
ISSN: 1023-7992بهمن و اسفنــــــــــد١٣٩٩
ــارۀشـشم ـــم، شمــ سال سی ��کـــ دو ما هنا مۀ نقدکتاب،  کتاب شناسی و

اطال ع رسا نی در حــــوزۀ  فـرهنگ اسـالمی

۱۸۶

۱۸۶

م 
ش

شــ
رۀ 

ـــا
شم

م، 
کـ

��
سی 

ال 
س

١٣
٩٩

ـد
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

فن
س

 وا
ـن

مـــ
بهـ

186

Feb - Mar 2021Vol.31, No.6

 رسول جعف��ان |  به�وز ایمانی | سیدعلی میرافضلی | مرتضی ک��می نیا  | حمیدرضا تمدن / حسین ع����ور 
 سعید عدالت نژاد | اسکات براون / مهدی امی��ان   |  ناجیة الو��می بوعجیلة / نرگس بهشتی

سید حسن اسالمی اردکانی  |  ج��ا جهانبخش | وحید عیدگاه طرقبه ای  |  سعید مهدوی فر
  حمید عطائی نظری  |  طاها عبداللهی | ف��با شکوهی |  مصطفی احمدی

از مدینه فاضله اسالم تا تولید مرغ فلزی و شمندوفر | کتاب الّتاج تألیف ابونصر مهدی بن 
احمد بن مهدی  | ��اعیات کمال اسماعیل اصفهانی | نسخه شناسی مصاحف قرآنی (۱۲)

تفکیک �وایات «افتایی» و «تعلیمی»، قواعد و نمونه ها | نسخه خوانی (۲۳)
معناشناسی و فهم قرآن | راهنمای نگارش مقالٔه دانشگاهی | فهمی جدعان و منظومه فکری او

ضعف معنا در میان نام ها: م�ور انتقادی ترجمه «به سوی دانشگاه بافضیلت»
زارِِش َدْه چکامۀ آ��ْخته | چند نکتۀ اصالحی د��ارۀ بیت های ع��ی ��اض  الملوک

ُ
به ِاحِتراِم گ

نقد و ب�رسی کتاب شرح شادی  آبادی بر قصاید خاقانی  | ِاشارات و تن�ی�هات (۴) 
در گی�ودارِ دقت و ��بایی  | نگاهی به کتاب دولت و جامعه در دورۀ عثمانی 

«مفتاح الغ�ر فی شرح الباب الحادی عشر» خضر بن محمد حبل�ودی
 | نکته، حاشیه، یادداشت |



| آینۀ پژوهش  186
 |  سال سی ویکم، شمارۀ ششم،
|  بهمن واسفنــــد 1399

چکیده:  کتاب الّتاج، اثر ابونصر مهدی بن احمد بن مهدی، 
در  که  است  هجری  پنجم  قرن  از  فارسی  به  کرامی  متن 
معارف و مسائل دینی، مشتمل بر 23 باب، به رشتۀ تألیف 
نحلۀ  بزرگان  از  کتاب،  ف 

ّ
مؤل راویان  زنجیرة  است.  درآمده 

کالمی کرامیه، همچون عبد الّسالم بن محمد بن هیصم 
ف، احمد بن مهدی )از اصحاب 

ّ
)درگذشتة 442ق(، پدر مول

ف خراسانی بوده و 
ّ
محمد بن هیصم(و... است. ظاهرًا مؤل

در نیشابور می زیسته است. کتاب التاج، اّطالعاتی دربارۀ 
گیهای  برخی از رجال کرامی در اختیار می گذارد و از نظر ویژ
گان و ترکیبات  زبانی و دستوری نیز قابل توّجه است و واژ

کهن پارسی نیز در آن به کار رفته.

کلید واژه: کتاب التاج، ابونصر مهدی بن احمد بن مهدی، 
متون کرامی، کرامیه.

| بهروز ایمانی

)متن کرامی به فارسی از سدۀ پنجم هجری(

39-60

 کتاب الّتاج 
 تألیف ابونصر 

مهدی بن احمد بن مهدی 



Kitāb al-Tāj
Compiled by Abū Naṣr Mahdi bin Ahmad bin 
Mahdi
(Karāmi text in Persian from the fifth century 
AH)
Behrooz Imani

Abstract: Kitāb al-Tāj by Abū Naṣr Al-Mahdi 
Ibn Ahmad Ibn Al-Mahdi, is a Karāmi text in 
Persian from the fifth century AH, which has 
been written in the field of religious knowl-
edge and issues, consisting of 23 chapters. The 
chain of narrators mentioned by the author of 
the book, are all among the great scholars of 
Karāmiyyah sect, one of the great theological 
traditions, such as Abd al-Salām ibn Muham-
mad ibn Hayṣam (died 442 AH), the author’s 
father, Ahmad ibn Mahdi (one of the com-
panions of Muhammad ibn Hayṣam) and ... 
Apparently the author was from Khurasān and 
lived in Neishabur. Kitāb al-Tāj
provides information about some of the Karāmi 
narrators and is also remarkable in terms of lin-
guistic and grammatical features, and also uses 
ancient Persian words and expressions.
Keywords: al-Tāj Book, Abu Nasr Mahdi Ibn 
Ahmad Ibn Mahdi, Karāmi Texts, Karāmiyyah

كتاب التاج / تأليف أبو نصر مهدي بن أمحد بن مهدي
ن اخلامس اهلجري( كرامّي باللغة الفارسّية من القر )نّص 

هبروز إمياين

اخلالصية: كتـاب التـاج مـن تأليـف أبـو نصـر مهـدي بـن أمحـد بـن 
يعود  مهدي هو أحد النصوص الكرامّية املكتوبة باللغة الفارسّية، و
فه للمعارف 

ّ
زمـن تأليفـه إىل القـرن اخلامـس اهلجـري، وخّصصـه مؤل

.
ً
واملسائل الدينّية اليت وّزعها عىل 23 بابا

كابـر حنلة الكرامّية الكالمّية،  ـف الكتـاب هم من أ
ّ
وسلسـلة رواة مؤل

كعبد السالم بن حمّمد بن هيصم )م 442 هـ  (، وأمحد بن مهدي أبو 
ف وأحد أصحاب حمّمد بن هيصم، وغيرمها.

ّ
املؤل

 ومن سكنة نيشابور.
ً
ف كان خراسانّيا

ّ
والظاهر أّن املؤل

الفرقـة  رجـال  بعـض  عـن  معلومـات  فيتضّمـن  التـاج  كتـاب  أّمـا 
 بأمّهّيتـه مـن جهـة مـا ميتـاز بـه مـن الناحيـة 

ً
ميتـاز أيضـا الكرامّيـة، و

كيب  ف فيه مفـردات وترا
ّ
ّيـة والقواعدّيـة، حيـث اسـتخدم املؤل اللغو

فارسّية قدمية.
بـن  بـن أمحـد  أبـو نصـر مهـدي  التـاج،  كتـاب  املفيردات األساسيّية: 

مهدي، النصوص الكرامّية، الكرامّية.
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مقــــــــــــــــــاله
اج  تنلیی ابونصر  مهدی بن احمد بن مهدی  کتاب الت  41

