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 الله جوادی آملیهای آن از دیدگاه آیتژگیزبان قرآن و وی

 *محمد نظیر عرفانی

 چکیده
مبانی قتسیااارآقرآن ق قززقماتاااادنوقمهیهق قمهمقی قدنام قمنی هققنیتآمهمزبان قرآن قززق

یقهنیقرآنی ق قمبنی قفهمقنیهنقپآیزختهق قهآقمسیآمق قفنیسهقزستقلهقبهقتحنرلقگزز هتسیارآ قلنن

یززی.قپآهنیقمختنفقزیتقنلقمع نقم خایشقبهقن ق قچگایگ قشااراهتسیاارآققخازهقینخازهقی قطال

نیقهی قمحا قزبن قرآن ق ق یژگ ق قی زینقیاشاتن قی قدهیقبآ س قییهگنهقنیتقزلنهقمازییقنمن

نهقیههقلهقییهگن  یهنیقپژ هشقیشن قم گرآیقززق  شقتادارس ق قتحنرن قزست.ق هن قبنقبهآه

متنقرآن  ق مایقت زین ق قق معآفتقبخشاادبن وقزسااتقززققهقمازییقنمن زلنشاا نخت قنیتزبن 

قآن رقشاوال  قزستقننلقی قیلنلتق قههزیتگآی قززقیرآقزیشن تأ ین  قمنمعرت قمن یزیگ ق قمهن 

قهلقمایهقبهآهقزیگیااتآیهقزبن قززقبهقهورنقمهتقبنیهقیهز یقزختصاان قزی یژهقزمن ق قمکن قبه

مختنف ققز تاان ق قزطاز قزحازل قبهقال قییاابتشااومن یزی قبنشااهق قهمقمنمعرتق قمهن قهم

ق قهنی مقززقپذیآی.قزیشن قمآزیم قتحالقیهق قشایم قمتعهیقیهقلهقزساتقفطآوقزبن قزبنی  قچ رن

یزیه.قزست قم قفطآوقهون قلهقزیینی قمشتآکقفآه گقزسان قبآقتکنمق زقرآن قزبن قبای قمآیم 

قازیمحتق قزسااتقتاحرهیقفطآوقآ  شپقرآن  قغنیتقتاز قگستی قتحنرلقییهگنهقزیشاان قم 

قرآن قزبن قینمره قفطآوقمیااتنزمقزما قزینقزمنقیز ی قیرآقفطآیقیرنزهنیقبهقنینوقززقبیاارن ی

قی قرآن قزبن قزیحصاان قن  قلنزمهقزمنقیز ی قمهیقپرایهیقزییاان  قفطآوقبنقیریاات قگآچهقرآن 

قیریت.قفطآو

قنمن .مازییققزلنهرآن  قزبن قفطآو قنیتزبن  قزبن ققواژگان کلیدی:

ق                                             
ق قرآن قدنل قنمازشقمجتوعقزلعنلوره قزلوصطس قمنمعهق (زمتوند قگآزیش)قدنامق ق رآنقیلتآزیقنماختهیزیش.ق*

قmna1212@yahoo.comق حهیث
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 مقدمه
زبن قرآن قززقمونهقمبنی قفهمقنینوق حرنی قرآن قزستقلهقززقرآ  قگذشتهقمطآحقبایهق

پژ هن قرآز قگآفتهقمآزیقززقتآقما یقزهتونمقرآن زسااتق ل قی قی  هقمعندااآقبهقدااا وقیرر 

 قق  قدنم قزبن قزیبهنیقمختنفقزیتقنلقمع نقمنی هقزبن ق مز قزبن قسااوبنر  قزبنزبن  قشااراه

 .(111:ق1131قشنلآ قلنظم)قزبن قدآفقزست

ای قن قمع نقب خطنقیریااات هقرنبلقبهقب هنیقیی  قرنبلقنزما بآخ قبنقبرن قزی کهقگزز ه

ق1133قمؤیب )قزیاهشاااهه زیه قگآ هقییگآقیهقت هنقبهقمع نقیزییاااته قزبن قرآن ق زقب ق(171:

ن قیز زیقمآزتب قزسااتقلهقلوتآینقن قیز یهقبنکهقمعتقهیهقزبن قرآقمع نیز یقزبن قرآن قزدتقنی

ق(111:ق1131قشنلآ قلنظم)قبنشه.زدتقنیقبهقمع نیز یقرآن قم 

قلهقبندثقبنشااهزختننفقزداان قمسیااآز قی قبحثقیا ق قمآتبهقمع نیز یقزبن قرآن قم 

زیقبهق مزیقبنقسااوبنر قینقدنو  قزیب ق قینقدآف قبای قزبن قرآن قمعتقهقگآییهقگآییههقدهه

قهنیقزیب  قزمتوند  قدنو  قدآفنی قشههقزست.گرآیقگآزیشخایقبندثقشکللهقزینقزمآق

رآن ق ققزبن قبنقز تبنطقی قنمن قمازییقزلنهنیتقییهگنهقلهقزسااتقن قبآقتحقر قزین

قزیشن قآنی رقدنامق قتسیرآیقنثن قبهقتامهقبنقتادرس ق-تحنرن قدا وقبهق زقهنیقن  یژگ 

ق.یههقرآز قل کنشقما ی

قهبقبنکهقزبن ِقبنشااه یوىقیگن شق قخطقتکنم قلغتق قلهجهق جن یزقی قزبن قززقم را 

قبن زقز تبنطقبنقی قبهقطا قمثنلقلهقدا وقهون قمآزیقزست قشیگاق قلغتقززقلنبشآطقمع نى

قشای.مىقبحثقزریقن قزمثنلق قنورزیبقزبن قنیقدنم

قست؟زقبنیىزقیا قچهقززقرآن قزبن قلهقمرهیتقپآسشق  بآ قنیزقرآن قبنقزبن قی قمبحث

قزبن قای؟ش مقنررتبقچگایهقرآن قزبن قبای قیفطآقبنشه؟م قسنزگن ق زییانیقفطآوقبنق قنین

ق... قزست؟قی هن ژگی قچهقییز زقفطآو
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 قتحنرلقن قززقییهگنهققنررتبقی دااهیقتحقر قنیزقی قلهقزسااتقهنی پآسااشقهنزین

ق.مرهیتقزلنهقمازییقنمن نیت

 پیشینه زبان قرآن
ن قی  هقداااه قزساااننمقما یقزلتسنوقمیااانونین قبایهق قزبعنیقمختنفقزبن قرآن قززقهو

هنیقزیهیشو هز قزسننم قی قرآ ق قتنبعن قدحنبه ق  قزبوهقهنیقن قی قلننمقپرنمبآزیبنی 

بعهقززقرآ قسامق قبهقخصا قی قرآ قچهن مقهجآیققزست قبرن قگآییههقهجآیقز لق قی م

قنگنه ق ... قزیآزی قیاینی  قهنیین قبنقزیهیشهنشا نی قمیانونق قزساننم قمنمعهقبهقیلرلق شاه

زیهیشو هز قزسننم ق قق قشکلقگآفتقمهیهیقهنیسؤزلقن قهوآزهق قینفتقمیانورنقتاساعه

ق.مسیااآز قرآن قپرآزما قمبنحثقمهیهیقهونا قزدجنزقرآن ق قزبن قرآن قبهقبحثقپآیزخت ه

ق(17:ق1171قفآزستخازه )

قزبن قی قما یقزلقآن قآقمیاااتقن قبنقد از قیرمز لرنقبن قمنحظقی قز زیلقرآ قچهن مقزث

ق.یریتقمامایقن قززقزیزل ا قییخهقلهقیگنشتقرآن 

ی قز زیلقرآ قپ جمقمبنحثقمآباطقبهقزدجنزقبرنی ق شاااهقینفتق قزبن قرآن قی قلنیا ق

ق111)قتامهقرآز قگآفتق قبهقشاآحقزسآز ق قبهزیعقزبن قرآن قپآیزخت ه قی قزینقی  هقخسنم 

قتآنو دقسبک قرآن  قشا نخت زبن قهنیبحثقتطبر ق قتحنرلق قزیتقنییق  شقبن(ققق111ق–

قشاا نخت  زبن قی قرآن قزدجنزقتشااآی قبآزی(ققق171)قدبهزلقنهآق قب نقیهنیقتآطآفنیهب ق 

قزبن ق قذهنقمرن قمع نی ق-لسر قز گنیر قتبررنقیوایقلهقبآقزساان قن ق زبطهق زقیرمقتئا ی

هنیقزسننم  قتوه قزسننم ق  قبهقزفالقحونهقمغالن قبهقساآزمرن مایقیز ی قی قرآ قهستمقبنق

چهن یهقبن قییگآقشانههق شاهقزیهیشهق قتوه قزسننم قهیترمقبهق یژهقبنقق قیهنی قرآ قسارزیه

یساذقزفکان ق قنثن قتوه قغآبقلهقبندثقگآییهقبن قییگآقمیااائنهقزبن قرآن قی قلنیا قتامهق

ق(11قهون  .ق)رآز قگرآی
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هنیقزدجنزقرآن ق قیفن قززقلننمق حرنی قمیاائنهقزبن قزیقزثبنوقم بهی قی  هقمعندااآقبآ

قرآن قما یقتامهقرآز قیز ی.

