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 ۲۲/۰۵/۲۰۱۹                                                                                      حامد فارانی           

 قرآن کریم
 از دید گاه دانشمندان غربی

 گوید :ر می دیگارزشمند کتاب های صاحب توماس  کار  الیل   دانشمند   انگلیسی  نویسنده کتاب قهرمانان  و 

وقتی  که ما  وجه  بالغت  قرآن  مجید را اندیشه  و تامل  می کنیم  قطع  نظر  از اینکه  این کتاب  مبارک  وحی  الهی  

است  می بینیم  که قران  از حیث  لفظ  و  تر کیب بلیغ ترین کتاب  است  که به زبان  عربی تدوین  شده  زیرا اسلوب  

وغیره  موافق  باالترین ذوقی است که قرنها  سال بین اهل لسان انتشار  داشته  و قران آن  از جهت  ترسیل  و تشجیع  

به اعلی  مدارج  بالغت  و فصاحت گرد آمده و این کتاب  مملو  از مثال های  روشن  و آشکار  ودرستی  و راستی  و 

 یادداشتهای  تازه  بدیع است  

تواند مگر  اینکه می  بیند   حقایق  جوهری  به ذات  خود نزد  وی آشکار هیج کس   قرآن  را با تامل  و اندیشه  نمی 

ا و ظاهر  است  به معنا  که قران  وابسته  به اصلی  حقیقی و پیوسته به مبدائی عالی  و مقدس  است  این نکته  واضح 

ت  که تمام  کتب در برابر است  که هر کدام  حقیقی  ودرست  در دلها  نفوذ  و تسلطی  به خصوص دارد  و حق ان اس

 قران  حقیر  و کوچک  اند  و این  کتاب از گونه  عیب  و نقص  و اصول  ناپسند  ، پاکیزه و مبرا  است 

))  پیشرفت  در  رساله خود به نام    دکتر  لورا  واکسیا واگلیری  استاد  تاریخ  تمدن  اسالم در دانشگاه  ناپل  ایتالیا 

ن  می گوید  : کتاب  آسمانی  ) قران (  اسالم  نمونه ای  از اعجاز  است  .. قران  کتابی  است  ((  چنی سریع  اسالم

که نمی توان  از تقلید  کرد  نمونه  سبک  و اسلوب  قران  در ادبیات  عرب  سابقه ندارد   تاثیری  را که  سبک  و  

یچ  کمک  اتفاقی  و تصادفی  ناشی  از امتیازات  و اسلوب  بیان  قران  در روح  انسان  ایجاد  می کند و بدون  ه

 برتری  های  ان می باشد 

چطور ممکن است  این کتاب  اعجاز  آمیز  کار محمد باشد؟  در  صورتی  که او  یک نفر  عرب  درس نخوانده ای 

ن  امتیاز  شعری  است  که در تمام  عمرش  فقط  دو یاسه  شعر گفته  است  و هیچ  یک از انها دارای کوچک تری

نیستند .. ما در این  کتاب مخزنها  و ذحائری از دانش  می بینیم  که مافوق استعداد وظرفیت  باهوش  ترین  اشخاص  

و بزرگ ترین  فیلسوفان و قوی  ترین  رجال  سیاست است  به دلیل  تمام  این  جهات  که قران  نمی تواند کار یک  

ان هم  مردی  که تمام  عمرش  را درمیان  جامعه  غیر  مهذبی گذرانیده که از محیط   مرد تحصیل  نکرد ه ای  باشد 

مردان  دانش ودین بسیار دور بود  در این  صورت  بدون  کمک  خداوند  مقتدر  توانا  نمی توانست  معجزاتی   انجام  

باشد  که علم  وی  به  انچه  در  دهد منشا  و مصدر  قران  فقط  ممکن  بود از ساخت  ان خدایی سرچشمه گرفته

 آسمانها  زمین  است  احاطه  دارد 

((  حکم محمد ) نویسنده کتاب ))  لئون  تولستوی   استاد  رمان  نویس  وفیلسوف  بزرگ  روسی  و دانشمند   اخالقی  

