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 چکیده

ها است که در حال ایجاد یا های سازگار و ناسازگار درباره ادیان به ویژه اسالم مدتاندیشه

های آوری موجب گردیده است کشورها بر صنعت و فناند. رشد جوامع غربی و تسلط آنپذیریشکل

پژوهش به بررسی ورود قرآن به غرب در  دیگر همسو نباشند. اینمسلمان در بعضی جهات با یک

ای از نقش عظمت قرآن ـ منبع اصلی پیشرفت پردازد و در نهایت با بیان گوشهزمان رنسانس نیز می

ـ میگروهی از اندیشمندان صاحب کوشد جوامع مسلمان را همسو نام جهان، عالوه بر مستشرقان 

 تر سازد.و قرآن و دین اسالم را جهانی

 صلی: قرآن، ماهیت، غرب، دانشمندان.های اواژه

 مقدمه

تر قرآن مجید سنگ بنای تمدن اسالمی است و در فرهنگ بشری شخصیتی مؤثرتر و انقالب انگیز

 آوریتر از قرآن نداریم.در این مقاله با جمعتر و زندگی سازاز حضرت محمد)ص( و کتابی فرهنگ آفرین

اش، گامی برای شناخت بهتر قرآن معارف الهی نظرات دانشمندان بزرگ جهان درباره قرآن و

 داریم.برمی

 حضور قرآن در غرب

شک عالوه بر نسخه اصل عربی، به زبان قرآنی که برای اولین بار در جهان غرب عرضه شد، بی

صد و سی و یک ترجمه ناقص دیگری نیز بود. تاکنون بیش از دویست و نود و پنج ترجمه کامل و یک

رآن مجید به زبان انگلیسی نشر یافته شده است. نخستین ترجمه ناقص در سال یا برگزیده از ق

م و اولین ترجمه کامل انگلیسی توسط الکساندر راس اسکاتلندی از روی ترجمه فرانسوی  5151

(. 64م منتشر شد )اسعدی، مرتضی، کتابشناسی جهانی قرآن مجید، 5461قرآن، انجام و در سال 

ترجمه  4های آن وارد جهان غرب شده و تاکنون بیش از که قرآن و آموزهصد سال است بیش از شش

 معروف و معتبر انگلیسی با نثر روان انگلیسی ـ آمریکایی، در غرب به چاپ رسیده است.

م:  5194م(: تا  5945م یکصد و پنج بار. ترجمه رادول ) 5194م(: تا سال  5376ترجمه جورج سیل )

م(:  5174م: پانزده مرتبه. ترجمه پیکتال ) 5194م(: تا سال  5994مر )سی و دو مرتبه. ترجمه پال

م(: بعدها انتشارات پنگوئن چاپ کرد.  5114م: بیست و چهار بار. ترجمه ن . ج. داود ) 5194تا سال 

 م(: بارها در ایران و اروپا چاپ شد. 5111ترجمه آرتور آربری )

ی از نظرات و عقاید پیرامون اسالم به راه افتاد تا جایی بعد از ورود قرآن به اروپا و جهان غرب، سیل

اند که نظرات خود ه( شناخته شدOrientalistشناس یا خاورشناس )ای با نام اسالمکه امروزه عده

 کنند.در مورد قرآن و اسالم را از روی بینش و تعصب بیان می



ان غربی قرار گرفت. از رنسانس قرآن از دوره رنسانس مورد توجه و تحقیق تعدادی از دانشمند

(Renaissance در فارسی به )« شود )دهخدا، علی اکبر، یاد می...« عصر نوزایی تجدید حیات، احیا و

های میانی و آغاز سده گویند که در اواخر سدهای مینامه دهخدا( و در اصطالح به دورهلغت

سانس تنها یک دوره زمانی نبود، بلکه یک چهاردهم به وجود آمد و تا سده شانزدهم ادامه یافت. رن

ها از ایتالیا آغاز شد های مختلفی چون بازرگانی، جنگ و اندیشهشیوه زندگی و تفکر بود که از راه

و به سراسر اروپا گسترش یافت و منشاء آن دین فروشی، دنیا خواهی ارباب کلیسا در قرون وسطی 

 و سیاستمدار شدن فالسفه بود.

