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مُذیٍ ضیزاسی

1

 1واضضٙاس اضضسٙٞ ،طاسالٔی ،زا٘طٍاٙٞ ٜط اغفٟاٖ

وًیسىذٌ مسئًل:
ٟٔسی ٝضیطاظی

چکیذٌ
ٔىتة ٌّىٙس ٜیا لغةضاٞیاٖ اظ ٔىاتة ٙٞطی ٙٞس است و٘ ٝسرٞٝای ٔصٞة ٘فیسی اظ ایٗ
سّسّٔ ٝسّٕاٖ ضیقی ٙٞطزٚست زض ٌٙدی ٝٙآستاٖ لسس ضضٛی ٍ٘ٝزاضی ٔیضٛز٘ .سرٞٝایی
ت ٝضٕاض ٜثثت  291 ٚ 106ت ٝذظ فثساِمازض حسیٙی ضیطاظی اظ ٙٞطٔٙساٖ ضیطاظ فػط غفٛی
ٍ٘اضت ٝضس ٜو ٝتٙٞ ٝس ٟٔاخطت وطز ٜزض ایٗ فٟس تٟی ٝضسٜا٘س ُٟٔط پازضاٞاٖ لغةضاٞی غسق
ایٗ ازفا است و ٝتط غفحات ایٗ لطآٖ ٘مص ضس ٜاستٞ .سف اظ ا٘داْ پژٞٚص تطضسی اخعا ٚ
ٔطتطوات تصٞیة ٌّىٙس ٜو ٝغفحات افتتاح لطآٖ آٖٞا زض آستاٖ لسس ضضٛی ت ٝضٕاض ٜثثت
ٔ 291 ٚ 106یتاضس .تا پاسری تاضس ت ٝپطسص اغّی تصٞیة غفحات افتتاح لطآٖٞای ٔصٞة
فػط لغة ضاٞیاٖ یا ٔىتة ٌّىٙس ٜزاضای چٚ ٝیژٌیٞایی است؟ پژٞٚص پیصض ٚاظ ٘ٛؿ تٙیازی
 ٚتا ضٚش تٛغیفی -تحّیّی غٛضت ٌطفتٔ ٚ ٝثتٙی تط ٔٙاتـ ٔٛظٜای  ٚوتاترا٘ٝای است٘ .تایح
حاوی اظ آ٘ٙسو ٝفٙاغط ثاتتی چ ٖٛضطف ،ٝذتاییٞای حُواضی ضس ٜظضیٗ ،تط٘ح زضٔ ٖٚتٗ ضا
ٔیتٛاٖ فٙاغط ٔطتطن یا ٚیژٌی ٔىتة ٌّىٙسٙٞ ٜس زض ٘ؾط ٌطفت.
کلمبت کلیذی :تصٞیة لطآ٘ی ٙٞس ،لغة ضاٞیأٖ ،ىتة ٌّىٙس ،ٜتصٞیة ٔىتة ٌّىٙس.ٜ
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تذَیب مکتب گلکىذٌ َىذ (مطبلعٍ مًردی :مصحف وگبضتٍ ضذٌ

علوم اسالهی انسانی ،شواره  ،22تابستاى  ،9911جلد دوم ،ص 999 -929
ISSN: 2538-3671

http://www.johi.ir

مقذمٍ
تصٞیة لطآ٘ی لغةضاٞیاٖ ٙٞس یىی اظ ضاذٞٝای تصٞیة ضیطاظ غفٛی است ایٗ ٔ ٟٓاظ ٟٔاخطت فثساِمازض ضیطاظی ٚ
زیٍط ٙٞطٔٙساٖ ضیطاظی آضىاض است .ایٗ ٙٞطٔٙس ایطا٘ی ت ٝزضتاض ٌّىٙسٙٞ ٜس و ٝضیق ٝتٛز٘س پٙا ٜتطز  ٚزض آ٘دا ت ٝتحطیط
لطآٖ پطزاذت .زض لطآٖ ٞای ٔٛضز تطضسی لطاضٌطفت ٝزض ایٗ پژٞٚص ٟٔط پازضاٞاٖ لغةضاٞی لاتُ ٔطاٞس ٜاست  ٚایٗ
ٔ ٟٓضا تطای ٔیسط ساذت تا تا ایٗ ٘سد تٚ ٝیژٌی تصٞیة ٔىتة ٌّىٙس ٜزست یافت؛ ایٗ ٚیژٌیٞا چٙٔ ٝطأ ایطا٘ی ٚ
چٙٔ ٝطأ ٙٞسی زاضت ٝتاضٙس زض ایٗ ضٟط ٔ ٚىتة تٟی ٝضسٜا٘س ٔ ٚیتٛاٖ آٖٞا ضا ٔطرػ ٝفػط لغةضاٞیاٖ ٔ ٚىتة
ٌّىٙس ٜزا٘ست.

