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مقدمه
بدیهیست که دنیای غیر اسالمی امروزه موفقیتهای شگرفی را به نام و به اعتباار خاود باه
ثبت رسانده است .این بخش از جهان در مقایساه باا جهاان اساالم در ساطب بسایاربایتری از
انرژی و کفایت است و توانسته است نیروهای عظیم طبیعی را به نحوی که در گذشاته حتای
غیر قابل تصور بود مهار و تا حد زیادی نکبت فقر و فاقه و امراض گوناگون و بایساوادی را
از اجتماعات خود زدوده و در حد اعجابآوری سطب زندگی را ارتفاء دهد.
تمام این موفقیتها در واقع تحسینآمیزند ،اما از طار

دیگار ساالوایت زیاادی را بارای

مردم اندیشمند برمیانگیزند .از جمله آن که آیا تمدن جدید واقعاً توانسته اسات انساان را باه
راهی رهنمون شود که به رشد نهائی او بیانجامد؟ آیا این موفقیتها توانساته اناد انساان را باه
هد

نهائی وجود خویش نائل کنند و عطش سعادت و رستگاری را که روح انساان همیشاه

در طول قرون و اعصار تشنة آن بوده است فرو نشاند؟ و آیا این پیروزیها توانسته اناد انساان
را از سطب نیازمندی های حیوانی ارتفاء داده و رهائی بخشند؟ و بایخره آیا ایان پیشارفتهاا
توانسته اند زندگی انسان را غنای شر

و تزکیه بخشند؟

تعداد قابل توجهی از مردم مسلمان جهان که تمدن غرب را دور نظاره کرده و یا از پشت
شیشه های رنگارنگ تخیالت و توهمات پیش ساخته و با احساسی از عقدة حقارت نگریساته
اند در افسون ظاهر فریب آن محو و گرفتار گشته اند ،و بعضی از آنها چنان تحت تأثیر قرار
گرفته اند که غرب را کمال عظمت و اوج خالقیت انسان میدانند و لذا کم و بیش اعتقادات
و ایمان به اصول آئین خود را از دست داده اند .آنها در حقیقت هرچه را که نام غربای دارد
تحسین میکنند و چون به این نوع طرز تلقی عادت کرده اند ،لذا هرآنچه در طریا زنادگی
خود با روشها و شیوههای غرب تفاوت کند بدون تفکر طرد نموده و باه عناوان ایان کاه باا
زندگی امروزه وف نمیدهد و یا کهنه است کنار میزنند .عجیبتر آن که با وجود اعتقاد به
روشهای غربی که در قاموسشان همه چیز بر مبنای استدیل استوار است ،فکر میکنند کاه
اندیشیدن و استدیل برای قبول یا طرد روش زندگی غرب توسط خودشان ضارورتی نادارد،
تا مبانی تمدن غرب را که در جستجوی پیوند با آن هساتند شاناخته و در صاحت و ساقم آن
تعم کنند بعضی از این مردم تمام مذاهب را رد میکنند ،و اسالم را نیز بارای رفاع نیازهاای
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امروزة بشری (دورة استدیل) کافی نمیدانند .زیارا کاه ماذهب در اعتقااد ایان روشانفکران
نوپرداز جز مشتی امرو نهی نامعقول و اوهام و خرافات نیست .این گروه از مردم لحظهای نیاز
تحمل و اندیشه نکرده اند که حتی اگر این مسائل شامل بعضی از مذاهب هم باشاد ،باا های
اندیشهای شامل اسالم نمیشود .چون اسالم بر پایههای محکمی از اساتدیل و منطا اساتوار
گشته است .و در حقیقت انقالبی که توسط رسول اهلل  در تااری ماذاهب پدیاد آماده آن
است که او نه با معجزههایش بلکه براساس منط و استدیل مردم جهان را مسالمان نماوده ،و
قرآنکریم نه با فلجکردن عقل و منط انسان بلکه با تهیج و ترغیب انسان به تعقل و استدیل و
به کاربردن صحیب نیروی اندیشه در راهنمائی انسان کوشش نموده است.
زیرا اگر انسان به اسالم روی آورد بدون آن که افکار خود را با پیشداوریها فلج کند و
قلب و روح خویش را برای درک آنچه در سراسر جهان آفرینش وجاود دارد – در گاردش
شب و روز ،در خلقت زمین و آسمان و در نظام پرمعنای شعور و عقلی که در قوانین طبیعات
منعکس است – مهمور نکرده باشاد بادون تردیاد باا یااری و راهنماائی خداوناد سابحان باه
حقیقتی که آماده ظهور و استقبال است نائل میشود.
و همة این مظاهر نشان میدهند که این جهان هستی نه محصاول یاک اتفااق کورکوراناه
بلکه نتیجة مشیت مقدس باری تعالی است.
اما عقل و اندیشة بشری که قادر است حقای را درک کناد بایاد واقعااً خاالش باشاد ،ناه
شعوری که توسط امیال حیوانی و آرزوهاای ماادی منحار

گردیاده اسات .خطاری کاه از

تمدن امروزه متوجه بشر است از آن نیسات کاه بشار اماروزه را در جساتجوی حقیقات آزاد
کرده است ،بلکه برعکس ،از آن است که عقل و اندیشة بشر را تحت فشار شاهوات حیاوانی
از کار بازداشته است .تمدن امروزه با تمام امکانااتی کاه در اختیاار دارد کتاابفروشایهاای
معظم و پرزرق و برقی به وجود آورده است که سراسر مملو از ادبیاات کییاف غیار اخالقای
اند .همه فیلم های ساینمائی در ماورد مساائل جنسای و احساساات عاشاقانه اسات .در مراکاز
تفریحات عمومی همه چیز و همة نمایشات و رقشها برای تحریکاات شاهوات جنسای و تاا
حدیست که نمایشات بدنهای عریان از پرطرفدارترین تفریحات امروزی به شمار میروند .و
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در مجموع برای پربارکردن دست آورد و حاصل اینگونه پدیدههاا حاد اکیار کوشاش را در
آمیزش بیحد و حصر دو جنس مرد و زن به کار برده است.
در چنین محیطی که پر از شهوات نفسانی است مسلماً برای عده زیادی مقدور نبوده است
که شعور عقالنی خود را با فراغت از نفسانیات به کار برند ،و ندای درون خود را آنچنان که
خداوند تعالی در نهاد آنها نهفته اسات بشانوند .بلای ،بارای تعاداد بسایاری از ماردم کاه در
محیطی غیر سالم چشم به جهان تمدن امروز گشوده اند ممکن نیست که آزادانه تفکر کنناد،
اما برای عدهای اینطور نبوده ،زیرا حتی در این محیط منحر

هم نادای وجادان و منطا در

قلب آنها که دنبال حقای میگردند طنین میافکند .اینگونه مردم از بینشی برخوردارناد کاه
میتوانند باطن متعفن تمدن امروز را از ظاهر پرتلؤلاواش دریابناد .ایان ماردم طبیعات واقعای
انسانی دارند و دارای طبعی هستند که تشنة حصول رضایت خااطر حقیقای و ساعادت نهاائی
است و این غیر از شهوات نفسانی است ،زیرا دریافته اند که روح انسان فقط با کشف حقیقت
و در رابطه با ناور حا اسات کاه آراماش و صالب و رضاایت نهاائی را درماییاباد و باا آن
درمیآمیزد.
این کتاب شرح حالی است از مردان و زنان بزرگی که نور حقیقت را کشف نماوده اناد،
مردان و زنانی که در آرزوی سوزان حقیقت مای ساوختند و باه کمتار از درک حقاای قاانع
نبودند .این زنان و مردان در جوامع غیر اسالمی زائیده و بزرگ شده اند و باا اساالم و تعاالیم
آن آشنائی نداشتند .آن ها جزئی از همان جوامع امروزة غرب بوده اناد کاه بار بسایاری از ماا
آنچنان فریبنده و آنچنان افسونآمیز نموده و با ایان وصاف روح آنهاا تاا یاافتن راه مساتقیم
اسالم اقناع نگردیده است.
ما خوشوقتیم که چاپ اول این کتاب در سطب وسیعی مورد استقبال قرار گرفت .و اکنون
چاپ سوم آن را تحت عنوان «اسالم آئین برگزیدة ما» به صاورتی کاه در آن کاامال تجدیاد
نظر شده و وسعت بیشتری یافته است عرضه مایکنایم .موضاوعات بیشاتری باه قسامتهاای
مختلف این کتاب افزوده شده است که ما را امیدوار میسازد تا ایان کتااب در شاکل فعلای
سودمندتر باشد .از آقای خورشید احمد مدیر آکادمی تحقیقاتی اساالم و آقاای مناور حسان
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معاااون تحقیقاااتی آن آکااادمی باارای همکااریهایشااان در تااألیف و گااردآوری ایاان کتاااب
سپاسگزارم.
امیدوارم که انتشار این کتاب بسیاری از کسانی را که جداً در جستجوی حقیقت اند یاری
نماید.
ابراهیم احمد باوانی
دارل ایمال – جادة شمارة 1
یلهزار – کراچی – 3

سخنی از مترجم
چاون بساایاری از جوانااان اماروزة کشااور عمیقااً تحاات تاأثیر ترقیااات شااگر

صاانعتی و

تکنولوژیکی غرب قرار گرفته اند ،و زندگی غرب را الگوی خود قرار داده اند ،لاذا شایساته
است که بدانند ،جوامع غربی اساساً پایه و ریشة تمدن امروزة خود را از اساالم گرفتاه اناد .و
باید این نکته را دریابند که گرچه به هیچوجه ابداعات و اختراعات و پیشرفتهای اقتصاادی
و علمی و گسترش تکنولوژی و تولید انبوه مورد تکفیر نیست ،اما هد های جامعاه در تماام
شالون مورد انتقاد بوده است و بسیاری از متفکاران و اندیشامندان جهاان نیاز اهادا
غربی را که به هرحال هریک به نحوی از معنویات منحر

جواماع

شده اند مورد نقد قرار داده اند.

ما در این کتاب نمونههای ارزندهای از مردمی که آئین خود را برای یک زندگی معناوی
و پربار کافی و کامل نیافته و در پناه اسالم خود را تزکیه نموده اند عرضه کرده ایم تا جوانان
و نوجوانان به اصالت آئین خود و قدرت پرتوان تعلیمات و فرهنگ درخشان اسالم پای بارده
و از گرفتاری در دام اسارت غرب و شرق مصونیت یابند .و امیادواریم کاه بدانناد منظاور از
درج و نشر نظرات نوکیشان آن نیست که همة آنچه که گفته اند با اسالم منطب اسات ،بلکاه
منظور آن است که احساس واقعی آنها را هرآنچه که بوده و پذیرش اسالم به وسیلة آنها به
هر دلیل که بوده – مورد بررسی و تحقیا قارار داده و در نقاد و تحلیال نظرهاای فریفتگاان
غرب و شرق قرار دهیم .امیدواریم با این خدمت ناچیز طبقات مختلف مردم کشاور مسالمان
ما علل سیر قهقرائی مسلمانان را دریافته و از هم اکنون برای تحرک و بازیابی توان گذشته با
پا خیزند تا در دام پرفریب تمدنهای مادی و پر زرق و برق غرب و شرق اسیر نگردند.
آمین یا رب العالمین

پیشگوئیهای در مورد محمد  در کتابهای مقدس بعضی ادیان
ترجمه پیشگوئی در کتاب مقدس هندوها
به خط اصلی سانسکریت
ای مردم! به این پیاام گاوش فارا دهیاد! ماردی قابال ساتایش (محماد  )از میاان ماردم
برخواهد خاست ،ما این مهاجر را از شصت هزار و نود نفر از دشمنانش پناه خاواهیم داد کاه
غافلهای با بیست شتر ماده او را همراهی میکند و جالل و رفعتش آسمان را به زیر میکشد.
پیشگوئی در تورات و انجیل
سپس کشیش گفت «آن مسیب چه نامیده خواهد شد؟»
عیسی جواب داد« :نام مسیب قابل تحسین است ،زیرا که خداوند خود هنگامی که روح او
را خل نمود نامی بر او نهاد و او را در شکوه و جالل الهی قارار داد .خداوناد فرماود :محماد
صبر کن که من به جهت تو بهشت ،زمین ،و مخلوقات بیشماری را خل خواهم کرد و تو را
بر آنها خواهم فرستاد؛ آنگاه هرکس تو را تقدیس کند ،محترم خواهد بود ،و هرکس تو را
دشنام دهد لعن خواهد شد .هنگامی که بر زمینت نازل میکنم ،تو را به عنوان رسول و پیاامبر
نجات بخش خواهم فرستاد ،و جهان تو چنان واقعی خواهد بود که زمین و آسمان در برابرش
فانی میشوند ،اما ایمان تو هرگز .محمد نام مبارک اوست.
سپس جمعیت با صدای بلند ندا دادند« :خدایا! پیامبرت را بر ماا ناازل فرماا ،و ای محماد!
هرچه زودتر برای نجات جهان فرود آی».
از انجل سنت بار نماباس (صفحات  336تا  )333که توسط لوسندیل و لوراراگ از نسخة
اصلی ایتالیائی ترجمه و به چاپ رسیده و اصل آن در کتابخانة سلطنتی وین موجود است.
سنت بار ناباس یکی از  33یاران عیسی (سالم اهلل علیه) بوده است ،مسیحیت این انجیل را
مردود می شمارد ،زیرا که یک نسخه واقعای اسات و از ظهاور پیغمبار اکارم محماد  خبار
میدهد.
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ترجمهی پیشگوئی در کتابهای مذهبی پارسی
و چون (پارسیان) ایرانیان در سلوک اخالقی خویش به قهقارا روناد ،ماردی در عربساتان
متولد خواهد شد که پیروانش با وجودی که قدرتمندان و گردنکشان ایاران باه اوج قادرت
خود رسیده اند تاج و تخت آنها را سرنگون و ایشان ماذاهب و آئاین خاود را رهاا خواهناد
کرد.
خانهای که ساخته شده (اشاره به خانه کعبه است که توسط حضرت ابراهیم ساخته شاده)
و در آن بتهای متعددی جای داده اند ،از بتهاعاری و تطهیر خواهند گشت و مردم جهاان
به سوی آن نیایش خواهند نمود .پیروان او شهرهای پارسیان را تسخیر مایکنناد و طااوس! و
بل و سایر شهرهای بزرگ را به تصر

درخواهند آورد .مردم باه ساتیز و نازاع باا یکادیگر

برخواهند خواست و مردان اندیشمند پارسی و بسیاری دیگر به پیروی او قیام خواهند کرد.

قسمت اول:
شخصیتهای سیاسی و دیپلماتیک

()3

حاجی لرد هدلی الفاروق
(انگلستان)
سیاستمدار ،مؤلف و صاحب نام

شاید بعضی از دوستان خیال کنند که من تحت تاأثیر مسالمانان قارار گرفتاهام ،اماا چناین
نیست ،بلکه معتقدات امروز من نتیجة سالها اندیشه بوده است ،مذاکرات و مباحیات ماذهبی
من با مسلمانان تحصیلکرده در موضوع مذهب فقط چند هفته قبال شاروع شاد .و یزم اسات
بگویم از اینکه تالوریها و نتیجة تفکر اتم تماماً مطاب با اسالم باوده اسات بسایار مشاعو

و

شادمان گردیدهام.
تغییر کیش و آئین ،برحسب قرآن باید با انتخاب آزادانه و قضاوت باشد و هرگز اخبار در
آن راه نیابد .حضرت عیسی نیز مقصودش از سفارش ذیل به حوارین همین بود که فرمود:
(و هر آن که شما را نپذیرد و یا به شما گوش فرا ندهد ،آنگاه شما آنجا را ترک کنید)...
(سنت مارک – )3

من شاهد نمونههای بسیاری از اعمال پروتستانهای متعصب بودهام کاه خیاال مایکردناد
وظیفه دارند تا به خانههای کاتولیکهای اصیل رفته و آنها را به آئاین خاود بیاورناد .چناین
رفتار ناخوشآیندی البته مالمتبار است ،و بسیاری رنجش و مالل فراهم نموده است و باعا
تحقیر و اهانت به مقدسات شده و مذهب را خوار نموده است .برای من باعا

تأساف اسات

فکر کنم که مسیونرهای مسیحی هم این روش ها را با برادران مسلمان خود بکار برده اند ،در
حالی که من در حیرتم چرا آنها باید کسانی را که آئین مسیب را بهتر از خودشان قبول دارند
مورد ارشاد قرار داده و سعی کنند که آن هاا را باه مسایحیت بخوانناد؟ مان عماد ًا مایگاویم
مسیحیان ،زیرا که گذشت و مقاومت و بینش وسیع در آئین اسالم به آنچه که مسیب خاود در
تعالیمش آورده است از اصول عقاید بعضی از کلیساها به مسیحیت نزدیکتر است.
برای میال ،میتوان طرفداران آتاناسوس (شعبهای از مسیحیت که عقایدی در بااره تیلیات
دارد) را نام برد.
AL. Haj Lord Headley Al – Farooq -3
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در این فرقه که از فرق بسیار مهم و از شعبات کاتولیک است عقیاده بار آنسات کاه اگار
کسی به تیلیت معتقد نباشاد بارای همیشاه معادوم خواهاد باود و هماة افاراد بارای نجاات از
اضمحالل باید تیلیت را قبول داشته و به آن معتقد باشند .و به عبارت دیگر خداوندی را قبول
داشته و به آن معتقد باشند .و به عبارت دیگر خداوندی را کاه ماا در یاک نفاس ،بخشانده و
قادر میخوانیم در نفس دیگر به بیعدالتی و خشونت متهم مایساازیم و صافاتی را بارای او
تلویحاً قائل می شویم که در حد ستمکاران خونخواره است ،به طوری که خداوند که برتار و
ساب بر همه چیز است به طریقی تحت تأثیر آنچه که یک بندة بیچارة فاانی در ماورد تیلیات
فکر میکند قرار میگیرد.
میال دیگر این که نامهای که حاوی درخواست کمک به امور خیریه بود باه دساتم رساید
ک ه در ضمن از این که من متمایل به اسالم هستم اظهار آگاهی کرده و گفته بود :که اگر من
به ربانیت مسیب اعتقاد نداشته باشم نمیتوانم نجات بیابم .در حالی که مساالله الوهیات مسایب
برای من به اندازه ای که سایر مسائل اهمیت داشت مهم نبود ،بلکه مسائلی از قبیل این که آیاا
مسیب پیام خداوند را به بشر رسانید یا خیر برایم مهمتر بودند و اگر چنانچه راجع به این مسالله
تردید داشتم شدیداً متأثر میشدم .اما به شکرانة خداوند من هی تردیادی نادارم و امیادوارم
که ایمان من به عیسی مسیب و تعلیمات الهامبخش او به اندازه هر مسلمان و هر مسیحی دیگر
باشد .همچنانکه قبال بارها گفتهام اسالم و مسیحیت همانطوری کاه توساط مسایب تعلایم داده
شده دو مذهب خویشاوندند که فقط به واسطة بعضی مسائل فنی از هم جدا شده اند ،و بسیار
به جا است که این مسائل به هر طری از میان بروند.
در این روزگار مردم اگر به داشتن عقاید مذهبی دعاوت شاوند وجاود خداوناد را انکاار
میکنند ،در حالی که آرزو و شوقداشتن آئینی که با عقل و منط و عواطاف انساان منطبا
باشد برای همه انکارناپذیر است ،گو این که شاید نمونههائی هم باشند که من تردید دارم.
من بر این باورم که هزاران مرد و زن دیگر در جهان غیر اساالمی هساتند کاه قلبااً اساالم
آورده اند ،اما ترس از کنایهها و غم و غصة دوری از آداب و سانتهاای جامعاه آنهاا را از
ابراز احساس قلبی خود بازمیدارد .من بهر تقدیر در این راه گام برداشاتهام ،اگرچاه آگااهم
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که بسیاری از دوستان و خانوادهام مرا جزو ارواح از دست رفته پنداشته و معتقدند کاه دیگار
دعا در ح من فایدهای ندارد .معذلک من در اعتقاداتم همانند بیسات ساال پایش اساتوارم و
بازگوکردن این مسالله مرا از همة آنها دور کرده است.
با دییلی که مختصراً عرض کردم من تعالیم اسالم را برگزیدهام و با آنچه که بیان کاردم
خود را از بسیاری جهات مسیحی برتری از گذشته مییابم و امیاد آن دارم کاه بقیاه نیاز مارا
دنبال نمایند که من شرافتمندانه این راه را صحیب میدانم و فکر میکنم که برای هرکس که
به آن با نظری مترفی بنگرد خوشبختی و سعادت در پی دارد تا این که بر عکس این عمال را
تکفیر نموده و راه مرا راه عداوت یا مسیحیت قلمداد نمایند.
* لاارد هاادلی الفاااروق (عااالی جناااب ساار رونالااد جااورج
آینسون) در سال  3266مسیحی متولاد شاد وی یکای از
مؤلفین و سیاستمداران صاحب نام انگلیس و تحصیلکرده
کمیااریج بااود کااه در سااال  3233صاااحب لقااب اشاارافی
گردید .او در ارتش انگلیس سر گرد و سپس تا درجه سر
هنگ تماام در گاردان چهاار تفنگاداران ناوری مینیساتر
خدمت کارد .باا ایان کاه حرفاه او مهندسای باود تسالط
گسترده ای در ادبیات داشت و برای مدتی ساردبیر مجلاه
(سالز بری جورنال) شد .او همچناین مؤلاف کتااب هاای
زیادی بود که از معرو ترین آنها «بیداری غرب نسبت
به اسالم» اسات .لردهادلی در  31ناوامبر  3132باه اساالم
گروید و نام مسلمان شی رحمت اهلل الفاروق را بار خاود
نهاد.
او مردی جهاندیده و به بیشتر نقاط جهان سفر کرده باود.
در سال  3132نیز مدتی در هندوستان گذرانید.

محمد اسد

()3

(اطریش)
سیاستمدار و روزنامهنویس و مؤلف
در سال  3133من کشور زادگاهم را ترک کردم ،تا در آفریقا و آسیا به عناوان خبرنگاار
بعضی از روزنامههای معرو

بین المللی کار کنم و از آن تاری تقریباً تماام و قاتم در شارق

اسالمی گذشته است .عالقة من به ملتهائی که با آنها در رابطه قارار گرفتاه باودم در ابتادا
همانند سایر بیگانگان بود .ولی بعدها در برابر خود نظامی اجتماعی را یافتم که به طور کلی با
نظام اروپائی متفاوت بود .و از همان آغاز در من عالقة عااطفی بارای صافای بیشاتر ،یاا بهتار
بگویم ،نظام انسانیتر ،بوجود آماد .نظاامی از زنادگی و اجتمااع کاه در مقایساه باا زنادگی
مکانیزه ،و عاجالنة اروپا متفاوت بود .این عالقة عاطفی تدریجاً مرا به تحقیا در دییال ایان
اختالفات برانگیخت و از آنجا به تعلیمات اساالم عالقمناد گردیادم .در آن زماان کاه هناوز
مشغول بررسی بودم عالقة من در حدی نبود که مرا به اسالم جذب کند ،اما هماین عالقاة باه
تجسس در چگونگی آن ،چشماندازی از یک جامعة مترقی را بر من ظااهر نماود کاه برپایاة
حد اقل برخورد درونی و حد اکیر احساساات بارادری ساازمان یافتاه اسات .اگرچاه باه نظار
می رسید که واقعیات زندگی امروزة مسلمانان از امکاناتی که تعلیمات اسالم میتواند در حد
ایده آل فراهم سازد بسیار دور است .ولی آنچه که در اسالم تعالی و حرکات باوده اسات در
میان مسلمانان به نفاق و تنآسائی بدل گشته است .هرآنچه که از باذل و بخشاش و آماادگی
برای اییار بوده است در میان مسلمانان امروزه به کوته فکری و عشا باه راحاتطلبای مبادل
گشته است.
با کشف این واقعیات و با حیرتی که از عدم تناسب و ناهمااهنگی باین آنچاه کاه باوده و
آنچه که اکنون وجود دارد ،سعی کردم مسالله را از نظار یاک مسالمان بررسای نماایم .یعنای
سعی کردم که ابتدا خود را در میان مسلمانان و فرضاً یک مسلمان بدانم .ایان کوشاش یاک
تجربة خالصانة عقالنی بود ،و به زودی راه حل منطقی را بر من ظاهر نمود .ساپس بارای مان
Muhammad Asad -3
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روشن شد که تنها دلیل فساد و تباهی فرهنگ و جامعة مسلمانان آنست کاه آنهاا تادریجاً از
پیروی تعلیمات اسالم و روحیات اسالمی بازمانده اند ،اسالم هنوز در آنجاا باود ،اماا پیکاری
بیروح و بیجان و همان عاملی که روزگاری علت قدرت و عظمت مسلمین جهان به شامار
میرفت اکنون سبب ضعف و زبونی آن شده بود.
جامعة اسالمی از ابتدا بر پایة حفظ مذهب بنا گردیده و لذا تضاعیف ایان پایاه و شاالوده،
یجرم بنای فرهنگ را نیز متزلزل نموده است .تا حدی که امکان دارد بایخره اساس آن را به
اضمحالل بکشاند.
من هرچه بیشتر در مبانی اسالم مطالعه کردم و هرچه بیشتر به اصول استوار و عملی تعالیم
آن آگاهی یافتم سالوایت من در مورد ایان کاه چارا مسالمانان باه احکاام دیان خاود عمال
نمیکنند با ذوق و شوق بیشتری فزونی گرفت ،و همچناان باه کنجکااوی خاود اداماه داده و
مسالله را با بسیاری از مسلمانان متفکر ،تقریباً در اکیر کشورها ،از صاحراهای لیبای گرفتاه تاا
پامیر و از بسفر گرفته تا دریای عرب در میان گذاشتم .این مسالله در وجود من باه یاک ابهاام
آزاردهنده ای مبدل گشته بود که نهایتاً تمام عالئ فکری مرا تحت الشعاع مطالعة اسالم قارار
داده بود ،این ابهامات تدریجاً تأکید بیشتری مییافتند تا این که من به عنوان یک غیر مسلمان
در برابر مسلمانان و رخوت و سستی و بیاعتنائی آنهاا باه اصاول معتقاداتشاان باه دفااع از
اسالم برمیخاستم .پیشرفت من در این راه برای خود من هم متصور نبود ،تا این که یک روز
در پائیز سال  3136در کوهساتانهاای افغانساتان یاک فرمانادار ایاالتی باه مان گفات« :شاما
مسلمانید اما خودتان نمیدانید» .من با شنیدن این کلمات حیرتزده و مبهوت شدم .اما پس از
بازگشت به اروپا دریافتم که تنها راه منطقی برای تفکرات و تلقیااتم آنسات کاه خاود را در
آغوش اسالم در افکنم.
این چند کلمه در بارة چگونگی مسلمانشدن من بود .اما چون از من بارها سالوال شده که
چرا اسالم آوردم و یا آنچه مخصوصاً مرا باه اساالم مجاذوب نماوده چاه باوده اسات؟ بایاد
اعترا

کنم که جواب رضایتبخشی ندارم .هی تعلایم خاصای نباوده بلکاه اسااس واضاب و

هماهنگ تعلیمات اخالقی و عملی اسالم بوده است که مرا به طور کلی مجذوب نموده .مان
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حتی نمیتوانم بگویم که چه موردی مرا بیش از همه مجذوب کرده است .اما اسالم در نظار
من طرح بسیار کاملی است که تمام قطعاههاای آن باا همااهنگی اندیشامندانهای یکادیگر را
تکمیل میکنند .هی چیاز در آن زیااد و کام نیسات ،و لاذا نتیجاة ایان طارح یاک ترکیاب
مستحکم است .احتمای این احساس که همه چیز در تعالیم و قضایای اسالم در جاای منطقای
خود قرار دارد در من قویترین اثر را داشته است .البته هماراه آن شااید اثارات دیگاری هام
بوده است که من اماروز نمایتاوانم آن را تجزیاه و تحلیال کانم .و باایخره ،مسااللة عشا و
پرستش بوده است ،و این عشا از چیزهاای بسایاری ترکیاب یافتاه ،از آرزوهاا و آماال و از
تنهائی ،از ایده آلها و نقطه ضعفها ،و از قدرتها و زبونیها:
از آن پس من سعی کردهام تا آنجا که توانستهام راجع به اسالم بیاموزم .من قرآن و سانت
پیغمبر  را مطالعه کردم ،زبان اسالم و تاری اسالم و مقدار زیادی از آنچه که بر له و برعلیه
آن نوشته شده خواندم و آموختم .من مادت پانج ساال در حجااز و نجاد ،و بیشاتر در مدیناه
گذراندم تا بتوانم از عین محیطی که در آن پیامبر عرب این دین را تبلیا نماوده اسات آگااه
شوم .و چون حجاز مرکز آمد و شاد غا لاب مسالمانان جهاان اسات مان توانساتم اکیار نقطاه
نظرهای اسالمی را که توسط مسلمانان کشورهای مختلف جهان بیان مایشاود مقایساه کانم.
این مطالعات و مقایسات در من عقیدة مستحکمی بوجود آورد که اسالم به عنوان یک پدیدة
اجتماعی و روحی هنوز با تمام مشکالتی که توساط نقیصاههاای بعضای مسالمانان بارای آن
بوجود آمده است ،عظیمترین نیرو ایست که انسان تااکنون آزماوده اسات .و از آن روزگاار
تمام توجه و عالقة من مصرو

تحرکبخشیدن و بازسازی نیروی اولیه اسالم میشود.
* محمد اسد ،یا لالوپولدویس در سال  3144میالدی در
اطریش (قسمتی که امروز به هلند تبدیل شده) متولاد
شد 33 .ساله بود که به خاورمیانه سفر کرد .بعادها او
یکی از بهترین خبرنگاران خاارجی «فاران تاور تاور»
شد .و پاس از ایان کاه باه اساالم گرائیاد در سراسار
جهااان اسااالم ساافر کاارد .او از آفریقااای شاامالی تااا
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افغانستان در سفر بود .پس از سالها مطالعة اییارگرانه
یکی از برجسته ترین محققین اسالم عصر ما شد .بعاد
از تشااکیل کشااور پاکسااتان در ساامت ماادیر قساامت
بازسازی اسالمی پنجاب غربی و سپس باه نماینادگی
علاای الباادل کشااور پاکسااتان در سااازمان ملاال متحااد
منصوب گشات .از تألیفاات مهام محماد اساد یکای
«اسالم در تالقی راه ها» و دیگری «راه مکه» است .در
حال حاضر او مشغول ترجمة قرآنکاریم از عربای باه
انگلیسی است.

﴿     
       
       
[ ﴾   البقرة« ]31 :پس
وای بر آن کسانی که از پیش خود چیزی
نوشته و آن را به خدای متعال نسبت دهند تا
به بهای اندک بفروشند .وای بر آنها از آن
نوشتهها و آنچه از آن به دست آرند».

()3

سر عبداهلل آرچیبالد همیلتون
(انگلستان)
سیاستمدار و بارونت (ملقب به بارون)

از هنگامی که به سن تشخیش و تعقل رسیدم ،زیبائی و سادگی خالش اسالم همیشاه مارا
به خود مجذوب میساخت.
هرگز نمی توانستم ،با وجود این که در خانوادهای مسیحی متولد شده و رشد کرده باودم،
به امر و نهی کلیسا معتقد شوم و همیشه دلیل و منط و ادراک معمول و طبیعای را بار اعتقااد
کورکورانه ترجیب میدادم.
همانطور که زمان پیش می رفت آرزو داشتم تا با خال خاود در صالب و صافا باشام ،اماا
دریافتم که کلیسای رم و کلیسای انگلیس هیچکدام برای من فایدهای ندارند.
در مسلمان شدنم فقط وجادان خاود را کاه بارای ماذاهب دیگار رغبتای نداشات مساالول
دانستهام و لذا از آن پس احساس کردهام که انسانی برتر و حقیقیترم.
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مذهبی از اسالم بهتر برای مردم نادان و جاهل و بدگمان وجود ندارد ،معاذلک ای کااش
مردم می دانستند؛ اسالم آئین قوی و پرباری برای ضاعفا و فقار اسات ،انساانیت باه ساه طبقاه
تقسیم شده است :اول ،آنها که خداوند از رحمتش به آنها مال و ثروت عطا فرموده اسات،
دوم :آنها که باید برای گذران زندگی خود کار کنند ،و باایخره ساوم :آنهاا کاه در فاوج
انبوه بیکارانند و یا در زمرة افتادگانی هستند که بیگناه و بدون تقصیر درمانده گشته اند.
اسالم نبوغ فردی را تأیید میکند .سازنده است و مخرب نیست .میالً اگر صااحب زمینای
که ثروتمند است و احتیاجی به کشت زمینی ندارد ،از کشت و کار آن برای مدتی خودداری
کند ،زمین او به نفع جامعه ضبط میشود و بر حسب حقوق اسالمی متعل به کسای مایشاود
که اولین بار آن زمین را کشت کند.
اسالم قویاً پیروان خود را از قمار و یا هرنوع بازی که به شانس و اقباال بساتگی دارد مناع
میکند .آئینی است که میگساری و ربا را که به تنهائی باعا

گرفتااریهاا و مصاائب کاافی

برای بشر بوده اند تحریم میکند.
در اسالم هیچکس نمیتواند بر دیگری برتری جوید .ما همچنان به بیهودگی و فنا و یا باه
تقدیر و جبر اعتقاد نداریم ،بلکه بر آن قائلیم که اعمال ماا سرنوشات ماا را تعیاین مایکناد و
اعمال ما مورد محک و سنجش قرار میگیرد .این بدان معناست که قوانین ازلای ثابتنناد ،اماا
عقل باید پیرو آن باشد و آن قوانین را دریابد.
در نظر ما ایمان بدون عمل نامة باطل است ،زیرا ایماان جاز باا عمال کفایات ،خاویش را
ثابت نمیکند ،ما به حساب دنیا و آخرت قائلیم .باید هریک بار گناه خویش را گردن نهیم و
هیچکس گناه دیگری را جوابگو نخواهد بود.
اسالم اصل پاکی و نزاهت انسان را تعلیم میدهد .تعالیم اسالم میگوید :مرد و زن هاردو
از یک عنصر و از یک روحند و هردو در مسیر تکامل و فضایلت اخالقای و روحای یکساان
خل شده اند.
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من فکر میکنم یزم نباشد تا در مورد برادری انسانها در عالم که در اسالم تصریب شاده
است سخنی بگویم ،زیرا یک مطلب واضب و روشن است ،و آن این که بزرگ و کوچاک،
ثروتمند و فقیر همه باهم برابرند.
من همیشه برادران مسلمان خود را که در کمال شر

و بزرگواری با من مانند یک انسان

و برادر رفتار نموده اند و پیوسته مرا همانند میهمانی پذیرفته اند ارج مینهم و همیشه خاود را
با آنها در آرامش و صفائی حس کردهام که گوئی در منزل خود ساکن بودهام.
و نتیجتاً مایلم بگویم :در حالی که اسالم مردم را در تمام لحظاات باه ساوی خداوناد فارا
می خواند ،مسیحیت امروزه به طور غیر مستقیم در تالوری و بیتردید در عمل پیروان خاود را
طوری تعلیم می دهد که گاوئی بایاد در روزهاای یکشانبه در حماد و ثناای خداوناد و بقیاة
روزهای هفته را در مدح و ثنای مخلوقات او باشند.
* سر عبداهلل آرچیبالد همیلتون که قبالً نام ایشان سرچارلز
ادوارد آرچیبالد واتکنیاز همیلتاون باوده در  34دساامبر
 3131به اسالم گروید .او یکی از سیاستمداران معرو
انگلاایس اساات .او در  34دسااامبر  3231متولااد شااد و
سروان گارد سلطنتی انگلایس و همچناین مادیر جامعاة
محافظه سلزی بوده است.

﴿       
      

[ ﴾  فصلت« ]33 :سپس به آسمان
پرداخت که همانند دود بود؛ پس به آسمان و
زمین گفت :خواسته یا ناخواسته (به فرمان من)
درآیید؛ گفتند :به دلخواه (به فرمانت)
درآمدیم».

()3

محمد الکساندر راسل وب
(ایایت متحده)
دیپلمات ،مؤلف و روزنامهنگار

از من به عنوان یک آمریکائی – متولد کشاوری کاه باه هرحاال اسام ًا مسایحی اسات ،و
بزرگ شده تحت منبر یاوهسرائیهای ارتودو کس پرسبتری است – خواسته شاده تاا بگاویم
چطور شد که ایمان به اسالم را برای رهنمود زندگی خود برگزیدم ،ممکن است بالدرنگ و
واقعگرایانه بگویم :که من این دین را پس از تحقی پی گیر و پذیرفتن این که تنها و بهتارین
دین و سیستمی است که نیازهای روحی را جوابگو است انتخااب نماودم .در اینجاا اجاازه
بدهید بگویم که من مانند سایر پسربچهها که به نظر میرسند با یک تحمیل پر التهاب مذهبی
در نهادشان متولد میشوند نبودهام .موقعی که بیستساله شده و عمالً سرنوشت زندگی خاود
را به دست گرفتم ،چنان از بیروحی کلیسا خسته و بیزار گشتم که از آن دم و هرگز دیگار
به آن برنگشتم .خوشبختانه من دارای اندیشهای جستجو گار باودم و بارای هار چیازی دلیلای
میخواستم ،و دریافتم که روحانیون مسیحیت و یا کالهیات وابسته به کلیسا نمیتواند باه مان
یک شناخت صحیحی از ذات خداوندی ارائاه دهناد ،و ماع الوصاف هیچیاک از آنهاا هام
Muhammad Alexander Russel Webb -3
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نمی توانند به من بگویند که ما فوق شعور و ادراک من هستند .بایخره در حدود یاازده ساال
پیش به مطالعة ادیان شرقی عالقمند شدم و سپس به مطالعة آثار میال ،یک ،کنات ،هگال و
فیخته و هوکسلی و سایر نویسندگان تحصیلکردهئی کاه عقال و معرفات سرشااری در ماورد
پروتوپالسم و ذات خداوندی به نمایش گذارده اند پرداختم .لیکن هیچیاک جاوابی باه ایان
سالوال من که روح چیست و پس از مرگ چه میشود ندادند .زیاده از خود صحبت کردم تا
بگویم :که قبول اسالم از طر

من نتیجه راهنمائی گماراه عواطاف و یاا بااور کورکوراناه و

حرکتی ناگهانی ناشی از احساسات نبوده ،بلکه نتیجة مطالعاتی اسات کاه در نهایات شاوق و
اصرار در تحقیقات و بررسیها در آرزوی دستیافتن به حقیقت انجام دادهام.
لزوم ایمان واقعی به اسالم خود سپاری به خواست خداوند است که پایههای آن را دعاا و
نماز و نیایش تشکیل میدهد .اسالم ،برادری جهانی ،عالقه ملکوتی خیرخواهی بارای عماوم
جهان و جهانیان را تعلیم میدهد که یزمهاش خلوص نیت ،اخاالق عمال و گفتاار ،و پااکی
جسم است .اسالم بدون تردید ساده ترین و وایترین مذهبی اسات کاه بشار تااکنون توانساته
بدان آگاهی یابد.
* محماااد الکسااااندر راسااال وب – در ساااال  3211در
هودسن ،در بخش کلمبیای حومة نیویورک متولد شاد.
و در هودسن و نیویورک تحصیل کرد و سپس داساتان
پرداز و مقالهنویس شد.
بعاادها روزنامااهنگااار و سااردبیر مجلااه (ساانت جااوز
گازت) و (مزوری ریبپاابلکین) شاد .در ساال  3223باه
عنوان کنسول ایایت متحده در مانیال پایتخات فیلیپاین
منصوب گردید .در آن موقع باود کاه اساالم را مطالعاه
نموده و بایخره اسالم آورد .پس از این که مسلمان شد
بقیة عمرش را به مسافرت در جهان اسالم و تبلی اسالم
پرداخات .و همچنااین در ایاایت متحااده رئایس هیالاات
تبلیغااات اسااالمی بااود .او در اول اکتباار  3131حیااات
جهان را بدرود گفت.

()3

سر جالل الدین الودر برانتون
(انگلیس)
سیاستمدار و ملقب به بارون

من عمیقاً برای این فرصت که برای توضیب علات گارایش خاود باه اساالم پیادا کاردهام
سپاسگزارم .من تحت تأثیر پدر و مادری مسیحی بزرگ شدم .در طفولیت باه الهیاات عالقاه
پیدا کردم و سپس خود را به کلیسای انگلیس آشنا نمودم و بعد برحسب عالقه وارد کارهای
تبلیغاتی شدم ،اما به صورت فعال در آن شرکت نکردم.
چند سال قبل دکترین (عذاب ابدی) توجه مرا جلب کرد که برحسب آن همه به جز عده
قلیلی برگزیده ،محکوم به عذاب ابدی هستند .این مسالله چنان مورد تنفر من قرار گرفت کاه
موجب بدگمانیام شد .چنین استدیل کردم که خداوندی که قدرت خود را برای خل انسان
به کار برده ،در حالی که از پیش می دانسته کاه ایان انساان بایاد در عاذاب دائمای بسار بارد
نمیتواند عاقل و عادل باشد و پرستش و عالقه به چنان خدائی از پرستش بعضی انسانها هام
پستتر و بدتر است .لیکن من همچنان به وجود او اعتقاد داشتم ،اماا حاضار نباودم تعلیماات
ناشی از وحی او به انسان را قبول کنم .به همین دلیل به مطالعة مذاهب دیگر پرداختم ،اما هار
لحظه خود را بیش از پیش گی و سر در گم و حیرتزده میافتم.
یک شوق قلبی برای خدمت به خداوند واقعی در من نضج میگرفت .شعبات مسیحیت را
که ادعا میکنند بر تورات استوار است ضد و نقیض یافتم .سپس از خود پرسیدم آیاا ممکان
اساات کااه تعلیمااات مساایب تحریااف شااده باشااد؟ و لااذا اندیشااة خااود را مجاادداً بااه تااورات
بازگردانیدم و مصمم شدم که مطالعة دقی تری انجام دهم و دریافتم کاه چیازی بیشاتر ماورد
نیاز است.
من تصمیم گرفتم که بدون توجه به مذاهب ،برای خود تحقی کانم و آئینای بارای خاود
بسازم .آنگاه شروع به آموختن نمودم که انسان دارای یک «روح» است و یاک «نیاروی غیار
قابل رؤیت» که فناناپذیر است و آموختم که گناهان ،هم در این جهان و هم در جهان دیگار
Sir Jalaluddion lauder Brunton -3
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مکافات دارند و دریافتم که خداوند صاحب رحمت و بخشش همواره حاضر است گناهان ما
را ببخشاید ،در صورتی که واقعاً به او بازگشته و توبه کنیم.
با پی بردن به این که باید واقعیات را دریافت و باید عمیقانه برای به دستآوردن مرواریاد
اصیل جستجو کرد بار دیگر به تحقی پرداختم تاا ایان باار اساالم را مطالعاه کانم .در اساالم
چیزی بود که نظر مرا به خود جلب کرد .در گوشهای در یک دهکدهای به نام «ایشارا» واقاع
در یهور من وقت خود را صر

خدمت به عظمت خداوند در پاائینتارین طبقاات اجتمااع

می کردم و آرزوی شرافتمندانه و قلبی من آن بود که آن محرومان را باه معرفات خداوناد ی
شریک واقعی آگاه سازم و در آنها روح برادری و پاکی را تجلی دهم.
قصد آن ندارم تا از خود تعریف کنم ،اما چگونه در میان آن مردم زحمت مایکشایدم و
چگونه اییار را بر خود هموار میکر دم و چگونه مشقات بیپایانی را متحمل مایشادم خاود
یزم به گفتن نیست .اما آنچه که در سر داشتم جز خدمت به این محرومان جسامی و روحای
نبود.
بایخره به مطالعة زندگی محمد رسول اهلل  پرداختم .از آنچه کاه او کارده باود چیازی
نمیدانستم .اما میدانستم که در عالم مسیحیت همه یاک صادا پیاامبر عظایم الشاان عارب را
محکوم میکنند .اکنون من مصمم بودم تا مسالله را بدون عینک تعصب و کینهتاوزی نگااه و
بررسی کنم .بعد از مدتی دریافتم که تردید در جستجوی مشاتاقانة او در راه حا و خداوناد
غیر ممکن است.
دریافتم که در نهایت ،محکوم کردن آن مارد مقادس پاس از مطالعاة آنچاه کاه او بارای
انسانیت انجام داده کار اشتباهی است .مردمی که بتپرست و وحشای بودناد و در جنایات و
کیافت و برهنگی زندگی میکردند توسط او آموختند تاا خاود را بپوشاانند و چگوناه لبااس
بپوشند .کیافت جای خود را به نظافت داد و آموختند تا خود را محترم شامرده و بارای خاود
ارزشی قائل شوند ،میهماننوازی یک وظیفة مذهبی شد ،بتها شکسته شدند و به جای آنها
خدای واقعی را پرساتش و نیاایش نمودناد .اساالم بزرگتارین نیاروی پرهیزکااری در جهاان
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شناخته شد و بایخره بسیاری کارهای دیگار توساط او انجاام شاد کاه ذکار آنهاا در اینجاا
نمیگنجد.
و در برابر این کارها و اندیشههای خالصانهاش چاه غمنااک اسات کاه مسایحیان ،رساول
مکرم خداوند را آنچنان خوار میکنند .من بعدها نیز همچنان عمیقاً در همین اندیشه بودم ،تاا
روزی که در خلوت خلسه مردی هندی به نام (میان امیرالدین) به مالقات من آمد و شاگفت
است که او کسی بود که آتشسوزان زندگی مرا با دم خود شعلهور ساخت .من در این بااره
بسیار اندیشیدم؛ و دییل بسیاری یکی پس از دیگری برله مذهب مسیحیت در روزگار معاصر
آوردم ،ولی نتیجتاً اسالم را بر آن مقدم شمردم .و این حقیقت ،سادگی ،مقاومت ،صمیمیت و
برادری در اسالم بود که مرا در آغوش اسالم انداخت.
اکنون من چیزی از عمرم نمانده است اما برآنم تا هرچه دارم در راه اسالم اییار کنم.
* سر جالل الادین یودر برانتاون در دانشاگاه آکسافورد
تحصیل کرد .او یاک اشارافزاده انگلیسای و یاک مارد
معرو

در جامعه انگلیس بود.

