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حامد فارانی

دین اسالم
ازدیدگاه دانشمندان غربی
پرنس ژیوائی بورگیز دانشمند ایتالیا یی در کتاب (( ایتالیا نو )) راجع به اسالم می نویسد  :عظمت اسالم همین جا
پیدا است که آغاز تمدن اسالمی از بدو پیدایش اسالم و رسالت پیغمبر شروع شد در صورتی که تمدن اروپایی
ششصد سال پس از مسیح و مسیحیت اغاز خود نمایی نموده است
پروفیسور بوث ورث اسمیت محقق ونویسنده معروف انگلیسی :اسالم بذاته چیزی است که نیروی حیاتی آن
زوال پذیر نیست  .اصول زنده متحرک و حیات بخش اسالم طور که در گذشته وجود داشته وضعی دارد که
خاصیت حیاتی ان برای حال و آینده  ،مانند گذشته مفید و ثمر بخش و موثر خواهد بود .
الدین ایفلین کوبولد خانم انگلیسی در کتاب (( به سوی خدا )) می نویسد  :اسالم به اتمام معنا یک قانون بزرگ و
بی نقص اجتماعی است که هرگز از بین نخواهد رفت زیرا اصول ان با مبادی تمدن و ترقی ،فکر و عقل
موافق می باشد
جرج برنارد شاو نویسنده و نمایش نویس معروف انگلیسی  :من به مناسبت حیاتی و نشاط زندگی که در دین
محمد (ص) وجود دارد ان مذهب را در عالی ترین وضعی تقدیر می کنم
به نظر من اسالم تنها مذهبی است که استعداد ان را دارد که بتواند با تحوالت اعصار مختلف زندگی بشر همگام
گردد
من راحع به مذهب محمد (ص) پیشگویی می کنم که این مذهب را اروپای فردا خواهد پذیرفت همان طور که این
مذهب به نظر اروپایی های امروز قابل قبول گردیده است
توماس کار الیل نویسنده معروف انگلیسی :
بعضی از مسیحیان در مقام طعن وایراد بر اسالم می گویند :محمد ( ص) آیین خود را به شمشیر ونوک نیزه
نشز داده یعنی اگر شمشیر نبود این دین در عالم منتشر نمی شد
گویندگان این حرف از حقیقت دور و در خطا هستند زیرا باید نیک تدبیر کنند ان قوه ای که شمشیر ر ا در جزیره
العرب بیرون کرده وبرق ان را درقله کوههای فرانسه و اسپانیا و کنگره طاق مداین تا سمر قند و روی اهرام
مصر در دست موسی بین نصیر و طارق بن زیاد و  ...و فاتحین بزرگ ظاهر و نمایان کرد کدام قواه بود
؟ بی شک همان قوه آیین محمد (ص) بود
محمد آیین خود را که اسالم نامیده می شود چنین تفسیر میکند
تسلیم امر یگانه خداوند قادر و خضوع به حکمت بالغه و اذعان و توکل رضامندی به قسمت اودر دنیا و عقبی و
تحمل و صبر به قضای خداوند آفریننده مهربان و دانستن اینکه قوت تمام قوه های عالم از اثر فیض همان
یگانه آفریننده قادر دانا است
ژایتی شاعر معروف وبزرگ المانی می گوید :اگر اصول آیین محمدی این تعلیمات حکیمانه است پس همه حکما
و دانشمندان جهان در سلک اسالم بوده وهستند
ولز مورخ مشهور انگلیسی در کتاب ))تاریخ عمومی (( می نویسد  :اسالم یک نظام اجتماعی و قانون مدنی از
برای بشر بوده که در روزگار تیره دنیا نمایان شد و با احکام مقدس با هرنوع ستمگری و خیانت و
جنایت و بیداد گری مبارزه نمود .
لوترن استودارد دانشمند ومورخ معروف آمریکایی می گوید برای عظمت اسالم همین بس که با این
همه موانع باز هم حقایق و فضیلت خود را در جهان اشکار می سازد  .زیرا اسالم یک آیین ساده و خردمند
انه است
ویل دورانت مورخ مشهور آمریکایی می گوید:
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اسالم از همه دین ها رو شن تر و ساده تر است اساس اسالم شهادت به (( الاله اال هللا و محمد ا رسول هللا
می باشد .