بیبن مسبلٍ ي سًاالت تحقیق
پژٞٚص پیص ض ٚزض پی پاسد ت ٝپطسص ٞایی اظ لثیُ ٚیژٌی تصٞیة ٔىتة ٌّىٙس ٜیا سّغا٘ی ٙٞس چٍ ٝ٘ٛاست؟ غٛضت
ٌطفت ٚ ٝپطسصٞایی زض ایٗ ضاستا پسیس آٔس٘س اظ لثیُ آضای ٝتعییٙی ثاتت زض تصٞیة ٔىتة ٌّىٙس ٜوساْ است؟ ٚ
تیطتطیٗ فٙػط تعییٙی زض تصٞیة ٔىتة ٌّىٙسٔ ٜطتٛط ت ٝوساْ آضای ٝاست؟

اَذاف ي ضزيرت تحقیق
ٞسف اظ ا٘داْ پژٞٚص تطضسی  ٚتیاٖ ٚیژٌیٞای چٟاض ٘سر ٝثثت ضس ٜت٘ ٝاْ ٌّىٙسٜی ٙٞس ست و ٝزض ٔٛظ ٜآستاٖ
لسس ضضٛی ٍ٘ٝزاضی ٔی ض٘ٛس  ٚزاضای غفحات افتتاح غٙی اظ تصٞیة ٞستٙس .تا تٛخ ٝتٟٔ ٝاخطت ٔصٞثاٖ ایطا٘ی تٙٞ ٝس
 ٚتِٛیس آثاض اضظضٕٙس ٙٞطی تٛسظ ایطاٖ ،ثثت ٚیژٌیٞای ٔٙحػط تفطز زض تصٞیة ایٗ ٔىتة ضطٚضی ت٘ ٝؾط ٔیضسس چٝ
فٙاغط ٙٞسی  ٚچ ٝفٙاغط ایطا٘ی تط ایٗ غفحات حىٓفطٔا تاضٙس تاظ ٔ ٓٞیتٛاٖ اظ ٔیاٖ ایٗ غفحات ٚیژٌیٞای ایٗ
ٔىتة ضا خسا وطز.

ريش تفصیلی تحقیق
تحمیك غٛضت ٌطفت ٝاظ ٘ٛؿ تٙیازی تٛز ٚ ٜتا ضٚش تٛغیفی  ٚتحّیّی غٛضت ٌطفت ٝاعالفات اظ ٔٙاتـ وتاترا٘ٝای ٚ
اسٙازی ٟٓٔ ٚتط اظ ٌٙدی ٝٙآثاض ٘فیس استاٖ لسس ضضٛی تٟی ٝضسٜا٘س ٛٔ ٚضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفتٝا٘س .ت ٝایٗ
ٔٙؾٛض ت ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ اخعای غفحات افتتاح ٘سد لطآ٘ی ٔىتة ٌّىٙس ٜو ٝزض زستطس ٞستٙس پطزاذت ٝضسٜاست وٝ
زض ٟ٘ایت ت ٝتیاٖ ٚیژٌیٞای تصٞیة لطآ٘ی ایٗ ٔىتة پطزاذت ٝضسٜاست.