( نسبت Akueinas(، آکویناس )Agostinاندیشمندان غربی پیش از رنسانس نظیر اگوستین )تفکرات 

های دانشمندان دوران رنسانس بسیار متفاوت بود؛ به طوری که تأکید متفکران دوره به اندیشه

رنسانس بیشتر بر نفی کلیسا، مذهب و حتی امور اخالق بود تا جایی که وقتی نوبت به نیچه 

شناسی، تهران، صدا )مجموعه مقاالت غرب و غرب« خدا مرده است»تن این جمله که رسید، با گف

ها پیرامون قرآن از این زمان نگری( مرگ خدای مسیحیت را اعالم کرد. تفکرها و ژرف61و سیما، 

شناسی ـ شروع شد و به سرعت رشد یافت و در پی آن گرایشی از دین شناسی با نام اسالم

پردازی و بعد آکادمیک ـ روی کار آمد )حجتی، سید محمد باقر، پژوهشی در ریهابتدا به صورت نظ

 های قرآن به دست آمد.( و به دنبال آن نظرها و عقاید قابل توجهی از آموزه541تاریخ قرآن کریم، 

 هادیدگاه

 کنیم.در این بخش نظر برخی اندیشمندان بزرگ غربی را، درباره ماهیت قرآن بیان و بررسی می

های علمی برگرفته شده از علوم طبیعی: اندیشمندانی که نظرات خود را پیرامون قرآن الف( دیدگاه

 اند.با دید علمی بیان کرده

 فرانسوی . دکتر جرنیه1

ها را علوم طبیعی، بهداشت و طب بودند، مطالعه کردم و آن های قرآن را که در زمینهمن تمام آیه»

 علوم عقلی دیدم و یقین ترین اصول ثابت شدهی علوم طبیعی و پیچیدههاترین قانونمطابق دقیق

کردم که هزار سال قبل جز خدا، هیچ کسی بر روی زمین، از آن قوانین و اصول آگاه نبود، پس به 

 (.517های جهانی، حقانیت و خدایی بودن چنین کتابی ایمان آوردم )راتلج، ادیان جدید در دیدگاه

 . ریتو بنورث2

)همان، « لوم طبیعی، فلکی و فلسفه از قرآن اقتباس شده است و علما مدیون قرآن هستندع»

044.) 

 . موریس بوکای3

قرآن در پرتو دانش نو ما را به درک توافق بین این دو )قرآن و علم(  طرفانهبررسی کامل عینی و بی»

، نه او و نه هیچ انسان سازد که در زمان محمدسازد و این حقیقت را نیز روشن میرهنمون می



ر تحریر د انگیزی را که مطابق علم امروز است، به رشتهتوانست چنین مطالب شگفتدیگری، نمی

 (.015؛ نزبرو، جان، مطالعات قرآنی، 70)نظریه دانشمندان جهان درباه قرآن و محمد، « آورد

 . پروفسور هانری کربن )فیلسوف معاصر فرانسوی(4

کرد حرفی از علم گاه جرات نمیمحمد خرافی بود یا اگر او پیامبر خدا نبود، هیچهای اگر اندیشه»

 (.74)همان، « به میان آورد و بشر را به علم دعوت کند

 . ج . م. رودول )اسالم شناس انگلیسی(5

پرست نشر قرآن مقام واالیی دارد، زیرا نام خداوند و خالق جهان و ستایش او را در میان ملل بت»

و آن را به همه کس اعالم کرد. اروپا نباید فراموش کند که مدیون قرآن است؛ همان کتابی که  داد

 (.74)همان، « گر ساخت( در اروپا جلوهDark Eraآفتاب علم را در میان تاریکی قرون وسطا )

