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 پيشگفتار

ومن سيئات أعاملنا،  هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ن احلمدإ

ال اهللا وحده ال رشيک أشهد أن ال إله إو له، يمن هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هاد

 صلی اهللا عليه وسلم. ،هد أن حممداً عبده ورسولهأشله، و

اس�م دين تمام پيامبران بوده است و اختصاص به هيچ قوم و نژادي ندارد و پيامبر آن 
 تواند  ي براي تمام ههانيان است  هر قومي كه شايستيي لزم را داشته باشد، ميتمرح

گونه كه در طول تاريخ ديده شده است زماني  ر اين دين الهي گردد  همانپرچمدا
ها و غيره پرچم اين دين را در سراسر ههان به اهتزاز  ها، كردها، تركمن ها، ايراني عرب

ها و تاتارها كه خود به ههان اس�م حمله نمودند، پس از مدتي خود  اند  مغول درآورده
اين دين مخصوص خاورميانه و يا آسيا نيست بلكه در هذب آن شده و پيرو آن گشتند  

نيز افزوده ها  آن روز بر تعداد هاي ههان داراي پيروان زيادي است و روزبه تمام قاره
هاي  شود  اگر ما مسلمانان نتوانيم حق اين دين را ادا نمائيم، خداوند اقوام و گروه مي

م اين دين را به اهتزار درآوردند  تا پرچكند  دييري را در ساير اقطار ههان هدايت مي
 :فرمايد خداوند متعال مي

ُ بَِقۡو�ٖ ﴿ َّ � ِِ
ۡ
ََۡ ََ ۡو ََ َ َ  َِِِِِِ  ََ  ۡۡ ُُ ِِِ ّّ َ َِ  ََۡتد م  و  ُِ َِ ََِ  َا  ِّ � � َ َا َ

ّ ُ ََ  ۡۡ  ُ ُا ِ ُُ

َِِّةٍ 
َ

َ  ٓ ُِ َ وَ ُا ٰ  َ�ُحِب ٍ� َ�َ �ََۡ�ٰفِتِحَ  ََُ� َّ َِ
َ

َ ََ ِ ِ ِِ ۡۡ ُُ ۡ َة َ�َ �ۡ َِ ِ َ�َ� َ�َ�َُوَن َۡۡو َّ � ِِ ِِل ََ  ِِ �َن  ُّ  ِ
 ��ِٖ� �َ � ُِ ٌۡ َ�َِٰۡك ََۡض لِل ََ ٌع  َِ ٰ �َ ُ َّ � ُا  َ�� ََ َ َ  َِ ِِلِِ  ۡۡ ُ َ ِ  ].٥٤ة: املائد[ ﴾٥َّ
اگر از ميان شما كساني از دين برگردند، خداوند به  ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«

نيز خداوند را ها  آن را دوست دارد وها  آن را خواهد آورد كهزودي قوم و گروه دييري 
پردازند، در مقابل مؤمنان آرام و فروتن و در مقابل  دوست دارند، در راه خدا به ههاد مي

د  اين ناي ابا ندار كننده و در امر دين از سرزنش هيچ سرزنش ،كفار شديد و خشن هستند
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دهنده و آگاه  كند و خداوند گشايش عطا ميكس كه بخواهد،  فضل خداوند است به هر
 »  است

 :فرمايد و نيز مي

﴿ ۡ ُُ َ�ٰلَ ِۡ َ
م َ وَُو   ُُ َ َ �َ ّۡ ُُ  ۡۡ ُُ َ ۡۡ ََ  � ِا ۡۡ ََۡو ِّ ُۡ ََ َۡ َ م َ َوَوَّۡو  َِ  ].38حممد: [ ﴾٣ ن 

و اگر شما (مسلمانان) از دين رو برگردانيد، قوم دييري را هانشين شما خواهم كرد «
 »  د شما نباشندكه آنان مانن

آيد و  آيد با فطرتي پاك به دنيا مي هر نوزادي كه به دنيا مي« :فرمايد مي پيامبر اس�م 
 »  آورند سپس اين والدين او هستند كه او را مسيحي، يهودي يا مجوسي بار مي

  ها و اوامر اوست فطرت پاك انسان تسليم خداوند و مطيع برنامه

ِ� َِۡطَتَت �﴿ َّ � ِ لَۡلَ � َّ ََ َطَت �َّ�َس   ].30الروم: [ ﴾ََ
 اين فطرتى است كه خداوند،  را بر آن آفريده ها انسان اين فطرتى است كه خداوند،«
  » را بر آن آفريده ها انسان

ها ممكن است به علت شرايط محيطي و اهتماعي خود از فطرت خود دور  انسان
داشتن اين پردة سنيين اگرچه دشوار شوند و پردة سياه سنييني روي آن بكشند اما بر

تواند  است اما غيرممكن نيست و هر زمان كه شخص اراده نمايد به مشيت پروردگار مي
اين پردة سنيين را كنار زند و به فطرت الهي خود بازگردد  در هوامع غيراس�مي و به 

رت پاك به علت شرايط محيطي و اهتماعي از فط ها انسان ويژه در ميان اهل كتاب كه
ها دوري از هدايت و سعادت از خواب  اند، افرادي وهود دارند كه بعد از سال دور گشته

اند و با رهوع به فطرت پاك الهي راه سعادت و خوشبختي خود را در  غفلت بيدار شده
ترين دليل آناني كه امروزه به رغم تبليغات بسيار  اند  مهم پذيرش دين مبين اس�م يافته

نهند، تدبر در آيات  د دين اس�م، وارد اين دين شده و به تعاليم آن گردن ميمنفي در مور
 :فرمايد قرآن بوده است  خداوند متعال در قرآن كريم اهل كتاب را مخاطب قرار داده مي
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﴿ ٗۡ ِ ۡۡ َكث ُُ ََ ُ ِ َّ َ َُِ �َ َُ و َُ ۡۡ َر ّۡ َج� َاُ� َ َِ �َِۡكَ�ِٰب َ ۡه
َ

ۡ ُ ََ � ُّ ِ ّّ    ِِ ۡۡ ُ�ُۡفوَن  ِكَ�ِٰب ُكُِو َۡ �  َ
 � ََ  َكثِٖۡ م  رٞ  َ�َحۡعُفو  ِ َُو َّ �  َ ِ ِّ ّۡ َج� َاُ�ۡ  َ َ  ٰ َٞ  ٞب َ�َُِ� ِ ُ ٓ  ١ِا ُِ َ ََُع رِۡضَ�َٰ ِّ �  ِ َِ  ُ َّ � ِ ب بِِ ِّ  ۡ ََ

ۡۡ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط   َِ ِّ َِِِ  َ�حَۡ  ِۡ ِ ِ �ِإ ر او ِِ إَِ� �َ ٰ ََ لُ ّا َ�  َ ِ ِّ ِۡ َ�ُحۡرتُِجُ ۡ  ٰ َٰ َّ ۡ� َِ ُُ َُ  َۡ  ﴾١ َوقِل�ٖ ِا
 ].١٦ -١٥ة: املائد[

يزهايي ، و بسياري از چ) به سوي شما آمده است ما (محمد ، پيغمبراي اهل كتاب«
سازد و از بسياري  ايد، برايتان روشن مي را كه شما از كتاب (تورات و انجيل) پنهان نموده

و كتاب كند  از سوي خدا نور  نظر مي ايد) صرف از چيزهاي ديير (كه پنهان نموده
روشنيري (قرآن) براي شما آمده است كه خداوند با آن كساني را كه هوياي خوشنودي 

كند و با مشيت  هاي امن وامان (خوشبختي و رسيدن به بهشت) هدايت مي او باشند به راه
آورد و به سوي نور (علم و  هاي (كفر و ههل) بيرون مي و فرمان خود آنان را از تاريكي

 »  كند را به راه راست هدايت ميها  آن برد و ايمان) مي
هو كه هوياي خوشنودي پروردگار خود هستند، به نداي پروردگار  اين افراد حقيقت

كنند و هم به تطبيق  آورند يعني هم خود تسليم خداوند مي خود لبيك گفته و اس�م مي
 از :هامعه يافت توان در تمام اقشار پردازند  آنان را مي تعاليم اس�م در زندگي خود مي

اند  هاي دييري غير از اس�م پرداخته يي كه متعصبانه به طرفداري و تبليغ از دينها انسان
گذراني دنيا دل  تا افرادي كه از هر دين و مذهبي گريزان بوده و به عشرت و خوش

ودند هاي متمادي به آن دل داده ب چه كه سال اند  مسلماً براي اين افراد دل كندن از آن بسته
دار سرانجام راه حقيقت  با تحقيقات مداوم و دامنهفرساست اما آنان  بسي مشكل و طاقت

هاست كه آنان براي مسلمانان امروزي  اند و هالب اين را يافته و به آغوش اس�م بازگشته
اند و فقط از روي  كنند كه دين خود را خوب نشناخته در ههان اس�م اظهار تأسف مي

لمانان امروزي از تعاليم كنند كه مس اند  آنان اع�م مي هيق آن را پذيرفتتقليد و نه تحق
خود تصميم رو  اند و از اين بسيار فاصله گرفته اس�مي و دستورات پيامبر گرامي اس�م 

گر اين شاهراه سعادت و خوشبختي باشند  در اين كتاب با سرگذشت  اند كه دعوت گرفته
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هاي  ها و رسانه هايي كه در كتاب شويد  از آن آشنا مي اين مسلمانانحدود صد نفر از 
عمومي از اين افراد بسيار نام برده شده است، سرگذشت بسياري از اين نومسلمانان فقط 

 و شرح حال تعدادي از اين افراد و از همله بارزترين ،به صورت خ�صه بيان شده است
و يوسف استس كشيش  ،هاي غربي در دهه شصت يوسف اس�م ستاره آهنگها  آن

انييز آنان مايإل  آمريكايي با هزئيات بيشتري بيان شده است، باشد كه شرح حال شيفت
از بيداري آن دسته از هواناني گردد كه رسيدن به اميال و آرزوهاي خود را در پيروي 

گذاشتم كه » از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب«بينند  نام كتاب را  ماديت و دوري از معنويت مي
كه نام نوعي موسيقي است، به رهبر مسيحيان كاتوليك نيز اشاره  مإل پاپ ع�وه بر اينكل

هاي اينترنتي  دارد و آهنگ ناب همان آهنگ قرآن است  مطالب كتاب بيشتر از سايت
و در مواردي نيز از مقالت موهود فارسي  ،عربي و انيليسي به فارسي ترهمه شده است

ون مطالب اخذ شده در مواردي حذف و اضافاتي داشته و چ ،نيز مطالبي اخذ شده است
ي اهتناب شده و بيشتر منابع مورد استفاده در آخر پاورقاست، از آوردن نام منبع دقيقاً در 

گشاي آناني باشد كه در هامعإل اس�مي  اند  اميد است كه اين كتاب راه كتاب ذكر شده
 ا به اهميت ديني كه از روي تقليد بهاما اط�ع ناقصي از دين خود دارند و ي ،بزرگ شده

اند و  اند و چشم به آيين و افكار بييانيان دوخته رسيده است هنوز واقف نيشتهها  آن
 فروزان نمايد ها  آن اميد است كه اين كتاب شعلإل تحقيق در مورد دين اس�م را در درون

 84الدين توحيدي خرداد  ح صإل
 
 



 
 
 

 اسالم بزرگترين دين جهان

دين اس�م از نظر تاريخي بيش از سه هزار سال بعد از يهوديت و ششصد سال اگرچه 
ترين رشد را  اما اين دين امروزه سريع ،بعد از مسيحيت در صحراي عربستان ريشه دواند

در ميان همإل اديان در آمريكا، اروپا، آفريقا و برخي نواحي ديير ههان دارد  دين اس�م، 
ظر عدة پيروان در اروپا و آمريكاست  براساس سالنامإل در حال حاضر دومين دين از ن

% بوده است  در اين مدت رشد 137كتاب واقعيات رشد همعيت در دهإل گذشته 
% رشد نموده است  سالنامإل اط�عات 235كه اس�م  % بوده است در حالي46مسيحيت 

 1999سال  ايانپعمومي ههان در آمار خود همعيت پيروان اديان مختلف را در ههان تا 
درصد كل همعيت  25ميليارد همعيت،  5/1ش) اع�م كرده است  مسلمانان با  1378(

 دهند  ههان را تشكيل مي
 1040354000همعيت پيروان كليساي كاتوليك 
 703555000همعيت پيروان كليساي پروتستان 
 223204000همعيت پيروان كليساي ارتدكس 

 1547494000همعيت مسلمانان در ههان 
 5848739000=  1999ل همعيت ههان تا پايان سال ك

پيروان كليساي كاتوليك، پروتستان و ارتدكس در اعتقادات ديني و مراسم عبادي 
كام�ً با يكديير متفاوتند، از اين لحاظ سالنامإل اط�عات عمومي ههان هم پيروان اين سه 

مسلمانان در ههان با كليسا را سه دين هدا به شمار آورده است  از اين لحاظ همعيت 
 ميليارد همعيت، بيشترين پيرو را در بين ساير اديان دارد  5/1

 118اند و در  كشور كام�ً اس�مي 56كشور عضو سازمان ملل  188در ههان فعلي از 
هند  به عنوان د نيز مسلمانان اقليت عظيمي را تشكيل ميمانده  كشور باقي 132كشور از 
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ميليون نفر  220معيت آن يك ميليارد نفر است تعداد مسلمانان در كشور هند كه ه ،مثال
دهند  امروز  باشد كه بيشترين همعيت مسلمانان ههان در يك كشور را تشكيل مي مي

ميليون مسلمان درخارج از ههان اس�م در كشورهاي مختلف به عنوان اقليت  450
درصد كل  25د نفر يعني ميليار 5/1ميليارد نفري ههان  8/5سكونت دارند  از همعيت 

 35درصد اراضي ههان و  22دهند  ههان اس�م  همعيت ههان را مسلمانان تشكيل مي
درصد منابع طبيعي سراسر ههان و تقريباً تمامي مناطق حساس سياسي و هغرافيايي را 

 در اختيار دارد 

 گرايش به اسالم
مشخص شد كه سالنه براساس سالنامإل كتاب واقعيات در سرشماري اخير در آمريكا 

هاي پذيرش اس�م در  گروند  هريان صدهزار نفر فقط در اين كشور به دين اس�م مي
شود  يك راهب  هاي سفيدپوست تقريباً از اواخر قرن نوزده شروع مي ميان آمريكايي

پرداخت، در  متوديست آمريكايي، به نام كشيش نورمن كه در تركيه به تبليغ مسيحيت مي
سلمان شد  فرد دييري كه اس�م را پذيرفت محمد الكساندر راسل وب م 1870سال 

زماني كه به عنوان سركنسول آمريكا در  1887نيار بود و در سال  است  وب روزنامه
مانيل تعيين شد، شروع به مكاتبه با برخي از علماي مسلمان هند كرد  دو تن از علماي 

ياد بين آنان و الكساندر وب، وي هاي ز هندي به مانيل سفر كردند و پس از بحث
سرانجام به حقيقت اس�م پي برد و مسلمان شد  وب از كار خود استعفا كرد و به 

به آمريكا بازگشت و هاي مالي مسلمانان آن ديار  هندوستان رفت و سپس با حمايت
چنين با  همعيت حركت تبليغ اس�مي و شعبات آن را در هفت شهر بنا نهاد  وب هم

عبدالحميد دوم ارتباط برقرار كرد و عنوان كنسول افتخاري عثماني در نيويورك را سلطان 
اخذ نمود  تمايل سپاهان آمريكايي به اس�م باعث شد كه در اوايل قرن بيستم آنان به 
عنوان مسلمانان آمريكا اع�م موهوديت نمايند  گروه عمده در ميان سياهان آمريكا گروه 

باشد  اين  عاليجاه محمد بود و رئيس فعلي آنان لوئيس فراخان ميبه رهبري » امت اس�م«
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رو كساني كه ابتدا  گروه نژادپرست بودند و از تعاليم اس�م آگاهي زيادي نداشتند از اين
مسلمان شده و وارد اين گروه شده بودند، بعد از آگاهي از تعليمات واقعي اس�م از اين 

توان به افرادي مانند مالكوم ايكس (حاج مالك شباز)  شدند از اين همله مي گروه هدا مي
علي كلي اشاره نمود  امروزه در ايالت متحده آمريكا، حداقل هشت ميليون  و محمد

تا اين « :گويد كنند  يونه حداد استاد دانشياه هرج تاون آمريكا مي مسلمان زندگي مي
ه وهود آورده است، اس�م هايي را ب محدوديتاواخر كه دولت براي مهاهرت به آمريكا 

چند عامل از همله مهاهرت، رشد همعيت و گرويدن غيرمسلمانان به به يمن تركيب 
ترين رشد را نسبت به اديان ديير در آمريكا داشته است  آمار دقيقي از  اين دين، سريع

 كه اين آمار از طرف چه منابعي تعداد مسلمانان در آمريكا وهود ندارد اما بسته به اين
شود، اين تعداد از دو ميليون تا هشت ميليون ذكر شده است  اما شكي وهود  ارائه مي

انييز بوده است  زيرا براساس آمار  ندارد كه رشد اس�م در آمريكا بسيار سريع و شيفت
نفر بود  تحقيق منتشر شده  76000تعداد مسلمانان آمريكا  1960گزارش شده در سال 

مسجد را  1200مي�دي، تعداد  2000يكايي اس�مي در سال توسط شوراي ارتباطات آمر
تا آن سال در آمريكا ساخته شده بودند  براساس آن  1980شمارش كرده بود كه از سال 

مي�دي حدود بيست هزار نفر در آمريكا به دين اس�م  2000گزارش فقط در سال 
 » گرويده بودند

اي  است و هركس در انتخاب هر عقيده اگرچه آزادي اديان وعقايد در آمريكا قانوني
كه دوست دارد، آزاد است اما موج زياد پذيرش اس�م، دولتمردان آمريكايي را نيران 

در ت�شند به بهانإل مبارزه با تروريسم هامعإل مسلمانان آمريكا را كنترل ها  آن كرده است و
اگر درصد رشد  :گويد كنند  كارل اليس يكي از محققان برهستإل امور اديان در آمريكا مي

سال ديير در چندين شهر  17همعيت مسلمانان در آمريكا در حد فعلي باقي بماند تا 
بزرگ آمريكا همعيت مسلمانان بيشتر از همعيت مسيحيان خواهد شد  او در گفتيو با 

همعيت مسلمانان در آمريكا سالنه « :پي نيوز گفت نامه آمريكايي بي آخرين شمارة هفته
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درصد از اين رشد مربوط به افرادي است كه از مسيحيت به  80درصدي دارد و  6رشد 
اس�م «نويسندة كتاب »  درصد مربوط به مسلمانان مهاهر است 20گروند و تنها  اس�م مي
درصد گرايش به اس�م در بين دانشجويان و زندانيان « :افزايد در ادامه مي» در آمريكا

كس حتي فكر  ي بزرگ بيشتر است  زماني بود كه هيچچنين در شهرها پوست و هم سياه
كرد آسياسي صغير يا شمال آفريقا مسلمان شوند زيرا اين مناطق از مراكز مهم  نمي

كه آمريكا روزي به كشوري مسلمان تبديل شود دور  مسيحيت بودند، به همين ترتيب اين
ت كه اس�م برخ�ف اين اس ي از دليل گرايش مسيحيان به اس�مكاز انتظار نيست  ي

دهد  كليساي  اي مي مسيحيت به مسائل اهتماعي و فرهنيي پيروان خود اهميت ويژه
پوستان آمريكا  و به اين دليل بسياري از سياه ،مسيحيان كليسايي اروپايي مسلك است

دانند  سابقإل تاريخي نژادپرستي سفيدپوستان نيز به اين مسئله  كليسا را متعلق به خود نمي
اين محقق امور »  دار برابري نژادهاي مختلف است زند  در مقابل اس�م پرچم مي دامن

و اين مسئله براي بسياري  ،مسيح پسر خداست :گويند مبلغان مسيحي مي« :افزايد اديان مي
داند و به  و در مقابل اس�م مسيح را يكي از پيغمبران بزرگ خداوند مي ،قابل قبول نيست

اس�م در آمريكا بعد از حم�ت يازده سپتامبر به گرايش به »  گذارد وي بسيار احترام مي
يكي از رهبران اس�مي ـ كه » ابراهيم حسين مالباري«آمريكا بيشتر شده است  به گفتإل 

ت بلندپايإل هامعإل اس�مي شمال آمريكا مدير مركز اس�مي تورنتوي كانادا و يكي از مقاما
ضر مشتاق يادگيري مسايلي در مورد اس�م هستند كه باشد ـ مردم آمريكا در حال حا مي

اين گرايش به اس�م پس از حم�ت يازدهم سپتامبر شدت بيشتري به خود گرفته است، 
هاي اس�مي  البته يكي از دليل اين مسئله با رهوع زياد غيرمسلمانان براي دريافت كتاب

يرمسلماناني كه از مساهد و تعداد غ :و نوارهاي كاست قرآني قابل اثبات است  وي گفت
انييزي افزايش  اند، به طور حيرت سپتامبر ديدن كرده 11مراكز اس�مي پس از حم�ت 

ها  ها و كالج پيدا كرده است  محققان اس�مي براي ايراد سخنراني در كليساها، شركت
هاي تلويزيوني حضور  شوند  رهبران اس�مي و انديشمندان مسلمان در شبكه دعوت مي



 13  اسإلم بزرگترين دين جهان

خواهي در  پردازند  اگرچه موج اس�م يابند و به تشريح و توضيح مواضع خويش مي مي
ه هايي در آمريكا هستند ك آمريكا شدت پيدا نموده است اما به موازات آن گروه

غيرقانوني مسلمانان را تحت فشار و اذيت  هاي و حتي شيوهاي  خواهند با هر شيوه مي
اي اع�م كرد كه چند ماه پس از  ريكا با صدور بيانيهقرار دهند  مجلس روابط اس�مي آم

مورد شكايت در ارتباط با تعدي و آزار مسلمانان مقيم اين  1452سپتامبر،  11حوادث 
دهد كه تجاوزات صورت گرفته شامل  فت كرده است  اين بيانيه توضيح ميكشور دريا

شخصي، اذيت و آزار تعدي در اماكن عمومي، وارد ساختن لطمه بدني، تخريب مايملك 
ها، محل كار، مدرسه، قتل، تهديد به  نيروهاي امنيتي و پليس فدرال، تبعيض در فرودگاه

ها بوده است  مجلس روابط اس�مي آمريكا  گذاري در ساختمان قتل و تهديد به بمب
نزديك به ده هزار خانوادة مسلمان  :تر شدن اوضاع هشدار داد و گفت نسبت به وخيم

اند  در ادامإل  هاي هدي قرار گرفته نه حمايت و كمك قانوني در معرض آسيبفاقد هرگو
چنان  يافته هم بيانيه آمده است كه موج تجاوز و تعدي به حقوق مسلمانان به شكل سازمان

ادامه دارد  اين مركز اس�مي خاطرنشان ساخت كه مشاهدة موارد ياد شده در اكثر ايالت 
اين پديده به شكل فراگيري گسترش يافته است  با اين  آمريكا حكايت از آن دارد كه

يابند و  هاي بيدار شده راه سعادت خود را در گرويدن به اين دين مبين مي وهود فطرت
اي به  اند، عده حتي در ميان سربازاني كه براي هنگ به كشور مسلمان عراق فرستاده شده

چاپ عربستان يكي از كاركنان  »الرياض«اند  به نقل از روزنامإل  دين اس�م گرويده
اع�م كرده است كه سربازي آمريكايي به نام  »الرياض«دادگاهي در بغداد در گفتيو با 

تغيير داد  وي » الدين ص�ح«با درهإل سرواني مسلمان شد و نامش را به » هوزف سيمون«
ن سرباز در ادامإل سخنانش افزود كه قاضي مقداد صادق بيان كرده است كه وي از ورود اي

گفت، غافليير شده است  اين سرباز آمريكايي  آمريكايي به دادگاه در حاليكه شهادتين مي
روزنامه،  اظهار داشت كه وي اس�م را به عنوان دين خود پذيرفته است  به گزارش اين

وي پس از ارتباط با بعضي از هوانان عراقي كه براي اقامإل  فته است:هوزف سيمون گ
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هم مسلط بودند با دين اس�م آشنا شده و رفتند و البته بر زبان انيليسي  ينماز به مسجد م
فارس نيز عدة زيادي از  بعد از آن هم به دين اس�م گرويده است  در هنگ اول خليج

خبر داد كه در طول هنگ اول  »الوطن«سربازان آمريكايي مسلمان شدند  روزنامإل 
را يك قاضي ها  آن ن شدند و مسلمان شدنهزار سرباز آمريكايي مسلما 25فارس  خليج

هاي  شدر پايياه هوايي ظهران تأييد نموده است  گرويدن اين عده به اس�م نتيجه ت�
گر آمريكايي فيلپس و دكتر مصري، زغلول النجار،  ه دعوتگران اس�مي و به ويژ دعوت

 بوده است 
كه از  است  چنانگرايش به اس�م در كشورهاي اروپايي به شدت رو به افزايش 

اند  شبكه  نفر در بلژيك به اس�م گرويده 300ابتداي سال هاري مي�دي تاكنون 
كند در گزارشي راهع به رواج  كه از بروكسل برنامه پخش مي» آر  تي  ال«تلويزيوني 

تن از مردم  300اس�م در اين كشور اع�م كرد از ابتداي سال هاري مي�دي تاكنون 
كه اين مسئله   اند  يعني هر روز بيشتر از يك نفر به اس�م گرويده گرويده بلژيك به اس�م

سابقه بوده است  اين شبكه به نقل از افرادي كه دين اس�م را  در تاريخ بلژيك بي
ها و تحقيقات دقيق و مقايسإل اس�م با ساير  پس از بررسيها  آن گويد كه اند مي برگزيده

اند  برپايإل  اس�م به اين دين روي آوردهبعاد روحاني و معنوي ها و ا اديان و توهه به هنبه
اين گزارش در همهوري چك نيز تعداد مسلمانان سريعاً در حال افزايش است كه بخشي 

ور و شاز اين پديده از افزايش مهاهرت مسلمانان از ساير كشورهاي اس�مي به اين ك
شود  در حال حاضر همعيت  بخشي ديير از گرايش افراد تازه به اس�م ناشي مي

شود  در حال حاضر همعيت  هزار نفر بالغ مي 10مسلمانان در همهوري چك به 
شود و در پراگ پايتخت اين كشور  هزار نفر بالغ مي 10مسلمانان در همهوري چك به 

 يك مسجد و مركز اس�مي به تعليم و ترويج اس�م فعاليت دارد 
ا نيز اشتياق به آشنايي با اس�م و تعاليم آن به در كشورهاي ديير اروپايي و آمريك

توان  هاي اين گرايش مي سپتامبر رو به افزايش گذاشته و از نشانه 11ويژه پس از حوادث 
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هاي مختلف از همله  هاي آن به زبان سابقه فروش قرآن كريم و ترهمه به افزايش بي
سال  5س نيز ظرف ر سويشاره كرد  تعداد مسلمانان دانيليسي، فرانسوي و آلماني ا

اكنون اس�م در بسياري از  هزار نفر رسيده است  هم 400هزار نفر به  100گذشته از 
كشورهاي اروپايي از همله آلمان، انيلستان و فرانسه به عنوان دين دوم محسوب 

ميليون، به  2ميليون، انيلستان با  3ميليون مسلمان، آلمان با  5شود  فرانسه با بيش از  مي
 ترتيب بيشترين همعيت مسلمان در ميان كشورهاي اروپايي هستند 

هاي مذهبي از ارائإل آماري دقيق از  اگرچه مقامات كشور فرانسه براساس گرايش
برآوردهاي منتشر  1983كردند، اما در سال  حضور مسلمانان در كشورشان خودداري مي

  كميسيون عالي ميليون مسلمان در اين كشور حكايت داشت 5/2شده از حضور 
اين كشور را سه ميليون تن اع�م شمار مسلمانان  1993فرانسه در سال » انتيراسيون«

درصد همعيت  5/6كرد، كمي بعد روزنامإل لوموند چاپ پاريس به اع�م اين مطلب كه 
ميليون نفر  7/3شمار مسلمانان مقيم كشور به  :دهد نوشت فرانسه را مسلمانان تشكيل مي

ست  گزارش كميسيون ويژة دولت فرانسه كه براي بررسي روابط با مسلمانان بالغ شده ا
 2/4تشكيل شده بود، شمار افراد هامعإل مسلمانان كشور را در اين سال  1996در سال 

وزير كشور وقت  »شارل پاسكوا«ميليون نفر اع�م كرد و اين در حالي بود كه به گفته 
ميليون نفر رسيده بود  نيك�  5شور به فرانسه در همان سال همعيت مسلمانان ك

مي�دي در بحثي پيرامون حجاب  2003ساركوزي وزير كشور كنوني فرانسه در سال 
ميليون نفر اع�م كرد  با اين همه  6تا  5اس�مي شمار مسلمانان مقيم كشور را بين 

همله شود و از  هاي بيشتري به همعيت مسلمانان فرانسه نسبت داده مي چنان رقم هم
به  يهاي خود در خصوص مسئلإل حجاب اس�م در يكي از بحث» فرانس كولتور«راديو 
ميليون نفري مسلمانان كشور اشاره كرده بود؛ رقمي كه مسلمانان فرانسه آن را  7رقم 
كنند  بدون ترديد افزايش قابل توهإل شمار  تر و نزديك به حقيقت ارزيابي مي واقعي

و يا » انتيراسيون«اي است كه در كنار روند بسيار كند  ه مسئلههامعإل مسلمانان مقيم فرانس
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اندركاران سياسي و اهتماعي  هذب مسلمانان در هامعه فرانسه نظر مسئولن و دست
 كشور را به خود هلب كرده است 

گيري داشته و با چنين شتابي  در ميان ملت آلمان، تعداد گروندگان به اس�م رشد چشم
نشين گردد   مسلمانآلمان در پايان اين قرن تبديل به بزرگترين كشور رسد كه  به نظر مي

روزنامإل آلماني فرانكفورتر آليماينه در يكي از گزارشات خود نوشته است كه در سال 
اشتوتيارت شهري با اكثريت مسلمان و در پايان همين قرن آلمان يك كشور  2040

گروند  بسياري  روز بيشتر به اس�م مي بهها روز نشين در اروپا خواهد شد  آلماني مسلمان
اند اين  هاي پشت سر را خراب كرده هاي خود قطع رابطه و پل حتي با ريشهها  آن از

كنند، به  هاي اس�مي فعالنه شركت مي ن اشخاص در اهتماعات و مساهد و سازما
گذاري  نيانفروشي اس�مي ب تحصيل و يا تعليم علوم اس�مي مشغولند، انتشارات يا كتاب

اند  به اعتقاد پژوهشيران آلماني  هايي هستند كه به اس�م گرويده ها آلماني كنند  اين مي
 پذيرد  گرويدن به اس�م بسيار ساده و راحت است و فرد با گفتن شهادتين اس�م را مي

اتحاديإل ملي مسلمانان روسيه از افزايش شمار گروندگان به اس�م در اين كشور خبر 
د  گئورگي امير ماواراف سخنيوي اتحاديإل ملي مسلمانان روسيه با ذكر اين آمار به ده مي

نقل از شوراي مفتيان روسيه از افزايش شمار گروندگان به اس�م در اين كشور خبر 
هاي  اند كه نسبت به سال تن به دين اس�م گرويده 500بيش از  2003دهد  در سال  مي

درصد  60دهد  ضمناً از اين تعداد  فر) افزايش نشان مين 430( 2001نفر) و  487( 2002
 23دهند  روسيه داراي همعيت مسلماني بالغ بر  درصد را مردان تشكيل مي 40را زنان و 

دهند  در  ميليوني اين كشور را تشكيل مي 145درصد از همعيت  15ميليون نفر است كه 
هاي  كنند  طبق گزارش يميليون مسلمان زندگي م 2ت اين كشور حدود خمسكو پايت

رسمي در فدراسيون روسيه بيش از سه هزار مؤسسإل مذهبي مسلمان فعاليت دارد و طبق 
 هزار است  7منابع ديير اين رقم نزديك به 
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ترين مؤسسه اس�مي  هاي اس�مي در اوكراين كه در حال حاضر فعال اتحاديه همعيت
همعيت اس�مي از  10كه  اي اهتماعي و غيردولتي است اين كشور است، مؤسسه

تأسيس  1997شهرهاي مختلف اوكراين را در خود هاي داده است  اين همعيت در سال 
شد تا فرهنگ اس�مي را به شيوه نوين و امروزي عرضه كند و در خدمت به هامعه 

هاي گوناگون ت�ش نمايد  اين مؤسسه براي  انساني و ايجاد يك پل ارتباطي ميان فرهنگ
كند   هاي آموزشي، تبليغي، امدادي و رفاهي استفاده مي چنين منظوري از روشرسيدن به 

بار شاهد اس�م آوردن يك مرد  نمازگزاران مركز اس�مي كيف هر هفته يا هر دو هفته يك
 يا زن اوكرايني هستند 

شود  مسلمانان  هر روز به هامعإل نزديك به دو ميليوني مسلمانان در انيليس افزوده مي
ها و  دست آورند، بررسي را در شوراي واردات به كرسي 5اند  س موفق شدهانيلي

دهد كه اين دين به  هايي كه اخيراً در مورد اس�م به عمل آمده است نشان مي پژوهش
طور گسترده در بين هامعإل انيليس گسترش يافته است به طوري كه در چند سال اخير 

ساندي «نامإل  و بنابر گزارش هفته  اند آورده هزار انيليسي به دين اس�م روي 14بيش از 
اند  اغلب تازه مسلمانان  هزار زن انيليسي به اس�م گرويده 77تاكنون نزديك به  »تايمز

اثر چارلز لوهاي ايتون، ديپلمات برهستإل خارهي » اس�م و منزلت انسان«از كتاب 
ستارة سابق » يوسف اس�م«اند  مسلمان شدن افراد مشهوري مانند  انيليسي تأثير پذيرفته

هانانات «وزير سابق انيليس و  ، نوة هربرت اسكات نخست»ايما ك�رك«هاي پاپ،  آهنگ
ها به دين  سي نيز در گرويدن انيليسي بي پسر شاهزاده برت رئيس سابقه شبكإل بي» برت

دهند كه اس�م به طور رسمي، پذيرشي  اس�م تأثير زيادي داشته است  شواهد نشان مي
عام از سوي هميان پيدا كرده است  حتي اين نكته در قلب دستياه حكومتي نيز ديده 

هام  شود  ملكإل انيليس به تازگي ترتيبي داده است كه به كارمندان مسلمان كاخ بوكينگ مي
 مرخصي داده شود تا بتوانند در نماز همعه مساهد شركت كنند 
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كه به  ماعت بزرگ مذهبي در سوئددومين ه امروزه پس از مسيحيت، اس�م به عنوان
آيد  در حال حاضر، حدود  ترين كشور ههان تبديل شده است، به حساب مي مذهب بي
ها در سه سازمان ملي تشكل  گردهمايي اس�مي در سوئد وهود دارد  اين گردهمايي 60

 1993باشد  در سال  ترين سازمان ملي، اتحاديإل هامعإل اس�مي سوئد مي اند  قديمي يافته
عضو بود  فدراسيون مسلمانان سوئد نيز، سازمان  21900سازمان و  44اين اتحاديه داراي 

باشد   نفر عضر مي 34000تشكل مذهبي با مجموع  23اس�مي دييري است كه شامل 
نظر يك سازمان مشترك تحت عنوان اهتماع اس�مي  اين دو سازمان ملي اكنون تحت

عي كه تحت لواي موضوعات عمومي، در خصوص اند؛ اهتما دهي شده سوئد سازمان
، يك سازمان فراگير ديير تحت عنوان 1981مسائل سياسي نيز فعاليت دارد  در سال 

، 1993مركز اتحاديه فرهنگ اس�مي سوئد اع�م موهوديت نمود  اين، سازمان، در سال 
اس�مي  هاي چنين سازمان هزار عضو بود  هم 21سازمان محلي و در مجموع  11داراي 

نظر سازمان ديدگاه ملي كه مركز آن در آلمان است، فعاليت  دييري در سوئد تحت
كنند  در اين كشور نيز مانند ساير كشورهاي اروپايي مردم پس از تحقيق به اس�م  مي

گيري مشخص اس�م در سوئد،  زمان با اوج آورند  به عنوان مثال، اخيراً هم روي مي
، به دين اس�م مشرف شد  مورد 1960گارد حفاظت در دهإل  مأمورهوهان هيولهارمار 

ديير، يك ديپلمات به نام گوستاف نورينگ از اهالي مولمو بود كه به دين اس�م مشرف 
زمان با متغير شدن  هم، 1920شد و نام علي نوري را براي خويش برگزيد و در سال 

نتخاب كرد  يك هنرپيشه به نام هاي تركي، وي نام خانوادگي ديلماسي را براي خود ا نام
ايوان آگولي نيز شخصيت برهستإل دييري بود كه به دين اس�م گرويد  وي نام 
عبدالهادي المغربي را براي خويش انتخاب نمود  گرايش آگولي به دين اس�م، اثرات 

عصر وي،  هاي عم شوق گذاشت و تعداد زيادي از هنرپيشه فراواني بر نيرش هنر اروپا به
چنين اندرز زورن، در نيرش به  ر هنريك انكاركرونا، اگرون لندگرن، اودلمارك و همنظي

كشورهاي اس�مي و هنر اس�مي تحت تأثير قرار گرفتند  سازمان هوانان مسلمان سوئد، 
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هاي دانشجويان مسلمان  چنين سازمان باشد  هم عضو مي 3000سازمان محلي و  23داراي 
هاي زنان مسلمان در  يس شده است و تعداد زيادي از سازمانهاي مختلف تأس در دانشياه
 كنند  هاي مختلف شركت مي گردهمايي

خواهند هلو گسترش سريع اس�م  هاي ههان غرب با ايجاد موانع مختلف مي حكومت
اري مانند اتحاديإل ملي در ايتاليا، هبهإل ملي در كشورهاي اروپايي احزاب يس را بييرند  در
كنند   زي در آلمان و اتريش با هم گسترش اس�م در اروپا علناً مخالفت ميفرانسه و نئونا

حتي كليساي كاتوليك در اروپا هم مخالفت خود را با گسترش اس�م در اروپا به صورت 
هاي كاتوليك از سراسر ههان در همايش ههاني كه در  علني اظهار داشته است  اسقف

در حضور پاپ ژان پل دوم از گسترش اس�م در در واتيكان برگزار شد،  1378ماه آبان 
اع�م كرد كه كليسا اروپا اظهار نيراني كردند  حتي اسقف شمال ايتاليا در اين همايش 

اي انجام دهد تا مسلمانان از لحاظ فرهنيي در هامعإل غرب ادغام  هانبه بايد كوشش همه
سكولر تركيه در اتحاديه و محو شوند  شوراي اسقفي ايتاليا هم اخيراً با عضويت دولت 

ها  اروپا شديداً مخالفت و در اع�ميإل رسمي خود اع�م كرد كه فرهنگ مشترك اروپائي
مباني مسيحي دارد و ورود تركيه به اتحاديإل اروپا هويت فرهنيي اروپاييان را تيره خواهد 

تر از  يكو اين درحالي است كه دولت تركيه حتي براي راضي نمودن اروپائيان كاتول ،كرد
ها هلوگيري  و از پوشش اس�مي زنان در ادارات دولتي در دانشياه ،پاپ شده است

كند و يك حكومت كام�ً لئيك است  سياست استراتژيك مدعيان دروغين آزادي و  مي
اكثريت داشته حقوق بشر در اروپا اين است كه در يك كشور اروپايي مسلمانان نبايد 

ن هدف در اواخر قرن بيستم، در يك دهإل گذشته مسلمانان باشند  براي عملي كردن اي
سازي قومي شدند و  عام و پاك مظلوم بوسني، آلباني و كوزوو به بدترين شكل قتل

هاي اخير اروپاييان عليه مسلمانان اروپايي در تاريخ بشر سابقه ندارد  با اين همه  هنايت
ايجاد كرده است، اس�م با موانع و مشك�ت كه ههان غرب در مقابل گسترش اس�م 

مناطق در حال توسعه و گسترش است  همعيت مسلمانان در العاده در اين  سرعت فوق
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ميليون نفر فراتر رفته است  اين موج گسترش  61 از مرز م 1999غرب تا پايان سال 
و موشه كتساف رئيس  ،ها بلند نموده است اس�م در اروپا حتي داد از نهاد صهيونيست

شمسي در پارلمان آلمان اع�م نمود كه  11/3/1384هيونيستي در روز چهارشنبه رژيم ص
و بايد به هر طريق  ،گسترش اس�م در اروپا به زيان اسرائيل و كشورهاي اروپايي است

 29/5/84اي به تاريخ روز شنبه  ممكن هلو آن را گرفت  روزنامه واشنيتن پست در مقاله
پوستان خبر داد  به نقل  ي آمريكا از مسلمانان شدن سياهشمسي از نيراني مقامات انتظام

 2تا  5/1اند و روي هم رفته تاكنون  پوست به اس�م گرويده از اين مقاله زندانيان سياه
اند كه طرفدار امت اس�م لوئيس  پوست آمريكايي به اس�م گرويده ميليون نفر سياه

آمده است كه اين روند، روند  FBIفراخوان نيستند  در اين مقاله به نقل از رئيس 
هاي تندرو شود و چنين  آمريكايي شدن نيست و ممكن است منجر به پيدايش گروه

 نيراني ديير يك تئوري نيست 
چنان ادامه دارد  توزي و خصومت اروپائيان نسبت به مسلمانان و مقدسات آنان هم كينه

) 1384اپ بود (اوايل بهمن و ادامه نيز خواهد داشت  زماني كه كتاب حاضر در دست چ
چاپ نمود كه ههان  از پيامبر اس�م آميزي  يك روزنامه دانماركي كاريكاتورهاي اهانت

هاي ديير اروپايي اقدام به  اس�م را به خشم آورد  خشم مسلمانان باعث نشد كه روزنامه
يتاليا اين چاپ مجدد آن كاريكاتورها ننمايند و متعاقباً در كشورهاي نروژ، فرانسه و ا

داد، چاپ و  را تروريست نشان مي اي پيامبر اس�م  كاريكاتورها را كه به نحو زننده
ها ريختند و  دار شده بود  به خيابان منتشر شدند  مسلمانان ههان كه احساساتشان هريحه

آور  هاي نرو و دانمارك خشم خود را نسبت به اين عمل شرم خانه با حمله به سفارت
از اس�م در تظاهرات از دست  نفر هان خود را در دفاع 11و در افغانستان  نشان دادند

دادند  كشورهاي اروپايي به هاي عذرخواهي از ههان اس�م، در مقابل آن هبهه گرفتند و 
از اتحاديه اروپا خواست كه  1384بهمن  15آنج� مركل صدراعظم آلمان در روز شنبه 
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همهور  ن كشور حمايت نمايند و متعاقباً بوش رئيسدانمارك را تنها نيذارند و از اي
 حمايت خواهد كرد ها  آن آمريكا نيز تلفني به مقامات دانمارك قول داد كه از

�َن ِ�ُۡطِ� ﴿ ُّ �َن  ُٔ َُتِح َ �ََۡ�ٰفُِت رِهِ  َ�َۡۡو َكتِه ۡا َُو ِ و ُِ  ُ َّ ��َ ۡۡ َ�ٰهِِ  َۡ َ
ِ بِۡ َّ َر � م َُو  ﴾٨و 

 ].8الصف:[
هان خود خاموش كنند اما خداوند كامل كننده نور خود در الهي را با نوخواهند  مي«

   »است اگرچه كافران را ناخوش آيد
توزي چيزي نيست هز واكنش در مقابل گسترش سريع اس�م در ههان   اين همه كينه

 كه نتواند ديد  تا كور شود هر آن

 چرا زنان

% را مردان 40% را زنان و 60وسيه تر نقل شد كه از ميان گروندگان به اس�م در ر پيش
اند  هزار زن انيليسي به دين اس�م گرويده 77اند و تاكنون حدود  به خود اختصاص داده

مشخص شد كه  و نيز براساس سالنامإل كتاب واقعيات در سرشماري اخير در آمريكا
ت زنان گروند و در اين ميان نسب ط در اين كشور به دين اس�م ميسالنه صدهزار نفر فق

مسلمان شده به مردان چهار به يك است  چرا زنان  زنان نومسلمان آمريكايي دليل 
 :كنند، از همله باره ذكر مي متعددي را در ا ين

  داند و معتقد است كه حوا آدم را فريفته است كتاب مقدس زن را گناهكار اصلي مي
   )0F1(ددان رآن هر دو را مقصر مي) اما ق3:24 – 2:4(سفر تكوين / 

_____________ 

1- ﴿ � ٖ � بُِغُت�ر َُ َّٮُٰ  َّ ِفَق�  ََ � َ�َط َُ  ُ ُِ ۡو� ََ  � َُ ۡت َُۡ  َّ َ َجَتةَ ب َّ ۡ � �ََ َِ  � ُّ ةِ� ََلَ ِّ َ ۡۡ �  ِِ ِِ  َ�َر  � َُ لَۡلِ  ََ َف�ِن  ِِ ۡ�َ
 ََ ۡلَ�َٰ   َّ �  إِّن �ۡ َُ ُك َّ  َُِ

َ
َ�َ ِ َجَتة َّ ۡ� � َُ ََ  دِۡلُك  � َُ ۡكَ ُك

َ
ۡۡ ه َ ۡ

َ
�  ه َُ  ُ � َرما َُ  َُٰ َِ �ََ�َ ّٞ� ُّ ََ  � َُ َٞ  ُك ِ ُ  ﴾٢ِا

با فريب (از مقامشان) فرودآورد  و  (شيطان) را (آدم و حوا) به اين ترتيب، آنها و« ].22األعراف: [

] بر آنها آشكار شد و شروع كردند به قرار  هنيامى كه از آن درخت چشيدند، اندامشان [عورتشان
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) قرآن دختر و پسر 22:3داند (هامعإل سليمان /  كتاب مقدس تولد دختر را خسارت مي
(داند را همسان ونعمت الهي مي

1F

1(   
-35(قرنتيها /   كتاب مقدس صحبت كردن زنان در كليسا را ممنوع نموده است

 ) 1ادله / (مج  نيز مجادله كنند توانند با پيامبر  ) در حالي كه در قرآن زنان مي14:34
چنين نيست  شود ولي براي مرد اين در كتاب مقدس به زن مطلقه مانند زن زناكار نياه مي

  )21 -19قرآن اين معيار دوگانإل كتاب مقدس را قبول ندارد  (نساء /  )5:31-32(ماتئو / 
برند (اعداد  برند و فقط مردان ارث مي زنان و خواهران ارث نمي در كتاب مقدس بيوه

(نساء /  ز و حرص مردانه را منسوخ نموده است ركه قرآن اين آ ) در حالي11-27:1/ 
11- 12 ( 

ها  آن اما قرآن تعداد) 11:3دهد (ملوك /  كتاب مقدس به داشتن زنان متعدد اهازه مي
را به چهار زن محدود نموده است (با شرايط معين) و در صورت نبودن عدالت يك 

 ) و به زنان حق انتخاب همسر داده شده است 4اء / همسري را ترهيح داده است  (نس
اي كه نخواهد با او ازدواج كند تجاوز  براساس كتاب مقدس اگر مردي به دختر باكره

آشكار شود، مرد بايد پنجاه شكيل به پدر دختر بدهد و دختر ها  آن به عنف نمايد و عمل
تواند او را  نده است نميو تا ز ،را به عقد خود درآورد زيرا او را غصب نموده است

)  آيا در اين صورت قانون به نفع مرد بوده است يا به 22:28-30ط�ق دهد (سفر تثنيه / 
متجاوز اي كه مورد تجاوز قرار گرفته و مجبور است تا آخر عمر با آن مرد  نفع زن بيچاره

                                                                                                                                                      
نند  و پروردگارشان آنها را نداد داد كه: آيا دادن برگهاى (درختان) بهشتى بر خود، تا آن را بپوشا

  »شما را از آن درخت نهى نكردم ! و نيفتم كه شيطان براى شما دشمن آشكارى است !
1- ﴿ ِ ّ ِ ۡلُك  َّ َٰ�ٰتِ �ُّ ََ َّ �ِض� ��َ  ۡ

َ
� ُا  ۡ� ََ َ َ  َُ ِ � ُا إَِ�ٰٗث� َ�َحَ ُب ۡ ََ َ َ  َُ ِ َ ُب ۡ ََ � ُا   ََ َ َ � َِ لُُق  ُكورَ �َ�ۡ  ﴾٤ ِا

آفريند  به هر  فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست  هر چه بخواهد مى« ].49الشوری: [

    »بخشد بخشد و به هر كس كه بخواهد پسر مى كس كه بخواهد دختر مى
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 امبر از پي لزندگي كند  و اين در حالي است كه بنا به روايت ام المؤمنين عائشه
 براي ازدواج با دختر باكره، رضايت دختر لزم است 

خواهد كه خود را  كتاب مقدس همانند قرآن از زنان مي ،در مورد پوشش زنان
 بپوشانند تا مورد هتك حرمت قرار نييرند و از اين لحاظ با هم توافق دارند 
ردند در حالي زنان تنها صد سال پيش بود كه در آمريكا حق رأي و اظهارنظر پيدا ك

كه چهارده قرن پيش اس�م به آنان حق اظهارنظر داده است و زنان بزرگ و مجتهدي ميان 
 آنان به وهود آمده است 

هايي كه زنان دوران بارداري و درد  از آن :گويد يكي از زنان نومسلمان آمريكايي مي
توسط خداوند اعتقاد كنند، بيشتر از مردان به مسئلإل تكوين و آفرينش  زايمان را تحمل مي

رو بيشتر از آنان به فطرت نزديكترند  برند از اين دارند و بيشتر از مردان به خداوند پناه مي
و چون دين اس�م دين فطرت است، تعداد گروندگان به اين دين در ميان زنان بيشتر از 

حيا و ين عفت، تعداد مردان است  دليل ديير گرايش زنان به اس�م اين است كه اين د
كه هامعإل غربي  كند در حالي باشند به زنان غربي تقديم مي انت را كه اموري فطري ميمت

فقط و يا به عبارتي ديير هامعإل مردان در غرب با شعارهاي فريبندة دادن آزادي به زنان 
اند تا حدي كه زن به عنوان  درصدد برهنه نمودن آنان و كسب لذت هنسي از آنان بوده

زنان در  ،رو گيرد  از اين اي تبليغات كالهاي غربي مورد استفاده قرار مييك كال و بر
اند و بيشتر از مردان  هوامع غربي راه سعادت، متانت وحيا و عفت خود را در اس�م يافته

اند  كارن آرمسترانگ، نويسندة مشهور انيليسي، در  به اين دين از خود گرايش نشان داده
كند كه اس�م بيش از هر  بر اين نكته تأكيد مي» نبرد براي خدا«كتاب هديد خود با عنوان 

اي كه به مناسبت انتشار  دين دييري براي زنان حق و حقوق قائل است  وي در مقاله
زنان در حالي در  :گويد كتاب هديدش در روزنامإل گاردين چاپ لندن منتشر شد، مي

ع غربي تا قرن نوزدهم مي�دي اس�م داراي نوعي حق ط�ق و ارث هستند، كه در هوام
بهره بودند  آرمسترانگ در مقالإل خود محدود كردن حقوق زنان را در  از اين حقوق بي
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هاي  در انجيل :كند داند و تصريح مي هاي ديني نمي مسيحيت نيز امري مبتني بر آموزه
و  هاي نخست ظهور اين دين، مقام و منزلت زنان در دفاع از عيسي  چهارگانه و سال

شد ولي به مرور مسيحيان به دليلي چون گناه نخستين حوا،  مسيحيت گرامي داشته مي
زنان را شماتت و آنان را سبب اخراج بشر از بهشت و وسيله بروز اميال شيطاني در 

 انسان قلمداد كردند 
در زير به خ�صإل زندگي تعداد بسيار كمي از زنان غربي كه به فطرت اوليإل خود 

اند، به عنوان نمونه اشاره  ي از تعاليم اس�م يافتهواه خوشبختي خود را در پيربرگشته و ر
 :شود مي

از پدر و مادري يهودي در نيويورك به دنيا  1934/ او در سال مارگارت ماركوس 
گرفت، روي  چه كه در هامعإل يهودي و مادي انجام مي كودكي با آنآمد  او از همان 
ان نوهواني و هواني نيز از سينما، رقص و موسيقي پاپ داد و در دور خوشي نشان نمي

كرد  پس از  آمد و با هيچ پسري دوست نشد و در اهتماعات مختلط شركت نمي بدش مي
، در رشتإل مطالعات ادبي در دانشياه نيويورك به 1952اتمام دروس دبيرستان در سال 

ري گرديد  در ايامي كه در تحصيل ادامه داد اما مدتي بعد بيمار شد و در بيمارستان بست
پرداخت  او ترهمإل انيليسي بيمارستان بستري بود به مطالعإل اديان و از همله دين اس�م 

بار مطالعه نمود و شيفتإل مفاهيم عالي اين كتاب  قرآن مارمادوك (محمد) پيكتال را چندين
است  از آن بزرگ شد و در درون خود به اين اعتقاد رسيد كه آن حتماً يك كتاب آسماني 
هاي اس�مي  پس او به تحقيق عميق در مورد قرآن و اس�م پرداخت و حتي با شخصيت

به دفتر بعثإل اس�مي در  1961مانند ابوالعلي مودودي مكاتبه نمود  سرانجام در سال 
ها رسماً در حضور داود فيصل دعوتير اس�مي مسلمان  بروكلين مراهعه نمود و در آن

نمود و نام خود را به مريم هميله تغيير داد  يك سال بعد به دعوت  شدن خود را اع�ن
خان  محمد يوسفبا دعوتير اس�مي  1963و در سال  ،استاد مودودي به پاكستان رفت
باشد  او هامعإل اس�مي را دعوت  چهار فرزند ميها  آن ازدواج نمود كه ثمرة ازدواج
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ند و از اخت�ف با هم اهتناب ورزند و كند كه به كتاب خدا و سنت پيامبرش چنگ زن مي
آميز ننمايند  او داراي تأليفاتي است از  وقت گرانبهاي خود را صرف امور ناچيز و تفرقه

هاي خاورشناسان، نقش اس�م در برابر  ورزي منشور نهضت اس�م، اس�م و غرض :همله
كتاب (يهودي،  غرب، اس�م و مدرنيسم، اس�م در تئوري و عمل، اس�م در برابر اهل

يك پناهندة عرب  ر گذشته و حال، احمد خليل شرح حالمسيحي، زرتشتي و صابئين) د
فلسطين، اس�م مورد حمله از خارج و داخل، تمدن غرب بالذات محكوم است، شهداي 