پیطیىٍ تحقیق
فّیٔحٕس پطتزاض  ٚحٕیطا ضتیقی  1390زض پژٞٚطی تحت فٛٙاٖ ٔقطفی ٘سر ٝذغی « اذالق حسٙی» یا « اذالق
لغةضاٞی» اظ فّیتٗ عیفٛض تسغأی« 1083ق ْ.پطزاذت ٝو ٝتٛسظ ٔٛضخ ،ازیة ٔ ٚتطخٓ ضیقی زضتاض لغةضاٞی
ٍ٘اضت ٝضسٜاست؛ ٘سر ٝفالس آضایٝی تعییٙی استٔ .حٕسضضا ضخة٘ژاز  ٚفاعٕ ٝخاٖاحٕسی  1391زض ٔماِٝای تا فٛٙاٖ
تطضسی اسٙاز تاضیری ٔٛلٛفات زِٚت ضیقی لغة ضاٞیاٖ زض ٙٞس ت ٝتطضسی اتٙی ٝایٗ زِٚت ثطٚتٕٙس ضیقی  ٚوتاتطٙاسی
آٖ پطزاذتٝا٘س .فطضت ٝوٛضىی  1391زض ٔماِٝای تحت فٛٙاٖ ضٚایح ٌّطٗ لغةضاٞی اظ اِفتی یعزیٔ ،قاغط فثساهلل
لغة ضا ٜتٛز ٚ ٜوتاب ٚی زض ضطح احٛاَ لغةضا ٚ ٜاٚالز  ٚاذتػاغات ا ٚاست.
سلسلٍ قطب ضبَیبن َىذ
فتح ٘ٛاحی ضٕاَ ٙٞس تٛسظ سّغاٖ ٔحٕٛز غع٘ٛی  ٚپس اظ ٚی سّغاٖ ٔقعاِسیٗ ٔحٕسغٛضی اسالْ ٚاضز ٙٞس ضس ٚ
لغة اِسیٗ آیثه تا ضىست پطیتٛی سّسّ ٝسالعیٗ ٔسّٕاٖ زّٞی ضا زض لطٖ ٞ 7دطی زض ٙٞس ٔستمط وطز .تٕٟٙیٞا اظ
ٟٔٓتطیٗ سّسّٞ ٝای ٙٞس تٛز٘س و ٝافماب ذٛز ضا ت ٝت ٕٟٗپسط اسفٙسیاض اظ سّسّ ٝویا٘یاٖ ایطاٖ ٔیزا٘ستٙس .ایٗ سّسّٝ
افغا٘یاالغُ  190ساَ اظ ساَ  748تا ٞ 934دطی تط اوثط ٘ٛاحی زوٗ حىٔٛت وطز٘س .ایٗ سّسّ ٝپس اظ زست زازٖ
زٚ ٚظیط ایطا٘ی ذٛیص ض ٚت ٝضقف ٟ٘از  ٚزض ٟ٘ایت سطزاضاٖ ٔحّی فََّٓ استمالَ تطافطاضتٙس .زض اٚاذط سسٞ 9 ٜدطی
سّسّ ٝفازَضاٞی تٛسظ یٛسف فازَذاٖ زض تیداپٛض ،سّسّ٘ ٝؾاْضاٞی تٛسظ ّٔهاحٕس ٘ؾاْإِّه زض احٕسٍ٘ط،
سّسّ ٝفٕازضاٞی تٛسظ فتح اهلل فٕازإِّه زض تطاض  ٚسّسّ ٝتطیسضاٞی تٛسظ أیطتطیس زض تیداپٛض  ٚزض ا٘تٟا سّسّٝ
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لغةضاٞیاٖ تٛسظ سّغاٖلّی لغةّٔه زض ٌّىٙس( ٜلّقٌّ ٝىٙس ٜزض ٔ 1143یالزی تٛسظ ٌا٘اپاتیضا ٜاظ سّسّٝ
واواتیاٖ ٚضٍُ٘ ساذت ٝضس  ٚت ٝسّغاٖ ٔحٕس تٕٟٙی ٚاٌصاض ضس ٚی ٘اْ ذٛز ضا تط لّقٟ٘ ٝاز ٔ ٚحٕسٍ٘ط ذٛا٘سش(وطٔی،
ٔدتثی.)14،1373 ،
تأسیس ضس٘س؛ ایٗ سّسّٞٝا ٔقاغط فػط أیطاٖ ٔغٙٞ َٛس تٛز٘س و ٝضٕاَ ضثٝلاضٙٞ ٜس ضا زض اذتیاض زاضتٔ ٚ ٝقاغط
سّسّ ٝضیقی ٔصٞة غفٛی زض ایطاٖ تٛز٘س .لغة ضاٞیاٖ لثُ اظ ا٘مطاؼ تٕٟٙیٞا زض اٚایُ سسٜی ٞ 10دطی زض
سطظٔیٗ فقّی زوٗ ٙٞس ضىُ ٌطفت؛ ایٗ سّسّ 200 ٝساَ زٚاْ زاضت ٔ ٚطوع آٖ ٌّىٙس ٜتٛز .سّغاٖلّی ٕٞسا٘ی
ٔؤسس ایٗ سّسّ ٝاغاِتاً ٕٟٞسا٘ی  ٚاظ تطنٞای تٟاضِ ٚ ٛافماب لطایٛسف اسىٙسض لطالٛی ّٛ٘ٛتٛزٚ .ی تٕٞ ٝطاٞی فٕٛی
ذٛیص تٙٞ ٝس ٟٔاخطت وطز  ٚاظ سطزاضاٖ تعضي ٔحٕسضا ٜس ْٛتٕٟٙی ٌطت .تا ا٘مطاؼ سّسّ ٝتٕٟٙی زض ساَ 1517
ٔیالزی ٕٞعٔاٖ تا پازضاٞی ضا ٜاسٕافیُ غفٛی استمالَ ذٛز ضا افالٌّْ ،ىٙس ٜضا پایترت  ٚسّسّ ٝلغةضاٞیاٖ تٙیاٖ
ٟ٘از و ٝتا ساَ ٔ1678یالزی پایساض تٛزٔ .حٕسلّی لغةضا ٜپٙدٓ فطظ٘س اتطاٞیٓلّی ٔقطٚفتطیٗ فطٔا٘طٚای لغةضاٞی
تٛز و ٝاظ  1580تا ٔ 1612یالزی  32 ،ساَ حىٔٛت وطز  ٚزض ظٔاٖ حىٔٛت ٚی اٚج  ٚتاِٙسٌی سّسّ ٝلغةضاٞیاٖ
ٔحسٛب ٔیضس ٚی ت ٝتطٚیح ظتاٖ فاضسی زض زوٗ پطزاذت تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاظ ٚی ت ٝفٛٙاٖ ٔؤسس ازتیات زوٙی یاز ٔی-
ضٛز .اتٛاِحسٗ ٔقطٚف ت ٝتا٘اضا ٜآذطیٗ پازضا ٜلغة ضاٞی تٛز و ٝپس اظ زضٌیطی تا اٚضً٘ ظیة  ٚت ٝتٟا٘ ٝیىسست
وطزٖ ٙٞس ت ٝظ٘ساٖ افتاز  ٚزضٌصضت( اِٟی.)1381 ،42،44،45،56 ،
سبک گلکىذٌ یب سبک سلطبویٍ
ت ٝفّت آضأص  ٚغّح حاوٓ زض زٚضاٖ حاوٕیت تطای ٙٞطٔٙساٖ ضطایظ تٟتطی ٚخٛز زاضت .زض ٘ماضیٞای اتتسایی سثه
ٌّىٙس ٜتأثیط ٍ٘اضٌطی ایطا٘ی تٚ ٝضٛح زیسٔ ٜیضٛز٘ .سرٞٝای تالیٔا٘س ٜاظ ٘یٕٝی ز ْٚلطٖ ٔ 17یالزی زض حمیمت
تسَٞایی اظ ٘سرٞٝای تراض  ٚزیٍط سثهٞای ایطا٘ی ٞستٙس؛ ٘سر ٝضیطیٗ  ٚذسط ٚاظ ٞاتف زض وتاترا٘ ٝفٕٔٛی پاتٙا
ٍ٘ٝزاضی ٔیضٛز ٕ٘ ٝ٘ٛای اظ ایٗ آثاض است و ٝحاٚی ٞفت ٔیٙیاتٛض ت ٝسثه تراضا  ٚزض ساَ ٔ 1569یالزی تػٛیط ضس.
ٕ٘ٞٝ٘ٛای زیٍطی اظ ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛآثاض و ٝتٛسظ ز ٚحىٕطاٖ لغةضاٞی تٟی ٝضسٜا٘س زض ٔٛظ ٜساالض خ ًٙحیسآتاز زیسٜ
ٔیضٛز .زیٛا٘ی اظ حافؼ ضیطاظی زض ٔٛظِٙ ٜسٖ ٔٛخٛز است و ٝاظ ٞط زٚاظز ٜتػٛیط پٙحتای اٖ ت ٝسثه ذطاسا٘ی تٛز ٚ
زض ساَٞای ٔ 90-1586یالزی ضىُ ٌطفتٝا٘س .تا ساَ ٔ 1625یالزی ٛٙٞظ تأثیط ٘ماضی ٔفِٛی زض ٔطاوع ٘ماضی زوٙی
لاتُ ٔطاٞس ٜاست .تقساز وٕی اظ ٘ماضیٞای ٌّىٙس ٜؤ ٝطتٛط تٔ 50 -1625 ٝیالزی است وٟٓٔ ٝتطیٗ ایٗ آثاض پطتطٜ
لغةضا ٜت ٝساَ ٔ1620-1621یالزی زض ٔٛظِٙ ٜسٖ است .زض ظٔاٖ سّغٙت فثساهلل لغةضأ 1674-1620 ٜیالزی
ٌّىٙسا تثسیُ ت ٝظیثاتطیٗ ٔ ٚتٕسٖتطیٗ ضٟطٙٞسٚستاٖ ضس ٘ ٚماضیٞای زٚضٜی ٚی اظ تٟتطیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛای سثه ٌُوٙسا