 اند.های ادبی: نظر اندیشمندانی که عقاید خود درباره قرآن را با دید ادبی بیان کردهب( دیدگاه

 . گوته1

نماییم، اما خیلی اول اظهار تنفر می گردانیم و در همان مرحلهاگر چه ما همواره از قرآن روی بر می»

دارد که در مقابل آن سر کند و در نهایت ما را وا میزده میزود ما را به سوی خود جذب و شگفت

وافق آن بامحتوا و هدفش محکم و تعظیم و احترام فرود آوریم. سبک و اسلوب قرآن و هماهنگی و ت

استوار، بسیار عالی و باشکوه، با هیبت و زیاد و دارای رفعتی حقیقی و ابدی است... ، از این رو 

 قرآن اثری»گوید:وی در جایی دیگر می«. گذاردها تأثیری نیرومند به جای میاین کتاب در تمام زمان

شود، ولی سپس شیفتة گینی عبارتش رمیده میاست که خواننده در آغاز )احیانا( به واسطه سن

)اعترافات « شودهای متعددش میاختیار مجذوب زیباییگردد و سرانجام بیجاذبه آن می

 (.66دانشمندان بزرگ جهان، 

 . ولتر2

اگر تمام قرآن را از اوّل تا آخر بخوانید، یک واژة کودکانه در آن نخواهید یافت. قرآن در حقیقت »

های دینی، راز و نیاز به درگاه خداوند، هشدار و تشویق های اخالقی، دستورست از پندای امجموعه

(. جان دیون پورت مؤلف کتاب 040)ونزبرو، جان، همان، « جهانیان و شرح سرگذشت فرستادگان خدا

ای از نقائص مبرا و منزه است که قرآن به اندازه»نویسد: عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن می

ترین تصحیح و اصالحی نیست و ممکن است از اول تا به آخر آن خوانده شود، بدون یازمند کوچکن

و همه این معنی را قبول دارند که قرآن با «. »ترین خستگی از آن احساس کندآنکه انسان کم

شد  هایند، نازلترین عربترین و مؤدبترین زبان و به لهجه قبیله قریش که نجیبرساترین و فصیح

 (.010 )همان،« ها استترین تشبیهها و محکمترین شکل... و پر از درخشنده

شناختی: دیدگاه اندیشمندانی که عقاید خود درباره قرآن را با دید های جامعهج: دیدگاه

 کنند.شناختی بیان میجامعه



 . جی مارگولیوت1

ی مذهبی جهان به خود اختصاص داده هاترین موقعیت را در میان کتابکنم که قرآن مهماقرار می»

 آید؛ تأثیر شگرفی را که بر عدهترین اثر به حساب میادبیاتی جوان است. گرچه قرآن در این طبقه

دارد. این کتاب برای اولین بار از افراد همچنان به دیگران ارزانی می زیادی از مردم گذاشته است،

خود اقدام  امتی از قهرمانان ساخت و آنان نیز به نوبهناهمگون قبایل صحرایی در شبه جزیرة عرب، 

ترین های وسیع سیاسی مذهبی در جهان اسالم نمودند که یکی از بزرگبه ایجاد چنان سازمان

؛ وات، 57)قرآن و دیگران، « اندای باز نمودهنیروهایی است که اروپا و غرب برای آن حساب ویژه

 (.67قرون وسطا، مونتگمری، تأثیر اسالم بر اروپای 

 . جان دیون پورت2

قرآن تا آن حد معجزة جاوید شناخته شده است که محمد)ص( آن را دلیل قوی و مؤید رسالتش »

اعالم نمود و آشکارا فصیح ترین مردان آن روز عربستان را به مبارزه دعوت نمود تا یک سوره مانند 

دت عقاید دینی، عبا ان میزان و شاخصی دربارهقرآن بیاورند. قرآن مانند اناجیل نیست که فقط به عنو

