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  مقدمه

هاي شگرفي را به نام و به اعتبـار خـود بـه     بديهيست كه دنياي غير اسالمي امروزه موفقيت
ان اسـالم در سـطح بسـيارباالتري از    ثبت رسانده است. اين بخش از جهـان در مقايسـه بـا جهـ    

انرژي و كفايت است و توانسته است نيروهاي عظيم طبيعي را به نحوي كـه در گذشـته حتـي    
سـوادي را   غير قابل تصور بود مهار و تا حد زيادي نكبت فقر و فاقه و امراض گونـاگون و بـي  

  د.آوري سطح زندگي را ارتفاء ده از اجتماعات خود زدوده و در حد اعجاب
آميزند، امـا از طـرف ديگـر سـئواالت زيـادي را بـراي        ها در واقع تحسين تمام اين موفقيت
انگيزند. از جمله آن كه آيا تمدن جديد واقعاً توانسـته اسـت انسـان را بـه      مردم انديشمند برمي

هـا توانسـته انـد انسـان را بـه       راهي رهنمون شود كه به رشد نهائي او بيانجامد؟ آيا اين موفقيت
هدف نهائي وجود خويش نائل كنند و عطش سعادت و رستگاري را كـه روح انسـان هميشـه    

ها توانسـته انـد انسـان     در طول قرون و اعصار تشنة آن بوده است فرو نشاند؟ و آيا اين پيروزي
هـا   هاي حيواني ارتفاء داده و رهائي بخشند؟ و باالخره آيـا ايـن پيشـرفت    را از سطح نيازمندي

  زندگي انسان را غناي شرف و تزكيه بخشند؟ توانسته اند
تعداد قابل توجهي از مردم مسلمان جهان كه تمدن غرب را دور نظاره كرده و يا از پشـت  

هاي رنگارنگ تخيالت و توهمات پيش ساخته و با احساسي از عقدة حقـارت نگريسـته    شيشه
ها چنان تحت تأثير قـرار   ندر افسون ظاهر فريب آن محو و گرفتار گشته اند، و بعضي از آ اند

دانند و لذا كم و بيش اعتقـادات   گرفته اند كه غرب را كمال عظمت و اوج خالقيت انسان مي
ها در حقيقت هرچه را كه نـام غربـي دارد    و ايمان به اصول آئين خود را از دست داده اند. آن

ه در طريـق زنـدگي   كنند و چون به اين نوع طرز تلقي عادت كرده اند، لذا هرآنچـ  تحسين مي
هاي غرب تفاوت كند بدون تفكر طرد نمـوده و بـه عنـوان ايـن كـه بـا        ها و شيوه خود با روش

تر آن كه با وجود اعتقاد بـه   زنند. عجيب دهد و يا كهنه است كنار مي زندگي امروزه وفق نمي
نـد كـه   كن شان همه چيز بر مبناي استدالل استوار است، فكر مي هاي غربي كه در قاموس روش

 ،انديشيدن و استدالل براي قبول يا طرد روش زندگي غرب توسط خودشان ضـرورتي نـدارد  
خته و در صـحت و سـقم آن   تا مباني تمدن غرب را كه در جستجوي پيوند بـا آن هسـتند شـنا   

كنند، و اسالم را نيـز بـراي رفـع نيازهـاي      بعضي از اين مردم تمام مذاهب را رد ميتعمق كنند 
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داننـد. زيـرا كـه مـذهب در اعتقـاد ايـن روشـنفكران         (دورة استدالل) كافي نمي امروزة بشري
اي نيـز   و نهي نامعقول و اوهام و خرافات نيست. اين گروه از مردم لحظـه رمشتي انوپرداز جز م

مسائل شامل بعضي از مذاهب هـم باشـد، بـا هـيچ      تحمل و انديشه نكرده اند كه حتي اگر اين
هاي محكمـي از اسـتدالل و منطـق اسـتوار      شود. چون اسالم بر پايه ياي شامل اسالم نم انديشه

در تـاريخ مـذاهب پديـد آمـده آن      �گشته است. و در حقيقت انقالبي كه توسط رسـول اهللا  
هايش بلكه براساس منطق و استدالل مردم جهان را مسـلمان نمـوده، و    است كه او نه با معجزه

نسان بلكه با تهيج و ترغيب انسان به تعقل و استدالل و كردن عقل و منطق ا قرآنكريم نه با فلج
  به كاربردن صحيح نيروي انديشه در راهنمائي انسان كوشش نموده است.
ها فلج كنـد و   داوري زيرا اگر انسان به اسالم روي آورد بدون آن كه افكار خود را با پيش

در گـردش   –دارد قلب و روح خويش را براي درك آنچه در سراسر جهان آفرينش وجـود  
شب و روز، در خلقت زمين و آسمان و در نظام پرمعناي شعور و عقلي كه در قوانين طبيعـت  

مهمور نكـرده باشـد بـدون ترديـد بـا يـاري و راهنمـائي خداونـد سـبحان بـه            –منعكس است 
  شود. حقيقتي كه آماده ظهور و استقبال است نائل مي

ان هستي نـه محصـول يـك اتفـاق كوركورانـه      دهند كه اين جه و همة اين مظاهر نشان مي
  بلكه نتيجة مشيت مقدس باري تعالي است.

اما عقل و انديشة بشري كه قادر است حقـايق را درك كنـد بايـد واقعـاً خـالص باشـد، نـه        
شعوري كه توسط اميال حيواني و آرزوهـاي مـادي منحـرف گرديـده اسـت. خطـري كـه از        

ت كـه بشـر امـروزه را در جسـتجوي حقيقـت آزاد      تمدن امروزه متوجه بشر اسـت از آن نيسـ  
كرده است، بلكه برعكس، از آن است كه عقل و انديشة بشر را تحت فشار شـهوات حيـواني   

هـاي   فروشـي  از كار بازداشته است. تمدن امروزه با تمـام امكانـاتي كـه در اختيـار دارد كتـاب     
دبيـات كثيـف غيـر اخالقـي     معظم و پرزرق و برقي به وجود آورده است كه سراسر مملـو از ا 

هـاي سـينمائي در مـورد مسـائل جنسـي و احساسـات عاشـقانه اسـت. در مراكـز           اند. همه فيلم
ها بـراي تحريكـات شـهوات جنسـي و تـا       تفريحات عمومي همه چيز و همة نمايشات و رقص

روند. و  هاي عريان از پرطرفدارترين تفريحات امروزي به شمار مي حديست كه نمايشات بدن
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هـا حـد اكثـر كوشـش را در      مجموع براي پرباركردن دست آورد و حاصل اينگونه پديده در
  حد و حصر دو جنس مرد و زن به كار برده است. آميزش بي

در چنين محيطي كه پر از شهوات نفساني است مسلماً براي عده زيادي مقدور نبوده اسـت  
د، و نداي درون خود را آنچنان كـه  كه شعور عقالني خود را با فراغت از نفسانيات به كار برن

ها نهفتـه اسـت بشـنوند. بلـي، بـراي تعـداد بسـياري از مـردم كـه در           خداوند تعالي در نهاد آن
محيطي غير سالم چشم به جهان تمدن امروز گشوده اند ممكن نيست كه آزادانه تفكر كننـد،  

اي وجـدان و منطـق در   اي اينطور نبوده، زيرا حتي در اين محيط منحرف هـم نـد   اما براي عده
افكند. اينگونه مردم از بينشي برخوردارنـد كـه    گردند طنين مي ها كه دنبال حقايق مي قلب آن

توانند باطن متعفن تمدن امروز را از ظـاهر پرتلؤلـواش دريابنـد. ايـن مـردم طبيعـت واقعـي         مي
نهـائي   حقيقـي و سـعادت   انساني دارند و داراي طبعي هستند كه تشنة حصول رضـايت خـاطر  

است و اين غير از شهوات نفساني است، زيرا دريافته اند كه روح انسان فقط با كشف حقيقت 
يابـد و بـا آن    و در رابطه بـا نـور حـق اسـت كـه آرامـش و صـلح و رضـايت نهـائي را درمـي          

  آميزد. درمي
اين كتاب شرح حالي است از مردان و زنان بزرگي كه نور حقيقت را كشـف نمـوده انـد،    

سـوختند و بـه كمتـر از درك حقـايق قـانع       و زناني كه در آرزوي سوزان حقيقـت مـي   مردان
نبودند. اين زنان و مردان در جوامع غير اسالمي زائيده و بزرگ شده انـد و بـا اسـالم و تعـاليم     

ها جزئي از همان جوامع امروزة غرب بـوده انـد كـه بـر بسـياري از مـا        آن آشنائي نداشتند. آن
هـا تـا يـافتن راه مسـتقيم      آميز نموده و با ايـن وصـف روح آن   و آنچنان افسونآنچنان فريبنده 

  اسالم اقناع نگرديده است.
ما خوشوقتيم كه چاپ اول اين كتاب در سطح وسيعي مورد استقبال قرار گرفت. و اكنون 

بـه صـورتي كـه در آن كـامال تجديـد      » اسالم آئين برگزيدة ما«چاپ سوم آن را تحت عنوان 
هـاي   كنـيم. موضـوعات بيشـتري بـه قسـمت      و وسعت بيشتري يافته است عرضـه مـي   نظر شده

سازد تـا ايـن كتـاب در شـكل فعلـي       مختلف اين كتاب افزوده شده است كه ما را اميدوار مي
سودمندتر باشد. از آقاي خورشيد احمد مدير آكادمي تحقيقـاتي اسـالم و آقـاي منـور حسـن      
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هايشــان در تــأليف و گــردآوري ايــن كتــاب  اريمعــاون تحقيقــاتي آن آكــادمي بــراي همكــ
  سپاسگزارم.

اميدوارم كه انتشار اين كتاب بسياري از كساني را كه جداً در جستجوي حقيقت اند يـاري  
  نمايد.
  

  ابراهيم احمد باواني

  4جادة شمارة  –دارل االمال 
  2 –كراچي  –زار  الله

  



  سخني از مترجم

ميقــاً تحــت تــأثير ترقيــات شــگرف صــنعتي و چــون بســياري از جوانــان امــروزة كشــور ع
تكنولوژيكي غرب قرار گرفته اند، و زندگي غرب را الگوي خود قرار داده انـد، لـذا شايسـته    
است كه بدانند، جوامع غربي اساساً پايه و ريشة تمدن امروزة خـود را از اسـالم گرفتـه انـد. و     

هـاي اقتصـادي    اختراعات و پيشرفت بايد اين نكته را دريابند كه گرچه به هيچوجه ابداعات و
هاي جامعـه در تمـام    و علمي و گسترش تكنولوژي و توليد انبوه مورد تكفير نيست، اما هدف

شئون مورد انتقاد بوده است و بسـياري از متفكـران و انديشـمندان جهـان نيـز اهـداف جوامـع        
  قد قرار داده اند.غربي را كه به هرحال هريك به نحوي از معنويات منحرف شده اند مورد ن

اي از مردمي كه آئين خود را براي يك زنـدگي معنـوي    هاي ارزنده ما در اين كتاب نمونه
و پربار كافي و كامل نيافته و در پناه اسالم خود را تزكيه نموده اند عرضه كرده ايم تا جوانـان  

م پـي بـرده   و نوجوانان به اصالت آئين خود و قدرت پرتوان تعليمات و فرهنگ درخشان اسال
و از گرفتاري در دام اسارت غرب و شرق مصونيت يابنـد. و اميـدواريم كـه بداننـد منظـور از      
درج و نشر نظرات نوكيشان آن نيست كه همة آنچه كه گفته اند با اسالم منطبـق اسـت، بلكـه    

 ها به ها را هرآنچه كه بوده و پذيرش اسالم به وسيلة آن منظور آن است كه احساس واقعي آن
مورد بررسـي و تحقيـق قـرار داده و در نقـد و تحليـل نظرهـاي فريفتگـان         –هر دليل كه بوده 

غرب و شرق قرار دهيم. اميدواريم با اين خدمت ناچيز طبقات مختلف مـردم كشـور مسـلمان    
ما علل سير قهقرائي مسلمانان را دريافته و از هم اكنون براي تحرك و بازيابي توان گذشته بـا  

  هاي مادي و پر زرق و برق غرب و شرق اسير نگردند. ا در دام پرفريب تمدنپا خيزند ت
  آمين يا رب العالمين



  

  هاي مقدس بعضي اديان  در كتاب ���� در مورد محمد هاي پيشگوئي

  پيشگوئي در كتاب مقدس هندوها ترجمه

  به خط اصلي سانسكريت

) از ميـان مـردم   � اي مردم! به ايـن پيـام گـوش فـرا دهيـد! مـردي قابـل سـتايش (محمـد         
برخواهد خاست، ما اين مهاجر را از شصت هزار و نود نفر از دشمنانش پنـاه خـواهيم داد كـه    

  كشد. كند و جالل و رفعتش آسمان را به زير مي اي با بيست شتر ماده او را همراهي مي غافله

  پيشگوئي در تورات و انجيل

  »آن مسيح چه ناميده خواهد شد؟«سپس كشيش گفت 
نام مسيح قابل تحسين است، زيرا كه خداوند خود هنگامي كـه روح او  «جواب داد:  عيسي

را خلق نمود نامي بر او نهاد و او را در شكوه و جالل الهي قـرار داد. خداونـد فرمـود: محمـد     
شماري را خلق خواهم كرد و تو را  صبر كن كه من به جهت تو بهشت، زمين، و مخلوقات بي

اد؛ آنگاه هركس تو را تقديس كند، محترم خواهد بود، و هركس تـو را  ها خواهم فرست بر آن
رسول و پيـامبر   كنم، تو را به عنوان دشنام دهد لعن خواهد شد. هنگامي كه بر زمينت نازل مي

بخش خواهم فرستاد، و جهان تو چنان واقعي خواهد بود كه زمين و آسمان در برابـرش   نجات
  محمد نام مبارك اوست. گز.شوند، اما ايمان تو هر فاني مي

خدايا! پيامبرت را بـر مـا نـازل فرمـا، و اي محمـد!      «سپس جمعيت با صداي بلند ندا دادند: 
  ».آيهرچه زودتر براي نجات جهان فرود 

) كه توسط لوسنديل و لوراراگ از نسـخة  227تا  225از انجل سنت بار نماباس (صفحات 
  اصل آن در كتابخانة سلطنتي وين موجود است.اصلي ايتاليائي ترجمه و به چاپ رسيده و 

ياران عيسي (سالم اهللا عليه) بوده است، مسيحيت اين انجيـل را   12سنت بار ناباس يكي از 
خبـر   �شمارد، زيرا كه يك نسـخه واقعـي اسـت و از ظهـور پيغمبـر اكـرم محمـد         مردود مي

  دهد. مي
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  هاي مذهبي پارسي پيشگوئي در كتابي  ترجمه

رسيان) ايرانيان در سلوك اخالقي خويش بـه قهقـرا رونـد، مـردي در عربسـتان      و چون (پا
كشـان ايـران بـه اوج قـدرت      متولد خواهد شد كه پيروانش با وجودي كه قدرتمندان و گردن

ها را سرنگون و ايشان مـذاهب و آئـين خـود را رهـا خواهنـد       خود رسيده اند تاج و تخت آن
  كرد.

به خانه كعبه است كه توسط حضرت ابراهيم سـاخته شـده)    اي كه ساخته شده (اشاره خانه
عاري و تطهير خواهند گشت و مردم جهـان  ها ي متعددي جاي داده اند، از بتها و در آن بت

كننـد و طـاوس! و    به سوي آن نيايش خواهند نمود. پيروان او شهرهاي پارسيان را تسـخير مـي  
رد. مـردم بـه سـتيز و نـزاع بـا يكـديگر       بلخ و ساير شهرهاي بزرگ را به تصرف درخواهند آو

  برخواهند خواست و مردان انديشمند پارسي و بسياري ديگر به پيروي او قيام خواهند كرد.



  

  

  

  

  قسمت اول:

  هاي سياسي و ديپلماتيك شخصيت



  )1(حاجي لرد هدلي الفاروق

  (انگلستان)

  سياستمدار، مؤلف و صاحب نام

ام، امـا چنـين    ن تحت تـأثير مسـلمانان قـرار گرفتـه    شايد بعضي از دوستان خيال كنند كه م
ها انديشه بوده است، مذاكرات و مباحثـات مـذهبي    نيست، بلكه معتقدات امروز من نتيجة سال

من با مسلمانان تحصيلكرده در موضوع مذهب فقط چند هفته قبـل شـروع شـد. و الزم اسـت     
با اسـالم بـوده اسـت بسـيار مشـعوف و       ها و نتيجة تفكر اتم تماماً مطابق بگويم از اينكه تئوري

  ام. شادمان گرديده
تغيير كيش و آئين، برحسب قرآن بايد با انتخاب آزادانه و قضاوت باشد و هرگز اخبار در 

  آن راه نيابد. حضرت عيسي نيز مقصودش از سفارش ذيل به حوارين همين بود كه فرمود:
  آنگاه شما آنجا را ترك كنيد...) دهد،(و هر آن كه شما را نپذيرد و يا به شما گوش فرا ن

  )2 –(سنت مارك 
كردنـد   ام كـه خيـال مـي    هاي متعصب بـوده  هاي بسياري از اعمال پروتستان من شاهد نمونه

چنـين   ها را بـه آئـين خـود بياورنـد.     هاي اصيل رفته و آن هاي كاتوليك وظيفه دارند تا به خانه
سياري رنجش و مالل فراهم نموده اسـت و باعـث   بار است، و ب رفتار ناخوشĤيندي البته مالمت

اهانت به مقدسات شده و مذهب را خوار نموده است. براي من باعـث تأسـف اسـت    تحقير و 
ها را با برادران مسلمان خود بكار برده انـد، در   فكر كنم كه مسيونرهاي مسيحي هم اين روش

ح را بهتر از خودشان قبول دارند كساني را كه آئين مسي ها بايد حالي كه من در حيرتم چرا آن
گـويم   هـا را بـه مسـيحيت بخواننـد؟ مـن عمـداً مـي        مورد ارشاد قرار داده و سعي كنند كـه آن 

مسيحيان، زيرا كه گذشت و مقاومت و بينش وسيع در آئين اسالم به آنچه كه مسيح خـود در  
  است. تعاليمش آورده است از اصول عقايد بعضي از كليساها به مسيحيت نزديكتر

اي از مسيحيت كه عقايـدي در بـاره تثليـت     توان طرفداران آتاناسوس (شعبه براي مثال، مي
  دارد) را نام برد.

                                         
1- AL. Haj Lord Headley Al – Farooq 
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نسـت كـه اگـر    از شعبات كاتوليك اسـت عقيـده بـر آ    در اين فرقه كه از فرق بسيار مهم و
 كسي به تثليت معتقـد نباشـد بـراي هميشـه معـدوم خواهـد بـود و همـة افـراد بـراي نجـات از           
اضمحالل بايد تثليت را قبول داشته و به آن معتقد باشند. و به عبارت ديگر خداوندي را قبـول  
داشته و به آن معتقد باشند. و به عبارت ديگر خداوندي را كـه مـا در يـك نفـس، بخشـنده و      

سـازيم و صـفاتي را بـراي او     عدالتي و خشونت مـتهم مـي   خوانيم در نفس ديگر به بي قادر مي
 شويم كه در حد ستمكاران خونخواره است، به طوري كه خداوند كـه برتـر و   قائل ميتلويحاً 

سابق بر همه چيز است به طريقي تحت تأثير آنچه كه يك بندة بيچـارة فـاني در مـورد تثليـت     
  گيرد. كند قرار مي فكر مي

اي كه حاوي درخواست كمك به امور خيريه بود بـه دسـتم رسـيد     مثال ديگر اين كه نامه
كه اگر مـن   :ه در ضمن از اين كه من متمايل به اسالم هستم اظهار آگاهي كرده و گفته بودك

توانم نجات بيابم. در حالي كـه مسـئله الوهيـت مسـيح      به ربانيت مسيح اعتقاد نداشته باشم نمي
اي كه ساير مسائل اهميت داشت مهم نبود، بلكه مسائلي از قبيل اين كـه آيـا    براي من به اندازه

يح پيام خداوند را به بشر رسانيد يا خير برايم مهمتر بودند و اگر چنانچه راجع به اين مسـئله  مس
شدم. اما به شكرانة خداوند من هـيچ ترديـدي نـدارم و اميـدوارم      ترديد داشتم شديداً متأثر مي

 بخش او به اندازه هر مسلمان و هر مسيحي ديگـر  كه ايمان من به عيسي مسيح و تعليمات الهام
ام اسالم و مسيحيت همانطوري كـه توسـط مسـيح تعلـيم داده      باشد. همچنانكه قبال بارها گفته

شده دو مذهب خويشاوندند كه فقط به واسطة بعضي مسائل فني از هم جدا شده اند، و بسـيار  
  به جا است كه اين مسائل به هر طريق از ميان بروند.

دعـوت شـوند وجـود خداونـد را انكـار       در اين روزگار مردم اگر به داشتن عقايد مـذهبي 
داشتن آئيني كه با عقل و منطـق و عواطـف انسـان منطبـق      كنند، در حالي كه آرزو و شوق مي

  هائي هم باشند كه من ترديد دارم. باشد براي همه انكارناپذير است، گو اين كه شايد نمونه
سـتند كـه قلبـاً اسـالم     من بر اين باورم كه هزاران مرد و زن ديگر در جهان غيـر اسـالمي ه  

هـا را از   هـاي جامعـه آن   دوري از آداب و سـنت  ها و غم و غصـة  آورده اند، اما ترس از كنايه
ام، اگرچـه آگـاهم    دارد. من بهر تقدير در اين راه گـام برداشـته   ابراز احساس قلبي خود بازمي
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معتقدنـد كـه ديگـر     ام مرا جزو ارواح از دست رفته پنداشته و كه بسياري از دوستان و خانواده
اي ندارد. معذلك من در اعتقاداتم هماننـد بيسـت سـال پـيش اسـتوارم و       دعا در حق من فايده

  ها دور كرده است. بازگوكردن اين مسئله مرا از همة آن
ام و با آنچه كه بيـان كـردم    با داليلي كه مختصراً عرض كردم من تعاليم اسالم را برگزيده

يـابم و اميـد آن دارم كـه بقيـه نيـز مـرا        يحي برتري از گذشته ميخود را از بسياري جهات مس
كنم كه براي هـركس كـه    دانم و فكر مي دنبال نمايند كه من شرافتمندانه اين راه را صحيح مي

به آن با نظري مترفي بنگرد خوشبختي و سعادت در پي دارد تا اين كه بر عكس ايـن عمـل را   
  ا مسيحيت قلمداد نمايند.تكفير نموده و راه مرا راه عداوت ي

  
ــد جــورج    ــاب ســر رونال ــرد هــدلي الفــاروق (عــالي جن * ل

مسيحي متولـد شـد وي يكـي از     1855آالنسون) در سال 
مؤلفين و سياستمداران صاحب نام انگليس و تحصيلكرده 

صــاحب لقــب اشــرافي  1877كميــريج بــود كــه در ســال 
گرديد. او در ارتش انگليس سر گرد و سپس تا درجه سر 
هنـگ تمـام در گــردان چهـار تفنگــداران نـورث مينيســتر     
خــدمت كــرد. بــا ايــن كــه حرفــه او مهندســي بــود تســلط 

اي در ادبيات داشت و براي مـدتي سـردبير مجلـه     گسترده
هـاي   (سالز بري جورنال) شـد. او همچنـين مؤلـف كتـاب    

بيداري غرب نسـبت  « ها ترين آن زيادي بود كه از معروف
بـه اسـالم    1918نـوامبر   16ي در اسـت. لردهـدل  » به اسالم

گرويد و نام مسلمان شيخ رحمت اهللا الفاروق را بـر خـود   
  نهاد.

او مردي جهانديده و به بيشتر نقاط جهان سفر كـرده بـود.   
  نيز مدتي در هندوستان گذرانيد. 1928در سال 



  )1(محمد اسد

  (اطريش)

  نويس و مؤلف سياستمدار و روزنامه

دگاهم را ترك كردم، تا در آفريقا و آسيا بـه عنـوان خبرنگـار    من كشور زا 1922در سال 
هاي معروف بين المللي كار كنم و از آن تاريخ تقريباً تمـام و قـتم در شـرق     بعضي از روزنامه

ها در رابطـه قـرار گرفتـه بـودم در ابتـدا       هائي كه با آن اسالمي گذشته است. عالقة من به ملت
بعدها در برابر خود نظامي اجتماعي را يافتم كه به طور كلي بـا  همانند ساير بيگانگان بود. ولي 

نظام اروپائي متفاوت بود. و از همان آغاز در من عالقـة عـاطفي بـراي صـفاي بيشـتر، يـا بهتـر        
تر، بوجـود آمـد. نظـامي از زنـدگي و اجتمـاع كـه در مقايسـه بـا زنـدگي           بگويم، نظام انساني

د. اين عالقة عاطفي تدريجاً مرا بـه تحقيـق در داليـل ايـن     مكانيزه، و عاجالنة اروپا متفاوت بو
از آنجا به تعليمـات اسـالم عالقمنـد گرديـدم. در آن زمـان كـه هنـوز         اختالفات برانگيخت و

مشغول بررسي بودم عالقة من در حدي نبود كه مرا به اسالم جذب كند، اما همـين عالقـة بـه    
مترقي را بر مـن ظـاهر نمـود كـه برپايـة      اندازي از يك جامعة  تجسس در چگونگي آن، چشم

حد اقل برخورد دروني و حد اكثر احساسـات بـرادري سـازمان يافتـه اسـت. اگرچـه بـه نظـر         
تواند در حـد   رسيد كه واقعيات زندگي امروزة مسلمانان از امكاناتي كه تعليمات اسالم مي مي

و حركـت بـوده اسـت در     ايده آل فراهم سازد بسيار دور است. ولي آنچه كه در اسالم تعالي
آسائي بدل گشته است. هرآنچه كـه از بـذل و بخشـش و آمـادگي      ميان مسلمانان به نفاق و تن

طلبـي مبـدل    براي ايثار بوده است در ميان مسلمانان امروزه به كوته فكـري و عشـق بـه راحـت    
  گشته است.

ه كـه بـوده و   با كشف اين واقعيات و با حيرتي كه از عدم تناسـب و ناهمـاهنگي بـين آنچـ    
آنچه كه اكنون وجود دارد، سعي كردم مسئله را از نظـر يـك مسـلمان بررسـي نمـايم. يعنـي       
سعي كردم كه ابتدا خود را در ميان مسلمانان و فرضاً يك مسلمان بـدانم. ايـن كوشـش يـك     
تجربة خالصانة عقالني بود، و به زودي راه حل منطقي را بر من ظاهر نمـود. سـپس بـراي مـن     

                                         
1- Muhammad Asad 
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هـا تـدريجاً از    د كه تنها دليل فساد و تباهي فرهنگ و جامعة مسلمانان آنست كـه آن روشن ش
پيروي تعليمات اسالم و روحيات اسالمي بازمانده اند، اسالم هنوز در آنجـا بـود، امـا پيكـري     

جان و همان عاملي كه روزگاري علت قدرت و عظمت مسلمين جهان بـه شـمار    روح و بي بي
  و زبوني آن شده بود. رفت اكنون سبب ضعف مي

جامعة اسالمي از ابتدا بر پاية حفظ مذهب بنا گرديده و لـذا تضـعيف ايـن پايـه و شـالوده،      
الجرم بناي فرهنگ را نيز متزلزل نموده است. تا حدي كه امكان دارد باالخره اساس آن را به 

  اضمحالل بكشاند.
به اصول استوار و عملي تعـاليم   من هرچه بيشتر در مباني اسالم مطالعه كردم و هرچه بيشتر

آن آگاهي يافتم سئواالت من در مـورد ايـن كـه چـرا مسـلمانان بـه احكـام ديـن خـود عمـل           
خـود ادامـه داده و    كنجكـاوي كنند با ذوق و شوق بيشتري فزوني گرفت، و همچنـان بـه    نمي

ليبـي گرفتـه تـا    كشـورها، از صـحراهاي   مسئله را با بسياري از مسلمانان متفكر، تقريباً در اكثر 
ود من بـه يـك ابهـام    . اين مسئله در وجسفر گرفته تا درياي عرب در ميان گذاشتمپامير و از ب
اي مبدل گشته بود كه نهايتاً تمام عالئق فكري مرا تحت الشعاع مطالعة اسـالم قـرار    آزاردهنده

وان يك غير مسـلمان  من به عن يافتند تا اين كه داده بود، اين ابهامات تدريجاً تأكيد بيشتري مي
شـان بـه دفـاع از     هـا بـه اصـول معتقـدات     اعتنـائي آن  در برابر مسلمانان و رخوت و سستي و بي

خاستم. پيشرفت من در اين راه براي خود من هم متصور نبود، تا اين كه يـك روز   اسالم برمي
شـما  «بـه مـن گفـت:     هـاي افغانسـتان يـك فرمانـدار ايـالتي      در كوهسـتان  1925در پائيز سـال  

زده و مبهوت شدم. اما پس از  من با شنيدن اين كلمات حيرت». دانيد خودتان نمي مسلمانيد اما
بازگشت به اروپا دريافتم كه تنها راه منطقي براي تفكـرات و تلقيـاتم آنسـت كـه خـود را در      

  آغوش اسالم در افكنم.
ارها سئوال شده كـه  شدن من بود. اما چون از من ب اين چند كلمه در بارة چگونگي مسلمان

مـرا بـه اسـالم مجـذوب نمـوده چـه بـوده اسـت؟ بايـد          چرا اسالم آوردم و يا آنچه مخصوصاً 
اعتراف كنم كه جواب رضايتبخشي ندارم. هـيچ تعلـيم خاصـي نبـوده بلكـه اسـاس واضـح و        
هماهنگ تعليمات اخالقي و عملي اسالم بوده است كه مرا به طور كلي مجذوب نمـوده. مـن   
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وانم بگويم كه چه موردي مرا بيش از همه مجذوب كرده است. اما اسـالم در نظـر   ت حتي نمي
اي يكـديگر را   هـاي آن بـا همـاهنگي انديشـمندانه     من طرح بسيار كاملي است كه تمـام قطعـه  

كنند. هـيچ چيـز در آن زيـاد و كـم نيسـت، و لـذا نتيجـة ايـن طـرح يـك تركيـب             تكميل مي
همه چيز در تعاليم و قضاياي اسـالم در جـاي منطقـي     مستحكم است. احتماال اين احساس كه

ترين اثر را داشته است. البتـه همـراه آن شـايد اثـرات ديگـري هـم        خود قرار دارد در من قوي
تـوانم آن را تجزيـه و تحليـل كـنم. و بـاالخره، مسـئلة عشـق و         بوده است كه مـن امـروز نمـي   

يافتـه، از آرزوهـا و آمـال و از     پرستش بوده است، و ايـن عشـق از چيزهـاي بسـياري تركيـب     
  ها: ها و زبوني ها، و از قدرت ها و نقطه ضعف تنهائي، از ايده آل

ام راجع به اسالم بياموزم. من قـرآن و سـنت    ام تا آنجا كه توانسته از آن پس من سعي كرده
و برعليه را مطالعه كردم، زبان اسالم و تاريخ اسالم و مقدار زيادي از آنچه كه بر له  �پيغمبر 

آن نوشته شده خواندم و آموختم. مـن مـدت پـنج سـال در حجـاز و نجـد، و بيشـتر در مدينـه         
گذراندم تا بتوانم از عين محيطي كه در آن پيامبر عرب اين ديـن را تبليـغ نمـوده اسـت آگـاه      

لـب مسـلمانان جهـان اسـت مـن توانسـتم اكثـر نقطـه         اشوم. و چون حجاز مركز آمد و شـد غ 
شـود مقايسـه كـنم.     را كه توسط مسلمانان كشورهاي مختلف جهان بيان مـي  نظرهاي اسالمي

و مقايسات در من عقيدة مستحكمي بوجود آورد كه اسالم به عنوان يك پديـدة   اين مطالعات
لمانان بـراي آن  هـاي بعضـي مسـ    اجتماعي و روحي هنوز با تمام مشكالتي كـه توسـط نقيصـه   

كه انسـان تـاكنون آزمـوده اسـت. و از آن روزگـار      ترين نيرو ايست  عظيمبوجود آمده است، 
  شود. بخشيدن و بازسازي نيروي اوليه اسالم مي تمام توجه و عالقة من مصروف تحرك

  
مـيالدي در   1900* محمد اسد، يا لئوپولدويس در سال 

اطريش (قسمتي كه امروز به هلند تبديل شده) متولـد  
عـدها او  ساله بود كه به خاورميانه سفر كـرد. ب  22شد. 
» فـران تـور تـور   «از بهترين خبرنگـاران خـارجي    يكي

شـد. و پــس از ايـن كــه بـه اســالم گرائيـد در سراســر     
ــا     ــاي شــمالي ت جهــان اســالم ســفر كــرد. او از آفريق
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ها مطالعة ايثارگرانه  افغانستان در سفر بود. پس از سال
ترين محققين اسالم عصر ما شـد. بعـد    يكي از برجسته

كســتان در ســمت مــدير قســمت از تشــكيل كشــور پا
بازسازي اسالمي پنجاب غربي و سپس بـه نماينـدگي   
علــي البــدل كشــور پاكســتان در ســازمان ملــل متحــد 
منصـوب گشـت. از تأليفـات مهــم محمـد اسـد يكــي      

است. در » راه مكه«و ديگري » ها اسالم در تالقي راه«
حال حاضر او مشغول ترجمـة قرآنكـريم از عربـي بـه     

  انگليسي است.
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از پيش خود چيزي  واي بر آن كساني كه

نوشته و آن را به خداي متعال نسبت دهند تا 

ها از آن  به بهاي اندك بفروشند. واي بر آن

  .»ها و آنچه از آن به دست آرند نوشته
  

  

  )1(سر عبداهللا آرچيبالد هميلتون

  (انگلستان)

  سياستمدار و بارونت (ملقب به بارون)

بائي و سادگي خالص اسالم هميشـه مـرا   از هنگامي كه به سن تشخيص و تعقل رسيدم، زي
  ساخت. به خود مجذوب مي

اي مسيحي متولد شده و رشد كـرده بـودم،    توانستم، با وجود اين كه در خانواده هرگز نمي
به امر و نهي كليسا معتقد شوم و هميشه دليل و منطق و ادراك معمـول و طبيعـي را بـر اعتقـاد     

  دادم. كوركورانه ترجيح مي
رفت آرزو داشتم تا با خـالق خـود در صـلح و صـفا باشـم، امـا        زمان پيش ميهمانطور كه 

  اي ندارند. دريافتم كه كليساي رم و كليساي انگليس هيچكدام براي من فايده
شدنم فقـط وجـدان خـود را كـه بـراي مـذاهب ديگـر رغبتـي نداشـت مسـئول            در مسلمان

  ترم. ر و حقيقيام كه انساني برت ام و لذا از آن پس احساس كرده دانسته

                                         
1- Sir Abdullah Archibald Hamilton 
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نادان و جاهل و بدگمان وجود ندارد، معـذلك اي كـاش    براي مردم بهتراسالم مذهبي از 
دانستند؛ اسالم آئين قوي و پرباري بـراي ضـعفا و فقـر اسـت، انسـانيت بـه سـه طبقـه          مردم مي

ها مال و ثروت عطا فرمـوده اسـت،    ها كه خداوند از رحمتش به آن تقسيم شده است: اول، آن
هـا كـه در فـوج     ها كه بايد براي گذران زندگي خود كار كننـد، و بـاالخره سـوم: آن    م: آندو

  گناه و بدون تقصير درمانده گشته اند. انبوه بيكارانند و يا در زمرة افتادگاني هستند كه بي
كند. سازنده است و مخرب نيست. مثالً اگـر صـاحب زمينـي     اسالم نبوغ فردي را تأييد مي

ست و احتياجي به كشت زميني ندارد، از كشت و كار آن براي مدتي خودداري كه ثروتمند ا
شـود   شود و بر حسب حقوق اسالمي متعلق بـه كسـي مـي    كند، زمين او به نفع جامعه ضبط مي
  كه اولين بار آن زمين را كشت كند.

د منـع  اسالم قوياً پيروان خود را از قمار و يا هرنوع بازي كه به شـانس و اقبـال بسـتگي دار   
هـا و مصـائب كـافي     كند. آئيني است كه ميگساري و ربا را كه به تنهـائي باعـث گرفتـاري    مي

  كند. براي بشر بوده اند تحريم مي
تواند بر ديگري برتري جويد. ما همچنان به بيهودگي و فنا و يـا بـه    در اسالم هيچكس نمي

كنـد و   سرنوشـت مـا را تعيـين مـي    تقدير و جبر اعتقاد نداريم، بلكه بر آن قائليم كه اعمـال مـا   
امـا   گيرد. اين بدان معناست كه قـوانين ازلـي ثابتننـد،    اعمال ما مورد محك و سنجش قرار مي

  عقل بايد پيرو آن باشد و آن قوانين را دريابد.
در نظر ما ايمان بدون عمل نامة باطل است، زيـرا ايمـان جـز بـا عمـل كفايـت، خـويش را        

. بايد هريك بار گناه خويش را گردن نهـيم و  يمدنيا و آخرت قائل كند، ما به حساب ثابت نمي
  هيچكس گناه ديگري را جوابگو نخواهد بود.

گويد: مـرد و زن هـردو    دهد. تعاليم اسالم مي اسالم اصل پاكي و نزاهت انسان را تعليم مي
از يك عنصر و از يك روحند و هردو در مسير تكامـل و فضـيلت اخالقـي و روحـي يكسـان      

  لق شده اند.خ
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ها در عالم كه در اسالم تصريح شـده   كنم الزم نباشد تا در مورد برادري انسان من فكر مي
است سخني بگويم، زيرا يك مطلب واضح و روشن است، و آن اين كه بـزرگ و كوچـك،   

  ثروتمند و فقير همه باهم برابرند.
ا من مانند يك انسـان  من هميشه برادران مسلمان خود را كه در كمال شرف و بزرگواري ب
نهم و هميشـه خـود را    و برادر رفتار نموده اند و پيوسته مرا همانند ميهماني پذيرفته اند ارج مي

  ام. ام كه گوئي در منزل خود ساكن بوده ها در آرامش و صفائي حس كرده با آن
فـرا   در حالي كه اسالم مردم را در تمـام لحظـات بـه سـوي خداونـد      :و نتيجتاً مايلم بگويم

ترديد در عمل پيـروان خـود را    خواند، مسيحيت امروزه به طور غير مستقيم در تئوري و بي مي
دهد كـه گـوئي بايـد در روزهـاي يكشـنبه در حمـد و ثنـاي خداونـد و بقيـة           طوري تعليم مي

  روزهاي هفته را در مدح و ثناي مخلوقات او باشند.
  

يشان سرچارلز * سر عبداهللا آرچيبالد هميلتون كه قبالً نام ا
دسـامبر   20ادوارد آرچيبالد واتكنيـز هميلتـون بـوده در    

به اسالم گرويد. او يكي از سياستمداران معروف  1923
ــت. او در   ــيس اس ــامبر  10انگل ــد و   1876دس ــد ش متول

سروان گارد سلطنتي انگلـيس و همچنـين مـدير جامعـة     
  محافظه سلزي بوده است.

  



 ﴿§ΝèO #“uθ tGó™$# ’n< Î) Ï !$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; 

ÇÚ ö‘F| Ï9 uρ $ u‹ÏKø+$# %�æöθ sÛ ÷ρr& $ \δö� x. !$ tG s9$s% $ oΨ ÷� s?r& 

tÏè Í←!$sÛ ∩⊇⊇∪ ﴾  :سپس به آسمان« ]11[فصلت 

رداخت كه همانند دود بود؛ پس به آسمان و پ
گفت: خواسته يا ناخواسته (به فرمان من)  زمين

انت) درآييد؛ گفتند: به دلخواه (به فرم
  .»درآمديم

  

  )1(محمد الكساندر راسل وب

  (اياالت متحده)

  نگار ديپلمات، مؤلف و روزنامه

متولـد كشـوري كـه بـه هرحـال اسـماً مسـيحي اسـت، و          –از من به عنوان يك آمريكائي 
خواسته شـده تـا بگـويم     –هاي ارتودو كس پرسبتري است  سرائي بزرگ شده تحت منبر ياوه

سالم را براي رهنمود زندگي خود برگزيدم، ممكن است بالدرنـگ و  چطور شد كه ايمان به ا
كه من اين دين را پس از تحقيق پي گير و پذيرفتن اين كه تنهـا و بهتـرين    :گرايانه بگويم واقع

گو اسـت انتخـاب نمـودم. در اينجـا اجـازه       دين و سيستمي است كه نيازهاي روحي را جواب
رسند با يك تحميل پر التهاب مـذهبي   ها كه به نظر مي هبدهيد بگويم كه من مانند ساير پسربچ

ساله شده و عمالً سرنوشت زندگي خـود   ام. موقعي كه بيست شوند نبوده در نهادشان متولد مي
دم و هرگـز ديگـر   زار گشتم كه از آن  خسته و بي روحي كليسا را به دست گرفتم، چنان از بي

گـر بـودم و بـراي هـر چيـزي دليلـي        اي جسـتجو  به آن برنگشتم. خوشبختانه من داراي انديشه
تواند بـه مـن    خواستم، و دريافتم كه روحانيون مسيحيت و يا كالهيات وابسته به كليسا نمي مي

هـا هـم    يك شناخت صحيحي از ذات خداوندي ارائـه دهنـد، و مـع الوصـف هيچيـك از آن     

                                         
1- Muhammad Alexander Russel Webb 
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خره در حـدود يـازده سـال    توانند به من بگويند كه ما فوق شعور و ادراك من هستند. باال نمي
پيش به مطالعة اديان شرقي عالقمند شدم و سپس به مطالعة آثـار ميـل، الك، كنـت، هگـل و     

ئي كـه عقـل و معرفـت سرشـاري در مـورد       فيخته و هوكسلي و ساير نويسندگان تحصيلكرده
پروتوپالسم و ذات خداوندي به نمايش گذارده اند پرداختم. لـيكن هيچيـك جـوابي بـه ايـن      

شود ندادند. زياده از خود صحبت كردم تـا   وال من كه روح چيست و پس از مرگ چه ميسئ
كه قبول اسالم از طرف من نتيجه راهنمائي گمـراه عواطـف و يـا بـاور كوركورانـه و       :بگويم

حركتي ناگهاني ناشي از احساسات نبوده، بلكه نتيجة مطالعـاتي اسـت كـه در نهايـت شـوق و      
  ام. يافتن به حقيقت انجام داده ها در آرزوي دست سياصرار در تحقيقات و برر

هـاي آن را دعـا و    لزوم ايمان واقعي به اسالم خود سپاري به خواست خداوند است كه پايه
ملكوتي خيرخـواهي بـراي عمـوم     دهد. اسالم، برادري جهاني، عالقه مينماز و نيايش تشكيل 

و گفتـار، و پـاكي    نيـت، اخـالق عمـل    خلوصاش  دهد كه الزمه جهان و جهانيان را تعليم مي
ترين و واالترين مـذهبي اسـت كـه بشـر تـاكنون توانسـته        بدون ترديد ساده جسم است. اسالم
  بدان آگاهي يابد.

ــل وب    ــاندر راسـ ــد الكسـ ــال  –* محمـ در  1846در سـ
هودسن، در بخش كلمبياي حومة نيويورك متولد شـد.  

ن و در هودسن و نيويورك تحصيل كرد و سپس داسـتا 
  نويس شد. پرداز و مقاله

ــه ــه (ســنت جــوزف    بعــدها روزنام نگــار و ســردبير مجل
بـه   1887گازت) و (مـزوري ريبپـابلكين) شـد. در سـال     

عنوان كنسول اياالت متحده در مانيـل پايتخـت فيليپـين    
منصوب گرديد. در آن موقع بـود كـه اسـالم را مطالعـه     

ن شد نموده و باالخره اسالم آورد. پس از اين كه مسلما
بقية عمرش را به مسافرت در جهان اسالم و تبليغ اسـالم  
پرداخــت. و همچنــين در ايــاالت متحــده رئــيس هيئــت 

ــر    ــود. او در اول اكتب ــالمي ب ــات اس ــات  1916تبليغ حي
  جهان را بدرود گفت.



  )1(سر جالل الدين الودر برانتون

  (انگليس)

  سياستمدار و ملقب به بارون

ام  كه براي توضـيح علـت گـرايش خـود بـه اسـالم پيـدا كـرده        من عميقاً براي اين فرصت 
گزارم. من تحت تأثير پدر و مادري مسيحي بزرگ شدم. در طفوليـت بـه الهيـات عالقـه     اسسپ

پيدا كردم و سپس خود را به كليساي انگليس آشنا نمودم و بعد برحسب عالقه وارد كارهـاي  
  .تبليغاتي شدم، اما به صورت فعال در آن شركت نكردم

چند سال قبل دكترين (عذاب ابدي) توجه مرا جلب كرد كه برحسب آن همه به جز عـده  
قليلي برگزيده، محكوم به عذاب ابدي هستند. اين مسئله چنان مورد تنفر من قرار گرفـت كـه   

انسان  ام شد. چنين استدالل كردم كه خداوندي كه قدرت خود را براي خلق يموجب بدگمان
دانسـته كـه ايـن انسـان بايـد در عـذاب دائمـي بسـر بـرد           ي كه از پيش ميبه كار برده، در حال

هـا هـم    به چنان خدائي از پرستش بعضي انسان د عاقل و عادل باشد و پرستش و عالقهتوان نمي
تر و بدتر است. ليكن من همچنان به وجود او اعتقاد داشـتم، امـا حاضـر نبـودم تعليمـات       پست

ول كنم. به همين دليل به مطالعة مذاهب ديگر پرداختم، امـا هـر   ناشي از وحي او به انسان را قب
  زده ميافتم. لحظه خود را بيش از پيش گيچ و سر در گم و حيرت

گرفت. شعبات مسيحيت را  يك شوق قلبي براي خدمت به خداوند واقعي در من نضج مي
دم آيـا ممكـن   كنند بر تورات استوار است ضد و نقيض يافتم. سپس از خود پرسـي  كه ادعا مي

اســت كــه تعليمــات مســيح تحريــف شــده باشــد؟ و لــذا انديشــة خــود را مجــدداً بــه تــورات  
تري انجام دهم و دريافتم كـه چيـزي بيشـتر مـورد      بازگردانيدم و مصمم شدم كه مطالعة دقيق

  نياز است.
من تصميم گرفتم كه بدون توجه به مذاهب، براي خود تحقيـق كـنم و آئينـي بـراي خـود      

نيـروي غيـر   «است و يـك  » روح«آنگاه شروع به آموختن نمودم كه انسان داراي يك بسازم. 
م در جهـان ديگـر   م كه گناهان، هم در اين جهان و هكه فناناپذير است و آموخت» قابل رؤيت

                                         
1- Sir Jalaluddion lauder Brunton 
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مكافات دارند و دريافتم كه خداوند صاحب رحمت و بخشش همواره حاضر است گناهان ما 
  اً به او بازگشته و توبه كنيم.را ببخشايد، در صورتي كه واقع

يـد  ارآوردن مرو بردن به اين كه بايد واقعيات را دريافت و بايد عميقانه براي به دسـت  با پي
پـرداختم تـا ايـن بـار اسـالم را مطالعـه كـنم. در اسـالم          اصيل جستجو كرد بار ديگر به تحقيق

واقـع  » ايشـارا «اي به نام  اي در يك دهكده چيزي بود كه نظر مرا به خود جلب كرد. در گوشه
تـرين طبقـات اجتمـاع     در الهور من وقت خود را صرف خدمت به عظمت خداونـد در پـائين  

كردم و آرزوي شرافتمندانه و قلبي من آن بود كه آن محرومـان را بـه معرفـت خداونـد ال      مي
  ها روح برادري و پاكي را تجلي دهم. شريك واقعي آگاه سازم و در آن

كشـيدم و   ا از خود تعريف كنم، اما چگونه در ميان آن مردم زحمـت مـي  قصد آن ندارم ت
شـدم خـود    پاياني را متحمـل مـي   كر دم و چگونه مشقات بي چگونه ايثار را بر خود هموار مي

الزم به گفتن نيست. اما آنچه كه در سر داشتم جز خدمت به اين محرومان جسـمي و روحـي   
  نبود.

پرداختم. از آنچـه كـه او كـرده بـود چيـزي       �رسول اهللا باالخره به مطالعة زندگي محمد 
دانستم كه در عالم مسيحيت همه يـك صـدا پيـامبر عظـيم الشـان عـرب را        دانستم. اما مي نمي

تـوزي نگـاه و    كنند. اكنون من مصمم بودم تا مسئله را بدون عينك تعصب و كينـه  محكوم مي
وي مشـتاقانة او در راه حـق و خداونـد    بررسي كنم. بعد از مدتي دريافتم كه ترديد در جسـتج 

  غير ممكن است.
كـردن آن مـرد مقـدس پـس از مطالعـة آنچـه كـه او بـراي          دريافتم كه در نهايت، محكوم

پرسـت و وحشـي بودنـد و در جنايـت و      انسانيت انجام داده كار اشتباهي است. مردمي كه بت
بپوشـانند و چگونـه لبـاس    كردند توسط او آموختنـد تـا خـود را     كثافت و برهنگي زندگي مي

محتـرم شـمرده و بـراي خـود      بپوشند. كثافت جاي خود را به نظافت داد و آموختند تا خود را
هـا   ها شكسته شدند و به جاي آن نوازي يك وظيفة مذهبي شد، بت ارزشي قائل شوند، ميهمان

ان خداي واقعـي را پرسـتش و نيـايش نمودنـد. اسـالم بزرگتـرين نيـروي پرهيزكـاري در جهـ         
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هـا در اينجـا    شناخته شد و باالخره بسياري كارهـاي ديگـر توسـط او انجـام شـد كـه ذكـر آن       
  .گنجد نمي

اش چـه غمنـاك اسـت كـه مسـيحيان، رسـول        صانهالهاي خ و در برابر اين كارها و انديشه
كنند. من بعدها نيز همچنان عميقاً در همين انديشه بـودم، تـا    مكرم خداوند را آنچنان خوار مي

ي كه در خلوت خلسه مردي هندي به نام (ميان اميرالدين) به مالقات من آمـد و شـگفت   روز
ور ساخت. من در ايـن بـاره    سوزان زندگي مرا با دم خود شعله است كه او كسي بود كه آتش

مذهب مسيحيت در روزگار معاصر  برلهبسيار انديشيدم؛ و داليل بسياري يكي پس از ديگري 
سالم را بر آن مقدم شمردم. و اين حقيقت، سادگي، مقاومت، صميميت و آوردم، ولي نتيجتاً ا

  برادري در اسالم بود كه مرا در آغوش اسالم انداخت.
  اكنون من چيزي از عمرم نمانده است اما برآنم تا هرچه دارم در راه اسالم ايثار كنم.