کنت هنری دوکاستری اندیشمند فرانسوی درکتاب (( اسالم افکار و اندیشه ها )) می گوید اسالم قسمت بسیار
پهناور کره را به واسطه تعلیمات عالیه و ساده خود اشغال کرده وبه وسیله قوانین متین و محکم ان بود وحشیان
و سیاه پوستان بت پرست متعصب را وادار کرد به احکام آن ایمان آورد ه پرچم اسالم را بر فراز خانه های
خود و کشور های مهم جهان نصب نمایند
کنت دو گوبینو مستشرق آلمانی در کتاب (( سه سال در آسیا)) میگوید اسالم  ،یک دین پاک و بی آالیش و
منزه از هر عیب ونقص را برای بشر آورده است .
اوماند بورک مورخ ومستشرق مسیحی می گوید در شر یعت محمدی شهر یاران و تیره بختان با پیروی احکام
از نیک برخوردار می شوند
دکتر گوستا و لوبون  ،مورخ و دانشمند فرانسوی در کتاب (( تمدن اسالم و غرب)) می نویسد بساطت و
سادگی ووضوح اصول و عقاید اسالمی به عالوه رفتار با مردم از روی عدل واحسان که سکه روشن آن
روی مذهب اسالم خورده است سبب گردیده که تمام روی زمین را تسخیر نماید .
امیل درمنگهم  ،محقق فرانسوی می نویسد :
اسالم مانند ندایی رسا که دلها را تکان دهد  ،باختر و خاور را از بی دینی و غفلت بیدار کرد و چنان
تاثیری در قلوب گذاشت که تاریخ و دنیای انسانیت چنین انقالب روحی و نهضت اجتماعی را در هیج عصر
دیگر به یاد ندارد
فیلیپ ک  .حتی مورخ مسیحی می نویسد  :از سه دیانت یکتا پرستی که به وسیله اقوام پدید آمده است اسالمی
که درقران هست از همه ممتاز تر است
دانشوران مسلمان هنگام بحث از اصول دین خود میان ایمان ( اعتقاد دینی ) و عبادات ( واجبات عملی دینی
) و احسان ( کارخیر ) فرق می گذارند وهمه این چیز ها در دین نهفته است و دین درست  ،نزد خدا فقط اسالم
است راز قوت دین اسالم در این یکتا پرستی ساده و نرمش ناپذیر و ایمان پرشور به یک موجود واال که
دیدگان ادراک آن نکند نهفته است و مسلمانان روح قناعت و تسلیمی دارند که در پیروان عقاید دیگر نیست
ویرژیل گیور گیو  ،نویسنده و مستشرق رو مانیایی  :اسالم یکی از کلمات زیبای زبان عرب است وهمچنین ((
قرآن )) یکی از کلمات برجسته و جالب زبان عرب می باشد تا آنجا که روایت نشان می دهد قبل از رسالت
محمد یکبار خداوند از اسالم یاد کرده وان را موقعی بود که ابراهیم در صدد بر آمد که پسرش را در راه خداوند
قربانی کند قربانی را بر او بخشود
روایت می گوید که بعد از ان خداوند گفت که ابراهیم و پسرش (( اسلما )) شدند
یعنی خود را تسلیم اراده خداوند نمودند و (( اسالم)) یعنی تسلیم به اراده خداوند و(( مسلم)) یعنی کسی که خود را
تسلیم اراده خداوند می کند ..
دکتر وریتین  ،تاریخ نگار می گوید:
دین محمد از اولین ساعات ظهورش در زندگی پیامبر ثابت کرد که دین همگانی و عمومی است پس اگر
برای هر ملتی صالحیت داشته باشد بدون تردید برای هر عقل و برای هر مرحله ای از مراحل تمدن صالحیت
خواهد داشت
کرال کس فیلسوف مشهور می گوید :
در شرق قانونی وجود دارد که محمد فیلسوف عرب آن را وضع و تاسیس نمود است واگر جهان با تمام
ملتها و نژاد هایش از روش و برنامه آن فیلسوف عرب پیروی کنند و همگی ملتزم قانونهای او گردند دیگر
در جهان دو دولت یافت نخواهد شد بلکه همه جهان کشوری یگانه خواهد و دیگر هیچ دو نفری اختالف
نخواهند پیدا کرد و هیچ کس به دیگری نیاز و اجتیاجی نخواهد داشت
مسیو ژوئن مستشرق فرانسوی می گوید  :تصدیق می نمایم که در دیانت اسالم مزایایی هست که در سایر
ادیان نمی باشد چه آنکه اسالم در همه جا و همه کار اعتدال در عمل را مورد توجه قرار داده است
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