مقّدمه
کالمـی و ابعـاد  کّرامیـه شـناخته می شـود، اّطالعـات مـا را دربـارۀ ایـن نحلـۀ  هـر اثـر نویافته ایکـه از میـراث 
کنـون از علمـای کرامـی، شـناخته شـده و یـا کتابهایی که  کـه تا اعتقـادی کرامیـان بیشـتر می کنـد. آثـاری 
کرامیه یافت، بیشـتر به عربی رقم خورده و نوشـته های فارسـی،  می توان در آنها اّطالعات بیشـتری دربارۀ 
کمتر شناخته شده است. از جملۀ این فارسّیات، تفسیر التفاسیرسورآبادی )درگذشتۀ 494ق(است که 
کّرامیه، بویژه محّمد  کّرامی است وروایات و  اخباری از رجال  گزارندۀ آن )ابوبکر عتیق نیشابوری( مفّسر 
کرده1.دیگـری، متـن فارسـِیرونق المجالس تألیـف ابوحفـص عمـر بـن حسـن نیشـابوری  بـن هیصـم نقـل 
گزارش عربی آن با عنوان رونق القلوب  کنون دستنوشته ای از آن در دست نیست و  که ا سمرقندی بوده 
گزیده ای فارسی از رونق المجالس توّسط  به قلم عیسی بن ابوسعید بن امیر نیشابوری در دست است2. 
کـه بـا عنـوان منتخـب رونـق المجالـس بـه اهتمـام  عثمـان بـن یحیـی بـن عبدالوهـاب میـری فرآهـم آمـده 
کتابهای فارسی نیز اخبار  مرحوم احمد علی رجایی در سال 1354 به چاپ رسیده است3. در برخی از 
ـف ایـن کتابهـا کرامی اسـت و او در پی 

ّ
کـه مول و روایاتـی از بـزرگان کرامیـه نقـل شـده، اّمـا نمی تـوان گفـت 

کریـن ابوبکر مرندی )زنـده در 542ق(4 که  تبییـن عقایـد و اندیشـه های کرامیـه اسـت، همچـون نجاة الذا
کرده است.5 دعواتی از ابوعبداهّلل بن هیصم نقل 

کرامیـه اسـت، اثـری  یـان او نیـز از بـزرگان  کرامـی و زنجیـرۀ راو ـف آن 
ّ
کـه مؤل یکـی از آثـار ناشـناختۀ فارسـی 

اسـت بـا عنـوان کتـاب التـاج کـه بـا توّجـه بـه دالیـل و قرایـن موجـود، احتمـااًل در نیمـۀ نخسـت سـدۀ 5ق 
کرامی است. ی اّطالعاتی ارزشمنددربارۀ چند شخّصیت  کتاب، حاو تألیف شده. این 

کتاب عنوان 
کتاب در دیباچه، متن و انجامۀ آن، با عنوان »تاج« و »کتاب التاج« ذکر شده است:  نام 

کرد...)1پ(. کتاب را تاج نام  ... و این 
تّم الّنصف االّول من کتاب التاج بحمد اهّلل و توفیقه«.)127پ(.

تم کتاب التاج بعونه و مّنه و توفیقه...)201ر(. 

کتابـی بـا عنـوان تـاج یـا کتـاب التـاجاز ابونصـر مهـدی بـن احمـد، معّرفـی نشـده  کتابشـناختی،  در منابـع 
است. 

1. تفسیر سورآبادی، ج1، صص 574، 598، ج 2، صص 1027، 1226، 1258 و .... ..
2. در این باره، ر.ک: پژوهشهای عرفانی، صص 228- 256 ..

کهن فارسی در تصوف، منتخب رونق المجالس، مقدمۀ مرحوم احمدعلی رجایی.. 3. ر.ک: دو رسالۀ 
ز ایمانی، متون ایرانـی، دفتر 5،  4. دربـارۀ ایـن اثـر و مؤلـف آن، ر.ک: »فضـل الفقـراء علـی االغنیـاء«: تألیـف ابوبکـر مرنـدی، تحقیـق بهـرو

صص . 137- 153..
کرین، برگ 9 پ .. 5. نجاة الذا



آینۀ پژوهش  186
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
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کتاب ف 
ّ
مؤل

کتـاب، چنیـن معّرفـی شـده  کتـاب، ابونصـر مهـدی بـن احمـد بـن مهـدی اسـت و در چنـد جـای  مؤلـف 
است:

کـرد الشـیخ االمـام الزاهـد ابونصـر المهـدی بـن احمد بـن المهدی- غفـر اهّلل له  ... ایـن کتـاب را تصنیـف 
ولوالدیه...)1پ(.

قال الشیخ االمام الّزاهد ، در این باب، اخبار و حکایات بسیار است....)83ر(.
قال الشیخ االمام الّزاهد: بیشتر از دعاهای قرآن در این باب بنوشتم.)100پ(.

کردیم. )127ر(.  قال الشیخ االمام الّزاهد المهدی بن احمد- رضی اهّلل عنه... بدین مقدار اقتصار 
قال الشیخ االمام الّزاهد ابونصر المهدی بن احمد- رضی اهّلل عنه...)138پ(.

قـال الشـیخ االمـام الّزاهـد المهـدی بـن احمد- رحمـه اهّلل- کرامات که ایزد عّز وجـّل  بزکوة و صدقه وعده 
کردست، بسیارست.)146پ (.

اخبرنا الشیخ االمام الّزاهد ابونصر المهدی بن احمد- رضی اهّلل عنهما...)191ر(.

کّرامیـان رایـج بـوده و بدیـن اعتبـار نیـز،  کـه در بیـن  عنوانهـای »الشـیخ االمـام« و »الّزاهـد« القابـی اسـت 
کتاب التاجعالمکّرامی است. ابونصر، مؤلف 

یسـته و درگذشـته اند،  که در نیمۀ نخسـت سـدۀ 5ق ز کرده  ابونصر، مسـتقیمًا، از دانشـورانی نقل روایت 
که در  ی  که در سـال 442ق فوت شـده و ابوعلی جهاندار هرو همچون عبدالّسـالم بن محّمد بن هیصم 
سـال 450ق درگذشـته و ابوعمـر عبد الواحـد بـن احمـد الملیحـی کـه در سـال 463ق مـرده اسـت. با این 
یسـته و شـاید سـالهایی از نیمـۀ دوم ایـن  کـه او در نیمـۀ اّول همیـن سـدۀ 5ق مـی ز قرایـن، می تـوان گفـت 

کرده است. سده را هم درک 

 یکـی از فرایندهـای واجـی در تمامـت متـن کتـاب التـاج، ابـدال صامـت »ب« بـه »و« اسـت، فرآینـدی که 
بیشـتر در متـون فارسـی پدیدآمـده در جغرافیـای خراسـان) بویـژه حـوزۀ نیشـابور( همچـون تفسـیر التفاسـیر 
که ابونصر، خراسـانی بوده و در  سـورآبادی دیده می شـود، با توّجه به این نکتۀ گویشـی، شـاید بتوان گفت 

یسته است. نشابور می ز

کتاب التاج دربارۀ 
ابونصر، کتاب التاج را در معارف و مسائل دینی، به نام »امیر جلیل سّید امیر امیران فرزند خواجۀ جلیل 

کرده است: سّید ابوالفتح عبدالّرزاق منصور بن محمد بن حفص«تألیف  

کـرد الشـیخ الالمـام الّزاهـد ابونصـر المهـدی بن احمد بن المهـدی- غفر اهّلل له  ... ایـن کتـاب را تصنیـف 
و لوالدیـه- بـه نـام امیـر جلیـل سـّید امیـر امیـران فرزنـد خواجـۀ جلیل سـّید ابوالفتـح عبدالـّرزاق منصور بن 
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کرد.)1پ(. کتاب را تاج نام  محّمد بن حفص- ادام اهّلل تمکینه- و این 

هوّیـت امیـر جلیـل سـّید امیـر امیـران، پـدرش )خواجـۀ جلیـل سـّید ابوالفتـح عبدالـّرزاق منصـور( و جـّد او 
)محمد بن حفص( را در مجالی که جست وجو کردم، نیافتم. ابونصر با این خاندان مرتبط بوده و اشاره 

کتاب، حقوق بسیار بود«.)1پ-2ر(. ی را بر مصّنف این  ی را و جّد و که»... پدر و کرده است 

که او را ندیده بودند،  چون امیر جلیل سّید امیر امیران، از شهر به خانۀ پدر خود آمدند، برخی از دوستان 
کـه آن از همـه مـال و  ی، هدیـه ای سـازد  ی، هدیـه ای می آوردنـد، ابونصـر نیـز »خواسـت تـا بـه نـام و بـه نـام و
ی را از این  کـرد تا و ی تصنیف  ینـت دنیـا، نفیس تـر باشـد و بـا منفعت تـر، ایـن کتاب را به نام و نعمـت و ز

