
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 معاصر ۀقرآن در جامع ۀجاذب

باره آنان را  گاه به يك ،مخاطبان خوددر   العادهتأثير فوقبا که ی است ترين کتاب شگرفقرآن 

ز و يانگخ حوادث شگفتيدر طول تار. استتغيير داده  آنان را زندگیمسير کرده، دگرگون 

قرآن و   ةبدون ترديد تبيين جاذب. آن استم قريانگر نفوذ عظيکه ب خورد به چشم می یمستند

ناطيسی قرآن قرار غهای خويش را در ميدان مل در زندگی کسانی که دلچگونگی ايجاد تحوّ

از صدر . ك و عمل به آن خواهد داشتتمسّ اند، تأثير فراوانی در انس،و مجذوب آن شده داده

راه هدايت را در پيش گرفته و  ،ل شدهاسالم تا کنون افراد بسياری تحت تأثير آيات قرآن متحوّ

کنند و يافتن نومسلمانانی که در روزگار ما زندگی میا شرحِ ماجرای رهاند، امّبه دين اسالم گرويده

قرآن به بصيرت و هدايت راه  ةا به وسيلاند، امّو نزول قرآن را درك نكرده عصر پيامبر

جاذبة دهندة رائه شده در اين مقاله که نشانهای ااميد است نمونه. اند، خواندنی استيافته

دادگی و انس با قرآن را در ما مسلمانان در افراد غير مسلمان است، زمينة دل ز قرآنيانگشگفت

 .موجب شود

 ین کتاب آسمانیزتریانگ شگفت ،قرآن

ر با تأثي 1377در سال  که یحيال مسغان فعّاز مبلّ يكیتبار و  يیاناداک 1«لريم یگار»تر کد

روان يشان و پيشکاز  یاريو پس از آن با بس همان آوردين اسالم ايبه دپذيری از آيات قرآن 

نه ين زميرا در سراسرجهان در ا يیها شيو هما نمودهگو و ان مختلف در مورد اسالم گفتياد

نگاه اسالم به روش و  سان قرآن و کتاب مقدّيفرق م، زيانگ قرآن شگفت .ه استردکبرگزار 
 .آقای ميلر استة شر شدتمنازجمله آثار  غانمبلّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . Gary miller. 
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 چگونگی اسالم آوردن

ردم تا کشروع به خواندن قرآن  یروز :گويدش میاسالم آوردن یدر مورد چگونگ دکتر ميلر
د مسلمانان يت را در ديحيعظمت و مقام مس ،ارکن ينم و با اکدا يدر آن پ يیبتوانم اشتباه و خطا

و  یميد قديبا ،ش در صحرا نازل شده استيقرن پچهارده ه ک ینردم قرآک یر مكچون ف ؛باال ببرم
قرآن به مسائل و امور  یوجود ندارد و حتّ یاشتباه ،ه شدم در قرآنا متوجّامّ ؛پر از اشتباه باشد

و  یاوكنجکتاب کن يا. شود یده نمياز آنها د یگر اثريد یآسمان یها تابکه در کپرداخته  یاديز
ز يانگ م و شگفتيعظ ةيهنگام خواندن قرآن به آ. نمکامل مطالعه کآن را خت تا يب مرا برانگتعجّ
 :فرمايد که میدم ينساء رس ةاز سور 93

 راً؛يكث اخْتِالفاً هِيف ّلَوَجَدُوا اّللَهِ رِيغَ عِنْدِ مِنْ كانَ ّلَوْ وَ اّلْقُرْآنَ تَدَبَرُونَی أَفَال
 آن در همانا بود، خدا ریغ سوى از چنانچه شند؟یاند نمى[ قاًیعم] قرآن به ایآ

 .افتندی مى ارىیبس گونى ناهم و اختالف

ات متفاوت يآرا و نظر یو بررس يیشده در حال حاضر، شناسا شناخته یاز اصول علم يكی
ر و ر مسلمانان را به تدبّيمسلمانان و غ ،م قرآنينيب یرد و مکآنها را اثبات  یاست تا بتوان درست

ه و اچ اشتبيه هکابند يق درنند و بعد از تعمّکشه يد تا در آن اندنک یاتش دعوت مير در آكّتف
نان يسد و با اطميبنو یتابکه کدر جهان وجود ندارد  یا سندهيچ نويه. ندارد یدر قرآن جا يیخطا

و در اين اتش دعوت يشه در آيل و اندمّأا قرآن مردم را به تامّ ،نندکبخواهد اشتباه آن را بازگو 
 .ه استزمينه تحدّی کرد

فوت همسرش  :مانند ،فاق افتادهامبر اتّيپ یه براک یبا خواندن قرآن انتظار داشتم حوادث
مرا  بم تعجّيمر ةسور ،ا بر خالف انتظارمامّ ؛شود در قرآن بيانجه و دختران و پسرانش يخد

ه در کبود  ین در حاليم آمده بود و اين و منزلت حضرت مرأ، شاين سوره در عظمت. برانگيخت
بار نام  35ن در قرآن يهمچن. ص برای حضرت مريم وجود نداردشخّم ةسور يكل و تورات يانج

ر نشده کشتر ذيبار ب پنج  اسالمامبر يه نام پک یر شده بود ، در حالکذ یسيحضرت ع
 . يامبر يا همسر او در قرآن نبودبه نام دختر پ یا سوره یاست و حتّ

 قرآن و علوم 

 :دیفرما یا میانب ةرسو  31ة یخداوند در آ

 جَعَلْنا وَ فَفَتَقْناهُما رَتْقاً كانَتا اّلْأَرْضَ وَ اّلّسَماواتِ أَنَ كفَرُوا نَیاّلَذ رَی ّلَمْ أَوَ
 ؤْمِنُونَ؛ی فَال أَ یحَ ءٍ یشَ كّلَ اّلْماءِ مِنَ
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م و هر موجود یافتکن بسته بود ما آنها را شیه آسمان و زمکدند یافران ندکا یآ
 .آورند؟ ب آفریدیم آیا ایمان نمیاز آ را یا زنده

ن يا. ردکسب کزه نوبل را يجا 1379ه در سال کشده است  ثابت یه همان موضوع علمين آيا
 .کند ها و ستارگان شد، تشريح می ه باعث خلقت جهان و آسمانکرا  یانفجار بزرگ ةيه نظريآ

ب خلقت است ين مسئله از عجايداند و ا یات ميمنبع ح يكه، آب را يآ بخش پايانین در يهمچن
 یشود و قسمت اصل یل مكيتوپالسم تشيول زنده از سرده سلّکعلم روز ثابت  راًيه اخک
 . ل شده استكيتوپالسم از آب تشيس

  یاسنش مسائل روانو قرآن 

 أ،سب ةسور 00 ةيدر آ: دهد شناسی را چنين توضيح می ميلر بيان قرآن دربارة مسائل روان
 :ديفرما یه مين آيد، خداوند در اينکق ل و تعمّأمّت

 ما تَتَفَکرُوا ثُمَ  فُرادى وَ  مَثْنى ّلِلَهِ تَقُومُوا أَنْ بِواحِدَةٍ أَعِظُکمْ إِنَما قُّلْ
 دٍ؛یشَد عَذابٍ يدَی نَيبَ ّلَکمْ رٌینَذ إِالَ هُوَ إِنْ جِنَةٍ مِنْ بِصاحِبِکمْ

 یک ای نفر دو نفر دو ،هکنیا آن و دهم مى اندرز زیچ یک به تنها را شما :بگو
 شما نینش هم و دوست نیا دیشیندیب سپس د،ینک امیق خدا براى نفر یک نفر

 دیشد عذاب برابر در شما ةدهند میبتنها  او ،ندارد جنونى گونه چیه[ محمّد]
 !است( الهى)

ان يااو پ. دارد یاسنش به روان یاديت زه و دقّانادا توجّکمهندس در دانشگاه تورنتو يك 
 يین بحث شناسايرده و هدفش از طرح اکارائه  «های گروهی در بحث تيالفعّ»ة را دربار  اش نامه
ش يقرن پچهارده ه قرآن ک یدر حال. است یگروه یها ق و بحثيل مردم به تحقيش و تمايگرا

 .ندک یق ميگر و مشورت تشويد يكر و بحث با كّمردم را به تف

 انگیزشگفت یا سوره

امبر و ابولهب، يز قرآن موضوع پيانگ شگفت یها از داستانهای قرآن  دربارة شگفتیبرده  نام

امبر را ياو پ. زار بودير و بت متنفّرا ابولهب از اسالم به شدّيز ؛آور بود بمن تعجّ یامبر برايپ یعمو

ش ارزش و يها یريگ رد تا با سخنان و موضعک یب ميرفت تعق یغ ميتبل یه براک يیدر هر جا

 :ديامبر به شما بگوياگر پ: گفت یابولهب به مردم م. م جلوه دهدکشان را در نزد همگان يت اعظم

با  یقيابولهب به هر طر. روز است حتماً ،اه است و اگر شب استيپس حتماً س ،د استين سفيا

. خواند یگو م امبر را دروغيانداخت و پ یمردم م یها و شبهه در دل كرد و شک یامبر مخالفت ميپ
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ابولهب در آتش  :ه در آن آمدهکرد کمسد را نازل  ةخداوند سور ،از فوت ابولهبپيش سال ده 

امبر ين سوره، در برابر مردم به پيدن ايابولهب پس از شن. رود یا ميافر از دنک یعني ؛خواهد افتاد

ن نظر را يا هنوز ايحاال آ ،ا از امروز مسلمان خواهم بودامّ ،نون مسلمان نشده بودمک من تا: گفت

ه کا ابولهب آنچه را ؟ امّیآور یه مکاست  یاله ین وحيا ايم خواهم رفت؟ آه من به جهنّک یدار

امبر در يپ. ا رفتيافر از دنکار بود تا يكز و پيامبر و اسالم همچنان در ستيگفت انجام نداد و با پ

برابر در  ،لين دليهم به .مان داشتيه بر او نازل شده بود اک یا ت سورهيانسال به حقّده ن يا

مردم  ین سوره را در همان زمان برايامبر ايه پکاست  ین در حاليستاد و ايا یدات ابولهب ميتهد