 . مفهوم شناسی1

 زبان .1-1

تآینقزبزز قگاینیق قیرزقشایقلهقمهمی قلغتقزبن قبهقزیهزمقمتحآکقیزخلقیهن قگستهقم 

ق(1111:تنب قیهخهز قزلبآدن )قلغتقی قمنتقینقموندتقزست.

ق زغب)ق«زبن قدضایقززقزدضنیقبه ق قیاد قتازینی قزست»نمههقزساتققی قلغتقدآب

ق.(111:ق1111قزدسهنی  

یقن قمقندهقخایق زقبرن قززقیرآقزبنقم  قزبن قزداازت قزساتقلهقهآقرام قبهق سارنه

ق(11:ق1113قر ام  )قل  ه.م 

هقلرآز قیزییقق–ی قتعآیفقییگآقزبن قدبن وقیزییاتهقشههقززقیستگنه قززقدننبمقن زی ق

ق(11:ق1111قبنط   )ق  ی.بآزیقز تبنطقبرنقزفآزیقزمتون قبهقلن قم 

قزیقبهقهمقپراستهقززتاز قزبن ق زقدبن وقیزییتقززقمجوادهبنقتامهقبهقزینقتعن یفقم 

زقیقن قمقندهقخایق یشانیهنقلهقزمززیقن قبهقیکهیگآق زبیتگ قتنمقیز یهق قهآقرامقبهق سرنه

ق  ی.یین قی قتسکآق قزستهلنلقبنلنقم ل هق قبنقن قتازینی قزبرن قم 

 فطرت .2-1

قشااکنفتنق (311:ق1111قفن   قزبن)قن قزبآززق قشاا  قگشااای قبهق«فطآ»قمنیهقززقفطآو

مع نقشههقق(111:ق1111قزداسهنی  ق زغب)قطالقززقشاکنفتنق ق(131ق/11ق:1111قم را  قزبن)

قنشااکنفتقم زلقبهقزله قخنقتق قنفآی شقلهقنیجنقزز:ق»گایهم قنمن قمازییقزلنهنیتقزساات 
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قخنقتق قنفآی شقلنوه قزینقمعنی قززقیک قزسااتقزمکنی قهیاات قزظهن ق قدهمقپآیهقتن ی 

ق.(11/11ق:1133قنمن  قمازیی.«ق)بنشهقزبتهزب ق قزبهزد قلهقزلبتهقنفآی ش قزست 

قمقنبلقی ق زقخن قفطآوقیوایه قتسکر قخن ق قدنمقمع نیقی قبهق زقفطآوزیشاان قق

قزیین قلهقزستقمعتقهق قیزیهقرآز قزسات قینم قمامایزوق قمونیزوقذزت قلهق یژگ قطبرعت

 ققشااایم قمآباطقمجآیشق  حقبهقفطآوقزساات قمنییقبه قمجآیق ق  حقززقمآلبقله

قهآقلهقچآزقشااای م قیرزقطبرعتقشاانملقدنمقمع نیقبهقفطآوقزمنقز  قمنییقبه قبهقطبرعت

مجآیقیهز ی قظنهآزًققمامایقبهقزختصاان قخهزقبای قفنطآق قخهزسااتقمسطا قطبرع قمامای

َلُُالَْحْمدُ »قنیهقز لقساا هقفنطآ ّ رُلُِلل ماواتلُُفاطل ...ُوَُُالّسَ ْرضل
َ
همقینظآقبهقمنمعقمامایزوقمجآیق ق«قالْأ

قهنساات.هنق قزمرنق قهوهقزمر  هنق قهوهقنسااونی منییقزساات قدر  قخهز یهقفنطآقنسااون 

ق(11:ق1133قنمن  قمازیی)

 ق11زیعنم/)قبنشااههنق قزمرنقم رآنی قینظآقبهقفطآوقنسااون مؤیهقییهگنهقزیشاان قنینوق

ق(11 قزبآزهرم/111یاسفق/

قزیگایهقبهقلآی قزبهز ق قزیجنیقمع نیقبهق«فطآ»قلغتقپژ هان  قبآخ قییگآقززق زژه

قفعلقزثرآقزبن(ق131:ق1111قزدسهنی  ق زغب)قنفآی شقززقخن قیحایقیع  قزیه یزییتهقخن 

قبن  قبهق(117ق/1ق:1113قزثرآ قزبن)قیزیه.م قزبهزد ق قتهزی زبقخنقتقمع نیقبهق زق«فطآ»

قدااا وقنیهن قنفآی شقی قلهقزسااتقمامایزت قدنلمقمبهدنوقدنلمقینق قمبهدنوقمنندااه ز 

:ق1131ق شرآززیقده زلهین.ق)زیهدا وقبهقمیباققآرغق قزستقیشاههقگآفتهقلن قبهقپرشار  

قدااا وقلهقزسااتقنفآی شقززقخنداا قیحاهنیق قیا قبرنیگآقفطآقمنیهقزساان  قزینقبآق(11

ق.یبنشهقخایقآرغقبهقمیباققدا و قی قیع  قزست قیهزشتهقیرزقپرشر  

قهلقزستقهنی  یژگ قینقزییان قنفآی شقخن قگایهقمع نیقبهقیرزقزداطننحقی قفطآوق

ق زقغرآقززقزییاان قنزرزلنمتقمنبهقیع  قساانزی م قمهزقیبنوق قحراز قمنی هقخای قغرآقززق زقز 
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قزسااتق فتن هنی قحت ق قهنمرثنققهن گآزیشقهن شاا نختقززقزیمجوادهقلهق هگایم قفطآو

ق.(171ق/1ق:1131قمطهآی .ق)زستقشههقیهنیهق ییعتقبهقز قیهنیقی قپرشقززقله

قشااهاییقبر شقهون قلهق«زفطآو:ق»گایهم قیرزقفطآوقما یقی قزلنهقمازییقنمن نیت

قهبقییبتقپآستشقخنتعنیهق قشنههزیهقلشاشق قنگنهنیهق قگآزیشقمحضقهیات قبهقزییان 

ق قشههقسآشتهقیحاقن قبهقنیم قحقرقتقلهقزستقززقنفآی شقخند قیحاهقز سات قحضاآو

ق(11ق:1133قنمن  قمازیی.ق)زستقشههقخن قشراهقن قبهقزیینی قمن 

 زبان قرآن .3-1

بنقتامهقبهقزی کهقمسهامقزبن قبهقتازینی قخن قزیین قبآزیقزیجنیقز تبنطق قزیتقنلقمسنهرمق

قیگآز قگستهقم قشااایبهقی ق1111)یکاینم « یا ق»(قبهقهورنقمهتقمقصااایقززقزبن قرآن ق11:

ق  یکآیهانیقمع انی ق قچگایگ قزیتقانلقمسانهرم  یهقبآزیقمخنطبن قزسااات.قززقطآفقخهز«

ق(131ق:1133)مایب 

قبرن ق ساابق قشااراهقیع  قزسااتقییگآز قبنقتسنهمق قتسهرمقشااراهقبهقینظآقرآن قزبن قلذز

قشراهق قساب قچهقززقههزیتقپرنمق ق ح قز سانلقی قخهز یهق قزی کهقنم پرق سانیه قی قرآن 

زستقق قبهقچهقیحایقز تبنطقزیجنیقلآیهق قی قخطنبنوقخایقچگایهقمطنلبققلآیهقزستسنیهقزی

ق.(11ق:1111)زدآزب  قق زقتسهرمقم قل ه.

 «زبان فطرت»الله جوادی آملی دیدگاه آیت .2
ن قخایش قبآزیقتبررنقمیاائنهقزبن قشاا نخت قنمن قی قهرچقی قززقنثقمازییقزلنهقنیت

زیه ق ل قی قمنیقمنیقتنلرسنوقخایشقبنقرآن  قزبن قن ق زقم حصااآقی قفطآوقمعآف قی وایه

هنیقیی  ق قرآنی  قزداطننحقزوقی قمهتقزثبنوقفطآیقبای قنمازهز زبهقتاتارحنوق قزشان 

قنبق قبنشااهم قطآوفقزبن قرآن  قزبن قمعتقهقهیاات هقلهقزبن قفطآوق زققزسااتعونلقلآیهق 
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قهوهقی قهن زییاان قتونم قتیههزقرآن  قههفقزیآزقیز یقتطنب ق قساانزگن ىقزییاان قفطآو

قزریقن قزبن قلهقپاشنیهم قخایقبهقدولقمنمهقزمنیىقههف قنیزق قبنشهمىقهنمکن ق قزدصان 

قلهقهبنشمىقداسنوقنیزقیز زیقلهقزساتقفطآوقزبن قت هنق قبنشاه قفآزمکنیىق قفآززمنیىقبنیه

قزیینی قفآیقهآق قزستقهنمکن ق قزدصان قهوهقی قهنزییان قمشاتآکق قدوامىقفآه گقهون 

ق(17:ق1133 قفرآز منب قتبن .ق)گرآیم قبهآهقن قززقبایهقنگنهقن قبهقییبت

یرآقزیشاان قمهنی قبای قیینقزسااننمق قزبن قن قبهقزینقمع نسااتقلهقی قفهمقمعن فققزز

چرزیقمنیعقن قزست قپسقت هنقزبنی قزستقلهققیی   قیهقفآه گقخند قلحنظقشههقزستق قیه

دنملقهونه گ قمهن قگیاتآیهقبشااآیقزسات.قزبن قفطآو قفآه گقدوام ق قمشااتآکقهوهق

تازیهقزییان قهنقی قهوهقزدصن ق قزمصن قزستق قهآقزیینی قبهقن قنش نستق قهرچقفآییقیو 

ق.(73ق:1111ی قسآقبپآ  زیهق)مازییقنمن  قبهنیهقبرگنیگ قبنققن ق زق

 یژگی های زبان فطرت.و1
قازییمقزلنهقنیتقم رآقززقفطآوقزبن قهنیق یژگ قبآ س قبهقی قزینقریوتقززقتحقر ق