 حركت اس�مي در عصر هديد، مكاتبات با مودودي و هاذبإل اس�م 
سپتامبر به نيوريورك، خانم هيثر  11ز حم�ت سه هفته بعد از / در كمتر اهيثر راماها 

پا خواست و با صداي رسا  راماها در مقابل گروهي از زنان در مسجدي در مانوا به
شهادتين را به زبان عربي ادا نمود و مسلمان شد  او افسر نيروي دريايي آمريكا و اهل 

و در  ،ه استهاوايي است  مايك همسر راماها مدت زمان زيادي است كه مسلمان شد
گويد كه شوهرش اص�ً او را مجبور نكرده است كه به  ارتش آمريكا است اما راماها مي

در كاليفرنيا براي قانع نمودن آنان دربارة خود  اي به خانوادة دين اس�م بيرود  او در نامه
از  دانيد دانيد تمام آن چيزي كه شما مي شما چيزي از اس�م نمي :گويد اس�م آوردنش، مي

(داستان زندگي بتي محمودي) » بدون دخترم هرگز«هاي سينمايي مانند  تلويزيون و فيلم
و با واقعيت اين دين بسيار فاصله دارد  اس�م روزنإل هديدي را به  ،گرفته شده است

پرده به يكي از  سپتامبر كه بحث اس�م از پس 11روي من گشوده است  بعد از حم�ت 
آمريكا درآمد تحقيق دربارة اين دين بيشتر شده و تعداد هاي روز در هامعإل  بحث

گروندگان به دين اس�م در آمريكا چهار برابر شده است  حكيم اوانسافي رئيس انجمن 
سپتامبر به طور متوسط فقط سه نفر در ماه در  11قبل از  :گويد مسلمانان در هاوايي مي
نفر در هاوايي مسلمان  23از اين واقعه شدند، اما در دو ماه بعد  ايالت هاوايي مسلمان مي

كه به رغم تبليغات منفي عليه اس�م و به ويژه به اهبار پوشاندن زنان  اند  شيفت اين شده
اوانسافي به اس�م تمايل دارند  ها  آن به حجاب اس�مي، زنان غربي بيشتر از مردان
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چهار به يك و در ايالت يدن زنان به اس�م نسبت به مردان در ههان رونسبت گ :گويد مي
كه همسر حكيم اوانسافي و خود نيز يك تازه مسلمان  باشد  ميشل هاوايي دو به يك مي

هاي پليد و شهواني  حجاب اسارت زن نيست بلكه از او در مقابل چشم :گويد است، مي
اما پول زن مال  ،كند  در اس�م پول مرد از آن خانواده است مردان نامحرم محافظت مي

و او موظف به كار كردن و امرار معاش خانواده نيست  در قرآن بيشتر از  ،اوست خود
پوست  ساير كتب مقدس به زن بها داده شده است  يك سوم مسلمانان آمريكا سياه

باشند و نسبت گرويدن به اس�م در ميان سياهان بيشتر از سفيدپوستان است  يكي از  مي
سپتامبر نشان داد كه واقعاً زندگي در اين دنيا  11واقعإل  :گويد تازه مسلمانان در هاوايي مي

 و همه ما روزي بايد بميريم پس چه بهتر كه با حالت مسلماني بميريم  ،خيلي كوتاه است
كند و در دانشياه به تحصيل در  در شهر مكزيكوسيتي زندگي مي/ او  ترزا مكزيكي

كه مسلمان بود، ي از اساتيد خود رشتإل دندانپزشكي اشتغال داشته است  او تحت تأثير يك
بار تعريف اس�م و اصول اوليإل آن را از اين استاد فرا گرفت  بعد از  و اولين ،قرار گرفت

التحصيل شدن، به تحقيقات بيشتر ادامه داد  در ادامإل تحقيقات خود با يك زن  فارغ
شود كه  شود، و در نهايت چنان شيفتإل اس�م مي محجبه و مسلمان آشنا و دوست مي

براي او تلقين كند و پس از برزمين گذاشتن  را خواهد كه شهادتين تلفني از دوستش مي
 گوشي تلفن، او به يك مسلمان معتقد تبديل شده بود 

/ او در كنيسه معمدانيه به مطالعإل ديني تحصيل دروس ديني و مذهبي  ربكا سيمونز
بايست براي  رو مي و از اين ،يدد مشغول بود و براي مسيحي نمودن مسلمانان آموزش مي

آشنايي با اس�م به مطالعإل قرآن بپردازد تا با كمك آن بتواند به هدف خود برسد  اما اين 
مطالعه و م�قات او با چند دختر محجبإل عرب او را منتقل نمود و پس از تحقيق زياد در 

كه  حالي ي برد و مسلمان شد و از شوهرش هدا گشت درپمورد اس�م به عظمت آن 
 داراي سه فرزند بودند 
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اي كه براي يك سايت انترنتي اس�مي به زبان انيليسي  / او در نامه خديجه ايوانس
اعتراف « :گونه بيان نموده است خود را به دين اس�م اينفرستاده است، داستان گرويدن 

ام،  يدهبار به ديني كه اكنون به آن گرو ام حتي يك كنم كه در طول زندگي گذشته مي
شنيدم و هنوز به ده ساليي  ام  از همان كودكي نام خدا را در خانواده مي تمايلي نداشته

گفتم  نوشتم  اما از هواب نامه خبري نبود و با خود مي نرسيده بودم، كه براي خدا نامه مي
دهد  هفده ساله كه بودم با  هاي من هواب نمي اگر خدايي وهود دارد، پس چرا به نامه

رفتيم، آشنا شدم  پس از  يكي از كاهنان مسيحي كه با هم به كليساي پدرش مي دختر
شرمانه با من  كه تصور نمودم كه كاهن مرد مهرباني است به او گفتم كه پدرم خيلي بي اين

كند و اگر امكان دارد، شما اهازه دهيد كه مدتي در منزل شما باشم  كشيش از  رفتار مي
و در مقابل مقداري پول از پدرم به عنوان  بسپاردها  آن را به پدرم درخواست نمود كه من

خروهي من بييرد  پدرم موافقت نمود و من چند سال در منزل آن كاهن مسيحي بودم  
روزي از روزها هنيام بازگشت به منزل، خانه را خالي يافتم و پس از تحقيق روشن شد 

است و فوراً آن شهر را با  كه كاهن به علت اخت�س از كليسا، اموالش ضبط شده
اش ترك نموده است  اين عمل او باعث شد كه ايمان من به خدا كمتر شود و  خانواده

باورهاي ديني را خرافات بدانم  اگرچه من از كودكي به سخنان هيمي سواگرت و شبكإل 
ست ها نداشتم  حدود بي دادم، اما اعتقاد زيادي به آن گفته تلويزيوني تثليث گوش فرا مي

هاي مختلف  سال بعد از اين واقعه من بين دينداري و الحاد گرفتار و در ميان فرقه
مسيحيت سرگردان بودم  به علت يك بيماري بيناييم كم شده بود و من مطالعاتم را از 

، من در خانه 2001سپتامبر سال  11كردم   هاي بزرگ دنبال مي كاميپوتر و انترنت با خط
هاي دوقلو را شنيدم  انيشت  نشسته بودم كه خبر حمله به برجپشت دستياه كامپيوتر 

اين دين  :ها بود كه از خودم پرسيدم اتهام به سوي مسلمانان و اس�م نشانه رفته بود  اين
ق دربارة اس�م مشغول شدم و با گروه زنان يچه نوع ديني است  سپس در انترنت به تحق

و سرانجام پس از  ،نظر پرداختم نيك به تبادلهاي الكترو مسلمان از طريق فرستادن نامه
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تحقيقات زياد به اين نتيجه رسيدم كه خداي مورد بحث در اس�م همان خدايي است كه 
مانان تماس لزنند  از آن پس سعي نمودم كه حضوراً با مس مسيحيت و يهوديت از آن مي

ي قرآن برخورد بييرم  در يكي از روزها در يك سايت انترنتي اس�مي به اعجاز علم
را ديدم كه خداوند به فروپاشي منظومإل شمسي  »الرحمن«سوره  37كردم  در آن آيإل 

باره تحقيق كنم  با كمال تعجب  كند  سريعاً به سايت سازمان ناسا رفتم تا در اين اشاره مي
برداشته هاي بسيار بزرگ ب تصويري از يك ستاره كه منفجر شده بود و با كمك تلسكو

اين همان سرانجامي است كه منظومإل  :تصوير نوشته شده بودرا ديدم كه در زير شده بود 
شود  بسيار متعجب شده بودم  تحقيقات ديير من دربارة اعجاز  شمسي به آن دچار مي

 ،پيامبر اوست و محمد  ،علمي قرآن من را به اين نتيجه رساند كه قرآن كتاب خداست
وآمدهاي من به مسجد ممكن بود  رفت كه وم  از اينو تصميم گرفتم كه به دين اس�م بير

خواهم به  من اص�ً از تو نمي :باعث ناراحتي شوهرم شود، روزي با احترام به او گفتم
ايمان بياوري اما دوست دارم در مورد ديني كه همسرت به ديني كه به آن معتقد نيستي، 

و سپس  ،رة آن به من بيوييآن گرويده است، تحقيق و مطالعه كني و نظر خودت را دربا
به مسجد رفتم  هنيام بازگشت به خانه با كمال تعجب ديدم كه همسرم رو به سوي قبلإل 

و  ،او فقط با تحقيقي چندساعته ،مسلمانان آورده و سرش را بر زمين گذاشته است  آري
ر سي و شش روز بعد از اس�م آوردن من به اين دين الهي گرويد  بعد از گردن نهادن ه

دوي ما به اس�م به هدف زندگي خود دست يافتيم  اكنون زندگي براي ما بسيار 
و خود را  ،دانيم هاي زودگذر دنيا را فاني مي و لذت ،بخش و هدفدار گشته است لذت

 كنيم  براي آخرت آماده مي
او در كودكي آرزو داشت كه /  كننده مدل لباس در فرانسه فابيان، مشهورترين عرضه

ستار شود تا بتواند باعث تخفيف درد كودكان بيمار شود و با اين آرزو بزرگ روزي پر
و هيكل متناسب او باعث شد كه خانواده، خويشاوندان و دوستان او را شد  چهرة زيبا 

هاي لباس مد روز شود  اگرچه او  كنندة مدل تشويق كنند كه در هلو انظار عمومي عرضه
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اطرافيان و درآمد زياد و شهرت در نهايت او را  اين كار را دوست نداشت اما اصرار
ها پيچيد و  وسوسه نمودند كه به آن كار مبادرت ورزد  به زودي شهرت او در همه

شد  كه گاهي مجبور مي هداياي زيادي براي او فرستاده شد  او دختر باحيايي بود و از اين
ه كند، بسيار ناراحت و هاي نامناسبي را به تن كند و آن را در هلو دييران عرض لباس

كرد كه بت متحركي شده است كه همراه با صداي موسيقي  شد  او احساس مي افسرده مي
دهد  در سفري به  هاي مد روز، حركاتي هماهنگ انجام مي بدون اختيار با پوشيدن لباس

بيرون و مشاهدة اطفالي كه به علت هنگ مجروح و مصدوم شده بودند، آرزوي 
د و تصميم گرفت كه از زندگي پرزرق و برق مدهاي گوناگون لباس كودكيش بيدار ش

دست بكشد و به فرياد دردمندان برسد  بازگشت او به خويشتن، او را به عالم معنويات و 
و پس از مطالعإل اس�م، آن را به عنوان ديني كه با فطرتش سازگار بود،  ،اديان كشاند

ها راهي افغانستان تحت اشغال  و از آن ،رفتبرگزيد  او پس از مسلمان شدن به پاكستان 
شوروي شد  او به عنوان يك پرستار به مداواي كودكان و زنان و پيرمردان افغاني 

هاي پرزرق و برق نمايش مد در فرانسه در ميان تشويق  پرداخت  دختري كه در سالن
ها و  كوهگذاشت به دختري محجبه تبديل شده بود كه در  دييران خود را به نمايش مي

كرد  خويشاوندان و صاحبان  مناطق خشن افغانستان به مردم مظلوم آن ديار كمك مي
ها بارها براي او پيغام فرستادند كه اگر او از اس�م دست بردارد و به فرانسه بازگردد  سالن

هايي  سرانجام عكسها  آن سه برابر درآمد قبلي را به او خواهند داد، اما او بازگشتني نبود 
او را از خود ها  آن هاي نمايش مد در ميان مجاهدين پخش كردند تا از او را در سالن

برانند اما مجاهدين كه به توبإل واقعي او پي برده بودند، با رعايت احترام تمام به عنوان 
 ها زبان عربي و قرآن را فراگرفت  يك خواهر مسلمان به او پناه دادند  او در آن

اي مسيحي و پروتستان به دنيا آمد و در دوران كودكي  خانواده / او در يووان ريدلي
عضو گروه كُر موسيقي در يكي از كليساهاي انيلستان شد  او در دوره هواني به 

ديلي ميرور، هاي اخبار ههان،  نياري و خبرنياري روي آورد  او با روزنامه روزنامه
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ار روزنامإل ساندي اكسپرس شد  ساندي تايمز و آبزرور همكاري نمود و سرانجام خبرني
او در يكي از سفرهاي مخفيانإل خود به افغانستان توسط گروه طالبان دستيير شد و به 
اتهام هاسوسي براي آمريكا بازداشت شد  او پس از مدتي آزاد شد و دوسال پس از آن 

 45سي، يك گزارش  بي مند شد و در نهايت، مسلمان شد  تلويزيون بي به اس�م ع�قه
اي درباره يووان و اس�م آوردنش توليد و پخش كرده است  او ماهراي دستييري،  دقيقه

براي  2001سپتامبر سال  28در « :كند گونه بيان مي آزادي و مسلمان شدن خود را اين
پوشش خبرهاي هنگ در افغانستان تصميم گرفتم كه به صورت غيرقانوني وارد آن 

ان افغاني و پنهان نمودن صورت زير برقه سوار بر كشور شوم  پس از پوشيدن لباس زن
كه به  الغي از يك منطقإل مرزي بين افغانستان و پاكستان وارد افغانستان شدم اما همين

نزديك يك پست بازرسي طالبان نزديك شدم، الغم رم كرد و دوربين فليمبرداريم به 
م هاسوسي براي آمريكا زمين افتاد  اعضاي طالبان من را دستيير نمودند و به اتها

هاي طالبان  زده شده بودم  خبرهاي زيادي از خشونت بازداشت نمودند  به شدت وحشت
كرد  در زندان كابل  شنيده بودم و براي خودم چيزي هز اعدام و يا سنيسار تصور نمي

كنترل خود را از دست دادم و به طرف زندانبان خود آب دهان انداختم و به او دشنام 
هستم  پس از مدتي من را به ها  آن اما او واكنشي نشان نداد و گفت كه من مهماندادم، 

آباد بردند  برخ�ف تصور من آنان رفتاري مهربانانه با من داشتند و از من  زنداني در ه�ل
كردند  در يكي از  بردند و با احترام زياد با من رفتار مي به عنوان مهمان يا خواهر نام مي

به من پيشنهاد نمود كه مسلمان شوم و براي اين كار بايد به ها  آن ز علمايروزها يكي ا
مطالعإل قرآن بپردازم  من هرأت نداشتم كه پاسخ مثبت و يا منفي بدهم و به او قول دادم 

اي دال بر  كه اگر آزاد شوم قرآن را مطالعه خواهم نمود  بعدها فهميدم كه گويا پرونده
 اما ،كنم براي اعضاي طالبان فرستاده شده است ن هاسوسي ميكه من براي آمريكائيا اين
گونه كه بعداً برايم معلوم شد اين  فقط به تحقيقات خود اعتماد داشتند و آنها  آن

سازي از طرف سازمان هاسوسي سيا و موساد بوده است تا باعث قتل من و  پرونده
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  اين تجربه به من تحريك افكار عمومي شوند و صداهاي ضدهنگ را خاموش نمايند
وقت نبايد فريب تبليغات افراد، كشورها و  كه هيچ و آن اين ،درس باارزشي آموخت

خانم ريدلي پس از ده روز آزاد شد و هنيامي به »  را خورد قدرتمند هاي بانفوذ و سازمان
انيلستان بازگشت كه طالبان در افغانستان سقوط كرده بود  او تجربإل خود را در كتابي به 

به رشتإل تحرير درآورد و انتشارات رابسون آن را چاپ نمود  او به » در دستان طالبان«نام 
و سرانجام در ماه  ،قول خود عمل نمود و دو سال تمام به شدت به مطالعإل قرآن پرداخت

به دين اس�م گرويد  خانم ريدلي پس از ديدن تصاوير زندانيان  2003اوت سال 
من خدا را شكرگزارم كه به دست آمريكائيان  :گويد خود مي گوانتانامو در مورد تجربإل

در «دربند نيافتاده و به گوانتانامو و ابوغريب فرستاده نشدم  او ع�وه بر نوشتن كتاب 
و چون در طرفداري از حماس  ،نوشته است» بليط بهشت«كتابي به نام » دستان طالبان

باشد  خانم ريدلي از فعالن  ع ميباشد، خريد و فروش اين كتاب در اسرائيل ممنو مي
كند و در  مي و در اغلب هلسات مسلمانان سخنراني  ،طرفدار حقوق مسلمانان است

كند  او مدتي پيش براي  هاي خيرخواهانه براي كمك به مسلمانان شركت مي فعاليت
 آوري كمك براي سازمان خيريإل الخادم به كوآللمپور رفته بود  خانم يووان ريدلي همع

اي در مجله آبزرور نوشت و شرح داد كه چيونه  خبرنيار و نويسنده انيليسي اخيراً مقاله
چون يك شهروند درهه  پس از پوشيدن حجاب اس�مي، در كشورش انيليس، با او هم

كه انسان، مسلمان به نظر  روسري سر كردن، تا هايي :نويسد شود  او مي دوم رفتار مي
شود فردي  كه معلوم مي كند ولي به محض اين هي ايجاد نمينيايد، هيچ تفاوت قابل توه

همين قطعه كوچك پارچه، موهب كرده، يك دختر يا زن مسلمان است،  كه روسري سر
تر خواهد شد  از نظر  آلود و رفتارهاي نامناسب هاي خشم برانييختن موهي از نظرها، نياه

د و من پس از تشرف به شو يك زن مسلمان، پوشش اس�مي يك وظيفه ديني تلقي مي
چون بسياري از زنان تازه مسلمان، براي  دانستم بايد حجاب بر سر كنم  هم اس�م، مي

 پوشيدن حجاب اس�مي، موانع متعددي بر سر راهم قرار داشت و من براي نپوشيدن
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اي را تجربه كردم زيرا حجاب اس�مي، اليوي تواضع و نيز  حجاب اس�مي، هر بهانه
عمومي به ههان است  بالخره زماني كه حجاب اس�مي را بر تن كردم،  نوعي اع�م

 عواقب داشتن و موضوع بسيار ساده بود ولي احتمالًام  دريافتم شاخ غول را نشكسته
ين عمرم با من همراه خواهد بود  تمام كاري كه من كردم، سر كردن حجاب تا پاي

انيليس، به يك شهروند درهه دوم  روسري بود ولي از همان زمان، من در كشور خودم
تقليل يافتم  واكنش برخي از مردم، غيرقابل پذيرش بود و من دريافتم اگر حجاب 

داوري آنان را پنهان  اند كه خشك مغزي و پيش هايي پوشيده ام، دييران نقاب پوشيده
ستيز قرار گيرم ولي  دانستم كه ممكن است هدف حم�ت تعدادي اس�م سازد  من مي

دانستم بايد انتظار دشمني بارز افراد غريبه را داشته باشم    هفتم دسامبر، مراسم  ينم
كه يك چفيه فلسطيني نيز  ياسر عرفات بود و من با حجاب اس�مي، در حاليبزرگداشت 

رفتم  در راه و درون قطار شهري لندن، تعدادي از مسافران،  ها مي بر سر كرده بودم، به آن
دادند، به من نياه  شان از من صورت نمي براي پنهان كردن نفرت كه ت�شي در حالي

واژه ههاد هم بر كردند، در ضمن من يك پارچه سبزرنگ متعلق به گروه حماس با  مي
ودم  پس از خروج از ايستياه قطار در كنار موزه مادام توسو، به محل ب روي پيشاني بسته

چرا پياده « :  راننده تاكسي گفتهاي سياه رفتم و يك تاكسي خواستم توقف تاكسي
و مجدداً مشغول خواندن روزنامه شد  خواستم در » ها كه راهي نيست روي  تا آن نمي

اي براي من توقف نكرد و چون زمان  خيابان به دنبال تاكسي بيردم ولي هيچ راننده
هايي كه به طرف محل برگزاري مراسم  گذشت ناچار شدم با يكي از اتوبوس داشت مي

آيد كه  رفت، بروم و سپس چند صدمتري هم پياده گز كنم  موارد دييري هم يادم مي يم
در هر »  بمب بر روي صندلي عقب يادت نرود« :زد در زمان پياده شدن، راننده داد مي

حال حجاب، بيش از يك ع�مت يك بعدي است  حجاب، بخشي از لباس كار زن 
و زن مسلمان،  ،اين زن، مسلمان است گويد كه مسلمان است  حجاب به ههانيان مي

انتظار دارد با او باادب و احترام رفتار شود  من هر زمان كه يك خواهر مسلمان را با 
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زنم و  كه او را بشناسم يا نشناسم، به او لبخند مي نظر از اين بينم، صرف حجاب اس�مي مي
پس از اين زني را  يعني س�م و صلح بر شما  شما هم اگر »الس�م عليكم« :گويم مي

ديديد كه حجاب پوشيده است، به او س�م بيوييد و او را تروريستي كه همين حال 
در نظر نييريد  البته ما زنان مسلمان، ك�شينكوف را زير حجاب بيرون خواهد آورد، 

 هايي هم نيستيم كه مورد ظلم و ستم قرار گيريم    عروسك
هنيامي كه براي بار اول اس�م را شناختم، از هر نوع  :گويد / او مي ايوا ماريا از آلمان

عقيدة ديني دور بودم و دين مسيحيت اين نيرش را در من به وهود آورده بود زيرا براي 
اي  كننده توانست به مسائلي كه من داشتم، هواب قانع من يك دين غيرواقعي بود و نمي

داري  به نظام سرمايهدانشجويان  بدهد  او در دوران دانشياه همراه با تعداد دييري از
ك�سي او  كند و در اهتماعات اعتراضي از زبان دانشجوي مسلماني كه هم اعتراض مي

كند  تنها چيزي كه باعث  برد و به آن ع�قه پيدا مي بود به بعضي از حقايق اس�م پي مي
  توضيحات كند شد او مسلمان نشود اين فكر بود كه اس�م حقوق زنان را رعايت نمي مي

ك�سي مسلمانش در اينمورد او را قانع كرده و او نيز وارد هامعإل مسلمانان آلمان  پسر هم
 كند  شود و با آن دانشجوي مسلمان ازدواج مي مي

صفوت در المان به دنيا آمد  زماني كه ده سال بيشتر نداشت  / ايريس ايريس صفوت
كه اين دختر خانم آلماني به او ع�قه  هايي هاي اس�مي آشنا شد  يكي از كتاب با كتاب

ايريس را مجذوب شخصيت  ، بود  داستان زندگي پيامبر داشت، زندگي پيامبر اس�م 
كه خانواده و  اين مرد بزرگ نمود و از آن پس بود كه عم�ً مسلمان شد و از ترس اين

ن ننمود  در اين هايش او را به هنون متهم كنند، تا سن سيزده ساليي آن را اع� همك�سي
كرد تا آنان را براي  ها و افراد خانواده صحبت مي ك�سي فاصله او در مورد اس�م با هم

روزي كه علناً گرويدن به اس�م را اع�م نمايد، آماده كند  در سن سيزده ساليي در سال 
دة ها با شيخ محمدالجيوشي استاد سابق دانشك به مركز اس�مي لندن رفت و در آن 1967

دعوت اس�مي دانشياه الزهر مصر و شيخ احمد حسن الباقوري وزير سابق اوقاف مصر 



 از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب    34

به مصر  1969ديدار نمود و در حضور آن دو شهادتين را بر زبان هاري ساخت  در سال 
و پس از بازگشت به آلمان به اخذ مدرك فوق ليسانس  ،را ياد گرفترفت و زبان عربي 

در خ�ل تحصي�ت دانشياهي با هواني مصري كه در همان  در دانشياه كيسين نائل آمد 
به  1975آشنا شد و با او ازدواج نمود  در سال كرد،  دانشياه با مقطع دكترا تحصيل مي

بعد از مسلمان « :گويد مصر رفت و به مطالعات اس�مي و عربي خود ادامه داد  او مي
ر تعدادي از افراد خانواده و شدن شروع به دعوت نمودم و خدا را شكر كه توانستم ب

خويشان خود تأثير بيذارم  پدربزرگ و يكي از خويشاوندانم مسلمان شدند و افراد ديير 
بود آگاهي بيشتري از اس�م پيدا نمودند  يكي از آرزوهاي بزرگ من رفتن به خانإل خدا 

دين  هامإل عمل پوشيد و من به حج رفتم و اكنون در حال تبليغ اين 1990كه در سال 
 » نيز به حقيقت اين دين پي ببرندها  آن ها هستم تا الهي در ميان غربي

/ از همان دوران كودكي و نوهواني به خدا و خدمت به خلق خدا عشق  ساره جوزف
ورزيد  در نظر او مسيحيت همان ديني بود كه به خداپرستي و رفتار خوب با مردم  مي

هنيامي كه ديني بهتر از آن وهود داشته باشد؛  توانست تصور كند كه داد و نمي دستور مي
برادرش به دين اس�م گرويد، برايش غيرقابل قبول بود و آن را خيانتي بزرگ و مخالف 

دانست  او تا آن زمان چيز زيادي از اس�م نشنيده بود  از نظر او  شريعت خداوند مي
مسيح پسر خداوند است  اس�م يعني زني در يك چادر سياه  او از مادرش شنيده بود كه

توانست اين مسئله را هضم كند كه چيونه  زيرا از زني باكره به دنيا آمده است  او نمي
اي از  دار شود  روزي در يك كتابخانه نسخه اي بدون شوهر بچه ممكن است دختر باكره

هايي از آن، داستان تولد مسيح از مريم را  قرآن را به دست گرفت و حين مطالعإل قسمت
دار شدن يك دختر باكره به قدرت خداوند ارتباط داده شده  در آن يافت كه در آن بچه

بود و ادعا نشده بود كه عيسي پسر خداوند است بلكه يكي از پيامبران الهي است  از آن 
زمان به بعد نظر او نسبت به اس�م تغيير پيدا كرد  در سن شانزده ساليي يك روز دختر 

كرد  او سجده كردن به خداوند را نهايت درهإل  مينيام نماز سجده مسلماني را ديد كه ه
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مند شد و  عبادت خداوند و تسليم شدن به او تصور نمود و بيش از پيش به اس�م ع�قه
به دين  1988پس از تحقيق بيشتر در مورد اس�م و مقايسإل آن با ساير اديان در سال 

كند  او  اس�مي در انيلستان فعاليت مياس�م گرويد  او اكنون به عنوان يك دعوتير 
باشد  وي در بخش  هاي حسن و سميه مي ازدواج كرده و داراي پسر و دختري به نام

مطالعات اس�مي دانشياه سلطنتي انيليس به تدريس اشتغال دارد و مقالت زيادي را در 
دي در زمينإل هاي زيا و در مصاحبه ،نشريات متعدد انيليسي به رشتإل تحرير درآورده است

 هاي اهتماعي شركت نموده است  عقيدة اس�مي، حقوق زن در اس�م و مسئوليت
در مكزيك بزرگ شده بود  او / او در يك خانوادة يهودي  فاطمه دختري از مكزيك

پرسيد كه در يهوديت و مسيحيت  التي را ميره سؤذهني هستجوگر داشت و هموا
ها با  ي�ت خود به دانشياه لندن رفت و در آنهوابي براي آن نبود  براي تكميل تحص

مند شدن دختر يهودي به  يك خانوادة عرب آشنا شد  آشنايي با آن خانواده باعث ع�قه
گذشتم و به علت  روزي از كنار يكي از مساهد لندن مي« هگويد ك شد  او ميها  آن دين

ند نشسته بود و با ها پيرمردي با ريش سفيد و بل حس كنجكاوي وارد آن شدم، در آن
آمد گفت و محترمانه از من خواست كه به احترام مسجد سر و بدنم  مهرباني به من خوش

اي از قرآن  را بپوشانم و من نيز پذيرفتم  هنيام بيرون آمدن از مسجد، آن پيرمرد نسخه
مند  همن را به اس�م ع�قها  آن كريم و چند كتاب ديير به زبان انيليسي به من داد  مطالعإل

شدم  دو سال تمام به اين منوال گذشت و  نمود و از آن پس در هلسات مسجد حاضر مي
من سرانجام مسلمان شدن خود را با تغيير نام به فاطمه اع�م نمودم و از آن پس حجاب 
اس�مي را رعايت نمودم  پس از بازگشت به مكزيك مدتي مسلمان شدنم را از خانوادة 

كه براي  ما رعايت حجاب آنان را به شك انداخت و پس از اينيهوديم پنهان نمودم ا
گونه توضيحي به من ندادند و  بار به نماز خواندن من پي بردند، حتي اهازة هيچ اولين

با من قطع رابطه پدرم من را از خانه بيرون انداخت  مادر و برادرم نيز از ترس پدرم 
امعإل يهودي هامعإل كوچكي است كه كردند  فاميل و خويشاوندان از من دور شدند  ه
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يادي نداشتم و تنها دهد  من در هامعإل مكزيك مشكل ز گونه تغييري را نمي اهازة هيچ
ام   كردند كه من شايد به بيماري سرطان مبت� شده اي گمان مي ال بود  عدهحجابم مايإل سؤ

را ضعيف هاي مردم، وسوسإل شيطان و گرماي زياد هوا در مكزيك نزديك بود من  نياه
نموده و حجاب را ترك كنم اما من از شر شيطان به خدا پناه برده و از او كمك 

نمود  در آن مدت توانستم  ها را برايم آسان مي خواستم و او نيز به لطف خود، سختي مي
به دين اس�م گرويدند  بعد از ها  آن بر تعدادي از دوستانم تأثير بيذارم و حتي چند نفر از

يا تصويري از پيامبرتان داري و من آ :م به ديدنم آمد و از من پرسيدي برادرروزها  مدت
ام و گمان  مردي را در خواب ديده :خبر تصويري از او وهود ندارد  او گفت :گفتم
كسي را با  بوده است  آن مرد به من گفت كه ما هيچ كنم كه او پيامبر شما محمد  مي

ز اين ماهرا رفتار برادرم با من تغيير كرد، به حجاب كنيم  پس ا زور و اكراه مسلمان نمي
گذارم كه با دادن  آمد  من خداوند را سپاس من كاري نداشت و بيشتر به ديدن من مي

 » نعمت اس�مي بر من منت نهاد
/ او مهماندار هواپيما در خط هوايي استراليا بود  از همان كودكي با  جنتا كامنجو

ها  آن ها مسلمان بودند و اين دين مخصوص گمان او فقط عرب مسلمانان آشنا بود اما به
كرد  روزي از  نظر مي رو با وهود ع�قه به دين اس�م از گرويدن به آن صرف بود از اين

را ديد كه در مورد تازه مسلمانان آمريكا بود و » ستارة اس�م«اي به نام  تلويزيون برنامه
تحقيق در مورد قرآن يان است  مدتي به مطالعه و فهميد كه اين دين متعلق به تمام ههان

رف شد و نام خود را شو پس از پي بردن به واقعيت آن، به دين مبين اس�م م ،پرداخت
 عائشه كامنجو تغيير داد  به

ر كه از صيد ياي فق / خانم آل در شهر لنينيراد روسيه در خانواده دكتر آإل اولينيكوفا
به دنيا آمد  او تحصي�ت ابتدايي و متوسطإل خود را در آن  كردند، ماهي امرار معاش مي

شهر به پايان رسانيد و براي ادامإل تحصيل در رشتإل پزشكي وارد دانشياه شد و پس از 
هاي موسكو، كييف و لنينيراد به آموزش  اخذ درهإل دكترا، به عنوان استاد در دانشياه
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ظام كمونيستي بسيار تنگ و زندگي در سايإل ن« :گويد دانشجويان پرداخت  او مي
آور بود زيرا با فطرت بشري سازگار نبود و به آزادي عقيده اعتقاد نداشت و پيامش  خفقان

كرد، هزايش زندان، شكنجه و  كفر و الحاد بود  هركس با عقيدة كمونيستي مخالفت مي
ت شناختيم زيرا حدود شص ها مسلمانان را مي مرگ در سيبري بود  ما بيشتر از غربي

كردند  اما شناخت من نسبت به اس�م بيشتر از  كشور ما زندگي مي ميليون مسلمان در
طريق دانشجوياني بود كه از كشورهاي اس�مي به كشور ما آمده بودند  من اس�م را 

اي كه اهل شهر حمص بود و در دانشياه كييف  بيشتر از طريق يك دانشجوي سوريه
خورد و با زنان نشست  نوشيد، گوشت خوك نمي نميكرد، شناختم  او شراب  تحصيل مي

كرد و رفتاري سنيين و باوقار داشت  او امانتدار و راستيو بود و در  و برخاست نمي
باشد  رفتار  گفت كه آن مكان منزل و مسجد او مي كرد و مي منزلي كوچك زندگي مي

و در مورد اس�م از ديك كنم شايسته و اخ�ق نيك او من را واداشت كه خود را به او نز
مشغول شدم ها  آن التي بپرسم  او چند كتاب اس�مي را به من داد و من به مطالعإلاو سؤ

كردم،  و شناختم نسبت به اس�م بيشتر شد  هرچه بيشتر در مورد قرآن و اس�م مطالعه مي
ر تصميم گرفتم كه موقتاً دست از كا 1992كه در سال  شدم تا اين بيشتر شيفتإل آن مي

 1995ها وارد دانشكدة دعوت اس�مي شدم و در سال  بكشم و به سوريه سفر كنم  در آن
به دين مبين اس�م گرويدم  اس�م التحصيل شدنم از آن دانشكده، علناً  زمان با فارغ هم

كه نظام  دين بزرگي است و هزار سال است كه در كشور ما ريشه دوانده است در حالي
فرمايي نمود  برادري و محبت مسلمانان  ال بر اين كشور حكمكمونيستي فقط هفتاد س

ها كه نظم، صبر  يابد؛ آن زدني است و تجلي اس�م در ماه رمضان شدت بيشتري مي مثال
نمايد  اس�م دين   شود، هلوه مي و مودتي روحاني كه در كشورهاي غيرمسلمان يافت نمي

و آخرت است  بعد از پوشيدن حجاب  دنياي تنها و يا آخرت تنها نيست بلكه دين دنيا
كنم تا حدي كه امكان دارد از مخالطت با مردان پرهيز كنم  درصدد نوشتن كتابي  سعي مي

در مورد اس�م هستم تا حقيقت آن را به هموطنان خود ثابت كنم  اس�م تنها راه نجات 
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ستي به رغم هاي بشريت معاصر است  نظام كموني و شفادهندة تمام بيماري ،بشريت است
تاريخ افكنده شد؛ دان  تمام تبليغات قوي و استفاده از تسليحات قوي و خطرناك به زباله

ها درصدد از بين بردن آن بودند، نه تنها از بين نرفت بلكه  اما اس�مي كه كمونيست
روز در اين كشور و تمام ههان در حال شكوفايي و توسعه است و اين براي  روزبه
 » درس عبرتي استگيرندگان  عبرت

/ خانم بربارا براون نويسنده و محقق آمريكايي در دهإل نود مجذوب  بربارا براون
اس�م شد و پس از گذشت سي و هفت سال از زندگيش به آن گرويد  خانواده او 

اش را در  مسيحي و متعلق به فرقإل عقيدة اص�ح شدة مسيحيت بودند  او دوران هواني
ها كه فردي كنجكاو بود در بسياري از امور مذهبي شك  مسيحيت گذراند و از آن

و  بود و عمليات طوفان صحرا در خاورميانه به اوج خود رسيده بود  1991كرد  سال  مي
خاورميانه و مسائل مربوط به آن حملإل امريكا به عراق خانم بربارا وادار نمود كه در مورد 

دين اس�م، دين رايج در خاورميانه،  در خ�ل اين مطالعات بود كه او بهمطالعه كند  
هاي ديني خود  مند شد  با ادامإل مطالعات بيشتر دربارة اس�م او به بسياري از هواب ع�قه

هوابي پيدا نكرده بود، دست يافت  او با پي بردن به حقانيت ها  آن كه در گذشته براي
وشن نمودن اذهان عموم اس�م زمان را از دست نداد و فوراً به آن گرويد و سپس براي ر

دربارة حقانيت اس�م مقالت متعددي را به رشتإل تحرير درآورد  از همله مقالت مهم او 
به  1993سه در يك، نياهي به عقيدة تثليث در مسيحيت كه در اوايل سال  :عبارتند از

 ،چاپ رسيد  نياهي از نزديك به ديانت مسيحي كه تحقيقي در مورد عقايد مسيحيت بود
مقالإل حالتي در تباهي كه تحقيقي در مورد تحريف نص كتاب مقدس بود  او سپس  و

در سال » نياهي از نزديك به مسيحيت«مجموعإل اين مقالت را در كتابي تحت عنوان 
تعاليم وهود دارد برگرفته از به چاپ رساند  به نظر ايشان مسيحيتي كه اكنون  1993

كه نام خود را به  شائول يهودي بعد از اين عيسي مسيح نيست بلكه تعاليمي است كه
بود، نظريإل وي به عنوان ها  آن پولس و يارانش بيشتر از حواريون واقعي عيسي و شاگردان
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و مسيحيت كنوني چيزي نيست  نظريإل غالب در مسيحيت تا به امروز پذيرفته شده است
ت  خانم بربارا در به هز تحريف در مسيحيت واقعي كه به دست يهوديان انجام گرفته اس

كند كه تنها دين اس�م واقعي و بدون تحريف باقي مانده  گيري مي آخر كتاب خود نتيجه
 بپذيرد آن را  اي است كه بشر سرگردان امروزي به ناچار بايد روزي است و تنها راه چاره

ود  او در يك خانوادة مسيحي در آمريكا در ايالت كلرادو به دنيا آمده ب/  دايانا بيتي
تحصي�ت ابتدايي و متوسطإل خود را در همان محيط و افكار سپري كرد  هنيامي كه او 

كرد، با چند دانشجوي محجبإل  ساليي در دانشياه در رشتإل فيزيك تحصيل مي 23در سن 
با هم صميمي شدند  اين رابطإل دوستي و رفتار ها  آن مسلمان آشنا شد  پس از مدتي
ان، دايانا را تشويق نمود تا در مورد دين دوستانش تحقيق شايسته و سنيين دوستان مسلم

ان شد و نام خود را به نمايد  او پس از مطالعإل دقيق قرآن و تحقيق در مورد اس�م، مسلم
تغيير داد  پوشش حجاب براي او دردسرهاي زيادي به وهود آورد تا اهللا  أمةمعصومه 
را در دين هديد و عمل  شبختيمادرش با ديدن حجاب معصومه، آرامش و خوحدي كه 

 :گويد او مي وهه حاضر نبود از حجاب خود دست بكشد  ديد، به هيچ به آداب آن مي
براي كسي كه اس�م را با دل و هان حس نكند، بسيار سخت است كه توضيح داد «

تواند تغييري كلي در انسان ايجاد كند و زندگيش را بهتر و برتر كند   چيونه اس�م مي
طور كلي من را تغيير داده است  اكنون هيچ شكي در مورد هدف از زندگي در  به اس�م

كه پيش از اين همواره در اضطراب و  ام در حالي اين ههان ندارم و به آرامش كامل رسيده
نيراني بودم  در پناه اس�م بود كه مفهوم احترام به زن را ياد گرفتم  با گرويدن به اس�م 

 » ها دوري و غربت به خانإل خود بازگشته است د كه پس از سالكن انسان احساس مي
باشد  بعد از اتمام  او اهل ايالت اوهايو آمريكا مي/  ميري واتسون، معلم إلهوت

ها  دوران تحصيل از دانشكدة لهوت به عنوان يك كشيش زن به فيليپين رفت  در آن
يي با يك نومسلمان به دين مسيحيت پرداخت  پس از آشنا ازدواج كرد و به امر تبليغ

تحقيق به آن گرويد  در خ�ل مطالعإل تاريخ اس�م شيفتإل مند شد و پس از  اس�م ع�قه
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رو نام خود را به خديجه تغيير داد  او اس�م  شد و از اين لشخصيت حضرت خديجه
ود دين اس�م را پذيرفت و نام خرا به فرزندان خود عرضه كرد و از ميان آنان، كريستوفر 

 باشد  را به عمر تغيير داد  او اكنون يك دعوتير اس�مي مي
اي مسيحي متعلق به كليساي معمدانيه در  / او در خانواده اميره، دختري از آركانزاس

ايالت آركانزال آمريكا بزرگ شد  تا قبل از رفتن به دانشياه با هيچ مسلماني ارتباط پيدا 
يني به نام ياسمن آشنا شد  دوستي آن دو باعث نكرده بود  در دانشياه با دختري فلسط

مند گردد  ياسمن دوست  شد كه دختر آمريكايي با اس�م آشنا شود و به آن ع�قه
داد ياسمن از دين اس�م  زد  در هر فرصتي كه دست مي آمريكايي خود را اميره صدا مي

يير را ديدند، همدها  آن كرد  در آخرين روزي كه براي دوست آمريكايي خود صحبت مي
ياسمن قصد بازگشت به فلسطين را داشت و پس از در آغوش كشيدن دوست آمريكايي 
خود به او سفارش نمود كه بيشتر در مورد اس�م مطالعه نمايد  چندماه پس از بازگشت 
ياسمن به فلسطين، يك هوان فلسطيني خبر شهادت ياسمن را به دست سربازان اسرائيلي 

وست آمريكائيش رساند  اين خبر باعث شد كه او به توصيإل دوست در هلو منزلش به د
آويل  15فلسطيني خود عمل كند و بيشتر به مطالعإل اس�م بپردازد و سرانجام در تاريخ 

و نام اميره را براي خود انتخاب نمود  پدر و  ،با آغوش باز اس�م را پذيرفت 1996سال 
و را به تيمارستان بفرستند و معتقد بودند كه او خواستند ا مادر و اعضاي خانواده ابتدا مي

ديوانه شده است اما بعد از اطمينان از س�متي او، به اذيت و آزار او پرداختند و او را از 
خانه طرد نمودند  بارها از طرف ديير و به تحريك خويشاوندان خود مورد ضرب و شتم 

ا او بر عقيدة خود راسخ و استوار قرار گرفت و چندين بار به محاكم قضايي كشيده شد ام
 بود زيرا راه سعادت خود را يافته بود 

/ او در يك خانوادة مسيحي در آمريكا به دنيا آمده بود  پدر و مادر او اهل  نيرس داني
دين نبودند و به خدا اعتقاد نداشتند و مادرش گاهي اوقات به سحر و هادو و احضار 

مدرسه او با اسم خدا آشنا شد و در مورد آن به تفكر  پرداخت  پس از رفتن به ارواح مي
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خدايي  :گفتند پرسيد، به او مي پرداخت و هرگاه سئوالي در مورد خداوند از والدينش مي
ها خسته نكن  در دوران هواني او به دين بودايي  سئوال وهود ندارد خودت را با اين

ما از طرف خانواده مورد تمسخر ع�قه پيدا كرد و آن مذهب را براي خود انتخاب كرد ا
ها در  قرار گرفت  او ازدواج كرد و همراه با همسرش به ژاپن مسافرت نمودند  در آن

مورد دين بودايي مشكوك شد و دوباره به آمريكا بازگشت  پس از برخورد با هامعإل 
نام  مند شد و به مطالعإل آن پرداخت  او مسلمان شد و مسلمانان آمريكا، به اس�م ع�قه

خود را به خديجه تغيير داد  دو ماه پس از مسلمان شدن او، شوهرش نيز به دين اس�م 
كند  او  اش ك�ً مسلمان هستند احساس خوشبختي مي كه خانواده گرويد  خديجه از اين

 كند  ع�وه بر پوشيدن حجاب از نقاب نيز استفاده مي
ساله  15اييلي معاريو يك دختر بنا به گزارش روزنامه اسر/  دختر نوجوان اسرائيلي

اسرائيلي به دنبال ايمان آوردن به دين اس�م از دستورات مسئولن مدرسه سرپيچي نمود 
آموز اسراييلي يك مسيحي است ولي  و به پوشش اس�مي روي آورد  پدر اين دانش

مادرش يهودي است و پدرش او را به دين يهود تربيت كرد و او را از سن خردسالي در 
هاي افراطي اصول صهيونيستي را به  يهود كه شيوه  مدارس مخصوص وابسته به آژانس

نام نمود  او پس از مدتي با حجاب اس�مي  دهند، ثبت آموزان اسراييلي آموزش مي دانش
وارد مدرسه شد و در ماه رمضان روزه گرفت و به ممانعت مسئولن مدرسه توهه ننمود 

خير من مسلمانم   :مير تو يهودي نيستي  هواب داد :و هنيامي كه از او پرسيده شد
تازه مسلمان را به دفتر خود فراخواند تا وي را براي خروج آموز  مدير اين مدرسه، دانش

آموز  از اس�م و بازگشت مجدد به دين يهود متقاعد نمايد اما موفق نشد  اين دانش
ود گفت كه دين اس�م را اسرائيلي مسلمان شده در پاسخ به درخواست مدير مدرسه خ

دوست دارد و هرگز در تصميم خود تجديدنظر نخواهد كرد  به دنبال پاسخ صريح و 
قاطع اين دختر تازه مسلمان، مدير مدرسه با خشم و عصبانيت به او گفت كه بين ماندن 
در مدرسه و باقي ماندن در دين اس�م بايد يكي را انتخاب كند اما دختر تازه مسلمان بر 
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اقي ماندن بر اس�م اصرار ورزيد و مدير او را از مدرسه صهيونيستي اخراج كرد  اين ب
آموز نومسلمان به روزنامه معاريو گفت كه دين اس�م را از دوران كودكي و  دختر دانش

و به فراگيري تعاليم دين  ،كرده، دوست داشته است زماني كه در قزاقستان زندگي مي
ده كه باعث افزايش عشق و ع�قه او به خوان هاي ديني را مي اباس�م اهتمام داشته و كت

براي من، فهم اين كه دختري به  :اين دين و تعاليم آسان آن شده است  وي ادامه داد
خاطر گرويدن به اس�م از مدرسه اخراج شود، دشوار است  اخراج من از مدرسه، يك 

 تصميم نژادپرستانه است 
ري زيبارو و مهربان بود  او خداوند را دوست داشت و به / سارا دخت سارا آمريكايي

خواست بيشتر در مورد آن بداند  تحقيق در مورد  گذاشت و مي دين خود احترام مي
مسيحيت او را به تحقيق در مورد اديان ديير كشاند و او تصميم گرفت كه پس از قانع 

دين را مورد مطالعه قرار داد  شدن به يكي از اديان مورد مطالعه به آن بيرود  او دوازده
مند شد و از اين رو شغل  كه اس�م نيز يكي از آنان بود  پس از تحقيقات به اس�م ع�قه

معلم خانيي يك دختر سعودي را پذيرفت  ارتباط با آن دختر سعودي منجر به رفت و 
صميم هاي اس�مي در آمريكا شد و او سرانجام ت آمد او به مساهد مسلمانان و انجمن

كه روز تولدش نيز بود، او به  1999گرفت كه مسلمان شود  در روز شانزده ژوئيه سال 
خانإل دختر سعودي رفت و از او خواست كه شهادتين را به او تلقين كند  پس از اداي 
شهادتين او نام مسلمه را براي خود انتخاب نمود  دختر سعودي نيز يك دست لباس 

ود  سارا خبر مسلمان شدن خود را از خانواده مخفي حجاب اس�مي به او هديه نم
كه در روز عيد مي�د مسيح او حجابش را پوشيد و به محفل خانوادگي آمد   كرد تا اين مي

برادرش به او خنديد و از او پرسيد كه چرا لباس مسلمانان را پوشيده است  او هواب 
 :ت  مادرش با تعجب فرياد زدام و نامم مسلمه اس اين حجاب است، من مسلمان شده :داد

ام   نه ديوانه نشده ام بلكه مسلمان شده :اي  هواب داد گويي مير ديوانه شده چه مي ،سارا
 اي كه دين اس�م را برگزيني  من مطمئنم كه تو عزيزم چطور راضي شده :پدرش گفت
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ند، با گريه كن ديد افراد خانواده او را درك نمي كه مي   مسلمه از اينحالت طبيعي نداري
پيامبر  كنم كه اهللا خداي من است، محمد  از روي آگاهي كامل اع�م ميمن  :فرياد زد

باشند و آمريكا كشور  من است، قرآن كتاب من است، خديجه و عائشه اليوهاي من مي
را بر زبان آورد و پدر و ها  آن تك و شما افراد خانوادة من هستيد و نام تك ،من است

اي  آيا  اين چه لباسي است كه پوشيده :آغوش كشيد  مادر با تأثر گفتمادرش را در 
از اين به  :گويند كه موهاي زرد قشنيش را پنهان كرده است  مسلمه هواب داد مردم نمي

خواهند بيويند  او پس از مدتي به يك كشور  بعد اين لباس من است و مردم هرچه مي
 عربي مسافرت نمود 

خانم اشتر فيلد كه يك آلماني در دانشكدة /  نگار آلماني امهايدت اشتر فيلد، روزن
نيار  التحصيل شد و كار خود را به عنوان يك روزنامه نياري آلمان فارغ عالي روزنامه
ها و مج�ت شهر آلمان پرداخت  مدتي بعد  و به تهيإل گزارش براي روزنامهشروع نمود 

مبلغ مسيحي به فعاليت عنوان يك به او وارد كليساي پروتستان شد و بيشتر عمرش را 
در  ،هاي بشردوستانه و كمك به پناهندگان كرد تبشيري پرداخت و در كنار آن به فعاليت

در طي يكي از اين  پناهندگان هنگ بوسني و هنوب آفريقا اهتمام ورزيد  بهآلمان 
 22گذشت  با كُرد مسلماني به نام مولود هاف آشنا شد و پس از 1977ها در سال  فعاليت

در يكي از مساهد آلمان با او عقد ازدواج بست  او از ازدواج قبلي  1999سال در سال 
باشد كه هر سه پسر او كشيش كليساهاي آلمان  خود داراي سه پسر و يك دختر مي

باشند  او به تشويق مولود هاف به مطالعإل قرآن و تاريخ اس�مي پرداخت و آن دو در  مي
كردستان عراق آمدند و خاتم اشتر فيلد تصميم گرفت كه بقيإل به  1999سال اواخر 

ناميد، به سر برد    زندگيش را در كردستان كه او آن را بهشت خدا بر روي زمين مي
كه تنها دين  سرانجام خانم اشتر فيلد پس از تحقيق و مطالعإل زياد و قانعشدن به اين

اداي شهادتين به دين اس�م  حقيقي خداوند، دين اس�م است، در شهر اربيل پس از
چه كه در غرب است،  مسلمانان به همديير را برعكس آنگرويد  او محبت و ع�قإل 



 از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب    44

داند  دليل ديير او در پذيرش اس�م پي بردن به  عامل اول هذب شدن خود به اس�م مي
ها را به  درس ناخوانده و امي كه آن همه تعاليم و حكمت اين حقيقت است كه پيامبر 

ان تمام ههاني امعإل ههاني عرضه داشته است، مسلماً از طرف خدا آمده است تا پيامبر ه
باشد و رسالت ساير پيامبران را كامل نمايد و سرانجام دليل مهم ديير او در پذيرش 

وهه  اس�م ارتباط بدون واسطه با خداوند در دين اس�م است كه در مسيحيت به هيچ
صاحبإل تلويزيوني كه به صورت مستقيم از تلويزيون اتحاد گونه نيست  او در يك م اين

اش را از  شد، وصيتنامإل خود را قرائت نمود كه در آن خانواده اس�مي كردستان پخش مي
خواسته بود بعد از وفاتش او را در قبرستان ها  آن مسلمان شدن خود مطلع كرده بود و از

 مسلمانان دفن نمايند 
شناس و مترهم و مفسر معاني قرآن به زبان  او اس�م/  رآنوالريا پورخووا، مترجم ق

روسي است  او پس از مجذوب شدن به قرآن به دين مبين اس�م گرويد و تصميم گرفت 
چنان مرا شيفته خود  مطالعإل قرآن آن :گويد كه قرآن را به زبان روسي ترهمه نمايد وي مي

او با اشاره به اين حديث نبوي كه نمود كه تصميم به ترهمإل آن به زبان روسي گرفتم  
ام  با اين ترهمه خواسته :گويد ، مي»قرآن را بياموزيد و به دييران تعليم دهيد« :فرمايد مي

وطنان روسي خود برسانم  به نظر كارشناسان او بهترين  كه نداي قرآن را به گوش هم
رشيد كه از ترهمإل قرآن را به زبان روسي ارائه نموده است، همسر وي محمد عبدال

علوم ديني و مسائل قرآني و آشنا به زبان روسي است بر ترهمه وي نظران  صاحب
 نظارت داشته است 

اي مسيحي و پروتستان در  / او در خانواده كريستيان باكر، مجري و خواننده آلماني
هاي راديوي  برنامه آمد  در سن بيست و يك ساليي مجري هامبورگ آلمان به دنيا

د و موفقيت او در اين امر باعث شد كه دو سال بعد از ميان هزاران نفر هامبورگ ش
وي اروپا شود و به لندن برود  او خيلي مشهور شده بود   تي داوطلب مجري اخبار كانال ام

كرد و گزارشيران همواره به  دائماً در سفر بود و با افراد مشهور نشست و برخاست مي
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هايش در حضور  برنامهشناختند  در بعضي از  ا او را ميدنبال او بودند  تمام مردم اروپ
پرداخت و با ستارگان  نزديك به هفتاد هزار نفر به مدت هفت ساعت به اهراي برنامه مي

با  1992خواند  در سال  گاهي ترانه مي نمود و خود نيز گاه هاي غربي مصاحبه مي آهنگ
بار بود كه او با يك  اين اولين خان بازيكن تيم كريكت پاكستان م�قات نمود  عمران

هاي زيادي در مورد اس�م و به ويژه حقوق  كرد  در اين م�قات بحث مسلمان م�قات مي
را مطالعه ها  آن زن در اس�م صورت گرفت  عمران خان چند كتاب اس�مي به او داد تا

م ابتدا به دنبال در مطالعات قرآني :گويد به مطالعإل قرآن پرداخت  او ميكند  از آن پس او 
گويند اس�م بر ضد زنان  ها مي گونه كه غربي حقوق زن در اس�م بودم و دريافتم آن

نيرد و حجاب و عدم مخالطت با مردان فقط براي  ميها  آن نيست بلكه با ديدة احترام به
اي اين همه  كنم هيچ فكر صحيح و عاق�نه ايجاد يك هامعإل پاك است  من فكر نمي