مصّنف یادگاری باشد«: 

سبب فرآهم آوردن این کتاب، آن بود که چون امیر جلیل سید امیر امیران...از شهر به خانۀ خواجه رئیس 
ی،  ی را ندیـده بودنـد، بـه نـام و کـه و جلیـل پدر...آوردنـد –ادام اهّلل اّیامـه- بعضـی از دوسـتان آن خانـدان 
ی،  هدیـه ای می آوردنـد، چنان کـه مرسـوم اسـت میـان مردمـان. مصّنـف ایـن کتـاب، خواسـت تـا به نـام و
کتاب را به نام  ینت دنیا، نفیس تر باشد و با منفعت تر، این  که آن از همه مال و نعمت و ز هدیه ای سازد 
ی را و  ی را از ایـن مصّنـف یـادگاری باشـد و نیـز که خواجه رئیس جلیل سـّید پـدر و کـرد تـا و ی تصنیـف  و
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ی را بـر مصّنـف ایـن کتاب، حقوق بسـیار بود، خواسـت تا در آن  امیـر جلیـل سـید – ادام اهّلل علـّوه- جـّد و
که فواید و منافع آن تا ابد بر جای باشد و خداوند – عّز و جل- بر نّیت این مصنف،  خاندان، اثری نماید 
کس چنین تصنیف نکرده اسـت در آن  که هیچ امیری و هیچ مهتری را  کتاب نوشـته آید  کناد تا  برکت 

کتاب است، شایسته هم خاص را و هم عام را و هم دانا را و هم نادان را. )1پ-2ر(. که این  نوع 

باشـد.  آن عام تـر  نفـع  و  آسـان تر  بـرای عـوام  آن  فهـم  تـا  نوشـته اسـت  پارسـی  بـه  را  کتـاب خـود  ابونصـر، 
کید  کرامی در تبیین معارف بدان  تأ که ائّمۀ  پارسی نویسـِی آثار و توّجه به فهم عمومی، مسـئله ای اسـت 

که سور آبادی در سبب تألیف تفسیر خود به پارسی، نوشته است: داشتند، چنان 

که از ما چنین درخواستند تا نفع آن عام تر  کردیم  که ما این تفسیر را از بهر آن به پارسی  بدانید عزیزان من 
گـر بـه تـازی کردیمـی، آن را  کـرد قـرآن را بـه عبـارت فارسـی، چـه ا بـود و نیـز تـا خوانـدگان ایـن ترجمـه تواننـد 

می دیگر بایستی تا ترجمه مطابق و موافق بودی.6
ّ
معل

ابونصـر نیـز بـا توّجـه بـه ایـن دغدغـه، کتـاب التـاج را بـه پارسـی نوشـته و مالحظاتـی را در سـاختار آن در 
نظرگرفته است:

6. تفسیر سور آبادی، ج1، ص 7..
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- »بعضـی از اخبـار... بـه پارسـی نبشـت، و آن را بـه تـازی، چنانکه روایت کرده اند، نبشـت برای اختصار 
د برکشیدی..«)2پ(

ّ
کتاب به ده دوازده مجل گر نبشته آمدی، این  که ا را، 

کتاب دراز نشود«.)2پ( - اسناد هر چیزی بنه نبشت تا 
کـه در  ب و روشـن و هـر خبـری را پارسـی هـم چنـان نبشـته مبّیـن، چنـان 

ّ
-»هـر آیتـی را تفسـیر نبشـته مهـذ

دانستن آن، هیچ اشکال و رنج نیوفتد«.)2ر(
که نیکوتر یافته و به فهم عام نزدیکتر، آن نبشت«.)2پ( -»هر چیزی 

کتاب را روشـن و هویدا نوشـته تا هرکس به فراخور تازی و پارسـی دانی خود، مفهوم را  - الفاظ و عبارات 
یابد: در

کتاب نبشته است از تازی  که از تازی، قّوت دارد، هرچه در این  نیز الفاظ روشن است و هویدا، هر کس 
کـه تـازی قـّوت ندارد و پارسـی تواند خواند، پارسـی این کتـاب، همه بداند و آن  و پارسـی بدانـد و آن کـس 

ی می خوانند، هم بداند.)2ر-2پ(. کتاب، پیش و که نه تازی خواند و نه پارسی، چون پارسی این 

یادت خواست کرد و لکن نکرد  مصّنف، کتاب را »بیست و سه باب کرده است« و »باب چند در این، ز
کتاب بنتوان نوشت«.)3ر-3پ(. کتاب می دراز شد و همۀ علم در یک  که 

باب نخستین: در فضل ذکر خدای عّزوجل.
باب دوم: در فضل بسمله الرحمن الرحیم.

باب سیم: در فضل قرآن و خواندن آن.
باب چهارم: در فضل قوارع قرآن.

باب پنجم: خاص در فضل قل هو اهّلل احد.
گفتن. اهّلل 

ّ
باب ششم: در فضل ال اله اال

گفتن بر رسول ـ علیه الّسالم. باب هفتم: در فضل صلوات 
 باهّلل العلی العظیم.

ّ
باب هشتم: در فضل تسبیح و تحمید و تکبیر و الحول و القّوة اال

کرده اند و از علمای اّمت و از قرآن و اخبار. که از رسول روایت  باب نهم: در ذکر دعوات 
ی را از بالها  باب دهم: در حرزهایی که روایت کرده اند دراخبار، چون کسی آن را بخواند، ایزدـ عزوجّلـ  و

ی بگرداناد. نگاه دارد و مکروهها از تن و
کردن. باب یازدهم: در فضل نماز 

باب دوازدهم: در فضل نماز به جماعت.
باب سیزدهم: در ذکر عقوبت بی نمازان. 

کرده اند قضای حاجت را. که روایت  باب چهاردهم: در ذکر نمازهایی 
کـه روزه  کـه خبـر آمدسـت  کـه آن را فضـل اسـت از اّیامـی  بـاب پانزدهـم: در فضـل روزه داشـتن در اّیامـی 
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داشتن را فضل است.
یشان و مستحّقان. کردن به جای درو باب شانزدهم: در زکوة و صدقه دادن و احسان 

کردن حاجت های مسلمانان. باب هفدهم: در فضل روا 
باب هژدهم: در فضل علم و علما.

باب نوزدهم: در فضل توبه و فضل تایبان. 
کردن پادشاهان و مهتران. باب بیستم: در فضل عدل 

باب بیست و یکم: در حرامی خمر و عقوبت می خوارگان.
باب بیست و دوم: در ترسیدن از خدای تعالی.

باب بیست و سیم: در امید داشتن به رحمت خدای عّزوجّل

منابع مؤلف
کـرده، آن را »از اخبـار بسـیار بگزیده اسـت و چیـزی که نیکوتر  چنان کـه ابونصـر در دیباچـه کتـاب، اشـاره 
یافتـه و بـه فهـم عـام نزدیکتـر« آن را نبشـته اسـت. او اسـناد هـر چیزی را هم ننبشـته »تا کتاب دراز نشـود«. 
اخبـار و روایـات را هـم از طریـق منابـع روایـی و حدیثـی آورده و هم از زبان و بیان اسـتادان و ائمۀ روایات و 

کرده، چنانکه مرسوم و مقّرر بوده است. اخبار نقل 

احادیث حمید زنجویه: بیشترین استناد او در نقل اخبار و روایات، به اخبار و روایات حمید بن زنجویه 
د ازدی، مکّنی به ابن زنجویه و معروف به حمید زنجویه: 180-250ق( است:

ّ
)ابواحمد بن مخل

 ... وبهذا االسناد عن حمید بن زنجویة...)30پ. 34رو. 35رو(.
ی اهّلل علیه...)30پ(.