تٝضٕاض ٔی ضٚز .زض سی ساَ حىٔٛت ایٗ ضا ٜغّح وأُ تطلطاض تٛزٙٞ ٚ ٜطٔٙساٖ فضای ٔٙاسة تطای ٘ماضی زاضتٙس .آثاض
٘ماضی تٝخٛز آٔس ٜزض ساَٞای ٔ 1650یالزی ت ٝتقس ٔثاَٞای ٔٙاسثی تطای سثه ٌّىٙسٔ ٜیتاضٙس .ایٗ آثاض ٌطچٝ
ٔتأثط اظ سثه ٔغ ،َٛچٟطٍٜ٘اضی زوٗ ٘ ٚماضیٞای زیٍط تٛز ٜا٘س أا زض ٘ٛؿ ذٛز ذػٛغیاتی ذاظ زاضتٙس .زض فطؼ
ظیاز ٚ ٚیژٌیٞای ٔٛظ ٜای و ٝزض فضای ایٗ سثه ٚخٛز زاضز ٘ٛؿ حطوات زض ذغٛط ،اِثس ،ٝفضاساظی  ٚاستفاز ٜزض ضً٘-
ٞا تٚ ٝضٛح لاتُ تطریع است .آثاض زیٍطی تٕٞ ٝیٗ ضٚش ت ٝغٛضت تٛغیفی ،چٟطٜپطزاظی ،غحٗٞای ٌطٞٚی ٚ
ٔدا ِس ظ٘ا٘ ٝتالی ٔا٘س ٜو ٝسثه ٔستمیٓ زوٗ ضا زض ٘ماضی زضذتاٖ ا٘ث ٝپط اظ ٔی ٚ ٜٛضىٛف ،ٝسٙدابٞا  ٚعٛعیٞا وٝ
ٔٙاؽط ذاظ سثه زوٗ ٞستٙس لاتُ ٔطاٞس ٜاستِ .ثاسٞا ٔطتٛط ت ٝآٖ زٚضٔ ٜیتاضٙس .زض زٚض ٜسّغٙت اتٛاِحسٗ
تا٘اضأ 87-1625 ٜیالزی پطتطٜٞای ضاٞاٖ ،افطاز تطخست ،ٝاِٚیا  ٚزیٍط حىٕطا٘اٖ زوٗ تٟی ٝضس ایٗ آثاض زض ضً٘آٔیعی
غٙی تٛزِٚ ٜی زض اظ ٘ؾط حطوت ذغٛط  ٚظ٘سٜتٛزٖ عطحٞا ضقیف ٞستٙسٟٓٔ .تطیٗ ذػٛغیت ایٗ سثه ٙٞسی زض زٚضٜ
فثساهلل ٘ماضی زض اتقاز تعضي تط ضٚی پاضچٞٝای وتا٘ی تٛز و٘ ٝسثت ت ٝآثاض ٔغ َٛلغـ تعضيتطی زاضتٙس .زض عطح وّی
 ٚتطویةتٙسی ت ٝسثه زوٙی ضثی ٝتٛز(ضسِٛی.)1387،75 ،
٘سرٞ ٝطت تٟطت أیطذسط ٚزّٛٞی و ٝزض ٔدٕٛف ٝتطٚئی تٛز ٚ ٜزض ساَ ٔ 1803یالزی تٛسظ وتاتراّ٘ٔ ٝی فطا٘سٝ
ذطیساضی ضس .ٜایٗ ٘سر ٝوپی اظ یه ٘سر ٝذغی ضیطاظی استى ٝز ساَ ٔ 1503-903یالزی تٛسظ اتٗ ٔثاضن فّی
فطخی وپی تطزاضی ضس ٚ ٜزض سأَ 1560یالزی ٞطت ٘ماضی ت ٝآٖ افعٚز ٜضس٘ .ٜسر ٝذغی ضیطاظ ،ساَ 1602-1012
ٔیالزی عی یاززاضتی و ٝزض آٖ ٔطاٞسٔ ٜیضٛز اتتسا زض وتاترا٘ٔ ٝحٕسلّی سّغاٖ ٌّىٙسٔ1612-1580 ٜیالزی ٚ
پس اظ آٖ زض وتاترا٘ ٝسّغأٖحٕس ٔ1612-1626یالزی ٔٛخٛز تٛزٜاست٘ .سر ٝزیٍط وتاترا٘ ٝسّغٙتی ٌّىٙس ٜزض
ساَ ٔ1837یالزی زض لطٚش ٔدٕٛف ٝوالضن ذطیساضی ضس ٜاست ایٗ ٘سر ٝفالس ٘ماضی تٛز ٚ ٜتصٞیة تسیاض ظیثایی زض
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ثٕا٘ی ٝذٛز زاضزٞ .طت ٔثٛٙی أیطذسط ٚزّٛٞی ٟٔط اتطاٞیٓ لغةضأ ،ٜحٕسلغةضا ٜضا زاضز ٘ ٚسرٝای اظ یه ضتافی
أیطذسط ٚضا زضتطٔی ٌیطز .ذٛضٛٙیس ایٗ اثط سفیط است .زض تعییٗ ثٕا٘ی ٝیه وتیث ٝفاضسی تس٘ ٖٚاْ ٚالف ٘ ٚمص ٚاق
زیسٜٔیضٛز(ضیچاضز .)1383 ، 43 ٚ 42 ،لغة ضاٞیاٖ حأی ٙٞط ٙٞ ٚطٔٙساٖ تٛز٘س تا ٍٙٞاْ پازضاٞی فثساهلل لغةضا،ٜ
آذطیٗ حىٕطاٖ ایٗ سّسّ٘ ٝسرٞٝا ٔطلقات ظیثایی تٛسظ ٔیطٔحٕس ٔؤٔٗ ضیطاظی ّٔمة ت ٝفطب ضیطاظی ٔ ٚحٕسغاِح
تٟیٔ ٝیٌطزیس(ٔقتمسی.)26،1393 ،
عبذالقبدرحسیىی ضیزاسی
فثساِمازضحسیٙی اظ ذٛضٛٙیساٖ ٔمطض ضیطاظ است و ٝاوثط وتاتٞٝای ایٗ ضٟط ت ٝذظ ایطاٖ ٘ٛضتٔ ٝیضٛز  ٚآثاض ایطاٖ
تسیاض است  ٚاوثط ذٛضٛٙیساٖ ضٟطٞای فاضس ،ذطاساٖ ،وطٔاٖ  ٚفطاق شوط وطزٜا٘س و ٝضیعٜذٛاضاٖ ایطا٘ٙس(ٔٙطی لٕی،
ٔ .) 1352 ،28یطفثساِمازض ا ُٞضیطاظ تٛز ٚ ٜزض اٚاذط لطٖ زٞ ٓٞدطی لٕطی تطای ذسٔت ت ٝسالعیٗ لغةضاٞی
ٌِٛى٘ٛسا تٙٞ ٝسٚستاٖ ٟٔاخطت وطز ،ٜایٗ ذغاط ظتطزست ایطا٘ی زض ٌّىٙس ٜزوٗ پایترت سالعیٗ لغةضاٞی الأت
زاضت ٚ ٝلطآٖٞای ظیازی وتاتت وطز ٜو ٝتقسازی ٘سر ٝوأُ اظ ٚی تالی ٔا٘سٜاست؛ ٔػحف ٘طاٖزٙٞسٜی ایٗ ٘ىتٝ
ٞستٙس و ٝپطواضی اظ ٚیژٌی ٞای وتاتت فثساِمازض است.اظ ایٗ ٙٞطٔٙس ذغاط یه ٘سر ٝزض ٔدٕٛف٘ ٝاغطذّیّی ،چٟاض
٘سر ٝزض ٔٛظٜی آستاٖ لسس ضضٛی ،چٟاض ٘سر ٝزض زض ٔٛظ ٜتٛپىاپی استا٘ث ،َٛیه ٘سر ٝزض ٔدٕٛفٛ٘ ٝض ِٙسٖ ٍ٘ٝ
زاضی ٔیضٛز(ٌّچیٗ ٔقا٘یٚ .) 190،1347،ی اظ ٔقاغطاٖ فّیطضا فثاسی ذٛضٛیس فٟس غفٛی تٛزٔ ٚ ٜىاتثات ٚ
ٔطاٚزات تیٙطاٖ ٔٛخٛز است  ٚاظ خّٕٔ ٝطلقی چٟاض غفحٝای ت ٝذظ ٘ستقّیك ٔغال ٔ ٚصّٞة تا حاضی ٝحُواضی ت ٝذظ
فّیطضا فثاسی و ٝتطای فثساِمازضحسیٙیضیطاظی ت ٝساَ ٞ1008دطی لٕطی وتاتت ضسٜاست(حثیثیلایٙی
تایٍی.)23،1393،
قزآنَبی عُذ قطبضبَیبن َىذ
٘سر ٝت ٝضٕاض ٜثثت ٔ 106حفٛػ زض ٌٙدی ٝٙآستاٖ لسس ضضٛی تا اتقاز  37×55سا٘تیٔتط  678 ٚغفح ٝتط ضٚی واغص
ذا٘ثاِغ حٙایی ت ٝذظ فثساِمازضحسیٙیضیطاظی تٟی ٝضسٜاست ایٗ ٘سر ٝزض ٞ 870دطی تٛسظ اتطاٞیٓ لغة ضا ٜاظ
پازضاٞاٖ زوٗٚ ،لف آستاٖ لسس ٌطزیسٔ .ػحف تٝغٛضت تطخست ٝتا ٘مٛش ِچه  ٚتط٘ح ت ٝضٚش ٞطاتی خّس ضسٜ
است( ضیطاظی .)52،1395 ،لطآٖ ت ٝضٕاض ٜثثت  291ت ٝوتاتت فثساِمازض حسیٙی ضیطاظی اٚاذط لطٖ ز ٚ ٓٞاٚایُ لطٖ
یاظز ٓٞتٟی ٝضس .ٜزض غفح ٝافتتاح ذظ ثّث تا سفیساب ٔحطض  ٚزض غفح ٝاٚ َٚلفٙأ ٝسّغاٖ فثساهلل لغةضا ٜپازضاٜ
ٌّىٙس ٜزوٗ ٞ 1083 -1020دطی تا تاضید ٚلف ٞ 1051دطی ٔطاٞسٔ ٜیضٛز(ٌّچیٗٔقا٘ی.)1347 ،199 ،
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ومًوٍ  :1وسخٍ بٍ ضمبرٌ 106

