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 ۱۹/۰۵/۲۰۱۹                                                                                             حامد فارانی           

 )ص)م الپیامبر اس

 (۲) بخش  اندیشه ای اندیشمندان غربی ۀدر آئین

مسلمانی ((  تالیف نمود چنین می گوید :  از نظر  درلندن به نام  )) محمد  و  ۱۸۷۴درکتابی که سال ،  بوت ورث اسمیت

  -۲موسس ملت  ،  – ۱تاریخ به طور اطالق  این  خوشبختی  بی  وجود دارد که شخصیت محمد دارای  سه جنبه است 

شارع ، یعنی  موجد  قوانین و مذهب  است  محمد تا آخرین روز های حیاتش فقط یک عنوان   – ۳پایه گذار حکومت 

)) پیغبری (( من  با کمال جرئت  ایمان دارم که روزی  عالی  ترین  فلسفه ها  و صادق ترین  اصول  مسیحیت داشت ، 

 تصدیق  خواهند  کرد  و ایمان  خواهند  آورد  که محمد  پیغمبر بود پیغمبر حقیقی از جانب خدا .

 (( عذر تقصیر  به پیشگاه محمد و قرآننویسنده  کتاب ))  ، جان  دیون پورث

عرب  ساده  قبایل  پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را مبدل به یک  جامعه  فشرده  و  محمد !  یک  نفر

مطیعی نمود و در میان  ملتهای  روی زمین  انها  را  صفات و اخالق تازه ای  معرفی کرد  در  کمتر از سی  سال  با 

سالطین  ایران  را از بین  برد .  سوریه  بین النهرین ومصر  را   همین روش امپراتور قسطنطنیه را مغلوب کرد  و

تسخیر کرد  و دامنه فتوحاتش  را از  اقیانوس  اطلس  تا کرانه دریای  خزر  و رود  سیحون بسط داد  آری  محمد قهرمان 

شت را به  صورت  همان مردی  است که شور  وحرارت ونبوغش  توانست را تاسیس  کند که همان دین  پیروان  زرت

چند  جامعه پراکنده تنزل داد و پس از تسخیر کردن هندوستان ، کیش برهمنی سابق  و همچنین کیش بودایی را  که بسیار 

انتشار یافته بود  از میان برد وآن همه ایاالت و والیات را از  حیطه اقتدار مسیحیت منتزع ساخت  و به تدریج تمام 

  .آفریقا  روم را از زمین مصر گرفته تا جبل الطارق متصرف شد قسمتهای شرقی  و مستعمرات

اگر  بزرگی  را  به میزان  اثر  مردان  بزرگ   :ی گویدم ویل دورانت ،  فیلسوف  ، جامعه  شناس  وتاریخ  نگار آمریکا

بود  سطح   ددر صد دربین  اجتماعی  بدانیم  باید بگوییم  از بزرگ ترین  بزرگان  تاریخ  جهان  بشریت است . محمد 

معنویات و اخالق قومی  را که  از گرمای هوا  و خستگی  صحرا به  ظلمات  توحش  افتاده  بودند  باال  ببرد  و اوج  دهد  

بلی  او  در این  زمینه  توفیقی  یافت  که از همه مصلحان دیگر  بیشتر بود  و باید  گفت  کسی  را جز او می توان  یافت  

و های  خود  را محقق کرده باشد  او  مقصود خود  را از  راه دین  انجام  داد  چون  که به دین  اعتقاد داشت که  همه  آرز

. پیامبر  اسالم  از قبایل  بت پرست  و پراکنده  در صحرا  امتی  واحد  به وجود آورد  که برتر  و باال تر  یهودی  گری 

ان  دینی ساده  و روشن  آورد  که  نیرو دهنده به انسان  بود  . ومعنویات  و مسیحی گری  او  بوده و هست  که  در عربست

خود  اساس  شجاعت  و مناعت قومی  را پدید آورد  که در طی  یک نسل  در یکصد  معرکه پیروز  شد  ودر مدت  یک 

 از مردم جهان نفوذ دارد قرن یک امپراتوری عظیم به وجود آورد  و در روزگار  ما نیروی معتبری  است که بر یک نیم 

 :دکتر  واکستون کوستا دانشمند  ایتالیا

محمد اعالن  میکرد  که رسول  خداست  و مامور است دین پاک ابراهیم  را که مردم  فاسد  کرده  اند ، اصالح کند 

این شخص  پرستش  خدای  یگانه  را که  ابراهیم  موسس آن بود  و براثر  مرور فاسد  شده بود  دوباره زنده  کرد  و 

خداوند بر پیغبران  سلف  مانند موسی و داوود فرود آورد ، تایید  نمود  نظر به اینکه خاتم پیغبران می باشد  آنچ را که 

 و پیشرفتی  که در این راه  نصیب او شد ، دلیل بر یک نیروی  شگفت و عظیم بود.
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در کتاب خود به  نام  ))  دخترک سیاه در جستجوی خدا (( می نویسد :  ششصد سال  بعد از عیسی  ، ،    برنارد شاو

الم را به جهانیان عرضه نمود و قدم  بسیار بزرگی به سوی توحید برداشت مردم را از پرستش بتهای  سنگی محمد ، اس

 و چوبی به سوی  پرستش  خدای یگانه رهبری نمود.