»  هاي خانواده را متزلزل نموده است، قبول داشته باشد ري در غرب را كه پايهبندوبا بي
سرانجام او مسلمان شد و با امتناع از نوشيدن شراب، پوشيدن حجاب، اداي نمازهاي 

مي�دي پايبندي خود را به تعاليم  2001و حج خانإل خدا در سال  ،در روز پنجيانه
ه به تحصيل در رشتإل طب گياهي و طب چيني اس�مي نشان داد  پس از بازگشت از مك

در طول دوران زندگيم هداياي زيادي را  :گويد در دانشياه ويست مينيستر پرداخت  او مي
 اس�م بوده است ها  آن ترين ام اما باارزش دريافت كرده

زاده فرانسوي و مادري اسكاتلندي به  / او از پدري اشراف ايوادو ويتراي ميروويچ
در محيط مسيحي فرانسه بزرگ شد  او در دانشياه سوربن به تحصيل در رشتإل  دنيا آمد و

ها با ادبيات اس�مي و به ويژه اشعار مولنا و نظريات اقبال  ادبيات پرداخت و از آن
آشنا شد و سرانجام » تجديد ساختار تفكر ديني در اس�م«لهوري به ويژه در كتاب 

الدين رومي و روابط روحانيت و شعر در ههان  ه�ل«رسالإل دكتري خود را با موضوع 
به دين  1963ارائه نمود  آشنايي او با معارف اس�مي، باعث شد كه او در سال » اس�م

در دانشياه الزهر و در بعضي از  1973تا  1969هاي  اس�م بيرود  او در فاصلإل سال
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» چهرة ديير اس�م«تاب توان ك كشورهاي غربي به ايراد سخنراني پرداخت  از آثار او مي
 را نام برد 

باشد و  التحصيل دانشياه كمبريج مي او اهل انيلستان است و فارغ/  كارولين بيت
من حتي يك  :گويد كند  او مي هاي شهر كار مي اكنون سي سال دارد و در يكي از بانك

دبر در ام كه روزي مسلمان شوم اما مطالعإل قرآن و ت لحظه در زندگي خود تصور ننموده
كه با طيب خاطر به اين دين الهي گردن نهم  يكي از بهترين  آيات آن من را واداشت

دوستانم قصد داشت با يك مرد تونسي مسلمان ازدواج كند و همين امر سبب شد كه من 
در مورد اس�م كه دين نامزد دوستم بود تحقيق نمايم و تحقيقاتم را در اختيار آن دوستم 

هاي اس�مي و قرآن كه منبع اصلي اين دين  مطالعه و تحقيق كتابقرار دهم  پس از 
 ديني موافق عقل و فطرت يافتم و تسليم آن شدم  است، آن را

در انيلستان به دنيا آمد و در سن هشت  1942وي در سال / رقيه واريس مقصود 
ت ساليي وارد يك مدرسه مذهبي شد و سپس در دانشياه هال به تحصيل در مورد الهيا

دين مسيح پرداخت و متخصص مسائل مذهبي دين مسيحيت شد  او پس از بازنشسته 
هاي متعددي در مورد دين  شدن به رياست دفتر مطالعات مذهبي برگزيده شد و كتاب

مسيحيت به رشته تحرير درآورد  تحقيق در مورد اديان او را شيفته قرآن و دين مبين 
رده انيليسي پس از گرويدن به دين اس�م در اس�م نمود  اين زن نويسنده و تحصيلك

تاكنون بيش از سي كتاب را در مورد اين دين به رشته  1986ساليي در سال  44سن 
فرهنگ لغت اس�م ـ اس�م  :ها عبارتند از تحرير درآورده است  تعدادي از اين كتاب

هر مسيحي در  چه كه هاي ههان ـ خودآموز اس�م ـ اسرار عيسي ـ آن كننده دين آزمايش
متوني مقدس ـ پيامبر محبوب ـ مورد اس�م بايد بداند ـ مطالعاتي در مورد اس�م ـ قرآن 

مسائل اخ�قي در شش دين ـ داستاني در عيد ـ راهنماي ازدواج اس�مي ـ تفكر در مورد 
 خدا ـ مسئلإل شيطان ـ اس�م زنده ـ دايره المعارف دعا و نماز مسلمانان ـ به خاطر خدا ـ

هاي زيباي  با نوهوانان ـ حيات پس از مرگ ـ دستورات زيباي خداوند ـ وعدهزندگي 
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خداوند ـ عايشه ـ فرشتيان زيباي خدا ـ پيام زيباي خداوند براي مسيحيان و يهوديان ـ 
هاي كوچك ـ زندگاني پيامبر گرامي اس�م  خاطرات سفر يك مسلمان ـ قرآني براي قلب

  و    ـ من خدا را دوست دارم 
نام برده شد، زنان زياد دييري با آغوش باز به فطرت اوليإل ها  آن ع�وه بر زناني كه از

ليدي ايفلين  :نيست از آن هملهها  آن اند كه مجالي براي ذكر سرگذشت خود برگشته
كوبولد انيليسي كه پس از گرويدن به اس�م و سفر به حجاز و انجام مناسك حج 

منتشر نمود، مونا عبداهللا ماكلوسكي » حج به سوي مكه«به نام  خاطرات خود را در كتابي
به دست عبدالحليم محمود شيخ دانشياه  1976كنسول آلمان در بني�دش كه در سال 
به دين اس�م  1977نيار انيليسي كه در سال  الزهر مسلمان شد، رزماري هاو روزنامه

كند، خاتم آن سوفي روالد محقق  گرويد و اكنون در روزنامإل عرب تايمز كويت كار مي
به دين اس�م گرويد  او داراي درهإل  1982رشتإل اديان در دانشياه لوند سوئد كه در سال 

هاي اس�مي در اردن و  دكتراي تاريخ اديان است و رسالإل خويش را در مورد هنبش
 مالزي، به ويژه هنبش اخوان المسلمين نوشته است و   

 نمونة فطرت پاك :كودكان
هر نوزادي با فطرت پاك كه همان اس�م  براساس حديث شريف از پيامبر اس�م 

آيد اما بعداً هو خانواده و دين و  يعني تسليم شدن به ذات پروردگار است، به دنيا مي
دهنند و او نيز تابع نظر و پيرو افكار خانواده و  رفتار والدين او را تحت تأثير قرار مي

ها  تأثيري وهود نداشته باشد، گرايش دارد  از آنود  اگر چنين ش محيط پيرامون خود مي
هاي گرايش به اس�م در ميان  كه همواره تأثير خانواده بر كودك مشهود است، نمونه

اما خداوند بزرگ براي نشان دادن قدرت خود و  ،كودكان در هوامع غربي اندك است
دهد تا شايد  رض ديد مردم قرار ميهايي را همواره در مع اثبات گفتإل پيامبر خود نمونه

بندگان خدا به خود آيند و راه سعادت را از شقاوت تشخيص داده و راه سعادت ابدي را 
 باشد  ها مي برگزينند  نمونإل پايين يكي از اين نمونه
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خود گزارشي  134در شماره  »الوطن«/ روزنامإل  الكساندر فريتز كودك هشت ساله
مريكايي از يك خانواده مسيحي كه دين اس�م را انتخاب را از يك كودك هشت سالإل آ

هايي از تمام  مادر اين كودك كتاب :كرده بود، منتشر نمود  خ�صإل گزارش چنين است
را انتخاب ها  آن را مطالعه و به اختيار خود يكي ازها  آن آورد تا اديان را براي پسرش مي

كه حتي يك نفر مسلمان را ببيند و با او  نها و بدون اي كند  پسر نيز بعد از مطالعإل كتاب
 :فرمايد صحبت كند، دين اس�م را اختيار نمود و مصداق حديث شريف نبوي شد كه مي

آيد پس اين والدين او هستند كه او را  نوزادي براساس فطرت پاك به دنيا ميهر «
به دنيا آمد   مي�دي 1990  الكساندر فريتز در سال »نمايند مسيحي، يهودي يا مجوسي مي

مادرش از همان ابتدا تصميم گرفت كه پسرش را با دين خانوادگي خود آشنا نكند و به 
او اهازه دهد كه به دور از تأثيرات خانوادگي و اهتماعي، خود دينش را برگزيند از 

هاي  هايي را از تمام دين رو به محض توانا شدن فرزند به خواندن و نوشتن، كتاب اين
ها الكساندر تصميم گرفت كه مسلمان  ي او تهيه نمود  پس از مطالعإل كتابآسماني برا

شود  عشق به دين اس�م باعث شد كه او به زودي طريقإل نماز خواندن را ياد بييرد و بر 
بسياري از احكام شرعي آگاه شود و به مطالعإل تاريخ اس�م بپردازد و كلمات زيادي را از 

ن موارد قبل از برخورد او با مسلمانان اتفاق افتاد  او پس از زبان عربي ياد بييرد  همإل اي
چنان شيفتإل آن حضرت شد كه نام خود را به محمد  خواندن سرگذشت پيامبر اس�م 

اي   آيا تو قرآن را حفظ كرده :عبداهللا تغيير داد  در اولين برخوردم با محمد از من پرسيد
ولي تو  :در سخنش احساس نمودم كه گفت خير و احساس نااميدي را نه :در هواب گفتم

طور نيست  من سرم را تكان دادم  يك مسلمان هستي و زبان خودت نيز عربي است، اين
آيا مناسك  :پرسيد و چيزي نيفتم اما او سئوالت خود را يكي پس از دييري از من مي

آورد  آيا توان لباس احرام را به دست  اي  عمره چه طور  چطور مي حج را انجام داده
فروشند  به   را ميها  آن سعودي را خريد و يا فقط در عربستانها  آن ها توان در اين مي
اي  الت او هواب دادم و از او پرسيدم كه مشك�تش به عنوان يك مسلمان در هامعهسؤ
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ها و نوع خوردن و  غيراس�مي چيست  انتظار داشتم كه او در مورد نوع رفتار همك�سي
ها انجام  كند و يا به اذان گفتني كه در پارك و يا لباس سفيدي كه به تن مي دوآشاميدن خ

مشكل من فقط اين  :با من سخن گويد اما او هوابي داد كه بسيار غيرمنتظره بوددهد،  مي
را ها  آن است كه در بعضي اوقات به علت نداشتن زمان دقيق نمازهاي روزانه، بعضي از

چه چيزي تو را شيفتإل اس�م  :شود  از او پرسيدم ازم فوت ميدهم و نم سروقت انجام نمي
خواندم،  دانم كه هرچه بيشتر دربارة آن مي دانم فقط اين را مي نمي :نمود  هواب داد

 :اي  لبخندي زد و گفت آيا ماه رمضان روزه بوده :شدم  پرسيدم بيشتر به آن هذب مي
كردند  ام مخالفت مي مل گرفتم  خانوادهام را كا هللا ماه رمضان گذشته روزه الحمد ،آري

تواني روزه بييري ولي من  تو نمي :گفتند دانستند و مي ام مضر مي زيرا آن را براي س�متي
سخت بود ولي به تدريج برايم آسان شد  از سخن آنان را باور نداشتم  چند روز اول آن 

كه آرزو  د، اول اينمن زياد هستنآرزوهاي  :آرزوي تو چيست  هواب داد :او پرسيدم
كنم به مكه مكرمه بروم و حجرالسود را ببوسم  در اين هنيام مادرش وارد اتاق شد و  مي

محمد چنان به كعبه ع�قه دارد كه اتاقش را پر از تصاوير كعبه و شهر مكه نموده  :گفت
 :گويد لبخندي زد و ادامه داد ديد مادرش از آرزوهاي او مي كه مي است  محمد از اين

ها برايت مشخص  مادر حج عبادت بزرگي است و يكساني و برابري تمام مردم در آن
رنگ به تن كرده و به  اي سفيد و يك شود  همإل مردم از هر رنگ و نژاد و مقامي، هامه مي

ام  بروم اما پول كافي ندارم  شنيده  رزو دارم روزي به آنجاكنند  من آ دور كعبه طواف مي
و من الن فقط سيصد دلر دارم  مادرش  ،چهارهزار دلر لزم است ها براي سفر به آن

فرستادن او به مكه از نظر ما اشكالي ندارد ولي ما هنوز پول كافي براي آن نداريم   :گفت
آرزو دارم كه روزي فلسطين به صاحبان اصلي آن  :گونه ادامه داد محمد به سخنانش اين

بودند اما مادرش با سخنان او موافق نبود  محمد به  ها غاصب اسرائيليبرگردد  به نظر او 
اي بايد در اين مورد مطالعإل بيشتري داشته باشي   مادر تو تاريخ را نخوانده :مادرش گفت
آرزو دارم كه زبان عربي را ياد  :آيا آرزوي دييري داري  در هواب گفت :از او پرسيدم
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كاره شوي   ست داري در آينده چهدو :بييرم و تمام قرآن را حفظ كنم  از او پرسيدم
از مسلمانان تهيه كنم  من  خواهم فيلمبردار شوم تا فيلمي واقعي مي :محمد هواب داد

ام كه قصد دارند چهرة مسلمانان را بد و زشت هلوه دهند  البته  هاي زيادي را ديده فيلم
مربوط به ها  آن يشتراند و ب منصفانه در مورد اس�م تهيه شدهام كه  هايي را نيز ديده فيلم

اند  دوست دارم كه به دانشياه آكسفورد  كساني است كه در دهإل شصت مسلمان شده
 بروم و در رشتإل مطالعات اس�مي تحصيل كنم و در ههان اس�م نيز دانشياه الزهر را

ايد   را ديده» گانه شاهان سه«يا شما فيلم آ :دوست دارم  در اين هنيام مادر محمد پرسيد
من آن فيلم را اص�ً دوست  :فارس است  محمد گفت فيلم هالبي در مورد هنگ خليجآن 

ها  آن پسران سربازان آمريكايي را دوست ندارد زيرا در اين فيلم :ندارم  مادرش گفت
آيا در رابطه با غذاهاي  :كشند  از محمد پرسيدم گناه را بدون علت مي چند مسلمان بي

خوك حيوان  :مورد گوشت خوك چيست  هواب دادمحلي مشكلي نداري  نظرت در 
ام  خورند  خانواده كنم كه مردم چيونه گوشت آن را مي است من تعجب مي كثيفي

ها  آورند و در رستوران رو آن را برايم نمي خورم از اين دانند كه من گوشت خوك نمي  مي
 :اني  محمد گفتخو آيا در مدرسه نماز مي :دهند  از او پرسيدم نيز آن را سفارش نمي

خوانم   ها مي ام و هر روز نمازهايم را در آن ها پيدا كرده مكاني مخفي را در آن ،آري
  دهي كه اذان بيويم آيا اهازه مي :هنيام نماز مغرب بود  محمد به من نياه كرد و گفت

كه اشك از چشمانم سرازير بود او را نظاره  سپس برخاست و اذان گفت و من در حالي
 دم كر مي

 ورزشكاران

در ليوزويل ايالت كنتاكي به  1942كاسيوس مارسلوس كلي در سال  :محمدعلي كلي
هاي ط�يي زيادي را تصاحب  دنيا آمد  او به ورزش بوكس روي آورد و در آن مدال

المپيك را در وزن نيمه سنيين بر گردن آويخت و پس  مدال ط�ي 1960نمود  در سال 
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پيروزي  56ين وزن ههان در بكس شد  در شناسنامه ورزشي او بار قهرمان سني از آن سه
مسلمان شد و به گروه امت اس�م پيوست  1963و تنها پنج شكست وهود دارد  در سال 

و نامش را به محمدعلي تغيير داد  پس از مدتي با اصولي از مبادي اين گروه تعارضي در 
لوك در اس�م پرداخت  در سال درون خود يافت و آن هدا شد و به مطالعإل عبادت و س

از رفتن به خدمت سربازي و هنگ در ويتنام امتناع ورزيد زيرا او خود را يك  1967
رو مورد اذيت و آزار قرار گرفت و به مدت سه سال و  از اين ،دانست دعوتير اس�مي مي

ست كه او توان قهرمان بكس سنيين وزن ههان او به حالت تعليق درآمد تا اين نيم لقب
اين لقب را دوباره از آن  1974بازگشت به رينگ و شكست هورج فورمن در سال با 

گيري از ورزش به بيماري پاركينسون مبت� گشت و از آن پس  خود نمايد  بعد از كناره
هاي  ها دلر به همعيت اوقات خود را صرف اعمال خير نموده است و تاكنون ميليون

خود را وقف آموزش مبادي اس�م نموده است  و زندگي  ،خيريه كمك نموده است
وقتي «توان  مياز همله  ،هايي از زندگي اين ورزشكار پرآوازة ههان ساخته شده است فيلم

كرد  اشاره  انييز (مايكل مان) ساخته حيرت» علي«ساختإل ريدر كينگ و » كه سلطان بوديم
هاي او هميشه از  ترين ورزشكاران تاريخ است كه رقابت محمدعلي كلي از هنجالي

اي برخوردار بوده، مسابقات بوكس محمدعلي كلي با هوفريزر و هورج  حساسيت ويژه
 :گويد ترين ديدارهاي بوكس در تاريخ ورزش ههان است  او مي فورمن از شاخص

ام اما زيباترين لحظه زماني بود كه در هنيام مناسك حج  لحظات زيبايي در زندگي داشته
ها تمام مردم از شاهان و سران كشورها گرفته تا افراد  ودم  در آنكوه عرفات ب بالي

نمودند  تاكنون  ها و نژادهاي مختلف هميي از خداوند طلب مغفرت مي عادي با رنگ
 ام  چنين منظرة هالبي را نديده

بسكتباليست مشهور آمريكايي كه نام پيشين او فردينالند لويس  :كريم عبدالجبار
به دين اس�م گرويد  او يكي از پنجاه بسكتباليست مشهور  1971ال سيندور بود و در س

به  1973آيد  او پس از مطالعإل قرآن مسلمان شد و در سال  در تاريخ آمريكا به حساب مي
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كشورهاي ليبي و عربستان سعودي سفر نمود تا با زبان عربي نيز آشنا شود و فهم بيشتري 
تواند تمام نيازهاي يك ورزشكار آمريكايي  اس�م مياز اس�م پيدا كند  او معتقد است كه 

 را برآورده نمايد و مخالفتي با ورزش ندارد 
 2001ههان در سال ساله و قهرمان اسنوكر (بيليارد)  27او كه  :روني اوسوليون

باشد و در يك خانوادة كاتوليك به دنيا آمده است، در مركز فرهنيي اس�مي در  مي
به حبس ابد  1991در سال دين اس�م گرويد  پدر او به خاطر قتل ريجنت پارك لندن به 

به علت رسوايي مربوط به تصاوير  1995و مادرش ماريا نيز در سال  ،محكوم شده است
رواني و افسردگي  مستهجن خانوادگي به زندان محكوم شده است  روني دچار ناراحتي 

ة اس�م مطالعه كند و اين مطالعه رشد اما دوست مسلمان او به او توصيه نمود كه دربا
گويد كه شاهزاده نسيم  سرانجام باعث شد كه روني به اس�م گرايش پيدا كند  مادر او مي

به اس�م تأثير داشته است و او وزن بوكس ههان در گرويدن پسرش  حمد قهرمان سبك
مادرش از را به واعظ مسلمان آمريكايي، خالد ياسين، معرفي نموده است  بنا به گفتإل 

هاي ناپسند خود را ترك نموده و با  زماني كه وي به دين اس�م روي آورده، عادت
كند  روني با مشك�ت خانوادگي زيادي دست و  آرامش بيشتري نسبت به قبل زندگي مي

 پنجه نرم كرد و سرانجام پس از آشنا شدن با اس�م آرامش فكري خود را در آن يافت 
بازي كرده هاي باشياهي در انيلستان و فرانسه  او در تيم/ ست نيكإلس آنلكا، فوتبالي

است  آشنا شدن با هامعإل اس�مي اروپا و نشست و برخاست با مسلمانان، آنلكا را به 
تحقيق دربارة اس�م تشويق نمود  او از مراكز اس�مي در غرب ديدار نمود و از همله به 

سيس نموده است، رفت و با حقيقت اس�م مدرسإل اس�مي لندن كه يوسف اس�م آن را تأ
در امارات متحدة عربي در مسجد الوصل شهر دوبي  2004آشنا شد و سرانجام در سال 

و نام خود را به برات  ،در حضور دو مفتي شهادتين را بر زبان آورد به دين اس�م گرويد
رد قراردادش تغيير داد  پس از مسلمان شدن شهر مقدس مكه را زيارت نمود  او قصد دا

 را با تيم منچسترسيتي به هم بزند و به يك تيم اماراتي بپيوندد 



 53  اسإلم بزرگترين دين جهان

اي مسيحي اما آزادانديش و بدون تعصب در  او در خانواده/  جان مارشال هنشاو
او را به  1992ددهام به دنيا آمد  پدر او وكيل و معلم يك مدرسإل خصوصي بود  در سال 

ساله داشت، فرستادند  هنيامي كه  138 دمتشسينت مارك در ساوث بورو كه ق مدرسإل
آموزان اين مدرسه بود اما تا حدودي خجالتي و  چهارده سال داشت يكي از بهترين دانش

اي كه كام�ً هوي مسيحي داشت،  كرد كه در چنين مدرسه زير بود  كسي گمان نمي سربه
به ديني مانند  هان مارشال نوهوان به ديني ديير غير از مسيحيت فكر كند و گرويدن

اي امري بسيار غيرعادي بود  او در آن مدرسه با  آموزان چنين مدرسه اس�م براي دانش
آموز هندي كه متولد كنيا بود، آشنا شد و پس از مدتي با او صميمي شد  آن  يك دانش

مند شدن هان مارشال به او شد  هنيامي  آموز مسلمان بود و رفتارش باعث ع�قه دانش
ك�سي  آمدند و دربارة دين هم ميها  آن آموزان ديير پيش با هم بودند، دانش كه آن دو

كردند  اصول اساسي اين دين و به ويژه تأكيد بسيار زياد آن به  مسلمان خود صحبت مي
يكتاپرستي باعث هذب شدن هان مارشال به اين دين شد  او تصميم گرفت كه از رفتار 

شيدن و نوشيدن مشروبات الكلي به شدت پرهيز دوست خود اليو بييرد  از سييار ك
ورزيد  روزي از روزها حكيم اولهوان  كرد و از مخالطت با دختران اهتناب مي مي

آمد و از تجربإل زندگي خود به عنوان يك مسلمان با آنان ها  آن بسكتباليست به مدرسإل
شيوة مسلمانان را  بار نماز خواندن به بحث نمود  هان به اين فكر افتاد كه براي اولين

همراه با ستارة بسكتبال تجربه نمايد  در همان زمان دو نفر از دوستان دوست هندي هان 
مند شدند  در اواخر هفتإل يك روز بهاري  نيز كه در بوستون بودند، به دين اس�م ع�قه

اين چهار دوست تصميم گرفتند كه از يك مسجد در نيويورك ديدن كنند  پس از 
هاي مكدونالد پس از طهارت و وضو در محل  مسجد در يكي از رشته مغازه بازگشت از
هاي مغازه اين چهار نفر با هم به شيوة اس�مي نماز خواندند  اين اولين  ماشينپاركينگ 

تجربإل هان از نماز خواندن در انظار عمومي بود  به نظر او مطالب اس�م تا حدي همان 
شد اما اس�م با هديت بيشتري آن را ارائه داده بود   ميمطالبي است كه در كليساها گفته 
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مسيحيت به روز آخرت ايمان دارد اما اس�م با هزئيات بيشتري روز قيامت و حساب و 
ها روح توحيد در اس�م كه كام�ً با مسيحيت  ع�وه بر اينرا بيان كرده است   كتاب

ساليي بعد از مسلمان  15 متفاوت بود، باعث بيدار شدن فطرت هان گرديد و در سن
 شدن دو نفر از دوستان صميمي هان، او نيز به دين اس�م گرويد  خانوادة هان در مقابل
مسلمان شدن او واكنش زيادي نشان ندادند و به عقيدة او احترام گذاشتند  از آن پس 

دند و هر روز با هم در تماس بو روز بيشتر شد و تقريباً نفر روزبه صميميت بين آن چهار
در بوستون بودند و نفر چهارم ها  آن اين در حالي بود كه در تعطي�ت مدرسه، سه نفر از

كه نامش را به نورالدين تغيير داده بود، روزهاي ها  آن كرد  يكي از در كلرادو زندگي مي
رفتند   ناميد، به نماز همعه مي همعه با هان مارشال كه او نيز خود را هان محبوب مي

كند و با زني مصري ازدواج نموده است و به مطالعإل  ن اكنون در قاهره زندگي مينورالدي
كند و با يك دختر  شور زندگي ميعربي مشغول است  دوست ديير هان در نورث 

بني�دشي ازدواج كرده است  اين دو زوج هوان چنان به هدا بودن دو هنس زن و مرد 
داند  هان هنشاو كه مدتي عضو تيم  نمي باور دارند كه هان تاكنون اسم زن دوستش را

كند  او  فوتبال آمريكايي مدرسه بود، اكنون بعد از مسلمان شدن لباس اس�مي به تن مي
گذارد و ريش بلند و قرمزرنيي گذاشته  كند و ك�هي بر سر مي دشداشإل بلندي به تن مي

مانان به عنوان يك و با اين شمايل به شهرهاي زيادي سفر نموده است و البته مسل ،است
اند  او به تمام تعاليم دين اس�م پايبند  ها از او استقبال شاياني نموده برادر ديني در همه
در  1927ساله است همراه با هماعت تبليغي گروهي كه در سال  25است و اكنون كه 

ين گويد كه بسيار تحت تأثير ا كند  او مي هند براي تبليغ اس�م تأسيس شد، همكاري مي
گروه قرار گرفته است و هنيامي كه در دانشياه بوده است همراه با اين گروه به 
نيوانيلند، ميدوست، انيلستان، هندوستان و پاكستان سفر نموده است  او سال گذشته از 

  او با اعضاي خانواده رابطإل تبليغ اس�م درنورديدپينسيلوانيا تا كاروليناي شمالي را براي 
كند اما اگر زني از دوستان و  ه دارد و اگرچه با زنان مخالطت نمينزديك و دوستان



 55  اسإلم بزرگترين دين جهان

بيايد، با احترام زياد با او رفتار خواهد كرد و به سخنان او ها  آن خويشان خانواده به منزل
طرز رفتار او با سگ خانواده كند،  دهد  تنها عمل او كه خانواده را عصباني مي گوش مي

داند  خانواده نسبت  به او نزديك شود و آن را نجس مي دهد كه سگ است  او اهازه نمي
تفاوت است و حتي از اين فرصت استفاده كرده و هنيام سفر  به مسلمان شدن هان بي

سپتامبر و دستييري  11كنند  پس از واقعإل  هان به كشورهاي اس�مي او را همراهي مي
ن هان هنشاو بسيار يدان، والر گروه طالبان در افغانستهان واكر ليند به اتهام عضويت د

نيران هان فرزند خود شدند  هان واكر نيز پس از مسلمان شدن مدتي با هماعت تبليغي 
فعاليت نموده و پس از رفتن به پاكستان از آنان هدا شده و به صفوف طالبان پيوسته بود  

ه معني گرايي را ب سپتامبر هان هنشاو در پاكستان بود  هان اصول 11در زمان واقعإل 
گرايي يعني بازگشت به اصول اوليإل دين اس�م كه با  اصول :گويد داند و مي خشونت نمي

فطرت بشري سازگار است  او مدتي در مصر به تحصي�ت دانشياهي مشغول بوده است  
پس از بازگشت از مصر در يك مؤسسإل اس�مي در آمريكا به تعليم كودكان مسلمان 

هاي تفريحي كه از طرف  خود را به بسكتبال و برنامهمشغول شد  او اوقات فراغت 
شود، اختصاص داده و بيشتر اوقات با تلفن همراهش با دوستان  مسجد محلي اهرا مي

مسلمانش در داخل و خارج آمريكا در تماس است  اگرچه او خود هنوز ازدواج نكرده 
كنند  او اكنون در يك ساليي ازدواج  است، اما عقيده دارد كه بهتر است هوانان در بيست

مؤسسإل آموزشي در امارات عربي متحده به آموزش كودكان و نوهوانان مشغول است و 
كه به آرامش رسيده و داراي شغل است، خوشحال است و درصدد است كه با يك  از اين

 اي متدين ازدواج كند  دختر مسلمان از خانواده
ها مجالي براي ذكر  كه در ايناند  ورزشكاران دييري نيز به دين اس�م گرويده

 1997در سال  بريتانيايي كهزن  حمدان كريس ايبانك مشت :سرگذشت آنان نيست مانند
وف (كريس هاكسون) پس از سه سال مطالعإل قرآن مسلمان شد و محمد عبدالرؤ

اس�م گرويده و به آشكارا اع�ن نمود كه به دين  1999ورزشكار آمريكايي كه در سال 
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داي احترام به سرود ملي و پرچم آمريكا عضويتش در اتحاديه ورزشكاران علت عدم ا
و مايك تايسون بوكسور مشهور آمريكايي كه در افتتاحيه  ،آمريكايي به حال تعليق درآمد

هـ  ش اع�م نمود كه براي تمام  25/6/1384مسابقات بوكس در چچن در تاريخ 
 زند  مسلمانان ههان مشت مي

 قان و دانشمندانافراد مشهور، محق

كه زندگي محمدعلي كلي » علي«/ بعد از ديدن فيلم  بازيگر آمريكايي ويل اسميت
وزن بوكس ههان را به تصوير كشيده بود، ويل اسميت كه خود بازيير  قهرمان سنيين

مند شد و به مطالعه و تحقيق در مورد اين دين  هاي آمريكايي بود به دين اس�م ع�قه فيلم
ه ديدار نومسلماناني مانند محمدعلي كلي رفت و سرانجام با آغوش باز پرداخت و ب

 تسليم پروردگار خود شد و اس�م را به عنوان دين خود انتخاب كرد 
/ او يكي از بازييران مشهور تئاتر در ايتاليا بود  در سفرهايي كه به  جينولو كابوبوتو

اميد، به آداب مسلمانان سال به طول انج كشورهاي عربي انجام داد و مدت بيست
مند شد و اين ع�قه او را به تحقيق در مورد اس�م و كتاب آسماني مسلمانان  ع�قه

اردن به دست دوستش دكتر سلطان عويضه اس�م آورد و كشانيد و سرانجام در پايتخت 
 شهادتين را بر زبان هاري ساخت 

شهر لوو در لهستان به دنيا  در 1900/ او در تابستان سال  لئوپولد فايس (محمد اسد)
اي مرفه بزرگ شد  اگرچه پدر لئوپولد فرد دينداري نبود و عقايد ديني  آمد  او در خانواده

دانست اما براي مراعات حال پدرش كه يك حاخام يهودي بود و  را عقايد خرافي مي
قدس پدرزنش، پسرش لئوپولد را مجبور نمود كه ساعاتي را به تحصيل و مطالعإل كتاب م

ساليي نرسيده بود كه قادر شد به آساني عبري را بخواند و  بپردازد  لئوپولد هنوز به سيزده
ور شدن آتش هنگ ههاني اول، لئوپولد كه  بعد از شعله 1914به آن تكلم كند  در سال 

از تعاليم مذهبي خسته شده بود، مدرسه را ترك و به ارتش اتريش پيوست  پدرش به 
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پيدا كرد و به منزلشان در وين برگرداند و او ناچار شد تا دوران  واسطإل پليس او را
خدمت سربازي صبر كند و بعد از آن به ارتش بپيوندد  دو سال بعد از پايان هنگ به 
مطالعه و تحصيل در رشتإل تاريخ فنون و فلسفه پرداخت اما به مذاقش خوش نيامد و 

نيار به كشورهاي زياد و از  وزنامهنياري روي آورد  به عنوان يك ر سپس به روزنامه
همله كشورهاي اس�مي مسافرت نمود و با دين اس�م آشنا شد  مطالعات او در مورد 

ها،  آناس�م به حدي بود كه روزي در افغانستان پس از صحبت با يكي از رؤساي مناطق 
رآن و او يك مسلمان است ولي خودش خبر ندارد  سرانجام عشق به قكه به او گفته شد 

تعاليم آن لئوپولد را كه از يك خانوادة يهودي نشأت گرفته بود، به دامن اس�م كشاند و 
تغيير داد و چند هفته بعد مسلمان شد و نام خود را به محمد اسد  1926او در سال 

همسرش السا نيز به دين اس�م گرويد  از آن پس او به مطالعإل قرآن، حديث، زبان عربي 
پرداخت  شش سال بعد از مسلمان شدن، عشق حرم او را به صحراي  ميو تاريخ اس�

عربستان كشاند و از منطقإل قصر عثيمين نزديك مرز عربستان سعودي و عراق با پاي پياده 
به طرف مكه به راه افتاد  اين سفر او پر از داستان و ماهراهويي بود و او حتي در شرف 

د  او داستان اين سفر را در كتاب راه مكه به مردن قرار گرفت اما سرانجام به مكه رسي
تفصيل توضيح داده است  او پنج سال تمام را در حجاز و بيشتر آن را در شهر مدينإل 

از مقام خود استعفا داد تا بقيإل عمر خود را به تحقيق و  1953در سال منوره گذراند  او 
إل صحيح بخاري، تأليف اصول توان به ترهم تأليف در مورد اس�م بيذراند  از آثار او مي

فقه اس�مي، اس�م بر سر چندراهي، راه مكه، روش حكومتي اس�م، بازگشت قلب به 
 وطن و شريعت ما اشاره نمود 

او در يك خانوادة فرهنيي در آمريكا پا به دنيا گذاشت  پدر / حمزه يوسف هانسن 
ي بود  پدربزرگ او نيز كردة دانشياه بركل او استاد دانشياه هاروارد و مادرش تحصيل

استاندار چند ايالت آمريكا بوده است  در سن هفده ساليي زماني كه در دانشياه تحصيل 
كرد، به دين اس�م گرويد و دانشياه را ترك نموده و مدت ده سال در كشورهاي  مي
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آموخت و قرآن كريم را در مدينإل عربي به گشت و گذار پرداخت  فقه را در امارات 
فظ نمود و زبان و شعر عربي را در مراكش و الجزاير ياد گرفت و پس از منوره ح

در  1990بازگشت به آمريكا تحصي�ت دانشياهيش را از سر گرفت  در سال 
حوزة علميه زيتونه  1996داد و در  هايي از مسلمانان درس مي فرانسيكسو به گروه سان

خواند و  مي نان دنيا را به تحقيق فراگذاري نهاد  او مسلما براي احياي علوم اس�مي پايه
هاي  داند  او برنامه را نسبت به دين خود يكي از بزرگترين نواقص آنان ميها  آن ههل

آموزشي اس�مي راديو تلويزيوني دارد و اكنون به عنوان يك دعوتير اس�مي در غرب 
مخاطب قرار ههان غرب را » مذهب، خشونت و دنياي نوين«كند  او در كتاب  فعاليت مي

خواهد تا به هاي آن كه دائماً از ههان اس�م انتقاد كنند، ديدگانشان را  ميها  آن دهد از مي
بر روي حقايق باز كنند و ببينند كه چرا مسلمانان تا اين حد از ههان غرب 

دانند  حمزه يوسف از آنان  شان را از غرب مي مشك�ت چرا منشأ خاطرند و رنجيده
اند،  هايي كه تاكنون در حق ههان اس�م روا داشته عدالتي ها به بي بيخواهد تا غر مي

 اعتراف كنند 
او استاد رياضيات در دانشياه نفت و معادن ملك فهد در /  گري ميلر استاد رياضيات

عربستان سعودي و اهل كانادا است  او قب�ً كشيش بوده است اما به علت تحقيقاتي كه 
 :گويد به دين اس�م گرويد  او مسلمانان را مخاطب قرار داده مي در مورد قرآن انجام داد،

بريد، خداوند را  اگر به فضل و برتري آن چيزي كه نزد شماست پي مي ،اي مسلمانان
گفتيد كه شما را از اهدادي مسلمان به دنيا آورده و در آغوش مسلمانان  سپاس مي

نموده است  به درستي كه مفاهيم پرورش داده است و با اين دين بزرگ شما را تربيت 
چه كه نزد ساير مردم است،  الوهيت، نبوت، وحي، رستاخيز و روز حساب نزد شما با آن

از زمين تا آسمان تفاوت دارد  به درستي وضوحي كه در عقيدة شماست در هيچ عقيدة 
حي كه در عقيدة شماست در هيچ عقيدة دييري يافت شود و اين وضو دييري يافت نمي

در كانادا او يكي از مبلغان مسيحيت »  شود و اين وضوح من را به خود هذب كرد مين
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مند  و در كنار آن نيز بسيار به رياضيات ع�قه ،بود و آگاهي زيادي از كتاب مقدس داشت
خواست  رو منطق و تسلسل منطقي در امور را دوست داشت  او كه مي بود و از اين

تحقيق كند و ها  آن كتابوت كند، لزم ديد كه دربارة مسلمانان را به كيش مسيحيت دع
سپس از نقاط ضعف آن براي تبليغ به نفع مسيحيت استفاده كند  او انتظار داشت كه 
كتابي كه چهارده قرن پيش در صحراي عربستان به وهود آمده است در مورد صحرا و 

آن كشف كرد كه در  چيزهايي از قبيل آن صحبت كند اما با كمال تعجب چيزهايي را در
چه كه مايإل حيات زياد او شد اين بود كه  هيچ كتاب دييري در اين عالم نيامده است  آن

اي به نام مريم وهود داشت و تعريفي كه در آن از مريم شده بود، نه در  در قرآن سوره
شد  او مشاهده كرد كه در اين قرآن  انجيل و نه در هيچ كتاب مسيحي ديير ديده نمي

بار از  25اي به نام عائشه و يا فاطمه وهود ندارد  و نيز دريافت كه در اين كتاب  هسور
بار در آن آمده است  اين كتاب  4كه نام محمد فقط  عيسي نام برده شده است در حالي

سورة نساء آن را بسيار عجيب و عظيم  82إل نيام مطالعإل آيبه نظر او بسيار هالب آمد و ه
 :مايدفر ها كه مي يافت آن

ٰفٗ ﴿ َٰ ِ م َِلِِ �ۡخو  � ُّ ِ َۡوََج َّ � ِ ۡۡ ََ  ِّ ِ َِ َن ِِۡ   ََ ۡٗ َ�َۡۡو  ِ  .﴾٨  � َكث
و اگر اين قرآن از طرف كسي ديير غير از خدا آمده بود، اخت�ف زيادي در آن «
 »  يافتند مي

و سرانجام تحقيقات دكتر گري ميلير باعث هدايت او شد و به هامعإل مسلمانان واقعي 
ة اعجاز قرآن و تحقيقات خود دربارة آن راي بسيار هالب و ساده دربا   او مقالهپيوست

دارد كه توسط مؤلف كتاب حاضر در كتابي به » انييز قرآن، كتابي شيفت«تحت عنوان 
 همين نام ترهمه و چاپ شده است 
او از پدر و مادري مسيحي و فرانسوي به دنيا آمد /  موريس بوكاي جراح فرانسوي

از اتمام دورة از اتمام دبيرستان دانشجوي رشتإل پزشكي دانشياه فرانسه شد و پس  و پس
پزشكي شروع به طبابت نمود و مهارتش چنان بود كه به زودي يكي از مشهورترين 
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هراحان فرانسه شد  شهرت او در هراحي باعث شد كه به او اهازه دهند تا هسد 
العه قرار دهد و در همان دوران مطلع موميايي شدة فرعون مصر را تحت آزمايش و مط
و خداوند در قرآن فرموده است كه  ،شد كه قرآن به هسد فرعون اشاره نموده است

داريم  همين  هنيام غرق شدن فرعون به او گفتيم هسدت را براي عبرت آيندگان نيه مي
آن  اشاره كافي بود تا هراح مشهور فرانسه به مطالعإل قرآن و مسائل علمي موهود در

بپردازد و آن را با كتاب مقدس مورد مقايسه قرار دهد  اين تحقيق عميق در نهايت قناعت 
آن مرد مشهور را به اين مسئله در پي داشت كه اين كتاب از هانب خداوند نازل شده 

به » قرآن، كتاب مقدس و علم«پيامبر خداست و در كتاب مشهورش  است و محمد 
اي از اين هراح مشهور  ت  مؤلف كتاب حاضر مقالهاين حقيقت اعتراف نموده اس

ترهمه نموده » انييز قرآن، كتابي شيفت«اش، در كتاب  فرانسوي را در زمينإل مورد مطالعه
 است 

بزرگترين  1984دكتر كيت مور كه در سال /  شناسي جهان دكتر كيت مور پدر جنين
ود اختصاص داده و در دانش هايزة كشور كانادا در رابطه با دانش كالبدشكافي را به خ

شناسي در ههان سرآمد بود، به كشور عربستان سعودي دعوت شد تا در مورد آياتي  هنين
باره از  كه چهارده قرن پيش در مورد دنياي هنين در قرآن آمده و يا احاديثي كه در اين

ي به اين نظرات خود را ارائه دهد  دكتر در ابتدا تمايلروايت شده است،  پيامبر اس�م 
سفر نداشت و مطمئن بود كه كتابي متعلق به چهارده قرن پيش نبايد چيز هالبي در مورد 
ههان هنين ارائه داده باشد به ويژه كه اين دانش فقط در نيم قرن اخير پيشرفت قابل 
م�حظه اي داشته است  اما به علت نقطه ضعف گرفتن از كتاب آسماني مسلمانان و نيز 

كشورهاي عربي، به اين دعوت هواب مثبت داد  او پس از بررسي  وگذاري در گشت
امكان ندارد كه  :زده شد كه گفت آيات قرآن در مورد ههان هنين چنان حيران و شيفت

اين كتاب توسط فردي و يا افرادي در چهارده قرن پيش نوشته شده باشد بلكه اين ك�م 
ا نتوانست از كتاب آسماني مسلمانان خداوند است كه آگاه به همإل امور است  او نه تنه
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هاي بعدي تعدادي از  هاي خود از قرآن در چاپ نقطه ضعفي بييرد بلكه با توهه به يافته
هاي مشهور  هاي مشهور خود اص�حات و تجديدنظرهايي انجام داد  يكي از كتاب كتاب
شود و به  يس ميهاي دنيا تدر نام دارد كه در بسياري از دانشياه» انسان در حال رشد«او 

هايي كه  زبان مختلف دنيا ترهمه شده است  از آن پس او در بيشتر كنفرانس 25بيش از 
كرد از همله در كنفرانسي در مسكو  شد، شركت مي در مورد اعجاز علمي قرآن برگزار مي

هاي  به همين منظور شركت نمود  در خ�ل اين كنفرانس كه هلسات آن در يكي از شبكه
 37مسكو پخش شد و علماي اس�مي و غيراس�مي در آن به بحث پرداختند،  تلويزيوني

دانشمند مشهور روسي به دين اس�م گرويدند  در آن كنفرانس از دكتر كيت مور پرسيده 
دهم كه قرآن كتاب خداوند  ولي گواهي مي ،نه :ايد  هواب داد آيا شما مسلمان شده :شد

تفاصيل شما مسلمان هستيد  دكتر با اين  :شد پيامبر خداست  به او گفته و محمد 
ام، زير فشارهاي شديد  من اكنون نيز كه مسلمان شدن خود را اع�ن ننموده :گفت

كه روزي بشنويد كه كيت مور مسلمان شده  اهتماعي قرار دارم اما تعجب نكنيد از اين
اتي از قرآن او اع�ن نمود كه مسلمان شده است  دكتر كيت مور آياست  يك سال بعد 

تفاسيري منطبق با ها  آن در مورد ههان هنين را مورد بررسي قرار داده و براي تعدادي از
اي به چاپ رسانده است  مؤلف كتاب حاضر  دانش امروزي ارائه داده است و در مقاله

 به زبان فارسي ترهمه نموده است » انييز قرآن، كتابي شيفت«اين مقاله را در كتاب 
/ او رئيس بخش كالبدشكافي دانشياه  دشكافي تاجاتات تاجاسوناستاد كالب

هاي مربوط به اعجاز علمي در قرآن،  مي تايلند است و پس از شركت در كنفرانس شيانگ
ادعا نمود كه در بودايي نيز مطالبي در مورد ههان هنين وهود دارد و قول داد كه سال 

ر شد و به سخنان رانس حاضاهاتات در كنفرا در كنفرانس ارائه دهد  سال بعد تها  آن بعد
دكتر كيت مور در مورد اعجاز علمي قرآن درباره ههان هنين گوش فرا داد و چون 

اي از بودايي در ارتباط با ههان هنين در دست نداشت، از قولي كه  مطلب قابل م�حظه
راي اي را ب سخنان دكتر مور هاي هيچ شك و شبهه :داده بود، معذرت خواست و گفت
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من باقي نيذاشته است  او سرآمد تمام پزشكان ههان است و يك مرهع ههاني است  و 
كنم كه زمان آن فرا رسيده باشد كه به حقيقت اعتراف نمايم و سپس شهادتين  من فكر مي

 را بر زبان آورد و مسلمان شد 
ه / بولياكف پس از مطالعه مسئل ساله اوكرايني 22دان  ديميتري بولياكف فيزيك

تصميم گرفت كه مسلمان شود  او  گردش زمين به دور محور خود در احاديث نبوي 
ضمن حضور در مسجد مركزي شهر كيف پس از اداي نماز هماعت در برابر همه 

راه آشنايي من با  :ساله گفت 22نمازگزاران شهادتين را گفت و مسلمان شد  بولياكف 
اعضاي گروه علمي فيزيك خ�ء هستم كه  اس�م تنها راه علمي بوده است؛ من يكي از

يكي از دانشمندان برهسته در اين رشته كار » نيك�ي كوسينيكف«زيرنظر پروفسور 
هاي آزمايشياهي مختلفي را مورد بررسي قرار دادند تا به تحليل علت  نمونهها  آن كند  مي

ن را ثابت گردش زمين به دور محور خود كه يك نظريه هديد است برسند و سرانجام آ
يش به يادگار پسال  1400كردند ولي غافل از اين كه اين نظريه در احاديث نبوي كه از 

مانده و همه مسلمانان به آن اعتقاد دارند وهود دارد و اين مطلب يك چيز را ثابت 
در  :تواند آفريدگار ههان باشد  وي گفت كند و آن اين كه تنها منبع اس�م و پيامبرش مي مي

و اديان الهي به هز اس�م سخني از اين حقيقت علمي در هاي آسماني  ه در كتابحالي ك
هركس قبل از طلوع « :روايت شده است ميان نيست  در حديث مسلم از پيامبر 

  ديميتري از زمان مسلمان شدن »خورشيد از مغرب توبه كند توبه او پذيرفته خواهد شد
يك قطع نكرده و در حال نوشتن رساله دكتراي تحقيقات فيزنيز ارتباط خود را با مركز 

 خود است 
مي�دي در يك خانواده مسيحي  1875پيكتال سال /  مارمادوك پيكتال، مترجم قرآن

و متعصب در يكي از روستاهاي انيلستان به دنيا آمد  پدر و پدربزرگش هر دو كشيش 
ديده بود  دوران  هاي مقدماتي مسيحيت را نظر آنان آموزش بوده و خود او نيز تحت

هاي مسيحي چيلز فورد سپري شد ولي پس  كودكيش همراه با آموزش در مدرسه كشيش
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به اتفاق مادرش به شهركي در نزديكي لندن مهاهرت كرد   1881از فوت پدر در سال 
در هاروهيل صورت گرفت و  1890-1889هاي  آموزش ابتدايي پيكتال در خ�ل سال

به فلورانس و نوشاتل عزيمت ها  ايتاليايي و فرانسه مدتسپس به منظور تقويت زبان 
كرد  مادرش پس از اين دوران و به منظور آموزش هرچه بهتر و آشنايي با اديان مختلف، 
او را به فلسطين اعزام نمود  عزيمت وي به فلسطين نقطه عطفي در تاريخ زندگي او بود  

مر و ادبيات اين زبان غني قرار ها با زبان عربي آشنا شد و تحت آموزش گرا در آن
به سير و سياحت در ها  آن گرفت، در اين سرزمين دوستان مسلمان زيادي پيدا كرد و با

ها بود كه وزارت امور خارهه انيلستان  لبنان و سوريه پرداخت  در خ�ل همين سال
پائين او پيشنهاد سركنسولي شهر حيفا را به او داد اما پس از مدتي و به دليل سن بسيار 

كه بيش از بيست سال نبود، از اين كار منصرف شد  در طول اقامتش در فلسطين، به 
ساليي و پس از مراهعه از فلسطين  21مند به اس�م و مسلمانان شد  در سن  شدت ع�قه

با خانم ماريل اسميت ازدواج كرد  در اين سال بود كه نويسندگي را آغاز كرد  
) شهرت نسبتاً خوبي 1903-1921او اوائل روزهاي قرن بيست ( هاي كوتاه و بلند داستان

او تنها « :ام فاستر نويسنده شهير انيليسي درباره پيكتال نوشت برايش به ارمغان آورد  اف
نويسندة انيليسي است كه شرق ميانه و نزديك را به خوبي درك نموده است  كتاب 

كسب كرد و او را در رديف هاي مرد ماهييير وي شهرت بسيار خوبي برايش  قصه
هاي قبل  هيمس مورير و اثر هاودانيش حاهي باباي اصفهان قرار دارد  در دوران بحران

ها بود كه با واقعيت تلخ  از هنگ ههاني اول در كشورش، پيكتال به تركيه رفت و در آن
ها براي نابودي امپراتوري پرقدرت عثماني آشنا شد و در آن كشور  توطئه ابرقدرت

هنيامي كه انيلستان  1914نجمن دوستي بريتانيا و تركيه را تشكيل داد  در ماه اوت ا
ربط را اع�م نمود   طرفي خود و سازمان ذي طور رسمي به تركيه اع�م هنگ كرد، بي به

هاي استعماري انيليس و فرانسه بلند شد و  ها بود كه فرياد اعتراضي عليه سياست از اين
بين فرانسه و انيليس به امضاء  1916مه سايكس پيكات كه در سال نا به شدت با موافقت
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نامه و پس از شكست امپراطوري عثماني،  رسيد، مخالفت نمود  براساس اين موافقت
ها  دليل همين مخالفتهاي عربي بين دو كشور فرانسه و انيليس تقسيم شد  به  سرزمين

براي شما شايسته « :نوشت بود كه مارك سايكس وزير خارهه وقت انيلستان برايش
هاي  پيكتال به دليل حمايت»  نيست كه با دشمن امپراتوري طرح دوستي بريزيد

هاي بزرگي را در عالم سياست از دست داد  براي مثال  اش مسلمانان فرصت هسورانه
شانس عضويت در دفتر كشورهاي عرب ـ قاهره، آشكارا نصيب وي نشد و به همين 

پس از شكست امپراتوري  اي، لورنس عضويت دفتر را پذيرفت  دليل به هاي او، تي،
عثماني، پيكتال كه عم�ً نتوانسته بود قدم مثبتي براي مسلمانان بردارد، تصميم گرفت كه 

دار مبارزه عليه استعمار گردد  لذا شروع به ايراد يك سلسله سخنراني در  خود پرچم
كرد و » اس�م و پيشرفت«نوان مجامع علمي و ادبي آن وقت در انيلستان تحت ع

تشرف خود به اس�م را به طور علني اع�م و نام  1917نوامبر سال  29سرانجام در تاريخ 
هرگز « :گويد را براي خود انتخاب كرد  او در مورد اس�م آوردن خود مي» محمد«شريف 

از هدايت  هيچ شادي و نشاطي كه آدمي بتواند به دست آورد، به انداة شادي و نشاطي كه
تر نيست  هدايت به اس�م  بخش او به اس�م توسط خداوند صورت بييرد، زيباتر و لذت

كند و آدمي با وهود آن تمام  هاي بسيار دوردست را روشن مي نوري است كه تا افق
بيند و با كمك آن نيروي هدايي حق از باطل و  حقايق اين ههان و ههان آخرت را مي

شود  من به آستان الهي سر سجده و تواضع و  عطا مي سعادت از شقاوت به او
گذارم كه بر من منت نهاد و اين دين را به من عطا نمود و من  گذاري بر زمين مي سپاس

قرآن را هاي  او يكي از بهترين ترهمه»  را در زير سايإل درخت برادري اس�مي هاي داد
كه  ت و ترهمه وي به دليل آنبه زبان انيليسي تقديم به بشريت تشنإل امروز نموده اس

زبان اصلي و مادريش انيليسي بوده است از نظر رواني و تطبيق الفاظ با معاني از كيفيت 
غرض و هدف من در ترهمإل قرآن آشنا كردن  :گويد برخوردار است  او ميبسيار باليي 

عناي خوانندگان انلييسي زبان به اين مسئله است كه مسلمانان ههان چه اعتقادي به م
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چنين نماياندن طبيعت و اهميت قرآن است، نه با اصط�حات  كلمات قرآن دارند و هم
هاي يك  نازيبا و نارسا، بلكه به طريق ايجاز و اختصار به طور كلي و وافي تا نيازمندي

بر روي سنگ مزار او در قبرستان مسلمانان در »  فرد مسلمان انيليسي زبان را كفايت كند
كساني كه عمل صالح را تنها به «  :الت سوري انيلستان نوشته شده استبروك وود در اي

شان نزد خداوند  نمايند، پاداش خاطر رضاي خدا انجام داده و خود را تسليم اراده او مي
 » خواهد بود

در شهر پريستون  1914او در سال /  پروفسور توماس بالنتين اروينگ، مترجم قرآن
دكتراي خود را در زمينإل مطالعات  1940متولد شد و در سال  ادر استان اُنتاريو در كاناد

خاورميانه از دانشياه پرينستون گرفت  دكتر اروينگ فراگيري زبان عربي و مطالعات 
سراي ادبيات و علوم  شناسي را در دانشياه تورنتو آغاز كرد و پس از آن، در دانش اس�م

زبان انيليسي ترهمه نمود كه يكي از بهترين انساني بغداد به اتمام رساند  او قرآن را به 
ها و مقالت  او كتاب ،آيد  ع�وه بر اين هاي قرآن به زبان انيليسي به حساب مي ترهمه

متعددي نيز در زمينه معرفي اس�م و قرآن به رشته تحرير درآورده است  اروينگ ع�وه 
و علوم انساني دانشياه بر تدريس در چندين دانشياه آمريكا، رياست دانشكده ادبيات 

اس�مي شيكاگو را برعهده داشت و باهمت و ت�ش خود، بخش مطالعات اس�مي و 
سوتا، تيزاس و تنسي بنيان نهاده است  وي در هريان  هاي ايالتي مينه عربي را در دانشياه

سال پيش به اس�م گرويد  50هاي قرآن كريم، حدود  آشنايي با اس�م و تحت تأثير هاذبه
سپتامبر سال  26برگزيد  او سرانجام، در صبح روز نام ابونصر، تعليم علي را براي خود  و

پي آمريكا  سي سي ) به دنبال يك بيماري طولني آلزايمر در مي1381(مهرماه  2002
 درگذشت 

