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 نظرات و دیدگاه هایاین کتاب مجموعه ای از 

در مورد ...  نویسندگان و دانشمندان، برخی

 کتاب آسمانی مسلمانان یعنی قرآن است.

وسیله ای شوند برای  مطالب ست که ایند ااُمی

شناخت بیشتر اسالم و کتاب جاودان الهی 

یعنی قرآن و نیز باعث اهمیت دادن بیشتر به 

این کتاب الهی شود که متأسفانه در زمانه فعلی 

آن طور که مورد نظر اسالم است، به قرآن و 
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دستورات آن عمل نمی شود و علّت آن، 

ز ا ی کشورهای مسلمانهده وضعیت فرهنگمشا

 جمله: ایران است.

به دستورات  برخی افراد می توان گفت در واقع

که در قرآن بیان شده، باور ندارند که می الهی 

در دنیا و آخرت را برای انسان ها د سعادت توان

و غیر  به ارمغان آورد، در حالی که دشمنان

ین کتاب الهی را شناخته ما ا بهتر ازمسلمانان 

ا آورده نظرات برخی از آن ه ، که در ادامهاند

 خواهد شد.

 11/1/1411استان فارس شهرستان کازرون 
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م امپراطور  1121ـ  1161ناپلئون بناپارت 

فرانسه و چهره معروف عالم سیاست در عرصه 

بین الملل روزی درباره اسالم و مسلمانان می 

اندیشید که چگونه می توان  بر کشورهای 

 نان را تحت سیطرهاسالمی تسلط یافت و مسلما

 فرانسه درآورد.

او از مشاورین خود پرسید: مرکز مسلمین 

 کجاست؟

 آن ها مصر را معرفی کردند.

ناپلئون به سوی مصر حرکت کرد و پس از ورود 

به آن کشور، به کتابخانه مهم آنجا رفت و به 
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مترجم گفت: یکی از مهمترین کتاب های اینان 

 را برایم بخوان.

باز کرده در اوّل صفحه این آیه مترجم قرآن را 

إنَّ هذَا القرآنَ یَهدی لِلَّتی »  را مشاهده کرد:

هِیَ أقوَمُ و یُبَشِّرُ المؤمنینَ الَّذینَ یَعمَلونَ 

 «1الصّالحاتِ أنَّ لَهُم أجراً کبیراً.

مترجم آیه را برای ناپلئون خواند و ترجمه کرد. 

 بآن دو از کتاب خانه بیرون آمدند. ناپلئون ش

را تا صبح به آیه مذکور و پیام آن فکر می کرد. 

صبح که شد، بار دیکر به کتابخانه آمدند. وی از 

مترجم خواست تا همان کتاب دیروزی را دوباره 

                                                           

، هدایت این قرآن، به راهی که استوارترین راههاست»  .1

می کند و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام می دهند، 

 « بشارت می دهد که برای آن ها پاداش بزرگی است.
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برایش بخواند و ترجمه کند. مترجم نیز آیاتی 

 را خوانده و ترجمه کرد.

ناپلئون شبی دیگر را در فکر و اندیشه قرآن و 

 به صبح رساند. مفاهیم عالی آن

روز سوّم هم مانند دو روز پیش آیاتی خوانده 

شده و برای وی ترجمه کردند. پس از آن که از 

کتابخانه بیرون آمدند، ناپلئون از مترجم پرسید: 

این کتاب در بین مسلمانان چه جایگاهی دارد 

 و آنان چه اندازه به آن اهمیت می دهند؟

که قرآن  مترجم پاسخ داد: مسلمانان معتقدند

کتابی آسمانی است و بر پیامبر اسالم نازل شده 

 و همه ی آن، کالم و سخن خداست.

ناپلئون گفت: آنچه من از این کتاب فهمیده ام 

این است که اگر مسلمانان فرامین و احکام 

جامع این کتاب را فرا گیرند و به آن عمل کنند، 
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دیگر روی ذلت را نخواهند دید و تا زمانی که 

قرآن در بین مسلمانان حکومت کند، در این 

پرتو تعالیم و برنامه های آن، مسلمانان تسلیم 

ما نخواهند شد مگر این که بین آنان و این 

کتاب فاصله ایجاد شود.1 و نیز گفته: » امیدوارم 

ن دور نباشد که من بتوانم همه اآن زمان چند

مردمان خردمند و تحصیل کرده را از تمام دنیا 

آورم تا یک رژیم یک نواخت برقرار هم گرد 

ه ب ؛کنیم که مبنی بر تعلیمات قرآن مجید باشد

ت و این تعلیمات است که درس خاطر اینکه،

و بشریت را به سوی  می باشدصحیح 

 خوشبختی سوق می دهد.2                        

                                                           

 241هزار و یک حکایت قرآنی ص  .1

 111چهل داستان از عظمت قرآن ص  .2
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دانشمند معاصر و استاد  «. حِتّی کفیلیپ.» 

دانشگاه پرینستون آمریکا که درباره تاریخ عرب 

 تحقیقات ارزنده ای کرده و چندین کتاب در

در یکی از کتب خود به نام  ،این زمینه نوشته

می نویسد: قرآن از تمام معجزات  ،تاریخ عرب

 ،جمع شوندبزرگتر است. و اگر سراسر اهل عالم 

 بی تردید از آوردن مثل آن عاجز خواهند بود. 

 

 