ق.پآیززیمقم قنمن 

 قرآن متن بخشی معرفت .1-3

مینبلقق قنیرضنقلهقزساتقبن  قزینقبآقگآزینیهقتجآبهقمبنی قیقهقی قزلنهقمازییقنمن نیت

قآپذیقتجآبهق قمحیااا قزما قززق«معنام»قزگآق لآیقزثبنوقن قخن قمعرن قبنقبنیهق زقدنو قهآ

قآهن بقن  قزثبنوق زهقبنشه قلن قمسهامقمعنام قزگآقزست قتجآبهق قحسقن  قزثبنوق زهقبنشاه 

.قزسااتقشااهایقن قزثبنوق زهقبهتآینقبنشااه قدآفنی ق قرنب قمشااهایقمعنامقزگآقزساات قدقن 

ق زسااتقمع نیز ق قآیپذقزثبنوق زخننر ق قیی  قهنیگزز هقب نبآزین(ق111:ق1111قنمن  قمازیی)

ق.(111:ق1131قهوا )قیریتقتجآبهق قحسقزما قزینقپذیآیزبطنلقینقزثبنوقمعرن قلرکن
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قیهنتوثرلقبآق زقن قیبنیهقبای قیشاااز قرآن قی قمطنب قی کقزگآقزسااتقمعتقهقزیشاان 

.قیریااتقساانزگن قحکوتقلتنبقبنقشااندآزیهقبنف خرنلقزیآزقلآی قحولقشااعآیق قخرنل 

ق قستزقیزیهق خقگذشتهقمهن قی قلهقزستق زرعرنت قبنکهقیریت قسنختگ قرآن قنیهیزساتن 

قههزیتقمهتقی قحق قیتنیجقبنکهقیریت قمآیمقلآی قسآگآمقیرزقهنن قن  ی قززقرآن قههف

ق زقرآن قهنیرصااهقساابحن قخهزیقمهتقهورنقبهق قگرآیم قن قززقمآیمقتزلرهق قتعنرمق 

ُُهلمُْیَعلَُُاتْل ُُوَُ(ق»113:ق1111قهوا .ق)ل هم قمعآف قح قهنیرصه
َ
لالَْحّقُلُآَدمَُُیاْبنََُُنَبأ قی قیزستن ق ق«ب

ْحَسنَُ»ق(17/منبهه«ق)بخاز قنیهنقبآقبح ّق زقنیمقفآزیه
َ
 (1/قیاسف)ق«الَْقَصصُأ

قآبقمبت  قبشااآیقمعن فق قتجآبهق قحسقد صااآقیخنلتقبآزیقنمن قمازییقزلنهنیت

قمعتقهق قزسااتقیقلقلهقن قمقنبلقیقطهقبآزیقهلقزسااتقرنبلقزداانلتقزیهززهقهون قگآزی  دقل

ق قیز یهقبیززی قسهمقشن  قحکمقلشفقی قلهقزیهمعآفت قفآ زز قچآزغقی قیقلق قدقلقزست

قزساات.قشااآد قحکمقساا هقزدتبن قمعرن ق قحجتقیصاانبقحسظقبنقهنن قززقی قهآقمحصااال

ق(111ق/1ق «زلف»ق:1131قنمن  قمازیی)

ق زلنیقمعن فقززقهوگن قم هیبهآهقبآزیقهخهز یقزسااتقمعتقهقلرتوثقبحثقی قزیشاان 

قآن رقی ق زقمثن قهآگآیهقمن:قفآمنیهم قخهز یهقلهقچآزقلآیهقبرن قتوثرلقزبن قبنق زقهنن قرآن  

َُُضَرْبناُلََقدُُْوَُ:ق»شایهقههزیتق قگرآیهقپ هق زه قزینقززقمآیمقتنقن  ییم للّنَاسل ْرآنُلُهَذاُیفلُُل ُّلُلكُ ُملنُُْالْق 

َُمَثل ُ
ونَُیُمُْلََعلَّهُ  ر  ق«.شااایهقمتذلّآقهیشاانقم یزیقمثَنىقیا قهآقززقرآن قنیزقی قمآیمقبآزىق قمن«َتَذّكَ

ق(17/زمآ)

 تأویلی و تنزیلی وجود .2-3

ق ه چقنینت قبهقزساات نیقبنقزمنقزساات قرآن قبآزیق مایقی قبهقنمن قمعتقهقمازییقزلنهنیت

قززقن قمآتبهقبآینقلهقینزل ق قمتاسطقدنل ق قمآتبهقیزیه م قمآتبهقساهقیز زیق زق مایقی قن 
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قن قبهقپنلن قمزق قزسااتقمامایق قبن هق زلنقمکنیت قی ق قخن جقدنییقهنیزییاان قیسااتآ 

لنَّهُ .ق»یهز یهقیسااتآساا  ْرآنُ ُإ ُُیفلُُمُ یَكرُلُلَق  هُ یُلاَُمْكن ونُ ُكلتاب  للاََُُّمسُُّّّ  ونَُُإ ر  َطّهَ قوىیلآقرآن قن  ق قله«الْم 

قیساات]قزی هقیسااتقن قبهقتازی هیوىقپنلن قمزق قیز یقمنىقمحساظىقلتنبقی قلهقزساات 

قرنبلقتنقزسااتقنمههقی قمسهامق قلسظقدااا وقبهقن قینزلهقمآتبهق (ق71-77/ زرعه)ق«[نب هی

لتنب ققیع  قرآن  قمتاسااطقمآتبهق قبنشااهقذه  قزیتقنلق قخازیه ق قیاشااتنق قشاا ره قگستن 

َُكلاَُّ:ق»تزسقیرکالن ق قگآزم قسسرآزی قیستقبهق قزساتقمقآّبقفآشاتگن قیساتقی قلهقبآتآ

لنَّها ُُیفلُُ-َُذَكرَه ُُشُُّّا ََُُفَمنُُْ-ُتَْذكلَرةُ ُإ ح    َمةُ ُصُُّّ  َكّرَ َرةُ َُمْرف وَعةُ ُ-ُم  َطّهَ ُُ-ُم 
َ
لأ َرَرةُ ُیدُلیب ق قهآگز«بََرَرةُ ُكلرامُ -ُسَُُّّ

قن قززقبخازههقهآلسق قزسااتقنین  ىیق قتذلّآ(قرآن )قنیزقپ هز یهمىقنیهنقلهقیااتریقنرچ 

قزستقآزیىرسسقیستقبهقزه رپنلق قره ق زلنقزلازحىقزست قثبتقپآز زشىقزلازحقی !قآیرگمىقپ ه

ق قتسصرن قداا وقبهقرآن قینزلهقمآتبهق(11-11/دبس«ق)کالن (ریق قبآیز فآمن ق قمقنمق زلن)

قبنق زقن قحضآوقن ق قزساتقینزلقشاههققزلآمقپرنمبآقبآق سانلت قسانلرن قط ق قته یج 

ق سنیه.قمهنیرن قگاشقبهق قایفآمقی ینفتقخایقمبن کقچشمق قگاش

قینزلشقآتبهمقیز ی قپراستهقهمقبهقمآزحن قلهقزستقگیتآیهقحقرقت قلآیمقرآن قب نبآزینق

ق قزله قیرکالن ق قبز گاز قفآشتگن قیستقی قن قمتاساطقی مهق قهنساتزییان قیساتقی 

قهرچق قهیاات هقهمقبنقشااههقینیقمآزحلقهوهق قزسااتقساابحن قخهزیقیزیقیرزقن قدنل قمآحنه

ق(71:ق1111قنمن  قمازیی)قیهز ی.ق زهقنیهنقمرن قسکرک ت

قس رطلقیکتهقرآن  قمقنمقی قزینقپراستگ قهوبیتگ  قخصا قی قنمن قمازییقزلنهنیت

قا طقبهقزسااتقمعتقهقزیشاان .قیز یقبیااززی قزهورتقرآن قزبن قمعن فقفهمقی قلهقل هم قبرن 

قشای:م قمحق قگایهقی قبنلن قمکنیتقنیقمکن قززقن رزشقیز لقلن  

قیهه  مقمکن قتغررآق قنیهم قفآ یقپنیرنقبهقلهقه گنم قیع  ق «تجنف »قدااا وقبهق.1

قی قیز ل قگایهزین.قشایم «قزماف»قته قن قپرشرنقمنیگنهق قبایقیخازههقیخیاتقمنیقی 
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قتنقبن ز قرطآزوقیع  قبنلن قفضنیقززقبن ز قنمه قفآ یقمنی هقینیه م قمصهزققمنیینوق قزمینم

قینفت هقیز لقلهقه گنمقن ق قیریت هقپنیرنقی ق قهیت هقبنلنقی قبنشا ه قیرنمههقفآ یقلهقزمن قن 

قیز زیق قزستقشاههقتاخنل قزمافق قن  قمنیگنهق قیهز یق مایقبنلنقی قییگآقنمهیه قپنیرنق 

ق.یریتقشههقینزلقرطآزوقزین

ق1 قماطنقی قهواز هقل ه م قیز لقپنیرنقبهقحنلقلهقدرنقی قیع  ق«تجن »قگایهقبه.