  
* سر جالل الـدين الودر برانتـون در دانشـگاه آكسـفورد     

يـك اشـرافزاده انگليسـي و يـك مـرد      تحصيل كرد. او 
  معروف در جامعه انگليس بود.
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و زمين بسته بود؟ ما  ها فران نديدند كه آسمانكا

ها را بشكافتيم و از آب هرچيزي را زنده  آن

  .»آورند؟ گردانيديم، چرا باز به خدا ايمان نمي

  
  

  )1(محمد امان هوبوهم

  (آلمان)

  ديپلمات، ميسيونر و مددكار اجتماعي

قت هميشه نيروئي دارد آورند؟ دالئلي براي آن وجود دارد. اوال حقي چرا غربيان اسالم مي
و احكام اصلي اسـالم چنـان منطقـي، و چنـان طبيعـي و جالبنـد كـه يـك جسـتجوگر واقعـي           

تواند تحت تأثيرش واقع نشود. مثالً اعتقاد به توحيد يكي از اصـول آن اسـت كـه     حقيقت نمي
بخشـد و چگونـه مــا را از چنگـال خرافــات آزاد     چگونـه عـزت و شــرف انسـان را تعـالي مــي    

هـا   نمايد، چون همـة انسـان   ها هدايت مي ، و چگونه ما را به طور طبيعي به برابري انسانكند مي
  توسط يك خدا و همه در راه خدمت به يك خدا خلق گرديده اند.

ها، مخصوصـاً اعتقـاد بـه خداونـد منبـع الهـام اسـت، منبعـي بـراي شـهامت و            براي آلماني
قـاد بـه زنـدگي ديگـر پـس از مـرگ (معـاد)        اعت باكي و منبعي براي احساس امنيت، و بعـد  بي

است. لذا زندگي اين جهان مقصود و منظور نهائي نيست و بيشتر انـرژي انسـان صـرف بهبـود     
شود. ايمان به روز قضاوت، به طور اتوماتيك انسـان را از رفتـار ناپسـند، بـه نيـت       رستاخيز مي
نيـات نادرسـت ممكـن    كنـد، اگرچـه    دارد و اين خود نجات ابدي را تضمين مـي  خوب وامي

                                         
1- Muhammad Aman Hobohm 
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است براي مدت محدودي ادامه يابـد، اعتقـاد بـه ايـن كـه هـيچكس از نتيجـة قضـاوت يـك          
شـود تـا هركسـي     طرف و آگاه بر همه چيز به دور نخواهد ماند، باعث مـي  خداوند عادل و بي

قبل از انجام هر كار فكر كند و لذا چنين بازنگري و تفكر در عاقبت آنچه انجـام خواهـد شـد    
  هر روشي در جهان مؤثرتر است.از 

شـود تأكيـد آن بـر آزاد منشـي      نكته ديگري كه در اسالم باعث جلب نظـر خارجيـان مـي   
است. و ديگر آن كه نماز روزانه، دقت و نظم، و روزة يكماهه، اعتكاف و تقوي را در وجود 

رگ شك دقت و تزكيه نفس دو صفت بزرگ از مردان خوب و بز كند كه بي انسان بيدار مي
  است.

و باالخره بزرگترين چيزي كه در اسالم وجود دارد آنست كه تنها ايـدئولوژي اسـت كـه    
نهاده شـده   –بدون هر نوع جبر و زور  –در آن رعايت اخالق و نزاكت به عهده خود شخص 

داند كه در هركجا باشد تحت توجه باري تعالي است، و لـذا ايـن    است، زيرا يك مسلمان مي
ها متمايـل اسـت،    دارد. و چون انسان طبيعتاً به خوبي آلودگي به گناهان بازمي احساس او را از

دهد و آن چيزيست كه در جوامع غرب كمتـر   اسالم صلح دروني و صفاي باطني را تجلي مي
  شود و يا به طور كلي محو گرديده است. يافت مي

ام، كـه   تهيـق آن را داشـ  ام و توف تلـف اجتمـاعي زنـدگي كـرده    مخهـاي   من تحـت سيسـتم  
ام كـه هيچيـك هماننـد اسـالم كامـل       هاي مختلف را بررسي كنم، اما نتيجه گرفتـه  ايدئولوژي

  نيستند.
 كـد هائي دارد، همينطور دمكراسي غير روحاني و نازيسم. اما هيچيك،  كمونيزم هم جاذبه

دليـل   و سيستم كاملي براي يك زندگاني شرافتمندانه ندارند. تنها اسالم راه كمال است و لـذا 
  برند. آن اينست كه مردم خوب به آغوش اسالم پناه مي

از هـم   اسالم آئيني نيسـت كـه مظـاهرش جـدا     اسالم آئين تئوري نيست، بلكه عمل است.
  .مل از خواست خداوند مورد نظر استباشد بلكه آئيني است كه در آن اطاعت كا
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tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 و نوح ما « ).81 -75(الصافات:  ﴾∪⊆∇∩ #$

را ندا كردو ما او راچه نيكو اجابت كرديم.و او 

تش همه را از بالي بزرگ نجات يرا با اهل ب

داديم.و نژاد و اوالد او را روي زمين باقي 

داشتيم.و در ميان آيندگان نام نيكويش 

  بگذاشتيم.سالم بر نوح باد.

او بـه   دهيم كه ما چنين نيكوكاران را پاداش مي

  .»حقيقت از بندگان با ايمان ما بود

  

  )1(پروفسور هارون مصطفي لئون

  (انگليس)

  شناسي و نويسنده عالم اشتقاق و زمين

يكي از افتخارات اسالم آنست كه برپاية دليل و برهان بنا شده است، و هرگـز از پيـروانش   
ورزنـد   يـان كـه اصـرار مـي    خواهد تا دالئل عقالني را انكار نمايند. بـرخالف بعضـي از اد   نمي

شان بعضي احكام را بـدون تحقيـق و بررسـي قبـول كننـد، و تنهـا دليـل قبـول احكـام،           پيروان
شـوند تـا خـود بررسـي و تحقيـق       اختيارات كليسا است. ليكن پيروان اسالم همواره ارشاد مـي 

  نمايند و پس از تفكر و اعتقاد آنچه را كه گفته شده است بپذيرند.  

                                         
1- Professor Haroun Mustapha Leon 
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گفته اسـت كـامال بـا    » ها استعداد«ت عيسي مسيح (سالم اهللا عليه) در مورد مثالي كه حضر
همـه چيـز   «فرمايـد:   دكترين اسالمي مطابقت دارد و يك قاعده كلي است. حضرت عيسي مي

شباهت آنان كـه كوركورانـه و بـدون انديشـه و     » را مدلل كنيد، و به آنچه نيك است بچسبيد
كنند درست همانست كه در قرآنكـريم در   وده زندگي ميها عطا فرم تعقلي كه خداوند به آن

  سورة الجمعه فرموده كه مانند خراني هستند كه بارشان كتاب است: 5آيه 

﴿ã≅ sVtΒ t Ï% ©!$# (#θ è=Ïdϑãm sπ1u‘öθ −G9 $# §ΝèO öΝs9 $yδθè=Ïϑøt s† È≅ sVyϑx. Í‘$ yϑ Ås ø9$# ã≅ Ïϑøts† # I‘$ x# ó™r&﴾ 

شدند ولي حق آن را ادا نكردند مانند االغي  كساني كه مكلف به تورات« ).٥:الجمعة(

   .»كنند هستند كه كتابهائي حمل مي
  فرمود: �خليفة شريف و دانا حضرت علي 

بـدون حقيقـت بـه منزلـة يـك سـايه        دنيا محل تاريكي است، دانش نور است، امـا دانـش  «
  »است

اع پرفـروغ  حـت الشـع  م لغتي است مترادف با حقيقتـي كـه ت  مسلمانان عقيده دارند كه اسال
آوردن ايـن   شود. امـا بـراي بـه دسـت     خورشيد تابان اسالم و در لواي برهان و دليل آشكار مي

  دانش و حقيقت، انسان بايد شعور و استدالل خود را به كار گيرد.
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فـوق ليسـانس   » هارون مصـطفي لئـون  «* مرحوم پروفسور 

علوم اجتمـاعي، و دكتـر در علـوم و در حقـوق و عضـو      
پـذيرفت. او   1882ناسي، اسالم را در سال ش انجمن لغت

ــا و  عضــو چنــدين انجمــن تحقيقــي و حرفــه  اي در اروپ
ــان  بــود و در آن زمــان شــناس  آمريكــا بــود. او يــك زب

بـراي مجلـة   » دنيـا «هـاي   مقاالتي در صرف و نحـو زبـان  
نوشـت. خـدمات او در    مـن اگـر امـر) مـي     –او  –آيل «

ين فـن  زمينة صرف و نحو زبـان بارهـا توسـط متخصصـ    
ــگاه      ــود را از دانش ــانس خ ــوق ليس ــده. او فق ــتوده ش س

شناسـي هـم محسـوب     پوتوماگ دريافت نمـود و زمـين  
  شد. مي

هـاي مختلـف    هاي بسياري در زمينه دكتر لئون سخنراني
علمي و ادبي در محافل اجتماعي داشـته اسـت او مـدير    

شناسـي و   مؤسسة مهمي مانـد (جامعـة بـين المللـي لغـت     
  تأسيس شده بود. 1875ه در سال علوم هنري) بود ك

(يـك مجلـه   » فيلومـات «همچنين نامبرده سـردبير مجلـه   
شــد. دكتــر لئــون  علمــي) بــود كــه در لنــدن منتشــر مــي

هاي مختلفـي از سـلطان عبدالحميـد خـان آخـرين       نشان
  سلطان عثماني و امپراطور اطريش گرفته است.



﴿# þθ ä9$s% uρ ÷βÎ) }‘ Ïδ āωÎ) $ oΨè?$uŠym $u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ tΒuρ ßøtwΥ 

tÏOθ ãèö7yϑ Î/ ∩⊄∪ öθ s9 uρ #“t� s? øŒÎ) (#θà# Ï%ãρ 4’n?tã öΝÍκÍh5u‘ 4 tΑ$s% 

}§øŠs9 r& # x‹≈yδ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 (#θ ä9$s% 4’ n?t/ $ uΖÎn/ u‘uρ 4 tΑ$s% (#θè%ρ ä‹ sù 

z># x‹ yèø9 $# $ yϑÎ/ öΝçFΖä. tβρã� à# õ3s? ∩⊂⊃∪﴾ 29نعام: (األ – 

دنيا  و كافران گفتند جز همين زندگي« ).30

زندگي ديگر نخواهد بود و ما هرگز پس از 

ها  مرگ زنده نخواهيم شد. اگر سختي حال آن

را آنگاه كه در پيشگاه خداوند بازداشته شوند 

مشاهده كني كه خدا خطاب كند، آيا عذاب 

قيامت حق نبود؟ جواب دهند پروردگارا! آري 

كند كه اينك  ابهمه حق بود. پس خدا عت

  .»كفر بچشيدعذاب را به كيفر 

  

  )1(علي سلمان بنوئيست 

  (فرانسه)

  پزشك

ام بـه مـن يـك     به عنوان يك پزشك و از اعقاب يك خانواده فرانسوي كاتوليـك، حرفـه  
اده فرهنگ علمي بخشيده و به همين جهت مرا در حد بسيار قليلي براي زندگي پـر اسـرار آمـ   

يحيت به طور كلي، و كاتوليك به مسقد نبودم، و امر و نهي تعنموده است. من به وجود خدا م
داد كه من وجود خدا را احساس كنم. همينطور توجه مخصوص مـن بـه    خصوص، اجازه نمي

 عيسـي مسـيح را نيـز    داشـت. و نتيجتـاً الوهيـت    يگانگي خداوند مرا از قبول حكم تثليت بازمي
ال الـه  «تشهد يعنـي  توانستم قبول كنم. قبل از اين كه هنوز اسالم را بشناسم، به قسمت اول  نمي

  گويد: ايمان داشتم و به اين آية قرآن كه مي» اال اهللا

                                         
1- Ali Selman Benoist 
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، و دهمتا، زائيده نشده و نميزاي بگو كه خداوند يكيست و بي« .)4 -1(اإلخالص:  ﴾ ∪⊇∩

هم ايمان آورده بودم. بنابراين، در ابتدا بعلل متافيزيكي به  »هيچكس را با آن برابري نيست
  به قبول اسالم واداشتند. گري هم مرادياما علل اسالم روي آوردم. 

هـاي كاتوليـك بـود كـه كـم و بـيش        عدم قبول كشيش –به طور مثال  –يكي از اين علل 
  دانند. خدا ميخود را در آمرزش گناهان نمايندة 

توانستم آئين عشأ رباني كاتوليـك را كـه در آن نـاني بـه منزلـة جسـم        به عالوه هرگز نمي
شود قبول كنم، زيرا اين مراسم در نظـر   كنندگان در مراسم توزيع مي عيسي مسيح بين شركت

از  من مانند اين بود كه اين نوع افكار و عقايد همانند مراسم مردمان بدوي در قبـول خرافـاتي  
قبيل ارواح محافظ است كه در ضمن آن جسم محافظ و منجـي اجـدادي كـه مـورد تقـديس      

هاي زنده است بايد پس از مرگش، به مصرف برسد تا شخصيت منجي اجـدادي را بهتـر    نسل
ها پايدار نمود. مسئله ديگري كه مرا از مسـيحيت رانـد سـكوت ايـن مـذهب در       بتوان در نسل

خي و اه خصوص قبل از دعا بود كه در نظر مـن يـك نـوع گسـت    مورد نظافت و تطهير جسم ب
حرمتي در برابر خداوند است. زيرا اگر او به ما روحي عطا فرموده، جسمي هـم داده اسـت    بي

سكوت ديگري كه در اين مـذهب در نظـر    و ما هرگز حق نداريم كه جسم را ناديده انگاريم.
زندگي انسان بـود كـه مـرا عميقـاً ناراحـت       هاي فيزيولوژيكي كرد در مورد جنبه من جلوه مي

رسـيد كـه در ايـن بـاره احكـامش مطـابق بـا         كرد. در حالي كه در آئين اسالم به نظرم مـي  مي
  طبيعت انسان است و تنها آئيني است كه چنين است.

تنها عامل ضروري و مشخص تغيير مـذهب و قبـول اسـالم در مـورد مـن قـرآن بـود. مـن         
ام را با نظر انتقادگرانة يك روشنفكر  تغيير مذهبم شروع كردم و مطالعهمطالعه قرآن را قبل از 

يـا تحـت    -» لؤفنـومن كورآنيـك  «غربي آغاز نمودم و در اين مورد به اثر مالك ابن نبي بنـام  
هـائي   بسيار مديونم كه مرا به تجلي الوهيت متقاعد نمود، در قرآن آيـه »* پديدة قرآني«عنوان 

دهنـد   ش نازل شده اند و مسائلي را كه تحقيقات علمي امروز تعليم ميهستند كه سيزده قرن پي
و اين مسئله مرا وادار به قبـول اسـالم نمـود و در اينجـا بـود كـه قسـمت دوم         عيناً آموخته اند.
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را بـه عنـوان پيـامبر خداونـد قبـول       �را هم پذيرفته و محمد » و محمداً رسول اهللا«تشهد يعني 
  كردم.

در مسجد پاريس و نزد مفتي پـاريس اسـالم را    1953/ فوريه /  20كه در  با اين دالئل بود
  قبول نمودم و نام اسالمي علي سلمان را بر خود نهادم.

  كنم: من از آئين جديدم بسيار خوشوقتم و مجدداً اعتراف مي
  »اشهد أن ال إله إال اهللا، محمداً رسول اهللا«

  
ناسـان  ش هـاي زيـادي از قرآنكـريم توسـط شـرق      * ترجمه

غربي انجام شده است. اما متأسفانه هيچيك بدون نقص 
ــه   ــوده ترجم ــاوت نب ــيش قض ــا پ ــالي از   و ي ــيار ع اي بس

قرآنكريم توسط مؤلـف مشـهور مسـلمان آقـاي عبـداهللا      
توان بـا مراجعـه بـه     يوسف علي منتشر شده است كه مي

  هاي ذيل دريافت نمود. آدرس
  1-شمال-جادة ليورپول لندن-148كتابخانه اسالمي  -1

1- Eslamic book shop Liverpool road 
London N.1  

  مركز اطالعات بين المللي اسالم -2
2- muslim news Agency 

  تاالر مرواريد – طبقه دوم
2nd Rioor Gem chawhers 

  خيابان زيبون نسيا، صددار
Zaibun nisa st. sadder 

  پاكستان –كراچي 
Karachi (Pakistan) 



  )1(كارن اهرن فيلز دكتر عمر رالف

  (اطريش)

  شناسي استاد باستان

وجوهي كه از اسالم به طور مشخص مرا به قبول آن وادار كردند و نظر مرا جلـب نمودنـد   
  به قرار ذيلند:

اسالم به صورت وحي تدريجي به عقيده من بـه آن منظـور اسـت كـه منبـع       تعليمات  -1
هـاي پرشـكوه، مـردم     راه تمام مذاهب بزرگ يكي است. مؤسسين اين مذاهب و ايـن 

بشر آماده نمودند و مشـتركاً بـه يـك منبـع وحـي       يجهان را براي قبول صلح ميان ابنا
قبـول آنسـت كـه همـة مـردم       –در معنا  –ها  الهي شهادت دادند. قبول يكي از اين راه

 بايد با عشقي سرشار به دنبال تحقيق حقيقت باشند.

 نين ازلي و ابدي.اسالم يعني يافتن صلح در اطاعت از قوا   -2

اسالم از نظر تاريخي آخرين مذهب بزرگي است كه در روي زمين بـه وجـود آمـده      -3
 است.

محمد رسول اهللا، پيامبر اسـالم و بنـابراين آخـرين پيـامبر مـذاهب بزرگيسـت كـه بـه           -4
 تدريج ظهور كرده اند.

ي نيسـت و  قبول اسالم و راه مسلمانان توسط پيروان اديان قبلي به معني رد مذهب قبلـ   -5
مانند آن نيست كه مثالً قبول تعليمات بودا، رد تعليمـات هندويسـم در نظـر هموطنـان     

را بـه عنـوان    هندي و بودائي است. بعـدها مكاتـب عقيـدتي هندويسـم تعليمـات بـودا      
ــه     ــابراين، اينگون ــد. بن ــته و آن را رد كردن ــدالعقيده دانس ــدادآميز و فاس ــاتي ارت تعليم

دست بشر به وجـود آمـده انـد. امـا توحيـد، الهـي اسـت و         اختالفات بر سر مذاهب به
كند و قبول اين عقيـده در معنـا    تعليمات قرآنكريم اين يگانگي و وحدت را تأكيد مي

قبول يك مطلب روحي است كه در همـة مـردان و زنـان عـالم (نـوع بشـر) مشـترك        
 است.

                                         
1- Dr. Umar rolf caron ehrenfels 
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آن، هـيچ   روح برادري تحت اطاعت يك خداي واحد مورد تأكيد اسالم است و در  -6
 مانعي چون نژاد و طبقه از نظر زبان يا تاريخ سنن و يا امر و نهي وجود ندارد.

اين استنباط برادري الهي و عشق پدرانه خداوند به تمام مخلوقاتش در حقيقـت جنبـه     -7
سـازد. بـدين معنـا كـه دو لقـب عمـدة خداونـد         عشق مقدس مادري را نيز متبلـور مـي  

آنست كه هردو از ريشـه (رحـم) در زبـان عـرب گرفتـه      (الرحمن و الرحيم) نمايانگر 
 Ewingآورده اسـت ( » گوتـه «شده اند. و معناي تشبيهي اين ريشه عربي با لغتي كه 

Weibliche Ziehtuns hiran.در حالي كه معني اصلي آن (محـل   ) مشابه است
 باشد. نشو و نما و پرورش) يا به عبارت ديگر (رحم) مي

ت كه كليساي اياصوفيه در استانبول منبع الهامات معمـاران بـزرگ   حال و هوا اس و در اين
مسلمان قرار گرفته و از آن الهامات است كه مساجد بزرگـي چـون مسـجد سـلطان احمـد يـا       
محمد فاتح در تركيه بنا شد و سپس تمام مسـاجد خـاور نزديـك بـا ايـن سـبك معمـاري بنـا         

  گرديدند.
نشدني را به پيروان خود سفارش نمود كه بهشـت   شو با اين روح، پيامبر اين كلمات فرامو

  زيرپاي مادران است.
  

* بارون عمر تنهـا پسـر مرحـوم بـارون كريسـتيان اهرنفلـز       
مؤسس روانشناسي ساختماني در اطريش بود. رالـف از  
طفوليت به شرق عالقمند بود و مخصوصـاً عالقـة او بـه    
جهان اسالم بسيار زياد بـود. خـواهر او شـاعرة معـروف     

اين عالقـة او را در  » اماوان بودمير شوف«اطريشي به نام 
كتابي كه به ادبيات اسالم هديه كرده توضيح داده است 

) رالف در نوجواني در كشورهاي بالكـان  1953(الهور 
ت پرداخت و در تركيه با مسـلمانان بـه   رو تركيه به مساف

رفت و با وجود اين كه هنوز مسـيحي بـود بـا     مسجد مي
خواند. مسلمانان تركيه و آلباني و يونان و  از ميها نم آن

ــه   يوگســالوي در مســجد و در نمــاز جماعــت و در خان
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نوازي كردند. ضمن مسـافرت و   نسبت به او بسيار مهمان
جوشش با مردم، عالقة او به اسالم روز بروز بيشـتر شـد   

مســلمان شــد و نــام عمــر را  1927تــا ايــن كــه در ســال 
به شبه قارة هند و پاكستان  1832برگزيد. سپس در سال 

سفر نمود و مخصوصاً در مسائل فرهنگي و تـاريخي آن  
ــس از       ــد. پ ــد گردي ــيار عالقمن ــان، بس ــا زن ــه ب در رابط

شناسـي   بازگشت به اطريش بارون عمر به مطالعة باسـتان 
و كسب تخصص در آن رشـته پرداخـت كـه بـاالخص     

ل مطالعات و تحقيقات خود را در مسائل تمـدن ماتيلينيـا  
Marilinial  در هندوســـــتان ادامـــــه داد. دانشـــــگاه

 1941آكسفورد اولين كتاب باستانشناسي او را در سـال  
در اين زمينه (سري دانشگاه عثمانيه، حيدرآباد، دسـامبر  

  ) انتشار داد.1941
اشـغال   1938هـا در سـال    وقتي كه اطريش توسط نـازي 

شــد، بــارون عمــر دوبــاره بــه هندوســتان بازگشــت و بــه 
ت شادروان (سر اكبر حيدري) تحقيقات علمـي در  دعو

شناســي هنــد جنــوبي را ادامــه داد و بــا حمايــت   باســتان
ها در آسـام مشـغول    نيويورك مدت» مؤسسة ونر گيرن«

رئـــيس قســـمت   1949ايـــن كـــار بـــود. و از ســـال    
شناسي دانشگاه مدرس است. و مدال طالي (اس  باستان

عظـيم  هاي  سي روي) جهت مطالعات عميق و كمك –
شناســي اجتمــاعي و فرهنگــي توســط جامعــة  بــه باســتان

به او اهدا گرديـده   1949سلطنتي آسيائي بنگال در سال 
است. تأليفات او در مسائل علمي و اسالمي شامل يـك  

شناسي عمـومي و هندوسـتان    كتاب دو جلدي در باستان
) 1941است. همچنين علم االقوام (طـاراق اردو، دهلـي   

) 1952(كــادار كــوچين) (مـــدرس    اي و رســالة قبيلــه  
  باشد. مي



 ﴿}§øŠ ©9 §�É9 ø9$# βr& (#θ—9uθ è? öΝä3yδθã_ ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Î�ô³ yϑø9$# 

É>Ì� øó yϑ ø9$# uρ £Å3≈s9 uρ §� É9 ø9$# ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ 

Ì� Åz Fψ$# Ïπ x6 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ É=≈tG Å3ø9 $# uρ z↵ Íh‹Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ tA# u uρ 

tΑ$yϑø9 $# 4’ n?tã  Ïµ Îm6ãm “Íρ sŒ 4† n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈tG uŠø9 $# uρ 

t Å3≈|¡yϑ ø9 $# uρ tø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# t,Î# Í←!$ ¡¡9$# uρ ’ Îûuρ 

ÅU$ s% Ìh�9$# uΘ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’ tA# u uρ nο 4θŸ2̈“9 $# 

šχθèùθ ßϑ ø9$# uρ öΝÏδ Ï‰ ôγyè Î/ #sŒÎ) (#ρ ß‰ yγ≈tã ( t Î�É9≈¢Á9$# uρ 

’ Îû Ï !$y™ù' t7ø9 $# Ï !# §� œØ9$# uρ tÏnuρ Ä¨ ù' t7ø9 $# 3 y7Í×‾≈s9 'ρ é& t Ï%©!$# 

(#θè% y‰ |¹ ( y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ à)−G ßϑø9 : ة(البقر ﴾∪∠∠⊆∩ #$
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 كسيجانب شرق و غرب كنيد. بلكه نيكوكار 
است كه به وجود خداوند تعالي و روز رستاخيز 

و همچنين به مالئكه و كتاب آسماني پيامبران 

ايمان آورد. و از دارائي خود در راه دوستي 

خداوند به خويشان و يتيمان و رهگذران و 

اجان بخشش كند و در راه آزادي بردگان محت

انفاق كند. نماز به پا دارد و زكات به مستحق 

وار باشد. در مصائب تبرساند و بر عهد خويش اس

ها شكيبائي كند و به وقت رنج و  و گرفتاري

تعب، صبر پيشه كند. كساني كه بدين اوصاف 

آراسته اند آنان به حقيقت راستگويان عالم و 

  .»رانندها پرهيزكا آن
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  )1(دكتر حميد ماركوس

  (آلمان)

  نگار دانشمند، مؤلف و روزنامه

كردم كه در وجودم عشق و عالقة عميقـي بـه آمـوختن     من از طفوليت هميشه احساس مي
زد، و در همان سنين نوجـواني يـك ترجمـه قـديمي قـرآن را كـه        هرچه بيشتر اسالم موج مي

وطن خود پيدا كرده و به دقت مطالعه نمودم. ايـن  بود در كتابخانه شهر م 1750مربوط به سال 
هـم اطالعـات و دانـش خـود را در مـورد اسـالم از آن بـه        » گوته«ترجمه همان چاپي بود كه 

در حيطـة تـاثيرات منطقـي و تركيـب نافـذ تعليمـات        دست آورده بود. در آن زمان من عميقاً
هاي معنـوي و روحـي    اثير انقالباسالمي قرار گرفتم. من همچنين به ميزان بسيار زياد تحت ت

عظيمي كه در كشورهاي اسالمي به وجود آمدند واقع شدم. سپس در برلين، فرصتي داشتم تا 
با مسلمانان همكاري كنم و به تفاسير قرآنكريم كه مؤسس اولين دارالتبليغ اسـالمي آلمـان در   

هـا   پـس از سـال  نمـود گـوش فـرا دهـم. مـن       برلن و كسي كه مسجد برلن را ساخت ارائه مـي 
انگيز او اسـالم آوردم. آئـين اسـالم     همكاري با اين شخصيت متشخص و فعال با تبليغات روح

هاي انساني خود تكميل نمود. اعتقاد به خداوند در آئـين   عقايد شخصي مرا با واالترين انديشه
اير باشـد  اسالم بسيار مقدس است. اما در اين راه به هيچ وجه اصولي را كه با علـم امـروزه مغـ   

آيد. اين مطلب براي  كند. و لذا هيچ اختالف و مغايرتي بين علم و عقيده بوجود نمي ادعا نمي
كسي كه در حد توانائي در تحقيقات علمي بوده است طبيعتاً وجه تمايزي بـا ارزش بـه شـمار    

رود. نكته دوم و وجه تمايز ديگر اين است كه آئين اسالم يـك تعليمـات نظـري و ذهنـي      مي
يست كه كوركورانه در راه زندگي قرار گرفته باشد بلكه سيستمي اسـت كـه عمـالً زنـدگي     ن

دهد... مقـررات اسـالم چنـان اجبـاري نيسـتند كـه        انسان را تحت الشعاع اين تعليمات قرار مي
هـائي هسـتند كـه يـك      آزادي شخصي را به نحوي مختل نمايند، بلكه به صورت دستورالعمل

  سازند. اي انسان فراهم ميآزادي تنظيم شده را بر
                                         

1- Dr. Hamid marcus 
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ام كه اسالم آئيني اسـت كـه در    طي ساليان متوالي بارها در كمال خوشوقتي مالحظه كرده
كنـد كـه در    بينابين سوسياليزم و اينديويجواليزم قرار دارد. (يعني سيستمي از جامعه را تائيد مي

محفوظ اسـت) نـه ماننـد    آن حقوق در برابر حقوق جامعه و متقابال حقوق جامعه در برابر فرد 
جوامع دموكراسي امروز كه گاهي حقوق افـراد در برابـر جامعـه بـيش از حـدي كـه سـزاوار        

بستة به شرايط مكـان و زمـان    –است، و گاهي حقوق جامعه در مقابل حقوق فرد از حد خود 
در  كند. و نه مانند جوامع سوسياليزم است كه در آن افراد بـه طـور كلـي و قاطعـاً     تجاوز مي –

  جائي در برابر جامعه قرار گيرند كه از حقوق خود ساقط مي شوند.
آورد. و  اسالم آئيني است كه بين سوسياليزم و اينديويجواليزم يك حلقة اتصال بوجود مي

چون آئيني است كه آزادگي داشته و عاري از تعصبات و تمايالت است، لذا هرجـا كـه چيـز    
  داند. خوبي بيابد قدر آن را مي

  
دكتر حميد ماركوس سردبير مجلـه (موسـلميچ رمويـو)    * 

  در برلن بوده است.



  )1(الد راك ولسرهنگ دون

  (ايالت متحده)

  شاعر، منقد و مؤلف

سادگي اسالم، كشش و جذبه بسيار قوي و محيط با شكوه مسـجدها كـه الجـرم انسـان را     
تشـخيص واقعيـات پـنج     به ياد خداوند مياندازد و صميميت پيروان با ايمانش، و اعتمـادي كـه  

آورد، همه عـواملي   مرتبه نيايش و نماز ميليون ها مسلمان در سراسر جهان در انسان بوجود مي
هستند كه مرا در آغاز به خود جلب نمودند. اما پس از اين كه تصميم گـرفتم بـه ديـن اسـالم     

ري دلپـذير از  تر ديگري يافتم تا تصميم خود را به اجرا گذارم. تصوي مشرف شوم دالئل عميق
زندگي كه حاصل عمل و انديشه پيامبر است، پندهاي با تـدبير، ارشـاد بـه ايثـار و بخشـش بـا       

ها كه از تعـاليم   بشردوستي با شكوه، و پيشتازي در حقوق و اموال زن، و همة عواملي مانند آن
 پيامبر مكه است شواهدي بودند از يك مذهب و آئين عملـي كـه بـا چنـان محتـوائي و چنـان      

جهان را فـرا گرفـت. او   » با توكل زانوي اشتر ببند«استعدادي با كالم اسرارآميز محمد از قبيل 
به ما سيستمي از مذهب ارائه داد كه داراي عمل است نه ايمان كوركورانه بـه ايـن كـه مـا در     
تحت محافظت نيروئي غير قابل رؤيت بوده و حتي اگر در وظيفة خود قصور ورزيـم مصـون   

د. بلكه اعتماد به آن كه اگر ما تمام وظايف خود را تا حد توانائي درست و صحيح خواهيم بو
  فرمايد تن در دهيم و راضي باشيم. توانيم به آنچه كه خداوند مقدر مي انجام دهيم، مي

شكيبائي اسالم در برابر ساير مذاهب، ايـن مـذهب را بـراي تمـام كسـاني كـه بـه آزادي و        
سازد. محمد، پيروانش را امر فرمود تا معتقدان به تورات  آل مي دهورزند اي آرادمنشي عشق مي

ها آزار نرسانند. همچنين ابراهيم و موسـي و عيسـي، همـه در     و انجيل را گرامي دارند و به آن
تـر از   شوند. مطمئناً همين عقيدة اسالمي به مراتـب پيشـرفته   آئين اسالم پيامبران خدا شمرده مي

  اين مسائل است.برخورد ساير مذاهب با 
هـاي عظمـت سـازگار و خالصـانة ايمـان       پرستي هم يكي ديگـر از نشـانه   رهايي از قيد بت

نشـده و يـا دسـتخوش     اسالمي است. تعليمات اصلي پيامبر خدا در تغييـرات و تحـوالت غـرق   

                                         
1- Col. Donald S. Rock well 
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هاي مختلف قرار نگرفته. قرآني كه براي مردم مشرك زمان محمد نازل شده با همـان   دكترين
  تغيير و ثابت باقيمانده است. يه بياصول اول
چون و  است، تحسين بي روي و ماليمت در تمام چيزها كه يكي از وجوه تمايز اسالم ميانه

چراي مرا برانگيخت. براي پيـامبر سـالمتي پيـروانش بسـيار مهـم بـود و لـذا هميشـه سـفارش          
ي معينـي بگيرنـد و   هـا  كرد كه اصول نظافت و پاكيزگي را شديداً مراعـات نماينـد و روزه   مي

تمايالت نفساني را مهار كنند. هنگامي كه من در مسجد با شكوه استانبول، دمشق، اور شـليم،  
قاهره، الجزيره، تانجير، وفاس و سـاير شـهرها ميايسـتادم، از يـك انعكـاس بسـيار قـوي آگـاه         

اه نـه  شدم و آن گرايش پرتوان اسالم در توجه به معنويات اسـت، در حـالي كـه در ايـن ر     مي
ها و نه عكس و تمثال و موزيك، و نـه تشـريفات و تجمـالت ديگـر      يراق و تجمالت و پيرايه

است، بلكه مسجد مكانيست آرام براي انديشـه و تفكـر و تطهيـر جسـم و روح در يـك نظـام       
  توحيدي در برابر خداوندي ال شريك و عادل.

قارت و فرد نـاتوان، در   دموكراسي اسالمي هميشه مرا تحت تاثير قرار داده است. صاحب
محراب و در محدوده مسجد يكسانند و در مقام ستايش و ثناي خداوند به زانـو نشسـته و دعـا    

  كنند. در آنجا محل مشخصي براي هيچكس وجود ندارد. مي
شناسـد. او مسـتقيماً بـه درگـاه      يك مسلمان هيچ فردي را رابط بـين خـود و خداونـد نمـي    

رود. بدون اين كه در اين راه كسي را مسئول قبول توبـه و يـا    ياليزال خداوند خالق زندگي م
رابط بين خود و خداوند بداند كه همچون يك دالل براي نجاتش با خداوند مشـورت كنـد و   

  برايش شفاعت بخواهد.
برادري جهاني در اسالم بدون توجه به نژاد يا سياست و يـا رنـگ و مليـت، بـا احساسـات      

اين يكي ديگر از چيزهائي بوده است كه مرا به ايـن آئـين جـذب     دروني من در هم آميخته و
  نمود.



  )1(آقاي آر.ال. مليما

  (هلند)

  شناس، نويسنده و معلم باستان

  زيبائي اسالم در چيست؟

  چه چيزي مرا به اسالم جلب نموده است؟
شــروع كــرده و در  1919هــاي شــرقي را در دانشــگاه ليــدن در ســال  مــن مطالعــات زبــان

ترين اساتيد زبان عـرب   كه يكي از معروف» اسنوك هور گرونج«ي درس پروفسور ها كالس
زبان عرب را فرا گرفته و تفسير البيضـاوي را از قـرآن و انعكاسـات قـانون      بود شركت نمودم.

هــاي  الغزالــي را خوانــدم و ترجمــه كــردم و بــاالخره تــاريخ و مؤسســات اســالم را در كتــاب 
يكسال در قـاهره   1921مان مرسوم بود مطالعه كردم. در سال نويس اورپائي كه در آن ز دست

اي  هاي سانسكريت، مـاالئي و جـاوه   و در دانشگاه االزهر بسر بردم و عالوه بر زبان عرب زبان
به انـدونزي رفـتم، تـا در مـدارس عـالي جـا كارتـا، تـاريخ          1927را نيز مطالعه كردم. در سال 

سال مـن اختصاصـاً زبـان و فرهنـگ      15براي مدت  اي تدريس كنم. فرهنگ هند و زبان جاوه
جاوه (در فرهنگ قديد و جديد) را بررسي نمودم و جز مختصـر تماسـي بـا اسـالم و يـا زبـان       

هـاي   عربي نداشتم. پس از يك دوران بسيار دشوار كه به عنوان يك زنداني جنگي در زنـدان 
ورد اسالم دنبال كنم. مـن دسـتور   ژاپن بسر بردم مجدداً فرصتي يافتم تا مطالعات خود را در م
  داشتم كه راهنماي كوتاهي در مورد اسالم در جاوه بنويسم.

مطالعات خود را با بررسي و تحقيق در مورد كشور جديد اسالمي پاكسـتان شـروع كـردم    
آغاز گرديد. شناخت اسالم بـراي مـن    1954 – 55كه با يك سفر به پاكستان در زمستان سال 

ها بود. ولي در الهور بـا جوانـب ديگـر اسـالم آشـنا شـدم. از        هاي اروپائي فقط از روي نوشته
دوستان مسلمانم خواهش كردم تا به من اجازه بدهند كه در روزهاي جمعه در نمـاز و نيـايش   

  هاي واالي اسالم را دريافتم. ها در مسجد مشاركت كنم. و از آن پس بود كه ارزش با آن

                                         
1- R. L. Mellema 
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دانم، زيـرا از آن   هور سخنراني داشتم خود را مسلمان مياز زماني كه در يكي از مساجد ال
موقع احساس كردم كه يك مسلمانم و در آن روز بـا تعـداد بيشـماري از بـرادران و دوسـتان      

اي در (پاكستان كـواترلي جلـد چهـارم، شـماره      دادم. من در بارة اين مسئله مقاله جديد دست
  ) نوشتم كه بشرح زير است:4/  1955

كرديم كه موعظه توسط يكـي   ميبايستي مجسد بسيار كوچكتري را سركشي مي (ما اكنون
اي در دانشـگاه پنجـاب    كـرد و مقـام برجسـته    از مدرسيني كه به انگليسي فصـيح صـحبت مـي   

شد... او به اطالع حضار در مجلس وعظ رساند كه مخصوصـاً در سـخنرانيش    داشت انجام مي
ت تـا بـرادري كـه از راه دور و از هلنـد آمـده اسـت       لغات بسياري از انگليسي به كار برده اسـ 
  شود آگاه شود. بتواند از آنچه كه به زبان اردو گفته مي

موعظه پس از دو ركعت نماز توسط امام جمعـه ادامـه يافـت و سـپس چنـد ركعـت نمـاز        
  توسط كساني كه احتياج داشتند، در آرامش و سكوت به جاي آورده شد.

به مـن گفـت كـه جمعيـت     » عالمة صاحب«را ترك كنم،  من كه آماده شده بودم مجلس
هـاي مـرا بـه اردو     اي از من بشنوند و خود ايشان حاضـرند كـه گفتـه    انتظار دارند تا چند كلمه

ترجمه كنند. سپس من پشت ميكروفون رفته و صحبتم را آغاز كردم. گفتم كه چگونه مـن از  
ام و سالم مردم هلند را بـه   ه آنجا آمدهراهي دور و از كشوري كه فقط چند نفر مسلمان دارد ب

كساني كه اكنون هفت سال است كشور اسالمي دارند برسانم. در اين چنـد سـال ايـن كشـور     
جديد التأسيس موفق شده است تا وضع خود را ثبات بخشد. پس از شروع بسـيار سـختي كـه    

هـا قـول دادم    . من بـه آن اي مترقي اميدوار باشد تواند به آينده اين كشور داشته بدون ترديد مي
ها را به هموطنانم ابالغ كنم، ايـن   نوازي آن ها و ميهمان كه پس از بازگشت به كشورم مهرباني

هـا   جمالت پس از ترجمه به اردو تأثير به سزائي داشتند، زيرا با تعجب ديدم صدها نفـر از آن 
ان جوان و پير بـراي  هاي مرد گفتن به سوي من آمدند. دست كه در مسجد بودند براي تبريك

هـا و صـميمتي كـه از ديـدگاه      تبريك و تهنيت به سوي من دراز بود و گرمـي و صـداقت آن  
داد. در آن لحظات من احساس كـردم كـه در    ها مشهود بود مرا شديداً تحت تأثير قرار مي آن
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ام و از آن خوشـحال و   احساس برادري اسالمي كه در سراسر دنيا گسترده است مستغرق شـده 
  مشعوفم).

و بدين ترتيب مردم پاكستان به من نشان دادند كه اسالم بيش از يك آشـنائي بـا مقـررات    
هـاي اخالقـي شـروع شـده و آنگـاه بـا        است. و نشان دادند كه اسالم ابتدا از اعتقـاد بـه ارزش  

  گردد. آگاهي و ايمان كامل ميسر مي
ت و آنچه كه مرا به اسـالم جلـب   اكنون بايد آنچه را كه در نظر من زيبائي اسالم به آن اس

كنم كه اختصاراً اين سئوال را درشش نكته بـه   نموده است تشريح نمايم. در اين مقام سعي مي
  اطالع برسانم.

اعتراف به يك وجود متعال كه شناخت آن براي هـر مخلـوق متفكـري بسـيار آسـان        -1
زايد و هيچ چيـز ماننـد    است. اهللا كيست كه همه به او نياز دارند. او زائيده نشده و نمي

حد و قدرت اليزال و زيبائي نامحدود اسـت، بخشـش و رحمـت     او نيست. او عقل بي
 حد است. او بي

در رابطة بين خالق و مخلوقاتش، انسان به عنوان نمايندة او در اين عالم معرفي شده و   -2
نـدارد.  داشتن عقيده و ايمان، ميانجي و واسـطه الزم   اين يك باور بسيار محكم است.

اي هماننـد كشـيش در مسـيحيت وجـود نـدارد. در       در اسالم بين خالق و بنده، واسطه
اسالم ايجاد رابطه بين بنده و خالف بستگي به خـود بنـده دارد، بنـدگان خـدا بايـد در      
اين جهان خود را براي مالقات او آماده كنند. هركسـي مسـئول اعمـال خـود اسـت و      

خ به درگاه خداونـد قربـاني كنـد. و هـيچ روحـي      را در پاس تواند شخص ديگري نمي
 پيش از ظرفيتش جوابگو نخواهد بود.

آيد كـه در عقيـده و    دكترين معروف و مشهور اسالم به خوبي از اين چند كلمه برمي  -3
مذهب اجبار نيست (ال اكراه في الدين) هر مسلماني بايد حقيقت را كشـف كنـد و بـا    

يد. همچنين به يك مسلمان سفارش شده اسـت  تجسس و تحقيق به ايمان كامل نائل آ
 تا تعاليم اديان آسماني ديگر را نيز بپذيرد.
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گيـرد. در اسـالم، نـژاد و رنـگ و      ها را در بر مي دكترين برادري در اسالم تمام انسان  -4
طبقه وجود ندارد و تنها مذهبي است كه اين مسئله را در طول تاريخ عمال ثابت كرده 

داننـد. ايـن كيفيـت بـرادري و      جاي جهان يكديگر را برادر مي است. مسلمانان در هر
 برابري در موقع زيارت كعبه از مراسم و طرز پوشش مسلمانان به خوبي مشهود است.

در اسالم ماده و روح هردو داراي ارزش وجـودي هسـتند و تعـالي و عـروج روحـي        -5
رفتار كند كـه روح   انسان با نيازهاي جسمي او در ارتباط است، پس انسان بايد طوري

 او بر جسمش غلبه داشته و تحت كنترل قواي روحي او باشد.

ممنوعيت مشروبات الكلي و مخدرات. در اين قسمت مخصوصاً بايد گفت كه اسالم   -6
  از زمان خود سبقت گرفته است.

  
* دكتر آر، ام مليما رئـيس قسـمت اسـالمي مـوزة منـاطق      

  حارة آمستردام و مؤلف
)Wayang puppets grondet van Pakistan 

ein interpretative van de islam, etc.(  
  باشد. مي



آن كه خانـه را بـراي جسـتجوي دانـش تـرك      

كند در راه خداوند قدم نهاده است. خداوند  مي

  دارد. مهربان است و مهرباني را دوست مي
  �گفتاري از محمد 

  

  )1(سيف الدين ديرك والتر موسيگ

  (اياالت متحده)
تـرين دوران جنـگ دوم جهـاني در     يك خانواده مسيحي آلماني در خالل خصمانه من در

بــه  1948متولـد شـدم. در آن سـال خـانواده مــن اول بـه اسـپانيا و سـپس در سـال          1943سـال  
ائي و متوسـطه  سال زندگي كردم و دوره ابتـد  15آرژانتين نقل مكان كرد. در آرژانتين حدود 

  گذراندم.» كوردوبا«در » السال«ه نام ب» وليك رمكات«را در يك مدرسة 
همانطوري كه قابل انتظار بود به زودي يك كاتوليك متعصـب از آب درآمـدم. هـر روز    

يـافتم و اغلـب در مراسـم مـذهبي شـركت       يك ساعت در مورد مذهب كاتوليـك تعلـيم مـي   
كردم روزي يك كشيش كاتوليـك بشـوم و تمـام وجـودم      سالگي آرزو مي 12جستم. در  مي
  ف زندگي مسيحي شده بود.وق

سـال پـيش توفيـق     7نشـدني تقريبـاً    اهللا حماقت مرا در نظر گرفت و در يك روز فرامـوش 
يافتم كه يك نسخه از ترجمه اسپانيائي قرآنكريم را به دست آورم. پدرم بـراي مطالعـة آن بـه    

واهد بـود.  من اعتراضي نكرد و برداشتش اين بود كه مطالعة قرآن در توسعة افكار من مؤثر خ
خبر بود. زماني كه قرآنكريم را باز كردم يك  اما از عمق تأثير قرآن و كالم خداوند بر من بي

  كاتوليك خرافاتي بودم، اما وقتي كه آن را بستم كامال خود را وقف اسالم نموده بودم.
. واضح است كه عقيدة من در مورد اسالم قبل از مطالعة قرآنكريم زياد موافـق بـا آن نبـود   

خواندن قرآن را با كنجكاوي آغاز كردم و هنگـامي كـه آن را بـاز نمـودم بـا شـك و ترديـد        
وحشتناك و دشنام و خرافات و ضد و نقيض زيادي ببينم. امـا   منتظر بودم كه در آن اشتباهات

ها به خاطر اين بود كه من در اين مورد فردي متعصب و ضمناً هنوز جوان بودم، ولـي   همة اين

                                         
1- Saifuddin Dirk walter Mosic 
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ه طور كامل نسبت به اين مسائل آشنائي حاصل نكرده بـودم، بـه مطالعـات خـود ادامـه      قلباً و ب
خواندم و رفته رفته به آن عالقمنـد شـدم تـا بـاالخره بـه       ها را مي دادم و در اول با ترديد سوره

عطـش دنبـال كـردم تـا حقيقـت را دريـابم. نهايتـاً در يـك لحظـة           بـا  جائي رسيدم كـه آن را 
مرا راهنمائي نمود و از خرافات رهانيد و با حقيقت پيوند داد  خداوند، شكوهمندي از زندگي

و از تاريكي به روشنائي جواب تمام مسائل خود را دريـافتم، و تمـام نيازهـايم پاسـخ يافتنـد و      
تمام ترديدهايم مبدل به يقين شدند. اهللا مرا با نور متعال و قدرت اليزالش راهنمائي نمـود و بـا   

توانستم خـود و عـالم    م روشن شده بود و مييهمه چيز برا را پذيرفتم. اكنونخوشوقتي اسالم 
  وجود اهللا را در اطراف خود درك كنم.