او از مادري مسيحي و پدري يهودي به دنيا /  مايكل ولفي سيكتر نويسندة آمريكايي
مدتي تحقيق دربارة اديان آسماني به دين اس�م گرويد و سپس روانإل آمده بود  بعد از 

ها تعليمات مناسك حج را ياد بييرد و عازم خانإل خدا شود  او  مراكش شد تا در آن
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نياشته است و از آن سفر » حج، به سوي كعبه«تحت عنوان  خاطرات خود را در كتابي
 كند  روحاني با شور و شوق زياد ياد مي

اي مسيحي  سوتاي آمريكا در خانواده در مينه 1957او در سال /  سونجفري تام
پروتستان به دنيا آمد  پدر او يك كشاورز بود و شغل پدر باعث شد كه پسر به حيوانات 

سوتا شد  و نباتات ع�قه پيدا كند و پس از اتمام تحصي�ت دبيرستاني وارد دانشياه مينه
تا زماني كه وارد « :گويد خود ادامه دهد  او ميشناسي به تحصي�ت  تا در رشتإل زيست

دانشياه شدم چيزي از اس�م نشنيده بودم  در ك�س ما يك دانشجوي پاكستاني به نام 
قيافه و باوقار بود و بيشتر اوقات تبسمي بر لب  داشت كه خوش دمحمد نسيم وهو

رايمان هام اي نشسته بوديم و ساقي ب داشت  روزي هميي دانشجويان ك�س در هلسه
ريخت اما محمد نسيم از خوردن شراب امتناع ورزيد  من تا آن وقت نديده  شراب مي

رو كنجكاو شدم و علت آن را پرسيدم  محمد نسيم  بودم كه كسي شراب ننوشد از اين
حرام است زيرا آن به عقل و هسم و نفس انسان در دين ما خوردن شراب  :هواب داد
پرسيدم و خواستم كه بيشتر در مورد آن توضيح دهد  او بعد  رساند  از دين او آسيب مي

چند كتاب از ابوالعلي مودودي و حسن البنا را كه به از توضيحات خود برخاست و 
ها من را به اس�م  را مطالعه كنم  مطالعإل آن كتابها  آن زبان انيليسي بود، به من داد تا

قرآن كه مصدر و منبع اصلي دين اس�م گرفتم كه به مطالعإل مند نمود و تصميم  ع�قه
پرسيدم  آمد از محمد نسيم مي است، بپردازم  در حين مطالعه هرگاه سئوالي برايم پيش مي

شدم  كام�ً  هايش قانع مي داد و من از هواب و او با صبر و حوصلإل زياد به آن هواب مي
رو  وده است؛ از اينقانع شده بودم كه اس�م دين فطرت و دين واقعي تمام پيامبران ب

تصميم گرفتم كه مسلمان شوم و در يكي از روزها پس از غسل بدن با حضور محمد 
نسيم و چند تن از دانشجويان مسلمان ديير شهادتين را بر زبان هاري نموده و مسلمان 
شدم و نام خود را به حسن البنا تغيير دادم  از آن روز به بعد با خود عهد بستم كه زندگي 

را وقف يادگيري و تعليم اس�م نمايم و بنابراين تحصيلم را در دانشياه در رشتإل  خودم
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تاريخ عربي و اس�مي ادامه دادم  پس از چند سال به پاكستان مسافرت نمودم  مدت 
ها ماندم و چيزهاي بيشتري از اس�م را فراگرفتم و سپس به مصر رفتم و به  زيادي در آن

المللي حفظ قرآن نيز شركت كردم زيرا به  دم و در دانشكدة بينتحصيل در الزهر ادامه دا
كه كسي بتواند دعوتير خوبي به اس�م باشد، بايد قرآن را حفظ كند  من  نظر من براي اين

كنم كه بتوانم در وهلإل اول افراد خانوادة خود را قانع كنم كه به اين دين الهي  آرزو مي
 » ت كنمبيروند و سپس دوستانم را به آن دعو

نيار و مؤلف آلماني پس از مطالعإل يك  حامد ماركوس روزنامه/ دكتر حامد ماركوس 
زده شد و به دنبال  نسخه از ترهمإل قرآن كريم از روش عق�ني ارائإل مطالب آن شيفت

تحقيق كند  ها  آن گشت تا با مسلمانان ارتباط پيدا كند و بيشتر در مورد دين فرصتي مي
براي او مهيا شد و پس از آشنايي با رئيس همعيت اس�مي برلين و  اين فرصت در برلين

هوي خود شد و به دين اس�م  بحث و ارتباط با او به مدت دوسال تسليم عقل حقيقت
 گرويد 

اي مسيحي پروتستان به  در خانواده 1909/ او در سال  مارتين لنگز، متفكر انگليسي
وراثتي بود و از ها  آن دانستند بلكه دين يت نميدنيا آمده بود كه چيز زيادي نيز از مسيح

ديني گرايش پيدا كرد  هنيامي كه در سن  رو او نيز در دورة نوهواني به الحاد و بي اين
عإل در دانشياه آكسفورد بود، به مطال وپنج ساليي دانشجوي رشتإل ادبيات انيليسي بيست
اس�م توقف نمود  او آن را ديني هاي متعلق به ساير اديان پرداخت و هنيام مطالعإل  كتاب

براي زندگي و منطبق با عقل و فطرت يافت و با خود گفت شايد خداوند خواسته است 
به دست شيخ محمد علوي كه در سوئيس با او  1939كه من مسلمان شوم  او در سال 

 :ويدگ الدين تغيير داد  او مي م�قات كرده بود، مسلمان شد و نام خود را به ابوبكر سراج
هاي شيخ عبدالواحد يحيي كه او نيز مانند من تازه به اس�م گرويده و راه  من به كتاب«

هاي او من را به اس�م هدايت نمود  بعد  مند شدم و كتاب تصوف را طي كرده بود، ع�قه
هايش باعث هدايت من شد، م�قات كنم و  از مسلمان شدن تصميم گرفتم با او كه كتاب
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هاي زياد بردم  تصوفي كه من به دنبال  صر رفتم و از حضورش نيز استفادهرو به م از اين
آنم به معني ترك دنيا نيست بلكه به معني استفاده كردن از ابزار و اسباب دنيا و 

در دنيا مانند « :فرموده است گونه كه پيامبر اس�م  گرداني از خود آن است  آن روي
مثال من و دنيا مانند سواري است كه مدتي « :او و فرمودة ديير» غريب و يا مسافر باش

من دنيا را فقط براي « » كند ها را ترك مي كند و سپس آن زير درختي استراحت مي
سال در دانشياه قاهره به تدريس در زمينإل آثار شكسپير  12او مدت »  خواهم آخرت مي

درك تحصيلي زبان به انيلستان بازگشت و م 1948الدين در سال  پرداخت  ابوبكر سراج
بندي نسخ خطي  ، در زمينإل طبقه1955عربي را از دانشياه لندن دريافت كرد و از سال 

عرفان چيست   :كرد  برخي از آثار وي عبارتند از شرقي توسط موزه انيلستان فعاليت مي
كتاب بحران معنويت دنياي مدرن در پرتو سنت و نبوت؛ اشعار صوفي،  :آخرين دقيقه
عرفان  :مارتين لينيز دو كتاب به زبان فارسي منتشر شده است كه عبارتند ازقطعيت  از 

چيست / ترهمه دكتر مرضيه شنكايي؛ عرافي از الجزاير / ترهمه دكتر نصراهللا پروهوادي  
هايي براساس منابع اوليإل اس�مي نوشت و  نيز كتاب لينيز در مورد پيامبر اس�م 

ثار خود در دنيا قرار داشت  او كه با آفروش كتاب  هاي او همواره در صدر هدول كتاب
ارديبهشت ماه  23را به هزاران نفر در سراسر دنيا معرفي نمود، روز همعه  پيامبر 
 ساليي در انيلستان درگذشت  96در سن  1383

او در يك خانوادة مسيحي در مصر به دنيا آمد پدر او يك واعظ /  دكتر وديع احمد
ان كودكي بذر حقد و كينه نسبت به مسلمانان را در دل او كاشتند كه مسيحي بود و از هم

ها و  اند، از بودايي اند، مسيحيان را شكنجه داده گويا مسلمانان مصر را اشغال نموده
گاوپرستان كافرترند، قرآن كتاب خدا نيست بلكه محمد آن را اختراع نموده است  او در 

شنيد كه كليساها از مسيحيت واقعي منحرف  همين دوران به صورت سري از پدرش مي
اند  دوران هواني را در كنار تحصيل به تبليغ عليه مسلمانان مشغول بود و هوانان  شده

كرد  اما در اين دوران براي خود او  تهيدست و مسلمان را نسبت به قرآن بدبين مي
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كم به  رو كم اين رفتند  از سئوالتي پيش آمد كه كشيشان از هواب دادن به آن طفره مي
نمود، ناراحت  هاي مسيح در كليسا تعظيم مي كه براي مجسمه مسيحيت بدبين شد و از اين

باشد  آيا  چيونه كسي كه از دست يهوديان فرار كند، خدا مي :گفت بود  او با خود مي
 بيريزند و نهايتاً به صليبها  آن خدا و يا پسر او بايد از بندگان خود بترسند و از دست

اي از آن باورها دست كشيد و به تحصي�ت خود در رشتإل  كشيده شوند  او تا اندازه
با همسايإل مسلمانش احمد محمد دمرداش دربارة اس�م  1981پزشكي ادامه داد  در سال 

كرد  پدرش نيز از بسياري از عادات خود دست برداشته بود و  مجادلت زيادي مي
اي از كتاب  بعد از وفات پدر در كتابخانإل او نسخهوفات نمود   1988سرانجام در سال 

هاي  مقدس را پيدا كرد كه خيلي قديمي و متعلق به هد او بود  با مقايسإل آن با انجيل
هديد دريافت كه در طول همين قرن آخر نيز تحريفاتي در آن صورت گرفته است و از 

بديل شده بود  پس از اين ت» اي پرودرگار من«به » اي معلم«و » اي استاد«همله عبارات 
ها در خواب ديد كه مردي به قرآن  ماهرا به مطالعإل قرآن مشتاق شد  در يكي از شب

 شايد اين پيامبر اس�م  :كند  هنيامي كه از خواب برخواست با خود گفت اشاره مي
ن خواهد من به مطالعإل قرآن ادامه دهم  سرانجام او پس از مطالعإل زياد قرآ بوده است و مي

 به دين مبين اس�م مشرف شد  1990در سال 
اي كاتوليك و مذهبي به دنيا آمد  در  در خانواده 1935/ او در سال  لئوناردو ويليار

پنج ساليي وارد مدرسه شد و همواره شاگرد اول مدرسه بود  او بسيار كنجكاو بود و هر 
و در اتاق را باز نيه  كرد  روزي در خانه نشسته بود چيزي توهإل او را به خود هلب مي

ها  آن داشته بود، تعدادي مرغ و هوهه وارد اتاق شدند  لئوناردوي كوچك تصميم گرفت
را از اتاق بيرون كند اما يكي از آنان بر روي تمثال عيسي مسيح نشست و تمثال بر زمين 

 اين چه :افتاد و شكست  اين واقع لئوناردوي كوچك را به فكر فرو برد و با خود گفت
تو  :هاي مجسمه گفت تواند از خود دفاع كند و هنيام برداشتن خرده خدايي است كه نمي

پدر آيا اين  :نيستي  روز بعد از پدرش پرسيدپندارند، خدا  گونه كه پدر و پدربزرگم مي آن
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را در ههت قبله قرار ها  آن فرزندم ولي ما ،نه :ها خدا هستند  پدرش هواب داد مجسمه
ايم   در اين صورت گويا رو به خدا آورده ،كنيم عبادت ميها  آن ه سمتدهيم و رو ب مي

لئوناردو كه هشت سال بيشتر  1943كودك كنجكاو از اين سخنان قانع نشد  در سال 
خداي  :اي از انجيل برنابا دست يافت كه در آن از قول مسيح آمده بود نداشت، به نسخه

چه كه قب�ً كودك  است  اين عبارت با آنشما خداي من و پروردگار شما پروردگار من 
تيزهوش از والدين خود شنيده بود، تفاوت داشت و تصميم گرفت كه در اين مورد با 
پدربزرگش نيز صحبت كند  پدربزرگ او را نصيحت كرد كه ديير آن كتاب را نخواند تا 

تعاليم  كم از نويسندة آن كتاب مسيحي نبوده است  لئوناردو كم :گمراه نشود و گفت
شد و تصميم گرفت كه مدرسإل مذهبي را ترك كند  ترك مدرسه  مسيحيت سرخورده مي

او را از خود راندند  دوران هواني لئوناردو با ها  آن باعث خشم پدر و پدربزرگش شد و
شد و او هفده سال  هاي گوناگون سپري مي هاي مختلف و هزيره سير و سياحت از مكان
و در هنوب به شهر ماراوي در ميندانا 1963ل كه در سا ه داد تا اينتمام به اين سفرها ادام
ها به گفتيو نشست   ها وارد مسجدي شد و با امام هماعت آن فيليپين رسيد  در آن

شنيد  در مورد عيسي و دين او سئوال  را مي بار بود كه او نام اس�م، اهللا و محمد  اولين
يامبران بزرگ خدا و دين او نيز اس�م بوده عيسي يكي از پ :نمود  امام هماعت گفت

مند شده بود از امام مسجد خواست كتابي در مورد  است  لئوناردو كه به اس�م ع�قه
دين  :اس�م به او بدهد و امام نيز سه كتاب به زبان انيليسي به او داد كه عبارت بودند از

اي  يوسف علي و كتابچهاس�م نوشتإل احمد علواش، ترهمإل قرآن كريم توسط عبداهللا 
و به بيشتر هواب سئوالت خود  ول را در مدت ده روز مطالعه نموددربارة عقيده  كتاب ا

 24/6/1963دست يافت، مطالعإل قرآن چنان او را شيفتإل اس�م نمود كه در صبح همعإل 
تواند، مسلمان شود  امام  آيا يك غيرمسلمان مي :نزد امام هماعت مسجد رفت و گفت

  لئوناردو در همان روز مسلمان شد اين دين متعلق به تمام مردم ههان است :دادهواب 
و با مسلمانان نماز همعه را ادا نمود و نام خود را به عبداهللا مهدي تغيير داد  عبداهللا 
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چهارسال تمام در يكي از مدارس اس�مي در آن شهر به تحصيل علوم اس�مي پرداخت و 
د و در دانشكدة دعوت و اصول دين به ادامإل تحصي�ت خود سپس روانإل مدينإل منوره ش

پس از گرفتن گواهينامإل پايان تحصي�ت به عنوان مبلغ ديني  1979پرداخت و در سال 
 به ايالت صباح مالزي فرستاده شد تا به تبليغ ديني كه به او آرامش داد، بپردازد 

باشد  او در سال  وژي ميالمللي تكنول او رئيس مؤسسإل بين/  دكتر ابراهيم شاهين
اي عرب و مسيحي ارتدوكس در لبنان به دنيا آمد  پس از اتمام  در خانواده 1937

تحصي�ت متوسطه، براي ادامإل تحصي�ت به آمريكا رفت و موفق به اخذ ليسانس علوم 
در هندسإل شيمايي در دانشياه اوك�هما، فوق ليسانس علوم در دانشياه آريزونا و دكتراي 

ر دانشياه تنسي شد  او از همان كودكي به اس�م ع�قه داشت و اين تمايل به حدي آن د
داد  وي سخنراني ماهر و در  بود كه همواره به قرائت قرآن استاد عبدالباسط گوش فرا مي

همهور آمريكا رونالد رييان و بوش پدر  علوم تكنولوژي سرآمد شد  او از دو رئيس
ي سلطان پانكراس در بيمارستان بستري شد  اميد چنداني شايستيي گرفت  به علت بيمار

فت  در همان زماني كه در بيمارستان بستري بود به نفس خود رهوع كرد  به ع�ج او نمي
و ع�قإل دوران كودكيش را به اس�م را به ياد آورد  صداي دلنشين استاد عبدالباسط همدم 

يم خود را براي گرويدن به اس�م روزهاي بيماري او بود  سرانجام دكتر شاهين تصم
وحي مسلمان گرفت و بعد از بهبودي به عربستان سعودي رفت تا در مكان اوليإل نزول 

 شدن خود را اع�ن نمايد 
اي كاتوليك به دنيا آمد  در دوران هواني به تحقيق  خانواده/ او در  فانسان مونتييه

و مواردي ديير از كليساي كاتوليك دربارة اديان پرداخت  او به صندلي اعتراف، واسطه 
اعتقاد چنداني نداشت و هنيامي كه دريافت در اس�م چنين چيزهايي وهود ندارد به 

مند شد و اين ع�قه نهايتاً او را به سمتي كشاند كه با  مطالعإل اس�م و تاريخ آن ع�قه
ي و تاريخ آغوش باز اس�م را پذيرفت و به آن گردن نهاد  او مدتي استاد زبان عرب

در داكار » مؤسسإل مطالعات اس�مي«در دانشياه پاريس بود و اكنون رئيس  ياس�م
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تروريسم صهيوني، مسلمان در اتحاد هماهير  :باشد  وي داراي تأليفاتي است از همله مي
 شوروي، اس�م در قارة سياه و كليدهاي تفكر عربي 

پس از اتمام دوران دبيرستان  كرده بود  او يك چيني بودايي و تحصيل/ خالد وانگ 
ها به يادگيري زبان عربي مشغول شد  پس از مدتي به  به دانشياه پكن رفت و در آن

دانشياه دمشق انتقال يافت و در دانشكدة ادبيات عرب به تحصيل خود ادامه داد و 
هاي  التحصيل شد  در اين دوران او كتاب سرانجام به عنوان مترهم زبان عربي فارغ

اثر احمد مورو و زندگاني محمد و ابوبكر صديق اثر دكتر » هاي قرآن تانداس«
محمدحسين هيكل را به زبان چيني ترهمه نمود  پس از بازگشت به چين به عنوان يك 

آمد و اگرچه خود او هنوز بودايي بود اما مسلمانان نيز به او  مرهع اس�مي به حساب مي
عربي به او نياز داشتند  او پس از ترهمإل كتاب  كردند زيرا براي درك معاني مراهعه مي

قلباً به اس�م تمايل پيدا كرده بود اما هامعإل اس�مي چين او را » الفاروق عمر«
ي رسميت بخشيدن به دين خود مجبور شد راه مصر را در پيش گيرد پذيرفت  او برا نمي

شهادتين را به زبان و در دانشياه الزهر مصر به دست شيخ طنطاوي به اس�م گرويد و 
هاري نمود  پس از مراسم، او به همسرش تلفن زد و ماهراي مسلمان شدنش را به 

را پذيرفت و قول داد پس از بازگشت  اط�ع او رساند و همسرش نيز با خوشحالي آن
گذارم كه  من خداوند را سپاس :گويد همسرش به چين او نيز به دين اس�م بيرود  او مي

پرستي بودايي نجات داد و نعمت اس�م را به من بخشيد  من در  هي و بتمن را از گمرا
كردم و هنيامي كه با  مورد مسيحيت نيز تحقيق كرده بودم اما مفهوم تثليث را درك نمي

كردم، متوهه شدم كه بيشتر آنان نيز مفهوم  خود مسيحيان نيز در اين مورد صحبت مي
دين اس�م من را مجذوب خود نمود  اكنون تنها  دانند  اما وضوح و سادگي تثليث را نمي

آرزوي من اين است كه به مراسم حج بروم و در كنار كعبه در مكاني كه نور هدايت از 
 و تمام ههان را روشن نمود، نماز بخوانم  ،آن تابيدن گرفت
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شناس مشهور هرمانيوس در بوداپست  دانشمند و شرق/  عبدالكريم جرمانيوس
ها به سر  و دوران كودكي تا هواني خود را در آن ،عرصإل گيتي گذاشت مجارستان پا به

هاي  كرده و بسيار باهوش بود  و ع�وه بر زبان مجاري خود به زبان برد  او فردي تحصيل
گفت و از  غربي ديير مانند انيليسي، فرانسوي، ايتاليايي، آلماني، يوناني و لتين سخن مي

ربي، فارسي، تركي و اردو را ياد گرفته بود  او ع�قه به هاي ع هاي شرقي نيز زبان زبان
در دو دانشياه  1905شناسي را از استاد خود گولدزيهر به ارث برده بود  در سال  شرق

كتابي را دربارة ادبيات  1906استانبول و وين به مطالعات شرقي خود ادامه داد و در سال 
بوداپست بازگشت و به عنوان استاد  به 1912عثماني به زبان آلماني نوشت  در سال 

شناسي منصوب شد   هاي عربي، فارسي، تركي و تاريخ اس�م در مدرسإل عالي شرق زبان
)، انق�ب تركي و 1925قواعد زبان تركي ( :تأليفات او در آن زمان عبارت بودند از

ن استاد تاگور او را به هند دعوت نمود و او به عنوا 1929)  در سال 1928قوميت عربي (
هاي دهلي، لهور و حيدرآباد به تدريس مشغول شد  او به  تاريخ اس�مي در دانشياه

را در خواب  كه ناگهان يك شب پيامبر اس�م  اس�م و قرآن خيلي ع�قه داشت تا اين
قدر حيران و سرگشته  چرا اين« :داد و به او گفت ديد كه راه راستي را به او نشان مي

او پس از بيدار شدن از »  ين وضوح در مقابل تو قرار گرفته استهستي  راهي به ا
خواب، مدت زيادي به فكر فرو رفت و سرانجام تصميم نهايي خود را گرفت  فرداي آن 
روز كه روز همعه بود به مسجد بزرگ دهلي رفت و در مقابل همع زيادي از مسلمانان 

هلهله و شادي از ميان مسلمانان شهادتين را بر زبان هاري ساخت و مسلمان شد  صداي 
برخاست و او را در آغوش گرفتند و تا چند روز بعد از آن، خانإل او مملو از مسلماناني 
بود كه از سراسر هند به منزل او آمده بودند تا به او تبريك بيويند  در اين دوران او به 

) 1931(ر هاي ادبيات تركي معاص داد و كتاب تحقيقات و تأليفات خود ادامه مي
) را 1940) و اكتشاف هزيرة عرب، سوريه و عراق (1932هاي معاصر در اس�م ( هريان

 به حج و زيارت مرقد مطهر پيامبر اس�م  1940به رشتإل تحرير درآورد  او در سال 
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، به رشتإل تحرير درآورد كه به چندين زبان »اهللا اكبر«رفت و كتاب مشهورش را به نام 
ست  پس از آن در قاهره و عربستان سعودي به مطالعات خود ادامه مختلف ترهمه شده ا

)، 1944» (نهضت فرهنيي عربي«داد كه نتيجإل آن تأليف چند كتاب بود از همله 
ابن «)، 1954» (هايي در تركيبات زبان عربي درس«)، 1952» (بلندپاييان ادبيات عرب«

منتخب شاعران «و » وار شرقيبه سوي ان«)، 1958» (در ميان متفكرين«)، 1956» (رومي
 ) 1964( »در فرهنگ اس�مي و ادبيات مغرب«) و 1961» (عرب

شناسي بود كه آراء و  او هامعه/  شناس انگليسي وف محقق و جامعهحسين رؤ
داد  پدر و مادر او از دو دين متفاوت  مذاهب مختلف اهتماعي را مورد مطالعه قرار مي

رو طبيعي بود كه او مطالعاتش را دربارة  ، از اينبودند، يكي مسيحي و دييري يهودي
وي اديان والدين خود شروع كند  پس از مطالعه و تحقيق در مورد آن دو دين آسماني، 

و فيدانتا را مورد مطالعه قرار داد  سپس  هندويي و به ويژه تعاليم معاصر آن را يوبانيشاد
ها  آن يم يونان پرداخت و در كناربه تحقيق در مورد بودايي و مقايسإل آن با مذاهب قد

نظريات اهتماعي معاصر و به ويژه افكار فيلسوف روسي لئوتولستوي را نيز مطالعه 
كرد  در ادامإل اين تحقيقات، او اس�م را مورد مطالعه قرار داد و براي اين منظور از  مي

ا اين ترهمه قرار نيرفت زيرترهمإل قرآن توسط رودويل استفاده نمود ولي تحت تأثير آن 
شانسي  ورزي نسبت به اس�م نبود  اما از خوش امانت را رعايت نكرده و خالي از غرض

اي ترهمه شده از قرآن توسط يك عالم  شود و او نسخه او، با يك مسلمان آشنا مي
كند  تحقيقات  دهد و چند كتاب مفيد اس�مي را به او معرفي مي مسلمان را به او هديه مي

بعد از حضور  1945او به دين اس�م ع�قه پيدا كند و سرانجام در سال  او سبب شد تا
در مراسم عيد مسلمانان و ديدن اهتماع آنان كه فقير و غني هميي در كنار هم نماز 

 خوانده و سپس بر سر يك سفره حاضر شده بودند، به دين اس�م گرويد 
در پاريس به  1861مي در سال اتيان دينيه نقاش، هنرمند و متفكر اس�/  اتيان دينيه

ها از همله  دنيا آمد  در هنر نقاشي سرآمد شد و تابلوهاي نقاشي او را در بسياري از موزه
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پس از مطالعإل توان يافت  در دوران هواني  در پاريس، لوكزامبورگ و سيدني مي
د ايماني شد  او درصد دچار شك و بيها  آن هاي چهارگانه از مطالب موهود در انجيل

طور كلي از دين  خواهند به برآمد تا ببيند كه افرادي مثل او كه در انجيل شك كرده و نمي
اي شبيه به  از مردم آشنا شد كه تجربهاند  او با تعدادي  بيريزند، چه راهي در پيش گرفته

به دين اس�م تمايل پيدا كرده بودند  دينيه نيز پس از تحقيقات ها  آن او را داشتند و بيشتر
زياد وارد اس�م شد و نام خود را به نصيرالدين تغيير داد و تا آخر عمر خود بر اين دين 
استوار ماند  او در راه تبليغ دين اس�م نيز زحمات زيادي كشيد و در اين زمينه نيز 

حج خانإل «، »اي ويژه از نور اس�م اشعه«، محمد رسول اهللا «تأليفاتي دارد از همله 
دين خدا يكي است  اس�م آمده است « :گويد و     او مي» يدگاه غربشرق از د«، »خدا

ها را هماهنگ نمايد و تحريفاتي را كه توسط كشيشان و راهبان در دين  تا تمام دين
صورت گرفته است، به مردم نشان دهد  قرآن تنها كتاب الهي است كه در آن تحريفي 

»  موده است كه نيهبان آن باشدصورت نيرفته و نخواهد گرفت  خداوند خود تعهد ن
نصيرالدين در سن هفتاد ساليي دار فاني را وداع گفت و بنا به وصيت خود در شهر 

 بوسعادة الجزاير به خاك سپرده شد 
او در تعطي�ت / سي  بي جاناتان برت پسر جان برت مديركل راديو و تلويزيون بي

ق او در مورد اس�م باعث هدايت او كند  تحقي تابستاني در يك كتابخانإل اس�مي كار مي
شد و پس از مسلمان شدن نام يحيي را براي خود برگزيد  او اكنون همراه با والدين و 

كند  مادر او هين ليك يك بازيير  يخواهرش اليزا در نوربري در هنوب لندن زندگي م
نبود اما زن آمريكايي و پدرش يك فرد كاتوليك و مشهور بود كه به گفتإل خود اهل دين 

گذاشت  هنيامي كه هاناتان در دانشياه منچستر در حال تحصيل  به دينداران احترام مي
در رشتإل علوم سياسي و تاريخ معاصر بود، با يك دانشجوي مسلمان آشنا شد كه نيرش 
او را در مورد دين به كلي تغيير داد  او رشتإل تحصيلي خود را تغيير داد و به تحصيل در 

اديان در دانشكدة مطالعات شرقي و آفريقايي دانشياه لندن پرداخت  پدر او رشتإل مقايسإل 
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رغم زندگي در زير يك سقف  داند و به گويد كه چيز زيادي از رفتار پسر خود نمي مي
خواهد كه به دور از آوازة پدر خود به مطالعات  اشتراكات زيادي با هم ندارند  يحيي مي

حال كه پدرش با اتوموبيل  خود ادامه دهد و در هماندر كتابخانإل اس�مي و سفر روحي 
رود، پسرش با قطار به كتابخانإل اس�مي در  مي» سي بي بي«ليموزين خود به دفتر رياست 

او با يك دختر مسلمان هندي به نام فوزيه بورا كه  1997رود  در سال  هنوب لندن مي
را در كشورهاي سوريه،   انش عسل و ماه دانشجوي دانشياه آكسفورد بود، ازدواج كرد

اردن و بخش شرقي قدس سپري كردند  او حاضر نيست در مورد اس�م آوردن خود با 
 داند  هاي ارتباط همعي مصاحبه كند و آن را يك امر شخصي مي رسانه

هاي آمريكايي است كه به دين اس�م  ترين شخصيت او يكي از مهم/  مالكوم ايكس
ايي  ك شباز تغيير داد  زندگي او در يك فيلم سينمايي كه نمونهگرويد و نام خود را به مال

به دنيا آمد   1925پوستان آمريكاست، به نمايش درآمده است  او در سال  از زندگي سياه
شان در لنسنگ  زندگي او مالمال از درد و غم و ناراحتي بود  او شاهد سوزاندن منزل

سر برده بود توسط اعضاي گروه نژادپرست  نبراسكا كه دوران نوهوانيش را در آن به
شان به  كوك�كس ك�ن بود  پدرش كشته شد و مادرش دوسال بعد از سوزاندن منزل

بيماري رواني دچار شد  مدتي را در پناهياه كودكان به سر برد و سپس براي اقامت نزد 
  در زندان ها به علت ارتكاب به سرقت به زندان افتاد خواهرش به بوستون رفت و در آن

دهندگان  كه افكاري نژادپرستانه داشتند و سفيدپوستان را ياري» امت اس�م«با گروه 
دانستند، آشنا شد و پس از آزادي به دين اس�م گرويده و عضو اين گروه شد  شيطان مي

تعداد » امت اس�م«و تا حد رهبري اين گروه پيش رفت  در دوران عضويت او در 
مساهد زيادي را در آمريكا بنا نهادند  او امام ها  آن برابر شد ين اعضاي اين گروه چند

هاي  هاي او آتشين بود و از گروه مسجد شماره هفت در هارلم نيويورك شد  سخنراني
گفت   از سفيدپوستان سخن ميها  آن كرد، از برتري سياهان و هدايي حقوق بشر انتقاد مي

همهور  مواضع خشن او در قبال ترور رئيس طرفدار خشونت براي دفاع از سياهان بود 
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گرديد و گروهي خاص خود بنيان » امت اس�م«هان اف كندي باعث اخراج او از گروه 
ها با اس�م واقعي و  براي اداي مناسك حج به مكه رفت و در آن 1964نهاد  او در سال 

برداشت و آميز دست  شد و از افكار نژادپرستانه و خشونت ملتزم به سنت پيامبر 
دعوتيري اس�مي براساس كتاب خدا و سنت پيامبرش شد و به برادري اس�مي دعوت 

 در آمريكا ترور شد و به شهادت رسيد  1965كرد  سرانجام او در سال  مي
هان واكرليند از يك پدر كاتويك و مادري بودايي /  جان واكرليند، طالب آمريكايي

نامإل مالكوم ايكس  يافت  او پس از خواندن زندگي آمريكا پرورشبه دنيا آمد و در محيط 
ي ساحلي سان  مند شد و به مطالعإل قرآن پرداخت  او در مسجد منطقه به اس�م ع�قه

كه دين هديد را پذيرفت و نام خود را به سليمان  فرانسيسكو مطالعاتش را ادامه داد تا اين
تحصيل كرد و  اي بود، ترك ساله تغيير داد  او كه در اين زمان محصل دبيرستاني شانزده

بند  تمام وقتش را در مسجد به مطالعات مذهبي گذراند  هان كام�ً به شعاير اس�مي پاي
كرد  خانوادة او فقط با  لباسي عربي شامل ردا و عرقچين سفيد بر تن مي شده بود  معمولً

ليي براي آموزش زدند  او در هفده سا نام هديد او مشكل داشتند و او را هان صدا مي
، 2000ي سال  زبان عربي به يمن رفت و پس از يك سال به آمريكا بازگشت  در فوريه
گذاري كشتي  چند روز قبل از سالروز تولدش، به يمن بازگشت  او پس از حادثإل بمب

 2000نظامي آمريكا در بندر عدن آن را مجازات عادلنه دانست  هان واكر در اواخر سال 
علوم ي ديني روستاي بنو در شمال پاكستان شد تا ع�وه بر فراگيري  مدرسهمي�دي عازم 

هاي اردو و پشتو را هم بياموزد  او مدتي با هماعت تبليغ همكاري نمود و  ديني، زبان
سر برد و سپس  هاي ههادي كشميري آشنا شد و مدتي را در ميان آنان به سپس با گروه

سپتامبر و متعاقب آن حملإل  11پيوست  حوادث  با رفتن به افغانستان به صف طالبان
آمريكا به افغانستان خانوادة واكر را نسبت به سرنوشت فرزندشان نيران نمود  هان واكر 

اي شهر قندوز دستيير و به همراه بيش از پانصد نفر ديير  ي سه هفته پس از محاصره
ابتدا از طرف دو مأمور سيا گروه طالبان به دژي نظامي به نام قلعه هنيي منتقل شدند  او 
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دانستند كه زبان او انيليسي است اما مليت او را  ميها  آن مورد بازگويي قرار گرفت 
دانستند  در طي يك شورش در قلعه هنيي يكي از مأموران سيا كشته شد و قلعه به  نمي

يران دست اسيران افتاد  قلعه به شدت مورد حملإل هواپيماهاي آمريكايي قرار گرفت و اس
ماندة اسرايي كه در زيرزمين بودند  به زيرزمين قلعه پناه بردند  پس از تسخير قلعه از باقي

خواسته شد كه خود را تسليم نمايند  اسيران تسليم نشدند و نيروهاي آمريكايي پس از 
انداختن تعدادي نارنجك و مواد منفجره چند نفر ديير از اسرا را نيز كشتند اما اسيران كه 

خود را تسليم ننمودند  نيروهاي آمريكايي با ريختن  واكر هم در ميان آنان بود، هان
بقيه كه ديير سوزاندند اما  تعداد زيادي از اسرا را زندهبنزين به زيرزمين و آتش زدن آن 

ورزيدند  هان  چنان از تسليم شدن امتناع مي رمق چنداني برايشان باقي نمانده بود هم
گر اين واقعإل دهشتناك  ي شده بود، در ميان اين همع بود و نظارهواكر كه به شدت زخم

بود  سرانجام نيروهاي آمريكايي با سرازير نمودن آب به زيرزمين قلعه تصميم به غرق 
از اسيران كه  اي كرد و عده نمودن بقيإل اسرا گرفتند  آب تمام زيرزمين را به تدريج پر مي

ر آب غرق شدند و بقيه نيز با بيرون آمدن از تاب و تحمل را از دست داده بودند، د
نفر از پانصد  86زيرزمين خود را به نيروهاي آمريكايي تسليم نمودند اما در پايان فقط 

گرفتإل قلعه  ساعت در سرداب آب 24اش،  اسير زنده ماندند  هان واكر با پاي تيرخورده
ا خبرنيار نيوزويك مصاحبه سر پا ايستاده بود تا غرق نشود  او به محض خروج از قلعه ب

هاي عمومي آمريكا پخش شد و  و هويت خود را افشا كرد  اين خبر به سرعت در رسانه
اي او را روي آنتن  هفت دقيقه فيلم بازهويي CBS و CNN ،BBCهاي تلويزيوني  شبكه

بردند  او را همراه با زندانيان ديير به گوانتانامو فرستادند  والدين هان، هيمز هي 
را براي دفاع از فرزندشان  2001ي كانون وك�ي آمريكا در سال  رازنان، وكيل نمونهب

 اند  استخدام كرده
اي مسيحي متولد شد  در دوران هواني وارد كليساهاي  او در خانواده/  لورد برنتون

انيلستان شد و به عنوان يك مبلغ مسيحي و يك بارون انيليسي شهرت و محبوبيت پيدا 
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ضات در ميان اناهيل چهارگانه او را به مطالعإل اديان ديير تشويق نمود  خواندن كرد  تناق
او را تحت تأثير اين شخصيت بزرگ تاريخ قرار داد و از  تاريخ بزرگ پيامبر اس�م 

كه هامعإل مسيحي نظر خوبي نسبت به اين مرد بزرگ ندارد، اندوهيين شد و از آن  اين
بر آورده بود، مشغول شد و در نهايت با گردن نهادن به س به مطالعإل ديني كه اين پيامپ

 آن، مسلمان شد 
/ او از مردان آموزش و پرورش تايلند و از يك خانوادة بودايي بود   بريشا بنكمرت

اي از  كننده انييز بود و هواب قانع ها براي او سئوال رفتار راهبان بودايي و پرستش بت
و اين مطالعه به مسلمان  ،و به مطالعإل اديان ديير پرداختر شنيد، از اين راهبان بودايي نمي
 منجر شد و نام خود را به عثمان عبداهللا تغيير داد  1971شدن او در سال 

او در سال /  آرتور آليسون رئيس بخش مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه لندن
قرآن در قاهره  المللي پزشكي اس�مي در ارتباط با اعجاز علمي  در كنفرانس بين 1985

هاي رواني در پرتو قرآن بپردازد  او  حاضر شد تا به ايراد سخنراني دربارة درمان بيماري
باشد  اي از قرآن اشاره نمود كه در مورد وفات در هنيام خواب و هنيام مرگ مي به آيه

و شود  ا طور كلي هدا مي گردد و در دييري روح از بدن به كه در اولي روح به بدن بازمي
دانست  هالب اين بود كه پروفسور  تحقيقات علمي خود را منطبق با آيإل مذكور مي

هاي ديير توسط  آليسون در هنيام سخنراني خود به دين اس�م نيرويده بود  اما بحث
انديشمندان ههان در اين كنفرانس باعث تحولي بزرگ در او شد و سرانجام در شب آخر 

هاي عمومي اع�م نمود كه به دين  ان و خبرنياران رسانهنيار كنفرانس در مقابل روزنامه
آليسون تغيير داده است  او اع�م نمود كه اس�م اس�م گرويده و نام خود را به عبداهللا 

را بر زبان دين فطرت و تنها دين حقيقي خداوند است و در مقابل هميان شهادتين 
اي نيز از  خواست و عده برميهاري ساخت  صداي تكبير و شادي از هر گوشإل كنفرانس 

ها  من سال« :كردند  پروفسور نومسلمان سپس در ادامه گفت شدت خوشحالي گريه مي
ام و اس�م نيز يكي از موضوعات مورد  دربارة عقايد و مذاهب مختلف تحقيق نموده
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تحقيق من بوده است  در خ�ل اين تحقيقات اس�م را نزديكترين دين به فطرت و عقل 
بيان  دانستم  موارد علمي كه چهارده قرن پيش توسط قرآن و يا پيامبر اس�م  انساني
باشد، من را شيفتإل اين دين نمود و سرانجام  و با مسائل علمي امروزي منطبق مياند  شده
ال  ،هاي مختلفي كه در اين كنفرانس ايراد شد، راه گريزي براي من باقي نيذاشت بحث
ردن نهم  به راستي كه حقايق علمي در قرآن بهترين راه دعوت كه به اين دين الهي گ اين

اي براي تحقيقات علمي  و من كوشش خواهم نمود تا مؤسسه ،به سوي اين دين است
گذاري نمايم و اين حقايق را به غربيان نشان  رواني براساس قرآن و سنت را در لندن پايه

 » دهم
رشتإل فنون و ادبيات داراي مدرك  او در/  ويليام بيكارد شاعر و مؤلف انگليسي

ليلي و «توان به  باشد  از تأليفات او مي ليسانس و در رشتإل ادبيات داراي مدرك دكترا مي
را مطالعه كرد » هاي عربي شب«اشاره كرد  او در كامبريج كتاب  »ههان نوين«و  »مجنون

ر آفريقايي اوگاندا مند شد  ع�قإل او به شرق زماني بيشتر شد كه به كشو و به شرق ع�قه
عربي را مطالعه كرده بود  هنگ هاي  رفته بود و بار ديير با كمال آرامش كتاب شب

ههاني اول آرامش زندگي او را به هم زد و او مجبور شد به اروپا بازگردد و به ارتش 
در عملياتي در هبهإل غربي فرانسه مجروح و به دست نيروهاي  1917بپيوندد  او در سال 

هاي اهباري كار  توانست در اردوگاه هايي كه او مجروح بود و نمي اسير شد  از آن آلماني
كند، به بيمارستاني در سوئيس فرستاده شد تا مورد معالجه قرار بييرد  در خلوت 

هاي ديني پرداخت  در خ�ل اين  بيمارستان، ويليام به مطالعه و به ويژه مطالعإل كتاب
اي به خانوادة  پي برد  او در نامهها  آن آشنا شد و به حقانيتمطالعات او با اس�م و قرآن 

نيز نسخإل مذكور ها  آن اي از قرآن كريم را برايش بفرستند  خواست كه نسخهها  آن خود از
او نام خود را به عنوان يك  1918گاه به دست ويليام نرسيد  در سال  را فرستادند اما هيچ

در رشتإل  1921بازگشت به انيلستان در سال مسلمان در سوئيس ثبت نمود  پس از 
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و نمود  ادبيات عرب دانشياه لندن به تحصيل پرداخت و عم�ً آداب اس�مي را رعايت مي
 خواند  رفت و نمازش را با ساير مسلمانان به هماعت مي همواره به مسجد مي

در  1946او اهل آمريكا و متولد سال /  ويليام فرنسيس مدير دريم پارك آمريكايي
هاي ايالت پسنسيلوانياي آمريكا موفق به  باشد  در يكي از دانشياه ايالت نيوهرسي مي

اخذ مدرك ليسانس در رشتإل اقتصاد شد و مدت ده سال مدير يك شركت بيمه در ايالت 
متحده شد و مدت بيست سال است كه در زمينإل صنايع رفاهي مشغول به كار بوده است 

به مصر آمد و به زندگي مسلمانان و به  1999باشد  در سال  ميو اكنون مدير دريم پارك 
مند شد و پس از مطالعإل تفسير معاني قرآن به زبان  ويژه نمازهاي هماعت آنان ع�قه

م گرويد  او انيليسي هذب اس�م شد و در دانشياه الزهر پس از اداي شهادتين به اس�
ا اضافه كرد زيرا مجذوب داستان زندگي نام خود را تغيير نداد بلكه به آن نام يوسف ر

اند،  ها هنوز حقيقت اس�م را درك نكرده كه غربي در قرآن شده بود  او از اين يوسف 
دانند، چيزي تحريف شده و  در مورد اس�م ميها  آن چه كه آن :گويد ناراحت است و مي

كا به اس�م دعوت بسيار ناقص است  هنيامي كه از او سئوال شد كه آيا كسي را در آمري
ام اما كسي را به اس�م  در مورد اس�م با دوستانم صحبت كرده« :هواب داداي   نموده

نشان دهم كه اس�م چيست  بهترين ها  آن خواهم با كردار خود به ام زيرا مي دعوت نكرده
روش براي دعوت مردم به اس�م اين است كه ما خود از لحاظ عملي به اس�م ايمان 

گونه  هاي پاك را بيدار كند و فطرت پاك نيز همان باشيم تا رفتار و كردار ما فطرت داشته
 » فرموده است بر اس�م و تسليم شدن به خدا استوار است كه پيامبر 

/ او در يك خانوادة يهود اشكنازي و متعصب در آمريكا به دنيا آمد و  يوسف كوهن
رد  او در محلإل بروكلين به پيروان ساتمر ها به سر ب سي و چهارسال از عمرش را در آن

ها بود كه با همسرش لونا كوهين آشنا شد  آن دو با هم ازدواج كردند و  پيوست و همان
از طريق انترنت تحت تأثير افكار  1998ال سچهار فرزند بود  در ها  آن ثمرة ازدواج

خانواده به  و همراه با ،عوفاديا يوسف رهبر گروه مذهبي افراطي شاص قرار گرفت
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فلسطين اشغالي مهاهرت نمود و يكي از اعضاي مهم گروه شاص شد  ع�قإل شديد او به 
نشين در  نام او كند  او ابتدا در شهركي يهودي عوفاديا باعث شد كه نام فرزند خود را هم

ها  نوار غزه سكونت گزيد و سپس در نتيفوت در هنوب فلسطين اشغالي ساكن شد و آن
ها  لمانان و علماي اس�مي تماس پيدا نمود  او از ظلم و ستمي كه اسرائيليبود كه با مس

مند شد و از طريق  كم به اس�م ع�قه داشتند، متنفر بود  يوسف كم به فلسطينيان روا مي
فارس  انترنت با شخصي به نام محمد كه امام هماعت در يكي از كشورهاي حاشيإل خليج

كه آن دو با هم و سرانجام مطالعإل ترهمإل انيليسي قرآن، هاي طولني  بود، آشنا شد  بحث
باعث شد كه يوسف راه زندگي آيندة خود را پيدا كند  او به دين اس�م گرويد و نام 
خانوادگي خود را از كوهين به خطاب تغيير داد  يوسف خطاب همسر خود را در انتخاب 

حقيق نمايد  لونا نيز پس از عقيده آزاد گذاشت اما از او خواست كه در مورد اس�م ت
نام ها  آن تحقيق به دين اس�م گرويد و نام خود را به ام قمر محمد خطاب تغيير داد 

رحمايم به عبدالمجيد عزرا به عبدالعزيز، حيده به حسيبه،  :فرزندان خود را نيز تغيير دادند
را اع�م كند و به عوفاديا به عبداهللا  يوسف خطاب به دادگاه رفت تا تغيير دين خود 

كه براساس قوانين اسرائيل تغيير عقيده آزاد است،  اي بييرد اما به رغم اين شناسنامإل تازه
از سرايت تجربإل ها  آن در امر او كارشكني كردند و بارها و بارها او را اذيت نمودند 

يوسف خطاب به دييران هراسناك بودند زيرا يك يهودي افراطي همراه با تمام اعضاي 
اش دردسرهاي زيادي  انواده مسلمان شده بود  مسلمان شدن يوسف براي او و خانوادهخ

كردند كه  كردند و همواره پليس را تشويق مي داشت  پدر و مادرش او را تهديد مي
فرزندشان را بازداشت نمايد و پليس نيز چندين بار او را بازداشت نمود  گرچه يوسف 

مسلمانان نيز به ديدة شك به اس�م آوردن او با حماس ارتباط داشت اما هامعإل 
دادند   اش از خود نشان نمي نيريستند و تمايل زيادي براي نزديك شدن به او خانواده مي

قدم ايستاده است  او فردي  اما يوسف راه خود را يافته بود و تاكنون بر عقيدة خود ثابت
القاعده به آمريكا علناً اع�م  شجاع است و از بيان حق ابايي ندارد  او در مورد حم�ت
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دارد، چنين  هايي كه آمريكا بر مسلمانان خاورميانه روا مي نمود كه با توهه به ستم
 حم�تي براي او قابل فهم است 

سادگي  :گويد / او دربارة گرويدن خود به دين اس�م مي كولونل دونالدز روكويل
بار در روز توسط مسلمانان  ماز پنجاس�م، هذابيت مساهد مسلمانان، شتافتن به سوي ن

باعث ع�قإل من به اين دين شد و هنيامي كه پس از تحقيق در مورد اين دين دريافتم كه 
پيروانش را فراخوانده است تا با اهل كتاب رفتاري شايسته داشته باشند و  پيامبر اس�م 

را قبول دارد و در ها  آن داند و هميي دهندة راه ديير پيامبران الهي مي راه خود را ادامه
خواند،  روي مي را به ميانهها  آن است ورا از افراط و تفريط بازداشته  ها انسان تمامي امور

سخنان كوتاهي دارد كه هر يك  پيامبر اس�م « :گويد به دين اس�م مشرف شدم  او مي
يامي كه به نشانإل هامعيت و عمق انديشه و فكر اين مرد بزرگ است  مث�ً هنها  آن از

نمود كه به خدا توكل نموده است،  يكي از پيروانش كه شترش را نبسته بود و ادعا مي

يعني اول شترت را ببند و سپس توكل كن، نظامي ديني و دنيايي » اعقلها وتوكل« :فرمود

را فقط در اين دو كلمه بيان نمود يعني ايمان و توكل به خدا در كنار استفاده از اسباب 
 » مادي

او در شهر باكو در آذربايجان متولد شد و پس از /  ژنرال روسي آناتولي اندربوچ
پيوستن به ارتش سرخ به عنوان يك ژنرال كمونيست به افغانستان فرستاده شد  او به 
شدت از مسلمانان متنفر بود و تعداد زيادي از مجاهدان افغاني به دست او و سربازانش 

رحمي تمام با  آباد افغانستان بودم و با بي در منطقإل ه�لمن « :گويد كشته شدند  او مي
 ترين شيوه كردم و با خشن نيز رحم نميها  آن كردم و حتي به اسيران مسلمانان رفتار مي

را زير ها  آن هاي هنيي ترين س�ح بردم  ما از زمين و هوا با پيشرفته را از بين ميها  آن
توان با آن آهويي  ساده و ابتدايي بود كه حتي نمي چنان گرفتيم اما س�ح آنان آن آتش مي

توان هنييدن نداشتند و فرار ها  آن را شكار كرد؛ اما با وهود اين، سربازان من در مقابله با
كردند  تصميم گرفتم كه به سر اين مسئله پي ببرم و از سربازانم خواستم كه در  مي
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اورند  در يكي از نبردها چند افغان را را نزد من بيها  آن صورت اسير نمودن چند مجاهد،
دادند و  گونه ترسي از خود نشان نمي هيچها  آن به بحث پرداختم ها  آن اسر نموديم و با

خواستند كه اس�م بياورم و از كشتار مسلمانان دست بردارم  سخنان  در عوض از من مي
ن، به ه در مورد آنان شوم و پس از مطالعو رفتار آنان باعث شد كه من مجذوب دين آ

دين اس�م گرويدم و شغل خود را از دست دادم  پس از مدتي همسرم نيز به اس�م 
او پس از اس�م آوردن در يك مسجد مؤذن شد تا بانگ شهادتين را به گوش »  گرويد

 تمام مردم برساند 
او در محيطي مسيحي پروتستاني پرورش /  روجيه دوباكيه محقق و مفكر سوئيسي

كرد  هنيامي كه به شغل  اما از همان ابتدا به كليإل اديان به عنوان خرافات نياه مي ،يافت
نياري روي آورد، به كشورهاي زيادي مسافرت نمود و از همله سفري به سوئد  روزنامه

داشت  پنج سال از هنگ ههاني دوم گذشته بود و مردم سوئد در رفاه بودند اما از لحاظ 
كردند  اين مسئله براي روهيه خيلي مهم نبود تا  مش نميرواني احساس شادي و آرا

ها مشاهده كرد كه مردم به رغم  كه به كشورهاي اس�مي مسافرت نمود و در آن اين
كنند  اين مسئله او را بر آن داشت كه به  احساس سعادت و آرامش ميزندگي فقيرانه، 

كه هندويي او را قانع نكرد، او به ها  مطالعإل اديان شرقي و ا زهمله هندويي بپردازد  از آن
كه » رينيه هينو«مطالعإل اس�م روي آورد و تحت تأثير تأليفات فيلسوف معاصر فرانسوي 

به دين اس�م گرويده بود، قرار گرفت  او هنيام بازگشت به سوئيس اع�ن نمود كه 
قالتي م» هازيت دي لوزان«و » هورنال دي هنيف«هاي  مسلمان شده است و در روزنامه

 را در مورد اس�م به رشتإل تحرير درآورد 

 رؤسا و سياستمداران

/ او در يك خانوادة مسيحي در انيلستان لورد هدلي، نمايندة مجلس اعيان انگليس 
به دنيا آمد و در دوران هواني در مورد اديان مطالعه نمود زيرا به نظر او مسيحيت 
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خوردن فطير مقدس و شراب را به عنوان توانست دين هالبي باشد كه در كليساها  نمي
كرد  چنين تفكري براي او قابل هضم  خوردن گوشت و خون عيسي مسيح قلمداد مي

او در كشمير بود  در نبود  او در آن دوران مهندسي در ارتش بريتانيا بود و مأموريت 
تأثير قرار اي از قرآن را به او داد كه تمام زندگيش را تحت  دوستانش نسخه ها يكي از آن

به علت مسائل خانوادگي آن را اع�م داد  او سرانجام مسلمان شد اما به مدت بيست سال 
و  د كه يكي از اعضاي سياستمدار بودزماني مسلمان شدن خود را اع�م نمواو نكرد  

پا كرد و اس�م  در بريتانيا سر و صداي زيادي به شدن او داشتن لقب بزرگ، مسلمان
هاي عمومي او را  وهه تمام محافظ علمي و روشنفكر قرار گرفت  رسانهآوردنش مورد ت

مورد انتقاد قرار دادند و در صحت مسلمانان شدنش شك نمودند و اع�م كردند كه او 
براي كسب آراي بيشتر مسلمانان انيليس چنين ادعايي نموده است تا نماينده و يا رهبر 

به رد » چرا مسلمان شدم«اي تحت عنوان  هآنان در مجلس اعيان شود  اما او در مقال
كنيم كه طرفدار عدل و انصاف  ها افتخار مي ما انيليسي« :منتقدانش پرداخت و نوشت

كنيم كه اط�عي از آن نداريم و  هستيم  اين چه عدل و انصافي است كه به ديني حمله مي
كنند  را متهم ميوستانم ماس�م را بلد نيستيم  دكه معني   دهيم در حالي به فساد آن حكم مي

ها تحقيق و  دانند كه آن نتيجإل سال اند اما نمي كه تحت تأثير مسلمانان، به اس�م گرويده
گزارشير روزنامه ديلي ميل لندن با او تماس گرفت و علت مسلمان »  مطالعه بوده است

يحي بيش از هر چيز ابراز دشمني كيش مس :شدنش را از وي پرسيد  لورد در پاسخ گفت
نسبت به ساير مذاهب باعث تغيير آئين من شده است  شما هرگز آن چيزي را كه 

 شنويد  البته ممكن است كه گويند، از يك نفر مسلمان نمي مسيحيان دربارة اديان ديير مي
كه دييران مسلمان نيستند خيلي غميين باشند  پاكي و سادگي دين اس�م و  از اينها  آن

الب سري و سحرآميز و حقيقت روشن آن سبب شد كه به طرف آلوده نبودن آن به مط
باره  اس�م بروم  مهرباني و صداقت مسلمانان نيز خيلي بيشتر از آن چيزي است كه در اين

ام؛ يك نفر مسيحي معمولي ممكن است روز يكشنبه اعمال مذهبي را  ميان مسيحيان ديده
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همين كه يكشنبه تمام شد، مذهب را تا به عنوان يك عادت قابل احترام به هاي آورد؛ اما 
ي مسلمانان هيچ تفاوتي بين يكشنبه و ساير روزها لگذارد و هفتإل ديير كنار مي