 :ديفرما یمسد م ةخداوند در سور. مان آوردنديتاب اکن يا یرده بود و مردم به درستکابالغ 

 ذاتَ ناراً  صْلىيسَ. كّسَبَ ما وَ ماّلُهُ عَنْهُ  أَغْنى ما. تَبَ وَ ّلَهَبٍ  یأَب دای تَبَتْ
 مَّسَدٍ؛ مِنْ حَبّْلٌ دِهايج  یف. اّلْحَطَبِ حَمَاّلَةَ امْرَأَتُهُ وَ. ّلَهَبٍ

دست آورد   گز مال و ثروت او و آنچه را به، هردست ابولهبده باد هر دو یبر
دارای شعله فروزان ه کشود  یم به زودی وارد آتش .ودی نبخشیدبه حالش س

گردنش  و در .کشد در حالی که هیزم به دوش میهمسرش ن یو همچن .است
 .طنابی از لیف خرماست

 عصر حاضر  بارۀقرآن در ییگو شیپ

، ؛هاستانسان ینده برايردن خطرات آکاز معجزات قران بازگو  يكی بر اساس نظر وی،

 ةليوس ز را تنها بهيچی هره انسان درستکچرا  ؛آنها را ندارد ینيب شيه انسان قدرت پک یخطرات

: ديگو یان ميحيهود و مسيدر قرآن از روابط مسلمانان با . ندک یص من و مشخّيمع ،شيآزما

تا حال حاضر هم ادامه دارد  ین دشمنين مردم نسبت به مسلمانان هستند و ايتر ان دشمنيهودي

ود تواند اسالم را ناب یهود در فرصت مناسب ميرا يز هستند؛ مسلمانان یبرا یخطر بزرگ آنهاو 

هشدار  ،ندک ید ميهود تهدي یه مسلمانان را از سوک یمائده به خطر ةخداوند در سور.. .ندک

 :ديفرما یدهد و م یم

 1أَشْرَكوا؛ نَیاّلَذ وَ هُودَياّلْ آمَنُوا نَیّلِلَذ عَداوَةً اّلنَاسِ أَشَدَ ّلَتَجِدَنَ

 به نسبت مردم نیتر دشمن اند، دهیورز شرک که را کسانى و انیهودی مسلّماً
 .افتی خواهى مؤمنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28مائده، .   
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 در قرآن یرسان العاطّ
 ینيص و معالعات مشخّاطّ یرينظ یروش ببا قرآن : گويد رسانی قرآن می ميلر دربارة اطّالع

طور  به ؛مطرح نشده است یتاب آسمانکچ يدر هاين اطاّلعات ه ک یدر حال ،دهد یرا به شما م
 :ديفرما یم 00آيه  ،عمران ةسور مثال

 هُمْیأَ أَقاْلمَهُمْ لْقُونَی إِذْ هِمْیّلَدَ كنْتَ ما وَ کيإِّلَ هِينُوح بِياّلْغَ أَنْباءِ نْمِ ذّلِک
 خْتَصِمُونَ؛ی إِذْ هِمْیّلَدَ كنْتَ ما وَ مَیمَرْ کفُّلُی
 آن در تو و مینک مى وحى تو به هک است بىیغ خبرهاى از ن،یا!( امبریپ اى)

 یک دامک تا ندندکاف مى آب به( ىشک قرعه براى) را خود هاى قلم هک هنگام
 دانشمندان) هک هنگامى به( زین) و شود، دار عهده را میمر سرپرستى و فالتک

 حضور داشتند، شکشمک هم با( او، سرپرستى افتخار سبک براى ل،یاسرائ بنى
 .شد گفته تو به وحى راه از نها،یا ةهم و نداشتى

 :آمده است 03 ةيآ ، هود ةا در سوري

 قَبّْلِ مِنْ قَوْمُک ال وَ أَنْتَ تَعْلَمُها كنْتَ ما کيإِّلَ هاينُوح بِياّلْغَ أَنْباءِ نْمِ تِلْک
 نَ؛يّلِلْمُتَق اّلْعاقِبَةَ إِنَ فَاصْبِرْ هذا

 نه و تو، نه مینک مى وحى( امبریپ اى) تو به هک است بیغ خبرهاى از نهایا
 هک ن،ک استقامت و برص ن،یا بنابر! دیدانست نمى نیا از شیپ را نهایا قومت،
 !است زگارانیپره آن از عاقبت

 :آمده است 103 ةيآ ،وسفي ةا در سوري

 هُمْ وَ أَمْرَهُمْ أَجْمَعُوا إِذْ هِمْیّلَدَ كنْتَ ما وَ کيإِّلَ هِينُوح بِياّلْغَ أَنْباءِ مِنْ ذّلِک
 مْکرُونَ؛ی
 هاآن نزد( هرگز) تو! میفرست مى وحى تو به هک است بیغ خبرهاى از نیا
 !دندیشک مى نقشه و گرفتند مى میتصم هک هنگامى نبودى [برادران یوسف]

 یالعاتدر قرآن مجموعه اطّ .ديوه سخن بگوين شيه به اکوجود ندارد  یتاب آسمانکچ يه
در مورد  یشتريالع بل اگر اطّيدر انجبرای نمونه، ا امّ ؛دهد یه از آنها به شما خبر مکاست 

 یاش را به سو قرآن خواننده. ندک یم یفرا معرّ یگريد یها تابک ،یبخواه یتياكا حيموضوع 
 یسکخواهد اگر  یقرآن م ،ندک یش بازگو ميد را برايالعات جدسپس اطّ ،ندک یالعات جذب ماطّ

ب و جواب يذكت تئز جرين یسکند و کر ق و تدبّدر آن تعمّ ،دارد كقرآن ش یت و درستدر صحّ



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    16

ی خداوندی است که ه از سوكبل ،ستيالعات از عقل بشر نن اطّيارا يز ؛العات را نداردن اطّيبه ا

 1.دارد ینده آگاهي، حال و آاز گذشته

 دانشمند فرانسوی شدن مسلمان و فرعون مومیایی جسد

 مصر از گرفت، عهده بر را فرانسه امور زمام ، م 1391 سال در ميتران فرانسوا که هنگامی
 فرانسه به مصر از تحقيقات و هاآزمايش برخی رایب فرعون شده موميايی جسد تا شد تقاضا
 نشست، زمين به فرانسه در تاريخ طاغوت ترينبزرگ حامل هواپيمای که هنگامی. شود منتقل

 از و ندشد حاضر فرودگاه در وزرايش و دولت رئيس جمله از و فرانسه کشور نمسئوال از بسياری
 .کردند استقبال طاغوت جسد

 داده انتقال فرانسه آثار مرکز در خاص شرايط با مكانی به فرعون جسد مراسم، اتمام از پس
 فرانسه، شكافان کالبد و احانجرّ بهترين همراه به شناس باستان دانشمندان ترينبزرگ تا شد

 گروه اين رئيس. کنند شروع آن به قمتعلّ اسرار کشف و جسد اين روی بر را خود آزمايشات
 «بوکای موريس» پروفسور نامه ب فرانسه دانشمندان ترينبزرگ از يكی ،جسد ترميم و تحقيق

 اين مرگ چگونگی و راز کشف صدد در او داشتند، جسد ترميم قصد که سايرين برخالف که بود
 نتايج شب پايانی ساعات در کهاين تا داشت ادامه همچنان بوکای سورفوپر تحقيقات .بود فرعون
 ...شد ظاهر نهايی
 هاساعت از پس که نمكی بقايای گير،وقت و علمی بسيار هایتجزيه و تهپيشرف تجهيزات با
 از پس و است مرده و شده غرق دريا در او که بود اين بر دالّ ،شد کشف فرعون جسد بر تحقيق
 آنچه و غريب مسئلة اامّ ؛اندکرده موميايی را آن جسد، حفظ برای دريا از او جسد کردن خارج
 ساير از ترسالم جسد اين گونه هچ که بود اين بود شده بوکای پروفسور حدّ از بيش بتعجّ باعث
 .است شده کشيده بيرون دريا از جسد اين که حالی در است مانده باقی اجساد

 مرگ) جديد کشف مورد در نهايی گزارش کردن آماده حال در بوکای موريس پروفسور
(  دريا از کشيدن بيرون از پس بالفاصله او جسد موميايی و دريا در شدن غرق ةوسيله ب فرعون

 که چرا نكند، عجله تحقيق ةنتيج انتشار برای که شد يادآوراو  به گوشی در ارحضّ از يكی که بود
 . است فرعون شدن غرق دمور در مسلمانان نظر با مطابق کامالً ،تحقيق ةنتيج

 بود عقيده اين بر او. نستدا بعيد را آن و کرده رد را خبر اين تشدّه ب «بوکای موريس» ولی
 دقيق امكانات از استفاده با و علم پيشرفت با مگر نيست ممكن بزرگی نتيجة چنين به رسيدن که
 . کامپيوتری ةپيشرفت و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . http://www.rohama.org/fa/pages/content.php?id=354 با تلخیص   
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 شدن غرق ةقصّ ،دارند ايمان آن به مسلمانان که قرآنی :گفت ارحضّ از يكی اوپاسخ  در
 دوچندان پروفسور سردرگمی و حيرت. است داده خبر را مرگ از بعد او ةجثّ ماندن سالم و فرعون

 در موميايی اين کهاين به هتوجّ با ،است ممكن امر اين گونه هچ که کرد می الؤس خود از و شد
 مسلمانان قرآنِ که حالی در است، شده کشفپيش  سالدويست  حدود در تقريباً و .م 1939 سال

 نه و عرب نه که حالی در آيدمی در جور لعق با گونه هچ است؟ شده پيدا ،سال 1000 ازپيش 
 از زيادی زمان و نداشته آگاهی قديم مصريان طتوسّ فراعنه شدن موميايی از ديگری انسان هيچ

  گذرد؟نمی لهمسئ اين کشف
 فكر دوستش سخن مورد در و بود زده لزُ شده موميايی جسد به شب تمام بوکای موريس

 در گويد می سخن شدن، غرق از بعد جسد نجات مورد در مسلمانان قرآنِ گونه هچ که کردمی
 ،گويدمی سخن ،موسی کردن دنبال هنگام در ،فرعون شدن غرق از آنها سمقدّ کتاب که حالی