﴿      
       
[ ﴾     األنبیاء« ]14 :آیا
کافران ندیدند که آسمانها و زمین بسته بود؟ ما
آنها را بشکافتیم و از آب هرچیزی را زنده
گردانیدیم ،چرا باز به خدا ایمان نمیآورند؟».

محمد امان هوبوهم

()3

(آلمان)
دیپلمات ،میسیونر و مددکار اجتماعی
چرا غربیان اسالم میآورند؟ دیئلی برای آن وجود دارد .اوی حقیقت همیشه نیروئی دارد
و احکام اصلی اسالم چناان منطقای ،و چناان طبیعای و جالبناد کاه یاک جساتجوگر واقعای
حقیقت نمیتواند تحت تأثیرش واقع نشود .میالً اعتقاد به توحید یکی از اصول آن اسات کاه
چگونه عازت و شار

انساان را تعاالی مایبخشاد و چگوناه ماا را از چنگاال خرافاات آزاد

میکند ،و چگونه ما را به طور طبیعی به برابری انسانها هدایت مینماید ،چون همة انساانهاا
توسط یک خدا و همه در راه خدمت به یک خدا خل گردیده اند.
برای آلمانی ها ،مخصوصا ًا اعتقااد باه خداوناد منباع الهاام اسات ،منبعای بارای شاهامت و
بیباکی و منبعی برای احساس امنیت ،و بعد اعتقااد باه زنادگی دیگار پاس از مارگ (معااد)
است .لذا زندگی این جهان مقصود و منظور نهائی نیست و بیشتر انرژی انساان صار

بهباود

رستاخیز میشود .ایمان به روز قضاوت ،به طور اتوماتیک انسان را از رفتاار ناپساند ،باه نیات
خوب وامیدارد و این خود نجات ابدی را تضمین مایکناد ،اگرچاه نیاات نادرسات ممکان
Muhammad Aman Hobohm -3
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است برای مدت محدودی ادامه یابد ،اعتقااد باه ایان کاه هایچکس از نتیجاة قضااوت یاک
خداوند عادل و بیطر

و آگاه بر همه چیز به دور نخواهد ماند ،باع

میشاود تاا هرکسای

قبل از انجام هر کار فکر کند و لذا چنین بازنگری و تفکر در عاقبت آنچه انجام خواهاد شاد
از هر روشی در جهان مؤثرتر است.
نکته دیگری که در اسالم باع

جلب نظر خارجیاان مایشاود تأکیاد آن بار آزاد منشای

است .و دیگر آن که نماز روزانه ،دقت و نظم ،و روزة یکماهه ،اعتکا

و تقوی را در وجود

انسان بیدار میکند که بیشک دقت و تزکیه نفس دو صفت بزرگ از مردان خوب و بزرگ
است.
و بایخره بزرگترین چیزی که در اسالم وجود دارد آنست که تنها ایادئولوژی اسات کاه
در آن رعایت اخالق و نزاکت به عهده خود شخش – بدون هر نوع جبر و زور – نهاده شده
است ،زیرا یک مسلمان میداند که در هرکجا باشد تحت توجه باری تعالی است ،و لاذا ایان
احساس او را از آلودگی به گناهان بازمیدارد .و چون انسان طبیعتاً به خوبیها متمایل اسات،
اسالم صلب درونی و صفای باطنی را تجلی میدهد و آن چیزیست که در جوامع غرب کمتر
یافت میشود و یا به طور کلی محو گردیده است.
من تحت سیساتمهاای مختلاف اجتمااعی زنادگی کاردهام و توفیا آن را داشاتهام ،کاه
ایدئولوژیهای مختلف را بررسی کنم ،اما نتیجه گرفتهام کاه هیچیاک همانناد اساالم کامال
نیستند.
کمونیزم هم جاذبه هائی دارد ،همینطور دمکراسی غیر روحانی و نازیسم .اما هیچیک ،کد
و سیستم کاملی برای یک زندگانی شرافتمندانه ندارند .تنها اسالم راه کمال است و لذا دلیال
آن اینست که مردم خوب به آغوش اسالم پناه میبرند.
اسالم آئین تالوری نیست ،بلکه عمل است .اسالم آئینی نیست کاه مظااهرش جادا از هام
باشد بلکه آئینی است که در آن اطاعت کامل از خواست خداوند مورد نظر است.

قسمت دوم:
دانشمندان ،مدرسین و نویسندگان

﴿    



    



       
        
      
( ﴾ الصافات« .)23 -36 :و نوح ما
را ندا کردو ما او راچه نیکو اجابت کردیم.و او
را با اهل بیتش همه را از بالی بزرگ نجات
دادیم.و نژاد و اوالد او را روی زمین باقی
داشتیم.و در میان آیندگان نام نیکویش
بگذاشتیم.سالم بر نوح باد.
ما چنین نیکوکاران را پاداش میدهیم که او بهه
حقیقت از بندگان با ایمان ما بود».

()3

پروفسور هارون مصطفی لئون
(انگلیس)
عالم اشتقاق و زمینشناسی و نویسنده

یکی از افتخارات اسالم آنست که برپایة دلیل و برهان بنا شده است ،و هرگز از پیاروانش
نمیخواهد تا دیئل عقالنی را انکار نمایند .برخال

بعضای از ادیاان کاه اصارار مایورزناد

پیروان شان بعضی احکام را بدون تحقیا و بررسای قباول کنناد ،و تنهاا دلیال قباول احکاام،
اختیارات کلیسا است .لیکن پیروان اسالم همواره ارشاد میشاوند تاا خاود بررسای و تحقیا
نمایند و پس از تفکر و اعتقاد آنچه را که گفته شده است بپذیرند.
Professor Haroun Mustapha Leon -3
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میالی که حضرت عیسی مسیب (سالم اهلل علیه) در مورد «استعدادها» گفته اسات کاامال باا
دکترین اسالمی مطابقت دارد و یک قاعده کلی است .حضرت عیسی میفرماید« :هماه چیاز
را مدلل کنید ،و به آنچه نیک است بچسبید» شباهت آنان که کورکوراناه و بادون اندیشاه و
تعقلی که خداوند به آنها عطا فرموده زندگی میکنند درست همانست که در قرآنکاریم در
آیه  6سورة الجمعه فرموده که مانند خرانی هستند که بارشان کتاب است:
﴿         

﴾

(الجمعة« .)5:کسانی که مکلف به تورات شدند ولی ح آن را ادا نکردند مانند ایغی
هستند که کتابهائی حمل میکنند».
خلیفة شریف و دانا حضرت علی  فرمود:
«دنیا محل تاریکی است ،دانش نور است ،اما داناش بادون حقیقات باه منزلاة یاک ساایه
است»
مسلمانان عقیده دارند که اسالم لغتی است متراد

با حقیقتی کاه تحات الشاعاع پرفاروغ

خورشید تابان اسالم و در لوای برهان و دلیل آشکار میشود .اما بارای باه دساتآوردن ایان
دانش و حقیقت ،انسان باید شعور و استدیل خود را به کار گیرد.
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* مرحوم پروفسور «هارون مصطفی لالاون» فاوق لیساانس
علوم اجتماعی ،و دکتار در علاوم و در حقاوق و عضاو
انجمن لغت شناسی ،اسالم را در سال  3223پذیرفت .او
عضااو چناادین انجماان تحقیقاای و حرفااهای در اروپااا و
آمریکااا بااود .او یااک زبااانشااناس بااود و در آن زمااان
مقایتی در صر

و نحو زباان هاای «دنیاا» بارای مجلاة

«آیل – او – مان اگار امار) ماینوشات .خادمات او در
زمینة صر

و نحو زباان بارهاا توساط متخصصاین فان

سااتوده شااده .او فقااوق لیسااانس خااود را از دانشااگاه
پوتوماگ دریافت نماود و زماینشناسای هام محساوب
میشد.
دکتر لالون سخنرانیهای بسیاری در زمینههاای مختلاف
علمی و ادبی در محافل اجتماعی داشاته اسات او مادیر
مؤسسة مهمی ماند (جامعاة باین المللای لغاتشناسای و
علوم هنری) بود که در سال  3236تأسیس شده بود.
همچنین نامبرده ساردبیر مجلاه «فیلوماات» (یاک مجلاه
علماای) بااود کااه در لناادن منتشاار ماایشااد .دکتاار لالااون
نشان های مختلفای از سالطان عبدالحمیاد خاان آخارین
سلطان عیمانی و امپراطور اطریش گرفته است.

﴿       
         
         

( ﴾    األنعام– 31 :
« .)14و کافران گفتند جز همین زندگی دنیا
زندگی دیگر نخواهد بود و ما هرگز پس از
مرگ زنده نخواهیم شد .اگر سختی حال آنها
را آنگاه که در پیشگاه خداوند بازداشته شوند
مشاهده کنی که خدا خطاب کند ،آیا عذاب
قیامت حق نبود؟ جواب دهند پروردگارا! آری
همه حق بود .پس خدا عتاب کند که اینک

عذاب را به کیفر کفر بچشید».

علی سلمان بنوئیست

( )

(فرانسه)
پزشک
به عنوان یک پزشک و از اعقاب یک خانواده فرانسوی کاتولیک ،حرفاهام باه مان یاک
فرهنگ علمی بخشیده و به همین جهت مرا در حد بسیار قلیلی برای زندگی پر اسارار آمااده
نموده است .من به وجود خدا معتقد نبودم ،و امر و نهی مسیحیت به طور کلی ،و کاتولیک به
خصوص ،اجازه نمیداد که من وجود خدا را احساس کنم .همینطور توجه مخصوص من باه
یگانگی خداوند مرا از قبول حکم تیلیت بازمیداشت .و نتیجتااً الوهیات عیسای مسایب را نیاز
نمیتوانستم قبول کنم .قبل از این که هنوز اسالم را بشناسم ،به قسمت اول تشهد یعنی «ی الاه
ای اهلل» ایمان داشتم و به این آیة قرآن که میگوید:
Ali Selman Benoist -3
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﴿                 

( ﴾ اإلخالص« .)1 -3 :بگو که خداوند یکیست و بیهمتا ،زائیده نشده و نمیزاید ،و
هیچکس را با آن برابری نیست» هم ایمان آورده بودم .بنابراین ،در ابتدا بعلل متافیزیکی به
اسالم روی آوردم .اما علل دیگری هم مرا به قبول اسالم واداشتند.
یکی از این علل – به طور میال – عدم قبول کشیشهای کاتولیاک باود کاه کام و بایش
خود را در آمرزش گناهان نمایندة خدا میدانند.
به عالوه هرگز نمی توانستم آئین عشأ ربانی کاتولیک را کاه در آن ناانی باه منزلاة جسام
عیسی مسیب بین شرکتکنندگان در مراسم توزیع میشود قبول کنم ،زیرا این مراسم در نظر
من مانند این بود که این نوع افکار و عقاید همانند مراسم مردمان بدوی در قبول خرافااتی از
قبیل ارواح محافظ است که در ضمن آن جسم محافظ و منجی اجادادی کاه ماورد تقادیس
نسل های زنده است باید پس از مرگش ،به مصر

برسد تا شخصیت منجی اجدادی را بهتار

بتوان در نسلها پایدار نمود .مسالله دیگری که مرا از مسیحیت راناد ساکوت ایان ماذهب در
مورد نظافت و تطهیر جسم به خصوص قبل از دعا بود که در نظر مان یاک ناوع گساتاخی و
بیحرمتی در برابر خداوند است .زیرا اگر او به ما روحی عطا فرموده ،جسمی هم داده اسات
و ما هرگز ح نداریم که جسم را نادیده انگاریم .سکوت دیگری که در این مذهب در نظار
من جلوه میکرد در مورد جنبههای فیزیولوژیکی زندگی انسان بود کاه مارا عمیقااً ناراحات
میکرد .در حالی که در آئین اسالم به نظرم می رساید کاه در ایان بااره احکاامش مطااب باا
طبیعت انسان است و تنها آئینی است که چنین است.
تنها عامل ضروری و مشخش تغییر ماذهب و قباول اساالم در ماورد مان قارآن باود .مان
مطالعه قرآن را قبل از تغییر مذهبم شروع کردم و مطالعهام را با نظر انتقادگرانة یک روشنفکر
غربی آغاز نمودم و در این مورد به اثر مالک ابن نبی بنام «لؤفناومن کورآنیاک»  -یاا تحات
عنوان «پدیدة قرآنی»* بسیار مدیونم که مرا به تجلی الوهیت متقاعد نمود ،در قرآن آیههاائی
هستند که سیزده قرن پیش نازل شده اند و مسائلی را که تحقیقات علمی امروز تعلیم میدهند
عیناً آموخته اند .و این مسالله مرا وادار به قبول اساالم نماود و در اینجاا باود کاه قسامت دوم
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تشهد یعنی «و محمداً رسول اهلل» را هم پذیرفته و محمد  را به عناوان پیاامبر خداوناد قباول
کردم.
با این دیئل بود که در  / 34فوریه  3161 /در مسجد پاریس و نزد مفتی پاریس اساالم را
قبول نمودم و نام اسالمی علی سلمان را بر خود نهادم.
من از آئین جدیدم بسیار خوشوقتم و مجدداً اعترا

میکنم:

«اشهد أن ی إله إی اهلل ،محمداً رسول اهلل»
* ترجمه های زیاادی از قرآنکاریم توساط شارق شناساان
غربی انجام شده است .اما متأسفانه هیچیک بدون نقش
و یااا پاایش قضاااوت نبااوده ترجمااهای بساایار عااالی از
قرآنکریم توسط مؤلف مشاهور مسالمان آقاای عباداهلل
یوسف علی منتشر شده است که میتوان باا مراجعاه باه
آدرسهای ذیل دریافت نمود.
 -3کتابخانه اسالمی -312جادة لیورپول لندن-شمال3-
1- Eslamic book shop Liverpool road
London N.1
 -3مرکز اطالعات بین المللی اسالم
2- muslim news Agency
طبقه دوم – تایر مروارید
2nd Rioor Gem chawhers
خیابان زیبون نسیا ،صددار
Zaibun nisa st. sadder
کراچی – پاکستان
)Karachi (Pakistan

دکتر عمر رالف کارن اهرن فیلز

()3

(اطریش)
استاد باستانشناسی
وجوهی که از اسالم به طور مشخش مرا به قبول آن وادار کردند و نظر مرا جلب نمودناد
به قرار ذیلند:
- 3تعلیمات اسالم به صورت وحی تدریجی به عقیده من باه آن منظاور اسات کاه منباع
تمام مذاهب بزرگ یکی است .مؤسسین این مذاهب و این راههاای پرشاکوه ،ماردم
جهان را برای قبول صلب میان ابنای بشر آماده نمودند و مشترکاً باه یاک منباع وحای
الهی شهادت دادند .قبول یکی از این راهها – در معنا – قبول آنسات کاه هماة ماردم
باید با عشقی سرشار به دنبال تحقی حقیقت باشند.
- 3اسالم یعنی یافتن صلب در اطاعت از قوانین ازلی و ابدی.
- 1اسالم از نظر تاریخی آخرین مذهب بزرگی است که در روی زمین به وجاود آماده
است.
- 1محمد رسول اهلل ،پیامبر اسالم و بناابراین آخارین پیاامبر ماذاهب بزرگیسات کاه باه
تدریج ظهور کرده اند.
- 6قبول اسالم و راه مسلمانان توسط پیروان ادیان قبلی به معنی رد مذهب قبلی نیسات و
مانند آن نیست که میالً قبول تعلیمات بودا ،رد تعلیمات هندویسام در نظار هموطناان
هندی و بودائی است .بعدها مکاتاب عقیادتی هندویسام تعلیماات باودا را باه عناوان
تعلیماااتی ارتاادادآمیز و فاساادالعقیده دانسااته و آن را رد کردنااد .بنااابراین ،اینگونااه
اختالفات بر سر مذاهب به دست بشر به وجود آماده اناد .اماا توحیاد ،الهای اسات و
تعلیمات قرآنکریم این یگانگی و وحدت را تأکید میکند و قبول این عقیده در معناا
قبول یک مطلب روحی است که در هماة ماردان و زناان عاالم (ناوع بشار) مشاترک
است.
Dr. Umar rolf caron ehrenfels -3
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- 1روح برادری تحت اطاعت یک خدای واحد مورد تأکید اسالم است و در آن ،های
مانعی چون نژاد و طبقه از نظر زبان یا تاری سنن و یا امر و نهی وجود ندارد.
- 3این استنباط برادری الهی و عش پدرانه خداوند به تمام مخلوقاتش در حقیقت جنباه
عش مقدس مادری را نیز متبلور مایساازد .بادین معناا کاه دو لقاب عمادة خداوناد
(الرحمن و الرحیم) نمایانگر آنست که هردو از ریشه (رحام) در زباان عارب گرفتاه
شده اند .و معنای تشبیهی این ریشه عربی با لغتی که «گوته» آورده اسات ( Ewing
 )Weibliche Ziehtuns hiranمشابه است .در حالی که معنی اصلی آن (محال
نشو و نما و پرورش) یا به عبارت دیگر (رحم) میباشد.
و در این حال و هوا است که کلیسای ایاصوفیه در استانبول منبع الهامات معماران بازرگ
مسلمان قرار گرفته و از آن الهامات است که مساجد بزرگی چاون مساجد سالطان احماد یاا
محمد فاتب در ترکیه بنا شد و سپس تمام مساجد خااور نزدیاک باا ایان سابک معمااری بناا
گردیدند.
و با این روح ،پیامبر این کلمات فراموشنشدنی را به پیروان خود سفارش نمود که بهشت
زیرپای مادران است.
* بارون عمر تنها پسار مرحاوم باارون کریساتیان اهرنفلاز
مؤسس روانشناسی ساختمانی در اطریش بود .رالاف از
طفولیت به شرق عالقمند بود و مخصوصااً عالقاة او باه
جهان اسالم بسیار زیاد باود .خاواهر او شااعرة معارو
اطریشی به نام «اماوان بودمیر شو » این عالقة او را در
کتابی که به ادبیات اسالم هدیه کرده توضیب داده است
(یهور  )3161رالف در نوجوانی در کشورهای بالکاان
و ترکیه به مسافرت پرداخت و در ترکیه با مسلمانان باه
مسجد میرفت و با وجود این که هنوز مسایحی باود باا
آنها نماز میخواند .مسلمانان ترکیه و آلبانی و یونان و
یوگسااالوی در مسااجد و در نماااز جماعاات و در خانااه
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نسبت به او بسیار مهماننوازی کردند .ضمن مسافرت و
جوشش با مردم ،عالقة او به اسالم روز بروز بیشاتر شاد
تااا ایاان کااه در سااال  3133مساالمان شااد و نااام عماار را
برگزید .سپس در سال  3213به شبه قارة هند و پاکستان
سفر نمود و مخصوصاً در مسائل فرهنگی و تاریخی آن
در رابطااه بااا زنااان ،بساایار عالقمنااد گردیااد .پااس از
بازگشت به اطریش بارون عمر به مطالعة باستانشناسای
و کسب تخصش در آن رشاته پرداخات کاه باایخش
مطالعات و تحقیقات خود را در مسائل تمدن ماتیلینیاال
 Marilinialدر هندوسااااتان ادامااااه داد .دانشااااگاه
آکسفورد اولین کتاب باستانشناسی او را در ساال 3113
در این زمینه (سری دانشگاه عیمانیه ،حیدرآباد ،دساامبر
 )3113انتشار داد.
وقتی که اطریش توسط نازی هاا در ساال  3112اشاغال
شد ،باارون عمار دوبااره باه هندوساتان بازگشات و باه
دعوت شادروان (سر اکبر حیدری) تحقیقات علمای در
باسااتانشناساای هنااد جنااوبی را ادامااه داد و بااا حمایاات
«مؤسسة ونر گیرن» نیویورک مدت ها در آسام مشاغول
ایااان کاااار باااود .و از ساااال  3111رئااایس قسااامت
باستان شناسی دانشگاه مدرس است .و مدال طالی (اس
– سی روی) جهت مطالعات عمی و کمکهای عظایم
بااه باسااتانشناساای اجتماااعی و فرهنگاای توسااط جامعااة
سلطنتی آسیائی بنگال در سال  3111به او اهدا گردیاده
است .تألیفات او در مسائل علمی و اسالمی شامل یاک
کتاب دو جلدی در باستان شناسی عمومی و هندوساتان
است .همچنین علم ایقوام (طااراق اردو ،دهلای )3113
و رسااالة قبیلااهای (کااادار کااوچین) (ماادرس )3163
میباشد.

      ﴿
      
    
     
    










     
       
:﴾ (البقرة     
 «نیکوکاری به آن نیست که شما روی به.)333
 بلکه نیکوکار کسی.جانب شرق و غرب کنید
است که به وجود خداوند تعالی و روز رستاخیز
و همچنین به مالئکه و کتاب آسمانی پیامبران
 و از دارائی خود در راه دوستی.ایمان آورد
خداوند به خویشان و یتیمان و رهگذران و
محتاجان بخشش کند و در راه آزادی بردگان
 نماز به پا دارد و زکات به مستحق.انفاق کند
 در مصائب.برساند و بر عهد خویش استوار باشد
و گرفتاریها شکیبائی کند و به وقت رنج و
 کسانی که بدین اوصاف. صبر پیشه کند،تعب
آراسته اند آنان به حقیقت راستگویان عالم و

.»آنها پرهیزکارانند

اسالم آئین برگزیدة ما

11

دکتر حمید مارکوس

()3

(آلمان)
دانشمند ،مؤلف و روزنامهنگار
من از طفولیت همیشه احساس میکردم که در وجودم عش و عالقة عمیقای باه آماوختن
هرچه بیشتر اسالم موج میزد ،و در همان سنین نوجاوانی یاک ترجماه قادیمی قارآن را کاه
مربوط به سال  3364بود در کتابخانه شهر موطن خود پیدا کرده و به دقت مطالعه نمودم .این
ترجمه همان چاپی بود که «گوته» هم اطالعاات و داناش خاود را در ماورد اساالم از آن باه
دست آورده بود .در آن زمان من عمیقاً در حیطاة تااثیرات منطقای و ترکیاب نافاذ تعلیماات
اسالمی قرار گرفتم .من همچنین به میزان بسیار زیاد تحت تاثیر انقالبهای معناوی و روحای
عظیمی که در کشورهای اسالمی به وجود آمدند واقع شدم .سپس در برلین ،فرصتی داشتم تا
با مسلمانان همکاری کنم و به تفاسیر قرآنکریم که مؤسس اولین دارالتبلی اسالمی آلماان در
برلن و کسی که مسجد برلن را ساخت ارائه مینماود گاوش فارا دهام .مان پاس از ساالهاا
همکاری با این شخصیت متشخش و فعال با تبلیغات روحانگیز او اسالم آوردم .آئاین اساالم
عقاید شخصی مرا با وایترین اندیشههای انسانی خود تکمیل نمود .اعتقاد به خداوند در آئین
اسالم بسیار مقدس است .اما در این راه به هی وجه اصولی را که با علم اماروزه مغاایر باشاد
ادعا نمیکند .و لذا هی اختال

و مغایرتی بین علم و عقیده بوجود نمیآید .این مطلب برای

کسی که در حد توانائی در تحقیقات علمی بوده است طبیعتاً وجه تمایزی با ارزش باه شامار
میرود .نکته دوم و وجه تمایز دیگر این است که آئین اسالم یاک تعلیماات نظاری و ذهنای
نیست که کورکورانه در راه زندگی قرار گرفته باشد بلکه سیستمی اسات کاه عماالً زنادگی
انسان را تحت الشعاع این تعلیمات قرار میدهد ...مقررات اساالم چناان اجبااری نیساتند کاه
آزادی شخصی را به نحوی مختل نمایند ،بلکه به صورت دستورالعملهائی هساتند کاه یاک
آزادی تنظیم شده را برای انسان فراهم میسازند.
Dr. Hamid marcus -3
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طی سالیان متوالی بارها در کمال خوشوقتی مالحظه کردهام که اسالم آئینی است کاه در
بینابین سوسیالیزم و ایندیویجوالیزم قرار دارد( .یعنی سیستمی از جامعه را تائید میکند کاه در
آن حقوق در برابر حقوق جامعه و متقابال حقوق جامعه در برابر فرد محفوظ اسات) ناه مانناد
جوامع دموکراسی امروز که گاهی حقوق افراد در برابار جامعاه بایش از حادی کاه سازاوار
است ،و گاهی حقوق جامعه در مقابل حقوق فرد از حد خود – بستة به شرایط مکان و زماان
– تجاوز میکند .و نه مانند جوامع سوسیالیزم است که در آن افراد به طاور کلای و قاطعااً در
جائی در برابر جامعه قرار گیرند که از حقوق خود ساقط می شوند.
اسالم آئینی است که بین سوسیالیزم و ایندیویجوالیزم یک حلقة اتصال بوجود میآورد .و
چون آئینی است که آزادگی داشته و عاری از تعصبات و تمایالت است ،لذا هرجا کاه چیاز
خوبی بیابد قدر آن را میداند.
* دکتر حمید مارکوس سردبیر مجلاه (موسالمی رمویاو)
در برلن بوده است.

سرهنگ دونالد راک ول

()3

(ایالت متحده)
شاعر ،منقد و مؤلف
سادگی اسالم ،کشش و جذبه بسیار قوی و محیط با شکوه مسجدها کاه یجارم انساان را
به یاد خداوند میاندازد و صمیمیت پیروان با ایمانش ،و اعتمادی کاه تشاخیش واقعیاات پانج
مرتبه نیایش و نماز میلیون ها مسلمان در سراسر جهان در انسان بوجود میآورد ،همه عواملی
هستند که مرا در آغاز به خود جلب نمودند .اما پس از این که تصمیم گرفتم باه دیان اساالم
مشر

شوم دیئل عمی تر دیگری یافتم تا تصمیم خود را به اجرا گذارم .تصویری دلپذیر از

زندگی که حاصل عمل و اندیشه پیامبر است ،پندهای با تدبیر ،ارشااد باه اییاار و بخشاش باا
بشردوستی با شکوه ،و پیشتازی در حقوق و اموال زن ،و همة عواملی مانند آنها که از تعالیم
پیامبر مکه است شواهدی بودند از یک مذهب و آئین عملی کاه باا چناان محتاوائی و چناان
استعدادی با کالم اسرارآمیز محمد از قبیل «با توکل زانوی اشتر ببند» جهان را فرا گرفات .او
به ما سیستمی از مذهب ارائه داد که دارای عمل است نه ایمان کورکورانه به ایان کاه ماا در
تحت محافظت نیروئی غیر قابل رؤیت بوده و حتی اگر در وظیفة خود قصور ورزیام مصاون
خواهیم بود .بلکه اعتماد به آن که اگر ما تمام وظایف خود را تا حد توانائی درست و صحیب
انجام دهیم ،میتوانیم به آنچه که خداوند مقدر میفرماید تن در دهیم و راضی باشیم.
شکیبائی اسالم در برابر سایر مذاهب ،این ماذهب را بارای تماام کساانی کاه باه آزادی و
آرادمنشی عش میورزند ایدهآل میسازد .محمد ،پیروانش را امر فرمود تا معتقدان به تورات
و انجیل را گرامی دارند و به آنها آزار نرسانند .همچنین ابراهیم و موسی و عیسای ،هماه در
آئین اسالم پیامبران خدا شمرده میشوند .مطمالناً همین عقیدة اسالمی به مراتب پیشارفتهتار از
برخورد سایر مذاهب با این مسائل است.
رهایی از قید بتپرستی هم یکی دیگار از نشاانههاای عظمات ساازگار و خالصاانة ایماان
اسالمی است .تعلیمات اصلی پیامبر خدا در تغییرات و تحاویت غارقنشاده و یاا دساتخوش
Col. Donald S. Rock well -3
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دکترینهای مختلف قرار نگرفته .قرآنی که برای مردم مشرک زمان محمد نازل شده با همان
اصول اولیه بیتغییر و ثابت باقیمانده است.
میانهروی و مالیمت در تمام چیزها که یکی از وجوه تمایز اسالم است ،تحسین بیچون و
چرای مرا برانگیخت .برای پیاامبر ساالمتی پیاروانش بسایار مهام باود و لاذا همیشاه سافارش
می کرد که اصول نظافت و پاکیزگی را شدیداً مراعات نمایناد و روزههاای معینای بگیرناد و
تمایالت نفسانی را مهار کنند .هنگامی که من در مسجد با شکوه استانبول ،دمش  ،اور شالیم،
قاهره ،الجزیره ،تانجیر ،وفاس و سایر شاهرها میایساتادم ،از یاک انعکااس بسایار قاوی آگااه
می شدم و آن گرایش پرتوان اسالم در توجه به معنویات است ،در حاالی کاه در ایان راه ناه
یراق و تجمالت و پیرایهها و نه عکس و تمیال و موزیک ،و نه تشاریفات و تجماالت دیگار
است ،بلکه مسجد مکانیست آرام برای اندیشه و تفکار و تطهیار جسام و روح در یاک نظاام
توحیدی در برابر خداوندی ی شریک و عادل.
دموکراسی اسالمی همیشه مرا تحت تاثیر قرار داده است .صاحب قارت و فرد نااتوان ،در
محراب و در محدوده مسجد یکسانند و در مقام ستایش و ثنای خداوند به زانو نشساته و دعاا
میکنند .در آنجا محل مشخصی برای هیچکس وجود ندارد.
یک مسلمان هی فردی را رابط بین خاود و خداوناد نمایشناساد .او مساتقیماً باه درگااه
ییزال خداوند خال زندگی میرود .بدون این که در این راه کسی را مسالول قبول توبه و یاا
رابط بین خود و خداوند بداند که همچون یک دیل برای نجاتش با خداوند مشورت کناد و
برایش شفاعت بخواهد.
برادری جهانی در اسالم بدون توجه به نژاد یا سیاست و یاا رناگ و ملیات ،باا احساساات
درونی من در هم آمیخته و این یکی دیگر از چیزهائی بوده است که مرا به این آئاین جاذب
نمود.

()3

آقای آر.ال .ملیما
(هلند)
باستانشناس ،نویسنده و معلم

زیبائی اسالم در چیست؟
چه چیزی مرا به اسالم جلب نموده است؟
ماان مطالعااات زبااانهااای شاارقی را در دانشااگاه لیاادن در سااال  3131شااروع کاارده و در
کالسهای درس پروفسور «اسنوک هور گرونج» که یکی از معرو ترین اساتید زبان عارب
بود شرکت نمودم .زبان عرب را فرا گرفته و تفسیر البیضاوی را از قارآن و انعکاساات قاانون
الغزالاای را خواناادم و ترجمااه کااردم و بااایخره تاااری و مؤسسااات اسااالم را در کتااابهااای
دستنویس اورپائی که در آن زمان مرسوم بود مطالعه کردم .در سال  3133یکسال در قاهره
و در دانشگاه ایزهر بسر بردم و عالوه بر زبان عرب زبانهای سانسکریت ،مایئی و جااوهای
را نیز مطالعه کردم .در سال  3133به اندونزی رفاتم ،تاا در مادارس عاالی جاا کارتاا ،تااری
فرهنگ هند و زبان جاوهای تدریس کنم .برای مدت  36سال من اختصاصااً زباان و فرهناگ
جاوه (در فرهنگ قدید و جدید) را بررسی نمودم و جز مختصر تماسای باا اساالم و یاا زباان
عربی نداشتم .پس از یک دوران بسیار دشوار که به عنوان یک زندانی جنگی در زندانهاای
ژاپن بسر بردم مجدداً فرصتی یافتم تا مطالعات خود را در مورد اسالم دنبال کنم .مان دساتور
داشتم که راهنمای کوتاهی در مورد اسالم در جاوه بنویسم.
مطالعات خود را با بررسی و تحقی در مورد کشور جدید اسالمی پاکستان شاروع کاردم
که با یک سفر به پاکستان در زمستان سال  3161 – 66آغاز گردید .شناخت اسالم برای مان
فقط از روی نوشتههای اروپائیها بود .ولی در یهور با جواناب دیگار اساالم آشانا شادم .از
دوستان مسلمانم خواهش کردم تا به من اجازه بدهند که در روزهای جمعه در نماز و نیاایش
با آنها در مسجد مشارکت کنم .و از آن پس بود که ارزشهای وایی اسالم را دریافتم.
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از زمانی که در یکی از مساجد یهور سخنرانی داشتم خود را مسلمان میدانم ،زیرا از آن
موقع احساس کردم که یک مسلمانم و در آن روز باا تعاداد بیشاماری از بارادران و دوساتان
جدید دست دادم .من در بارة این مسالله مقالهای در (پاکستان کواترلی جلاد چهاارم ،شاماره
 )1 / 3166نوشتم که بشرح زیر است:
(ما اکنون میبایستی مجسد بسیار کوچکتری را سرکشی میکردیم که موعظه توسط یکی
از مدرسینی که به انگلیسی فصیب صاحبت مایکارد و مقاام برجساتهای در دانشاگاه پنجااب
داشت انجام میشد ...او به اطالع حضار در مجلس وعظ رساند که مخصوصاً در ساخنرانیش
لغات بسیاری از انگلیسی به کار برده است تاا بارادری کاه از راه دور و از هلناد آماده اسات
بتواند از آنچه که به زبان اردو گفته میشود آگاه شود.
موعظه پس از دو رکعت نماز توسط امام جمعه اداماه یافات و ساپس چناد رکعات نمااز
توسط کسانی که احتیاج داشتند ،در آرامش و سکوت به جای آورده شد.
من که آماده شده بودم مجلس را ترک کنم« ،عالمة صاحب» به مان گفات کاه جمعیات
انتظار دارند تا چند کلمه ای از من بشنوند و خود ایشان حاضرند کاه گفتاههاای مارا باه اردو
ترجمه کنند .سپس من پشت میکروفون رفته و صحبتم را آغاز کردم .گفتم که چگونه من از
راهی دور و از کشوری که فقط چند نفر مسلمان دارد به آنجا آمدهام و سالم مردم هلند را به
کسانی که اکنون هفت سال است کشور اسالمی دارند برسانم .در این چند ساال ایان کشاور
جدید التأسیس موف شده است تا وضع خود را ثبات بخشد .پس از شروع بسایار ساختی کاه
این کشور داشته بدون تردید میتواند به آیندهای مترقی امیدوار باشد .من به آنهاا قاول دادم
که پس از بازگشت به کشورم مهربانیها و میهماننوازی آنها را به هموطنانم ابالغ کنم ،این
جمالت پس از ترجمه به اردو تأثیر به سزائی داشتند ،زیرا با تعجب دیدم صدها نفار از آنهاا
که در مسجد بودند برای تبریکگفتن به سوی من آمدند .دستهای مردان جوان و پیر برای
تبریک و تهنیت به سوی من دراز بود و گرمی و صاداقت آنهاا و صامیمتی کاه از دیادگاه
آنها مشهود بود مرا شدیداً تحت تأثیر قرار میداد .در آن لحظات من احساس کاردم کاه در
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احساس برادری اسالمی که در سراسر دنیا گسترده است مستغرق شدهام و از آن خوشاحال و
مشعوفم).
و بدین ترتیب مردم پاکستان به من نشان دادند که اسالم بیش از یک آشنائی باا مقاررات
است .و نشان دادند که اسالم ابتدا از اعتقاد باه ارزشهاای اخالقای شاروع شاده و آنگااه باا
آگاهی و ایمان کامل میسر میگردد.
اکنون باید آنچه را که در نظر من زیبائی اسالم به آن است و آنچه که مرا به اسالم جلاب
نموده است تشریب نمایم .در این مقام سعی میکنم که اختصاراً این سالوال را درشش نکته به
اطالع برسانم.
- 3اعترا

به یک وجود متعال که شناخت آن برای هر مخلاوق متفکاری بسایار آساان

است .اهلل کیست که همه به او نیاز دارند .او زائیده نشده و نمیزاید و هی چیز مانناد
او نیست .او عقل بی حد و قدرت ییزال و زیبائی نامحدود است ،بخشاش و رحمات
او بیحد است.
- 3در رابطة بین خال و مخلوقاتش ،انسان به عنوان نمایندة او در این عالم معرفی شده و
این یک باور بسیار محکم است .داشتن عقیده و ایمان ،میانجی و واسطه یزم نادارد.
در اسالم بین خال و بنده ،واسطهای همانناد کشایش در مسایحیت وجاود نادارد .در
اسالم ایجاد رابطه بین بنده و خالف بستگی به خود بناده دارد ،بنادگان خادا بایاد در
این جهان خود را برای مالقات او آماده کنند .هرکسی مساالول اعماال خاود اسات و
نمیتواند شخش دیگری را در پاس به درگاه خداوناد قرباانی کناد .و های روحای
پیش از ظرفیتش جوابگو نخواهد بود.
- 1دکترین معرو

و مشهور اسالم به خوبی از این چند کلمه برمیآید که در عقیاده و

مذهب اجبار نیست (ی اکراه فی الدین) هر مسلمانی باید حقیقت را کشف کناد و باا
تجسس و تحقی به ایمان کامل نائل آید .همچنین به یک مسلمان سفارش شده است
تا تعالیم ادیان آسمانی دیگر را نیز بپذیرد.
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- 1دکترین برادری در اسالم تمام انسانها را در بر میگیرد .در اساالم ،ناژاد و رناگ و
طبقه وجود ندارد و تنها مذهبی است که این مسالله را در طول تاری عمال ثابت کرده
است .مسلمانان در هر جای جهان یکدیگر را برادر میدانند .ایان کیفیات بارادری و
برابری در موقع زیارت کعبه از مراسم و طرز پوشش مسلمانان به خوبی مشهود است.
- 6در اسالم ماده و روح هردو دارای ارزش وجودی هساتند و تعاالی و عاروج روحای
انسان با نیازهای جسمی او در ارتباط است ،پس انسان باید طوری رفتار کند که روح
او بر جسمش غلبه داشته و تحت کنترل قوای روحی او باشد.
- 1ممنوعیت مشروبات الکلی و مخدرات .در این قسمت مخصوصاً باید گفت که اسالم
از زمان خود سبقت گرفته است.
* دکتر آر ،ام ملیما رئایس قسامت اساالمی ماوزة منااط
حارة آمستردام و مؤلف
( Wayang puppets grondet van Pakistan
)ein interpretative van de islam, etc.
میباشد.

آن که خانهه را بهرای جسهتجوی دانهش تهرک
میکند در راه خداوند قدم نهاده است .خداوند
مهربان است و مهربانی را دوست میدارد.
گفتاری از محمد 

سیف الدین دیرک والتر موسیگ

()3

(ایایت متحده)
من در یک خانواده مسیحی آلمانی در خالل خصمانهترین دوران جناگ دوم جهاانی در
سال  3111متولاد شادم .در آن ساال خاانواده مان اول باه اساپانیا و ساپس در ساال  3112باه
آرژانتین نقل مکان کرد .در آرژانتین حدود  36سال زندگی کردم و دوره ابتدائی و متوساطه
را در یک مدرسة «کاتولیک رم» به نام «یسال» در «کوردوبا» گذراندم.
همانطوری که قابل انتظار بود به زودی یک کاتولیک متعصاب از آب درآمادم .هار روز
یک ساعت در مورد مذهب کاتولیک تعلایم ماییاافتم و اغلاب در مراسام ماذهبی شارکت
میجستم .در  33سالگی آرزو میکردم روزی یک کشیش کاتولیک بشاوم و تماام وجاودم
وقف زندگی مسیحی شده بود.
اهلل حماقت مرا در نظر گرفت و در یک روز فراماوشنشادنی تقریبااً  3ساال پایش توفیا
یافتم که یک نسخه از ترجمه اسپانیائی قرآنکریم را به دست آورم .پدرم برای مطالعاة آن باه
من اعتراضی نکرد و برداشتش این بود که مطالعة قرآن در توسعة افکار من مؤثر خواهد باود.
اما از عم تأثیر قرآن و کالم خداوند بر من بیخبر بود .زمانی که قرآنکریم را باز کردم یک
کاتولیک خرافاتی بودم ،اما وقتی که آن را بستم کامال خود را وقف اسالم نموده بودم.
واضب است که عقیدة من در مورد اسالم قبل از مطالعة قرآنکریم زیاد مواف باا آن نباود.
خواندن قرآن را با کنجکاوی آغاز کردم و هنگامی کاه آن را بااز نماودم باا شاک و تردیاد
منتظر بودم که در آن اشتباهات وحشتناک و دشنام و خرافات و ضد و نقیض زیادی ببینم .اما
همة این ها به خاطر این بود که من در این مورد فردی متعصب و ضمناً هنوز جوان بودم ،ولی
Saifuddin Dirk walter Mosic -3
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قلباً و به طور کامل نسبت به این مسائل آشنائی حاصل نکرده بودم ،باه مطالعاات خاود اداماه
دادم و در اول با تردید سورهها را میخواندم و رفته رفته به آن عالقمند شادم تاا باایخره باه
جائی رسیدم که آن را باا عطاش دنباال کاردم تاا حقیقات را دریاابم .نهایتااً در یاک لحظاة
شکوهمندی از زندگی ،خداوند مرا راهنمائی نمود و از خرافات رهانید و با حقیقت پیوند داد
و از تاریکی به روشنائی جواب تمام مسائل خود را دریافتم ،و تماام نیازهاایم پاسا یافتناد و
تمام تردیدهایم مبدل به یقین شدند .اهلل مرا با نور متعال و قدرت ییزالش راهنمائی نمود و باا
خوشوقتی اسالم را پذیرفتم .اکنون همه چیز برایم روشن شده بود و میتوانستم خاود و عاالم
وجود اهلل را در اطرا

خود درک کنم.

من تل کامانه دریافته بودم که توسط معلمین خود فریب خوردهام و کلماات آنهاا فقاط
دروغهای خشنی بوده اند .اگرچه میتوانست آگاه یا ناآگاه باشد ،جهان مان در یاک لحظاه
فرو ریخته بود و تمام افکار من باید تغییر مییافتند.
اما تلخکامی من با توجه به این که حقیقت را دریافته بودم از میاان مایرفات و تبادیل باه
عش و تقدیر از اهلل میگردید.
من هنوز برای رحمت و نجاتی که بر من ارزانی داشت شکرگذارم ،زیرا بدون کماک او
برای همیشه به طور احمقانهای در گمراهی و تاریکی باقی میماندم.
شیرین کام از شعف و شادمانی برای ابالغ آنچه که درک کرده باودم ،در عجلاه باودم و
میخواستم به پدر و مادرم و همکاالس هاا و معلماین خاود آنچاه را کاه یافتاه باودم بگاویم.
می خواستم همه بدانند که حقیقت چیست تا از پیش داوریها و نادانی و جهال رهاا شاوند و
سعادتی را که من احساس میکردم دریابند .به زودی دریافتم که آنها را قلعهای با دیوارهای
ضخیم محصور نموده است ،طوری که بین آنها و حقیقت حاائلی عظایم وجاود دارد .قاادر
نبودم که این حائل را از میاان باردارم ،زیارا ایان حائال در قلاب آنهاا باود و از سانگ هام
سختتر .من با هرکه این حقیقت را در میان میگذاشتم با طعنه و مالمتش روبرو مایشادم و
مظلومانه در برابر ستم آنها قرار میگرفتم و دلیال ساتم کورکوراناه آنهاا را درنماییاافتم،
سپس آموختم که فقط خداوند است که میتواند نور رحمت را در مسیر آنها بتاباند .هرچاه

61

اسالم آئین برگزیدة ما

بیشتر آموختم بیشتر خود را مسالول دانستم تا در برابر رهنمود خداوندی کاه مارا باه اساالم و
مذهب ایدهآل هدایت نموده سپاسگزاری نمایم.
من تمام کالم مقدس مذاهب را خوانده ام؛ اما در هیچیاک آنچاه را کاه در اساالم یاافتم
ندیدم .قرآنکریم در مقایسه با سایر کتب مقدس همانند خورشاید تاباانی اسات کاه در برابار
شعلة کبریت ظاهر شود .من شدیداً عقیدهمندم که هرکس کالم خداوند را با افکار باز بخواند
و اگر خواست خداوند باشد مسلمان خواهد شد و از تاریکی و ظلمات باه روشانائی خواهاد
رسید.
امیدوارم خداوند تمام آنهائی را که صمیمانه در جستجوی حقیقت اناد هادایت فرمایاد.
بازوان اسالم برای در آغوشگرفتن تمام آنها که به سوی او روی میآورند گشوده است تا
همه را در جامعه ای که توسط اهلل به آن اشاره شاده بپاذیرد ،جامعاهای کاه افاراد آن بهتارین
مردمی خواهند بود که تاکنون برای سعادت نوع بشر قیام نموده اند.
الحمد هلل رب العالمین.
«ستایش خداوندی را که پروردگار جهانیان است».