(( و... ( در کتاب حکم محمد  می نویسد  :  هر کس  که بخواهد مساهله وساد گی  دین اسالم  جنگ  وصلح و کتاب )) 

را  بفهمد  باید قران مجید را با دقت  نظر  مطالعه  نماید  ،  زیرا  در انجا  احکامی  مبنی  بر حقایق  روشن  و آشکار   

ن قران آیات  کریمه ای نزول  نموده  که داللت  بر مقام  صادر  و تعلیما تی  سهل  و ساده  به عموم داده شده . در ای

 عالی  دین  اسالم  و پاکی  روح مقدس  آورنده این کتاب دارد 

میگوید :  قران  لفظ  به لفظ  به وسیله جبرئیل  بر محمد  وحی   مری  گیلورد دومن   دانشمند خاور شناس  اروپایی

است  قران  معجزه ای است  جاوید  و شاهد   بر راست بودن  ادعای  محمد    شده  و هریک  از الفاظ  ان کامل  و تمام

می باشد  قسمتی از جنبه اعجاز  آن  مربوط  به سبک  و اسلوب  انتشار  آن می باشد  واین سبک  و اسلوب به قدری  

آن  را ندار ند  و نمی توانند  کامل  و عظیم  و باشکوه است  که در حقیقت  امر نه جن و نه  انس  توانایی  آرودن مثل 

کوچک ترین  سوره ای  نظیر  و شبیه به ان  بیاورند   قسمت  دیگر  از اعجاز  قران  مربوط  به تعلیمات و پیشگویی 

هایی است  که در ان  مندرج می باشد  واین قران به نحو اعجاز  دارای  اطالعاتی است   که مرد درس  ناخوانده  ای 

 یچگاه  قادر نبود  شخصا  ان کلمات ، الفاظ  و اطالعات را جمع آوری  کرده باشد مانند  محمد  ه

میراث  ))در کتاب    پروفسور همیلتن الکساندر روسکین گیپ استاد  زبان عربی  دانشگاه  لندن  و دانشگاه آکسفورد

قل  ده سطر  نظیر  االهم می توانستند ((  می نویسند :  اگر قران  را خود  محمد  انشاء  کرده بود  پس دیگران   ماسال
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پس  باید قبول     پس  بهترین  دلیل   بر حقانیت  قران  عدم  توانایی آوردن نظیرش  توسط دیگران استان بیاورند 

 کرد  که قران  بطور  بدیهی  و آشکار ، معجزه ای  است بر جسته و ممتاز .

 

نظام یکنواختی  را فقط بر یم  میگوید : امیدوارم  ان زمان دور نباشد طالعه  دقیق قران کرپس از  م ناپلئون بناپارت 

 اساس  اصول قران  که اصالت  و حقیقت دارد می تواند  مردم  را به  سعادت رهبری  کند   بر قرار نماید

(( می گوید   )) تمدن اسالم وعربنویسنده کتاب دکتر  گوستا و لوبون  استاد ، فیلسوف  ، محقق ومتتبع  فرانسوی   

تعلیمات  اخالقی  که قران  آورده  خالصه ای  از آداب  عالیه و نتیجه و حاصل  مبادی  اخالق  کریمه  است  قران  

مردم  را  به صدقه  و احسان  و بزرگواری  وعفت و اعتدال  و میانه روی  تشویق  وترغیب  نموده و آنان را  به 

هد خوانده و دوستی  با همسایگان و پیوست  با خویشاوندان  ودادن  حق  به اهمیت  عهد  و پیمان و وفای  ذمه و ع

مستحقان و مرا عات بیوه زنان  و در ماندگان  و اهتمام در امر بی پدران یتیمان  امر  و دستور داده  و در  چندین  جا 

ترتیب  عالیه ای  که قران  مردم را بدی و خوبی را سنجیده وبا یکدیگر  برابر  و مقابل  فرموده  اینها است  آداب  و 

 به  جانب ان  دعوت نموده و آداب  و تربیت قران  به مراتب باالتر از انجیل و اداب ان است 

ر نویسنده  معروف  آمریکا  می نویسد:  قرآن  کتابی  است  دارای  دالیل  سر شار  و براهین بی سر وین  ویلیام میو 

