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Қуръон аз дидгоҳи донишмандони ғарбк 

Вергилий Гижргиж мегӯяд, дар цеҷ як аз динцои 

бузург то ин цад (ба андозаи таъкиди  Қуръон) барои 

маърифат арзиш ва ацамият қоил нашудааст. Қуръон 

чунон аз маъорифи илоцк саршор аст, ки башар цар 

чи бештар дар ирфон ва фалсафа пешрафт кунад, ба 

цама асрори он ицота пайдо нахоцад кард. 

Сумор дар бораи ин китоби илоцк иброз медорад, 

ки Қуръон илова бар ин ки аз латифтарин кутуби 

адабк аст, мукаммали қонунцои ахлоқк, кишварк, 

лашкарк ва иҷтимоист.  

Короел, муаррих ва андешаманди маъруфи Англия 

изцор доштааст, ки агар як бор ба ин китоби 

муқаддас назар афканем, цақоиқи барҷаста ва 

хусусиятцои асрори вуҷуд тавре дар мазмунцо ва 

ҷавцараи он парвариш жфта, ки азмат ва цақиқати 

Қуръон ба хубк аз онцо наможн мегардад ва ин худ 

бузургиест, ки фақат барои Қуръон ихтисос жфта ва 

дар цеҷ китоби илмк, сижск ва иқтисодии дигар дида 

намешавад.  

Гижте, файласуф ва шоири бузург олмонк гуфтааст, 

Қуръон асарест, ки ацжнан ба воситаи сангинии 

иборацо хонанда дар ибтидо ба мушкилк дучор 

мешавад ва сипас мафтуни ҷозибаи он мегардад ва 

дар охир бе ихтижр шефтаи зебоицои бешумори он 
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мешавад. Синоиш дар цақоиқ ва ростии Қуръон бажн 

доштааст, ки Қуръон бегумон цамон қонуни комил ва 

цамагонист, ки ботил на аз рӯ ва на аз пушти сар ба 

цеҷ ваҷц наметавонад дар он роц жбад. Ин китоб 

шоиста ва боистаи цар замону макон аст. Агар 

мусалмонцо чунончи сазовор аст ба он мутамассик ва 

пайрав шаванд ва ба таълиму ацкомаш амал кунанд, 

бузурги умӯми қавмцо ва миллатцо хоцанд шуд, 

цамчуноне ки дар гузашта буданд. 

Рокстони шотландк низ гуфтааст, ки солижни дароз 

дар ҷустуҷӯк цақиқат будам, то ин ки цақиқатро дар 

Ислом жфтам. Пас Қуръони азимро дидам ва шурӯъ 

ба мутолиъаи он намудам, тамоми саволцоямро ин 

китоб ҷавоб гуфт. Қуръон тарсро дар инсон илцом 

мекунад ва дар айни цол собит менамояд, ки цар чи 

мегӯяд цақиқат аст.  

Ҷорҷ Герберт бажн медорад, ки муцимтарин китоби 

дунж Қуръон аст. Зеро таъсире, ки ин китоби осмонк 

дар дунж карда, назири онро цеҷ китобе надоштааст. 

Қуръон китоби илмк, динк, иҷтимок, ахлоқк ва 

таърихист ва барои цамеша муқаррарот ва қавонину 

ацкоми он бо усули қонуни имрӯз цамоцанг аст.  

Глодстун сижсатмадори Англия Қуръонро ба 

маҷлиси омма бурду гуфт, то ин китоби илоцк 
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бошад, сиждат ва бартарии Англия дар мамолики 

исломк муцол аст.  

Мавзӯъ аз моцномаи Анҷумани ахлоқ ва маърифат 

гирифта шудааст. 