ّ
کند به اسناد درست از رسول- صل حمید زنجویه روایت 

ی حمید بن زنجویة...عن عیسی بن عبداهّلل الحّرانی...)38رو(. رو
حمید بن زنجویه در اخبار خویش آورده است...)64ر(.

کرده است خبری به اسناد درست از عبداهّلل بن عباس...)111پ(. حمید زنجویه روایت 

کتاب خود  کتا ب صحیح بخاری اسـت و در  صحیح بخاری: ابونصر، بسـیار معتقد به صّحت روایت 
بارها به اخبار و روایات آن استناد جسته: 

ذکـر خـدای بدانسـتن: از طریـق اخبـار، محّمـد بن اسـمعیل البخـاری در کتاب صحیح کـه همۀ علمای 
جهان، آن را ُدرست دارند...)6پ(.

ابوموسـی  از  خویـش  رجـال  از  اسـت  کـرده  روایـت  صحیـح  کتـاب  در  البخـاری  اسـمعیل  بـن  محمـد 
االشعری...)10پ(.

که همة علمای اّمت، اخبار آن را درست دارند... )87ر(. کتاب صحیح، آن  در 
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کرده است به اسناد درست از ابوهریره...)121ر(. کتاب صحیح روایت  محمد بن اسمعل البخاری در 

کّرامی. دستنوشـته ای از این اثر در دسـت نیسـت. سـورآبادی در تفسـیر  کتاب فنون: از محّمد بن هیصم 
کرده است.7 کتاب، اخباری نقل  خود، از این 

کتاب  کرده اسـت در  دانشـمند امام، محّمد بن هیصم – رحمه اهّلل – به اسـناد درسـت از رسـول روایت 
فنون... )103پ(.

کتاب را ذکر نکرده است: فضل اعمال: ابونصر، نام مؤلف این 
که یک بار بگویذ سبحان اهّلل... )90ر(. کسی  که هر  کرده اند در فضل اعمال  که تصنیف  کتابی دیدم 

یس بن علی البغدادی استفاده کرده است:   اخبار ادریس بن علی بغدادی: ابونصر در جایی، از اخبار ادر
کرده است از وهب بن منبة...)78ر(. یس بن علی البغدادی در اخبار خویش، خبری روایت  ادر

کتاب، دستنوشته  غریب الحدیث: تألیف ابوعبیده معّمر بن مثّنی بغدادی)114-210تا 213ق(. از این 
کتابها نقل شده است. ای در دست نیست و اخباری از آن در 

کرده است به اسناد خویش از رسول... )141ر(. کتاب غریب الحدیث روایت  ابوعبیدة بغدادی در 

نخسـتین  شـمار  در  کتـاب،  ایـن  )234-176ق(8.  نیشـابوری  حـرب  بـن  احمـد  از  اربعیلن:  کتلاب 
که در موضوع چهل حدیث تألیف شده و دستنوشته ای از آن در دست نیست و  مجموعه هایی است 

کتابهای دیگر، به روایات آن، استناد شده است. در 

کـرده اسـت از رسـول-صلی اهّلل علیـه... کتـاب اربعیـن بـه اسـناد درسـت روایـت  احمـد بـن حـرب در 
)131پ(.

کتاب اربعین بیاورده است به اسناد خویش.)20ر(. احمد بن حرب - رحمه اهّلل- این نماز را در 

کرده است... )39پ(. کتاب اربعین روایت  احمد بن حرب- رحمه اهّلل- به اسناد درست در 

کتلاب فضایلل وظایلف: از بوعصمـة سـجزی. ابونصـر در جایی،بـه کتاب فضایل وظایف اسـتناد جسـته 
است:

کتاب فضایل وظایف بیاورده است به اسناد خویش. )124پ(. بوعصمة الّسجزی، این نماز را در 

7. تفسیر سورآبادی، ج 3، ص 1852، ج4، ص ص 2456..
8. دربارۀ او، ر.ک: »احمد بن حرب اصفهانی نیشابوری«: سعید شفیعیون، مطالعات عرفانی، شمارۀ 10، سال 1388، صص 225-

..258
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آثار ابومطیع مکحول بن فضل نسلفی )درگذشـتۀ 319ق(: نسـفی از مشـاهیر فقها و محّدثان حنفی نیمۀ 
لؤلؤیـات، 

ّ
کتابهـای الـّرّد علـی اهـل البـدع و االهـواء، ال دوم سـدۀ 3 و نیمـۀ نخسـت سـدۀ 4ق و مؤلـف 

کرام)درگذشـتۀ 255ق(  الّشـعاع و... اسـت. مکحـول در آثـار خـود، بویـژه اللؤلؤیـات، بارهـا از محّمـد بـن 
کرامیان سده های بعد نیز به روایات او استناد جسته اند. کرده و  نقل روایت 

کرده است: ابونصر درجایی، خبری به اسناد مکحول نسفی نقل 

و بهـذ االسـناد عـن ابـی مطیـع مکحـول بـن الفضـل النسـفی، قـال: اخبرنـا احمـد بـن محمـد بـن عاصـم 
الّرازی...)200پ(.

 زنجیرۀ راویان ابونصر مهدی
1.ابومحّمد عبدالّسام بن محّمد بن الهیصم )374-442ق(: فرزند ابوعبداهّلل محّمد بن هیصم)درگذشتۀ 
گرفـت و در فنـون  409ق( و در شـمار پیشـوایان بـزرگ کرامیـه بـوده اسـت. تحصیـل علـوم را از پـدر خـود فرا
یـس و تصنیـف پرداخـت  گرفـت. پـس از درگذشـت پـدر، بـه تدر دانـش تبّحـر یافـت و از او اجـازۀ روایـت 
کـرم را  کرامیـه را بـر عهـده گرفـت. بـه عـراق و حجـاز رفـت و مشـاهد امامـان)ع( و پیامبـر ا و پیشـوایی فرقـۀ 
یافـت و از آنهـا اجازۀ نقـل حدیث گرفت. در  کـرد. او در سـفرهای خـود، ائّمـۀ علـوم و مشـایخ را  در یـارت  ز
سـال 395ق. همـراه بـا علمـا و فضـال بـه حضور القادر بـاهّلل)336-422ق( راه یافت و بـه ایراد خطابه ای 
کـرام بـه خراسـان بازگردانـد. چـون بـه  پرداخـت. القـادر بـاهّلل از خطابـۀ او اظهـار خشـنودی نمـود و او را بـا ا
کرامیـه در  کردنـد و علمـا و ائمـۀ  گرامـی داشـتند و مجلـس تذکیـر بـرای او بـر پـا  نیشـابور رسـید، وجـود او را 
کرد و در اوآخر عمر خود به  کردند. مّدتی از نیشابور غیبت  کالم او استفاده  مجلس او حضور یافتند و از 

این شهر بازگشت و در سال 442ق. درگذشت.9

ابونصر از او با عنوانهای »االستاد االمام« و» الشیخ االمام« یاد کرده و روایات و اخباری از او خبر نقل کرده 
اسـت. عبد الّسـالم از پدر خود، محّمد بن هیصم و شـیخ ابوحامد احمد بن خلیل سرخسـی، معروف به 

کرده است.)103پ. 114پ. 200ر(. نعیمی، نقل خبر 

اخبرنـا االسـتاذ االمـام ابومحّمـد عبدالّسـالم بـن محّمـد الهیصـم – رضـی اهّلل عنـه- قـال اخبرنـا الشـیخ 
ابوحامد احمد بن الخلیل السرخسی المعروف بالّنعیمی...)13ر(.

اسـتاذ امام ابومحّمد عبدالّسـالم بن محّمد بن الهیصم- قّدسـاهّلل روحهما- به اسـناد درسـت، ما را خبر 
کرد از عبداهّلل بن مسعود... )36ر(.