قناهمق قحقرقتقن قشههق رر قنیهم قپنیرنقلهقنینهق قزستقمامایق قمیاتقآقیرزقخایقدنل 

قمنیینو.قیهقشای م قمحق قمجآّیقزما قی قیز لقززقگایهزین.قزستقن قتجن ق 

قسسپق قفهوهم ق زقن ق قل هم قدورق قزیهیشهقیکتهقی قزساتنی قلهقزمنی قیوایه قبآزیق

راهقدنرنهقخایقت زلققززق زقشههقزی زکقمع نیقن قل ه قبنزگاقییگآز قبآزیق زقهون قخازههم 

ق.ل هم قبرن قییگآز قبآزیقزبن قینقرنمق سرنهقمسنهرمق قزلسنظ قبهقرنلبقی ق قیههم 

قلرکنقزساات قن  یهقپنیرنقزشراهقدنرنهقززق زقخایقدور قی کقزسااتنیقزساان  قزینقبآ

قرنلبقی قتنقزسااتقلآیهق رر ق زقبن هقو دنقحقرقتقن ق قیز یق مایقزشدنرنهقی قهون ن 

ق قزلکتنبقمزقززقمجرهقرآن قیز لقترسرل.قبنشهقگستنق قشا ره قرنبلق قبگ جهقزلسنظق قمرمسنه

قحلمآزقی قنسونی  قلتنبقزینقیع  قزست ق«تجن »قگایهقبهقیرزقزله قغربقمخز قززقن قظها 

قی قز قخایقزداان قماطنقآگزهق قیریااتقته قن قززقیرزقبنلنقمآزحلق ل قینبه م قتجن قپنیرن

قهب.قینبهم قتحق قتآینزلقمآزحلقی قن قشاههق رر قمناهقل هق یو قته ق زقن ق ق هنقبنلنقدنلم

ق ساارههقمآیمقیسااتقبهقن قلنونوق قزلسنظقرنلبقی قمعن فشقلهقحنلقدرنقی قسااخن قییگآ

قل لنمقتجآیهق قطربیق مایقدا وقبهقزدننیشقمآحنهقیز یقرآز قهوگن قیساتقی ق قزسات

قآز رقفآشتگن قیستقی قزش دنل قمآحنهق قزستقسابحن قخهز یهقیع  قن قدنمق قمتکنمقتآی

ق(11:ق1111قنمن  قمازیی)قیز ی.
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ق زق«معنی قتعنل ق قطبرع قزبن »قهون قتاز م قزیشااان قبرن قزینقززقزی کهقمهمقیکته

قیوای.قبآیزشتق قزستخآزج

 جامعیت و جاودانگی .3-3

قمشااتآکق قدوام قفآه گقفطآو قنهقمازییقنمن قلهقزبن بنقتامهقبهقییهگنهقنیتقزل

قسهقمرن قینگیایات  قز تبنطقگستقم قبنشاه قبنیهقزمصان ق قزدصان قهوهقی قهنقزییان قهوه

قهآقماتاا قرنبلقزیدنقی قزینقدآدهقنیق قرآن قبای قمهنی ق قمن یزیگ قمنمعرت قماتاا 

قل ه:م قزشن هقیکتهقزینقبهقزبتهزقنمن قمازییقزلنهنیت.قیز یق مای

قهبقتامهقبنقمتغرآق قثنبتقرازیرنقزبهز قمآها ق زقرآن قمنمعرتقنمن قمازییقزلنهنیت

ق قفآییقزیهگ قی بن هقمنمع قن منی قزیهیشهقزسننم قیینقزیآزقیزیهم قزیین قزمتوند قحرنو

قرنرازیق قزستقمتغرآق قثنبتقشأ قی قیز زیقزیین قزیآزقیه ه م قز زبهقزیین قزمتوند قحرنو

ازیرنقشایه قرم قریوتقمتغرآق قثنبتقبخشقی قبهقشأ  قی قزینقزسان قبآقیرزقزله قیینقزین

قیع  ق یقمتغرآقشأ قبهقیرز قزسننمقمتغرآقمقآ زوق قز ق  حق قفطآوقثنبتقتاحرهیقبهقثنبت 

قهزلت دق قتاحرهقزدلقی قبهق  یکآیقبآقزفز  قزساننم قیین.قگآییهم قبنزق یقبه ق قطبرعت

ق زرع قاممسهقتبررنقیرزق قخایشقحقرق قم زلتقبنق زقز قن منی  قحرنوقبهق دالقزیین قبآزی

:ق1173قنمن  قمازیی)قگآییم قزسااننمقمنمعرتقمامبقزمآقهورن.قساانزیم قنشاا نقسااعنیو

ق(111

قعتقهمقرآنی قهنینمازهق قیی  قتعنلرمقی بن هقمتضنیقییهگنهقی قمبنی قبهقزشن هقبنقزیشان 

قتسکآقحنمرن )قحهزرن قمنمعرتقبهقیهانیتقی قآزف زیحق قزفآزط قهانیییاهگانهقزسااات

قیقن قزیحصاان ق)حنمرن قحهزلثآیقمنمعرتقبنق قگآزی (حس قم جآقخطنسااتقی قهآقله(

ق(11:ق1111قهوا )قشایم 
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قفآ گذز قرآن  قی قچرزقهوهق مایقرآن  قبای قتبرن قرآن  قههزیتگآیق ساانلتقزیشاان  

قزساات قمعتقهقحنلقدرنقی .قشااون یم قبآقرآن قمنمعرتقزیلهقززق زقرآن قی قچرزقهرچقیشااه 

قزیخهقیستا قزسن قبآق قزساتقفآمایهقبرن ق زقبشاآقساعنیوق قسارنیوقلنرنوقلآیمقرآن 

ق(111ق:هون )قفآزگآفتقحضآوقن قزهنبرتق ققزلآمق سالقززق زقن قمزبرنوقبنیهقسبحن 

قشآبقسعنیوقتأمرنقی قلهقزساتقهنی ز زشق قمعن فقهوهقبرنیگآقرآن قزسان  قزینقبآ

ق قدقرههقزمر هقی قبشااآ قسااعنیوق قی قساارنیوقنفآینیقشقزما قهوهقیع  قیز یقدوههقیقش

قلرتحوقلهقیههم قهشهز قزیشن قحنلقدرنقی .قزستقشههقبرن قلآیمقرآن قی قدول ق قزخننق

قلهقرآنی قدنامقبآقگآییه م قیگآگا قزدصن  قط قی قلهقن قمنی هق قتجآب قدنامقهنیفآتره

قا یبآخقبنقیهز ی قح قلی .قیریتقدحر قهآگزقزست قبطنن قززقمصا ق قتحالقززقمعصاام

قرلمق قهازقبآق زقرآن ق قل هقتحورلقزله ق ح قزینقبآق زقبشااآیقهنیینفتهقززقچرزیقمنهننیه 

ق زقن ق قیههقگیااتآشق زقخایشقیلقظآفرتقدنام قتحصاارلقبنقبنیهقبنکهقل ه قتسیاارآقخای

ق(111:ق1117قهوا )قنزی.سقرآن قگاینگا قمعن فقدحر قتحولقشنییته

قختو قحضآوقمن یهق سنلتق قرآن ق قزسننمقمن یزیگ قی بن هقنمن قمازییقزلنهنیت

قسااتاز زق قثنبتقهون ن قررنمتقبآپنی قتنقرآن قل هم قتألرهق قیز یقبهیع قیکنوقمآتبت

قفطآوقبنقن قمعن فقساانزگن یق زقرآن قمن یزیگ ق مزقزیشاان (ق131:ق1111قهوا .ق)زساات

ق.گایرمم قسخنقن قززقفطآوقزبن قبحثقی قلهقیزیهم قبشآی

 شمولیجهان .4-3

قدنملقلهقبنشاااهم قزبنی قنیاتقزلنهقمازییقنمن قرنبلقهیااات هقلهقزبن قفطآوقت هن

قزستقمهنی قفهمقمیئنهقزمآ ز قمهمقمینبلقززقزستق قیک قبشاآیقگیاتآیهقمهن قهونه گ 

قخصا قی قمازییقزلنهتنیقهیت ه.قن قمهد قبشاآقیساتقسانختقمکنتبقززقبیارن یقله



 

 

111 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 111_111صص 1044 بهار و تابستان، 9، شماره پنجم، سال قرآن و علوممطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 9 /Spring & Summer0202 

 الله جوادی آملیهای آن از دیدگاه آیتآن و ویژگیزبان قر
 محمد نظیر عرفانی

 

ق زقبشااآقهوگنی ق قمهنی قفهمقزی که قمونهقززقمهو قیکنوقبهقلآیمقرآن قبهقیگنه قچ رن

قیگنیهق زق نق قزستقلآیهقتعبرآقن قززقیرزقطبرع قزبن قززقزیشن قلهقزیینی قفطآوقززقبآخنساته