قسمت سوم:
زنان در آستانة اسالم

()3

مریم جمیله بیگم
(ایایت متحده)
چرا من یک مسلمانم؟

نامة سر گشاده به معلمین پیشین خودم
از زمان کودکی همیشه در حیرت باودم کاه یهاودیباودن واقعااً چاه معنای دارد .گماان
می کنم اولین بار که با چنین فکری برخورد کردم در مراسم عید پاک مسیحیان هام کالسام
بود که مرا «قاتل مسیب» نامیدند .آن روز مرتباً اخبار جنگ از رادیاو و در روزناماههاا پخاش
میشد .با این که در زمان شروع جنگ دوم جهانی پنجساله و در پایان آن یازده سااله باودم،
معذلک آگاهی از این که چگونه هیتلر و رژیم نازی در آلمان میلیونها یهودی را در مراکاز
جمعآوری یهودیان قلع و قمع کردند تأثیری عمی و محونشدنی در روحیهام گذاشات .پاس
از آن بین من و سایر یهودیان فرق مختصری حتی در ظاهر بود .مان باا همساایگان یهاودی و
مسیحی خود تفاوتی احساس میکردم .تمام این مسائل مرا متقاعد کرده بود که یهودیباودن
به هرحال یعنی متفاوت بودن از سایرین و یعنی این که در واقع یهودیان باه نحاوی در جامعاه
مورد قبول نبوده و به آن جامعه تعل ندارند .اکنون سالوال این بود که اگر من باه ایان جامعاه
تعل ندارم پس به کجا باید بروم و کدام جامعه است که مرا خواهد پذیرفت.
درست قبل از مسافرت از آمریکا به پاکستان ،یک دختر مسیحی که او را مایشاناختم باا
یک مرد یهودی جوان نامزد شده بود دختر خانم مزبور هر روز عصر به طور مرتب به کنیساه
محلی میرفت تا احکام دین یهاود را بیااموزد .او باه مان گفات :کاه بارای ازدواج باا ناامزد
یهودیش مجبور است که به دین او درآید و عالوه بر آن ،حاخام ح دارد که بنابر تشاخیش
خود از ورود او به دین یهود ممانعت نموده و او را برای قبول این دین ناشایسته بداناد و اگار
چنین شود او از ازدواج با جوان یهودی محروم خواهد شد.
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این نمونه یک شاهد گویا از نقیصه ای غیر قابل انکار دین یهود است کاه باا ملیات چناان
درهم آمیخته است که هرکسی از تمیز دین و ملیت عاجز میماند .با وجود این کاه یهودیاان
ملیتی را در قاموس فرهنگی شامل نمیشوند معذلک از رفتارشان چنان برمایآیاد کاه آنهاا
ملیتی دارند و آن ملیت با مذهبشان درهم آمیخته است .یکی از اصول استوار و ثابات دیان
یهود آنست که خداوند با بندگان منتخبش عهدی بست که آنها جماعتی از مریدان جهان را
به آگاهی رهنمون خواهند شد .و با وجود این که جهان از رهنمود آنها بهرهمند خواهد شاد
یهودیان یک اقلیت صاحب امتیازی باقی خواهند ماند و همیشه امتیازاتی بر ساایرین خواهناد
داشت با وجود این برای یک غیر یهودی امکان این که یهاودی شاود وجاود نادارد و حتای
یهودیشدن توسط یهودیان ترغیب و یا تشوی هم نمیشود .اگر از یک یهودی سالوال شاود
که دلیل عدم توجه و یا ترغیب به تبلی دین خودش چیست؟ بیکم و کاست خواهاد گفات
که «مسالولیت قانون» و ستم برای یک خاارجی بسایار شااق اسات کاه بتواناد تحمال کناد و
معذلک همین جدائی و استنیاء بیش از هر عامل دیگری در ستم و تحمیالت به قوم یهاود در
طول تاری مسالول بوده است.
از زمان پیدایش این دین ،ملیت از وجود خاصة آن بوده اسات .ناام یهاود اساسااً از قبیلاه
یهودا گرفته شده است ،و بنابراین یک یهودی عضوی از یک قبیلهای باه ناام یهاودا اسات و
حتی نام این مذهب هم هی پیام جهانی و عمومی ندارد .یاک یهاودی در اعتقااد باه توحیاد
خداوندی و یا در پیروی از رهنمودهای خداوند تعالی که برای راهنمائی بشر نازل شده است
یهودی شمرده نمی شود ،بلکه صرفاً یهودی است به خاطر این که از پادر و ماادر یهاودی باه
وجود آمده است .طوری که حتی اگر یک یهودی کاال منکار وجاود حا تعاالی هام باشاد
بازهم از دیدگاه یهودیان دیگر ،یک یهودی است!
چنین فساد کامل تحت ملیتگرائی ،این مذهب را از موقعیت روحاانیاش باه هار لحااظ
جدا کرده است ،در نظر پیروان این مذهب ،خداوند ،خداوند بشاریت نیسات ،بلکاه خداوناد
بنی اسرائیل است .و در نظر آنها حضرت داود و حضرت سلیمان (سالم اهلل علیهما) پیاامبران
خدا نبوده بلکه پادشاهان یهود هستند .نجات و رهائی برای یهودیاان در روز واپساین نیسات،
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بلکه در پسگرفتن فلسطین است .کتابهای مقدس و شأن نزول آنها طب برداشت آنها ناه
برای تمام ابناء بشر بلکاه باه منزلاة کتاابهاای تااری بارای قاوم یهاود اسات .تماام اعیااد و
جشن های ملای یهودیاان باه اساتینای «یاوم کیپاور» یاا روزه کفااره ،هماه دارای مشخصاات
ملیتگرائی بوده و هیچیک از آنها مانند «هانوکه» و یا «گوریم» و یاا عیاد قرباان باا ماذهب
یهود ارتباطی را منعکس نمیکند.
این فقر روحانی در سایر ماوارد باه انادازهای کاه در اعتقااد یهاود باه «کیادویش هاشام»
منعکس است در موارد دیگار انعکااس نادارد .طبا ایان عقیاده در عاین بیچاارگی تنهاا راه
شرافتمندانه برای «تقدیس نام خداوند» خودکشی است .نتیجتاً عیسی مسیب و یحیی ساالم اهلل
علیهما به علت این که پیامهایشان و تعالیمشان جهانی و با احساسات ملیاتگارای قاوم یهاود
مغایر بود توسط قوم یهود طرد شدند .لهذا خداوند پیامبری را از قوم آنان بازپس گرفته و آن
را به خویشاوند قومی آنها یعنی عرب مرحمت فرمود.
من اسالم را از روی نفرت از گذشاتگان و اجاداد خاود برنگزیادم .بلکاه مقصاود مان از
گزینش اسالم نه طردکردن دین خود بلکه تکامل آن بود .قبول دین اسالم ،رد و انکاار دیان
دیگری نبوده بلکه در حقیقت از رشد و تکامل و انتقال از یک ماذهب محادود و متماایز باه
یک ایمان جهانی و عالمتاب الهام میگیرد .و اینست دلیلی که مرا از یهودیت به اسالم ساوق
داده است.

()3

خانم اولین زینب کوبولد
(انگلستان)

از من غالباً سالوال میکنند که چه وقت و چرا مسلمان شدم؟ مان فقاط مایتاوانم جاواب
بدهم که دقیقاً آن لحظهئی را که بر من اسالم نازل شد نمیدانام .اماا باه نظارم مایرساد کاه
همیشه مسلمان بودهام .این مسالله شاید عجیب نباشد که اسالم یک دیان فطاری اسات و اگار
یک بچه را هم به حال خود واگذاریم شاید به مارور زماان بارای خاود آن را انتخااب کناد.
حقیقتاً همانطوری که یک منتقد غربی میگوید:
«اسالم یک مذهب عمومی است» یعنی مذهبیست که هرکس باا شاعور معماول و عاادی
اگر خود را آزاد کند آن را انتخاب میکند.
من هرچه بیشتر مطالعه میکنم ،بیشتر متقاعد میشوم که اسالم عملیتارین آئاین اسات و
دینی است که بیش از همة ادیان در حل مسائل پیچیدة بشری مؤثر بوده اسات .اساالم آئینای
است که برای بشر صلب و سعادت به ارمغان می آورد .از آن زمان من هرگز این عقیاده را از
دست نداده ام که خدائی به جز خداوند واحد وجود ندارد ،و موسی و عیسی و محمد و هماة
پیامبران دیگر (سالم اهلل علیهم) از سوی خداوند نازل شده اند و خداوند برای هر ملتی رسول
نازل فرموده است .و معتقدم که ما در گناه متولد نشده و به رهائی و نجات و یا واسطهای بین
خود و خداوند نیازی نداریم .هرگاه بخواهیم میتوانیم به خداوند متوسل شاویم و نیاازی باه
شفاعت کسی نداریم و حتی حضرت محمد و حضرت عیسی علیهما السالم هم نمیتوانند ما
را شفاعت کنند .بلکه نجات و رستگاری ما کامال به ما و به اعمال ما بستگی دارد.
کلمة اسالم در لغت به معنی تسلیم کامل به خداوند است ،و معنی دیگارش صالب اسات.
یک مسلمان کسیست که با احکام خال این جهان مواف است و کسی که باا خداوناد خاال
خود در صلب است.
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اسالم برپایه دو حقیقت استوار است :الف -یگانگی خداوناد ب -بارادری انساانهاا و باه
طور کلی از هرنوع قیود و امر و نهی آزاد است و بایتر از همه آن که آن یاک ایماان میبات
است.
در تأثیر حج بدون شک نمیتوان غلو کرد .اما بودن در میان آن انبوه عظیم انسانها که از
چهار گوشه جهان گرد هم میآیند و در یک مراسم مقدس در یک مکان جمع میشاوند تاا
از مسائل و مشکالت بشریت آگاه شوند و همه با یک هد

مقدس برای عظمت پروردگاار

مراسم مشابهی را انجام میدهند وجدان انساان را تحات تاأثیر قارار مایدهاد و ایادهآلهاای
اسالمی را درمییابد و انسان آرزو میکند که در یکای از چناین مراسام روح پارور شارکت
جوید تا تجربهای را که میتواناد نصایب یاک انساان شاود دریاباد .مشااهدة مهابط اساالم و
مالحظة محل تالش های رسول خداوند برای فراخوانادن بشاریت باه خادا و بازنگریساتن باه
خاطرههای زحمات طاقتفرسای محماد  در روزهاای تابنااک شاهادت و اییاار ،روح هار
انسانی را به آتش روحانی که کرة زمین را روشن نموده است نزدیک میکند .اماا ایان هماه
نیست بلکه حج تمام مسلمانان را به وحدت و یگانگی دعوت میکند.
حج ،مسلمانان را با یک هد

مشترک از چهار گوشه جهان در یک نقطه جمع میکند.

و برای آنها یک فرصت سالیانه فراهم میسازد تا یکدیگر را مالقات و از حال یکدیگر
آگاه شوند .و باهم عقاید و افکار و اندیشههای خود را در میان گذارند و شناخت و تجربة
خود را برای اهدا

مشترک و انسانی به کار گیرند تا مسافتها محو شوند و اختالفات

گروهی و اختالفات نژادی و رنگ از بین رفته و برادری و ایمان بیش از پیش در میان آنها
گسترش یابد.

﴿       

﴾      
[النساء]23 :
آیا در قرآن از روی تفکر و تأمل نمینگرند و
اگر از جانب غیر خدا بود حتماً در آن ضد و
نقیض بسیار مییافتید.

خانم سیسیلیا محموده کانولی

()3

(استرالیا)
چرا من مسلمان شدم؟
قبل از همه باید بگویم که من همواره مسلمان بودهام ،اما خودم نمیدانستم.
من در اوائل زندگی ،ایمان خود را به مسیحیت بعلل گوناگونی از دست داده بودم .علات
اصلی آن این بود که از هر مسیحی که پرسیدم آیا او به سلسله مراتاب مقادس تعلا دارد یاا
جزو مسیحیان عام است ،جواب مشخصی درنیافتم و سر در گم شدم .جاواب اکیار آنهاا در
برابر این سؤال بی کم و کاست این بود که شاما نبایاد تعلیماات کلیساا را ماورد ساالوال قارار
دهید ،شما باید ایمان داشته باشید .آن روزهاا جارأت نداشاتم بگاویم :مان باه چیزهاائی کاه
نمیتوانم بفهمم ایمان نمیآورم ،و به تجربه بر من ثابت شده که بیشتر آنها هم کاه خاود را
مسیحی مینامند همینطورند .سپس کاری کاه کاردم آن باود کاه کلیساای رم و تعاالیمش را
ترک نموده و به تنها خدائی که باورش برایم خیلای آساانتار باود روی آوردم ،زیارا از ساه
خدائی که کلیساا باه آنهاا تعلایم مایداد وایتار باود .بارخال

اسارار و اعجازهاای تعاالیم

مسیحیت ،زندگی من ابعاد وسیعتری یافتند و دیگر اسیر امر و نهیها و مراسم دست و پااگیر
آنچنانی نبودم .به هرجا که نظاره میکردم میتوانستم آثار خداوند را دریابم .و با وجود ایان
که برای اندیشههای متعالیتر از خودم هم چنین است ،معجزه الهی را کاه در برابار دیادگانم
Cecilia Mahmuda Cannolly -3
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بودند نمیفهمیدم .من در برابر این هماه اعجااب متحیار باودم .درختاان ،گالهاا ،پرنادگان،
حیوانات و حتی یک نوزاد برایم از معجزات زیبائی بودند که با آنچه کاه در کلیساا آموختاه
ال در طفولیات ماوقعی کاه باه یاک ناوزاد خیاره
بودم متفاوت بود .به خاطر می آورم کاه قاب ً
میشدم ،خیال میکردم که این موجود تازه تولد یافته غرق در گناه اسات .اماا اکناون دیگار
زشتی نبود بلکه تمام آثار خداوند را مملو از زیبائی و جالل و شکوه میدیدم.
بعدها روزی دخترم کتابی در بارة اسالم به خانه آورد .ما به آن کتاب به قادری عالقمناد
شدیم که پس از آن تعداد زیادی دیگر از کتابهای اسالمی را مطالعاه کاردیم ،و باه زودی
برای ما محق شد که این چیزیست که ما به آن باور داریم .در حالی که قبال که به مسایحیت
معتقد بودم خیال میکردم اسالم چیزیست که فقط برای مازاح و شاوخی اسات .و لاذا تماام
چیزهائی که بعداً خواندم برایم وحی مقدس شدند .تدریجاً من به عدهئی از مسلمانان رجاوع
کرده و آنها را مورد سالوال قرار دادم و از آنها بعضی نکات را که برایم روشن نبود ساالوال
نمودم .مجدداً آنچه دریافتم برایم الهامبخش بودند .تمام ساالوایت مان فاوراً و دقیقااً جاواب
داده شدند ،در حالی که جواب این سالوالها از کلیسا برای من بیهوده و غیر قابل قبول بودند.
پس از مطالعات زیاد در اسالم من و دخترم هردو تصمیم گرفتیم که مسلمان شویم و نامهاای
رشیده و محموده را برگزیدیم.
اگر از من بپرسند که چه چیزی مرا شیفته و مجذوب آئین اساالم نماود ،احتماای خاواهم
گفت که نماز و نیایش در اسالم ،زیرا که نیایش در مسیحیت اغلب ،گدائی از درگاه خداوند
(با واسطة مسیب) برای رحمت او و گشایش در امور دنیوی است .در حالی که در اسالم نماز
و نیایش خداوند برای سپاس به درگاهش و عبودیت است .زیرا او میداند که برای بندگانش
چه یزم است و لذا بدون تقاضا و خواهش به آنها اعطا میکند.

خانم فاطمه کازو

()3

(ژاپن)
از زمان جنگ بین الملل دوم من متوجه شدم که ایمان و مذهب ما به سرعت رو به ضعف
میرود .از زمانی که ما راه و رسم زندگی آمریکائی را آماوختیم عمیقااً احسااس کاردم کاه
چیزی را از دست داده ایم .ابتدا نمیتوانستم دریابم آنچه که از دست داده ایم چیست ،تا آن
که فریاد روح من به این بیقراریام پاس داد.
خوشبختانه من با یک مسلمان که برای مدتی در توکیو اقامت داشت آشنا شادم .رفتاار و
راه و رسم و نیایش او مرا کنجکاو نمود و لذا سالوایت زیادی مطرح کاردم ،جاوابهاای او
ارزشمند بود و آرامشی روحبخش در من فراهم نمود .او به من آموخت که چگونه هرکسای
باید زندگیش را آنطور که خداوند مقدر فرموده و خواست اوسات ،در مسایر خداوناد و راه
ح تعالی قرار دهد .هرگز تصور نمیکردم که بینش انسان میتواند به طور ناگهانی آن چنان
تغییر یابد و مانند من یک مرتبه در راه اسالم خود را با خداوند تعالی در ارتباط ببیند .اگر باه
اسالم مسلمان توجه کنید میبینید که آنها در مالقات یکادیگر مایگویناد( :الساالم علایکم
ورحمت اهلل وبرکاته) یعنی سالمتی و رحمت خداوند بر تو باد .این با صابب بخیار و یاا عصار
بخیر فرق می کند ،زیرا در این قبیل الفاظ توجه به مادیات است و در آنها از آرزویی ابادی
و یا اندیشهای از رحمت خداوندی نشانی نیست.
من از آن دوست مسلمانم خیلی از چیزهائی را که یک مسلمان به آن معتقد است و عمل
میکند آموختهام .من راه و روش زندگی در اسالم را که بسایار خاالش و پااکیزه و سااده و
صلبآمیز است دوست دارم .به من ثابت شده است که فقاط اساالم مایتواناد یاک زنادگی
صلبآمیز را برای فرد و جامعه فراهم سازد .اسالم به تنهائی میتواند به بشار صالب و آراماش
بدهد ،صلحی که بشریت در آرزوی آنست .من خوشوقتم که این صلب را در زندگی یافتهام
و عالقمندم که اسالم را تا آنجا که ممکن است در میان مردم خود توسعه دهم.

Fatema kazue -3
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گفتاری از پیامبر  در بارة دانش
یک لحظه اندیشیدن از عبادت چند روزه بهتر است .پرهیز و تقوی پشتیبان مذهب اسات،
یک ساعت تعلیم دانش در شب از نیایش در طول شب بهتر است.
یک فرد صاحب دانش از هزار فرد جاهل در برابر شیطان قویتر است.
دانش اندوزید ،زیرا که دانش صاحب خود را در تمیز خوب و بد توانا میکند ،راه بهشت
را روشنائی میبخشد ،در صحراها دوست است و در تنهائی مصاحب است ،و در باییااوری،
یاور است .دانش راهنمای سعادت است ،در مصیبت تاوان مایبخشاد و زیاور انساان در باین
دوستان است و سالحی است در برابر دشمن.
دانش اندوزید حتی اگر در چین باشد.
دانشپژوهان و دانشمندان وارثین پیامبرانند .آن ها دانش را باه عناوان اری مایگذارناد و
آنها که آن را به اری میبرند گنجینهای بزرگ نصیب مییابناد .داناش پژوهیاد تاا خاود را
بشناسید ،هرآن که یک دانشمند و عالم را محترم شمارد مرا محترم شمرده است.

خانم آمنه موسلر

()3

(آلمان)
یک روز در سال  3132پسرم با چشمانی اشکبار باه مان گفات« :مان دیگار نمایخاواهم
مسیحی باشم ،من میخواهم مسلمان باشم ،و تو مادر ،تو هم باید با من مسالمان شاوی» .ایان
اولین باری بود که من احساس کردم باید خود را با اسالم پیوند دهم .سالها گذشات تاا مان
با امام مسجد برلن آشنا شده و او مرا به اسالم راهنمائی کرد .من سپس دریافتم که اسالم یک
آئین حقیقی است .اعتقاد به مسیحیت و تیلی

بارای مان حتای در سانین جاوانی و در بیسات

سالگی هم غیر ممکن بود .من پس از مطالعه اسالم اعترافات و قبول اختیاارات الهای پااپ و
غسل تعمید را هم رد کرده و مسلمان شدم.
اقارب و خانوادة من همه از معتقدان و اهل ایمان بودند .من در صومعه بزرگ شدم و لاذا
با اعتقادات مذهبی رشد نمودم .به این ترتیب میبایستی خود را با یک سیستم مذهبی مارتبط
مینمودم .من واقعاً احساس راحتی و خوشبختی کردم که خود را در آغوش اسالم انداختم.
امروز من مادر بزرگ با سعادت و خوشحالی هستم .زیرا که حتی نوة من مسالمانی اسات
که مسلمان به دنیا آمده است.
خداوند همه کسانی را که صالح میداند به راه راست هدایت فرماید.
* گوته میگوید:
اگر این اسالم است ،آیا ما هماه مسالمان نیساتیم( .نقال
توسط تومااس کارییال در کتااب :قهرماناان و نیاایش
قهرمانانه و قهرمانی تاری  .کتابخانة عمومی لندن 3132
صفحة .)313
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﴿     
        
        

( ﴾   البقرة« .)11 :اینها
را حریشترین مردم بر زندگی دنیا خواهی یافت
و حتی حریشتر از مشرکان؛ تا آنجا که هر یک
از آنان ،دوست دارد هزار سال عمر کند؛ حال
آنکه اگر این عمر طوینی به او داده شود ،باز هم
او را از عذابِ (الهی) دور نخواهد کرد .و اهلل ،به

اعمالشان بیناست».

خدیجه اف .آر .فضوئی

()3

(انگلیس)
چون از کلیسای انگلیس – که در آن رشد کرده بودم – راضی نباودم و از بای روحای و
عدم اختیارات آن رنج میبردم ،در سن بیست سالگی عضو کلیسای رم شدم .تغییر اعتقاادات
من با مخالفت اقوام و خویشان ،سالها مرا معذب نمود .از این که خویشان و دوستان خاود را
ناراحت کرده بودم رنج میبردم ،اما صمیمانه عقیده داشتم که فقط کلیسای رم ایماان واقعای
را می آموزد و لذا من باید خواست خداوند را به هر قیمات قباول کانم و باه آن تان در دهام
اگرچه دوستان و خویشان من از آن ناراضی باشند.
سپس دریافتم که عضویت من در کلیساای رم باه ارزش از دساتدادن قضااوت فاردیام
تمام شده است .من میبایستی به لغزش ناپذیری کلیساا و باه آنچاه کاه تعلایم مایداد اعتقااد
Khadita F. R. Fezoui -3
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میداشتم بدون این که بتوانم دلیل آورم و بدون این که علت ناقض آنها را با دلیل و برهاان
مورد سالوال قرار دهم .اگر دییل من بارای قباول یاک مساالله مارا در تردیاد قارار مایداد –
همچنان که اغلب چنین بود – میبایستی برحسب تعالیم کلیساا دیئال خاود را ماورد تردیاد
قرار می دادم نه احکام کلیسا را؛ زیرا که تعلیمات کلیسا بایتر از دلیال و منطا بودناد .بارای
میال :هر ذره از بیسکویتی که در مراسم نیایش در کلیسا توسط کشیش باه شارکتکننادگان
داده میشود به منزلة جسم حضرت مسیب است یعنی کسی که هم خداست و هام انساان ،در
حالی که هی تغییری در ادراک و احساس ظاهر نمیشد .من همیشه تعجب میکردم که این
مراسم چه معنی دارد و چطور یک انسان میتواند در یک بیساکویت جاای گیارد و چگوناه
میتواند در آن واحد در بیسکویتهای مختلف جای داشته باشد ،زیرا که در تمام کلیساهای
دنیا تقریباً در یک زمان این مراسم برپا میشاود .باه نظار مایآماد کاه در ایان ایادة خاوردن
بیسکویت به منزلة خون و گوشت ایشان (حضرت مسیب) در مراسم نیاایش تناقضاائی وجاود
دارد .با تمام این احوال من مجبور بودم خود را متقاعد نمایم که تعلیمات کلیسا قطعاً درسات
است ،و لذا خود را در یک حالات خلساه قارار مایدادم و باا دعاا و نیاایش باه خاود تلقاین
میکردم که من نباید در آنچه تعلیم داده میشود شک و تردید به خود راه دهام .بیساکویتی
را که در مراسم مزبور می خورم باید برایم مقدس باشد بادون ایان کاه باا خاود در ایان بااره
بیاندیشم و یا احساس تناقض کنم .اما مسالله دیگری که همیشه در اندیشه آن بودم این بود که
قربانیشدن حضرت عیسی در صلیب چگونه میتوانست مکرراً انجام شود بادون ایان کاه او
هیچگاه نمرده باشد ،و بسیاری دیگار از ساالوایت و مساائل کاه موجباات تردیاد مارا فاراهم
نمودند و دریافتم که کاتولیک خوبی نیستم.
همچنین دریاافتم کاه دعاای ماریم مقادس (بااکره) و فرشاتهگاان را نمایتاوانم بپاذیرم.
کاتولیک ها به این که مادر حضرت عیسی فردی الهی و آسمانی است معتقد نیستند .بلکاه از
او به عنوان ملکه بهشت و زنی که رابطه بین خداوند و انسان است نام میبرند و شفاعت او را
یزم میدانند .من یک مرتبه شنیدم که یک کشیش برای بچههای مدرسه مایگفات :ماردی
که بسیار پلید بود ،چون هرگز نیایش (بانوی ما) را فراموش نمیکرد از جهانم نجاات یافات.
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من هرگز این مسالله را نتوانستم با تعبیار تاورات و انجیال در مسایحیت وفا دهام کاه در آن
عیسی مسیب نجاتدهندة جهان است.
با وصف تمام این احوال و علی رغم تماام ایان مشاکالت ،در کلیساای کاتولیاک رفتاار
تسلیبخشی هم وجود داشت و چیزهای روحافزائی هم موجاود بودناد .مادت یاک ساال در
تردید به سر بردم و نتیجتاً با خیلی از پروتستانها هم که در صداقتشان به مسیحیت چیازی از
کاتولیکها کم نداشتند تماس گرفتم .آنها راهی به مان نشاان دادناد تاا خاود را از شاک و
تردید برهانم و آن درک بر مبنای تورات بود که از مسائل ناامفهوم کلیساای انگلایس بادور
بود .پروتستانها عیسی (صلوات اهلل علیه) را به عنوان نجاتدهندة جهان قبول دارند .با وجاود
این که من سادگی اعتقادات آنها را تحسین مینمودم بر این عقیده بودم که هیچکس تنها با
ایمان نجات نمییابد و نمیتوانستم قبول کنم کاه کسای باا قباول حضارت عیسای باه عناوان
نجاتدهندة جهان ،قادر باشد که هرگز ایمان خود را از دست ندهد.
پس از مدتها تفکر مجدداً به دامن کلیسای کاتولیک پناه بردم و حتای بایش از گذشاته
سعی کردم تا شک و تردید نسبت به اصول کاتولیک و اعتقاداتش را از میان بردارم.
در مورد اسالم چیزی نمیدانستم ،در واقع تحت تأثیر بعضی ار روزنامههاا و مقاایتی کاه
در مورد تجارت برده در کشورهای عربی ،و تعدد زوجات ،و تجارت مواد مخدر و شاقاوت
در مورد حیوانات و غیره خوانده بودم پایش داوریهاائی داشاتم .همچناین از دوران مدرساه
خاطراتی از تاری جنگهای صلیبی در ذهنم باقی مانده بود و مسلمانان را مردمانی وحشی و
غیر قابل تحمل میدانستم.
من به خاطر دارم که احساسا من در میان رد یا قبول اصول کاتولیاک و پروتساتان مارا باه
ناامیدی سوق داده بود و روانم را تحت فشار گذاشته بود .به طوری که به طاور جادی دچاار
یک عدم تعادل روانی شده بودم .از خود سالوال میکردم که آیا این جستجوی حقیقات مارا
به وضع ناهنجارتری نخواهد برد؟ معاذلک ،احسااس کاردم کاه نمایتاوانم قارآن را نادیاده
گرفته و آن را نخوانده باقی بگذارم و دعا کردم که خداوند مارا باه ساوی حقیقات رهنماون
شود .برای این که یک قضاوت عادینه داشته باشم فرض کردم شخصی هساتم در گوشاهای
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ناشناخته که هرگز از مسیحیت اطالعی ندارد و بدین طری تمام پیش داوریها را تا آنجا که
میتوانسم از خود دور کردم.
سااپس راه دیگااری را کااه بااه نظاارم رسااید انتخاااب کااردم و آن مراجعااه بااه قاارآن بااود.
میخواستم بدانم که آیات قرآن کتاب مقدسی از ناحیة خدا است ،یا محمد  این اطالعات
را از تورات به دست آورده و یا از افراد دیگر کسب نموده بود؟ یا شاید هم وانمود کرده بود
که توسط خداوند به او الهام شده یا به این دلیل که اصوی «استغفر اهلل» فرد گمراهی باوده یاا
انسان خوبی بوده که فریب شیطان را خورده است.
آنگاه اطالعاتی در مورد زندگی محمد  به دست آوردم و راجع به خصوصیات اخالق
و رفتار او از کتابها و از مسالمانان و غیار مسالمانان آگااهیهاائی باه دسات آوردم .نتیجتااً
دریافتم که او این اطالعات تاریخی را از یهودی هاا و نصاارا و یاا از مناابع انساانی باه دسات
نیاورده ،زیرا که او تورات را نمیتوانست بخواند ،و اگر باهم صحبتی و معاشرت با یهودیاان
و نصارا این اطالعات را به دسات آورده باود هرگاز نمایتوانسات جزئیاات آن را باه خااطر
بسپارد .و اگر تعالیم گسترده ای از مسیحیان و یا یهودیان داشت مردم دیگر آن را میدانساتند
و او را به عنوان یک شیاد معرفی میکردند .گرچه حتی بعضی ،چنین نسبتهائی را هم باه او
داده اند ،ولی از ثبوت آن عاجز مانده اند.
مطالعة خصوصیات او مرا واداشت تا بپذیرم که چناان کااری از او برنمایآماده اسات .او
فداکار ،مهربان ،عادل و بخشنده بود و از هرگونه گناهی که از خودپسندی برمایآیاد پرهیاز
میکرد .و لذا مردی که حاضر بود به خاطر خود به دروغپردازی و بادگوئی دسات بزناد 31
سال عذاب و ستم را مانند محمد  بر خود هموار نمیکرد و پیروان او هم اگر به صادات و
راستی او ایمان نداشتند سالها مشقت را متحمل نمیشدند .او زمانی هم که موف شاد ،مانناد
آنها که خود را میپرستند ،در غرور و استبداد غرق نشد .او به زندگی ساده و فقیراناه خاود
همچنان ادامه داد و پس از فتب مکه مردم مکه را که برای او و پیاروانش مشاقات بسایاری را
فراهم کرده بودند عفو نمود در حالی که به خوبی میتوانست در صادد انتقاامجاوئی برآیاد.
بنابراین ،فقط مردی که در رضای خداوند قدم برمیداشت میتوانسات در چناان زماانی و باا
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چنان محیط آکنده از ضد و نقیضها باه پیاروزی برساد .هماانطور کاه حضارت عیسای 
میفرماید« :از ثمرات اعمالشان آنها را خواهید شاناخت» هار ساالوس و ریاکااری باایخره
روزی می رسد که خود را نشان میدهد .اما در طول زندگی محمد  هی چیز که صاداقت
او را تحت سالوال قرار دهد وجود نداشت.
بازهم میتوان گفت :که ممکن است شیطان گاهی عنان زندگی یک انسان خوب را هام
در دست بگیرد و او را در تصورات این که افکاار و اندیشاههاای او وحای خداونادی اسات
فریب دهد.
اسالم یک مذهبی است که شرک و چندخدائی و بتپرستی را از میان برداشته و عادالت
و ستایش خداوند و کمک به مستمندان و درماندگان را ترغیب نمود ،مذهبی که وضع زناان
را بهبهود بخشید و دانش و علوم را توسعه داد .مذهبی که بارادری جهاانی را تارویج نماود و
لطف و مرحمت نسبت به سایر مذاهب را ترغیب کرد .مذهبی که آزادسازی بردگان را رواج
داد و دزدی و جنایت و بتپرستی را که در بین اعراب مشارک در آن زماان رواج داشات و
نوزادان دختر را زنده به گور میکردند محو نمود .مذهبی که مقادار زناان را بار هار مارد باه
چهار نفر محدود کرد و مردان را به عدالت و برابری بین آنان اندرز نمود.
در مقابله با چنین فرضیاتی هی تفسیری از مسیحیت واقعاً به طور رضایتبخشی جاوابگاو
نیست .مسیحیان اعتقا دارند که به خاطر راندهشدن آدم و حوا ،تماام انساانهاا باا گنااه پاا باه
عرصة حیات میگذارند و با اعمال خودشان قادر بر دستیابی به بهشت نیستند .اما مسلمانان باه
این اصل که تمام انسان ها به خطار گناهی که آدم و حوا مرتکب شاده اناد عقوبات خواهناد
دید قائل نیستند .آنها عقیده دارند که تمام انسانها بایگنااه زائیاده مایشاوند و تنهاا اعماال
خودشان میتواند آن ها را از بهشت محروم کند و آن در صورتیست کاه پاس از رسایدن باه
سن بلوغ عمداً مرتکب گناه شوند.
من با این کالم قرآن واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتم (هایچکس سانگینی باار دیگاری را بار
دوش نخواهد کشید).
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بنابراین ،جزای به بهشت و یا عقوبت جهنم نتیجه ایمان و یا عدم ایمان و اعماال اسات ناه
اییار و فداکاری یک میانجی و رابط و محققاً این یک دلیل عادینهتری به نظر میآید.
با تحقیقاتی که دنبال کردم ماه ها طول کشید تا بتوانم از اظهاار ایماان و اعتقااد باه اساالم
مطمالن شوم .با یک مسلمان ازدواج کردم ،اما ناه بارای ازدواج بلکاه بارای اعتقاادم مسالمان
شدم .با مطالعة قرآن به اسالم مشر

شدم و تاا حادودی هام در ایان تصامیم نموناههاائی از

مسلمانان مرا ترغیب و تشوی نمودند.
هنگامی که اسالم را در زماان شاکوه و جاللاش و آنچاه کاه اکناون در زنادگی بهتارین
مسلمانها است مقایسه میکنم احساس میکنم که برای من رهنمونی است که مایتاوانم بار
آن متکی باشم.
اسالم میتواند تأثیر شگرفی در بهبود جهان داشته باشد ،در صورتی که مسلمانان باه ایان
نکته توجه کنند که اصول مذهب با ترقی در مادیات غیار قابال تلفیا اسات و لاذا تمادن باا
ارزشی را براساس گذشته با شکوه خود بنا کنند و مادیاات را معیاار قارار ناداده و اخالقیاات
خود را از سایر ملل تقلید ننمایند .عالوه بر آن اگر انگلستان و اروپاا مسالمان شاود مسالمانان
دوباره به عظمت و شکوه خواهند رسید اکیر مردم در انگلستان مذهب خود را از دسات داده
اند .آنها نیاز دارند تا مفهوم جدیدی از مذهب به آنها ارائه شود ...امیادوارم کاه مسالمانان
سایر کشورها که با آنها در ارتباط قرار میگیرند نمونههاای خاوبی باشاند تاا بتوانناد عالقاة
آنها را به اسالم برانگیزند.

زنان نیمه ای از وجود مرداننهد .خداونهد امهر
می کند که با زنان با مالطفت رفتار کنید ،زیهرا
که آنان مادران و دختران و عمههای شهمایند
حقوق زنان مقدس اسهت .بنهابراین ،در حفه
حقوق آنان کوشا باشید .و بهترین شما کسهانی
هستند که به زنهای خود از همهه مهربانترنهد.
هیچ زن بیشوهری مگر بها مشهورت خهود بهه
زنی کسی درنمی آید و هیچ دختهری مگهر بها
رضایت خود او نمیتواند زن کسی باشد.
سخنانی از محمد 

فاطمة هیرن

()3

(آلمان غربی)
چرا من مسلمان شدم؟
مدت کوتاهی پس از تولد در سال  3111من هم باه پیاروی ماد روز در آلماان عضاویت
کلیسا را چه کاتولیک و چه پروتستان ترک گفتم و در سلک «گات گلویاک» درآمادم کاه
در ظاهر اعتقاد به خداوند ولی در حقیقت برعکس آن بود .در واقع هنگامی کاه هفات سااله
بودم دختر بزرگتری ،به من گفت :خدائی وجود ندارد .او در نظر من یاک دختار اساتینائی و
قابل اعتماد بود .در آن موقع تازه متوجه شدم که بابانوئل هم یک چیاز سااختگی اسات و در
عالم خود یک مرتبه خود را عاقل و بال یافتم و لذا تمام عالئ خود را در این جهان متمرکز
نمودم ،اما اوضاع زمانی آن روز طوری نبود که یک دختر جوان از آن آگاه باشد .بمبها هر
روز فرو میریختند .پدر فقط گاهی به خانه میآمد و مادر مشغول بافتن دستکش و جاوراب
برای سربازان بیچاره بود .در نزدیکی خانه ما خانة بزرگی باود کاه باه بیمارساتان مجاروحین
جنگ تبدیل شده بود .پس از پایان جنگ بیگانگان منزل ما را اشغال کردند .آنها شاروع باه
نمایش فیلمهای جنگ مینمودند و قلب مرا داغدار میکردند .در آنوقت قاادر باه تشاخیش
Fatima Heeren -3

زن در آستانة اسالم

31

آن که کدام ح و کدام ناح است نبودم و همه چیز در نظارم خشان و بایمعنای ماینماود.
هزاران فکر و اندیشه و سالوال بود که هیچکس نمیتوانست به طور رضایت بخشای آنهاا را
پاس گوید .در چنین بحرانی در جستجوی خداوند باودم اماا هرچاه بیشاتر او را در کلیساای
کاتولیک و یا پروتساتان و یاا از ماردم جساتجو مایکاردم چیازی دساتگیرم نمایشاد ،زیارا
نزدیکترین راه ها به خداوند در این مذاهب توسط یک سلسله مسائلی کاه اعتقااد و ایماان باه
آنها دشوار بود و پیروی از آنها و احکام آنها غیر عملی به نظر میرسید بسته شاده بودناد.
فکر میکردم که چگونه میتوانم به مذهبی که از اول میدانم خود را برای قبول آن به نقش
و عدم تکامل متهم خواهم کرد ،اعتقاد و ایمان بیاورم.
برای من هنوز یک معجزه است که چطور در میان تمام دخترها من تنها دختری بودم کاه
یک اروپائی را که  3سال قبل مسلمان شده بود مالقات کردم .اولین باری که ما باهم مالقات
کردیم از او در بارة مذهبش سالوال کاردم و هنگاامی کاه متوجاه شادم مسالمان اسات از او
خواهش کردم تا در بارة آن برایم توضیب بیشتری بدهاد .در ابتادا خیلای مشاکوک و متاردد
بودم ،زیرا که از سایر مذاهب نومید شده بودم .معذلک هنگامی که او گفت :معنی این لغات
(اسالم) یعنی تسلیم آزادانه به خواست و احکام خداوند .احساس در من بیدار شاد .او ساپس
ادامه داد که تمام انسانها و جانوران و گیاهان و هرچه در هستی است هماه مسالمان هساتند،
زیرا که اگر خواست خداوند را برنیاورناد و در تماام مساائل از قبیال خاوردن و آشاامیدن و
تولید میل قوانین او را رعایت نکنند محو خواهند گردید .اما در میاان تماام موجاودات فقاط
انسان است که باید از نظر روحی نیز به احکام اسالم عمل کند ،زیرا انسان عالوه بر آنچه که
در زندگی مادی خواه ناخواه باید همانند سایر موجودات از نظار فیزیولاوژیکی مطیاع باشاد.
باید در سیر تکامل معنوی نیز خواست خداوند را منظور نماید.
این منط استوار که در عین حال یک برداشت کاامال طبیعای از نظاام حیاات اسات و در
تمام تعالیم اسالم به سادگی قابل تفاهم است مرا بیش از هرچیزی به آن مجذوب نمود .همین
اصول ساده و قابل فهم به اندازة تمام کتابهای که بعدها در فرهنگ اسالمی به زبان آلماانی
مطالعه کردم در من اثر گذاشت .عالوه بر اصول سادهای کاه آن جاوان مسالمان کاه اکناون
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شوهر من است و هرگز از سالوایت من خسته نشد و هر روز مرا در فراگرفتن مسائل اساالمی
یاری نموده است به من آموخت کتاب محمد اسد تحت عنوان (راه مکه) را نیز باه مان داد و
مرا در درک معانی عمی احکام اسالمی یاری کرد تا در راه قبول اسالم خود را آماده کانم.
در حالی که قلباً مسلمان بودم ،مصمم شدم تا نخست آزمایش کنم و ببینم کاه آیاا مایتاوانم
احکام اسالم را تعقیب کنم یاا خیار؟ بناابراین ،در رمضاان ساال  3161تصامیم گارفتم روزه
بگیرم .روزهداشتن در آن زمان برایم بسیار دشوار مینمود .این عمل مرا متقاعد نمود که اگار
ما کاری برای رضای خداوند انجام دهیم هرگز آنچنان سخت و دشوار کاه باه نظار مایآیاد
نخواهد بود.
پس از این که من و شوهرم کامال فکر کردیم به این نتیجاه رسایدیم کاه عمالکاردن باه
اسالم در کشورهای اروپائی و غربی با عدم استقالل مادی امکاانپاذیر نیسات و لاذا تصامیم
گرفتیم که برای مدتی پولی پس انداز کنیم که بتوانیم به یک کشور اسالمی مهاجرت کنایم.
زیرا به طور میال اگر شوهر من میخواست به مدت پانزده دقیقه برای نماز ظهر محل کاارش
را ترک کند ،شغل خود را از دست میداد .و یا میال اگر ما میخواساتیم حجااب را رعایات
کنیم اشکال آن بود که شوهر من در دفترش سه نفر منشی زن داشت و من هام در اجتمااعی
بودم که در آن فقط راهبهها هستند که تمام بدن خود را میپوشانند.
پس از یک سری فعالیتهای ناموف بایخره شوهر من شغلی در پاکستان باه دسات آورد
و بدین ترتیب ما خانة جدیدی در میان برادران و خواهران همکیش پیدا کردیم.
من مادر ،پدر ،خواهر و برادران خود را که با آنها پیوندی ناگسستنی دارم ترک کردهام.
و اکنون لزوماً حجاب اسالمی را هم دقیقاً رعایت میکنم .و غالباً روزها میگذرد که هرگاز
پای از خانه فراتر نمیگذارم ،و با مردها بدون روبند هم صحبت نمیشاوم و همیشاه مواظاب
هستم تا وقت نماز از دست نرود .با وصف این صلب و صافائی کاه در روح خاود باه واساطة
سعی در اسالم پیدا کردهام ،نه تنها لفظاً بلکه قلباً مرا در برابر هرآنچه که از آن محروم ماندهام
راضی و خشنود نموده است .این صلب و صفا چیزیست که من تا زمانی که غربای باودم و باه
دنبال زندگی مادی بودم درنیافتم.
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علت آن که من این حر ها را مایگاویم آنسات کاه مایخاواهم مخصوصااً بارادران و
خااواهران جااوان بفهمنااد کااه تمااام تمااایالت وسوسااه آمیااز غاارب در مقایسااه بااا نعماات و
رحمتگران بهائی که خداوند بر بندة مسلمانش ارزانی میدارد هی اند .امیدوارم آن توانائی
را داشته باشند که «تلما»( )3را دفع و اسالم را به عنوان جواهر اصل انتخاب کنند.