اخبرنا الشـیخ االمام ابومحّمد عبدالّسـالم بن محّمد بن الهیصم– رضی اهّلل عنهما- قال حّدثنا الشـیخ 

9. مجمل فصیحی، ج 2، ص 543.المنتخب، صص 573-575 . المختصر، صص 255- 257 . الیمینی، ص 480..
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االمام ابوعبداهّلل محّمد بن الهیصم، قال اخبرنا ابومحّمد عبدالّرحمن بن محّمد بن محّمد بن محبور...
)105ر(.

اخبرنا الشـیخ االمام ابومحّمد عبدالّسـالم بن محّمد بن الهیصم عن شـیخه االمام – رضی اهّلل عنهما- 
ی بساوة...)109پ(. قال حّدثنا ابوبکر محمد بن علی الّساو

اخبرنا االستاذ االمام ابومحّمد عبدالّسالم بن محّمد بن الهیصمی، رضی اهّلل عنهما ...)200پ(.

لف(: ابونصر از پدر خود با عنوانهای »الشـیخ االمام الجلیـل الّزاهد والدی«، 
ّ
2.احملد بلن مهلدی )پلدر مؤل

کرده و از او اخباری نقل نموده است. پدر  »شیخ العالم الجلیل الّزاهد الوالد« »شیخ عالم، پدر من« یاد 
کـه از عبـارات فرزنـدش بـر می آیـد، از علمـای کرامـی و از اصحاب محمد بـن هیصم بوده  ابونصـر، چنـان 

کرده است.)168ر. 168پ. 169پ. 169ر. 174پ. 176پ(. و بیشتر از  همین ابن هیصم، نقل خبر 

حّدثنـا الشـیخ االمـام الجلیـل الّزاهـد والـدی- رحمـه اهّلل- عـن الشـیخ االمـام ابـی عبـداهّلل محّمـد بـن 
الهیصم-رضی اهّلل عنه- عن رجاله عن رسول- صلی اهّلل علیه... )13ر(.

اخبرنـا الشـیخ االمـام/ العالـم الجلیـل الّزاهـد والـدی- رحمـه اهّلل- بـه اسـناده عـن رجالـه... )155پ. 
161پ. 167ر (.

کرد از رسول... )102ر(. دانشمند جلیل، سّید زاهد، پدر من – رحمه اهّلل- به اسناد درست، مرا روایت 

ـی اهّلل علیـه...) 
ّ
کـرد بـه اسـناد صحیـح از رسـول- صل شـیخ عالـم، پـدر مـن – رحمـه اهّلل- نیـز مـرا حدیـث 

167پ(.

اما فضل علم بدانستن از طریق اخبار، قال الشیخ الجلیل والدی- رحمه اهّلل- قال: حّدثنا  الشیخ االمام 
ابوعبداهّلل محمد بن الهیصم، قال: حّدثنا الشیخ ابومطیع مکحول بن الفضل النسفی...) 166پ(.

اخبرنا الشیخ العالم الجلیل الّزاهد الوالد، قال: حّدثنا  الشیخ االمام ابوعبداهّلل محمد بن الهیصم، قال: 
حّدثنا ابوالحسین احمد بن صاحب، قال اخبرنا ا ابومطیع مکحول بن الفضل الّنسفی...) 173ر(.

کـه ابونصـر از او روایـات و اخبـار نقـل  3.ابوالقاسلم عبدالوّهلاب بلن محّملد الخّطابلی: بیشـترین دانشـوری 
کثرًا از ابومحّمد عبدالّرحمان بن ابی شریح روایت نموده است: کرده، همین خطابی است، و خطابی، ا

ابومحّمـد  اخبرنا/حدثنـا  قـال:  الخّطابـی،  محّمـد  بـن  عبدالوّهـاب  ابوالقسـم  العالـم  الشـیخ  اخبرنـا 
عبدالّرحمن بن ابی شریح...)11ر. 112پ. 34ر. 34پ. 37پ. 58ر.79پ. 84ر. 121ر. 149ر.160پ. 

189ر(.
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اخبرنـا الشـیخ االدیـب العالـم الثقـة ابوالقسـم عبدالوّهـاب بـن محمـد الخّطابـی، قـال: اخبرنـا ابومحّمـد 
عبدالّرحمن بن ابی شریح...)22پ. 129ر(.

اخبرنا الشیخ العالم ابوالقسم عبدالوّهاب بن محّمد الخّطابی عن رجاله...)155ر. 176ر(.

کّرامی)ابومحمد  4.ابومحمد حامد بن احمد بن جعفر الطحیری )زنده در سـال 429ق(: همان ابومحّمد 
کـه از اصحـاب محمد بن هیصـم، همصحبت  حامـد بـن احمـد بـن جعفـر بن بسـطام الطحیری( اسـت 

یافته و به زهد و ورع، شهرت داشته است.10 یافت روایت از او در مهدی بن محّمد بوده و اجازۀ در

که: کرده ودربارۀ او نوشته است  ابونصر، طحیری را درک 

کـه: روایتهـا در ایـن حـرز  گفـت  کـه از ائمـۀ نیشـابور بـوذی،  »اسـتاد امـام زاهـد ابوحامـد- رضـی اهّلل عنـه- 
در  افزونیهـا  آن همـه  ی  نیسـت. و دیگـر  در  کـه  َدَرسـت  افزونیهـا  روایتهـا  از  بعضـی  در  اسـت.  مختلـف 
گـردد، آن را بننویسـم در ایـن بـاب«. )بـاب  یـک جـای آورده بـوذ، مـن آن را نوشـته دارم و نوشـتن آن دراز 

دهم،116ر-116پ(.

ابونصر هم از طریق خود او و هم بواسطة کتابهایش روایاتی نقل نموده است...)116پ. 119پ. 139پ(.

کتابـه: قـال اخبرنـا  اخبرنـا االسـتاذ االمـام الّزاهـد، ابومحمـد حامـد بـن احمـد بـن جعفـر الطحیـری فـی 
ابوعبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن محبور...)20پ(..

کتابه: قال: فیما اجاز لنا  اخبرنا االستاذ االمام الزاهد، ابومحّمد حامد بن احمد بن جعفر الطحیری فی 
کم ابوعبداهّلل محمد بن عبداهّلل الحافظ...)116پ(. الحا

اخبرنا االستاذ االمام الزاهد، ابومحّمد حامد بن احمد، قال اخبرنا ابوعمرو بن یحیی... )22ر. 117ر(.

اخبرنـا االسـتاذ االمـام الزاهـد، ابومحّمـد حامـد بـن احمـد بـن جعفـر الطحیـری، قـال: حدثنـا ابوعمـرو بـن 
یحیی...)22ر(.

ی اهّلل علیه...)24ر(.
ّ
استاذ زاهد، حامد – رحمه اهّلل- به اسناد درست، روایت کرده است از رسول- صل

ی اهّلل علیه...)24ر(.
ّ
کرد به اسناد درست از رسول- صل استاذ حامد بن محمد، مرا خبر 

اخبرنـا االسـتاذ حامـد- رضـی اهّلل عنـه- قـال: حّدثنـا الشـیخ االمـام ابوعبـداهّلل محّمـد بـن الهیصـم- قال: 
ابوعلی احمد بن محّمد بن یحیی السجستانی...)118ر(.

یـن الفتـی«: محمـد کاظم رحمتی،آینۀ پژوهش، شـمارۀ 88، صص 37- 52.المنتخب، صص  ـف ز
ّ
10. دربـارۀ طحیـری، ر.ک: » مؤل

 ..298-297
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ابرهیـم  بـن  عبـداهّلل  اخبرنـا  قـال:  عنـه-  اهّلل  احمد-رضـی  بـن  حامـد  ابومحّمـد  االمـام،  االسـتاذ  اخبرنـا 
النیسابوری...)119پ(.

5. ابوحاتلم محملد بلن حاملد بلن احملد بلن جعفلر: فرزنـد ابومحّمـد حامـد بـن احمـد بـن جعفـر الطحیـری 
کرده است: است.ابونصر، در جایی، خبری از او نقل 

اخبرنـا االسـتاذ االمـام الّزاهـد، ابوحاتـم محّمـد بـن حامـد بـن احمـد بـن جعفـر، قـال: اخبرنـا ابوعمـرو بـن 
یحیی...)23پ(.