کلیسای قرون وسطی یا از  روی  جهل و یا از روی  تعصب ، اسالم را  به  وضع  تاریک  و مبهمی رنگ آمیزی 

ن طور  وانمود کرده اند  که به نظر  مردم  محمد ضد  مسیح آمده و مردم  رااز مذهب اسالم  متنفر کرده است  آنها ای

 ساخته اند

من زندگی وکار محمد را مطالعه کرده ام  به عقیده من نه تنها  او  ضد مسیح نیست  بلکه باید  او  را نجات دهنده عالم  

د  محمد  دیکتاتوری دنیای جدید  را به دست گیرد  می تواند مسائل  این  بشریت  دانست  من اعتقاد دارم  اگر مردی مانن

 جهان را چنان حل  کند که آن صلح و سلمی که دنیای به ان نیامند  است تامین  شود .

 : نویسنده فرانسوی دیسون  

محمد با حیا ترین مردم و پاکیزه ترین آنها بود در حضور زنان از همه  پاک چشم تر بود . در شرم و حیا از یک دختر 

محجوب  با حیا تر  بود و اگر از چیزی بدش می امد  یارانش از آثار و عالئمی که در چهره اش نمایان می شد  ملتفت 

  .می شدند

یق  بود  واز شدت  حیا و بزرگی  هیج چیز ناپسندی  به کسی  نمی گفت  از دارای  بشره لطیف و ظاهر  زیبا و رق

همه  برد بارتر خونسرد تر  و راستگو تر  و مالیم تر  بود  واز  حیث نسبت بر همه برتری  داشت  همیشه میان  مردم 

 .ایجاد  الفت می کرد و ابدا در  صدد تفرقه نبود   بزرگان هر قوم را عزیز و گرامی داشت

 

 : دکتر جون دی  فنیرات اندیشمند انگلیسی

محمد بزرگ ترین  خیر خواهان نوع بشر است  و ظهور محمد نشانه  یکی از عالی  ترین عقول  در تمام عالم می 

باشد و اگر آسیا بخواهد به فرزندان خود افتخار کند سزاوار است  که  به این رادمرد بزرگ وبی مانند  بر جهان 

 .افتخار  نماید

البته  یکی  از ظلماهی شدید است اگر بخواهیم حق  بزرگواری  این مرد را ادا  نکنیم  زیرا این همان شخصی  است  

که هنگام ظهور ش ، عرب  در درجه  انحطاط و توحش بوده که بر ما مخفی نیست و باز می بینیم پس از بعثت او  و 

انهایی را با میل پذیر فتند افروخت  چگونه  اوضاع  ان سامان  بر اثر  انواری که دیانت اسالم در دلهای انهایی که 

منقلب شد  به همین  جهت  است که شک در  بعثت محمد  را شک  در خداوند که شامل  تمام جهان و جهانیان  است  

 باید دانست .

فرانسه می گوید : محمد بی گمان  (  از دانشمندان  و نویسندگان  بزرگ ۱)   فرانسوا ماری  آروئه معروف به ولتر

مردی بسیار بزرگ بود ومردانی بزرگ نیز در دامن فضل و کمال  خویش  پرورش  داد  او قانون آوری خردمند  ، 

 سلطانی دادگر ، پیامبر پرهیز کار بود و بزرگترین  انقالب روی زمین  را پدید آورد ...

های بنیانگذارش مدیون است  در صورتی که مسیحیان با کمک  دین اسالم  وجود خود را به فتوحات  و جوانمردی

شمشیر  وتل آتش  آئین خود را به  دیگران  تحمیل می کنند . پروردگارا ! کاش  تما ملتهای  اروپا مسلمانان را  سرمشق   

 قرار می دادند

ودی را به خدایی نگرفتند  و دینی که محمد  آورد  بی شک  از مسیحیت  برتر  است  در آئین  او هرگز  یک مرد یه

 یک  زن یهودی را مادر خدا ندانستند  ایمان  به خدای  یکتا تنها  اصل  آئین محمد بود

 ولتر  درباره یکی از بزرگان و نوابغ مورد  احترامش )) مارتین لوتر (( میگوید :

 لوتر  لیاقت  ان ندارد که بند کفش  محمد را بگشاید ..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

داشته است   بی اساسی تحقیقاتش یکی از  سر سخت ترین مخالفین اسالم بوده  ودرباره پیامبر اسالم قضاوتهای   ولتر  قبل از    --۱

                         وبه جبران  اشتباهات  خود پرداخت   یافتدردرباره  مذاهب ، فلسفه و تاریخ  سر انجام حقیقت را  عات وسیو تحقیقات مطالعاما پس از 
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