هـا فقـط    ام و كلمـات آن  كامانه دريافته بودم كه توسط معلمين خود فريب خـورده  من تلخ
لحظـه   توانست آگاه يا ناآگاه باشد، جهـان مـن در يـك    هاي خشني بوده اند. اگرچه مي دروغ

  يافتند. فرو ريخته بود و تمام افكار من بايد تغيير مي
رفـت و تبـديل بـه     اما تلخكامي من با توجه به اين كه حقيقت را دريافته بـودم از ميـان مـي   

  گرديد. عشق و تقدير از اهللا مي
من هنوز براي رحمت و نجاتي كه بر من ارزاني داشت شكرگذارم، زيرا بـدون كمـك او   

  ماندم. اي در گمراهي و تاريكي باقي مي طور احمقانه براي هميشه به
شيرين كام از شعف و شادماني براي ابالغ آنچه كه درك كـرده بـودم، در عجلـه بـودم و     

هـا و معلمـين خـود آنچـه را كـه يافتـه بـودم بگـويم.          خواستم به پدر و مادرم و همكـالس  مي
ها و نـاداني و جهـل رهـا شـوند و      خواستم همه بدانند كه حقيقت چيست تا از پيش داوري مي

اي با ديوارهاي  ها را قلعه كردم دريابند. به زودي دريافتم كه آن سعادتي را كه من احساس مي
ها و حقيقـت حـائلي عظـيم وجـود دارد. قـادر       ضخيم محصور نموده است، طوري كه بين آن

ود و از سـنگ هـم   هـا بـ   نبودم كه اين حائـل را از ميـان بـردارم، زيـرا ايـن حائـل در قلـب آن       
شـدم و   گذاشتم با طعنه و مالمتش روبـرو مـي   تر. من با هركه اين حقيقت را در ميان مي سخت

يـافتم،   هـا را درنمـي   گـرفتم و دليـل سـتم كوركورانـه آن     ها قرار مي مظلومانه در برابر ستم آن
. هرچـه  ها بتابانـد  تواند نور رحمت را در مسير آن سپس آموختم كه فقط خداوند است كه مي



    

  دة مااسالم آئين برگزي      54
    

بيشتر آموختم بيشتر خود را مسئول دانستم تا در برابر رهنمود خداونـدي كـه مـرا بـه اسـالم و      
  گزاري نمايم. آل هدايت نموده سپاس مذهب ايده

من تمام كالم مقدس مذاهب را خوانده ام؛ امـا در هيچيـك آنچـه را كـه در اسـالم يـافتم       
اننـد خورشـيد تابـاني اسـت كـه در برابـر       نديدم. قرآنكريم در مقايسه با ساير كتب مقدس هم

مندم كه هركس كالم خداوند را با افكار باز بخواند  شعلة كبريت ظاهر شود. من شديداً عقيده
و اگر خواست خداوند باشد مسلمان خواهد شد و از تـاريكي و ظلمـت بـه روشـنائي خواهـد      

  رسيد.
قيقـت انـد هـدايت فرمايـد.     هائي را كه صميمانه در جستجوي ح اميدوارم خداوند تمام آن
آورند گشوده است تـا   ها كه به سوي او روي مي گرفتن تمام آن بازوان اسالم براي در آغوش

اي كـه افـراد آن بهتـرين     اي كه توسط اهللا به آن اشـاره شـده بپـذيرد، جامعـه     همه را در جامعه
  مردمي خواهند بود كه تاكنون براي سعادت نوع بشر قيام نموده اند.

  هللا رب العالمين. الحمد
  ».ستايش خداوندي را كه پروردگار جهانيان است«



  

  

  

  

  قسمت سوم:

  زنان در آستانة اسالم

  



  

  )1(مريم جميله بيگم

  (اياالت متحده)

  چرا من يك مسلمانم؟

  نامة سر گشاده به معلمين پيشين خودم

گمـان   چـه معنـي دارد.   بـودن واقعـاً   از زمان كودكي هميشه در حيـرت بـودم كـه يهـودي    
كنم اولين بار كه با چنين فكري برخورد كردم در مراسم عيد پاك مسـيحيان هـم كالسـم     مي

هـا پخـش    ناميدند. آن روز مرتباً اخبار جنـگ از راديـو و در روزنامـه   » قاتل مسيح«بود كه مرا 
ساله و در پايان آن يـازده سـاله بـودم،     شد. با اين كه در زمان شروع جنگ دوم جهاني پنج مي
ها يهـودي را در مراكـز    ذلك آگاهي از اين كه چگونه هيتلر و رژيم نازي در آلمان ميليونمع

ام گذاشـت. پـس    آوري يهوديان قلع و قمع كردند تأثيري عميق و محونشدني در روحيـه  جمع
از آن بين من و ساير يهوديان فرق مختصري حتي در ظاهر بود. مـن بـا همسـايگان يهـودي و     

بـودن   كردم. تمام اين مسائل مرا متقاعد كرده بود كه يهودي حساس ميمسيحي خود تفاوتي ا
بودن از سايرين و يعني اين كه در واقع يهوديـان بـه نحـوي در جامعـه      به هرحال يعني متفاوت

مورد قبول نبوده و به آن جامعه تعلق ندارند. اكنون سئوال اين بود كه اگر مـن بـه ايـن جامعـه     
  د بروم و كدام جامعه است كه مرا خواهد پذيرفت.تعلق ندارم پس به كجا باي

شـناختم بـا    درست قبل از مسافرت از آمريكا به پاكستان، يك دختر مسيحي كـه او را مـي  
يك مرد يهودي جوان نامزد شده بود دختر خانم مزبور هر روز عصر به طور مرتب به كنيسـه  

كـه بـراي ازدواج بـا نـامزد      :رفت تا احكام ديـن يهـود را بيـاموزد. او بـه مـن گفـت       محلي مي
نابر تشـخيص  اخام حق دارد كه ببه دين او درآيد و عالوه بر آن، حيهوديش مجبور است كه 

دانـد و اگـر   ول اين دين ناشايسـته ب يهود ممانعت نموده و او را براي قب خود از ورود او به دين
  چنين شود او از ازدواج با جوان يهودي محروم خواهد شد.

                                         
1- Maryam Jameelah Begum 
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اي غير قابل انكار دين يهود اسـت كـه بـا مليـت چنـان       ك شاهد گويا از نقيصهاين نمونه ي
ماند. با وجود ايـن كـه يهوديـان     درهم آميخته است كه هركسي از تميز دين و مليت عاجز مي

هـا   آيـد كـه آن   شوند معذلك از رفتارشان چنـان برمـي   مليتي را در قاموس فرهنگي شامل نمي
شان درهم آميخته است. يكي از اصول اسـتوار و ثابـت ديـن     هبمليتي دارند و آن مليت با مذ

ها جماعتي از مريدان جهان را  يهود آنست كه خداوند با بندگان منتخبش عهدي بست كه آن
شـد   مند خواهـد  ها بهره به آگاهي رهنمون خواهند شد. و با وجود اين كه جهان از رهنمود آن

ند ماند و هميشه امتيازاتي بـر سـايرين خواهنـد    يهوديان يك اقليت صاحب امتيازي باقي خواه
داشت با وجود اين براي يك غير يهودي امكان اين كـه يهـودي شـود وجـود نـدارد و حتـي       

شود. اگر از يك يهودي سـئوال شـود    شدن توسط يهوديان ترغيب و يا تشويق هم نمي يهودي
كاسـت خواهـد گفـت    كم و  كه دليل عدم توجه و يا ترغيب به تبليغ دين خودش چيست؟ بي

و ستم براي يـك خـارجي بسـيار شـاق اسـت كـه بتوانـد تحمـل كنـد و          » مسئوليت قانون«كه 
معذلك همين جدائي و استنثاء بيش از هر عامل ديگري در ستم و تحميالت به قـوم يهـود در   

  طول تاريخ مسئول بوده است.
ود اساسـاً از قبيلـه   از زمان پيدايش اين دين، مليت از وجود خاصة آن بـوده اسـت. نـام يهـ    

اي بـه نـام يهـودا اسـت و      يهودا گرفته شده است، و بنابراين يك يهودي عضوي از يك قبيلـه 
حتي نام اين مذهب هم هيچ پيام جهاني و عمومي نـدارد. يـك يهـودي در اعتقـاد بـه توحيـد       

سـت  خداوندي و يا در پيروي از رهنمودهاي خداوند تعالي كه براي راهنمائي بشر نازل شده ا
شود، بلكه صرفاً يهودي است به خاطر اين كـه از پـدر و مـادر يهـودي بـه       يهودي شمرده نمي

وجود آمده است. طوري كه حتي اگر يك يهودي كـال منكـر وجـود حـق تعـالي هـم باشـد        
  بازهم از ديدگاه يهوديان ديگر، يك يهودي است!

اش بـه هـر لحـاظ     يگرائي، اين مذهب را از موقعيـت روحـان   چنين فساد كامل تحت مليت
جدا كرده است، در نظر پيروان اين مذهب، خداوند، خداونـد بشـريت نيسـت، بلكـه خداونـد      

ها حضرت داود و حضرت سليمان (سالم اهللا عليهما) پيـامبران   بني اسرائيل است. و در نظر آن
ت، خدا نبوده بلكه پادشاهان يهود هستند. نجات و رهائي بـراي يهوديـان در روز واپسـين نيسـ    
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ها نـه   ها طبق برداشت آن هاي مقدس و شأن نزول آن گرفتن فلسطين است. كتاب بلكه در پس
هـاي تـاريخ بـراي قـوم يهـود اسـت. تمـام اعيـاد و          براي تمام ابناء بشـر بلكـه بـه منزلـة كتـاب     

يـا روزه كفـاره، همـه داراي مشخصـات     » يـوم كيپـور  «هـاي ملـي يهوديـان بـه اسـتثناي       جشن
و يـا عيـد قربـان بـا مـذهب      » گـوريم «و يا » هانوكه«ها مانند  هيچيك از آن گرائي بوده و مليت

  كند. يهود ارتباطي را منعكس نمي
» كيـدويش هاشـم  «اي كـه در اعتقـاد يهـود بـه      اين فقر روحاني در سـاير مـوارد بـه انـدازه    

منعكس است در موارد ديگـر انعكـاس نـدارد. طبـق ايـن عقيـده در عـين بيچـارگي تنهـا راه          
خودكشي است. نتيجتاً عيسي مسيح و يحيـي سـالم اهللا   » تقديس نام خداوند«مندانه براي شرافت

گـراي قـوم يهـود     شان جهاني و با احساسـات مليـت   هايشان و تعاليم عليهما به علت اين كه پيام
ذا خداوند پيامبري را از قوم آنان بازپس گرفتـه و آن  ر بود توسط قوم يهود طرد شدند. لهمغاي
  ب مرحمت فرمود.ها يعني عر يشاوند قومي آنبه خورا 

من اسالم را از روي نفـرت از گذشـتگان و اجـداد خـود برنگزيـدم. بلكـه مقصـود مـن از         
گزينش اسالم نه طردكردن دين خود بلكه تكامل آن بود. قبول دين اسـالم، رد و انكـار ديـن    

محـدود و متمـايز بـه    ديگري نبوده بلكه در حقيقت از رشد و تكامل و انتقال از يـك مـذهب   
گيرد. و اينست دليلي كه مرا از يهوديت به اسالم سـوق   يك ايمان جهاني و عالمتاب الهام مي

  داده است.



  )1(خانم اولين زينب كوبولد

  (انگلستان)
تـوانم جـواب    كنند كه چه وقت و چرا مسلمان شـدم؟ مـن فقـط مـي     از من غالباً سئوال مي
رسـد كـه    دانـم. امـا بـه نظـرم مـي      ه بر من اسالم نازل شد نمـي ئي را ك بدهم كه دقيقاً آن لحظه

ام. اين مسئله شايد عجيب نباشد كه اسالم يـك ديـن فطـري اسـت و اگـر       هميشه مسلمان بوده
يك بچه را هم به حال خود واگذاريم شايد بـه مـرور زمـان بـراي خـود آن را انتخـاب كنـد.        

  گويد: حقيقتاً همانطوري كه يك منتقد غربي مي
يعني مذهبيست كه هـركس بـا شـعور معمـول و عـادي      » سالم يك مذهب عمومي استا«

  كند. اگر خود را آزاد كند آن را انتخاب مي
تـرين آئـين اسـت و     شوم كه اسالم عملـي  كنم، بيشتر متقاعد مي من هرچه بيشتر مطالعه مي

الم آئينـي  مسائل پيچيدة بشري مؤثر بـوده اسـت. اسـ    ديني است كه بيش از همة اديان در حل
است كه براي بشر صلح و سعادت به ارمغان مي آورد. از آن زمان من هرگز ايـن عقيـده را از   

ام كه خدائي به جز خداوند واحد وجود ندارد، و موسي و عيسي و محمـد و همـة    دست نداده
 پيامبران ديگر (سالم اهللا عليهم) از سوي خداوند نازل شده اند و خداوند براي هر ملتي رسـول 

اي بـين   نازل فرموده است. و معتقدم كه ما در گناه متولد نشده و به رهائي و نجات و يا واسطه
توانيم به خداوند متوسـل شـويم و نيـازي بـه      خود و خداوند نيازي نداريم. هرگاه بخواهيم مي

توانند مـا   هم نمي عليهما السالم شفاعت كسي نداريم و حتي حضرت محمد و حضرت عيسي
  كنند. بلكه نجات و رستگاري ما كامال به ما و به اعمال ما بستگي دارد.را شفاعت 

كلمة اسالم در لغت به معني تسليم كامل به خداوند است، و معنـي ديگـرش صـلح اسـت.     
يك مسلمان كسيست كه با احكام خالق اين جهان موافق است و كسي كـه بـا خداونـد خـالق     

  خود در صلح است.

                                         
1- Evelyn zeinab Cobbold 
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هـا و بـه    بـرادري انسـان   -يگانگي خداونـد ب  -ستوار است: الفاسالم برپايه دو حقيقت ا
طور كلي از هرنوع قيود و امر و نهي آزاد است و باالتر از همه آن كـه آن يـك ايمـان مثبـت     

  است.
ها كـه از   توان غلو كرد. اما بودن در ميان آن انبوه عظيم انسان در تأثير حج بدون شك نمي

شـوند تـا    در يك مراسم مقدس در يك مكان جمع مـي  آيند و چهار گوشه جهان گرد هم مي
از مسائل و مشكالت بشريت آگاه شوند و همه با يك هدف مقدس براي عظمـت پروردگـار   

هـاي   آل دهـد و ايـده   انسـان را تحـت تـأثير قـرار مـي      دهند وجـدان  مراسم مشابهي را انجام مي
مراسـم روح پـرور شـركت     كند كـه در يكـي از چنـين    يابد و انسان آرزو مي اسالمي را درمي

مشـاهدة مهـبط اسـالم و     توانـد نصـيب يـك انسـان شـود دريابـد.       اي را كه مي جويد تا تجربه
هاي رسول خداوند بـراي فراخوانـدن بشـريت بـه خـدا و بازنگريسـتن بـه         مالحظة محل تالش

روح هـر  در روزهـاي تابنـاك شـهادت و ايثـار،      �فرساي محمـد   هاي زحمات طاقت خاطره
كنـد. امـا ايـن همـه      ميا به آتش روحاني كه كرة زمين را روشن نموده است نزديك انساني ر

  كند. نيست بلكه حج تمام مسلمانان را به وحدت و يگانگي دعوت مي
كند.  حج، مسلمانان را با يك هدف مشترك از چهار گوشه جهان در يك نقطه جمع مي

ر را مالقات و از حال يكديگر سازد تا يكديگ ها يك فرصت ساليانه فراهم مي و براي آن
هاي خود را در ميان گذارند و شناخت و تجربة  آگاه شوند. و باهم عقايد و افكار و انديشه

ها محو شوند و اختالفات  خود را براي اهداف مشترك و انساني به كار گيرند تا مسافت
ها  ش در ميان آنگروهي و اختالفات نژادي و رنگ از بين رفته و برادري و ايمان بيش از پي

  گسترش يابد.
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  ]82النساء: [

نگرند و  آيا در قرآن از روي تفكر و تأمل نمي

اگر از جانب غير خدا بود حتماً در آن ضد و 

  يافتيد. ر مينقيض بسيا

  

  )1(خانم سيسيليا محموده كانولي

  (استراليا)

  چرا من مسلمان شدم؟

  دانستم. ام، اما خودم نمي قبل از همه بايد بگويم كه من همواره مسلمان بوده
من در اوائل زندگي، ايمان خود را به مسيحيت بعلل گوناگوني از دست داده بودم. علـت  

كه پرسيدم آيا او به سلسـله مراتـب مقـدس تعلـق دارد يـا      اصلي آن اين بود كه از هر مسيحي 
هـا در   جزو مسيحيان عام است، جواب مشخصي درنيافتم و سر در گم شدم. جـواب اكثـر آن  

كم و كاست اين بود كـه شـما نبايـد تعليمـات كليسـا را مـورد سـئوال قـرار          برابر اين سؤال بي
نداشـتم بگـويم: مـن بـه چيزهـائي كـه       دهيد، شما بايد ايمان داشته باشـيد. آن روزهـا جـرأت    

را  ها هـم كـه خـود    و به تجربه بر من ثابت شده كه بيشتر آن آورم، توانم بفهمم ايمان نمي نمي
نامند همينطورند. سپس كاري كـه كـردم آن بـود كـه كليسـاي رم و تعـاليمش را        مسيحي مي

وردم، زيـرا از سـه   تـر بـود روي آ   ترك نموده و به تنها خدائي كه باورش بـرايم خيلـي آسـان   
داد واالتـر بـود. بـرخالف اسـرار و اعجازهـاي تعـاليم        هـا تعلـيم مـي    خدائي كـه كليسـا بـه آن   

ها و مراسم دسـت و پـاگير    تري يافتند و ديگر اسير امر و نهي مسيحيت، زندگي من ابعاد وسيع
با وجـود ايـن    توانستم آثار خداوند را دريابم. و كردم مي آنچناني نبودم. به هرجا كه نظاره مي

الهـي را كـه در برابـر ديـدگانم      هتر از خودم هم چنين است، معجز هاي متعالي كه براي انديشه

                                         
1- Cecilia Mahmuda Cannolly 
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هـا، پرنـدگان،    فهميدم. من در برابر ايـن همـه اعجـاب متحيـر بـودم. درختـان، گـل        بودند نمي
تـه  حيوانات و حتي يك نوزاد برايم از معجزات زيبائي بودند كه با آنچه كـه در كليسـا آموخ  

آورم كـه قـبالً در طفوليـت مـوقعي كـه بـه يـك نـوزاد خيـره           بودم متفاوت بود. به خاطر مـي 
كردم كه اين موجود تازه تولد يافته غرق در گنـاه اسـت. امـا اكنـون ديگـر       شدم، خيال مي مي

  ديدم. زشتي نبود بلكه تمام آثار خداوند را مملو از زيبائي و جالل و شكوه مي
بي در بارة اسالم به خانه آورد. ما به آن كتاب بـه قـدري عالقمنـد    بعدها روزي دخترم كتا

هاي اسـالمي را مطالعـه كـرديم، و بـه زودي      شديم كه پس از آن تعداد زيادي ديگر از كتاب
براي ما محقق شد كه اين چيزيست كه ما به آن باور داريم. در حالي كه قبال كه بـه مسـيحيت   

زيست كه فقط بـراي مـزاح و شـوخي اسـت. و لـذا تمـام       كردم اسالم چي معتقد بودم خيال مي
ئـي از مسـلمانان رجـوع     چيزهائي كه بعداً خواندم برايم وحي مقدس شدند. تدريجاً من به عده

ها بعضي نكات را كه برايم روشن نبـود سـئوال    قرار دادم و از آن ها را مورد سئوال كرده و آن
بودند. تمام سـئواالت مـن فـوراً و دقيقـاً جـواب       بخش نمودم. مجدداً آنچه دريافتم برايم الهام

ها از كليسا براي من بيهوده و غير قابل قبول بودنـد.   داده شدند، در حالي كه جواب اين سئوال
هـاي   پس از مطالعات زياد در اسالم من و دخترم هردو تصميم گرفتيم كه مسلمان شويم و نام

  رشيده و محموده را برگزيديم.
د كه چه چيزي مرا شيفته و مجذوب آئـين اسـالم نمـود، احتمـاال خـواهم      اگر از من بپرسن

گفت كه نماز و نيايش در اسالم، زيرا كه نيايش در مسيحيت اغلب، گدائي از درگاه خداوند 
(با واسطة مسيح) براي رحمت او و گشايش در امور دنيوي است. در حالي كه در اسالم نمـاز  

داند كه براي بنـدگانش   اهش و عبوديت است. زيرا او ميو نيايش خداوند براي سپاس به درگ
  كند. ها اعطا مي چه الزم است و لذا بدون تقاضا و خواهش به آن



  )1(خانم فاطمه كازو

  (ژاپن)
از زمان جنگ بين الملل دوم من متوجه شدم كه ايمان و مذهب ما به سرعت رو به ضعف 

ائي را آمـوختيم عميقـاً احسـاس كـردم كـه      رود. از زماني كه ما راه و رسم زندگي آمريك مي
توانستم دريابم آنچه كه از دست داده ايم چيست، تـا آن   چيزي را از دست داده ايم. ابتدا نمي

  ام پاسخ داد. قراري كه فرياد روح من به اين بي
خوشبختانه من با يك مسلمان كه براي مدتي در توكيو اقامت داشت آشـنا شـدم. رفتـار و    

هـاي او   نيايش او مرا كنجكاو نمود و لذا سئواالت زيادي مطـرح كـردم، جـواب   راه و رسم و 
بخش در من فراهم نمود. او به من آموخت كه چگونـه هركسـي    ارزشمند بود و آرامشي روح

بايد زندگيش را آنطور كه خداوند مقدر فرموده و خواسـت اوسـت، در مسـير خداونـد و راه     
تواند به طور ناگهاني آن چنان  كردم كه بينش انسان مي حق تعالي قرار دهد. هرگز تصور نمي

تغيير يابد و مانند من يك مرتبه در راه اسالم خود را با خداوند تعالي در ارتباط ببينـد. اگـر بـه    
يكم گوينـد: (السـالم علـ    ها در مالقـات يكـديگر مـي    بينيد كه آن اسالم مسلمان توجه كنيد مي

و رحمت خداوند بر تو باد. اين با صـبح بخيـر و يـا عصـر      ورحمت اهللا وبركاته) يعني سالمتي
ها از آرزويـي ابـدي    كند، زيرا در اين قبيل الفاظ توجه به ماديات است و در آن بخير فرق مي

  اي از رحمت خداوندي نشاني نيست. و يا انديشه
من از آن دوست مسلمانم خيلي از چيزهائي را كه يك مسلمان به آن معتقد است و عمـل  

ام. من راه و روش زندگي در اسالم را كـه بسـيار خـالص و پـاكيزه و سـاده و       كند آموخته مي
توانـد يـك زنـدگي     آميز است دوست دارم. به من ثابت شده است كـه فقـط اسـالم مـي     صلح
تواند بـه بشـر صـلح و آرامـش      هائي مينآميز را براي فرد و جامعه فراهم سازد. اسالم به ت صلح

ام  ت در آرزوي آنست. من خوشوقتم كه اين صلح را در زندگي يافتـه بدهد، صلحي كه بشري
  و عالقمندم كه اسالم را تا آنجا كه ممكن است در ميان مردم خود توسعه دهم.

  

                                         
1- Fatema kazue 
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  در بارة دانش ����گفتاري از پيامبر 

يك لحظه انديشيدن از عبادت چند روزه بهتر است. پرهيز و تقوي پشتيبان مـذهب اسـت،   
  نش در شب از نيايش در طول شب بهتر است.يك ساعت تعليم دا

  تر است. قوي يك فرد صاحب دانش از هزار فرد جاهل در برابر شيطان
كند، راه بهشت  دانش اندوزيد، زيرا كه دانش صاحب خود را در تميز خوب و بد توانا مي

يـاوري،   بخشد، در صحراها دوست است و در تنهائي مصاحب است، و در بـي  را روشنائي مي
بخشـد و زيـور انسـان در بـين      اور است. دانش راهنماي سعادت است، در مصيبت تـوان مـي  ي

  دوستان است و سالحي است در برابر دشمن.
  دانش اندوزيد حتي اگر در چين باشد.

گذارنـد و   ها دانـش را بـه عنـوان ارث مـي     پژوهان و دانشمندان وارثين پيامبرانند. آن دانش
پژوهيـد تـا خـود را      يابنـد. دانـش   اي بزرگ نصيب مـي  ند گنجينهبر ها كه آن را به ارث مي آن

  بشناسيد، هرآن كه يك دانشمند و عالم را محترم شمارد مرا محترم شمرده است.



  )1(خانم آمنه موسلر

  (آلمان)
خـواهم   مـن ديگـر نمـي   «ني اشـكبار بـه مـن گفـت:     اپسرم با چشم 1928يك روز در سال 
ايـن  ». باشم، و تو مادر، تو هم بايد با مـن مسـلمان شـوي    خواهم مسلمان مسيحي باشم، من مي

هـا گذشـت تـا مـن      اولين باري بود كه من احساس كردم بايد خود را با اسالم پيوند دهم. سال
با امام مسجد برلن آشنا شده و او مرا به اسالم راهنمائي كرد. من سپس دريافتم كه اسالم يك 

ثليث بـراي مـن حتـي در سـنين جـواني و در بيسـت       آئين حقيقي است. اعتقاد به مسيحيت و ت
سالگي هم غير ممكن بود. من پس از مطالعه اسالم اعترافات و قبـول اختيـارات الهـي پـاپ و     

  غسل تعميد را هم رد كرده و مسلمان شدم.
ب و خانوادة من همه از معتقدان و اهل ايمان بودند. من در صومعه بزرگ شـدم و لـذا   رقاا

بايستي خود را با يك سيستم مـذهبي مـرتبط    به اين ترتيب مي ي رشد نمودم.با اعتقادات مذهب
  نمودم. من واقعاً احساس راحتي و خوشبختي كردم كه خود را در آغوش اسالم انداختم. مي

امروز من مادر بزرگ با سعادت و خوشحالي هستم. زيرا كه حتي نوة مـن مسـلماني اسـت    
  كه مسلمان به دنيا آمده است.

  داند به راه راست هدايت فرمايد. همه كساني را كه صالح مي خداوند
  

  گويد: * گوته مي
اگر اين اسالم است، آيا ما همـه مسـلمان نيسـتيم. (نقـل     
توسـط تومـاس كاراليـل در كتـاب: قهرمانـان و نيـايش       

 1918ني تاريخ. كتابخانة عمومي لنـدن  اقهرمانانه و قهرم
  ).291صفحة 

                                         
1- Amina Mosler 
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خواهي يافت  ترين مردم بر زندگي دنيارا حريص
تر از مشركان؛ تا آنجا كه هر يك و حتي حريص

از آنان، دوست دارد هزار سال عمر كند؛ حال 
آنكه اگر اين عمر طوالني به او داده شود، باز هم 
او را از عذابِ (الهي) دور نخواهد كرد. و اهللا، به 

  .»اعمالشان بيناست
  

  

  )1(خديجه اف. آر. فضوئي

  (انگليس)
راضـي نبـودم و از بـي روحـي و      –كرده بودم  آن رشدكه در  –اي انگليس چون از كليس

سالگي عضو كليساي رم شدم. تغيير اعتقـادات   تبردم، در سن بيس عدم اختيارات آن رنج مي
ها مرا معذب نمود. از اين كه خويشان و دوستان خـود را   من با مخالفت اقوام و خويشان، سال

اما صميمانه عقيده داشتم كه فقط كليساي رم ايمـان واقعـي    بردم، ناراحت كرده بودم رنج مي
آموزد و لذا من بايد خواست خداوند را به هـر قيمـت قبـول كـنم و بـه آن تـن در دهـم         را مي

  اگرچه دوستان و خويشان من از آن ناراضي باشند.
ام  دادن قضـاوت فـردي   سپس دريافتم كه عضويت من در كليسـاي رم بـه ارزش از دسـت   

داد اعتقـاد   بايستي به لغزش ناپـذيري كليسـا و بـه آنچـه كـه تعلـيم مـي        ده است. من ميتمام ش

                                         
1- Khadita F. R. Fezoui 
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ها را با دليـل و برهـان    اين كه بتوانم دليل آورم و بدون اين كه علت ناقض آن داشتم بدون مي
 –داد  مورد سئوال قرار دهم. اگر داليل مـن بـراي قبـول يـك مسـئله مـرا در ترديـد قـرار مـي         

بايستي برحسب تعاليم كليسـا دالئـل خـود را مـورد ترديـد       مي –چنين بود  همچنان كه اغلب
دادم نه احكام كليسا را؛ زيرا كه تعليمات كليسا بـاالتر از دليـل و منطـق بودنـد. بـراي       قرار مي

كننـدگان   مثال: هر ذره از بيسكويتي كه در مراسم نيايش در كليسا توسط كشـيش بـه شـركت   
حضرت مسيح است يعني كسي كه هم خداسـت و هـم انسـان، در    شود به منزلة جسم  داده مي

كردم كه ايـن   شد. من هميشه تعجب مي حالي كه هيچ تغييري در ادراك و احساس ظاهر نمي
تواند در يـك بيسـكويت جـاي گيـرد و چگونـه       مراسم چه معني دارد و چطور يك انسان مي

شد، زيرا كه در تمام كليسـاهاي  هاي مختلف جاي داشته با تواند در آن واحد در بيسكويت مي
آمـد كـه در ايـن ايـدة خـوردن       شـود. بـه نظـر مـي     دنيا تقريباً در يك زمان اين مراسم برپا مـي 

بيسكويت به منزلة خون و گوشت ايشان (حضرت مسيح) در مراسم نيـايش تناقضـائي وجـود    
ليسا قطعـاً درسـت   دارد. با تمام اين احوال من مجبور بودم خود را متقاعد نمايم كه تعليمات ك

دادم و بـا دعـا و نيـايش بـه خـود تلقـين        است، و لذا خود را در يـك حالـت خلسـه قـرار مـي     
شود شك و ترديد به خـود راه دهـم. بيسـكويتي     كردم كه من نبايد در آنچه تعليم داده مي مي

خورم بايد برايم مقدس باشـد بـدون ايـن كـه بـا خـود در ايـن بـاره          را كه در مراسم مزبور مي
بيانديشم و يا احساس تناقض كنم. اما مسئله ديگري كه هميشه در انديشه آن بودم اين بود كه 

توانست مكرراً انجام شـود بـدون ايـن كـه او      شدن حضرت عيسي در صليب چگونه مي قرباني
هيچگاه نمرده باشد، و بسياري ديگـر از سـئواالت و مسـائل كـه موجبـات ترديـد مـرا فـراهم         

  كه كاتوليك خوبي نيستم. نمودند و دريافتم
تــوانم بپــذيرم.  گــان را نمــي همچنــين دريــافتم كــه دعــاي مــريم مقــدس (بــاكره) و فرشــته

ها به اين كه مادر حضرت عيسي فردي الهي و آسماني است معتقد نيسـتند. بلكـه از    كاتوليك
عت او را برند و شـفا  او به عنوان ملكه بهشت و زني كه رابطه بين خداوند و انسان است نام مي

گفـت: مـردي    هاي مدرسـه مـي   دانند. من يك مرتبه شنيدم كه يك كشيش براي بچه الزم مي
كـرد از جهـنم نجـات يافـت.      كه بسيار پليد بود، چون هرگز نيايش (بانوي ما) را فراموش نمي
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من هرگز اين مسئله را نتوانستم با تعبيـر تـورات و انجيـل در مسـيحيت وفـق دهـم كـه در آن        
  دهندة جهان است. نجات عيسي مسيح

با وصف تمام اين احوال و علي رغـم تمـام ايـن مشـكالت، در كليسـاي كاتوليـك رفتـار        
افزائي هم موجـود بودنـد. مـدت يـك سـال در       بخشي هم وجود داشت و چيزهاي روح تسلي

شان به مسـيحيت چيـزي از    ترديد به سر بردم و نتيجتاً با خيلي از پروتستانها هم كه در صداقت
ها راهي به مـن نشـان دادنـد تـا خـود را از شـك و        ها كم نداشتند تماس گرفتم. آن توليككا

ترديد برهانم و آن درك بر مبناي تورات بود كه از مسـائل نـامفهوم كليسـاي انگلـيس بـدور      
دهندة جهان قبول دارند. با وجـود   ها عيسي (صلوات اهللا عليه) را به عنوان نجات بود. پروتستان

نمودم بر اين عقيده بودم كه هيچكس تنها بـا   ها را تحسين مي سادگي اعتقادات آناين كه من 
قبول كنم كـه كسـي بـا قبـول حضـرت عيسـي بـه عنـوان          توانستم يابد و نمي ايمان نجات نمي

  دهندة جهان، قادر باشد كه هرگز ايمان خود را از دست ندهد. نجات
ليك پناه بـردم و حتـي بـيش از گذشـته     ها تفكر مجدداً به دامن كليساي كاتو پس از مدت

  سعي كردم تا شك و ترديد نسبت به اصول كاتوليك و اعتقاداتش را از ميان بردارم.
هـا و مقـاالتي كـه     دانستم، در واقع تحت تأثير بعضي ار روزنامه در مورد اسالم چيزي نمي

و شـقاوت   در مورد تجارت برده در كشورهاي عربي، و تعدد زوجات، و تجارت مواد مخدر
هـائي داشـتم. همچنـين از دوران مدرسـه      در مورد حيوانات و غيره خوانده بودم پـيش داوري 

هاي صليبي در ذهنم باقي مانده بود و مسلمانان را مردماني وحشـي و   خاطراتي از تاريخ جنگ
  دانستم. غير قابل تحمل مي

و پروتسـتان مـرا بـه     من به خاطر دارم كه احساسا من در ميان رد يا قبول اصـول كاتوليـك  
نااميدي سوق داده بود و روانم را تحت فشار گذاشته بود. به طوري كه بـه طـور جـدي دچـار     

كردم كه آيا اين جسـتجوي حقيقـت مـرا     يك عدم تعادل رواني شده بودم. از خود سئوال مي
تـوانم قـرآن را ناديـده     به وضع ناهنجارتري نخواهد بـرد؟ معـذلك، احسـاس كـردم كـه نمـي      

ته و آن را نخوانده باقي بگذارم و دعا كردم كه خداونـد مـرا بـه سـوي حقيقـت رهنمـون       گرف
اي  شود. براي اين كه يك قضاوت عادالنه داشته باشم فرض كردم شخصي هسـتم در گوشـه  
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ها را تا آنجا كـه   ناشناخته كه هرگز از مسيحيت اطالعي ندارد و بدين طريق تمام پيش داوري
  كردم.توانسم از خود دور  مي

ــود.    ــه قــرآن ب ــه نظــرم رســيد انتخــاب كــردم و آن مراجعــه ب ســپس راه ديگــري را كــه ب
اين اطالعـات   �قرآن كتاب مقدسي از ناحية خدا است، يا محمد  تخواستم بدانم كه آيا مي

را از تورات به دست آورده و يا از افراد ديگر كسب نموده بود؟ يا شايد هم وانمود كرده بود 
فـرد گمراهـي بـوده يـا     » استغفر اهللا«به او الهام شده يا به اين دليل كه اصوال  كه توسط خداوند

  انسان خوبي بوده كه فريب شيطان را خورده است.
به دست آوردم و راجع به خصوصيات اخـالق   �آنگاه اطالعاتي در مورد زندگي محمد 

دسـت آوردم. نتيجتـاً   هـائي بـه    هـا و از مسـلمانان و غيـر مسـلمانان آگـاهي      و رفتار او از كتاب
هـا و نصـارا و يـا از منـابع انسـاني بـه دسـت         دريافتم كه او اين اطالعات تاريخي را از يهـودي 

توانست بخواند، و اگر باهم صحبتي و معاشرت بـا يهوديـان    نياورده، زيرا كه او تورات را نمي
بـه خـاطر    توانسـت جزئيـات آن را   و نصارا اين اطالعات را بـه دسـت آورده بـود هرگـز نمـي     

دانسـتند   اي از مسيحيان و يا يهوديان داشت مردم ديگر آن را مـي  بسپارد. و اگر تعاليم گسترده
هائي را هم بـه او   كردند. گرچه حتي بعضي، چنين نسبت و او را به عنوان يك شياد معرفي مي

  داده اند، ولي از ثبوت آن عاجز مانده اند.
آمـده اسـت. او    رم كـه چنـان كـاري از او برنمـي    مطالعة خصوصيات او مرا واداشت تا بپذي

آيـد پرهيـز    فداكار، مهربان، عادل و بخشنده بود و از هرگونه گناهي كه از خودپسـندي برمـي  
 13پـردازي و بـدگوئي دسـت بزنـد      كرد. و لذا مردي كه حاضر بود به خاطر خود به دروغ مي

پيروان او هم اگر بـه صـدات و   كرد و  نمي بر خود هموار �سال عذاب و ستم را مانند محمد 
شدند. او زماني هم كه موفـق شـد، ماننـد     ها مشقت را متحمل نمي راستي او ايمان نداشتند سال

پرستند، در غرور و استبداد غرق نشد. او به زندگي سـاده و فقيرانـه خـود     ها كه خود را مي آن
روانش مشـقات بسـياري را   همچنان ادامه داد و پس از فتح مكه مردم مكه را كه بـراي او و پيـ  

جـوئي برآيـد.    توانسـت در صـدد انتقـام    فراهم كرده بودند عفو نمود در حالي كه به خوبي مي
توانسـت در چنـان زمـاني و بـا      داشت مي بنابراين، فقط مردي كه در رضاي خداوند قدم برمي



    

  دة مااسالم آئين برگزي      70
    

 � ها بـه پيـروزي برسـد. همـانطور كـه حضـرت عيسـي        چنان محيط آكنده از ضد و نقيض
هـر سـالوس و رياكـاري بـاالخره     » ها را خواهيـد شـناخت   شان آن از ثمرات اعمال« :دايفرم مي

هيچ چيز كـه صـداقت    �دهد. اما در طول زندگي محمد  رسد كه خود را نشان مي روزي مي
  او را تحت سئوال قرار دهد وجود نداشت.

ب را هـم  كه ممكن است شيطان گاهي عنان زندگي يك انسان خـو  :توان گفت بازهم مي
هـاي او وحـي خداونـدي اسـت      در دست بگيرد و او را در تصورات اين كـه افكـار و انديشـه   

  فريب دهد.
پرستي را از ميان برداشـته و عـدالت    اسالم يك مذهبي است كه شرك و چندخدائي و بت

و ستايش خداوند و كمك به مستمندان و درماندگان را ترغيب نمود، مذهبي كه وضـع زنـان   
بخشيد و دانش و علوم را توسعه داد. مذهبي كه بـرادري جهـاني را تـرويج نمـود و      را بهبهود

لطف و مرحمت نسبت به ساير مذاهب را ترغيب كرد. مذهبي كه آزادسازي بردگان را رواج 
پرستي را كه در بين اعراب مشـرك در آن زمـان رواج داشـت و     و بت  داد و دزدي و جنايت

كردند محو نمود. مذهبي كـه مقـدار زنـان را بـر هـر مـرد بـه         مي نوزادان دختر را زنده به گور
  چهار نفر محدود كرد و مردان را به عدالت و برابري بين آنان اندرز نمود.

گـو   در مقابله با چنين فرضياتي هيچ تفسيري از مسيحيت واقعاً به طور رضايتبخشي جـواب 
هـا بـا گنـاه پـا بـه       حـوا، تمـام انسـان    شدن آدم و نيست. مسيحيان اعتقا دارند كه به خاطر رانده

گذارند و با اعمال خودشان قادر بر دستيابي به بهشت نيستند. اما مسـلمانان بـه    عرصة حيات مي
ها به خطار گناهي كه آدم و حوا مرتكـب شـده انـد عقوبـت خواهنـد       اين اصل كه تمام انسان

شـوند و تنهـا اعمـال     اه زائيـده مـي  گنـ  هـا بـي   ها عقيده دارند كه تمام انسان ديد قائل نيستند. آن
ها را از بهشت محروم كند و آن در صورتيسـت كـه پـس از رسـيدن بـه       تواند آن خودشان مي

  سن بلوغ عمداً مرتكب گناه شوند.
من با اين كالم قرآن واقعاً تحت تأثير قرار گـرفتم (هـيچكس سـنگيني بـار ديگـري را بـر       

  دوش نخواهد كشيد).
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ت و يا عقوبت جهنم نتيجه ايمان و يا عدم ايمـان و اعمـال اسـت نـه     بنابراين، جزاي به بهش
  آيد. تري به نظر مي ايثار و فداكاري يك ميانجي و رابط و محققاً اين يك دليل عادالنه

ها طول كشيد تا بتـوانم از اظهـار ايمـان و اعتقـاد بـه اسـالم        با تحقيقاتي كه دنبال كردم ماه
كردم، امـا نـه بـراي ازدواج بلكـه بـراي اعتقـادم مسـلمان         مطمئن شوم. با يك مسلمان ازدواج

هـائي از   شدم. با مطالعة قرآن به اسالم مشرف شـدم و تـا حـدودي هـم در ايـن تصـميم نمونـه       
  مسلمانان مرا ترغيب و تشويق نمودند.

هنگامي كه اسالم را در زمـان شـكوه و جاللـش و آنچـه كـه اكنـون در زنـدگي بهتـرين         
تـوانم بـر    كنم كه براي من رهنموني است كـه مـي   كنم احساس مي ه ميها است مقايس مسلمان

  آن متكي باشم.
ود جهان داشته باشد، در صورتي كه مسـلمانان بـه ايـن    تواند تأثير شگرفي در بهب الم مياس

نكته توجه كنند كه اصول مذهب با ترقي در ماديـات غيـر قابـل تلفيـق اسـت و لـذا تمـدن بـا         
با شكوه خود بنا كننـد و ماديـات را معيـار قـرار نـداده و اخالقيـات       ارزشي را براساس گذشته 

خود را از ساير ملل تقليد ننمايند. عالوه بر آن اگر انگلسـتان و اروپـا مسـلمان شـود مسـلمانان      
دوباره به عظمت و شكوه خواهند رسيد اكثر مردم در انگلستان مذهب خود را از دسـت داده  

ها ارائه شـود... اميـدوارم كـه مسـلمانان      وم جديدي از مذهب به آنها نياز دارند تا مفه اند. آن
هـاي خـوبي باشـند تـا بتواننـد عالقـة        گيرند نمونـه  ها در ارتباط قرار مي ساير كشورها كه با آن

  ها را به اسالم برانگيزند. آن



اي از وجـود مرداننـد. خداونـد امـر      زنان نيمه

زيـرا   كند كه با زنان با مالطفت رفتار كنيد، مي

هاي شـمايند   كه آنان مادران و دختران و عمه

حقوق زنان مقدس اسـت. بنـابراين، در حفـظ    

حقوق آنان كوشا باشيد. و بهترين شما كسـاني  

هاي خود از همـه مهربانترنـد.    هستند كه به زن

شوهري مگر بـا مشـورت خـود بـه      هيچ زن بي

آيد و هيچ دختـري مگـر بـا     زني كسي درنمي

  تواند زن كسي باشد. رضايت خود او نمي

  �سخناني از محمد 

  

  )1(رن اطمة هيف

  (آلمان غربي)

  چرا من مسلمان شدم؟

من هـم بـه پيـروي مـد روز در آلمـان عضـويت        1934مدت كوتاهي پس از تولد در سال 
درآمـدم كـه   » گات گلويـك «كليسا را چه كاتوليك و چه پروتستان ترك گفتم و در سلك 

ولي در حقيقت برعكس آن بود. در واقع هنگامي كـه هفـت سـاله    در ظاهر اعتقاد به خداوند 
بودم دختر بزرگتري، به من گفت: خدائي وجود ندارد. او در نظر من يـك دختـر اسـتثنائي و    

شدم كه بابانوئل هم يك چيـز سـاختگي اسـت و در     قابل اعتماد بود. در آن موقع تازه متوجه
م و لذا تمام عالئق خود را در اين جهان متمركـز  عالم خود يك مرتبه خود را عاقل و بالغ يافت

ها هر  نمودم، اما اوضاع زماني آن روز طوري نبود كه يك دختر جوان از آن آگاه باشد. بمب
آمد و مادر مشغول بافتن دسـتكش و جـوراب    ريختند. پدر فقط گاهي به خانه مي روز فرو مي

بزرگـي بـود كـه بـه بيمارسـتان مجـروحين       براي سربازان بيچاره بود. در نزديكي خانه ما خانة 
هـا شـروع بـه     جنگ تبديل شده بود. پس از پايان جنگ بيگانگان منزل ما را اشغال كردند. آن

كردند. در آنوقـت قـادر بـه تشـخيص      دار مي نمودند و قلب مرا داغ هاي جنگ مي نمايش فيلم
                                         

1- Fatima Heeren 
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نمـود.   معنـي مـي   بـي آن كه كدام حق و كدام ناحق است نبودم و همه چيـز در نظـرم خشـن و    
هـا را   توانست به طور رضـايت بخشـي آن   هزاران فكر و انديشه و سئوال بود كه هيچكس نمي

پاسخ گويد. در چنين بحراني در جستجوي خداوند بـودم امـا هرچـه بيشـتر او را در كليسـاي      
شـد، زيـرا    كـردم چيـزي دسـتگيرم نمـي     كاتوليك و يـا پروتسـتان و يـا از مـردم جسـتجو مـي      

ها به خداوند در اين مذاهب توسط يك سلسله مسـائلي كـه اعتقـاد و ايمـان بـه       رين راهنزديكت
رسيد بسـته شـده بودنـد.     ها غير عملي به نظر مي ها و احكام آن ها دشوار بود و پيروي از آن آن

دانم خود را براي قبول آن به نقـص   توانم به مذهبي كه از اول مي كردم كه چگونه مي فكر مي
  مل متهم خواهم كرد، اعتقاد و ايمان بياورم.و عدم تكا

براي من هنوز يك معجزه است كه چطور در ميان تمام دخترها من تنها دختري بـودم كـه   
سال قبل مسلمان شده بود مالقات كردم. اولين باري كه ما باهم مالقـات   7يك اروپائي را كه 

شـدم مسـلمان اسـت از او     كرديم از او در بارة مذهبش سـئوال كـردم و هنگـامي كـه متوجـه     
ردد تـ خواهش كردم تا در بارة آن برايم توضيح بيشتري بدهـد. در ابتـدا خيلـي مشـكوك و م    

معني ايـن لغـت    :بودم، زيرا كه از ساير مذاهب نوميد شده بودم. معذلك هنگامي كه او گفت
و سـپس  احساس در من بيـدار شـد. ا   .(اسالم) يعني تسليم آزادانه به خواست و احكام خداوند

ها و جانوران و گياهان و هرچه در هستي اسـت همـه مسـلمان هسـتند،      ادامه داد كه تمام انسان
زيرا كه اگر خواست خداونـد را برنياورنـد و در تمـام مسـائل از قبيـل خـوردن و آشـاميدن و        
توليد مثل قوانين او را رعايت نكنند محو خواهند گرديد. امـا در ميـان تمـام موجـودات فقـط      

است كه بايد از نظر روحي نيز به احكام اسالم عمل كند، زيرا انسان عالوه بر آنچه كـه   انسان
در زندگي مادي خواه ناخواه بايد همانند ساير موجـودات از نظـر فيزيولـوژيكي مطيـع باشـد.      

  بايد در سير تكامل معنوي نيز خواست خداوند را منظور نمايد.
شـت كـامال طبيعـي از نظـام حيـات اسـت و در       اين منطق استوار كه در عين حال يك بردا

تمام تعاليم اسالم به سادگي قابل تفاهم است مرا بيش از هرچيزي به آن مجذوب نمود. همين 
هاي كه بعدها در فرهنگ اسالمي به زبـان آلمـاني    اصول ساده و قابل فهم به اندازة تمام كتاب

كـه آن جـوان مسـلمان كـه اكنـون      اي  مطالعه كردم در من اثر گذاشت. عالوه بر اصول سـاده 
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مسـائل اسـالمي    من خسته نشد و هر روز مرا در فراگرفتنشوهر من است و هرگز از سئواالت 
داد و  ياري نموده است به من آموخت كتاب محمد اسد تحت عنوان (راه مكه) را نيز بـه مـن  

را آمـاده كـنم.   مرا در درك معاني عميق احكام اسالمي ياري كرد تا در راه قبول اسالم خود 
تـوانم   در حالي كه قلباً مسلمان بودم، مصمم شدم تا نخست آزمايش كنم و ببينم كـه آيـا مـي   

تصـميم گـرفتم روزه    1959احكام اسالم را تعقيب كـنم يـا خيـر؟ بنـابراين، در رمضـان سـال       
اگـر   نمود. اين عمل مرا متقاعد نمود كه داشتن در آن زمان برايم بسيار دشوار مي بگيرم. روزه

آيـد   ما كاري براي رضاي خداوند انجام دهيم هرگز آنچنان سخت و دشوار كـه بـه نظـر مـي    
  نخواهد بود.

كـردن بـه    و شوهرم كامال فكر كرديم به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه عمـل     پس از اين كه من 
پـذير نيسـت و لـذا تصـميم      اسالم در كشورهاي اروپائي و غربي با عدم استقالل مـادي امكـان  

انداز كنيم كه بتوانيم به يك كشور اسالمي مهـاجرت كنـيم.    كه براي مدتي پولي پسگرفتيم 
خواست به مدت پانزده دقيقه براي نماز ظهر محـل كـارش    زيرا به طور مثال اگر شوهر من مي

خواسـتيم حجـاب را رعايـت     داد. و يا مثال اگر ما مـي  را ترك كند، شغل خود را از دست مي
شوهر من در دفترش سه نفر منشي زن داشت و مـن هـم در اجتمـاعي    كنيم اشكال آن بود كه 

  پوشانند. ها هستند كه تمام بدن خود را مي بودم كه در آن فقط راهبه
هاي ناموفق باالخره شوهر من شغلي در پاكستان بـه دسـت آورد    پس از يك سري فعاليت

  دا كرديم.و بدين ترتيب ما خانة جديدي در ميان برادران و خواهران همكيش پي
ام.  ها پيوندي ناگسستني دارم ترك كرده من مادر، پدر، خواهر و برادران خود را كه با آن

گذرد كـه هرگـز    كنم. و غالباً روزها مي و اكنون لزوماً حجاب اسالمي را هم دقيقاً رعايت مي
ظـب  شـوم و هميشـه موا   هم صحبت نمـي  گذارم، و با مردها بدون روبند ميپاي از خانه فراتر ن

هستم تا وقت نماز از دست نرود. با وصف اين صلح و صـفائي كـه در روح خـود بـه واسـطة      
ام  ام، نه تنها لفظاً بلكه قلباً مرا در برابر هرآنچه كه از آن محروم مانده سعي در اسالم پيدا كرده

راضي و خشنود نموده است. اين صلح و صفا چيزيست كه من تا زماني كه غربـي بـودم و بـه    
  ال زندگي مادي بودم درنيافتم.دنب
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خـواهم مخصوصـاً بـرادران و     گـويم آنسـت كـه مـي     هـا را مـي   علت آن كه من اين حرف
ــا نعمــت و      ــز غــرب در مقايســه ب ــد كــه تمــام تمــايالت وسوســه آمي خــواهران جــوان بفهمن

دارد هيچ اند. اميدوارم آن توانـائي   گران بهائي كه خداوند بر بندة مسلمانش ارزاني مي رحمت
  را دفع و اسالم را به عنوان جواهر اصل انتخاب كنند. )1(»تلما«را داشته باشند كه 

                                         
هاي لغت، تلما نام يك نمايشنامه نويس فرانسوي است كـه نمايشـنامة معـروف ولتـر را بـه نـام        در فرهنگ -1

ر هـا بـ   محمد به اجرا درآورده است و در آن اشاراتي به بعضي از تحريفاتي نموده است كه بـه عقيـدة آن  
  آئين اسالم وارد شده است.