 موميايی اين دارد امكان آيا :گفتمی خود با و... آورد نمی ميانه ب سخنی هيچ جسد نجات از اامّ

 پيش، سالهزار  دمحمّ که است ممكن آيا و کرد؟می دنبال را موسی که باشد فرعونی همان
 است؟ داشته خبر هقضيّ اين از

 ميان به فرعون جسد نجات از ذکری هيچ اامّ ،کرد بررسی را انجيل و تورات شب همان در او
 . بودند نياورده
 بوکای موريس ولی ،گرداندند باز مصر به را آن فرعون، جسد ترميم و تحقيق اتمام از پس
 بارةدر خبردرستی  از تا گرفت اسالمی کشورهای سفر به تصميم کهاين تا نگرفت آرام خاطرش

 و کرد باز را قرآن مسلمانان از يكی. کند حاصل اطمينان قرآن طتوسّ فرعون جسد نجات ذکر
 :نمود تالوت او برای را آيه اين

 آیَاتِنَا عَنْ اّلنَّاسِ مِنَ كَثِيراً وَإِنَّ آیَةً خَلْفَکَ ّلِمَنْ ّلِتَکُونَ بِبَدَنِکَ نُنَجِّيکَ فَاّلْيَوْمَ

  .ّلَغَافِلُونَ

 من: زد فرياد بلند صدای با و انداخت او اندام بر لرزه و داد قرار تآثير تحت بسيار را او آيه اين
 . آوردم ايمان قرآن اين به و اسالم به

ها سال ده و بازگشت فرانسه به آيين و انديشه و فكر در بسياری تغييرات با «بوکای موريس»
 يك یحتّ و کرد تحقيق قرآن هایآيه با جديد عصر رد شده کشف در مورد تطابق حقايق علمی

 کالم به او ايمان بر و .باشد داشته تناقض علمی ثابت حقايق با که نيافت را قرآن آيات از مورد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28یونس، .  
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زل شده و در آن باطل آری، قرآن کتابی است که از سوی خدا نا. شد افزوده ـ جالله جلّـ  اهلل
 :راه ندارد

  .دٍيحَم مٍيحَک مِنْ ّلٌیتَنْز خَلْفِهِ مِنْ ال وَ هِیدَی نِيبَ مِنْ اّلْباطِّلُ هِيأْتی ال

 و انجيل و قرآن، تورات نامه ب بود کتابی ،فرانسوی دانشمند اين تحقيق ها سال تالشِ حاصل

 5(.جديد علوم پرتو در سمقدّ کتب بررسی) علم

ذبيح اهلل  با ترجمة آقای تورات، انجيل، قرآن و علمای ميان مقايسهر ايران با نام اين کتاب د
 .صفحه منتشر شده است 999در  دفتر نشر فرهنگ اسالمیتوسّط  دبير

 نشین پیکتال و کلمات دل

او در . دار قرآن کريم است شناس انگليسی و مترجم نامنويس، محقّق و اسالم، رمان3مارمادوك پيكتال

وکار داشت و در جنگ ميان وطنش انگلستان و  تمام عمرش با مسئله سياست و برخورد غرب و شرق سر
زمان  به اسالم درآمدن پيكتال که نام محمّد بر خود برگزيد ـ هم. دلی داشت ها همامپراتوری عثمانی، با عثمانی

پس از آن ميدان و . بود با شكست ترکيه در پايان جنگ جهانی اوّل و به پايان رسيدن عهد سالطين عثمان
 1395تا  1335او چهار سال در بمبئی و از سال . و عمل او از ترکيه به هند معطوف گرديد مرکز توجّه انديشه

در سال . زبان مسلمانان بود های انگليسیدر حيدرآباد به سر برد و در اين مدّت غالباً سردبير مجالّت و روزنامه
و مهلت خاصّی داد که ترجمة  سازمان متبوع او يعنی بنياد اسالمی که نظام نام داشت، به او مرخّصی 1339

اين ترجمه نخستين . ترين دستاورد علمی و فرهنگی پيكتال است ترجمة قرآن مهم. قرآنش را کامل کند

 7.اش انگليسی و خودش اهل انگلستان بود ترجمه به قلم يك مسلمان بود که زبان مادری

زندگی کرده و در حيدرآباد  شرق اسالمی ةها در منطقسال که انگليسی قرآن ةاين مترجم پر آواز
چنان شود و آن مسلمان می ل ناگهانیدر يك تحوّ ،پاکستان، مستشار نظامی دولت انگليس بوده است

پيكتال شرح ماجرای گرايش به قرآن و . گيرد در خدمت به قرآن تالش کند شود که تصميم می باخته می دل
 :دهد ن شرح میانگليسی، اين چني ةاسالم آوردن خود را در آغاز ترجم

ن ییپـا  ةدر آبـاد بـودم، در طبقـ   یـ س مأمور به خدمت در حیدولت انگل یمن از سو
لمـات  که هـر روز صـبح   کـ سـت  یز یمـ  یردم مسـلمان کـ  یم یه زندگک یساختمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .38فصّلت، .  

8  . http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=71271&threadID=701191&forumID 

4. Marmaduke Pickthall. 
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http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/668-1107742-2282514?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/668-1107742-2282514?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/668-1107742-2282514?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/668-1107742-2282514?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&select-author=author-exact
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چنان مـن را   ز آنیلمات سحرآمکن یخواند، ا ین و بلند میحز یرا با صدا ینینش دل
از مطالـب  . شـدم  یدن آن میه محو شنکرد کیخود م یآورد و از خود ب یجان میبه ه

از  کل اشـ یداد و گـاه سـ   یبه من دست مـ  یا حالت خاصّدانستم، امّ ینم یزیآن چ
 ؟ستین آهنگ و لحن چیلمات با اکن ینم ایاو شدم ببکنجک. شد یم یدگانم جارید

ـ   یتـاب آسـمان  کاز  یاتیـ ه آکـ جو دانستم  و با پرس ـ کـ ا افسـوس  اسـت، امّ  یه عرب
ـ ین انگیات را بفهمم، همیآ یا معاندانستم ت ینم ـ را ب یزه مرا واداشت تا عرب . اموزمی
ه مسـلمان  کـ نیق قرآن آشنا ساخت تا ایقرآن، مرا با حقا ةو مطالع یاد گرفتن عربی

رد کـ  یرا فراهم م یو معنو یاز لطافت روح یه موجکدر سخن بود  یا جاذبه. شدم
مراجعه  یسیانگل یها به ترجمه انین میدر ا. شد یده نمیهرگز د یه در سخن بشرک
ـ بـه ا  .شـد  یده نمـ یشش معنا دکو  ییبایا هرگز آن لطافت، زردم، امّک یم جـه  ین نتی

بـه  دلیـل  ن یبه ا ؛ه به آن معتقد باشدکند کتواند قرآن را ترجمه  یم یسکه کدم یرس
 .آوردم یقرآن رو ةترجم

-بر روح و روان انسان، اثری اعجاز ق قرآنيم و عمير عظياست از تأث يیها از نمونه يكین يا ،یآر

 كاست از وجدان پا یا ن نمونهيا. ندک یها را منقلب مگذارد و قلب یها مدر دل یطور ناگهانهه بکز يآم
گر رها يه دکند ک یشاند و چنان مجذوب خود مک ی، فرد را به دنبال خود میلمات وحکدن يه با شنک

 1.سازد یفرهنگ قرآن م یتالشگر در راه تعال باخته و كپا یست و از او مسلمانين یردنک

 قرآن هدایتگر همگان

را برای خود « گواتماال یعل»نام  به اسالم گرويده وه ک یيايكش آمريشک« سفريدورويس»

 ال اّلْکتابُ ذّلِک» ةفيشر ةيآ ةبا مطالع :گويدبرگزيده است، در مورد علّت مسلمان شدن خود می

در سرزمين « الشرق االوسط» ةبه خبرنگار روزنام یو .مسلمان شدم 5«نَّلِلْمُتَقي هُدىً فيهِ رَیبَ

 :منا گفت
 بیشتره کل ساخت مرا متحوّ یچنان زندگرد و آنکجاد یل اه در من تحوّین آیا

ا به عنوان یکدر جنوب آمر« نیوک»من در شهر : وی افزود. اهت داردا شبیؤبه ر
رفتم تا نیان این شهر میزنداان یت بودم و به میالش مشغول فعّیشک یک
ها ردن آنک یحیمس یه برام دهم و البتّینم و به آنها تعلکغ یت را تبلیحیمس

 ةن مرحلین حال مشغول گذراندن آخریردم و در همکتالش زیادی نیز می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .http://www.seraj.ir/engine/View_article.asp?LangStr=f_&ID=A 8 23 

 .8بقره، . 8
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 .ز بودمیدر همان شهر ن یشیشک ةالت مدرسیتحص

 :کريم گفتخود با قرآن  یيچگونگی آشنا ةبار در« گواتماال یعل»
-تابکف شدم با موظّ ،ان ببرمیبه پا ن مدرسهیالتم را در ایه تحصکاز آنپیش 

ردم و چشمم کقرآن را باز  یوقت. ز آشنا شوم یان از جمله قرآن نیر ادیسا یها

از  ،بقره افتاد ةل سوردر اوّ «ّلِلْمُتَقينَ هُدىً فيهِ رَیبَ ال اّلْکتابُ ذّلِک» ةیبه آ

توانند با استفاده از آن همه می :گویدقاطعیت میکه این کتاب آسمانی با نیا
از خدا خواستم . ه عمیق کردمه این نکته توجّان خوردم و بکت ،ت شوندیهدا

اسالم  ةبار ق و بحث دریز به تحقیاند و خودم نیراه درست را به من بنما
ه عازم کدم یرا د یشخص م،یک روز که از منزل خارج شده بود .پرداختم 

 ،دمیه در مسجد دک یبیعج یبه همراه او به مسجد رفتم و سادگ. مسجد بود
س و کپر است از ع ،سا بر خالف مسجدیلکه کیحال در ،ردکمرا مجذوب خود 