6. ابومنصلور حسلن بلن عللی بلن ابلی طاللب الکرابیسلی: ابونصـر، بارهـا از زبـان و بیـان کرابیسـی، روایات و 
کرده است:  اخباری نقل 

اخبرنـا الشـیخ العالـم ابومنصـور الحسـن بـن علـی بـن ابی طالـب- رحمه اهّلل- قـال: اخبرنا الشـیخ الفقیه 
ابوعلی زاهر بن احمد السرخسی بسرخس...)10ر(.

بـن  بـن علـی  الحسـن  ابومنصـور  الشـیخ  و  الخّطابـی  بـن محّمـد  ابوالقسـم عبدالوّهـاب  الشـیخ  اخبرنـا 
ابی طالب الکرابیسی، قال: اخبرنا ابومحمد عبدالرحمن بن ابی شریح...)29پ. 112پ. 160پ(.

اخبرنا الشـیخ العالم ابومنصور الحسـن بن علی بن ابی طالب الکرابیسـی، قال: اخبرنا ابرهیم بن محّمد 
بن علی بن الّشاه الّتمیمی...)45پ(.

اخبرنا الشـیخ ابوالقسـم عبدالوّهاب بن محّمد الخّطابی والشـیخ ابومنصور الحسـن بن علی – رحمهما 
یانی...)112پ(. اهّلل- قال اخبرنا ابن ابی الشریح عن الّر

6.ابوعمر عبدالواحد بن احمد الملیحی: عبدالواحد بن احمد بن ابی القاسم بن محّمد ابوعمر الملیحی 
ی، از جال حدیث و ادب در سدۀ 5ق.)درگذشتۀ 463ق(11.  هرو

اخبرنـا الشـیخ ابوالقسـم عبدالوّهـاب بـن محّمـد والشـیخ ابوعمـر عبدالواحد بن احمد والشـیخ ابومنصور 
الحسن بن علی بن ابی طالب، قال: اخبرنا ابومحمد عبدالرحمن بن ابی شریح... )56ر. 61ر(.

خبرنـا الشـیخ العالـم ابوعمـر عبدالواحـد بن احمـد الملیحی، قال: اخبرنا ابوالحسـین محّمـد بن عمر بن 
حفصویهالّتاجر...)192پ(.

7. ابوعلی محمد بن الفضل الحافظ)درگذشتۀ 450ق(: محّمد بن فضل بن محّمد بن محّمد بن حسن 
ی، معروف به ابی علی جهان دار، فاضـل و حافظ قرآن بوده و بارها به  ابوعلـی بـن ابی العبـاس حافـظ هـرو
کرده اند. به سـال 450ق.  نیشـابور رفته بوده اسـت. شـماری از علمای حدیث، روایات و اخبار از او نقل 

11ر.ک:  الوافی بالوفیات، ج19، ص 166. سیر اعالم النبالء، ج 18، ص 255. .
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در هرات درگذشت.12

کرده است: که در نیشابور بوده، ابونصر، او را دیده و روایتی را از او نقل  ظاهرًا در زمانی 

اخبرنـا الشـیخ ابوعلـی محّمـد بـن الفضل الحافظ- رحمه اهّلل- قال اخبرنا الشـیخ ابوالحسـین محّمد بن 
محّمد المزنی...)181پ(.

ابونصـر، روایاتـی را نیـز از امامـان شـیعه: امـام علـی»ع«، امـام حسـن»ع« )120پ( و امـام جعفـر صـادق»ع« 
کرده است.  )141پ( نقل 

کتاب التاج: کرامی در  یادکرد علمای 
کرامیـان در سـدۀ چهـارم هجـری و اوایـل سـده  ابوعبلداهلل محّملد بلن هیصم)درگذشـتۀ 409ق(: پیشـوای 
پنجـم هجـری اسـت. ابونصـر بواسـطۀ پـدرش و پسـر خـود محمـد بـن هیصـم، یعنـی عبدالسـالم، اخباری 
کـرده اند و از  کـه از رسـول روایت  کـرده اسـت. ابونصـر در بـاب نهـم)در ذکـر دعـوات کـه  از ابـن هیصـم نقـل 
کـرده و روایاتـی را از او  علمـای امـت و از قـرآن و اخبـار(از محمـد بـن هیصـم بـا عنـوان »دانشـمند امـام« یاد 

نقل نموده است:

کتـاب  کـرده اسـت در  دانشـمند امـام، محّمـد هیصـم – رحمـه اهّلل – بـه اسناددرسـت، از رسـول روایـت 
فنون... )103پ(.

کرده است به اسناد  ی اله علیه – روایت 
ّ
دانشمند امام، محّمد بن هیصم – رحمه اهّلل – از رسول – صل

درست...) 104ر(.

کرده است از فاطمه دختر رسول...)104پ(. دانشمند امام – رحمه اهّلل –به اسناد صحیح، روایت 

کرده است...)105ر(. که دانشمند امام، محّمد بن هیصم – رحمه اهّلل – از رسول روایت  دعایی 

ویژگیهای زبانی 
کـه در  نمایانتریـن ویژگـی زبانـی کتـاب التـاج در فرآیندهـای واجـی، ابـدال صامـت »و« بـه »ب« اسـت 
ق به جغرافیای خراسان بویژه، نیشابورند13، 

ّ
که متعل تمامت متن دیده می شود. این دگرگونی، در متونی 

کـه ابونصر خراسـانی بوده و  همچـون تفسـیر سـورآبادی  نمـود بیشـتر دارد و ایـن احتمـال را تقویـت می کنـد 
یسته است. ظاهرًا در نیشابور می ز

12. المنتخب، صص 44-43، 187..
13. 1.در ایـن بـاره، ر.ک: » بحثـی در بـاب کتـاب پلـی میـان شـعر هجایـی و عروضـی فارسـی در دو قـرن اول هجـری«، دکتـر علـی اشـرف 
صادقـی، خـرد بـر سـر جـان، صـص 357-358.  در تفسـیر شنقشـی نیـز تبدیـل » و« بـه جـای »ب« قابـل توّجـه اسـت.)ر.ک: تفسـیر 

شنقشی، ص سی و شش(.
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وان: زبان.
یک ساعت، زوان ایشان از یاذکرد خدای خالی نباشد.)4ر(.

گرمابه کرماوه: 
کردم.)15پ(. کرماوه  کفت: خانۀ تو 

بتاود: بتابد.
برق از میغ بتاود.)31ر(.

وا: با.
یذ می نارذ.)برگ 51ر(. تا وا بهشتیان، جاو

وخشاینده: بخشاینده.
تو وخشاینده ترین وخشایندکانی.)95پ.98ر(.

شتاونده: شتابنده.
از بهر حاجتهای خویش را شتاونده تر بوذ.)162ر(.

ویزارنامه: بیزارنامه.
ی را بنویسند از آتش دوزخ. )132پ(. ویزارنامۀ و

کهن واژه های 
که در سدۀ 5ق. تألیف و تصنیف و یا ترجمه شده اند، برخی  کهن  در این متن نیز، همچون دیگر متون 
کـه در اینجا شـماری از  کار رفته اند  واژه هـای کهـن و سـرۀ پارسـی، بـا همـان سـاختهای دیرسـاِل زبانـی بـه 

آنها را ذکر می کنیم. 