تصًیز :1لطآٖ ضٕاضٔ 106 ٜحفٛػ زض ٔٛظ ٜآستاٖ لسس ضضٛی
٘سر ٝضٕاض 1 ٜزض لطٖ زٞ ٓٞدطی تٟی ٝضسٜاست .ضطفٞٝا اظ زٛ٘ ٚؿ تعییٗ تٙسٞای اسّیٕی آتی ٔ ٚطىی پطواض ٚ
زیٍطی ذتاییٞای حُواضی ٔغال تطذٛضزاض٘س.حاضی ٝاظ ا٘ٛاؿ اسّیٕی ساز ٜضٍ٘ی سفیس  ٚلطٔع  ٚتتطٔ( ٝاسّیٕی ٔاضی)
زض ضً٘ٞای آتی  ٚظضیٗ تط ظٔی ٝٙعالیی  ٚتط٘ح الخٛضز تا ذتاییٞای وٓواض عطح ٌطتٝا٘س .خس َٚظ٘دیط ٜالخٛضز ٚ
ضٍٙطفٌ ،طٜساظی ٌّساض ٔغال پیطأٔ ٖٛتٗ لطاض زاضز؛ ٕٞچٙیٗ یه ستٌ ٖٛطٜساظی ٌّساض ٔغال تٕٞ ٝطا ٜظ٘دیطٜ
الخٛضز ،سفیس  ٚضٙدطف زض لسٕت فغف لطاض زاض٘س .فضای زضٔ ٖٚتٗ تط ظٔی ٝٙغاِة عالیی  ٚا٘سن الخٛضز تا تتطٔٞٝای
آتی ضٚضٗ ،تیطٔ ٚ ٜغال لطاضزاضز .زض لسٕت ٔطوعی ٔتٗ ظٔی ٝٙالخٛضز ٘ ٚمٛش ذتایی ؽطیف  ٚضٍ٘یٗ تا لطاضٌطفت ٝوٝ
٘طاٖ آیات ٘ساض٘سٛ٘ .ضتاض تا سفیساب ٘ٛضت ٝضسٜا٘س  ٚوتیث ٚ ٝسطسٛض٘ ٜساض٘س.
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ومًوٍ  :2وسخٍ بٍ ضمبرٌ ثبت 291