 .کندیم دور یرا از سادگ ه آنک یر اموریو سا یاشنقّ

 :گويدمی یو
ه ک یه از طرف خانواده وجود داشت مسلمان شدم و هنگامک ییرغم فشارهابه

م بهترین ردکارت نمودم احساس یخدا را ز ةن بار خانیلاوّ یج آمدم و برابه ح
ی را یهاانکدانستم مکه می نیژه ایو هبکنم، ام را سپری میروزهای زندگی

 1.اند ها انجام دادهانکن میحج را در ا که رسول اهلل مناسکنم ک زیارت می

 به خاطر قرآنمسلمان شدن 
زادگان روسی به  خودش، يكی از اشراف ةد مسكو است و به گفتولّ، مت«و خواوالرياپور»دکتر 
او . شناسی گذرانده است فلسفه و زبان ةاش را در مسكو در دو رشتتحصيالت عاليه. آيد شمار می

مترجم قرآن به زبان روسی است و يكی از معدود بانوان مسلمانی است که قرآن را ترجمه کرده 
 .است

 :گويدورد دليل مسلمان شدنش میبه اسالم گرويده و در م از دين مسيح« خوا»دکتر 
قرآن را مطالعه کردم؛ در آن دقیق شدم و . من به خاطر قرآن مسلمان شدم

ر کردم و دیدم دین ما، دین یهود و همة ادیان الهی، محدود به زمان عمیقاً تفکّ
ة دینی این در حالی است که پیامبران این ادیان، وعده و مژد. اندخاص بوده

وقتی دربارة دین اسالم و قرآن تحقیق و مطالعه . اندماندگار و جاودانه را داده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .421 ماه روزنامة جمهوری اسالمی، دوشنبه سوم دی.  
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 .کردم، با اطمینان قلبی، اسالم را به عنوان دینی ماندگار پذیرفتم و مسلمان شدم

تحصيالتش در  :داند و معتقد استر میاو تحصيالت دانشگاهی خود را نيز در اين امر مؤثّ
 .تر از قرآن ياری داده استشناسی، او را برای فهم و درکی عميق نزمينة فلسفه و زبا

 :گويدقرآن می ةت تصميم خود برای ترجمعلّ ةاو در بار
ط غیر مسلمانان ترجمه شده از انقالب روسیه، قرآن، بارها و بارها توسّپیش 

ت به قرآن کدام مورد تأیید نبودند؛ چون همگی با دیدگاه مسیحیّ بود؛ ولی هیچ
وقتی من مسلمان شدم، احساس کردم وظیفه و رسالتی دارم . گاه کرده بودندن

-دوازده سال از عمرخود را بی. طور دقیق و درست انجام دهم کار را به که این

ای ارائه دهم که ق شدم ترجمهبختانه موفّوقفه در این زمینه کار کردم و خوش
رو شود و از این  هروسیه روبروسیه و هم با تأیید علمای  ةهم با استقبال جامع

 .جهت خدا را بسیار شاکر و ممنونم

 :گويداو در مورد استقبال مردم روسيه از اين ترجمه قرآن می
مردم . استقبال مسیحیان بسیار جالب بود، آنها دوست داشتند آن را مطالعه کنند

م تواند مفاهیست که میند و زبان روسی، زبانی شیواروسیه خیلی با هوش هست
ت داشت و برای ابیّبلند قرآنی را به شکل زیبایی بیان کند و این، برای آنها جذّ

ت زادة روسی از مسیحیّ وطنان من جالب بود که بدانند چگونه یک اشراف هم

 1.به اسالم گرایش پیدا کرده و قرآن را با عشق ترجمه کرده است

 هدایت قرآن

رادی است که پس از بررسی و تحقيق به اهل انگلستان، يكی از اف 5«جت هنیبر»دوشيزه 

 .های مفيدی دارداسالم مقاالت و کتاب ةدين اسالم گرويده و در بار

 ،اسالم آوردن خود را بيان کردهماجرای  االسالم ةحضار ةوی در مصاحبه با خبرنگار مجلّ 

 :گويدمی
های فعلی ادهای بزرگ شدم که از نظر درك مذهبی همانند بسياری از خانومن در خانواده

و پدرم به ! دهديك از فرايض اين دين را انجام نمی ا هيچمادرم مسيحی است، امّ... انگليسی است
« کليسا»در دوران کودکی در يكی از مدارس ابتدايی که از طرف  .هيچ دينی ايمان نياورده است

گرديده بود  مذهب کاتوليك و پروتستان تأسيسميان به منظور رفع تناقضات و ايجاد تفاهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13 ، سال ششم، شمارة گلستان قرآنمجلّه .   
8  .Briget honey. 
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ت ولی درست به خاطر دارم که در همان روزگار دست به گريبان تشتّ ،مشغول تحصيل شدم
زد گوهای ما در محيط خانواده به هيچ وجه بر محور دين دور نمیو از يك طرف گفت. افكار بودم
باشد و از  برده شده« خدا»توانم به ياد بياورم که در منزل ما نام ی يك روز را هم نمیو االن حتّ

سه گانه ) لة تثليثئت مخصوصاً مسا مبانی مسيحيّطرف ديگر مشتاق درك حقيقت بودم، امّ
مصلوب شدن حضرت  ةجبران گناهان به وسيل)و فداء ( پرستی پدر و پسر و روح القدس

سرانجام از آن مدرسه مذهبی خارج شدم در حالی که . کردمرا از حقيقت دور می( مسيح
 .بودمبی دين  کامالً

کتب فلسفی  ةاز سن پانزده سالگی در اثر عالقة فراوانی که به فلسفه داشتم، مشغول مطالع

بودايی کردم و در  ةفلسفدربارة را خواندم، سپس مطالعاتی  1«تائوت چينگ»کتاب نخست شدم، 

های فلسفة با فلسفة هندی آشنايی پيدا کردم و بسياری از کتاب« کانادا»مسافرت خود به 
يك از آنها خأل  ا هيچامّ ،را از نظر گذراندم و مطالبی بلند و عميق در آنها يافتم« وچينهند»

گوی احساسات مذهبی من نبود، يك نقص مشترك در همة اين فكری مرا پر نكرد و پاسخ
نظام وسيع آفرينش و احتياجات زندگی ميان عدم توازن  :مكاتب فلسفی يافتم و آن عبارت بود از

و روی همين پايه ... اعی و اساساً مهمل گذراندن زندگی و پشت پا زدن به آن فردی و اجتم
رفت و تابو هميشه سرگردان و به اين طرف و آن طرف می ةگذار فلسف کنيم که بنيان مالحظه می

 .ترك گفت)! !( بودا هم زن و زندگی خود را برای درك حقيقت 
های انسانی و حيات رات پيمانتمام مقرّ هندوچين قدمی فراتر گذارده است و ةا فلسفو امّ

 !.ها قائل نيستداند و حقيقتی برای آناجتماعی را اوهام و خياالت می
دادم و مرگ را به زندگی بدون عقيده ترجيح میسو ايی شده بود، از يك حيات برای من معمّ

ت است که من يك از اين اصول اعتقادی ايمان بياورم، درس توانستم به هيچديگر نمی سویاز 
تمام نيروهای خود را در راه شناخت حقيقت بسيج کردم و برای همين منظور، سختی فرا گرفتن 

ای که شناختهفهميدم که هنوز از حقيقت مبهم و ناا خوب میامّ ،لغت چينی را برخود هموار نمودم
 .وجويش هستم خيلی فاصله دارمدر جست

ها نظر خوبی نخوانده بودم و مانند بسياری از غربیهی از اسالم نشنيده و مطالب قابل توجّ
ه به تبليغات سوئی که از طرف دشمنان اسالم رواج نداشتم و با توجّ)!( نسبت به اين آيين شرقی

ای هآمدی با عدّکه در اثر پيشداد، تا اينترين بررسی پيرامون آن نمیداشت، به من اجازة کوچك
ه مخصوصی به سخنان من گوش آنها با صبر و توجّ ،ريختماز دانشجويان مسلمان طرح رفاقت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . taotaching. 
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هايی که در بارة اسالم نوشته شده  کتابدادند و در ضمن  کردند و به اعتراضات من پاسخ می می
ا يك دفعه امّ ،آنها را سريع و سطحی از نظر گذراندمنخست در مرحلة . بود، به من هديه کردند

ها را بررسی کنم؛ چون مطالب عالی و ی محتويات کتابه شدم که بايد با اهتمام بيشترمتوجّ
جهان و آفريدگار آن و دربارة ای در آنها يافتم، مخصوصاً براهين روشن و فطری آنها برجسته

 .بعد از مرگ، مرا سخت مجذوب کرد همچنين حقيقت برانگيخته و زنده شدن
از دانشجويان مسلمان ط يكی سپس قرآنی را که به زبان انگليسی ترجمه شده بود، توسّ

س چه تأثير عميقی االن قدرت آن را ندارم که برای شما شرح دهم اين کتاب مقدّ .دريافت کردم
 !گونه مسير زندگانی مرا تغيير داد؟ هدر روح من گذاشت و چ

اختيار به سجده افتادم و اين هنوز از قرائت سورة سوم قرآن فراغت حاصل نكرده بودم که بی
. دمای بود که در زندگی برای خدا سجده کردم، در همين حال به اسالم ايمان آور مرتبهنخستين 

بة هرگونه شرك يسش را از شاکند و ساحت مقدّفی میشدنی معرّاسالمی که خدای معقول و باور
 . ...دانده میمنزّ

سانی تحقيقاتم نسبت به اين آيين انآغاز اسالم آوردم در حالی که بيشتر از سه ماه از  ،آری
ات و مطالب توانستم جز يك سلسله کليّت کوتاه من نمیطبيعی است که در اين مدّ. گذشتنمی

ات و تفصيالت مسائل را با خواهران مسلمان خود طرح که جزئيّ اجمالی از اسالم بدانم تا اين
 .دار به آنها آشنايی پيدا کردمهای دامنهها و بحث کردم و با بررسی
که پاسخ کنند، در صورتیسؤال می نعلل اساسی اسالم آوردن ممورد  ، درمردم بسياری از