 -3در فرهنگ های لغت ،تلما نام یک نمایشنامه نویس فرانسوی است که نمایشانامة معارو

ولتار را باه ناام

محمد به اجرا درآورده است و در آن اشاراتی به بعضی از تحریفاتی نموده است که به عقیادة آنهاا بار
آئین اسالم وارد شده است.

عایشه بریژیت هانی

()3

(انگلیس)
از مسیحیت به اسالم
(مصاحبهای با خانم دانشمند ،عایشه بریژیت هانی)
س -چه موقعی مسلمان شدید و در آن موقع چند ساله بودید؟
ج -سه سال و نیم قبل خداوند نور اسالم را بار قلاب مان تابانیاد ،و در آن موقاع  33سااله
بودم.
س -لطفاً چگونگی قبول اسالم را توسط خود بیان فرمائید.
ج -خانوادهای که من در آن متولد شده و بزرگ شدم ،از نظر مذهبی با سایر خانوادههای
انگلیسی هی تفاوتی نداشت .مادر من مسیحی است ،اما مراسم مذهبی و احکاام آن را عمال
نمی کند و پدرم به طور کلی اعتقادی به مذهب ندارد .من در کودکی تعلیمات مذهبی را که
در مدارس وابسته به کلیسا در انگلیس تدریس میکنند فرا گرفتم .گفتگوهای مادر خاانواده
هیچگاه در مورد مذهب نبود .و من هرگز به یاد ندارم که در خانوادهام نام خدا بر زبان آورده
شده باشد.
زمانی که در مدرسة وابسته به کلیسا درس میخواندم از اعتقادات اصولی مسیحیت راضی
نبودم و مخصوصاً با تیلی

و کفاره و این که خداوند و یا حضرت عیسی قربانی شده است تا

کفارة گناهان سایرین را بپردازد برایم قابل قبول نبود تمام حر ها و دییلی که شانیدم فقاط
یک طر

قضیه بودند در حالی که من مشتاق درک تمام واقعیات بودم .مدرسهئای کاه مان

در آن درس می خواندم یک مدرسه مسیحی بود ،اما من آن را با عدم ایماان و اعتقااد تارک
کردم.
من فریفته فلسفه بودم و آرزوی من برای درک حقای بسیار عمی بود .هنگاامی کاه مان
در سن  36سالگی کتاب «تائوته چینگ» را کاه جماعآوری آثاار فلسافه «چینای تاائو» اسات
خواندم تحت تأثیر افکار و اندیشههای آن قرار گرفتم .و پس از آن که اطالعات مقدماتی در
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مورد بودائیسم یافتم مصمم شدم تا عمیقاً در افکار این دو فلسافه تحقیا کانم .ساپس بار آن
شدم که زبان چینی را فرا گرفته و خودم به چین بروم .گو این که اجرای چناین هادفی بارای
یک دختر  36ساله بیپول کار آسانی نبود .لذا موقعی که  33ساله بودم ،به کانادا رفتم و برای
مدت دو سال کار کرده و پولی به دست آوردم تا بتوانم به تحصیالت خود ادامه دهم .برناماة
من این بود که پس از اخذ دیپلم دبیرستان بتوانم در دانشکدهای قباول شاده و زباانچینای را
دنبال کنم.
در کانادا با فلسفه هندو آشنا شدم و کتابهای مقدس هندوها را مطالعه کردم .سه عقیادة
(تائوته»« ،بودائیسم» و «هندوئیسم» که مان در آن موقاع آنهاا را مایدانساتم دارای زیباائی و
استحکام و شکوه بودند ،اما هیچیک از آنها اندیشهها و احساسات مرا اقناع نمایکردناد .در
این جهان بی کران و در زندگی روزمرة مردم که همه باهم زندگی میکنند این اعتقادات باه
یک تعادل و ثبات عملی نمیانجامیدند ،زیارا کاامال بعضای از وجاوه را نادیاده مایگرفتناد.
مؤسس فلسفة تائو در گوشهای از جهان در تنهائی بسار مایبارد و مانناد یاک شابب زنادگی
می نماود ،باودا باه دنباال تحقیا و واقعیات ،فامیال و زن و فرزناد را رهاا کارد .کتاابهاای
هندوحاوی اخالقیات و اساساً عقایدی در مورد زندگی بشار در جواماع اسات کاه بار مبناای
توهمات بیپایه و اساس بنا نهاده شده اند .و این مسائل مرا در حیرت فرو برده بودند و لذا باه
هیچیک نمیتوانستم اعتقاد پیدا کنم .سپس در این اندیشه بودم کاه پاس چاه را بااور کانم؟
منظور از زندگی چیست؟ آیا فقط یک اتفاق است؟ این ناراحتی و سر در گمی مرا چنان در
اندیشه غوطهور نموده بود که حتی شبها خواب نداشتم.
با این افکار ،توفی در امتحانات و قبولشدن در دانشگاه لندن برای آماوختن زباان چینای
برایم نامفهوم شد .البته من آرزوی خود را برای آموختن زبانچینی بارآوردم اماا حقیقتای را
که من به دنبال آن بودم هنوز از من خیلی دور بود.
پس از این که وارد دانشگاه شدم فرصتی پیش آمد تا به مسلمانان معرفی شوم .قبال از آن
من نه چیزی خوانده و نه چیزی در مورد اسالم شنیده بودم .و در حقیقت همانناد ساایر ماردم
غربی پیشداوری ها و سوء تفاهمات بسیاری در بارة آن داشتم .اماا در دانشاگاه ،دانشاجویان
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مسلمان اعتقادات اصولی خود را در یک روش بسیار ستوده و مالیم برای من توضیب دادناد.
آنها تمام انتقادات و اعتراضات مرا پاس گفتند و کتابهاائی فاراهم کردناد تاا بخاوانم .در
آغاز آن ها را به طور سطحی مرور کردم و این در مواقعی بود کاه کاار دیگاری نداشاتم .در
واقع آن کتاب ها را فقط یک نوع سرگرمی و استهزا و تمسخر مایدانساتم .اماا هنگاامی کاه
قسمتهائی از این کتابها را خواندم تدریجاً بدگمانیام در مورد اسالم کمتر شد.
آنگاه با دقت آن کتابها را خواندم .سبکنگارش و تازگی تعاریف و تفاسیر آنهاا مارا
در شگفت آورد .بینهایت از منط و استدیل مباحیاات آن کتاابهاا کاه در زمیناة خاال و
مخلوق و زندگی دنیوی و روز واپسین بود تحت تأثیر قرار گرفتم .و بعادها ایان دانشاجویان
مسلمان ترجمة انگلیسی قرآن را به من دادند .هرچه سعی کنم نمیتوانم بگویم :که قرآن چه
تأثیری در قلب من گذاشت .اما می توانم اعترا

کنم که قبل از این که سورة سوم را بخوانم

در برابر خال عالم به سجد ه رفتم ،و این اولین نماز من بود و از آن تاری باه لطاف خداوناد
مسلمان شدم .اسالم را پس از سه ماه که با آن آشنا شاده باودم پاذیرفتم ،اماا باه جاز اصاول،
چیزی دیگری در مورد آن نمیدانستم.
پس از آن سالوایت زیادی از برادران مسلمان کردم و مباحیات زیادی باا آنهاا در ماورد
سالوالهای مختلف داشتم .از من غالباً سالوال میشود که دلیال اصالی مان بارای قباول اساالم
چیست .برایم مشکل است جواب کاملی به این سالوال بدهم .زیرا اسالم همانطوری که یاک
مسلمان اروپائی گفته است :مانند یک شکل هندسای اسات کاه تماام اجازاء آن یکادیگر را
تکامل میبخشند و زیبائی آن در اینست که تمام اجزاء این شاکل باا یکادیگر در تجاانس و
همآهنگی اند و این خصوصیتی است از اسالم که در انسان اثرات بسایار متعاالی و مساتحکم
میگذارد .با نگرشی از دور ،توجیه عمی اساالم از عمومیات چیزهاا ،انگیازههاا ،رفتارهاا ،و
توضیب حکومت اساالمی انساان را متحیار مایکناد ،ولای اگار باه جزئیاات آن توجاه کنیاد
درخواهید یافت که آن یک راهنمای غیر قابل مقایسه در زندگی اجتماعیست که پایههاایش
بر مبنای ارزش اخالقیات واقعی استوار گشته است .یک مسلمان هر کاری را باا ناام خداوناد
شروع می کند ،و هرگاه که او نام خدا را بر زباان مایآورد ،خاود را در رابطاه باا خادا قارار
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میدهد تا به یک مقیاس متعالی برسد .به این طری خلیج موجود بین زندگی روزمرة جهان و
نیاز به مذهب و آئین باپلی مستحکم و استوار باهم مرتبط مایشاوند ،و لاذا هاردو طار  ،باه
نسبت مساوی در یک تعادل یزم و ملزوم قرار میگیرند.
س -پس از این که به اسالم مشر

شدید عکس العمل دوساتان و خاانوادة شاما چگوناه

بود؟
ج -پدر و مادر من توجهی به تغییر مذهبم نداشتند .اول فکر میکردند که ایان نیاز مانناد
یک اسب تفریحی و مانند عالقة من به آموختن زبان چینی است که به زودی شعلههایش فرو
نشسته و فراموش خواهند شد .اما پس از گذشت زمان به آنها ثابت شد که در اشتباه بوده اند
و ایمان من چنان بارور شده که نه تنها افکارم بلکه عادات و طرز زندگیم باا آن تحاول یافتاه
است؛ و بعد آنها تأسف خود را اظهار نمودند .من با منع خود از خاوردن گوشات خاوک و
آشامیدن شراب باع ناراحتی آنها میشدم .آنها از دیدن من در حجاب اسالمی و روسری
که همیشه بر سر داشتم عصبانی میشدند .ولی در واقع من بر آن عقیدهام که آنها بیشتر روی
حر هائی که سایرین میزدند حساب میکردند و با اعتقادات و ایمان مان کااری نداشاتند.
اما دوستان انگلیسی من متفاوت بودند .آنها میتوانستند بح

و مناظره کنند و حاضر بودناد

که اگر چیزی صحت و اصاالت داشاته باشاد بپذیرناد .هنگاامی کاه باا آنهاا در مباحیاات و
مناظرات در جهت تائید عقاید اسالمیام شرکت میکردم آنها عقالنیباودن آن را در نظاام
اجتماعی تائید میکردند.
در این مورد به خاطر میآورم که یک بار باا دوساتان منااظره و بحیای در اطارا

مسااللة

تعدد زوجات در اسالم و حدودی که در اسالم برای تعدد زوجات قائل شاده اسات داشاتیم.
من آن را با اصولی که در غرب بر ان مترتب است مقایسه کردم و در نتیجه همه متقاعد شدند
که راه حلی که اسالم پیشنهاد میکند بهترین راه حل مسالله برای زندگی خانوادگی است.
س -آیا پس از تشر

به دین اسالم باا مشاکالتی روبارو شادید و آیاا هیچگوناه شارم و

خجالتی از موضوعی داشتید؟
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ج -مردمانی که در آن ها قدرت تفکر و اندیشه نیسات ،معماوی ناوعی بادبینی نسابت باه
اسالم دارند و معموی مسلمانان را استهزاء میکنند .حتی اگار مسالمانان را در ظااهر اساتهزاء
نکنند پشت سرشان آنها را مورد مضحکه قرار میدهند .در حالی که آنها با افراد بیمذهب
و آئین هیچگاه درگیر نمیشوند .و حتی آنها را به خاطر افکار آزادشان ماورد احتارام قارار
میدهند در حالی که اسالم و مسلمانان آنها را عصبانی میکند .اما با تمام این احوال مان باا
هیچیک از این مشکالت برخورد نکردهام .علتش این بوده است که من دانشجوی انیساتیتوی
شرقشناسی و مطالعات آفریقائی بودم و تمام کسانی که در آنجاا گارد آماده بودناد کساانی
بودند که چیزهائی در مورد اعتقاادات و ماذهب مایدانساتند .معاذلک مان از چیزهاائی کاه
مسلمانان باید تحمل کنند اطالع دارم و از آن متأثر میگردم.
س -بعد از تشر

به اسالم تا چه حد در ادامة تحق خود پیشرفت نمودید؟

ج -مطالعات من در مورد اسالم محدود به کتابهای بوده است که در دسترس مان قارار
داشته اند .همچنین من مقدار زیادی از اطالعاتم را از سالوالهاائی کاه از دانشامندان مسالمان
کردم آموختهام .باید بگویم که مباحیات من با مسلمانان نقاط مختلف جهان هم به مقدار قابل
توجهی به معلومات من در این زمینه افزوده است .ساال گذشاته مان توساط یاک دانشاجوی
سودانی از فلسفه عربی و اندیشههای اسالمی چیزهای زیادی آموختم .ایان دانشاجو هفتاهای
یک بار جلسهای داشت که در آن ده نفر شارکت مایکردناد .روش ماا آن باود کاه در ایان
جلسات ترجمههای مهم قرآن را میخواندیم و نزدیکترین معنی آن را با اصل قارآن عربای
مقایسه و پیدا میکردیم و سپس تحت تفاسیر مختلف ،مخصوصاً تفسیر طبری آنچه را کاه از
آن برمیآمد به مباحیه میگذاشتیم .اما متأسفانه پس از این که آن برادر سودانی این دانشگاه
را ترک کرد ما دیگر کسی را نداشتیم که با چنان شور و شوق و عالقهای دنبال این برنامه را
بگیرد.
س -آیا شما فکر میکنید که اسالم میتواند تأثیری بر جوامع مدرن غارب داشاته باشاد؟
لطفاً بگوئید چگونه؟
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ج -امروزه جهان غرب در تاریکی به سر میبرد .حتی کاوچکترین روزناة امیادی وجاود
ندارد که مردم غرب روح خود را از اسارت خودستائی رهائی بخشند .هرکسی کاه از وضاع
موجود در جوامع غرب مطلع است میتواند این عدم آسایش عالمگیر و غم و غصهای را که
در پشت این ظاهر مترقی و تعالی مادی پنهان است ببیند .اما حای مردم به دنبال راهای هساتند
تا خود را از این مشکالت برهانند و لیکن راهی برای نجات خود نمییابند .جساتجوی آنهاا
بیفایده است .فقط یک راه باقی مانده است و آن راه پیشروی در جهتی است که باه جهانم،
تخریب و مصیبت منتهی میگردد .هماهنگی زیباائی کاه باین نیازهاای جسامی و روحای در
اسالم وجود دارد دارای کشش و جاذبهایست که میتواناد جهاان غارب را باه خاود متوجاه
نماید .اسالم میتواند تمدن های جدید را به نجات و موفقیت واقعی رهنمون شود ،و میتواند
بشر غربی را در راه ادراک هد

زندگی راهنمائی کند و او را وادار نماید تا در راه خداوند

جهاد کند تا این راه او را در آخرت هم موف کند .امیدوارم که خداوند ما را در این جهان و
دنیای واپسین موف بدارد.
س -به عقیدة شما روش اشاعه و نشر اسالم چگونه است؟
ج -قبل از اشاعه و نشر اسالم بهتر است که ما خودمان را با مقیاسی که در این آئین وجود
دارد بسنجیم و خود را در مقایسه با آن اصالح کنیم.
غالب ًا اندیشه چنین است که اگر ما مبل اساالم بشاویم دیگار نبایاد راجاع باه ساایر چیزهاا
بیندیشیم .در صورتی که یزم است ما اول اسالم را خوب بشناسیم و بعد مبل اسالم شویم ،تا
آن که بتوانیم تمام سالوایت و اعتراضات را پاس بدهیم .شکی نیست که وجود بعضی کتب
در مورد اسالم برای اشاعه اسالم مفید اند .زیرا که اگر ما کتابی به یک غیار مسالمان بادهیم
توجه او را بیشتر از یک جلسة مباحیه جلب خواهیم نمود .اماا متأسافانه کتاابهاای اساالمی
خوب به زبان انگلیسی بسیار کم است .مجدداً مجبورم بگویم که اول بسیار ضروری است که
ما خود را انسان نمونه ای بسازیم که قرآن از ما انتظار دارد و طوری زندگی کنیم که راه ما و
روش زندگی ما نمونههای زنده از اسالم باشد.
س -مشکالت عمدة مسلمانان انگلیسی چه هستند؟

23

اسالم آئین برگزیدة ما

ج -در جائی که یک خانوادة انگلیسی همه مسلمان میشوند ،یک زنادگی خاانوادگی و
جمعی اسالمی را به دست میآورند و در آرامش مطلوب به سر میبرند .ولی موقعی که یک
دختر یا پسری که ازدواج کرده به تنهائی اسالم را میپذیرد با مشکالتی روبرو میشود ،زیارا
آنها دائماً احساس میکنند که با جامعاة خاود بیگاناه شاده اناد و محایط آن جامعاه محایط
دلخواه آنها نیست .و چون در یک جامعه اسالمی زندگی نمیکنند ،برای خواندن نماز و یاا
روزهگرفتن با اشکایتی مواجه میشوند .در صورتی که اگر یک خانواده همه مسلمان باشاند
همه می توانند به موقع مراسم نماز و یا روزه و هرچه که مربوط باه احکاام دیان اساالم باشاد
انجام دهند .همچنین ما به معلمین آگاهی نیاز داریم که نمونههائی از فرهنگ اسالمی باشند و
بتوانند تازه مسلمانان را در درک معانی قرآن راهنمائی کنند .تازه مسلمانان زیادی مایلند کاه
بتوانند قرآن را بفهمند ،اما آنها هی راهی و یا وسیلهای برای آن ندارند .من متأسافم بگاویم
که مرگز فرهنگ اسالمی در لندن هی اقدامی برای این مسالله نکرده است و این کار فقط به
دانشجویانی محول شده است که به علت اشتغال به مطالعه و تحصیل وقات زیاادی ندارناد و
نمیتوانند این وظیفة خطیر را انجام دهند.
من یزم میدانم اشاره کنم به این که جوانان ،عالقة قابل توجهی به تاللاو فریبنادة غارب
دارند .آنها در برابر درخشندگی خیره کنندة تمدن غرب محو گردیده و از تصنع آن غافلند.
و لذا در اینجا میل دارم بگویم :که من عالئ مستحکم خانوادگی و زندگی اجتماعی پااکیزه
و بیغل و غش را بیشتر ارزش مینهم که اگر آن را با زندگی اجتماعی در غرب مقایسه کنم
به مراتب در درجة رفیعتری قرار دارد .اگر واقعاً زندگی اجتماعی اساالمی باه معناای واقعای
وجود داشت چقدر عالی بود.
انشاء اهلل که خداوند همة ما را واقعاً آن چنان مسلمان کند که شایسته اسالم باشد.

قسمت چهارم:
اصالحطلبان
کشیشها و مددکاران اجتماعی

﴿     
       
       
( ﴾ البقرة« .)33 :خدائی که برای
شما زمین را گسترد و آسمانها را برافراشت و از
آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد
میوههای گوناگون برای روزی شما فرو بارید
پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید در
صورتی که میدانید خدا بیمانند است».

محمد جان وبستر
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(انگلستان)
مدیر تبلیغات اسالمی انگلستان
چون در انگلستان متولد شدم در یاک خاانوادة مسایحی پروتساتان رشاد کاردم .در ساال
 3114هنگامی که در سنین نوجوانی بودم ،مانند هر نوجوان عاقل و جستجوگر ،مسائلی مشابه
آنچه که همه در این سن و سال با آن روبارو مای شاوند روبارو شادم .ایان مساائل بیشاتر باه
مشکالت روزمره مربوط میشوند که در واقع به نحوی با مذهب سر و کار دارند و در هماان
موقع با نقاط ضعف مسیحیت برخورد کردم .مسیحیت نوعی شرک است کاه جهاان را گنااه
آلود فرض میکند و به دنبال آن است که به حقای زندگی پشت کند و امیدهای خود را باه
جهان آینده معطو

دارد .و نتیجتاً یک طرز تلقی یک روز در هفته (یکشنبهها) برای مذهب

را اشاعه میدهد .گوئی که روزهای دیگر ستایش خداوند چنان ضرورتی ندارد .در آن زمان
انگلستان با فقر عمومی رو برو باود و جامعاه باا نارضاایتی ماردم درگیار باود ،در حاالی کاه

Muhammad John webster -3
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مسیحیت هیچگونه کوششی برای مقابله با آن نداشت .چون احساساتم بر عقلم و دانشام غلباه
داشت به دامن کمونیسم پناه بردم.
کمونیزم در نوجوانی و دوران بلوغ نوعی رضایت خاطر برای احساسات فراهم مایآورد،
اما پس از مدت کوتاهی دریافتم که تنازع طبقاتی در کمونیزم تنفرانگیز اسات و لاذا در مان
احساس نفرت ابدی نسبت به آن بوجود آمد .پس از این که مادهپرساتی کماونیزم را هام رد
کردم به مطالعه فلسفه و مذهب پرداختم .یگاانگی کاه در اطارا

خاود مشااهده کاردم مارا

واداشت تا به پانته ایسم ملح شوم که مذهب قوانین طبیعی است.
برای ما غربیها آشنائی با اسالم مشکل به نظر میآید .زیرا که از زمان جنگهای صالیبی
یک توطاله آرام و یا یک نوع روگردانی دانسته از اسالم پدید آورده اند .به هرحال زمانی که
در استرالیا بودم از کتابخانة عمومی سیدنی یک نسخه از قرآن را تقاضا کردم .پس از این که
کتاب را گرفتم و مقدمة آن را که مترجم نگاشته بود خواندم بدخواهی و بداندیشی در مورد
اسالم چنان آشکار بود که من آن را بستم .در آنجا قرآنی کاه توساط یاک مسالمان ترجماه
شده باشد وجود نداشت .بعد از چند هفته مجدداً در «پری» در استرالیای غربی تقاضای یاک
نسخه از قرآن را کردم به شرط این که مترجمش مسلمان باشد .برای من توضایب آن مشاکل
است که بالفاصله پس از خواندن هفت آیه سورة اول چه عکلاس العملای داشاتم .ساپس در
بارة زندگی پیامبر  مطالعه کردم .در آن روز من ساعتها در کتابخانه وقت صر

نماودم.

چون چیزی را که میخواستم به لطف خداوند یافته بودم یعنی مسلمان شده بودم .تا آن زمان
من هنوز با هی مسلمانی آشنا نشده بودم .آن روز از کتابخاناه بیارون آمادم در حاالی کاه از
تجربة عقالنی و احساسی که دریافته بودم تقریباً خسته بودم .تجربة بعدی بارای مان شاگر
بود چون هنوزهم نمیتاوانم آن را بااور کانم .پاس از ایان کاه از کتابخاناه بیارون آمادم در
جستجوی یک فنجان قهوه بودم که دیوارهای آجری ساختمانی نظرم را جلاب کارد کاه در
بایی آن نوشته شده بود مسجد مسلمانان .سپس با خود گفاتم حاای کاه حقیقات را دریاافتی
قبول کن و با خود گفتم« :ی اله ای اهلل محمداً رسول اهلل» و به لطف خداوند مسلمان شدم.

()3

عبداهلل بترزیی
(انگلستان)
سر گرد ارتش انگلیس

سالها قبل ،تقریباً یک ربع قرن پیش ،هر روزه با قای (سامپان) در مسیر آبهای برماه در
مسافرت بودم .قای ران من مسلمانی بود به نام شی علی که از اهالی چیتا کنگ در پاکساتان
شرقی بود .او قای رانی بسیار ماهر و شدیداً به اصول دین خود معتقد بود .ثبات عمل و دقات
و کوششی که او برای انجام نماز و نیایش در موقع خود و عبادت روزمرهاش داشات احتارام
مرا نسبت به او شدیداً برانگیخته بود .عبودیت و اخالص و کوششای کاه در ایماان و عباادت
داشت مرا نسبت به چنان ایمان و اخالصی سخت عالقمناد نماود .در اطارا
بودائیانی بودند که از خود عبودیت و اعتکا

آنجاا نیاز هماه

بینظیری باروز مایدادناد و تاا آنجاا کاه مان

اطالع دارم از معتکفترین مردمان روی زمین هستند .اما به نظر من یک چیز در آئاین آنهاا
کم بود .من میدانستم که آن ها برای انجام مراسم مذهبی به (پاگوداس) بتکده میروند .زیرا
هرروز میدیدم که آنها در آنجا چهار زاناو نشساته و نیاایش باه جاامی آورناد و در نیاایش
زمزمه میکنند کاه آن هاا رهنمودهاای باودا و قاوانین و فارامین او را بارای زنادگی خاویش
پذیرفته و ایمان آورده اند .نیایش آنها بسیار متین و آرام بود ،اما آن نیارو و جذباهای را کاه
نیایش شی علی داشت منعکس نمیکرد .مان گااهی باا شای علای هنگاام رفات و آماد در
رودخانههای باریک برمه صحبت میکردم .او در صحبتکردن راجع باه آنچاه کاه او را باه
چنان عبودیت و اعتکافی وامای داشات چنادان مااهر نباود ،اماا اعماال او و رفتاارش بهتارین
نمونههای ایمان و اعتکا

و قدرت اسالم بود.

بعدها من کتابهائی در مورد تاری و تعلیمات اسالم خریدم و با زندگی محمد  پیامبر
اسالم آشنا شدم و از موفقیت های او در این زمینه آگاه گردیدم و در بعضی ماوارد راجاع باه
آنها با دوستان مسلمانم مباحیه کاردم .آنگااه جناگ اول جهاانی شاروع شاد و مانهم مانناد
بسیاری دیگر خود را با ارتش هند در جبهة بین النهرین یافتم اکنون از سرزمین بودائیها دور
Abdullha Battersby -3
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بودم و در میان اعراب زندگی میکردم .اعرابی که پیامبر از میان آنهاا برخواساته و زبانشاان
زبان قرآن است .همین که من در میان آنها بودم عالقة مرا بارای درک اساالم برانگیخات و
بیشتر از پیش در صدد درک اعتقادات آنها برآمدم .سپس به آموختن زبان عربی پرداختم و
با اعراب تماس نزدیکی برقرار نمودم .ثبات عمل در به جایآوردن نماز مرا شادیداً باه آئاین
آنها عالقمند کرده بود .نتیجاه گارفتم کاه واقعا ًا خداوناد یکای اسات در حاالی کاه مان از
طفولیت به قبول تیلیت مجبور بودهام .اکنون برایم روشن شده بود که خداوند ساه تاا نیسات،
بلکه یکی است و لذا کلمه ی اله ای اهلل( )3را قبول کرده بودم و مایل بودم که خود را به عنوان
یک مسلمان معرفی کنم .با وجاود ایان کاه مان از آن زماان هرگاز باه کلیساا نرفتاه و از آن

                   ﴿ -3
                 
              

[ ﴾     البقره« ]522 :اهلل که جز او خدائی نیست – خداوند زنده و
پاینده .خدائی که خستگی و خواب ندارد .خداوندی که هرچه در زمین و آسمانهاست به او تعل دارد.
خداوندی که تمام اسرار جهان جز او در دست کسی نیست و او بر هرچه در زمین و آسمان و در آب
است و بر هر شکوفهای که شکوفا شده و بر هر حبابی که در دریا است بصیر است».
ناپلالون بناپارت میگوید :موسی وجود خداوند را بر قوم خود ،عیسی به رمایهاا و محماد ( )او را باه
قارة قدیم الهام نموده است .عربستان پس از شش قرن که از ظهور عیسی گذشته باود هناوز باتپرسات
بود ،محمد ( )نیایش خ داوندی ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی را به آنها آموخت .آریاائیهاا و
بعضی اقوام دیگر ،آرامش مشرق را با طرح مسائلی چون تیلی

برهم زدند .محمد ( )اظهار کارد کاه

خدائی مگر یک خدا وجود ندارد و او پدر و فرزندی ندارد و تیلی

ایدة بتپرستی را اشاعه میدهد.

من امی دوارم مدت زیادی طول نکشد که من قادر شوم تا تمام مردان دانشپژوه هماة کشاورها را متحاد
کنم و یک رژیم همآهنگ بر مبنای قرآن را که حقیقی و واقعی است و به تنهاائی مایتواناد بشار را باه
خوشبختی برساند بر جهان حاکم کنم.
(شرفیلز ،بناپارت ات اسالم ،پاریس ،فرانسه ،صفحات  346تا .)336
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خودداری نمودم و مرتباً برای انجام وظیفهام به عنوان یک افسیر پلیس به مسجد میرفاتم ،تاا
قبل از این که در سالهای  3116تا  3113به فلسطین بروم جرأت ابراز اعتقادم را نیافتم .اما در
آن سال ها در فلسطین رسماً ایمان خود را به اسالم اظهار نماودم و از آن تااری اساالم آئاین
برگزیده من بوده است.

جان اف .سی .لی

()3

(مالزی)
منشی افتخاری مسلمانان انگلیسی چینی پتالپنگ جایا
من شخصاً معتقدم که مذهب نباید به مباحیه گذارده شود ،زیرا در ایان بحا هاا باه طاور
حتم مناقشاتی برمیخیزند که گاه و بیگاه نه تنها مفید نیستند بلکه مضرند .بنابراین عقیده ،مان
تاکنون راجع به هی مذهب بخصوصی با کسی صحبتی نکردهام .صادقانه باید بگویم کاه در
عرض این دو سال اخیر من خیلی چیزها راجع به خیلی از مذاهب آموختهام .من مطمالانم کاه
شما این را در (ماییاا – میال) در تااری  / 32مای  3111 /خواناده ایاد .خیلای از اشاخاص،
مخصوصاً معاصرین ،موقعی که تصمیم ناگهانی من و چهارده نفر از چینایهاا را بار ایان کاه
مسلمان شویم شنیدند خیلی چیزها به زبان راندند .دوستان من معترضانه گفتند:
«تو به ما هی اظهاری نکردی!»
یکی دیگر پرسید:
«چه شد که تو یک مرتبه مسلمان شدی؟»
این قبیل سالوالها خیلی زیاد بودند .با تمام این اوصا

یک سالوال بود کاه از هماه بیشاتر

تکرار میشد .و آن این بود که میپرسیدند:
«چرا از تمام مذاهب اسالم را برگزیدی؟»
سالوالهای آن چنانی خواه ناخواه قبال پیشبینی است و یجرم این سالوالها در این مواقاع
پیش میآید .مخصوصاً سالوایتی مانند این که:
«تو حتی ما را در جریان نگذاشتی و به ما هی چیز نگفتی»
به هرحال اکنون من علت مسلمانشدنم را آشکار میکنم.
پذیرش اسالم برای من یک انتخاب آزادانه و دمکراتیک بود .قبول این دیان توساط مان
کامال آزادانه و بر مبنای خواست خودم بوده است .هی ناوع خواساته و یاا مقصاود و هاد
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بخصوصی از هی نوع نبود ،بلکه صرفاً یک عمل اخالقی بود .کلمه اسالم در لغت باه معنای
صلب است .بنابراین ،چه چیز بهتر از آنست که در راه صالب کوشاش کنایم؟ اساالم یگاناه و
بیهمتاست .دکترین اساالم بای رقیاب و اصاول آن وصاف ناپاذیر اسات .در نظار مسالمانان
تعلیمات اسالم منطقی و روشن اند.
بعضی از اصول مقدماتی آن مانند نماز در پنج وعده در روز ،بخشش و جاود و انفااق باه
مستمندان ،و روزهداری در ماه رمضان راههائی هستند کاه ساالمتی و رحمات و مقاومات در
برابر مصائب را بهبود میبخشند .موقعی که یک مسلمان نیایش کارده و نمااز مایخواناد ،در
حقیقت به درگاه خداوند شکر میگذارد ،به خدائی که به او شهامت زندگی در این جهان را
اعطا فرموده است .جهانی که اگار از اخباار و حاوادی آن در گذشاته و حاال آگااه باشاید،
میبینید که سراسر مملو از فساد و تباهی است .روزهداری در رمضان اعتراضی بر عدم برابری
در جهان است .اعتراض به این که چرا حتی غذای سگهای ثروتمندان از بسیاری از انسانها
بهتر است .اعتراض به این که چرا بعضی مردم روزی هفت یا هشت وعده غاذا مایخورناد و
بعضی دیگر حتی یک وعده را هم نمییابناد .دادن خیارات و صادقه هام راه دیگریسات تاا
مستمندان و درماندگان بتوانند خاود را بپوشاانند و خاود را سایر کنناد و فرزنادان خاود را از
نعمت سواد برخوردار نمایند.
مسلمانان همه را برابر میدانند .شاه و گدا در اسالم یکسانند یک مسلمان به دیگاران زور
نمیگوید و هرگز تن به تحمل زور نمیدهد .اگر ضربهای به گونه راستش زدند گونه چپش
را نیز آماده کند آیا این عادینه نیست؟ در قلمرو اسالم انتقاد از خاود یزم اسات .مسالمانان،
ض د فساد و ضد کالهبرداری و سازش و ضد تمام اعمال خال

قانون اند ،زیرا این پدیدههاا

خصمانه و مضر و غیر انسانی هستند.
آنچه اشاره کردم دلیل من برای قبول اسالم بوده است .ضامناً مان یاک دلیال سااده ولای
ضروری را هم باید خاطرنشان کنم ،و آن اینست که یک انسان باید بتواند خاوب و باد را از
هم تشخیش دهد تا بتواند مسلمان شود .بایتر از همه باید به خاطر داشات کاه اصاول عمادة
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تمام مذاهب شایستگی است .و اینجاست که اسالم یک سر و گردن از تمام مذاهب بلنادتر و
برتر مینماید.
برگزیاادهای از کتاااب آناای بزاناات «زناادگی و تعااالیم محمااد  ،»ماادرس ،ژوئاان 3113
صفحة:1
«من غالباً فکر میکنم که زن در اسالم از مسیحیت آزادتر است .زن در اسالم خیلی بیشتر
تحت محافظت است تا در مسیحیت که کسی نمیتواند بیش از یک زن داشته باشد .مقررات
در مورد زن در قرآن عادینهتر و آزادانهتر است .در انگلستان مسیحی فقط در عارض بیسات
سال اخیر بوده است که حقوق زن را در اموالش شناخته اند ،در حالی کاه در اساالم همیشاه
این ح برای زن محفوظ بوده است .این یک اتهام است که میگویند :در اسالم زنهاا روح
ندارند».
* سی .لی فرد جوانی است که پس از فوت پدرش اسالم
را قبول کرد .اولیسانس حسابداری از کمباریج اسات و
اکنون منشی مرکز تعلیماات اساالمی پتالنیاگ جایاا در
کواییمپور میباشد.

توماس ایرونیگ(()3کانادا)
(مددکار اجتماعی)
برای توضیب علل ایمان من به اسالم بهتر است که تجربیات قبلی و بعدی خود را توضایب
دهم ،اما منظور از آن توضیب یک داستان نیست ،بلکه منظور آنست که همه بدانند که تعاداد
بسیاری از جوانان آمریکائی و کانادایی هستند که در انتظار یک فرصت برای یافتن حقیقات
اند و لذا میتوانند در معرض الهامات و تبلیغات اسالم قارار گیرناد .اماا تبلیغاات اساالمی باه
آنها نمیرسد.
من به خاطر دارم که آشنائی باا زنادگی حضارت عیسای باه طاوری کاه مسایحیان تعبیار
می کنند در جوانی من اثرات عمیقی داشت ،اما باید اذعان کنم که مان هرگاز باا ارادة خاود
مسیحی نبودهام .من همیشه به جای جذب داستانهای زیبای انجیل و تورات در این فکر بودم
که چرا این همه از مردم مشرک اند .چرا مسیحیان و یهودیان بار سار تاورات و انجیال بااهم
اختال

دارند .چرا آنها که به این ها اعتقاد ندارناد بایاد لعان و نفارین شاوند در حاالی کاه

بیگناهند و علیرغم آن که خود را قوم برتار مای پندارناد چاه کاار میبتای بارای دنیاا کارده و
میتوانند بکنند.
به خاطر دارم که با یک مبل مسیحی که از هندوستان برگشته بود صبحت مایکاردم و او
توضیب میداد که چگونه مسلمانان در انجام فرایض دینی خود کوشا بودند و چگونه به دیان
خود ایمان داشتند .ایان ماذاکره اولاین برخاورد مان باا اساالم باود و در قلابم یاک تحساین
ناخودآگاهی به ایمان مسلمانان به وجود آمده بود و میخواستم که در بارة «این مردم گمراه»
چیزهائی بدانم.
در سااال اول تحصاایالت دانشااگاهی درساای تحاات عنااوان ادبیااات شاارق گاارفتم و از آن
آموختم که چگونه افکار بشر در مسیر تعالی توجیه ذات خداوند ترقی کرده است .عیسی در
انتشار تعلیمات خود اعتقاد به خداوند مهربان را اشاعه داد ،اما این عقیاده در میاان هجویااتی
که توسط خود ج امعه روحانیات مسایحی سااخته و پرداختاه شاد و در میاان شارک و الحااد
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اجدادی محاو گشات؛ و خادای بخشانده و مهرباان توساط یاک خداوناد و صااحب اختیاار
ساختگی که دسترسی به آن فقط از طری واسطهها امکانپذیر است از بین رفت .پاس کسای
مورد نیاز بود که بشر را به سرچشمة حقیقت زیل توحید و خداوند یکتا راهنمائی کند.
کالسیک آن توسط فرهنگ یک بعدی کلیساائی در حاال اضامحالل باود .شارق مرکاز
منطقی الهام و وحی است و اینجا بود که محماد  پاس از هفات قارن کاه از ظهاور عیسای
می گذشت ظهاور کارد و در آن هنگاام شارک مسایحی ( )Christopaganismباه طاور
گستردهای در اروپا انتشار یافته و هنوز  1قرن دیگر با مطالعات منطقای فاصاله داشات تاا چاه
رسد به این که وحی و الهامی باشد.
بایخره من توانستم محمد را به عنوان رسول خدا قبول کنم :اول برای این که ظهور او در
آن شرایط یزم بود .دوم به خاطر این که نتایجی که من خود به آن رسیده بودم باا اعتقاادات
اسالم مطابقت داشت .و ساوم ایان کاه عاالوه بار دو دلیال قبلای کیفیات الهای قرآنکاریم و
تعلیمات پیامبر برای من خیلی روشن و واضب بود.
در همان اوقات کتاب های بسیار خریده و یا دریافت کردم که همه در ماورد اساالم باود.
یک مرد خیراندیش هندی از اهالی بمبالی «مرحوم آقای کیو .آ .جیر آزبفری» کتابی برای من
فرستاد تحت عنوان «اسالم چیست» که توسط «اچ .دبلیو .یوگرو» نوشته شده بود( .این شااید
عملیترین توجیهی بود که من خواندهام و لذا شایسته است که در تیراژ قابل توجهی پخش و
انتشار یابد) .و بعداً نیز ترجمة قرآنکریم توسط «مولوی محمد علی» را که یک اثر شیوا است
همراه با کتابهای دیگری برای من فرستادند .در مونترال من توانستم به مقدار قابال تاوجهی
از معار

اسالمی به زبان فرانسته دست یابم که هم برله و هم برعلیه آن نوشته شاده بودناد و

این خود باع شد که بصیرت خود را در این زمینه فزونی بیشتری بخشم.

﴿   
     
   
[ ﴾   الفجر]14 – 33 :
«ای نفس (قدسی) مطمئن و دلآرام امروز به
حضور پروردگارت بازآی که تو خشنود و او
راضی از تو است .بازآی و در صف بندگان
خاص من درآی و به بهشت من وارد شو».

()3

فوزالدین احمد اورینگ
(هلند)
کشیش و مددکار اجتماعی

برای من مشکل است تا چگونگی ایجاد عالقة اولیهام را به مشرق زمین بیاان کانم ،عالقاة
من نخست فقط در زبانشناسی بود .در دورة ابتدائی در سن  33سالگی حدود سی سال پایش
شروع به آموختن عربی نمودم و چون کسای را بارای راهنماائی و آماوزش نداشاتم در ابتادا
پیشرفت زیادی در فراگیری آن نداشتم.
کتابی که مرا بیش از همه تحت تأثیر قرار داد کتابی بود از «ای .جی .براون» تحت عناوان
(تاری ادبیات فارسی در دوران معاصر) .این کار درخشان شامل قسمتهائی از دو شعر است
که در تغییر آئین من و قبول اسالم سهم به سزائی داشتند .این دو شعر یکی ترجیع بند هااتف
اصفهانی و دیگری هفت بند محتشم کاشانی بودند.

Fauzuddin Ahmad Overing -3
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در ابتدا شعر هاتف در من بیشترین اثر را گذاشت .شعر او تصویر زیبائی از روحای اسات
که در پریشانی و در تکاپوی یک زندگی وایتری که من هام در حقیقات – البتاه در درجاة
پائینتری – در پی چنین تکاپوئی بودم بسر میبرد .با وصف ایان کاه باا بعضای از ابیاات آن
نمیتوانم مواف باشم معذلک حداقل یک حقیقت بزرگ را بر من آشکار نمود که:
که یکی هست و نیسات جاز او

وحااااااده ی إلااااااه إی هااااااو

برحسب آرزوی مادرم و بر طب میل خودم به یکی از مدارس مذهبی رفتم ،ناه باه خااطر
این که به اصول مذهبی آن پایبند بودم (که به وسعت نظر اعترا

میکارد) بلکاه باه خااطر

این که دانشی در مورد مسیحیت بیابم و سطب عمومی فضیلت خود را باایتر ببارم .مان فکار
میکنم که مدیر مدرسه خیلی در شگفت شد وقتی که در پایان دوره ،انشائی را که در ماورد
اعترافاتم به پایبندی به اصول اسالم بود به ایشان تقدیم نمودم.
ایمان من در روزهای اول به هرحال زیاد درست نبود .ایمان من در آن روزها یک اعتقااد
بود که گرچه خالصانه بود اما هنوز با دییل محکمی مسلب نگردیده بود و لذا در برابر حملاة
منطقی ماتریالیسم غرب سست و ضعیف مینمود.
بعدها سالوالی که مطرح می شد این بود که چرا باید کسی اسالم را قبول کند ،و چرا نباید
همان مذهبی را که در آن متولد شده نگهدارد (اگر چنین ماذهبی دارا باشاد) جاواب آن در
خود سالوال مطرح است .اسالم یعنی صلب با خود ،با خدا و با جهان آفرینش و همچنین معنی
آن سپردن خود به خواست خداوند و انجام هر عمل در راه اوست .با وجود این که اساتواری
و معنی پرمغز و شیوهای قرآن در ترجمه از بین میرود معذلک کالم خداوند را نقل میکنم.
بنابراین ،اسالم تنها مذهب خالش است .مذهبی است که مانند مسیحیت و ساایر ادیاان باا
افسانهپردازی معیوب و منحر

نشده است.

میالً دکترین مسیحی را که میگوید یک نوزاد مسالول گناهاان اجادادش اسات باا کاالم

خداوند که ذیال آورده میشود مقایسه کنید»:
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نقل از قرآنکریم

﴾ (األنعام« .)311 :و هر
﴿            
کسی تنها به زیان خودش مرتکب گناه میشود .و هیچکس بارِ گناه دیگری را بهدوش نمی

کشد».

﴿                 

[ ﴾           البقره]361 :
«هی اجباری برای پذیرفتن دین در کار نیست؛ راه هدایت و ایمان از راه ضاللت و کفر،
مشخش شده است .بنابراین کسی که به طاغوت و معبودان باطل کفر ورزد و به اهلل ایمان
بیاورد ،به دستاویز محکم و ناگسستنیِ ایمان چنگ زده است که هیچگاه گسسته نمیشود .و

اهلل شنوا و داناست» .

﴿            
              

( ﴾    البقرة« .)311:بگویید :ما به اهلل ایمان داریم و نیز به آنچه بر ما
نا زل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانِ (یعقوب) نازل
گردیده و همچنین به آنچه به موسی و عیسی و سایر پیامبران از سوی پروردگارشان داده
شده ،ایمان داریم و (از این جهت) بین هیچیک از پیامبران ،فرق نمیگذاریم و ما مسلمان و

تسلیم اهلل هستیم».