تصًیز :2لطآٖ ٔ 291حفٛػ زض ٔٛظ ٜآستاٖ لسس ضضٛی
٘سر ٝضٕاض 2 ٜزض اٚاذط لطٖ ز ٚ ٓٞاٚایُ لطٖ یاظزٞ ٓٞدطی تٟی ٝضسٜاست .ضطف ٝاظ تٙسٞای اسّیٕی ضٍ٘یٗ زض وٙاض
ذتاییٞای حُواضی ٔغالیی تطىیُ ضسٜ؛ حاضیٞٝای ظیٍعاٌی تا ٘مٛش ضٚ ٚا ضٚی ظض  ٚالخٛضز ٔطاٞسٔ ٜیض٘ٛس
ذتاییٞای ٘سثتاً ؽطیف  ٚتتطٔٞٝای عالیی ٔطتطن ٔیاٖ ز ٚظٔیٝٙی ضٍ٘ی ٞستٙس .ظائس ٜتعییٙی ٔٙمطی تا اسّیٕیٞای
ضٍ٘یٗ تط حاضی ٝفٕٛزی لطاض ٌطفت .ٝخس َٚظ٘دیط ٜالخٛضز  ٚوازض لابلاتی ظضیٗ ٌّعاض ٔتٗ ضا ٔحػٛض وطز .ٜظ٘دیطٜ
الخٛضز  ٚتطِیًٙوطی ضٙدطف زض لسٕت فغف غفح ٝلطاض زاضزٔ .تٗ تا ظٔی ٝٙظض  ٚالخٛضز ٘ ٚمٛش ذتایی ؽطیف ٚ
تتطٔٞٝای ٔغال  ٚاسّیٕیٞای ضٚضٗ  ٚضٙدطف تعییٗ ضس ٚ ٜزض لسٕت ٔطوعی ٔتٗ تا ظٔی ٝٙعالیی  ٚذتاییٞای تسٖٚ
اتػاَ ٔطرع لطاض ٌطفت ٝاستٔ .تٗ تا سفیساب ٘ٛضت ٝضس٘ ٚ ٜطاٖ آیات ٘ساضز .وتیث ٚ ٝسطسٛض ٜزض ایٗ ٘سرٞ ٝا تقثیٝ
٘طس ٜاست.
خسا 2ٚ1 َٚاضائ ٝضس٘ ٜطاٖزٙٞسٜی اخعای اغّی غفحات افتتاح لطآ٘یٞایی ٔىتة ٌّىٙسٙٞ ٜس ٞستٙس .و ٝپس اظ
تطضسی اخعای اغّی ت ٝتطضسی اضتطاوات ایٗ ٘سد پطزاذت ٝا٘س.
جذيل : 1اخعای اغّی غفح ٝافتتاح
آرایٍ