 است  بر عظمت  آفریننده بی همتا .  شمار  بر وجود خدا و  رهنمایی

شا عر و نویسنده  و فیلسوف  شهیر آلمانی   درباره قران  چنین گفته است :  ما ابتدا  از قرآن  روگردان بودیم      گوته

ولی طولی  نکشید  که این کتاب  توجه  ما را به خود  جلب  نمود  و ما را  به حیرت  در آورد  و باالخره ما مجبور 

دیم  اصول  و  قواعد  آن   را  تعظیم  نمود  و بزرگ بشماریم  و در مطابقه  الفاظ  با معانی  آن  بکوشیم .  مرام  و ش

مقاصد  این کتاب  بی اندازه  قوی و محکم و  مبانی  آن بلند  و عظمت  و مزایای  آم افزون تر گردد و ما را به جانب  

می کند  این  کتاب  با این  وصف  به زودی  بزرگ ترین  تا ثیر  را  در  اهمیت  و علو مقام  خود  بیشتر جذب  

سراسر  گیتی گذاشته  و نتیجه مهمی خواهد داد . ما را   سالیان درازی کشیشان از خدا بی خبر  ! ما را از پی بردن  

در  که ما قدم  در جاده علم  و به حقایق  قرآن  مقدس  و عظمت  آورنده آن  )  محمد  (   دور نگهداشته اند  اما هر ق

دانش  گذاریم  پرده جهل  و تعصب  نابه جا ر ا دریده ایم  و عنقریب  است که  این کتاب  توصیف       نا پذیر  ) قرآن 

( عالم را  به خود  جلب  نموده و تاثیر عمیقی   در علم  و دانش  جهان گذاشته و عاقبت محور افکار  مردم  جهان 

 گردد .

( میگوید : قرآن  کتابی  است شامل آیین پاک  محمد و جانشینان او مورخ  مسیحی  نگارنده کتاب  )  نگتن ایروینگواش

 و قوانین بزرگ .

جیل  نیست که (  می نویسند : قرآ ن  مانند انا( عذر تقصیر  به پیشگاه  محمد و قرآندر کتاب  ))    جان  دیون  پورت

ی  در باره عقاید دینی و عبادت و عمل  پیروان ان شناخته شده است  بلکه  دارای  فقط  به عنوان  میزان و شاخص

مکتب  و روش  سیاسی  هست  زیرا  تخت و تاج  یا به  تعبیر دیگر  اساس دستگاه  و سازمان سیاسی   روی این  

می شود  و باالخره  کلیه مسائل   شالوده ریخته شده است  و هرنوع  قانونی  برای  اداره امور کشور  از این  منبع گرفته

 حیاتی  و مالی  با اجازه  همین  منبع  و مصدر  قانونگذاری  حل و تصفیه  می شود 

در میان  محسنات زیادی که قران به حق  واجد ان است  دو نکته بسیار مهم و قابل  توجه وجود دارد   یکی  لحن تعظیم 

و تکریمی است  که هر وقت نام خدا  به میان  می اید  با بحثی  از  وجود باری تعالی  طرح  می شود  ابراز می دارد 

و هوا جس نفسانی  را به او نسبت نمی دهد  . دیگر  اینکه هیج  نوع   و هیچ  گاه  صفات  نقص   وجنبه های  اغراض 

فکر بیان یا داستانی  مخالف  تقوی  و یا حاکی  از سوه اخالق  و بی عفتی  و عدم  طهارت  و امثال  آن در قران  وجود 

ر موارد بسیار  زیادی کتب  ندارد  که ان را  معیوب و لکه دار  نماید  در صورتی  که با کمال  تاسف  این نواقص  د

یهود دیده می شود   دیده می شود  در حقیقت قران  به اندازه  از این نواقص  انکار ناپذیر و مبرا و منزه  است  که 

نیازمند به کوچکترین  تصحیح و اصالحی نیست  و ممکن  است از اول  تا آخر  خوانده شود  بدون  انکه رخسار  شرم  

 ثر  گردد و حیا  از ان  متا
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