مسایل  و عمل پیروان آن شناخته شده باشد؛ بلکه دارای مکتب و روش سیاسی نیز هست. کلیه

شود. در میان محّسنات زیادی که گذاری حل میهمین منبع و مصدر قانون حیاتی و مالی با اجازه

جود دارد؛ یکی لحن تعظیم و تکریم هنگام ذکر نام قرآن به حق واجد آن است، دو نکتة بسیار مهم و

ی عفتخداوند و دیگری وجود نداشتن فکر، بیان یا داستانی خالف تقوا یا حاکی از سوء اخالق و بی

دار نماید، در صورتی که با کمال تأسف این نواقص در موارد و عدم طهارت که آن را معیوب و لکه

 (.67)همان، « وندشبسیار زیادی در کتب یهود دیده می

 . دکتر گوستاولوبون مورخ بزرگ و مشهور فرانسوی3

شود، بلکه قرآن که کتاب آسمانی مسلمانان است، به تعالیم و دستورات مذهبی منحصر نمی»

نوازی، اعتدال در مشتمل است بر دستورات سیاسی و اجتماعی، خیرات، نیکی، مهمان

ه والدین، کمک کردن به بیوه و یتیم و سرپرستی آنان، های نفسانی، وفای به عهد، اکرام بخواهش

ها تأکید شده، و در آن تمام این صفات و نیکی کردن در مقابل بدی و... که در موارد متعددی به آن

 (.14)همان، « های پسندیده تعلیم داده شده استخصلت

گذاری نظریاتی درباره انونگذاری: دانشمندانی که بر پایه حقوقی و قهای حقوقی و قانوند: دیدگاه

 اند.قرآن ارائه کرده

 (1885. ویل دورانت )ت: 1

رفتار دینی در قرآن شامل رفتار دنیوی نیز هست و همه امور آن از سوی خدا و به طریق وحی »

آمده است. قرآن مقرراتی شامل ادب، تندرستی، ازدواج، طالق، رفتار با فرزندان و حیوان و بردگان، 

است. تجارت، سیاست، ربا، دین، عقود، وصایا، امور صناعت، مال، جریمه و مجازات و جنگ و صلح 

آورد که از رسوم و تشریفات ناروا و های سالم، عقایدی آسان و دور از ابهام پدید میقرآن در جان



پرستی و کاهنی آزاد است. قرآن اصول نظم جمعی و وحدت اجتماعی را در بین مسلمانان قید بت

 (.61)اعترافات دانشمندان بزرگ جهان، « استوار کرده است

 . ادوارد گیسبون2

دستور عمومی و قانون اساسی مسلمین است؛ دستوری است شامل مجموعه قوانین قرآن »

)اعترافات دانشمندان بزرگ « دینی، اجتماعی مدنی، تجاری، نظامی، قضایی، جنایی و جزایی

 (.544همان،  ؛ وات، مونتگمری،44جهان، 

 . هربرت جرج ولز3

ق فاضله است. شاید نیروی معنوی این قلبی یعنی توحید و اخال قرآن بهترین راهنمای یک عقیده»

آن چند حقیقت را در بر  کتاب منحصر به سادگی اوامر و نواهی آن باشد؛ چنان که گاهی یک کلمه

گیرد. قرآن کتاب علمی، دینی، اجتماعی، تربیتی، اخالقی و تاریخی است. مقررات و احکام آن می

)تابش « رای همیشه قابل پیروی و عمل استبا اصول قوانین و مقررات دنیای امروزی هماهنگ و ب

های تن از شخصیت 0(. برای درک بهتر تأثیرگذاری قرآن بر بشر جا دارد آرای 577اسالم در اروپا، 

 مشهور تاریخ را بیان کنیم.