کردن. افسوس داشتن: استهزا 
ی را بدهذ. )54پ(. که به رسول، افسوس داشته بوذ، ده نیکی و کس  خدای عّز و جّل، بعدد هر 

انبازان:زوجها. زنان. جفتان.
که چشمهای ما بدیذار ایشان خنک باشذ. )36پ(. ما را اندر این ماه، انبازان ده 

اوابان:؟
کویند. )22پ(. این را نماز اوابان 

گ(. ر.ک: تفسیر شنقشی، ص سی و یک. گرویدگان. )تبدیل ب به جای  برویذگان: 
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یذکان باشند از مردان و زنان. )6 رو (. که برو آن بندگانی 

کـه بازمانـده »منت« پارسـی  بزومندی:تـاوان. بزه منـدی.  پسـوند »اومنـد« در فارسـی میانـه بـه کار مـی رفتـه 
یخ زبان فارسی ، ج 3، صص 15- 16(. باستان است و در متون سده های 4- 5ق.دیده  می شود.)تار

که بوذ، مردان راست. )139 پ(. زنان را ... هیچ بزومندی نیست، بزومندی 

گره. بستگی: 
که هر بستکی را بگشایذ. )17پ(. سخنی است 

این بستکی از زبان من برگیر. )97 رو(.

به نیاز افتادن: محتاج و تهیدست شدن.
ی بنیاز افتد.)157(. آن مال از دست آن ربوا دهنده بشوذ تا و

کـه واژه بویـه از آن اسـت، بـه معنـی امیـد داشـتن. )ر. ک:  یشـه بـوی دانسـته انـد   بیوسلیدن/ پیوسلیدن: از ر
لغتنامه(. به صورتهای بدوسـیدن، بوسـیدن و پیوسـتن نیز آمده اسـت.)ذیل فرهنگهای فارسـی، صص 

.)103 ،71 ،50

مزد پیوسیذه باشد از خدای تعالی. )31پ(
از خداوند عًز وجّل، بدان، مزد پیوسذ. )35 رو(

مزد بیوسیذن از خدای عًز وجًل. )35پ(.
از خدای تعالی، بذان، مزد بیوسیذمی. )164رو(.

پژوهیدن: رشـک بردن. غبطه خوردن. ترکیبات پژوهان ُبردن و پژوهش ُبردن نیز از همین  مصدر اسـت. 
)ر.ک: ذیل فرهنگهای فارسی، ص 93(.

... یا گورستانیان ! فاحال کدام کروهتان می پژوهذ ؟مردگان آواز دهند که: فاحا الهل مسجدها. )9پ(.

پسینه:آخر.
که از لقمه نخستین. )37 رو(. ت یاوذ 

ّ
که از لقمۀ بسینه هم جندان لذ کاسۀ لونی بوذ از طعام  در هر 

ترسکاران:پرهیزکاران. پارسایان.
ی را از ترسکاران نویسند. )43پ(. و هرک هشتصذ آیت بخواند، و

که ترسکاران را بوذ. )50 رو(. او را هم جندان ثواب بوذ 

کردن آمده است.)لغتنامه(. گرفتن؟. تعود به معنی سکونت  گردیدن: جای  تعود 
کردذ. )132ر(. جون سر از سجود بیشین بردارذ، در رحمت خذای، تعود 
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کرد]ذ[.)132 پ(. جون بکویذ اعوذ باهّلل من الّشیطان الّرجیم، در رحمت خذای عّز وجّل، تعوذ 

تیر: بخش، ، بهره. 

ِکـرد آینـد، بـه مقـدار جهـار هـزار سـال در فضـل و شـرف بسـم اهّلل الّرحمـن الّرحیـم  کـر همـۀ خلـق عالـم   ا
می اندیشذ، یک تیر از ده تیر آن فضل آن نتواند دانست. )17 رو(.

گذاشتن )= مبیت(. جای شب 
گذاشتن ماست. )15 رو(. ی ماست و نه جای شب  گویذ: این نه ماو دیو 

کنند.)لغتنامه(. کشند و زراعت و باغبانی  که پیرامون آن دیوار  حایط:زمینی در اندرون شهر 
من حایطی دارم نیکو، در آن حایط من، خرمابنان بسیار است. )147 رو(.

در شهر صنعا قومی بوذند، حایطی داشتند. )158 پ(.

کودکی. خوردگی: ُخردی. 
خداوند عّزوّجل، عیسی را  ـ صلوات اهّلل علیه ـ درخوردکی به سخن آورد. )144 پ ـ 144 ر(.

درازنای:بلندی، ارتفاع.
که زمین تا آسمان. )131پ(. کوشک، جندان بوذ  درازنای آن 

دستکش:غذا. طعام. )فرهنگنامۀ قرآنی، ج3، ص 963(.
کوذکان بخورد. )76 رو(. نروا بوذ از دست کش مشرکان و 

روا بود دست کش ایشان بخورد. )76پ(.

دنیدگی: )ترجمه بطر(. بزرگ منشی کردن.دنه گرفتن و دنیدن. )ر.ک: فرهنگنامۀ قرآنی، ج ،1 ص.348. 
لغتنامه(.

یا... )104پ(. مرا بیرون نیاورذ دنیذکی و نه ر

گردآمدن. )ر.ک: فرهنگنامۀ قرآنی، ج2، ص 387. ج3، ص  کردن،  کردن، نزدیکی  ساویدن: مباشرت 
.)1252

که این جندین طعام و شراب بخورد و چندین حور بیساوذ؟ )71پ(. که تواند  یارب 

گمراه. )ر.ک: فرهنگنامۀ قرآنی، ج 3، ص 1346(. ستنبه: سرکش. 
ی دور شوند. )50 رو(. دیوان ستنبه از و

 شگرفیدن:لغزیدن، سرنگون شدن.  صفِت شکروف)= به سر درآینده، واژگون و سرنگون شونده( در قرآن 
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یان زدگان شکروفان. ) ذیل فرهنگهای فارسی، ص 242(. ک، ص 87 از این مصدر است: ایشان ز پا
حرزی است استوار... اورا از افتادن از ستور و بشگرفیذن ستور. )18پ(.

طبیست: طپش دل، طبیدن.
ی از مسافتی دور می شنیذندی. )120 رو(. چون  نماز می کردی، طبیست دل و

فلاوا شلدن/ گشلتن:به ایـن سـو و آن سـو رفتن.گشـتن. آمـد و شـد کـردن. )ذیـل فرهنگهـای فارسـی، صص 
258 – 259. فرهنگنامۀ قرآنی، ج2، صص 533، 839(.

که ایشان در زمین، فاوا می شوند. )7 پ(. خدای تعالی، فریشتکانی آفریذه است 
کشتند. )159 پ(. لختی فاوا

کردن. فروکشاندن: خاموش 
کناهان ترا فروکشانذ، هم چنانک آب، آتش را فروکشانذ. )155پ(. صدقه، 

گرداندن: کار را سامان دادن. کردن/  کار به نوا 
کردانی. )106پ(. کنده است و باخلل است، آن را نظام دهی و بنوا  کارهای من، پرا آنچه از 

کنذ.)53رو(. ی بنوا  کار و روز قیامت، 
کنی. )151 رو(. کار ایشان بنوا 

کایه:خمیازه؟ کایا/ 
کنی. )133 و(. کنذ، دست بر دهان نهی و آن را از خویشتن دفع  کایه غلبه  گر  کایا نکنی و ا در نماز، 

کـردون و کردیـن بـه معنـی پالس سـتبر و پالس سـتبر از  ِکلرده:در مقدمـۀ االدب، ج1، ص 366 بـه صـورت 
موی، ثبت شده است. ) ذیل فرهنگهای فارسی، ص 281(. 

یش دهیذ. )152 پ(. کهنۀ بدور ِکردۀ یا  ی را،  که از بهر شفای و چنان نبوذ 

کّفار آمده  کـورک در برهـان قاطـع)ج3، ص 1726( بـه معنـی جمعـی از  کلورکان / گورکان:گبـران. کافـران. 
گـورکان در متـون آمـده اسـت:  گـورک )= گبـرک( دانسـته اسـت.واژه  و زنـده یـاد، محمـد معیـن، مصحـف 

)ر.ک: قصص قرآن مجید، ص19(. 

که سـگ راسـت ...  کورکان، بذان مقدار علم  کشـتار خلق بسـیار از آدمیان حالل نکرد، چون مشـرکان و 
)166 رو(.

