ ورنـ

بـــار آيـــد  طقـــره  ســـرکاو 

خشـــک گرديـــده خلشـــک دانم

ـــوک حصـــار ـــس در س ـــردم ب ـــه ک گري

ـــر
ُ
رخ

ُ
روز ِخرِخـــر کنـــم و شـــب خ

صبـــح قرقـــر کنـــم و شـــام قارقـــار

دان مـــن شـــد چواشـــه دیمـــم زرد

ـــار ـــمم ت ـــول چش ـــته چ ـــه ام گش لوش

ــژه ام ــم از مـ ول بچشـ
ُ
ــت سـ

ُ
ــو ا همچـ

ــار ــک گل نـ ــزد اشـ ــران ریـ شرشـ

تورســـتان م دارکونـــه  همچـــو 

ــن زار ــر مـ ــه زدی بـ ــا بس کـ تورشـ

برکمـــرم زدی  خالشـــور  کـــه 

اّوح از ظلـــم تـــو ای الله عـــذار

ــا چنـــد ــه کويانـــم تـ می کنـــی تپّـ

ـــار ـــداری ای ي ـــم ن ـــوی رح ـــک ج ي

لولـــو ازا  شـــده ام  به عجوتـــر 

ــزار ــدم زار و نـ ــر شـ ــون مخشـ چـ

می گـــردم خانه اتـــان  در  بـــر 

ر
ّ

ــال ر سـ
ّ

ــال ــد سـ ــدو اوحـ ایحـ

]گ122[

ک اگـــر بربنـــدی
َ
ـــم و شـــون

ُ
ل
ُ
ک

نونـــوک می کنمـــت از در و ديـــوار

ــی ــی واقنـ ــم و هـ ــام آيـ ــت بـ پشـ

ـــیقار ـــون موس ـــو چ ـــر ت ـــم به می کش

ـــّپ تـــو يـــک مـــاچ وکنـــی
ُ
خواهـــم از ق

ــار ــر بهـ ــون ابـ ــنه چـ ــد قرنباشـ صـ

گويـــی از مـــن نبـــود بيتتـــری

ـــوار ـــه خ ـــم باش ـــش رخ ـــی پی ماتی ت

دالده مـــن  دلبـــر  ای  گويـــم 

کار نمی آيـــد  بيهـــوده  فیـــس 
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ـــل ســـازد
ُ
ل ت

ُ
ـــل و ت

ُ
ل ق

ُ
جگـــرم ق

ببـــار تلمـــاج  تنکيـــر  همچـــو 

شـــکمم ســـیله و ســـینه ســـونه

همچـــو ســـرگردان رنـــگ و رخســـار

ماچـــی از لطـــف بايـــن بنـــده بـــده

از دل مـــن تـــو مبـــر صبـــر و قـــرار

لغات گرکانی )بوربسه( نقه شده در سروده 

1. ازا لولـو: ترسـانيدن ]ش 27: اُولولـو: شـیء موهومـی 

اسـت کـه کـودک را به آن ترسـانند و گاه در حيوانـات نيز که 

کودک از آن می ترسد مستعمل است[.

ول: لغت دورگيری، حاشیه نویسـی و معنی نشده 
ُ
سـت

ُ
2. ا

است ]ش 29: اُوستول: ناودان را گويند[.

: بـه معنـی وای. )اين لغت در اتفاق دوم دورگيری 
ْ
ح

َّ
و
ا
3. ا

 حاشیه نویسـی و معنی نشـده است ]ش 24: 
ً
شـد اما مجددا

َوح: آن هم در موضع ضجرت و توجع استعمال می شود[.
ُ
ا

4. اوحـد: آن طـرف. معنـی لغت در زیر آن نوشـته شـده 

 برو است، يعنی آن طرف[.
ّ
است. ]ش 26: تحريف آن حد

5. ایحدو: اين طرف.

6. بار: لغت معنی نشده است.

7. بسـتو: لغت دورگيری، حاشیه نویسـی و معنی نشـده 

اسـت ]ش 86: بِستو: نوعی است از ظروف مانند سبو[ـ ]ش 

87: پستو: صندوق خانه که در پس آن اطاق سازند[.

8. بیتتر: بهتر است.