  )1(عايشه بريژيت هاني

  (انگليس)

  از مسيحيت به اسالم

  اي با خانم دانشمند، عايشه بريژيت هاني) (مصاحبه

  چه موقعي مسلمان شديد و در آن موقع چند ساله بوديد؟ -س
سـاله   21ور اسالم را بـر قلـب مـن تابانيـد، و در آن موقـع      سه سال و نيم قبل خداوند ن -ج
  بودم.

  لطفاً چگونگي قبول اسالم را توسط خود بيان فرمائيد. -س
هـاي   اي كه من در آن متولد شده و بزرگ شدم، از نظر مذهبي با ساير خانواده خانواده -ج

حكـام آن را عمـل   مادر من مسيحي است، اما مراسم مـذهبي و ا انگليسي هيچ تفاوتي نداشت. 
كند و پدرم به طور كلي اعتقادي به مذهب ندارد. من در كودكي تعليمات مذهبي را كـه   نمي

كنند فرا گرفتم. گفتگوهاي مـادر خـانواده    در مدارس وابسته به كليسا در انگليس تدريس مي
بان آورده ام نام خدا بر ز هيچگاه در مورد مذهب نبود. و من هرگز به ياد ندارم كه در خانواده

  شده باشد.
خواندم از اعتقادات اصولي مسيحيت راضي  زماني كه در مدرسة وابسته به كليسا درس مي

نبودم و مخصوصاً با تثليث و كفاره و اين كه خداوند و يا حضرت عيسي قرباني شده است تـا  
شـنيدم فقـط   ها و داليلي كـه   كفارة گناهان سايرين را بپردازد برايم قابل قبول نبود تمام حرف

ئـي كـه مـن     يك طرف قضيه بودند در حالي كه من مشتاق درك تمام واقعيات بودم. مدرسـه 
خواندم يك مدرسه مسيحي بود، اما من آن را با عـدم ايمـان و اعتقـاد تـرك      در آن درس مي

  كردم.
من فريفته فلسفه بودم و آرزوي من براي درك حقايق بسيار عميق بـود. هنگـامي كـه مـن     

اسـت  » چينـي تـائو  «آوري آثـار فلسـفه    را كـه جمـع  » تائوته چينـگ «سالگي كتاب  15در سن 
هاي آن قرار گرفتم. و پس از آن كه اطالعات مقدماتي در  خواندم تحت تأثير افكار و انديشه

                                         
1- Ayesha Bridget Honey 
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مورد بودائيسم يافتم مصمم شدم تا عميقاً در افكار اين دو فلسـفه تحقيـق كـنم. سـپس بـر آن      
راي گرفته و خودم به چين بروم. گو اين كه اجـراي چنـين هـدفي بـ     شدم كه زبان چيني را فرا

ساله بودم، به كانادا رفتم و براي  17ساني نبود. لذا موقعي كه پول كار آ ساله بي 15يك دختر 
مدت دو سال كار كرده و پولي به دست آوردم تا بتوانم به تحصيالت خود ادامه دهم. برنامـة  

چينـي را   اي قبـول شـده و زبـان    لم دبيرستان بتوانم در دانشـكده من اين بود كه پس از اخذ ديپ
  دنبال كنم.

هاي مقدس هندوها را مطالعه كردم. سـه عقيـدة    در كانادا با فلسفه هندو آشنا شدم و كتاب
دانسـتم داراي زيبـائي و    هـا را مـي   كه مـن در آن موقـع آن  » هندوئيسم«و » بودائيسم«، »(تائوته

كردنـد. در   ها و احساسات مرا اقنـاع نمـي   ها انديشه اما هيچيك از آناستحكام و شكوه بودند، 
كنند اين اعتقـادات بـه    كران و در زندگي روزمرة مردم كه همه باهم زندگي مي اين جهان بي

گرفتنـد.   انجاميدنـد، زيـرا كـامال بعضـي از وجـوه را ناديـده مـي        يك تعادل و ثبات عملي نمي
بـرد و ماننـد يـك شـبح زنـدگي       جهان در تنهـائي بسـر مـي   اي از  مؤسس فلسفة تائو در گوشه

هــاي  نمـود، بــودا بـه دنبـال تحقيــق و واقعيـت، فاميــل و زن و فرزنـد را رهـا كــرد. كتـاب        مـي 
هندوحاوي اخالقيات و اساساً عقايدي در مورد زنـدگي بشـر در جوامـع اسـت كـه بـر مبنـاي        

مرا در حيرت فرو برده بودند و لـذا بـه   پايه و اساس بنا نهاده شده اند. و اين مسائل  توهمات بي
توانستم اعتقاد پيدا كنم. سپس در اين انديشه بـودم كـه پـس چـه را بـاور كـنم؟        هيچيك نمي

منظور از زندگي چيست؟ آيا فقط يك اتفاق است؟ اين ناراحتي و سر در گمي مرا چنـان در  
  ها خواب نداشتم. ور نموده بود كه حتي شب انديشه غوطه
شدن در دانشگاه لندن بـراي آمـوختن زبـان چينـي      ار، توفيق در امتحانات و قبولبا اين افك

چينـي بـرآوردم امـا حقيقتـي را      برايم نامفهوم شد. البته من آرزوي خود را براي آموختن زبان
  كه من به دنبال آن بودم هنوز از من خيلي دور بود.

لمانان معرفي شـوم. قبـل از آن   شدم فرصتي پيش آمد تا به مس  پس از اين كه وارد دانشگاه
من نه چيزي خوانده و نه چيزي در مورد اسالم شنيده بودم. و در حقيقت هماننـد سـاير مـردم    

ها و سوء تفاهمات بسياري در بارة آن داشـتم. امـا در دانشـگاه، دانشـجويان      داوري غربي پيش
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من توضـيح دادنـد.    مسلمان اعتقادات اصولي خود را در يك روش بسيار ستوده و ماليم براي
هـائي فـراهم كردنـد تـا بخـوانم. در       ها تمام انتقادات و اعتراضات مرا پاسخ گفتند و كتاب آن

ها را به طور سطحي مرور كردم و اين در مواقعي بـود كـه كـار ديگـري نداشـتم. در       آغاز آن
كـه   دانسـتم. امـا هنگـامي    ها را فقط يك نوع سرگرمي و استهزا و تمسـخر مـي   واقع آن كتاب

  ام در مورد اسالم كمتر شد. ها را خواندم تدريجاً بدگماني هائي از اين كتاب قسمت
هـا مـرا    نگارش و تازگي تعاريف و تفاسـير آن  ها را خواندم. سبك آنگاه با دقت آن كتاب

هـا كـه در زمينـة خـالق و      نهايت از منطق و استدالل مباحثـات آن كتـاب   در شگفت آورد. بي
وي و روز واپسين بود تحت تأثير قرار گـرفتم. و بعـدها ايـن دانشـجويان     مخلوق و زندگي دني

كه قرآن چـه   :توانم بگويم مسلمان ترجمة انگليسي قرآن را به من دادند. هرچه سعي كنم نمي
توانم اعتراف كنم كه قبل از اين كه سورة سوم را بخـوانم   تأثيري در قلب من گذاشت. اما مي

ه رفتم، و اين اولين نماز من بود و از آن تـاريخ بـه لطـف خداونـد     در برابر خالق عالم به سجد
مسلمان شدم. اسالم را پس از سه ماه كه با آن آشـنا شـده بـودم پـذيرفتم، امـا بـه جـز اصـول،         

  دانستم. چيزي ديگري در مورد آن نمي
هـا در مـورد    پس از آن سئواالت زيادي از برادران مسلمان كردم و مباحثات زيادي بـا آن 

شود كه دليـل اصـلي مـن بـراي قبـول اسـالم        هاي مختلف داشتم. از من غالباً سئوال مي ئوالس
است جواب كاملي به اين سئوال بدهم. زيرا اسالم همانطوري كـه يـك    چيست. برايم مشكل

مسلمان اروپائي گفته است: مانند يك شـكل هندسـي اسـت كـه تمـام اجـزاء آن يكـديگر را        
آن در اينست كه تمام اجزاء ايـن شـكل بـا يكـديگر در تجـانس و      بخشند و زيبائي  تكامل مي

همĤهنگي اند و اين خصوصيتي است از اسالم كه در انسان اثـرات بسـيار متعـالي و مسـتحكم     
هـا، رفتارهـا، و    يـت چيزهـا، انگيـزه   وممي از دور، توجيه عميـق اسـالم از ع  گذارد. با نگرش مي

د، ولـي اگـر بـه جزئيـات آن توجـه كنيـد       كنـ  توضيح حكومـت اسـالمي انسـان را متحيـر مـي     
هـايش   درخواهيد يافت كه آن يك راهنماي غير قابل مقايسه در زندگي اجتماعيست كه پايـه 

بر مبناي ارزش اخالقيات واقعي استوار گشته است. يك مسلمان هر كـاري را بـا نـام خداونـد     
در رابطـه بـا خـدا قـرار     آورد، خـود را   كند، و هرگاه كه او نام خدا را بـر زبـان مـي    شروع مي
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دهد تا به يك مقياس متعالي برسد. به اين طريق خليج موجود بين زندگي روزمرة جهـان و   مي
شـوند، و لـذا هـردو طـرف، بـه       نياز به مذهب و آئين باپلي مستحكم و استوار باهم مرتبط مـي 

  گيرند. نسبت مساوي در يك تعادل الزم و ملزوم قرار مي
الم مشرف شديد عكس العمل دوسـتان و خـانوادة شـما چگونـه     پس از اين كه به اس -س

  بود؟
كردند كـه ايـن نيـز ماننـد      پدر و مادر من توجهي به تغيير مذهبم نداشتند. اول فكر مي -ج

هايش فرو  يك اسب تفريحي و مانند عالقة من به آموختن زبان چيني است كه به زودي شعله
ها ثابت شد كه در اشتباه بوده اند  ت زمان به آننشسته و فراموش خواهند شد. اما پس از گذش

و ايمان من چنان بارور شده كه نه تنها افكارم بلكه عادات و طرز زنـدگيم بـا آن تحـول يافتـه     
ها تأسف خود را اظهار نمودند. من با منع خود از خـوردن گوشـت خـوك و     است؛ و بعد آن

ديدن من در حجاب اسالمي و روسري  ها از شدم. آن ها مي آشاميدن شراب باعث ناراحتي آن
ها بيشتر روي  ام كه آن شدند. ولي در واقع من بر آن عقيده كه هميشه بر سر داشتم عصباني مي

كردند و با اعتقادات و ايمـان مـن كـاري نداشـتند.      زدند حساب مي هائي كه سايرين مي حرف
و مناظره كنند و حاضـر بودنـد   توانستند بحث  ها مي اما دوستان انگليسي من متفاوت بودند. آن

هـا در مباحثـات و    كه اگر چيزي صحت و اصـالت داشـته باشـد بپذيرنـد. هنگـامي كـه بـا آن       
بـودن آن را در نظـام    ها عقالنـي  كردم آن ام شركت مي مناظرات در جهت تائيد عقايد اسالمي

  كردند. اجتماعي تائيد مي
منـاظره و بحثـي در اطـراف مسـئلة      آورم كه يك بار بـا دوسـتان   در اين مورد به خاطر مي

تعدد زوجات در اسالم و حدودي كه در اسالم براي تعدد زوجات قائل شـده اسـت داشـتيم.    
من آن را با اصولي كه در غرب بر ان مترتب است مقايسه كردم و در نتيجه همه متقاعد شدند 

  خانوادگي است.كند بهترين راه حل مسئله براي زندگي  كه راه حلي كه اسالم پيشنهاد مي
آيا پس از تشرف به دين اسـالم بـا مشـكالتي روبـرو شـديد و آيـا هيچگونـه شـرم و          -س

  خجالتي از موضوعي داشتيد؟
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ها قدرت تفكر و انديشـه نيسـت، معمـوال نـوعي بـدبيني نسـبت بـه         مردماني كه در آن -ج
در ظـاهر اسـتهزاء    كنند. حتـي اگـر مسـلمانان را    اسالم دارند و معموال مسلمانان را استهزاء مي

مـذهب   ها با افراد بي دهند. در حالي كه آن ها را مورد مضحكه قرار مي سرشان آن نكنند پشت
ها را به خاطر افكار آزادشـان مـورد احتـرام قـرار      شوند. و حتي آن و آئين هيچگاه درگير نمي

اين احـوال مـن بـا     كند. اما با تمام ها را عصباني مي دهند در حالي كه اسالم و مسلمانان آن مي
ام. علتش اين بوده است كه من دانشجوي انيسـتيتوي   هيچيك از اين مشكالت برخورد نكرده

شناسي و مطالعات آفريقائي بودم و تمام كساني كه در آنجـا گـرد آمـده بودنـد كسـاني       شرق
دانسـتند. معـذلك مـن از چيزهـائي كـه       بودند كه چيزهائي در مورد اعتقـادات و مـذهب مـي   

  گردم. نان بايد تحمل كنند اطالع دارم و از آن متأثر ميمسلما
  بعد از تشرف به اسالم تا چه حد در ادامة تحقق خود پيشرفت نموديد؟ -س
هاي بوده است كه در دسترس مـن قـرار    مطالعات من در مورد اسالم محدود به كتاب -ج

كـه از دانشـمندان مسـلمان    هـائي   داشته اند. همچنين من مقدار زيادي از اطالعاتم را از سـئوال 
ام. بايد بگويم كه مباحثات من با مسلمانان نقاط مختلف جهان هم به مقدار قابل  كردم آموخته

توجهي به معلومات من در اين زمينه افزوده است. سـال گذشـته مـن توسـط يـك دانشـجوي       
اي  هفتـه هاي اسالمي چيزهاي زيادي آمـوختم. ايـن دانشـجو     سوداني از فلسفه عربي و انديشه

كردنـد. روش مـا آن بـود كـه در ايـن       اي داشت كه در آن ده نفر شـركت مـي   يك بار جلسه
ترين معني آن را با اصـل قـرآن عربـي     خوانديم و نزديك هاي مهم قرآن را مي جلسات ترجمه

كرديم و سپس تحت تفاسير مختلف، مخصوصاً تفسير طبري آنچه را كـه از   مقايسه و پيدا مي
گذاشتيم. اما متأسفانه پس از اين كه آن برادر سوداني ايـن دانشـگاه    ه مباحثه ميآمد ب آن برمي

اي دنبال اين برنامـه را   را ترك كرد ما ديگر كسي را نداشتيم كه با چنان شور و شوق و عالقه
  بگيرد.
تواند تأثيري بر جوامع مـدرن غـرب داشـته باشـد؟      كنيد كه اسالم مي آيا شما فكر مي -س

  يد چگونه؟لطفاً بگوئ
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برد. حتي كـوچكترين روزنـة اميـدي وجـود      امروزه جهان غرب در تاريكي به سر مي -ج
ندارد كه مردم غرب روح خود را از اسارت خودستائي رهائي بخشند. هركسـي كـه از وضـع    

اي را كـه   تواند اين عدم آسايش عالمگير و غم و غصه موجود در جوامع غرب مطلع است مي
رقي و تعالي مادي پنهان است ببيند. اما حاال مردم به دنبـال راهـي هسـتند    در پشت اين ظاهر مت

هـا   يابنـد. جسـتجوي آن   تا خود را از اين مشكالت برهانند و ليكن راهي براي نجات خود نمي
فايده است. فقط يك راه باقي مانده است و آن راه پيشروي در جهتي است كـه بـه جهـنم،     بي

د. هماهنگي زيبـائي كـه بـين نيازهـاي جسـمي و روحـي در       گرد تخريب و مصيبت منتهي مي
توانـد جهـان غـرب را بـه خـود متوجـه        ايست كه مـي  اسالم وجود دارد داراي كشش و جاذبه

توانـد   هاي جديد را به نجات و موفقيت واقعي رهنمون شود، و مي تواند تمدن نمايد. اسالم مي
و او را وادار نمايد تـا در راه خداونـد    بشر غربي را در راه ادراك هدف زندگي راهنمائي كند

كند تا اين راه او را در آخرت هم موفق كند. اميدوارم كه خداوند ما را در اين جهـان و   ادجه
  دنياي واپسين موفق بدارد.

  به عقيدة شما روش اشاعه و نشر اسالم چگونه است؟ -س
ياسي كه در اين آئين وجود قبل از اشاعه و نشر اسالم بهتر است كه ما خودمان را با مق -ج

  دارد بسنجيم و خود را در مقايسه با آن اصالح كنيم.
غالباً انديشه چنين است كه اگر ما مبلـغ اسـالم بشـويم ديگـر نبايـد راجـع بـه سـاير چيزهـا          
بينديشيم. در صورتي كه الزم است ما اول اسالم را خوب بشناسيم و بعد مبلغ اسالم شويم، تـا  

م سئواالت و اعتراضات را پاسخ بدهيم. شكي نيست كه وجود بعضي كتـب  آن كه بتوانيم تما
در مورد اسالم براي اشاعه اسالم مفيد اند. زيرا كه اگر ما كتابي به يـك غيـر مسـلمان بـدهيم     

هـاي اسـالمي    توجه او را بيشتر از يك جلسة مباحثه جلب خواهيم نمـود. امـا متأسـفانه كتـاب    
است. مجدداً مجبورم بگويم كه اول بسيار ضروري است كه  خوب به زبان انگليسي بسيار كم

اي بسازيم كه قرآن از ما انتظار دارد و طوري زندگي كنيم كه راه مـا و   ما خود را انسان نمونه
  هاي زنده از اسالم باشد. روش زندگي ما نمونه

  مشكالت عمدة مسلمانان انگليسي چه هستند؟ -س
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يـك زنـدگي خـانوادگي و     شوند، ي همه مسلمان ميدر جائي كه يك خانوادة انگليس -ج
برند. ولي موقعي كه يـك   آورند و در آرامش مطلوب به سر مي جمعي اسالمي را به دست مي

شـود، زيـرا    پذيرد با مشكالتي روبرو مي دختر يا پسري كه ازدواج كرده به تنهائي اسالم را مي
شـده انـد و محـيط آن جامعـه محـيط       كنند كه بـا جامعـة خـود بيگانـه     ها دائماً احساس مي آن

كنند، براي خواندن نمـاز و يـا    ها نيست. و چون در يك جامعه اسالمي زندگي نمي دلخواه آن
شوند. در صورتي كه اگر يك خانواده همه مسلمان باشـند   گرفتن با اشكاالتي مواجه مي روزه

احكـام ديـن اسـالم باشـد     توانند به موقع مراسم نماز و يا روزه و هرچه كه مربـوط بـه    همه مي
هائي از فرهنگ اسالمي باشند و  انجام دهند. همچنين ما به معلمين آگاهي نياز داريم كه نمونه

بتوانند تازه مسلمانان را در درك معاني قرآن راهنمائي كنند. تازه مسلمانان زيادي مايلنـد كـه   
ي آن ندارند. مـن متأسـفم بگـويم    اي برا ها هيچ راهي و يا وسيله بتوانند قرآن را بفهمند، اما آن

كه مرگز فرهنگ اسالمي در لندن هيچ اقدامي براي اين مسئله نكرده است و اين كار فقط بـه  
دانشجوياني محول شده است كه به علت اشتغال به مطالعه و تحصـيل وقـت زيـادي ندارنـد و     

  توانند اين وظيفة خطير را انجام دهند. نمي
لـو فريبنـدة غـرب    به اين كه جوانان، عالقة قابل توجهي بـه تال دانم اشاره كنم  من الزم مي

كنندة تمدن غرب محو گرديده و از تصنع آن غافلنـد.   ها در برابر درخشندگي خيره دارند. آن
كه من عالئق مستحكم خانوادگي و زندگي اجتماعي پـاكيزه   :و لذا در اينجا ميل دارم بگويم

ه اگر آن را با زندگي اجتماعي در غرب مقايسه كنم نهم ك غل و غش را بيشتر ارزش مي و بي
د. اگر واقعاً زندگي اجتمـاعي اسـالمي بـه معنـاي واقعـي      ارتري قرار د به مراتب در درجة رفيع

  وجود داشت چقدر عالي بود.
  انشاء اهللا كه خداوند همة ما را واقعاً آن چنان مسلمان كند كه شايسته اسالم باشد.



  

  

  

  

  قسمت چهارم:

  طلبان حاصال

  

  ها و مددكاران اجتماعي كشيش
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ها را برافراشت و از  شما زمين را گسترد و آسمان

آسمان آبي كه به سبب آن بيرون آورد 

هاي گوناگون براي روزي شما فرو باريد  ميوه

پس كسي را مثل و مانند او قرار ندهيد در 

  .»مانند است دانيد خدا بي صورتي كه مي

  

  )1(محمد جان وبستر

  (انگلستان)

  ت اسالمي انگلستانمدير تبليغا

چون در انگلستان متولد شدم در يـك خـانوادة مسـيحي پروتسـتان رشـد كـردم. در سـال        
هنگامي كه در سنين نوجواني بودم، مانند هر نوجوان عاقل و جستجوگر، مسائلي مشابه  1930

آنچه كه همه در اين سن و سال بـا آن روبـرو مـي شـوند روبـرو شـدم. ايـن مسـائل بيشـتر بـه           
شوند كه در واقع به نحوي با مذهب سر و كار دارنـد و در همـان    روزمره مربوط مي مشكالت

با نقاط ضعف مسيحيت برخورد كردم. مسيحيت نوعي شرك است كـه جهـان را گنـاه     موقع
كند و اميدهاي خـود را بـه    بال آن است كه به حقايق زندگي پشتكند و به دن آلود فرض مي

ها) براي مـذهب   تاً يك طرز تلقي يك روز در هفته (يكشنبهجهان آينده معطوف دارد. و نتيج
دهد. گوئي كه روزهاي ديگر ستايش خداوند چنان ضرورتي ندارد. در آن زمـان   را اشاعه مي

انگلستان با فقر عمومي رو بـرو بـود و جامعـه بـا نارضـايتي مـردم درگيـر بـود، در حـالي كـه           

                                         
1- Muhammad John webster 
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ت. چون احساساتم بر عقلم و دانشـم غلبـه   مسيحيت هيچگونه كوششي براي مقابله با آن نداش
  داشت به دامن كمونيسم پناه بردم.

آورد،  كمونيزم در نوجواني و دوران بلوغ نوعي رضايت خاطر براي احساسات فـراهم مـي  
اما پس از مدت كوتاهي دريافتم كه تنازع طبقاتي در كمونيزم تنفرانگيـز اسـت و لـذا در مـن     

پرسـتي كمـونيزم را هـم رد     جود آمد. پس از اين كه مـاده احساس نفرت ابدي نسبت به آن بو
يگـانگي كـه در اطـراف خـود مشـاهده كـردم مـرا        كردم به مطالعه فلسفه و مذهب پـرداختم.  

  واداشت تا به پانته ايسم ملحق شوم كه مذهب قوانين طبيعي است.
هـاي صـليبي    زيرا كه از زمان جنگآيد.  ل به نظر ميها آشنائي با اسالم مشك ي ما غربيبرا

يك توطئه آرام و يا يك نوع روگرداني دانسته از اسالم پديد آورده اند. به هرحال زماني كـه  
در استراليا بودم از كتابخانة عمومي سيدني يك نسخه از قرآن را تقاضا كردم. پس از اين كـه  

ر مـورد  كتاب را گرفتم و مقدمة آن را كه مترجم نگاشته بود خواندم بدخواهي و بدانديشي د
اسالم چنان آشكار بود كه من آن را بستم. در آنجا قرآنـي كـه توسـط يـك مسـلمان ترجمـه       

در استرالياي غربي تقاضـاي يـك   » پرث«شده باشد وجود نداشت. بعد از چند هفته مجدداً در 
ل سلمان باشد. براي مـن توضـيح آن مشـك   نسخه از قرآن را كردم به شرط اين كه مترجمش م

هفت آيه سورة اول چـه عكلـس العملـي داشـتم. سـپس در       ه پس از خواندناست كه بالفاصل
ها در كتابخانه وقت صرف نمـودم.   مطالعه كردم. در آن روز من ساعت �بارة زندگي پيامبر 

خواستم به لطف خداوند يافته بودم يعني مسلمان شده بودم. تا آن زمـان   چون چيزي را كه مي
ه بـودم. آن روز از كتابخانـه بيـرون آمـدم در حـالي كـه از       من هنوز با هيچ مسلماني آشنا نشد

تجربة عقالني و احساسي كه دريافته بودم تقريباً خسته بودم. تجربة بعـدي بـراي مـن شـگرف     
تـوانم آن را بـاور كـنم. پـس از ايـن كـه از كتابخانـه بيـرون آمـدم در           بود چون هنوزهم نمـي 

ساختماني نظـرم را جلـب كـرد كـه در     جستجوي يك فنجان قهوه بودم كه ديوارهاي آجري 
باالي آن نوشته شده بود مسجد مسلمانان. سپس با خود گفـتم حـاال كـه حقيقـت را دريـافتي      

  و به لطف خداوند مسلمان شدم.» ال اله اال اهللا محمداً رسول اهللا«قبول كن و با خود گفتم: 



  )1(عبداهللا بترزيي

  (انگلستان)

  سر گرد ارتش انگليس

هاي برمـه در   تقريباً يك ربع قرن پيش، هر روزه با قايق (سامپان) در مسير آب ها قبل، سال
مسافرت بودم. قايق ران من مسلماني بود به نام شيخ علي كه از اهالي چيتا كنـگ در پاكسـتان   
شرقي بود. او قايق راني بسيار ماهر و شديداً به اصول دين خود معتقد بود. ثبات عمـل و دقـت   

اش داشـت احتـرام    براي انجام نماز و نيايش در موقع خود و عبادت روزمـره و كوششي كه او 
مرا نسبت به او شديداً برانگيخته بود. عبوديت و اخالص و كوششـي كـه در ايمـان و عبـادت     
داشت مرا نسبت به چنان ايمان و اخالصي سخت عالقمنـد نمـود. در اطـراف آنجـا نيـز همـه       

دادنـد و تـا آنجـا كـه مـن       نظيري بـروز مـي   و اعتكاف بيبودائياني بودند كه از خود عبوديت 
هـا   روي زمين هستند. اما به نظر من يك چيـز در آئـين آن   ترين مردمان اطالع دارم از معتكف

روند. زيـرا   ها براي انجام مراسم مذهبي به (پاگوداس) بتكده مي دانستم كه آن كم بود. من مي
و نشسـته و نيـايش بـه جـامي آورنـد و در نيـايش       ها در آنجا چهـار زانـ   ديدم كه آن هرروز مي
هـا رهنمودهـاي بـودا و قـوانين و فـرامين او را بـراي زنـدگي خـويش          كننـد كـه آن   زمزمه مي

اي را كـه   ها بسيار متين و آرام بود، امـا آن نيـرو و جذبـه    پذيرفته و ايمان آورده اند. نيايش آن
خ علـي هنگـام رفـت و آمـد در     كـرد. مـن گـاهي بـا شـي      نيايش شيخ علي داشت منعكس نمي

كردن راجـع بـه آنچـه كـه او را بـه       كردم. او در صحبت هاي باريك برمه صحبت مي رودخانه
داشـت چنـدان مـاهر نبـود، امـا اعمـال او و رفتـارش بهتـرين          چنان عبوديت و اعتكـافي وامـي  

  هاي ايمان و اعتكاف و قدرت اسالم بود. نمونه
پيـامبر   �و تعليمات اسالم خريدم و با زندگي محمد  هائي در مورد تاريخ بعدها من كتاب

هاي او در اين زمينه آگاه گرديدم و در بعضـي مـوارد راجـع بـه      اسالم آشنا شدم و از موفقيت
ها با دوستان مسلمانم مباحثـه كـردم. آنگـاه جنـگ اول جهـاني شـروع شـد و مـنهم ماننـد           آن

هـا دور   رين يافتم اكنون از سرزمين بودائيبسياري ديگر خود را با ارتش هند در جبهة بين النه

                                         
1- Abdullha Battersby 
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هـا برخواسـته و زبانشـان     كردم. اعرابي كه پيامبر از ميـان آن  بودم و در ميان اعراب زندگي مي
ها بودم عالقة مرا بـراي درك اسـالم برانگيخـت و     زبان قرآن است. همين كه من در ميان آن
س به آموختن زبان عربي پـرداختم و  ها برآمدم. سپ بيشتر از پيش در صدد درك اعتقادات آن

آوردن نماز مـرا شـديداً بـه آئـين      با اعراب تماس نزديكي برقرار نمودم. ثبات عمل در به جاي
ها عالقمند كرده بود. نتيجـه گـرفتم كـه واقعـاً خداونـد يكـي اسـت در حـالي كـه مـن از            آن

ه خداوند سـه تـا نيسـت،    ام. اكنون برايم روشن شده بود ك طفوليت به قبول تثليت مجبور بوده
را قبول كرده بودم و مايل بودم كه خود را به عنوان  )1(بلكه يكي است و لذا كلمه ال اله اال اهللا

يك مسلمان معرفي كنم. بـا وجـود ايـن كـه مـن از آن زمـان هرگـز بـه كليسـا نرفتـه و از آن           

                                         

1 - ﴿ª!$# Iω tµ≈s9Î) āωÎ) uθèδ ÷ y∏ø9$# ãΠθ•‹ s) ø9$# 4 Ÿω … çνä‹ è{ù's? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 … çµ ©9 $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû 

ÇÚö‘F{ $# 3 tΒ # sŒ “Ï% ©!$# ßìx#ô± o„ ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 ãΝ n=÷ètƒ $tΒ š ÷t/ óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγ x# ù=yz ( Ÿωuρ 

tβθäÜŠ Åsãƒ &ó ý Î/ ô ÏiΒ ÿÏµ Ïϑù= Ïã āωÎ) $yϑ Î/ u !$x© 4 yìÅ™ uρ çµ •‹ Å™ö� ä. ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ ( Ÿωuρ …çνßŠθä↔tƒ 

$uΚßγ Ýà ø#Ïm 4 uθèδ uρ ÷’ Í?yèø9$# ÞΟŠ Ïàyèø9$# ∩⊄∈∈∪﴾  :خداوند زنده و  –اهللا كه جز او خدائي نيست « ]255[البقره

هاست به او تعلق دارد.  پاينده. خدائي كه خستگي و خواب ندارد. خداوندي كه هرچه در زمين و آسمان
خداوندي كه تمام اسرار جهان جز او در دست كسي نيست و او بر هرچه در زمين و آسمان و در آب 

  . »كه شكوفا شده و بر هر حبابي كه در دريا است بصير است اي است و بر هر شكوفه
) او را بـه  �هـا و محمـد (   گويد: موسي وجود خداوند را بر قوم خود، عيسي بـه رمـي   ناپلئون بناپارت مي  

پرسـت   قارة قديم الهام نموده است. عربستان پس از شش قرن كه از ظهور عيسي گذشـته بـود هنـوز بـت    
هـا و   ها آموخـت. آريـائي   داوندي ابراهيم و اسماعيل و موسي و عيسي را به آن) نيايش خ�بود، محمد (

) اظهـار كـرد كـه    �بعضي اقوام ديگر، آرامش مشرق را با طرح مسائلي چون تثليث برهم زدند. محمد (
  دهد. پرستي را اشاعه مي خدائي مگر يك خدا وجود ندارد و او پدر و فرزندي ندارد و تثليث ايدة بت

پـژوه همـة كشـورها را متحـد      دوارم مدت زيادي طول نكشد كه من قادر شوم تا تمام مردان دانشمن امي  
توانـد بشـر را بـه     كنم و يك رژيم همĤهنگ بر مبناي قرآن را كه حقيقي و واقعي است و بـه تنهـائي مـي   

  خوشبختي برساند بر جهان حاكم كنم.
  ).125تا  105(شرفيلز، بناپارت ات اسالم، پاريس، فرانسه، صفحات   
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رفـتم، تـا    به مسجد مـي  ام به عنوان يك افسير پليس خودداري نمودم و مرتباً براي انجام وظيفه
به فلسطين بروم جرأت ابراز اعتقادم را نيافتم. اما در  1942تا  1935هاي  قبل از اين كه در سال

ها در فلسطين رسماً ايمان خود را به اسالم اظهـار نمـودم و از آن تـاريخ اسـالم آئـين       آن سال
  برگزيده من بوده است.



  )1(جان اف. سي. لي

  (مالزي)

  مسلمانان انگليسي چيني پتالپنگ جايا منشي افتخاري

هـا بـه طـور     من شخصاً معتقدم كه مذهب نبايد به مباحثه گذارده شود، زيرا در ايـن بحـث  
زند كه گاه و بيگاه نه تنها مفيد نيستند بلكه مضرند. بنابراين عقيـده، مـن   يخ حتم مناقشاتي برمي

. صادقانه بايد بگـويم كـه در   ام تاكنون راجع به هيچ مذهب بخصوصي با كسي صحبتي نكرده
ام. مـن مطمئـنم كـه     عرض اين دو سال اخير من خيلي چيزها راجع به خيلي از مذاهب آموخته

خوانـده ايـد. خيلـي از اشـخاص،      1964/ مـي /   18ميـل) در تـاريخ    –شما ايـن را در (مااليـا   
بـر ايـن كـه     هـا را  مخصوصاً معاصرين، موقعي كه تصميم ناگهاني من و چهارده نفـر از چينـي  

  انه گفتند:به زبان راندند. دوستان من معترض مسلمان شويم شنيدند خيلي چيزها
  »تو به ما هيچ اظهاري نكردي!«

  يكي ديگر پرسيد:
  »چه شد كه تو يك مرتبه مسلمان شدي؟«

ها خيلي زياد بودند. با تمام اين اوصاف يك سئوال بـود كـه از همـه بيشـتر      اين قبيل سئوال
  پرسيدند: . و آن اين بود كه ميشد تكرار مي

  »چرا از تمام مذاهب اسالم را برگزيدي؟«
ها در ايـن مواقـع    بيني است و الجرم اين سئوال هاي آن چناني خواه ناخواه قبال پيش سئوال
  آيد. مخصوصاً سئواالتي مانند اين كه: پيش مي

  »تو حتي ما را در جريان نگذاشتي و به ما هيچ چيز نگفتي«

  كنم. شدنم را آشكار مي اكنون من علت مسلمان به هرحال

پذيرش اسالم براي من يك انتخاب آزادانه و دمكراتيك بود. قبول ايـن ديـن توسـط مـن     
كامال آزادانه و بر مبناي خواست خودم بوده است. هيچ نـوع خواسـته و يـا مقصـود و هـدف      

                                         
1- John F. C. Lee 



    

  دة مااسالم آئين برگزي      90
    

سالم در لغـت بـه معنـي    بخصوصي از هيچ نوع نبود، بلكه صرفاً يك عمل اخالقي بود. كلمه ا
صلح است. بنابراين، چه چيز بهتر از آنست كـه در راه صـلح كوشـش كنـيم؟ اسـالم يگانـه و       

رقيـب و اصـول آن وصـف ناپـذير اسـت. در نظـر مسـلمانان         همتاست. دكتـرين اسـالم بـي    بي
  تعليمات اسالم منطقي و روشن اند.

جـود و انفـاق بـه     ز، بخشـش و بعضي از اصول مقدماتي آن مانند نماز در پنج وعده در رو
هائي هسـتند كـه سـالمتي و رحمـت و مقاومـت در       داري در ماه رمضان راه مستمندان، و روزه

خوانـد، در   بخشند. موقعي كه يك مسلمان نيايش كـرده و نمـاز مـي    برابر مصائب را بهبود مي
ن جهـان را  گذارد، به خدائي كه به او شهامت زندگي در اي حقيقت به درگاه خداوند شكر مي

آن در گذشـته و حـال آگـاه باشـيد،     ث اعطا فرموده است. جهاني كـه اگـر از اخبـار و حـواد    
داري در رمضان اعتراضي بر عدم برابـري   بينيد كه سراسر مملو از فساد و تباهي است. روزه مي

هـا   هاي ثروتمندان از بسياري از انسان در جهان است. اعتراض به اين كه چرا حتي غذاي سگ
خورنـد و   تر است. اعتراض به اين كه چرا بعضي مردم روزي هفت يا هشت وعـده غـذا مـي   به

يابنـد. دادن خيـرات و صـدقه هـم راه ديگريسـت تـا        بعضي ديگر حتي يك وعده را هم نمـي 
مستمندان و درماندگان بتواننـد خـود را بپوشـانند و خـود را سـير كننـد و فرزنـدان خـود را از         

  ند.نعمت سواد برخوردار نماي
دانند. شاه و گدا در اسالم يكسانند يك مسلمان بـه ديگـران زور    مسلمانان همه را برابر مي

اي به گونه راستش زدند گونه چـپش   دهد. اگر ضربه گويد و هرگز تن به تحمل زور نمي نمي
را نيز آماده كند آيا اين عادالنه نيست؟ در قلمرو اسالم انتقـاد از خـود الزم اسـت. مسـلمانان،     

هـا   د فساد و ضد كالهبرداري و سازش و ضد تمام اعمال خالف قانون اند، زيرا اين پديـده ض
  خصمانه و مضر و غير انساني هستند.

آنچه اشاره كردم دليل من براي قبول اسالم بوده است. ضـمناً مـن يـك دليـل سـاده ولـي       
وب و بـد را از  ، و آن اينست كه يك انسان بايـد بتوانـد خـ   ضروري را هم بايد خاطرنشان كنم

هم تشخيص دهد تا بتواند مسلمان شود. باالتر از همه بايد به خـاطر داشـت كـه اصـول عمـدة      
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تمام مذاهب شايستگي است. و اينجاست كه اسالم يك سر و گردن از تمام مذاهب بلنـدتر و  
  نمايد. برتر مي

 1932، مــدرس، ژوئــن »�زنــدگي و تعــاليم محمــد «اي از كتــاب آنــي بزانــت  برگزيــده
  :3صفحة

زادتر است. زن در اسالم خيلي بيشـتر  كنم كه زن در اسالم از مسيحيت آ يمن غالباً فكر م«
تواند بيش از يك زن داشته باشد. مقررات  تحت محافظت است تا در مسيحيت كه كسي نمي

تر است. در انگلستان مسيحي فقط در عـرض بيسـت    دانهازآتر و  در مورد زن در قرآن عادالنه
ير بوده است كه حقوق زن را در اموالش شناخته اند، در حـالي كـه در اسـالم هميشـه     سال اخ

هـا روح   گويند: در اسـالم زن  اين حق براي زن محفوظ بوده است. اين يك اتهام است كه مي
  ».ندارند
  

* سي. لي فرد جواني است كه پس از فوت پدرش اسـالم  
و را قبول كرد. اوليسانس حسابداري از كمبـريج اسـت   

اكنون منشي مركز تعليمـات اسـالمي پتالنيـگ جايـا در     
  باشد. كواالالمپور مي



  (كانادا))1(توماس ايرونيگ

  (مددكار اجتماعي)

براي توضيح علل ايمان من به اسالم بهتر است كه تجربيات قبلي و بعدي خـود را توضـيح   
ه بدانند كه تعـداد  دهم، اما منظور از آن توضيح يك داستان نيست، بلكه منظور آنست كه هم

هستند كه در انتظار يك فرصت براي يـافتن حقيقـت    ي از جوانان آمريكائي و كاناداييبسيار
توانند در معرض الهامات و تبليغات اسـالم قـرار گيرنـد. امـا تبليغـات اسـالمي بـه         اند و لذا مي

  رسد. ها نمي آن
مسـيحيان تعبيـر   من به خاطر دارم كه آشـنائي بـا زنـدگي حضـرت عيسـي بـه طـوري كـه         

كنند در جواني من اثرات عميقي داشت، اما بايد اذعان كنم كـه مـن هرگـز بـا ارادة خـود       مي
 هاي زيباي انجيل و تورات در اين فكر بودم ام. من هميشه به جاي جذب داستان مسيحي نبوده

م چرا مسيحيان و يهوديـان بـر سـر تـورات و انجيـل بـاه       كه چرا اين همه از مردم مشرك اند.
ها اعتقـاد ندارنـد بايـد لعـن و نفـرين شـوند در حـالي كـه          ها كه به اين اختالف دارند. چرا آن

پندارنـد چـه كـار مثبتـي بـراي دنيـا كـرده و         بيگناهند و عليرغم آن كه خود را قـوم برتـر مـي   
  توانند بكنند. مي

و او كـردم   مسيحي كه از هندوستان برگشته بود صبحت مـي به خاطر دارم كه با يك مبلغ 
داد كه چگونه مسلمانان در انجام فرايض ديني خود كوشا بودند و چگونه بـه ديـن    توضيح مي

خود ايمان داشـتند. ايـن مـذاكره اولـين برخـورد مـن بـا اسـالم بـود و در قلـبم يـك تحسـين             
» اين مردم گمراه«خواستم كه در بارة  ناخودآگاهي به ايمان مسلمانان به وجود آمده بود و مي

  بدانم. چيزهائي
شــرق گــرفتم و از آن  در ســال اول تحصــيالت دانشــگاهي درســي تحــت عنــوان ادبيــات

وختم كه چگونه افكار بشر در مسير تعالي توجيه ذات خداوند ترقي كرده است. عيسـي در  مآ
انتشار تعليمات خود اعتقاد به خداوند مهربان را اشاعه داد، اما ايـن عقيـده در ميـان هجويـاتي     

امعه روحانيـت مسـيحي سـاخته و پرداختـه شـد و در ميـان شـرك و الحـاد         كه توسط خود ج

                                         
1- Thomas Irving 
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اجدادي محـو گشـت؛ و خـداي بخشـنده و مهربـان توسـط يـك خداونـد و صـاحب اختيـار           
پذير است از بين رفت. پـس كسـي    ها امكان ساختگي كه دسترسي به آن فقط از طريق واسطه

  و خداوند يكتا راهنمائي كند. مورد نياز بود كه بشر را به سرچشمة حقيقت زالل توحيد
كالسيك آن توسط فرهنگ يك بعـدي كليسـائي در حـال اضـمحالل بـود. شـرق مركـز        

پـس از هفـت قـرن كـه از ظهـور عيسـي        �منطقي الهام و وحي است و اينجا بود كـه محمـد   
) بـه طـور   Christopaganismگذشـت ظهـور كـرد و در آن هنگـام شـرك مسـيحي (       مي

قرن ديگر با مطالعات منطقـي فاصـله داشـت تـا چـه       9تشار يافته و هنوز اي در اروپا ان گسترده
  وحي و الهامي باشد. رسد به اين كه

باالخره من توانستم محمد را به عنوان رسول خدا قبول كنم: اول براي اين كه ظهـور او در  
قـادات  آن شرايط الزم بود. دوم به خاطر اين كه نتايجي كه من خود به آن رسيده بودم بـا اعت 

اسالم مطابقت داشـت. و سـوم ايـن كـه عـالوه بـر دو دليـل قبلـي كيفيـت الهـي قرآنكـريم و            
  تعليمات پيامبر براي من خيلي روشن و واضح بود.

هاي بسيار خريده و يا دريافت كردم كه همـه در مـورد اسـالم بـود.      در همان اوقات كتاب
كتابي براي من » . آ. جير آزبفريمرحوم آقاي كيو«يك مرد خيرانديش هندي از اهالي بمبئي 

نوشته شده بود. (اين شـايد  » اچ. دبليو. الوگرو«كه توسط » اسالم چيست«فرستاد تحت عنوان 
هي پخـش و  جام و لذا شايسته است كه در تيراژ قابل تو ترين توجيهي بود كه من خوانده عملي

را كه يك اثر شيوا اسـت  » ليمولوي محمد ع«انتشار يابد). و بعداً نيز ترجمة قرآنكريم توسط 
ل تـوجهي  بـ ار مونترال من توانستم به مقـدار ق هاي ديگري براي من فرستادند. د همراه با كتاب

 از معارف اسالمي به زبان فرانسته دست يابم كه هم برله و هم برعليه آن نوشـته شـده بودنـد و   
  م.اين خود باعث شد كه بصيرت خود را در اين زمينه فزوني بيشتري بخش
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  آرام امروز به  مطمئن و دل )قدسي(اي نفس «

او خشنود و  حضور پروردگارت بازآي كه تو

آي و در صف بندگان راضي از تو است. باز

  .»خاص من درآي و به بهشت من وارد شو

  

  

  )1(فوزالدين احمد اورينگ

  (هلند)

  كشيش و مددكار اجتماعي

ام را به مشرق زمين بيـان كـنم، عالقـة     براي من مشكل است تا چگونگي ايجاد عالقة اوليه
سالگي حدود سي سال پـيش   12ي در سن شناسي بود. در دورة ابتدائ من نخست فقط در زبان

شروع به آموختن عربي نمودم و چـون كسـي را بـراي راهنمـائي و آمـوزش نداشـتم در ابتـدا        
  پيشرفت زيادي در فراگيري آن نداشتم.

تحـت عنـوان   » اي. جي. براون«كتابي كه مرا بيش از همه تحت تأثير قرار داد كتابي بود از 
هائي از دو شعر است  معاصر). اين كار درخشان شامل قسمت(تاريخ ادبيات فارسي در دوران 

كه در تغيير آئين من و قبول اسالم سهم به سزائي داشتند. اين دو شعر يكي ترجيع بنـد هـاتف   
  اصفهاني و ديگري هفت بند محتشم كاشاني بودند.

                                         
1- Fauzuddin Ahmad Overing 
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ت در ابتدا شعر هاتف در من بيشترين اثر را گذاشت. شعر او تصوير زيبـائي از روحـي اسـ   
البتـه در درجـة    –كه در پريشاني و در تكاپوي يك زندگي واالتري كه من هـم در حقيقـت   

برد. با وصـف ايـن كـه بـا بعضـي از ابيـات آن        در پي چنين تكاپوئي بودم بسر مي –تري  پائين
  توانم موافق باشم معذلك حداقل يك حقيقت بزرگ را بر من آشكار نمود كه: نمي

  كه يكي هست و نيسـت جـز او  
  

ــو  ــه إال هــــ ــده ال إلــــ   وحــــ
  

  

برحسب آرزوي مادرم و بر طبق ميل خودم به يكي از مدارس مذهبي رفـتم، نـه بـه خـاطر     
كـرد) بلكـه بـه خـاطر      بند بودم (كه به وسعت نظر اعتراف مـي  اين كه به اصول مذهبي آن پاي

ر اين كه دانشي در مورد مسيحيت بيابم و سطح عمومي فضيلت خـود را بـاالتر ببـرم. مـن فكـ     
كنم كه مدير مدرسه خيلي در شگفت شد وقتي كه در پايان دوره، انشائي را كـه در مـورد    مي

  بندي به اصول اسالم بود به ايشان تقديم نمودم. اعترافاتم به پاي
ايمان من در روزهاي اول به هرحال زياد درست نبود. ايمان من در آن روزها يك اعتقـاد  

با داليل محكمي مسلح نگرديده بود و لذا در برابـر حملـة    بود كه گرچه خالصانه بود اما هنوز
  نمود. منطقي ماترياليسم غرب سست و ضعيف مي

شد اين بود كه چرا بايد كسي اسالم را قبول كند، و چـرا نبايـد    بعدها سئوالي كه مطرح مي
همان مذهبي را كه در آن متولد شده نگهدارد (اگر چنـين مـذهبي دارا باشـد) جـواب آن در     

ود سئوال مطرح است. اسالم يعني صلح با خود، با خدا و با جهان آفرينش و همچنين معنـي  خ
آن سپردن خود به خواست خداوند و انجام هر عمل در راه اوست. با وجود اين كـه اسـتواري   

  كنم. رود معذلك كالم خداوند را نقل مي يماي قرآن در ترجمه از بين  و معني پرمغز و شيوه
الم تنها مذهب خالص است. مذهبي است كه مانند مسـيحيت و سـاير اديـان بـا     بنابراين، اس

  پردازي معيوب و منحرف نشده است. افسانه
گويد يك نوزاد مسـئول گناهـان اجـدادش اسـت بـا كـالم        مثالً دكترين مسيحي را كه مي

  »شود مقايسه كنيد: خداوند كه ذيال آورده مي
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  نقل از قرآنكريم
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دوش نمي شود. و هيچكس بارِ گناه ديگري را بهكسي تنها به زيان خودش مرتكب گناه مي
  .»كشد
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باري براي پذيرفتن دين در كار نيست؛ راه هدايت و ايمان از راه ضاللت و كفر، هيچ اج«
ي كه به طاغوت و معبودان باطل كفر ورزد و به اهللا ايمان مشخص شده است. بنابراين كس

شود. و بياورد، به دستاويز محكم و ناگسستنيِ ايمان چنگ زده است كه هيچگاه گسسته نمي
  . »اهللا شنوا و داناست
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زل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگانِ (يعقوب) نازل نا
گرديده و همچنين به آنچه به موسي و عيسي و ساير پيامبران از سوي پروردگارشان داده 

گذاريم و ما مسلمان و شده، ايمان داريم و (از اين جهت) بين هيچيك از پيامبران، فرق نمي
  �.»متسليم اهللا هستي

  



  )1(عمر ميتا

  (ژاپن)

  اقتصاددان، مددكار اجتماعي و كشيش

گـذرانم. راه   با لطف خداوندي من در حدود سه سال است كه يك زندگي اسالمي را مي
حق زندگي كه در تعليمات اسـالم اسـت توسـط بـرادران مبلـغ پاكسـتاني كـه در كشـور مـن          

  بسيار متشكرم.ها  كردند به من نشان داده شد و من از آن مسافرت مي
هـا بـه دسـتورات بـودا هـم       اكثريت مردم، بودائي هستند، اما فقط ظاهراً بودائي هستند. آن

كنند و در واقع نسبت به دانش مذهبي اهميتي قائـل نيسـتند. علـت اساسـي آن شـايد       عمل نمي
و كند كه قابل عمـل نيسـت.    يي از زندگي را ارائه مي اين است كه بودايسم يك فلسفه پيچيده

بنابراين، براي يك فرد معمولي كه با مشكالت روزمره زندگي دست بـه گريبـان اسـت قابـل     
توانـد بـه آن عمـل كنـد. امـا اسـالم        فهمد و نه مـي  مي تحقق نيست. يك فرد معمولي نه آن را

باشند و تمام شئونات زنـدگي   چنان نيست. تعليمات اسالم بسيار ساده و روشن و قابل عمل مي
كنـد.   دهـد و آن را تطهيـر مـي    ود. افكار انسان را در يك مسير معينـي قـرار مـي   ش را شامل مي

آينـد. تعيمـات اسـالم چنـان سـاده و       نتيجتاً پس از تطهير افكار، اعمال منزه نيز به دنبال آن مي
عملي هستند كه هركسي قادر است آن را بفهمد، و اين تعليمات مانند ساير مـذاهب انحصـاراً   

  ارد.به كشيش تعليق ند
براي اسالم در ژاپن آيندة بسيار درخشاني وجود دارد. مشكالتي در اين راه وجود دارنـد،  

ها غير قابل حل نيستند. اوال بايد يك جد و جهد مداوم براي آشنائي مردم بـا سـاالم بـه     اما آن
شـوند، در صـورتي كـه از ايـن مسـئله هـم زيـاد         تر مي كار برده شود. مردم ما روز بروز مادي

ها بايد آموخت كه صلح و آرامش واقعي در اسـالم اسـت، زيـرا داراي     شنود نيستند. به آنخو
  باشد. هاي زندگي مي قوانين و احكام كاملي در تمام زمينه

ها براي مردم نمونه باشـد، زيـرا    دوم، اين كار بايد توسط كساني انجام شود كه زندگي آن
هـاي   تواننـد نمونـه   آيند نمـي  اسالم به ژاپن ميمتأسفانه دانشجوياني كه از بعضي از كشورهاي 

                                         
1- Umar mita 
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هـا راه زنـدگي    ها نصايح و اندرز بپـذيريم. بيشـتر آن   توانيم از آن خوبي براي ما باشند و ما نمي
هـا آمـوزش    غربي را پيش گرفته و به علت اين كه يا در اروپا و يا مؤسسات اروپائي و صومعه

  .دانند يافته اند هيچ چيز در باره اسالم نمي
اگر اسالم بخواهد در ژاپن موفق شود، همانطوري كه من عقيده دارم روزي موفق خواهـد  
شد، تمام كساني كه به اسالم عالقه دارند بايد مشتركاً يك فعاليت متمركزي را شـروع كننـد.   