ق(117ق/1ق:1111قنمن  قمازیی)قزستقپآیزختهقزست قبشآقزب نیقمرن قبننم نز ق قمشتآکقزمآ

قزستقهمعتققلآیمقرآن قنینوقبآخ قبهقزست نیقبنق قگآفتهقشنههق زقرآن قمحتازیقزیشان 

قلز مقبهقکمحق قینمینونین قبنق فتن قشراهقبرن ق یژهقبهقرآن  قمحتازیقبآ سا ق قدقن قتحنرل

قهوا .ق)یزیهم قن قبای قس هقمهنی ق زقمنحهز ق قلنفآز قی بن هقحت قدهل ق قریاطق دنیت

ق(111ق/11ق:1113

قزسننمق بایقمهنی قزیآزقیهزییتهق ز یق زقرآن قبای قمهنی قبآقتبآیق قتال قشبههقزیشن 

قزسننمقهلقمع نستقبهینقبنکهقبنشرم قیزشاتهقی ساتق زقزفآزیقهوهقرنبنقلهقیریاتقمع نقزینقبه

ق(هون .ق)یز یق زقمهنیرن قهوهقزیز هقتاز 

 دلالت در استقلال .5-3

قلآیمقرآن »قزسااتقخایقمیااتقلقهنییلنلتقی قرآن قیز یقیزدتقنقنمن قمازییقزلنهنیت

قییگآیقدنملقهآقلونلقزیآزقیهز ی قیرنزیقییگآیقدنملقبهق قزسااتقزییاانی قیهن قتکنملقمنیه

قلآیمقرآن قساابحن  قخهزی(ق171:ق1131قنمن  قمازیی.ق)«گآییم قتأمرنقزله ق ح قپآتاقی 

قمعن فقهوهقمنمعقبنیهقرآن قزینق  قززقزست قستآیهقههزیتق قیا قیررآقلونل قز دانفقبنق ز

قییگآز قززقیرنزب ق قیرآ م هقیرز قنیهنقسنختنقی ق  شنق قبنشهقبشآیقبخشسعنیوقنررازیق 

ق.(13:قهون )قبنشه

قآهترق قزبهنمقبهنیهقبهقلیاا قتنقیهز یق زهقن قی قزبهنم قگایههرچق قزسااتقیا قلآیمقرآن 

قزبهنمق قتن یک قززق زقرآن ق قل هقهزیزسااتوقخایشقزیهیشااهقمحصااالقززقن  قمحتازیقبای 
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قهنیزییاان قزفکن قترآگ قفقطق قزسااتقنمههقلآیمقرآن قی قحقنی قهوهقبنکهقبخشااه ق هنی 

ق(131:قهون .ق)گآییم قمنیعقن قلنملقش نختقززقدنیی 

قمایهفآقبرن ق زقبشآقسعنیوق قسرنیوقلنرنوقلآیمقرآن قزساتقمعتقهقحنلقدرنقی ق ی

قن قزهنبرتق ققزلآمق سالقززق زقن قمزبرنوقبنیهقسبحن  قهزیخقیستا قزسان قبآق قزسات

قنبقم نفنت قمعن فقمزب قزما قبآزیقمعصااامن قززقگرآیبهآهقزینقلرکن.قفآزگآفتقحضااآو

ق(111:ق1111قنمن  قمازیی)قیهز ی.قرآن قزستقننل

 هدایتگری .6-3

قن ییقبای قفطآىقززقمآزیق قزسااتقن قبای قفطآىق قگآىتیههزقن ییقهنىژگىی قزز

ق قىزدنقههفقگآ ییقساىقزز.قن قبآقلرتحوقیهقزست قزیین قفطآوقبنقن قتطنب ق قسانزگن ى

ق قبنشهمىقهن هرزمقهوهقی ق قهنمکن ق قزدصن قهوهقی قهنزییان قهوهقتیههزقن ییقزسانساى

قفآززمنیى )قفاققهنىژگىی قیز زىقزریقن قزبن قلهقزسااتقموکنق قدونىقزمنیىقههفقنیز

قهلقبنشااهمىقفطآوقزبن قیز زساات ق زقهنژگىی قنیزقلهقزبنیىقگنیهی.قبنشااه...(ق قفآزمکنیى

قن قبهقزیینیىقهآق قهنساتمکن ق قهنزمن قهوهقی قهنزییان قهوهقمشاتآکق قدوامىقفآه گ

ق.زستقم هبهآهقن قززق قنش ن

قبآزىقلهقزسااتقهیمن قینمهق حى ق قزلنهىقلتنبقزسااننم قنرمبقنییقگآییقدبن وقبه

قژگىی قی قیز زىق قشوالمهن ق ه وای قحازهق ساعتقیرآقززق قشاههقزلینقهوگن قتیههز

ق:زست

قشایه قم هبهآهقن قمعن فقززقهوگن قتنقهیگامىقسخنقمهنیىقزبنیىقبه.ق1

ُیلَّذُلاُتَباَركَُ:ق»یتریقنزریبىقن قززقفآیىقبایه قسایم هق قهرمسقهوگن قبآزىقن قمعن ف.ق1

َلُ ْرقانَُُنَّزَ هلَُُعلیُالْر  لَُُعْبدل ونَُیل للْعالَمُلُك  قبآق زق رآنقلهقلیىقزساتقبآلتقپآق قینپذیآ قز زل«را ُینَذُلُنَُیل
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آِ قهشهز قآزًییَذِ»قنی(ق1/قفآرن )ق«.بنشاهقن رمهنیقیه ههمربقتنقلآیقینزلقزشب هه قزیذز ىق قلِنْبَشاَ

بنشه قبهقهورنق قزینقزمآقمقتضنیقفطآیقبای قیینقم ق(11/قمهثآ)ق«هنزیین قهوهقبآزىقزست

مهنی قبای قزساااننمق قزبن قن قبهقزینقمع نقزساااتقلهقبآزیقفهمقمعن فقیین قفآه گققمهت

بنشاااهق قمنیع قی قفهمقن قیریاااتق قدنملقهونه گ قهون قزبن قفطآوقخن قشاااآطقیو 

زیهق قرآن قبهقزینقهنقی قن قبنهمقمشااتآکلهقزییاان ق(11ق/1ق:1131قنمنى قمازیى)قبنشااهم 

بنشهقزلبتهقدوام قبای قفهمقزبن قرآن قبهقزینقمع  قیو قهنقتکنمقیوایهقزسات زبن قبنقزییان 

لهقهوهقنحنیقبشاآقززقرآن قبهآهقیکینی قببآیهقزیآزقمعن فق حرنی قرآن قمآزتبقزینییقیز یق

قبنشه. قهآقمآتبهقن قبهآهقگآ ه قخن قم 

ق قیونیهىمقتبررنق زق ىییقمقنداهقخای قلسرىقن ربقمعتقهقزساتقرآن قبنقىیطبنطبنقدننمه

قنیفقطقم حصاااآقبهقزق ل قزههزفقرآن قیهه مىقمآیمقبهقدولق قزدتقنیق هرزمقی قم زحکن

ق قمع اىقزىمآحنهقزههزف قنرهوقبنطنقی ق قزلسنظقنرهوقپ نهقی قبنکهقبنشااه یو قمآحنه

ق(31ق:1111قطبنطبنی  .ق)یونیهن ق زقی کقم قخاز قلهقیز یقتآعر سق قتآ ردوقمقندهى

قنبلتقرآن .قبنشااهررن قیو قرنبلقهنیقدنوى شااتهقنیقنلتنبهقبنقرآن قبهقهورنقمهت

قحکون ق  شقیهق قزستقلننمقزهلق  شقیهقن ق  شق قمحضقدقنىقلتنبقیهقزست قتیههز

قایخقمخصا قلهقیز یقنتىرفضقنیشهه یقدنوىقهنى شتهقنىیمززقهوهقبآیزشاتنقزفز  قبنکه

بنشااهقبای قمآزتبشقم قلهقزینقزمآقبهقخنطآقذ یقزلبطا ق(71:ق1131قنمنى قمازیى.ق)ز ساات

قفآزدآفىقدااسنوقززق قیااتریقدآفقزبن قت هنقلهقگآچهقبآزیقدآفقدقننقرنبلقفهمقزساات 

قوفطآقزبن قی  یى قهنىهیلنقبنقرآن قظنهآىقهنىهیلنقزبن قزشاتآزکقیقطهق قبنشاهم قم هبهآه

ق.زستقفطآوقبنقمطنبقتق 

هنیقم هیقتونم قییلآهزرتضنیقتهز مق بابرتقزلنه ق قثبنوقفطآوقی قیا قزیین ق قبه

زییاانی قززقرآن قززقی قساااق قزلونلقههزیتقخندااهق قختمقیابتق قلتنبقنسااونی قی قیینق
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(قلهقمیااتنزمقزسااتوآز قههزیتقرآن ق قطآز وقن قی قتونم قتن یرقبشااآقبهق1منبههق/)قزسااننم

لنُْ»یقخایقگاینیقزبن قههزیتقزست:قیابه وَُُإ َاُه 
للّ للْعالَمُلُذلْكرُ ُإ قهوهقبآزىقتذلّآى(قن رآ)قنی قز«نیل