گذارند و دائم در فكر اين هستند كه براي خدمت در راه خدا چه كاري بايد انجام  نمي
تبليغ دين  و در راه ،دهند  از آن زمان به بعد او رئيس همعيت اس�مي بريتانيا شده است

باره به رشتإل تحرير درآورده  كند و مقالت و كتب متعددي را در اين اس�م فعاليت مي
باشد  بيشتر مسلمانان  مي» بيدار شدن غربي نسبت به اس�م«كتاب ها  آن مهمتريناست كه 

نظير از او در مصر گواه اين  شناسند و او را دوست دارند و استقبال بي دنيا او را مي
 ت ادعاس

/ مراد ويلفريد هوفمن در سال دكتر مراد هوفمن سفير سابق آلمان در مراكش 
مي�دي در شهر آشافنبورگ آلمان در يك خانوادة كاتوليك ديده به ههان گشود و  1931

باشد  بعد از منصوب شدنش به عنوان  داراي درهإل دكترا در قانون از دانشياه هاروارد مي
ط او با مسلمانان بيشتر شد و به عنوان فردي سياسي و محقق سفير آلمان در مراكش، ارتبا

به تحقيق در مورد دين اس�م پرداخت  دكتر مراد هوفمن پس از مطالعإل عميق قرآن در 
به دين اس�م گرويد  مسلمان شدن او موهي از بدوبيراه گفتن به او را در  1980سال 

آنان بر ضد دكتر چنان بود كه  وسايل ارتباط همعي آلمان به دنبال داشت و تبليغات
ها باقي  خواهد او را ببيند و بايد پيش عرب اي به او نوشت كه ديير نمي مادرش در نامه

توههي او باعث شيفتي دوستانش شد   بماند  او اص�ً توههي به آن تبليغات ننمود و بي

َۡ ﴿ اگر كسي تفسير« :او به دوستانش گفت َ ُّ  َّ�َك � ُُ َُ إَِّ�َك َكۡع را بلد باشد، از  ﴾٥َوعِ
او مسلمانان را نصيحت »  كند توههي من به موج حم�ت و تبليغات منفي، تعجب نمي بي
خواهند كه با غرب گفتيو كنند بايد وهود و  اگر مسلمانان واقعاً مي« :گويد كند و مي مي

وردن و يا توهيه تأثير خود را ثابت كنند و فريضإل اهتهاد را زنده نمايند و از روش بهانه آ
چنان كه هست به دنيا بشناسانند زيرا  كردن در گفتيو با غرب پرهيز كنند و اس�م را آن

و تنها گزينإل  ،اس�م تنها راه نجات از ههنمي است كه غرب در آن گرفتار شده است
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مناسب براي قرن بيست و يكم هوامع غربي است  اس�م ديني قديمي و منسوخ نيست 
دكتر هوفمن داراي تأليفات ارزشمندي »  ته، حال و آيندة ههان استبلكه دين گذش

و » خاطرات يك مسلمان آلماني«، »راه مكه« :عبارتند ازها  آن باشد كه تعدادي از مي
هوفمن كه عضو افتخاري شوراي مركزي مسلمانان در آلمان »  اس�م، يك هاييزين«

 كند  ياست به همراه همسر ترك خود در استانبول زندگي م
/ او در حضور يكي از علماي عربستان  توركواتو كارديللي، سفير ايتاليا در عربستان

با اداي شهادتين به دين اس�م گرويد  وي اع�م نمود كه از طريق خواندن قرآن و اط�ع 
از تمدن اس�مي و نيز فعاليت ديپلماتيك در چند كشور اس�مي، اس�م را درك كرده 

به عنوان سفير ايتاليا در عربستان تعيين شده و پيش از آن  2003از سال  »كارديللي«است  
هاي ديپلماتيك داشته  در كشورهاي سودان، سوريه، عراق، ليبي، آلباني و تانزانيا فعاليت

 است 
او از يك خانوادة مسلمان به دنيا آمده بود، اما با /  جمهور گامبيا ديويد كيربا رئيس
ست و تمايل به نزديكي به غرب و به دليل تبليغات مسيحيت در وارد شدن به عالم سيا

همهور گامبيا شده بود و فرد اول كشور  آفريقا به مسيحيت گرويده بود  اگرچه او رئيس
رفت كه اشتغال به سياست او را از فكر كردن به امور ديير  آمد و انتظار مي به حساب مي

ن تماي�ت دنيايي و فطرت پاك وهود داشت  باز دارد، اما همواره در درون او نزاعي بي
او سرانجام بعد از رهوع به فطرت خود، به آن هواب مثبت داد و از نو مسلمان شد و نام 

 خود را به داود هاوارا تغيير داد 
باشد،  / موسي كه يكي از رؤساي قبايل زولو در آفريقا مي موسي رئيس قبايل زولو

اي مسيحي به دنيا آمدم؛  من در خانواده« :كند گونه بيان مي داستان اس�م آوردن خود را اين
نرفته و كشيش ها  آن اند اما من به راه پدر، پدربزرگ و نياي بزرگ من هميي كشيش بوده

رفتم اما بيشتر اوقات را به  به كليسا مي نشدم بلكه رئيس قبيله شدم  گاهي اوقات
به كليسا رفته بودم و به موعظه گذراني و نوشيدن شراب مشغول بودم  روزي  خوش
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آوري اعانه براي كليسا  اي به همع دادم  بعد از سخنان كشيش، عده كشيش گوش مي
، اما ديسخنان شما چند دقيقه بيشتر طول نكش :مشغول شدند  من با خنده به كشيش گفتم

خوانيد  اعانه گرفتن ساعتي طول كشيد  راستش را بيوييد ما را به خاطر دين به كليسا مي
ال من هواب نداد  از آن پس ديير به حاضران خنديدند و كشيش به سؤيا به خاطر پول  

كليسا نرفتم  روزي در خانه آنقدر شراب نوشيده بودم كه بيهوش شدم  اعضاي خانواده 
دانستند، من را به بيمارستان انتقال دادند  پزشك كشيك در  من را نميكه علت بيهوشي 

آن روز، پزشكي مسلمان به نام سلمون بود  او دستور داده بود كه فوراً من را در يك 
بيمارستان دولتي بستري كنند و من بعد از به هوش آمدن، بارها چهرة مهربان او را 

م گرفتم براي تشكر از پزشك به ز بهبودي تصميبعد اكرد   ديدم كه من را معاينه مي مي
آن چيست و به  :اي را ديدم  از دكتر پرسيدم بار سجاده ها براي اولين ب او بروم  در آنمط

خوانم  در آن لحظه بود كه  و روي آن نماز مي ،سجاده است :آيد  هواب داد چه كار مي
يا تا به حال قرآن آ :سيدبرخورد، يك مسلمان است  دكتر از من پر فهميدم پزشك خوش

ام  آن آخرين باري  اما چيزهايي در مورد آن شنيده ،خير :اي  هواب دادم را مطالعه كرده
بود كه دكتر سلمون را ديدم اما بعد از ديدار با او تصميم گرفتم كه به مطالعإل قرآن 

مسجد وهود مند نمود  در منطقإل ما فقط يك  بپردازم  مطالعإل قرآن من را به اس�م ع�قه
داشت كه بعد از كوچ اهباري مسلمانان از آن منطقه تقريباً مخروبه شده بود و فقط يك 

زد  روزي به مسجد رفتم   بود و به آن سر ميپيرمرد به نام مولنا در نزديكي آن ساكن 
اي به عبادت مشغول بود  نزد او  كف مسجد از گياه پوشيده شده بود و مولنا در گوشه

اي   مير مسلمان شده :او خواستم كه نماز خواندن را به من بياموزد  او پرسيد رفتم و از
پس از غسل و اداي شهادتين، مولنا نماز خواندن  خواهم مسلمان شوم  ولي مي ،نه :گفتم

من، پسر بزرگم با عجله نزد من آمد و را به من آموخت  بعد از انتشار خبر مسلمان شدن 
ترم  به خاطر  شما نيز عاقل و از همإل ،نه :اي  در هواب گفتم دهپدر مير ديوانه ش :پرسيد

 نفوذي كه در قبيله داشتم كسي هرأت مخالفت با من را نداشت و من تصميم گرفتم كه
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را به اس�م دعوت كنم تا هر كس كه بخواهد به آن بيرود و در اين مورد اهباري ها  آن
بر دين خود باقي ماند اما به دين چنان  همدر كار نبود  فرزندانم مسلمان شدند و همسرم 

كرد  بعد از مدتي  گذاشت و براي ما طعام اس�مي آماده مي من و فرزندانم احترام مي
تعداد زيادي از افراد قبيلإل زولو مسلمان شدند و مسجد كوچك براي عبادت ما كافي 

مسلمان شدن  رو تصميم گرفتيم كه مسجدي بزرگ بسازيم  ده سال پس از نبود  از اين
شدن همسرم ن امن، همسرم نيز به اس�م گرويد  در آن سال به علت خوشحالي از مسلم
كه  گذارم از اين تصميم گرفتم كه به زيارت مكه و مدينه بروم  من خدا را بسيار سپاس

 » شاء اهللا با دين اس�م بميريم اهل ما را به تأخير انداخت تا ان
ماهيم توكي «او پسر سلطان منطقإل / اي در چاد  هعلي رمضان ناجيلي سلطان منطق

قدر از مسلمانان تنفر داشت كه دوست  در چاد و مسيحي متعصبي بود  او آن» قندي
اي  به دست يك عالم مسلمان نيجريه 1977را زنده زنده بسوزاند  اما در سال ها  آن داشت

كي از مبلغين آن شد  مسلمان شد و نه تنها از عداوت با اس�م دست كشيد بلكه خود ي
به اس�م گرويدند  بنا به سفارش ها  آن بعد از مسلمان شدن او و پدرش بيشتر افراد قبيلإل
اي بود و بعد از درك صحيح از اس�م  پدر به مدت شش سال م�زم عالم مسلمان نيجريه

به ميان مردم منطقإل خود برگشت و به تبليغ اس�م پرداخت  بعد از مرگ پدر، سلطان 
منطقه شد و از اختيارات خود براي تبليغ اس�م استفاده نمود و در نتيجإل زحمات او در 

كشيش مسيحي نيز در ميان آنان  14كه » ساراقولي«نفر از قبيلإل  4722طول دو سال 
بودند، به دين اس�م گرويدند  پس از مدتي به زيارت خانإل خدا رفت و بعد از بازگشت 

حلقه چاه دستور داد   12اس�مي را تأسيس نمود و به حفر مسجد و مدرسإل  12به چاد 
 :گويد داند و مي ميها  آن پوست را نشانإل فقر و گرسنيي پرستان سياه او مسيحي شدن بت

كنند و حتي سازمان  ميها  آن هاي زيادي را صرف مسيحي نمودن مبلغين مسيحي پول«
كنند، در آفريقا براي  داشتي عمل ميهاي به صليب سرخ نيز كه ظاهراً در ارتباط با فعاليت

هاي  هاي رفاهي و بهداشتي به يتيمان و خانواده كند و با ارائه كمك مسيحيت تبليغ مي
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ساله هزينإل زيادي از طرف كشورهاي غربي و به  كند و هر را مسيحي ميها  آن تنيدست
حالي است شود و اين در  ويژه از طرف واتيكان صرف مسيحي نمودن فقراي آفريقايي مي

 » كه امكانات مادي مسلمانان براي تبليغ بسيار كم است
مداري  او سياست/  جمهور سابق آمريكا رابرت گرين مشاور سابق نيكسون رئيس

و بيش از  باشد مي ها داراي درهه دكترا از دانشياه هاروارد برهسته و در مطالعإل تمدن
 1962ناصبي بوده است  در سال سي سال در كاخ سفيد و وزارت خارهه آمريكا داراي م

تا سال  1963المللي اط�عات راهبردي مشاركت داشت  در سال  در تأسيس مركز بين
همهور وقت آمريكا در سياست خارهي بود  در سال  مشاور ريچارد نيكسون رئيس 1968
رونالد  1981به عنوان رئيس مجلس امنيت ملي در كاخ سفيد تعيين شد  در سال  1969

همهور وقت آمريكا او را به عنوان سفير آمريكا در امارات متحدة عربي  رئيسرييان 
منصوب نمود  هنيامي كه نيكسون مشغول نوشتن كتاب خود بود براي تحقيقات بيشتر 

ها كه او  گرايي اس�مي را از سازمان اط�عاتي آمريكا خواستار شد و از آن اصولپروندة 
خواست كه آن را داشت از مشاورش رابرت گرين خود فرصت زيادي براي خواندن آن ن

شد مطالعه كند  اگرچه پرونده را سيا تهيه كرده بود و نوشتإل هيچ مسلماني نبود اما باعث 
كه رابرت گرين شيفتإل اس�م شود  در دمشق با روژه گارودي كه از همان دوران 

به بحث و  بود با همداري و شيفتإل عدالت  كمونيست بودنش مخالف سرسخت سرمايه
مند بودند   داري گله عدالتي موهود در سرمايه از بيها  آن نظر پرداختند  هر دوي تبادل
داري و تمركز ثروت و مالكيت فردي  سرمايه ه گارودي مدافع ماركسيزم و مخالفروژ
اگرچه معتقد بود كرد،  اما رابرت گرين به مالكيت فردي به عنوان كليد آزادي نياه ميبود  

به نقطإل ها  آن هاي زياد و پس از بحث شود  عدالتي مي كز ثروت منجر به بيكه تمر
داري و كمونيستي كه محاسن هر دو را داشته و از  مشتركي رسيدند  مكتبي بين سرمايه

هايي كه هر دوي اين افراد، متفكر و با اس�م و  معايب هر دو مكتب به دور باشد  از آن
ترين مكتب به فكر مشترك خود يافتند و هر  م را نزديكههان اس�م آشنايي داشتند، اس�
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رابرت گرين با شيخ حسن  1980دو تصميم به مطالعإل هدي در مورد آن گرفتند  در سال 
هاي زياد با او در مورد اس�م، در يكي از مساهد آمريكا  بحثالترابي آشنا شد و پس از 

و نام خود را به فاروق  به دست شيخ حسن الترابي به دين مبين اس�م مشرف شد
عبدالحق تغيير داد  او قبل از مسلمان شدن سجده كردن مسلمانان را دوست نداشت و آن 

دانست اما پس از آگاه شدن از مفهوم عبادت در اس�م، در  را اهانتي به انسانيت انسان مي
ق بار در مقابل پروردگارش سجده نمود  دكتر فاروق عبدالح همان مسجد براي اولين

كند از  داراي نظراتي اساسي دربارة ههان اس�م است و به همان اندازه كه از غرب نقد مي
اند و  كند و به نظر او مسلمانان به درستي تعاليم دين خود را نفهميده مسلمانان نيز نقد مي

كنند، به هاي پيروي از تعاليم اس�مي به فرهنگ غربي  كه در غرب زندگي ميها  آن بيشتر
 اند  وردهروي آ

/ او به مدت سي سال يكي از رهبران  مدار فرانسوي روژه گارودي، محقق و سياست
هو بود  ظلم و  حزب كمونيست در فرانسه بود  او انساني محقق و بافرهنگ و حقيقت

طلبي و مساوات كمونيستي او را به دامن  داري بر فقرا و ادعاي عدالت ستم سرمايه
هاي  زمان زيادي را در خدمت به افكار و انديشهكمونيست كشانده بود و مدت 

كمونيستي به سر برد  در اوايل دهإل چهل او با دين اس�م آشنا شد و به مرور به مطالعه 
در مورد آن پرداخت و به تدريج از خط كمونيست فاصله گرفت و سرانجام در دهإل 

داري و  يست، سرمايههفتاد به دين اس�م گرويد  او به تمام مكاتب غربي از همله كمون
خطر صهيونيزم را بيشتر از ها  آن هاي صهيونيزم آشنايي كامل داشت و با رد انديشه

دانست  او با ارائإل دليل و اسناد كشته شدن شش ميليون يهودي را دروغي  دييران مي
باشد به هرم  ها مي بسيار بزرگ خواند و دادگاه فرانسه كه تحت نفوذ صهيونيست

ها  او را محكوم نمود  اين انديشمند مسلمان فرانسوي مركز گفتيوي تمدنستيزي  يهودي
ها  اولين همايش ههاني را در اين خصوص برگزار كرد  از آن 1990و در سال را تأسيس 

ها و  كه او قب�ً يكي از رهبران حزب كمونيست و ماركسيست بوده است، با تمام انديشه
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ماركس  :گويد كامل دارد و دربارة ماركس مي از همله نظرات اقتصادي ماركس آشنايي
تنها فيلسوفي است كه هركس بايد تكليف خودش را با او روشن كند و اين در مورد 

ها مانند ليب نيتس صادق نيست  گارودي پس از مسلمان شدن و آشنايي  ساير فيلسوف
  او در شود هاي اس�مي توهه مي هاي آن به ارزش در تمامي بخشبا اقتصاد اس�مي 

در اقتصاد غربي تمامي اهداف اقتصادي متوهه توليد بيشتر براي « :گويد باره مي اين
هاي انساني مغايرت داشته باشد  كه توليدات با ارزش يابي به سود بيشتر است و اين دست
يابي به توازن  هيچ هايياهي در اين اقتصاد ندارد  هدف از اقتصاد در اس�م، دست ،يا خير

هاي متعددي  او ع�وه بر سخنراني»  ها است ي از انباشته شدن سرمايه در يكو هلوگير
گفتيوي  :كه در سراسر ههان ايراد نموده است، داراي تأليفات زيادي است از همله

تنها در پيروي از « :گويد هاي اس�م و      روژه گارودي مي ها، هاييزين، وعده تمدن
راهي براي بيرون آمدن از بحران بيابد  كليد اص�ح تواند  اس�م است كه ههان كنوني مي

ههان در دست اس�م است  اين دين بزرگ دو ويژگي بسيار مهم  دارد: تسليم و انقياد و 
هاي  خواهد كه در تمام اتفاقات و حوادث، نشانه داشتن روح همعي    قرآن از ما مي

آورد،  معه را به حركت درميپروردگار و سمبولي از يك وهود متعالي كه ما، طبيعت و ها
و وحدتي است كه از هانب  بيابيم  هدف اصلي دين دستيابي به يك نظام و هماهنيي

يابي  ها و تماي�ت انسان براي دست گردد  خواسته خدا صادر شده و دوباره به او باز مي
     كند خواهد، همان چيزي است كه انسانيت را به انسان عطا مي چه كه خداوند مي به آن

تواند به  امروزه غرب بيش از هر زمان دييري نيازمند اس�م است  اس�م است كه مي
تواند نظر غرب را در مورد  زندگي مفهوم و به تاريخ معنا ببخشد  اس�م است كه مي

هدايي علم از حكمت، انديشه از اسباب مادي و تفكر از نتايج آن تغيير دهد  اس�م هرگز 
اي هداناپذير  را به عنوان مجموعهها  آن واري بنا نكرده است برعكسبين علم و ايمان دي

خواند كه در هستجوي هدف  از هم به هم پيوند داده است     اس�م انسان را فرا مي
هاي عظيمي را در  نهايي و سرنوشت خود باشد  در هوامع غربي ما كه فردگرايي شكاف
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در اين هامعه كه به سمت خودكشي روان تواند اميد را  آن ايجاد كرده است، اس�م مي
 » است، احيا كند

دكتور زغلول النجار در دانشياه كارديف در انيلستان در /  داود موسي بيتكوك
القمر، دو نيمه  اي با حضور مسلمانان و غيرمسلمانان اع�م نمود كه معجزة شق هلسه

داستان اس�م آوردن داود و پس از آن  ،اتفاق افتاده است شدن ماه توسط پيامبر اس�م 
موسي بيتكوك را كه رئيس حزب اس�مي بريتانيا است، براي حاضران بيان نمود  داود 

اي از قرآن كريم را    موسي بيتكوك در زماني كه در هستجوي يك دين حقيقي بود، نسخه
از يك دوست هديه گرفت  به محض باز كردن قرآن، چشم او به سورة قمر افتاد كه در 

 :سوره چنين آمده است اول

ُت ﴿ َُ ّق �ََۡق ََ ُة َ��� ََ � َّ ۡ� ِِ َم َ ََ ّتٞ  ١�ۡ� ُِ َو َۡ ِا ۡبٞت  َِ م  م َ�َحُقوُۡو  ۡعتُِضو  َُ م َا ََٗة   �ۡ  ﴾٢ ن َََت
 ].2 -1القمر: [

عرضه ها  آن اي را ببينند كه بر قيامت نزديك گشت و ماه دو نيمه شد و اگر هر نشانه«
   »ي است مستمريودشود، بيويند كه اين ها

چيونه  :را بست و ديير آن را باز نكرد و با خود گفت با ديدن اين آيات، داود قرآن
ت و اين كتاب نيز مانند ساير اي بيش نيس دو نيمه شود؛ اين خرافهممكن است كه ماه 

روزي از روزها داود در خانإل خود نشسته بود  سماني قديمي و پر از افسانه است كتب آ
كرد  در اين برنامه سه  كرد، نياه مي مي سي پخش بي كه شبكإل تلويزيوني بي اي مهو به برنا

هاي  كه آمريكا ميلياردها دلر صرف برنامه دانشمند آمريكايي حضور داشتند و از اين
كن  تواند با اين مبالغ گرسنيي و فقر را از ههان ريشه كه مي كند در حالي فضايي خود مي
دادند و سرانجام از يكي از سفرهاي فضانوردان  ا مورد نقد قرار ميها ر نمايد، آن برنامه

آمريكايي به ماه بحث شد كه صد ميليارد دلر هزينه دربر داشته است  در اين هنيام 
آيا فقط براي برافراشته نمودن پرچم آمريكا بر روي كرة ماه چنين  :پرسيدها  آن مجري از

در مورد تركيب ها  آن خير،« :دانشمندان هواب داديكي از اند   مبلغ گزافي را صرف كرده
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يكي ديير از »  كردند تا ببينند چه اندازه با زمين شباهت دارد داخلي عناصر ماه تحقيق مي
انييزي را كشف نموديم و آن كمربندي  در اين سفر ما چيز شيفت« :دانشمندان نيز گفت

ه و به دور آن كشيده شده بود  هاي متحول شده ماه بود كه از سطح تا عمق ما از صخره
چنين  :شناسان ارائه نموديم، با شيفتي زياد گفتند هنيامي كه اين معلومات را به زمين

چيزي تنها زماني امكان دارد كه زماني ماه دو نيمه شده باشد و سپس دوباره به هم وصل 
هم بوده  هاي متحول شده ناشي از برخورد شديد آن دو نيمه به شده باشد و اين صخره

اين همان  :در اين هنيام داود موسي به سرعت از هاي خود برخاست و فرياد زد»  باشد
سال پيش انجام داده است و اكنون خداوند   1400اي است كه محمد  معجزه

ها را بر ماه مسخر نموده است تا با صرف صد ميليارد دلر آن را به ههان اع�م  آمريكايي
گونه بود كه سورة قمر مايإل هدايت داود  ين اس�م حق است  و اينكنند و ثابت كنند كه د
 كه براي مدتي او را از قرآن دور كرده بود  موسي شد بعد از اين

 دانان خوانندگان و موسيقي

آرت ب�كي نابغه  ،يكي از افراد مشهوري كه به دين اس�م گرويد :آرت بإلكي
باشد كه اثر آن تا چند  وسيقي هاز ميموسيقي هاز بود  او مؤسس گروه هاردباب در م

دانان باقي بود  او همراه با راس سيلور دانشكدة موسيقي در  نسل در ميان موسيقي
التحصيل  دان از آن فارغ تأسيس نمود كه صدها موسيقي 1654نيويورك را در سال 

 1990در سال  اند  او پس از اس�م آوردن، نامش را به عبداهللا بهينه تغيير داد  عبداهللا شده
 به علت بيماري سرطان ريه به ههان آخرت شتافت 

دان بريتانيايي به زندگي عادي  براين وايت خواننده و موسيقي: ابراهيم (براين) وايت
هاي عمومي به دور  گران رسانه ها و سئوالت مكرر گزارش داد و از فضولي خود ادامه مي

، چاپ »برم بر اين به اهللا پناه مي«تحت عنوان  كه يك روزنامإل محلي خبري از او بود تا اين
وسيله خبر گرويدن او به دين اس�م را به اط�ع عموم رساند  بعد از انتشار  نمود و بدين
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اين خبر، زندگي او دچار دگرگوني شد و از حالت عادي خارج گشت  براين وايت بعد 
وايت تغيير داد و از موسيقي  ، نامش را به ابراهيم1981از گرويدن به دين اس�م در سال 

گردان شد و با وارد شدن به  انييز به كلي روي كننده و هوس و شراب و اهراهاي ديوانه
اند و با  هايي كه در دو دهإل گذشته به اس�م روي آورده  ها هزار نفر از انيليسي همع ده

ت اس�مي در چه او نهي نموده است، براي دعو پيروي از اوامر خداوند و اهتناب از آن
 انيليس ت�ش زيادي را از خود نشان داد 

 اي از زندگي وايت به روايت خود او خإلصه
من در شيلدز شمالي به دنيا آمدم ولي از قسمت شيلدز هنوبي كه تعدادي از «

كنند، خبر چنداني نداشتم  قبل از گرويدن به دين  ها زندگي مي مسلمانان بريتانيا در آن
سال از زندگيم با هيچ  21تا حدي كه در مدت  افراطي بودمست اس�م، يك نژادپر

غيرسفيدپوستي حتي يك كلمه صحبت نكرده بودم و به رنگ پوست بسيار اهتمام 
رسد  شغل من خوانندگي و نواختن  من پايان ميكردم كه دنيا در شهر  دادم و گمان مي مي

وه موسيقي استينگ در سالن با گر 1975آلت موسيقي در يك گروه نظامي بود و در سال 
بعد از اهراي يك برنامإل موسيقي براي  پرداختم  آلبرت هال لندن به اهراي برنامه مي

هاي موسيقي، براي ديدار از يك خانم كه بعداً به همسريم درآمد، به  انتخاب بهترين
هوهانسبرگ در آفريقاي هنوبي مسافرت نمودم  در يكي از روزها از مسجدي در 

رگ ديدن نمودم كه اين ديدار زندگي من را به طور كامل تغيير داد  هنيامي كه هوهانسب
اي از مردم را با رنگ پوست متفاوت مشاهده نمودم كه هميي در  وارد مسجد شدم، عده

 :خواندند  هنيام ديدن اين منظره با خود گفتم كنار هم به سوي يك ههت نماز مي
هاي مختلف با  نسته است مردم را از مكانحقيقت اس�م چيست  چيونه اين دين توا

كه هميي يك هدف  آفريقا در كنار هم گرد آورد در حاليهاي متفاوت در هنوب  رنگ
كنند  با خود گفتم كه بايد در اين دين  هم عبادت اهللا است، دنبال مي مشخص را كه آن

متفاوت و از هاي  ها و زبان تواند اين همه افراد را با رنگ رمز و رازي باشد كه مي
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هاي بين خود را فراموش  هاي گوناگون گردهم آورد به نحوي كه تمام تفاوت سرزمين
كنند  هنيام بازگشت به بريتانيا شروع به مطالعه و تحقيق در مورد اس�م نمودم و بعد  مي

اي ژرف به اين دين الهي گرويدم، احساس آرامش و خوشبختي نمودم  از تحقيق و مطالعه
تشرف اك و منزه را سپاس گفتم كه من را به راه راست هدايت نمود  پس از و خداوند پ

خواري را ترك نمودم، به  گردان شدم، شراب به دين اس�م، از تمام آلت موسيقي روي
هاي شبانه اهتناب ورزيدم و زندگي نويني را در سايإل اس�م براي  شدت از رفتن به كلوب

آسان نبود  پدرم بعد از شنيدن خبر اس�م آوردن من خود برگزيدم اما اين زندگي بسيار 
از آن استقبال ننمود زيرا به نظر او من يك وهه  بسيار خشميين و ناراحت شد و به هيچ

دانست كه اس�م دين تمام مردم ههان است كه در آن پاكستاني  پاكستاني شده بودم و نمي
با هم برابرند و كسي را بر ها  آن يو بريتانيايي با هم تفاوتي ندارند و نزد خداوند همي

دييري برتري نيست مير با تقوا و پرهيزگاري  سرانجام من و پدرم بر اين مسئله اتفاق 
كردم، به  نموديم كه بر اس�م آوردن من اتفاق نكنيم  هنيامي كه در شمال لندن زندگي مي

اننده ملي مشهوري مدت دو سال دستيار يوسف اس�م، دعوتير اس�مي، بودم كه قب�ً خو
بود و اكنون عضو مجلس تعليم اس�مي بريتانياست و بارها نيز به حج رفته است و بايد 

اي نبوده است   اذعان كنم كه تغيير زندگي او از فرهنگ غربي به فرهنگ اس�مي امر ساده
گروند،  هايي كه تازه به دين اس�م مي تغيير فرهنگ غربي به فرهنگ اس�مي براي غربي

تجربإل سخت و سنييني است كه بايد از آن عبور كنند  اگر يك مسلمان سفيدپوست با 
او  هاي حاضران در مسجد متوهه ود، چشمپوشش غربي وارد يك مسجد در بريتانيا ش

ها با ديدة شك به مسلمانان  ها و به ويژه انيليسي هاي شيفتي است كه غربيشد   مي
پوستان، فقرا و طبقات پست هامعه  پوستان و رنيين اهنيرند  به نظر آنان اس�م دين سي مي

و ديني است براي تمام افراد بشر و  ،گونه نيست كه اس�م اص�ً اين است؛ در حالي
ها كه  خداوند آشكارا در قرآن به برابري و يكسان بودن افراد بشر اشاره دارد، آن

 :فرمايد مي
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و سپس شما را شعبه شعبه و  ،ايم اي آفريده ما شما را از نر و ماده ،اي مردم« :يعني
ترين شما نزد خداوند،  يد  به درستي كه گراميقبيله قبيله گردانيديم تا يكديير را بشناس

   »پرهيزگارترين شماست

ّ « :فرمايد مي و پيامبر گرامي اس�م  ٍِ
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عرب را بر غيرعرب و سفيد را بر سياه برتري نيست مير با تقوا و پرهيزگاري؛ يعني 

رو من دوست دارم كه مسلمانان در  هاي شانه با هم برابريد  از اين هميي شما مانند دندانه
كه اس�م  چنان هاي فرهنيي و رنگ پوست توهه ننمايند و آن كشورهاي غربي به تفاوت

السالم عليكم «پرسي هميي شعار اس�م را كه  خواهد عمل كنند و در س�م و احوال مي

به كار گيرند و از الفاظي كه هر كدام متعلق به فرهنيي متفاوت است،  »بركاتهرمحة اهللا وو

هاي مختلف آسيايي، آفريقايي و اروپايي، يك فرهنگ  است، بپرهيزند و به هاي فرهنگ
 مي داشته باشند مشترك اس�

خانوادة هاكسون يكي از مشهورترين /  جرمان جاكسون برادر مايكل جاكسون
باشد  هاكسون پدر، يك گروه  ها در آمريكا در ارتباط با فرهنگ و موسيقي مي خانواده

مشهور شد و يكي از » هاكسون فايف«موسيقي از فرزندانش تربيت نمود كه به گروه 
هاي اين گروه نه تنها در  آهنگآمد   يقي آمريكا به حساب ميهاي موس ترين گروه موفق

آمريكا بلكه در سراسر ههان طرفداران زيادي پيدا كرد  فرزندان اين خانواده هر كدام به 
مايكل هاكسون از همه مشهورتر شد  ها  آن تنهايي نيز به موسيقي ادامه دادند و در ميان

داد و به سفرهاي  با موسيقي و آهنگ ادامه مي هاي خود در ارتباط هرمان نيز به فعاليت
كه خواهر بزرگترش او را همراهي  1998رفت  در يكي از سفرهايش در سال  خارهي مي
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ها  آن حلقه زده بودند  يكي ازها  آن كرد، به كشور بحرين آمدند  كودكان بحريني دور مي
حي هستم دين شما من مسي :شما چه ديني داريد  هرمان هواب داد :از هرمان پرسيد

اس�م  رشتإل ك�م را به خود  :ها هميي يك صدا و با افتخار هواب دادند چيست  بچه
ها  پس از اين سئوال و هواب، بچه« :سپاريم تا از تجربه و ديدار خود بيويد هرمان مي

شنيدم  پس از  مطالبي از اس�م را برايم بيان نمودند  چيزهاي هاليي از زبان آ نها مي
كردم و در نتيجه به اس�م  مي واره به سخنان كودكان بحريني فكرشتم از بحرين همبازگ

مند شدم  از يكي از دوستان مسلمانم كه علي قنبر نام داشت، خواستم كه مطالب  ع�قه
بيشتري از اس�م را برايم بيان كند  توضيحات او نيز من را دوچندان شيفته اس�م نمود و 

ه سفري به كشور عربستان سعودي داشته باشيم  ابتدا وارد رياض با هم تصميم گرفتيم ك
شديم و پس از برخورد و م�قات با چند عالم مسلمان، دين اس�م را برگزيدم و شهادتين 
را بر زبان هاري ساختم و نام خود را به محمد عبدالعزيز تغيير دادم  سئوالت زيادي در 

هاي  به آن هوابي داده نشده بود  هوابمورد مسيح در ذهن داشتم كه در مسيحيت 
به هده نجات دادند  سپس كننده بودند و من را از تحير و سرگرداني  عالمان مسلمان قانع

رفتيم و به قصد عمره وارد مكإل مكرمه شديم  در عربستان سعودي نوارهايي از يوسف 
ت بود و من اي بين اس�م و مسيحي اس�م را به دست آوردم كه يكي از آنان مناظره

هاي زيادي از آن گرفتم  او نيز آهنگ و موسيقي را ترك كرده و به دين اس�م مشرف  بهره
كه در دهإل شصت شهرتش به تمام ههان رسيده بود  مشهور بودن من  شده بود در حالي

در آمريكا باعث شد كه بسياري از گرويدن من به دين اس�م خشميين و يا متحير شوند 
هاي زيادي برايم فرستاده شد تا علت اس�م آوردنم را  ت به آمريكا نامهو پس از بازگش

بر دادم  در آمريكا تبليغات  هواب ميها  آن توضيح دهم و من با كمال حوصله به تمامي
ضد اس�م زياد است و عجيب اين است كه بسياري از مردم بدون تحقيق اين تبليغات را 

نقش اساسي را در برخورد با اس�م  سينماي آمريكا كنند  هاليوود پايتخت صنعت باور مي
هاي ساخته شده در هاليوود سعي بر اين است كه مسلمانان را   كند و در فيلم بازي مي
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كند و  من را ناراحت مي يفرهنگ نشان دهند  اين تصاوير خيل آدمكش، تروريست و بي
را براي مردم آمريكا روشن  ها حقيقت اس�م توانستم به هاي اين فيلم كنم كه مي آرزو مي

نوشم، با زنان مخالطت  كنم  اس�م باعث تغيير كلي در زندگي من شد  ديير شراب نمي
ام دچار  كنم به تعاليم آن پايبند باشم  پس از مسلمان شدنم، خانواده كنم و سعي مي نمي

راه  كنند زيرا من چيونه فكر ميها  آن بهت و حيرت شدند اما براي من مهم نيست كه
در مورد اس�م حساسيت دارند و به ويژه به تعدد ها  آن ام  خوشبختي خود را يافته

زوهات در اس�م معترضند  اما اگر كمي انصاف داشته باشند و به هامعإل آمريكا كه تعدد 
آمار زيادي از ط�ق و خيانت شوهران به زنان و يا پذيرند، نياه كنند،  زوهات را نمي

شود،  ها در آمريكا به ط�ق كشيده مي خواهند كرد  نصف ازدواجبرعكس را مشاهده 
خيانت همسران به يكديير شايع است و بنيان خانواده در حال مت�شي شدن است  در 

كه تعدد زوهات كشورهاي اس�مي از آمار ط�ق و خيانت به شدت كم نموده  حالي
محمد عبدالعزيز نومسلمان »  تري با هم دارند و افراد خانواده ارتباطات محكم ،است

 :كند و در هواب دوستي كه از او پرسيده بود بيشتر اوقاتش را به مطالعإل قرآن سپري مي
مصدر  :كني  گفت هاي اس�مي را كه تعدادشان نيز زياد است، كمتر مطالعه مي چرا كتاب
 ها قرآن است و خواندن مرهع و مصدر براي من اهميت بيشتري دارد  كتابتمام اين 

او يك خوانندة محلي يوناني و از يك خانوادة مسيحي /  انس، خوانندة سابق يوناني
براي انجام خدمت سربازي به مناطق شمال يونان  1987الخمر بود  در سال  و فردي دائم

ها با چند سرباز مسلمان آشنا شد  او  كه اقليتي مسلمان دارد، فرستاده شد و در آن
آيند و به  ه سه در يونان به حساب ميهبه عنوان شهروند دراگرچه مسلمانان « :گويد مي

شود  در ميان سربازان  اسلحه داده نميها  آن شوند اما به فراخوانده ميخدمت سربازي 
به تعاليم دين خود نيز پايبند بندوبار بودند كه  تعداد مسلمانان تعدادي از آنان افرادي بي

شان را به هماعت ادا  خواندند و نمازهاي ن مينبودند اما چند نفر از آنان همواره قرآ
را در حال خواندن قرآن ها  آن گرفتند  روزي يكي از نمودند و در ماه رمضان روزه مي مي



 از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب    100

ها كه  دانستم  در يكي از شب ديدم، صداي دلنشيني داشت اما من معني آن آيات را نمي

له إ ال« :زد ي بلند فرياد ميدر پادگان خوابيده بودم، در خواب مردي را ديدم كه با صدا

آن اهتمام ندادم دانستم خيلي به  چون معني عبارت عربي را نمي  »ال اهللا حممد رسول اهللاإ

كه چند روز بعد همين عبارت را از زبان سربازي كه چند روز قبل او را در حال  اما همين
را از او بپرسم  بعد از  خواندن قرآن ديده بودم، شنيدم فوراً نزد او رفتم تا معني آن عبارت

درك معني متوهه شدم كه من با قسمت اول عبارت كه بحث ييانيي خداوند است 
ها پيش به علت عدم درك سه خدايي از دين دست كشيده  مشكل چنداني ندارم زيرا سال

ن ايبعد از مدتي خدمت سربازيم به پا و به خوانندگي و عيش و نوش روي آورده بودم 
شنيدم  آتن بازگشتم  چندين شب متوالي در خواب آن عبارت عربي را ميرسيد و من به 
اي به قسمت اول عبارت اعتقاد داشتم، تصميم گرفتم براي درك حقيقت  و چون تا اندازه

اس�م، مواردي از آن باعث بخش دوم آن به مطالعإل اس�م روي آوردم  بعد از مطالعإل 
رتباط مستقيم با خدا و بدون واسطه، اتصال و ا :شيفتي و اعجاب من شد از همله

نمود، عدم تعارض بين  سادگي، صفا و نظافتي كه اس�م پيروانش را به آن تشويق مي
و برابري تمام افراد بشر از هر رنگ و نژاد و  ،تعاليم آن، محبت داشتن نسبت به دييران

لمانان  احساس راحتي و آرامش هنيام خواندن نماز و حضور در اماكن محل عبادت مس
به آن بيروم   مند شوم و پس از تحقيق اين موارد باعث شد كه من به اس�م ع�قه

گرويدن به اس�م در يونان خيلي مشكل است  زيرا هامعه با چشم دييري به مسلمانان 
ها  شان توسط عثماني ها و اشغال خاك ها را به ياد ترك كند و كلمإل اس�م، يوناني نياه مي

دانند كه اس�م دين تمام  كنند و نمي مي هر مسلمان به عنوان يك ترك نياه  اندازد و به مي
ارتباط بين تركيه و يونان مردم ههان است و اكنون نيز وضع مسلمانان يونان به چيونيي 

مادرم به آيد   بستيي دارد هرچه اين روابط بدتر شود، فشار بيشتري بر مسلمانان وارد مي
گفت كه اگر فرزندم با  رف من مخالف بود اما پدرم ميشدت با پذيرش اس�م از ط

كند، از نظر من اشكالي ندارد  بعد از مسلمان شدن،  ميپذيرش اين دين احساس آرامش 



 101  اسإلم بزرگترين دين جهان

دم و تا حد امكان به تعاليم آن عمل نمودم و خوانندگي و انام خود را به انس تغيير د
با يك دختر مراكشي مسلمان س معتاد بودم، ترك نمودم و سپها  آن شراب را كه خيلي به

اكنون بيش از ده  اي كام�ً اس�مي داشته باشم  آشنا شده و با او ازدواج نمودم تا خانواده
آرامش و خوشبختي  ام و در پناه آن احساس  سال است كه من به اين دين گرويده

 » كنم مي
 

 شرح مختصري از زندگي يوسف اسإلم
رسي ارتدوكس و مادري سوئدي و كاتوليك پسري از پدري يوناني ـ قب 1947در سال 

استيونسن متولد شد كه نامش را استيون ديمتري هورهيو گذاشتند كه بعدها به كات 
خواستند پسرشان را به  مشهور شد  پدر و مادر او مذهبي نبودند اما به دليلي مي

صيل بپردازد  در ها به تح اي كه متعلق به كليساي كاتوليك بود، بفرستند تا در آن مدرسه
آميز خود را به بازار  ساله بود اولين كار هنري و موفقيت 17در حالي كه  1964سال 

هاي دهه هفتاد وي موفق به دريافت چندين لوح ط�يي به خاطر  عرضه نمود  در سال
هايش شد و به عنوان يكي از مشهورترين خوانندگان نسل خود كه  نظير آهنگ موفقيت بي

دو قاره را به خود اختصاص داد، مطرح گرديد و هواخواهي از او در موارد لقب خوانندة 
 1960زيادي به حد هنون رسيده بود  در اين حال او نيز مانند ساير هنرمندان دهإل 

هاي هنسي و استفاده از الكل و مواد مخدر برخوردار بود  در سال  مي�دي از آزادي
هود آيين اس�م را پذيرفت تا حدي كه به وقتي به دين اس�م گرويد با تمام و 1977

هايي ط�يي خود را  زندگي گذشته خود كام�ً پشت نمود و تمام وسايل موسيقي و لوح
هاي خيريإل اس�مي به معرض حراج گذاشت  وي در اين خصوص  براي كمك به سازمان

هاي  ام پلچيز ديير را طرد كردم تا تم زماني كه من به اس�م روي آوردم همه« :گويد مي
 » ام را نابود كنم رابط بين خود و گذشته
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باشد  او با پول  سال سن دارد و داراي چهار دختر و يك پسر مي 58يوسف اس�م 
خود چهار مدرسإل اس�مي و چند مسجد در لندن تأسيس نموده و داراي هتل اس�مي در 

اي كه  ندوق خيريهباشد كه سود حاصل از اين هتل را تماماً به ص شمال غربي لندن مي
يكي از داعيان به كند  او اكنون  براي تأمين هزينإل مدارسي كه بنياد نهاده است، واريز مي

 باشد و گروه دعوت به اس�م را بنيان نهاده است  دين اس�م در اروپا مي
زده در كشورهاي اس�مي  آوري كمك و اعانه براي مناطق مصيبت وي همواره در همع

با كمك » مسلم ايد«، افغانستان، بوسني و عراق فعال بوده و بنياد خيريه از همله فلسطين
بار به افغانستان و بوسني سفر كرده  و خود او نيز چندين ،و همت او تأسيس شده است

 است 
هاي مسلمان در لندن تأسيس  اولين مدرسه را براي فرزندان خانواده 1983در سال 

 كودكان و نوهوانان مسلمان اهرا نمود نمود و چندين سرود اس�مي را براي 
هاي انساني و  موفق به دريافت هايزة شخصيت ههاني در زمينه 2003در سال 

 اهتماعي در هامبورگ آلمان شد 
دادستان كل دادگاه نظامي صهيونيستي در شهر غزه به تهمت همكاري با گروه 

دولت آمريكا  2004سال مقاومت اس�مي فلسطين حماس او را به دادگاه فراخواند و در 
از ورود او به كشور آمريكا ممانعت كرد زيرا بنا به نظر آنان او به بنيادگرايان و 

 كمك مالي كرده بود هاي مرتبط با شبكإل القاعده  سازمان
زندگي آخرين پيامبر و چيونه  :عبارتند ازها  آن باشد كه برخي از داراي تأليفاتي مي

 مسلمان شدم 
 گذشت يوسف اسإلم از زبان خود اواي از سر خإلصه

از پدري يوناني قبرصي و مادري سوئدي متولد شدم  ما در بخش غربي لندن زندگي 
اي كه متعلق به كليساي  والدينم من را به مدرسهكرديم و وضع مادي با عادي بود   مي

من خواستند كه  سختيير نبودند اما مي از لحاظ مذهبيها  آن كاتوليك بود، فرستادند 
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ها ياد گرفتم كه عيسي مسيح آخرين پيامبر خداست كه  اخ�ق خوبي داشته باشم و در آن
 بعد از او ديير پيامبري نيامده است 

كه درس خواندن من عادي بود اما به من از همان كودكي موهبتي عطا شده بود 
رقصيدم  ميگير بودم اما  توانستم اطرافيانم را شاد كنم  گرچه كودكي خجالتي و گوشه مي

دوست از عمر من نيذشته بود  از همان كودكي كه نه سال  خواندم در حالي و آواز مي
 داشتم كه هنرمند باشم از اين رو با تمام حس و حواسم به نقاشي روي آوردم 

هايي كه پدر من يوناني قبرصي بود و  تربيت مذهبي بر من تأثير زيادي گذاشت  از آن
 ها، آن و دينها  ها وهود داشت، من به شدت از ترك و يونانيها  سابقإل دشمني بين ترك

آشكارا ها  آن زيستند  اگرچه ما با ما خانوادة مسلماني مياس�م، نفرت داشتم  در نزديكي 
هستيم  پدر و مادرم داراي دو نوع  از آنان دوري ميكرديم اما تا حد امكان  دشمني نمي

كه من هشت ساله بودم از هم هدا شدند اما هدا هنيامي رو  رفتار متفاوت بودند از اين
در آن خانه پيش ما باقي ها  آن بود زيرا هر دويشدن آنان از هم تا حدي غيرمعمولي 

كردند   طبقإل دوم زندگي مي در طبقإل اول خانه و مادرم درماندند با اين تفاوت كه پدرم 
كردم اما مجبور  درك نميگفتند، آن را  ي كه در كليسا از سه خدا برايم سخن ميهنيام

باره بحث و استدلل كنم   توانستم در اين پذيرم و نميببودم به احترام پدر و مادرم آن را 
كم از اين تربيت مذهبي بيزار شدم و به موسيقي روي آوردم  همإل چيزهايي كه در  من كم

مان نمود و شايد گ ديدم من را به خود هذب مي ها و وسايل ارتباط همعي مي فيلم
باشد  من سومين فرزند خانواده بودم   معبود و خدايم مي ،كردم آرمان پول درآوردن مي

دانستند اما من هميشه  اگرچه برادر و خواهر بزرگترم من را پسري لوس و نازپرورده مي
رو هنيامي كه ده سال بيشتر  خواستم به سختي كار كنم و به خود وابسته باشم  از اين مي

ها بود كه ياد  مغازة بزرگ به عنوان پيشخدمت شروع به كار نمودم و آننداشتم در يك 
خواستم يك چهرة درخشان شوم  اليوهاي من  گرفتم چيونه به مردم خدمت كنم  من مي

هاي موسيقي پاپ بودند  هنيامي كه به سن پانزده ساليي رسيدم،  در آن زمان ستاره
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ن به موسيقي شده بود بعد از اصرار عاشق موسيقي شدم  پدرم كه متوهه شور و شوق م
زياد من، برايم يك گيتار خريد  بعد از آن در كمتر از دو سال چنان در موسيقي پيشرفت 

را اهرا كنم و نام هديد ها  آن ها را تصنيف نموده و توانستم آهنگ نمودم كه خودم مي
ز كه اسم من بر كات استيونس را براي خود برگزيدم  در سن هفده ساليي اولين نوار آوا

ها انتشار يافت و يكي از  روي آن بود به بازار آمد و با اقبال زيادي روبرو شد و در همه
هايم در رديف ده ترانإل برتر آن روز بريتانيا قرار گرفت  بعد از آن مشهور شدم و  ترانه

هاي زيادي را يكي پس از دييري به دست آوردم و هر روز بر شهرت و ثروت  موفقيت
ها پيشرفت نمودم كه در دهإل هفتاد مي�دي شهرت من ههانيير  شد و تا آن افزوده ميمن 

هاي  عكسشد،  شد و چندين لوح ط�يي به من اعطا شد  هر روز با من مصاحبه مي
بودند  شد و دختران شهر همواره در تعقيبم  هاي عمومي چاپ مي زيادي از من در رسانه

فحشا و الكل و مواد مخدر كشانيد  خانإل من يكي  شهرت و پول من را به وادي فساد و
شدم و با زيباترين دختران  ها سوار مي بر بهترين ماشين هاي لندن بود؛ ترين خانه از گران

لندن رابطه نامشروع داشتم  افراط در فساد، الكل و مواد مخدر من را به بيماري سل مبت� 
 ل بيشتر نداشتم و روانه بيمارستان نمود و در آن زمان نوزده سا

هنيامي كه در بيمارستان بودم خود را در چنيال مرگ ديدم و اين مسئله من را 
واداشت كه در مورد حقيقت مرگ و روح به تفكر فرو روم  در خود احساس بيهودگي و 

نمودم اما من كه از لحاظ مادي كمبودي نداشتم پس  احساس كمبود ميكردم؛  پوچي مي
ترسيدم   به شدت از مرگ ميخورد   مانند خوره داشت من را مياين احساس چه بود كه 
من را از چنيال مرگ نجات دهند  اين افكار باعث شد توانستند  آيا ثروت و شهرت مي

چه كه من ندارم خدا و معنويت  كه خدا و عظمت او را به ياد آورم  احساس كردم آن
وحشتناك بيريزم  روزي را به ياد  توانم از چنيال اين افكار است  پس با رهوع به او مي

آوردم كه در اوج شهرت و هواني و س�مت به دريا رفته بودم و براي مدتي خود را به 
دست امواج آب سپرده بودم كه ناگهان دريا طوفاني شد و من خود را در چنيال مرگ 
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هي به دين اگر من را نجات د ،خداوندا :  راه نجاتي نبود و من ناخودآگاه فرياد زدمميافت
را خواهم كرد  من نجات يافتم ولي بعد از نجات، قول و پيمانم حقيقي تو خدمت 

كردم  با تفكر درمورد خداوند و  بار ديير نبايد خدا را فراموش مي فراموش كردم  اما اين
روح به اين نتيجه رسيدم كه اين هسم خاكي بايد روزي از بين برود و گريزي از مرگ 

ميرد  دوباره به كليسا روي آوردم اما  ماند روح انسان است كه نمي كه مي چه اما آن ،نيست
را با واقعيات دنياي امروز ها  آن كرد و من نمي سخنان كشيشان و كتاب مقدس من را قانع

ديدم  به مطالعه در مورد يهوديت پرداختم اما آن نيز ذهن هستجوگر من را  منطبق نمي
به نيراني من پي برده بود، كتابي را تحت عنوان راهي به  قانع نكرد  يكي از دوستانم كه

هاي يوگا  ها به من داد كه در مورد روح و مسائل روحي بود و از كتاب سوي ناشناخته
 و ذن فالييريشناسي،  هستارخواري،  انديشي، مكاشفإل مذهبي، خام بود  مدتي نيز به ژرف

شدم؛  دند، پرداختم  داشتم ديوانه ميهاي اديان شرق دور مانند بودايي بو كه از ويژگي
كدام از اين اديان و مكاتب نيز ذهن پرآشوب من را قانع نكردند  در اين دوران دو  هيچ

را اهرا نمودم كه به موفقيت » شايد امشب بميرم«و » راه شناخت خدا«هاي  ترانه به نام
كردم  مي اناي دست يافت  مدتي بعد به كمونيسم روي آوردم زيرا گم كننده خيره

ها ميان همه به تساوي تقسيم شوند اما بعدها  خوشبختي در اين است كه تمام ثروت
دانستم كه اين با فطرت سازگار نيست و از آن نيز دست كشيدم  بعد از نااميد شدن از 
اديان و مكاتب مختلف تصميم گرفتم كه براي خود دين هديدي بسازم و از شهرت و 

كرد دوري گزينم  به تدريج در زندگي اهتماعي  تن حقيقت منع ميثروتي كه من را از ياف
در آن زمان برادرم ديويد كه براي زيارت اماكن مقدس به  گيري را اختيار نمودم  گوشه

و به لندن بازگشت و ضمن بيان ماهراي سفرش دربارة  شهر قدس مسافرت كرده بود
معابد مسيحي و  ليساها وهو داخل مسجد با هو ساير ك« :زيارت مسجدالقصي گفت

يير احساس امنيت و ها بيشتر از هر هاي د در آن ، و منداشت يهودي تفاوت كامل
قدر بر ما پوشيده مانده  اين چرا اين دين :ها بود كه از خودم پرسيدم و آن كردم راحتي مي
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من مسيحي هستم از من خواست كه مسجد را يك مسلمان هنيامي كه فهميد  است 
از آنجايي كه  » ندادما بيرون كردن او احساس من را نسبت به آن مسجد تغيير ترك كنم ا

كه مدتي است من به مطالعإل اديان پرداخته ام دو نسخه از قرآن (نسخإل  برادرم مي دانست
اولين چيزي از   را به من هديه داد تا آن را مطالعه نمايم اصلي عربي و ترهمه انيليسي)

م مؤلفي نوشته ود هلب نمود اين بود كه بر روي هلد آن ناقرآن كه توهإل من را به خ
و به آن طعم و  ،زندگي من اثر گذاشتبهايي بود كه بر  گنج گران نشده بود  اين هديه

خواندم احساس  بويي ديير بخشيد  شروع به مطالعإل قرآن نمودم و هر بار كه آن را مي
من نوشته شده است و از كردم كه اين كتاب براي  نمودم و احساس مي آرامش مي

شدم  در هريان مطالعإل قرآن دريافتم كه اس�م همان ديني است كه  خواندن آن سير نمي
يافتم  تأثير قرآن بر من  در آن ميهايم را  گردم زيرا هواب تمام سئوال من به دنبال آن مي

است   بيش از حد تصور بود و دريافتم كه قرآن پيام ابدي براي خوشبختي تمام آدميان
هاي  پيام آن بسيار ساده و واضح بود و كلمات آن برايم بسيار عجيب بود و با تمام كتاب

گي دنيايي تفاوت كامل داشت  قبل از مطالعإل قرآن زنددييري كه قب�ً مطالعه نموده بودم، 
اي براي اين  حل بود  پيش از مطالعإل قرآن به وهود آفريننده براي من معمايي غيرقابل

اي كه قادر به ديدن او نبودم، كيست   دانستم كه اين آفريننده مان داشتم اما نميههان اي
اي انجام داد و مانند يك كشتي در ميان امواج شناور بودم  نتيجه هاي بسيار اما بي كوشش