اين سؤال بسيار مشكل است؛ چون به قول يكی از مسلمانان اروپايی، آيين اسالم همانند يك 
ت و همين خاصيّ. ل اجزای ديگر استباشد که هر يك از اعضای آن مكمّمی« عمل هندسی»

جو اثر گذارده و آنها را در جهانی از اطمينان  های حقيقتغير قابل انكار است که در نفوس انسان
 .دهدخاطر قرار می

انين، دارا بودن يك نظام اجتماعی وجانبه بودن ق نظر اسالم در بارة جهان و موجودات، همه
ها و وضع قوانين حكومتی و بين المللی برای تشكيل دولت و صحيح براساس احتياجات توده

های روی زمين، از مطالبی است که انسان را به حقيقت اين آيين تلّرسيدگی به وضع تمام م
ل يچنين ايجاد فرهنگ و صنعت و کار بر پاية ايمان به خدا و فضا کند و همس آشنا میمقدّ

گونه افراط و تفريط، از صدها نكات ی و معنوی بدون هيچجهات مادّميان انسانی و تعادل 
 !کند ه میوجّای است که در اسالم جلب تبرجسته

برد، سر می بدون ترديد امروز جهان غرب در اضطراب عجيبی به: کندوی سپس اضافه می
دانند که در اين جامعه هدف روشنی که بتواند راه و کسانی که با جامعة  اروپايی آشنايی دارند می
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هستند که هايی رسم سعادت روح را روشن کند، وجود ندارد و همة مردم دست به گريبان نگرانی
های فريبنده و رزق و برق دار ظواهر زندگی پوشيده شده و هر چند اين در و  آن در می زير نقاب

ده است و روز به روز بر سرعت سير آنها به سوی شكست و تباهی يفا ، بیزنند تا راه نجاتی بيابند
 .کندگردد و آنها را بيش از پيش نااميد میافزوده می

اس و مساعدی، اسالم با مكتب جامع االطراف خود با توازن دقيق و ت حسّدر چنين موقعيّ
ن ها و انحرافات تمدّاحتياجات جسم و جان ايجاد کرده، قدرت دارد تندرویميان ای که عادالنه

در  ،آری. جديد را کنترل کند و آن را در مسير سعادت واقعی انسان به نحو صحيحی توجيه نمايد
بختی همه جانبة افراد را در اين دنيا تأمين نمايد، آنها را در راه  تواند خوش که می عين اين

 1.کنند تحصيل رضای پروردگار بزرگ در سرای ديگر به طرز نيكويی راهنمايی می

 قرآن ، هماهنگ با خرد و فطرت

اهل هلند از جمله نومسلمانی است که در بارة چگونگی اسالم آوردن « ستان رانی تنس»بانو 
و  از وقتی که پا به محيط دانشگاه گذاشتم و به اصطالح در محيط تحقيق: يدگوخويش می

مذهب به عمل  ةبار ای درهای شايستهمطالعه قرار گرفتم، کوششم بيشتر بر اين بود که بررسی
ت علمی مقاالت مرا در سطحی باالتر از ا پدرم همواره آرزويش اين بود که در مجالّامّ .؛آورم

ر دين و مذهب انتشادربارة سرانجام با خواندن مقاالت من که بيشتر . عه کندديگر مقاالت مطال
! ی نزديك پناه به ديرها خواهم بردار خالف ميل و انتظار او در آيندهيافت، يقين کرد من بمی

ت گشتم، نه پی ديرنشينی و رهبانيّيّت و پاکی آزادمنشانه و متحرّك میولی من به دنبال معنو
 .كتحرّ بی

های هلند به دستم ای بود که از يكی از دانشگاهآشنايی من با اسالم، مطالعة جزوهستين نخ
 .رسيد

« شناسیجامعه»رو در رشتة نی به بررسی اديان داشتم؛ از اينمن در اين دانشگاه عالقة فراوا
دربارة های خود، ، مدارکی در بحثپروفسوری که در اين رشته استاد ما بود. تحصيل کردم

 .ه مرا به خود جلب کرداهب گوناگون ارائه داد که از ميان آنها چند کتاب اسالمی توجّمذ
شناسايی اسالم را ز بررسی و های آخر دانشگاه، برای پايان دورة دکترای خود تِدر سال

که سرآغاز ايمان اجمالی من به اسالم بود، تاکنون که يك مسلمان آشنا به  زرواز آن . برگزيدم
ب و دهم، اعجاخرج می يين آسمانی دقّت و تأمّل بهالمی هستم، هرچه بيشتر در اين آقوانين اس

ی مختصر، درصدد آموختن زبان يبه هر حال، پس از آشنا .گردد ايمانم نسبت به آن زيادتر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 -1 ، ص 1 ة، سال هفتم، شمار«هایی از مکتب اسالمدرس»مجلّه .   
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در اين . به من کمك کند ،عربی برآمدم تا در فهم قرآن که کتاب آسمانی مسلمانان جهان است
زيرا بدبختانه در آن محيط به  ؛يدا کردم که به کشورهای شرق اسالمی سفر کنميل پتماهنگام 

ی نداشتم که بتواند گره گشای مشكالت مذهبی من  آشناي« حمدی خياط»کس جز استادم  چهي
سبت به معارف کرد و نهای دينی کمك میبود که گاهی مرا در گشودن  عقده تنها او. باشد

 .نموداسالمی راهنمايی می
محتوای اين کتاب . تفسير اجمالی آن خواندم بادر محضر اين استاد يك بار قرآن را تا آخر 

ی پاك آسمانی کامالً با خرد و فطرت بشری مطابقت دارد و از مطالب زننده و خالف عقل به کلّ
 .است

و اديان که شخصيّت ها کند و برخالف برخی از مرامبارة زنان، عادالنه داوری می قرآن در
ل داده و ارزشی برای او قائل نيستند، وی را از مزايا و حقوق انسانی بردگی تنزّ حدّزن را تا به سر

 .برخوردار ساخته و مقام شامخی برای او منظور داشته است
ن و فرهنگی تمدّ ی نتوانسته در فكر من به اندازةنهيچ فرهنگ و تمدّ: به حق بايد بگويم

 1.... اعماق قلب من نيز نفوذ کرده است ی دراسالم، حتّن انسانی تمدّ. اسالم رسوخ کند

 سادگی اسالم و عظمت پیامبر اسالم

اسالم آوردنش را  تعلّ« های راديويیشخصيّت»آمريكايی، مدير مجلّة « يولدونالدرک»استاد 
ی از آنها عوامل و جهات زيادی مرا به سوی اسالم، جذب کرد که بعض: دهد اين طور شرح می

در باطن و اعماق  درا باي نها شك و ترديد کرد و بعضی ديگرتوان در آ كار است که نمیچنان آش
 .جو نمودو روح آدمی جست

مراجعه کردم، سادگی  اهللد بن عبداسالم، به قرآن و سيرة محمّ ةبار هنگامی که در
نه ارد و عقايد در اسالم نه پيچيدگی د. توجّهم را به خود جلب کرد عقايد اسالمی و سهولت آن

بديع آفرينش، برای نظام  ت درای است که از راه عقل و دقّمبهم است، بلكه يك ايمان ساده
-ه آفريدگار دانا و توانا مؤمن میشود و رعايت همين دو چيز، قطعاً آدمی را بانسان حاصل می

 .سازد
خدا »د که دهوجودش ايمان آوردی، اسالم، به تو تعليم می هنگامی که خدا را شناختی و به

و نيز در مقام  5(وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِّلَيهِ مِنْ حَبّْلِ اّلْوَریدِ)« تر است از رگ گردن به انسان نزديك

 ها نزديكممن به آن: ام سؤال کردند، بگوباره گاه بندگانم از تو درهر»: گويد معرّفی خود چنين می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42ـ  42، ص8 ةهمان، شمار.  
 .1 ق، . 8
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بادي عَنِی فَإِنِی قَریبٌ أُجيبُ دَعْوَةَ وَإِذا سَأَّلَک عِ) «.کنم و دعای دعاکنندگان را مستجاب می

 1.(ّلَعَلَهُمْ یرْشُدُونَ  وَ ّلْيؤْمِنُوا بی  اّلدَاعِ إِذا دَعانِ فَلْيّسْتَجيبُوا ّلی
ای ميان خدا و بندگانش نيست و برای پذيرش توبه و انجام سالم، واسطهبنابراين، در آيين ا

 هرسو، رو ؛خداست از آنِمشرق و مغرب، »: ندارد نی ضرورتعبادات، وجود کاهن، و يا مرکز معيّ

 اّللَهَ إِنَ اّللَهِ وَجْهُ فَثَمَ تُوَّلُوا فَأَینَما اّلْمَغْرِبُ وَ اّلْمَشْرِقُ ّلِلَهِ وَ) «.کنيد خدا در همان سوست

 5.(عَليمٌ واسِعٌ
گ، چه با اسالم با مخالفان خود، چه در حال صلح، و چه در حال جنرفتار نرم و بزرگوارانة 

آور و قابل تحسين است که بی اختيار مرا مجذوب خود چنان شگفتا نصارا، آنيهود و چه ب
 .ساخته است

 .آشكار و ملموس است الم، و در همة دستورهای آن،های انسانی در تمام احكام اسجنبه
خدا گاه  مندی از مظاهر زندگی دارند، در پيشم، با تمام اختالفاتی که در بهرههمة مرد
يا رنگ، بر ديگری برتری ندارد، تنها برتری و فضيلت،  و کس به خاطر ثروت يا نژاد برابرند، هيچ

و  ن،راين، بايد حقوق واجب مال خود را به فقافراد متمكّ .در ساية شايستگی و پرهيزگاری است
 .نيازمندان بپردازند

دارد، بلكه به آنان پيشرفت، باز نمیا کاروان تمدّن و گامی ب اسالم نه تنها پيروان خود را از هم
 .ی و فرهنگ هماهنگ گردندی با کاروان ترقّيهای عقال از راه :دهد فرمان می

مربوط به آخرت است بگير، آنچه که »: داندمندی از مظاهر زندگی را حرام نمی اسالم بهره

 اّللَهُ اّلدَارَ اّلْآخِرَةَ وَ ال وَ ابْتَغِ فيما آتاک) «ات را از مظاهر زندگی دنيا، فراموش مكنولی بهره