قزساااتقن رمهانی (قبهینقمهتقههزیتگآیقزبن قرآن قززقزینق یژگ قیرزقبآخا یز ق37) /«

قیقبشآیتقسنزگن یقلنملقیز ی.زستقلهقبنقمن یزیگ قپرنمقرآن قبآزیقهوه

 فطرت هایویژگی .7-3

قز قذیلقهنی یژگ قبشااآ قیهنیقی قشااههقتعبرهقزله قفطآوقبآزیقنمن قمازییقزلنهنیت

ق:زستقشوآیهبآ

قنکهبقیریاات قتحورن قزییاان قدون قهنیگآزیشقیرزق قفطآیقبر شق قنگنه ق قمعآفت

ق.بنشهقنمههقبرآ  قززقلهقحصال قدنمقمنی هقیهقزستقتعبرهقشههقز قیهنیقی 

قن ودبقبهق قبای قخازههقینپذیآقتغررآقلذزقلآی قززیلق زقن قتاز یو قتحورلق قفشاان قبن

ق.شایقتضعرفقزستقموکنقچهگآقزست ق قپنیهز قثنبت:قییگآ

ق.زستقشههقسآشتهق زرعرتقزینقبنقزیینی قهآقحقرقتقچا .قزستقهوگنی ق قفآزگرآ

قز زشقززقزساات قمطن قلونلق قمحضقهیاات قمتامهقزییاان قگآزیشق قبر شقچا 

قآساانیق قزییاان قبرنقتسن وق هگذ  قزینقززق قز ساات قتعنل قمننکق قبآخا یز قبایهقحقرق 

ق(17ق-ق11ق:1133قنمن  قمازیی)قشای.م قش نختهقبنزقمنیهز ز 

 های قرآنزبان فطری نقطه مشترک ویژگی .8-3

قآن رقزبن قبآزیقزدااطننحقخن ق قزبهز قمهتقززقنمن قمازییقزلنهنیتقتکرهقبرشااتآین

قهوا .ق)یزیهم قن قزبن قبای قفطآیق زقرآن قمن یزیگ ق لنقزیشاان قزسااتقفطآوقزدااطننح

ق(117:ق1111
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قای بقمهنی قمنمعرت قیع   قرآن قمهمق یژگ قسهقمشتآکقهیقطق زقفطآیقساپسقزبن 

قتاحرهیقزدتقنیقرنوآ ق قیینقبهقییبتقزسان  قبآقزین.قن  یم قحیانبقبهقن قمن یزیگ ق 

قلهقیز یق مایقمنی قهوهق ق رت قهوهق قهوگنی ق قمشااتآکقفآه گقی قیرزقهنزییاان 

یهققآک مشتقفآه گقزینقی قفطآیقزیهیشهقفهمقبآزیق قزستقزیینی قفطآوقحآیمقززقبآخنسته

قززقلآیمقرآن قهن.یزیشگنهقی سا قهنیلنن قبهقیهق قزساتقیرنزیقهنحازهقدنو قهنیبهقحنقه

قررنمتقتنق زقهنزیین قهوهقفطآوقخای قهنی  ش گآیقبنق قمایهم قبهآهقزییان قفطآیقزبن 

قززقتحجقتونیزق قییگآقسایقززقبنطلق قح قدون قمهزسنزیق قسآقی قززقدنو قیز  یقبه

قبآق زقنین قززقزی یژهقگآ هقیهق قنیمرن قهوهقههزیتق قخازیهفآزقم قسااام قسااایقززقشاابهت

ق(111:ق«ب»ق:1111قهوا )قگرآی.م قدههه

(ق11/ق1ق:1131قهوا )قلآیهقرنوهزیقهنزیین قمشاتآکقفآه گق زقن قییگآقمنیقی قینق ق

قی قهنزیین قتونم قمشتآکق قدوام قفآه گق قبشآیقگیاتآیهقمهن قهونه گ قدنملق زقن 

 ققگرآی م قبهآهقن قفآییقبنقن قنش نقبایهق قززقهآقبآشاوآیهقزستقلهقهنهنق قمکن زمن قهوه

ق(هون .ق)زستقززقهآقگزیهیقرآز قیزیهقمصا قززق زقخهز یهیقلهقفطآوق زقخن قیوایهقن 

 هازبان قرآن، فرهنگ مشترک انسان .9-3

تاز قی قفآه گقمهن قشااوالقن ق زقم یشانیهقفطآیقبای قزبن قرآن ق قمشاتآکقبای ق

گآیهونی قیلپذیآقسنون قفن س ق قدهربق  م ق قبننلقحبش ق قز یسقرآی ق قدون قدآب ق

مشنهههقلآی.قن قحضآوقبنققی قسانحتقره قپرنمبآقمهنی  قحضآوقمحوهقبنقدبهزلنهق

آقن قمگشهآهق قمقتهزیقهوگن قشهق قزینقیبایق«قبعثتقزل قزلنحوآق قزلنسایق قزلنبرض»شاعن ق

هن قمحکامق حهوقسرآوقزستق قلهقی قپرشاگنهق ح قلهقظها قتنمقزسات قلثآوقداا و
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متّحه ق»هنق قیژزیهنق قزرنلرمق قدنیزوق ق سااامق ق...مقها قزتحنیقی  ی قزسااتقله:قتعهیقزبن 

ق(.111:ق1111قنمن  قمازیی)ق«هنیقمآیز قخهزستمن 

قزساان قبآقتکنمق زقرآن ق زبنقبای قمآیم ق قبای قمهنی قززقمآزیقهون رنقزیشاان 

ق:ل هم قبرن قزستقفطآوقهون قلهقمشتآکقزیینی قفآه گ

قبنشه قزیآزقمآیمم را قززقمآیم قبای قزبن قرآن  قتکنمقن قبهقفآه گقمشتآکقمآیمقم 

فآه گقزییاانی ققی قزمنقهنیقرام ق قزرنرو قززقهمقبرگنیهقهیاات ه ی قزیبرنو قلغت قفآه گ

قنهورقرآن قبنقبنشااهق م قینپذیآقتغررآق قپنیهز قفطآوق گفآهقهون قزیهقلهبنهمقمشااتآک

ههفقرآن قشکافنقق قهنساتزییان قگایهق قمخنطبشقفطآوم قساخنقهنزییان قبنقفآه گ

پذیآقفهمقن قبآزیقدنمهقمآیمقزمکن ق قنش نقهوگن قبآزیقزبنیشق  قزینقززق قیوای قن قزسات

ق(11ق/1ق:1131قنمن  قمازیی.ق)بنشهم 

هنیقهنق قزمن تاز قگساتقزبن قفطآوقی قرآن قلآیم قفآه گزمآقم قبانقتاماهقباهقزین

زقمتنقلننمقزله ق زقمریاااآقیونیهق قزمر هقفهمقمشاااتآکقزمختنفق زقباهقیکاهیگآقیزیی قم 

قسنزی.م 

 زبان قرآن منطبق بر قوانین ثابت .11-3

 خققبشااآقزیهگ قی قشااآزیطقتغرآقسااببقبهقمنواساا قتحالنوقهآچ هقزمن  قگذ قی 

نیهنققآبقتحالق قتغرآقغبن قزمن قگذشااتقبنقلهقهیاات هقثنبت قساا نق قرازیرنقهواز هقه یهم 

 ققی فآزقزمنق قخایشقشااوال مهن قلنیتغرآ قساا نقزینقبآقزیطبنققبنقلآیمقرآن .قیشاار هیو 

ق.زستقسنختهقمحق ق زقخایقبای قفآزمکنی 

قت:زسقیزیهقرآز قلنیتغرآقس نق قثنبتقرازیرنقهورنقبنقهوآزهق زقفطآوقزبن قلآیمقرآن 
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دَُُفَلَنُْ» ّنَ لُُتَجل لسُُّّ  َلُُل دَُُلَنُُْوَُُلا ُیَتْبدُلُاِلّ ّنَ لُُتَجل لسُُّّ  َلُُل ُیتَْحوُلُاِلّ
قلیتبهقخهزقساا ّتقبآزىق قهآگز«لا 

ق(11/فنطآ)«قنب ییوىقآىررتغقزلهىقس ّتقبآزىقهآگزق قنفتیقیخازهى

بآق یقحقنی قتنقمآیمن قهوهقزدصان قززقخآمنقبنقدروتقنستن قن قخاشهقبنر  هق قبنقته

لنُْ»ن قمتذلآقشاااایه:ق وَُُإ َاُه 
للّ للْعالَمُلُذلْكرُ ُإ قرآن )قنیزق «نَُیل ق«زساااتقن رمهنیقهوهقبآزىقتذلّآى(

ق(37/ )

قزلنهقمازییقنمن قی قتبررنقزینقزدااالقتاااونقزساااتشاااهنیقبهق  زیتقزمنمقبنرآنیت

قگایه:م 

مهتنبقمنی هقق قنفتنبقفآ زز قزختآقی قبای قهون هقبهق زقرآن قمن یزیگ قزمنمقبنرآ

ْنُی»سنزی قم  َُوُالَْقَمرُیْجرُلیَكَماُُیْجرُلیك  ْمس  رآن قمنی هقمهآق قمنه قهورشهقی قمآین قزستق«قالّشَ

قهیقزستقمصهزققپذیآقزست نینهقت ا ق قم قسنزیق  شانقییرنقپنین قتنق زقهنزییان قزیهگ ق 

قداضقتطبر قپسقدر  قزسااتقیهقد از قدنو .قفآیقپذیآزساات قتحالقنینهق قمنمع قمسهام

قمسهامقبهقزمع قتسیرآق قزستقمصهزققبهقینظآقچا قتطبر .قزستقثنبتقتسیرآقلرکنقشای م 

 (171:ق1131قنمن  قمازیی)قمنمع.