كه مسير مشخصي داشته باشم  هنيامي كه شروع به مطالعإل قرآن نمودم،  بدون اين
 گويد  كام�ً در پيام قرآن فرو رفته بودم  من سخن مياحساس كردم كه اين كتاب با 

پرداختم  شخصيت  بعد از مطالعإل قرآن به تحقيق در مورد زندگي پيامبر اس�م 
بزرگ آن حضرت بر من تأثير بسيار بزرگي گذاشت  يك سال و نيم گذشت و من به 

موده و نشست و كه با مسلماني اخت�ط ن مطالعه در مورد اس�م مشغول بودم بدون اين
دييران قرار و تحت تأثير خواستم كه خودم اين دين را بشناسم  برخاست نمايم زيرا مي

كردم  نييرم و از اين بابت خداوند را شكرگذارم زيرا اگر با چند مسلمان ارتباط پيدا مي
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شد و من را از رسيدن  ممكن بود اخت�فات و يا مسائل ديير بين آنان بر من آشكار مي
تصميم گرفتم كه يا خود را كام�ً تسليم قرآن و اوامر داشت  با خود  اه راست باز ميبه ر

خدا و پيامبرش نمايم و يا به روش زندگي قبلي خود و اشتغال به آهنگ و موسيقي 
ايمان داشتم  ترين مرحلإل زندگي من بود  به فرمايش پيامبر  بازگردم  آن مرحله سخت

هاي ديير  را به دينها  آن ها هستند كه و اين خانوادهآيد  ا ميي مسلمان به دنيادكه هر نوز
خواندم زيرا  كشانند  در ابتدا با توهه به درك خود از قرآن فقط در روز دوبار نماز مي مي

دادم   آشنايي زيادي نداشتم و زكات اموالم را نيز به مستمندان مي هنوز با سنت پيامبر 
م و زمان آن رسيده بود كه دين خود را اع�ن نمايم  در اما سرانجام تصميم خود را گرفت

عازم مسجد تازه تأسيس ريجنت پارك در لندن  1977هاي زمستان سال  يكي از همعه
خواهم  شدم و بعد از اداي نماز با مسلمانان نزد امام مسجد رفتم و به او گفتم كه مي

پس از ا هامعإل مسلمانان بود  مسلمان شدن خود را اع�ن نمايم و اين اولين برخورد من ب
بار سورة يوسف را  مسلمان شدن نامم را به يوسف اس�م تغيير دادم زيرا هنيامي كه اولين

از نوشيدن مشروبات الكلي روييردان شدم، سييار خواندم، به گريه افتادم  به كلي 
رچيز دين اس�م ه :گفت كشيدن را ترك نمودم زيرا از يكي از مسلمانان شنيدم كه مي

طور  ، از نشست و برخاست با زنان بهمضر و از همله سييار كشيدن را حرام نموده است
و تنها سئوالي كه براي من باقي مانده بود اين بود كه با موسيقي و  ،كلي دست كشيدم

اي ديير به شرط استفادة  دانستند و عده اي آن را حرام مي عده آهنگ و ترانه چه كنم 
كه در مورد آن به شك افتاده بودم تا يافتن يك  دانستند اما خودم ميدرست، آن را هايز 

ها  آن از چيزهايي كه در« :فرموده است حل از آن دست كشيدم زيرا پيامبر اس�م  راه
و موهبت الهي شامل حالم شد زيرا مدتي بعد در  »شك و شبهه وهود دارد بپرهيزيد

هاي  رو تمام فعاليت تش ههنم ديدم، از اينرؤيايي نواي موسيقي را همراه با شيطان و آ
از راه راست  مبادا باعث گمراهي مجددمكه  ها و موسيقي را از ترس اين مرتبط با آهنگ

نياز كرده  بيهاي ديير  شود، ترك نمودم و در حقيقت آهنگ دلنشين قرآن من را از آهنگ
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نيز نوعي  آهنگ اس�ميكردم در رفتن به روي صحنه و اهراي  بود  احساس مي
ترين چيز براي من در آن دوران هدا شدن از دوستان  خودپرستي نيز به دور باشد  سخت

كنند  گاهي  توانستم بفهمم كه چرا آنان پيام روشن اس�م را درك نمي ام بود  نمي قديمي
رسيد از آنان معذرت  نشستم و زمان نماز فرا مي اوقات كه با دوستان سابقم مي

بيويم كه ها  آن توانستم به كردم  نمي ها را ترك مي بهانإل انجام كاري آنخواستم و به  مي
روم زيرا اين عمل براي آنان عجيب و غريب بود  اما روزي تصميم  براي اداي نماز مي

و دوستانم با احترام پذيرفتند كه روم  گرفتم كه به هميان اع�ن كنم كه براي اداي نماز مي
دريافتم كه اگر كسي براي خدا به اداي نماز برخيزد، خداوند  من به اداي نماز بپردازم و

سازد  پس از مسلمان شدنم تصميم گرفتم كه به زيارت قدس بروم  آن را برايش آسان مي
زيرا زيارت برادرم از آن باعث هدايت من شد اما زيارت من با زيارت برادرم بسيار 

اني بود  هنيام زيارت، مسلمانان تفاوت داشت  راهنماي من در اين سفر يك يهودي آلم
كه از مسلمان شدن من آگاه شده بودند دوروبرم را حاطه كردند  در مسجدالقصي نماز 
خواندم و بسيار گريستم  قدس قلب ههان اس�م است و تا زماني كه اين قلب بيمار شد 

ن مطمئن كه اين قلب را آزاد نماييم و متمام كالبد ههان اس�م بيمار است و بر ماست 
هاي آن رهوع كرده به آن عمل نمايد، قدس  هستم كه اگر ملت فلسطين به قرآن و آموزه

آزاد خواهد شد اگرچه مسئلإل فلسطين فقط مخصوص فلسطينيان نيست بلكه مسئلإل تمام 
 ههان اس�م است 

ايمان  شناخت و به پيامبر محمد  پدرم وفات نمود  او اس�م را مي 1978در سال 
مسلمان است اما هنوز به مطالعإل خود در كنم قلباً  ما برادرم اگرچه احساس ميداشت  ا

دهد و ممكن است مسلمان شدنش مدتي زمان ببرد  به هر حال  مورد اين دين ادامه مي
ترين كارهايي كه انجام  كند  از مهم اين خداوند است كه هركس را كه بخواهد هدايت مي

چنين در فكر يافتن همسري  ، بود و هم رآن و پيامبر دادم يادگيري زبان عربي، زبان ق
نيز به حج عمره رفتم و پس از بازگشت از عمره  1979مسلمان و نيكوكار بودم  در سال 
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اي  و زيارت اماكن مقدس همسر مناسبم را در لندن يافتم  نام او فوزيه علي و از خانواده
زدواج را در مسجد به روش اس�مي مسلمان با پدري ترك و مادري افغاني بود  مراسم ا

به من داشت و من توانستم زني نيكوكار را بيابم؛ اي  منعقد نموديم  خداوند عنايت ويژه
ترين چيز نيست بلكه ايمان و عمل صالح  ديير زيبايي برايم مهم نبود زيرا زيبايي زن مهم

در كنار چنين  پايه و اساس است  در ماه رمضان آن سال اولين فرزندم به دنيا آمد 
كنم و  كردم  در حقيقت من در راه خدا فعاليت مي و ديني احساس خوشبختي مي  خانواده

كند و  دهندة من است و اين واقعيت طرز تفكر را براي من آسان مي اوست كه روزي
اميدوارم كه سبب هر چند ناچيز و كوچك در نشر و توسعإل اس�م در بريتانيا باشم و در 

به قوت و همعيت مسلمانان افزوده روز  يچ كوشش فروگذار نيستم  روزبهاين راه از ه
شود و اين مجال خوبي براي من است  من عربي را ياد گرفتم تا قرآن را خوب بفهمم  مي

هاي اس�مي همت گماشتم زيرا در غرب تبليغات زيادي  و به تربيت فرزندان در خانواده
دقيق در قرآن و سنت به دانستم تا با مطالعإل  ميعليه اس�م وهود دارد و من وظيفإل خود 

هاي  تربيت افراد و گفتيو و مناقشه با مخالفان همت گمارم  پس از مسلمان شدنم رسانه
كردند، سكوت اختيار كردند و از انتشار خبر مسلمان  ياد ميعمومي كه قب�ً خيلي از من 

و در  ،در دست يهوديان استها  پوشي نمودند زيرا ادارة بيشتر اين رسانه شدنم چشم
توان آنان را در هرها  هاي كليدي در غرب در دست آنان است و مي حقيقت بيشتر پست

خواهند كه اين نور به دييران بتابد  من معتقدم كه نماز سر وقت  يافت و آنان نيز نمي
ترين ركن اس�م است و محافظت بر آن انسان و دينش را از هر گزندي مصون  مهم
كنم زيرا  رد و خودم پس از اداي هر نماز آرامشي غيرمعمول را در خود احساس ميدا مي

 بينم  ميكمال خوشبختي را در اتصال با خدا هنيام نماز 
ردة اي عطا شده است كه ما را در  به عنوان انسان به ما ضمير و خودآگاهي و وظيفه

يفإل خدا بر روي زمين بالترين مخلوقات قرار داده است  انسان خلق شده است تا خل
باشد و اين نكته داراي اهميت است تا تعهد براي رهايي از تمام ظواهر فريبنده را درك 



 از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب    110

هركس كه اين فرصت  سازي نماييم  نماييم و زندگي اين دنيا را براي حيات آخرت آماده
را از دست دهد، بعيد است تا فرصت دييري به او داده شود تا دوباره به اين ههان 

شود وي  وقتي در ههان ديير به اعمال انسان رسيدگي مي :فرمايد گردد زيرا قرآن ميباز
 » خدايا، ما را دوباره به اين دنيا بفرست و به ما فرصت دييري بده« :خواهد گفت

اگر ما تو را دوباره بفرستيم تو دروباره همان اعمال را در روي « :خداوند خواهد فرمود
ن در دنياي مدرن و پرزرق و برق حرفإل هنري بزرگ شدم  در م » زمين انجام خواهي داد

اي با طبيعت اصلي و اخ�قي  دانيم كه هر بچه اي مسيحي به دنيا آمدم، اما مي خانواده
آيد  اين والديني هستند كه او را به اين آيين و يا آن دين سوق  خودش به دنيا مي

 دهند  مي
آموزش يافتم  به من ياد داده شد كه  به من دين مسيحيت عرضه شد و در اين مسير

خداوند وهود دارد، اما هيچ ارتباط مستقيمي با خداوند وهود ندارد، بنابراين ما براي 
بوديم  در واقع وي  برقراري ارتباط مجبور به ارتباط از طريق حضرت مسيح 

بود  اي براي دسترسي به خداوند بود  اين موضوع كم و بيش براي من قابل قبول وسيله
 كردم  اما من آن را كام�ً درك نمي

ام كه بيشتر مسلمانان امروزي  دقيق در مورد اس�م به اين نتيجه رسيدهپس از مطالعإل 
كنند  قرآن كريم روح علم و  اند زيرا از قرآن دور شده و يا در آن تدبر نمي به بيراهه رفته

آن كس كه آمادگي و  دانش و بلكه پايه و اساس آن است و هدايت حقيقي را براي
استعداد فهم آن را داشته باشد، در پي دارد  اس�م يعني تسليم شدن مطلق در مقابل 

باشد  بر ما واهب  خداوند و اطاعت از پيامبر او كه ضامن خوشبختي ابدي انسان مي
است كه با بال بردن سطح دانش و آگاهي خود و همراه شدن با آن كساني كه از راه 

كنند، حق و باطل را از هم تشخيص دهيم  برماست كه بر صحت و  مي راست پيروي
دعوت كنيم و اين درستي اعمال خود تأكيد داشته باشيم و سپس مردم را به راه خداوند 

 »عاوَ ا  سس ا  ِ ع�س ا رش ا  ِ« :فرمايد را فراموش نكنيم كه مي پيامبر  سخن
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گيري  ود متنفر ننماييد، آسانيير باشيد و سختمژده دهنده باشيد و مردم را از خ« :يعني

ِۡ ﴿   دعوت ما بايد ساده و واضح باشد و آن هم دعوت به توحيد خالص است»نكنيد َُ
 ٌّ َح

َ
َ ُ َّ باره تبليغ نماييم بلكه  كوشش نماييم كه تمام اس�م را يك و نبايد ﴾١ُهَو �

نماييم و سپس به ترتيب به بيان به معاذ آموزش داد از توحيد شروع  چنان كه پيامبر  آن
باشيم و  اداي نماز و زكات و ساير موارد ديير بپردازيم  بر ماست كه رهرو راه پيامبر 

خلق و « :گونه كه حضرت عائشه فرمودند قرار دهيم و هماناو را اليوي خود در زندگي 
به قرائت قرآن با ، ما نيز بايد به آداب قرآن خود را بياراييم و »قرآن بود خوي پيامبر 

پروردگار است كه تعاليمي از طرف  كنندة زبان و بدون تدبر اكتفا ننماييم  قرآن مجسم
 براي كامل نمودن اخ�ق انسان نازل شده است 

توانم بيويم كسي استعداد  هدايت از هانب خداست و با توهه به تجربإل خود مي
 :هدايت دارد كه از سه عامل مهم برخوردار باشد

  و معترف بودن به نقص و كوتاهي عتواض )1
درك كامل و بدون تحريف توحيد و  تمايل به يادگيري و هستجوي حقيقت )2

يكتاپرستي  برماست كه بسيار عمل كنيم و كمتر سخن بيوييم و به ياد داشته 
كند   را بخواهد به اس�م هدايت مي  باشيم كه اين تنها خداوند است كه هركس

غرب زياد است ولي مردم زياد فريب اين تبليغات را  تبليغات عليه اس�م در
اي  اثر دارد كه رفتار ناشايست عدهها  آن خورند و تنها زماني اين تبليغات در نمي

تبليغات را باور كنند   مكن است كه آناز مسلمانان را بينند و در اين صورت م
معيشتي و دنيايي بيشتر مسلمانان امروزي و حتي تعدادي از داعيان دين، به مسائل 

بيشتر از دعوت به اس�م توهه دارند  من مسلمانان را در شرق و غرب ههان 
خوانم تا به كتاب خدا و سنت پيامبرش تمسك هويند زيرا اين تنها راه  مي فرا

بار مسلمانان است  من مسلمانان را به همكاري و  نجات از اوضاع تلخ و خفت
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كه مسائل مسلمانان را به ههان  خوانم و اين دعوت به سوي اس�م راستين فرا مي
 بشناسانند 

كننند و  پرسيدم كه چرا مردم اين نور روشن و تابناك را درك نمي همواره از خود مي
تواند راه نجات از آتش  زيرا به نظر من تنها سورة العصر مي  !نمايند در قرآن تدبر نمي

را در مورد  اما فرمودة پيامبر خوردم  مورد بسيار اندوه ميههنم باشد و در اين 
اي از آتش  آوردم كه در آن صابر بر دين مانند كسي است كه گدازه آخرالزمان به ياد مي
 » كه اس�م با غربت آغاز شده و در آخر نيز غريب خواهد شد در دست دارد و اين

 :گويد شود، مي اي كه با مسلمانان مي يوسف اس�م در مورد رفتارهاي وحشيانه
هاي وحشيانه  كه مسلمانان با شيوه توان آسوده بر سر بالين گذاشت در حالي چيونه مي«

 » نمايند شوند و پدران را مجبور به نوشيدن خون فرزندان خود مي در بوسني كشته مي
، او در بازگشت 2004بعد از عدم اهازة ورود يوسف اس�م به خاك آمريكا در سال 

كه در ماه مه  را او را به آمريكا راه ندادند، حال آنكند چ به لندن گفت كه تعجب مي
هاي  باره فعاليتو با برخي مقامات كاخ سفيد نيز دردر واشنيتن بود (چهار ماه پيش) 

بشردوستانه مذاكره كرده بود  يوسف كه هنيام ورود به لندن در حلقه محاصره 
هواپيماي يونايتد عازم با » ميمنه«با دخترم  :خبرنياران قرار گرفته بود اظهار داشت

وزارت امنيت آمريكا » پرواز ممنوع«واشنيتن بودم  كاركنان پرواز نام او را در فهرست 
نديده بودند و مشكلي در سوار شدن به هواپيما نداشتم  اما به خلبان هواپيما، پس از 

كه نام و دو ساعت مانده تا رسيدن به فرودگاه واشنيتن خبر دادند ورود به آسمان آمريكا 
من در فهرست پرواز ممنوع (واچ ليست) است و حق ورود به آن كشور را ندارم  خلبان 
مجبور شد كه مسير هواپيما را با ات�ف وقت صدها مسافر و تحمل هزينه به سوي 

ها فرود آيد و من را به  تغيير دهد و در اين» مين«واقع در ايالت » بانيور«فرودگاه 
حويل دهد كه با اولين پرواز به لندن بازگردانده شدم ولي به مأموران پليس و امنيت ت

دخترم اهازه دادند كه وارد آمريكا شود  من هنوز غرق در تعجب هستم كه چرا نبايد 
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سابقه من را بازگرداندند   شدم و چرا به اين صورت پرهياهو و بي آمريكا مي وارد
ولي از ميان راه و از آسمان كاري بازگرداندن مسافر از فرودگاه مقصد امري عادي است، 

مقامات وزارت امنيت آمريكا »  آن خواهم بودو من پييير  ،است كه سابقه نداشته است
الورودها به آمريكا بود و اين ليست عمدتاً  اند كه نام يوسف در فهرست ممنوع اشاره كرده

دولت اسرائيل ها دارند   هايي با تروريست مربوط به كساني است كه ارتباط و مناسبت
بار وي را از ورود به آن كشور  يوسف را متهم به دادن كمك مالي به حماس كرده و يك

منع كرده و از فرودگاه بازگردانده است  با اين كه يوسف به دليل گرويدن به اس�م با 
ت با هنگ عراق پر كرده خواندن آواز وداع كرده اخيراً (سال گذشته) دو نوار در مخالف

 عدم رضايت مقامات آمريكايي را فراهم ساخته است  الكه احتم

 كشيشان و راهبان نومسلمان

روز به روز بر تعداد علماي منصف اديان غير از اس�م و به ويژه كشيشان و راهبان 
شود  اكثريت اين افراد از كشورهاي غربي  گروند، افزوده مي مسيحي كه به دين اس�م مي

 65اع�م نمود كه تاكنون  84امإل خبر سودان در مردادماه باشند  روزن و آفريقايي مي
به نقل از اين روزنامه تعداد اند،  كشيش از منطقإل مسيحي هنوب سودان به اس�م گرويده

 88اند، بالغ بر  مي�دي در سودان به اس�م گرويده 2004تا اواخر  2003كساني كه از سال 
ان مسيحي كه متكبر نبوده و منصف و باشند  قرآن از كشيشان و راهب هزار نفر مي

 باشند، به نيكي ياد نموده است  خداوند متعال در قرآن خطاب به پيامبر  هو مي حقيقت
 :فرمايد مي

َ�َٰ�ةٗ ﴿ ََ ّّ �َّ�ِس  َُ َ
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َ
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َ
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َ

ُع َ َُ م جَ  ٨َ�َكۡط � ََ�ُۡو  َُ ِ ُ ب َّ � ُۡ  ُ َُ ٰ ََ َ
ََۡ ِٖ ٰ �ّ   ِِ تِب  ۡ�َ
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وَِ � �ۡ�  ].٨٥ -٨٢ة: املائد[ ﴾٨َ�ۡ

خواهي يافت و   ترين مردم براي مؤمنان را يهوديان و مشركان دشمن ،)اي پيغمبر«(
نامند   مسيحي ميترين مردم نسبت به مؤمنان را كساني خواهي يافت كه خود را  مهربان

ورزند  در ميان مسيحيان، كشيشان و راهباني هستند كه تكبر نمياين بدان خاطر است كه 
چيزهايي را كه بر پيغمبر نازل شده است، بشنوند، بر اثر شناخت حق و و هر زمان آن 

 ،پروردگارا :گويند گردد و مي بيني كه پر از اشك مي درك حقيقت چشمان آنان را مي
رديم پس ما را در زمرة گواهان به شمار آور  چرا ما به خدا و حقيقتي كه (توسط ايمان آو
كه اميدواريم پروردگارمان ما را با  ) براي ما آمده است ايمان نياوريم در حالي محمد 

] به آنان  پس خدا به پاس اين سخنان [و عقايد صادقانه  صالحان (به بهشت) داخل فرمايد
اند و اين  ] آن نهرها هارى است، در آن هاودانه كه از زيرِ [درختانِ هايى پاداش داد بهشت

 »   است پاداش نيكوكاران
در بخش آخر اين كتاب، توهه خوانندگان عزيز را به سرگذشت چند تن از كشيشان 

 :نماييم هلب مي
اي مسيحي در شهر اروميإل ايران  در خانواده 1868او در سال /  داويد بنيامين كلداني

به تعليم دروس ديني در شهر زادگاهش  1886-1889هاي  م به ههان گشود  بين سالچش
به شهر روم در ايتاليا رفت تا در دانشكدة پروپوگاندافيد به  1892پرداخت  در سال 

به عنوان يك كاهن به استانبول  1895تحصيل در فلسفه و لهوت بپردازد و در سال 
ها ارائه داد و پس از مدتي به  يساهاي شرقي در آنو سلسله مقالتي را دربارة كل ،رفت

ها به كنفرانس قربان  زادگاهش اروميه بازگشت  دوسال بعد به عنوان نمايندة كلداني
از طرف مقامات كليسا به شهر  1899مقدس در شهر باريلومنويال فرانسه رفت  در سال 

دي از كيش خود مشكوك سلماس فرستاده شد  تحقيقات او در امور ديني، او را به موار
يافت  او معتقد بود كه انجيل و قرآن هر  نميها  آن اي براي كننده كرده بود و هواب قانع
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او ديد   اند  اما هنيام مطالعإل آن دو اخت�فات زيادي را در آن دو مي دو از طرف خدا آمده
نبايد اگر اين دو كتاب هر دو از طرف خدا هستند  :و با خود گفت به فكر فرو رفت

آن است كه يكي از آن دو وهود داشته باشد و وهود تفاوت نشانإل ها  آن تفاوتي بي
اند،  تحريف شده است  براي درك اين مسئله كه كدام يك از اين دو كتاب تحريف شده

مطالعات زيادي انجام داد و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه قرآن از هر تحريف و تبديلي 
نجام مطالعإل بيشتر قرآن و ارتباط با چند عالم اس�مي در شهر به دور بوده است  سرا

حد لاستانبول باعث مسلمان شدن او گرديد  پس از مسلمان شدن، او نام خود را به عبدا
نشيني اختيار نمود و پس از مطالعإل مكرر و  داود تغيير داد و چند ماه تمام در منزل گوشه

آخرالزمان در آن  راتي را در مورد آمدن پيامبرهاي قديمي اشا عميق كتاب مقدس با زبان
مورد اشاره قرار داد  تأليف » محمد در كتاب مقدس«را در كتابش به نام ها  آن و ،يافت

 باشد  مي» انجيل و صليب«ديير او كتاب 
/ اولين آشنايي او با اس�م زماني بود كه وارد  جان ماري دوشمان، كشيش فرانسوي

د تا بعداً به عنوان يك مبشر مسيحي در مراكش و يا يك كشور دانشكدة لهوت شده بو
از دانشكدة لهوت  1932آفريقايي مسلمانان را به مسيحيت دعوت نمايد  او در سال 

التحصيل شد اما به علت بيماري نتوانست براي عمليات تبشيري به آفريقا برود و  فارغ
شروع نمود  او كارگران را دوست  هاي خود را ميان كارگران مسلمان در فرانسه فعاليت

رو حتي از دادن  را از گمراهي نجات دهد  از اينها  آن خواست  داشت و به گمان خود مي
گرفت و در  كرد و براي آنان از مسيحيان پول مي هاي مادي به آنان خودداري نمي كمك

لمان به تر بود  روزي در حين نوشيدن شراب، يك كارگر مس اين مورد خود از همه سخي
كه سخنانش در ميان  نوشي و او براي اين تو كه مرد خدا هستي چرا شراب مي :او گفت

س با مسلمانان و به ويژه با هوان به شراب لب نزد  تماكارگران مقبول افتد از آن به بعد 
ن و آگاه از كشور تونس به نام عبدالمجيد باعث شد كه كشيش دوشمان در مورد مسلما

مقايسإل دو دين اس�م و مسيحيت او را به اس�م  نمايد و نهايتايشتري اس�م مطالعإل ب
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اي از سورة فاتحه دست يافت و ع�قإل او به آن  بر ترهمه 1947متمايل نمود  او در سال 
در سال  سوره باعث شده بود كه در ميان سخنانش از مفاهيم عالي آن استفاده نمايد 

ها خريداري نمود و  امل از قرآن را در آنبه مسجد پاريس رفت و يك ترهمإل ك 1957
با دقت زياد به مطالعإل آن پرداخت  او با مهاهران عرب كه از الجزاير به فرانسه آمده 

را به مسيحيت دعوت نمايد اما او خود تحت تأثير ها  آن بودند روابط زيادي داشت تا
سفر او چهل روز به  سفر نمود واكستان به هند و پ 1976آنان قرار گرفته بود  در سال 

طول انجاميد  او در اين مدت مطالعإل خود را در مورد اس�م كامل نمود و قلباً به آن ايمان 
و در داد  خود را اع�ن ننمود  او شعاير اس�مي را انجام ميآورد اما مسلمان شدن 

از كه نامي  كرد بدون اين هاي اس�م اشاره مي هايش براي مسيحيان به آموزه سخنراني
به مسجد  1983اس�م ببرد  اين دوگانيي براي او بسيار سخت بود و او سرانجام در سال 

پاريس رفت تا علناً اس�م آوردن خود را به گوش همه برساند و نام هديد عبدالمجيد را 
براي خود انتخاب كند  او پس از اع�ن گرويدن به اس�م تحت فشار قرار گرفت تا 

انسه باقي بماند و به كشور مراكش رفت  او سرانجام در سپتامبر حدي كه نتوانست در فر
 ها دفن شد  در دارالبيضاء مراكش ههان را بدرود گفت و در همان 1988سال 

در روستاي بياضيه در استان  1953او در سال /  اسحاق هإلل مسيحه كشيش مصري
كودكي كينإل اس�م و دنيا آمد  از همان مسيحي ارتدوكس به مصر از يك خانوادة منياي 

مسلمين را در درون او كاشتند  او به مطالعات ديني روي آورد و از همان اوايل با 
هوابي نداشتند  پدر شنوده كه بعد از ها  آن سئوالت زيادي مواهه شد كه كشيشان براي

مرگ پدر كيربس هانشين او شده بود، دو سال پيش از موعد او را به عنوان كشيش 
از مسلمانان بازدارد و سپس او را به تا او را ساكت كرده و از حمايت  منصوب نمود

ترين  تعيين نمود و او رئيس افتخاري يكي از بزرگعنوان رئيس كليساي ساهوج 
هاي متعدد دارد، شد  اسحاق  هاي تبليغي مسيحي كه در كشورهاي عربي شاخه گروه

وسيله از كنجكاوي و  فرستاد تا بدين پدر شنوده اموال زيادي را برايم مي« :گويد ه�ل مي
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من را از تحقيق باز  تحقيق دربارة اس�م دست بكشم اما نه اين اموال و نه منصب هديد
طور  شد  با تعدادي از مسلمانان به روز بيشتر مي م به يافتن حقيقت روزبهنداشت و اشتياق

از  1975م  در سال و مذاهب مختلف پرداختسري ارتباط پيدا كردم و به مقايسإل اديان 
من خواسته شد كه رسالإل فوق ليسانسم در رابطه با مقايسإل اديان باشد و استاد راهنماي 

وقت من را به خود سال از  هاي علمي بود  آماده كردن رساله چهار بحث اسقفمن، 
و  خود دربارة صحت پيامبري محمد كه من در رسالإل  اختصاص داد  استاد راهنما از اين

به آمدن او مطالبي را نياشته بودم به من اعتراض كرد و   دن و مژده دادن مسيحبو امي
ما به كليساي انيلييكي قاهره كشيده شد و من حدود نه ساعت از سرانجام مناقشإل 

وهه  ام دفاع كردم  اما پدر روحاني دستور داد كه رساله را از من بييرند و به هيچ رساله
هائي كه  آن پس به شدت در مطالعإل اس�م كوشيدم ولي از آنقائل به پذيرش آن نبود  از 

توانستم از منابع  ام را زير نظر داشتند، نمي بزرگان مسيحي به شدت من و به ويژه كتابخانه
با قطار عازم اسكندريه بودم   1978اس�مي زيادي استفاده كنم  در يكي از روزهاي سال 

ربع كيلو به گردنم آويزان نموده بودم، بعد من لباس كشيشي و صليب ط�يي به وزن يك 
از رسيدن به اسكندريه سوار اتوبوسي شدم كه كودكي با تعدادي كتاب در دست وارد آن 

را بخرند  اما به من كه رسيد برگشت و ها  آن داد تا شايد هايي به مسافران مي شد  او كتاب
چرا كتابي به من  ،فرزندم :كتابي به من نداد  من پسرك را صدا زده و از او پرسيدم

ها دست بزنيد  پسر  شما كشيش هستيد و نبايد به اين قرآن :ندادي  و او در هواب گفت
ها  كردم كه بايد يكي از آن كتاب نيز به دنبال او به راه افتادم  احساس مييياده شد و من 

ام قرآن بود   هزء سيها  آن را بخرم و سرانجام موفق شدم و كتابچه از پسر بخرم  يكي از

ٌّ ﴿ چشمم به آيإلبه محض گشودن آن  َح
َ

َ ُ َّ ِۡ ُهَو � افتاد، تمام سوره را چندبار  ﴾١َُ
نمودم  آن كلمات من را  كه آن را حفظ نمودم  در خود احساس آرامش مي خواندم تا اين

 :سر رسيد و صدا زدتحت تأثير قرار داده بودند  در آن هنيام يكي از دوستان كشيشم 

ٌّ ﴿ :و من ناخودآگاه به رويش فرياد كشيدم ،اسحاقپدر  َح
َ

َ ُ َّ ِۡ ُهَو � ُ در يكي از  ﴾١َ
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بودم به سمت صندلي اعتراف رفتم تا اعترافات افراد هاهلي را  روزهايي كه در اسكندريه
كردند بخشش گناهان به دست كشيشان است، بشنوم  زني انيشت ندامت  كه گمان مي

ام و  بار به انحراف كشيده شده من تاكنون سه ،پدر مقدس اي :گزيده هلو آمد و گفت
كنم به اين اميد كه گناهان من را ببخشي و قول  اكنون در برابر قداست شما اعتراف مي

كننده  دهم كه ديير گناه نكنم  طبق عادت بايد كاهن صليب را به صورت اعتراف مي

ِۡ ُهَو ﴿ ر آنموقع عبارتبكشد و گناهانش را ببخشد  من صليب را نكشيدم و حتي د َُ
 ٌّ َح

َ
َ ُ َّ آمد اما زبانم براي گفتن آن بند آمده بود  من خيلي گريه كردم و با به ذهنم  ﴾١�

اين بيچاره آمده است كه من گناهان او را ببخشم اما گناهان من بدبخت را در  :خود گفتم
ا به ياد آوردم  فوراً ها بود كه پروردگار بزرگ ر روز قيامت چه كسي خواهد بخشيد  اين

بخشم پس چه كسي گناهان من  من گناه عامإل مردم را مي« :نزد اسقف رفتم و به او گفتم
پدر روحاني را چه كسي « :پدر روحاني، گفتم :درنگ هواب داد بي »را خواهد بخشيد 

اي هستي؛ ما  تو كشيش ديوانه« :او عصباني شد و بر روي من فرياد زد»  خواهد بخشيد 
ابتدا با انتصاب تو مخالف بوديم و به پدر روحاني نيز گفتيم كه مشاغل مهم را به تو از 

به دستور پدر روحاني »  ات مردم را گمراه نكني گرايانه نسپارد تا با افكار منحل و اس�م
ها  زنداني نمودند  چشمانم را بسته بودند و راهبان زيادي در آن» ماري مينا«من را در دير 

با عصاهايشان من را ام  دانستند هنوز مسلمان نشده كه مي اين دند  آنان با وهوحاضر بود
كند و دين خود را  اين سزاي كسي است كه به كليسا خيانت مي :گفتند زدند و مي مي
ها را در حق من روا داشتند و آثار آن اكنون نيز بر بدنم  فروشد  آنان تمام انواع شكنجه مي

، نماز راهبان بار در هنيام ن روزي هفتبودن سخنانم است  آنا معلوم است و گواه درست
 ود و هفت روز ادامه داشت  آنان مرانها  آن زدند و اين عمل بر پشت من مي با عصا

هايشان محافظت كنم  پس از سه ماه من را پيش بزرگ  كردند كه از خوك مجبور مي
كند، پايدار و  مال نيك را ضايع نميخداوند اهر اع ،فرزندم« :راهبان بردند، او به من گفت

كند و از هايي كه  صبور باش و هركه تقوا پيشه كند، خدا راه گشايشي براي او فراهم مي
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اين سخنان از كتاب مقدس و  :با خود گفتم»  به او روزي خواهد دادبرد  گمان نمي
بار ديير زده كرد و شيفتيم زماني بيشتر شد كه  قديسين نيست  سخنان او من را شيفت

پند و اندرز من به تو يك راز بود و تا حقيقت آشكار  ،فرزندم« :او را ديدم و به من گفت
سخنان بزرگ راهبان را نفهميدم اما زمان زيادي طول »  نشده است، آن را برم� نكن

خواستم راهب  نكشيد تا خودم با چشمان خود آن را تعبير كردم  يك روز صبح كه مي
بيدار كنم وارد اتاق او شدم و با تعجب مشاهده كردم كه آن پيرمرد  بزرگ را از خواب

خواند  به سرعت از اتاق  سفيد و بلند به شيوة مسلمانان نماز صبح ميهاي  نوراني با ريش
بيرون رفته و در آن را بستم تا مبادا راهب دييري اين وضع را ببيند  بعد از مدتي راهب 

اين راز را پوشيده دار خداوند گناهانت را پوشيده  ،مفرزند« :بزرگ نزد من آمد و گفت
ام، غذاي من قرآن و انيس تنهايي من توحيد  گونه سال است كه اين 23دارد  من مدت 
بعد از مدتي پدر شنوده دستور داد كه به كليسايم بازگردم  سورة »  پروردگار است

و روان من نهاده  اخ�ص، صندلي اعتراف و راهب مسلمان مخفي اثر زيادي بر روح
آمد  خويشاوندان و نزديكان من را محاصره كرده بودند و  بودند اما كاري از دستم برنمي

يك سال بعد به من دستور داده الخروج شده بودم   به دستور پدر شنوده از كليسا ممنوع
با  بودنداي از مبلغين به سودان رفته و مسلمانان فقيري را كه نيازمند  شد تا همراه عده

به دستور پدر شنوده  1979  در سپتامبر اعطاي مال و دارايي به مسيحيت دعوت نماييم
پذيرفت،  ه هر كسي كه مسيحيت را ميبه هنوب سودان رفتيم و براساس تعليمات او ب

داديم و سرانجام ما پس از سه ماه توانستيم فقط سي و  مصري ميسي و پنج هزار هنيإل 
را به مصر دعوت نموديم تا از ها  آن يم  به دستور پدر مقدسپنج سوداني را مسيحي نماي

را تحت عنوان كارگر ها  آن ديرها و مقدسات مسيحي در مصر ديدن كنند و ما توانستيم
پس از اتمام سفر تصميم گرفتم به ميان مسيحيان هديد بروم و از وارد مصر نماييم  

د مخصوصي باز نمودم كه متعلق به را با كلي 14باخبر شوم  كابين شماره ها  آن اوضاع
بود و قب�ً محمد آدم نام داشت  پس از باز نمودن در با كمال مسيحي هديد عبدالمسيح 



 از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب    120

خواند و هنوز متمسك به آداب اس�مي  شيفتي ديدم كه او به شيوة مسلمانان نماز مي
ماز ن نمسيحي شدنت هنوز مانند مسلماناچرا بعد از  ،عبدالمسيح :است  از او پرسيدم

ايد ولي قلب و  تان هسم من را خريده شما با پول و دارائي« :خواني  او هواب داد مي
فروشم  و  هاي دنيا نمي را به تمام گنجها  آن روح و عقل من از خداوند واحد است و

»  پيامبر خداست دهم كه خدايي هز اهللا وهود ندارد و محمد  تو گواهي ميروي  روبه
خودم توانستم  ن را در درون من مشتعل نمود و ديير بيش از اين نميسخنان او نور ايما

هايي كه من يك كشيش بزرگ و رئيس  از آن را كنترل كنم و به دين اس�م مشرف نشوم 
گروه تبليغي در آفريقا بودم، اع�ن اس�م من براي ساير كشيشان بسيار ناگوار بود و آنان 

ها و  من را از اين عمل باز دارند  گروهي از كشيش تا ها استفاده نمودند از تمامي حربه
همع شدند و من را تهديد نمودند كه در صورت مسلمان شدن تمام ام�ك و ها  مطران
هاي منقول و موهود من را كه در بانك اهلي مصر بود و بر بيش از چهار ميليون  دارائي

ند ستاند و منزلم را نيز از من بازخواهشد،  ط� بالغ مي همراه با سه شمشهنيإل مصري 
بود، به نفع  499ان پورت سعيد قاهره با شماره پ�ك بطبقه در خيا 11كه يك ساختمان 

پوشي نمودم و هيچ چيز را معادل  خود مصادره خواهند كرد  من از تمامي اين اموال چشم
ز دانستم  پس ا احساس پشيماني كه هنيام اعتراف آن زن گناهكار به من دست داد، نمي

نتيجه ماند و من آشكارا اع�ن نمودم كه مسلمان  هاي كليسا بي كه تمامي كوشش اين
و سه  ش با من تا حدي بال گرفت كه خون من را مباح اع�م نمودا ام، كليسا دشمني شده

بر اثر برخورد  1986هايم ترور شدم و در يازدهم نوامبر سال  بار از طرف برادر و عموزاده
طور كلي از دست دادم  از  پم در بيمارستان بستري شدم و آن كليه را بهگلوله به كليإل چ

و اكنون نيز براي بازگرداندن ام  آن پس تاكنون پانزده بار زير چاقوي هراحي رفته
ام به عمل هراحي پروستات نيازمندم  پدر و مادرم نيز بعد از شنيدن گرويدن من  س�متي

در آتش سوزاندند  اما من به سوي خداي خود به دين اس�م خودكشي كرده و خود را 
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ام و در روز قيامت همراه با كشيشان و افراد خانواده در محضر پروردگار خود  بازگشته
 » حاضر خواهم شد

او در مورد زندگي خود و گرويدن به دين اس�م /  عيسي بياجو كشيش فيليپيني
شكدة لهوت تحصيل كرده و اننام قبلي من كريسانتو بياهو بود  در د« :گويد چنين مي

پس از اتمام تحصي�ت به عنوان يك كشيش باشم   ك ليسانس لهوت ميداراي مدر
دانستم  نميها  آن كاتوليك شروع به فعاليت نمودم  چيز زيادي در مورد مسلمانان و دين

اي از يك مبلغ آمريكايي به نام پيتر هوينگ شنيدم كه بر ضد  كه روزي مصاحبه تا اين
�م بود  اين مصاحبه من را واداشت كه به عنوان يك كشيش اط�عاتي دربارة اس�م به اس

و در تبليغاتم از آن استفاده كنم  مشكل من كمبود كتاب در مورد اس�م بود  دست آورم
هاي  هايي را دربارة اصول اس�م، ايمان در اس�م و داستان اما سرانجام توانستم كتاب

ديدم اس�م به پيامبران ديير و از همله عيسي  ميكه  دا كنم  از اينپيامبران در قرآن پي
رو  زده شدم زيرا پيش از اين چنين تصوري نداشتم  از اين ايمان دارد، شيفت  مسيح

تصميم گرفتم به مطالعإل اديان و مقايسإل آنان همت گمارم  از مبلغ آمريكايي شنيده بودم 
رد و دليل آن را نيز بيان كرده بود و ع�وه بر اين كه در تورات اشتباهات زيادي وهود دا

رو فقط تصميم گرفتم كه  از اينها پيش از بين رفته بود   اصل تورات در دست نبود و سال
در مورد اس�م تحقيق نمايم  من ديير به بعضي از معتقدات مسيحيت مانند گناه اوليه، 

عتقاد نداشتم اگرچه به عنوان يك تن بار گناه دييران به دوش يك نفر اخصليب و اندا
كرد   اين دوگانيي بسيار من را ناراحت ميكردم   را براي مردم بيان ميها  آن كشيش

دو سال تمام  كردم  توانستم از شغل كشيشي دست بردارم زيرا با درآمد آن زندگي مي نمي
ن توانستم كه كه روزي چند مسلمان به منطقإل ما آمدند و م با اين افكار سپري شد تا اين

نمودم  مناظره كردن براي ما ها  آن بييرم و شروع به مناظره باها  آن چند كتاب اس�مي از
 عادي بود زيرا در خود فيليپين حدود بيست هزار گروه مختلف مسيحي وهود دارد امري

ره بار بود كه با يك مسلمان مناظ نشستيم  اين اولين و ما همواره در ميان خود به مناظره مي
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من مطلع كرديم،  نمودم  هنيامي كه در يك باغ براي بحث و مناظره خود را آماده مي مي
شدم كه طرف مسلمان من خود قب�ً يك كشيش بوده است  با دانستن اين موضوع به 

 ،تر شدم  او به بحث در مورد اس�م و نظام سياسي و اهتماعي آن پرداخت مناظره مشتاق
دادم  سخنان او براي من تازگي داشت و بسيار  ش ميو من فقط سكوت كرده و گو

فرق بين قرآن و علت گرويدن شما به دين اس�م چه بود   :هالب بود  از او پرسيدم
اب را مطالعه كردم و كتانجيل چيست  او كتابي به من داد كه نوشتإل احمد ديدات بود  

از آن روز  كننده در آن يافتم  هايي قانع ، هوابالتي كه دربارة انجيل داشتمبراي تمام سؤ
رفتم و دربارة مسائل گوناگون ديني با  ظهر به ديدار آن مرد مي از به بعد، هر همعه بعد

ديير براي من شكي باقي نمانده بود كه اس�م دين حقيقي خداوند كرديم   هم بحث مي
ي و ترسيدم كه با پذيرش آن تمام مناصب، ثروت و ارتباطات خانوادگ اما مي ،است

ن بودم كه ديير از ئمدادم مط اگر به شغل خود ادامه ميرا از دست بدهم  و خويشاونديم 
اشتم و دييران نيز به گفتم اعتقاد ند چه كه مي عهدة آن برنخواهم آمد، زيرا خود به آن

روزي از دوست مسلمانم خواستم كه نماز خواندن  شدند  اين موضوع مي تدريج متوهه
او گفت كه اول بايد مسلمان شوم و شهادتين را بر زبان هاري نمايم و  را به من بياموزد 

خيلي خوشحال شدند و من را ها  آن من نيز با گفتن شهادتين وارد هامعإل مسلمانان شدم 
نمودم در آغوش گرفتند  به مدت شش هفته مسلمان شدنم را از كليسا و خانواده پنهان 

�ن نمودم  والدينم به شدت خشميين شدند  كاهن اما سرانجام طاقت نياورده و آن را اع
بزرگ به منزل ما آمد تا من را از مسلمان شدن منصرف گرداند اما من تناقضاتي از انجيل 

رفت  هواب دهد اما او هربار طفره ميها  آن را پيش روي او گذاشتم از او خواستم كه به
ديير برنيشت  از دييران شنيدم  را برايم بياورد وليها  آن و سرانجام قول داد كه هواب

خدا خواسته  ازها  آن كه من ديوانه شده بودم و كه در كليسا برايم دعا خوانده بودند گويا
تمامي مناصب و القاب از من گرفته شد  با زني مسلمان ازدواج  را شفا دهد بودند كه م

سال  11  او اكنون نمودم و خداوند فرزندي به ما عطا كرد و نام او را عبدالصمد گذاشتم
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به تبليغ دين اس�م در دارد  من براي فهم بيشتر از قرآن عربي را ياد گرفتم و پس از آن 
ميان مردم پرداختم  در نتيجإل دعوت من به اس�م، پدر و مادرم، خواهرم همراه با 

ام به دين اس�م گرويدند  اگرچه بيشتر همعيت فيليپين  شوهرش، برادرزاده و خواهرزاده
دهند اما با توهه به آمار سازمان ثبت احوال شخصي هر ماه بيشتر  را مسيحيان تشكيل مي

گروند  آمار غيررسمي بر تعداد بيشتري دللت دارد   از چهارصد مسيحي به دين اس�م مي
مسلمانان است  نماز هماعت مسلمانان  به اس�م رفتار شايستإلبهترين وسيله براي دعوت 

 » كند است كه غيرمسلمانان را به خود هذب مي اي زيبا نيز منظره
او دانشمند مسيحي اهل هندوستان از وليت تلماندور است  از همان /  كرست راجا

دانست و در دوران هواني به مطالعإل  بود  او چندين زبان را مي  كودكي عاشق مسيح
عوت دها، مسلمانان و هندوها را به مسيحيت  كتاب مقدس مشغول شد و در همه

نمود  به نظر او قرآن چيز هديدي نبود بلكه نوعي دزدي ادبي از كتاب مقدس بود   مي
يك روز پس از مناقشه با يك عالم مسلمان كه ادعا نمود در قرآن چيزي مخالف عقل و 
فطرت بشري وهود ندارد به مطالعه هدي قرآن براي انجام مجادلت با مسلمانان راغب 

آن شيفتإل آن شد و به دين اس�م گرويد و نام خود را به محمد قرشود  پس از مطالعإل  مي
او مسلمان شدند  او در دعوت خود  انواده و چند نفر ديير با دعوتتغيير داد  افراد خ

بار با دقت و تدبر قرآن را مطالعه كنند زيرا او معتقد بود  خواند تا فقط يك مي افراد را فرا
دقيق و همراه با تدبر كافي بار مطالعإل  باشند يك ت ميبراي كساني كه واقعاً هويندة حقيق

در هنوب هند است  وي » اهل قرآن و حديث«اكنون عضو همعيت  است  او هم
مند است كه چرا  گلهها  آن داند و از مسلمانان را مسئول سي سال هاهليت خود مي

تر اين حقيقت را اگر زود« :گويد پردازند و مي همانند مسيحيان به تبليغ دين حق خود نمي
 » كردم كردند، سي سال در گمراهي زندگي نمي به من معرفي مي

پين به دنيا آمد و سپس به عنوان اي مسيحي در فيل او در خانواده/  ماركو كوربس
و به اين منظور به كشورهاي  ،راهبي از مسيحيت به تبليغ كيش و آيين خود پرداخت
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كاري به عربستان سعودي، فيلمي از مناظرة بين تايوان و كره مسافرت نمود  در يك سفر 
او را تحت تأثير شديداً اس�م و مسيحيت توسط شيخ احمد ديدات را مشاهده نمود كه 

در شهر هده مسلمان شد و  1998قرار داد  سرانجام او پس از تحقيقات بيشتر در سال 
 نام خود را به احمد كوربس تغيير داد 

او اهل يك خانواده مسيحي با پدري هلندي و مادري  / بورنومو كشيش هلندي تبار
كرد  او در  اندونزيايي بود و در يكي از هزاير كوچك دوردست اندونزي زندگي مي

اي بزرگ شد كه پدرش كشيش مذهب بانتي كوستا يكي از مذاهب مسيحيت و  خانواده
ري كردن و مادرش معلم انجيل زنان بود  پس از سپپدربزرگش كشيش مذهب پروتستان 

، او نيز كشيش شد و رياست  دوران كودكي و نوهواني و آموزش ديانت مسيح
طلب بود  را به عهده گرفت  او فردي كنجكاو و حق» بيتل أنجيل سبينوا«كليساي تبشيري 

و همين ويژگي او در نهايت سبب اس�م آوردن او شد  او داستان مسلمان شدن خود را 
يك لحظه به ذهن من خطور نكرده است كه روزي مسلمان  حتي« :كند گونه بيان مي اين

 شنيدم كه محمد  شوم زيرا از همان كودكي كه تحت تعليم پدرم بودم بارها از او مي
سواد بوده است  ع�وه  رانشين و بيحمردي صپيامبر مسلمانان اهل علم و درايت نبوده و 

شنيده بودم كه محمد دهالي از پروفسور دكتر ريكولدي مسيحي فرانسوي نيز  ،بر اين
طبيعي بود كه از همان كودكي از اس�م متنفر  ،است كه در طبقإل نهم ههنم است  بنابراين

باشم و به ذهنم نيز نبايد كه روزي تابع اين دين شوم  دوران هوانيم را به تبليغ مذهب 
ه مدت پروتستان گذراندم و رئيس تبشيري مسيحي در كليسا شدم  روزي از روزها كه ب

پس سوماترا براي اعمال تبشيري رفته بودم،  به منطقإل ميدان در شمال هزيرةروز  سه شبانه
اي آمده بودم تا سوار يك  هاي متعدد و دعوت به مسيحيت به كنار هاده از سخنراني

ماشين شده و به منزل برگردم  در اين هنيام مرد لغراندامي كه لباسي سفيد بر تن 
اشاره هايت  در سخنراني :مسلمانان بود به من نزديك شد و گفت و معلم قرآن ،داشت

ي براي آن داري  من نيز چون از مسلمانان متنفر نمودي كه مسيح خداوند است، آيا دليل
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خواهي ايمان بياور و اگر  گردي  اگر مي نميتو به دنبال دليل « :بودم به او گفتم
ها دور شد و من  را به من كرد و از آن مرد پشتش»  بر همان كفرت باقي بمان خواهي نمي

بعيد است كه اين مرد وارد بهشت شود  زيرا من اعتقاد داشتم كه بهشت  :نيز با خود گفتم
مختص كساني است كه به الوهيت مسيح اعتقاد داشته باشند  اما هنيامي كه به خانه 

تم كه بر روي آن رو تصميم گرف انداز بود و از اين بازگشتم سخن آن مرد در گوشم طنين
هاي  انجيل  ها رفتم؛ كننده بيابم  به سراغ تمام انجيل سئوال تحقيق نمايم و هوابي قانع

شدند و اگر كسي  شان شناخته مي اي كه با هم متفاوت بودند و به نام مؤلف چهارگانه
ك كه انجيل تنها ي يالرا سخن خداوند بداند در حها  آن تواند همإل انصاف داشته باشد نمي

ها ما را به اين  كتاب بوده است كه خداوند براي مسيح نازل نموده است  تعداد انجيل
بخشي ها  آن كه هر كدام از درست است و يا اينها  آن رساند كه يا فقط يكي از نتيجه مي

اند، دربردارد و انجيلي كه با  از انجيل واقعي را همراه با چيزهاي ديير كه تحريف شده
گونه نيست بلكه  شده است اكنون در دست نيست  اما قرآن اص�ً اين زبان اصلي نازل

ترين  بيش از چهارده قرن است كه فقط يك نسخه و با زبان اصلي آن بدون كوچك
هاي  بايست تحقيقاتم را از انجيل تغييري باقي مانده است  من به عنوان يك كشيش مي

م كه نسبت عيسي مسيح به ابراهيم و خواني كردم  ما در انجيل متي مي چهارگانه شروع مي
آمده است كه او بر خاندان يعقوب تا ابد )، و در انجيل لوقا 1-1رسد ( داود مي

اين  :گويد مي انجيل مارقس ،)33-1كند و ملك او نهايتي ندارد ( فرمانروايي مي
) پس عيسي نيز بشر است، اما انجيل يوحنا 10اي از نسب عيسي پسر خداست ( سلسله

) يعني عيسي 101در ابتدا كلمه بود و آن كلمه نزد خدا بود و آن كلمه خدا بود ( :ويدگ مي
 توانستم براي اين تناقضات هوابي پيدا كنم  به ذهنم رسيد كه عيسي  خدا است  نمي

 :او چه كسي را خوانده است  در انجيل يوحنا دعاي او چنين است  دعاهاي زيادي دارد،
ح تو را  به عنوان خداوند ييانه و حقيقي بشناسد و يسوع مسي زندگي ابدي اين است كه«

اي خداوند « :و در آخر اين دعاي طولني آمده است   » اي بشناسد و را نيز كه فرستاده
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دانند كه تو من  ميها نيز  شناسم و اين شناسند اما من تو را مي نميههانيان تو را    آفريننده،
كه خداوند ييانه    اين دعا اعتراف مسيح است به اين)17-25-26   » (اي  را فرستاده

و براي عدة معيني فرستاده شده است نه براي تمام مردم   ،و مسيح پيامبر اوست ،است
اسرائيل  ) اين عده را گمراهان بني24-15اين عدة معين چه كساني هستند  انجيل متي (

اسرائيل فرستاده شده  نيداند پس خدا يكي است و عيسي پيامبر خداست كه براي ب مي
خداي « :خوانيم، چيست مان مي است  اما معني اين عباراتي كه ما در نمازها و دعاهاي

چيز عجيبي  :  با خود گفتم»القدس، سه نفر در يك اقنوم خداي روح  پدر، خداي پسر،
شود، هواب  ال شود كه مجموع سه يك چند ميآموز ابتدايي سؤ اگر از يك دانش است 

شود، باور نخواهد كرد  هرچه بيشتر به  مجموع آن يك مي :سه؛ اما اگر بيوييم :دده مي
كردم  من به گناه اوليه و اصلي  پرداختم، بيشتر به ديانت خود شك مي ها مي مطالعإل انجيل

آدم را به دوش   اعتقاد نداشتم  چرا بايد تمام مردم گناهكار به دنيا بيايند و بار گناه اوليإل
و اگرچه در بيشتر موارد  ،ب مقدس در اين مورد نيز متناقض عمل نموده استبكشند  كتا

به گناه اوليه و گناهكار بودن تمام افراد اذعان دارد اما در عهد عتيق سفر حزقيال اع�م 
)  20:18-21كشد     ( كند كه پسر بار گناه پدر و پدر بار گناه پسر را به دوش نمي مي

شود مير  آدمي بخشيده نمي يت اين است كه گناه هيچ بنييكي ديير از بديهيات مسيح
كه مسيح به صليب زده شود  و تناقض ديير در كتاب مقدس اين است كه در عهد  اين

خود برگردد، خداوند او  از تمام گناهان (گناهكار)اگر انسان شروريعتيق آمده است كه 
ين است كه مسيح بخشد  يكي ديير از تعاليم بديهي در ديانت مسيحي ا را مي
دهندة تمام مردم است و اگر كسي كام�ً به خدا بودن او اعتقاد داشته باشد، با  نجات

وهود گناه نيز نجات خواهد يافت  در انجيل سفر اعمال رسولن در نامإل پولس به اهالي 
خداوند ما و پروردگار ما (مسيح) را به قوت خود از قبرها  :كورينتوس چنين آمده است