عمر میتا

()3

(ژاپن)
اقتصاددان ،مددکار اجتماعی و کشیش
با لطف خداوندی من در حدود سه سال است که یک زندگی اسالمی را میگذرانم .راه
ح زندگی که در تعلیمات اسالم اسات توساط بارادران مبلا پاکساتانی کاه در کشاور مان
مسافرت میکردند به من نشان داده شد و من از آنها بسیار متشکرم.
اکیریت مردم ،بودائی هستند ،اما فقط ظاهراً بودائی هستند .آنهاا باه دساتورات باودا هام
عمل نمیکنند و در واقع نسبت به دانش مذهبی اهمیتی قائل نیساتند .علات اساسای آن شااید
این است که بودایسم یک فلسفه پیچیده یی از زندگی را ارائه میکند که قابل عمل نیست .و
بنابراین ،برای یک فرد معمولی که با مشکالت روزمره زندگی دست به گریباان اسات قابال
تحق نیست .یک فرد معمولی نه آن را میفهمد و نه میتواناد باه آن عمال کناد .اماا اساالم
چنان نیست .تعلیمات اسالم بسیار ساده و روشن و قابل عمل میباشند و تمام شالونات زندگی
را شامل میشود .افکار انسان را در یک مسیر معینی قارار مایدهاد و آن را تطهیار مایکناد.
نتیجتاً پس از تطهیر افکار ،اعمال منزه نیز به دنبال آن میآیند .تعیماات اساالم چناان سااده و
عملی هستند که هرکسی قادر است آن را بفهمد ،و این تعلیمات مانند سایر مذاهب انحصااراً
به کشیش تعلی ندارد.
برای اسالم در ژاپن آیندة بسیار درخشانی وجود دارد .مشکالتی در این راه وجود دارند،
اما آنها غیر قابل حل نیستند .اوی باید یک جد و جهد مداوم برای آشنائی مردم با ساایم باه
کار برده شود .مردم ما روز بروز مادیتر می شاوند ،در صاورتی کاه از ایان مساالله هام زیااد
خوشنود نیستند .به آنها باید آموخت که صلب و آرامش واقعی در اسالم اسات ،زیارا دارای
قوانین و احکام کاملی در تمام زمینههای زندگی میباشد.
دوم ،این کار باید توسط کسانی انجام شود که زندگی آنها برای مردم نمونه باشد ،زیارا
متأسفانه دانشجویانی که از بعضی از کشورهای اسالم به ژاپن میآیند نمیتوانناد نموناههاای
Umar mita -3
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خوبی برای ما باشند و ما نمیتوانیم از آنها نصایب و اندرز بپذیریم .بیشتر آنهاا راه زنادگی
غربی را پیش گرفته و به علت این که یا در اروپا و یا مؤسسات اروپائی و صومعهها آماوزش
یافته اند هی چیز در باره اسالم نمیدانند.
اگر اسالم بخواهد در ژاپن موف شود ،همانطوری که من عقیده دارم روزی موف خواهد
شد ،تمام کسانی که به اسالم عالقه دارند باید مشترکاً یک فعالیت متمرکزی را شروع کنناد.
مسلمانانی که زندگی آنها میتواند نمونه باشد باید به ژاپن آمده و مردم را آموزش و تعلایم
دهند .مردم ما برای حقیقت ،شر  ،صامیمیت و تقاوی و تماام چیزهاائی کاه بارای زنادگی
خوب است تشنه اند و من اطمینان دارم که اسالم و تنها اسالم است که میتواند عطش آنها
را فرو نشاند .ما برای انجام این کار و وظیفه نیاز به ایماان کامال داریام و دعاا مایکنایم کاه
خداوند این ایمان را به ما مرحمت فرماید.
اسالم یعنی صلب و هی ملتی در روی زمین بیش از ملات ژاپان باه صالب و آراماش نیااز
ندارد .صلب و آرامش برای ما فقط با پذیرش دیان صالب و آراماش مقادور و میسار خواهاد
گشت .صلب با تمام ابناءِ بشر و صلب باا خداوناد .بارادری جهاانی اساالم یکای از بنیاانهاای
اساسی اسالم است و سعادت و رستگاری بشر به آن بستگی دارد.

﴿     
( ﴾ القمر« .)33 :و ما قرآن را برای
وعظ و اندرز آسان کردیم ،آیا کسی هست
که از آن پند گیرد؟»

علی محمد موری

()3

(ژاپن)
مددکار اجتماعی و کشیش
در حدود هیجده سال پیش زمانی که هنوز ژاپن قدرت داشت من در منچوری باودم .مان
در نزدیکی «پیکنیگ» در یک صاحرا باه گروهای از مسالمانان برخاورد کاردم .آنهاا یاک
زندگی معتکفانه و زاهدانه ای داشتند و شیوة زندگی آن ها مرا شدیداً تحت تاأثیر خاود قارار
داد .این تأثیر با مسافرت من به داخل منچوری هرروزه بیش از پیش مارا تحات الشاعاع قارار
داد.
هنگامی که به ژاپن مراجعت کردم ،ژاپن کشور شکستخوردهای باود .در تابساتان ساال
 3111در ژاپن کلیه شالون زندگی تغییر یافته بود و طرز تفکر مردم به کلی از مسیر اولیه خود
منحر

و دگرگون گشته بود .بودائیسم که عقیدة اکیریات باود اکناون باه عاوض نجاات و

رستگاری ،جامعه را به سوی ورطة هولناک شیطانی سوق میداد.
مسیحیت ،بعد از جنگ با وجود این که ضمن  14سال اخیر به عنوان یک ماذهب رسامی
در ژاپن موجود بود ،اکنون گستردهتر شده بود .ابتدا مسیحیت فقط برای جوانانی که در واقع
عش و عالقة خود را نسبت به بودائیزم از بین برده بودند و جواناان سااده دل و ساادهاندیشای
بودند قابل قبول بود ،ولی بعدها با تأسف زیاد دریافته بودند که در پوشاش مسایحیت عالئا
سرشار سرمایهداری آمریکائی و انگلیسی است کاه آنهاا را در کاام خاود فارو بارده اسات.
Ali Muhammad Mori -3
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مسیحیتی که در کشورهای مسیحی طرد شده باود اکناون باه صاورت عقیادة صاادراتی وارد
کشور میشد تا در پوشش آن سرمایهداری گسترش یابد.
ژاپن از نظر جغرافیائی بین روسیه و آمریکا قرار گرفته .و لذا هردو به نحوی بر روی مردم
ژاپن اثر گذاشته اند .در حالی که هیچیاک نمایتوانناد بار روی ارواح نااآرام ژاپنای اثارات
پایداری بگذارند و راه حل ثابتی برای مردم ژاپن ارائه نمایند .به عقیدة مان راهای کاه ماردم
ژاپن در جستجوی آن هستند اسالم است .مخصوصاً برادری جهانی که در اسالم اسات بارای
من بسیار قابل تمجید است .مسلمانان روی زمین همه باهم برادرند و خداوند توصایه فرماوده
است که آنها باید با یکدیگر در صالب و آراماش باه سار برناد .مان عقیاده دارم کاه چناین
عقیده ای برای آرامش و صلب جهان یزم است و امروزه این چنین ایمانی میتواناد جهاان را
در یک پویش انسانی برای صلب و آرامش رهنمون شود.
تابستان گذشته سه نفر مسلمان به «تاکن سین» آمدند .آنها از پاکستان آمده بودناد و مان
از آنها در باره اسالم چیزهای بسیاری آموختم .سپس آقای متولی از «کوبه» و آقای «میتا» از
توکیو برای مالقات من آمدند و به کمک و راهنمائی آنها به دین اسالم درآمدم.
تابستان گذشته نیز سه مسلمان دیگر به «توکوشیما» رفتند .آنها در آن شهر پیاام اساالم را
به گوش تمام مسلمانان در اطرا

و اکنا

رساندند و گفتند :که اتحاد اساالم پیاام جدیادی

در میان مسلمانان حاصل خواهد نمود و به گوش تمام مسالمانان در اطارا

و اکناا

جهاان

خواهد رسید و این پیام بزرگ و با شکوه یک بار دیگر به صدا درخواهد آمد و آنگاه زماین
به بهشتی مبدل خواهد گشت تا مردم جسماً و روحاً در سطب وایئی که خداوند مقدر فرموده
است قرار گیرند.

﴿       
      
      
[ ﴾     المائده:
]36
«مسیح پسر مریم پیغمبری بیش نبود که پهیش از
او نیز پیغمبرانی آمده انهد و مهادرش ههم زنهی
راستگو و با ایمان بود و هردو بهه حکهم بشهریت
غذا تناول میکردند .بنگر که مها چگونهه آیهات
خود را روشن بیان می کنیم .آنگاه بنگر که آنان
چگونه به خدا دروغ میبندند».

ابراهیم – سی – ال – کوان

()3

(مالزی)
مددکار اجتماعی و کشیش
علت مراجعت من از آمن ( )Aminبه آمین
فقط یک خدا که اهلل است ،و آن چیزیست که هر مسالمان باه آن معتقاد اسات .خداوناد
حقیقت و ایمان را در تمام مذاهبی که به پیامران وحی نمود به حد کمال رسانید .بارای میاال
اگر به مزامیری که به حضرت داود الهاام گردیاد و یاا تاورات موسای و یاا انجیال عیسای و
بایخره به قرآنکریم کاه بار حضارت محماد  وحای گردیاد توجاه کنایم ایان حقیقات را
درمییابیم.

Ibrahim C. L. Kwan -3
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کمال خوشوقتی و تشکر است که این فرصت گرانبها را به دست آوردهام

تا مقاله ای در مورد علت گرایشم به اسالم بنویسم .من اسالم را پس از  14سال که مسایحی و
پروتستان و دو سال و دو ماه از ایان چهال ساال از کشایش کلیساائی در «کاوایلی پایس در
پاهنگ مایزیا» بودم پذیرفتهام.
من در سوم فوریه  3142در خانوادهای بودائی متولد شدم .شاش سااله باودم کاه باه یاک
مدرسة چینی رفتم و در آن مدرسه چهار کتاب کالسیک مکتب کنفوسایوس و ساایر کتاب
مربوطه را خواندم و در نتیجه به بهشت کنفوسیوس معتقاد شادم .و ماوقعی کاه  1سااله شادم
شروع به فراگرفتن انگلیسی در مدرسه ویکتوریا که در کواییمپور واقاع باودم کاردم .و در
آنجا با کتاب مقدس مسیحیان یعنی تورات و انجیل آشنا شدم.
مدتی قبل از ترک «نتبانگ» در سپتامبر  3111که برای موعظه در کلیسای «کاوای لیاپس»
عازم بودم یک مسلمان هندی به نام کا-کا -محمد یک ترجمة انگلیسای از قرآنکاریم را باه
من داد .من نخست تحت تأثیر زیبائی محتوای آن قرار گرفتم ولی نه چندان که دین خاود را
ترک گویم.
در حین این که مسیحیت را موعظه میکردیم در «کوای لیپس» متوجه شدم که کلیساهای
پروتستان قویاً با یکدیگر مخالفت میکنناد .و از ایان مساالله واقعااً حیارت زده و در شاگفت
شدم .و بدین ترتیب قابل تصور بود که وقتی پروتستانها با یکدیگر چنین مغاایرت و خالفای
دارند پس فرق بین کلیساهای پروتستان و کاتولیک رم در چه حد خواهد بود .همین مغایرت
و عقاید ضد و نقیض در مسیحیت مرا به مطالعه قرآن برانگیخت و در این راه مقدمتاً شروع به
خواندن قرآن نمودم.
قرآن میگوید:
﴿              

[ ﴾        الشوری(« ]31 :اهلل) دینی را برای شما
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تشریع کرد ،از همان گونه که به نوح توصیه کرده بود ،واز آنچه بر تو وحی کرده ایم ،و به ابراهیم
و موسی و عیسی سفارش کرده ایم( ،)3که دین را بر پا دارید ودر آن فرقه فرقه نشوید».
﴿            
              

« ﴾   بگویید« :ما به خدا ایمان آوردیم ،و به آنچه بر ما نازل شده ،و
آنچه بر ابراهیم و اسماعیل ،و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید ،و به آنچه که
به موسی و عیسی داده شده ،و به آنچه که پیامبران (دیگر) از طر

پروردگارشان داده شده

است ،ما بین آنها تمایزی قائل نیستیم و ما تسلیم خدا هستیم»[ .البقره]311 :
همچنین مساللة پیچیده تیلی

که در مسیحیت مورد قبول است معموی قابال فهام نیسات و

کتابی هم در این مورد وجود ندارد تا مسالله را روشن کند .در حالی که در اسالم باه یکتاائی
خداوند تأکید میشود و هر مسلمانی باید به آن شهادت دهد .در اسالم برای خداوند شریکی
قائل نمیشوند و کسی را به جز او یی و شایسته ستایش نمیدانند .یک مسلمان به توحید اهلل
قائل است و محمد را رسول و فرستادة او میداند .و به عقیدة من این تنها تمایز باین اساالم و
مسیحیت است.
من با خورشید احمد در این نکته موافقم که جهان از قضاوتهای یک طرفاه ماذاهب در
عذاب بوده است .بعضی از این مذاهب فقط به جنبههای معنوی پرداخته و مادیت جهان را به
کلی نادیده گرفته اند .آن مذاهب ،جهان را تو همی بیش ندانسته و آن را یاک تلاه و فریاب
انگاشته اند .از سوی دیگر بعضی ماذاهب باه طاور کلای جنباههاای معناوی و اخالقای را در
زندگی نادیده گرفته و آن جنبهها را تخیلی فرض کرده اند .باید اذعان کرد که هاردوی ایان
نوع تفکرات موجب فاجعه شده اند.

( -)3رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم فرمود « :انبیاء برادرانی هستند که از یک پدر وچند مادر متولد شده
اند ،که دین آنها یکی است»( .صحیب بخاری .)1111
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هردوی این نوع تفکرات جهان را از صلب و آرامش و رضایت بدور کرده اند ،به طاوری
که امروز عدم توازن و تعادل در جهان به خوبی مشهود و آشکار است.
من همچنین با دانشمند فرانسوی «دکتر دی بروگی» ماوافقم کاه مایگویاد :خطار تمادن
مادی آنست که اگر زندگی معنوی در آن از بین برود تعادل و نظام آن فرو خواهد ریخت.
برحسب اعتقاد «لورا اسنیل» مسیحیت در یک اشاتباه و تمادن اماروزه در اشاتباهی دیگار
است .او میگوید:
«ما یک ساختمان با شکوه خارجی ساخته ایم در حالی که نیاز باه نظاام درونای آن را باه
فراموشی سپرده ایم .ما ظاهر دقی و آراستهئی برای یک ظر

طراحی کرده ایم .اما محتوای

آن مملو از شکنجه و عذاب است .ما دانش افزون و توانائی خود را برای راحتی جسم به کار
برده ایم در حالی که روح خود را در فقر و پریشانی رها کرده ایم».
اسالم طرفدار راه میانه است .هر مسلمان باید بداند که اسالم برای ایجاد یاک تعاادل باین
مادیت و معنویت است .از یک مسلمان واقعای انتظاار مایرود کاه بارای بررسایهاای خاود
جواب قابل قبولی دریابد .اسالم یعنی سپردن خود به خواست خداوند خال تمام جهان ،یعنی
رعایت قوانین الهی و آمادگی برای خدمت به نیازمندان و خدمت به جامعه.
من با تمام وجودم به تعلیمات اسالم معتقدم و مانند هر مسلمان واقعی به قاوانین و احکاام
اسالم پای بندم .اسالم به من آموخته است تا در فکر مستمندان باشام و مصاائب و مشاکالت
آنها را درک کنم .به طور خالصه اکنون که خود را مسلمان یافتهام خود را برتر از مسایحی
میدانم .ما خوشوقت و سپاسگزاریم و باید باه آنچاه کاه خداوناد باه ماا عطاا فرماوده اسات
شکرگزار باشیم .ما به یاری خداوند در ایان جهاان نااهمگون و باه ایماان باه او بارای حفاظ
آرامش و صلب نیازمندیم.
من اعترا

دارم که در قرآن تعلیمات بسیاری است که مانناد ساپردن خاود باه خواسات

خداوند و معاد و رستاخیز شبیه تورات است .و به طور خالصه میتوانیم بگویم :که من تحت
تأثیر و الهامات نکات زیر به دین اسالم مشر

گردیدم:

- 3اسالم خیلی منطقیتر ،عملیتر و قابل استدیلتر و سادهتر از مسیحیت است.
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- 3در اسالم میتوان مستقیماً با خدا در ارتباط بوده و مستقیماً او را نیایش و ثنا کرد.
- 1بخشایش و رحمت خداوند.
- 1راه مسلمانان در نیایش و ستایش خداوند.
- 6و بایخره قرآنکریم .مسلمانان به اصل تمام کتب آسمانی معتقدند و اعتقاد دارند که
گرچه تمام کتب آسمانی از طر

خداوند نازل شده اند ،اما قارآن تحریاف نشاده و

بیکم و کاست باقی مانده است و کالم خداوند است که کتب آسمانی قبلی را تأئید
نموده است.

﴿      
( ﴾     األعرا )34 :
«همانا ما شما را در زمین تمکین و اقتدار
بخشیدیم و در آن بر شما معاش و روزی از
هرگونه نعمت مقرر کردیم ،لیکن اندکی از شما
شکر نعمتهای خدا به جای میآورید».

محمد سلیمان تاکئوچی

()3

(ژاپن)
عضو جامعه قومشناسی ژاپن
به لطف خداوند من مسلمان شدهام .اسالم مرا جلب نمود زیرا که:
- 3من در اسالم یک برادری بسیار قوی یافتهام.
- 3اسالم برای حل مسائل انسانی راه حلهاای عملای دارد ،اساالم نیاایش ماذهبی را از
زندگی روزمره در جامعاه جادا نمایساازد و مسالمانان هماه در جماعاتهاا نیاایش
میکنند و در راه خداوند به جامعه خویش خدمت میکنند.
- 1اسالم ترکیبی از معنویت و مادیت در زندگی انسان است.
در برادری اسالمی مسائلی از قبیل ناژاد و ملیات و گاروه وجاود نادارد و تماام مسالمانان
جهان را در برادری و برابری متحد میکند.
به عالوه ،اسالم فقط برای تعدادی منتخب تعیین نگردیده اسات ،بلکاه دیان ماردم عاامی
است .آن دینی است برای همه اعم از این که پاکستانی ،هندی ،عرب ،افغان ،چینی و یا ژاپنی
باشند ،و به طور خالصه آن یک مذهب بین المللی است.

Muhammad Suleman Takeuchi -3
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اسالم در نشیب و فراز زندگی پیشرفت می کند و تنها دین اهلل است کاه در یاورش زماناه
همچنان باقی مانده است .تعلیمات اسالمی طی هزار و چهار صد سال بدون تغییر بااقی ماناده
است .و چون اسال م یک دین طبیعی است ،لذا باه حاد کاافی قابال تطااب باا نیازهاای ماردم
مختلف در عصرهای مختلف میباشد .بنابراین ،در طول تاری کوتااهش نقاش مهمای را در
توسعه تمدن امروزة بشر ایفا نموده است.
در اسالم راه نجات و رستگاری از میان جامعه عباور مایکناد و زنادگی و حیاات انساان
نادیده گرفته نمیشود .من در ماورد بودائیسام و مسایحیت چیزهاائی مایدانام .هاردوی ایان
مذاهب عالئ دنیوی را از عالئ مادی جدا کرده و انسان را در کنارهگیری از جامعه ترغیب
میکنند .بعضی از فرق بودائی معبدها را در دامن کوهساران دورافتاده بنا میکنناد کاه ماردم
در دسترسی به آنها مشقات زیادی متحمل میشوند .و لذا در زندگی مذهبی ژاپن نمونههای
فراوانی است که نشان میدهد خداوند در جائیست که بشر معمولی از دستیابی باه او عااجز
است و دست یازیدن بر دامنش از بشر معمولی برنمیآید.
صومعههای مسیحیان هام معماوی در امااکن دور افتااده و دور از دساترس جامعاه قارار
دارند .و بدین ترتیب آنها زندگی مذهبی را از دسترس زندگی عامی جامعاه جادا سااخته
اند.
اما در اسالم مساجد در قلب اجتماعات در روساتاها و شاهرها بناا مایشاوند و نیاایش ،در
جماعت و در خدمت جامعه مورد تقدیر و تشوی قرار میگیرد.
اصوی زندگی انسان ترکیبی از مادیت و معنویت است .زیرا خداوند به انسانها هم روح و
هم جسم عطا فرموده است .بنابراین ،برای یک زندگی کامال انساانی بایاد روح و جسام در
ارتباط با یکدیگر قرار گیرند و بین مادیت و معنویت جدائی نیفتاد .در اساالم ارتبااط روح و
جسم مورد قبول است و در رعایت ارتباط هماهنگ بین روح و جسم فلسفة اسالمی بنا نهااده
شده است که تمام جوانب زندگی انسان را ملحوظ نموده است.
امروزه ژاپن مترقیترین جامعه صنعتی در آسیاست .جامعة ژاپن تحت تأثیر انقاالب ناوین
تکنولوژی به کلی تحول شده است و در نتیجه آن زندگی به طر

مادیت سوق داده شاده و
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با عدم منابع طبیعی در ژاپن تنها دارائی مردم ژاپن کار پرمشقت است .ما ژاپنیها باید شاب و
روز شدیداً کار کنیم تا بتوانیم امرار معاش کنیم و تجارت و صنعت خاود را در رونادی کاه
دارد حفظ نمائیم .ما شدیداً در یک جهان مادی گرفتاار گشاته ایام و های اثاری از زنادگی
معنوی به چشم نمیخورد .ما تنها در عالم ماوراء الطبیعه و خاارج از جهاان ماادی را ندارناد.
آنها مذهبی و یا اندیشهای از روحیات ندارند و صرفاً در راه مادیت اروپائی گام برداشته اند.
بدین جهت روز به روز از نظر روحیات فقیرتر و فقیرتر مایشاوند و جسام آنهاا کاه خاوب
تغذیه شده و خوب پوشیده میشود دارای محتوای روحی ناخشنود و درمانده است.
من اطمینان دارم که این لحظات بهترین فرصت برای اشااعة اساالم در ژاپان اسات .زیارا
پیروی کورکورانه کامیابی های مادی ،امروزه کشورهای مترقی را در یک خال روحانی و در
یک مادیت میان تهی قرار داده است .تنها اسالم است که مایتواناد ایان جواماع را محتاوای
روحی ببخشد .اگر در این راه اقدامات صحیب و به جائی صورت گیرد فکر میکنم که طای
دو یا سه نسل تمام جامعة ژاپن به اسالم روی خواهد آورد.
با چنین تحولی پیشبینی میکنم کاه جلاوه شاکوهمندی از اساالم در شارق دور بوجاود
خواهد آمد و این عنایتی عظیم برای بشریت در این قسمت از جهان خواهد بود.

اس – آ – بورد

()3

(ایایت متحده آمریکا)
در سال  3134در مطب یک پزشک در لندن یک نسخه از مجلة «آفریکن تایمز واورینت
ریویو» را مالحظه کردم .در این مجله مقاله ای در مورد اسالم نوشته شده باود .در ایان مقالاه
جمله ای بود که آنچنان مرا مجذوب کارد کاه هرگاز آن را فراماوش نکاردهام جملاه چناین
خوانده میشد« :ی اله ای اهلل»
خداوندی مگر خدای واحد وجود ندارد.
این یک دارائی پرارزش است که هر مسلمان باید در خانة دل محفوظ دارد.
به زودی پس از آن اسالم آوردم و نام صالح الدین را برگزیدم .من عقیده دارم که اسالم
دین برح است ،زیرا که شریکی برای خداوند قائل نمیشود و تعلیم میدهاد کاه هایچکس
جوابگوی گناهان ما نخواهد بود و همچنین با طبیعات همااهنگی دارد هماانطوری کاه بارای
انجام هر وظیفهای نمیتوان دو نفر رئیس تعیین نمود ،حتی اگر طویله ،مزرعه ،شهر ،ایالت یاا
کشور باشد تا چه رسد به این که عالمی باشد .مطلب دیگری که مرا به قبول اساالم واداشات
آن بود که اسالم ،عربها را به قیامی واداشت که از صحرای سوزان و پراسرار دنیای آن روز
به امپراطوری عظیمی که سرود عش و پیروزی را در اسپانیا میسرود دست یافت.
هنگامی که مسلمانان عرب ،اسپانیا را فتب کردند آنجا را جنگلی یافتند ،اماا آن را باه بااغ
گلستان تبدیل نمودند .من از مردانی مانند «جاان .دبلیاو .دارا پار» باه درگااه خداوناد ساپاس
میگویم که در کتاب «توسعة روشنفکری در اروپا» حقاایقی را در ماورد نقاش عظیمای کاه
اسالم در اروپا و تمدن امروزهاش داشته است به جهانیاان نمایاناده اسات .او در واقاع تأساف
می خورد که مورخین مسیحی سعی نموده اند تا آنچه را که تمدن اروپا به اسالم مدیون است
پوشیده نگهدارند.
ذیال آنچاه را کاه او در باارة ماردم محلای اروپاا در زماان اساتیالی مسالمانان مایگویاد
میآورم.
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«از وحشیگری مردم محلی اروپا میتوان گفت :که تازه از توحش نجات یافته بودناد ،و
ظاهراً کییف و از نظر عقلی در ظلمت و تاریکی بودند .آنها در کلبههائی زندگی میکردند
که اگر در کف آن حصیر و پشتی آن تشک های بوریاائی باود نشاانه تماول باود ،و باه طاور
مصیبت باری از انواع لوبیا و ماشک و ریشاههاا و حتای پوسات درختاان تغذیاه مایکردناد،
پوشش آن ها از پوست دباغی نشده و یا بهترین آنها از چرم بود که از نظر دوام همیشاگی و
ابدی بود ،اما از نظر نظافت منظور نظر نبودند».
در اکیر وسائل را حتی که در اروپا وجود دارد اروپائیاان مادیون اعاراب ساوری هساتند.
اعراب چون از نظر مذهبی پاک و مطهر بودند ،برایشان مقدور نبود که خاود را بار طبا ماد
اروپائیان ملبس نمایند و میل آنها از لباسهای مدهای اروپائی بپوشند .اما اروپائیان لباسای را
بدون این که عوض کنند آنقدر میپوشیدند تا تکه تکه میشد و به صورت یک تودة کهنه و
پر از جانوران موذی و عفونتزا و مشمالزکننده درمیآمد.
اعراب با الهامبخشیدن به مردمی که در لجنزار نا امیدی و در ظلمت جهالت و بیسوادی
و خرافات غوطه میخورند آنها را بیدار کردند و آیندگان آنها را طوری ساختند که اکنون
بر جهان حکومت میکنند و با چنین قدرت و توانائی که داشتند میتوان گفت :دست خدا با
آنها بوده است.
خداوند ،محمد  ،و قرآن تاری جهان را عوض کردند و بدون آنها علوم اعجابانگیز
امروزه وجود نمیداشت.
محمد  گفت« :در جستجوی دانش باش حتی اگر در چین باشد».
اشهد أن ی إله إی اهلل وأشهد آن محمد رسول اهلل

﴿        
        
       
( ﴾    الرعد.)3 :

«اهلل ،ذاتی است که آسمانها را بدون
ستونهایی که ببینید ،برافراشت و بر عرش
استقرار یافت و خورشید و ماه را که هر کدام
تا زمان مشخصی در حرکتند ،مسخر نمود .امور
هستی را تدبیر میکند و آیات و نشانهها را بیان
مینماید تا به دیدار پروردگارتان یقین کنید».

بی – دیویس

()3

(انگلستان)
من در سال  3113متولد شدم و در شش سالگی به دبستان شبانهروزی رفاتم و هفات ساال
به تحصیل مشغول بودم تا این که آنجا را برای ورود به مدرساة محلای تارک گفاتم .مان در
یک خانوادة مسیحی متدین بزرگ شدم و سپس به کلیسای انگلیکان و بایخره وارد کلیسای
انگلو کاتولیک شدم .در طول زندگی مذهبی متوجه بودم که مذهب از زندگی روزمره جدا
شده است و مانند بهترین لباس فقط در روزهای یکشنبه به معرض نمایش گاذارده مایشاود.
متوجه شدم که مسیحیت به خصوص در نسلهای جوان جاذباة خاود را باه تادریج از دسات
میدهد .به نظرم میر سید که مسیحیت با مصائب اماروزه قاادر باه مواجهاه نیسات و باا اناواع
وسائل از قبیل عطر و رایحه و چراغانی و جبه و لباسهای رسمی و پرزرق و برق و سرودهای
دست جمعی و نیایش به فرشتگان و سایر تلههای معمول ،کلیسای رم مردم را به خاود جلاب
میکند و هیچگاه سعی ندارد با آنچه که در بیرون از کلیسا میگذرد خود را مرتبط نماید.
B Davis -3
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به این جهت من به دواکسیر امروزی یعنی کمونیزم و فاشیزم روی آوردم .به عناوان یاک
کمونیست به لذائذ یک جامعة بیطبقه فکر میکردم ،اما داستانهای مکرر آنهائی کاه فارار
میکردند مرا وادار کرد تا به فهمم که کمونیزم فقط یک وسیله بارای روسهاائی اسات کاه
میخواهند بر جهان حکومت کنند .و لذا بعدها به آن سوی طیف یعنی فاشیزم گرائیادم .ایان
مکتب به همه قول همه چیز را میداد و در این مکتب سعی کردم که خود را وادار کنم تاا از
مردم به خاطر نژاد و رنگ متنفر شوم .پس از چند ماه به عناوان یکای از طرفاداران «ماوزلی»
راجع به جنگ اخیر و شکنجههائی که توسط نازیها به کار میرفت فکار کاردم و لاذا ایان
انزجار و تنفر را از خود دور کردم .من هرگز از فاشیسم راضی نبودم ،اما به نظر مان تنهاا راه
حلی بود که به نظرم میرسید.
من در این تفکرات بودم که یک نسخه از مجلة (مسلم ریویو) در یک کتاب فروشای باه
نظرم رسید .نمیدانم چه وادارم کرد که شش پنس برای مجلهای بدهم که مکاتبی که من در
آن ها وقتی صر

کرده بودم از قبیل مسیحیت ،کمونیزم و فاشیزم همه آن را مذهبی متعل به

قاتلین و دزدان میدانستند که پشیزی ارزش نداشت .من به هرحال آن مجله را خریدم و بارها
خواندم.
من در اسالم تمام چیزهای خوبی که در مسیحیت و کمونیزم و فاشیزم بود پیدا کردم و به
عالوه خیلی چیزهای وایتر هم در آن یافتم که در سایر مکاتب نبود.
من بالفاصله یک سال آب و نان خریدم و چند ماه بعاد مسالمان شادم .و از آن تااری باا
آئین جدید خود بسیاری راضی و خوشحالم.
من امیدوارم که پس از ورود به دانشگاه ،عربی را بیاموزم ولی در حال حاضار باه مطالعاه
یتین ،فرانسه و اسپانیائی مشغولم.

﴿        
[ ﴾اینعام« ]31 :بگو محققاً جز خدای یکتا هی
خدائی نیست و من از آنچه شما شریک خدا قرار میدهید

بیزارم».

()3

توماس محمد کلی تون
(ایایت متحده)

آفتاب تازه از نصف النهار نایم روز گذشاته باود .همچنانکاه از جاادة خااکی در گرماای
سوزان عبور میکردیم آوای دلنوازی که به طور عجیبی در محیط اطرا

ماطنین افکنده بود

به گوش جان رسید .پس از عبور از میان درختان منظرة بدیعی در برابار دیادگانمان مشااهده
کردیم .آنجا در یک برج چوبی که ظاهراً جدید بود یک عرب روشندل با جاماهای تمیاز و
عمامه ای سفید ،گوئی با نوای دلپذیرش ندائی آسمانی را تکرار میکرد .ماا نااخود آگااه بار
زمین نشستیم و مانند کساانی کاه تحات هیپناوتیزم قارار مایگیرناد در جاذباة روحانگیاز آن
محوشدیم .کلماتی که ما از آن مفهومی برنمییافتیم گوش ما را به طور ساحرآمیزی ناوازش
میداد .او میگفت :اهلل اکبر ،اهلل اکبر ،ی اله ای اهلل .خدا از همه برتر است .خادا از هماه برتار
است .و جز او خدائی نیست.
تا آن موقع ما از آنچه که در اطرا

ما میگذشت اطالعی نداشیتم ،اما حای متوجه شدیم

که عده زیادی از مردم به آنجا آمده و گرد هم جمع میشاوند .ماردم در سانین مختلاف ،باا
انواع لباس ها ،و از طبقات مختلف با آرامشی کاه حااکی از تکاریم و نیاایش باود باه طار
جمعیت میآمدند .در آنجاا گلایم هاای درازی بار روی زماین گساترده باود کاه رناگهاای
ناهمگون آنها در جوار رنگ سبز چمن منظرهای بدیع داشت .مردم همچنان مایآمدناد .باه
طوری که ما در شگفت بودیم که آیا جماعت چه وقت کامل خواهد شد .مردم پس از ورود
Thomas Muhammad Clayton -3
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به محل جماعات کفاشهاا و نعلاین هاا را از پاا درآورده و در صاو

مانظم پشات سار هام

مینشستند .ما همچنان که حیرت زده در میان جمع نشسته بودیم مالحظه کاردیم کاه در ایان
جماعت نیایشکنندگان هی تمایزی به چشم نمیخورد .در این صفو

سفید و زرد و سایاه

و فقیر و ثروتمند ،گدا و تاجر ،دوش به دوش ،همه بدون هی احساس برتری در نژاد و طبقه
گرد هم آمده بودند .هی فردی در تمام آن جمع چشام از گلایم روبارویش برنمایداشات و
همه فقط به یک چیز میاندیشیدند.
روح برادری که در آن گروه ناهمگون به چشم میخورد تأثیری فراموشای ناپاذیر بار ماا
میگذاشت .تقریباً سه سال از این حادثه میگذرد که دو ساال آن را مان مسالمان باودهام ،و
هنوزهم گاهی در نیمههای شب بیدار شده و آوای سحرآمیزی را که در آن روز شنیدم آرزو
میکنم و آرزو می کانم کاه باار دیگار آن مردمای را کاه ویژگای واقعای یاک انساان را در
جستجوی صمیمانة خداوند به منصة ظهور گذاشته بودند ببینم.

﴿          
       
        
          

[ ﴾     األنعام« ]31 :بگو:
گواهی چه کسی بزرگتر است؟ بگو :اهلل که میان
من و شما گواه است .و این قرآن به من وحی شده تا
به وسیلهی آن ،شما و همهی کسانی را که این قرآن
به آنان میرسد ،بیم دهم .آیا شما گواهی میدهید که
معبودان دیگری با اهلل هستند؟! بگو :من چنین گواهی
نمیدهم .بگو :جز این نیست که اهلل ،یگانه معبود
برح است و من از آنچه شرک میورزید ،بیزارم».

()3

جی ،دبلیو الوگرو
(انگلیس)

من این چند سطر را با تواضع در جواب کسانی از گروههای مختلف مینویسم کاه علات
تشر

من به دین اسالم را سالوال میکنند .البته من برای ایمانم نبایاد دفاعیاهای تنظایم کانم.

اسالم یک چیز بینظیر است .یک مذهب تااری اسات و تعلایمدهنادهاش شخصایت تااری
است ...ما در بارة مذاهب دیگر و تعلیمات اصلی آنها خیلی کم میدانیم .مطالب پراکندهای
که بعضی از آنها مربوط به احکام اخالقی است به ما آموخته شده اسات کاه اصاالت آنهاا
مسلماً قابل بح

است .زندگی تمام معلمین دیگر هم تقریبااً در اسارار و داساتانهاا پوشایده
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است و در به دستآوردن تعلیمات اصلی آنها کمکی به ما نمیکنناد ...اماا در ماورد قارآن
هرگز کسی اصالت آن را مورد تردید قرار نداده است.
کتاب آسمانی اسالم ،قرآن ،عیناً همان قرآنی است که بر پیامبر اکرم نازل شده و های
تحریفی در آن نشده است .اعمال و گفتار او که احکام قرآنکریم را ترجمه میکند در همان
قالب اصلی به ما رسیده است و در آن تحریفی نبوده است .من در آنها تسلیای مییابم کاه
برای به دستآوردن آن بینتیجه در جاهای دیگری جستجو کرده بودم .من ماذهبی سااده و
عملی می خواستم که از هر نوع امر و نهی و عقاید غیر قابل قباول و غیار مادلل باری باشاد و
احکامش در برابر دلیل و تجربه آزماوده شاوند .بادون تردیاد ،روشانگری وظاایف در قباال
خداوند ،و در برابر همسایه ،باید یکی از مقاصد هر سیستم مذهبی باشد .و اسالم در این قبیال
موارد نمونة کامل یک طرح عملی است .ما احکام و نمونههائی میخواهیم کاه احتماایت و
ضروریات را منظور نموده و ما را در انجام وظایف رهنمون باشاد ،و مان آنهاا را در اساالم
یافتهام.

﴿        
        

﴾ [البقرة« ]316 :و میگویند :یهودی یا نصرانی
شوید تا هدایت یابید .بگو :از آیین حنیف ابراهیم
پیروی میکنم ،و او هرگز از مشرکان نبود».

تی – اچ – ملک بار کلی

()3

(ایرلند)
من در یک خانواده پروتساتان بازرگ شاده ام و در سانین جاوانی دریاافتم کاه تعلیماات
مسیحیت برایم رضایتبخاش نیسات .وقتای کاه دوران متوساطه را باه پایاان رساانیده و وارد
دانشگاه شدم این احتمال تبدیل به یقین شد و در آن موقع تعالیم کلیسای مسیحی یا خیلی کم
و یا اصال برایم معنی و مفهومی نداشت .من تقریباً از یافتن مبانی عقیدتی که شامل اعتقاادات
خودم باشد ناامید شده بودم و لذا برای اقناع خود به عقاید ناشناختهای کاه خاود بارای خاود
ساخته بودم پناه برده بودم .یک روز به طور اتفاقی نسخهای از کتاب «اسالم و تمدن» به دستم
ر سید .همچنانکه آن کتاب را میخواندم دریافتم که تمام اعتقادات من در تعلیمات اساالمی
آن کتاب کوچک توضیب داده شده ،موجود است.
دیدگاه وسیع اسالم بارخال

محادودیت نگارش در مسایحیت ،فرهناگ و آماوزش در

کشورهای اسالمی در قرون وسطی با مقایسه با جهل و خرافات سایر کشورها در آن زمان ،و
تالوری منطقی کیفر و عقوبت در برابر کفارهای که مسیحیان به آن معتقدند نکاتی بودناد کاه
در وهلة اول مرا تحت تأثیر قرار دادند .بعدها من بر این حقیقت واقف شدم که اسالم مذهبی
است کاه وساعت آن باه وساعت بشاریت اسات و آمااده اسات کاه فقیار و غنای را در پرتاو
T. H. Macbarklie -3

332

اسالم آئین برگزیدة ما

رهنمودهای خویش قرار داده و قادر است کاه تماام مواناع از قبیال ناژاد و رناگ را از میاان
بردارد.

﴿      
       
     
         

[ ﴾البقرة« ]313 :ای مؤمان! از اموال پاکیزه-
ای که به دست آوردهاید و از محصویتی که از
زمین ،برایتان بیرون آوردهایم ،انفاق کنید و قصد
انفاق اموال ناپاکی را نکنید که خودتان جز با
اغماض و چشمپوشی ،حاضر به گرفتنش نیستید.

و بدانید که اهلل بینیاز و ستوده است».

دنیس وارینگتون فرای

()3

(استرالیا)
اسالم بر من چنان آمد که گوئی بهار بر زمین سرد پاس از یاک زمساتان تاریاک .اساالم
روح مرا حرارت بخشیده و با تعلیمات زیبایش مرا بیاراست .به راستی که تعلیمات اسالم تازه
و منطقی هستند .خدائی به جز خدای یکتا نیست و محمد  پیامبر اوسات .آیاا چیازی از آن
متعالیتر می تواند باشد؟ هی چیز در اسالم وجود ندارد که میل عقیدة به پادر و پسار و روح
القدس مبهم و اسرارآمیز باشد که نه تنها وحشتزا است بلکه برای یک عقل سلیم قابل بااور
نیست .اسالم مذهبی تازه و عملی و برای دنیای امروز است .فی المیل تعلیماات اساالم را کاه
مبنی بر برادری و اخوت بین المللی است در نظر بگیرید که در مسیحیت هم موجود است .اما
در نظام کلیسا و سلسله مراتب آن که ازپاپ واسقف اعظم واسقف و غیره تشکیل شده از نام
خداوند استفاده کرده و در کسب قدرت به واسطة کلیسا از هام پیشای مایگیرناد .لایکن در
Denis Warrington Fry -3
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اسالم این مسالله متفاوت است .زیرا که تعلیمات محمد  از طر
صمیمانه است.

اسالم آئین برگزیدة ما
خداوند نازل شده و بسیار

فاروق – بی – کارائی

()3

(زنگبار)
علت مسلمان شدن من یک احسااس درونای و عشا عظایم و دلبساتگی باه پیاامبر اساالم
محمد بود .من این احساس را از مدتها قبل کامال ناخودآگاه در قلبم احساس کرده بودم.
به عالوه من چون در زنگبار زندگی میکردم دوستان مسلمان زیادی به من فرصت دادناد تاا
اسالم را مطالعه نموده و کامال بفهمم .من فرهنگ اسالمی را از تارس خویشااوندان خاود باه
طور پنهانی مطالعه میکردم .اما در دسامبر سال  3114خود را آماده یافتم تا باا جهاان روبارو
شده و اسالم را بپذیرم و علناً ایمان خود به اسالم را اعالم نمایم .سپس من به نوشاتن داساتان
جور و ستم خویشان و خاانوادهام و ساایر ماردم پارسای کاه در محلاه پارساینشاین زنادگی
میکردند پرداختم .داستان زندگی مان یاک داساتان طاوینی از ساختیهاسات کاه متحمال
شدهام .زیرا خانوادهام قویاً با مسلمانشدن من مخالفت میکردند و لذا از تمام وساائل کاه باه
فکرشان میآمد برای اذیت و آزار من استفاده مینمودند .چون حقیقت خود را بر مان ظااهر
کرده بود ،هی چیاز نمای توانسات مارا از پیاروی راه خداوناد واحاد و محماد رساول اهلل 
بازدارد.
من مانند سنگ جبل الطارق در برابر تمام مصیبتها و بدبختیها و آزار و اذیتی که توسط
اعضای خانواده ام بر من وارد آمد ایستادگی کردم و چون میدانستم که خداوند راه خاود را
بهتر از همه میداند لذا تمام این رنجها را تحمل کردم.
قرآنی که من به زبان گجراتی مطالعه کردم مرا به مقدار زیادی کمک کرد تا مسائل ضد
و نقیضی را که در مذاهب دیگر وجود دارند بفهمم و در این باره بیواهمه بایاد بگاویم کاه
هی کتابی تا آن اندازه روشن و واضب نیست .این تنها کتابیست که کامل است و ساادگی و
محبت و برادری و مساوات و انسانیت را به مردم میآموزد .حقیقتاً آن یک کتااب عجیاب و
متعالی است که احکام ییزالش مسلمانان را تا ابد زنده نگه خواهد داشت.