 انتفاع همگانی .11-3

زبن قرآن قی ق زساتنیقههزیتگآیقزییان قبهقسایقلونل قبهقدا ت قزستقلهقهمقبآزیق

هنیقزییان قبهقدا وق قی قحن قلهقگستهدنمهقمآیمق قهمقبآزیقمتخصاصان قههزیتگآیقیز ی

ق.بنشهدنییقمخنطبقخند قیز یقلهقبآزیقهوهقزفآزیقمسرهقفنیههقیو 

رآن ق زه ونیقهوهقمآیمقزساات قزلبتهقمآیمقی ق»گایه:ق زغبقزدااسهنی قی قزینقزمر هقم 

شاا نختقرآن قیکیاان قیریاات ه قبنکهقبهقمرزز قمآزتبقدنو ق ق  ح قخایشقبآقن قنگنه ق

ینب ه قفقرهن قززقزحکنمقن قبهآهقدااانحبان قبننغتقززقفصااانحتقرآن  قنگنه قم یانب اه قم 



 

 

111 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 111_111صص 1044 بهار و تابستان، 9، شماره پنجم، سال رآن و علومقمطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 9 /Spring & Summer0202 

 الله جوادی آملیهای آن از دیدگاه آیتزبان قرآن و ویژگی
 محمد نظیر عرفانی

 

ق زغب)ق«هنیقن قم تسعقم قگآییه.بآیاه قمتکنوان قززقبآزهرنقن ق قما خان قززقیزساااتان م 

ق.(11:ق1111قزدسهنی  

قی قما یقییگآیق یقچ رنقیاشتهقزست:

تآینقبرن  قسااخنق تآینقزبن ق قیررهنیقخایشقبنقمآیمقبهق  شاانخهز یهقی قخطنب»

شاااایهق قزتونمقحجتقهنیق  شااانقن قزر ن قم گستهقزساااتقلهقهمقدوامقمآیمقززقخطنب

ق.(71قهون :)«قل  هپذیآیق قهمقخاز قززقزث نیقن قیرنیق قحکرونیهق زقی ینفتقم م 

زلنهقمازییقنمن ق رت قلهقرآن قمختصقبهقزمن ق قمکن قخند قیریت قززقییهگنهقنیت

یقبگرآیقلهقی قدرنقحنلقلهقهورشاگ  قهوگنی ق قمهنی قزساتقییاابتقبهقبنیهقززقزبنی قین 

ز تاان ق قزحازلقمختنفقفآزگرآقبایهق قسااهقدااستق)ی زم قلنرتق قزطننق(ق زقیز زقبنشااهقلهق

ق(111:ق1111قنمن  قمازیی.ق)پذیآیم قتحالقیهق قشایم قمتعهیقیهقهون قزبن قفطآوقله

قهنزییاان قیهوهقمشااتآکق قدوام قفآه گق قهونه گ قدنملق زقفطآوقزبن قزیشاان 

قهلقزستقفطآوقزبن قزست قبشآیقگیتآیهقمهن قهونه گ قدنملقلهقزبنی قیگنیه:ق...قیزیهم 

قبهقزیینی قهآق قهنقزستهنق قمکن زمن قیهوهقی قهنزیین قیهوهقمشتآکق قفآه گقدوام 

قسااآقی ق زقن قبنقبرگنیگ قیبهنیهقتازیهیو قفآییقهرچق قزسااتقم هبهآهقن قززق قنشاا نقن 

قطآوفقخهزیقلهق سهیو قن قزستاز قهنیپنیهق قپنکقبهقیزمن قتن یرقتطن لقیستق قبپآ  زیه

ق/1ق:1131قنمن  قمازیی)قلخن قزستقلیلنتبهقهنریزشتهقدنقمصاا قگزیهیقهآقززق زقن قنفآین

قلمُْ:ق»(11ق ق11
َ
للّدُلُوَْجَهَكُُفَأ ُیَحنلُُنُلیل

َلُُفلْطَرَتُُرا  لُُاِلّ قمتامّهق زقخایق  ىق قپس«هایَعلَُُالّنَاَسَُُفَطرَُُیالَّت

ق(11/  م«ق)ههینفآقن قبآق زقهنزیین قخهز یه قلهقزستقفطآتىقنیز!قلنقپآ  یگن قخنلصقنیرن

یز  قرآن قبآزیقزییبق قسخن»دننمهقطبنطبنی قیرزقی قزینقما یقچ رنقبرن قیزشتهقزست:ق

تقزله قی قحکوت قبآزیقنیتق قیشان قزله قی قفصنحتق قبننغتقزستق قبآزیقفرنیافقنی

شااا ن قنیتقزله قی قدنمقزمتوند ق قبآزیقیزیشاااو اهقنیاتقزله قی قیزیشق قبآزیقمنمعه
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گذز قنیتقزله قی قتشاآیعق قبآزیقسارنستوهز ز قنیتقزله قی قسرنستق قیز ق قرنیا حقاق

بآزیقفآمنیآ زین قنیتقزله قی قحکامتقزسااتق قبآزیقهوهقمهنیرن قنیتقزله قزسااتقی قن ق

دنمق قبرن  ققچا قغربق قدهمقتهنفتقی قحکمق قینزیهیقنین قبهز قیستقیو لهقهوهچرزیق

ق«ززقهورنق  یقزستقلهقرآن قمهد قدوامرتقزدجنزق قدهمقزیحصن قن قی قُبعهقخن قزست

ق(1/11ق:1111قطبنطبنی  )

 . نقد نظریه زبان فطرت0
ن قزبن قرآن ق زقزلنهقمازییقنمن  قزیشااالنزمقبهقذلآقزساااتقلهقی قهرچقی قززقنثن قنیت

ق زستنیقی قتاترحنت ق قزشن زوقبرن قبنقخایش قزمنقی قنثن ق زیهم حصآقی قفطآوقبرن قیکآیه

ق.زیهگآفتهقلن قبهق زقفطآوقزبن قزدطننحقرآنی  ق قیی  قهنینمازهقبای قفطآیقزثبنو

ق قیریااتقکیاان یقبنلسعلقن قززقم هیبهآهق ل قبآخا یز یه قفطآوقززقهنزییاان قهوه

ق قزحرن .قیز یهقمننقرنبنرتقزییاان  قفطآینوق قفطآوقزیآزقیز یه قیخنلتقن قی قزما قبآخ 

قنوفطآیق قفطآوقزحرن قبآزیقپرنمبآز قزیآزقیز ی قمع نقفطآینوق قفطآوقی بن هقیرزقزمنته

قزحرنیقهآچ هقزیه فطآوقزمنتهقززقهنی یوایهقیرزقشههقینبایقزرازمق قشایهم قمبعاثقهنزییان 

ق.زستقموکنقتنمقزمنتهقززقپرشقفطآو

قینیقلهق فتن هنی قحت ق قهنمرثنققهن گآزیشقهن شاا نختقنیکهقیع  قیینقبای قفطآیق

ق قرازقیزم ةقهوهقزینقبنق.یز یقهنزیین ق ماییقسانختن قی قمنبهقإززی قگایه م قساخنقنیهنقزز

.قستزقآیفطقزما ق قفطآوقززقفآزتآقبیرن قزییان ق فتن هنیق قهنگآزیشق قهنشا نختقبنلطبع

قززق سااارعقزیمجوادهقخایقلهقزساااتقنیم قذزوقی قمیاااتقلقراهنیقدقلقیوایه قبآزی

.ق  یم قشون قبهقیرزقخایقغرآقززقزیین قزمترنزق ماهقززق قزستقزیین قی قش نخت قهنیفعنلرت

قزیین قزشتآزکقبهقمنقلهقیز یق مایقزیین قی قغآیزیق فتن هنیق قهنگآزیشق قرازقلهقهون ن 

قبآقزفز  قیرزقن قهنینمازهق قیین.قزسااتقفطآوقززقمیااتقلقحنل قدرنقی ق قز سااتقغرآقبن
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قی قز قفآزدقن قحت ق قدقن قزما قمنی هقتآی ساارعقیزم هقنو یفطآق قفطآوقسااطاحقپاشااش

ق.گرآیبآم 

ق قزسااتقتاحرهیقفطآوقیز یق قههفقن قپآ  شقپرایهقزییاان قفطآوقبنقلآیمقرآن 

ق قحکوتقحن یقلهقیرزقرآن ق  ش.قیز یقآیقزشن هفطقیرنزهنیقبهقنینوقززقبیارن یقمحتازی

قی سااتقرآنی  قمعن فقهآگنهق قزسااتقرنبقبخشن زمق قدقلقل  ههقساارآزبقزساات قمادره

قرآن قزبن قینمره قفطآوقبندثقمیاانبل قزینقزمنقپذیآیه م ق زقن قهنیلقشااایه قدآتااه

:ق1111قمهی ساان.ق)زسااتقرآن قزبن قهنیمؤلسهقززقیک قفطآو قبهقد نیتقبنکهقبنشااه یو 

ق(.111

قیینقبهقدولقغنیتقزمآ قزینق قزسااتقشااههقینزلقنیمرن قفطآوقزحرنیقبآزیقمجرهقرآن 

ق ق زلتیاانبقغرآقهنیشاا نختق قهنگآزیشقمع نیقبهقفطآو قزی کهقبهقتامهقبن.قشااایم قتنق 