)  اين آيه به مناسبت به صليب زدن مسيح آمده است  با خود گفتم اگر 14:6آورد ( ميبال 
كند چرا او را تا روز قيامت در  گونه است كه خداوند با ما نيز مانند مسيح عمل مي اين
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زير خاك نيه نداشته است  و مسيحي كه نتوانسته است خود را از دست يهوديان نجات 
هاي  تواند دييران را نجات دهد  در انجيل ت كه ميدهد، چيونه پروردگاري اس

اشاره نشده است  چهارگانه به صورت مستقيم به آمدن پيامبر آخر زمان به نام محمد 
بشارت داده شده است  از  كه در انجيل برنابا به صورت متعدد به آمدن محمد  در حالي

آمده است كه  163برنابا اصحاح  رو اربابان كليسا آن انجيل را قبول نداند  در انجيل اين
آيد   دهنده، بعد از تو چه كسي مي اي تعليم :روزي يكي از شاگردان مسيح از او پرسيد

پيامبر خدا خواهد آمد مانند ابر سفيدي كه  بعد از من محمد  :مسيح با شادي فرمود
نابا اصحاح اي ديير در انجيل بر تمام مؤمنان زير سايإل او قرار خواهند گرفت  و در آيه

 محمد چه هنيام  ،اي معلم :آمده است كه روزي اندرياس شاگرد از مسيح پرسيد 72
در  محمد   :را بشناسيم  مسيح هواب داد او هاي او چيستند تا ما خواهد آمد  نشانه

آيد بلكه بعد از گذشت صدها سال زماني كه انجيل تحريف شده است،  زمان ما نمي
داران در آن زمان از سي نفر بيشتر نخواهد بود  در آن زمان  نخواهد آمد و شمار ايما
را مبعوث خواهد نمود  هنيامي كه به دقت انجيل برنابا را  است كه خداوند محمد 

نام برده است  با وهود پي  مطالعه نمودم، دريافتم كه در چهل و پنج آيه از محمد 
شتم تصميم نيرفتم كه در مورد اس�م بردن به اين موارد، علت تنفري كه از مسلمانان دا

از كليسا دست كشيدم ولي آن به  1969تحقيق نمايم اما بعد از آن تحقيقات در سال 
معني ترك مسيحيت نبود بلكه مذهب پروتستان را ترك كردم و به دنبال حقيقت در ساير 

دارد مانند كاتوليك،  دوگشتم  مذاهب متعددي در مسيحيت وهمذاهب مسيحيت 
 360به بيش از ها  آن توان گفت تعداد تستان، ارتدوكس، متوديست و غيره كه ميپرو

براي  ،رسد  اخت�ف مذاهب مسيحيت مانند اخت�ف مذهب در اس�م نيست مذهب مي
كنند ولي در اصول با هم  مثال مسلمانان اهل سنت از چهار مذهب فقهي پيروي مي

در فروع و مسائل فقهي ها  آن قدند و اخت�فتفاوتي ندارد و در اركان پنجيانإل اس�م معت
گونه نيست بلكه مذاهب مسيحي در اصول نيز با هم  باشد  در حالي كه مسيحيت اين مي
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تفاوت دارند  در اس�م مسجدي براي مذهب معيني وهود ندارد و مسلمانان از هر 
ك يگونه نيست   شوند اما در مسيحيت اين ترين مسجد حاضر مي مذهب در نزديك

رود و يك ارتدوكس نيز در كليساي كاتوليك حاضر  كاتوليك به كليساي ارتدوكس نمي 
شود  روزي يكي از دوستانم من را به مذهب كاتوليكي دعوت نمود و گفت كه آن  نمي

مانند اتاق غفران و آن اتاقي در  ،مذهب امتيازاتي دارد كه مذهب پروتستان فاقد آن است
نشيند  ش دراز و لباسي سياه در آن بر روي صندلي بلندي ميكليسا است كه كشيشي با ري

رود و كشيش نيز پس از خواندن  و هركس كه بخواهد گناهانش بخشوده شود نزد او مي
دهد كه مانند روزي كه  دهد و به گناهكار مژده مي اوراد نامفهومي به او وعدة غفران مي

ها به كليسا و اتاق غفران  فقط يكشنبهبه دنيا آمده است، از گناه پاك شده است  اگر كسي 
شود و احتياهي به نماز و عبادت  برود و نزد كشيش اعتراف كند، گناهانش بخشيده مي

شدند و با شادي  ديدم كه با ناراحتي وارد اتاق آموزش مي مي ندارد  افراد زيادي را
كردم  خود فكر مي گشتند ولي من با ناراحتي وارد شده و با ناراحتي نيز برگشتم و با برمي

كشد، پس چه كسي بار گناهان او را به دوش  كه كشيش بار گناهان مردم را به دوش مي
بكشد و او را بيامرزد  مذهب كاتوليكي نيز من را قانع نكرد، از آن دست كشيدم به 
هستجوي مذهب دييري پرداختم  مدتي بعد با طائفإل مسيحي دييري به نام شاهدان يهوه 

: چه كسي را  شان سئوال نمودم و پرسيدم در مورد مذهبها  آن ز رئيسآشنا شدم  ا
او  :از نظر شما مسيح كيست  هواب داد :خدا  پرسيدم :كنيد، هواب داد پرستش مي

شان شدم اما حتي يك صليب در آن  عيسي پيامبر خداست  همراه با او وارد كليساي
رو ما آن را  �مت كفر است و از اينصليب ع :نيافتم  از راز اين كار پرسيدم؛ هواب داد

اي از تعاليم اين مذهب خوشم آمد و سه ماه  كنيم  تا اندازه مان آويزان نمي در كليساهاي
نمودم  پس از اين مدت روزي از رئيس اين فرقه ها  آن تمام را صرف فراگيري تعليمات

مانند   :هواب داد روم  اگر من بر سر اين مذهب بميرم، بعد از مرگ به كجا مي :پرسيدم
من كه سييار نيستم بلكه آدمي داراي عقل و  :شوي  با تعجب گفتم دود در هوا ناپديد مي
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 بعد از مرگ هميي :باشم و از او خواستم كه بيشتر توضيح دهد  او گفت روح مي
آن ميدان  :اند در ميدان بسيار وسيعي همع خواهند شد  پرسيدم كه دود شده ها انسان

آيا كسي كه به اين مذهب ملتزم باشد، به بهشت  :دانم  پرسيدم نمي :ب دادكجاست  هوا
شوند و دييران دوباره  نفر وارد بهشت مي 144خير، زيرا فقط   :شود  هواب داد وارد مي

بعد از روز قيامت زمين ديير از بين رفته  :شوند  با قاطعيت گفتم در زمين ساكن مي
تو حقيقت قيامت را درك  :شوند  هواب داد ساكن مياست؛ چيونه مردم دوباره در زمين 

اي  آيا اگر تو يك صندلي داشته باشي كه حشرات موذي زيادي روي آن باشند،  نكرده
پس  :خير  گفت :سوزاني تا از دست حشرات آسوده شوي  هواب دادم صندلي را مي
زمين را سالم داري  در روز قيامت خداوند  كشي و صندلي را سالم نيه مي حشرات را مي

پس از همع شدن در آن ميدان دوباره به ها  آن برد و دارد و آدميان را از بين مي نيه مي
رو  كننده و عاق�نه نبود از اين گردند و آتشي نيز در كار نيست  سخنان او قانع زمين برمي
هاي آن دست  تصميم گرفتم كه به طور كلي از مسيحيت و تمام شاخه 1970در سال 
و به دنبال دين دييري بروم  در يكي از روزها در همان هنيام كه به دنبال دين بكشم 
گشتم، در طول راه به يك معبد بودايي بسيار زيبا رسيدم كه بر در و ديوار آن  حق مي
هايي از يك اژدهاي بزرگ و دو شير وهود داشت  هنيامي كه خواستم داخل آن  مجسمه

خواهي با كفش وارد عبادتياه ما شوي به آن  آيا مي  :بشوم، مردي هلوم را گرفت و گفت
حتي بودائيان به نظافت محل  :هايم را بيرون آوردم و با خود گفت احترامي كني  كفش بي

كه ما در كليسا به اين مسئله توههي نداشتيم  مدت  گذارند در حالي عبادت احترام مي
حقيقت را در آن نيافتم از آن نيز  كه زماني نيز اين دين را تجربه نمودم اما به محض اين

دست كشيدم و دين هندويي را برگزيدم  مدت زمان زيادي نيز با پيروان اين دين همراه 
العاده  بودم و در راه يادگيري تعاليم آن چنان كوشش نمودم كه توانستم به كارهاي خارق

اعضاي بدن با هاي تيز و سوراخ نمودن  از همله راه رفتن در ميان آتش و بر روي ميخ
گشتم  روزي از رئيس  ميها  آن ها چيزهايي نبودند كه من به دنبال ميخ دست بزنم  اما اين
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برهما، خداي آفرينش،  :كنيد  هواب داد شما چه چيزي را پرستش مي :معبد پرسيدم
ويشنو، خداي خير و شيوا خداي شر  اين سه خدا در هسد انساني به نام كريشنا متجلي 

اين تعاليم تفاوت زيادي با  :تمام ههانيان است  با خود گفت  دهندة نجات شدند كه او
ابتداي  م كه در مورد آغاز وكاهن هندويي پرسيدچه در مسيحيت هست، ندارد و از  آن

دو هزار سال قبل از مي�د در هند پادشاه ستميري  :امر كريشنا برايم بيويد  او گفت
كه  كرد و پسران خود را از ترس اين د نيز رحم نميكرد كه حتي به فرزندان خو زندگي مي

هاي بسيار تاريك كه پادشاه در  شب در يكي ازكشت   مبادا روزي هاي او را بييرند، مي
اي بسيار نوراني از بالي سر او در آسمان  قصر خود بر روي تختش نشسته بود، ستاره

به محل نيهداري  گذشت و پس از مدتي توقف نموده و پرتوي نوراني از خود را
گاوهاي اهلي فرستاد  هنيامي كه پادشاه از سر اين مسئله از علما و دانايان مملكت 

هسد  گانه در هاي مقدس خود گفتند كه خدايان سه پس از مراهعه به كتابها  آن پرسيد،
اند  اين داستان بسيار شبيه به داستان عيسي مسيح  انساني به نام سري كريشنا متجلي شده

ر هند بلكه كرديم با اين تفاوت كه هريان داستان نه د كه ما بارها براي مردم بيان مي بود
تاده بود و انسان مذكور نيز مسيح بود  در اصل داستان اعتقاد به سه اللحم اتفاق اف در بيت

دهنده بودن كريشنا يا مسيح تفاوت اساسي بين مسيحيت و هندويي وهود  خدا و نجات
اگر من بر سر دين شما باشم  :هايم با كاهن هندويي از او پرسيدم بحثنداشت  در ادامإل 

دانم ولي تو نبايد حشراتي مانند  نمي :و بميرم، سرانجامم چه خواهد شد  هواب داد
باشند و اكنون تبديل به حشره  نياكان مردة تو ميها  آن مورچه، پشه و     را بكشي زيرا

انع نكرد بلكه باعث شد كه از آن دين نيز دست اند  اين سخنان نه تنها من را ق شده
بكشم  راهي به هز تجربإل اس�م برايم باقي نمانده بود زيرا آن ديني بود همعيتي بسيار 
زياد در سراسر ههان تابع آن بودند اما افكاري كه از همان كودكي در ذهن من نسبت به 

دين را به تأخير بياندازم  من اس�م ايجاد شده بود، باعث شد كه من تحقيق در مورد اين 
شدم و اشكالت زيادي را  شدم، قانع نمي به دنبال حقيقت بودم اما به هر ديني كه وارد مي
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ديدم  روزي به همسرم گفتم كه به كسي اهازه ورود به اتاق من را ندهد زيرا  در آن مي
بسيار ذلي�نه و  خواهم با خداي خود خلوت كنم  دستانم را بلند نمودم و با حالتي من مي

اگر واقعاً تو وهود داري دست من را بيير و من را به  ،پروردگارا :از روي خشوع گفتم
 ه من نشان بده  اين دعا را هر روزو دين حقت را ب ،سوي نور و هدايت راهنمايي كن

ماه تمام در خلوت با خداي خود از او طلب هدايت  كردم و حدود هشت تكرار مي
ويكم  كه شب سي شدم تا اين شد، نااميد نمي كه هوابي به من داده نمي ايننمودم و از  مي

برابر با دهم رمضان آن سال فرا رسيد  در آن شب پس از خواندن دعا به  1971اكتبر سال 
خواب رفتم، خوابي عميق و آسوده  در خواب ديدم كه در مكاني نامعين در ميان تاريكي 

كم نوري  ههان در تاريكي بسيار عميقي فرو رفته بود  كم بينم  ام و هايي را نمي ايستاده
نمود راه من را روشن كند  او  در هلو من ظاهر شد  آن شبح انساني بود كه سعي مي

شد  لباس سفيدي بر تن و  كم به من نزديك مي مردي نوراني و مبارك بود كه كم
اي به آن  اشت  چهرهددار  اي نوراني و ريشي موج اي سفيد بر سر داشت  چهره عمامه

شهادتين را بر زبان بياور  من   :زندگيم نديده بودم  او لبخندي زد و گفت زيبايي را در

ار   سه ب»ن حممداً رسول اهللاأشهد أال اهللا وإله إ ن الأشهد أ« :شهادتين چيست  گفت :گفتم

از خواب كم از هلو ديدگان من غائب شد   پشت سر او تكرار نمودم و آن مرد نوراني كم
بيدار شدم  عرق تمام بدنم را فرا گرفته بود  فرداي آن روز به محض رسيدن به اولين 

قدر است  او  شهادتين چيست و ارزش آن در دين اس�م چه :مسلمان از او پرسيدم
شود و  مسلمان ميها  آن و انسان با گفتن ،شهادتين ركن اول اس�م است :هواب داد

برايم ارائه داد  با آن مرد دوست شدم و خوابي را كه ديده سپس شرح كاملي از آن را 
هاي آن مرد نوراني را برايش توضيح دادم، او  بودم برايش بيان نمودم و هنيامي كه صفت

را در خواب  تو به احتمال زياد پيامبر اس�م، محمد :با خوشحالي و صداي بلند گفت
طالعإل اس�م پرداختم و در روز عيد فطر كه اي  بعد از اين واقعه بيست روز تمام به م ديده

صداي تكبير مسلمانان من را به شوق و ذوق آورده بود، به مسجد رفتم و در مقابل همع 
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بزرگي از مسلمانان پس از اداي شهادتين، دين اس�م را براي خود برگزيدم و نامم را به 
به دين اس�م  رحمت تغيير دادم  پس از بازگشت به خانه به همسرم گفتم كه من

ها تحقيق به دين اس�م  ام اما تو آزادي كه هر ديني داشته باشي  او نيز بعد از مدت گرويده
اي مسلمان متولد شده بود كه به علت تبليغات  هگرويد  لزم به ذكر است كه او در خانواد

م ، تمام خانواده من به دين اس�1972مسيحيت، مسيحي شده بودند  تا ماه فوريه سال 
گذارم كه هدايت خود را شامل رگرويده بودند و من از اين بابت بسيار خداوند را شك

 ام نمود  حال من و خانواده
/ صدها نفر به دست او در غنا مسيحي شده بودند و  دومين كشيش بزرگ غنا

پرداخت  پس از مدتي تفكر در  اي دوبار در تلويزيون به ايراد سخنراني ديني مي هفته
يرش دين از روي آگاهي تصميم گرفت در مورد اديان ديير تحقيق كند زيرا او مورد پذ
و در سنيي مسيحي شده بودند  تحقيقات ادانست كه خانوادة او به خاطر گر خود مي

مندي او به قرآن و سپس مسلمان شدن او گرديد  پس از  مورد ساير اديان باعث ع�قه
ك اروپايي بود، به تطميع و تهديد او مسلمان شدن او، رئيس كل كشيشان غنا كه ي

ها در يك  و او از ترس هان خود مجبور شد به سيرالئون فرار كند و در آن ،پرداخت
ايستياه راديويي متعلق به انجمن مسلمانان سيرالئون طي يك سخنراني مسلمان شدن 

 خود را آشكارا اع�م نمود 
هاي مي�د مسيح رئيس  از هشندو روز قبل  1986/ در دسامبر سال  ابوبكر موابيو

هاي تانزانيا، ماريتن هان موابيو، در يك كليساي بزرگ در مقابل همع زيادي از  اسقف
مسيحيان اع�م نمود كه از مسيحيت دست كشيده و به اس�م گرويده است  سخنان 

ها به  زده نمود كه دستيار رئيس اسقف غيرمنتظرة او همعيت حاضر را چنان شيفت
ها  هاي كليسا را بست و با صداي بلند فرياد زد كه رئيس اسقف م در و پنجرهسرعت تما

گذرد  پس از  دانستند كه در ذهن اسقف بزرگ چه مي نميها  آن ديوانه شده است  اما
تلفن دستيار اسقف بزرگ نيروهاي امنيتي به كليسا وارد شدند و اسقف بزرگ را با خود 
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كه شيخ احمد  ي شب اسقف بزرگ در زندان بود تا اينها گاه بردند  تا نيمه به بازداشت
شيخ يعني همان كسي كه اسقف را به اس�م دعوت كرده بود، به زندان آمد و ضامن 

اي نبود كه در راه دين هديد به او  اسقف بزرگ شد و او آزاد شد اما اين آخرين صدمه
 رسيد 

اي مسيحي به دنيا آمد   خانوادهاي در مرز اوگاندا در  در بوكابو منطقه 1940او در دهإل 
دو سال بعد از تولد غسل تعميد داده شد و بعد از پنج سال ديير وارد كليسا شد و در امر 

كرد  اين عمل او باعث افتخار  به كاهن كليسا كمك مي تحضير خون و هسد مسيح 
خود براي او  برد و در رؤياهاي ها با افتخار از فرزندش نام مي و پدر در همه ،خانواده بود

كرد  هنيامي كه مارتين در مدرسإل ابتدايي و دور از خانواده  بيني مي اي بزرگ پيش آينده
اي به او نوشت كه آرزو دارد پسرش روزي راهب بزرگي بشود و در  بود، پدرش در نامه

كرد  مارتين دوست داشت هنيامي كه بزرگ  هاي خود به اين آرزو اشاره مي تمام نامه
كار كند و سرانجام در سن  دانست كه در برابر آرزوي پدرش چه شود اما نمي شود، پليس

پانزده ساليي به علت احترام زيادي كه براي پدرش قائل بود، تسليم خواسته او شد و به 
از ههان فروبندم، كه چشم  فرزندم قبل از اين«شد   تحصيل تعاليم ديني مسيحي مشغول
؛ اين وصيت و سفارش پدر، مارتين را »بي ببينمدوست دارم كه تو را در لباس راه

براي كسب ديپلم در ادارة كليساها به انيلستان سفر كند  يك  1964واداشت كه در سال 
براي اخذ مدرك ليسانس به آلمان رفت و پس از اتمام تحصي�ت به عنوان يك  ،سال بعد

يل به آلمان برگشت و عيار به كشور خود بازگشت  مدتي بعد براي ادامإل تحص اسقف تمام
گرفت  موفق به اخذ مدرك فوق ليسانس شد  در تمام اين دوران او به تعاليمي كه فرا مي

كرد و به حقانيت راهي كه انتخاب كرده بود، ايمان داشت   بدون چون و چرا عمل مي
تحصيل براي كسب مدرك دكترا در علم لهوت باعث شد كه سئوالت زيادي در  ادامإل

در ن به وهود آيد  او در تحصي�ت خود به مقايسإل اديان روي آورده بود و ذهن مارتي
مسيحي، اس�م، يهودي و بودايي بودند كه هر كدام بر حقانيت خود ادعا اديان  مقابل
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داشتند  تحقيقات اوليه در مورد اين اديان مارتين را كنجكاو نمود تا به حقانيت اين اديان 
ياه به نفت  با اولين اي از قرآن كريم دست يا به نسخه قات اوپي ببرد  در ادامإل اين تحقي

 :قرآن، سورة اخ�ص توهإل مارتين را به خود هلب نمود
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نياز از هر چيز است   خداوندي كه بي ،است كه يكتا و ييانه است او خداوندي :بيو«
 » چيز همانند او نيست كس و هيچ و هيچ ،آيد و نه زاده شده است نه كسي از او به دنيا مي

اين سوره چنان او را تحت تأثير قرار داد كه به مطالعإل تمام قرآن و تاريخ نزول و 
ت خود به اين نتيجه رسيد كه قرآن تنها كتاب مند شد و پس از تحقيقا كتابت آن ع�قه

آسماني است كه از زمان نزول تاكنون دست هيچ بشري نتوانسته است در آن تغييري 
قدر براي او مهم بود كه در رسالإل دكتراي خود به آن اشاره كرد و  بدهد  اين حقيقت آن

چه براي او  ا خير  آنبراي او مهم نبود كه با نوشتن اين حقيقت رسالإل او پذيرفته شود ي
مهم بود، حقيقت بود  در اين اثنا و گيرودار ذهني، روزي مارتين نزد يكي از اساتيد 

پرسي به  محبوب خود به نام وان برگر رفت  پس از بستن در اتاق و س�م و احوال
ميان تمام  لطفاً بدون تعصب بفرماييد كه از :چشمان استاد خود خيره شد و از او پرسيد

اس�م  مارتين  :ني كه بر روي زمين است، كدام دين حق است  استاد در هواب گفتاديا
 :شويد  استاد هواب داد در اين صورت چرا مسلمان نمي :زده شده بود، پرسيد كه شيفت

كه چه كسي حاضر است اين  ها منتنفرم و دليل ديير اين كه من از عرب اولً به علت اين 
كني  به خاطر پذيرش اس�م از دست بدهد  آيا گمان مي همه رفاه و نعمت و شهرت را

كشم  دكتر مارتين به كشور  ها دست مي كه ديني حق است از همإل اين من به خاطر اين
و به عنوان سراسقف تمام كشور كار خود را شروع كرد اما هوابي كه  ،خود بازگشت

د  او هم صاحب منصب، منزل دا استاد وان برگر به او داده بود همواره ذهن او را آزار مي
كرد  آيا ممكن بود كه از همإل  هاي زيبا شده بود و در رفاه و نعمت بزرگي مي و ماشين
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المللي كليساها در كشورهاي آفريقايي،  ها دست بكشد  او به رياست كل مجلس بين اين
كه از هايي از سومالي و اتيوپي نيز دست يافت  تانزانيا، كنيا، اوگاندا، بروندي و بخش

مناصب بارني بيتيانا رئيس انجمن حقوق بشر آفريقاي هنوبي و اسقف ديسموند توتو 
دانست كه با اع�ن اس�م بايد از تمامي اين  تر بود  او مي رئيس انجمن آشتي ملي مهم

خواست به خود و دييران دروغ  هو بود و نمي مناصب دست بكشد  اما او فردي حقيقت
آمدند و در بيشت رؤياهايشان آياتي از قرآن  مواره به ذهن او ميبيويد  آياتي از قرآن ه

گذشتند  در اين مدت او  اي ملبس به لباس سفيد رعبي از هلو چشمان او مي همراه با عده
سال تمام او در اين  با علماي مسلمان و از همله شيخ احمدالشيخ رابطه داشت  يك

از زندگي فعلي و مناصب خود دست  گيرودار ذهني بود كه آيا با اع�ن اس�م خود
بردارد و يا مانند استادش به دنيا و مناصبش چنگ زند  سرانجام سرگرداني او به پايان 

تر ذكر آن رفت در كليسا و در ميان همع زيادي از مسيحيان  گونه كه پيش رسيد و همان
 و نام خود را به ابوبكر تغيير داد  ،اع�م نمود كه مسلمان شده است

ها از او پس گرفته شد حتي همسرش نيز حاضر  م مناصب، القاب، منازل و ماشينتما
كه شوهر مسلمان  نشد كه با زندگي او ادامه دهد و او و فرزندانش را ترك نمود در حالي

به زنش گفته بود كه هيچ الزامي نيست كه او نيز به دين اس�م بيرود  پدر و مادر ابوبكر 
شدند و پدرش از او خواست كه علناً در ميان مردم پشيمان  به شدت از دست او ناراحت

حاضر نيست او را ببيند و به   شود و از اس�م انتقاد نمايد و مادرش گفت كه اص�ً
سخنانش گوش دهد  تمام افراد فاميل و دوستان از دور او پراكنده شدند و او تنهاي تنها 

ها  آن به او اهازه دهند يك شب نزدشد  ابوبكر از پدر ومادرش اهازه خواست كه فقط 
بماند و فرداي آن روز ناچار شد كه محل زندگي خود را ترك كند و به كابي� بين مرز 

اي به نام هيرترود كيبويا آشنا شد و به خانإل او  هها با راهب مالوي و تانزانيا برود  در آن
ه سراسقف پيشين رفت  پس از ترك منزل، مسيحيان و مقامات محلي شايعه نمودند ك

نيريستند   ها با چشم يك ديوانه به او مي و مردم نيز در همه ،كشور ديوانه شده است
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هنيامي كه مردم مالوي از آمدن او مطلع شدند، از راهبه پرسيدند كه چيونه او به يك 
او ديوانه نشده است بلكه   :ديوانه اهازه داده است در خانإل او باشد  راهبه هواب داد

ان شده است  اين هواب باعث شد كه ابوبكر با راهبه در مورد اس�م بحث نمايد  مسلم
سخنان ابوبكر هيرترود را به تفكر واداشت و پس از مدتي او نيز مسلمان شد و نام خود 

اي اس�مي را  را به زينب تغيير داد  ابوبكر و زينب مخفيانه با هم ازدواج نمودند و خانواده
اي به مسئولين خود نوشت كه  مودند  زينب پس از مسلمان شدن در نامهريزي ن با هم پايه

دهد  خبر ازدواج آن دو به خانواده دختر رسيد  دايي دختر كه  از راهبه بودن استعفا مي
پيرمري مهربان بود به زينب پيغام رساند كه همراه با شوهرش از آن مكان بيريزند زيرا 

گ خود را براي كشتن آن دو پر نموده است  پدر زينب به شدت عصباني شده و تفن
اي كاهيلي و كوچك  ابوبكر و زينب به روستايي دورافتاده نقل مكان كردند و در خانه

به خاطر خداوند و دين حقي كه به آن گرويده بودند، از ناز و ها  آن سكني گزيدند 
ئيس يك نعمت و رفاه دست كشيده بودند  ابوبكر كه زماني سراسقف چند كشور و ر

آوري هيزم و فروختن آن و كار بر روي زمين كشاورزي  المللي بود، به همع مجلس بين
پرداخت  تبليغات او  و در اوقات فراغت نيز به تبليغ اس�م مي ،براي دييران روي آورد

مدت محكوم شد   هاي كوتاه بار به زندان باعث شد كه چندبار از او شكايت شود و چندين
ابوبكر براي انجام  1988د به ابوبكر و زينب عطا كرده بود  در سال خداوند سه فرزن

اي بسيار ناگوار  مناسك حج به عربستان سعودي رفت و در دوران غيبت او در خانه واقعه
اي را تحريك نموده بود كه منزل  اتفاق افتاد  پسرخالإل ابوبكر كه يك اسقف بود عده

ث شد كه هر سه فرزند ابوبكر خود را از دست ابوبكر را منفجر كنند  انفجار خانه باع
بدهند  اين عمل نه تنها ابوبكر را از بين نبرد بلكه باعث شد طرفداران زيادي پيدا كند و 

شد  در  دين اس�م روي آورند  روز به روز به طرفداران ابوبكر اضافه مي عدة زيادي به
ابوبكر و هفتاد تن از   خوك،بعد از يك سلسله انفجار در بازار فروش گوشت  1992سال 

شان بازداشت شدند  او به عمل خود اعتراف نمود اما گفت كه عملي غيرقانوني  طرفداران
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فروختن گوشت خوك در  1913زيرا براساس قانون مصوب در سال  ،انجام داده است
مبيا دارالس�م، تانياه، مافيا، ليندي و كييوما ممنوع شده بود  پس از آزادي، او را به زا

اند  پس از  ي را براي قتل او كشف نمودها را مقامات به او گفتند كه توطئهتبعيد نمودند زي
از بازداشت او توسط پليس  بار زنان يس بازداشت شد  چندينآن نيز بارها توسط پل

هلوگيري كردند و نهايتاً با پوشاندن لباس زنان باعث فراري دادن او از كشور شدند  
و زينب همسر  ،اي براي خانوادة ابوبكر آسودگي به دنبال داشت اندازهزندگي هديد تا 

ابوبكر يكي از دوستان خود به نام شي� را به همسرش معرفي نمود تا او را به عقد خود 
خواهد كه  درآورد و آداب اس�مي را به او بياموزد  حاج ابوبكر موابيو از مسلمانان مي

ات غرب بر ضد مسلمانان خود را نبازند و از عقيدة شجاع باشند و در مقابل موج تبليغ
 گرا است، دست نكشند  خود به اين بهانه كه اصول

اي مسيحي و متعصب به دنيا آمد  از همان  / او درخانوادهعزت اسحاق معوض 
كه در دورة هواني به يك كشيش مسيحي تبديل شد  او در  كودكي وارد كليسا شد تا اين

كرد  تعمق بيشتر او در مسيحيت، او را در  مام وسايل استفاده ميدعوت به مسيحيت از ت
مواردي به شك انداخت  اخت�ط مردان و زنان بزك كرده در كليسا و تكرار اوراد 

كرد  اخت�ف در  كشيشان از طرف آنان بدون هيچ درك و فهمي از آن، او را ناراحت مي
كرد و از خوردن شراب و  ا گيج ميهاي مختلف مسيحيت او ر تفسير ثالوث در ميان فرقه

گوشت قرباني به مثابه خون و گوشت مسيح اكراه داشت  درست در همان زماني كه به 
مسيحيت شك كرده بود، آداب دين اس�م از همله نمازهاي هماعت و روزة ماه رمضان 

كرد  همإل اين  او را به خود هذب كرد  او هنيام شنيدن آيات قرآن احساس آرامش مي
امل سبب شد كه نزد شيخ رفاعي سرور برود و با او در مورد اس�م و مسيحيت به عو

چنان به تحقيقات  بحث بپردازد  سه سال تمام او در مورد پذيرش اس�م متردد بود هم
بعد از يك ساعت بحث و مناقشه با شيخ  1988داد  در ماه سپتامبر سال  خود ادامه مي

كه شهادتين را به او تلقين كند و نماز خواندن را رفاعي، عزت اسحاق از شيخ خواست 
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به او تعليم دهد  او مسلمان شد و نام خود را به محمد احمد الرفاعي تغيير داد  تمامي 
اش را لغو نمود و با عمل هراحي، صليبي را كه بر بدن خود  هاي رسمي گذشته پيمان

پدر و مادر و خويشانش  نقش انداخته بود، از پوست خود برداشت  پس از مسلمان شدن
با او قطع رابطه كردند و پدرش او را از شركت تجاري كه با هم شريك بودند، اخراج 
كرد  اما اين اعمال تأثيري بر روحيإل محمد احمد الرفاعي نيذاشت و او اكنون يكي از 

 دعوتيران به دين اس�م است 
در اسكندريإل مصر در  1919/ او در سال ابراهيم خليل فليبس استاد سابق إلهوت 

اي مسيحي به دنيا آمد  در يك مدرسه آمريكايي در مصر تحصي�تش را شروع  خانواده
نمود  در هنگ ههاني دوم هنيامي كه اسكندريه مورد حملإل هواپيماهاي هنيي قرار 

موفق به  1942گرفت، خانوادة ابراهيم مجبور شدند به اسيوط نقل مكان كنند و در سال 
ها شد  پس از آن به مدت دوسال با  ر دانشكدة تعليمات داخلي در آناخذ ديپلم د

ها    اما خبرهاي ناگوار از بدبختياي نظامي آمريكا كه در مصر بودند، همكاري نمودنيروه
رو  اينهاي هنگ، ابراهيم را واداشت كه به صلح و آرامش فكر كند و از  و ناگواري

نشكده لهوت شد و سه سال به تحصيل در آن وارد دا 1945كليسا شد و در سال   متوهه
هاي  يسي به مطالعإل زبانليهاي عربي و ان يافتن به زبان ادامه داد  او ع�وه بر تسلط

يوناني، آرامي و عبري پرداخت  پس از آن به مطالعه و تحقيق در مورد عهد عتيق و 
يحيت و ارتباط آن تاريخ كليسا و نهضت تبليغ براي مس ها، آن هاي هديد، تفاسير و شرح

با هامعإل مسلمانان پرداخت  او سپس براي مبارزه با مسلمانان و استفاده از نقاط ضعف 
منشعب شده از مسلمانان پرداخت  و برهمين  ياه به مطالعإل قرآن و احاديث و فرقهآنان 
چيونيي از بين بردن اس�م به كمك «نامإل خود را به موضوعي تحت عنوان  پايان ،اساس
موفق به اخذ فوق ليسانس در فلسفه و  1952اختصاص داد  او در سال » انانمسلم

لهوت از دانشياه برنستون ايالت متحدة آمريكا شد  پس از بازگشت به مصر با 
ها كار كرد  و پس از مدتي كه با اين گروه ،هاي تبليغي مسيحيت به فعاليت پرداخت گروه
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مسيحيت نيست بلكه در كنار آن هاسوسي كرده و ها تنها تبليغ  دريافت كه قصد اين گروه
هاي  كه از اهداف گروه پس از اين« :گويد كنند  او مي هايي استعماري را دنبال مي هدف

كم نموده و در عوض با ها  آن تبليغي خارهي آگاه شدم، تصميم گرفتم كه ارتباطم را با
گاهي به ميان  گاه ،بنابراينوطن خود من بودند تسامح بيشتري نشان دهم   مسلمانان كه هم

كه يك روز صدايي دلنشين من را به خود هلب نمود   رفتم تا اين مسلمانان نيز مي  هامعإل
بود  به آن صداي دلنشين  1955آن صدا، صداي يك قاري قرآن بود و آن سال، سال 
 :گوش دادم و با شنيدن دو آيه از آن دچار حيرت شدم

﴿ ُِ ّ َ
َ

َ إَِ�ّ ه َِ �
ُ

َ ِۡ َُ  � ُٗ َج ََ ا�  َِ� َُۡتَا َ ۡع ُِ ََ م إَِّ�  َق�ُۡو   ََ  ِ ّ ِ
ۡۡ �  َ ِ ِّ َع َكَفٞت  َُ َو َۡ ب  إَِ�  ١� ِّ  ۡ ََ

 �َ ِّ ُۡ ّٗ   َٔ �ۡتا َح
َ

َ  �َِ ِ اۡ�َِك بَِتّم � بَِِِ  َ�ََ  � ِّ َِ  ].2 -1اجلن: [ ﴾٢�
به من وحي شده است كه چند نفر از هن اين قرآن را شنيدند و  :بيو )اي محمد («

كند پس به آن ايمان  ما قرآن عجيبي را شنيديم كه به بالندگي هدايت مي :سپس گفتند
  »شويم آورديم و هرگز براي پروردگارمان شريك قائل نمي

اين آيه به صورت عجيب در درون من رسوخ كرد و هنيامي كه به خانه بازگشتم به  
بار با  مطالعإل آن نمودم اما اينو شروع به  هسرعت به كتابخانإل خود رفته و قرآن را برداشت

ضعف نبودم بلكه شيفتإل   كردم  من ديير به دنبال يافتن نقطه قصدي ديير آن را مطالعه مي
بار، دوبار، سه بار و چندين بار ديير آن را از اول تا آخر خواندم  اين ك�م شده بودم يك

يات رسيدم كه خداوند آ  شدم  هنيامي كه به اين و هربار بيش از بار قبل مجذوب آن مي
 :فرمايد مي

ۡوَرَٰةِ ﴿ ِّ � ِِ  ۡۡ ُه َّ ِ َِ ۡكُووما�  َِ  ٓ ُِ َ َ� ُّ ِ ََ ِب  ِّ � ّ ِ َّ
ُ
�ۡ� ّ َِّ� َۡ و َُ ُُِعوَن �ّۡت َّ َ َ  ََِ ِّ �

 ِِ ِ�ل  ].157األعراف: [ ﴾َ��ۡ�ِ
 كنند، احوال او را به آناني كه از اين فرستاده و پيامبر درس ناخوانده تبعيت مي«

  »يابند انجيل مي صورت نوشته در نزد خود در تورات و
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(به ياد آوريد) هنيامى را كه عيسى بن مريم گفت: اى بنى اسرائيل! من فرستاده خدا «
]  كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده [تورات به سوى شما هستم در حالى كه تصديق

   »آيد و نام او احمد است! دهنده به رسولى كه بعد از من مى باشم، و بشارت مى
در كتاب مقدس تحقيق كنم  اگرچه بنا به نظر قرآن، ها  آن تم كه در موردتصميم گرف

توان اشاراتي را در اين  خواستم ببينم كه آيا مي اند، اما من مي تورات و انجيل تحريف شده
 رو درصدد تحريف اند و از اين توههي نكردهها  آن مورد يافت كه بني اسرائيل زياد به

در تورات وانجيل  چه كه به وضوح دربارة پيامبري محمد  ا آنبرنيامده باشند  زيرها  آن
اصلي آمده است، با توهه به دشمني پيروان اين اديان با اس�م قطعاً تحريف و تبديل شده 

هايي  است  چندسال متوالي به تحقيقات فشردة خود ادامه دادم و سرانجام به واقعيت
نيرفته بود  براي مثال در سفر تثنيه  صورتها  آن دست يافتم كه تحريف و تبديلي در

شان  پيامبري مانند تو از ميان برادران« :هاي تورات چنين آمده است كتاب پنجم از كتاب
كنم  چه كه من سفارش مي گذارم تا به آن مبعوث خواهم نمود و ك�مم را در دهان او مي

اسرائيل  اگر منظور بني  منظور از برادرانشان چيست  :؛ از خودم پرسيدم»با آن سخن گويد
از ميان برادرانشان پس منظور  :و چون گفته است ،از خودشان :گفت باشد بايد مي

برادر يعقوب (اسرائيل)  وآيا منظور از پسرعموها، فرزندان عيسپسرعموهاي آنان است  
شما   :فرمايد مي خداوند به موسي پيامبر  4عدد  2اما در سفر تثنيه اصحاح   باشند  مي
به فرزندان عيسو با كلمإل  ،بنابراين     »كنيد  ه ستارة برادرانتان از فرزندان عيسو عبور ميب

اما برادرانشان بايد اشاره به فرزندان برادران اسحاق باشد   ،برادرانتان اشاره شده است
و قيدار نيز  ،باشد و برادر او اسماعيل است كه هد قيدار مي ،اسرائيل است اسحاق هد بني

إل قبل توقف نمودم سپس دربارة عبارت مانند تو در هملباشد  و  مي پيامبر محمد هد 
را با هم مقايسه نمودم  †تا منظور آن را درك كنم و سه پيامبر عيسي، موسي و محمد
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تا ببينم كه كدام يك مانند موسي است  تفاوت موسي با عيسي زياد بود زيرا براساس 
گانه  فرزند خداي حقيقي و اقنوم دوم از اقانيم سهعقيدة مسيحيت او خداوند مجسم و 

كه  مرد و پيامبر بودند  بندة خدا، كه موسي و محمد  بود و بر صليب كشته شد در حالي
تر است تا به  نزديك به محمد » مانند تو«عبارت  ،بنابراين  با مرگ طبيعي از دنيا رفتند
به اين نتيجه رسيدم كه آن    » گذارم  ميك�مم را در دهان او «عيسي  اما در مورد عبارت 

و  يابيم كه او مردي امي و در ميگردد زيرا با توهه به زندگي ا برمي نيز به محمد 
و از آن  ،ناخوانده بوده است كه تا سن چهل ساليي چيزي از قرآن را بيان ننموده است

فر اشعيا اصحاح در س اي ديير در تورات ه شده است  مژدهپس قرآن در دهان او گذاشت
بلند داند  كتاب را براي كسي كه خواندن و نوشتن نمي« :گويد ها كه مي آمده است آن 79

و به      »ام و  سواد و ناخوانده گويد من بي بخوان و او نيز مي :گويد كرد و به او مي خواهد
اره دارد  شود، اش شروع مي نزول آيات اوليإل قرآن كه با عبارت اقرأ (بخوان) به پيامبر 

ها به نبوت محمد  ترين مژده ترين و واضح اما در تحقيقي كه در ميان اناهيل داشتم، بيش
 كند  در  رو است كه كليسا به اين انجيل اعتراف نمي را در انجيل برنابا يافتم و از اين

انجيل يوحنا نيز نُه بار پيشيويي به نبوت برقليط شده است كه اين كلمه پنج معني دارد 
تسليت دهنده، شفيع، طرفدار، ستايش شده در زمين و ستايش شده در  :كه عبارتند از

 14منطبق هستند  در اصحاح  و اين القاب بر پيامبر اس�م  ،آسمان (محمد و محمود)
دارم كه  من دست دعا به سوي خدا برمي« :در انجيل يوحنا آمده است 17و  16عدد 

و در » تا روح حقيقت الي البد با شما باشد دهندة آخري به شما عطا كند تسليت
و اما زماني كه آن روح حقيقت «  :آمده است 14و  13عدد  16پيشيويي ديير در اصحاح 

گويد  سازد زيرا او از خود سخن نمي هميي شما را به حقيقت رهنمون مي  نزد شما آيد،
ا خبر دهد و از من ستايش گويد و به امور آينده شما ر شنود، به شما مي چه را كه مي و آن
 :فرمايد و اين مصداق ك�م الهي در قرآن است كه مي»  كند مي
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ود كه به حقيقت شَ بيو به درستي كه من بشري همانند شما هستم كه به من وحي مي«
خداي شما، خدايي ييانه است پس هركس كه به لقاي پروردگارش اميد است بايد كردار 

 » قائل نشود ردگارش براي او شريكينيك انجام داده و در پرستش پرو
كه به حقيقت دست يافتم، مسئله را با همسرم در ميان گذاشتم، اما به مذاق  بعد از اين

 كردم، رسيد  او خوش نيامد و متأسفانه اين خبر به شركت آمريكايي كه در آن كار مي
ام   من را به سرعت به تيمارستان بردند و اع�ن نمودند كه مشاعرم را از دست دادهها  آن

ام با  رماه تمام در سختي و تنينا بودم، از همسر و فرزندانم دور شده بودم و كتابخانهچها
هاي زياد و مهم مصادره شده بود  در آن دوران انيليس ملك ط�ل پادشاه اردن را  كتاب

ترسيدم  كه مشاعرش را از دست داده است، از قدرت خلع نمود و من نيز مي به بهانإل اين
رو سكوت اختيار  چه را كه در دستم بود، از من بييرند  از اين مام آنكه به اين بهانه ت

كه آزاد شدم  از خدمت دين مسيحيت استعفا دادم و به يك  كرده و آرام گرفتم تا اين
ها شاغل شوم زيرا  ساخت، رفتم تا در آن شركت آمريكايي در قاهره كه لوازم التحرير مي

شد و  ها كه نفوذ داشت مانعم مي د  كليسا تا آنهيچ راه دييري برايم باقي نمانده بو
هاي پنجاه و  توانست كمكي به من بكند  در آن دوران يعني دهه هامعإل اس�مي نيز نمي

شصت تصفيإل اخوان المسلمين در مصر شروع شده بود و مسلمان شدن و طرفداري از 
خوش نشان اس�م توسط من چيزي هز خسارت برايم در برنداشت و دولت به آن روي 

داد  مدتي بعد شركت آمريكايي از هريان من باخبر شد و من را اخراج كرد  من به  نمي
ام و نام  اع�م نمودم كه مسلمان شده  علناً 1959كار تجارت روي آوردم و در سال 

خانوادگي فيليبس را به احمد تغيير دادم و نام فرزندانم را از اسحاق به اسامه، سموئيل به 
اهده به نجوا تغيير دادم  اع�م مسلمان شدنم دردسرهاي زيادي به دنبال همال و م

هاي  داشت  همسرم حاضر به زندگي با يك مسلمان نشد و من را ترك كرد  كشيش
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كليسا من را به محاكمه كشيدند و تهديدم نمودند و در امر تجارت تا هايي برايم اشكال 
بكشم و نويسندة يك شركت خارهي با تراشي نمودند كه مجبور شدم از آن نيز دست 

هنيه در  80ام  كه خرج خانواده هنيه بود در حالي 15حقوقي پايين شدم  درآمدم در ماه 
پرداختم كه مايإل تسلي خاطر من  زندگي پيامبر اس�م  ماه بود  در آن مدت به مطالعإل

نيز من را ها  آن خواران آمريكا از سابقإل من به آن شركت خارهي خبر دادند و بود  هيره
اخراج نمودند و من مدت سه ماه تمام بيكار بودم  سرگذشت من به گوش افرادي از 
وزارت اوقاف مصر رسيد و وزير اوقاف با حضور استاد محمدالغزالي از من خواست كه 
منشي مجلس اع�ي امور اس�مي شوم  ابتدا خيلي خوشحال بودم اما پس از آن كه 

مسمومي است و همه در فكر هاسوسي از يكدييرند، نيران دريافتم هو وزارت هو 
كه دكتر محمدالبهي وزير اوقاف شد و امور  شدم  اوضاع بر همين منوال گذشت تا اين

اي سروسامان گرفت اما رئيس مجلس اع�ي امور اس�مي كه نظامي هم  ديني تا اندازه
تشرقين و مبلغين مسيحي مس«كرد  بعد از چاپ كتابم تحت عنوان  بود با او لجاهت مي

دكتر البهي من را به وزارت دعوت كرد تا با من آشنا شود    ،»در ههان عربي و اس�مي
كه من در هناح استاد غزالي و  خبر اين دعوت به رئيس مجلس رسيد و او به گمان اين

دكتر البهي هستم، با عصبانيت عذرم را خواست و من را در سن شصت ساليي در سال 
هايم را مصادره نمودند  بغض گلويم را گرفته بود؛  ز كار بركنار كرد و تمام كتابا 1979

رو  هم در هامعإل مسيحي و هم در هامعإل اس�مي تحت فشار قرار گرفته بودم  از اين
ابراهيم خليل كشيش سابق »  تصميم گرفتم كه به كشور عربستان سعودي مهاهرت نمايم

ير اس�مي شد و در يكي از سفرهايي كه به سودان و استاد لهوت تبديل به يك دعوت
نمود، با سيزده كشيش سوداني مناظره نمود و باعث هدايت هميي آنان به دين مبين 

 اس�م شد 
/ او داستان مسلمان شدن خود را در كتابچإل كوچكي  كنث جينكينز كشيش آمريكايي

ن عالم ديني و كشيش كليسا ن به عنوام« :هايي از آن توهه فرماييد نوشته است  به قسمت
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ام كه مردم را به راه سعادت هدايت نمايم و از گمراهي برهانم و  همواره سعي نموده
 ام دوست دارم كه تجربإل خود را در اختيار دييران بيذارم تا اكنون نيز كه مسلمان شده

را  بهره نباشند  من خداوند ام، بي نيز از نور و هدايتي كه من به دست آوردهها  آن
گذرارم كه من را به راه راست خود هدايت نمود و دروازه رحمتش را به روي من  سپاس

گشود  اين رحمت زماني تجلي نمود كه من شيخ عبدالعزيز بن باز را م�قات نمودم و در 
اند و من از ترس  س�م گرويدم  افراد زيادي در راه هدايت من دخيل بودهاحضور او به 

كنم  از همان  خودداري ميها  آن را فراموش كنم، از ذكر نامها  آن كي ازاين كه مبادا نام ي
كودكي با عشق به پروردگار بزرگ شدم و در كنار پدربزرگم كه يك مسيحي متعصب 
بود، نيمي از زندگي را در خانه و نيمي ديير را در كليسا به سر برديم  تعاليم مسيحيت را 

سن شانزده ساليي به كليساي دييري  را گرفتم  دركودكي از پدربزرگم ف از همان دوران
افزودم و دانش  رفتم  پس از مدتي به دانشياه رفتم و روز به روز به تعاليم ديني خود مي

كنم كه كسي بهتر از من خدا را  گمان نمي :گفتم ام به حدي بود كه با خود مي ديني
ري كه بحث و مناظره بشناسد  اين طرز تفكر ناشي از آن بود كه با هر كشيش ديي

كتاب مقدس را حفظ  هاي زيادي از كردم زيرا بخش وت ميكردم، او را وادار به سك مي
يافتم كه به اندازة من از كتاب مقدس آگاهي داشته باشد  مردم  كرده بودم و كسي را نمي

 تأثير زيادي داشت  و همواره همعها  آن نيز اين مسئله را درك كرده بودند و سخنانم بر
شدند  در مورد اديان ديير تا حدي آگاهي داشتم  زيادي براي شنيدن سخنان من همع مي

اما شناختم از اس�م فقط شناختي بود كه از گروه امت اس�م به رهبري عاليجاه محمد 
گروهي نژادپرست بودند و معتقد بودند كه خداوند مردي سياه است  گرچه ها  آن داشتم 

ها و نظرات آنان براي  عني لئيس فراخان هذاب بود اما برنامهسخنان رهبر هديد آنان ي
امت اس�م بود گمان ها  آن دانستم و چون نام را افرادي گمراه ميها  آن من هالب نبود و

رفتم و با  باشند  به كليساهاي متعددي مي ميها  آن نمودم كه تمام مسلمانان مانند
هاي كليسا و از همله آمدن زنان  رنامهوآمد داشتم  بعضي از ب هاي زيادي رفت كشيش
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ها مغاير با تعاليم مسيح  لخت و آرايش كرده به عنوان سفيران مسيح را به آن نيمه
توانستم هلو آن را  ها چنين اعمالي رايج شده بود و من به تنهايي نمي دانستم  اما همه مي

ي به تغييرات ندارند  تمايل زيادها  آن بييرم  با كشيشان ديير صحبت كردم اما ديدم كه
مواردي از زنا و همجنس بازي و  :كردم، اتفاق افتاد بيني مي چه را كه من پيش سرانجام آن

سوء استفادة هنسي از كودكان در كليسا و به دست بعضي از كشيشان اتفاق افتاد و خبر 
كه دين مسيح و  آن به گوش همه رسيد  من به شدت ناراحت و اندهيين بودم  از اين

دانستم اما  القدس را يكي مي وند، مسيح و روحآلوده شوند، بيمناك بودم  من خداكليساها 
كردند، قبول نداشتم  سخنان من با  اي از كشيشان بيان مي گونه كه عده عقيدة تثليث را آن

و تصميم گرفتم كه آمريكا را ترك كرده و مدتي به  ،ساير كشيشان راه به هايي نبرد
خيلي ها  آن روم  در عربستان بيشتر با مسلمانان آشنا شدم و دريافتم كهعربستان سعودي ب

وهه نژادپرستي  با امت اس�م عاليجاه محمد تفاوت دارند  دريافتم كه در اس�م به هيچ
مند شدم و از يك دوست سعودي  آن ع�قه وهود ندارد  به اس�م و زندگي پيامبر

م خواست به من معرفي كند  هر كتابي را كه ميهايي را در اين زمينه  خواستم كه كتاب
داد  تعجب من از آن  كننده مي الي كه داشتم هوابي قانعكرد و به هر سؤ برايم آماده مي

دانست  و اگر هوابي را نمي ،بودكه دوست سعوديم اصراري بر دادن هواب سريع نداشت
بييرد  سرانجام به شان  خواست كه صبر كنم تا او هواب را از عالمان دين از من مي

زده شدم  بارها و بارها آن را   مطالعإل قرآن پرداختم  از مفاهيم و معاني بلند آن شيفت
دانستم  مند شده بودم اما نمي شدم  به اس�م ع�قه مطالعه نمودم اما از خواندن آن سير نمي

مطمئن  ام، دست بردارم  اگرچه هاي سال مبلغ آن بوده كه چيونه از ديني كه خود سال
شده بودم كه در كتاب مقدس تحريفاتي صورت گرفته است اما باز هم آن را ك�م خدا 

تر بودن از آن نسبت به ديير  دانستم  چيونه ممكن بود از كتاب مقدس كه من به آگاه مي
كردم، دست بكشم  اما اين غيرممكن با ديدن يك نوار ويديويي ممكن  كشيشان افتخار مي
اي بين شيخ احمد ديدات و  ، مناظره»آيا انجيل ك�م خدا است«عنوان  شد  اين نوار تحت
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توانيد اين مناظره  هيمي سواگرت بود  بعد از ديدن اين فيلم فوراً مسلمان شدم  شما مي
 :را در سايت انترنتي زير بشنويد

http://www.islam.org/audio/ra622_4.ram 
لناً شهادتين را بر زبـان آوردم و نـامم را   شيخ عبدالعزيز بن باز رفتم و عسپس به دفتر 

به عبداهللا فاروق تغيير دادم  ايشان پند و اندرزهايي به من ارائه نمودند و گفتند كه شـايد  
در آينده با مشك�تي مواهه شوي، لزم است كه صبر داشته باشي و تقوا پيشه كني  بعـد  

كشيشان تبليغ نمودند كـه مـن از   از بازگشتم به آمريكا از هر طرف بر من فشار آوردند و 
بردند  اما من كه راه سعادت و  ام و از من به عنوان خائن نام مي ضعف ايمان مسلمان شده

ها بدهكار نبود و در هر هاي ممكن تجربـإل   خوشبختي را يافته بودم، گوشم به اين حرف
را نيـز هـدايت   ا هـ  آن گذاشتم تا شايد خداوند مي  خود را در اختيار آناني كه مايل بودند،

نمايد  من اكنون به تبليغ اس�م در آمريكا مشغولم و بيش از هر كس دييري به تحريـف  
كتاب مقدس و فريب و نيرنگ دييران براي زشت نشان دادن چهرة اسـ�م آگـاهي دارم   

ام  از خداوند بزرگ خواهانم كه همإل ما را بـه   زيرا خود مدتي را در اين وادي به سر برده
 » ت هدايت فرمايدراه راس

/ او كشيش متعصبي بود و نسبت به مسلمانان همان  كشيش فيليپيني  الدود مريس،
كرد كه مسلمانان قومي  زيرا او گمان مي ،پرستان داشت نظر را داشت كه نسبت به بت

مسلمانان به حلول ماه براي انجام  پرستند و اين طرز تفكر از توهه ميهستند كه ماه را 
نند حج و روزة ماه رمضان و يا تصوير ماه در پرچم تعدادي از كشورهاي عباداتي ما

ها  آن برد و مسلمان ناشي شده بود  او اين طرز تفكر خود را بر ضد مسلمانان به كار مي
چه را كه    در يك سفر تجاري كه به عربستان داشت، تمام آنخواند پرست مي را ماه
، هز گماني واهي نيافت و رفتار و عبادات ها ذهنش را با آن مشغول كرده بود سال

مند به آن نمود  او مسلمان شد و نام خود را به  مسلمانان او را متوهه اس�م و ع�قه
محمد شريف تغيير داد و پس از مسلمان شدن به زيارت اماكن مقدس اس�مي در مكه و 
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پين به لف مدينه رفت و تصميم گرفت كه براي هبران گذشتإل خود پس از بازگشت به
 دعوت اس�م بپردازد 