تواند نمونه باشد بايد به ژاپن آمده و مردم را آمـوزش و تعلـيم    ها مي مسلماناني كه زندگي آن
مردم ما براي حقيقت، شرف، صـميميت و تقـوي و تمـام چيزهـائي كـه بـراي زنـدگي        دهند. 

هـا   تواند عطش آن خوب است تشنه اند و من اطمينان دارم كه اسالم و تنها اسالم است كه مي
كنـيم كـه    را فرو نشاند. ما براي انجام اين كار و وظيفه نياز بـه ايمـان كامـل داريـم و دعـا مـي      

  به ما مرحمت فرمايد. خداوند اين ايمان را
اسالم يعني صلح و هيچ ملتي در روي زمين بـيش از ملـت ژاپـن بـه صـلح و آرامـش نيـاز        
ندارد. صلح و آرامش براي ما فقط با پـذيرش ديـن صـلح و آرامـش مقـدور و ميسـر خواهـد        

هـاي   گشت. صلح با تمام ابناء بشر و صـلح بـا خداونـد. بـرادري جهـاني اسـالم يكـي از بنيـان        
  اسالم است و سعادت و رستگاري بشر به آن بستگي دارد. اساسي
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كرديم، آيا كسي هست  آسان وعظ و اندرز
  »؟كه از آن پند گيرد

  

  )1(علي محمد موري

  (ژاپن)

  شمددكار اجتماعي و كشي

در حدود هيجده سال پيش زماني كه هنوز ژاپن قدرت داشت من در منچوري بـودم. مـن   
هـا يـك    در يـك صـحرا بـه گروهـي از مسـلمانان برخـورد كـردم. آن       » پيكنيگ«در نزديكي 

ها مرا شـديداً تحـت تـأثير خـود قـرار       اي داشتند و شيوة زندگي آن زندگي معتكفانه و زاهدانه
من به داخل منچوري هرروزه بيش از پـيش مـرا تحـت الشـعاع قـرار       داد. اين تأثير با مسافرت

  داد.
اي بـود. در تابسـتان سـال     خـورده  هنگامي كه به ژاپن مراجعت كردم، ژاپن كشور شكست

در ژاپن كليه شئون زندگي تغيير يافته بود و طرز تفكر مردم به كلي از مسير اوليه خـود   1946
كه عقيـدة اكثريـت بـود اكنـون بـه عـوض نجـات و         منحرف و دگرگون گشته بود. بودائيسم

  داد. رستگاري، جامعه را به سوي ورطة هولناك شيطاني سوق مي
سال اخير به عنوان يك مـذهب رسـمي    90مسيحيت، بعد از جنگ با وجود اين كه ضمن 

تر شده بود. ابتدا مسيحيت فقط براي جواناني كه در واقـع   در ژاپن موجود بود، اكنون گسترده
انديشـي   ق و عالقة خود را نسبت به بودائيزم از بين برده بودند و جوانـان سـاده دل و سـاده   عش

بودند قابل قبول بود، ولي بعدها با تأسف زياد دريافته بودند كـه در پوشـش مسـيحيت عالئـق     
هـا را در كـام خـود فـرو بـرده اسـت.        داري آمريكائي و انگليسي اسـت كـه آن   سرشار سرمايه

                                         
1- Ali Muhammad Mori 
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كشورهاي مسيحي طرد شده بـود اكنـون بـه صـورت عقيـدة صـادراتي وارد        مسيحيتي كه در
  داري گسترش يابد. شد تا در پوشش آن سرمايه كشور مي

ژاپن از نظر جغرافيائي بين روسيه و آمريكا قرار گرفته. و لذا هردو به نحوي بر روي مـردم  
اآرام ژاپنـي اثـرات   تواننـد بـر روي ارواح نـ    ژاپن اثر گذاشته اند. در حـالي كـه هيچيـك نمـي    

پايداري بگذارند و راه حل ثابتي براي مردم ژاپن ارائه نمايند. به عقيـدة مـن راهـي كـه مـردم      
ژاپن در جستجوي آن هستند اسالم است. مخصوصاً برادري جهاني كه در اسالم اسـت بـراي   

رمـوده  من بسيار قابل تمجيد است. مسلمانان روي زمين همه باهم برادرند و خداونـد توصـيه ف  
ها بايد با يكـديگر در صـلح و آرامـش بـه سـر برنـد. مـن عقيـده دارم كـه چنـين            است كه آن

توانـد جهـان را    اي براي آرامش و صلح جهان الزم است و امروزه اين چنين ايماني مـي  عقيده
  در يك پويش انساني براي صلح و آرامش رهنمون شود.

از پاكستان آمـده بودنـد و مـن     ها دند. آنآم» تاكن سين«تابستان گذشته سه نفر مسلمان به 
از » ميتـا «و آقاي » كوبه«ها در باره اسالم چيزهاي بسياري آموختم. سپس آقاي متولي از  از آن

  ها به دين اسالم درآمدم. توكيو براي مالقات من آمدند و به كمك و راهنمائي آن
ها در آن شـهر پيـام اسـالم را     رفتند. آن» توكوشيما«تابستان گذشته نيز سه مسلمان ديگر به 

كه اتحـاد اسـالم پيـام جديـدي      :به گوش تمام مسلمانان در اطراف و اكناف رساندند و گفتند
در ميان مسلمانان حاصل خواهد نمود و به گوش تمام مسـلمانان در اطـراف و اكنـاف جهـان     

آنگـاه زمـين   خواهد رسيد و اين پيام بزرگ و با شكوه يك بار ديگر به صدا درخواهد آمد و 
به بهشتي مبدل خواهد گشت تا مردم جسماً و روحاً در سطح واالئي كه خداوند مقدر فرموده 

  است قرار گيرند.
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75[  
سيح پسر مريم پيغمبري بيش نبود كـه پـيش از   م«

او نيز پيغمبراني آمده انـد و مـادرش هـم زنـي     

راستگو و با ايمان بود و هردو بـه حكـم بشـريت    

كردند. بنگر كه مـا چگونـه آيـات     غذا تناول مي

كنيم. آنگاه بنگر كه آنـان   روشن بيان مي خود را

  .»بندند چگونه به خدا دروغ مي

  

  )1(كوان –ال  –سي  –ابراهيم 

  (مالزي)

  مددكار اجتماعي و كشيش

  ) به آمينAminعلت مراجعت من از آمن (

فقط يك خدا كه اهللا است، و آن چيزيست كه هـر مسـلمان بـه آن معتقـد اسـت. خداونـد       
ود به حد كمال رسـانيد. بـراي مثـال    متمام مذاهبي كه به پيامران وحي ن حقيقت و ايمان را در

اگر به مزاميري كه به حضـرت داود الهـام گرديـد و يـا تـورات موسـي و يـا انجيـل عيسـي و          
وحـي گرديـد توجـه كنـيم ايـن حقيقـت را        �باالخره به قرآنكريم كـه بـر حضـرت محمـد     

  يابيم. درمي

                                         
1- Ibrahim C. L. Kwan 
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ام  گرانبها را به دسـت آورده  ر است كه اين فرصتبراي من باعث كمال خوشوقتي و تشك
سال كـه مسـيحي و    40اي در مورد علت گرايشم به اسالم بنويسم. من اسالم را پس از  تا مقاله

كـوااللي پـيس در   «پروتستان و دو سال و دو مـاه از ايـن چهـل سـال از كشـيش كليسـائي در       
  ام. بودم پذيرفته» پاهنگ ماالزيا

اي بودائي متولد شدم. شـش سـاله بـودم كـه بـه يـك        در خانواده 1908من در سوم فوريه 
مدرسة چيني رفتم و در آن مدرسه چهار كتاب كالسيك مكتـب كنفوسـيوس و سـاير كتـب     

سـاله شـدم    9مربوطه را خواندم و در نتيجه به بهشت كنفوسيوس معتقـد شـدم. و مـوقعي كـه     
كواالالمپـور واقـع بـودم كـردم. و در     شروع به فراگرفتن انگليسي در مدرسه ويكتوريا كه در 

  آنجا با كتاب مقدس مسيحيان يعني تورات و انجيل آشنا شدم.
» كـواال ليـپس  «كه براي موعظه در كليسـاي   1963در سپتامبر » نتبانگ«مدتي قبل از ترك 

محمد يك ترجمـة انگليسـي از قرآنكـريم را بـه      -كا-عازم بودم يك مسلمان هندي به نام كا
نخست تحت تأثير زيبائي محتواي آن قرار گرفتم ولي نه چندان كه ديـن خـود را   من داد. من 
  ترك گويم.

متوجه شدم كه كليساهاي » كواال ليپس«كرديم در  در حين اين كه مسيحيت را موعظه مي
كننـد. و از ايـن مسـئله واقعـاً حيـرت زده و در شـگفت        پروتستان قوياً با يكديگر مخالفت مـي 

ها با يكديگر چنين مغـايرت و خالفـي    قابل تصور بود كه وقتي پروتستان شدم. و بدين ترتيب
دارند پس فرق بين كليساهاي پروتستان و كاتوليك رم در چه حد خواهد بود. همين مغـايرت  
و عقايد ضد و نقيض در مسيحيت مرا به مطالعه قرآن برانگيخت و در اين راه مقدمتاً شروع به 

  خواندن قرآن نمودم.
  گويد: قرآن مي
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به ابراهيم  همان گونه كه به نوح توصيه كرده بود، واز آنچه بر تو وحي كرده ايم، وتشريع كرد، از 
  .»، كه دين را بر پا داريد ودر آن فرقه فرقه نشويد)1(عيسي سفارش كرده ايم موسي و و
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ß øtwΥuρ …çµ s9 tβθ ãΚÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊂∉∪﴾ » :ما به خدا ايمان آورديم، و به آنچه بر ما نازل شده، و «بگوييد

ر ابراهيم و اسماعيل، و اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب نازل گرديد، و به آنچه كه آنچه ب
به موسي و عيسي داده شده، و به آنچه كه پيامبران (ديگر) از طرف پروردگارشان داده شده 

  ]136: البقره[ .»ها تمايزي قائل نيستيم و ما تسليم خدا هستيم است، ما بين آن
ليث كه در مسيحيت مورد قبول است معموال قابـل فهـم نيسـت و    همچنين مسئلة پيچيده تث

كه در اسـالم بـه يكتـائي     كتابي هم در اين مورد وجود ندارد تا مسئله را روشن كند. در حالي
شود و هر مسلماني بايد به آن شهادت دهد. در اسالم براي خداوند شـريكي   خداوند تأكيد مي

دانند. يك مسلمان به توحيـد اهللا   و شايسته ستايش نمي شوند و كسي را به جز او اليق قائل نمي
داند. و به عقيدة من اين تنها تمـايز بـين اسـالم و     قائل است و محمد را رسول و فرستادة او مي

  مسيحيت است.
هاي يـك طرفـه مـذاهب در     من با خورشيد احمد در اين نكته موافقم كه جهان از قضاوت

هاي معنوي پرداخته و ماديت جهان را بـه   ب فقط به جنبهعذاب بوده است. بعضي از اين مذاه
ناديده گرفته اند. آن مذاهب، جهان را تو همي بيش ندانسـته و آن را يـك تلـه و فريـب      كلي

هـاي معنـوي و اخالقـي را در     انگاشته اند. از سوي ديگر بعضـي مـذاهب بـه طـور كلـي جنبـه      
ده اند. بايد اذعان كرد كـه هـردوي ايـن    ها را تخيلي فرض كر زندگي ناديده گرفته و آن جنبه

  نوع تفكرات موجب فاجعه شده اند.

                                         
انبياء برادراني هستند كه از يك پدر وچند مادر متولد شده «رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم فرمود:  -)1(

 ).3443. (صحيح بخاري »اند، كه دين آنها يكي است
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هردوي اين نوع تفكرات جهان را از صلح و آرامش و رضايت بدور كرده اند، بـه طـوري   
  كه امروز عدم توازن و تعادل در جهان به خوبي مشهود و آشكار است.

گويـد: خطـر تمـدن     كـه مـي  مـوافقم   »دكتر دي بروگـي «من همچنين با دانشمند فرانسوي 
  مادي آنست كه اگر زندگي معنوي در آن از بين برود تعادل و نظام آن فرو خواهد ريخت.

مسيحيت در يـك اشـتباه و تمـدن امـروزه در اشـتباهي ديگـر       » لورا اسنيل«برحسب اعتقاد 
  گويد: است. او مي

درونـي آن را بـه   ما يك ساختمان با شكوه خارجي ساخته ايم در حالي كه نيـاز بـه نظـام    «
ئي براي يك ظرف طراحي كرده ايم. اما محتـواي   فراموشي سپرده ايم. ما ظاهر دقيق و آراسته

آن مملو از شكنجه و عذاب است. ما دانش افزون و توانائي خود را براي راحتي جسم به كـار  
  ».برده ايم در حالي كه روح خود را در فقر و پريشاني رها كرده ايم

راه ميانه است. هر مسلمان بايد بداند كه اسالم براي ايجـاد يـك تعـادل بـين     اسالم طرفدار 
هـاي خـود    رود كـه بـراي بررسـي    ماديت و معنويت است. از يك مسـلمان واقعـي انتظـار مـي    

ل قبولي دريابد. اسالم يعني سپردن خود به خواست خداوند خالق تمام جهان، يعنـي  ابجواب ق
  ي خدمت به نيازمندان و خدمت به جامعه.رعايت قوانين الهي و آمادگي برا

من با تمام وجودم به تعليمات اسالم معتقدم و مانند هر مسلمان واقعي بـه قـوانين و احكـام    
الت مسـتمندان باشـم و مصـائب و مشـك    اسالم پاي بندم. اسالم به من آموخته است تا در فكر 

ام خود را برتـر از مسـيحي    فتهها را درك كنم. به طور خالصه اكنون كه خود را مسلمان يا آن
ما خوشوقت و سپاسگزاريم و بايـد بـه آنچـه كـه خداونـد بـه مـا عطـا فرمـوده اسـت            دانم. مي

شكرگزار باشيم. ما به ياري خداونـد در ايـن جهـان نـاهمگون و بـه ايمـان بـه او بـراي حفـظ          
  آرامش و صلح نيازمنديم.

خواسـت   ماننـد سـپردن خـود بـه    ري است كـه  مات بسيايمن اعتراف دارم كه در قرآن تعل
كه من تحـت   :توانيم بگويم به طور خالصه مييز شبيه تورات است. و خداوند و معاد و رستاخ

  ات زير به دين اسالم مشرف گرديدم:تأثير و الهامات نك
 تر از مسيحيت است. تر و ساده تر و قابل استدالل تر، عملي اسالم خيلي منطقي   -1
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 با خدا در ارتباط بوده و مستقيماً او را نيايش و ثنا كرد. توان مستقيماً در اسالم مي   -2

 بخشايش و رحمت خداوند.   -3

 راه مسلمانان در نيايش و ستايش خداوند.   -4

و باالخره قرآنكريم. مسلمانان به اصل تمام كتب آسماني معتقدند و اعتقاد دارند كـه    -5
تحريـف نشـده و    گرچه تمام كتب آسماني از طرف خداوند نازل شده اند، امـا قـرآن  

است و كالم خداوند است كه كتب آسماني قبلي را تأئيـد   كم و كاست باقي مانده بي
  نموده است.
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ما شما را در زمين تمكين و اقتدار  همانا«

بخشيديم و در آن بر شما معاش و روزي از 

هرگونه نعمت مقرر كرديم، ليكن اندكي از شما 

  .»آوريد هاي خدا به جاي مي شكر نعمت

  

  

  )1(محمد سليمان تاكئوچي

  (ژاپن)

  شناسي ژاپن عضو جامعه قوم

  ام. اسالم مرا جلب نمود زيرا كه: به لطف خداوند من مسلمان شده
 ام. بسيار قوي يافتهمن در اسالم يك برادري    -1

هـاي عملـي دارد، اسـالم نيـايش مـذهبي را از       اسالم براي حل مسائل انساني راه حـل   -2
هـا نيـايش    سـازد و مسـلمانان همـه در جماعـت     زندگي روزمـره در جامعـه جـدا نمـي    

 كنند. كنند و در راه خداوند به جامعه خويش خدمت مي مي

  نسان است.اسالم تركيبي از معنويت و ماديت در زندگي ا   -3
نـدارد و تمـام مسـلمانان     در برادري اسالمي مسائلي از قبيل نـژاد و مليـت و گـروه وجـود    

  كند. جهان را در برادري و برابري متحد مي
به عالوه، اسالم فقط براي تعدادي منتخب تعيين نگرديـده اسـت، بلكـه ديـن مـردم عـامي       

دي، عرب، افغان، چيني و يا ژاپني است. آن ديني است براي همه اعم از اين كه پاكستاني، هن
  باشند، و به طور خالصه آن يك مذهب بين المللي است.

                                         
1- Muhammad Suleman Takeuchi 
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كند و تنها دين اهللا اسـت كـه در يـورش زمانـه      اسالم در نشيب و فراز زندگي پيشرفت مي
همچنان باقي مانده است. تعليمات اسالمي طي هزار و چهار صد سال بدون تغييـر بـاقي مانـده    

م يك دين طبيعي است، لـذا بـه حـد كـافي قابـل تطـابق بـا نيازهـاي مـردم          است. و چون اسال
باشد. بنابراين، در طول تـاريخ كوتـاهش نقـش مهمـي را در      مختلف در عصرهاي مختلف مي

  توسعه تمدن امروزة بشر ايفا نموده است.
كنـد و زنـدگي و حيـات انسـان      در اسالم راه نجات و رستگاري از ميان جامعـه عبـور مـي   

دانـم. هـردوي ايـن     شود. من در مـورد بودائيسـم و مسـيحيت چيزهـائي مـي      ه گرفته نميناديد
گيري از جامعه ترغيـب   مذاهب عالئق دنيوي را از عالئق مادي جدا كرده و انسان را در كناره

كننـد كـه مـردم     كنند. بعضي از فرق بودائي معبدها را در دامن كوهساران دورافتاده بنا مـي  مي
هـاي   شوند. و لذا در زندگي مذهبي ژاپن نمونه ها مشقات زيادي متحمل مي ندر دسترسي به آ

يابي بـه او عـاجز    دهد خداوند در جائيست كه بشر معمولي از دست فراواني است كه نشان مي
  آيد. است و دست يازيدن بر دامنش از بشر معمولي برنمي

رس جامعـه قـرار    دسـت  هاي مسيحيان هـم معمـوال در امـاكن دور افتـاده و دور از     صومعه
رس زندگي عـامي جامعـه جـدا سـاخته      ها زندگي مذهبي را از دست دارند. و بدين ترتيب آن

  اند.
شـوند و نيـايش، در    اما در اسالم مساجد در قلب اجتماعات در روسـتاها و شـهرها بنـا مـي    

  گيرد. جماعت و در خدمت جامعه مورد تقدير و تشويق قرار مي
ها هم روح و  يبي از ماديت و معنويت است. زيرا خداوند به انساناصوال زندگي انسان ترك

هم جسم عطا فرموده است. بنابراين، براي يك زنـدگي كامـل انسـاني بايـد روح و جسـم در      
ارتباط با يكديگر قرار گيرند و بين ماديت و معنويت جـدائي نيفتـد. در اسـالم ارتبـاط روح و     

هماهنگ بين روح و جسم فلسفة اسالمي بنا نهـاده   جسم مورد قبول است و در رعايت ارتباط
  شده است كه تمام جوانب زندگي انسان را ملحوظ نموده است.

ترين جامعه صنعتي در آسياست. جامعة ژاپن تحت تأثير انقـالب نـوين    امروزه ژاپن مترقي
تكنولوژي به كلي تحول شده است و در نتيجه آن زندگي به طرف ماديت سوق داده شـده و  
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ها بايـد شـب و    ا عدم منابع طبيعي در ژاپن تنها دارائي مردم ژاپن كار پرمشقت است. ما ژاپنيب
روز شديداً كار كنيم تا بتوانيم امرار معاش كنيم و تجارت و صـنعت خـود را در رونـدي كـه     
دارد حفظ نمائيم. ما شديداً در يك جهان مـادي گرفتـار گشـته ايـم و هـيچ اثـري از زنـدگي        

خورد. ما تنها در عالم ماوراء الطبيعـه و خـارج از جهـان مـادي را ندارنـد.       شم نميمعنوي به چ
اي از روحيات ندارند و صرفاً در راه ماديت اروپائي گام برداشته انـد.   ها مذهبي و يا انديشه آن

هـا كـه خـوب     شـوند و جسـم آن   روز به روز از نظر روحيات فقيرتر و فقيرتر مـي  بدين جهت
  شود داراي محتواي روحي ناخشنود و درمانده است. ب پوشيده ميتغذيه شده و خو

من اطمينان دارم كه اين لحظات بهترين فرصت بـراي اشـاعة اسـالم در ژاپـن اسـت. زيـرا       
هاي مادي، امروزه كشورهاي مترقي را در يك خال روحـاني و در   پيروي كوركورانه كاميابي

توانـد ايـن جوامـع را محتـواي      است كـه مـي   يك ماديت ميان تهي قرار داده است. تنها اسالم
كنم كـه طـي    روحي ببخشد. اگر در اين راه اقدامات صحيح و به جائي صورت گيرد فكر مي

  دو يا سه نسل تمام جامعة ژاپن به اسالم روي خواهد آورد.
كـنم كـه جلـوه شـكوهمندي از اسـالم در شـرق دور بوجـود         بيني مي با چنين تحولي پيش

  عنايتي عظيم براي بشريت در اين قسمت از جهان خواهد بود. خواهد آمد و اين



  )1(بورد –آ  –اس 

  (اياالت متحده آمريكا)
آفريكن تايمز واورينـت  «در مطب يك پزشك در لندن يك نسخه از مجلة  1920در سال 

اي در مورد اسالم نوشته شـده بـود. در ايـن مقالـه      را مالحظه كردم. در اين مجله مقاله» ريويو
ام جملـه چنـين    اي بود كه آنچنان مرا مجـذوب كـرد كـه هرگـز آن را فرامـوش نكـرده       لهجم

  »ال اله اال اهللا«شد:  خوانده مي
  خداوندي مگر خداي واحد وجود ندارد.

  اين يك دارائي پرارزش است كه هر مسلمان بايد در خانة دل محفوظ دارد.
رگزيدم. من عقيده دارم كه اسالم به زودي پس از آن اسالم آوردم و نام صالح الدين را ب

دهـد كـه هـيچكس     شود و تعليم مي دين برحق است، زيرا كه شريكي براي خداوند قائل نمي
گناهان ما نخواهد بود و همچنين بـا طبيعـت همـاهنگي دارد همـانطوري كـه بـراي        جوابگوي

، شهر، ايالت يـا  توان دو نفر رئيس تعيين نمود، حتي اگر طويله، مزرعه اي نمي انجام هر وظيفه
كشور باشد تا چه رسد به اين كه عالمي باشد. مطلب ديگري كه مرا به قبـول اسـالم واداشـت    

ي سوزان و پراسرار دنياي آن روز راها را به قيامي واداشت كه از صح آن بود كه اسالم، عرب
  سرود دست يافت. به امپراطوري عظيمي كه سرود عشق و پيروزي را در اسپانيا مي

اسپانيا را فتح كردند آنجا را جنگلي يافتنـد، امـا آن را بـه بـاغ      ،امي كه مسلمانان عربهنگ
بـه درگـاه خداونـد سـپاس     » جـان. دبليـو. دارا پـر   «گلستان تبديل نمودند. من از مرداني ماننـد  

حقـايقي را در مـورد نقـش عظيمـي كـه      » توسعة روشنفكري در اروپا«گويم كه در كتاب  مي
اش داشته است بـه جهانيـان نمايانـده اسـت. او در واقـع تأسـف        تمدن امروزه اسالم در اروپا و

خورد كه مورخين مسيحي سعي نموده اند تا آنچه را كه تمدن اروپا به اسالم مديون اسـت   مي
  پوشيده نگهدارند.

گويــد  ذيـال آنچــه را كـه او در بــارة مـردم محلــي اروپــا در زمـان اســتيالي مسـلمانان مــي     
  آورم. مي

                                         
1- S. A. Board 
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كه تازه از توحش نجات يافتـه بودنـد، و    :توان گفت گري مردم محلي اروپا مي حشياز و«
كردنـد   هائي زندگي مي هها در كلب لمت و تاريكي بودند. آنظاهراً كثيف و از نظر عقلي در ظ

هاي بوريـائي بـود نشـانه تمـول بـود، و بـه طـور         كه اگر در كف آن حصير و پشتي آن تشك
كردنـد،   تـان تغذيـه مـي   خرو حتـي پوسـت د  هـا   يا و ماشـك و ريشـه  مصيبت باري از انواع لوب

ها از چرم بود كه از نظـر دوام هميشـگي و    ها از پوست دباغي نشده و يا بهترين آن پوشش آن
  ».ابدي بود، اما از نظر نظافت منظور نظر نبودند

ند. در اكثر وسائل را حتي كه در اروپا وجـود دارد اروپائيـان مـديون اعـراب سـوري هسـت      
اعراب چون از نظر مذهبي پاك و مطهر بودند، برايشان مقدور نبود كـه خـود را بـر طبـق مـد      

هاي مدهاي اروپائي بپوشند. اما اروپائيـان لباسـي را    ها از لباس اروپائيان ملبس نمايند و مثل آن
شد و به صورت يك تودة كهنه و  پوشيدند تا تكه تكه مي بدون اين كه عوض كنند آنقدر مي

  آمد. زا و مشمئزكننده درمي ر از جانوران موذي و عفونتپ
سـوادي   زار نا اميدي و در ظلمت جهالت و بي بخشيدن به مردمي كه در لجن اعراب با الهام

ها را طوري ساختند كه اكنون  ها را بيدار كردند و آيندگان آن خورند آن و خرافات غوطه مي
دست خدا بـا   :توان گفت توانائي كه داشتند ميكنند و با چنين قدرت و  بر جهان حكومت مي

  ها بوده است. آن
انگيـز   ها علوم اعجاب ، و قرآن تاريخ جهان را عوض كردند و بدون آن�خداوند، محمد 

  داشت. امروزه وجود نمي
  ».در جستجوي دانش باش حتي اگر در چين باشد«گفت:  �محمد 

  اشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد آن محمد رسول اهللا
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ها را بدون  است كه آسمان ياهللا، ذات«

برافراشت و بر عرش  د،ينيكه بب ييها ستون

و ماه را كه هر كدام  ديو خورش افتياستقرار 

در حركتند، مسخر نمود. امور  يتا زمان مشخص

 انيها را ب و نشانه اتيو آ كند يم ريرا تدب يهست

  .»ديكن نيقيپروردگارتان  داريتا به د دينما يم

  

  

  )1(ديويس –بي 

  (انگلستان)
روزي رفـتم و هفـت سـال     متولد شدم و در شش سالگي به دبستان شبانه 1931من در سال 

م. مـن در  به تحصيل مشغول بودم تا اين كه آنجا را براي ورود بـه مدرسـة محلـي تـرك گفـت     
كليسـاي   بزرگ شدم و سپس به كليساي انگليكان و باالخره وارد يك خانوادة مسيحي متدين

انگلو كاتوليك شدم. در طول زندگي مذهبي متوجه بودم كه مذهب از زندگي روزمره جـدا  
شـود.   شده است و مانند بهترين لباس فقط در روزهاي يكشنبه به معرض نمـايش گـذارده مـي   

از دسـت   هاي جوان جاذبـة خـود را بـه تـدريج     متوجه شدم كه مسيحيت به خصوص در نسل
سيد كه مسيحيت با مصائب امـروزه قـادر بـه مواجهـه نيسـت و بـا انـواع        ر دهد. به نظرم مي مي

ق و برق و سرودهاي هاي رسمي و پرزر وسائل از قبيل عطر و رايحه و چراغاني و جبه و لباس
هاي معمول، كليساي رم مردم را بـه خـود جلـب     و نيايش به فرشتگان و ساير تله دست جمعي

  گذرد خود را مرتبط نمايد. كه در بيرون از كليسا ميكند و هيچگاه سعي ندارد با آنچه  مي

                                         
1- B Davis 
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به اين جهت من به دواكسير امروزي يعني كمونيزم و فاشيزم روي آوردم. بـه عنـوان يـك    
هـائي كـه فـرار     هاي مكرر آن كردم، اما داستان طبقه فكر مي كمونيست به لذائذ يك جامعة بي

هـائي اسـت كـه     ط يك وسـيله بـراي روس  كردند مرا وادار كرد تا به فهمم كه كمونيزم فق مي
به آن سوي طيف يعني فاشـيزم گرائيـدم. ايـن    خواهند بر جهان حكومت كنند. و لذا بعدها  مي

داد و در اين مكتب سعي كردم كه خود را وادار كـنم تـا از    مكتب به همه قول همه چيز را مي
» مـوزلي «ي از طرفـداران  مردم به خاطر نژاد و رنگ متنفر شوم. پس از چند ماه بـه عنـوان يكـ   

رفـت فكـر كـردم و لـذا ايـن       ها به كار مي هائي كه توسط نازي راجع به جنگ اخير و شكنجه
انزجار و تنفر را از خود دور كردم. من هرگز از فاشيسم راضي نبودم، اما به نظـر مـن تنهـا راه    

  رسيد. حلي بود كه به نظرم مي
(مسلم ريويو) در يك كتـاب فروشـي بـه     من در اين تفكرات بودم كه يك نسخه از مجلة

اي بدهم كه مكاتبي كه مـن در   دانم چه وادارم كرد كه شش پنس براي مجله نظرم رسيد. نمي
 ها وقتي صرف كرده بودم از قبيل مسيحيت، كمونيزم و فاشيزم همه آن را مذهبي متعلق بـه  آن

آن مجله را خريدم و بارها  دانستند كه پشيزي ارزش نداشت. من به هرحال قاتلين و دزدان مي
  خواندم.

من در اسالم تمام چيزهاي خوبي كه در مسيحيت و كمونيزم و فاشيزم بود پيدا كردم و بـه  
  چيزهاي واالتر هم در آن يافتم كه در ساير مكاتب نبود.عالوه خيلي 

دم و چند مـاه بعـد مسـلمان شـدم. و از آن تـاريخ بـا       ان خرين و من بالفاصله يك سال آب
  ين جديد خود بسياري راضي و خوشحالم.آئ

من اميدوارم كه پس از ورود به دانشگاه، عربي را بياموزم ولي در حـال حاضـر بـه مطالعـه     
  التين، فرانسه و اسپانيائي مشغولم.



﴿ö≅ è% $ yϑ‾Ρ Î) uθ èδ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ  Í_‾Ρ Î) uρ Ö ü“Ì�t/ $®ÿÊeΕ tβθ ä. Î�ô³ è@ 

∩⊇∪﴾ ]ز خداي يكتا هيچبگو محققاً ج« ]19نعام: اال 

دهيد  خدائي نيست و من از آنچه شما شريك خدا قرار مي
  .»بيزارم

  

  

  )1(توماس محمد كلي تون

  (اياالت متحده)
آفتاب تازه از نصف النهار نـيم روز گذشـته بـود. همچنانكـه از جـادة خـاكي در گرمـاي        

نين افكنده بـود  كرديم آواي دلنوازي كه به طور عجيبي در محيط اطراف ماط سوزان عبور مي
به گوش جان رسيد. پس از عبور از ميان درختان منظرة بـديعي در برابـر ديـدگانمان مشـاهده     

اي تميـز و   دل بـا جامـه   كرديم. آنجا در يك برج چوبي كه ظاهراً جديد بود يك عرب روشن
ر كـرد. مـا نـاخود آگـاه بـ      اي سفيد، گوئي با نواي دلپذيرش ندائي آسماني را تكرار مي عمامه

انگيـز آن   گيرنـد در جاذبـة روح   زمين نشستيم و مانند كسـاني كـه تحـت هيپنـوتيزم قـرار مـي      
يافتيم گوش ما را به طور سـحرآميزي نـوازش    محوشديم. كلماتي كه ما از آن مفهومي برنمي

گفت: اهللا اكبر، اهللا اكبر، ال اله اال اهللا. خدا از همه برتر اسـت. خـدا از همـه برتـر      داد. او مي مي
  است. و جز او خدائي نيست.

گذشت اطالعي نداشيتم، اما حاال متوجه شـديم   تا آن موقع ما از آنچه كه در اطراف ما مي
شـوند. مـردم در سـنين مختلـف، بـا       كه عده زيادي از مردم به آنجا آمده و گرد هم جمع مـي 

بـه طـرف   ها، و از طبقات مختلف با آرامشـي كـه حـاكي از تكـريم و نيـايش بـود        انواع لباس
هـاي   هـاي درازي بـر روي زمـين گسـترده بـود كـه رنـگ        آمدند. در آنجـا گلـيم   جمعيت مي

آمدنـد. بـه    اي بديع داشت. مردم همچنـان مـي   ها در جوار رنگ سبز چمن منظره ناهمگون آن
ما در شگفت بوديم كه آيا جماعت چه وقت كامل خواهد شد. مردم پس از ورود طوري كه 

                                         
1- Thomas Muhammad Clayton 
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هـا را از پـا درآورده و در صـوف مـنظم پشـت سـر هـم         نعلـين  هـا و  به محـل جماعـت كفـش   
زده در ميان جمع نشسته بوديم مالحظـه كـرديم كـه در ايـن      نشستند. ما همچنان كه حيرت مي

خورد. در اين صفوف سـفيد و زرد و سـياه    كنندگان هيچ تمايزي به چشم نمي جماعت نيايش
دون هيچ احساس برتري در نژاد و طبقـه  و فقير و ثروتمند، گدا و تاجر، دوش به دوش، همه ب

داشـت و   گرد هم آمده بودند. هيچ فردي در تمام آن جمع چشـم از گلـيم روبـرويش برنمـي    
  همه فقط به يك چيز ميانديشيدند.

تـأثيري فراموشـي ناپـذير بـر مـا       خورد روح برادري كه در آن گروه ناهمگون به چشم مي
ام، و  گذرد كـه دو سـال آن را مـن مسـلمان بـوده      ميگذاشت. تقريباً سه سال از اين حادثه  مي

هاي شب بيدار شده و آواي سحرآميزي را كه در آن روز شنيدم آرزو  هنوزهم گاهي در نيمه
كـنم كـه بـار ديگـر آن مردمـي را كـه ويژگـي واقعـي يـك انسـان را در            كنم و آرزو مـي  مي

  جستجوي صميمانة خداوند به منصة ظهور گذاشته بودند ببينم.
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تر است؟ بگو: اهللا كه ميان گواهي چه كسي بزرگ
من و شما گواه است. و اين قرآن به من وحي شده تا 

ي كساني را كه اين قرآن ي آن، شما و همهبه وسيله
هيد كه درسد، بيم دهم. آيا شما گواهي ميبه آنان مي

معبودان ديگري با اهللا هستند؟! بگو: من چنين گواهي 
دهم. بگو: جز اين نيست كه اهللا، يگانه معبود نمي

   .»ورزيد، بيزارممن از آنچه شرك ميبرحق است و 

  

  )1(دبليو الوگرو جي،

  (انگليس)
نويسـم كـه علـت     هاي مختلف مي من اين چند سطر را با تواضع در جواب كساني از گروه

اي تنظـيم كـنم.    كنند. البته من براي ايمـانم نبايـد دفاعيـه    شرف من به دين اسالم را سئوال ميت
اش شخصـيت تـاريخ    دهنـده  نظير است. يك مـذهب تـاريخ اسـت و تعلـيم     اسالم يك چيز بي

اي  دانيم. مطالب پراكنـده  ها خيلي كم مي است... ما در بارة مذاهب ديگر و تعليمات اصلي آن
هـا   ها مربوط به احكام اخالقي است به ما آموخته شـده اسـت كـه اصـالت آن     نكه بعضي از آ

هـا پوشـيده    مسلماً قابل بحث است. زندگي تمام معلمين ديگر هـم تقريبـاً در اسـرار و داسـتان    

                                         
1- J. W. Lovegrove 
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كننـد... امـا در مـورد قـرآن      ها كمكي به ما نمـي  آوردن تعليمات اصلي آن است و در به دست
  ترديد قرار نداده است. هرگز كسي اصالت آن را مورد

نازل شـده و هـيچ    �كتاب آسماني اسالم، قرآن، عيناً همان قرآني است كه بر پيامبر اكرم
كند در همـان   تحريفي در آن نشده است. اعمال و گفتار او كه احكام قرآنكريم را ترجمه مي

يـابم كـه    مي اي ها تسلي قالب اصلي به ما رسيده است و در آن تحريفي نبوده است. من در آن
نتيجه در جاهاي ديگري جستجو كرده بودم. مـن مـذهبي سـاده و     آوردن آن بي براي به دست

خواستم كه از هر نوع امر و نهي و عقايد غير قابـل قبـول و غيـر مـدلل بـري باشـد و        عملي مي
احكامش در برابر دليل و تجربـه آزمـوده شـوند. بـدون ترديـد، روشـنگري وظـايف در قبـال         

و در برابر همسايه، بايد يكي از مقاصد هر سيستم مذهبي باشد. و اسالم در ايـن قبيـل   خداوند، 
خـواهيم كـه احتمـاالت و     هائي مي موارد نمونة كامل يك طرح عملي است. ما احكام و نمونه

هـا را در اسـالم    ضروريات را منظور نموده و ما را در انجام وظايف رهنمـون باشـد، و مـن آن   
  ام. يافته
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شويد تا هدايت يابيد. بگو: از آيين حنيف ابراهيم 

 �.»نبود كنم، و او هرگز از مشركانپيروي مي
 

  

  

  )1(بار كليملك  – چا –تي 

  (ايرلند)
ام و در سـنين جـواني دريـافتم كـه تعليمـات       من در يك خـانواده پروتسـتان بـزرگ شـده    

وقتـي كـه دوران متوسـطه را بـه پايـان رسـانيده و وارد        بخـش نيسـت.   مسيحيت برايم رضايت
كليساي مسيحي يا خيلي كم  دانشگاه شدم اين احتمال تبديل به يقين شد و در آن موقع تعاليم

و يا اصال برايم معني و مفهومي نداشت. من تقريباً از يافتن مباني عقيدتي كه شـامل اعتقـادات   
اي كـه خـود بـراي خـود      خودم باشد نااميد شده بودم و لذا براي اقناع خود به عقايد ناشـناخته 

 به دستم» اسالم و تمدن«تاب اي از ك ساخته بودم پناه برده بودم. يك روز به طور اتفاقي نسخه
 اعتقادات من در تعليمـات اسـالمي  خواندم دريافتم كه تمام  ر سيد. همچنانكه آن كتاب را مي

  آن كتاب كوچك توضيح داده شده، موجود است.
ديدگاه وسيع اسـالم بـرخالف محـدوديت نگـرش در مسـيحيت، فرهنـگ و آمـوزش در        

جهل و خرافات ساير كشورها در آن زمـان، و   كشورهاي اسالمي در قرون وسطي با مقايسه با
اي كه مسيحيان به آن معتقدند نكـاتي بودنـد كـه     تئوري منطقي كيفر و عقوبت در برابر كفاره

در وهلة اول مرا تحت تأثير قرار دادند. بعدها من بر اين حقيقت واقف شدم كه اسالم مـذهبي  
قيـر و غنـي را در پرتـو    است كـه وسـعت آن بـه وسـعت بشـريت اسـت و آمـاده اسـت كـه ف         

                                         
1- T. H. Macbarklie 
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رهنمودهاي خويش قرار داده و قادر اسـت كـه تمـام موانـع از قبيـل نـژاد و رنـگ را از ميـان         
  بردارد.
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ايد و از محصوالتي كه از اي كه به دست آورده
ايم، انفاق كنيد و قصد زمين، برايتان بيرون آورده

ق اموال ناپاكي را نكنيد كه خودتان جز با انفا
پوشي، حاضر به گرفتنش نيستيد. اغماض و چشم

   .»نياز و ستوده استو بدانيد كه اهللا بي

  

  )1(دنيس وارينگتون فراي

  (استراليا)
اسالم بر من چنان آمد كه گوئي بهار بر زمين سـرد پـس از يـك زمسـتان تاريـك. اسـالم       

ا تعليمات زيبايش مرا بياراست. به راستي كه تعليمات اسالم تـازه  روح مرا حرارت بخشيده و ب
پيـامبر اوسـت. آيـا چيـزي از آن      � و منطقي هستند. خدائي به جز خداي يكتا نيست و محمد

تواند باشد؟ هيچ چيز در اسالم وجود ندارد كه مثل عقيدة بـه پـدر و پسـر و روح     تر مي متعالي
زا است بلكه براي يك عقل سليم قابـل بـاور    نه تنها وحشتالقدس مبهم و اسرارآميز باشد كه 

 نيست. اسالم مذهبي تازه و عملي و براي دنياي امروز است. في المثـل تعليمـات اسـالم را كـه    
مبني بر برادري و اخوت بين المللي است در نظر بگيريد كه در مسيحيت هم موجود است. اما 

واسقف اعظم واسقف و غيره تشكيل شده از نـام   زپاپادر نظام كليسا و سلسله مراتب آن كه 
رنـد. لـيكن در   يگ خداوند استفاده كرده و در كسب قدرت به واسطة كليسـا از هـم پيشـي مـي    

                                         
1- Denis Warrington Fry 
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از طرف خداوند نازل شده و بسـيار   �اسالم اين مسئله متفاوت است. زيرا كه تعليمات محمد 
  صميمانه است.



  )1(كارائي –بي  –فاروق 

  (زنگبار)
شدن من يك احسـاس درونـي و عشـق عظـيم و دلبسـتگي بـه پيـامبر اسـالم          انعلت مسلم

ها قبل كامال ناخودآگاه در قلبم احساس كرده بودم.  بود. من اين احساس را از مدت �محمد
كردم دوستان مسلمان زيادي به من فرصت دادنـد تـا    به عالوه من چون در زنگبار زندگي مي

من فرهنگ اسـالمي را از تـرس خويشـاوندان خـود بـه      همم. اسالم را مطالعه نموده و كامال بف
خود را آماده يافتم تـا بـا جهـان روبـرو      1940كردم. اما در دسامبر سال  طور پنهاني مطالعه مي

شده و اسالم را بپذيرم و علناً ايمان خود به اسالم را اعالم نمايم. سپس مـن بـه نوشـتن داسـتان     
نشـين زنـدگي    اير مـردم پارسـي كـه در محلـه پارسـي     ام و سـ  جور و ستم خويشـان و خـانواده  

 هاسـت كـه متحمـل    كردند پرداختم. داستان زندگي مـن يـك داسـتان طـوالني از سـختي      مي
ئل كـه بـه   كردند و لذا از تمـام وسـا   الفت ميشدن من مخ ام قوياً با مسلمان ام. زيرا خانواده شده

. چون حقيقت خود را بـر مـن ظـاهر    نمودند آمد براي اذيت و آزار من استفاده مي فكرشان مي
 �توانسـت مـرا از پيـروي راه خداونـد واحـد و محمـد رسـول اهللا         كرده بود، هـيچ چيـز نمـي   

  بازدارد.
ها و آزار و اذيتي كه توسط  ها و بدبختي من مانند سنگ جبل الطارق در برابر تمام مصيبت

ستم كه خداونـد راه خـود را   دان ام بر من وارد آمد ايستادگي كردم و چون مي اعضاي خانواده
  ها را تحمل كردم. داند لذا تمام اين رنج بهتر از همه مي

قرآني كه من به زبان گجراتي مطالعه كردم مرا به مقدار زيادي كمك كرد تا مسائل ضـد  
واهمـه بايـد بگـويم كـه      و نقيضي را كه در مذاهب ديگر وجود دارند بفهمم و در اين باره بي

تابيست كه كامل اسـت و سـادگي و   ندازه روشن و واضح نيست. اين تنها كهيچ كتابي تا آن ا
آموزد. حقيقتاً آن يـك كتـاب عجيـب و     و برادري و مساوات و انسانيت را به مردم مي محبت

  متعالي است كه احكام اليزالش مسلمانان را تا ابد زنده نگه خواهد داشت.

                                         
1- Farouk B. Karai 



  )1(مؤمن عبدالرزاق سليه

  النكا (سيالن) سري
ني من از اسالم متنفر بودم و دوستان مسلماني نداشتم، زيرا اسالم براي من چنـان زننـده   زما

ديـدم كـه روزي    بود كه حتي حاضر نبودم با پيروان آن درآميزم. من حتي در خواب هم نمـي 
با مطالعه كتب اسالمي انسان نويني شوم. اما فرا گـرفتم كـه رفتـه رفتـه اسـالم را بـه خـاطر راه        

دون اسرارش دوست بدارم، دوستي كه ساده و خالص و در عين حال عميق اسـت.  مستقيم و ب
  ام. چنانكه به زودي دريافتم بناچار به آن نزديك و مجذوب شده

  هاي قرآن مرا به شگفت فرو برد. خواندن بعضي از سوره
كردم هيچ چيز با انجيل و تورات برابر نيست. و بعد آموختم كه من در چـه   زيرا تصور مي

ام و آموختم كه واقعاً قرآن چنان مملو از حقايق و تعاليمش چنان عملي و عـاري   شتباهي بودها
كرد. برادري اسالم نيز مرا به خود  از امر و نهي خرافات است كه روزبروز بيشتر مرا جذب مي

همساية خود را ماننـد  «گويدك  جلب نمود. اگر واقعاً كسي بخواهد معني اين جمله را كه مي
تـرين   ترين اتحاد و واقعي بفهمد، بايد در اسالم انديشه كند. زيرا با شكوه» دوست بدار خودت

  همبستگي كه تاكنون در جهان پديد آمده است در اسالم است.
چيز ديگري كه مرا بيشتر به اسالم جلب نمود آن بود كه اسالم آمرانـه و حاكمانـه نيسـت.    

نين از نظـر تفكـر توحيـدي و اعتقـاد بـه يـك       اسالم ديني است عملي و منطقي و نوين و همچ
آل اسـت. و لـذا چـون احكـامش عملـي و منطقـي اسـت         خداوند و روحانيت و معنويت ايـده 

  مذهبي براي بشريت است.
  