قییههقن قی قشاا نخت ق قزحیاانساا قلن لآیقی ق قزسااتقزییاان قیهنیقی قمامایقزختصاانداا 

قتنقاشهلم قرآن  قزبن قبای قفطآیقمع نیقی قزیآقبرنینوقز زبهقبنقلقسنمهیزبازلسضقشای م 

ق:ل  هقت قر ق قشیپنلنق زقفطآوقزبن قززقتنق 

قبنقرآن  قشااا نخت قیساااتن  یهنیق قمعن فقتونمقلهقلآیقرنواهزیقچ رنقتاز یو 

قهنش نختقززقبآخ قزیآزقزست قهونه گق قم طب قنیم قیهنیقی قمک ا ق قفطآیقهنیش نخت

ق قآزخبق قمعنیقبرنیگآقنینوقیوایه قبآزی.قزستقفآزدقن قییگآقبآخ ق قدقن قرآنی قمعن فق 

قهنیگزز ه.قیزییااتیو ق زقنیهنقپرشااتآ قلهقیههم قزییاان قبهقهنی نگنه قی زخ ق قبهشاات

ق.زستقربرلقهورنقززقیرزق  یهزیهنقییگآق قزیبرن قرصصقززقزدمقرآن  قتن یخ 

قزحیاانساا قلن لآیقرآن  قنینوقتونمقمحتاینوقلهقزسااتقزینقفطآوقزبن قززقههفقزگآ

قزیرقسااخنقزینقهنساات یلقمطنابق قنیمرن قرنب قپذیآشقما یقلنمننًقیع  قیز یه ق زقفطآو

قسخنق یع قرآن  ق  شقبای قفطآیقمقصای قچ نینهق قمبتننستقپرشرنقزشاکنلقبهق قینتونم
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قندهمققحکوت ق-.قزستقیهبآقبهآهقیرزقدقن ق  شقززقنسونی قلتنبقزینقزسات قیلقبنقگستن

قذیآی پم قتعبهیقگایهقبهق زقنیهنقزیین ق قیریتقفطآوقمکشاافقزحکنم قززقبیارن یقدنلق 

ق.یهز یق زقبای قدقن قغرآقزرتضنیقیبای  قفطآوقمکشافقزلبته

قرآن ق قزستقحراز ق قزییان قمرن قمشاتآکقلهقشاههقبرن قمنییقغآزیزقنینو قبآخ قی 

 (111ق ق111:قهون .ق)زستقپآیزختهقیرزقز ق طبرعق قمنییقیرنزهنیقبهقمجره

 نتیجه
قزلنهقتیزسااتقلهقی قخصااا قزبن قرآن قتاسااطقنقی هنهیزبن قفطآوقززقمونهقیرآقهییرآ

قی ق قهنهن قمکن بشآقی قهوهقزمن قتیههزقشان یزقهگنهیشاههقزسات قززقیقن ربق نمنقیمازی

هقلقنبهی تحق قمق دا تههفقی ققنی قزقبنشاه زساننمقمقنییق ههفقزدانقهن  هرزمقتونم 

 زقی قق ژگی قنیلهقزق بنشااهق قت هنقزبنیق فآززمنیق  مکنیفآزقترخصااادااقییز قزرزبن قن قی

ززقق .قبآخساااتهن قمشاااتآکقهوهقزییااان ق بآیز یقزبن قفطآوقزساااتقلهقفآه گقدوام

ق باییهقززقمعآفتقبخشاااقبن ودق نمنقیزلنهقمازیقتینقهگنهیزبن قفطآوقززقیقیهان ژگی 

سن قزیتق یتگآیههزق   قمن یزیگقترمنمعق  شاااوالمهن ق  نی قتأ ق نی مایقت زمتنقرآن  ق

یز ی قزمنقلنزمةققیمهقیایهربنقفطآوقزیین  قپقهرلهقرآن قمجقمشخصقشهقنرهون  .قهوگنی

زبن قرآن ق زقینظآقبهقفطآوققتاز  هآچ هقمقیت رزیحصن قزبن قرآن قی قفطآوقیقایه رپقنیز

قنیززق ماهقزبن قرآن قق زبن قرآن قیزییتقلهقحهزلثآق مهقیهنززقمؤلسهق کیفطآوق زققنی ق

هقرآن قیرآقیز یق قبق زبنیقتیبهقغنقهییرآقنیزقآزیزق ل ه مقن ر زقبق ززقمؤلسنوقرآنقیزمؤلساه

بهققه ر ساااقیبآزقمیرآن قلآق ع یقل ه  ن ق   یقیوق زبنیقیهنمیاانبل قز دااانفق قمؤلسه

میاائنهقی ققنیبهآهقبآیهقزساات؟قزقی هن ق  شززقچهقساانختن هنققش یخاقنویزههزفق قغن

ققت.سمنیههقزق شهه قهون ن قمغسالقبنرقنییقهییرآ
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 منابع
 قرآن کریم 
 البالغهنهج 

قثق قزلأثآ قچنپقز ل یابقزلحاهیاغآق ةقفیازل هانق زبنقزثرآ قمحواهقبنقدباهزلکآیم (1

 .قق1113 ق ن قزلتآزثقزلعآبرآ و قیز قزحرب

محوه قرم قمکتبق :قهن   قدبهزلیننمقرتحققسقزلنغة رمعجمقمقنبق زبنقفن   قزحوه (1

 .قق1111 ق زلندننمقزلنسننم

 .قق1111آ و قرزلعآب قچنپقسام قیز قدنی  قبزبنقم را  قمحوهقبنقمکآم قلین ق (1

رآن  ققزبن قچگایگ ق قی چآزقچریااات  ق آزب  قلنمحیااارن قزساااوآقمعسآیزد (1

 .شق1111 ق13پژ هش نمهقرآن ق قحهیث قشون هق

 .شق1111تسکآ قتهآز  قزیتشن زوقلتنبقزمن  قبن ق ق قزمحوه تنقبنط    (1

دن  قفطآوقیوای قزباان قیینق قرآن  قمجنااهقنیرنققتباان قفرآ زقماانی  ق مضااان  (1

 .شق1133 ق11-7ق ق 1حکوت قشون هق

 .شق1131رم قزسآز  ق«قزلف»قتسیرآقتی رم قمازییقنمن  قدبهزلنه  (7

 .شق1113 قزسآز  ق قرم11قتسیرآقتی رمقجقمازییقنمن  قدبهزلنه  (3

 .شق1173 قمنمعهقی قرآن  قرم قزسآز  ق____________ (1

 .شق1131 قح ق قتکنرفقی قزسننم قرم قزسآز  ق____________ (11

 .شق1111رم قزسآز  ق«قب»قحرنوقحقرق قزیین قی قرآن  ق ____________ (11

 .شق1111ش نس  قرم قزسآز  قیینق ____________ (11

 قمقهمنوقرآنی  قرم قققنلنوسااآچشااوهقزیهیشااه قمجوادهقمق ____________ (11

 .شق1131زسآز  ق

ق.شق1133 قزسآز قرم قرآن  قی ق قفطآو____________ (11

 .شق1111ق،________________________ (11
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 .شق1117 قههزیتقی قرآن  قرم قزسآز  ق____________ (11

 تن.یشگنهقتهآز  قب ینمهقیهخهز قتهآز  قزیتشن زوقیززلبآ قلغتیهخهز قدن  (17

قیذ قنقمحوه قمسآیزوقزلسنظقرآن  قچنپقپ جم قرم  زغبقزداااسهنی  قحیااارنقب (13

ق.قق1111 ق زلقآب

هنیقلننم قتسیرآ قتهآز  قسوت قنلشسنمهی قزبازلسضل قزبن قرآن قبنقیگنه قبهقچ (11

 .شق1111

ب رنیقحکوتقزسااننم ققدااه زلهینقشاارآززی قمحوهقبنقزبآزهرم قزلوشااندآ قتهآز   (11

 .شق1131 ز قده

 .شق1111م قرم قباستن قلتنب قشرعهقی قزسننقطبنطبنی  قمحوهحیرن  (11

قماسااایااااهقزلااندنو ققزلورزز قف قتسیااارآقزلقآن  ق ____________ (11 برآ و 

 .قق1111لنوطبادنو ق

 .شق1171 قزبن قرآن  قتهآز  قشآلتقسهنم قزیتشن قمقصای قفآزستخازه  (11

ق1113برآ و قیز قزلبشنبآقزلنسننمره ققمحوهقداهی  قزلبنغهقف قزدالقزلنغه قر ام   (11

 .ق

رآی قرم قمنمعهقزلوصااطس قزلعنلوره قهنیقتسیااآ قمحوه قمبنی ق ق  شلنظمقشاانل (11

ق.ش1131

 .شق1131 قمجوادةقنثن  قتهآز  قده ز قمطهآی قمآتض  (11

 .شق1133بنی قتسیرآقرآن  قرم قیزیشگنهقرم قمؤیب قسرهق تن قم (17

 .شق1111 قرآن  قرم قیزیشکههقزدالقیین ق قی نمهیقبآقمع نش نسمعسآقیکاینم  (13
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