Farouk B. Karai -3
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مؤمن عبدالرزاق سلیه
سریینکا (سیالن)

زمانی من از اسالم متنفر بودم و دوستان مسلمانی نداشتم ،زیرا اسالم برای من چنان زنناده
بود که حتی حاضر نبودم با پیروان آن درآمیزم .من حتی در خواب هم نمیدیادم کاه روزی
با مطالعه کتب اسالمی انسان نوینی شوم .اما فرا گرفتم کاه رفتاه رفتاه اساالم را باه خااطر راه
مستقیم و بدون اسرارش دوست بدارم ،دوستی که ساده و خالش و در عین حال عمی است.
چنانکه به زودی دریافتم بناچار به آن نزدیک و مجذوب شدهام.
خواندن بعضی از سورههای قرآن مرا به شگفت فرو برد.
زیرا تصور میکردم هی چیز با انجیل و تورات برابر نیست .و بعد آموختم که من در چاه
اشتباهی بودهام و آموختم که واقعاً قرآن چنان مملو از حقای و تعالیمش چنان عملی و عاری
از امر و نهی خرافات است که روزبروز بیشتر مرا جذب میکرد .برادری اسالم نیز مرا به خود
جلب نمود .اگر واقعاً کسی بخواهد معنی این جمله را که میگویدک «همسایة خود را مانند
خودت دوست بدار» بفهمد ،باید در اسالم اندیشه کند .زیرا با شکوهترین اتحاد و واقعیترین
همبستگی که تاکنون در جهان پدید آمده است در اسالم است.
چیز دیگری که مرا بیشتر به اسالم جلب نمود آن بود که اسالم آمرانه و حاکماناه نیسات.
اسالم دینی است عملی و منطقی و نوین و همچنین از نظر تفکار توحیادی و اعتقااد باه یاک
خداوند و روحانیت و معنویت ایدهآل اسات .و لاذا چاون احکاامش عملای و منطقای اسات
مذهبی برای بشریت است.
( ...این عرب ها ،و محمد یک انسان و آن یاک قارن ،آیاا
چنان نیسات کاه گاوئی جرقاه ای بار زماین افتااده اسات.
جرقه ای بر جهانی که جز شن سیاه ناقابال چیازی باه نظار
نمی آمد .اما شن ها در واقع باروتی بودند که آسمان را باه
آتش کشیدند و از دهلی تا گرانادا را طعمه شاعلههایشاان
Mumin Abdurrazzaque Selliah -3
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قاارار دادنااد .ماان گفااتم :آن ماارد باازرگ همیشااه هماننااد
صاعقه ای از آسمان بود ،و ماردم دیگار شابیه ساوخت در
انتظار او بودناد تاا آنهاا هام شاعلهور شاوند) .از تومااس
کارییل در کتاب «در بارة قهرماناان ،نیاایش قهرماناناه ،و
تاری قهرمانی»

﴿     
« ﴾  واین (قرآن) کتابی
است پر برکت ،که ما نازل کردیم ،از آن پیروی
کنید ،و پرهیزگار باشید ،تا مورد رحمت قرار
گیرید»[ .انعام]366 :

()3

عبداهلل امئورا
(ژاپن)

اسالم در توجیه و یگانگی خدا و روز رستاخیز و هنگام جزا ،عش به خداوند ،ح طلبی و
عدالت ،پاکدامنی و تقوی ،و راستگوئی و شر

و عزت نفس و تمام چیزهای خاوب دیگار

تأکید بسیار دارد .جستجوی رستگاری الهی ،در واقاع ذات تعلیماات اساالم اسات .و مان در
جستجوی حقیقت ،آن را در اسالم یافتم.
مسیحیت و یا تمام کتاب های مقدس به طوری که امروزه موجودند ،آن تعلیمات خاالش
و نابی که از خداوند نازل شده اند نیستند .تغییراتی که به مرور زمان و تحریفاتی که در طاول
ایام در آنها رخ داده است اصالت آنها را از بین برده است .در صورتی که قرآنکریم وحی
خداوندی است و بدون تحریف باقی مانده است .کتاب مقدس مسیحیت اماروزه آن طاوری
که نازل شده است وجود ندارد ،بلکه کلماتی اسات کاه در وصاف راهنماائیهاای حضارت
عیسی  نوشته شده است .بنابراین ،مانند قرآن وحی مستقیم خداوند نیست.
نکته بسیار پیچیده در مسیحیت مساللة تیلی
را دریابد باورش کند .زیرا برای تیلی

است که باید بدون این که کسی حقیقات آن

یک تعریف و بیان مساتدلی وجاود نادارد .باه عاالوه

خیلی گیجکننده است که در مسیحیت جزای گناهکاران و از جملاه آنهاا کاه باه مسایحیت
عقیده ندارند (چون اعتقادنداشتن به این مبح
.Abdullah Uemura -3
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حالی که اگر به گناهکاران گفته شود که برای همیشه محو خواهند شد و جزای آنها مارگ
ابدی است ،عکس العمل طبیعی آنست که در لهو و لعب و هوسرانی خویش بیشتر بکوشاند،
چون وقتی مرگ فرا رسد دیگر همه چیز تمام میشود.
بودائیسم «ماهایانه» محصول بودائیسم بدوی است که شبیه بر اهمائیسم اسات .از تعلیماات
آن چنین برمی آید که بودا منکر ذات خداوند بوده است ،زیرا که در این نکته موضع روشنی
را رد میکند .باا وصاف ایان ،براهمائیسام در ایان نکتاه موضاع روشانی دارد ،اماا متأسافانه
موضعش در خصوص برهمن روشن نیست .برهمنیها در فلسفة خود همیشه به دنباال بارهمن
هستند تا او را دیده و یا صدای او را بشنوند و لاذا در عاوض ساتایش خداوناد مخلاوق او را
ستایش میکنند در حالی که اسالم به تنهائی ما را به خداوند جهان هدایت میکند .خداوندی
که از همه چیز آگاه است و در همه جا موجود است.
خداوندی که نه زائیاده شاده و ناه مایزایاد و خداونادی کاه هماه چیاز از آن او اسات.
خداوندی که جز او ستایش هی چیز و هیچکس برای انسان زیبنده نیسات و خداونادی کاه
جز او از هی چیز و هیچکس نباید ترسید.
شنیتوایزم( )3ژاپن هم از عفت و تقوی محروم است ،زیرا کاه باه طاور کلای از اخالقیاات
بری است .آن نیز یک مذهب مشرکانه است که پیروانش مانند بتپرستان خدایان متعددی را
پرستش میکنند.
اسالم تنها جواب فریادهای ارواح است که در جستجوی راه مستقیم و منطقای باه حا و
حقیقت اند.

 -شینتو (انگلیسی )Shinto:یعنی طریقه خدایان ،آئین باستانی ژاپن است[ .مُصحح]

()3

ابراهیم وو
(ماییا)

من قبل از این که مسلمان شوم یک کاتولیک رومی بودم .اما بعاداً ایماانم را باه تیلیات و
مراسم عشاء ربانی و تقدیس و تبرک روح و اینگونه خرافاات از دسات دادم باا ایان احاوال
ایمان به خداوند در من باقی ماند .هی کشیش کاتولیک نبود که مرا در استدیل و قبول ایان
مسائل راهنمائی کند .فقط در جواب سالوالها میگفتند :که این مسائل باید باه عناوان اسارار
نهفته باشند .عیسی آخرین پیامبر است و محمد یک ریکار و شیاد است! (استغفر اهلل).
ایمان من به مسیحیت در حال از دست رفتن بود تا این که در مالیا با مسلمانان زیادی
آشنا شدم و در مورد دین با آنها مذاکرات و گاهی مناظراتی داشتم .رفته رفته دریافتم که
اسالم دینی منطقی و اصول آن برای من قابل پذیرش است .زیرا در اسالم هی چیز جز اهلل
شایستة پرستش نیست و در مسجد هی نوع تصویر یا مجسمه و نقاشی وجود ندارد .نماز در
مسجد و یا نیایش در هرکجا که امکان دارد صحیب است .این مسائل بود که مرا به اسالم
جلب کرد.
* برتراند راسل مایگویاد :ماا عباارت «دورة تاریاک» را
برای تاریخی از سال  111تا  3444به کار مایباریم کاه
تمرکز بی دلیل تحقیقاات و مطالعاات ماا را باه اروپاای
غربی مشخش میکند در حالی که همزمان با آن تمدن
درخشان اسالمی از هندوستان تاا اساپانیا گساترده شاده
بود.
در قاموس ما تمدن یعنی تمدن اروپای غربی در حالیکه
این کوتهنظری است.
تاری فلسفه غرب
لندن ،3112 ،صفحه 131
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«و قوم دیگری را به جای شما قرار می دهد ،و
هیچ زیانی به او نمیرسانید ،و خداوند بر هر
چیزی تواناست».
[توبه]11 :
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(سوئد)
من خداوند را ستایش میکنم و بر پیامبر بزرگوارش درود میفرستم .من شهادت میدهم
که خدا وندی جز اهلل وجود ندارد و او یشریک است و شهادت میدهم که محمد  بنده و
پیامبر اوست.
پنج سال پیش بود که من برای نخستین بار با اسالم روبرو شدم .یکی از دوستان خوب من
به دیئلی میخواست قرآنکریم را بخواند .من نیاز باه خااطر آن کاه از آن بایاطاالع نباشام
کوشیدم تا یک ترجمة سوئدی آن را به دست آورم .کتاب را زودتر از او پیدا کردم و شروع
به خواندن نمودم .چون این کتاب را از کتابخانه به عاریاه گرفتاه باودم لاذا بایش از دو هفتاه
نمیتوانستم آن را نزد خود نگهدارم ،اما من برای چنادمین باار تااری تحویال آن را تجدیاد
کردم .و هرچه بیشتر خواندم بیشتر قانع شدم و پی بردم که جز حقیقات چیازی نیسات .و لاذا
یک روز در نوامبر  3164تصمیم گرفتم مسلمان شوم.
یک یا دو سال سپری شد .من فقط بر این عقیده بودم که محمدی هستم ولی بایش از آن
ادعائی نداشتم و در بارة اسالم مطالعهئی نکردم .تا این که روزی به کتابخانة استکهلم رفتم .با
آمادگی ذهنی که داشتم و خود را وابسته به دین محمد  میدانستم تصمیم گرفتم تاا ببیانم
آیا در این کتابخانه چیزی در مورد فرهنگ دین محمدی وجاود دارد یاا خیار .بارایم باعا
Mahmud Gunnar Erikson -3
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شگفتی بود اما کتابهائی در این زمینه وجود داشتند .چندتا از این کتابها را از کتابخانه باه
امانت گرفتم و آنها را به دقت مطالعه کردم که یکای از آنهاا ترجماهای باود از قرآنکاریم
توسط محمد علی .و سپس بیش از پیش به آن ایماان آورده و اعماال مربوطاه را هام شاروع
کردم .اتفاقا با یک جمعیت اسالمی در سوئد آشنا شدم و برای اولین باار در نمااز عیاد ساال
 3163در استکلهم شرکت کردم .با این تجربه چند هفته قبل از عید فطار ساال  3133هجاری
قمری به انگلستان رفتم .اولین روزی که به انگلستان وارد شدم به مسجد واکینگ رفتم و قرار
شد که من در روز عید ،اسالم خود را به طور آشکار اعالم نمایم که البته چنان شد.
آنچه که مرا به اسالم جذب نمود منطقیبودن آن است.
در اسالم هی

چیزی را که با دلیل و منط انسان قابل قبول نباشد نمیپذیرند .در

قرآنکریم وجود خداوند یعنی یکی از مسائل مهمی که مورد بح

و گفتگو است اثبات

میشود .جاذبة دیگر اسالم آن است که یک دین جهانی است .قرآن از خداوند به عنوان
خداوند عربها و یا خداوند قوم خاصی یاد نمیکند .حتی باید گفت :که قرآنکریم از
خداوند به عنوان خداوند جهان هم یاد نمیکند ،بلکه از او به عنوان خال و خداوند تمام
جهانها یاد مینماید ،در حالی که سایر کتب آسمانی او را خداوند اسرائیل مینامند! عالوه
بر همة آنچه که گفته شد در اسالم از ما خواسته شده که به تمام پیامبران اعتقاد داشته باشیم
حتی اگر نام آنها هم در قرآن آورده نشده باشد .و بایخره در کتابهای آسمانی پیشین هم
رسالت محمد  اشاره شده است و قرآنکریم میفرماید   ﴿:

( ﴾       الما ئدة« )1 :امروز برای شما دینتان را
کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را برای شما به عنوان دین پسندیدم».

بنابراین ،اسالم دین خداوند است».

﴿       
« ﴾   و به راستی ما
برای مردم در این قرآن از هر (نوع) مثلی
زدهایم ،شاید که آنان پند گیرند».
[زمر]33 :

محمد المهدی

()3

(استرالیا)
یکی از موانع بزرگ برای قبول اسالم در غرب وفور کتابهایی از منتقدین غربای اسات
که در آن به پیشداوری در مورد اسالم پرداخته و یا اسالم را به طور کلی لعن و تکفیر نماوده
اند ،زیرا معموی ماورای آنچه را که خود اعتقاد دارند نمیتوانند باور دارند .البتاه بیشاتر ایان
کتب در عرض چند قرن اخیر منتشر شده اند.
مساللة دیگر آنست که همیشه این تمایل وجود داشته تا تاریاکتارین مساائل اساالم را باا
بهترین چیزهای مسیحیت مقایسه کنند و هرگز به این نکته اشاره نشاده کاه نقطاة اوج تمادن
اسالمی با تب و تاب مذهبی در جهان همزمان بوده است .و یا این که هرگز به این نکته حتی
برنخورده اند که گسترش تمدن اروپائی با تابوت اعتقادات مسیحی شروع گردیده است.
الحمد هلل کسانی مانند ما بوده اند که توفی یافته اند تا نکاتی را که در ورای اندیشاههاای
چنان نویسندگان و مؤلفین وجاود دارد دریاابیم .همچناین افاراد بیشامار دیگاری هساتند کاه
مسیحیت را قبول ندارند و قلباً مسلمانند ،اما معذلک اسالم را نمیپذیرند .زیارا کاه زیباائی و
سادگی این آئین را نمیتوانند درک کنند.
بسیاری از مردم اسالم می آورند ،زیرا در جتساجوی راه زنادگی هساتند و در جساتجوی
خویش اسالم را مییابند .اما در مورد من باید بگویم :که من اسالم را بدون این کاه جساتجو
کنم یافتم .من دوران تحصیل را در انگلستان بسار باردم و در جامعاه مسایحیت رشاد کاردم.
Muhammad Al - Mehdi -3
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انگلستان ،البته اسماً مسیحی است زیرا دین در این جامعه از زندگی جدا افتاده و چیزی است
که فقط گاه گاه به آن پرداخته میشود و تنها بعضی از موارد آن قابل فهم است .البته مردمان
بسیار خوبی هم هستند که مسیحی اناد و کارهاای بسایار صاحیب و نیکاوئی در جهاان انجاام
می دهند و به طور کلی احمقانه است که انسان چنان تصور کند که هرکه مسیحی اسات ذاتااً
بد است .به هرحال من بعدها باه سراسار آفریقاا و اروپاا مساافرت کاردم و تماام کشاورهای
آفریقااائی را دیاادم و عمیقااً تحاات تااأثیر صاامیمیت و صاافای مردماای کااه در آنجااا زناادگی
میکردند و اکیراً مسلمان بودند قرار گرفتم.
یکی از چیزهائی که در من تأثیر فوق العادهای بخشید مساجد باا شاکوه کاانو در نیجریاة
شمالی و دوستانی بودند که در آنجا با آنها آشنا شدم.
پس از آن به جامعة مسلمانان «سیرنیاکا» بازگشتم و در آنجا مشغول زندگی شدم در حالی
که عمیقاً تحت تأثیر اسالم واقع شده بودم ،اما تا مطالعاة عمیقای از ادیاان و مقایساة آنهاا باا
یکدیگر نکردم مسلمان نشدم ،و اکنون می اندیشام کاه های فاردی پاس از مطالعاة ادیاان و
مقایسة آنها نمیتواند از پذیرش اسالم خودداری کناد .البتاه ممکان اسات بعضای ماردم باه
اندیشة من شک کنند ،اما امروزه مردانی مانند کشیش کلیسای «سوت وارک» در انگلستان و
دکتر «تیلیک» از ایایت متحده کامال تأیید میکنند که خداوند یکی است .و شاید هام یاک
روز غرب به این نتیجه برسد که از مسیحیت به اسالم روی آورده و به وسیله مسیحیت اساالم
را دریابد .و این پذیرش شاید آنطوری که ما اسالم را میشناسیم نباشد.
اینجا در استرالیا زمینة بسیار خوبی برای تبلیغات اسالمی وجود دارد .محماد جاان و بساتر
فعالیتهای بسیاری انجام میدهد و هم اکنون ثمرات بسیاری به بار آورده است .تمااسهاای
شخش خود من به جمع معدودی از دانشگاهیان محدود میشود .در دانشگاه آنچه کاه قابال
توجه است آنست که توسعه اسالم در غرب در سطب تحصیلکردهها و روشنفکران است .البته
مسیحیت هم خیلی از مردم را به مسیحیت میکشاند .اما این تأثیر موقت اسات و غالبااً بعادها
آن ها که با تائید سطحی مسیحیت را قبول کرده اند به طور کلی منکر خداوند میشوند .و یاا
آن چنانکه من در آفریقا مشاهده کرده ام مبلغین مسیحی عقاید اصلی قبایل را از آنها گرفتاه
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و آنها را با عقایدی مافوق تصورات و اندیشههایشان آشنا و معتقد مایساازند کاه نتاایج آن
بعدها رقتبار است.
اسالم بیشتر به طبقة روشنفکر نفوذ میکند .اکیار کساانی کاه مسالمان مایشاوند کساانی
نیستند که در مدت کوتاهی مسلمان شده اند و این بسیار جالب است .زیرا که اگار کسای باا
اعتقاد راس و اندیشه و مطالعه چیازی را بپاذیرد و از حقاای دعاوت پیاامبر  آگااه شاود،
سالوالهای بعدی که پیش میآید اعتقاد او را راس تر و محکمتر خواهد کرد و دیگار هرگاز
گرد ادیان دیگر نخواهد گشت.

﴿         
[ ﴾    فصلت]13 :
«هرگز از پهیش و پهس (گذشهته و آینهده) ایهن
کتاب حق ،باطل نشهود ،زیهرا فرسهتادة خهدای
حکیم مقتدر است».

موسی ای .کی .روچونگور

()3

(تانگانیگا)
در سال  3116در یک کلیسای کاتولیاک رم غسال تعمیاد داده شاده و باه ناام ایوساتاس
نامگذاری شدم .در آن موقاع پادر و ماادرم مشارکینی بودناد کاه باه کلیساای کاتولیاک رم
عالقمند شده بودند .زیرا در منطقة ما این مذهب خیلی رایج بود .اما میتوان گفات :کاه مان
نمیتوانم خود را یک کاتولیک بنامم.
به سال  3111در ده سالگی به مدرساة ابتادائی کاتولیاک رم وارد شادم .در آنجاا دروس
معمولی ابتدائی و دروس مذهبی تدریس میشد .در این مدرسه تا سال  3114مشغول باودم و
از نظر تعلیمات مذهبی میتوان گفت :که به یک زندانی بیشتر شبیه بودم .میگویم زندانی به
خاطر این که در آنجا فرصتی برای مطالعه ادیان دیگر نداشتم.
اما در سال  3161در درس تاری فرصتی یافتم تا کتابهای تاری مذاهب را مطالعه کنم،
و اینجا بود که با تاری مسیحیت و اسالم آشنا شادم .ایان آشانائی مارا واداشات تاا باه طاور
عمیقی در بارة اسالم مطالعه کنم .به هرحال هرگز نتوانستم یادداشتهای دقیقی بردارم و لاذا
به مطالعة خویش در مسحیت تا آنجا که «لوتر» و هنری هشتم از کلیسای انگلیس جدا شادند
ادامه دادم .در خالل آن که به مطالعاات خاویش اداماه مایدادم باه مساائل و ساالوایت زیار
برخورد کردم:
- 3آیا عیسی مسیب خداست؟
Mussa E. K. Rwechungure -3
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صحیب است و چگونه ثابت میشود؟

- 1آیا جهنم وجود دارد؟ آیا جائی بارای اساتراحت و پااداش و یاا جاائی بارای جازا و
عذاب وجود دارد؟
- 1آیا پاپ آن قدرتی را که مورد ادعاست دارد؟ و اگر دارد چگونه است؟
- 6چرا کشیشها میتوانند اعترافات را گوش بدهند در صورتی که عیسای مسایب ایان
کار را نمیکرد؟
- 1چرا تورات و انجیل مورد تفهیم مردم نیست؟
- 3آیا وجود تصاویر و عالئم در انجیل مجاز است؟ و اگر نیستند چرا در کلیسا باه کاار
میروند؟ (در کلیسای کاتلیک رم)
- 2چرا مریم مادر خداوند نامیده میشود در حالی که عیسی مسیب هرگز او را به این نام
نخواند؟
 - 1چگونه نان باه صاورت بادن مسایب درمایآیاد (آن چنانکاه در کلیساا ادعاا و عمال
میشود) و در مراسم عشاء ربانی نان به شرکتکنندگان در مراسم داده میشاود کاه
بخورند تا در جسم آنها عیسی مسیب  ظهور کند.
- 34چرا ادعا میشود که پطرس مؤسس کلیسا بوده است؟
خالصه آن که چراهای زیادی سراسر وجود مرا در خود گرفته بود.
چون دامنة دانش من محدود بود لذا برای یافتن جاوابهاا باه کشایش مراجعاه کاردم .او
سعی کرد جوابهای مارا پاسا گویاد ،اماا هرگاز جاوابهاایش مارا قاانع نکارد و لاذا باه
سالوالهای خود همچنان ادامه دادم تا آن که به من گفتند :باید این سالوالها را فراماوش کانم
و فقط به اعتقاد خود قانع باشم ،زیرا اینها از اسرار هستند .اما من پس از آن به کلی ماأیوس
شده و همة اعتقادات خود را به فراموشی سپردم تا مدرساهام پایاان یافات .اماا بایپارده بایاد
بگویم :که من قبل از مطالعة تاری ماذاهب ،اساالم را دیان شارک و مسایحیان پروتساتان را
همانند گوسفندان سرگردان تصور میکردم.
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در اوایل سال  3111با یک مسلمان آشنا و سپس دوست شدم .او چیزهای زیادی در بااره
اسالم برای من تعریف کرد .او سعی کرد تا باه بهتارین وجهای مساائل اساالمی را بارای مان
توجیه نموده و مرا به اسالم جلب نماید ،اما کوششهای او نتیجهای نداشت .اگرچه او موفا
نشد ،اما باید بگویم :که در من عقاید مستحکم و استواری بوجود آورد .این مسائل و بح ها
هنگامی که من در سواحل دریاچة تانگانیگا بودم واقع شد اما بعداً به شامال عاازم شادم و در
آنجا با گروهی از مسیحیان که یکی از فرق مسایحیت ( )Watch - Towerهساتند تمااس
گرفتم تا سالوایت مرا پاس گویند.
این گروه از مسیحیان چون فهمیدند سالوایت عاقالنهای مطرح میکنم کتابی در اختیاارم
نهادند که تحت عنوان ( )Let God be trueخیلی از مسائل را برحساب تاورات و انجیال
پاس گفته است .ضمنا در آنجاا باا مسالمان د یگاری آشانا شادم و ایان دوسات مسالمان باه
اعتقادات خویش بسیار پابند و مغرور باود .وقتای علات آن را پرسایدم ،گفات( :مان ماذهب
واقعی را پیروی میکنم .مذهب ما بسیار ساده است و های ناوع سار در گمای در آن وجاود
ندارد و ما مانند محمد  نیایش میکنایم .مان باه هماین نحاو باا گاروه مسایحیان و دوسات
مسلمانم در تماس بودم و روز به روز بیشتر سارگردان و حیاران مایشادم .روزی باه دوسات
مسلمان گفتم که من باید مذهب را به طور کلی به دور بیانادازم تاا بتاوانم باا خاود در صالب
باشم .با شنیدن این جمله دوست مسلمان من پرسید .چارا؟ گفاتم :مان از ایان هماه حیارت و
سرگردانی خسته شده ام و هر مذهبی کاه باا آن روبارو مایشاوم پار از مساائل تعجابآور و
سالوالهای بیجواب است .با این جمله او ترغیب شد تا بیشتر در بارة اسالم با من گفتگو کند
و بدین طری روز بروز عالقة من به اسالم بیشتر شد و حدود سه ماه با آن دوست مسالمان در
تماس بودم تا این که از هم جدا شدیم.
پس از ترک آن دوست مسلمان ،تمام گفتگوهائی را کاه باا او داشاتم مارور کاردم و در
اندیشة آن تفکرات بودم تا ا ین که در ژانویه  3111با یک مسلمان تحصیلکردة دیگری آشنا
شدم و با او به مباحیه و گفتگاو پارداختم و لاذا تحساین مان نسابت باه اساالم بایش از پایش
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برانگیخته شد و دیگر به کلیسا نرفتم .و در حدود یک ماهی که در آنجا باودم پاس از تفکار
زیاد به این نتیجه رسیدم که در آئین اسالم حقای بسیاری وجود دارد.
در  31فوریه  3111اعالم نمودم که به علت ضد و نقیضهائی کاه در کلیساای کاتولیاک
یافته ام به دین اسالم مشر

خواهم شد .اعالم نمودم که اصول کلیسای رم براساس تورات و

انجیل که باید مورد پیروی آنها باشد نیستند .و از همه مهمتر این که عش و عالقه و ستایش
خداوند مضحک و سهگانه برایم مشکل شده بود و لذا من بهترین دین را که اسالم است پیدا
کردهام .مسلمانان هر چهار کتاب آسمانی را که از خداوناد ناازل شاده اسات مایپذیرناد ،و
نیایش آنها مانند پیامبران است .این دین در اصول و اعتقادات تحریف نشده اسات ،و باایتر
از همه آن که در اسالم فقط خداوند ،واحد و بیشریک و مورد ستایش است .در اسالم تمام
پیامبرانی که از سوی خداوند نازل شده اند ماورد قبولناد و در مساجد هیچگوناه پیکاره و یاا
تصویری برای تقدیس و ستایش وجود ندارد.
بنابراین ،در آن روز در برابار گروهای از ماردم ،مسالمان شادم و ناام موسای و پیاروی از
محمد را برگزیدم و سرباز اسالم شدم.
چند کلمه در مورد اسالم
اسالم محتوی راهنمائی خداوند برای بشریت است .اسالم مذهب قوم مشخصای نیسات و
به سرزمینی خاص تعل ندارد .همه پیامبران خدا در هر زماان و هار مکاان هماین آئاین را بار
مردم ندا میدادند .آخرین و جدیدترین گفتار این آئین بر محمد  نازل شد .او مأموریات و
رسالت خود را به بهترین وجهی ادا نمود و تمدنی را برپایة اسالم بنا نهاد .سپس اعرابی واری
این ایدئولوژی شدند که تحت عظمت آن از جهل و عقبماندگی به قادرت جهاانی تبادیل
شدند که همه بر عظمت و شکوه آن اذعاان دارناد .ایان آئاین از عربساتان باه ماردم دیگار و
سرزمینهای دیگر گسترش یافات .هنگاامی کاه اعاراب در وظیفاة خاود نسابت باه خداوناد
کوتاهی و بیتوجهی کردناد ،مردماان دیگاری پیشای گرفتاه و پارچم اساالم را برافراشاتند.
مصریها ،اسپانیائیها ،سلجوقیه ،اکراد ،بربرها ،ترکها ،هندیها ،مغولهاا ...باه اساالم روی
آوردند و پرچم اسالم را برافراشته و به خدمت اسالم همت نمودند .و نامی از خویش بر جای

اسالم آئین برگزیدة ما

311

گذاشتند .اسالم در انحصار مردم بخ صوصی نیسات بلکاه ایان آئاین ،ماذهب بشاریت اسات.
کسی چه میداند که چه وقت مردم شرق و غرب مسلمان خواهند شاد .اماا شااید روزگااری
هم آنها پرچمداران اسالم و پیشتازان تحویت و انقالبهای جهان قرن بیستم باشند.
* ای نسل های جدید بازآئید و ساتیز در راه حقیقات را
فریاد دهید.
بازآئیااد و پاارچم آئااین شکسااتناپااذیر را برافرازیااد.
بازآئید و با زندگی خود بار شاکا هاای عمیا باین
انسانها پل های استواری بنا کنیاد و کیناه و نفارت را
محو نموده و به پیش بتازید.

﴿       
    
« ﴾ آیا (کافران دینی) غیر
دین خدا را میطلبند و حال آن که هرکه در
آسمان و زمین است خواه ناخواه مطیع فرمان
اوست»[ .النساء]21 :

اچمد – ام .هاین کمپ

()3

احساس یک نوکیش
مسلمانشدن بسیار آسان است .چون نه تشریفات عریض و طویلی دارد و ناه موعظاههاای
مطولی در آن ملحوظ است .یک شهادت کوتاه و ترجیحاً در انظار گروهی از مسلمانان ،تنها
یزمة مسلمانشدن است .آن که مسلمان میشود باید بگوید« :أشهد أن ی إلاه إی اهلل وأشاهد
أن محمداً رسول اهلل» .یعنی «من شهادت میدهام کاه کسای جاز خداوناد شایساتة نیاایش و

تکریم نبوده و محمد رسول اوست» .با ایان شاهادت هارکس مایتواناد مسالمان شاود و باه
خواست خداوند تعالی گردن نهد و محمد  را به عنوان رسول اهلل قبول کند.
بنابراین ،تشهد یک مسلمان را از کافر جدا میکند .و این یک اصال مسالم اساالم و پایاة
دین است در این هنگام مسلمانان دیگر ،برای نوکیش مسلمان دعا میکنناد و باا او روبوسای
می نمایند و سپس نوکیش مسلمان فصل جدیدی از زندگی را به موجب احکام اساالم آغااز
میکند و تمام گناهان او بخشوده میشوند.
برحسااب تجربااه ،نوکیشااانی کااه مساالمان ماایشااوند بااه وسااائل مختلااف و تحاات دیئاال
گوناگونی به اسالم روی میآورند .بعضی از آنهاا پاس از مطالعاات دقیا قارآن و سانت و
حدی

مسلمان میشوند .بعضی دیگر پس از پایان یک دورة تحقیقی در مقایسة ادیان به این
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آئین میگروند .وعده ای دیگر صرفاً به خاطر عدم رضایت از ادیان دیگر به این دین مشار
میشوند .و حتی بعضی به دیئل شخصی این دین را میپذیرند .بندرت اشخاصای هام یافات
میشوند که می خواهند جهان اسالم را به هزینة مسالمان گاردش کنناد و صارفاً از مسالمانان
تقاضا میکنند تا آنها را در این راه مساعدت کنند .دلیل هرچه که باشاد بایاد توجاه داشات
که به هرحال به نحوی عشا و عالقاة – کام یاا بایش – در ایان تصامیمات مؤثرناد و یاک
نوکیش مسلمان به نوعی تحت تأثیر اسالم واقع میشود .اما باه هرحاال یاک مسالمان زماانی
میتواند واقعاً مسلمان شود که با تعلیمات اسالم در حد قابل قبولی آشنا شده و مسلمان خوبی
شود .به عالوه هر نوکیش مسلمان در ابتدا دچار مشکالتی است و باید توسط بارادران دیگار
مسلمان مساعدت شود تا بتواند مشکالتی را که با آن روبرو شده حل کند.
حال باید دید مشکالتی که یک نوکیش با آن روبرو میشاود چیسات؟ مسالمانشادن در
یک اجتماغ غیر مسلمان به منزلاة یاک انتحاار اجتمااعی اسات .زیارا اعتراضاات خاانواده و
خویشان و دوستان موانعی در زندگی نوکیشان بوجود میآورد .موقعی که من رسماً مسالمان
شدم ،ابتدا خانواده ام در این مسالله با من گفتگو کردند .بعضی از آنها مخاالف بودناد ،ولای
بعضی از آنها مانند خواهر عزیزم مسالله را خیلی آزاد منشانه تلقی نموده و فقط دعا کردند تا
خداوند مرا در آئین جدیدم راهنمائی نموده و آراماش و رضاایت بیشاتری بارای مان فاراهم
سازد .احکام و مقررات و سنن آئین جدید باید در زمان کوتاهی آموخته شود .با وجاود ایان
که اسالم ساده و زیباست مع الوصف در اول عملکردن به آن مشکل است .من خیال میکنم
که در نخستین روزهای قبول آئین جدید باید یاک نساخه از قارآن و ساایر کتاب یزم را در
اختیار نوکیشان قرار داد تا آنها به دنبال تهیة آنها وقت زیادی تلف نکنند.
بعضی از نویسندگان ممکن است که در بدو قبول آئین اسالم اطالعاات زیاادی در ماورد
اسالم نداشته باشند .و چون بعضی از آنها خیلی احساسااتی هساتند ممکان اسات اشاتباهاتی
بکنند.
نام جدید – انتخاب نام جدید برای یک نوکیش هم مساللهای است .چون بعضی از اسامی
در بعضی نقاط بسیار مشهور و در بعضی نقاط قابل قبول نیساتند .بعضای از نوکیشاان تارجیب
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می دهند که نام جدید خود را به کار برند ،در حالی که بعضی دیگر میل دارند نام قبلی آنها
همیشه حفظ شده و نام جدید خود را فقط در زمانی که در میان مسلمانان هستند به کار برند.
مسائل حقوقی نام جدید مسااللهای نیسات .اساامی بسایار معارو

مانناد محماد یاا احماد

مشکالتی بوجود نمیآورد.
نیایش – نیایش در اسالم با نیایش در ساایر ادیاان بسایار متفااوت اسات .چاون در اساالم
روابط کشیشی وجود ندارد لذا نیایشها به صورت یک جد و جهد جماعتی هستند و نه یک
وظیفة شخصی در حالی که نیایش در مسیحیت بهتر است در خلوت و تنهایی باشد ،در اسالم
ترجیب داده میشود تا در جماعت باشد .چون نیایش امر نامقبول و غیر صاحیحی نیسات کاه
در تنهائی صورت گیرد ،و چون همه در یک موقع مشخش و باهم نیایش میکنند .بناابراین،
مساللة تظاهر و ریا مطرح نیست و لذا سادگی نماز واقعاً اعجابانگیز است.
فراگیری نماز وقت زیادی نمیگیرد .در آغاز راههای سادهای برای نوکیشان پیشنهاد شده
است .تلفظ ضحیب لغات عربی در نماز یزم است ،اما فراگیری آن زیاد هم مشاکل نیسات و
هرکس با استعداد متعار

میتواند در مدت کوتاهی آن را بیاموزد .میال در ماورد خاود مان

در همین اواخر بود که یک عالم مذهبی زحمت کشید و تلفظ صحیب کلمات نماز را به مان
آموخت و لذا حال خیلی بهتر میتوانم کلمات نماز را ادا کنم .قرائت قرآن برای نوکیشان در
فراگیری تعلیمات اسالم بسیار مفید است .من احساس میکنم که به دییل روشن ،عربی باید
زبان ملای تماام ممالاک اساالمی باشاد .در ابتادا مان هنگاام نمااز زودتار از هماه از ساجده
برمی خواستم در حالی که هنوز سایرین در سجده بودند و یا بالعکس خیلی دیر سر از سجده
برمیداشتم و با سایرین هماهنگ نبودم .اگرچه مسلمانان دیگار در صافو

در تصاحیب مان

کوشش داشتند ،اما به هرحال مدتی طول میکشد تا نوکیشی بتواند خود را با حرکاتی که در
نماز انجام میشود آشنا و هماهنگ نماید .البته مسالله لباس زیاد مهم نیست .زیارا در صافو
نماز نوع بخصوصی از لباس تجویز نشده است.
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دانش اسالمی – پیامبر اکرم  فرمود« :دانش بجوی حتی اگر در چاین باشاد»( .)3باا ایان
فرمایش پیامبر کسب دانش و فضیلت از وظایف هر مسلمان است .اما بارای یاک ناوکیش
مسلمان وظیفة مهمتری است.
برای کسب دانش و فضیلت به چه کسی باید مراجعه کرد؟ بیشتر نوکیشان مسلمان وظیفاة
خود می دانند تا برای کسب فضائل و فرهنگ اسالمی به کشورهای اسالمی سافر کنناد و در
آنجا در میاان مسالمانان دیگار فضاائل اساالمی را در عمال فارا گرفتاه و تجرباه نمایناد و از
مشورت آنها بهرهبرداری نمایند .پاکستان یکی از کشورهائی است کاه در کساب فضاائل و
معار

اسالمی فرصتهای عالی فراهم ساخته است .و آن در صاورتی اسات کاه بادانیم باه

کجا باید مراجعه شود .ما مردم این سرزمین را به عنوان برادران و خواهران بزرگتر مینگاریم
و برای راهنمائی و مساعدت به آنها چشم میدوزیم .برای شناخت دین و آئین ،اساالم تنهاا
راه فهم و استدیل است .تبلیغات اسالمی شاید در اکیار کشاورها امکاانپاذیر نباشاد ،اماا از
طری کسب فضائل و دانش و فرهنگ اسالم و عمل به آنها توسط مسلمانان میتاوان اساالم
را در تمام نقاط جهان گسترش داد.
نمونههای زنده – گرچه عجیب به نظر میرسد ،اما آنها که مسلمان زائیده شده اند گاهی
برای پند و راهنمائی به نوکیشان روی میآورند و آنها را نموناههاای زنادة خاوبی از اساالم
میدانند .بنابراین ،نوکیشان گاهی به عنوان مسلمانان برتار شاناخته مایشاوند و لاذا بایاد پانج
وعده نماز را بدون هیچگونه کاهلی انجام دهند و در کسب فضائل و معار

اسالمی سعی و

کوشش نمایند .در حالی که نوکیشان درست برعکس آن احساس میکنند .زیرا که آنها در
درون خود چنین تصور دارند که مسلمانهای با تجربهتر باید در رهنمود و ارشاد آنها ساعی
بیشتری داشته و نمونههای ارزندهتری باشند تا نوکیشان مسلمان بتوانند برحسب رفتار و اعمال
آنها خود را بسازند.
 این حدیث رسول اهلل  نیست ،و علمای اسالم بر موضوع و ساختگی بودن آن اتفاق دارند .اماا درطلب علم احادیث صحیح فراوانی آمده است ولی نص این حدیث از رسول خادا صالی اهلل علیاه و
سلم ثابت نمی باشد[.مصحح]
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برادری اسالمی – بزرگترین هدیة اسالم به بشریت برادری جهاانی اسات .هماین بارادری
جهانی برای مسیحیان و یهودیان که دست به فتب کشورهای اسالمی یاا زیاده اناد بزرگتارین
موانع را بوجود آورده است .سالم و درود مسلمانان در کلمه «السالم علیکم» خالصه میشود
که تمام مسلمانان را به یگانگی و اتحاد دعوت میکند .این درود و تهنیت مشترک ،احساس
یگانگی و برادری را در میان آنها توسعه بخشیده و تماام اختالفاات زباان و ناژاد و منطقاه و
ملیت را محو مینماید .برادری اسالمی چیز واقعی و پر معنائی است که هر ناوکیش مسالمان
باید بر آن تأکید نماید .و چنانکه مشهود است هی مذهبی و یا هی جامعهای نتوانساته اسات
میلیونها مردم جهان را این چنین بهم نزدیک کند.
در این مقاله کوتاه من سعی داشتم تا بعضی مشکالتی را کاه نوکیشاان مسالمان باا آنهاا
روبرو میشوند بیان کنم .و اشاره کنم که اگر بعضی از نوکیشان ،میهمانناوازی مسالمانان را
مورد انتقاد قرار داده اند و برادری جهانی اسالم را استهزاء نموده اند ،از روی نادانی و یا شاید
برای مقاصد و نیات شخصی بوده است .گو این که این مختصار از ایجااد پالهاای جدیادی
برای ایجاد ارتباط بین نوکیشان و آنها که از ابتدا مسلمان بوده اند قاصر اسات معاذلک مان
صمیمانه سعی کردم تا آن طر

قضیه را هم باه هار ترتیاب روشان کانم .و باا تماام قصاور،

امیدوارم که خداوند توفی عنایت فرماید تا همة ما ،مسلمانان بهتری باشیم.

دکتر عبدالکریم ژرمنوس

()3

چرا من اسالم را پذیرفتهام؟
در یک روز بارانی در کاودکی مجلاه مصاوری را مطالعاه مایکاردم .حاوادی جااری و
افسانهها و توضیحات در باره کشورهای دور دست در صفحات آن به چشم میخورد .مادتی
هم چنان به صفحات پرنقش و نگار این مجله نگاه میکردم .ناگهان یک تصویر کندهکااری
چوبی نظر مرا به خود جلب کرد .در آنجا عکسی بود که خانههائی را باا ساقفهاای مساطب
که تک تک ،گنبدهائی از میان آنها سر – به آسمان تیره کشایده و باا هااللهاائی زنادهتار
جلوهگر میشدند نشان میداد .سایه مردمی که در روی سقفها نشسته و در جامههای جالبی
آراسته شده بودناد در زمیناه ایان عکاس باه چشام مایخوردناد .ایان عکاس تخایالت مارا
برانگیخت .زیرا با مناظر معمولی اروپا خیلی متفاوت بود .منظرهای از مشرق عربستان باا یاک
نقال که در آن به داستانسرائی مشغول بود و عدهای در اطرا

آن باه داساتان او گاوش فارا

داده بودند .آن منظره نقاشی به قدری طبیعی بود که من با نگاه آن میتوانستم صادای دلناواز
نقال را همراه با سایر شنوندگان در صحنة نقاشی بشنوم .در حالی کاه در آن موقاع مان یاک
جوان شانزدهسالهای بودم که در یک مبال راحتای در یوگساالوی غناوده و باه آن عکاس و
نقاشی در آن خیره شده بودم .من در آن موقع احساس غیر قابل تحملی داشتم تا بدانم ناوری
که در آن عکس و تصویر آن چنان با تاریکی ستیز میکند چه نوری است.
بعدها به آموختن ترکی پرداختم .و به زودی دریاافتم کاه در ادبیاات ترکای فقاط تعاداد
قلیلی کلمات ترکی وجود دارد .یعنی اشعارشاان باا لغاات فارسای و نیرشاان باا لغاات عربای
آمیخته شده است .و لذا مصمم شدم که هرسه را فرا گیرم تا بتوانم در آن عاالم روحاانی کاه
چنان نور درخشانی بر بشریت تابانیده است سیر کنم.
اولین برخورد ،در یک تعطیل تابستانی فرصتی بود تا به یکی از کشورهای همجوار شرقی
بروم .به زودی پس از استقرار در هتل بر آن شدم تا برای آشنائی با زندگی مسلمانان به بیرون
از هتل بروم و با زبان ترکی که فقط از طری گرامر با آن آشنا شده باودم بیشاتر آشانا شاوم.

Dr. Abdul Karim Germanus -3
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شب بود و در روشنائی ضعیف خیابانها به یک قهوهخانه کوچکی رسیدم کاه صاندلیهاای
حصیری کوتاهی دور تا دور چیده شده بود و چند نفری آنجا نشسته و مشغول نوشیدن قهاوه
بودند .آنها شلوارهای معمولی گشادکردی به تن داشتند که کمر آن را با کمربند پهنی بسته
و خنجرها را در آن محکم کرده بودند .عمامهها و پوشش آنها که عجیب و غریب مینمود
قیافهای سبعانه به آنها داده بود .با قلبی کاه مایطپیاد وارد قهاوه خاناه شادم و باه آرامای در
گوشهای خلوت نشستم .آنها که در آنجا نشسته بودند با چشامانی جساتجوگر باه مان خیاره
شدند و ناگهان به یاد داستانهائی افتادم که در آنها از کوتهنظری مسلمانان داساتانهاا گفتاه
شده بود .متوجه شدم که آنها در بارة من صحبت میکنند .تخیالت بچگانهام مرا به وحشات
انداخت و چنان تصور کردم که آنها خنجرهای خود را برای من کاه مازاحم خلاوت آنهاا
شدهام بیرون خواهند کشید و آرزو میکردم که ای کاش میتوانستم از این محیط وحشتزا
بیرون روم اما جرأت آن را نداشتم.
پس از چند دقیقه پیشخدمت جلو آمد و در حالی که یاک فنجاان قهاوة معطار در برابارم
میگذاشت به گروه وحشتناکی که در آنجا نشسته بودند اشاره کرد .مان باا اضاطراب باه آن
طر

نگاه کردم و دیدم که یکی از آنها با احترام بر من سالم کرد و لبخناد دوساتانهای بار

لب آورد.
من با کمی درنگ بزور لبخندی بر لب آوردم .دشمنان تخیلای باا اطمیناان برخاساته و باه
طر

میز کوچکی که من در آن نشسته بودم آمدند .در قلب لرزانم با خود گفتم! آیاا آنهاا

مرا بیرون خواهند انداخت؟
آن ها سالم دیگری گفتند و در اطارا
سیگاری تعار

مان بار روی صاندلیهاا نشساتند .یکای از آنهاا

کرد و در زیر نور ضعیف متوجه شدم که در پوشش جنگجویانه آنهاا روح

مهربانی و میهماننوازی پنهان است .به خود جرأت داده و باا زباان ترکای شکساته و بساته باا
آنهااا صااحبت کااردم .و ایاان عماال ماان ماننااد جااادوئی بااود کااه آنهااا را شااکوفا نمااود و
چهرههایشان را باز و پرتبسم کرد و آنها به جای عداوتی که در تخیالتم ساخته بودم ،مرا باه
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خانههایشان دعوت کردند و به جای زخم خنجرهائی که در خیال از آنها میخوردم ،نهایت
لطف را نسبت به من ظاهر کردند .و این اولین برخورد من با مسلمانان بود.
سالها از آن تاری گذشته است .و طی این سالها حوادی پربار و مساافرتهاای زیااد و
تحقیقات زیادی کردم و در هریک از این سالها دیدنیهای شگرفی در برابر دیدگانم ظااهر
شدند .تمام کشورهای اروپائی را دیدم و در دانشگاه استانبول تحصایل کارده و زیباائیهاا و
آثار تاریخی آسیای صغیر و سوریه را با تحسین و شگرفی ستودم و زبانهای فارسی و ترکی
و عربی را آموخته و در دانشگاه بوداپستکرسی مطالعات اسالمی را باه دسات آوردم .تماام
این دانش و فضیلت خشک که در طی قرون انباشته شده است و تمام هزاران صفحه از کتاب
هائی که خواندم هیچیک عطش سوزان مرا فرو ننشاندند .من سرن را در کتابهاا باه دسات
آوردم اما هنوز برای باغ همیشه بهار تجربة مذهبی حسرت داشتم .مغز من اقناع شده باود اماا
روحم هنوز تشنه کام بود .میبایستی هرچه فرا گرفتاه باودم از خاود دور مایکاردم تاا بتاوانم
مجدداً آن ها را از راه تجربه فراهم آورم باید مانند آهن خام در آتش بسوزم و گداز آتش را
به جان بخرم دوباره سرد نشده و فوید آب دیده شوم.
یک خواب – شبی محمد پیامبر  در برابر من ظاهر شد .ریش بلندی با حناا قرماز شاده
بود .جامه های او ساده اما بسیار دلسپند بود و رایحة مطبوعی را در فضا میپراکند .چشامانش
با نوری پرفروغ میدرخشیدند ،و در آن حال مرا خطاب کرده و با صدائی مردانه گفت :چارا
غمگینی؟ راه مستقیم در برابر تو است .با اعتمادی راس و با نیروی ایماان در آن گاام باردار
که بسیار هموار است .و من در تب و تاب آرزومندانه خواب و خیال به عربی گفتم :ای پیامبر
خدا! برای تو که در ورای بود و نبودی و برای تو که بر تمام دشمنان فائ شدهای و برای تاو
که وحی آسمانی ،تو را در مسیر این راه قرار داده و کوششها و تالشهای تو را با عظمت و
شکوه بهرهور کرده است ،آسان است.
اما من هنوز باید در تب و تاب و اعتکا
آرامش بیابم؟

باشم ،و که میداناد کاه کای خاواهم توانسات
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او بر من خیره شده و به فکر فرو رفت و بعد از مدت کوتاهی دوبااره ساخن آغااز کارد.
عربی او چنان روشن بود که هر کالمش مانند زنگ نقرهای صدا مایداد .ایان زباان پیامبراناه
که فرامین خداوند را ندا میداد هنوز به طور تحمل ناپذیری بر سینة من سنگینی میکند.
﴿           

( ﴾   النبأ« )1 - 1 :آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟ و کوهها را
میخهای زمین قرار ندادیم؟ و شما را به صورت زوجها آفریدیم .و خواب شما را مایة آرامشتان قرار
دادیم».