ها، و محمد يك انسان و آن يـك قـرن، آيـا     (... اين عرب
اي بــر زمــين افتــاده اســت.  چنــان نيســت كــه گــوئي جرقــه

سـياه ناقابـل چيـزي بـه نظـر      اي بر جهاني كه جز شن  جرقه
ها در واقع باروتي بودند كه آسـمان را بـه    آمد. اما شن نمي

هايشـان   آتش كشيدند و از دهلي تا گرانادا را طعمـه شـعله  

                                         
1- Mumin Abdurrazzaque Selliah 
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ــد. مــن گفــتم: آن مــرد بــزرگ هميشــه هماننــد    قــرار دادن
اي از آسمان بود، و مـردم ديگـر شـبيه سـوخت در      صاعقه

ور شــوند). از تومــاس  ههــا هـم شــعل  انتظـار او بودنــد تــا آن 
در بارة قهرمانـان، نيـايش قهرمانانـه، و    «كاراليل در كتاب 

  »تاريخ قهرماني
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 ياست پر بركت، كه ما نازل كرديم، از آن پيرو

باشيد، تا مورد رحمت قرار هيزگار پر و كنيد،

  ]155[انعام:  .»گيريد

  

  )1(عبداهللا امئورا

  (ژاپن)
طلبي و  اسالم در توجيه و يگانگي خدا و روز رستاخيز و هنگام جزا، عشق به خداوند، حق

عدالت، پاكدامني و تقوي، و راستگوئي و شرف و عزت نفس و تمام چيزهـاي خـوب ديگـر    
جستجوي رستگاري الهـي، در واقـع ذات تعليمـات اسـالم اسـت. و مـن در        تأكيد بسيار دارد.

  جستجوي حقيقت، آن را در اسالم يافتم.
هاي مقدس به طوري كه امروزه موجودند، آن تعليمـات خـالص    مسيحيت و يا تمام كتاب

ل و نابي كه از خداوند نازل شده اند نيستند. تغييراتي كه به مرور زمان و تحريفاتي كـه در طـو  
ها را از بين برده است. در صورتي كه قرآنكريم وحـي   ها رخ داده است اصالت آن ايام در آن

مسـيحيت امـروزه آن طـوري    كتاب مقدس خداوندي است و بدون تحريف باقي مانده است. 
هـاي حضـرت    كه نازل شده است وجود ندارد، بلكه كلماتي اسـت كـه در وصـف راهنمـائي    

   .نيست دوحي مستقيم خداون قرآنراين، مانند نوشته شده است. بناب � عيسي
يث است كه بايد بدون اين كه كسـي حقيقـت آن   لنكته بسيار پيچيده در مسيحيت مسئلة تث

را دريابد باورش كند. زيرا براي تثليث يك تعريف و بيـان مسـتدلي وجـود نـدارد. بـه عـالوه       
هـا كـه بـه مسـيحيت      آن كننده است كه در مسيحيت جزاي گناهكـاران و از جملـه   خيلي گيج

عقيده ندارند (چون اعتقادنداشتن به اين مبحث هم از گناهـان اسـت) مـرگ ابـدي اسـت. در      
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هـا مـرگ    حالي كه اگر به گناهكاران گفته شود كه براي هميشه محو خواهند شد و جزاي آن
ابدي است، عكس العمل طبيعي آنست كه در لهو و لعب و هوسراني خويش بيشـتر بكوشـند،   

  شود. وقتي مرگ فرا رسد ديگر همه چيز تمام مي چون
اسـت. از تعليمـات    بر اهمائيسممحصول بودائيسم بدوي است كه شبيه » ماهايانه«بودائيسم 

آيد كه بودا منكر ذات خداوند بوده است، زيرا كه در اين نكته موضع روشـني   آن چنين برمي
وضـع روشـني دارد، امـا متأسـفانه     كنـد. بـا وصـف ايـن، براهمائيسـم در ايـن نكتـه م        را رد مي

ها در فلسفة خود هميشه به دنبـال بـرهمن    موضعش در خصوص برهمن روشن نيست. برهمني
هستند تا او را ديده و يا صـداي او را بشـنوند و لـذا در عـوض سـتايش خداونـد مخلـوق او را        

كند. خداوندي  كنند در حالي كه اسالم به تنهائي ما را به خداوند جهان هدايت مي ستايش مي
  كه از همه چيز آگاه است و در همه جا موجود است.

او اسـت.   زايـد و خداونـدي كـه همـه چيـز از آن      خداوندي كه نـه زائيـده شـده و نـه مـي     
خداوندي كه جز او ستايش هيچ چيز و هيچكس براي انسان زيبنـده نيسـت و خداونـدي كـه     

  جز او از هيچ چيز و هيچكس نبايد ترسيد.
ژاپن هم از عفت و تقوي محروم است، زيـرا كـه بـه طـور كلـي از اخالقيـات        )1(يزمشنيتوا

پرستان خدايان متعددي را  بري است. آن نيز يك مذهب مشركانه است كه پيروانش مانند بت
  كنند. پرستش مي

اسالم تنها جواب فريادهاي ارواح است كه در جستجوي راه مسـتقيم و منطقـي بـه حـق و     
  حقيقت اند.

                                         
  [مصحح] .ژاپن است يباستان نيآئ ان،يخدا قهيطر يعني) Shinto:يسي(انگل نتويش -1



  )1(ووابراهيم 

  (مااليا)
من قبل از اين كه مسلمان شوم يك كاتوليك رومي بودم. امـا بعـداً ايمـانم را بـه تثليـت و      

رباني و تقديس و تبرك روح و اينگونـه خرافـات از دسـت دادم بـا ايـن احـوال        اسم عشاءمر
ن ايمان به خداوند در من باقي ماند. هيچ كشيش كاتوليك نبود كه مرا در استدالل و قبـول ايـ  

كه اين مسائل بايـد بـه عنـوان اسـرار      :گفتند ها مي مسائل راهنمائي كند. فقط در جواب سئوال
  و شياد است! (استغفر اهللا).ريكار فته باشند. عيسي آخرين پيامبر است و محمد يك هن

ايمان من به مسيحيت در حال از دست رفتن بود تا اين كه در ماليا با مسلمانان زيادي 
راتي داشتم. رفته رفته دريافتم كه اظها مذاكرات و گاهي من مورد دين با آن آشنا شدم و در

 جز اهللا اسالم ديني منطقي و اصول آن براي من قابل پذيرش است. زيرا در اسالم هيچ چيز
شايستة پرستش نيست و در مسجد هيچ نوع تصوير يا مجسمه و نقاشي وجود ندارد. نماز در 

كه امكان دارد صحيح است. اين مسائل بود كه مرا به اسالم مسجد و يا نيايش در هركجا 
  جلب كرد.

  
را » دورة تاريـك «گويـد: مـا عبـارت     * برتراند راسل مـي 

بـريم كـه    به كار مـي  1000تا  699براي تاريخي از سال 
دليـل تحقيقـات و مطالعـات مـا را بـه اروپـاي        تمركز بي

كند در حالي كه همزمان با آن تمدن  غربي مشخص مي
درخشان اسالمي از هندوستان تـا اسـپانيا گسـترده شـده     

  بود.
در قاموس ما تمدن يعني تمدن اروپاي غربي در حاليكه 

  نظري است. اين كوته
  تاريخ فلسفه غرب

  419، صفحه 1948لندن، 

                                         
1- Ibrahim Voo 
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 دهد، و يشما قرار م يرا به جا يگريقوم د و«

خداوند بر هر  ، وديرسان يبه او نم يانيز چيه

   .»تواناست يزيچ
  ]39: توبه[

  

  )1(محمود گنار اريكسون

  (سوئد)
دهـم   فرستم. من شهادت مي كنم و بر پيامبر بزرگوارش درود مي من خداوند را ستايش مي

بنـده و   � دهم كه محمد و الشريك است و شهادت ميكه خدا وندي جز اهللا وجود ندارد و ا
  پيامبر اوست.

پنج سال پيش بود كه من براي نخستين بار با اسالم روبرو شدم. يكي از دوستان خوب مـن  
اطـالع نباشـم    خواست قرآنكريم را بخواند. مـن نيـز بـه خـاطر آن كـه از آن بـي       به دالئلي مي

آورم. كتاب را زودتر از او پيدا كردم و شروع كوشيدم تا يك ترجمة سوئدي آن را به دست 
به خواندن نمودم. چون اين كتاب را از كتابخانه بـه عاريـه گرفتـه بـودم لـذا بـيش از دو هفتـه        

توانستم آن را نزد خود نگهدارم، اما من بـراي چنـدمين بـار تـاريخ تحويـل آن را تجديـد        نمي
چيـزي نيسـت. و لـذا     ردم كه جـز حقيقـت  كردم. و هرچه بيشتر خواندم بيشتر قانع شدم و پي ب

  تصميم گرفتم مسلمان شوم. 1950يك روز در نوامبر 
يك يا دو سال سپري شد. من فقط بر اين عقيده بودم كه محمدي هستم ولـي بـيش از آن   

ئي نكردم. تا اين كه روزي به كتابخانة استكهلم رفتم. با  ادعائي نداشتم و در بارة اسالم مطالعه
دانستم تصميم گـرفتم تـا ببيـنم     مي � كه داشتم و خود را وابسته به دين محمد آمادگي ذهني

آيا در اين كتابخانه چيزي در مورد فرهنگ دين محمـدي وجـود دارد يـا خيـر. بـرايم باعـث       
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ها را از كتابخانـه بـه    هائي در اين زمينه وجود داشتند. چندتا از اين كتاب شگفتي بود اما كتاب
اي بـود از قرآنكـريم    هـا ترجمـه   ا را به دقت مطالعه كردم كه يكـي از آن ه امانت گرفتم و آن

توسط محمد علي. و سپس بيش از پيش بـه آن ايمـان آورده و اعمـال مربوطـه را هـم شـروع       
نمـاز عيـد سـال     كردم. اتفاقا با يك جمعيت اسالمي در سوئد آشنا شدم و براي اولـين بـار در  

هجـري   1372تجربه چند هفته قبل از عيـد فطـر سـال     ت كردم. با اينكردر استكلهم ش 1952
قمري به انگلستان رفتم. اولين روزي كه به انگلستان وارد شدم به مسجد واكينگ رفتم و قرار 

  شد كه من در روز عيد، اسالم خود را به طور آشكار اعالم نمايم كه البته چنان شد.
  بودن آن است. آنچه كه مرا به اسالم جذب نمود منطقي

پذيرند. در  در اسالم هيچ چيزي را كه با دليل و منطق انسان قابل قبول نباشد نمي
قرآنكريم وجود خداوند يعني يكي از مسائل مهمي كه مورد بحث و گفتگو است اثبات 

شود. جاذبة ديگر اسالم آن است كه يك دين جهاني است. قرآن از خداوند به عنوان  مي
كه قرآنكريم از  :كند. حتي بايد گفت خاصي ياد نمي ها و يا خداوند قوم خداوند عرب

كند، بلكه از او به عنوان خالق و خداوند تمام  خداوند به عنوان خداوند جهان هم ياد نمي
نامند! عالوه  نمايد، در حالي كه ساير كتب آسماني او را خداوند اسرائيل مي ها ياد مي جهان

واسته شده كه به تمام پيامبران اعتقاد داشته باشيم بر همة آنچه كه گفته شد در اسالم از ما خ
هاي آسماني پيشين هم  ها هم در قرآن آورده نشده باشد. و باالخره در كتاب حتي اگر نام آن

tΠ ﴿فرمايد: اشاره شده است و قرآنكريم مي �رسالت محمد  öθu‹ø9 $# àMù=yϑø. r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ 
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 .»كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را براي شما به عنوان دين پسنديدم

  .»بنابراين، اسالم دين خداوند است
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 يقرآن از هر (نوع) مثل نيمردم در ا يبرا

   .»رنديكه آنان پند گ ديشا م،يا زده

  ]27زمر: [

  

  )1(محمد المهدي

  (استراليا)
هايي از منتقـدين غربـي اسـت     يكي از موانع بزرگ براي قبول اسالم در غرب وفور كتاب

پيشداوري در مورد اسالم پرداخته و يا اسالم را به طور كلي لعن و تكفير نمـوده   كه در آن به
توانند باور دارنـد. البتـه بيشـتر ايـن      اند، زيرا معموال ماوراي آنچه را كه خود اعتقاد دارند نمي

  كتب در عرض چند قرن اخير منتشر شده اند.
تـرين مسـائل اسـالم را بـا      ريـك مسئلة ديگر آنست كه هميشه اين تمايل وجود داشته تـا تا 

مسيحيت مقايسه كنند و هرگز به اين نكته اشـاره نشـده كـه نقطـة اوج تمـدن      بهترين چيزهاي 
اسالمي با تب و تاب مذهبي در جهان همزمان بوده است. و يا اين كه هرگز به اين نكته حتـي  

    ديده است.برنخورده اند كه گسترش تمدن اروپائي با تابوت اعتقادات مسيحي شروع گر
هـاي   بوده اند كه توفيق يافته اند تا نكاتي را كـه در وراي انديشـه   الحمد هللا كساني مانند ما

چنان نويسندگان و مؤلفين وجـود دارد دريـابيم. همچنـين افـراد بيشـمار ديگـري هسـتند كـه         
يبـائي و  پذيرنـد. زيـرا كـه ز    مسيحيت را قبول ندارند و قلباً مسلمانند، اما معذلك اسالم را نمي

  توانند درك كنند. سادگي اين آئين را نمي
آورند، زيـرا در جتسـجوي راه زنـدگي هسـتند و در جسـتجوي       بسياري از مردم اسالم مي

كه من اسالم را بدون ايـن كـه جسـتجو     :يابند. اما در مورد من بايد بگويم خويش اسالم را مي
در جامعـه مسـيحيت رشـد كـردم.      كنم يافتم. من دوران تحصيل را در انگلسـتان بسـر بـردم و   
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انگلستان، البته اسماً مسيحي است زيرا دين در اين جامعه از زندگي جدا افتاده و چيزي اسـت  
شود و تنها بعضي از موارد آن قابل فهم است. البته مردمـان   كه فقط گاه گاه به آن پرداخته مي

كـوئي در جهـان انجـام    بسيار خوبي هم هستند كه مسـيحي انـد و كارهـاي بسـيار صـحيح و ني     
دهند و به طور كلي احمقانه است كه انسان چنان تصور كند كه هركه مسـيحي اسـت ذاتـاً     مي

بد است. به هرحال من بعـدها بـه سراسـر آفريقـا و اروپـا مسـافرت كـردم و تمـام كشـورهاي          
آفريقــائي را ديــدم و عميقــاً تحــت تــأثير صــميميت و صــفاي مردمــي كــه در آنجــا زنــدگي  

  د و اكثراً مسلمان بودند قرار گرفتم.كردن مي
اي بخشـيد مسـجد بـا شـكوه كـانو در نيجريـة        يكي از چيزهائي كه در من تأثير فوق العاده

  ها آشنا شدم. شمالي و دوستاني بودند كه در آنجا با آن
بازگشتم و در آنجا مشغول زندگي شدم در حالي » سيرنياكا«پس از آن به جامعة مسلمانان 

هـا بـا    بودم، اما تـا مطالعـة عميقـي از اديـان و مقايسـة آن      تحت تأثير اسالم واقع شدهكه عميقاً 
انديشـم كـه هـيچ فـردي پـس از مطالعـة اديـان و         يكديگر نكردم مسلمان نشدم، و اكنون مـي 

تواند از پذيرش اسالم خودداري كنـد. البتـه ممكـن اسـت بعضـي مـردم بـه         ها نمي مقايسة آن
در انگلسـتان و  » سوت وارك«امروزه مرداني مانند كشيش كليساي  انديشة من شك كنند، اما

كنند كه خداوند يكي است. و شـايد هـم يـك     از اياالت متحده كامال تأييد مي» تيليك«دكتر 
روز غرب به اين نتيجه برسد كه از مسيحيت به اسالم روي آورده و به وسيله مسيحيت اسـالم  

  شناسيم نباشد. كه ما اسالم را ميرا دريابد. و اين پذيرش شايد آنطوري 
اينجا در استراليا زمينة بسيار خوبي براي تبليغات اسالمي وجـود دارد. محمـد جـان و بسـتر     

هـاي   دهد و هم اكنون ثمرات بسياري به بار آورده اسـت. تمـاس   هاي بسياري انجام مي فعاليت
گاه آنچـه كـه قابـل    شود. در دانش شخص خود من به جمع معدودي از دانشگاهيان محدود مي

ها و روشنفكران است. البته  توجه است آنست كه توسعه اسالم در غرب در سطح تحصيلكرده
كشاند. اما اين تأثير موقـت اسـت و غالبـاً بعـدها      مسيحيت هم خيلي از مردم را به مسيحيت مي

د. و يـا  شـون  ها كه با تائيد سطحي مسيحيت را قبول كرده اند به طور كلي منكر خداوند مي آن
هـا گرفتـه    ام مبلغين مسيحي عقايد اصلي قبايل را از آن آن چنانكه من در آفريقا مشاهده كرده
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سـازند كـه نتـايج آن     هايشان آشنا و معتقـد مـي   ها را با عقايدي مافوق تصورات و انديشه و آن
  بار است. بعدها رقت

شـوند كسـاني    ان مـي كنـد. اكثـر كسـاني كـه مسـلم      اسالم بيشتر به طبقة روشنفكر نفوذ مي
نيستند كه در مدت كوتاهي مسلمان شده اند و اين بسيار جالب است. زيرا كـه اگـر كسـي بـا     

آگـاه شـود،    �اعتقاد راسخ و انديشه و مطالعـه چيـزي را بپـذيرد و از حقـايق دعـوت پيـامبر       
ز تر و محكمتر خواهد كـرد و ديگـر هرگـ    آيد اعتقاد او را راسخ هاي بعدي كه پيش مي سئوال

  گرد اديان ديگر نخواهد گشت.



  

  

  

  

  )1(ي. روچونگورموسي اي. ك

  (تانگانيگا)
در يك كليسـاي كاتوليـك رم غسـل تعميـد داده شـده و بـه نـام ايوسـتاس          1945در سال 

گذاري شـدم. در آن موقـع پـدر و مـادرم مشـركيني بودنـد كـه بـه كليسـاي كاتوليـك رم            نام
ن كـه مـ   :تـوان گفـت   عالقمند شده بودند. زيرا در منطقة ما اين مذهب خيلي رايج بود. اما مي

  توانم خود را يك كاتوليك بنامم. نمي
در ده سالگي بـه مدرسـة ابتـدائي كاتوليـك رم وارد شـدم. در آنجـا دروس        1949به سال 

مشـغول بـودم و    1960شد. در اين مدرسه تا سال  معمولي ابتدائي و دروس مذهبي تدريس مي
گويم زنداني بـه   . ميكه به يك زنداني بيشتر شبيه بودم :توان گفت از نظر تعليمات مذهبي مي

  خاطر اين كه در آنجا فرصتي براي مطالعه اديان ديگر نداشتم.
هاي تاريخ مذاهب را مطالعه كـنم،   در درس تاريخ فرصتي يافتم تا كتاب 1959اما در سال 

و اينجا بود كه با تاريخ مسيحيت و اسالم آشـنا شـدم. ايـن آشـنائي مـرا واداشـت تـا بـه طـور          
هاي دقيقي بـردارم و لـذا    م مطالعه كنم. به هرحال هرگز نتوانستم يادداشتقي در بارة اساليعم

و هنري هشتم از كليساي انگليس جـدا شـدند   » لوتر«به مطالعة خويش در مسحيت تا آنجا كه 
دادم بـه مسـائل و سـئواالت زيـر      ادامه دادم. در خالل آن كه بـه مطالعـات خـويش ادامـه مـي     

  برخورد كردم:
 داست؟آيا عيسي مسيح خ   -1

                                         
1- Mussa E. K. Rwechungure 

﴿āω Ïµ‹Ï?ù' tƒ ã≅ÏÜ≈t7ø9 $# .ÏΒ È ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ Ÿωuρ ôÏΒ  Ïµ Ï# ù=yz ( 
×≅ƒÍ”∴ s? ô ÏiΒ AΟŠ Å3ym 7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪﴾  :42[فصلت[  

هرگز از پـيش و پـس (گذشـته و آينـده) ايـن      «

ـ   را فرسـتادة خـداي   كتاب حق، باطل نشـود، زي

    ».حكيم مقتدر است
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 شود؟ آيا مسئله تثليث صحيح است و چگونه ثابت مي   -2

آيا جهنم وجود دارد؟ آيا جـائي بـراي اسـتراحت و پـاداش و يـا جـائي بـراي جـزا و           -3
 عذاب وجود دارد؟

 آيا پاپ آن قدرتي را كه مورد ادعاست دارد؟ و اگر دارد چگونه است؟   -4

تي كـه عيسـي مسـيح ايـن     توانند اعترافات را گوش بدهند در صور ها مي چرا كشيش  -5
 كرد؟ كار را نمي

 چرا تورات و انجيل مورد تفهيم مردم نيست؟   -6

آيا وجود تصاوير و عالئم در انجيل مجاز است؟ و اگر نيستند چرا در كليسا بـه كـار     -7
 روند؟ (در كليساي كاتليك رم) مي

اين نام شود در حالي كه عيسي مسيح هرگز او را به  چرا مريم مادر خداوند ناميده مي  -8
 نخواند؟

آيـد (آن چنانكـه در كليسـا ادعـا و عمـل       چگونه نـان بـه صـورت بـدن مسـيح درمـي       -9
شـود كـه    كنندگان در مراسم داده مـي  شود) و در مراسم عشاء رباني نان به شركت مي

 ظهور كند. �مسيح  ها عيسي بخورند تا در جسم آن

 شود كه پطرس مؤسس كليسا بوده است؟ چرا ادعا مي   -10

  كه چراهاي زيادي سراسر وجود مرا در خود گرفته بود. خالصه آن
هـا بـه كشـيش مراجعـه كـردم. او       چون دامنة دانش من محدود بود لذا براي يـافتن جـواب  

هـايش مـرا قـانع نكـرد و لـذا بـه        هـاي مـرا پاسـخ گويـد، امـا هرگـز جـواب        سعي كرد جواب
ها را فرامـوش كـنم    د اين سئوالباي :هاي خود همچنان ادامه دادم تا آن كه به من گفتند سئوال

ها از اسرار هستند. اما من پس از آن بـه كلـي مـأيوس     و فقط به اعتقاد خود قانع باشم، زيرا اين
پـرده بايـد    ام پايـان يافـت. امـا بـي     شده و همة اعتقادات خود را به فراموشي سپردم تـا مدرسـه  

ك و مسـيحيان پروتسـتان را   كه من قبل از مطالعة تـاريخ مـذاهب، اسـالم را ديـن شـر      :بگويم
  كردم. همانند گوسفندان سرگردان تصور مي
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با يك مسلمان آشنا و سپس دوست شدم. او چيزهاي زيـادي در بـاره    1963در اوايل سال 
اسالم براي من تعريف كرد. او سعي كرد تـا بـه بهتـرين وجهـي مسـائل اسـالمي را بـراي مـن         

اي نداشت. اگرچـه او موفـق    هاي او نتيجه ا كوششتوجيه نموده و مرا به اسالم جلب نمايد، ام
هـا   كه در من عقايد مستحكم و استواري بوجود آورد. اين مسائل و بحث :نشد، اما بايد بگويم

هنگامي كه من در سواحل درياچة تانگانيگا بودم واقع شد اما بعداً به شـمال عـازم شـدم و در    
) هسـتند تمـاس   Watch - Towerت (آنجا با گروهي از مسيحيان كه يكي از فـرق مسـيحي  

  گرفتم تا سئواالت مرا پاسخ گويند.
كنم كتـابي در اختيـارم    اي مطرح مي اين گروه از مسيحيان چون فهميدند سئواالت عاقالنه

) خيلي از مسـائل را برحسـب تـورات و انجيـل     Let God be trueنهادند كه تحت عنوان (
يگـري آشـنا شـدم و ايـن دوسـت مسـلمان بـه        پاسخ گفته است. ضـمنا در آنجـا بـا مسـلمان د    

اعتقادات خويش بسيار پابند و مغـرور بـود. وقتـي علـت آن را پرسـيدم، گفـت: (مـن مـذهب         
كنم. مذهب ما بسيار ساده اسـت و هـيچ نـوع سـر در گمـي در آن وجـود        واقعي را پيروي مي

ن و دوسـت  كنـيم. مـن بـه همـين نحـو بـا گـروه مسـيحيا         نيايش مـي  �ندارد و ما مانند محمد 
شـدم. روزي بـه دوسـت     مسلمانم در تماس بودم و روز به روز بيشتر سـرگردان و حيـران مـي   

مسلمان گفتم كه من بايد مذهب را به طور كلي بـه دور بيانـدازم تـا بتـوانم بـا خـود در صـلح        
باشم. با شنيدن اين جمله دوست مسلمان من پرسـيد. چـرا؟ گفـتم: مـن از ايـن همـه حيـرت و        

آور و  شـوم پـر از مسـائل تعجـب     ام و هر مـذهبي كـه بـا آن روبـرو مـي      سته شدهسرگرداني خ
جواب است. با اين جمله او ترغيب شد تا بيشتر در بارة اسالم با من گفتگو كنـد   هاي بي سئوال

و بدين طريق روز بروز عالقة من به اسالم بيشتر شد و حدود سه ماه با آن دوست مسـلمان در  
  از هم جدا شديم.تماس بودم تا اين كه 

پس از ترك آن دوست مسلمان، تمام گفتگوهـائي را كـه بـا او داشـتم مـرور كـردم و در       
با يك مسلمان تحصيلكردة ديگري آشـنا   1964انديشة آن تفكرات بودم تا ا ين كه در ژانويه 

شدم و با او به مباحثـه و گفتگـو پـرداختم و لـذا تحسـين مـن نسـبت بـه اسـالم بـيش از پـيش            
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آنجـا بـودم پـس از تفكـر      خته شد و ديگر به كليسا نرفتم. و در حدود يك ماهي كه دربرانگي
  زياد به اين نتيجه رسيدم كه در آئين اسالم حقايق بسياري وجود دارد.

هائي كـه در كليسـاي كاتوليـك     اعالم نمودم كه به علت ضد و نقيض 1964فوريه  23در 
م نمودم كه اصول كليساي رم براساس تـورات و  ام به دين اسالم مشرف خواهم شد. اعال يافته

ها باشد نيستند. و از همه مهمتر اين كه عشق و عالقه و سـتايش   انجيل كه بايد مورد پيروي آن
ل شده بود و لذا من بهترين دين را كه اسالم است پيـدا  گانه برايم مشك اوند مضحك و سهخد

پذيرنـد، و   خداونـد نـازل شـده اسـت مـي     ام. مسلمانان هر چهار كتاب آسماني را كـه از   كرده
ها مانند پيامبران است. اين دين در اصول و اعتقادات تحريف نشـده اسـت، و بـاالتر     نيايش آن

شريك و مورد ستايش است. در اسالم تمـام   از همه آن كه در اسالم فقط خداوند، واحد و بي
سـجد هيچگونـه پيكـره و يـا     پيامبراني كه از سوي خداوند نازل شده انـد مـورد قبولنـد و در م   

  تصويري براي تقديس و ستايش وجود ندارد.
بنـابراين، در آن روز در برابـر گروهـي از مـردم، مسـلمان شـدم و نـام موسـي و پيــروي از         

  را برگزيدم و سرباز اسالم شدم. �محمد

  چند كلمه در مورد اسالم

مشخصـي نيسـت و   اسالم محتوي راهنمائي خداوند براي بشريت است. اسالم مذهب قـوم  
به سرزميني خاص تعلق ندارد. همه پيامبران خدا در هـر زمـان و هـر مكـان همـين آئـين را بـر        

نازل شـد. او مأموريـت و    �دادند. آخرين و جديدترين گفتار اين آئين بر محمد  مردم ندا مي
وارث  بـي اعرا رسالت خود را به بهترين وجهي ادا نمود و تمدني را برپاية اسالم بنا نهاد. سپس

ماندگي بـه قـدرت جهـاني تبـديل      اين ايدئولوژي شدند كه تحت عظمت آن از جهل و عقب
شدند كه همه بر عظمت و شكوه آن اذعـان دارنـد. ايـن آئـين از عربسـتان بـه مـردم ديگـر و         

هاي ديگر گسترش يافـت. هنگـامي كـه اعـراب در وظيفـة خـود نسـبت بـه خداونـد           سرزمين
ن ديگـري پيشـي گرفتـه و پـرچم اسـالم را برافراشـتند.       مردمـا  تـوجهي كردنـد،   كوتاهي و بي

هـا... بـه اسـالم روي     ها، مغـول  ها، هندي ها، سلجوقيه، اكراد، بربرها، ترك ها، اسپانيائي مصري
آوردند و پرچم اسالم را برافراشته و به خدمت اسالم همت نمودند. و نامي از خويش بر جاي 
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صوصي نيسـت بلكـه ايـن آئـين، مـذهب بشـريت اسـت.        گذاشتند. اسالم در انحصار مردم بخ
داند كه چه وقت مردم شرق و غرب مسلمان خواهند شـد. امـا شـايد روزگـاري      كسي چه مي

  هاي جهان قرن بيستم باشند. ها پرچمداران اسالم و پيشتازان تحوالت و انقالب هم آن
  

هاي جديد بازآئيد و سـتيز در راه حقيقـت را    * اي نسل
  فرياد دهيد.

ناپــذير را برافرازيــد.  بازآئيــد و پــرچم آئــين شكســت 
هـاي عميـق بـين     بازآئيد و با زندگي خود بـر شـكاف  

هاي استواري بنا كنيـد و كينـه و نفـرت را     ها پل انسان
  محو نموده و به پيش بتازيد.
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طلبند و حال آن كه هركه در  دين خدا را مي

و زمين است خواه ناخواه مطيع فرمان  آسمان

  ]83النساء: [ .»اوست

    

  )1(هاين كمپ .ام –اچمد 

  احساس يك نوكيش

هـاي   طويلي دارد و نـه موعظـه   شدن بسيار آسان است. چون نه تشريفات عريض و مسلمان
و ترجيحاً در انظار گروهي از مسلمانان، تنهـا   تاهكومطولي در آن ملحوظ است. يك شهادت 

أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأشـهد    «شود بايد بگويد:  آن كه مسلمان مي شدن است. الزمة مسلمان
يسـتة نيـايش و   دهـم كـه كسـي جـز خداونـد شا      من شهادت مي« . يعني»أن محمداً رسول اهللا

توانـد مسـلمان شـود و بـه      . بـا ايـن شـهادت هـركس مـي     »تكريم نبوده و محمد رسول اوست
  را به عنوان رسول اهللا قبول كند. �خواست خداوند تعالي گردن نهد و محمد 

كند. و اين يـك اصـل مسـلم اسـالم و پايـة       بنابراين، تشهد يك مسلمان را از كافر جدا مي
كننـد و بـا او روبوسـي     مسلمانان ديگر، براي نوكيش مسلمان دعا مـي دين است در اين هنگام 

نمايند و سپس نوكيش مسلمان فصل جديدي از زندگي را به موجب احكـام اسـالم آغـاز     مي
  شوند. كند و تمام گناهان او بخشوده مي مي

شــوند بــه وســائل مختلــف و تحــت دالئــل  برحســب تجربــه، نوكيشــاني كــه مســلمان مــي
هـا پـس از مطالعـات دقيـق قـرآن و سـنت و        آورند. بعضي از آن سالم روي ميگوناگوني به ا

شوند. بعضي ديگر پس از پايان يك دورة تحقيقي در مقايسة اديان به ايـن   حديث مسلمان مي

                                         
1- Achmad M. Hienekamp 
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اي ديگر صرفاً به خاطر عدم رضايت از اديان ديگر به اين ديـن مشـرف    گروند. وعده آئين مي
پذيرند. بنـدرت اشخاصـي هـم يافـت      شخصي اين دين را مي شوند. و حتي بعضي به دالئل مي
خواهند جهان اسالم را به هزينـة مسـلمان گـردش كننـد و صـرفاً از مسـلمانان        شوند كه مي مي

ها را در اين راه مساعدت كنند. دليل هرچه كه باشـد بايـد توجـه داشـت      كنند تا آن تقاضا مي
رنـد و يـك   در ايـن تصـميمات مؤث   – كـم يـا بـيش    –كه به هرحال به نحـوي عشـق و عالقـة    

شود. امـا بـه هرحـال يـك مسـلمان زمـاني        نوكيش مسلمان به نوعي تحت تأثير اسالم واقع مي
تواند واقعاً مسلمان شود كه با تعليمات اسالم در حد قابل قبولي آشنا شده و مسلمان خوبي  مي

يد توسـط بـرادران ديگـر    شود. به عالوه هر نوكيش مسلمان در ابتدا دچار مشكالتي است و با
  مسلمان مساعدت شود تا بتواند مشكالتي را كه با آن روبرو شده حل كند.

شـدن در   چيسـت؟ مسـلمان   شـود  حال بايد ديد مشكالتي كه يك نوكيش با آن روبرو مي
يك اجتماغ غير مسلمان بـه منزلـة يـك انتحـار اجتمـاعي اسـت. زيـرا اعتراضـات خـانواده و          

آورد. موقعي كه من رسـماً مسـلمان    عي در زندگي نوكيشان بوجود ميخويشان و دوستان موان
هـا مخـالف بودنـد، ولـي      ام در اين مسئله با من گفتگو كردند. بعضي از آن شدم، ابتدا خانواده

ها مانند خواهر عزيزم مسئله را خيلي آزاد منشانه تلقي نموده و فقط دعا كردند تا  بعضي از آن
م راهنمائي نمـوده و آرامـش و رضـايت بيشـتري بـراي مـن فـراهم        خداوند مرا در آئين جديد

سازد. احكام و مقررات و سنن آئين جديد بايد در زمان كوتاهي آموخته شود. بـا وجـود ايـن    
كنم  كردن به آن مشكل است. من خيال مي كه اسالم ساده و زيباست مع الوصف در اول عمل

نسـخه از قـرآن و سـاير كتـب الزم را در      كه در نخستين روزهاي قبول آئين جديد بايد يـك 
  ها وقت زيادي تلف نكنند. ها به دنبال تهية آن اختيار نوكيشان قرار داد تا آن

بعضي از نويسندگان ممكن است كه در بدو قبول آئين اسالم اطالعـات زيـادي در مـورد    
تباهاتي ها خيلـي احساسـاتي هسـتند ممكـن اسـت اشـ       اسالم نداشته باشند. و چون بعضي از آن

  بكنند.
اي است. چون بعضي از اسـامي   انتخاب نام جديد براي يك نوكيش هم مسئله –نام جديد 

در بعضي نقاط بسيار مشهور و در بعضي نقاط قابل قبـول نيسـتند. بعضـي از نوكيشـان تـرجيح      
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 هـا  دهند كه نام جديد خود را به كار برند، در حالي كه بعضي ديگر ميل دارند نام قبلي آن مي
  هميشه حفظ شده و نام جديد خود را فقط در زماني كه در ميان مسلمانان هستند به كار برند.

اي نيسـت. اسـامي بسـيار معـروف ماننـد محمـد يـا احمـد          مسائل حقوقي نام جديـد مسـئله  
  آورد. مشكالتي بوجود نمي

م نيايش در اسالم با نيـايش در سـاير اديـان بسـيار متفـاوت اسـت. چـون در اسـال         –نيايش 
ها به صورت يك جد و جهد جماعتي هستند و نه يـك   روابط كشيشي وجود ندارد لذا نيايش

وظيفة شخصي در حالي كه نيايش در مسيحيت بهتر است در خلوت و تنهايي باشد، در اسالم 
شود تا در جماعت باشد. چون نيايش امر نامقبول و غيـر صـحيحي نيسـت كـه      ترجيح داده مي

كننـد. بنـابراين،    ، و چون همه در يك موقع مشخص و باهم نيايش ميدر تنهائي صورت گيرد
  انگيز است. مسئلة تظاهر و ريا مطرح نيست و لذا سادگي نماز واقعاً اعجاب

اي براي نوكيشان پيشنهاد شـده   هاي ساده گيرد. در آغاز راه ري نماز وقت زيادي نمييگفرا
ا فراگيري آن زياد هـم مشـكل نيسـت و    است. تلفظ ضحيح لغات عربي در نماز الزم است، ام

تواند در مدت كوتاهي آن را بياموزد. مثال در مـورد خـود مـن     هركس با استعداد متعارف مي
در همين اواخر بود كه يك عالم مذهبي زحمت كشيد و تلفظ صحيح كلمات نماز را بـه مـن   

رآن براي نوكيشان در توانم كلمات نماز را ادا كنم. قرائت ق آموخت و لذا حال خيلي بهتر مي
كنم كه به داليل روشن، عربي بايـد   فراگيري تعليمات اسالم بسيار مفيد است. من احساس مي

زبــان ملــي تمــام ممالــك اســالمي باشــد. در ابتــدا مــن هنگــام نمــاز زودتــر از همــه از ســجده 
جده سـ  خواستم در حالي كه هنوز سايرين در سجده بودند و يا بالعكس خيلي دير سر از برمي
داشتم و با سايرين هماهنگ نبودم. اگرچه مسـلمانان ديگـر در صـفوف در تصـحيح مـن       برمي

كشد تا نوكيشي بتواند خود را با حركاتي كه در  كوشش داشتند، اما به هرحال مدتي طول مي
شود آشنا و هماهنگ نمايد. البته مسئله لباس زياد مهم نيسـت. زيـرا در صـفوف     نماز انجام مي

  بخصوصي از لباس تجويز نشده است.نماز نوع 
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 بـا ايـن   .)1(»دانش بجوي حتي اگـر در چـين باشـد   «فرمود:  � پيامبر اكرم –دانش اسالمي 
يـك نـوكيش   كسب دانش و فضيلت از وظايف هر مسلمان است. امـا بـراي    �فرمايش پيامبر

  تري است. مسلمان وظيفة مهم
؟ بيشتر نوكيشان مسلمان وظيفـة  براي كسب دانش و فضيلت به چه كسي بايد مراجعه كرد

دانند تا براي كسب فضائل و فرهنگ اسالمي به كشورهاي اسـالمي سـفر كننـد و در     خود مي
آنجـا در ميــان مسـلمانان ديگــر فضـائل اســالمي را در عمـل فــرا گرفتـه و تجربــه نماينــد و از      

فضـائل و   برداري نمايند. پاكستان يكي از كشورهائي است كـه در كسـب   ها بهره مشورت آن
هاي عالي فراهم ساخته اسـت. و آن در صـورتي اسـت كـه بـدانيم بـه        معارف اسالمي فرصت

نگـريم   گتر مـي كجا بايد مراجعه شود. ما مردم اين سرزمين را به عنوان برادران و خواهران بزر
دوزيم. براي شناخت دين و آئـين، اسـالم تنهـا     ها چشم مي اعدت به آنسمو براي راهنمائي و 

پـذير نباشـد، امـا از     فهم و استدالل است. تبليغات اسالمي شـايد در اكثـر كشـورها امكـان    راه 
تـوان اسـالم    ها توسط مسلمانان مي طريق كسب فضائل و دانش و فرهنگ اسالم و عمل به آن

  را در تمام نقاط جهان گسترش داد.
ده شده اند گاهي ها كه مسلمان زائي رسد، اما آن گرچه عجيب به نظر مي –زنده  يها نمونه

هـاي زنـدة خـوبي از اسـالم      هـا را نمونـه   آورند و آن براي پند و راهنمائي به نوكيشان روي مي
شـوند و لـذا بايـد پـنج      دانند. بنابراين، نوكيشان گاهي به عنوان مسلمانان برتـر شـناخته مـي    مي

مي سـعي و  وعده نماز را بدون هيچگونه كاهلي انجام دهند و در كسب فضائل و معارف اسال
ها در  كنند. زيرا كه آن كوشش نمايند. در حالي كه نوكيشان درست برعكس آن احساس مي

هـا سـعي    تر بايد در رهنمود و ارشاد آن هاي با تجربه درون خود چنين تصور دارند كه مسلمان
ال تري باشند تا نوكيشان مسلمان بتوانند برحسب رفتار و اعمـ  هاي ارزنده بيشتري داشته و نمونه

  ها خود را بسازند. آن

                                         
در  امانيست، و علماي اسالم بر موضوع و ساختگي بودن آن اتفاق دارند.  �حديث رسول اهللا اين  -1

طلب علم احاديث صحيح فراواني آمده است ولي نص اين حديث از رسول خدا صـلي اهللا عليـه و   

  [مصحح] سلم ثابت نمي باشد.
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بزرگترين هدية اسالم به بشريت برادري جهـاني اسـت. همـين بـرادري      –برادري اسالمي 
جهاني براي مسيحيان و يهوديان كه دست به فتح كشورهاي اسـالمي يـا زيـده انـد بزرگتـرين      

شـود   خالصه مي» السالم عليكم«موانع را بوجود آورده است. سالم و درود مسلمانان در كلمه 
كند. اين درود و تهنيت مشترك، احسـاس   كه تمام مسلمانان را به يگانگي و اتحاد دعوت مي

طقـه و  ها توسعه بخشـيده و تمـام اختالفـات زبـان و نـژاد و من      يگانگي و برادري را در ميان آن
ي اسالمي چيز واقعي و پر معنائي است كه هـر نـوكيش مسـلمان    ردنمايد. برا مليت را محو مي

اي نتوانسـته اسـت    بر آن تأكيد نمايد. و چنانكه مشهود است هيچ مذهبي و يا هيچ جامعـه بايد 
  ها مردم جهان را اين چنين بهم نزديك كند. ميليون

هـا   در اين مقاله كوتاه من سعي داشتم تا بعضي مشـكالتي را كـه نوكيشـان مسـلمان بـا آن     
نـوازي مسـلمانان را    وكيشان، ميهمـان شوند بيان كنم. و اشاره كنم كه اگر بعضي از ن روبرو مي

مورد انتقاد قرار داده اند و برادري جهاني اسالم را استهزاء نموده اند، از روي ناداني و يا شايد 
هـاي جديـدي    براي مقاصد و نيات شخصي بوده است. گو اين كه ايـن مختصـر از ايجـاد پـل    

مـن   كلن بوده اند قاصـر اسـت معـذ   دا مسلماها كه از ابت براي ايجاد ارتباط بين نوكيشان و آن
صميمانه سعي كردم تا آن طرف قضيه را هـم بـه هـر ترتيـب روشـن كـنم. و بـا تمـام قصـور،          

  اميدوارم كه خداوند توفيق عنايت فرمايد تا همة ما، مسلمانان بهتري باشيم.



  )1(دكتر عبدالكريم ژرمنوس

  ام؟ چرا من اسالم را پذيرفته

كـردم. حـوادث جـاري و     مجلـه مصـوري را مطالعـه مـي    در يك روز باراني در كـودكي  
خورد. مـدتي   ها و توضيحات در باره كشورهاي دور دست در صفحات آن به چشم مي افسانه

كـاري   كردم. ناگهان يك تصوير كنـده  هم چنان به صفحات پرنقش و نگار اين مجله نگاه مي
هـاي مسـطح    ي را بـا سـقف  هائ چوبي نظر مرا به خود جلب كرد. در آنجا عكسي بود كه خانه

تـر   هـائي زنـده   به آسمان تيـره كشـيده و بـا هـالل     –ها سر  كه تك تك، گنبدهائي از ميان آن
هاي جـالبي   ها نشسته و در جامه داد. سايه مردمي كه در روي سقف شدند نشان مي گر مي جلوه

خوردنـد. ايـن عكـس تخـيالت مـرا       آراسته شـده بودنـد در زمينـه ايـن عكـس بـه چشـم مـي        
اي از مشرق عربسـتان بـا يـك     بود. منظره برانگيخت. زيرا با مناظر معمولي اروپا خيلي متفاوت

اي در اطـراف آن بـه داسـتان او گـوش فـرا       سرائي مشغول بود و عده نقال كه در آن به داستان
توانسـتم صـداي دلنـواز     داده بودند. آن منظره نقاشي به قدري طبيعي بود كه من با نگاه آن مي

را همراه با ساير شنوندگان در صحنة نقاشي بشنوم. در حـالي كـه در آن موقـع مـن يـك       نقال
راحتـي در يوگسـالوي غنـوده و بـه آن عكـس و      مبـل  اي بودم كه در يـك   ساله جوان شانزده

نقاشي در آن خيره شده بودم. من در آن موقع احساس غير قابل تحملي داشتم تا بـدانم نـوري   
  كند چه نوري است. ن چنان با تاريكي ستيز ميكه در آن عكس و تصوير آ

بعدها به آموختن تركي پرداختم. و بـه زودي دريـافتم كـه در ادبيـات تركـي فقـط تعـداد        
قليلي كلمات تركي وجود دارد. يعني اشعارشـان بـا لغـات فارسـي و نثرشـان بـا لغـات عربـي         

در آن عـالم روحـاني كـه     آميخته شده است. و لذا مصمم شدم كه هرسه را فرا گيرم تا بتوانم
  چنان نور درخشاني بر بشريت تابانيده است سير كنم.

اولين برخورد، در يك تعطيل تابستاني فرصتي بود تا به يكي از كشورهاي همجوار شرقي 
بروم. به زودي پس از استقرار در هتل بر آن شدم تا براي آشنائي با زندگي مسلمانان به بيـرون  

تركي كه فقط از طريق گرامر با آن آشنا شـده بـودم بيشـتر آشـنا شـوم.       از هتل بروم و با زبان

                                         
1- Dr. Abdul Karim Germanus 
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هـاي   خانه كوچكي رسـيدم كـه صـندلي    ها به يك قهوه شب بود و در روشنائي ضعيف خيابان
حصيري كوتاهي دور تا دور چيده شده بود و چند نفري آنجا نشسته و مشغول نوشـيدن قهـوه   

به تن داشتند كه كمر آن را با كمربند پهني بسـته  ها شلوارهاي معمولي گشادكردي  بودند. آن
نمـود   ها كه عجيب و غريب مي ها و پوشش آن و خنجرها را در آن محكم كرده بودند. عمامه

طپيـد وارد قهـوه خانـه شـدم و بـه آرامـي در        ها داده بود. با قلبي كـه مـي   اي سبعانه به آن قيافه
بودند با چشـماني جسـتجوگر بـه مـن خيـره      ها كه در آنجا نشسته  اي خلوت نشستم. آن گوشه

هـا گفتـه    نظري مسلمانان داسـتان  ها از كوته هائي افتادم كه در آن شدند و ناگهان به ياد داستان
ام مرا به وحشـت   كنند. تخيالت بچگانه ها در بارة من صحبت مي شده بود. متوجه شدم كه آن

هـا   اي من كـه مـزاحم خلـوت آن   ها خنجرهاي خود را بر انداخت و چنان تصور كردم كه آن
زا  توانستم از اين محيط وحشـت  كردم كه اي كاش مي ام بيرون خواهند كشيد و آرزو مي شده

  بيرون روم اما جرأت آن را نداشتم.
پس از چند دقيقه پيشخدمت جلو آمد و در حالي كـه يـك فنجـان قهـوة معطـر در برابـرم       

بودند اشاره كرد. مـن بـا اضـطراب بـه آن      گذاشت به گروه وحشتناكي كه در آنجا نشسته مي
اي بـر   ها با احترام بر من سالم كـرد و لبخنـد دوسـتانه    طرف نگاه كردم و ديدم كه يكي از آن

  لب آورد.
برخاسـته و بـه    خيلـي بـا اطمينـان   من با كمي درنگ بزور لبخندي بر لب آوردم. دشمنان ت

هـا   ب لرزانم با خود گفـتم! آيـا آن  طرف ميز كوچكي كه من در آن نشسته بودم آمدند. در قل
  مرا بيرون خواهند انداخت؟

هـا   هـا نشسـتند. يكـي از آن    ها سالم ديگري گفتنـد و در اطـراف مـن بـر روي صـندلي      آن
هـا روح   متوجه شدم كه در پوشش جنگجويانه آن اري تعارف كرد و در زير نور ضعيفسيگ

ه و بـا زبـان تركـي شكسـته و بسـته بـا       نوازي پنهان است. به خود جرأت داد مهرباني و ميهمان
ــود كــه آن   آن هــا را شــكوفا نمــود و  هــا صــحبت كــردم. و ايــن عمــل مــن ماننــد جــادوئي ب

ها به جاي عداوتي كه در تخيالتم ساخته بودم، مرا بـه   هايشان را باز و پرتبسم كرد و آن چهره
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خوردم، نهايت  مي ها هايشان دعوت كردند و به جاي زخم خنجرهائي كه در خيال از آن خانه
  لطف را نسبت به من ظاهر كردند. و اين اولين برخورد من با مسلمانان بود.