لرزست:لرزش.
ی افتاذی.  علی بن  طالب-کرّم اهّلل وجهه-چون وقت نماز درآمذی، طبیسـت و لرزسـت بر هفت اندام و
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)120 رو(.

لفج:لب جانوران.
کف بوذ. )157 پ(. بر دو سوی لفج آن مار، 

کردن. )ذیل فرهنگهای فارسی، ص 326(. ک  کردن. پا محاییدن:محو 
ی بمحایند. )79پ. 132 پ(. ده بذی از دیوان و

ی بمحایند. )87 رو(. سی بذی از و
ی نمحاید. )122 رو(. گناهی از دیوان و که نه خداوند عّز وجّل، 

کناه از دیوان بنده بمحایذ.)128پ(. توبه، 
ی بمحاینذ. )132 رو(. صد بذی از دیوان و

کـردن. نغـی زدن: بـه فاصله زاری کردن. )لغتنامـه(. نغای کردن: ر.ک:  نغلا/ نغلای/ نغایلدن:زاری، زاری 
کهن، ص ص 286. بخشی از تفسیری 

خدای خویش را بخوانید وا نغا وا زاری و بوشیده. )92 رو(.
این دعوات بگوید با نغای و زاری و ترسکاری نمودن از خدای عّز و جّل. )21 رو(.

کس بوذ دو دست خویش بدعا برداشته بوذ، می نغایذ و می زارذ. )113پ(.

کِس پست. )لغتنامه(. نفایه: نا
کروهی برسیذند دون و نفایه و نابکار، نماز ضایع بگذاشتند. )136 پ(. از بس ایشان، 

کردن، نگریستن.)ر.ک: ذیل فرهنگهای فارسی، ص 344(. نگرست: نگاه 
ی عالمی نگرذ... )169 رو(. کسی برو که  یک نگرستی 

کفت: ... لقد تعّدیت َطورک(. نهمار:)مترادف طور در این سخن: مالک 
نهمار از حد خویش فرا کذاشتی. )115 رو(. 

واداشت/ وازداشت خواستن : پناه خواستن. )فرهنگنامۀ قرآنی، ج ،1 صص 196-195(.
که منفعت نکنذ. )111پ(. یارب، به تو واداشت خواهم از علمی 

وازداشت خواهم از شیاطین. )133 پ(.

گشتن جای: مرجع. رجوع. وا
ی بر بهترین جای بوذ. )54 رو(. گشتن جای و که وا کروه باشد  روز قیامت، از آن 

وایست:وایه، آرزو، خواهش. ) فرهنگنامۀ قرآنی، ج2، ص 577(.
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ی بنهذ تا هّر روزی بر دنیا حریص تر بود. )5 پ(. خذای تعالی، حرص و وایست در دل و

وصیفه:کنیزک خرد. )مهذب االسماء، ص 372. البلغه، ص 63(. 
کاسۀ بوذ زرین. )36پ- 37 رو(. کنیزکی را از ایشان، هفتاذ هزار وصیفه بوذ، با هر وصیفۀ،  مر هر 

کتاب التاج نسخه شناسی 
سـلیمانیه-  خرپوت)کتابخانـۀ  کتابخانـۀ  173در  شـمارۀ  بـه  کتـاب  ایـن  شـدۀ  شـناخته  نسـخۀ  یگانـۀ 
کتابـت شـده. اسـتانبول( محفـوظ اسـت. ایـن دسـتنویس بـه خـط نسـخ جلـی و خوشـخوان در 210 بـرگ 

اوراقی از این نسخه افتاده و اوراقی نیز جابجا شده است. 

یـخ کتابـت ذکـر نشـده، اّمـا از کهنگـی خّط و ویژگی های نوشـتاری و... پیداسـت که در   در انجامـۀ آن تار
یا آغاز سدۀ 8ق رقم خورده. ترقیمۀ دستنویس، چنین است:  اواخر سدۀ 7ق و

تـم کتـاب التـاج بعـون اهّلل و مّنـه و حسـن توفیقـه والحمـد هّلل حـّق حمـده والّصلـوة علی خیـر خلقه محمد 
النّبّی و آله الّطیبین والّطاهرین. رحم اهّلل من ترحم لکاتبه و استغفر من اهّلل ذنوبه.

چنان که در ظهر دسـتنویس ثبت شـده، نسـخه به رسـم خزانة امیر سپهساالر الغ بلکا...اتابک ابی الخیر 
کتابت شده است: یحان بن عبداهّلل ملکی سیفی  ر

... خزانـة االمیـر االسفهسـاالر، االجـل الکبیـر العالـم العادل الّزاهد االشـرف المحسـن، سـعدالدین عماد 
والمتمّردیـن،  والمشـرکین  الکفـرة  قامـع  والّسـالطین،  الملـوک  عمـدة  جمال الدولة...االمـة،  االسـالم، 
کـرم الخلـق، شـمس  هجة...وا

ّ
قـوام الحضرتیـن، شـرف الحـاج والحرمیـن، صـالح الممالـک، صـادق الل

یحان بن عبداهّلل الملکی السیفی- ادام  المعالی، سیداالمرا و الخوانین، الغ بلکا ... االتابک ابی الخیر ر
 والحسدة اعداه.

ّ
کبت بالذل اهّلل فی العز)؟( االّیام بقاه و 

کنیم. عنوانهای سپهساالر  کردیم، این امیر سپهساالر را نتوانستیم شناسایی  در مجالی که جست و جو 
و الغ بلکا، بیشتر برای امرا و حکام ماوراء النهر، همچون آل افراسیاب)قراخانیان/ ایلک خانیه( اطالق 

می شده است. 

کرد: از ویژگیهای نوشتاری این دستنویس، به موارد زیر می توان اشاره 
- جدانویسی پیشوند منفی ساز از فعل:

جستجوی خشنودی ایشان را، ایشان را بمه ران...)4پ(.
یم تا بهای آن بنه دهیم. )17ر(.  ما آن هیج طعام بنه خور

کس بنه داده باشد. )61ر(. وام آن 
آن را بنه آمرزند. )61ر(.
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- پیوستگی »ب« به افعال نفی:
گشت. )28پ(. که سخن دراز  بنتوانم نبشت 

ی را بنترساند. )42پ(. هول قیامت، و
یا ُابی، ترا بنیاموزم. )56ر(.

هیج شبی بنخفتی. )68پ(.

-تشدیدگذاری واژۀ »هر«: 
که هر هفته یکبار بکنذ. )23پ(. گر هّر روزی بنکنذ، باری جنان بایذ  ا

نوشتم اندر فضل هّر روزی... )33پ(.
هّر روزی، هزار نیکی بکنیذ. )85پ(.

کتابنامه
کهن به پارسی)در حدود قرن چهارم هجری(: تصحیح و تحقیق دکتر سید مرتضی آیة اهلل زادۀ شیرازی،  بخشی از تفسیری 

تهران، دفتر نشر میراث مکتوب و مرکز فرهنگی نشر قبله، 1375.

برهان قاطع: محمدحسین بن خلف تبریزی، تصحیح دکتر محمد معین، تهران، امیرکبیر، 1362.

کردی نیشابوری، تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1355. البلغه: ابویعقوب 

پژوهشهای عرفانی: دکتر نصراهلل پورجوادی، تهران، نشر نی، 1385.

کبر الهی خراسانی، تهران،  تاج التراجم فی تفسیر القرآن لالعاجم: شاهفور اسفراینی، تصحیح نجیب مایل هروی و علی ا
دفتر نشر میراث مکتوب و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.

تاریخ زبان فارسی: دکتر پرویز ناتل خانلری، تهران، نشر نو، 1365.

تفسیر سورآبادی: ابوبکر عتیق نیشابوری، تصحیح سعیدی سیرجانی، تهران، نشر نو، 1381.

کوشش دکتر محّمدجعفر یاحّقی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1353. تفسیر شنقشی )گزاره ای از بخشی از قرآن(: به 
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