 (1671ـ  1821. ناپلئون بناپارت )1

من بتوانم همه  دار سعادت بشر است. امیدوارم آن زمان دور نباشد کهقرآن به تنهایی عهده»

دانشمندان و تحصیل کردگان تمامی کشورها را با یکدیگر متحد کنم و نظامی یک نواخت، فقط بر 

« رساند، تشکیل دهماساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و مردم را به سعادت می

 (Courville, Mathieu, the Next Step in Studying Religion)اعترافات دانشمندان بزرگ جهان؛)

 (1861ـ  1155. آلبرت اینشتاین )2

ای از قوانین است که بشر را به راه قرآن کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست، بلکه مجموعه»

؛ 44)همان، « کندترین فالسفه دنیا از تعیین و تعریف آن عاجزند، هدایت میراست، راهی که بزرگ

(Courville, Mathieu, 506. 

 هادیدگاهبررسی 

سازد که نظر آنان از دو چشمه جاری شده های این بزرگان روشن میبه دیدگاه نگاهی موشکافانه

است. الف( نظرات برگرفته از زمینه علمی ـ تحقیقاتی: به طوری که افراد با استفاده از پیشینه 

( را Universal Phenomenaهای هستی )علمی خود در زمینه آموزش و پژوهش، اتفاقات و پدیده

 (Carrette Jeremy, Religion and Critical Psycology, p: 547اند. )تحلیل کرده و در مورد آن نظر داده

ها با علوم پزشکی سروکار داشت، علت اصلی مسلمان برای مثال دکتر جزینه فرانسوی که مدت

ای داند که نمونهآن کریم می( از قرNatural Lawsترین نوع قوانین طبیعی )شدن خود را دریافت دقیق



این دست از نظرات را در اظهارات بزرگانی چون گوته، هانری کربن  منحصر به فرد و ستونی است.

 توان دید.و... می

ها با داشتن تفکرات متفاوت و با تجربیات ب( نظرات برگرفته از تجربیات: به هر حال تمام انسان

دانیم نگاهی به پلی از گذشته یا نگاهی به مان طور که میشوند. هاز دنیا خارج می  ترمتفاوت

 Jeremy, Religion andباشد )ای از به کارگیری احساسات و تجربیات گذشتگان میتاریخ، جلوه

Critical Psycology, 547.) 

در این مقاله با نظرات جالبی آشنا شدیم. اما یکی از این نوع گفتارها که تجربه و احساس نقش 

 Bonapart etباشد. )کنند گفتار ناپلئون بناپارت در مورد اسالم و قرآن میی در آن ایفا میعظیم

Islam - Napoleon Bonaparteیافته بود که بر ( که به دنبال تشکیل نظامی مقتدر و نیرومند و سازمان

 Napoleon Said ''I hope that in the near future I will have theاساس قرآن و اصول آن هدایت شود. )

chance to gather together the wise and cultured people of the world and establish a government that 

I will operate in accordance with the principles written in Qur'an al – karim.)'' 

 گیرینتیجه

انگیز قرآن و بدون توجه به زندگی مسلمانان های شگفتاندیشمندان با توجه به حقایق و آموزه

ها بعد از پذیرش دین اسالم ای از آنبرند و جالب این که عدهامروزی به حقانیت دین اسالم پی می

اند و خدا را شکر گذراند های قرآن و اسالم فاصله گرفتهکنند که مسلمانان خود از آموزهاعالم می

 اند.ا قرآن و حقیقت اسالم آشنا شدهکه قبل از آشنایی با مسلمانان، ب

توان جای داد:گروه اول: با انصاف و بدون اغراض سیاسی اندیشمندان و دانشمندان را در دو گروه می

های اند و بیشتر آنان عضو آکادمیو تنها با نیّت تحقیق و کشف حقیقت به بررسی قرآن پرداخته

. گروه دوم: نتایج تحقیقات خود را در اختیار افرادی اندبزرگ علمی معتبرند و خود به اسالم گرویده

های دوباره آنان به قرآن، در هراسند، تا بتوانند راه اند که از بیداری مسلمانان و توجهگذاشته

 پیشرفت مسلمانان را ببندند.
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