وًع آرایٍ

وسخٍ106

وسخٍ291

الخٛضز

*

*

ضٍ٘یٗ
حبضیٍ

*

حُواضی ذتایی

*

*

ظیٍعاٌی

*

*

سزسًرٌ
مته
ٔاذص ٍ٘ :اض٘سٌاٖ

تا ضٕسٔ ٝطوعی

*

*
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جذيل  :2تطضسی وٕٙس  ٚتعییٗ فغفی
وسخٍ291

وسخٍ106

*

سازٜ
ظ٘دیطٜ

*

ٌّعاض

*

ٌطٜساظی ٌّعاض

*

جذيل

لابلاتی

*

سازٜ

*

ظ٘دیطٜ

*

ٌّعاض

*

ٌطٜساظی ٔغالی ٌّعاض

*

تشییه عطفی

*

*

ٔاذص ٍ٘ :اض٘سٌاٖ
زض خس 3 َٚپطاوٙسٌی ٘مٛش اسّیٕی  ٚذتایی زض اخعای اغّی غفحات ٔصٞة ٔىتة ٌّىٙسٙٞ ٜس ٔٛضز تطضسی لطاض
ٌطفت ٚ ٝلسٕتٞای ثاتت تٝذٛتی ٕ٘ایاٖ ضسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ زض خس َٚضٕاض 4ٜتطاوٓ ضً٘تٙسی  ٚضًٌ٘عاضی ثاتت تتطٔٝ
ٔٛضز زستٝتٙسی  ٚاضظیاتی لطاض ٌطفت ٝاست.
جذيل : 3پطاوٙسٌی ٘مٛش اسّیٕی  ٚذتایی تصٞیة لغة ضاٞیاٖ
ضزفٍ
سازٜ

وسخ

تٙس اسّیٕی
*

وسخٍ

حبضیٍ
ذتایی حُ-
واضی

سازٜ

تتطٔٝ

*

*

*

اسّیٕی

مته
ذتایی

ذتایی

اسّیٕی
سازٜ

تتطٔٝ

*

*

*

*

106
*

وسخٍ291

*

*

*

*

*

ٔاذصٍ٘ :اض٘سٌاٖ
جذيل  :4پطاوٙسٌی ضٍ٘ی تتطٔ ٝزض غفحاٖ افتتاح لطآٖٞای لغة ضاٞی
آبی

آبی تیزٌ

طالیی

بىفص

ديروگ
106

ريضه
ضزفٍ
حبضیٍ
مته

*

*

*

*

*

*

*

ضزفٍ
حبضیٍ
مته

*

*

*

291

*

ٔاذصٍ٘ :اض٘سٌاٖ
زض خس َٚضٕاض 5 ٜپطاوٙسٌی اسّیٕی ساز ٜو ٝتٛپط ٘یع ٞستٙس عثمٝتٙسی ضس ٚ ٜتٕ٘ ٝایص ٌصاضت ٝضسٜاست.
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جذيل : 5پطاوٙسٌی ضٍ٘ی اسّیٕی ساز ٜزض غفحاٖ افتتاح لطآٖٞای لغة ضاٞی
آبی

طالیی سفیذ

قزمش
106

تیزٌ
ضزفٍ

*
*

حبضیٍ
مته
ضزفٍ

*

*

*

*
291

*

حبضیٍ
مته

*

*

ٔاذصٍ٘ :اض٘سٌاٖ

وتیجٍ گیزی
پس اظ تطضسی ز٘ ٚسر ٝلطآٖ و ٝزض زضتاض لغة ضاٞیاٖ ٙٞس تٟی ٝضس ٜا٘س اضتطاواتی ت ٝزست آٔس و ٝت ٝضطح ظیط
ٞستٙس :ضطف ٝز ٚلسٕتی تا تٙساسّیٕی  ٚحُواضی ظضیٗ ذتایی  ،خسٙٔ َٚمص  ٚتعییٗ فغفی اظ اضواٖ اغّی غفحٝ
تصٞیة ٔىتة ٌّىٙسٞ ٜستٙس و ٝزاضای تٛٙؿ زض ٘ٛؿ  ٚضً٘ ٞستٙس؛ ٕٞچٙیٗ تتطٔ٘ ،ٝمٛش ذتایی  ٚاسّیٕی ساز٘ ٜیع
لسٕت افؾٓ  ٚاغّی تعییٙات ضطف ،ٝحاضیٔ ٚ ٝتٗ ضا تطىیُ ٔیزٙٞس و ٝتتطٔ ٝعالیی  ٚاسّیٕی سفیس ٘یع ٘مص غاِة
زاض٘س .سطسٛض٘ ٚ ٜطاٖ آیات اظ ٘سد حصف ضسٔ ٚ ٜتٗ زض تط٘ح ٔیا٘ی لطاضٌطفتٕٞٝ٘ٛ٘ ٝای ایٗ ٘ٛؿ تصٞیة زض ٘سرٞٝای
ضیطاظ ٔطاٞسٔ ٜیض٘ٛس.