 های خدا را که برای بندگانشچه کسی زينت!( ای پيامبر: )بگو» 3(.تَنْسَ نَصيبَک مِنَ اّلدُنْيا

قُّلْ مَنْ حَرَمَ زینَةَ اّللَهِ )« ؟های پاکيزه و حالل منع کرده است آفريده، حرام کرده است و از روزی

 7.(اّلطَيباتِأَخْرَجَ ّلِعِبادِهِ وَ   اّلَتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21 بقره، .  
 .5  بقره، . 8
 .11قصص، . 4
 .48اعراف، . 3
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د و عبادات و چه در معامالت و های اسالم، چه در قسمت عقايها و خوبیبسياری از سادگی

عظمت  چنانآن شخصيّت حضرت محمّد .غيره باعث گرديد که من به اسالم، معتقد گردم
ت روحی و چه در هرکسی سيره و تاريخ او را چه در مقام دعوت و چه از لحاظ شخصيّدارد که 

مبران و اخاتم پي دجهاد و ميدان جنگ، مطالعه کند، ناگزير اعتراف خواهد کرد که محمّ حال
نام گرامی و ، «محمّد»ك، نامم را به ن و تبرّتيمّاز اين رو، برای . هاست ديندين او بهترين 

 1.نمايم، از خدا توفيق بيشتر مسئلت میمبارك آن حضرت  تغيير داده

 قرآن  ۀو معجز ییکایدانشمند آمر

آمريكايی به دين اسالم روی دانشمند مشهور  يكه کم باعث شد يرکخداوند در قرآن  ةمعجز
هايی که برخی از گياهان استوايی فرکانسافتند يدر يیايكاز دانشمندان آمر يك تيم .آورد

. ثبت شده است یعلم ةشرفتيپ یهاکنند که به وسيلة دستگاه صوت از خود صادر می مافوق
پرداختند، دريافتند که  آورمطالعة اين وضعيت حيرت ق ويه حدود سه سال به تحقک یدانشمندان
رار كه تيمرتبه در ثانصد ش از يل شده و بيتبد ینور ةستيتركصوت به ال مافوق یهااين پالس

 .دشونیم
ه در کس انجام دادند يدر انگل یگروه علم يكش را در برابر ين آزمايا يیايكم آمريت يك
ش، گروه يروز آزما پنج بعد از. ز قرار داشتياالصل ن یدانشمند مسلمان هند يكن گروه، ياميان 
مسلمانان  ما: گفت یسيدانشمند مسلمان انگل یول ،ار شگفت زده شدنديله بسئن مسياز ا یسيانگل

زده  رتيار حيبس ین سخن ويدانشمندان از ا. مياسال پيش تفسير کرده 1000ه را در لئن مسيا
 :ردکقرآن را قرائت  يةن آيدانشمند مسلمان ا. شان شرح دهديه آن را براکردند کاصرار  شدند و

 ماًيحَل كانَ إِنَهُ حَهُمْيتَّسْب تَفْقَهُونَ ال ّلکنْ وَ بِحَمْدِهِ ّسَبِحُی إِالَ ءٍ یشَ مِنْ إِنْ وَ ...
 5؛غَفُور

شما  یول د،یگو مى او حیتسب ش،یستا با همراهه ک ست جز آنین یچ موجودیو ه
 .او بردبار و آمرزنده است. دیفهم یحشان را نمیر تسبکذ

ل و بر يتبد ینور ةستيتركصوت به ال مافوق یهابلند شد، پالس« اهلل»اسم جالله  هک یزمان
 . تورها ظاهر گشتيمان یرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، با اقتباس48، ص لماذا اخترنا الدین االسالمی.  
 .33اسراء، . 8
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مان برای شناخت دين ن دانشمند مسليبا ا یقاتيم تحقين تيمسئول ا« ام براونيول»پروفسور 
جلد  يكرد و کح ين اسالم را تشريد یو یگو پرداخت و دانشمند مسلمان براوم به گفتاسال

ن را گفت و يشهادت« براون». ردکاعطا  یرا به و یسير آن به زبان انگليد به همراه تفسيقرآن مج

 1.مسلمان شد

 حسّی که قرآن به من داد

که  من قبالً مسيحی بودم تا اين: گويد بانوی نومسلمان استراليايی می« زينب تايلور»خانم 
ها برايم  آن کتاب. های اسالمی آشنا کرد يك دوست ـ به عنوان موهبتی الهی ـ مرا با کتاب

مسلمان نشده بودم که  هنوز .ن آنها بوديتر ها، مهم تابکترين اين  و البتّه جذّاب... جذّاب بودند
رد که اين کتاب زمينی نيست، ک یص مداد مشخّ ی که به من میحسّ. قرآن را مطالعه کردم

سپس زندگی حضرت رسول را . انگليسی و بعد به عربی ياد گرفتمنخست قرآن را . آسمانی است
 . من قدم به قدم اسالم را شناختم. مطالعه کردم
با تمام وجود ايمان دارم که اگر يك چراغ . حال من، حال اطمينان است كنيا :گويداو می

 .اسالم است هدايت در دنيا باشد آن
محدود شدن رابطه با خانواده و دوستان نزديك سابقش و مشكالتش در استراليا  ةوی در بار

جا اغلب از ديدن نوع پوشش من  مردم آن. اين خودش جهاد است: گويد پس از مسلمان شدن می
است  مکار يما بس ةتعداد مسلمانان در منطق. کنند ها مرا مسخره و طرد می خيلی. شوند شوکه می

ن آنها را تقريباً از ين من تناسب ندارند، بنابراييها با آ رسانه. ندک یار دشوار ميمرا بس و اين وضعِِِِِِِ
 .ارتباط نبود هم قطع رابطه کردم ةبا آن دسته از دوستان سابق که امكان ادام. خانه حذف کردم

من برای آنها عجيب . خودم بودم ةبه در منطقزن محجّنخستين من : ندک یلور اضافه ميتا
اين  مةا من در هامّ! کنند را مسخره میکه بخواهند مرا بشناسند م هستم و آنها به جای اين

من با کسانی در ارتباط . قرآن استها ندارند و آن اسالم و خوشی دارم که آن ها يك دل سختی

 5.را دارم بيت از آن محروم هستند؛ من خداوند و اهل هستم که آنها

 رآن از شب تا صبحخواندن ق

 راه دين اين به توانندمی ملل و اقوام ةهم و است یقمترّ و كپا یجهان يیبرپا یپ دراسالم 
 آغاز، همان از. ندارد ديگران به نسبت انحصاری امتيازی گروهی، و قوم هيچ اسالم، نگاه از. يابند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .http://www.rajanews.com/detail.asp?id=99100 

8   . http://www.abna.ir/data.asp?lang=7&Id=772009. 
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 اين مرکز. است بوده آن یمعنو و یتيترب اخالقی، ابجذّ یهاآموزه اسالم، ةجاذب ترين مهم
 سوی به را هاانسان ، خود نيرومند و عالی تعاليم و لطيف هایانديشه با که است قرآن جاذبه،
 و پويايی موجب که است نهفته اسالمدرون  در هايیانرژی واقع در. کند می یرهبر سعادت
 تا را هاانسان ديدِ ميدان و است قائل آزادی و رتفكّ حقّ مردم، برای اسالم. شود می آن گسترش

 .خواندمی فرا حقيقت کشف و رتفكّ به را انسان حال، همه در اسالم. دهدمی پرواز دور هایافق
 خود برای را« اثريّ» نام و شده مسلمان که است یتمدّ ساله 91 «بالداچينا ايوت» خانم
 پدرش و یسينگلا مادرش استرالياست، اهل خود مسلمان، تازه بانوی اين. است نموده انتخاب

 تمدّ تمام ا،ثريّ. دادند تعميد غسل کاتوليك يك عنوان به را او کودکی در. است يیايتاليا
 یها رشته در یدانشگاه كمدر یدارا و گذرانده کاتوليك مدارس در را خود تحصيالت

 از اامّ شدم، دمتولّ مسيحی يك من: گويدمی باره اين در خود او.  است حقوق و شناسی جامعه
 ةقضيّ. باشد گانهي عالم، دگاريآفر ديبا که کردممی احساس ، خود درون در ینوجوان دوران
 ليانج در هک ناروا هاینسبت یبرخ رسيدمی نظرم به. نبود رشيپذ و هضم قابل ميبرا خدايی سه
-یم رشد آن در که کاتوليكی محيط اامّ باشد، خداوند جانب از تواندنمی شده، داده پيامبران به

 .داد نمی را مذهبی مسائل ةبار در تحقيق ةاجاز کردم،
 من از کشيش. بردند کشيش نزديك اعتراف برای مرا که بودم ساله هنُ: ديافزایم وتيا خانم
 او به. شود سبك گناهانم بار تا کنم اعتراف ام،شده مرتكب گذشته ةهفت که گناهی به خواست
 مستقيماً خودم ، باشم کرده خطايی هم اگر عالوه، به ،امنكرده گناهی گذشته ةهفت در من :گفتم
 .نمک یم توبه و گويممی خدا به

 یو. ردک آغاز را گريد انياد در قيتحق ، خود ینيد های آموزه در ديترد ليدل به وتيا خانم
 دوری اسالم ازنخست  هالبتّ. کردم مطالعه را شرقی مذاهب واحد، خدای جویو جست در :گويد می
 زن که بوديم آموخته ما و شدمی اسالم ةبار در زيادی منفی تبليغات ما مدارس در زيرا ؛مکردمی
 تحقيق زميهندوئ ةبار در. ستين برخوردار یانسان گاهيجا از و شودیم سرکوب و تحقير اسالم در

 منطقی لاصو از دور آنان رتفكّ اامّ ديدم، بهتر را بودائيزم. نداشت یاجاذبه چيه ميبرا اامّ کردم،
 .کند رابيس مرا عطش توانستینم و بود

 عشق. رفت آن سوی به محابا بی که خواند خود سوی به را «وتيا» چنان درون از یيآوا
 اميا نيهم در. داد سوق قتيحق یسو به را او و شد ور شعله وجودش در اندك اندك يیخداجو
 بيداری ةجرقّ جاهمان از و شد مصر یراه هم ايوت خانم یچند از پس. ردک سفر مصر به مادرش