هـاي زيـاد و    ها حوادث پربـار و مسـافرت   ها از آن تاريخ گذشته است. و طي اين سال سال
هاي شگرفي در برابر ديدگانم ظـاهر   ها ديدني تحقيقات زيادي كردم و در هريك از اين سال

هـا و   كشورهاي اروپائي را ديدم و در دانشگاه اسـتانبول تحصـيل كـرده و زيبـائي    شدند. تمام 
هاي فارسي و تركـي   آثار تاريخي آسياي صغير و سوريه را با تحسين و شگرفي ستودم و زبان

كرسي مطالعات اسـالمي را بـه دسـت آوردم. تمـام      و عربي را آموخته و در دانشگاه بوداپست
در طي قرون انباشته شده است و تمام هزاران صفحه از كتاب اين دانش و فضيلت خشك كه 

هـا بـه دسـت     هائي كه خواندم هيچيك عطش سوزان مرا فرو ننشاندند. من سرنخ را در كتاب
مـا  رت داشتم. مغز من اقناع شـده بـود ا  آوردم اما هنوز براي باغ هميشه بهار تجربة مذهبي حس

كـردم تـا بتـوانم     ا گرفتـه بـودم از خـود دور مـي    روحم هنوز تشنه كام بود. ميبايستي هرچه فـر 
ها را از راه تجربه فراهم آورم بايد مانند آهن خام در آتش بسوزم و گداز آتـش را   مجدداً آن

  به جان بخرم دوباره سرد نشده و فوالد آب ديده شوم.
در برابر من ظاهر شد. ريش بلندي بـا حنـا قرمـز شـده      �شبي محمد پيامبر  –يك خواب 

پراكنـد. چشـمانش    هاي او ساده اما بسيار دلسپند بود و رايحة مطبوعي را در فضا مي جامه بود.
درخشيدند، و در آن حال مرا خطاب كرده و با صدائي مردانه گفت: چـرا   با نوري پرفروغ مي

غمگيني؟ راه مستقيم در برابر تو است. با اعتمادي راسخ و با نيـروي ايمـان در آن گـام بـردار     
هموار است. و من در تب و تاب آرزومندانه خواب و خيال به عربي گفتم: اي پيامبر  كه بسيار

اي و بـراي تـو    خدا! براي تو كه در وراي بود و نبودي و براي تو كه بر تمام دشمنان فائق شده
هاي تو را با عظمـت و   ها و تالش كه وحي آسماني، تو را در مسير اين راه قرار داده و كوشش

  ور كرده است، آسان است. شكوه بهره
دانـد كـه كـي خـواهم توانسـت       اما من هنوز بايد در تب و تاب و اعتكاف باشم، و كه مي

  آرامش بيابم؟
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او بر من خيره شده و به فكر فرو رفت و بعد از مدت كوتـاهي دوبـاره سـخن آغـاز كـرد.      
زبـان پيامبرانـه   داد. ايـن   اي صـدا مـي   عربي او چنان روشن بود كه هر كالمش مانند زنگ نقره

  كند. داد هنوز به طور تحمل ناپذيري بر سينة من سنگيني مي كه فرامين خداوند را ندا مي

﴿óΟs9 r& È≅ yè øgwΥ uÚ ö‘F{ $# # Y‰≈yγÏΒ ∩∉∪ tΑ$t7Åg ø:$# uρ # YŠ$ s? ÷ρ r& ∩∠∪ ö/ä3≈oΨ ø)n=yzuρ %[`≡uρø—r& ∩∇∪ $uΖù=yè y_ uρ 

ö/ä3tΒöθ tΡ $ Y?$t7ß™ ∩∪ ﴾ و كوهها را  ين را محل آرامش (شما) قرار نداديم؟آيا زم«�)9 - 6أ: (النب

و خواب شما را ماية آرامشتان قرار  و شما را به صورت زوجها آفريديم. ميخهاي زمين قرار نداديم؟
  .»داديم

توانم مسائل اسرار نهان و غير قابـل   توانم بخوانم. من نمي سپس من فرياد كردم كه من نمي
امبر خدا مرا ياري كن، مرا ياري كن. سـپس فريـادي كـه    كشف را حل كنم. اي محمد! اي پي

گلويم را گرفت خواب مرا قطع كرد و با سنگيني خواب و توهمي كه سراسـر وجـودم را فـرا    
، ترس وجودم را احاطه كرده بود. و سـپس احسـاس   �گرفته بود در غلطيدم و از خشم پيامبر

هـايم از شـدت    بيدار شدم. خون در شقيقهام و ناگهان از خواب  كردم كه به ژرفنائي فرو افتاده
زد و بدنم غرق عرق شده بـود و تمـام مفاصـل بـدنم را درد فـرا گرفتـه بـود.         جريان ضربه مي

  سكوت مرگباري مرا احاطه كرده و بسيار غمگين و تنها شده بودم.
روز جمعة بعد در مسجد جامع با شكوه دهلي منظـرة عجيبـي را شـاهد بـودم. يـك غريبـة       

شد به داخل صف مـردم   ده با موهاي سپيد كه توسط بعضي از پيرمردها راهنمائي ميرنگ پري
  آمد. مي

هاي تركي كه توسط سالطين قبلي بـه   من لباس هندي بر تن و كالهي بر سر داشتم و نشان
هاي نماز بودنـد بـا تعجـب بـه      ها كه در صف ام قرار داشت. تمام آن من هديه شده بود بر سينه

علما و پيرمردهـا   داشت كه اطراف آن را برميودند. گروه ما به طرف منبر گام من خيره شده ب
مـين نشسـتم و   هاي گرم مـا را پذيرفتنـد. مـن نزديـك منبـر بـر ز       فرا گرفته بودند. همه با سالم

  خورد. هاي جلو مسجد به چشم مي كاري وه كندهكشروبروي من منظرة با 
جاهاي مختلف ايستاده و لحظـات سـجده و    اذان شروع شد و مكبرها در –لحظة با شكوه 

كردند. حدود چهار هزار نفر مانند سربازان بـا صـداي اهللا    ركوع را با صداي اهللا اكبر اعالم مي
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خواندنـد. مـن    كردند و در كمال اخالص دعا مي رفتند و نيايش مي اكبر به ركوع و سجود مي
، عبـدالحي دسـت مـرا گرفتـه و بـه      ها بودم. و لحظة با شكوهي بود. پـس از خطبـه   در ميان آن

  طرف منبر راهنمائي نمود.
هاي منبر ايستاده بودم و گروه عظـيم مـردم    آن لحظة با شكوه فرا رسيده بود. در جلوي پله

به من خيره شده بودند. هزاران نفر عمامه بر سر به طرف چمن پر از گـل برگشـته و بـه طـرف     
ش سـفيد دور مـن جمـع شـده و بـا چشـماني       اي سـر داده بودنـد. تمـام علمـاي ريـ      من زمزمـه 

دادند و من به آهستگي تا پلـه   ها به من ثبات قدم و نيرو مي آميز بر من مينگريستند... آن تشويق
زد نگريسـتم. تمـام جمعيـت بـه مـن       هفتم باال رفتم. از آنجا به جمعيتي كه مانند دريا موج مي

به حركت درآمـده اسـت. بعضـي از     رسيد كه تمام صحن مسجد خيره شده بودند و به نظر مي
شان نور محبت و لطـف   و از چشمان» ما شاء اهللا«گفتند:  ها كه نزديك منبر نشسته بودند مي آن

  ساطع بود.
  من به عربي چنين آغاز كردم:

  »أيها السادات الكرام...«
هـا   آنتوانسـتم بـه    ام تا با فضائلي كه در وطنم نمي من از سرزمين دور دستي به اينجا آمده(

دست يابم آشنا شوم. من براي الهام گرفتن از شما به اين سرزمين آمـدم و شـما بـه نـداي مـن      
  پاسخ گفتيد).

سپس سخنم را اين چنين ادامه داده و از نقشي كه اسالم در تاريخ جهان ايفا نموده است و 
  به ظهور رسانده صحبت كردم. معجزاتي كه خداوند به دست پيامبرش

كه چگونه امـروز مسـلمانان جهـان     :مسلمانان امروز را بيان نموده و گفتم من سير قهقرائي
خواهند توانست خود را از اين قهقرا نجات داده و در سير تكاملي و شـكوفائي قـدم نهنـد. بـه     

كه همانطور كه مثل معروف مسلمانان است همه چيز در دست خداوند است. امـا   :ها گفتم آن
  ايد:فرم در عين حال قرآنكريم مي
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كند تا آنكه رويه و حالتي را كه در خودشان  پروردگار وضعيت هيچ قومي را دگرگون نمي
  .»است، تغيير دهند

با ستايش زندگي پرتقـوي و  من سخنراني خود را در پيرامون توضيح اين آيه ادامه دادم و 
اعتكاف و مبارزه و با ضعف و زبوني خاتمه داده و نشستم. و با صداي اهللا اكبـري كـه از همـه    

رسيد به خود آمدم. هيجان و غليان جمعيت آنقدر عظيم بـود كـه مـن چيـزي      جا به گوش مي
دسـتم را   ديگري جز آن به ياد ندارم. فقط يكـي از دوسـتان بـه نـام اسـالم مـرا صـدا كـرده و        

  گرفت و از مسجد خارج نمود.
كني؟ عده زيادي در آنجا جمع شـده بودنـد و مـرا در آغـوش      از او پرسيدم چرا عجله مي

خواستند كه من  گرفتند. عده بسياري از مردم فقير و محروم به من چشم دوخته بودند و مي مي
گفـتم: خـدايا اجـازه نـده      ميخواستند بر سر من بوسه زنند. با خود  ها را دعا كنم و همه مي آن

هـا هسـتم كـه     من يك كرم در ميان انبوه كرمها هستم.  كه اين مردم فكر كنند من باالتر از آن
خورند و به دنبال نور هستند، درست مانند بقيه مخلوقات عاجز و مفلـوك.   در زمين غوطه مي

حـالتي داشـتم كـه    اميدها و آرزوهاي آن مردم بيگناه مرا شرمسار كـرده بـود. بـه طـوري كـه      
كردم كه به راسـتي حكومـت    ام. و با خود فكر مي گوئي دزدي كرده و يا كاله برداري نموده

هاي اجرائـي مملكـت، و در برابـر اعتمـاد      اي در مقام مسئوليت بر چنين مردم بيچاره و درمانده
مسـئول،  كننـد آن مقـام    ها كـه فكـر مـي    ها، در برابر اميد مساعدت و كمك، و در برابر آن آن

  هاست چه مسئوليت بزرگ و خطيري است. برتر و باالتر از آن
اي به منزل بـرد. روزهـاي بعـد،     به هرحال، اسالم مرا از آغوش برادران رهانيد و با در شكه

گفتن آمدند و مرا و چنان مورد لطف و عطوفـت و محبـت    هر روز تعداد زيادي براي تبريك
هـا را فرامـوش نخـواهم كـرد.     محبـت و الهامـات آن  خود قرار دادند كه همة عمـرم هيچگـاه   



  )1(فيلوز –اف  –اچ 

  (انگليس)

  چرا اسالم را برگزيدم

ام كـه شـامل خـدمت دريـائي در      من بيشتر زندگيم را در نيروي دريائي سـلطنتي گذرانـده  
ام. هـيچكس در دريـا    بوده است و در هردو جنـگ شـركت داشـته    1939و  1914هاي  جنگ

توانـد   و ماشين آالت مدرن امروز هم از دست قدرت و نيروي طبيعت نمـي حتي با تكنولوژي 
فرار كند، مثال ساده اين ادعا مه و تند باد اسـت. در موقـع جنـگ البتـه خطـرات بيشـتري هـم        

گيرد و نام آن (مقررات  هست. كتابي در زندگي دريائي هست كه دائماً مورد استفاده قرار مي
هي دريائي) است. اين كتاب وظايف هر افسر و يا هرد فـرد را  هاي فرماند ملكه و دستورالعمل

نمايـد.   كند و جـوايز رفتـار خـوب و مقـررات حقـوق و مسـتمري را مشـخص مـي         تعريف مي
همچنين تنبيهـات حـد اكثـر را بـراي تخلـف از فرمانـدهي و مقـررات دريـائي و تمـام مـوارد           

هـا عـدة زيـادي توانسـته انـد بـا        كند. با رعايت اين مقررات و دسـتورالعمل  خدمتي روشن مي
منـدي را ادامـه    يكديگر همبستگي كامل ايجاد نموده و يك دوران خـدمتي مـنظم و رضـايت   

حرمتي به قرآن نباشـد، قرآنكـريم هـم     دهند. اگر بتوانم دور از تشبيه چنان مثلي بزنم و اگر بي
يـن كتـاب   كنـد. ا  تـري عمـل مـي    يك چنين كتابي است كه در سطح عظيم و مقيـاس متعـالي  

  دستورات خداوند است كه براي هر زن و مرد و كودك در جهان نازل شده است.
ام. ايـن شـغل هـم راه     هـا مشـغول كـرده    اكنون يازده سال است كه خود را به پرورش گـل 

توان مشاهده نمـود. در ايـن    ديگري است كه در آن وابستگي انسان به خداوند را به خوبي مي
هـايش   ت خداونـد عمـل كنـد، خداونـد او را در پـرورش گـل      شغل اگر كسي برحسب مقررا

روند و ايـن اسـت سـزاي     ها از بين مي كند و اگر مقررات او را رعايت نكند، گل مساعدت مي
اي بـراي   كند. مالحظه نموده ايـد كـه اشـخاص تحصـيلكرده     آن كه مقررات او را منظور نمي

هـا غلـط از آب    گـوئي آن  ري پـيش شـوند، امـا در مـوارد بسـيا     بيني وضع هوا تربيت مـي  پيش
  آيد. درمي

                                         
1- H. F. Fellowes 
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من معتقدم كه قرآنكريم كالم خداوند است و معتقدم كه او محمـد، رسـول    –لزوم اسالم 
را براي توضيح كالم خود به جهانيان فرستاده است. اسالم زنـدگي بشـر در روي زمـين     �اهللا 

لي كـه قابـل بـاور    سازد. قرآن ساده و روشن اسـت و از هرگونـه سـخن مشـك     را همĤهنگ مي
انعكاسـي از صـميميت و صـداقت اسـت. ولـي در       نباشد مستثني است. شكل نيايش در اسـالم 

مسيحيت با وجود اين كه ممكن است فردي در خـانواده مسـيحي زائيـده شـده و بـا آن آئـين       
كنـد   ها وقت صرف كند تا بتواند مواردي را كه عمـل مـي   پرورش يافته باشد بازهم بايد مدت

بايد بگويم كه در مورد خودم اين اعتقاد از درون خودم زائيده شده با وجـود ايـن كـه    بفهمد. 
در مورد اسالم هر سئوالي داشتم پاسخ داده شده ولي هرگز كسي به مـن نگفـت كـه مسـلمان     

  شوم.
اصول ابتدائي مسيحيت و اسالم هردو يكسانند و لذا آزمايشـات ديگـري الزم اسـت. زيـرا     

آميز بسياري را هنـوز در خـود حفـظ     اد بر اين كه مسيحيت باورهاي شركمارتين لوتر با اعتق
كرده است انقالبي را آغاز كرد كـه بـه تشـكيل كليسـاي پروتسـتان منجـر شـد. سـپس ملكـه          

هاي كاتوليك رومي در تهديد ديـد،   اليزابت اول هنگامي كه كشور خود را در برابر اسپانيائي
تهديد امپراطوري عثماني قرار گرفته بود، لـذا علـل    و از طرفي چون اروپاي مركزي هم مورد

وجود و ظهور اسالم را با علل ظهور پروتستانيزم يكسان تصور نمود. زيرا كه اين هـردو آئـين   
  پرستي قيام كرده بودند. برعليه بت

رسد كه مارتين لوتر در آن موقع مطلـع نبـوده اسـت كـه      اما در عين حال، چنين به نظر مي
هـاي مـارتين    طلبـي  پيش از او محمد را اصالح و تكميل نمود. معـذلك اصـالح  حدود نه قرن 

آميـز و تشـريفات مربوطـه را از بـين نبـرد.       لوتر در نظام كليسائي كاتوليك تمام عوامل شرك
زدن به يك دورة خشونت و ناآرامي بود كـه تـا    كاري كه در واقع مارتين لوتر انجام داد دامن

د. جالب است كه بدانيم هنگامي كه تفتيش عقايد اسـپانيا در اوج  حدودي اكنون هم ادامه دار
هـاي مسـلمان در اسـپانيا بـه      خود بود اسالم روح صلح و آرامش را به مردم نشان داد و تـرك 

  يهوديان پناهندگي دادند.
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حضرت مسيح گفت كه ما بايد ده فرماني را كه خداوند به موسـي در   –اعتقادات مسيحي 
ود رعايت كنيم. فرمان اول آن بود كه (مـن خـدا هسـتم، خـداي شـما، شـما       كوه سينا نازل نم

خدائي جز من نداريد) اين دستور بعدها با عقيدة كفـاره مخلـوط شـده اسـت. بـه طـوري كـه        
نمايانـد، زيـرا حضـرت     تر مي وفاداربودن به حضرت مسيح از وفادار بودن به خداوند پر ارزش

نماياند، زيرا حضـرت مسـيح در روز رسـتاخيز     تر مي رزشمسيح از وفادار بودن به خداوند پر ا
ها باورشان اينست كه حضرت مسـيح خـود    خواهد كرد. با وجود اين مسيحيبراي ما شفاعت 

انسان ظهور كرده است. امـا تفكـر   خداوند است كه به صورت انسان درآمده است و در قالب 
كنـد و   خـويش را هـدايت مـي   من از خداوند هميشـه آن بـوده اسـت كـه او همـواره بنـدگان       

تواند كامال مطمئن باشد كه با عـدالت تمـام    بخشاينده و مهربان و عادل است. بنابراين، بشر مي
مورد قضاوت قرار خواهد گرفت و تمام موارد تخفيف در جرم و گناه بندگان منظور خواهـد  

  شد.
د بـود. فـرض   در اين زندگي هركس بايد باور داشته باشد كه مسئول اعمال خويش خواهـ 

رويـد. و اگـر مـثال در راننـدگي در      سازي كنيد به زندان مي كنيد حسابدار هستيد، اگر حساب
اگـر در   يك جاده پرپيچ و خم سرعت مناسب را رعايت نكنيد دچـار حادثـه خواهيـد شـد. و    

اين موارد شخص ديگري را مالمت نموده و كسي را جز خود مسئول بدانيـد احمقانـه اسـت.    
شـويم.   اعتقاد ندارم كه ما بندگان خـدا از مـادر، گناهكـار و دردمنـد زائيـده مـي      همچنين من 

عقيده دارم كه هر بندة خدائي مايل است كه هم نوعان خود را خشـنود و راضـي كنـد، مگـر     
ها عقايد پدر و مادر و معلم  اين كه طرف مقابل در مواردي از اين اصل مسلم عدول كند. بچه

هـا هسـتند    ها را كه در مسند اختيارات و بـاالتر از آن  د بالغ، نظرات آننهند و افرا را ارزش مي
شـوند. البتـه در    گذارند و همة مردم از خدمت به همسايگان لذت برده و مشعوف مـي  ارج مي

كنـيم   مواردي بنا به عللي و بر حسب يك انگيزة طغياني، خسارتي بر كسي يا چيزي وارد مـي 
ها متفاوتند. ما وقتي به چنين اعمـالي دسـت    نوع عكس العمل كه تعداد دفعات و يا حدود اين

هاي متداول هم نمونة ديگري است. مثالً اگر در يك بازي يكـي   زنيم گناه كرده ايم. بازي مي
كنندگان مقررات بازي را رعايت نكند داور او را تنبيه خواهد كرد. و با در نظرگرفتن  از بازي
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يدة كفاره به طوري كه در مسيحيت مورد باور است سـر در  آنچه كه به عنوان مثال آوردم عق
شود: براي خود هـيچ   نماياند. فرمان و يا دستور دوم چنين شروع مي گم و غير قابل ادراك مي

وعاتي را سـتايش  نوع شبيهي مانند پيكره و عكس از وجود خداونـدي نتراشـيد و چنـين مصـن    
ها  هائي هستند كه در آن اع تصاوير و يا پيكرهنكنيد. در صورتي كه بعضي از كليساها پر از انو

  كنند. ها تعظيم و تكريم مي آنمعموال افراد و اعضاي كليسا به 
شدن حضرت مسـيح بالفاصـله در افكـار     من غالباً از اين كه زندگي، مرگ، و دوباره زنده

بايـد  ها چه يهودي، چه رمي و يا هر قوم ديگـري   مردم فلسطين اثري نگذاشت در شگفتم. آن
آيـد كـه    يافتند. تا آنجا كه مربوط به تاريخ مدون است چنين به نظر مي از اين معني عبرتي مي

. من در مدرسه فقط با آنچـه  نويسان قرار نگرفته زندگي حضرت عيسي زياد مورد توجه تاريخ
هـاي زيـادي    كه تورات و انجيل آموخته است آشنا شدم. همچنين بايد دانست كه با مخالفـت 

شد چندين قرن طول كشيد تا مسيحيت توسعه يافت و بـه   عليه مسيحيت و دين عيسي ميكه بر
و بـا سـرعتي    �عنوان يك آئين در آن زمان شناخته شد. من همچنين با تاريخ زندگي محمد 

كه اسالم منتشر شد (در مدرسه) آشنا شدم، اما در تمام دوران مدرسه هيچگاه بـه روحيـات و   
  اي و يا تأكيدي نشد. اشاره هاي معنويت اسالم جنبه

هـاي تركيـه مأموريـت     كـه در يـك كشـتي كـه در آب     1923و  1919بـين   –راه مسـتقيم  
شـهد أن ال  أكردم، به اسالم عالقمند شدم، زيرا عقيدة اصلي اسالم بر مبناي  داشت خدمت مي

كسـاني كـه بـا    كنـد. البتـه اكثـر     إله إال اهللا ومحمداً رسول اهللا توجه و عالقة انسان را جلب مـي 
اي مخـالف بودنـد.    هاي خود بـا ايـن عقيـدة پايـه     داوري مسائل اسالمي آشنائي نداشتند با پيش

ها در سه قرن پيش و فساد سياستمداران ترك و كاركنـان دولـت تـأثيري     زيرا كه رفتار خليفه
  دم.اي را كه احساس كرده بودم به فراموشي سپر منفي بر اسالم گذاشته بود و لذا من عالقه

تفـاوت پيـدا كـردم.     و با وجود اين كه اعتقاد محكمي به خداوند داشتم يك طرز تلقي بي
هائي به موسسات تبليغاتي  ليكن در حدود يك سال قبل دوباره مسئله را بررسي كردم. من نامه

هـاي نادرسـت    هـا قضـاوت   هائي در اين زمينه دريافت كردم. اين كتـاب  و كتاب اسالم نوشتم
هـا   ي من توضيح دادند و تحريفات و افكار نادرسـتي را كـه غربيـان در ايـن زمينـه     غربي را برا
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ها را برايم روشـن سـاختند و دريـافتم كـه اسـالم دوبـاره در حـال         اشاعه داده بودند و علل آن
اي شروع شده اند تا اسالم را در پرتو ترقيات مدرن امـروزه و   بيداري است. و حركات فعاالنه

  كه اسالم با آن در هماهنگي كامل است بازيابند.دانش علمي معاصر 
نويسند كه فالسفه و مؤلفين معتقدند كه اديان امـروزه كهنـه شـده انـد.      ها مي اخيراً روزنامه

اين نظريات در حقيقت انعكاس بدبيني مردم غرب در برابر عقايـد پيچيـده و تاريـك مـذهب     
را كه مارتين لـوتر مرتكـب شـد از نـو      طلبان آينده دوباره اشتباهي مسيحيت است. اين اصالح

هـا دارد زيـرا هنـوز در     كنند. در حالي كه اسالم جواب كاملي براي تمام اين سـئوال  تكرار مي
  صحنه است.



  )1(رشيد االحمد

  مك لين از لندن –كي  –با نام قبلي يؤي 
  (انگلستان)

  چرا اسالم را قبول كردم

بـودن يـك    دانـم زيـرا مسـلمان    شـكل مـي  چرا مسلمان شدم؟ جواب اين سئوال را خيلـي م 
شود نه اين كـه انسـان بـه آن دسـت      كيفيت متداورم است و چيزي است كه به انسان الهام مي

پيدا كند. امتيازات زيادي براي تازه مسلمانان وجود دارد. اول آن كه چون از اديان ديگـر (در  
س از آشنائي با اسالم هـردو  مورد من مسيحيت) و تحت تأثير تعليمات ديگري بوده اند، لذا پ

توانند كه هردو آئين را مقايسه نموده و برتـري اسـالم    فهمند و لذا مي طرف قضيه را خوب مي
كـه اسـالم را قبـول     شـود  و حدود اين برتري را به خوبي تشـخيص دهنـد و همـين باعـث مـي     

  كنند. مي
سـتجو در  من از زمان كودكي در جستجوي رستگاري و صـلح درونـي بـودم و در ايـن ج    

كردم، اما هيچگاه بـه   هاي مختلف از قبيل هيپنوتيزم و تلقين، تمرينات يوگا شركت مي فعاليت
ها به هيچوجه به خواست خود  رسيدم. چون با اين فعاليت خواستم نمي آن صلح دروني كه مي

درمانـده يـافتم. دو سـال پـيش هنگـامي كـه در       ها را كنار گذاشتم و خـود را   نرسيدم تمام آن
داشتن حشـيش بـودم، شخصـي بـه نـام ميـر محسـن         ندان به انتظار محاكمه در دادگاه به جرمز

عليخان كه توسط شخصي به نـام عبـدالملك فرسـتاده شـده بـود تقاضـاي مالقـات مـرا كـرد          
نخست به اين مالقات ناخواسته عالقمند نبودم. اما هنگامي كه به زندان آمد به هرحال تصميم 

گفتگو با خان براي اولين بـار در   ضمن خواهد بگويد. نم و ببينم چه ميگرفتم او را مالقات ك
رفت صـميميت مـن بيشـتر     زندگي احساس آرامش نمودم و همچنان كه گفتگوي ما پيش مي

  شد. مي
خان تعدادي كتاب در مورد فرهنگ اسالمي به من داد. پس از مالقات با ايشان و هنگامي 

اجعت كردم سخنان او در ذهنم تجلي و انعكـاس دوبـاره   كه از اطاق مالقات به سلول خود مر

                                         
1- Rashid Al - Ahmad 
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يافت. آنچه كه بيش از همه در من تأثير گذاشت سادگي و برادري و عطوفـت او بـود كـه از    
كرد. پس از اين مالقات قلباً دريافتم كه آنچه  تراويد و بر دل انسان اثر مي چهره و رفتارش مي

  ام. خواستم پيدا كرده را مي
  

مسـلم  «اي است كه به سر دبير مجلـة   از نامه * [اين قسمتي
  آقاي حسن مطهر نوشته شده است].» نيوز انترناشنال



  )1(سليمان شهيد مفسر

  چرا مسلمان شدم؟

آگاهي دارنـد. پـس از   » قدرت سياه«هاي سياهان آمريكائي تحت نام  اغلب جهانيان از قيام
هـاي   ئي به سرعت از خطابه سرائيسه قرن زورگوئي، جدائي و تبعيض نژادي، سياهان آمريكا

رو دكتر مارتين لوتر كينگ به سوي يك انقالب مسلحانه كه توسط (اس. ان. سي. سـي)   ميانه
داري  هاي سازمان يافته سرمايه شد روي آوردند. زورگوئي رهبري مي» پلنگان سياه«و سازمان 

ادامه داشت بـا بـه    1968 تا 1965هاي خونين نژادي كه از سال  با عصيان مخرب سياهان و قيام
  هائي از پايتخت يعني شهر واشنگتن به اوج خود رسيد. كشيدن قسمت آتش

كـه   :اي نيز داشته است اما به طور كلي بايـد گفـت   نتايج سازنده» قدرت سياه«اگرچه حركت 
هائي بوده اسـت   اساساً تشكيل قدرت سياه بر مبناي نااميدي و محروميت و در نتيجة زورگوئي

شد، و امروزه بـه طـور كلـي قـدرت آن سـازمان در       ز بروز بيشتر عليه سياهان اعمال ميكه رو
ها از بين رفته است و بدين سبب آشنائي اولية مـن بـا اسـالم نتيجـة      اثر اختالفات و دو دستگي

هـاي مجاهدانـة    رفتار غير قابل تحمل جامعة آمريكا با اتباع سياه بوده است. من در اثر موعظـه 
هاي او پيش از اين كه نظرم به سوسـياليزم و   از (ملكوم ايكس) انقالبي و روشنگريمالك الشب

كاپيتاليزم و كمونيزم جلب شود به اسالم كشيده شد. زيرا جواب مشكالت سياهان آمريكـائي  
  يافتم. و به طور كلي آمريكا را در اسالم مي

ه در يكـي از  من بـه نهضـت ملكـم نپيوسـتم، زيـرا در آن موقـع كشـيش جـواني بـودم كـ          
(عقيـده دارنـد كـه حضـرت مسـيح پـس از هـزار سـال         » شهود يهوه«هاي مسيحيت به نام  فرقه

يـافتم كـه از مسـيحيت بـه      كردم. من خيلي دشوار مي دوباره رجعت خواهد نمود) خدمت مي
هاي پيام اسالم در وجودم همچنان باقي بود و پـس از   اسالم بگروم، ولي در عين حال شگفتي

االخره از اين فرقه جدا شدم و علت آن، عقايد نادرست و غيـر منطقـي بـود كـه در     چند سال ب
هـا   بينـي  شد، ولي چندين بار اين پيش ها مرتباً تاريخ دقيق ظهور عيسي مشخص مي يكي از آن

غلط از آب درآمده بودند. سپس به مطالعـه در ديـن يهـود پـرداختم و در كنـار يهوديـان نيـز        

                                         
1- Sulayman Shahid Mufassir 
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مدتي دريافتم كه براي نژادپرستان يهودي غربـي، قبـول يـك سـياه بـه      آرامشي نيافتم. پس از 
  معني و مفهومي ندارد و باوركردن آن هم برايم مشكل آمد. ،عنوان برادر

از آن به كلي گرد مذهب را قلم كشيدم و بدون هيچ مالحظات مـذهبي بـراي كمـك     بعد
ت پـرداختم و بـه عنـوان يـك     به مستمندان و درماندگان در نواحي فقيرنشين آمريكا بـه فعاليـ  

افسر مشاور در امور كمك به زندانيان در ناحيـه كلمبيـاي واشـنگتن مشـغول شـدم. در اينجـا       
بازهم با نوعي از اسالم آشنا شدم. چون تعداد زيادي از زندانيان در سلك يك فرقة انحرافـي  

قيقي از اسالم نيست، از اسالم به نام مسلمانان سياه درآمده بودند. اگرچه اين فرقه يك فرقة ح
دهد. به عنـوان   هاي مسيحيت پرورش مي هائي برتر از فرقه اما مع الوصف پيروان خود را انسان

كـه مسـلمانان سـياه در پيـروي از دسـتورات بازسنجشـي و        :يك مشاور زندانيان بايـد بگـويم  
  بازيابي از همه برتر و در رفتارشان نمونه بودند.

جبهـه  «نمائي و مسـاعدت و حمايـت زنـدانيان داشـتم عضـو      خارج از مسئوليتي كه در راه
نهايـت   نيز بودم و حتي جداً بر آن شده بودم كه به گروه بـي » اتحاد سياهان استاكلي كارميكل

هـا   افراطي پلنگان سياه بپيوندم. اما در يك روز درخشان به شخصـي برخـوردم كـه او را سـال    
بـود. مالحظـه كـردم كـه او     » شهود يهوه«ش نديده بودم. او مردي بود كه مثل من روزي كشي

خيلي فرق كرده است و با آن روزها خيلي تفاوت دارد و كال انسـان واالتـري شـده اسـت. او     
نمود. و طبعاً از او در بارة ايـن رسـتگاري    انعكاسي از آزادي و اعتماد به نفس و رستگاري مي

مريكا در رابطه با درمانـدگان و  بيني و خوشحالي استفسار كردم، زيرا اوضاع جامعة آ و خوش
  سياهان مرا در بدبيني و نااميدي عظيمي فرو برده بود.

بنـد بـود. ضـمن     جواب دوست من اسـالم بـود. او يـك مسـلمان و بـر قـرآن و سـنت پـاي        
» سـازمان قـدرت سـياه   «هاي بعدي اشاره كرد كه اعتقاد به خداوند و اسالم، مشكالت  صحبت

ي ديگري قادر به حل آن نيست حـل خواهـد كـرد. او توضـيح     را به طوري كه هيچ ايدئولوژ
داد كه عشق و راهنمائي خداوند از تنفر و عداوت، برتـر و واالتـر اسـت. او در ضـمن مـرا بـه       
مركز اسـالمي واشـنگتن دعـوت كـرد و مـن نيـز بـا عالقـه و آرزوي سرشـاري دعـوت او را           

حاصل از اولين مالقاتم با آن محل  توانم آسايش و صلح استثنائي و نيروي پذيرفتم، چطور مي



    

  157  طلبان... اصالح
  

دانم آن تأثير منظرة بديع ساختمان و سـبك معمـاري آن بـود يـا الهـام و       را بيان كنم؟ من نمي
تأثير آواي دلنواز قرآن عربي و يا عمدتاً طرز نيايش و نماز بود كه مرا مسحور و فريفته كـرد.  

رصت يافتم تا انعكاس همĤهنگي در آنجا بزرگترين تحول در زندگي من به وقوع پيوست و ف
هـاي غيـر منطقـي مـن در مـورد عـدم        مساوات و برادري را عيناً مشاهده كنم. در آنجا انديشـه 

امكان مساوات و برادري جامعـه در برابـر چنـان ظهـور بـا شـكوهي محـو و نـابود گرديدنـد.          
ا و بشـريت از  ها از من زدوده شدند و از افق نگرشم ناپديد گرديدند. ايمان مـن بـه خـد    نفرت

نوجان گرفت و اين اتحاد عيني را كه در صفوف نيايشگران سياه و سفيد و چيني و آمريكائي 
و عرب و آفريقائي و در هر قوم و ملت كه همه خالصانه در يك خود سپاري به اهللا و پرستش 

  ذات خداوند يكتا همصدا شده بودند مشتاقانه دريافتم.
انديشة بيهـوده نبـوده و يـك     ام كه برادري در اسالم يك تهمن از آن تاريخ به تجربه درياف

معركة وعده گونه نيست نه تنها اين يك وجه بلكه ساير وجوه اسالم همه براي من بسيار عزيز 
و محترم شدند و چنان بر آئينش دل باختم كه در جلسة سوم حاضر بودم كه ايـن شـيفتگي را   

  اعتراف نمايم. �به اهللا و پيامبرش 
جـوئي نـژادي غـرق     زار تباهي و تنفر و سـتيزه  ام در لجن كه زندگي :گويم را سپاس مياهللا 

كنم كه زندگيم را او خود در راهي افكند كه باعث تجلي او شـود و سـايرين    نشد. من دعا مي
را هم در شاهراه مستقيم اسالم قرار دهد. مردمان بسياري در طبقـات مختلـف جامعـه آمريكـا     

اطالع و آگاهي از اسالم نيازمندند، زيرا اسالم را مدت طـوالني اسـت كـه    وجود دارند كه به 
  در غرب تحريفش كرده اند.

شوند، اما بـرخالف شـعارهاي معمـولي     مردم، گروه گروه از يهوديت و مسيحيت بيزار مي
(كه ناشي از سرخوردگي از تعاليم يهـودي و مسـيحي اسـت) خداونـد نمـرده اسـت و اسـالم        

  اين معني است. استوارترين دليل
  

حسـن مطهـر،    –* (از يك گزارش به آقـاي اس  
  سر دبير مجلة مسلم نيوز انترنشنال).



  )1(جالي –بي  –ميويس 

  چرا مسلمان شدم

من در يك محيط مسيحي متولد شده و در كليساي انگليس غسل تعميد يافتم و سـپس در  
كـه در كتـب    �ضـرت مسـيح  مدرسة وابسته به كليسا رفتم و در سنين طفوليت با داسـتان ح 

اش و بـا   مقدس آمده است آشنا شدم. البته آشنائي با كتـب مقـدس و كليسـا بـا محـل موعظـه      
هـاي پـر اسـرار و     هاي مخصوص كشيشـان و نيـايش   هاي پر فروغ و رايحه مطبوع و جامه شمع

اي داشتند. احتماال در آن چنـد سـال    سرودهاي دلنوازش بر احساسات من اثرات قابل مالحظه
يك مسيحي پر حرارت بودم، ولي بعدها با پيشـرفت تحصـيالت و بـا رابطـة دائمـي بـا كتـب        
مقدس و مسيحيان فرصت يافتم تا آنچه را كـه خوانـده و آموختـه بـودم و آنچـه را كـه بـاور        

از نو تحت نقد و بررسي قـرار دهـم، و لـذا بـه زودي از خيلـي چيزهـا        كردم داشته و عمل مي
  روي برگرداندم.

گر به خـدا بـاور نداشـتم. بـه مطالعـه سـاير اديـان عمـدة         يدكه مدرسه را تمام كردم زماني 
گانـه را مطالعـه نمـوده و     موجود پرداختم و از بودائيسم شروع كردم. با عالقه تمـام راه هشـت  

دادن و شـرح جزئيـات كامـل     هاي خوبي داشته اسـت، امـا در جهـت    احساس كردم كه هدف
بلكـه بـا صـدها خـدا مواجـه شـدم كـه         –نه تنها سه تا  –متعدد  نيست. در هندوئيزم با خدايان

هايي سراسر تخيلي بودند و براي من پذيرفتني نبودند. سپس كمي در يهوديـت مطالعـه    داستان
يق آشنائي داشتم برايم به عنوان يك ديـن قابـل   عتكردم و چون قبال هم با كتاب مقدس عهد 

ا خـود را بـا مطالعـه در بـارة ارواح مشـغول      كـرد تـ   قبول ننمود. يكي از دوستان من مـرا وادار 
  دانستم. سازم، اما اين قبيل چيزها براي من نوعي هيپنوتيزم بود و ادامة آن را خطرناك مي

پس از پايان جنگ در يكي از ادارات لنـدن شـغلي يـافتم ولـي هميشـه در حـال تحقيـق و        
الوهيت حضرت مسـيح نوشـته شـده     اي برعليه ها نامه بررسي مذاهب بودم. در يكي از روزنامه

بود. و من جوابي براي صاحب نامه نوشتم و بدين ترتيب با عدة زيادي آشنا شدم كـه يكـي از   
ها مسلمان بود و با او در بارة اسالم مباحثاتي داشتم. در هر نكته كـه مـورد بحـث مـا واقـع       آن

                                         
1- Mavis B. Jolly 



    

  159  طلبان... اصالح
  

ايـن كـه غيـر ممكـن     گشـت. بـا وجـود     شد عالقة من به مقاومت در برابر اسـالم محـو مـي    مي
خواستم اعتراف كنم كه وحي كاملي بـه يـك فـرد معمـولي بشـر       دانستم، اما گوئي كه مي مي

توانستند آن را تغيير دهند بلكه خود  هاي قرن بيستم نه تنها نمي نازل شده بود كه بهترين دولت
  گرفتند. مكرراً از آن الهام مي

م و بعضي از دختران انگليسي نوكيش بعدها هم با تعداد ديگري از مسلمانان آشنا شد
دين «هاي زيادي خواندم از جمله  مسلمان براي كمك شتافتند، ولي موفق نشدند. كتاب

كه توسط آقاي محمد علي نگاشته شده بودند و چند كتاب ديگر » محمد و عيسي«و » اسالم
ات زيادي بين تشابه» منابع مسيحيت«ها به نام  از خواجه كمال الدين بودند كه يكي از آن

اي گذاشت. و باالتر از  داد كه در من اثر فوق العاده مسيحيت و باورهاي مشركيني را نشان مي
رسيد كه آن بيشتر تكرار مكررات است. هرگز كامالً  همه من قرآن را خواندم. ابتدا به نظر مي

م آرام بر روح فهمم يا خير ولي متوجه شدم كه قرآن آرا اطمينان نداشتم كه آيا من آن را مي
هاي متوالي آن را زمين نگذاشتم. معذلك مكرراً در اين انديشه  گذارد. شب انسان اثر مي

توان توسط بشر معمولي و ناكامل راهنماي كاملي را نازل نمود. مسلمانان  بودم كه چگونه مي
يك شخص فوق بشر بود. سپس آموختم كه مسلمانان اعتقاد  �هرگز ادعا ندارند كه محمد

ارند كه پيامبران از نوع بشرند، اما، بشري هستند كه هرگز گناهي نداشته اند و وحي د
اي نيست. و عقيده دارند كه وحي الهي بر پيامبر يهوديان نازل شد و بر  خداوندي چيز تازه

هم نازل گرديد. مع الوصف من در اين انديشه بودم كه چرا در قرن » سالم اهللا عليه«عيسي 
كند. سپس به من توصيه كردند كه در اين مورد به قرآن مراجعه  ظهور نمي بيستم پيامبري

/Β tβ%x. î‰£ϑptèΧ !$ẗ$ ﴿فرمايد: آية قرآن توجه نمايم كه مي كنم و به اين r& 7‰ tnr&  ÏiΒ öΝä3 Ï9%ỳ Íh‘ 

Å3≈s9 uρ tΑθ ß™§‘ «! $# zΟ s?$ yzuρ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ%x. uρ ª! $# Èe≅ ä3 Î/ > ó x« $VϑŠÎ=tã ∩⊆⊃∪﴾ محمد، « )40حزاب: (األ

ي پروردگار و آخرين پيامبر است. و اهللا، به  يك از مردان شما نيست؛ ولي فرستاده پدر هيچ
  .»هر چيزي آگاه است
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آيد. زيرا اگر قرار بود پيامبران ديگري بيايند ديگر چنين  ي هم به نظر ميو البته منطق

$﴿شد و آياتي مانند:  نازل نمي» كند قرآن همه چيز را بيان مي«اي كه  آيه ‾ΡÎ) ß øtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t�ø. Ïe%!$# 

$ ‾Ρ Î)uρ …çµ s9 tβθ Ýà Ï#≈pt m: ∩∪﴾  :طور قطع خود  ايم و به گمان ما قرآن را نازل كرده بي« )9(الحجر

شد. بنابراين، پيامبران و يا كتب ديگري مورد نياز نخواهد بود.  نازل نمي »نگهبان آن هستيم
كنند،  كه شك مي يها و ترديد بودم. سپس در قرآن خواندم كه آن ليكن من هنوز در انديشه

$ ‘βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒu﴿ اي مانند قرآن بياورند خود را بيازمايند و سوره £ϑ ÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n?tã $tΡ Ï‰ö7tã 

(#θ è? ù'sù ;ο u‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ  Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θ ãã ÷Š$#uρ Νä. u!# y‰ yγä© ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χ Î) öΝçFΖä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊄⊂∪﴾ ة: (البقر

ايم، شك و ترديد داريد، الاقل ي خويش نازل كردهاگر در مورد آياتي كه بربنده« .)23
خواهيد، دعوت كنيد؛ اگر يك سوره همانند قرآن بياوريد و بدين منظور هر كه جز اهللا را مي

طرحي براي  1954فكر كردم كه حتماً امكان دارد كه در سال  .»در ادعايتان راستگو هستيد
براي بشر تدوين شده است بهتر باشد، اما  570پياده كرد كه از طرحي كه در سال  زندگي

  همه جا من مردود شدم.
برنـد، انديشـه    اي كه مسيحيان براي تحريم و تكفير اسالم از آن استفاده مي سپس در مسئله

مودم كه حتماً داشـتن  كردم و در مورد تعدد زوجات در اسالم بحث كردم و چنين استدالل ن
تواند چند زن داشته باشد بهتر است. و در ايـن مـورد بـا     يك زن از طرح كهني كه هر مرد مي

يك دوست مسلمان بحث كرديم. اين دوست مسلمان به كمك مقاالت روزنامه به من ثابـت  
بـط  كرد كه تعداد كساني كه واقعاً يك زن دارند در جامعة غرب هم بسيار كم انـد، بلكـه روا  

هاي متعدد پنهاني بوده و اگر در اين مورد تحقيق آماري شود مالحظه خواهد شـد   ها با زن آن
كه واقعيات خالف اظهارات است. او مرا قانع كرد كه اگـر تعـداد زوجـات محـدود شـود از      
روابط پنهاني كه در غرب مصيبت بزرگي شده است بهتر است. البته ادراكات معمولي من بـه  

ست بر اين حقيقت شاهد باشد. چون مخصوصاً بعد از جنگ جهاني تعداد زنـان  توان خوبي مي
در يك گروه سني معين بيش از مردان بودند و لذا با رعايت اصولي كـه بـر مسـيحيت حـاكم     

آيا خداوند بر اين امر راضـي بـود؟    ماندند. شوهر مي ها بي است الجرم بايد تعداد زيادي از آن
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شـوهر   يـك دختـر بـي   » دي ير سـر «برنامه راديوئي تحت عنوان  من به خاطر دارم كه در يك
كـه او تـرجيح    :زاد شـود و گفتـه بـود   كرده بود تا تعدد زوجات قانونـاً آ انگليسي درخواست 

دهد تا زندگي زناشوئي مردي را كه زن ديگري دارد قبول كند ولي حاضـر نيسـت كـه تـا      مي
شـوهر در جوامـع اسـالمي خيلـي كـم       ن بـي ام كه زنا شوهر بماند. همچنين شنيده آخر عمر بي

هستند و در جوامع اسالمي هيچكس حق ندارد به زور كسي را وادار كند تا چند زن بگيرد. و 
لذا در يك مذهب كامل بايد عقال و منطقاً چنين شرايطي موجود باشد تا در موارد لزوم يـك  

  مرد بتواند با چند زن ازدواج كند.
توانم انتقاد به جائي داشته باشـم.   كر كردم كه در اين مورد ميبعد در مورد مراسم نيايش ف

و فكر كردم كه مطمئناً پنج مرتبه نماز در هر روز بعدها به صورت يك عبادت يـك نواخـت   
معني به خود خواهد گرفت. دوست مسلمان مـن   آيد و به تدريج صورت يك وظيفة بي درمي

مــورد تمــرين موســيقي شــما چــه  او گفــت در  –يــك جــواب فــوري و روشــنگرانه داشــت  
گوئيد؟ موقعي كه هر روز بايد يك نفر يك دستگاه موسيقي را مرتبـاً نـيم سـاعت تمـرين      مي

معنـي   معني است. البته اگـر يـك عـادت بـي     كند كه الزم نيست و يا بي كند او ديگر فكر نمي
  باشد بد است.

هـاي   ولي حتـي در دسـتگاه   اما اگر هميشه در فكر معاني آن باشد بهره بيشتري خواهد برد.
موسيقي هم بدون فكر در معاني ننواختن آن دستگاه از نواختنش بهتـر خواهـد بـود. و نيـايش     
هم همانطور است. هر هنرجـوي موسـيقي در تمرينـات خـودش هـدف دارد و مخصوصـاً در       

لكـه  مذهب هم اگر نيايشگر بداند كه روزي پنج مرتبه نماز، براي خداوند هيچ تأثيري ندارد، ب
كنـد، لـذا    منفعتش براي خود نيايشگر است و يك تمرين روح است، در معاني آن توجـه مـي  

كننده نيست، بلكه يك تقويت روحيه است. و ايـن تنهـا يـك     برايش نه تنها يك عادت خسته
  جنبه نماز است.

لذا من به تدريج بر اين عقيده شدم كه تعليمات اسالم محتوي دارد و آنگه رسماً اين ديـن  
  را پذيرفتم و با رضايت خاطر بسيار بدان معتقد شدم.



  )1(حسين روفه

  چرا مسلمان شدم؟

گيرند تا ديني را كه با آن بزرگ شـده و ديـن پـدر و مـادر و      هنگامي كه افراد تصميم مي
هـاي   ها بوده است كنـار گذارنـد و بـه ديـن ديگـري روي آورنـد معمـوال انگيـزه         خانواده آن

طلبيد كه بـر مبنـاي دو علـت و     اجتماعي دارند. اما روحيه من آئيني مياحساسي، فلسفي، و يا 
دو انگيزة اخير برايم قابل قبول باشد، و لذا سعي كردم تا تمام مـذاهب عمـده را بـا معيارهـاي     

هـا را دقيقـاً    هاي آسـماني و تعـاليم آن   مبتني بر دو انگيزة اخير بسنجم و در اين راه تمام كتاب
  بررسي كردم.

ئي متولد شدم كه داراي مـذاهب كاتوليـك و يهـودي بودنـد و خـود در       ر خانوادهچون د
هاي كودكي و نوجـواني اصـول كاتوليـك را     طي سال كليساي انگليس رشد نمودم. بنابراين،

ضمن زندگي روزمره و انجام مناسك مذهبي در مدرسه تجربه كردم و به زودي مسـائل ضـد   
افتم. نظام كليسا مرا وادار كرد تا عقيدة ظهور خداونـد  و نقيضي در احكام و اعمال مسيحيت ي

در قالب انسان و نيابت در كفاره را كه دو اصل مسـيحيت اسـت بـدور انـدازم، زيـرا شـعور و       
شدند و از پيشنهادات چند جنبه انجيـل و تـورات و از عـدم امكـان      عقل با اين عقايد اقناع نمي

بود و از اعمـال متـداول مسـيحيان كـه در كليسـاي      قبول يك ايماني كه بر هيچ دليلي استوار ن
  توانستم قانع شوم. خورد به هيچوجه نمي انگليس به چشم مي
از طرفي در دين يهود، اگرچه نظري واالتر در مورد خداوند يـافتم كـه    -مذاهب ديگر

حتي با آنچه كه كتب مقدس در مورد او گفته اند مغاير است، اما (با وجود اين كه ايـن آئـين   
بيشتر آنچه را كه در ابتدا بوده است به همان ترتيب محفوظ نموده و مـن چيزهـاي زيـادي در    

رسـيد كـه در ديـن     مورد آن آموختم) چيزهاي بسياري را هم نپذيرفتم. زيرا چنين به نظـر مـي  
يهود اگر كسي بخواهد مراسم مذهبي را همانطور كه هست انجام دهد ديگر وقتي براي سـاير  

د. به دليل اين كه انسان هميشه مشغول انجام بعضي مناسك مذهبي خواهد بـود.  مان كارها نمي

                                         
1- Hussain Rofe 
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و از همه بـدتر آن كـه ايـن ديـن بـه گـروه اقليتـي تعلـق دارد و بـه طـور واضـح شـكافي بـين              
  توانست برايم مقبول باشد. كند كه به هيچوجه نمي ها ايجاد مي هاي مختلف انسان گروه

هـا مراسـم    گليس و هم به كنيسـه رفتـه و در هـردوي آن   در حالي كه من، هم به كليساي ان
، اما هرگز هيچيك را قبول نكردم. در كليساي كاتوليك رم مسـائل و  دادم مذهبي را انجام مي

همي و غير قابل قبولي وجود دارند و انسان به هر ترتيب تحت اختيارات بزرگان كليسـا يعنـي   
كنند با وضع نيمـه خـدائي    ان خود ابراز ميها است و معموالً ضعفي كه كليسائي پاپ و كشيش

پاپ و افراد حاكم بر كليسا قابل توجيه نيست. پـس بـه هندوئيسـم و فلسـفه آن روي آوردم و     
را مطالعه كردم. بازهم در اين مورد معلومـاتي  » ودانتا«و » اوپانيشاد«مخصوصاً تعليمات جديد 

سائل اجتماعي در اين آئين حـل نشـده   توانستم قبول كنم. م كسب نمودم ولي بيشتر آن را نمي
شماري برخوردارند، در حالي كه راهي بـراي نجـات    اند و طبقة رهبران مذهبي از امتيازات بي

مذهبي دست كمـك و مسـاعدت   طبقة فقير و محروم نشان داده نشده و هيچگاه طبقة رهبران 
يجـة تقصـير خـود    كنند. در اين آئـين، مقـدرات نت   به سوي طبقات ضعيف و محروم دراز نمي

شخص است و اگر آن مقدرات را كسي صـبورانه تحمـل كنـد، آينـده ممكـن اسـت بـرايش        
تـوان رام   مقدرات بهتري فراهم سازد. و اين هم طريقي است كه به راحتي عوام النـاس را مـي  

ها را به قبول آنچه كه اوضاع اجتماعي فراهم آورده اسـت وادار سـاخت. چنـين بـه      كرد و آن
اي را كه قدرت همـه جانبـه دارنـد خلـق كـرده       يد كه در اين مذهب، خداوند طبقهرس نظر مي

ها مقدر شده است خواست خداوند بوده و لـذا بايـد    است تا شهادت بدهند كه آنچه كه بر آن
  همچنان در هر موقعيتي كه هستند بمانند و تحمل كنند و راضي و خوشنود باشند.