سپس من فریاد کردم که من نمیتوانم بخوانم .من نمیتوانم مسائل اسرار نهان و غیر قابل
کشف را حل کنم .ای محمد! ای پیامبر خدا مرا یاری کن ،مرا یاری کن .سپس فریاادی کاه
گلویم را گرفت خواب مرا قطع کرد و با سنگینی خواب و توهمی که سراسر وجاودم را فارا
گرفته بود در غلطیدم و از خشم پیامبر ،ترس وجودم را احاطه کرده بود .و سپس احسااس
کردم که به ژرفنائی فرو افتادهام و ناگهان از خواب بیدار شدم .خون در شقیقههایم از شادت
جریان ضربه می زد و بدنم غرق عرق شده بود و تماام مفاصال بادنم را درد فارا گرفتاه باود.
سکوت مرگباری مرا احاطه کرده و بسیار غمگین و تنها شده بودم.
روز جمعة بعد در مسجد جامع با شکوه دهلی منظرة عجیبای را شااهد باودم .یاک غریباة
رنگ پریده با موهای سپید که توسط بعضی از پیرمردها راهنمائی میشد به داخل صف مردم
میآمد.
من لباس هندی بر تن و کالهی بر سر داشتم و نشانهای ترکی که توسط سالطین قبلی به
من هدیه شده بود بر سینهام قرار داشت .تمام آنها که در صفهای نماز بودند باا تعجاب باه
من خیره شده بودند .گروه ما به طر

منبر گام برمیداشت که اطرا

آن را علما و پیرمردها

فرا گرفته بودند .همه با سالمهای گرم ماا را پذیرفتناد .مان نزدیاک منبار بار زماین نشساتم و
روبروی من منظرة با شکوه کندهکاریهای جلو مسجد به چشم میخورد.
لحظة با شکوه – اذان شروع شد و مکبرها در جاهای مختلف ایستاده و لحظاات ساجده و
رکوع را با صدای اهلل اکبر اعالم میکردند .حدود چهار هزار نفر مانند سربازان با صادای اهلل
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اکبر به رکوع و سجود میرفتند و نیایش میکردند و در کمال اخالص دعا میخواندند .مان
در میان آنها بودم .و لحظة با شکوهی بود .پس از خطباه ،عبادالحی دسات مارا گرفتاه و باه
طر

منبر راهنمائی نمود.
آن لحظة با شکوه فرا رسیده بود .در جلوی پلههای منبر ایستاده بودم و گروه عظیم ماردم

به من خیره شده بودند .هزاران نفر عمامه بر سر به طر

چمن پر از گل برگشاته و باه طار

من زمزمهای سار داده بودناد .تماام علماای ریاش سافید دور مان جماع شاده و باا چشامانی
تشوی آمیز بر من مینگریستند ...آنها به من ثبات قدم و نیرو میدادند و من به آهستگی تا پله
هفتم بای رفتم .از آنجا به جمعیتی که مانند دریا موج میزد نگریساتم .تماام جمعیات باه مان
خیره شده بودند و به نظر میرسید که تمام صحن مسجد به حرکت درآمده اسات .بعضای از
آنها که نزدیک منبر نشسته بودند میگفتند« :ما شاء اهلل» و از چشمانشان نور محبت و لطف
ساطع بود.
من به عربی چنین آغاز کردم:

«أيها السادات الكرام»...

(من از سرزمین دور دستی به اینجا آمدهام تا با فضائلی که در وطنم نمیتوانستم باه آنهاا
دست یابم آشنا شوم .من برای الهام گرفتن از شما به این سرزمین آمدم و شاما باه نادای مان
پاس گفتید).
سپس سخنم را این چنین ادامه داده و از نقشی که اسالم در تاری جهان ایفا نموده است و
معجزاتی که خداوند به دست پیامبرش به ظهور رسانده صحبت کردم.
من سیر قهقرائی مسلمانان امروز را بیان نموده و گفتم :که چگونه اماروز مسالمانان جهاان
خواهند توانست خود را از این قهقرا نجات داده و در سیر تکاملی و شکوفائی قادم نهناد .باه
آنها گفتم :که همانطور که میل معرو
در عین حال قرآنکریم میفرماید:

مسلمانان است همه چیز در دست خداوند است .اما
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﴿( ﴾         الرعد« .)11 :بیگمان
پروردگار وضعیت هی قومی را دگرگون نمیکند تا آنکه رویه و حالتی را که در خودشان

است ،تغییر دهند».

من سخنرانی خود را در پیرامون توضیب این آیه ادامه دادم و با ستایش زندگی پرتقاوی و
اعتکا

و مبارزه و با ضعف و زبونی خاتمه داده و نشستم .و با صدای اهلل اکبری کاه از هماه

جا به گوش میرسید به خود آمدم .هیجان و غلیان جمعیت آنقدر عظیم بود کاه مان چیازی
دیگری جز آن به یاد ندارم .فقط یکی از دوساتان باه ناام اساالم مارا صادا کارده و دساتم را
گرفت و از مسجد خارج نمود.
از او پرسیدم چرا عجله میکنی؟ عده زیادی در آنجا جمع شده بودناد و مارا در آغاوش
میگرفتند .عده بسیاری از مردم فقیر و محروم به من چشم دوخته بودند و میخواستند که من
آنها را دعا کنم و همه میخواستند بر سر من بوسه زنند .با خود میگفتم :خادایا اجاازه ناده
که این مردم فکر کنند من بایتر از آنها هستم .من یک کرم در میان انبوه کرمها هساتم کاه
در زمین غوطه میخورند و به دنبال نور هستند ،درست مانند بقیه مخلوقات عاجز و مفلاوک.
امیدها و آرزوهای آن مردم بیگناه مرا شرمسار کرده باود .باه طاوری کاه حاالتی داشاتم کاه
گوئی دزدی کرده و یا کاله برداری نمودهام .و با خود فکر میکردم که به راستی حکومات
بر چنین مردم بیچاره و درماندهای در مقام مسالولیتهای اجرائی مملکات ،و در برابار اعتمااد
آنها ،در برابر امید مساعدت و کمک ،و در برابر آنها که فکار مایکنناد آن مقاام مساالول،
برتر و بایتر از آنهاست چه مسالولیت بزرگ و خطیری است.
به هرحال ،اسالم مرا از آغوش برادران رهانید و با در شکهای به منزل برد .روزهاای بعاد،
هر روز تعداد زیادی برای تبریکگفتن آمدند و مرا و چنان مورد لطف و عطوفات و محبات
خود قرار دادند که همة عمرم هیچگااه محبات و الهاماات آنهاا را فراماوش نخاواهم کارد.

اچ – اف – فیلوز

()3

(انگلیس)
چرا اسالم را برگزیدم
من بیشتر زندگیم را در نیروی دریائی سلطنتی گذرانادهام کاه شاامل خادمت دریاائی در
جنگهای  3131و  3111بوده است و در هردو جناگ شارکت داشاتهام .هایچکس در دریاا
حتی با تکنولوژی و ماشین آیت مدرن امروز هم از دست قدرت و نیروی طبیعت نمیتواناد
فرار کند ،میال ساده این ادعا مه و تند باد است .در موقاع جناگ البتاه خطارات بیشاتری هام
هست .کتابی در زندگی دریائی هست که دائماً مورد استفاده قرار میگیرد و نام آن (مقررات
ملکه و دستورالعملهای فرماندهی دریائی) است .این کتاب وظایف هر افسر و یا هرد فرد را
تعریف می کند و جوایز رفتاار خاوب و مقاررات حقاوق و مساتمری را مشاخش ماینمایاد.
همچنین تنبیهات حاد اکیار را بارای تخلاف از فرمانادهی و مقاررات دریاائی و تماام ماوارد
خدمتی روشن میکند .با رعایت این مقررات و دستورالعملهاا عادة زیاادی توانساته اناد باا
یکدیگر همبستگی کامل ایجاد نموده و یک دوران خدمتی مانظم و رضاایتمنادی را اداماه
دهند .اگر بتوانم دور از تشبیه چنان میلی بزنم و اگر بیحرمتی به قرآن نباشد ،قرآنکاریم هام
یک چنین کتابی است که در سطب عظیم و مقیاس متعاالیتاری عمال مایکناد .ایان کتااب
دستورات خداوند است که برای هر زن و مرد و کودک در جهان نازل شده است.
اکنون یازده سال است که خود را به پرورش گلهاا مشاغول کاردهام .ایان شاغل هام راه
دیگری است که در آن وابستگی انسان به خداوند را به خوبی میتوان مشاهده نمود .در ایان
شغل اگر کسی برحسب مقررات خداوند عمال کناد ،خداوناد او را در پارورش گالهاایش
مساعدت میکند و اگر مقررات او را رعایت نکند ،گلها از بین میروند و این است سازای
آن که مقررات او را منظور نمیکند .مالحظه نموده اید کاه اشاخاص تحصایلکردهای بارای
پیشبینی وضع هوا تربیت مایشاوند ،اماا در ماوارد بسایاری پایشگاوئی آنهاا غلاط از آب
درمیآید.
H. F. Fellowes -3
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لزوم اسالم – من معتقدم که قرآنکریم کالم خداوند است و معتقدم که او محمد ،رساول
اهلل  را برای توضیب کالم خود به جهانیان فرستاده است .اسالم زندگی بشار در روی زماین
را همآهنگ میسازد .قرآن ساده و روشن است و از هرگوناه ساخن مشاکلی کاه قابال بااور
نباشد مستینی است .شکل نیایش در اسالم انعکاسای از صامیمیت و صاداقت اسات .ولای در
مسیحیت با وجود این که ممکن است فردی در خانواده مسایحی زائیاده شاده و باا آن آئاین
پرورش یافته باشد بازهم باید مدتها وقت صر

کند تا بتواند مواردی را که عمل مایکناد

بفهمد .باید بگویم که در مورد خودم این اعتقاد از درون خودم زائیده شده با وجود ایان کاه
در مورد اسالم هر سالوالی داشتم پاس داده شده ولی هرگز کسی به من نگفات کاه مسالمان
شوم.
اصول ابتدائی مسیحیت و اسالم هردو یکسانند و لذا آزمایشات دیگاری یزم اسات .زیارا
مارتین لوتر با اعتقاد بر این که مسیحیت باورهای شرکآمیز بسیاری را هنوز در خاود حفاظ
کرده است انقالبی را آغاز کرد که باه تشاکیل کلیساای پروتساتان منجار شاد .ساپس ملکاه
الیزابت اول هنگامی که کشور خود را در برابر اسپانیائیهای کاتولیک رومی در تهدید دیاد،
و از طرفی چون اروپای مرکزی هم مورد تهدید امپراطوری عیمانی قرار گرفته بود ،لذا علال
وجود و ظهور اسالم را با علل ظهور پروتستانیزم یکسان تصور نمود .زیرا که این هردو آئاین
برعلیه بتپرستی قیام کرده بودند.
اما در عین حال ،چنین به نظر میرسد که مارتین لوتر در آن موقع مطلاع نباوده اسات کاه
حدود نه قرن پیش از او محمد را اصالح و تکمیل نمود .معذلک اصاالحطلبایهاای ماارتین
لوتر در نظام کلیسائی کاتولیک تمام عوامل شرک آمیز و تشاریفات مربوطاه را از باین نبارد.
کاری که در واقع مارتین لوتر انجام داد دامنزدن به یک دورة خشونت و ناآرامی بود که تاا
حدودی اکنون هم ادامه دارد .جالب است که بدانیم هنگامی که تفتیش عقاید اسپانیا در اوج
خود بود اسالم روح صلب و آرامش را به مردم نشان داد و تارکهاای مسالمان در اساپانیا باه
یهودیان پناهندگی دادند.
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اعتقادات مسیحی – حضرت مسیب گفت که ما باید ده فرمانی را که خداوند به موسی در
کوه سینا نازل نمود رعایت کنیم .فرمان اول آن بود که (من خادا هساتم ،خادای شاما ،شاما
خدائی جز من ندارید) این دستور بعدها با عقیدة کفاره مخلاوط شاده اسات .باه طاوری کاه
وفاداربودن به حضرت مسیب از وفادار بودن به خداوند پر ارزشتر مینمایاند ،زیارا حضارت
مسیب از وفادار بودن به خداوند پر ارزشتر مینمایاند ،زیرا حضرت مسایب در روز رساتاخیز
برای ما شفاعت خواهد کرد .با وجود این مسیحیها باورشان اینست که حضرت مسیب خاود
خداوند است که به صورت انسان درآمده است و در قالب انسان ظهور کرده است .اما تفکار
من از خداوند همیشه آن باوده اسات کاه او هماواره بنادگان خاویش را هادایت مایکناد و
بخشاینده و مهربان و عادل است .بنابراین ،بشر میتواند کامال مطمالن باشد که با عدالت تماام
مورد قضاوت قرار خواهد گرفت و تمام موارد تخفیف در جرم و گناه بندگان منظور خواهد
شد.
در این زندگی هرکس باید باور داشته باشد که مسالول اعمال خویش خواهد باود .فارض
کنید حسابدار هستید ،اگر حسابسازی کنید به زندان میروید .و اگار مایال در راننادگی در
یک جاده پرپی و خم سرعت مناسب را رعایت نکنید دچار حادثاه خواهیاد شاد .و اگار در
این موارد شخش دیگری را مالمت نموده و کسی را جز خود مسالول بدانیاد احمقاناه اسات.
همچنین من اعتقاد ندارم که ما بندگان خدا از ماادر ،گناهکاار و دردمناد زائیاده مایشاویم.
عقیده دارم که هر بندة خدائی مایل است که هم نوعان خود را خشنود و راضای کناد ،مگار
این که طر

مقابل در مواردی از این اصل مسلم عدول کند .بچهها عقاید پدر و مادر و معلم

را ارزش مینهند و افراد بال  ،نظرات آن ها را که در مسند اختیارات و بایتر از آنهاا هساتند
ارج می گذارند و همة مردم از خدمت به همسایگان لذت برده و مشعو

میشاوند .البتاه در

مواردی بنا به عللی و بر حسب یک انگیزة طغیانی ،خسارتی بر کسی یا چیزی وارد میکنایم
که تعداد دفعات و یا حدود این نوع عکس العملها متفاوتند .ما وقتی به چنین اعمالی دسات
میزنیم گناه کرده ایم .بازیهای متداول هم نمونة دیگری است .میالً اگر در یک بازی یکی
از بازیکنندگان مقررات بازی را رعایت نکند داور او را تنبیه خواهد کرد .و با در نظرگرفتن

اصالحطلبان...
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آنچه که به عنوان میال آوردم عقیدة کفاره به طوری که در مسیحیت مورد باور است سار در
گم و غیر قابل ادراک مینمایاند .فرمان و یا دستور دوم چنین شروع میشود :برای خود هی
نوع شبیهی مانند پیکره و عکس از وجود خداوندی نتراشاید و چناین مصانوعاتی را ساتایش
نکنید .در صورتی که بعضی از کلیساها پر از انواع تصاویر و یا پیکرههائی هستند که در آنها
معموی افراد و اعضای کلیسا به آنها تعظیم و تکریم میکنند.
من غالباً از این که زندگی ،مرگ ،و دوباره زندهشدن حضرت مسیب بالفاصاله در افکاار
مردم فلسطین اثری نگذاشت در شگفتم .آنها چه یهودی ،چه رمی و یا هر قوم دیگری بایاد
از این معنی عبرتی مییافتند .تا آنجا که مربوط به تاری مدون است چنین به نظر میآید کاه
زندگی حضرت عیسی زیاد مورد توجه تاری نویسان قرار نگرفته .من در مدرسه فقط با آنچه
که تورات و انجیل آموخته است آشنا شدم .همچنین باید دانست که با مخالفتهاای زیاادی
که برعلیه مسیحیت و دین عیسی میشد چندین قرن طول کشید تا مسیحیت توسعه یافت و به
عنوان یک آئین در آن زمان شناخته شد .من همچنین با تاری زندگی محمد  و با سارعتی
که اسالم منتشر شد (در مدرسه) آشنا شدم ،اما در تمام دوران مدرسه هیچگاه باه روحیاات و
جنبههای معنویت اسالم اشارهای و یا تأکیدی نشد.
راه مستقیم – باین  3131و  3131کاه در یاک کشاتی کاه در آبهاای ترکیاه مأموریات
داشت خدمت میکردم ،به اسالم عالقمند شدم ،زیرا عقیدة اصلی اسالم بر مبنای أشهد أن ی
إله إی اهلل ومحمداً رسول اهلل توجه و عالقة انسان را جلب میکناد .البتاه اکیار کساانی کاه باا
مسائل اسالمی آشنائی نداشتند با پیشداوریهای خود با ایان عقیادة پایاهای مخاالف بودناد.
زیرا که رفتار خلیفه ها در سه قرن پیش و فساد سیاستمداران ترک و کارکنان دولات تاأثیری
منفی بر اسالم گذاشته بود و لذا من عالقهای را که احساس کرده بودم به فراموشی سپردم.
و با وجود این که اعتقاد محکمی به خداوند داشتم یک طرز تلقی بیتفاوت پیادا کاردم.
لیکن در حدود یک سال قبل دوباره مسالله را بررسی کردم .من نامههائی به موسسات تبلیغاتی
اسالم نوشتم و کتابهائی در این زمینه دریافت کردم .این کتاابهاا قضااوتهاای نادرسات
غربی را برای من توضیب دادند و تحریفات و افکار نادرستی را کاه غربیاان در ایان زمیناههاا
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اشاعه داده بودند و علل آنها را برایم روشن سااختند و دریاافتم کاه اساالم دوبااره در حاال
بیداری است .و حرکات فعاینه ای شروع شده اند تا اسالم را در پرتو ترقیات مدرن امروزه و
دانش علمی معاصر که اسالم با آن در هماهنگی کامل است بازیابند.
اخیراً روزنامهها مینویسند که فالسفه و مؤلفین معتقدند که ادیان امروزه کهناه شاده اناد.
این نظریات در حقیقت انعکاس بدبینی مردم غرب در برابر عقاید پیچیاده و تاریاک ماذهب
مسیحیت است .این اصالح طلبان آینده دوباره اشتباهی را که مارتین لوتر مرتکاب شاد از ناو
تکرار میکنند .در حالی که اسالم جواب کاملی برای تمام این سالوالهاا دارد زیارا هناوز در
صحنه است.

()3

رشید االحمد
با نام قبلی یؤی – کی – مک لین از لندن

(انگلستان)
چرا اسالم را قبول کردم
چرا مسلمان شدم؟ جواب این سالوال را خیلی مشاکل مایدانام زیارا مسالمانباودن یاک
کیفیت متداورم است و چیزی است که به انسان الهام میشود نه این کاه انساان باه آن دسات
پیدا کند .امتیازات زیادی برای تازه مسلمانان وجود دارد .اول آن که چون از ادیان دیگر (در
مورد من مسیحیت) و تحت تأثیر تعلیمات دیگری بوده اند ،لذا پس از آشنائی با اسالم هاردو
طر

قضیه را خوب میفهمند و لذا میتوانند که هردو آئین را مقایسه نموده و برتری اساالم

و حدود این برتری را به خوبی تشخیش دهناد و هماین باعا

مایشاود کاه اساالم را قباول

میکنند.
من از زمان کودکی در جستجوی رستگاری و صلب درونای باودم و در ایان جساتجو در
فعالیت های مختلف از قبیل هیپنوتیزم و تلقین ،تمرینات یوگا شرکت میکردم ،اما هیچگاه به
آن صلب درونی که میخواستم نمیرسیدم .چون با این فعالیتها به هیچوجه به خواست خود
نرسیدم تمام آن ها را کنار گذاشتم و خود را درماناده یاافتم .دو ساال پایش هنگاامی کاه در
زندان به انتظار محاکمه در دادگاه به جرمداشتن حشیش باودم ،شخصای باه ناام میار محسان
علیخان که توسط شخصی به نام عبادالملک فرساتاده شاده باود تقاضاای مالقاات مارا کارد
نخست به این مالقات ناخواسته عالقمند نبودم .اما هنگامی که به زندان آمد به هرحال تصمیم
گرفتم او را مالقات کنم و ببینم چه میخواهد بگوید .ضمن گفتگو با خان برای اولین بار در
زندگی احساس آرامش نمودم و همچنان که گفتگوی ما پیش میرفت صامیمیت مان بیشاتر
میشد.
خان تعدادی کتاب در مورد فرهنگ اسالمی به من داد .پس از مالقات با ایشان و هنگامی
که از اطاق مالقات به سلول خود مراجعت کردم سخنان او در ذهنم تجلی و انعکاس دوبااره
Rashid Al - Ahmad -3
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یافت .آنچه که بیش از همه در من تأثیر گذاشت سادگی و برادری و عطوفات او باود کاه از
چهره و رفتارش میتراوید و بر دل انسان اثر میکرد .پس از این مالقات قلباً دریافتم که آنچه
را میخواستم پیدا کردهام.
* [این قسمتی از نامهای است که به سر دبیر مجلاة «مسالم
نیوز انترناشنال» آقای حسن مطهر نوشته شده است].

سلیمان شهید مفسر

()3

چرا مسلمان شدم؟
اغلب جهانیان از قیامهای سیاهان آمریکائی تحت نام «قدرت سیاه» آگاهی دارند .پاس از
سه قرن زورگوئی ،جدائی و تبعیض نژادی ،سیاهان آمریکائی به سرعت از خطابه سرائیهای
میانه رو دکتر مارتین لوتر کینگ به سوی یک انقالب مسلحانه که توسط (اس .ان .سی .سی)
و سازمان «پلنگان سیاه» رهبری میشد روی آوردند .زورگوئیهای سازمان یافته سرمایهداری
با عصیان مخرب سیاهان و قیامهای خونین نژادی که از سال  3116تا  3112ادامه داشت با باه
آتشکشیدن قسمتهائی از پایتخت یعنی شهر واشنگتن به اوج خود رسید.
اگرچه حرکت «قدرت سیاه» نتایج سازنده ای نیز داشته است اما به طور کلی باید گفات :کاه
اساساً تشکیل قدرت سیاه بر مبنای ناامیدی و محرومیت و در نتیجة زورگوئیهائی بوده است
که روز بروز بیشتر علیه سیاهان اعمال میشد ،و امروزه به طاور کلای قادرت آن ساازمان در
اثر اختالفات و دو دستگی ها از بین رفته است و بدین سبب آشنائی اولیة من باا اساالم نتیجاة
رفتار غیر قابل تحمل جامعة آمریکا با اتباع سیاه بوده است .من در اثر موعظاههاای مجاهداناة
مالک الشباز (ملکوم ایکس) انقالبی و روشنگریهای او پیش از این که نظرم به سوسیالیزم و
کاپیتالیزم و کمونیزم جلب شود به اسالم کشیده شد .زیرا جواب مشکالت سیاهان آمریکائی
و به طور کلی آمریکا را در اسالم مییافتم.
من به نهضات ملکام نپیوساتم ،زیارا در آن موقاع کشایش جاوانی باودم کاه در یکای از
فرقههای مسیحیت به نام «شهود یهوه» ( عقیده دارناد کاه حضارت مسایب پاس از هازار ساال
دوباره رجعت خواهد نمود) خدمت میکردم .من خیلی دشوار مییاافتم کاه از مسایحیت باه
اسالم بگروم ،ولی در عین حال شگفتیهای پیام اسالم در وجودم همچنان باقی بود و پاس از
چند سال بایخره از این فرقه جدا شدم و علت آن ،عقاید نادرست و غیر منطقای باود کاه در
یکی از آنها مرتباً تاری دقی ظهور عیسی مشخش میشد ،ولی چندین بار این پیشبینایهاا
غلط از آب درآمده بودند .سپس به مطالعه در دیان یهاود پارداختم و در کناار یهودیاان نیاز
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آرامشی نیافتم .پس از مدتی دریافتم که برای نژادپرستان یهودی غربای ،قباول یاک سایاه باه
عنوان برادر ،معنی و مفهومی ندارد و باورکردن آن هم برایم مشکل آمد.
بعد از آن به کلی گرد مذهب را قلم کشیدم و بدون هی مالحظات مذهبی بارای کماک
به مستمندان و درماندگان در نواحی فقیرنشین آمریکا به فعالیات پارداختم و باه عناوان یاک
افسر مشاور در امور کمک به زندانیان در ناحیاه کلمبیاای واشانگتن مشاغول شادم .در اینجاا
بازهم با نوعی از اسالم آشنا شدم .چون تعداد زیادی از زندانیان در سلک یک فرقة انحرافی
از اسالم به نام مسلمانان سیاه درآمده بودند .اگرچه این فرقه یک فرقة حقیقی از اسالم نیست،
اما مع الوصف پیروان خود را انسانهائی برتر از فرقههای مسیحیت پرورش میدهد .به عنوان
یک مشاور زندانیان بایاد بگاویم :کاه مسالمانان سایاه در پیاروی از دساتورات بازسنجشای و
بازیابی از همه برتر و در رفتارشان نمونه بودند.
خارج از مسالولیتی که در راهنمائی و مساعدت و حمایات زنادانیان داشاتم عضاو «جبهاه
اتحاد سیاهان استاکلی کارمیکل» نیز بودم و حتی جداً بر آن شده بودم که به گروه بینهایات
افراطی پلنگان سیاه بپیوندم .اما در یک روز درخشان به شخصی برخاوردم کاه او را ساالهاا
ندیده بودم .او مردی بود که میل من روزی کشیش «شهود یهوه» بود .مالحظاه کاردم کاه او
خیلی فرق کرده است و با آن روزها خیلی تفاوت دارد و کال انسان وایتاری شاده اسات .او
انعکاسی از آزادی و اعتماد به نفس و رستگاری مینمود .و طبعاً از او در بارة این رساتگاری
و خوش بینی و خوشحالی استفسار کردم ،زیرا اوضاع جامعة آمریکا در رابطه با درماندگان و
سیاهان مرا در بدبینی و ناامیدی عظیمی فرو برده بود.
جواب دوست من اسالم باود .او یاک مسالمان و بار قارآن و سانت پاایبناد باود .ضامن
صحبت های بعدی اشاره کرد که اعتقاد به خداوند و اسالم ،مشکالت «سازمان قادرت سایاه»
را به طوری که هی ایدئولوژی دیگری قادر به حل آن نیست حال خواهاد کارد .او توضایب
داد که عش و راهنمائی خداوند از تنفر و عداوت ،برتر و وایتار اسات .او در ضامن مارا باه
مرکز اسالمی واشانگتن دعاوت کارد و مان نیاز باا عالقاه و آرزوی سرشااری دعاوت او را
پذیرفتم ،چطور میتوانم آسایش و صلب استینائی و نیروی حاصل از اولین مالقاتم با آن محل
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را بیان کنم؟ من نمیدانم آن تأثیر منظرة بدیع ساختمان و سبک معمااری آن باود یاا الهاام و
تأثیر آوای دلنواز قرآن عربی و یا عمدتاً طرز نیایش و نماز بود که مرا مسحور و فریفته کارد.
در آنجا بزرگترین تحول در زندگی من به وقوع پیوست و فرصت یافتم تا انعکاس همآهنگی
مساوات و برادری را عیناً مشاهده کنم .در آنجا اندیشههاای غیار منطقای مان در ماورد عادم
امکان مساوات و برادری جامعاه در برابار چناان ظهاور باا شاکوهی محاو و ناابود گردیدناد.
نفرت ها از من زدوده شدند و از اف نگرشم ناپدید گردیدند .ایمان من باه خادا و بشاریت از
نوجان گرفت و این اتحاد عینی را که در صفو

نیایشگران سیاه و سفید و چینی و آمریکائی

و عرب و آفریقائی و در هر قوم و ملت که همه خالصانه در یک خود سپاری به اهلل و پرستش
ذات خداوند یکتا همصدا شده بودند مشتاقانه دریافتم.
من از آن تاری به تجربه دریافتهام که برادری در اسالم یک اندیشة بیهوده نباوده و یاک
معرکة وعده گونه نیست نه تنها این یک وجه بلکه سایر وجوه اسالم همه برای من بسیار عزیز
و محترم شدند و چنان بر آئینش دل باختم که در جلسة سوم حاضر بودم که ایان شایفتگی را
به اهلل و پیامبرش  اعترا

نمایم.

اهلل را سپاس میگویم :که زندگیام در لجنزار تباهی و تنفر و ستیزهجاوئی ناژادی غارق
نشد .من دعا میکنم که زندگیم را او خود در راهی افکند که باع

تجلی او شود و ساایرین

را هم در شاهراه مستقیم اسالم قرار دهد .مردمان بسیاری در طبقات مختلاف جامعاه آمریکاا
وجود دارند که به اطالع و آگاهی از اسالم نیازمندند ،زیرا اسالم را مدت طوینی اسات کاه
در غرب تحریفش کرده اند.
مردم ،گروه گروه از یهودیت و مسیحیت بیزار میشوند ،اما برخال

شاعارهای معماولی

(که ناشی از سرخوردگی از تعالیم یهودی و مسایحی اسات) خداوناد نمارده اسات و اساالم
استوارترین دلیل این معنی است.
* (از یک گزارش به آقاای اس – حسان مطهار،
سر دبیر مجلة مسلم نیوز انترنشنال).

میویس – بی – جالی
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چرا مسلمان شدم
من در یک محیط مسیحی متولد شده و در کلیسای انگلیس غسل تعمید یافتم و سپس در
مدرسة وابسته به کلیسا رفتم و در سنین طفولیت با داستان حضارت مسایب کاه در کتاب
مقدس آمده است آشنا شدم .البته آشنائی با کتب مقادس و کلیساا باا محال موعظاهاش و باا
شمعهای پر فروغ و رایحه مطبوع و جامههای مخصوص کشیشان و نیاایشهاای پار اسارار و
سرودهای دلنوازش بر احساسات من اثرات قابل مالحظهای داشتند .احتمای در آن چند ساال
یک مسیحی پر حرارت بودم ،ولی بعدها با پیشارفت تحصایالت و باا رابطاة دائمای باا کتاب
مقدس و مسیحیان فرصت یافتم تا آنچه را کاه خواناده و آموختاه باودم و آنچاه را کاه بااور
داشته و عمل میکردم از نو تحت نقد و بررسی قرار دهام ،و لاذا باه زودی از خیلای چیزهاا
روی برگرداندم.
زمانی که مدرسه را تمام کردم دیگر به خدا بااور نداشاتم .باه مطالعاه ساایر ادیاان عمادة
موجود پرداختم و از بودائیسم شروع کردم .با عالقه تمام راه هشاتگاناه را مطالعاه نماوده و
احساس کردم که هد های خوبی داشته است ،اماا در جهاتدادن و شارح جزئیاات کامال
نیست .در هندوئیزم با خدایان متعدد – نه تنها سه تا – بلکه باا صادها خادا مواجاه شادم کاه
داستان هایی سراسر تخیلی بودند و برای من پذیرفتنی نبودند .سپس کمی در یهودیت مطالعاه
کردم و چون قبال هم با کتاب مقدس عهد عتی آشنائی داشتم برایم به عنوان یک دیان قابال
قبول ننمود .یکی از دوستان من مرا وادار کارد تاا خاود را باا مطالعاه در باارة ارواح مشاغول
سازم ،اما این قبیل چیزها برای من نوعی هیپنوتیزم بود و ادامة آن را خطرناک میدانستم.
پس از پایان جنگ در یکی از ادارات لندن شاغلی یاافتم ولای همیشاه در حاال تحقیا و
بررسی مذاهب بودم .در یکی از روزنامهها نامهای برعلیه الوهیت حضرت مسیب نوشاته شاده
بود .و من جوابی برای صاحب نامه نوشتم و بدین ترتیب با عدة زیادی آشنا شدم که یکای از
آنها مسلمان بود و با او در بارة اسالم مباحیاتی داشتم .در هر نکته کاه ماورد بحا
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می شد عالقة من به مقاومت در برابر اسالم محاو مایگشات .باا وجاود ایان کاه غیار ممکان
میدانستم ،اما گوئی که میخواستم اعترا

کنم که وحی کاملی به یاک فارد معماولی بشار

نازل شده بود که بهترین دولتهای قرن بیستم نه تنها نمیتوانستند آن را تغییر دهند بلکه خود
مکرراً از آن الهام میگرفتند.
بعدها هم با تعداد دیگری از مسلمانان آشنا شدم و بعضی از دختران انگلیسی نوکیش
مسلمان برای کمک شتافتند ،ولی موف نشدند .کتابهای زیادی خواندم از جمله «دین
اسالم» و «محمد و عیسی» که توسط آقای محمد علی نگاشته شده بودند و چند کتاب دیگر
از خواجه کمال الدین بودند که یکی از آنها به نام «منابع مسیحیت» تشابهات زیادی بین
مسیحیت و باورهای مشرکینی را نشان میداد که در من اثر فوق العادهای گذاشت .و بایتر از
همه من قرآن را خواندم .ابتدا به نظر میرسید که آن بیشتر تکرار مکررات است .هرگز کامالً
اطمینان نداشتم که آیا من آن را میفهمم یا خیر ولی متوجه شدم که قرآن آرام آرام بر روح
انسان اثر میگذارد .شبهای متوالی آن را زمین نگذاشتم .معذلک مکرراً در این اندیشه
بودم که چگونه میتوان توسط بشر معمولی و ناکامل راهنمای کاملی را نازل نمود .مسلمانان
هرگز ادعا ندارند که محمد یک شخش فوق بشر بود .سپس آموختم که مسلمانان اعتقاد
د ارند که پیامبران از نوع بشرند ،اما ،بشری هستند که هرگز گناهی نداشته اند و وحی
خداوندی چیز تازهای نیست .و عقیده دارند که وحی الهی بر پیامبر یهودیان نازل شد و بر
عیسی «سالم اهلل علیه» هم نازل گردید .مع الوصف من در این اندیشه بودم که چرا در قرن
بیستم پیامبری ظهور نمیکند .سپس به من توصیه کردند که در این مورد به قرآن مراجعه
کنم و به این آیة قرآن توجه نمایم که میفرماید      ﴿:

( ﴾           األحزاب« )14 :محمد،
پدر هی یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستادهی پروردگار و آخرین پیامبر است .و اهلل ،به
هر چیزی آگاه است».
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و البته منطقی هم به نظر میآید .زیرا اگر قرار بود پیامبران دیگری بیایند دیگر چنین
آیهای که «قرآن همه چیز را بیان میکند» نازل نمیشد و آیاتی مانند   ﴿ :

( ﴾   الحجر« )1 :بیگمان ما قرآن را نازل کردهایم و بهطور قطع خود

نگهبان آن هستیم» نازل نمیشد .بنابراین ،پیامبران و یا کتب دیگری مورد نیاز نخواهد بود.
لیکن من هنوز در اندیشه و تردید بودم .سپس در قرآن خواندم که آنهای که شک میکنند،
خود را بیازمایند و سورهای مانند قرآن بیاورند ﴿       

( ﴾            البقرة:
« .)31اگر در مورد آیاتی که بربندهی خویش نازل کردهایم ،شک و تردید دارید ،یاقل
یک سوره همانند قرآن بیاورید و بدین منظور هر که جز اهلل را میخواهید ،دعوت کنید؛ اگر

در ادعایتان راستگو هستید» .فکر کردم که حتماً امکان دارد که در سال  3161طرحی برای
زندگی پیاده کرد که از طرحی که در سال  634برای بشر تدوین شده است بهتر باشد ،اما
همه جا من مردود شدم.

سپس در مسالله ای که مسیحیان برای تحریم و تکفیر اسالم از آن استفاده میبرند ،اندیشاه
کردم و در مورد تعدد زوجات در اسالم بح

کردم و چنین استدیل نمودم که حتماً داشاتن

یک زن از طرح کهنی که هر مرد میتواند چند زن داشته باشد بهتر است .و در این ماورد باا
یک دوست مسلمان بح

کردیم .این دوست مسلمان به کمک مقایت روزنامه به من ثابات

کرد که تعداد کسانی که واقعاً یک زن دارند در جامعة غرب هم بسیار کم اند ،بلکاه رواباط
آنها با زن های متعدد پنهانی بوده و اگر در این مورد تحقی آماری شود مالحظه خواهد شد
که واقعیات خال

اظهارات است .او مرا قانع کرد که اگار تعاداد زوجاات محادود شاود از

روابط پنهانی که در غرب مصیبت بزرگی شده است بهتر است .البته ادراکات معمولی من باه
خوبی میتوانست بر این حقیقت شاهد باشد .چون مخصوصاً بعد از جنگ جهانی تعداد زنان
در یک گروه سنی معین بیش از مردان بودند و لذا با رعایت اصولی که بار مسایحیت حااکم
است یجرم باید تعداد زیادی از آنها بیشوهر میماندند .آیا خداوند بر این امر راضی باود؟
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من به خاطر دارم که در یک برنامه رادیوئی تحت عنوان «دی یر سار» یاک دختار بایشاوهر
انگلیسی درخواست کرده بود تا تعدد زوجات قانونااً آزاد شاود و گفتاه باود :کاه او تارجیب
میدهد تا زندگی زناشوئی مردی را که زن دیگری دارد قبول کند ولی حاضر نیسات کاه تاا
آخر عمر بیشوهر بماند .همچنین شنیدهام که زنان بیشاوهر در جواماع اساالمی خیلای کام
هستند و در جوامع اسالمی هیچکس ح ندارد به زور کسی را وادار کند تا چند زن بگیرد .و
لذا در یک مذهب کامل باید عقال و منطقاً چنین شرایطی موجود باشد تا در موارد لزوم یک
مرد بتواند با چند زن ازدواج کند.
بعد در مورد مراسم نیایش فکر کردم که در این مورد میتوانم انتقاد به جائی داشته باشم.
و فکر کردم که مطمالناً پنج مرتبه نماز در هر روز بعدها به صورت یک عبادت یاک نواخات
درمی آید و به تدریج صورت یک وظیفة بیمعنی به خود خواهد گرفت .دوست مسلمان من
یااک جااواب فااوری و روشاانگرانه داشاات – او گفاات در مااورد تماارین موساایقی شااما چااه
می گوئید؟ موقعی که هر روز باید یک نفر یک دستگاه موسیقی را مرتباً نایم سااعت تمارین
کند او دیگر فکر نمیکند که یزم نیست و یا بیمعنی است .البته اگر یاک عاادت بایمعنای
باشد بد است.
اما اگر همیشه در فکر معانی آن باشد بهره بیشتری خواهد برد .ولی حتی در دساتگاههاای
موسیقی هم بدون فکر در معانی ننواختن آن دستگاه از نواختنش بهتر خواهاد باود .و نیاایش
هم همانطور است .هر هنرجوی موسایقی در تمریناات خاودش هاد

دارد و مخصوصااً در

مذهب هم اگر نیایشگر بداند که روزی پنج مرتبه نماز ،برای خداوند هی تأثیری ندارد ،بلکه
منفعتش برای خود نیایشگر است و یک تمرین روح است ،در معانی آن توجه مایکناد ،لاذا
برایش نه تنها یک عادت خستهکننده نیست ،بلکه یک تقویت روحیه است .و این تنهاا یاک
جنبه نماز است.
لذا من به تدریج بر این عقیده شدم که تعلیمات اسالم محتوی دارد و آنگه رسماً این دین
را پذیرفتم و با رضایت خاطر بسیار بدان معتقد شدم.