9. تپّـه: لغـت معنـی نشـده اسـت. در متـن سـروده 

 بايد »تپه کوبان« باشـد. 
ً
»تپّه کويان« نوشـته شـده که ظاهـرا

]ش 177: تپه کوان: نام بازی کودکان است. اصل آن تپه کوبان 

اسـت بـه معنی فـرق کسـی را کوبيدن چـه تپـه در ترکی به 

معنی فرق سـر ات و کوبان ماخوذ است از کوفتن. ]ش 171: 

پَّه: سرگين گاو و زمين مرتفع را گويند[.
َ
ت

ل: از اسماء اصوات 
ُ
ل ُّ ت

َ
ه: جوشـیدن ]ش 206: ت

ُ
ه ت

ُ
10. ت

اسـت و حکايـت صـوت جوشـیدن اسـت چنان کـه گويند 

ل می جوشد[.
ُ
 ت
ّ
ديگ تل

تماج: آش رشته است[.
ُ
11. تلماج: آش ]ش 197: ت

12. تنـدور: لغـت دورگيـری، حاشیه نویسـی و معنـی 

نشـده اسـت ]ش 168: تِندوُر: تنور را گويند، و پارچه که در 

وقـت پختـن نان بـر اطـراف تنـور مالنـد آن را »تندورمال« 

خوانند[.

13. تنگیر: ديگ کوچک.

14. تنگیـره: دیـزی. ]ش 184: تِنگيـره و تِنگيرک: ديگ 

کوچـک کـه از گل باشـد معـرب آن طنجير اسـت. ابونصر 

گويد: »اثفيه ديگ پايه و طنجير پاتله«[.

ْوَرستان: مطبخ را گويند 
َ
15. تورسـتان: مدبخ ]ش 182: ت

و اصل آن تنورستان است[.

16. تورشـا: بـه هم زن و سـیخ تنـور ]ش 169: تُوَرشـا: 

 مثل 
ً
 و چوب دسـت درویشـان خصوصا

ً
چـوب بزرگ عموما

منتشا[.

ه: 
َ
17. جزغالـه: بـه معنی بريـان شـده ]ش 265: جزغال

گوشـت و حيوان نيم سـوخته و کسـی که پژمرده و زبون شده 

باشد[.

ِجه: کم و ذره.
ْ
18. ِجن

19. جیقه: فرياد.
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جستار

ی
ح

ی ذبي
عل

کان 
را ه گا

ی به زبان ددیم اه
شکار

 ا

20. چواشـه: کج و شـوله ]ش 248: چاشـه و چواشـه: 

وارونه است[.

21. چـول: کـج ]ش 262: َچَول: بـر وزن دغل تحريف 

»چوله« است که به معنی خميده و کج است[.

22. حصار: حيات.

جاز: به 
ُ
جـار: بـه معنی عار و ننـگ ]ش 300: خ

ُ
23. خ

معنی شـرم و عار اسـت. چنانچه گويند خجارم می آيد يعنی 

عار يا شرمم می آيد[.

ن: خراب شـدن 
َ
ّريد

َ
ّرید: خراب شـد ]ش 312: خ

ُ
24. خ

و فرو شدن و فرود آمدن ديوار است[.

25. خالشـور: چوبی  که رخت کوبـی می کند ]ش 290: 

ه شـور: به وزن کفه دوز چوبی اسـت که قّصاران در وقت 
َ
ل
َ
خ

گازری جامه و کرباس را بدان کوبند[.

لِشـک: خيوه و 
ُ
26. خلشـک دان: آب دهن ]ش 297: خ

آب دهان است[.

27. دارکونه: سـرتيری که از ديوار بيرون  ماند ]ش 335: 

ه: سرتير را گويند که از ديوار خانه بيرون مانده باشد[.
َ
دارکون

 معنی را نـداده و فقط در باالی لغت به 
ً
ـه: ظاهرا

ا
ّرل
ُ
28. د

ّور.
ُ
خط ریز نوشته شده: د

ده: حرف ايجاب 
ّ

29. دالده: بـه معنی بلـی ]ش 358: دال

و اثبات به معنی آری است با قدری تأکيد[.

30. دیزندان: سـه پايه ]ش 328: دیِزندان: به معنی ديگ 

پايه و مخفف ديگ زندان است[. 

31. دیـم: صـورت ]ش 329: ديم: روی و  رخسـاره را 

گويند[.

32. دیمـارو: به معنی رویـش ]ش 331: ديمارو: نيز به 

معنی وارونه است[.

33. ریجـه: در سـوراخی )در متـن سـروده »بريجـه« 

دورگيری شده است( ]ش 132: بِريجه: دريچه را گويند[.