ودائيسم پرداختم. در ايـن آئـين خيلـي چيزهـا در مـورد      بعد از مطالعة هندويسم به مطالعه ب
انسان فرا گرفتم. بودائيسم به من نشان داد كـه چگونـه    هاي انسان و قوانين طبيعي شعور انديشه

توان با يك روش معين، ادراك صحيحي از منظومة خلقت به دست آورد. در صورتي كه  مي
ار مانند يك آزمايش شيميائي ساده است. در كسي ايثار و فداكاري الزم را به كار ببرد اين ك

اين آئين هم اعتراض به سيسـتم طبقـاتي مـذهب وارد بـود و ماننـد هندوئيسـم هـيچ تعليمـات         
توان قدرت مافوق انساني بـه دسـت آورد، امـا بـه      اخالقي نداشت. من آموختم كه چگونه مي
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بيشتر شبيه يك علم اسـت   شوند. بلكه زودي دريافتم كه اين مسائل هم دليل بر روحانيت نمي
و يا مشابه يك سرگرمي است كه در مقايسه با انواع ورزش در نظـام بـاالتري قـرار دارد. و از    
نظر اخالقي يك روشي است تا انسان بتواند احساسات خود را تحت كنتـرل درآورده و تمـام   

طـور   آرزوهاي خود را تحت يك انضباط خاصي مهار كند. در حالي كـه مسـئلة خداونـد بـه    
اي هم به خالق عالم نشده اسـت. و فقـط راهـي نشـان داده شـده       كلي پنهان است و حتي اشاره

است تا انسان خودش به تنهائي نجات يابد و سايرين را كمك كند. در اين مذهب روحانيـت  
و معنويت مشهود بوده و عالوه بر كنتـرل شـهوات حيـواني مسـائل معنـوي نيـز مـد نظـر قـرار          

كه فقط در » مسيحيت تولستوي«توانست جهان را مانند  ئيسم فقط در تئوري ميگيرند. بودا مي
خالصه شده و اضافات آن را كه باعث سوء تفاهم شده اسـت بـدور    �كلمات عيسي پيامبر

  ريزد، نجات دهد. مي
توانستند جهـان را نجـات    اي قليل: معذلك اگر صرفاً اعتقادات تئوريك مي فقط براي عده
هـا بلكـه    عمل موفق نشدند. جواب آنست كه مذاهب مزبـور نـه بـراي تـوده     دهند پس چرا در

كوشـيدند. مـذاهب بـودا و مسـيح اگـر بـه طـور صـحيح و همـانطور كـه            براي عدة قليلي مـي 
ها تعليم داده اند درك شوند مسائل اجتماعي را ناديده انگاشته و طفره رفتـه انـد،    مؤسسين آن

آموزند كه اگر انسان تمـام عالئـق    مذهب بودا و مسيح مي ها توجهي ننموده اند. هردو و به آن
و پيوندهاي خود را به فراموشي سپارد و وجود پست مادي خـويش را در جسـتجوي خداونـد    

آيـد دوري   از ضـرري كـه بـر تـو فـرود مـي      «آل قدم گذارده اسـت.   محو نمايد. در راهي ايده
كننـد   كساني را كـه ايـن را دنبـال مـي    البته من » به فردا و يا كشكول گدائي فكر مكن». «مكن

رساند. ولي ضمناً به همـان انـدازه هـم     ها را به خدا مي كنم و مطمئنم كه اين راه آن تحسين مي
هاي مردم نيسـت و راهـي نيسـت كـه بتوانـد زنـدگي        مطمئنم كه اين راه، راه عملي براي توده

هـا   اعي آن انـدك اسـت. ايـن   مردم نادان و عامي را بهبود بخشد و به همين دليل ارزش اجتمـ 
هاي  يك تعليمات درخشان براي يك فرد معنوي استثنائي ولي يك مصيبت بزرگ براي توده

  هاست. انسان
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روحـي و   هـا در راه بهبـود وضـع    كردن توده لبفايده در منق اين يك ارضاع عقالني اما بي
  عقلي و مادي در كوتاه مدت است.

كردم، اما هرگـز   در كشورهاي عربي زندگي مي به سوي اسالم: شايد عجيب باشد كه من
جز به مدت قليلي وقت خود را صرف مطالعه در اسالم نكرده بودم، در حالي كه براي مطالعة 
مذاهب ديگر وقت زيادي مصروف داشتم. اما اگر به اطالع برسانم كه اطالعات اولية مـن در  

بي نخواهد داشت، زيـرا نسـبت بـه    از قرآنكريم بوده است تعج» رادول«مورد اسالم از ترجمه 
شدة اسالم در لندن آشنائي پيـدا كـردم و متوجـه     شناخته عالقه بودم، اما بعدها با مبلغين آن بي

شود و بـراي   شدم كه در كشورهاي عربي براي ايجاد عالقه در غير مسلمانان هيچ فعاليتي نمي
شورها، اغلب خارجيـان قابـل   آورند. در اين ك اشاعه آن در ممالك ديگر اقدامي به عمل نمي

اعتماد نيستند و لذا بر حسب روال كشورهاي شـرقي وعـوض ايجـاد ارتبـاط و انتشـار عقايـد،       
اي از ترجمـه و   دارند. تحـت راهنمـائي عاقالنـه و روشـنفكرانه     حتي آن را از سايرين پنهان مي

وشـن نمايـد،   خواست واقعيات اسالم را براي ديگران ر تفسير قرآن توسط يك مسلمان كه مي
كردم يافتم. سپس مرا دعوت كردند تا مراسم نمـاز عيـد را    ها جستجو مي من آنچه را كه سال

  اي از مسلمانان به جاي آوريم. تماشا كرده و سپس نماز را در جائي با عده
اين فرصت پيش آمد تا از نزديـك يـك گـروه بـين المللـي از مسـلمانان را        1945در سال 

ها در ارتباط مستقيم قرار گيرم. در اين گروه، عـرب و يـا هـيچ مليـت      آنتحت نظر داشته و با 
ديگري منظـور نبـود، بلكـه يـك مخلـوطي از تمـام نژادهـاي روي زمـين و طبقـات مختلـف           

اي هـم كـه    هاي مختلف بودند. در ميان اين گروه شاهزادة تركي بـود وعـده   اجتماعي و رنگ
ها همه باهم سـر سـفرة    داشتند آنجا بودند. آنهيچ چيز نتوان گفت از جهت مقام و ثروت  مي

نهار نشستند، در چهرة آن ثروتمند اثري از غرور و تكبر نبود و در چهرة ديگران هـم اثـري از   
كوشـيد تـا خـود را از     شد و هـيچ يـك نمـي    ديده نمي –در احساس مساوات  –سالوس و ريا 

كـدامني وجـود نداشـت. در    هاي پا ديگري كنار كشد، و اثري از خودخواهي بدوي و ماسك
ه در تعليمـات اسـالم يـافتم سـخن بگـويم، امـا       اينجا جاي آن نيست كه من از تمام مواردي ك

الزم است خاطر نشان كنم كه در جاهاي ديگر هرچه بسيار جسـتم كمتـر يـافتم فقـط بـه ايـن       
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حـالي كـه   كنم كه پس از مطالعة كافي، توفيق يافتم تا بـه ايـن ديـن بگـروم، در      نكته اكتفا مي
  ها را قابل قبول نيافته بودم. تمام اديان را مطالعه كرده و هيچيك از آن

دهد كه چرا من مسـلمان شـدم، گرچـه شـايد تمـام داليـل را بيـان         اشارات باال توضيح مي
دهد كه اين احساس در اثـر مطالعـة زيـاد و تجربـه حاصـل شـده        نكند، اما به هرحال نشان مي
اسالمي را در يك دانشگاه انگليسي مطالعه كـردم و بـراي اولـين     است. بعد از آن من فرهنگ

دقيقاً آنچه كه اروپا را از دوران تاريـك بيـرون آورده اسـت، همـين فرهنـگ      بار دريافتم كه 
ندين امپراطوري بزرگ جهان اسالمي بوده اند و تا چه چبوده است. من از تاريخ آموختم كه 
  است. سالم به ارث بردهاندازه علوم جديد مبناي خود را از ا
ام. بر جهالت  كه گامي در جهت معكوس نهاده :اي گفتند بعد از اين كه اسالم آوردم عده

دهنـد. آيـا    ها علت و معلول را از هم تشخيص نمـي  ها تبسم كردم و افسوس خوردم كه آن آن
اسـت   مردم جهان بايد اسالم را بـا انحرافـاتي كـه در اثـر عوامـل خـارجي بـر آن پديـد آمـده         

كنـد ارزش   بسنجند؟ و آيا هنر رنسانس امروزه بـه علـت ايـن كـه سـقط جنـين را نقاشـي مـي        
كمتري دارد؟ آيا مسيحيت به علت اين كه فاتحين اسـپانيائي قتـل و عـام زيـادي كردنـد بايـد       
دين خون آشامان ناميده شـود؟ خيـر، چنـان نيسـت. بلكـه بايـد توجـه داشـت كـه بزرگتـرين           

ر تمام ادوار نتوانسته اند، فرهنگ اسالمي را كـه هنـوز مرواريـد آن از    مغزهاي متفكر جهان د
اش ندارنـد، زيـرا ايـن فرهنـگ را بـه خـوبي        گرامـي  ديد غربيان پنهان است ستايش ننمـوده و 

هائي كه به اكثر كشورهاي جهان نمودم فرصت يافتم تا اين مسئله را  شناخته بودند. با مسافرت
شـود، و مالحظـه    قاط مختلف جهان با بيگانگـان چگونـه رفتـار مـي    به راي العين ببينم كه در ن

رسند. و از نظر اقتصـادي   نوازي به پاي مسلمانان نمي ام كه پيروان هيچ مذهبي در ميهمان كرده
كـه در هــيچ سيسـتمي عـدم وجـود شــكاف بـين فقيـر و ثروتمنـد آنچنانكــه در         :بايـد بگـويم  

اسـالم هيچگـاه در كشـورهاي مسـلمان اسـت       كشورهاي مسلمان است امكان ندارد. در نظـام 
امكان ندارد. در نظام اسالم هيچگاه فقير و ثروتمند برهم نخواهند شـوريد و كمـونيزم جديـد    

  شوروي هرگز نخواهد توانست در كشورهاي اسالمي رسوخ كند.



  

  

  )1(محمود نوريگتون

  (انگليس)

  چرا مسلمان شدم

و هنگـامي بـود كـه در عـدن يكسـال مـأمور        1965اولين برخورد من با اسـالم در آوريـل   
نفر از تفنگـداران دريـائي سـلطنتي بـودم. چـون اولـين بـاري بـود كـه از وطـنم            45سرپرست 

شدم، خيلي هيجان زده بودم و در عـين حـال خيلـي تنهـا و غمـيگن، زيـرا        (انگلستان) دور مي
گـرفتم. تـا ايـن كـه     همسرم تنها در انگليس مانده بود. ليكن خيلي زود، با محـيط جديـد خـو    

اي نوشته و اطالع داد كه اولين فرزند ما به زودي متولـد خواهـد شـد. ابتـدا بسـيار       همسرم نامه
ها خواب نداشـتم و حتـي    خوشحال گشتم ولي بعدها نگراني به سراغم آمد به طوري كه شب

كردند. سپس شـروع بـه آشـاميدن مشـروب نمـودم       آور هم اثري بر من نمي هاي خواب قرص
  دهد. مشروب به انسان آسايش نمي ي بازهم آسايش نيافتم، چون واقعاًول

خواسـتم نيـافتم.    و باالخره به مسيح روي آوردم تا آسايشي بيابم ولي بازهم آنچه را كه مي
  خوابي مفرط تعجبي نكردم وقتي خود را در بيمارستان يافتم. پس از سرگرداني و بي

و به سركار برگشـتم تحـول زنـدگي مـن آغـاز شـد در       پس از اين كه از بيمارستان آزاد شده 
داد او به  قايق اصلي، با يك آشپز سوماليائي آشنا شدم كه نسبت به من محبت زيادي نشان مي

من پيشنهاد كرد تا اسالم را مطالعه كنم. وقتي سئوال كـردم اسـالم چيسـت؟ او گفـت: اسـالم      
توانست انگليسي صحبت كند، لـذا   ميسوماليائي) ن ن صلح و آرامش. چون علي نور (آشپزيعي

هايش را گرفته و گفت: يكي از عقايد اصلي اسـالم برقراركـردن    مسلمان ديگري دنبال حرف
’4 ﴿اي از قرآن را خوانـد:  صلح در جهان است و سپس آيه n?t/ ôtΒ zΝn=ó™r& …çµ yγô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡ øtèΧ 

ÿ…ã&s# sù …çν ã�ô_ r& y‰Ψ Ïã  Ïµ În/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz öΝÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθ çΡ t“øt s† ∩⊇⊇⊄∪ ﴾ آري! پـاداشِ  « .)112: ة(البقر

                                         
1- Mahmood Norrigton 
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كسي كه خالصانه تسليم اهللا گردد و نيكوكار باشد، نـزد پروردگـارش محفـوظ اسـت؛ چنـين      
    .»شوندكساني نه ترس دارند و نه غمگين مي

شود و چون  او گفت: سالم كه معني آن صلح است در برخورد هر مسلماني به زبان آورده مي
يابند، لذا هميشه راضي هسـتند. پـس    مسلمانان هميشه در صلح هستند و خود را در آرامش مي

اي در من راجع به اسالم ايجاد شد و فكر كردم كه آرامش و صلح چيزيست كـه   از آن عالقه
يابد. هميشـه در ايـن فكـر بـودم كـه چطـور در مسـيحيت         در مسيحيت كسي به آن دست نمي

امش يافت در حالي كه كامل نيست و توسط انسان تحريف شده اسـت. سـپس بـه    توان آر مي
هاي مسيحي به كليسا راه ندارند، زيرا پوسـت   خاطر آوردم كه در بعضي جوامع مسيحي انسان

  تري دارد و از نژاد ديگري هستند. ها رنگ تيره آن
جعـت كـردم تـا    ها بودم كه چند روزي مرخصي گرفتـه و بـه وطـنم مرا    در اين نوع انديشه

همسر و فرزندم را ببينم. پس از بازگشت به عدن سه مـاه ديگـر از مأموريـت مـن بـاقي بـود و       
خوانـد او را تماشـا    ديگر نگراني زيادي نداشتم. به خاطر دارم در مواقعي كه علي نور نماز مي

لـي  كردم و سعي داشتم كه در تنهائي حركات او را تقليد كنم. يـك روز حـين تقليـد از ع    مي
نور در تنهائي از خدا خواستم و دعا كـردم كـه مـرا بـه راه راسـت هـدايت كنـد. امـا پـس از          
مراجعت به انگليس ديگر در مورد اسالم نيانديشيدم. تا اين كه يك روز شنيدم دو مسلمان بـه  
يكديگر رسيدند و سالم كردند. آن جا يـك مغـازةخوار و بارفروشـي پاكسـتاني بـود. مـن بـا        

شنا شدم و او آدرس نزديكترين مؤسسه اسالمي را به مـن داد و بـدين ترتيـب    صاحب مغازه آ
آشنا گشتم. شيخ سليم مدير مدرسه مسلمانان و رئـيس جامعـة مسـلمانان    » با شيخ سليم ريامي«
بود. پس از مذاكراتي كه با شيخ سليم داشتم دريافتم كه اسالم واقعاً درسـت و  » پور تسموث«

  حق و تنها راه صلح است.
تا چه حد مسلمان: به عنوان يك برادر مسلمان، از انحرافـات جهـان اسـالم خيلـي متـأثرم.      

تـوانيم نجـات يـابيم؟ مسـائل      اتحاد و يگانگي اساس برادري اسالمي است. آيـا بـدون آن مـي   
هائي هسـتند كـه بوجـود آمـده و ظـاهراً قابـل حـل         فلسطين، حبشه، هندوستان، و قبرس نمونه

ها بايـد   اتحاد هستند، اما رهبران آن ان اتحاد ندارند، البته مردم همه به دنبالنيستند، زيرا مسلمان
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مردم را به نام اهللا رحمان رحيم متحد كنند تبليغات غرب و كمونيزم بايد بدور افكنـده شـوند،   
چون اسالم تنها راه مستقيم زندگي است و اگر سنگ پايـة اصـلي كـه همـان اتحـاد اسـت در       

د بناي اسالم همچنان ضعيف خواهد ماند و چنان بنائي روزي فرو خواهد جاي خود قرار نگير
  ريخت.

كنـيم. و اگـر دسـتور     ما مسلمانان اگر اتحـاد نداشـته باشـيم بـرخالف اسـالم حركـت مـي       
مسـلمانان كمـك كننـد تـا همـه      خداوند را رعايت نكنيم آيا مسلمان هستيم؟ من اميدوارم كه 

تمـام مسـلمانان   «را فراموش كنـيم كـه فرمـود:     �حمد متحد شوند. ما نبايد سخنان حضرت م
كند. مسلمانان بـرادران دينـي    يك شخص اند، اگر چشم او شكوه كند، تمام بدنش شكوه مي

هستند و نبايد به يكديگر زور بگويند و نبايد از كمك به يكديگر دريغ ورزنـد و يكـديگر را   
ت بـر مسـلمان ديگـر حـرام اسـت.      تحقير كنند. همانطور كه هرچه متعلق به يك مسـلمان اسـ  
  .»مسلمانان جهان همه برابرند و بايد يكديگر را تقويت كنند



  )1(ويليام بورچل بشير پيكارد

  چرا مسلمان شدم

هر مولود جديدي به دين طبيعي و فطري كه اسالم است متمايل است. در حالي كه پـدر  «
 ِإال  اْلِفطْــَرِة، َعَلــى ُيولَــدُ  َمْولُــودٍ  ُكــل « .»كننـد  رند كه او را يهودي، مسيحي، و يا زرتشتي مـي دو ما

  ]�[گفتاري از محمد . »يَُمجَساِنهِ  َأوْ  يـَُنصَرانِهِ  َأوْ  يـَُهوَداِنهِ  َأبـََواهُ وَ 
هـا طـول كشـيد كـه ايـن نكتـه را دريـافتم. در         ام سـال  با وجود اين كه مسلمان متولد شـده 

ران بـودم. آن دوران زنـدگي را زيـاد درخشـان     مدرسه و كالج شايد خيلي گرفتار مسائل گـذ 
در يـك محـيط مسـيحي زنـدگي خـوبي       .اي داشتم دانم. اگرچه من لحظات ظاهراً مترقي نمي

بـرايم دلپـذير بودنـد و اصـالت و     جـوئي   هاي خـدا و نيـايش و حقيقـت    آموخته بودم و انديشه
مركزي رفتم و در ادارة  گاه كمبريج به آفريقايگذاشتم. پس از پايان دانش ارج مي شهامت را

امور تحت الحماية اوگاندا مأموريتي يافتم. در آنجا زندگي پـر هيجـان و غيـر قابـل تصـوري      
كردم كه طرز تلقي  داشتم و بر حسب شرايط زمان و مكان در ميان برادران سياهي زندگي مي

ق هميشـه مـرا   هـا دلبسـته نمـوده بـود. شـر      ها از زندگي مرا شديداً بـه آن  آاليش آن ساده و بي
را خوانده بودم و چون در آفريقـا تنهـا   » هاي عربستان شب«كرد. در كمبريج كتاب  جذب مي

تـر   بودم اين كتاب را مجدداً خواندم، و حيات وحـش اوگانـدا، مشـرق را بـرايم هنـوز جالـب      
  كرد. گر مي جلوه

بـا   اي داشتم جنگ جهاني اول شروع شـد و مـن   سپس در دوراني كه چنان زندگي آسوده
عجله عازم وطن شدم. سالمتي من در خطر قرار گرفت و بيمار شـدم. پـس از ايـن كـه بهبـود      
يافتم به ارتش انگليس مراجعه كردم تا مأموريتي به مـن دهنـد. امـا چـون بيمـار بـودم مـردود        

غـرب  در جبهـة   در فرانسـه  شدم، و لذا به عنوان سرباز داوطلب در ارتش مشغول شدم. بعـدها 
زخمي شده و زنداني شـدم. پـس از عبـور از     1917در سال » سومه«در جنگ خدمت كردم و 

در آلمان بستري شـدم و در آلمـان بـود كـه بـدبختي و مصـيبت بشـريت سـتمديده را         بلژيك 
ها را ديدم كه از هر ده نفر يك نفر در اثر اسهال خـوني از بـين    تجربه كردم، مخصوصاً روس

                                         
1- William Burchell Bashyr Pickard 
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د از گرسنگي هالك شوم. زخمي كـه بـازوي چـپم را    رفت. من در آنجا تقريباً نزديك بو مي
خـوردم و بنـابراين، مـرا بـه      ها نمـي  شد، و لذا به درد آلمان خرد كرده بود به زودي خوب نمي

  سويس فرستادند تا در آنجا در بيمارستان بستري شده و بازويم را عمل كنند.
» سـيل «تا برايم ترجمه نوشتم ام نامه  عزيزترين دارائي: بخاطر دارم كه در آلمان به خانواده

هاي بعد دريافتم كه اين كتاب را براي من فرستاده بودند، امـا   را از قرآنكريم بفرستند. در سال
هرگز به من نرسيده بود. در سويس بازو و پاي من پس از جراحي خـوب شـدند و توانسـتم از    

بـه فرانسـه   » سـاواري « بيمارستان خارج شده و راه بروم، يك نسخه از قرآنكريم را كه توسـط 
هاي من است) و آن كتـاب مـرا حفـظ     (كه امروز از عزيزترين دارائي ترجمه شده بود خريدم

كرد. چنان بود كه گوئي نوري از حقيقت ابديت بر من تابانيـد چـون دسـت راسـتم هنـوز بـه       
كلي خوب نشده بود، لذا با دست چپ شروع به نوشتن قرآن نمودم. وابسـتگي مـن بـه قـرآن     

اي بـود كـه از كتـاب     كـنم صـحنه   ان بود كه يكـي از چيزهـائي كـه هرگـز فرامـوش نمـي      چن
بـه يـاد دارم. و آن صـحنه كـه مربـوط بـه جـواني بـود كـه تنهـا در شـهر            » هاي عربستان شب«

خواند و محيط اطراف خود را فرامـوش   خاموشان، پيدا شد در حالي كه نشسته بود و قرآن مي
 :توان گفت مي يس، من هم يك چنان وضعي داشتم و در واقعكرده بود. در آن روزها در سو

  كه من همان موقع مسلمان شده بودم.
اي در  براي ديدن دوره 1921ندن برگشتم و در سال به ل 1918از صلح در دسامبر سال  بعد

يكي از دروسي كه انتخاب كردم عربي بود و كـالس آن در   ادبيات وارد دانشگاه لندن شدم.
شد. در اينجا يك روز اسـتاد عربـي مـن (مرحـوم بلشـاه از عـراق)        تشكيل مي» كلينگ«كالج 

توانيد قرآن را بخوانيد. مهم نيست كه شما به  ضمن مطالعه عربي گفت: براي آشنائي بيشتر مي
هائيسـت   ترين كتاب ولي اگر بخوانيد خواهيد ديد كه يكي از جالب آن عقيده داريد يا نداريد

  ايد و واقعاً ارزش مطالعه را دارد.كه تا به حال خوانده 
من در جواب گفتم: اما من بـه آن اعتقـاد دارم. ايـن جـواب او را متعجـب كـرد و بعـد از        

بروم. پس از آن من مرتباً به » ناتينگ هيل گيت«گفتگوي كوتاهي از من خواست تا به مسجد 
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تـا ايـن كـه در روز اول     گرفتم. اسالم را فرا مي رفتم و نماز و ساير اعمال و مناسك مسجد مي
  در برابر عده زيادي به اسالم مشرف شدم. 1922سال 

گذرد و من از آن موقـع يـك زنـدگي اسـالمي را در      يك ربع قرن از آن هنگام مي اكنون
پايـان   ام. قدرت و بخشش خداوند بي تئوري و عمل تا آنجا كه مقدورم بوده است دنبال كرده

اوري گسترده انـد. امـا در سـفر مـوقتي كـه در ايـن جهـان        هاي دانش در افق پهن است و رشته
تـوانيم بپوشـيم جامـة عبوديـت و تنهـا       اي كـه مـي   هستيم اطمينان دارم كه تنهـا جامـة آراسـته   

توانيم بر سر نهيم عمامه ستايش و تنها كسي كه بايد ستايش كنيم باري تعـالي   اي كه مي عمامه
  است.

  والحمد هللا رب العالمين



  )1(ه آتيكنلوزيتا فاطم

  (انگليس)

  چرا مسلمان شدم

ام به اسالم نائـل شـدم. نـوكيش     سال اخير ادامه داده 9كه در عرض  )2(من با تمرينات صبد
ديگري به نام محمـود رضـوان (دوبـون) هـم همـين شـيوه را ادامـه داد، امـا در مـورد او ايـن           

كنـد و   لف فـرق مـي  تر بوده است. ظاهراً طول مدت براي اشخاص مخت تمرينات روحي كوتاه
تر زودتـر   ام افراد جوان چون آن طور كه من تجربه كرده حتي در سنين مختلف هم فرق دارد.

آقاي محمد رضوان بين بيسـت تـا سـي سـال      .تر ديرتر رسند و افراد مسن ميم ميبه نتيجه و تص
اشـد  سن داشت و من در اواخر سي و چند سالگي هستم. شايد هم اصال مسئله مربوط به سن نب

و بيشتر با وضع روحي افراد مختلف سر و كار داشته باشد. شايد هم اساساً عوامـل ديگـري در   
  داشته باشد. زيرا ما همه وابسته به خواست خداوند هستيم. اين مسئله دخالت

شـود.   آغاز مي» صبد«آوردن من با داستان شروع تمرينات روحي  در حقيقت داستان اسالم
را با شكيبائي زياد و با ايمـان بـه خداونـد شـروع كـردم. در اوايـل        »صبد«من تمرينات روحي 

در كشور خود يعني انگلستان بودم و از نظر روحي وضع بحرانـي داشـتم. زنـدگي     1960سال 
اي بود. علت آن گناهان بسيار و اشتباهاتي بودند كه  كننده و نا اميدكننده من در وضع ناراحت

دانسـتم بـه    عي كه من ديگـر در انتهـاي راه بـودم و نمـي    من مرتكب شده بودم. درست در موق
  به من كمك كرد. دكجا بروم و يا از كه كمك بخواهم خداون

رفتم، ولـي هرگـز    كردم تا خداوند به من كمك كند و گاهي به كليسا مي نااميدانه دعا مي
ب كردم، زيرا من هيچگاه آن كمكي را كـه از مـذه   مذهب خود را آن چنان جدي تلقي نمي

بـا مـن صـحبت    » صبد«خواستم دريافت نكرده بودم. بعدها دوست شوهر خواهرم راجع به  مي
اي بود ولي دوست شوهر خواهرم و پدرش خيلي نسبت بـه   در انگلستان چيز تازه» صبد«كرد. 

آن عالقه داشتند. بالفاصله توسط او با كساني كه از ايـن تمرينـات روحـي مطلـع بودنـد آشـنا       

                                         
1- Luzita Fatima Aitken 

2- Subud  
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اش  ه اين چيزيست كه من دنبالش بودم. اما به هرحال الزم بود كـه در بـاره  شدم. فكر كردم ك
  ام مغاير باشد. كردم تا مبادا با بينش مذهبي كه من با آن رشد كرده بيشتر مطالعه مي

روحي به هيچوجه با مذهب ربط ندارد، ولي هنوز  به من اطمينان داده شد كه اين تمرينات
كردم، تـا ايـن كـه چيـز      راهنمائي خود به درگاه خداوند دعا ميكمي مردد بودم و دائماً براي 

هرگـز   :تـوانم بگـويم   اين واقعه در زندگي من به قدري عجيـب بـود كـه مـي     عجيبي دريافتم.
كه چنين چيزي هرگـز ديگـر بـراي مـن اتفـاق       دانم چنين چيزي را تجربه نكرده بودم. من مي

ه چه خواهد شد ولي به هرحـال همـه چيـز بـه     داند كه در آيند نخواهد افتاد، اگرچه كسي نمي
  آيد. موجب خواست خداوند پيش مي

در آن موقـع در لنـدن بـودم و     رخ داد كه مرا از جسم خويش جدا كرد. اي براي من واقعه
همـة مـا بـراي     كـرديم.  آپارتماني داشتم كه با دو دختر ديگر باهم مشتركا در آن زندگي مـي 

آپارتمـان مـا در   منشـي يـك اداره در غـرب لنـدن بـودم.      كـرديم و مـن    امرار معاش كار مـي 
بود. يك روز صبح خيلي زود (حـدود فوريـه سـال    » كنزينگتون«هاي  در نزديكي» هورونتون«

ام. بـدن مـن    ) بيدار شده و ديدم كه به طور معلق باالي تخت خوابم در هوا دراز كشـيده 1960
اننـدي در كنـار مـن ايسـتاده     درست در زير من و روي رختخواب است و يـك شـبح سـايه م   

است. شگفت آن كه من هيچ ترسي نداشـتم، بلكـه بـالعكس خيلـي خوشـحال و در آرامـش       
دانـم   دانستم نبايد برگشته و به اين شبح نگاه كنم و ناخود آگاه نمـي  كامل بودم. گوئي كه مي

همه چيز از چگونه بود كه من خود به خود از اين مسئله آگاهي داشتم كه اگر به او نگاه كنم 
ديدم ولي جرأت اين كه كامال سـرم را   بين خواهد رفت. در حقيقت او را از گوشة چشمم مي

  بر گردانم نداشتم.
اي كـه روبـروي اطـاقم     همه چيز در اطاق كامال برايم آشنا بود و كامال بيدار بـودم. پنجـره  

تابيـده و روشـن   داد كه درست تيغ آفتاب است و نور خورشـيد تـازه بـر آسـمان      بود نشان مي
ديوار روبروي پنجره به طرف راست پنجره و بالفاصـله در انتهـاي تخـت مـن      كرده است. در
ئي مانند يك ستارة بزرگ پديدار شـد و از ميـان ايـن نـور صـداي بسـيار        كننده يك نور خيره
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ام به گوشم رسيد. كسي با نوائي بسـيار ملكـوتي و دلپـذير و     قشنگي كه هرگز مانند آن نشنيده
  دار همانند صداي زندگي بزرگ چنين گفت: زنگ

به من هم ايمان داشـته باشـيد.    داريد، نگذاريد قلبتان شما را عذاب دهد. شما به خدا اعتقاد
صلح، من شما را با آرامش  گفتم. هستند. اگر نبود به شما مي در خانة پدر من قصرهاي زيادي

ننـد آرامشـي كـه در جهـان داريـد.      بخشـم. نـه ما   كنم و به شـما آرامـش مـي    و صلح ترك مي
  مگذاريد قلبتان شما را عذاب دهد و نترسيد.

و بعد آنچه ديدم محو شد، امـا مـن در يـك صـلح و آرامشـي سرشـار از نشـاط و خرمـي         
شود. مـن بـا ايـن واقعـه عجيـب كـه تمـام         ور شده بودم كه نظير آن در اين دنيا پيدا نمي غوطه

ت تأثير قرار گرفته بودم. بالفاصـله از رختخـواب بيـرون    وجودم را احاطه كرده بود كامال تح
هم اين واقعه را ديده اند  ها آمدم و با عجله به طرف بقيه ساكنين آپارتمان رفتم تا ببينم آيا آن

ن بودم تمام كساني كـه  ئمآنقدر بلند و آشكار بود كه من مطزيرا صدا  و يا صدا را شنيده اند؟
ا را شنيده و بيدار شده اند. اما كامال گيج و مبهوت شدم، زيـرا  كنند صد آنجا با من زندگي مي

صـبح بـود و كلمـاتي     6سپس به ساعت نگاه كردم، ساعت  ها كامال در خواب بودند. همة آن
كه شنيده بودم هنوز در گوش من طنين داشتند و كـامال بـه طـور محونشـدني در خـاطرة مـن       

تم كه هرگـز چنـين كلمـاتي را آموختـه باشـم      نقش بسته بودند در حالي كه من به خاطر نداش
ها از تورات و انجيل باشـند.   آيد كه آن ولي به طور عجيبي آشنا بودند. مطمئناً چنين به نظر مي

ها بود كه من حتي يك بار هم تورات و انجيل را باز نكرده بـودم... اطـاق    در صورتي كه سال
در كتابخانة دوستم پيدا كـردم،   م و باالخرهپيدا كن را جستجو كردم تا بلكه تورات را در خانه

دانستم در كجا و در چه قسـمتي ايـن كلمـات را بايـد يافـت لـذا كوشـش مـن          ولي چون نمي
  فايده بود. بي

شدم. لـذا تـورات    بايستي براي رفتن به محل كارم آماده مي اكنون زماني فرا رسيده بود كه مي
طـوري كـه    بردم. خوشنودي و آرامش به سر ميرا كنار گذاشتم. چهار روز تمام در اين حال 

كردم و هيچگاه در زندگي چنين چيزي احساس نكـرده بـودم، بـا     ها سير مي گوئي در آسمان
آن كه اين احساس به تدريج محو گرديد، اما من همچنان در جستجوي اين كلمات بـودم. بـه   
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بــوط بــه حضــرت كتابخانـه رفــتم و در آنجــا يــك تــورات مرجــع يـافتم و در قســمتي كــه مر  
هاي اول و دوم و بيست و هفتم آن كلمات را يافتم.  آيهاست در فصل چهاردهم،   �يحيي

باالخره فكركردن در اين مورد حاصلي نداشـت. چـون ظـاهراً چيـز طبيعـي نبـود و بـا تفكـر،         
فهميدن آن مقدور نبود. به هرحال من جواب خـود را يافتـه بـودم و بـه ايـن علـت بـه درگـاه         

كرگذار بودم. پس معلوم شد كه براي من ادامـه ايـن تمرينـات روحـي راه درسـتي      خداوند ش
نويسي كـردم. و   نام» صبد«مارچ همان سال در دورة مخصوص  31بوده است بدون درنگ در 

  آن روز، روز اول پس از تاريخ تولد من بود.
ا سه مرتبـه در  است مرتباً دو ي »صبد«كه تمرينات روحي » التي هان«بعد از آن به تمرينات 

سال به همين ترتيب مشغول بودم و در هرجا و در هـر نقطـة جهـان كـه      9هفته ادامه دادم و تا 
بودم تمرينات را رها نكردم. ادامة اين تمرينات هميشه آسان نبودنـد. اتفاقـات بيسـاري در آن    
زمان براي من پيش آمـد و حتـي در بعضـي مـوارد اشـتباهاتي هـم داشـتم، چـون بـه هرحـال           

  شود. هيچكس يك مرتبه از گناهان پاك نمي
بعدها سفري به اندونزي كردم و حدود سه ماه در منزل شخصي به نام ياپك محمد صبوح 
كه راهنماي دورة صبد است ماندم. مدتي بعد براي زندگي به نيوزيلند رفتم. در آنجـا ازدواج  

حي را ادامـه دادم. مـن در   كرده و داراي فرزند شدم. ولي در تمام طول اين مدت تمرينات رو
تمام اين مدت در زندگي پست و فراز زيادي را طي كردم و تجربيـات بيشـماري از خـوب و    
بد داشتم، اما هيچيك مانند آنچه تعريف كـردم نبودنـد. مـن اكنـون بـا مـذاهب عمـده آشـنا         

م كـه  هائي را كه در مذهب يهود است پشت سر گذاشته و تقريباً به جـائي رسـيد   ام. دوره شده
توانستم مذهب يهود را بفهمم و سپس بـه مطالعـه مسـيحيت پـرداختم و بعـد در طـي دورة        مي

دهنـد   را تحت تجربـة روحـي قـرار مـي     � ئي كه در آن مذهب عيسي از مرحله» التي هان«
در دورة ديگـري قـرار گـرفتم و در    » التـي هـان  «عبور كردم و بعد از آن دوباره در طي دورة 

آوردم كـه خـودم از    ود به خود كلمات عجيـب و غريبـي بـر زبـان مـي     ضمن طي اين دوره خ
فهميدم و حقيقتاً هـيچ مفهـومي بـرايم نداشـتند. يكـي از كسـاني كـه در         معاني آن چيزي نمي

شخص ديگري كـه بـا مـن     و كردم كه من به يك زبان خارجي تكلم مي :گفت جلسه بود مي
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گفتي در حـالي كـه    ها سخن مي ه عربكه تو شبي :كرد گفت شركت مي» التي هان«در دورة 
  فهميدم. من هيچ وقت در عمرم نه عربي آموخته بودم و نه آن را مي

گويم تحقيق نكردم. چون در طي اين دوره كسـي   ولي بالفاصله براي اين كه بدانم چه مي
نبايد انديشة خود را مورد سئوال قرار دهد. زيرا در ايـن تمرينـات حـاالت مختلفـي بـه انسـان       

هـاي مختلـف،    دهد و فقط بايد آن را قبول كند. اعتقاد بر اين است كه در طي دوره ت ميدس
خواهد آمد. سـپس مـن بـه تـدريج بـه       فهميدن و ادراك، اگر خداوند بخواهد به دنبال تجربه

را بر زبان » اهللا«اغلب نام » التي هان«اسالم عالقمند شدم. و توجه كردم كه در ضمن تمرينات 
 GODارد تا در اين مواقع كلمـة  حالي كه هركسي از يك انگليسي زبان انتظار دآورم در  مي
اي در بـارة اسـالم در كتابخانـة محـل مطالعـه كـردم، امـا آن         سپس من چند كلمه كار برد.را ب

ها نقطه نظرهاي انحرافـي داشـتند. و    ها همه توسط اروپائيان نوشته شده بودند و اكثر آن كتاب
ر هـا د  هاي بدون تحريف پيدا كنم، زيـرا ايـن قبيـل كتـاب     توانم كتاب ميدانستم كه كجا  نمي

اي رسـانيد كـه مـن     ات زندگي و تمرينات روحي مرا به مرتبهها بسيار كم است تجرب كتابخانه
ام. يكـي از   هرچه بيشتر احساس كردم كـه اسـالم راهـي اسـت كـه مـن در جسـتجويش بـوده        

دعاهاي قرآني بود كه هم به عربي و هم بـه انگليسـي    دوستانم بعداً به من كتابي داد كه حاوي
آوردم قسـمتي   نوشته شده بود. پس از مطالعة اين كتاب دريافتم كه كلماتي كه من به زبان مي

خـود   »التـي هـان  «هائي كـه در ضـمن تمرينـات     از دعاي مسلمانان است. و مثال يكي از جمله
هللا، اهللا أكبر والحمد هللا. پـس از ايـن كـه فهميـدم     ال إله إال ابخود ادا كرده بودم اين جمله بود: 

ها چيست بيش از پيش به طرف اسـالم جـذب شـدم و سـپس      ها چه بوده و معني آن اين جمله
بـودن مفهـومش    تجربة ديگري داشتم كه فهميدم مسـلمان ) 1968ضمن بيماري در سال آخر (

ا بپـذيرم. بعـداً بـه انگلسـتان     چيست. از آن تاريخ به بعد من معتقد شدم كه بهتر اسـت اسـالم ر  
  برگشتم و در مسجد بيرمينگام اسالم آوردم.

سال تمرين روحي به وسيله التـي هـان و    9شدن من است كه پس از  و اين داستان مسلمان
  صبد به آن دست يافتم.



    

  دة مااسالم آئين برگزي      178
    

كه اين يك تجربة شخصي است. مردان و زنـان بيشـماري از هـر طبقـه و      :بگويم البته بايد
يابـد   آورند. اما هركسي كه توسط ايـن تمرينـات بـه اسـالم راه مـي      روي مي» بدص«هر قشر به 

دانم كه آيـا   تجربيات مشابهي نخواهد داشت. زيرا هركس نيازهاي بخصوصي دارد و من نمي
هركسي كه به اين تمرينات روي آورد باالخره اسـالم خواهـد آورد يـا خيـر. شـايد ايـن هـم        

  .داند چيزي است كه فقط خداوند مي
» مسـلم نيـوز اينترناشـنال   «(قسمتي از يك نامه به آقاي افضل رحمان در لندن كه در مجلـه  

  انتشار يافته است).



  )1(مسعوده اشتاين من

  چرا مسلمان شدم

هيچ مذهب ديگري جز اسالم با پيروان انبوه، چنان قابل فهم و اميدواركننده نيست و هـيچ  
ر و هيچ الهامي بهتر از آن بـراي  امش و ارضاء خاطراهي بهتر از آن براي رسيدن به صلح و آر

  يندة پس از مرگ وجود ندارد.آ
اي از كـل   تواند ادعا كند كه چيزي بـيش از يـك ذره   بشر يك جزئي از كل است، و نمي

تواند زندگيش را در رابطه با كل عالم و بـا سـاير    اين نظام خلقت با شكوه باشد. و لذا فقط مي
  ور نمايد.خلقت، منظ يها پديده

اين ارتباط هماهنگ بـا كـل دسـتگاه خلقـت و آفـرينش اسـت كـه زنـدگي او را پربـار و          
بشـر را در راه رسـيدن بـه آرامـش اقنـاع و كمـك        رساند و نمايد و به تكامل مي ثمربخش مي

  كند. مي
هـاي مختلفـي كـه توسـط      مذهب در رابطه با خالق و مخلوق چه نقشي دارد؟ ذيال جـواب 

شـوند. آقـاي كاراليـل در كتـاب      اين سـئوال داده شـده اسـت آورده مـي     اشخاص مختلف به
مـذهب يـك انسـان مطلـب عمـدة اوسـت، مـذهب        «گويـد:   مـي » قهرمانان و نيايش قهرمانانه«

چيزيست كه يك انسان واقعاً به آن باور دارد و چيزي است كه يـك انسـان در دل خـويش و    
در رابطه با خلقت عالم بـر خـود وظيفـه     دارد و چيزيست كه او اش مي در نهاد خويش گرامي

جـي. كـي.    »يابـد  داند و مقصود نهائي وجود و زندگاني را براي اهـداف آن باورهـا درمـي    مي
مذهب، ادراك حقيقت نهائي مقصود از وجـود  «گويد:  مي» انديشة ستوان«چسترتن در كتاب 

» رهنـگ شـيطان  ف«آمبـرو زهيـرس در كتـاب    » خود و يا مقصود از وجود هر چيز ديگر اسـت 
  گويد: مي

مذهب فرزنداناث بيم و هراس است كه سعي دارد اسرار غير قابل ادراكـش را از طبيعـت   «
اساس «گويد:  مي» انعكاس انقالب فرانسه«ادموند برك در كتاب ». براي جهالت تشريح نمايد

او، و  تمام مذاهب واقعي از اطاعت و پيروي از خواست فرمانرواي جهان، اعتماد به دستورات

                                         
1- Mas'udah Steinmann 
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گويـد:   مـي » دستورات زنـدگي «سويدن برگ در كتاب » تقليد از كمال او، تشكيل يافته است
نيـك بسـتگي    د، و زندگي مذاهب بـه انجـام كارهـاي   شون تمام مذاهب با زندگي مربوط مي«

هر انساني نوعي ادراك مذهبي دارد كه «گويد:  مي» اقيانوس«و جيمز هريسن در كتاب » دارد
  ».هراس و يا براي تسكين استيا از وحشت و 

شود كه قادر بـه درك آن نيسـت و    بنابراين، هر انساني يك وقت با آن ناشناخته روبرو مي
  يابد. نميهدف از زيستن و مردن را در

پرسد اين كابوس چيست. خوردن،  دهد و از خود مي لذا خود را در معرض سئوال قرار مي
ريب، گرسنگي، امـراض گونـاگون، شـب، روز،    خوابيدن، تالش، منازعه، رقابت، جنگ، تخ

دريا، زمين، آسمان، كهكشـان، حيوانـات، نباتـات و..... و.... بـراي چـه؟ بـاالخره چـه؟ و لـذا         
مجبور است كه براي خود عقايدي بسازد و باورهائي درست كند. و آن در معناي عـام همـان   

  مذهب است.
در وهلـة اول و بـاالتر از همـه، مـا را بـا      يابم؟ زيرا  و اما چرا من اسالم را مذهب كاملي مي

  سازد. خالق يكتا آشنا مي

﴿ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝs9 ô$ Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9 uρ ä3 tƒ …ã&©! # �θ à# à2 7‰ ym r& 

خداونـدي اسـت كـه همـة نيازمنـدان       بگو اهللا يكتا و يگانه اسـت. « ]4 – 1[اإلخالص:  ﴾∪⊇∩
   .»و براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است (هرگز) نزاد و زاده نشد. كنند. او ميقصد 

﴿’ n< Î) «!$# ö/ä3ãè Å_ ó� tΒ ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« í�ƒÏ‰ s% ∩⊆∪﴾  :سوي  بازگشتتان به« ]4[هود

شود كه  در سراسر قرآنكريم مكرراً يادآوري مي .»پروردگار است و او بر هر چيزي تواناست
نهايت است. توانا و دانا و عادل و رحمن و  خالق عالم يكي است، شريك ندارد، ابدي و بي
شود تا رابطة  پذيرد. مكرراً از ما خواسته مي رحيم است. و لذا يگانگي و توحيد واقعيت مي

þθ#)﴿رضايت بخشي بين او و خود برقرار كنيم. ßϑn=ôã $# ¨βr& ©! $# Äôv ä† uÚ ö‘F{ $# y‰ ÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ 4 ô‰ s% $ ¨Ψ ¨� t/ 

ãΝä3s9 ÏM≈tƒFψ$# öΝä3 ª=yè s9 tβθ è=É) ÷è s? ∩⊇∠∪﴾  :بدانيد كه خداوند زمين مرده را زنده « ]17[الحديد

  .»بينديشيد تاكند ما آيات را براى شما بيان كرديم  مى
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از شرّ  به (خدا و) معبود مردم. به مالك و حاكم مردم. برم به پروردگار مردم. بگو: پناه مي«
  .»واه از جن باشد يا از انسانخ كند. كه درون سينة انسانها وسوسه مي ر پنهانكار.گ وسوسه
زندگي سـعادتمند در جامعـه    كه براي شناختن و اعتقاد به خدا و براي يك :توان گفت مي

هاي الهي معتقد باشـد. آيـا يـك پـدر و فرزنـدانش را راهنمـائي        الزم است كه هركس به پيام
هم در در دهـد كـه همـه بـا     اش را چنـان سـازمان نمـي    كند؟ و آيا پـدر، زنـدگي خـانواده    نمي

  همĤهنگي باشند.



  حقيقت محض

اسالم تنها مذهب واقعي اسـت و تنهـا مـذهبي اسـت كـه حقيقـت مـذاهب قبلـي را احيـاء          
كند كه راهنمائي قرآنكريم واضح و قابـل فهـم و قابـل اسـتدالل اسـت. بـا        كند و اعالم مي مي

مـه دارد مـا   بخشي بين خالق و مخلـوق ادا  جهت دادن به راهي كه به سوي يك رابطه رضايت
بتوانيم با خود در آرامش و هاي روحي و جسمي ايجاد كنيم تا  توانيم همĤهنگي بين نيروي مي

عامل مهمي براي ايجاد همĤهنگي بين يك موجود و موجـود ديگـر اسـت و    صلح باشيم. اين 
  مل است.اشرط اساسي براي تك

دهـد   ي را تعليم ميكند. اين مذهب، عشق مسيحيت، زندگي روحاني و معنوي را تأكيد مي
نهد. اما عشق كامل در صورتي كه بـه طـور طبيعـي     كه مسئوليت بزرگي بر دوش مسيحيان مي

در دسترس انسان نباشد و با دليل و عقل قابل ادراك نباشد محكـوم بـه فناسـت. در مسـيحيت     
تواند به كمال مطلوب دست يابد كه معرفتـي عميـق از تضـادهاي نفـس انسـاني       تنها كسي مي

اي را دريابد؛ و حتي بعد با تمام اين شـرايط هـم بايـد     شته باشد و چنين مسئوليت پر مخاطرهدا
» كمـك بـه انعكـاس   «تي كـالريج در كتـابش بـه نـام      –دليل و منطق را فداي عشق كند، اس 

  گويد: مي
دهد، فرقة خود و كليساي خـود   آن كه عشق به مسيحيت را بر عشق به حقيقت ترجيح مي«

  ».سيحيت و نهايتاً خود را بر همه كس ترجيح خواهد دادرا بيش از م
آموزد كه فقـط خـداي متعـال را پرسـتش كنـيم و خـود را بـه قـوانين او          اما اسالم به ما مي

كنيد تا داليل خود را همانند و همپاية احساسـات خـود بـه كـار      بسپاريم و لذا ما را ترغيب مي
انين او بسازيم تا بتوانيم يك زندگي با صـفا و  بنديم و عشق و ادراكات خود را همĤهنگ با قو

  بخشي داشته باشيم. آرام

  