/ او از پدري يهودي و مادري مسيحي به دنيا آمد و از  كشيش اتيوپيايي  ملقاه قفادو،
همدم بود  او بارها ها  آن رو در كودكي با تورات وانجيل آشنا شد و تا دوران هواني با اين

از بزرگان كليسا ا ه آن افتاد و در مورد خواند به شك مي چه در اين دو كتاب مي از آن
شنيد  به هر حال او  كرد، اما هوابي شافي كه درد شك او را شفا دهد، نمي سئوال مي

د كه مردي او را صدا ين مسيحيت پرداخت  شبي در خواب ديكشيش شد و به تبليغ د
خواهد سورة اخ�ص را در قرآن بخواند  او آن خواب را از همله  زند و از او مي مي

هاي بعد او را به تفكري عجيب  ني تعبير نمود اما تكرار آن رؤيا در شبهاي شيطا خواب
و در نهايت به سمت قرآن سوق داد  او توحيد خالص را در قرآن يافت و تكريم و 

هايي دانست  را بسيار بالتر از آن تكريم -عليهما الس�م - تمجيد قرآن از مسيح و مادرش
و مسلمان شد و نام خود را به محمد سعيد شد  ا متصور مي  كه كليسا براي عيسي

ختند و در اتغيير داد و علناً آن را اع�ن نمود  بزرگان كليسا به تهديد و شكنجإل او پرد
توانند او را از  اي نمي نهايت او را به زندان انداختند ولي چون ديدند كه به هيچ وسيله

و را آزاد كنند و سپس تمام راهي كه انتخاب كرده است، بازگردانند، مجبور شدند كه ا
ام�ك و دارايي او را مصادره نمودند  او به خانه و نزد همسرش كه او نيز مسلمان شده و 

تر نموده بود و او با  قدم مونس غربت و تنهايي او بود، بازگشت  محنت زندان او را ثابت
نفر پس  280عزمي راسخ دييران را به اس�م دعوت نمود و در مدت بسيار كمي حدود 

از شنيدن سخنان او به اس�م گرويدند  مسلمان شدن اين تعداد خشم اسقف كارلويوس 
بار از  و باعث شد كه بار ديير به زندان افتد اما اين ،رئيس كشيشان اتيوپي را برانييخت

طرف دولت منجستو دستيير شد  پس از ديدار دكتر عبداهللا عمر نصيف مديركل رابطإل 
تيوپي با منجستو، محمد سعيد از زندان آزاد شد و به امر دعوت و تبليغ ههاني اس�م در ا

آرزوي خصوصي من اين است كه والدينم به دين اس�م  :گفت خود ادامه داد  او مي
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بيروند و آرزوي عمومي من اين است كه روزي دعوتير بزرگي در راه اس�م شوم  او به 
اتيوپي و قارة آفريقا شد  بارها مورد  آرزوي خود رسيد و يكي از دعوتيران بزرگ در

تهديد واقع شد و به او حمله شد و تصميم قطعي بر اين گرفته شده بود كه او بايد از بين 
برود  به سفارش مسلمانان او اتيوپي را ترك و همراه با همسرش به عربستان رفت تا 

د مشغول شود  اما مدتي در شهر مكه و در كنار مسجدالحرام بياسايد و به عبادت خداون
چنان ادامه داشت  او زبان عربي فصيح را در  ها براي از بين بردن او هم ها و توطئه دسيسه

هاي او در مسجدالحرام همراه با  و بخشي از قرآن را حفظ نمود عبادت ،مكه ياد گرفت
، كه خداوند بر او منت نهاده و او را هدايت كرده بود چشماني پر از اشك بود و از اين

گذار بود  در اين مدت دختري زيبارو كه مدتي در كليساي محمد سعيد در اتيوپي  سپاس
بار از محمد سعيد  خود را به شهر مكه رسانيد و با چشماني اشك  خدمت كرده بود،

خواست كه او را در پناه خود بييرد، زيرا او بعد از شنيدن سخنان محمد سعيد به اس�م 
و او از  ،اند برآمدهاز پي بردن به اين مسئله درصدد قتل او اش پس  گرويده و خانواده

نموده و فرار كرده است  محمد سعيد او را دلداري داد و به ترس هان كشورش را ترك 
او قول داد كه او را در پناه خود بييرد  دختر به محمد سعيد پيشنهاد ازدواج داد و آن دو 

مكه ساكن  ر شهر هده و همسر اولش را دررا د با هم ازدواج نمودند و محمد سعيد او
نمود  پس از مدتي دختر از خانه متواري شد و محمد سعيد بيمار شد و در بيمارستان به 

دشمنان محمد   بار نقشإل اين ،او اع�ن نمودند كه به بيماري ايدز مبت� شده است  آري
رفندهاي زياد نزد محمد سعيد ها و ت دختر مبت� به ايدز را با حيلهها  آن سعيد كارگر افتاد 

فرستاده بودند تا او را از بين ببرد  دختر پس از به هاي گذاشتن اين بيماري در بدن 
محمد سعيد و همسرش به اتيوپي فرار كرده بود  همسر محمد سعيد بسيار دوام نياورد و 
إل پس از مدتي دست و پنجه نرم كردن با بيماري هان به هان آفرين تسليم نمود  غص

كرد و سرانجام  تر مي تر و ضعيف روز نحيف مرگ همسر و بيماري، محمد سعيد را روزبه
 او نيز به ديار باقي شتافت و در شهر مكإل مكرمه به خاك سپرده شد 
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اي مسيحي آمريكايي بزرگ شد و به  / او در خانوادهپروفسور خالد بإلنكين شيپ 
عضو كليساي  1973پرداخت و تا سال علت ع�قه به مذهب خود به يادگيري تعاليم آن 

پروتستان در آمريكا بود  او در اين سال پس از آشنايي با قرآن و تاريخ اس�م به دين 
ليسانس خود را در رشتإل تاريخ اس�مي از  فوق 1983مبين اس�م مشرف شد  او در سال 

اشنيتن به ز دانشياه وتوانست در رشتإل تاريخ ا 1988و در سال  ،دانشياه قاهره گرفت
وري نائل شود  او در بخش اديان دانشياه تمپل آمريكا عضو افتخاري بوده و درهه پروفس

به همراه پروفسور محمود ايوب كه سمت استادي در آن دانشياه را دارد بخشي را با نام 
هاي حديث، فقه، تاريخ، سيره پيامبران براي  اند كه در زمينه شناسي تأسيس نموده اديان

گسترش اس�م بسيار مهم است، « :گويد كنند  او دربارة اس�م مي ان تدريس ميدانشجوي
  »خواهد زيرا اس�م ديني است كه رستياري دييران را نيز مي

 يوسف استس
يوسف استس كشيش آمريكايي از يك خانواده كه هميي كشيش بودند، پا به عرصإل 

ت بود  وي بعد از آشنايي با اس�م ها مبلغ مسيحي گيتي نهاد و همراه پدر و مادر خود سال
هوي او نيز بعد از مدتي به دين اس�م  واقعي به دين اس�م مشرف شد و خانوادة حقيقت

 تر است  گرويدند  سرگذشت او از زبان خودش شنيدني

 سرگذشت يوسف استس از زبان خود او
ق و هدايي در طول پنجاه سال گذشته از زندگيم، من ازدواج كرده، ازدواهم به ط�«

ام  در شرايط مختلف  كشيده، مجدداً ازدواج نموده و داراي پنج فرزند و چهار نوه شده
هاي  ام  تمام ايالت ام؛ زماني بسيار تنيدست بوده و زماني بسيار ثروتمند شده زندگي كرده

ام از همله فرانسه، آلمان،  و از كشورهاي زيادي ديدن كرده ام آمريكا را درنورديده
مكزيك، هلند، ايرلند و استراليا  از   باهاما، كانادا،  تان، ايتاليا، سوئد، دانمارك، موناكو،انيلس

ام  مهمان  لذت مصاحبت با شاهزداگان، گدايان، فرمانروايان و بردگان برخوردار بوده
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ام و  هاي مختلف در كشورهاي گوناگون بوده چندين كاخ بوده و عضو انحصاري كلوپ
ام  من بر روي اين زمين خاكي ثروت هنيفتي  زندانيان مصاحبت داشته حتي در زندان با

ام  هنيامي كه دوازده سال بيشتر نداشتم شروع  را به دست آورده و آن را نيز از دست داده
وپنج ساليي اولين مليون دلر زندگي را به  به تجارت نموده و پيش از رسيدن به سن سي

را از دست دادم  پس از آن نيز بارها و بارها مبالغ دست آوردم و در سن چهل ساليي آن 
ام اما هرگز  را از دست دادهها  آن ام و از روي ناداني هنيفت زيادي را به دست آورده

 ام  ام كه زيان ديده احساس نكرده
ترين چيزي كه من در اين دوران كشف كردم، رمز موفقيت و خوشبختي بود  رمز  مهم

 :ين سئوالت استآن هواب درست دادن به ا
 هدف از زندگي چيست   1
 آيا خدايي وهود دارد   2

 توانيم به او برسيم  چيونه مي  3

 آيا بعد از مرگ، زنده شدني وهود دارد   4

 من كيستم   5
تواند به  اي داده نشود، انسان نمي كننده هاي قانع الت هوابكه به اين سؤ تا زماني

آدمي به حقيقت هدف از آفرينش،  كه شود مير اين آرامش برسد  اين آرامش حاصل نمي
هدف از زندگي و تعهد به آن هدف آشنا شود و آشنا شدن با اين حقايق نيز ميسر 

اش  خود، محيط اطراف و روزي  شود مير با اين درك و فهم كه انسان آفرينندة نمي
ه هاي خ�ق آدمي است  او بايد به آفرينند ها خارج از كنترل و توانايي و همإل اين ،نيست

تر از خود ايمان داشته و به وهود او اعتراف نمايد   اي بسيار بزرگ دهنده و روزي
اي كه در حقيقت در تمامي هوانب كامل و مطلق است؛ ازلي و ابدي است؛ نه  آفريننده

 گيرد بلكه تمام موهودات هستي را خود آفريده و به آفريده شده و نه از كسي روزي مي
هاي او  يدهيد، نيست و آفرل و مانند هر چيزي كه به ذهن آمث دهد  او روزي ميها  آن
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 وناو بخشي از خود را آفريده است)؛ نه اكن توان گفت كه رنه ميگبخشي از او نيستند (و
و نه در هيچ زمان دييري داخل آفريدگان خود نبوده است  او به ما زندگي دنيايي عطا 

هاي ما را به خود ما نشان دهد  گرچه  ينموده است تا ما را امتحان كند و طبيعت و ويژگ
ها  آن و نيازي به امتحان كردن ،خداوند متعال به احوال بندگان خود كام�ً آگاه است

ندارد، اما قصد او از امتحان كردن ما اين است كه در روز آخرت به ما نشان دهد كه واقعاً 
پايبند » هدف از زندگي«رايط آيم و به پيمان و ش هاي او ناسپاس بوده در مقابل تمام نعمت

آيد كه به اين حقايق روي  ايم  رضايت و آرامش دروني تنها زماني به دست مي نبوده
آورده و خود را تسليم خداوند نماييم  تسليم شدن به خداوند همان چيزي است كه 

شود و اين دين، دين تمام پيامبران بوده است  و اما من چيونه تسليم  اس�م ناميده مي
 خدا شدم و به دين اس�م گرويدم 

ام كه به دين  چنين مكزيك ديده شخصاً افراد زيادي را در ايالت متحدة آمريكا و هم
دانند زيرا دست  اند ولي بسياري از مردم تجربإل من را منحصر به فرد مي اس�م گرويده

كه  ه اينبرداشتن افراد عادي از كيش و دين آبا و اهدادي خود آسان نيست چه برسد ب
يك خانوادة مذهبي مسيحي كه هميي كشيش سه شاخإل متفاوت مسيحيت (كاتوليك، 

اند، به دين اس�م بيروند  من شخصاً كلمإل گرويدن به دين   پروتستان و نوكيشان) بوده
پسندم و چنين  دانم و به هاي آن بازگشت به اس�م را مي اس�م را بسيار مناسب نمي
كه ايشان در حديثي  ام به ويژه اين گرفته م پيامبر اس�م درك و فهمي را از تعالي

آيد براساس فطرت اس�م (تسليم و اطاعت محض  هر نوزادي كه به دنيا مي« :فرمايد مي
آيد و اين والدين او هستند كه او را مسيحي، يهودي و يا  از خداوند متعال) به دنيا مي

بازگشت به همان فطرت اوليه است   رو پذيرش اس�م   از اين»آورند مجوسي بار مي
نظر وهود دارد كه همواره افراد مشخصي وهود دارند كه به هر  اگرچه بر اين مسئله اتفاق

پذيرند، بايد قبول كنيم كه  دهند و دين دييري را مي دليل كيش و آيين خود را تغيير مي
هاي  مقدس از گروهپيدا كردن گروهي از واعظان، كشيشان، بزرگان ديني و مردان و زنان 
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اي عادي  زمان در سراسر ههان وارد يك دين معين شوند، مسئله اعتقادي گوناگون كه هم
و معمولي نيست  داستان شخصي خود را به صورت اختصار از دوران كودكي شروع 

كنم  من در يك خانواد سفيدپوست انيلوساكسون ارتدوكس و به شدت مذهبي در  مي
خانواده و نياكان ما نه تنها كليساها و مدارس متعددي را در اين ميدوست به دنيا آمدم  

ند كه در اين مكان سكني گزيدند  در سال ا اند بلكه از اولين كساني بوده هسرزمين ساخت
هنيامي كه كودكي در مدرسإل ابتدايي بودم، به هوستون در تيزاس نقل مكان  1949

ساليي در  12كرديم و من در سن  يطور منظم در كليسا حضور پيدا م كرديم  ما به
پاسادناي تيزاس غسل تعميد داده شدم  در سن نوهواني از كليساهاي دييري نيز ديدن 

هايي مانند  هاي همإل آنان آشنا شوم؛ از گروه كردم تا با افكار و عقايد و آموزه مي
كليساي هاي فرهمند گرفته تا كليساي اسقفي،  ها، هنبش ها، ناصري ها، تعميدي متديست

هاي انجيلي و  ها، تبليغ كاتوليك  كليساي خداوند در درون مسيح، مسيح، كليساي خداوند، 
هاي مختلف  هاي زياد ديير  تحقيق و مطالعإل من فقط در درون مسيحيت و شاخه  گروه

، بودايي، ماوراءالطبيعه و ييآن خ�صه نشده بود بلكه من در مورد يهوديت، هندو
ريكايي به تحقيق و مطالعه دست زدم و تنها ديني كه به صورت هدي اعتقادات بوميان آم

وهه نظر خوبي نسبت به اس�م  مورد مطالعإل من قرار نيرفت، اس�م بود  من به هيچ
اي براي ما ترسيم كرده بودند  نداشتم زيرا بزرگان ديني مسيحي و يهودي اس�م را به گونه

نإل سياهي را كه در صحراي عربستان است، كه آن ديني است كه پيروانش هعبه و يا خا
گونه  هاي عمومي نيز اين بوسند و از طريق رسانه پرستند و هر روز پنج بار زمين را مي مي

هستند؛ از  تروريست، هواپيماربا و گروگانيير به ما تلقين شده بود كه مسلمانان افرادي
بعد از مدتي ته باشد  خوبي نسبت به اس�م داشرو چيونه ممكن بود كه كسي نظر  اين

مند شدم به ويژه موزيك ك�سيك و گاسپل (موزيك  من به انواع گوناگون موسيقي ع�قه
هايي كه خانوادة من هم اهل موسيقي و هم اهل كليسا بودند و من نيز به  كليسا)  از آن

  منطقي بود كه كشيش نواختن موسيقي در چند كليسا شوم  مند بودم، ع�قهها  آن هر دوي
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در لورل » استوديوي موسيقي استس«ع�قه به موسيقي و تدريس آن نهايتاً به تأسيس 
مريلند منجر شد  از آن زمان تا سي سال بعد از آن ع�وه بر شغل كشيش، همراه با پدرم 

هاي تفريحي و  كردم  ما براي تبليغ مسيحيت، برنامه ارهاي تجاري زيادي ك در پروژه
هاي آلت موسيقي مانند پيانو و ارگ را در  انداختيم و فروشياه هاي زيادي به راه نمايش

 ها من صاحب تمام مسير خود از تيزاس و اوك�هما تا فلوريدا داير نموديم  در آن سال
ها دلر پول شدم ولي به آرامش ذهني كه تنها از طريق شناخت حقيقت به دست  ميليون

چرا خدا  :ها وهود دارد ان آدميان اين سئوالآيد، نرسيدم  من مطمئنم كه همواره در مي مي
كه اص�ً خدا كيست  و يا  خواهد  يا اين من را آفريده است  خداوند از من چه مي

چرا ما به گناه اوليه معتقديم  چرا فرزندان آدم  :مسيحيان ممكن است از خود بپرسند
رار گيرند  اگر اين مجبورند گناه پدر خود را بپذيرند و در نتيجه هميشه مورد تنبيه ق

شما بايد بدون هيچ  :سئوالت را از دييران بپرسيد، احتمالً در هواب خواهند گفت
كه اين مسائل هزو اسرار  و يا اين يدترديد و سئوالي به اين مسائل ايمان داشته باش

دايي) نيز چنين سئوال نمود  در مورد مفهوم تثليث (سه خها  آن باشند و نبايد در مورد مي
توان تصور نمود  پرسيدم كه چيونه مي يد  اگر از واعظ يا كشيش ميآ سئوالتي پيش مي

واند ت كه چيونه خداوندي كه به ارادة خود مي كه يك خدا تبديل به سه خدا شود و يا اين
واند مستقيماً گناهان مردم را ببخشد بلكه مجبور است تبديل ت هر كاري را انجام دهد، نمي

اي  كننده به زمين بيايد و بار گناهان مردم را به دوش بكشد، هواب قانعبه مردي شود و 
باشند و با توهه به  كردم كه مسلمانان دشمن مسيح مي من گمان مي 1991داد  تا سال  نمي

داشتم، از آنان متنفر بودم  اما در آن سال دريافتم كه آنان ها  آن در مورد تفكراتي كه قب�ً 
ن دارند و معتقدند كه او پيامبر واقعي خداوند است، تولدش كه ايما  به عيسي مسيح

بدون پدر بوده است، يك معجزة الهي است، او همان مسيحي است كه انجيل در مورد او 
و از اهميت خاصي برخوردار است و  ،پيشيويي نموده است، وي نزد خداوند است

در مقابله با دهال رهبري  و مؤمنين را ،كه در آخرالزمان بازخواهد گشت سرانجام اين
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آگاه شدم،   خواهد كرد  هنيامي كه از نظر مسلمانان در مورد عيسي مسيح
، همواره مردم را از مسيحي هاي تبليغي زده شدم  من خود قب�ً همراه با گروه شيفت

 كرديم و حتي براي برحذر داشتن مسيحيان از برخورد با مسلمانان، مسلمانان بدبين مي
دانستم كه نسبت به  داديم  ديير نمي نسبت ميها  آن ا كه حقيقت نداشتند بهمطالبي ر 

ام نيز به شدت تعصب مذهبي داشتند و پدرم  گيري كنم  خانواده مسلمانان چيونه موضع
در حمايت از كليسا بسيار فعال بود و از دهإل هفتاد به بعد يك كشيش تمام عيار شده بود 

هاي تلويزيوني ارتباط  من) با مبشران و واعظان برنامه و همراه با همسرش (مادر ناتني
حاميان پروپا ها  آن هاي زيادي كرده بودند  در تولسا كمك» برج دعا«داشتند و در ساختن 

قرص هيمي سواگرت، هيم و تامي بيكر، هري فالول، هان هاگي و پت رابرتسون كه 
همسرش در امر ضبط نوارهاي آيد، بودند  پدرم و  ترين دشمن اس�م به حساب مي بزرگ

ها  در ميان بازنشستيان، خانإل سالمندان و بيمارستانها  آن دعا و سرودهاي مذهبي و توزيع
 بسيار فعال بودند 

بود  روزي پدرم به خانه آمد و گفت كه با يك مرد مصري تجارتي به راه  1991سال 
نيدن نام مصر من را به ياد و از من خواست كه با او ديداري داشته باشم  ش ،انداخته است

گانه، مجسمإل ابوالهول و رود نيل انداخت و ارتباط با آن مرد مصري را ارتباطي  اهرام سه
كه پدرم اشاره نمود كه آن مرد يك مسلمان  المللي تصور نمودم  اما همين هذاب و بين
ته باشد  توانستم باور كنم كه او با يك مسلمان ارتباط داش زده شدم و نمي است، شيفت

مير  :من تمام چيزهايي را كه در مورد مسلمانان شنيده بودم به ياد پدر آورده گفتم
بوسند و هعبإل  داني كه مسلمانان به خدا ايمان ندارند، هر روز پنج بار زمين را مي نمي

خواهم با چنين  وهه نمي كنند، نه من به هيچ سياهي را در بيابان عربستان پرستش مي
نم  پدرم اصرار نمود كه من بايد به ديدن آن مرد بروم و من را متقاعد نمود مردي ديدار ك

كه آن شخص مرد خوب و مهرباني است  اصرار زياد پدر باعث شد كه م�قات با مرد 
گونه بود كه  مصري را قبول كنم اما با شرايطي كه خودم تعيين نمودم  شرايط من اين
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بيرون آمدن از كليسا باشد كه در بهترين حالت م�قات بايد در روز يكشنبه و بعد از 
ارتباط با پروردگار باشم، انجيلم را طبق معمول همراه خود داشته باشم، صليب بزرگ و 

عيسي « :درخشان خود را به خود آويزان نمايم و ك�هم را كه در هلو آن نوشته شده بود
دختر كوچكم نيز همراه  ، بر سر داشته باشم  روز موعود فرا رسيد  همسر و دو»خداست

من بودند و ما آماده بوديم كه اولين برخورد با يك مسلمان را تجربه نماييم  هنيامي كه 
پس آن مرد مسلمان كجاست  پدرم به مردي كه  :از كليسا بيرون آمديم از پدرم پرسيدم

اين همان مرد است  من گيج شده بودم  او  :در آن نزديكي بود، اشاره كرد و گفت
اي  هاشتم كه با مردي قوي هيكل با هامتوانست كه يك مسلمان باشد  من انتظار د ينم

اي بر سر و ريشي انبوه و آويزان بر روي پيراهن و ابروهايي پرپشت  آويزان و عمامه
رو شوم  اما آن مرد ريش نداشت، سرش نيز موي زيادي نداشت و تقريباً طاس بود   روبه

ن بود و با گرمي با ما دست داد  چنين ارتباطي را انتظار او مردي خوش برخورد و مهربا
مهم نيست ما  :گذار بودند  با خود گفتم نداشتم  از نظر من آنان خشن، تروريست و بمب

كارمان را با آن مرد شروع خواهيم كرد  از نظر من او احتياج به كمك و راهنمايي داشت  
بعد از  ،خواند  بنابراين سوي خدا فرا ميداد و به  بايد كسي او را از گمراهي نجات مي

 آيا شما به خداوند ايمان داريد  :كوتاه از او پرسيدم  يك معارفإل
  بله :هواب داد

 آيا به آدم و حوا نيز اعتقاد داريد  :و از او پرسيدم ،خوب است :با خود گفتم
  بله :هواب داد

تان قرباني نمودن فرزندش يا به او و داسنظرتان در مورد ابراهيم چيست  آ :پرسيدم
 براي خدا اعتقاد داريد 

  بله :هواب داد
 آيا به موسي، ده فرمان و شكافته شدن درياي سرخ ايمان داريد   :سپس پرسيدم

  بله :هواب داد
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نظرتان در مورد پيامبران ديير  :زده شده بودم، از او پرسيدم من كه تا حدي شيفت
 نيز ايمان داريد ها  آن آيا به  نده چيست مانند داود، سليمان و يحيي تعميدده

  بله :مرد مصري باز هم در هواب گفت
آيا  :ديير زمان آن فرا رسيده بود كه سئوال مهم و اساسي را مطرح كنم  از او پرسيدم

 به عيسي ايمان داريد  آيا معتقديد كه او همان مسيح است كه از طرف خدا آمده است 
  بله :هواب داد

شد كسي را هدايت كرد و فقط غسل تعميد او باقي  تر نمي ز اين سادهخوب ديير ا
دانست  براي من كه هر روز روح و  كه خود او اين موضوع را نمي در حالي  مانده بود،

آمد اگر  دادم، پيروزي و دستاورد بزرگي به حساب مي روان آدميان را با خداوند ارتباط مي
انان را با خداوند ارتباط داده و او را وارد مسيحيت توانستم روح و روان يكي از مسلم مي

گاهي با هم در  نمايم  من به او چاي تعارف نمودم و او نيز پذيرفت  از آن به بعد گاه
نشستيم و در مورد موضوع مورد ع�قإل من يعني عقايد و  اي كوچك در بازار مي خانه قهوه

تم كه او مردي خوب، مهربان، هايمان درياف كرديم  در خ�ل صحبت مذاهب صحبت مي
بار  داد و حتي يك زياد به سخنان من گوش مي و كمي نيز خجالتي بود  او با توههساكت 

كه  كردم نيز سخنان من را قطع نكرد  من رفتار اين مرد را دوست داشتم و با خود فكر مي
كه مسير  ستمدان د كه يك مسيحي خوب و معتقد شود  اما نمياو نيروي بالقوه و فعالي دار
با آن مرد مصري  برد  سرانجام من با پدرم در مورد تجارت حوادث من را به كجا مي

موافقت نمودم و حتي تصميم گرفتم در سفرهاي تجاري در مناطق شمالي تيزاس همراه 
گذشت و ما ع�وه بر تجارت در مورد مسائل مرتبط با اديان و عقايد  او باشم  روزها مي
هايمان من نكات هالبي از  كرديم و البته در خ�ل صحبت م بحث ميمختلف مردم با ه

شد،  هاي راديويي در مورد عبادت و ستايش خداوند پخش مي مواعظم را كه در برنامه
كردم تا به گمان خود به آن مرد گمراه كمكي نموده و باعث هدايت او شوم   بيان مي

ندگي، هدف آفرينش، پيامبران و هاي ما بيشتر در مورد مفهوم خداوند، معني ز بحث
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ات و نظرات بيچنين به تبادل تجر هي بود  ما هممأموريت آنان و چيونيي وحي ال
 پرداختيم  شخصي خود نيز مي

اي كه با دوست  يك روز متوهه شدم كه محمد، دوست مصريم، قصد دارد از خانه
سجد به سر ببرد  زيستند، خارج شده و چند روزي را در يك م دييرش شراكتي در آن مي

يي�قي خود   من نزد پدرم رفته و از او پرسيدم كه آيا ممكن است ما محمد را به خانإل
دعوت كنيم تا مدتي با ما باشد، ع�وه بر اين او شريك تجاري و مالي ما بود و حق 

ها باشد  پدرم با نظر من موافقت كرد و  داشت كه هنيام نبودن ما در آن خانإل يي�قي آن
 حمد را به آن خانه دعوت نموديم ما م

البته در خ�ل امور تجاري، من در آن دوران براي ديدار از مبلغين و كشيشان همكار 
خود در سراسر ايالت تيزاس وقت كافي داشتم  يكي از آنان نزديك مرز تكزاس با 

كرد  واعظ دييري نيز بود كه همواره  مكزيك و دييري نزديك مرز اوك�هما زندگي مي
عادت داشت من را با خود به مكزيك ببرد تا با هم در ميادين و بازارها به تبليغ 

در ميان افراد مختلف بپردازيم  به ياد دارم كه شبي توسط پليس » رستياري مسيح«
مكزيك دستيير شده و مورد بازهويي قرار گرفتيم (اكثريت مردم مكزيك كاتوليك 

كنند)  دوست واعظ دييري نيز داشتم كه به  هستند و از هيچ مذهب دييري حمايت نمي
تر بود، بسيار ع�قه داشت و آن را بر  يك صليب چوبي بزرگ كه از يك ماشين بزرگ

كه انتهاي صليب بر  كشان در حالي كرد و با زحمت زياد و كشان دوش خود حمل مي
هاي خود  نافتاد و هنيامي كه مردم از ماشي ها به راه مي شد، در اتوبان زمين كشيده مي

شدند تا بفهمند موضوع چيست، او هزوات و نشرياتي را در مورد مسيحيت به  پياده مي
داد  روزي اين دوست واعظ من دچار حملإل قلبي شد و در يك بيمارستان  آنان هديه مي

اي چندبار به  ها به سر ببرد  من هفته قديمي بستري گشت و ناچار شد مدتي را در آن
بردم به اين اميد كه هر سه در مورد عقايد و  و محمد را نيز با خود مي رفتم م�قات او مي

ها قرار نيرفت  نظر بپردازيم  دوستم زياد تحت تأثير اين م�قات مذاهب گوناگون به تبادل
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خواست چيزي در مورد اس�م بداند  روزي مرد بيماري كه در  و مشخص بود كه نمي
دار بود،  كه روي يك صندلي چرخ بود، در حالي همان اتاق دوستم در بيمارستان بستري

مهم نيست و هنيامي كه از او پرسيدم كه  :نزد ما آمد  من از نام او پرسيدم، هواب داد
هاي آن مرد باعث  اهل كجاست، در هواب گفت كه اهل سيارة مشتري است  هواب
ي بيمارستان هاي قلب تعجب من شد و از خود پرسيدم كه آيا واقعاً من در بخش بيماري

 هاي رواني  هستم يا در بخش بيماري
باشد و به كسي نياز دارد كه تنهاييش را پر كند  دريافتم كه او مردي تنها و افسرده مي

را  و من نيز تصميم گرفتم كه خداوند را به او بشناسانم و سرگذشت حضرت يونس 
هدايت قومش فرستاد اما پيامبري كه خداوند او را براي  :در عهد عتيق براي او خواندم

بعد از مدتي تبليغ و نااميد شدن از قومش، آنان را ترك كرده و به سمت دريا روي آورد 
و سوار كشتي شد  دريا طوفاني شد و مسافران كشتي يونس را به دريا انداختند  نهنيي او 

نس شد روز در شكم آن ماهي بود  سرانجام لطف الهي شامل حال يو شبانه  را بلعيد و سه
و نهنگ به امر خدا به ساحل آمد و يونس از شكم ماهي بيرون آمده به شهر نينوا 

توانيم از مسائل و مشك�ت خود فرار  بازگشت  هدف از اين داستان اين بود كه ما نمي
تر خداوند نيز به اعمال ما آگاه  ايم و از همه مهم دانيم كه چه كرده كنيم زيرا خود مي
دار نشسته بود، سرش  ن اين داستان آن مرد كه روي يك صندلي چرخاست  بعد از خواند

ادبانإل خود  را بلند نمود و از من معذرت خواست  او گفت كه از رفتار گستاخانه و بي
متأسف است و اخيراً مشك�ت هدي و سختي را تجربه كرده است  سپس او گفت كه 

من يك كشيش كاتوليك  :تمخواهد مسئلإل مهمي را نزد من اعتراف نمايد  من گف مي
داند كه  شناسد و مي مي نيستم و شنيدن اعتراف دييران كار من نيست  او گفت كه من را

من  :كاتوليك نيستم و سپس سخني گفت كه من را در هايم ميخكوب كرد  او گفت
انييزي، من مسيحيت را براي يك  خودم يك كشيش كاتوليك هستم  عجب مسئلإل شيفت

 يح داده بودم مبلغ مسيحي توض



 159  اسإلم بزرگترين دين جهان

آن كشيش سرگذشت خودش را براي ما بيان نمود  او به مدت دوازده سال به عنوان 
مبلغ كليساي كاتوليك در هنوب و مركز آمريكا، مكزيك و حتي در نيويورك فعاليت 
كرده بود  بعد از مرخص شدن از بيمارستان، او به مكاني براي گذراندن دوران نقاهت 

رم درخواست نمودم كه اهازه دهد آن كشيش به هاي رفتن نزد نياز داشت و من از پد
يك خانوادة كاتوليك، نزد ما بيايد و مدتي با ما و محمد زندگي كند  پدرم موافقت نمود 

خود برديم  در مسير برگشت به خانه در مورد بعضي از مفاهيم ايمان   و فوراً او را به خانإل
ه بودم، با او صحبت نمودم و از او پرسيدم كه و عقيده در دين اس�م كه از محمد شنيد

مان بحث نمايد و او پذيرفت و هيچ  آيا موافق است در اين مورد با دوست مسلمان
تعصبي از خود نشان نداد  اين عمل او باعث شيفتي من شد و تعجب من زماني بيشتر 

د و گاهي هاي كاتوليك معمولً مطالعاتي در مورد اس�م دارن كشيش :شد كه او گفت
اي براي من  هاي او تا اندازه گيرند  حرف دكترا نيز مي اوقات در مطالعات اس�مي درهإل

 فهميدم  روشنير بودند  اما هنوز چيزهاي زيادي مانده بود كه من بايد مي
نشستيم و در مورد  بعد از استقرار در خانه، ما هر شب بعد از شام دور ميز غذا مي

شاه هيمز بود، با خود  رم كتاب مقدس خود را كه نسخإلكرديم  پد مذاهب بحث مي
د وآورد  من كتاب مقدس خود را كه نسخإل استاندارد و تجديدنظر شده بود، با خ مي

اي ديير از كتاب مقدس را به همراه داشت (شايد چيزي  همراه داشتم  همسرم نسخه
ه كشيش كاتوليك نيز اثر هيمي سواگرت) و البت» اخبار نيك براي بشر مدرن«مانند كتاب 

ها داشت،  كتاب مقدس كاتوليكي خود را كه هفت كتابچه بيشتر از كتاب مقدس پروتستان
شد كه كدام يك از  رو بيشتر اوقات ما صرف اين مسئله مي ورد  از اين آ با خود مي

و در همان حال  ،تر است تر و كدام به صحت نزديك هاي كتاب مقدس واقعي نسخه
ها  بود كه محمد را به مسيحيت دعوت نماييم  در يكي از اين شبين كوشش هميي ما ا

از محمد پرسيدم كه قرآن پس از گذشت هزار و چهارصد سال با زبان اصلي و بدون 
حرف حرف منتقل شده و ت�وت آن در اين زمان با ت�وت آن در و ترين تغيير  كوچك
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داند كه اگر  آيا او مي :پرسيدممن براي اطمينان از محمد  چهارده قرن پيش يكي باشد 
اي ديير از آن كتاب به  كتابي با كتابي ديير فقط چند كلمه تفاوت داشته باشد، نسخه

هاي دنيا يك كمله هم با هم تفاوت  و تمام قرآن ،بله :آيد  محمد هواب داد حساب مي
 ندارند 

ببيند كه  روزي كشيش كاتوليك از محمد خواست تا همراه او به يك مسجد بروند تا
مسجد چيونه مكاني است  پس از بازگشت از مسجد ما منتظر بيان تجربإل رفتن به مسجد 
از كشيش نشديم و فوراً از او در مورد مسجد و مراسم داخل آن سئوال نموديم  كشيش 

رفتند  من  خواندند و بيرون مي مراسمي در كار نبود  مسلمانان نماز خود را مي :هواب داد
 :بيرون رفتند  بدون موعظه و خواندن سرود و آهنگ  كشيش گفت :يدمبا تعجب پرس

 درست است  ،بله
بار ديير از آن مسجد  و كشيش كاتوليك از محمد خواست كه يك ،چند روز گذشت

تا پاسي از شب برنيشتند  هوا تاريك شده ها  آن ديدن كنند  اما اين ديدار متفاوت بود 
برگشتند و به ها  آن اتفاقي افتاده باشد  سرانجامها  آن برايبود و ما نيران بوديم كه مبادا 

كه به هلو در خانه رسيدند، من محمد را شناختم  اما مرد ديير كه همراه او  محض اين
اي  اي بلند و سفيد بر تن و ك�ه سفيدي بر سر داشت  لحظه بود، چه كسي بود  او هامه

و او با » اي  آيا مسلمان شده  پيت،« :و گفتماو همان كشيش بود  به ا ،او را پاييدم  آري
دادن هواب مثبت گفت كه همان روز مسلمان شده است  يك كشيش مسلمان شده بود  

ها بال رفته و به طبقإل دوم رفتم تا مدتي با خود  افتاد  من از پله ديير چه اتفاقي بايد مي
من بايد خيلي بدبخت بوده باشم اگر چنين بود   خلوت كنم  آيا او واقعاً هدايت يافته بود 

ور بودم كه همسرم  كه بعد از مهمانم راه را از بيراهه تشخيص بدهم  در اين افكار غوطه
وارد اتاق شد و من داستان كشيش كاتوليك را براي او توضيح دادم و افكار خود را با او 

ت تصميم گرفته هاس در ميان گذاشتم  با كمال ناباوري همسرم به من گفت كه او نيز مدت
ها  شوكه شده بودم  از پله داند  من كام�ً  است وارد اس�م شود زيرا آن را دين حق مي
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پايين رفته و محمد را از خواب بيدار كردم و از او خواستم كه همراه من بيرون بيايد تا 
با هم بحث كنيم  ما تمام شب را راه رفتيم و صحبت كرديم  هنيام نماز صبح براي 

انان فرا رسيده بود و زمان رسيدن من به حقيقت نيز نزديك شده بود و اكنون نوبت مسلم
 يهيك تختإل چندلها  من بود كه نقش خود را بازي كنم  من پشت منزل پدرم رفتم  در آن

بار  آن رفته و سرم را روي زمين گذاشتم و رو به ههتي نمودم كه مسلمانان پنج بود، روي
آوردند  در آن حالت كه بدنم روي تخته كشيده شده و  روي ميروز بدان  يك شبانه در

چند »  هايي هدايتم كن، هدايتم كن اگر تو آن ،خداوندا« :گفتم  سرم بر روي زمين بود،
لحظه بعد سرم را از روي زمين بلند نموده و متوهه چيزي شدم  نه، من فرشتيان و يا 

 ا و يا آهنيي را نشنيدم و نور و يا برقي راپرندگاني را نديدم كه از آسمان پايين آيند، صد
من را به خود هلب كرده بود، تغييري بود كه در  در آسمان نديدم  آن چيزي كه توهه

درون من اتفاق افتاده بود  من ديير به اين آگاهي دست يافته بودم كه زمان آن رسيده 
زمان آن فرا است كه از دروغيويي، تقلب و معام�ت تجاري مخفيانه دست بكشم  

رسيده بود كه مردي درستكار و شرافتمند شوم، زمان آن رسيده بود كه حقيقت را درك 
دانستم كه بايد چه كار كنم  مدتي بعد زير دوش حمام رفتم با اين  كنم  من در آن حال مي

شستم  مي ها مرتكب شده بود،  نيت كه داشتم گناهان يك مرد گنهكار را كه در طول سال
كردم  حال ديير وارد يك زندگي هديد شده بودم، يك  پاك ميها  آن از بار و خود را

 زندگي براساس حقيقت، دليل و امتحان 
صبح بود  من روبروي دو شاهد ايستاده بودم؛ يكي كشيش سابق كه  11حدود ساعت 

شد و دييري محمد عبدالرحمن و آنياه با صداي  قب�ً با نام پادر پيتر هاكوب شناخته مي
گواهي » اهللا ن محمداً رسولأشهد أل اهللا وله إأشهد أن ل إ« :رسا شهادتين را بر زبان آوردم

فرستادة خداوند  هم كه محمد د هز اهللا وهود ندارد و گواهي مي دهم كه خدايي مي
است  چند لحظه بعد همسرم نيز به دنبال ما آمد و او نيز شهادتين را بر زبان آورد و 

 با حضور سه شاهد مسلمان شد اما 
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پدرم در مورد گرويدن به دين اس�م از خود احتياط بيشتري نشان داد  چندماه بعد از 
مسلمان شدن ما او هنوز بر كيش و آيين خود باقي مانده بود اما سرانجام او نيز تسليم 
حقيقت شد و پس از اداي شهادتين، او نيز همراه با من و ديير مسلمانان در مسجد 

را به ها  آن هايمان را از مدارس مسيحي بيرون آورديم و ايستاد  بچه نماز مي محلي به
بسياري از آيات قرآن را ها  آن مدارس اس�مي فرستاديم و اكنون پس از گذشت ده سال

آخرين كسي از خانوادة ما بود  اند  مادراندرم ههمراه با تعاليمي ديير از اس�م حفظ نمود
تواند پسر خدا و يا خود خدا باشد بلكه او پيامبر بزرگ  نمي  كه اعتراف نمود عيسي

 و سرانجام او نيز به دين اس�م مشرف شد  ،خداست
اكنون چند لحظه تأمل نموده و در اين امر بينديشيد كه چيونه يك خانواده با 

هاي قومي گوناگون با هم به حقيقت پرستش آفريننده و  هاي متفاوت و از گروه زمينه
ندة ههان دست يافتند و دين اس�م را برگزيدند  تنها لطف پروردگار بود كه ده روزي
بندهاي ضخيم را از هلو چشمان ما برداشت تا هدايت يافته و به حقيقت اس�م  چشم

ها به پايان برسانم، شايد حداقل آن را داستان  رهنمون شويم  اگر اين داستان را در همين
اي كام�ً  قإل مذهبي متفاوت مسيحيت، همزمان به عقيدههالبي بدانيد  سه نفر از سه فر

نيز اين عقيده را بپذيرند  اما تمام داستان ها  آن متضاد بيروند و سپس تمام افراد خانوادة
 شود  ها ختم نمي به اين

در آن سال هنيامي كه من در گراند پرايري تيزاس (نزديك دالس) بودم، با يك طلبإل 
تنسي به نام هو آشنا شدم كه هنيام مطالعإل قرآن در دانشكدة مدرسإل ديني تعميدي در 

چنين كشيش كاتوليكي را به  علوم ديني تعميدي، شيفتإل آن شده و مسلمان شده بود  هم
گفت كه من را  هاي اس�م سخن مي آورم كه در يك شهر دانشياهي چنان از خوبي ياد مي

چه گفتي  « :شده است  او هواب داد وادار كرد هلو رفته از او بپرسم كه چيونه مسلمان
نام او پدر هان بود و اميدوارم روزي مسلمان » خواهي شغلم را از دست بدهم  مي

 شدنش را اع�م كند 
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دقيقاً يك سال بعد بود كه با يك كشيش سابق كاتوليكي ديدار كردم، او مدت هشت 
ا با اس�م آشنا شده و آن ه سال در آفريقا به عنوان مبشر مسيحي فعاليت كرده بود و همان

 را پذيرفته بود  او نام خود را به عمر تغيير داده و به دالس تيزاس برگشته بود 
دوسال بعد هنيامي كه در سن آنتنيو در تيزاس بودم با يك سراسقف پيشين كليساي 
ارتدوكس روسيه آشنا شدم كه به علت پذيرفتن دين اس�م، موقعيت و شغلش را از 

 بود دست داده 
انان در سراسر آمريكا و نماز و مبلغ مسلم ام به عنوان پيش شده از زماني كه مسلمان

ام  با افراد زيادي از ميان رهبران، معلمان و محققان كه پس  ير فعاليت نمودهيدكشورهاي 
هاي  داراي اديان و فرقه  قب�ًها  آن اند، آشنا شدم  از تحقيق در مورد اس�م، به آن گرويده

فاوت ديني دييري از قبيل هندويي، يهوديت، كاتوليك، پروتستان، شاهدان يهوه، مت
هاي مسيحي و حتي دانشمندان ملحد و خدانپرست  هاي روسيه و يونان، قبطي ارتدوكس

ند  من براي ا عاً به دنبال حقيقت بودهاند  چرا  سئوال هالبي است  زيرا آنان واق بوده
 كنم  براي پاك كردن ذهن از آلودگي پيشنهاد مي هويندگان حقيقت نه قدم زير را

 اي پاك كنند  ذهن، قلب و روح و روان خود را تا حد امكان از هر شائبه )1
 داوري از از هلو راه خود بردارند  هرگونه تعصب و پيش )2

يك ترهمه خوب و صحيح از مفاهيم و معاني قرآن كريم را با هر زباني كه بهتر  )3
 به دقت مطالعه كنند  فهمند، يافته و آن را مي

 براي مطالعإل خود زماني را اختصاص دهند  )4

 پس از مطالعه در آيات آن تدبر نمايند  )5

 پس از آن تفكر نموده و با خداي خود به نيايش بپردازند  )6

را به سمت ها  آن را آفريده است بخواهند كهها  آن همواره از خداوندي كه )7
 حقيقت راهنمايي نمايد 

 را به صورت منظم انجام دهند  چند ماه اين اعمال )8
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گردد، اهازه  در كنار انجام اين اعمال كه باعث تولد مجدد روح و روان آدمي مي )9
 را تحت تأثير قرار بدهند ها  آن ندهند كساني كه ذهني مسموم دارند

ماند  اگر شما واقعاً شيفته و عاشق او  بقيإل كار بين شما و پروردگار ههان باقي مي
اپيش بر آن آگاهي داشته و با هر يك از ما براساس آن چه كه در دلهايمان باشيد، او پيش

است، رفتار خواهد كرد  خداوند همإل ما را در پيمودن راه به سوي خود هدايت و كمك 
 ما را براي درك حقيقت اين ههان و هدف از زندگي باز نمايد   نمايد و قلب و ذهن همإل

بزرگ به اس�م در آمريكا است و چند سايت  شيخ يوسف استس اكنون يكي از داعيان
 :انترنتي براي تبليغ اس�م دارد از همله

www.islamtoday.com 
www.islamtommorrow.com 
مؤلف كتاب حاضر با فرستادن يك نامإل الكترونيكي به آدرس شيخ يوسف استس پس 

از ايشان پرسيد از اظهار خوشحالي از مشرف شدن ايشان به دين مبين اس�م سئوالتي را 
 شود  كه خ�صإل هواب نامه در ذيل آورده مي

 اهللا الرمحن الرحيم بسم

كنيم  مسائلي كه احتياج به فتوا دارند، بايد به علماي واهد  ما فتوا صادر نمي  :توجه
 شرايط رهوع داده شود 
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َ

َ  ٓ ُ َُ و َُ َر �َ ُ َّ � ََ ََ  َِ ِ ٍَِة إ ِِ ۡۡ  ِِۡ ةُ  َ َۡ ِ �ۡ� ُۡ وَن َُۡ  ُُ َ ن َ
َ

تا  َ ّۡ

 ۡۡ ِ تِه ّۡ َ
 ].36األحزاب: [ ﴾َ

اي را بيان نموده  براي هيچ مرد و زن مؤمني روا نيست هنيامي كه خدا و پيامبر مسئله«
 »  گيري دربارة آن از خود اختياري داشته باشند و به آن دستور داده باشند، در تصميم

ه در اياإلت متحده و يا در سراسر جهان وارد آيا در مورد تعداد افرادي ك )1

گروند، به صورت رسمي اطإلعاتي وجود  هاي ديگر مي اسإلم شده و يا به دين

 دارد؟
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شوند، آماري دقيق وهود  در مورد هزاران نفري كه در يك يا دو ماه وارد اس�م مي
است كه  ندارد  دليل متعددي براي اين مسئله وهود دارد  يك دليل به اين خاطر

كند   هاي بسيار متنوعي وهود دارد كه خداوند آدميان را هدايت مي مكاناها و يا  روش
دليل ديير اين است كه در بيشتر هاها به علت كمبود منابع تعداد اين افراد ثبت نشده و 

توانيم به طور تقريبي تخمين بزنيم كه چند نفر وارد اس�م  يابد  ما فقط مي انتشار نمي
اي  هاي برادران و خواهران محلي است كه تا اندازه د و اين آمار نيز براساس گزارشان شده

 در امر دعوت درگير هستند 
 اند كه اين افراد، اسإلم را بپذيرند؟ چه عوامل مهمي باعث شده )2

كند و ما هيچ كنترلي بر روي  در حقيقت اين فقط خداوند است كه مردم را هدايت مي
كنند، نداريم  با توهه به دليلي كه افراد  شوند و يا آن را ترك مي ميآناني كه وارد اس�م 

اند  در ايالت متحده  به دليل متعددي به اس�م گرويدهها  آن ند،ا يرمسلمان بيان نمودهغ
باشند  بيشتر كساني كه در  ها داراي بالترين تعداد گروندگان به دين اس�م مي زندان
هاي زيادي را در امر  ت�شها  آن باشند و تان آمريكايي ميپوس ها هستند، سياه زندان

دهند  الحمدهللا بسياري از آنان امامان هماعت  يادگيري و آموزش دين از خود نشان مي
باشد اگرچه  پوستان مي هستند  در كوچه و بازار نيز بيشتر گروندگان به اس�م از ميان سياه

�م در ميان مردم آمريكاي لتين و سفيدپوستان رسد تعداد گروندگان به دين اس به نظر مي
زناني كه در سراسر ههان وارد  رسد اكثر مردان و نيز رو به افزايش است  به نظر مي

اند، نظر يكساني  طور كلي در مورد اين مسئله كه چرا وارد اس�م شده شوند به اس�م مي
باشد كه اين فقط هدايتي از  يام و نظر خودم نيز چنين م دارند  مكرراً از دييران شنيده

 طرف پروردگار است 
سپتامبر بر دعوت اسإلمي اثراتي داشته است؟ آيا اين واقعه به  11. آيا حادثة 3

 نفع دعوت بوده است يا به ضرر آن؟
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سپتامبر ما از تعداد افرادي كه در سراسر  11اين سئوال هالبي است  قبل از حوادث 
كه وسايل  زده شده بوديم  اما ب�فاصله بعد از اين تشدند، شيف ههان وارد اس�م مي

ارتباط همعي مانند تلويزيون و روزنامه بر ضد اس�م و مسلمانان تبليغات زيادي به راه 
خواست بدون داشتن اط�عاتي در مورد  كس نمي انداختند، شرايط به حدي رسيد كه هيچ

وري اط�عات در  آ ه تحقيق و همعرو شروع ب اس�م در مقابل دييران ظاهر شود و از اين
هاي مربوط به دين اس�م  ها از فروش بسيار زياد كتاب فروشي مورد اس�م نمودند  كتاب

ها تمام شده به  فروشي تمام اين كتاب هاي ترهمه شده از قرآن در يإل نسخهخبر دادند و كل
نفر در  000 40فروش رفتند  چند سازمان در شهر واشنيتن آماري را مبني بر گرويدن 

روز به دين اس�م منتشر نمودند  اما چنين چيزي صحت نداشت  در شش يا هشت ماه 
ها  آن وهه به رقمي كه اول بعد از اين واقعه تعداد زيادي به اس�م گرويدند اما به هيچ

را ببخشايد و همإل ما را به سوي حقيقت ها  آن رسيد  خداوند نمي  اشاره كرده بودند،
 د  آمين رهنمون ساز

ام  به فارسي ترجمه نموده» انگيز قرآن كتابي شگفت«. اخيراً كتابي را تحت عنوان 4

باشد. آيا اين افراد را به خوبي  مور مي كه دو مقالة آن از گري ميلر و دكتر كيت

 شناسيد؟ مي
باشد و ما در سايتمان فيلمي از او داريم كه در  دكتر كيت مور اهل تورنتوي كانادا مي

مسلمان   داند كه تا چه اندازه عم�ً ايمان دارد اما نمي كند به خدا و پيامبر  اع�م ميآن 
گيري منطقي اين است كه محمد  تنها نتيجه :گويد مي است  وي در مورد قرآن و محمد 

  بايستي از طرف خداوند به عنوان پيامبر فرستاده شده باشد 
اند،  نه كه شيفتة تمدن غرب شده. نظر ارشادي شما براي جوانان خاورميا5

 چيست؟
در حقيقت هدايت و گمراهي افراد در دست خداوند است  براي تمام هوانان ما و 
حتي خود ما لزم است كه تا حد امكان ت�ش نماييم تا همواره با خداوند در ارتباط 
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هي را از باشيم و بر اين تماس و ارتباط پافشاري و مداومت نماييم تا هدايت آگاهانإل ال
دست ندهيم  كسي كه گمراه شده و از راه راست منحرف گشته است، معمولً فكر 

دارد و نيازي به كمك و هدايت دييران ندارد اما  كند كه در مسير درستي گام برمي مي
تر شوند و  كنند همواره به خداوند نزديك براي افرادي از ميان ما مسلمانان كه ت�ش مي

موفق و سربلند باشند، قضيه عكس نظر فوق است؛ ما همواره  در زندگي ههان آخرت
طالب هدايت الهي هستيم و از زمان بيدار شدن از خواب تا هنيام به خواب رفتن و نيز 

خيزيم، در نمازهايمان از خداوند طلب هدايت  هاي شب از خواب برمي زماني كه در نيمه

َۡ ﴿ كنيم مي َوقِل َۡ ُُ ۡ َ�َٰط �ۡ ِ ِّ ۡ� �ََ ِّ بينيم  هوانان  نياز از هدايت نمي و خود را بي ﴾٦�ۡه
دهند، همواره خداوند را  مسلمان ما را پند و اندرز دهيد كه در تمامي اعمالي كه انجام مي

داري در غرب چيزي نيست هز پشت پا زدن به  مدنظر داشته باشند  دعوت به سرمايه
رو شدن با خداوند در روز  هها و اخ�قيات و پيروي از آناني كه هيچ ترسي از روب ارزش

 قيامت ندارند 
بهترين حالت براي هوانان مسلمان داشتن ارتباط نزديك با اعضاي خانوادة خود و 

باشد  خواندن نماز هماعت نيز خيلي مهم است   افرادي كه به خداوند نزديكترند، مي
از بهترين يابي به آگاهي و دانشي صحيح از اس�م نيز يكي  كمك به دييران براي دست

اموري است كه شايسته است هركس زندگي خود را وقف آن كند  به برادران و خواهران 
هوان مسلمان ما بيوييد كه از والدين خود مراقبت كنند، با همه مهربان باشند و از هر 

احمتي براي دييران اهتناب ورزند  از نسل مسلمان بعد از ما بخواهيد كه ما را از زنوع م
نصيب نيردانند و ازخداوند متعال بخواهند كه ما را به خاطر كوتاهي در امر  بيدعاي خير 

دعوت به اس�م و تعاليم آن ببخشايد  آگاه باشيد كه يك روز نسل بعد از ما با نياهي به 
داند كه آنان دربارة ما  دهد و تنها خدا مي گذشته، اعمال ما و شما را مورد بررسي قرار مي

ند كرد  نهايتاً به ياد داشته باشيد كه خانواده و تمام دوستان خود را چيونه قضاوت خواه
با پيروي از كتاب خداوند و سنت پيامبر گراميش به سمت خداوند متعال فرا بخوانيد و از 
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ها  اكنون دعوت به سوي خدا را شروع كنيد  خداوند به همه چيز آگاه است  تمام نيكي هم
ها و اشتباهات از طرف ماست  از خداوند برايم  كاستيها از خداوند و تمام  و راستي

طلب آمرزش و مغفرت نماييد  اميدوارم كه خداوند همإل ما را به راه راست هدايت 
 فرمايد 

 والسإلم عليكم يوسف استس
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