ر: خرامان )معنی لغت در زیر آن نوشـته شـده 
ّ

34. سـال

است(.

35. سوک: کنج.

36. سونه: آتش سرخ.

37. سـيله: جای خمير ]ش 430: سـیله النجين: سـینی 

لعابی که بر ظرف سفالين و کاشی زنند[.

38. شرشـران: بـا اينکـه لغـت دورگيـری شـده امـا 

حاشیه نویسی و معنی نشده است.

ـم به معنی 
ُ
ل
ُ
ک: کذالـک )ايـن کلمـه پس از ک

ا
39. شـون

م ارجاع داده شـد( 
ُ
ل
ُ
»زبانه در« نوشـته شـده، لذا معنی آن به ک

]ش 449: شُونک: چوبی است که به آن در را بندند[.

40. طقـر: بسـتو )در متن سـروده »طقره« نوشـته شـده 

َره: ظرفی است از خزف[.
َ
غ
َ
است( ]ش 192: ت

41. عجوتـر )لغت معنی نشـده اسـت. در متن سـروده 

َعجو: چيزی 
ْ
»بل عجوتر« دورگيری شـده اسـت( ]ش 82: َبل

اسـت که صورت ناخوش و غريب داشـته باشـد و اصل آن 

بوالعجب بوده[.

42. عن تسـبک: الغـر مفلـوک ]ش 485: عنتوس بيک: 

... ناقابل را گويند در مقام دشنام گفته می شود[.

43. درنباشنه: رعد )؟(

44. دروالن: بمعنی کلفت که سر )؟(

ّپ « نوشـته 
ُ
ـوّپ: گل صـورت )در متن سـروده » ق

ُ
45. د

ْپ: گونه  را گويند. و قپ  ِقوی کسی 
ُ
شـده اسـت( ]ش 518: ق

که گونه اش فربه و پر گوشـت باشـد. و نيز مقـدار پرِی دهان 

پ آب خورم[.
ُ
است چنان که گويند يک ق

ْم: قفل چوبی اسـت که 
ُ
ل
ُ
ـم: زبانه در ]ش 533: ک

ُ
ل
ُ
46. ک

مدان گويند[.
ُ
ل
ُ
در را بدان مسدود سازند و جای آن را ک

47. کون بحبـا: بـه معنـی هـوا ]ش 564: کون َبحـوا: 

تحريف کون به هوا نوعی از َجَعل است[.

ه: لب را گويند[.
َ
ْوش

َ
48. لوشه: لب پايين ]ش 607: ل

49. ماتی تـی: مـاه ]ش 657: ماتی تی: ماه و سـتارگان را 

گويند. شاعر گفته ماتی تی ....[.

50. ماماسوساله: سوسک ]ش630 : ماماُسوساله: جعـل 

است[.

51. مخشـر: لغـت دورگيـری، حاشیه نویسـی و معنـی 

نشـده اسـت ]ش 645: َمَحشـُره: کسـی که لباس و مویش 

آشفته و خودش سست عنصر باشد[.

ْس: بمعنی مگس. 
ا
ق 52. ما

53. مواکه: بستوی کوچک.

54. نامانه: لغت دورگيری، حاشیه نویسـی و معنی نشده 

ـه: چنبری اسـت که از گل يا سـرگين 
َ
مان

ُ
اسـت ]ش 663: ن
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جستار

ن 
کا

ا ر
ا  گ
ه
اه

م 
دی

 د
ان

زب
ه 
 ب
ی
ار

شک
 ا

ی
ح

ذبي
ی 

عل

ساخته بر باالی تنور گذارند[.

55. نقلـدان: لغت دورگيری شـده اما حاشـیه نویسـی و 

معنی نشده است.

 :
ْ
ـک

َ
56. نونـوک: سـر بـاال و پاييـن آوردن ]ش 669: نان

تخته ای که از سرگين پرداخته خشکانند برای سوختن[.

57. وادنی: صوت زدن.

کتابنامه

ـه، به کوشـش ایرج افشـار، ضميمۀ 
ِّ
- جـذوه، واژه نامه بوربَس

شـمارۀ 5 نامۀ فرهنگسـتان، تهران: فرهنگسـتان زبـان و ادب 

فارسی، 1377ش.

- جعفـری، حسـین؛ تبریـزی، رحيـم، 1387، »از تبریـز تـا 

نقوسان«، کتاب ماه ادبیات، ش 135، ص 60-54.