مىببع ي مزاجع
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8
-9
-10
-11

اِٟی ،أیطسقیس ،ضٚاتطظ«لغطةضطاٞیاٖ» ٙٞطس تطا پازضطاٞاٖ غطفٛی فػطّٙأ ٝتطاضید ضٚاتطظ ذطاضخی ،سطاَ
س ،ْٛضٕاض ،11 ٜظ .1381 ،41-54
حثیثططیلططایٙیتططایٍیٔ ،طططیٓ ،لطططآٖ ذغططی ضططٕاض 106 ٜتطط ٝذططظ فثساِمازضحسططیٙی ضططیطاظی زض ٔططٛظٜی
آستاٖ لسس ضضٛی ،فػّٙأ ٝآستاٖ ٙٞطٙٞ/ط٘أ ٝآستاٖ لسس ضضٛی ،ضٕاض ،8ٜظ.1393 ،22-29
ضخططة٘ططژازٔ ،حٕسضضططا ،خططاٖاحٕططسی ،تطضسططی اسططٙاز تططاضیری ٔٛلٛفططات زِٚططت ضططیقی لغططةضططاٞیاٖ زض
ٙٞس ،فػّٙأٌٙ ٝدیٝٙی اسٙاز ،ساَ تیستٓ  ٚز ،ْٚزفتط ز ،ْٚظ .1391 ،6-23
ضسِٛی ،ظٞطا ،تأثیط ٘ماضی ایطا٘طی تطط ٘ماضطی ٙٞطس زض ازٚاض ٔرتّطف زض سططظٔیٗٞطای ضطٕاَ  ٚزوطٗ ٙٞطس،
٘ططی ٝوتاب ٔاٙٞ ٜط ،ظ.1387 ،70-74
ضیچططاضز ،فط٘سططیسٔ ،قطفططی تقططسازی اظ ٘سططرٞٝططای فاضسططی زوٙططی زض لطططٖ ضططا٘عز ،ٓٞوتاترا٘ططّٔ ٝططی
پاضیسٔ ،تطخٓ فیطٚظ ٜلطٜتاتایی٘ ،ططی ٝوتاب ٔاٙٞ ٜط ،ظ .1383 ،140-148
پطتزاض ،فّیٔحٕس ،ضتیقطی ،حٕیططأ ،قطفطی ٘سطر ٝذغطی « اذطالق حسطٙی» یطا « اذطالق لغطةضطاٞی»
اظ فّیتٗ عیفٛض تسغأی« 1083ق) ،پیاْ تٟاضستاٖ ،ضٕاض ،14 ٜظ .1390 ،1714-1725
ضططیطاظیٟٔ ،سیطط ،ٝپژٞٚطططی زض تططصٞیة ٌعیططسٜای اظ ٘سططد لطآ٘ططی زٚضٜی تیٕططٛضی  ٚتغثیططك آٖ تططا
ٔٙترثططی اظ لطططآٖٞططای زٚض ٜغططفٛی (ٔغاِقططٔ ٝططٛضزی لطططآٖٞططای ٔٛخططٛز زض آسططتاٖ لططسس ضضططٛی تططٝ
ضٕاض ٜثثت  ،)164 ٚ 106 ،181 ،725پایاٖ٘أ ٝواضضٙاسی اضضس زا٘طٍاٙٞ ٜط اغفٟاٖ.1395 ،
وطٔیٔ ،دتثیٍ٘ ،اٞی ت ٝتاضید حیسضآتاز زوٗ ،تٟطاٖ :زفتط ٔغاِقات سیاسی  ٚتیٗإِّّی.1372 ،
وٛضططىی ،فطضططت ،ٝضٚایططح ٌّطططٗ لغططةضططاٞی اظ اِفتططی یططعزی ،پیططاْ تٟاضسططتاٖ ،ضططٕاض ،16 ٜظ -615
.1391 ،576
ٌّچیٗٔقا٘ی ،احٕس ،ضإٙٞطای ٌٙدیٙط ٝلططآٖ٘ .اضطط آسطتاٖ لطسس ضضطٛیٔ ،ططٟس :زا٘ططٍا ٜأطاْضضطا(ؿ)،
.1347
ٔایُ ٞطٚی٘ ،دیة .)1372(.وتاب آضایی زض تٕسٖ اسالٔیٔ.طٟس :آستاٖ لسس ضضٛی.
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ٔقتمططسی ،ویططا٘ٛش ،تططأثیط ٙٞطٔٙططساٖ ایطا٘ططی زض افططتالی ٙٞطٞططای «ذٛضٛٙیسططی  ٚوتیثططٍ٘ٝططاضی» زض ضططثٝ
لاضٙٞ ٜس (سسٜٞای ٘ ٟٓتا یاظز ،)ٓٞضٕیٕ٘ٝأ ٝتٟاضستاٖ( ٚیژٜ٘أٝوتیث ،)ٝظ.1393 ،9-30
ضٚظتٟططاٖ ضططیطاظی؛ ٘اتغطط ٝذططظ  ٚتططصٞیة تطضسططی ضططی ٜٛتططصٞیة زض «ٔىتططة ضططیطاظ» (سططسٞ ٜططای ٟ٘ططٓ ٚ
زٞ ٓٞدطی)ٕٞ ،ایص فّٕی سٔٛیٗ زٚساال٘ ٝتصٞیةٞای لطآ٘یٔ -طٟس.1391 ،
ٔٙطططیلٕططی ،لاضططیٔیطاحٕططسٌّ ،سططتاٖ ٙٞططط ،تطط ٝاٞتٕططاْ احٕسسططٟیّی ذٛا٘سططاضی ، ،تٟطططاٖ :ا٘تطططاضات
تٙیازفط ًٙٞایطاٖ.1352 ،
٘ططٛضٚظی ،اوطططْ ،تحّیططُ ٘مططٛش  ٚغططفحٝآضایططی لطططآٖ ٔیطفثططساِمازض حسططیٙی ضططیطاظی اظ ٔىتططة ٙٞططس ٚ
ٔمایس ٝآٖ تا لططآٖ ضٚظتٟطاٖ ضطیطاظی اظ ٔىتطة ضطیطاظ( اظ ٌٙدیٙط٘ ٝفطایس آسطتاٖ لطسس ضضطٛی) ،پایطاٖ
٘أ ٝواضضٙاسی اضضس زا٘طٍاٙٞ ٜط اغفٟاٖ.1395 ،
ٞطاتیٔ ،حٕسٟٔسی.)1378(.تصٞیةٌٞٛ:طخاٖ تط ٔػحف آیات.وتاب ٔاٙٞ ٜط.ضٕاض.12 ٜظ.63-56