حسین روفه
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چرا مسلمان شدم؟
هنگامی که افراد تصمیم می گیرند تا دینی را که با آن بزرگ شده و دیان پادر و ماادر و
خانواده آن ها بوده است کنار گذارناد و باه دیان دیگاری روی آورناد معماوی انگیازههاای
احساسی ،فلسفی ،و یا اجتماعی دارند .اما روحیه من آئینی میطلبید که بر مبناای دو علات و
دو انگیزة اخیر برایم قابل قبول باشد ،و لذا سعی کردم تا تمام مذاهب عماده را باا معیارهاای
مبتنی بر دو انگیزة اخیر بسنجم و در این راه تمام کتابهای آسمانی و تعاالیم آنهاا را دقیقااً
بررسی کردم.
چون در خانواده ئی متولد شدم که دارای مذاهب کاتولیاک و یهاودی بودناد و خاود در
کلیسای انگلیس رشد نمودم .بنابراین ،طی سال های کودکی و نوجوانی اصاول کاتولیاک را
ضمن زندگی روزمره و انجام مناسک مذهبی در مدرسه تجربه کردم و به زودی مسائل ضاد
و نقیضی در احکام و اعمال مسیحیت یافتم .نظام کلیسا مرا وادار کرد تا عقیدة ظهور خداوند
در قالب انسان و نیابت در کفاره را که دو اصل مسیحیت اسات بادور انادازم ،زیارا شاعور و
عقل با این عقاید اقناع نمی شدند و از پیشنهادات چند جنبه انجیل و تورات و از عادم امکاان
قبول یک ایمانی که بر هی دلیلی استوار نبود و از اعمال متاداول مسایحیان کاه در کلیساای
انگلیس به چشم میخورد به هیچوجه نمیتوانستم قانع شوم.
مذاهب دیگر -از طرفی در دین یهود ،اگرچه نظری وایتر در مورد خداوند یاافتم کاه
حتی با آنچه که کتب مقدس در مورد او گفته اند مغایر است ،اما (با وجود این که این آئاین
بیشتر آنچه را که در ابتدا بوده است به همان ترتیب محفوظ نموده و من چیزهاای زیاادی در
مورد آن آموختم) چیزهای بسیاری را هم نپذیرفتم .زیرا چنین به نظر مایرساید کاه در دیان
یهود اگر کسی بخواهد مراسم مذهبی را همانطور که هست انجام دهد دیگر وقتی برای سایر
کارها نمیماند .به دلیل این که انسان همیشه مشغول انجام بعضی مناسک مذهبی خواهد بود.
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و از همه بدتر آن کاه ایان دیان باه گاروه اقلیتای تعلا دارد و باه طاور واضاب شاکافی باین
گروههای مختلف انسانها ایجاد میکند که به هیچوجه نمیتوانست برایم مقبول باشد.
در حالی که من ،هم به کلیسای انگلیس و هم به کنیسه رفتاه و در هاردوی آنهاا مراسام
مذهبی را انجام میدادم ،اما هرگز هیچیک را قبول نکردم .در کلیسای کاتولیک رم مسائل و
همی و غیر قابل قبولی وجود دارند و انسان به هر ترتیب تحت اختیارات بزرگان کلیسا یعنای
پاپ و کشیشها است و معمویً ضعفی که کلیسائیان خود ابراز میکنند با وضع نیماه خادائی
پاپ و افراد حاکم بر کلیسا قابل توجیه نیست .پس باه هندوئیسام و فلسافه آن روی آوردم و
مخصوصاً تعلیمات جدید «اوپانیشاد» و «ودانتا» را مطالعه کردم .بازهم در این مورد معلومااتی
کسب نمودم ولی بیشتر آن را نمیتوانستم قبول کنم .مسائل اجتماعی در این آئین حل نشاده
اند و طبقة رهبران مذهبی از امتیازات بیشماری برخوردارند ،در حالی که راهی برای نجاات
طبقة فقیر و محروم نشان داده نشده و هیچگاه طبقة رهبران مذهبی دست کماک و مسااعدت
به سوی طبقات ضعیف و محروم دراز نمیکنند .در این آئاین ،مقادرات نتیجاة تقصایر خاود
شخش است و اگر آن مقدرات را کسی صبورانه تحمال کناد ،آیناده ممکان اسات بارایش
مقدرات بهتری فراهم سازد .و این هم طریقی است که به راحتی عوام الناس را مایتاوان رام
کرد و آن ها را به قبول آنچه که اوضاع اجتماعی فراهم آورده است وادار سااخت .چناین باه
نظر میرسید که در این مذهب ،خداوند طبقه ای را که قدرت همه جانباه دارناد خلا کارده
است تا شهادت بدهند که آنچه که بر آنها مقدر شده است خواست خداوند بوده و لذا بایاد
همچنان در هر موقعیتی که هستند بمانند و تحمل کنند و راضی و خوشنود باشند.
بعد از مطالعة هندویسم به مطالعه بودائیسم پرداختم .در این آئاین خیلای چیزهاا در ماورد
اندیشههای انسان و قوانین طبیعی شعور انسان فرا گرفتم .بودائیسم به من نشان داد که چگوناه
میتوان با یک روش معین ،ادراک صحیحی از منظومة خلقت به دست آورد .در صورتی که
کسی اییار و فداکاری یزم را به کار ببرد این کار مانند یک آزمایش شیمیائی ساده است .در
این آئین هم اعتراض به سیستم طبقااتی ماذهب وارد باود و مانناد هندوئیسام های تعلیماات
اخالقی نداشت .من آموختم که چگونه می توان قدرت مافوق انسانی به دسات آورد ،اماا باه
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زودی دریافتم که این مسائل هم دلیل بر روحانیت نمیشوند .بلکه بیشتر شبیه یک علم اسات
و یا مشابه یک سرگرمی است که در مقایسه با انواع ورزش در نظام باایتری قارار دارد .و از
نظر اخالقی یک روشی است تا انسان بتواند احساسات خود را تحت کنترل درآورده و تماام
آرزوهای خود را تحت یک انضباط خاصی مهار کند .در حالی که مسااللة خداوناد باه طاور
کلی پنهان است و حتی اشارهای هم به خال عالم نشده است .و فقاط راهای نشاان داده شاده
است تا انسان خودش به تنهائی نجات یابد و سایرین را کمک کند .در این مذهب روحانیات
و معنویت مشهود بوده و عالوه بر کنترل شاهوات حیاوانی مساائل معناوی نیاز ماد نظار قارار
میگیرند .بودائیسم فقط در تالوری میتوانست جهان را مانند «مسیحیت تولستوی» که فقط در
کلمات عیسی پیامبر خالصه شده و اضافات آن را که باع

سوء تفاهم شده است بادور

میریزد ،نجات دهد.
فقط برای عدهای قلیل :معذلک اگر صرفاً اعتقادات تالوریک میتوانستند جهان را نجاات
دهند پس چرا در عمل موف نشدند .جواب آنست که مذاهب مزبور ناه بارای تاودههاا بلکاه
برای عدة قلیلی میکوشایدند .ماذاهب باودا و مسایب اگار باه طاور صاحیب و هماانطور کاه
مؤسسین آن ها تعلیم داده اند درک شوند مسائل اجتماعی را نادیده انگاشته و طفره رفته اناد،
و به آنها توجهی ننموده اند .هردو مذهب بودا و مسیب میآموزند که اگر انسان تمام عالئا
و پیوندهای خود را به فراموشی سپارد و وجود پست مادی خویش را در جساتجوی خداوناد
محو نماید .در راهی ایدهآل قدم گذارده است« .از ضارری کاه بار تاو فارود مایآیاد دوری
مکن»« .به فردا و یا کشکول گدائی فکر مکن» البته من کسانی را که ایان را دنباال مایکنناد
تحسین میکنم و مطمالنم که این راه آنها را به خدا میرساند .ولی ضمناً به همان انادازه هام
مطمالنم که این راه ،راه عملی برای تودههای مردم نیست و راهای نیسات کاه بتواناد زنادگی
مردم نادان و عامی را بهبود بخشد و به همین دلیل ارزش اجتمااعی آن انادک اسات .ایانهاا
یک تعلیمات درخشان برای یک فرد معنوی استینائی ولی یک مصیبت بزرگ برای تودههای
انسانهاست.
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این یک ارضاع عقالنی اما بیفایده در منقلبکردن تودهها در راه بهباود وضاع روحای و
عقلی و مادی در کوتاه مدت است.
به سوی اسالم :شاید عجیب باشد که من در کشورهای عربی زندگی میکردم ،اما هرگاز
جز به مدت قلیلی وقت خود را صر
مذاهب دیگر وقت زیادی مصرو

مطالعه در اسالم نکرده بودم ،در حالی که برای مطالعة
داشتم .اما اگر به اطالع برسانم که اطالعات اولیة مان در

مورد اسالم از ترجمه «رادول» از قرآنکریم بوده است تعجبی نخواهد داشت ،زیارا نسابت باه
آن بیعالقه بودم ،اما بعدها با مبلغین شناختهشدة اسالم در لندن آشنائی پیادا کاردم و متوجاه
شدم که در کشورهای عربی برای ایجاد عالقه در غیر مسلمانان هی فعالیتی نمیشود و بارای
اشاعه آن در ممالک دیگر اقدامی به عمل نمیآورند .در این کشورها ،اغلب خارجیان قابال
اعتماد نیستند و لذا بر حسب روال کشورهای شرقی وعاوض ایجااد ارتبااط و انتشاار عقایاد،
حتی آن را از سایرین پنهان میدارند .تحت راهنماائی عاقالناه و روشانفکرانهای از ترجماه و
تفسیر قرآن توسط یک مسلمان که میخواست واقعیات اسالم را برای دیگران روشن نمایاد،
من آنچه را که سالها جستجو میکردم یافتم .سپس مرا دعوت کردند تا مراسم نمااز عیاد را
تماشا کرده و سپس نماز را در جائی با عدهای از مسلمانان به جای آوریم.
در سال  3116این فرصت پیش آمد تا از نزدیک یاک گاروه باین المللای از مسالمانان را
تحت نظر داشته و با آنها در ارتباط مستقیم قرار گیرم .در این گروه ،عرب و یاا های ملیات
دیگری منظور نباود ،بلکاه یاک مخلاوطی از تماام نژادهاای روی زماین و طبقاات مختلاف
اجتماعی و رنگهای مختلف بودند .در میان این گروه شاهزادة ترکی بود وعادهای هام کاه
میتوان گفت از جهت مقام و ثروت هی چیز نداشتند آنجا بودند .آنها همه باهم سار سافرة
نهار نشستند ،در چهرة آن ثروتمند اثری از غرور و تکبر نبود و در چهرة دیگران هم اثاری از
سالوس و ریا – در احساس مساوات – دیده نمیشد و هی یاک نمایکوشاید تاا خاود را از
دیگری کنار کشد ،و اثری از خودخواهی بدوی و ماسکهای پاکدامنی وجاود نداشات .در
اینجا جای آن نیست که من از تمام مواردی که در تعلیمات اساالم یاافتم ساخن بگاویم ،اماا
یزم است خاطر نشان کنم که در جاهای دیگر هرچه بسیار جستم کمتار یاافتم فقاط باه ایان
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نکته اکتفا میکنم که پس از مطالعة کافی ،توفی یافتم تا به ایان دیان بگاروم ،در حاالی کاه
تمام ادیان را مطالعه کرده و هیچیک از آنها را قابل قبول نیافته بودم.
اشارات بای توضیب میدهد که چرا من مسلمان شادم ،گرچاه شااید تماام دییال را بیاان
نکند ،اما به هرحال نشان میدهد که این احساس در اثار مطالعاة زیااد و تجرباه حاصال شاده
است .بعد از آن من فرهنگ اسالمی را در یک دانشگاه انگلیسی مطالعه کردم و بارای اولاین
بار دریافتم که دقیقاً آنچه که اروپا را از دوران تاریاک بیارون آورده اسات ،هماین فرهناگ
بوده است .من از تاری آموختم که چندین امپراطوری بزرگ جهان اسالمی بوده اند و تا چه
اندازه علوم جدید مبنای خود را از اسالم به اری برده است.
بعد از این که اسالم آوردم عدهای گفتند :که گامی در جهت معکوس نهادهام .بر جهالت
آنها تبسم کردم و افسوس خوردم که آنها علت و معلول را از هم تشخیش نمیدهناد .آیاا
مردم جهان باید اسالم را با انحرافااتی کاه در اثار عوامال خاارجی بار آن پدیاد آماده اسات
بسنجند؟ و آیا هنر رنسانس امروزه به علات ایان کاه ساقط جناین را نقاشای مایکناد ارزش
کمتری دارد؟ آیا مسیحیت به علت این که فاتحین اسپانیائی قتال و عاام زیاادی کردناد بایاد
دین خون آشامان نامیده شود؟ خیار ،چناان نیسات .بلکاه بایاد توجاه داشات کاه بزرگتارین
مغزهای متفکر جهان در تمام ادوار نتوانسته اند ،فرهنگ اسالمی را که هناوز مرواریاد آن از
دید غربیان پنهان است ستایش ننموده و گرامایاش ندارناد ،زیارا ایان فرهناگ را باه خاوبی
شناخته بودند .با مسافرتهائی که به اکیر کشورهای جهان نمودم فرصت یافتم تا این مسالله را
به رای العین ببینم که در نقاط مختلف جهان با بیگانگان چگوناه رفتاار مایشاود ،و مالحظاه
کرده ام که پیروان هی مذهبی در میهماننوازی به پای مسلمانان نمیرسند .و از نظر اقتصادی
باید بگاویم :کاه در های سیساتمی عادم وجاود شاکا

باین فقیار و ثروتمناد آنچنانکاه در

کشورهای مسلمان است امکان ندارد .در نظام اساالم هیچگااه در کشاورهای مسالمان اسات
امکان ندارد .در نظام اسالم هیچگاه فقیر و ثروتمند برهم نخواهند شورید و کماونیزم جدیاد
شوروی هرگز نخواهد توانست در کشورهای اسالمی رسوخ کند.

()3

محمود نوریگتون
(انگلیس)
چرا مسلمان شدم

اولین برخورد من با اسالم در آوریال  3116و هنگاامی باود کاه در عادن یکساال ماأمور
سرپرست  16نفر از تفنگداران دریاائی سالطنتی باودم .چاون اولاین بااری باود کاه از وطانم
(انگلستان) دور می شدم ،خیلی هیجان زده بودم و در عین حاال خیلای تنهاا و غمایگن ،زیارا
همسرم تنها در انگلیس مانده بود .لیکن خیلی زود ،با محیط جدیاد خاو گارفتم .تاا ایان کاه
همسرم نامه ای نوشته و اطالع داد که اولین فرزند ما به زودی متولد خواهاد شاد .ابتادا بسایار
خوشحال گشتم ولی بعدها نگرانی به سراغم آمد به طوری که شبها خواب نداشتم و حتای
قرصهای خوابآور هم اثری بر من نمیکردند .سپس شاروع باه آشاامیدن مشاروب نماودم
ولی بازهم آسایش نیافتم ،چون واقعاً مشروب به انسان آسایش نمیدهد.
و بایخره به مسیب روی آوردم تا آسایشی بیابم ولی بازهم آنچه را که میخواستم نیاافتم.
پس از سرگردانی و بیخوابی مفرط تعجبی نکردم وقتی خود را در بیمارستان یافتم.
پس از این که از بیمارستان آزاد شده و به سرکار برگشتم تحاول زنادگی مان آغااز شاد در
قای اصلی ،با یک آشپز سومالیائی آشنا شدم که نسبت به من محبت زیادی نشان میداد او به
من پیشنهاد کرد تا اسالم را مطالعه کنم .وقتی سالوال کردم اساالم چیسات؟ او گفات :اساالم
یعین صلب و آرامش .چون علی نور (آشپز سومالیائی) نمیتوانست انگلیسی صحبت کند ،لذا
مسلمان دیگری دنبال حر هایش را گرفته و گفت :یکی از عقاید اصلی اسالم برقرارکاردن
صلب در جهان است و سپس آیهای از قرآن را خواند      ﴿:

( ﴾           البقرة« .)333 :آری! پاداشِ
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کسی که خالصانه تسلیم اهلل گردد و نیکوکار باشد ،نزد پروردگاارش محفاوظ اسات؛ چناین
کسانی نه ترس دارند و نه غمگین میشوند».
او گفت :سالم که معنی آن صلب است در برخورد هر مسلمانی به زبان آورده میشود و چون
مسلمانان همیشه در صلب هستند و خود را در آرامش مییابند ،لذا همیشه راضی هستند .پاس
از آن عالقه ای در من راجع به اسالم ایجاد شد و فکر کردم که آرامش و صلب چیزیست که
در مسیحیت کسی به آن دست نمییابد .همیشه در ایان فکار باودم کاه چطاور در مسایحیت
میتوان آرامش یافت در حالی که کامل نیست و توسط انسان تحریف شده است .ساپس باه
خاطر آوردم که در بعضی جوامع مسیحی انسانهای مسیحی به کلیسا راه ندارند ،زیرا پوست
آنها رنگ تیرهتری دارد و از نژاد دیگری هستند.
در این نوع اندیشهها بودم که چند روزی مرخصی گرفته و باه وطانم مراجعات کاردم تاا
همسر و فرزندم را ببینم .پس از بازگشت به عدن سه ماه دیگار از مأموریات مان بااقی باود و
دیگر نگرانی زیادی نداشتم .به خاطر دارم در مواقعی که علی نور نماز میخواند او را تماشاا
میکردم و سعی داشتم که در تنهائی حرکات او را تقلید کنم .یک روز حاین تقلیاد از علای
نور در تنهائی از خدا خواستم و دعا کردم کاه مارا باه راه راسات هادایت کناد .اماا پاس از
مراجعت به انگلیس دیگر در مورد اسالم نیاندیشیدم .تا این که یک روز شنیدم دو مسلمان به
یکدیگر رسیدند و سالم کردند .آن جا یک مغاازةخوار و بارفروشای پاکساتانی باود .مان باا
صاحب مغازه آشنا شدم و او آدرس نزدیکترین مؤسسه اسالمی را به مان داد و بادین ترتیاب
«با شی سلیم ریامی» آشنا گشتم .شی سلیم مدیر مدرسه مسلمانان و رئیس جامعاة مسالمانان
«پور تسموی» بود .پس از مذاکراتی که با شی سلیم داشتم دریافتم که اسالم واقعاً درسات و
ح و تنها راه صلب است.
تا چه حد مسلمان :به عنوان یک برادر مسلمان ،از انحرافات جهاان اساالم خیلای متاأثرم.
اتحاد و یگانگی اساس برادری اسالمی است .آیا بادون آن مایتاوانیم نجاات یاابیم؟ مساائل
فلسطین ،حبشه ،هندوستان ،و قبرس نمونه هائی هساتند کاه بوجاود آماده و ظااهر ًا قابال حال
نیستند ،زیرا مسلمانان اتحاد ندارند ،البته مردم همه به دنبال اتحاد هستند ،اما رهبران آنها باید
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مردم را به نام اهلل رحمان رحیم متحد کنند تبلیغات غرب و کمونیزم باید بدور افکنده شاوند،
چون اسالم تنها راه مستقیم زندگی است و اگر سنگ پایة اصالی کاه هماان اتحااد اسات در
جای خود قرار نگیرد بنای اسالم همچنان ضعیف خواهد ماند و چنان بنائی روزی فرو خواهد
ریخت.
ما مسلمانان اگر اتحااد نداشاته باشایم بارخال

اساالم حرکات مایکنایم .و اگار دساتور

خداوند را رعایت نکنیم آیا مسلمان هستیم؟ من امیدوارم که مسلمانان کماک کنناد تاا هماه

متحد شوند .ما نباید سخنان حضرت محمد  را فراموش کنیم کاه فرماود« :تماام مسالمانان
یک شخش اند ،اگر چشم او شکوه کند ،تمام بدنش شکوه میکند .مسلمانان برادران دینای
هستند و نباید به یکدیگر زور بگویند و نباید از کمک به یکدیگر دری ورزند و یکادیگر را
تحقیر کنند .همانطور که هرچه متعل به یک مسالمان اسات بار مسالمان دیگار حارام اسات.
مسلمانان جهان همه برابرند و باید یکدیگر را تقویت کنند».

()3

ویلیام بورچل بشیر پیکارد
چرا مسلمان شدم

«هر مولود جدیدی به دین طبیعی و فطری که اسالم است متمایل است .در حالی که پدر
و مادرند که او را یهودی ،مسیحی ،و یا زرتشتی میکنناد»ُ « .كل ّ َم ْولُلود يُولَل ُ َعلَل ال ِْفطْ َلرِِ إِالّ
وأَبلواهُ يله ِو َدانِِه أَو يلنَ ِ ِِ
سانِِه»[ .گفتاری از محمد ]
َ ََ َُ
ْ ُ
ّص َرانه أ َْو يُ َم ِّج َ
با وجود این که مسلمان متولد شدهام ساال هاا طاول کشاید کاه ایان نکتاه را دریاافتم .در
مدرسه و کالج شاید خیلی گرفتار مسائل گذران باودم .آن دوران زنادگی را زیااد درخشاان
نمیدانم .اگرچه من لحظات ظاهراً مترقیای داشتم .در یک محایط مسایحی زنادگی خاوبی
آموخته بودم و اندیشههای خدا و نیاایش و حقیقاتجاوئی بارایم دلپاذیر بودناد و اصاالت و
شهامت را ارج میگذاشتم .پس از پایان دانشگاه کمبریج به آفریقای مرکزی رفتم و در ادارة
امور تحت الحمایة اوگاندا مأموریتی یافتم .در آنجا زندگی پار هیجاان و غیار قابال تصاوری
داشتم و بر حسب شرایط زمان و مکان در میان برادران سیاهی زندگی میکردم که طرز تلقی
ساده و بیآییش آنها از زندگی مرا شدیداً به آنهاا دلبساته نماوده باود .شارق همیشاه مارا
جذب میکرد .در کمبریج کتاب «شبهای عربستان» را خوانده بودم و چون در آفریقاا تنهاا
بودم این کتاب را مجدداً خواندم ،و حیات وحش اوگانادا ،مشارق را بارایم هناوز جالابتار
جلوهگر میکرد.
سپس در دورانی که چنان زندگی آسودهای داشتم جنگ جهانی اول شروع شد و مان باا
عجله عازم وطن شدم .سالمتی من در خطر قرار گرفت و بیمار شدم .پاس از ایان کاه بهباود
یافتم به ارتش انگلیس مراجعه کردم تا مأموریتی به من دهناد .اماا چاون بیماار باودم ماردود
شدم ،و لذا به عنوان سرباز داوطلب در ارتش مشغول شدم .بعدها در فرانساه در جبهاة غارب
خدمت کردم و در جنگ «سومه» در سال  3133زخمی شده و زندانی شدم .پاس از عباور از
بلژیک در آلمان بستری شدم و در آلماان باود کاه بادبختی و مصایبت بشاریت ساتمدیده را
تجربه کردم ،مخصوصاً روسها را دیدم که از هر ده نفر یک نفر در اثر اسهال خاونی از باین
William Burchell Bashyr Pickard -3
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میرفت .من در آنجا تقریباً نزدیک بود از گرسنگی هالک شوم .زخمی کاه باازوی چاپم را
خرد کرده بود به زودی خوب نمیشد ،و لذا به درد آلمانها نمیخاوردم و بناابراین ،مارا باه
سویس فرستادند تا در آنجا در بیمارستان بستری شده و بازویم را عمل کنند.
عزیزترین دارائی :بخاطر دارم که در آلمان به خانوادهام نامه نوشتم تا برایم ترجمه «سایل»
را از قرآنکریم بفرستند .در سالهای بعد دریافتم که این کتاب را برای من فرستاده بودند ،اما
هرگز به من نرسیده بود .در سویس بازو و پای من پس از جراحی خوب شادند و توانساتم از
بیمارستان خارج شده و راه بروم ،یک نسخه از قرآنکریم را که توسط «سااواری» باه فرانساه
ترجمه شده بود خریدم (که امروز از عزیزترین دارائیهای من است) و آن کتاب مارا حفاظ
کرد .چنان بود که گوئی نوری از حقیقت ابدیت بر من تابانید چاون دسات راساتم هناوز باه
کلی خوب نشده بود ،لذا با دست چپ شروع به نوشتن قرآن نمودم .وابساتگی مان باه قارآن
چنان بود که یکای از چیزهاائی کاه هرگاز فراماوش نمایکانم صاحنهای باود کاه از کتااب
«شبهای عربستان» به یااد دارم .و آن صاحنه کاه مرباوط باه جاوانی باود کاه تنهاا در شاهر
خاموشان ،پیدا شد در حالی که نشسته بود و قرآن میخواند و محیط اطرا

خود را فراموش

کرده بود .در آن روزها در سویس ،من هم یک چنان وضعی داشتم و در واقع میتوان گفت:
که من همان موقع مسلمان شده بودم.
بعد از صلب در دسامبر سال  3132به لندن برگشتم و در سال  3133برای دیدن دورهای در
ادبیات وارد دانشگاه لندن شدم .یکی از دروسی که انتخاب کردم عربی بود و کاالس آن در
کالج «کلینگ» تشکیل میشد .در اینجا یک روز اساتاد عربای مان (مرحاوم بلشااه از عاراق)
ضمن مطالعه عربی گفت :برای آشنائی بیشتر میتوانید قرآن را بخوانید .مهم نیست که شما به
آن عقیده دارید یا ندارید ولی اگر بخوانید خواهید دید که یکی از جالبترین کتابهائیست
که تا به حال خوانده اید و واقعاً ارزش مطالعه را دارد.
من در جواب گفتم :اما من باه آن اعتقااد دارم .ایان جاواب او را متعجاب کارد و بعاد از
گفتگوی کوتاهی از من خواست تا به مسجد «ناتینگ هیل گیت» بروم .پس از آن من مرتباً به
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مسجد میرفتم و نماز و سایر اعمال و مناسک اسالم را فرا میگرفتم .تا ایان کاه در روز اول
سال  3133در برابر عده زیادی به اسالم مشر

شدم.

اکنون یک ربع قرن از آن هنگام میگذرد و من از آن موقع یاک زنادگی اساالمی را در
تالوری و عمل تا آنجا که مقدورم بوده است دنبال کردهام .قدرت و بخشش خداوند بیپایاان
است و رشتههای دانش در اف پهناوری گسترده اند .اماا در سافر ماوقتی کاه در ایان جهاان
هستیم اطمینان دارم که تنهاا جاماة آراساتهای کاه مایتاوانیم بپوشایم جاماة عبودیات و تنهاا
عمامهای که میتوانیم بر سر نهیم عمامه ستایش و تنها کسی که باید ستایش کنیم باری تعالی
است.
والحمد هلل رب العالمین

()3

لوزیتا فاطمه آتیکن
(انگلیس)
چرا مسلمان شدم
()3

من با تمرینات صبد که در عرض  1سال اخیر ادامه دادهام به اسالم نائل شادم .ناوکیش
دیگری به نام محماود رضاوان (دوباون) هام هماین شایوه را اداماه داد ،اماا در ماورد او ایان
تمرینات روحی کوتاهتر بوده است .ظاهراً طول مدت برای اشخاص مختلف فرق مایکناد و
حتی در سنین مختلف هم فرق دارد .چون آن طور که من تجربه کردهام افراد جوانتر زودتر
به نتیجه و تصمیم میرسند و افراد مسنتر دیرتر .آقای محمد رضوان بین بیست تاا سای ساال
سن داشت و من در اواخر سی و چند سالگی هستم .شاید هم اصال مسالله مربوط به سن نباشد
و بیشتر با وضع روحی افراد مختلف سر و کار داشته باشد .شاید هم اساساً عوامل دیگاری در
این مسالله دخالت داشته باشد .زیرا ما همه وابسته به خواست خداوند هستیم.
در حقیقت داستان اسالمآوردن من با داستان شروع تمرینات روحی «صبد» آغاز میشود.
من تمرینات روحی «صبد» را با شکیبائی زیاد و با ایمان باه خداوناد شاروع کاردم .در اوایال
سال  3114در کشور خود یعنی انگلستان بودم و از نظر روحی وضع بحرانی داشاتم .زنادگی
من در وضع ناراحتکننده و نا امیدکنندهای بود .علت آن گناهان بسیار و اشتباهاتی بودند که
من مرتکب شده بودم .درست در موقعی که من دیگر در انتهاای راه باودم و نمایدانساتم باه
کجا بروم و یا از که کمک بخواهم خداوند به من کمک کرد.
ناامیدانه دعا میکردم تا خداوند به من کمک کند و گاهی به کلیسا میرفتم ،ولای هرگاز
مذهب خود را آن چنان جدی تلقی نمیکردم ،زیرا من هیچگاه آن کمکی را کاه از ماذهب
میخواستم دریافت نکرده بودم .بعدها دوست شوهر خواهرم راجع به «صبد» باا مان صاحبت
کرد« .صبد» در انگلستان چیز تازه ای بود ولی دوست شوهر خواهرم و پدرش خیلی نسبت به
آن عالقه داشتند .بالفاصله توسط او با کسانی که از این تمریناات روحای مطلاع بودناد آشانا
Luzita Fatima Aitken -3
Subud -3
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شدم .فکر کردم که این چیزیست که من دنبالش بودم .اما به هرحال یزم بود که در باارهاش
بیشتر مطالعه میکردم تا مبادا با بینش مذهبی که من با آن رشد کردهام مغایر باشد.
به من اطمینان داده شد که این تمرینات روحی به هیچوجه با مذهب ربط ندارد ،ولی هنوز
کمی مردد بودم و دائماً برای راهنمائی خود به درگاه خداوند دعا میکردم ،تا ایان کاه چیاز
عجیبی دریافتم .این واقعه در زندگی من به قدری عجیب باود کاه مایتاوانم بگاویم :هرگاز
چنین چیزی را تجربه نکرده بودم .من میدانم که چنین چیزی هرگز دیگار بارای مان اتفااق
نخواهد افتاد ،اگرچه کسی نمیداند که در آینده چه خواهد شد ولی به هرحال هماه چیاز باه
موجب خواست خداوند پیش میآید.
برای من واقعهای رخ داد که مرا از جسم خویش جدا کرد .در آن موقع در لنادن باودم و
آپارتمانی داشتم که با دو دختر دیگر باهم مشترکا در آن زندگی مایکاردیم .هماة ماا بارای
امرار معاش کار مایکاردیم و مان منشای یاک اداره در غارب لنادن باودم .آپارتماان ماا در
«هورونتون» در نزدیکیهای «کنزینگتون» بود .یک روز صبب خیلی زود (حدود فوریاه ساال
 )3114بیدار شده و دیدم که به طور معل بایی تخت خوابم در هوا دراز کشیدهام .بادن مان
درست در زیر من و روی رختخواب است و یاک شابب ساایه ماننادی در کناار مان ایساتاده
است .شگفت آن که من هی ترسی نداشاتم ،بلکاه باالعکس خیلای خوشاحال و در آراماش
کامل بودم .گوئی که می دانستم نباید برگشته و به این شبب نگاه کنم و ناخود آگاه نمیدانام
چگونه بود که من خود به خود از این مسالله آگاهی داشتم که اگر به او نگاه کنم همه چیز از
بین خواهد رفت .در حقیقت او را از گوشة چشمم میدیدم ولی جرأت این که کامال سرم را
بر گردانم نداشتم.
همه چیز در اطاق کامال برایم آشنا بود و کامال بیدار بودم .پنجارهای کاه روباروی اطااقم
بود نشان می داد که درست تی آفتاب است و نور خورشید تاازه بار آسامان تابیاده و روشان
کرده است .در دیوار روبروی پنجره به طر

راست پنجره و بالفاصاله در انتهاای تخات مان

یک نور خیرهکننده ئی مانند یک ستارة بزرگ پدیدار شد و از میاان ایان ناور صادای بسایار
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قشنگی که هرگز مانند آن نشنیدهام به گوشم رسید .کسی با نوائی بسیار ملکاوتی و دلپاذیر و
زنگدار همانند صدای زندگی بزرگ چنین گفت:
نگذارید قلبتان شما را عذاب دهد .شما به خدا اعتقاد دارید ،به من هم ایمان داشته باشاید.
در خانة پدر من قصرهای زیادی هستند .اگر نبود به شما میگفتم .صلب ،من شما را با آرامش
و صلب ترک میکنم و به شما آراماش مایبخشام .ناه مانناد آرامشای کاه در جهاان داریاد.
مگذارید قلبتان شما را عذاب دهد و نترسید.
و بعد آنچه دیدم محو شد ،اما مان در یاک صالب و آرامشای سرشاار از نشااط و خرمای
غوطهور شده بودم که نظیر آن در این دنیا پیدا نمیشود .من باا ایان واقعاه عجیاب کاه تماام
وجودم را احاطه کرده بود کامال تحت تأثیر قرار گرفته بودم .بالفاصاله از رختخاواب بیارون
آمدم و با عجله به طر

بقیه ساکنین آپارتمان رفتم تا ببینم آیا آنها هم این واقعه را دیده اند

و یا صدا را شنیده اند؟ زیرا صدا آنقدر بلند و آشکار بود که من مطمالن بودم تمام کسانی که
آنجا با من زندگی میکنند صدا را شنیده و بیدار شده اند .اما کامال گیج و مبهوت شدم ،زیرا
همة آنها کامال در خواب بودند .سپس به ساعت نگاه کردم ،ساعت  1صبب باود و کلمااتی
که شنیده بودم هنوز در گوش من طنین داشتند و کامال باه طاور محونشادنی در خااطرة مان
نقش بسته بودند در حالی که من به خاطر نداشتم که هرگز چناین کلمااتی را آموختاه باشام
ولی به طور عجیبی آشنا بودند .مطمالناً چنین به نظر میآید که آنها از تورات و انجیل باشند.
در صورتی که سال ها بود که من حتی یک بار هم تورات و انجیل را باز نکرده بودم ...اطااق
را جستجو کردم تا بلکه تورات را در خانه پیدا کنم و بایخره در کتابخانة دوستم پیدا کردم،
ولی چون نمی دانستم در کجا و در چه قسمتی ایان کلماات را بایاد یافات لاذا کوشاش مان
بیفایده بود.
اکنون زمانی فرا رسیده بود که میبایستی برای رفتن به محل کارم آماده میشدم .لذا تاورات
را کنار گذاشتم .چهار روز تمام در این حال خوشنودی و آرامش به سر میبردم .طوری کاه
گوئی در آسمانها سیر میکردم و هیچگاه در زندگی چنین چیزی احساس نکارده باودم ،باا
آن که این احساس به تدریج محو گردید ،اما من همچنان در جستجوی این کلمات بودم .باه
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کتابخانه رفاتم و در آنجاا یاک تاورات مرجاع یاافتم و در قسامتی کاه مرباوط باه حضارت
یحیی است در فصل چهاردهم ،آیههای اول و دوم و بیست و هفتم آن کلمات را یافتم.
بایخره فکرکردن در این مورد حاصلی نداشت .چاون ظااهر ًا چیاز طبیعای نباود و باا تفکار،
فهمیدن آن مقدور نبود .به هرحال من جواب خاود را یافتاه باودم و باه ایان علات باه درگااه
خداوند شکرگذار بودم .پس معلوم شد که برای من ادامه ایان تمریناات روحای راه درساتی
بوده است بدون درنگ در  13مارچ همان سال در دورة مخصوص «صبد» نامنویسی کردم .و
آن روز ،روز اول پس از تاری تولد من بود.
بعد از آن به تمرینات «یتی هان» که تمرینات روحی «صبد» است مرتباً دو یا سه مرتبه در
هفته ادامه دادم و تا  1سال به همین ترتیب مشغول بودم و در هرجا و در هار نقطاة جهاان کاه
بودم تمرینات را رها نکردم .ادامة این تمرینات همیشه آسان نبودند .اتفاقاات بیسااری در آن
زمان برای من پیش آماد و حتای در بعضای ماوارد اشاتباهاتی هام داشاتم ،چاون باه هرحاال
هیچکس یک مرتبه از گناهان پاک نمیشود.
بعدها سفری به اندونزی کردم و حدود سه ماه در منزل شخصی به نام یاپک محمد صبوح
که راهنمای دورة صبد است ماندم .مدتی بعد برای زندگی به نیوزیلند رفتم .در آنجا ازدواج
کرده و دارای فرزند شدم .ولی در تمام طول این مدت تمرینات روحی را ادامه دادم .مان در
تمام این مدت در زندگی پست و فراز زیادی را طی کردم و تجربیات بیشاماری از خاوب و
بد داشتم ،اما هیچیک مانند آنچه تعریف کاردم نبودناد .مان اکناون باا ماذاهب عماده آشانا
شدهام .دوره هائی را که در مذهب یهود است پشت سر گذاشته و تقریباً به جائی رسایدم کاه
می توانستم مذهب یهود را بفهمم و سپس به مطالعاه مسایحیت پارداختم و بعاد در طای دورة
«یتی هان» از مرحلهئی که در آن مذهب عیسی  را تحت تجرباة روحای قارار مایدهناد
عبور کردم و بعد از آن دوباره در طی دورة «یتی هاان» در دورة دیگاری قارار گارفتم و در
ضمن طی این دوره خود به خود کلمات عجیب و غریبای بار زباان مایآوردم کاه خاودم از
معانی آن چیزی نمی فهمیدم و حقیقتاً هی مفهاومی بارایم نداشاتند .یکای از کساانی کاه در
جلسه بود میگفت :که من به یک زبان خارجی تکلم میکردم و شخش دیگری کاه باا مان
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در دورة «یتی هان» شرکت میکرد گفت :که تو شبیه عربها سخن میگفتی در حاالی کاه
من هی وقت در عمرم نه عربی آموخته بودم و نه آن را میفهمیدم.
ولی بالفاصله برای این که بدانم چه میگویم تحقی نکردم .چون در طی این دوره کسی
نباید اندیشة خود را مورد سالوال قرار دهد .زیرا در این تمریناات حاایت مختلفای باه انساان
دست میدهد و فقط باید آن را قبول کند .اعتقاد بر این است که در طی دورههای مختلاف،
فهمیدن و ادراک ،اگر خداوند بخواهد به دنبال تجربه خواهد آمد .سپس مان باه تادریج باه
اسالم عالقمند شدم .و توجه کردم که در ضمن تمرینات «یتی هان» اغلب نام «اهلل» را بر زبان
میآورم در حالی که هرکسی از یک انگلیسی زبان انتظار دارد تا در این مواقع کلمة GOD
را بکار برد .سپس من چند کلمه ای در بارة اساالم در کتابخاناة محال مطالعاه کاردم ،اماا آن
کتابها همه توسط اروپائیان نوشته شده بودند و اکیر آنها نقطه نظرهای انحرافای داشاتند .و
نمیدانستم که کجا میتوانم کتابهای بدون تحریف پیدا کنم ،زیرا ایان قبیال کتاابهاا در
کتابخانهها بسیار کم است تجربات زندگی و تمرینات روحی مرا به مرتبهای رساانید کاه مان
هرچه بیشتر احساس کردم که اساالم راهای اسات کاه مان در جساتجویش باودهام .یکای از
دوستانم بعداً به من کتابی داد که حاوی دعاهای قرآنی بود که هم به عربی و هم به انگلیسای
نوشته شده بود .پس از مطالعة این کتاب دریافتم که کلماتی که من به زبان میآوردم قسمتی
از دعای مسلمانان است .و میال یکی از جملههائی که در ضامن تمریناات «یتای هاان» خاود
بخود ادا کرده بودم این جمله بود :ی إله إی اهلل ،اهلل أکبر والحمد هلل .پس از ایان کاه فهمیادم
این جملهها چه بوده و معنی آنها چیست بیش از پیش به طر

اسالم جاذب شادم و ساپس

ضمن بیماری در سال آخر ( )3112تجربة دیگری داشتم که فهمیدم مسالمانباودن مفهاومش
چیست .از آن تاری به بعد من معتقد شدم که بهتر است اساالم را بپاذیرم .بعاداً باه انگلساتان
برگشتم و در مسجد بیرمینگام اسالم آوردم.
و این داستان مسلمانشدن من است که پس از  1سال تمرین روحی به وسیله یتی هاان و
صبد به آن دست یافتم.
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البته باید بگویم :که این یک تجربة شخصی است .مردان و زنان بیشاماری از هار طبقاه و
هر قشر به «صبد» روی میآورند .اما هرکسی که توسط این تمریناات باه اساالم راه ماییاباد
تجربیات مشابهی نخواهد داشت .زیرا هرکس نیازهای بخصوصی دارد و من نمیدانم که آیا
هرکسی که به این تمرینات روی آورد بایخره اسالم خواهاد آورد یاا خیار .شااید ایان هام
چیزی است که فقط خداوند میداند.
(قسمتی از یک نامه به آقای افضل رحمان در لندن که در مجله «مسالم نیاوز اینترناشانال»
انتشار یافته است).

مسعوده اشتاین من

()3

چرا مسلمان شدم
هی مذهب دیگری جز اسالم با پیروان انبوه ،چنان قابل فهم و امیدوارکننده نیست و هی
راهی بهتر از آن برای رسیدن به صلب و آرامش و ارضاءِ خاطر و هی الهامی بهتر از آن برای
آیندة پس از مرگ وجود ندارد.
بشر یک جزئی از کل است ،و نمیتواند ادعا کند که چیزی بیش از یاک ذرهای از کال
این نظام خلقت با شکوه باشد .و لذا فقط میتواند زندگیش را در رابطه با کل عالم و با ساایر
پدیدههای خلقت ،منظور نماید.
این ارتباط هماهنگ با کال دساتگاه خلقات و آفارینش اسات کاه زنادگی او را پرباار و
ثمربخش مینماید و به تکامل میرساند و بشر را در راه رسایدن باه آراماش اقنااع و کماک
میکند.
مذهب در رابطه با خال و مخلوق چه نقشی دارد؟ ذیال جاوابهاای مختلفای کاه توساط
اشخاص مختلف به این سالوال داده شاده اسات آورده مایشاوند .آقاای کارییال در کتااب
«قهرمانان و نیایش قهرمانانه» میگویاد « :ماذهب یاک انساان مطلاب عمادة اوسات ،ماذهب
چیزیست که یک انسان واقعاً به آن باور دارد و چیزی است که یک انساان در دل خاویش و
در نهاد خویش گرامیاش میدارد و چیزیست که او در رابطه با خلقت عالم بر خاود وظیفاه
میداند و مقصود نهائی وجود و زندگانی را برای اهدا

آن باورهاا درماییاباد» جای .کای.

چسترتن در کتاب «اندیشة ستوان» میگوید« :مذهب ،ادراک حقیقت نهائی مقصود از وجود
خود و یا مقصود از وجود هر چیز دیگر اسات» آمبارو زهیارس در کتااب «فرهناگ شایطان»
میگوید:
«مذهب فرزندانای بیم و هراس است که سعی دارد اسرار غیر قابل ادراکش را از طبیعات
برای جهالت تشریب نماید» .ادموند برک در کتاب «انعکاس انقالب فرانسه» میگوید« :اساس
تمام مذاهب واقعی از اطاعت و پیروی از خواست فرمانروای جهان ،اعتماد به دستورات او ،و
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تقلید از کمال او ،تشکیل یافته است» سویدن برگ در کتاب «دستورات زندگی» مایگویاد:
«تمام مذاهب با زندگی مربوط میشوند ،و زندگی مذاهب باه انجاام کارهاای نیاک بساتگی
دارد» و جیمز هریسن در کتاب «اقیانوس» میگوید« :هر انسانی نوعی ادراک مذهبی دارد که
یا از وحشت و هراس و یا برای تسکین است».
بنابراین ،هر انسانی یک وقت با آن ناشناخته روبرو میشود که قادر به درک آن نیسات و
هد

از زیستن و مردن را درنمییابد.
لذا خود را در معرض سالوال قرار میدهد و از خود میپرسد این کابوس چیست .خوردن،

خوابیدن ،تالش ،منازعه ،رقابت ،جنگ ،تخریب ،گرسنگی ،اماراض گونااگون ،شاب ،روز،
دریا ،زمین ،آسمان ،کهکشان ،حیواناات ،نباتاات و .....و ....بارای چاه؟ باایخره چاه؟ و لاذا
مجبور است که برای خود عقایدی بسازد و باورهائی درست کند .و آن در معنای عام هماان
مذهب است.
و اما چرا من اسالم را مذهب کاملی مییابم؟ زیرا در وهلة اول و باایتر از هماه ،ماا را باا
خال یکتا آشنا میسازد.
﴿                 

[ ﴾اإلخالص« ]1 – 3 :بگو اهلل یکتا و یگانه است .خداونادی اسات کاه هماة نیازمنادان
قصد او میکنند( .هرگز) نزاد و زاده نشد .و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است».

﴿[ ﴾         هود« ]1 :بازگشتتان بهسوی

پروردگار است و او بر هر چیزی تواناست» .در سراسر قرآنکریم مکرراً یادآوری میشود که
خال عالم یکی است ،شریک ندارد ،ابدی و بینهایت است .توانا و دانا و عادل و رحمن و
رحیم است .و لذا یگانگی و توحید واقعیت میپذیرد .مکرراً از ما خواسته میشود تا رابطة
رضایت بخشی بین او و خود برقرار کنیم         ﴿.

[ ﴾    الحدید« ]33 :بدانید که خداوند زمین مرده را زنده
مىکند ما آیات را براى شما بیان کردیم تا بیندیشید».
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﴿              

( ﴾           الناس)1 -3 :
«بگو :پناه میبرم به پروردگار مردم .به مالک و حاکم مردم .به (خدا و) معبود مردم .از شرّ
وسوسهگر پنهانکار .که درون سینة انسانها وسوسه میکند .خواه از جن باشد یا از انسان».
میتوان گفت :که برای شناختن و اعتقاد به خدا و برای یک زندگی سعادتمند در جامعاه
یزم است که هرکس به پیامهای الهی معتقد باشد .آیاا یاک پادر و فرزنادانش را راهنماائی
نمیکند؟ و آیا پدر ،زنادگی خاانوادهاش را چناان ساازمان نمایدهاد کاه هماه بااهم در در
همآهنگی باشند.

حقیقت محض
اسالم تنها مذهب واقعی است و تنهاا ماذهبی اسات کاه حقیقات ماذاهب قبلای را احیااء
میکند و اعالم میکند که راهنمائی قرآنکریم واضب و قابل فهام و قابال اساتدیل اسات .باا
جهت دادن به راهی که به سوی یک رابطه رضایتبخشی بین خال و مخلاوق اداماه دارد ماا
میتوانیم همآهنگی بین نیرویهای روحی و جسمی ایجاد کنیم تا بتوانیم با خود در آرامش و
صلب باشیم .این عامل مهمی برای ایجاد همآهنگی بین یک موجود و موجاود دیگار اسات و
شرط اساسی برای تکامل است.
مسیحیت ،زندگی روحانی و معنوی را تأکید میکند .این مذهب ،عشقی را تعلیم میدهد
که مسالولیت بزرگی بر دوش مسیحیان مینهد .اما عش کامل در صورتی که به طاور طبیعای
در دسترس انسان نباشد و با دلیل و عقل قابل ادراک نباشد محکوم باه فناسات .در مسایحیت
تنها کسی می تواند به کمال مطلوب دست یابد که معرفتی عمیا از تضاادهای نفاس انساانی
داشته باشد و چنین مسالولیت پر مخاطره ای را دریابد؛ و حتی بعد با تمام این شرایط هام بایاد
دلیل و منط را فدای عش کند ،اس – تی کاالریج در کتاابش باه ناام «کماک باه انعکااس»
میگوید:
«آن که عش به مسیحیت را بر عش به حقیقت ترجیب میدهد ،فرقة خود و کلیسای خود
را بیش از مسیحیت و نهایتاً خود را بر همه کس ترجیب خواهد داد».
اما اسالم به ما می آموزد که فقط خادای متعاال را پرساتش کنایم و خاود را باه قاوانین او
بسپاریم و لذا ما را ترغیب میکنید تا دییل خود را همانند و همپایة احساسات خاود باه کاار
بندیم و عش و ادراکات خود را همآهنگ با قوانین او بسازیم تا بتوانیم یک زندگی با صفا و
آرامبخشی داشته باشیم.