 در را گوشی رفتم،می مصر سمت به و بودم هواپيما در که هنگامی :گويدمی یو. شد زده او در
 ريتم با یصداي ناگهان که کردم می یباز راديو امواج با.  دهم گوش راديو به که گذاشتم گوشم



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    41

 بخشآرامش برايم صدا اين قدر ينا. بود عربی زبان به نظرم به. شنيدم را ابجذّ یآهنگ و خاص
-نمی اصالً که درحالی ردم،ک گوش صدا همان به و ندادم تغيير را راديو موج سفر آخر تا که بود

. بود جالب برايم چيز همه مصر در :ديافزایم وتيا. دارد یمفهوم چه جمالت نيا دانستم
 رضايت خود زندگی از و دبودن سخاوتمند ،یدست تنگ درعين که ديدممی را فقيری مسلمانان
 در چراکه ؛بود عجيب بسيار اين و گذاشتندمی احترام خيلی پير افراد و ترها بزرگ به. داشتند
 در انسان. هستند ناراضی همواره یول دوند،می پول دنبال به شب تا صبح از مردم غربی، فرهنگ
 من. است سالمندان ةخان در جايشان مسن افراد. است ارزشمند است، الفعّ که زمانی تا غرب
 اسالمی فرهنگ نفوذ دليل به اينها ةهم کردم مشاهده بعدها و شدم جديد هایارزش اين جذب

 .است مردم اين ميان در
 در خانواده. هستند شيخو رفتار مراقب و رنديگمی روزه رمضان مبارك ماه در مسلمان مردم
 و کنند می زندگی همنزّ و پاك مادر، و درپ کنار در فرزندان و است برخوردار سالمت از اسالم،
 رمسلمانانيغ از یاريبس هک شودیم موجب ازات،يامت نيا. رنديگ یم فاصله فساد مراکز از غالباً
 .شوند ليمتما اسالم نييآ به خود به خود

 کنار از که هنگامی روز يك مصر در :دهد یم ادامه گونهنيا را خود سخنان وتيا خانم
 هواپيما در راديو از که شنيدم را بخشآرامش صدای همان دوباره کردم، می عبور یا خانه قهوه
 قرآن صوت :گفتند است؟ صدايی چه اين :پرسيدم. شدم ميخكوب خود جای در. بودم شنيده

 تشدّ به. کردم مطالعه را آن و يافتم را قرآن انگليسی ةترجم جو،و جست از پس. است ميرک
 زندگی آداب از کامل یامجموعه با شگفت، تابک نيا در من. رفتمگ قرار آن آيات تاثير تحت
 آن به قرآن که نيست موضوعی هيچ گويی. بود کردن عمل قابل و یمنطق که شدم رو هروب

 روان علوم، حرام، و حالل به هتوجّ ديگران، با ارتباط ةنحو گفتن، سخن طرز. باشد نداده پوشش
 . است شده مطرح اسالم در چيز ههم و حكومت ،تيترب خانواده، شناسی،
 آن. نيست خدا کالم ،آن از قسمتی که ردمکمی احساس ولی بودم، شده بزرگ انجيل با من

 کتاب دو اينميان  اختالف همتوجّ شروع، لحظه همان از خواندم، را قرآن اتاقم در هک یوقت شب
 و خواندم قرآن صبح تا شب آن روشن، و دقيق بسيار و بود يگانه خدای یسو از قرآن پيام. شدم

-نمی حيمس عيسی کردممی فكر. داشت خوانی هم راتمتفكّ با که رسيدم چيزی به سرانجام

 هک یسک اصالً کرد؟می مناجات کسی چه با زمين روی در او بود، خدا اگر و باشد خدا تواند
 که !کتاب اهل ای: فرمايدمی روشن و مستقيم صورت به قرآن. ندارد مناجات به نيازی خداست،
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 که کرد جذب خود به مرا قرآن قدرآن 1.است پيامبر يكتنها  او خوانديد، خدا پسر را عيسی

 .شدم مسلمان و رفتم االزهر دانشگاه به بعد روز صبح
-هيآ پرتو در است معتقد و داندمی درون كپا یندا به رجوع را اسالم به بازگشت ايوت، خانم

 :گويدمی یو.  است شده گشوده رويش به زيبايی و نور از هايیدريچه ، قرآن بخش روح یها
 که است چيزهايی همان تاب،ک نيا هایآموزه که دريافتم را تهكن اين خواندم، قرآن وقتی

 کهآن برای است يادآوری يك قرآن حقيقت، در. انديشيدم می آنها به خود درون در هميشه
 به را اسالم احكام که اين با از اين رو،. هست جودمانو در زيبايی و پاك نقاط چه بيايد يادمان
 گناه محيط از بايد که کردم احساس فطری طور به برگشتم، استراليا به وقتی دانستم،نمی درستی

 5 .ندک یدور فساد و

 و حكيم يكتا، خدای رساند، اجابت به را آن و شنيد را دعايش که کسی داند می اکنون او
 را قرآن یو. گشود برابرش در را ینيب روشن و هدايت درهای قرآن، کتبر به که است مهربان
 نيبهتر که امشده بزرگ یاجامعه در من :ديافزایم سخنانش ةادام در و خواند یم تيهدا منشور

 نامناسب یها لباس دنيپوش و الكل دنينوش مردان، با زنان بند و ديق یب ارتباط حاتش،يتفر
 و یدرگم سر در را انسان ،یزندگ نوع نيا. کند جلوه باتريز که است آن یپ در هرکس. است

 که ساخت خود مخاطب رامت،ک با و ارجمند یانسان عنوان به مرا قرآن اامّ ؛برد یم فرو اضطراب
 .زديبپره ،یسرگشتگ و فساد از ديبا و است یگرام و زيعز كتا،ي خداوند نزد در

 زمان، آن در. دهم رييتغ را ما یزندگ روش گرفتم ميتصم برگشتم، اياسترال به مصر از هک یوقت
 بودند مشغول يیکارها به انميكنزد و انياطراف.  هستم گانهيب خود کشور در هک کردم یم احساس

 انتخاب را اسالم چرا که کردند سرزنش مرا دوستانم از یگروه. نبود رشيپذ قابل من یبرا که
 حجاب یوقت. است یاله نيد نيتر کامل و نيآخر اسالم که بودم شده مطمئن من اامّ ؛امکرده
 مرا تواند ینم زيچ چيه که امستادهيا یمطمئن و امن ةنقط در يیگو کردم، تيرعا را یاسالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كَلِمَتُهُ وَ اللَهِ رَسُولُ مَرْیمَ ابْنُ عیسَى الْمَسیحُ إِنَمَا الْحَّقَ إِالَ اللَهِ عَلَى تَقُولُوا ال وَ دینِکُمْ  فی تَغْلُوا ال الْکِتابِ أَهْلَ یا».  

 لَهُ یکُونَ أَنْ سُبْحانَهُ واحِدٌ إِلهٌ اللَهُ إِنَمَا لَکُمْ خَیراً انْتَهُوا ثَالثَةٌ تَقُولُوا ال وَ رُسُلِهِ وَ بِاللَهِ فَآمِنُوا مِنْهُ رُوحٌ وَ مَرْیمَ  إِلى أَلْقاها
 در و نکنید، غلوّ خود یند در !كتاب اهل اى( 11  نساء،)« وَكیالً بِاللَهِ  كَفى وَ الْأَرْضِ فِی ما وَ السَماواتِ فِی ما لَهُ وَلَدٌ
 مریم سوى به را آن كه اوست كلمة و خدا پیامبر فقط مریم، بن عیسى مسیح،. نگویید درست[  سخنِ] جز خدا بارة

 كه ایستید باز. است گانه سه[ خدا] نگویید و بیاورید ایمان پیامبرانش و خدا به پس. اوست جانب از روحى و افکنده
 و ها آسمان در آنچه. باشد فرزندى او براى كه است آن از منزّه. است یگانه معبودى طفق خدا. است بهتر شما براى
 .است كارساز بس خداوند و اوست، آنِ از است زمین در آنچه

8   . http://dari.irib.ir/index.php/82 2-22- 3-21-22-55082 2-22- 3-21- 4-280 2212. 

http://dari.irib.ir/index.php/2010-08-14-07-09-55/2010-08-14-07-13-02/18969
http://dari.irib.ir/index.php/2010-08-14-07-09-55/2010-08-14-07-13-02/18969
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 مصر مسلمان زنان انيم در را احساس نيا. کنم یم ارزش احساس حجاب، داشتن با. ندک ديتهد

 1.افتندي یم حضور معهجا در نفس به اعتماد با آنها. کردمیم مشاهده زين

 پذیرش اسالم با یقین قلبی

 بلغاری، زبان به کريم قرآن ةترجم از پس که بلغاری شناس شرق ،«تيوفانوفا توفيان» دکتر
 به قرآن ةترجم پيش سالدوازده  از: گويدمی اسالم به شگرويدن چگونگی ةبار در شد، مسلمان

 برگزيدم؛ را اسالم دين قرآن، آيات معانی درك و قتعمّ ةنتيج در و کردم آغاز را بلغاری زبان
 تمامی مادرِ اسالمی نتمدّ که دريافتم هانتمدّ و اسالم بررسی و قرآنی آيات فهم با که طوری به

 .است جهان هاینتمدّ
 خطایميان  بايد ولی دارد، وجود خطا کريم قرآن ةترجم در: کرد تأکيد صوفيا دانشگاه استاد
 است، کريم قرآن معانی از دقيق فهم عدم تعلّ به خطاها اين. گذاشت فرق غيرعمدی و عمدی

 به قموفّ متن موسيقی و معانی به تدقّ با بلغاری زبان به قرآن ةترجم در من خداوند، لطف به اامّ
 را آن از شماری بی تعداد و کرد چاپ را قرآن ةترجم اين نيز بلغارستان یداراالفتا. شدم ترجمه