- دهخـدا، علی اکبـر، 1377، لغتنامـه، بـه کوشـش محمـد 

معين و جعفر شهيدی، تهران: دانشگاه تهران.

- دیـوان ربیـع، نسـخه خطـی شـمارۀ 5412، کتابخانـۀ ملـی 

ملک تهران.

- لکـوک، پيـر، 1383، »گویش هـای مرکزی ایـران«، راهنمای 

حسـن  نظـر  زیـر  ترجمـه   ،2 ج  ایرانـی،  زبان هـای 

رضايی باغ بيدی، تهران، ققنوس، ص 539-517.

روضه تسلیم

تألیف: خواجه نصيرالدين طوسی 

تصحیح و پيشگفتار: سید جالل حسینی بدخشانی

مقدمه: هرمان لندلت 

تکداد صفحه: 195 

شمارگان : 1000 نسخه 

بها: 125000 ريال 

دطع : وزیری

ناشر: مرکز پژوهشی ميراث مکتوب با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعيلی )لندن(

روضۀ تسـلیم يا تصورات از جمله آثار خواجه نصيرالدين طوسـی، دانشـمند و فيلسوف بزرگ سدۀ 

هفتـم هجری اسـت کـه در آن مجموعه ای از اندیشـه های اسـماعيلی گـرد آمده اسـت. اين کتاب 

مهم تريـن و جامع تريـن اثـر در باب مبانی اعتقادی اسـماعيليان نزاری دورۀ الموت و از منشـأت و 

امالی خواجۀ طوسی است که حسن محمود کاتب آن را جمع آوری کرده است.

آشـنايی مصحح با روضۀ تسـليم زمانی آغاز شـده اسـت که برای تدریس فلسـفه و کالم اسـماعيلی در جسـت وجوی متنی بوده است که 

بتواند تصویر روشـنی از سـیر تکاملی دعوت اسـماعيلی را دربرداشـته باشد. دکتر سید جالل حسینی بدخشـانی در مقدمۀ اين کتاب می گويد: 

»اسـتفاده از متن روضه چنين احتياجی را تا اندازه ای برآورده می کرد ولی نواقص متن چاپ شـده چيزی نبود که به سـادگی قابل چشـم پوشـی 

باشـد و از اين رو با تالش فراوان و مسـافرت های پياپی به ایران، افغانسـتان و پاکسـتان توانسـتم به سه نسـخۀ خطی معتبر دسترسی پيدا کرده 

و نقد و بررسی و تصحيح مجدد کتاب را به عنوان تز دکترا در فلسفۀ اسالمی به دانشگاه آکسفورد انگلستان پیشنهاد نمايم«.

در حال حاضر نسـخ خطی شـناخته شـدۀ روضۀ تسـلیم که از همۀ آن ها در چاپ حاضر اسـتفاده شـده اسـت عبارتند از : 1- نسـخۀ )م( 

به خط کاتبی ناشـناخته، مورخ 12 ربيع الثانی سـال 968ق. از روی نسـخۀ موشـح به امضای خواجه، 245 صفحه. 2- نسـخۀ )ق( به خط 

محمدبن قاضی، مورخ 16 ذی القعده 11۷5، 263 صفحه. 3- نسـخۀ )ت( برگزيده ای شـامل سـه تصور به خط محمد شفيعبن خواجه محمد، 

مورخ 1180، نسـخۀ شـمارۀ 8211 کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهران. 4- نسـخۀ )ن( به خط صفی هللا بيک، مورخ شوال 1353 که از روی نسخۀ 

مـورخ 11۷۷ بـه خواهـش والديميـر ايوانف بازنویس شـده، 129 صفحه. 5- نسـخۀ )س( به خط سـید منير مورخ 26 رمضـان 1343، 239 

صفحه. 

اين تصحيح با راهنمايی ويلفرد مادلونگ انجام و همزمان از روی متن تصحيح شـدۀ ترجمۀ فرانسـوی آن به وسـیلۀ پرفسـور کریستين ژامبه 

در پاریس منتشـر گرديد. ترجمۀ انگلیسـی به همراه متن فارسـی و با مقدمۀ هرمان لندلت و يادداشـت های فلسـفی کریسـتين ژامبه در سـال 

2005م در لندن منتشر گرديد و در اين اثر برگردان فارسی مقدمۀ عالمانۀ پرفسور لندلت نيز آمده است.