 .کرد توزيع کشور اين مساجد آن رأس در و اسالمی های سهمؤسّ ميان در
 شد، التحصيل فارغ عربی زبان ةرشت در بغداد دانشگاه از پيش هاسال تيوفانوفا، توفيان دکتر
 خود دکترای وی. رفت قاهره دانشگاه به عرب اتادبيّ و زبان ةرشت در تحصيل ةادام برای سپس

 دانشگاه در اسالمی تحقيقات استاد عنوان به سپس و گرفت روسيه در شناسی شرق ةسمؤسّ از را
 انجمن در همچنين وی. شد تاليّفعّ به مشغول بلغارستان در اسالمی ةسمؤسّ استاد و صوفيا
 تعضويّ اروپا شناسان شرق ةحادياتّ و انگليس ةخاورميان تحقيقات انجمن و آمريكا شناسان شرق

 5.دارد

 حمد ۀخواندن سوراز متحیّر شدن 

؛ خواهر آمريكايی است که با نقل سرگذشتش يك بار ديگر به «سوفيا اسپاداوچيا»بار اين 
دکترای ميكرو بيولوژی و او . خواندزند و به بيداری فرا میهای خواب آلوده ما آب میصورت

. دکناسالم، مسلمان تربيت می ديار غربتِی به نام علی دارد که در پسر .ژنتيك مولكولی دارد
 .هم اهل دعا و عبادتست، هم مادر، هم دانشمند و هم همسر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .http://dari.irib.ir/index.php/82 2. 
8   . http://islamineurope.ir/?p=8 21. 
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من در آمريكا  :گويدش میاز مسلمان شدنپيش حال و هوای  ةدر بار «اسپاداوچيا»خانم  
ام همگی کاتوليك هستند، من هم در اين فضا پرورش يافتم و تعليمات  خانواده. کنم زندگی می
-های مذهبی کليسا میشنبه به کالس ی يكهر هفته روزها. های تمام عيار را گذراندمکاتوليك

-س را میتر که شدم، خودم کتاب مقدّبزرگ. کردممراسم مذهبی شرکت می ةرفتم و در هم

ت به دبيرستان که رفتم، ديگر به الوهيّ. ا بعضی مطالبش برايم گيج کننده بودخواندم، امّ

در  (.ع)عيسی تم، نه حضرتخواساز خدا میتنها های خودم را اعتقاد نداشتم و حاجت عيسی
روز به  ،ام به يافتن حقيقتو اديان مختلف آشنا شدم و عالقه دانشگاه با دانشجويانی از کشورها

به . آن را مطالعه کنمت بيشتری س رفتم تا اين بار با دقّدوباره سراغ کتاب مقدّ. شدروز بيشتر می
های کتاب  گويی بر اساس پيش انمند شدم و چند کتاب داستهم عالقه« الزمانآخر»موضوع 

-اديان و آيين ةبار با کمك اينترنت در. الزمان خواندم، ولی به جايی نرسيدمآخر ةبار س درمقدّ

خواندم، بيشتر از آنان  آنها می ةبار ا هرچه بيشتر درالعاتی به دست آوردم، امّهای مختلف اطّ
ستم دانکردم و نمیشدگی میحساس گماعتقادم نسبت به خدا قوی بود، فقط ا. گرفتمفاصله می

ترين دانشگاه از نعمت ارتباط با صميمیدر  ؟توانم پيدا کنممورد رضای خدا را کجا می دينِ

 .دوستانم برخوردار شدم که مسلمان بودند

ه شدم که ها متوجّپرسيدند و من در اين سؤال و جوابدوستان مسلمانم از عقايد من می
که تا اين! کردند مسلمانمی بعضی از دوستانم فكر میحتّ. اردم مطابقت دام با اسالعقايد فطری

« وليد»همسرم .. .ام را گرفتمام در دانشگاه، تصميم نهايینجام بعد از آشنايی با همسر فعلیسرا
. دين کنجكاوتر شدمکرد که ذهنم باز شد و نسبت به اين نی اسالم را جوری به من منتقل میمبا

بنابراين . مسلمان خواهم شد ،داد که اگر بيشتر به دنبال اسالم بروم، دست آخریدلم گواهی م
. حمد، بسيار شگفت زده شدم ةی از همان سوراز خواندن قرآن، حتّ. قرآن را آغاز کردم ةمطالع

در خالل ! مبانی الزم برای زندگی بشر ةسوره ای به اين کوتاهی و در عين حال، سرشار از هم
او هم . رسيدمپزدم و از او می خوردم، به وليد ايميل میمبهمی بر می ةهر جا به نكت قرآن، ةمطالع

 .هايم را بدهدکرد تا جواب پرسشاکثر تالشش را میحدّ
پی بردم که کالم خودِ  ،معجزات علمی قرآناز طريق : گويدمسلمان می اين خواهر تازه

صالح خداوند اند که بندگان لی تصوير شدههای متعابه عالوه پيامبران در قرآن انسان. خداست
انگار  !هللسبحان ا. آيدمیسرانجام ديدم اسالم و قرآن با عقلم جور در . کار هستند نه افرادی گنه

الحمد هلل خدا لطف ديگری هم . اممسلمان بودهآغاز ه باشم، از همان که خودم خبر داشتبی آن
ای شيعه که وليد در خانواده من است و آن، اينترين بخش مسلمان شدن  م کرد که مهمدر حقّ

شب که به . دعای کميل ؛عمرم را دريافت کردم ةبهاترين هدي يك روز از او گران. بزرگ شده بود
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ام  خانه رفتم، دعا را خواندم و زيبايی عبارتش را فوق ادراك خودم يافتم و ديدم تمام عقايد فطری
ه رحمت و برد و او را بتنگی آدم را از بين می ل دلای کميدع. در دعای کميل بيان شده است

کشيدم کردم و راستش خجالت میخواندم و گريه میکميل را می. کندبخشش خداوند اميدوار می
لحظه  همان! افتدس اين دعا را بخواند، به گريه میکدانستم که هرنمی. کنمکه دارم گريه می

ی است که ن دين بر حقّی ترديد نداشتم که اسالم هماا هام و ذرّفهميدم که ديگر مسلمان شده

احساس کردم مرد  گو کرديم، در ضمنو اسالم با وليد گفت ةحدود سه ماه در بار .امدنبالش بوده
او در بارة  .شهادتين را گفتم 3000آگوست  هيجدهمسرانجام در . امام را پيدا کردهزندگی

مندی من به مهم عالقه يكی از عواملِ :گويدکرد، میمجموعه عواملی که او را به اسالم هدايت 
ها اصالً دست و پا آن. ب و باهوشی بودندهای خوب، مؤدّاسالم اين بود که دوستان مسلمانم آدم

کردند و به ولی با شور و شوق فراوان کمكم میعقايدشان را به من تحميل کنند،  نمی زدند که

 1.ی کميل هم در مسلمان شدنم نقش اساسی داشتندقرآن و دعا. دادندهايم جواب میپرسش

 نمسلمان شدو ل یماه انجخواندن سی 

ف به پس از تشرّ ،م آشنا شدهياش با قرآن کر یرانيق دوستان ايکه از طر یژاپن يیك بوداي
ن يد»از اسالم به عنوان او . ر دادييم تغينام خود را به ابراه ،نيان شهادتين اسالم و بين مبيد

شنهاد يبه پپيش سال  پنجحدود : گويدکند و میمیاد ي «رانمتفكّ ین برايين آيبرتر» و «رتفكّ
ل را مطالعه کردم و يماه انجسی قرآن پرداختم و بعد از آن  ةبه مطالع امیرانياز دوستان ا یكي

 .افتميش ين اسالم گرايبه د ین دو کتاب آسمانيسه ايپس از مقا
ه شدم گو کردم و متوجّو گفت یاديشان زيت با کشيحين مسيبا د يیآشنا یبرا: گويداو می

که از نظر قرآن آن یدر حال ،دانندیرا فرزند خدا م یسيث هستند و حضرت عيآنها قائل به تثل
مبعوث شده  یامبريده و به پيخداوند برگز یك انسان است که از سويما  ةمانند هم، حضرت
 .است
 یشوو گذاشته و آنها را شست یر منفيثأن در ژاپن تايحيمس یفرهنگ غرب بر رو: افزود یو
 یغرب یدئولوژيدا کرده و در واقع آنها مسخ ايپ یستيوناليناس ةا جنبيت در آسيحيداده و مس یمغز
ژه نوع يا مسلمانان در برابر فرهنگ غرب به وامّ، انداند و اصالت خود را از دست داده شده
 .ترند آن مقاوم يیكايآمر
 یار کاملين بسياسالم د: ن اسالم گفتين مبيد یها جاذبه ةبار ازه مسلمان درت ین ژاپنيا

 یو برابر یت، برادرت و محبّانسان برنامه دارد و بر عدالت، مودّ یشئون زندگ ةهم یاست و برا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .422 شهریور  1 ، «قدس»روزنامة .   
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است و نه زاده شده و نه مرگ و خواب  یكيد دارد؛ از نظر اسالم خداوند يتاک یزيو استكبار ست
 .دارد

 یزيستاستكبار ةيان روحيعيش: ديگویز ميع نيش خود به مذهب تشيت گراخصوص علّاو در 
قائلند و در  یت فراوانياهم یشئون مختلف آزاد ید دارند و برايکأت یت و برابريدارند و بر انسان

 .است یمن دوست داشتن یبرا« یمذهب آزاد»ع به عنوان يواقع تش
کنند و یم یريگ یپ یطور جدّ را به یاسالم هراس ،آنمانان يپ كا و هميامروز آمر: افزود یو

فت و عطوفت و حضرت أن ريکه اسالم د یفرماست؛ در حال در ژاپن حكم يیكايآمر یها دهيا

 .ران استمتفكّ ین برايين آير و بهترن تفكّيد ،امبر رحمت است و اسالميپ دمحمّ
کنند و یم یزندگ یژاپن به دشوار مسلمانان در :ر شدان متذکّيتازه مسلمان در پا ین ژاپنيا

 یکند و با همكاریش به اسالم را رصد ميت موضوع گراياسن کشور با حسّيا یتيدستگاه امن
 ینيند، دردسر آفريايش يکه به اسالم گرا یکسان یس برايكا و انگليآمر یالعاتاطّ یها سيسرو

 1.کندیم

 اکبر مؤمنی علی
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