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اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از روی اﺧﺘﯿﺎر
اﺷﺎره:

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ دھﮑﺪه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،راهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ اﺳﻼم وﺟﻮد دارد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از
وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد .ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ دور از ذھﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ را از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖھﺎی ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ
ً
اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪ .ذﯾﻼ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاھﺮاﻧﯽ را
ﮐﻪ در ﺳﻦ  ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﺷﺪه و ﺷﺮح اﺳﻼم ﺧﻮﯾﺶ را در
آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ..
در اﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ اﻻن ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهام ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ
اھﻤﺎل و ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ھﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدم ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ھﺮ دو در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدن آنھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ھﻤﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﭘﺪر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ از ﻣﺎدر ﻣﺴﯿﺤﯿﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ از ﺷﺮوط او ﺗﺮک دﯾﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﯾﺶ و روی آوردن
ً
ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ازدواج اﺳﺖ .ﻣﺎدرم ﻧﯿﺰ ﻇﺎھﺮا ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ازدواج آنھﺎ
در اروﭘﺎ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ھﻨﻮز ﺷﺶ ﻣﺎه از ازدواج ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺗﺎزه
ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎدرم اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮد او را ﻃﻼق دھﺪ ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط او از اول اﺳﻼم آوردن ﻣﺎدرم
ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﯾﺎم ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎدرم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده و
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ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎز ﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻢ ﭘﺪرم ﺧﯿﻠﯽ اﺻﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ و اﺣﺴﺎس ﻣﺎدراﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﺳﭙﺮده ﺷﻮم و ﺑﻌﺪ از اﺻﺮار ﻓﺮاوان ،ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﺎدر ﻣﺴﯿﺤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺬارد .ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ و ﭘﺪرم در ﺣﺪ
ﭘﻮلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺎه ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﺗﻤﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ھﺮ دو
ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﻣﯽﺷﺪم .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻣﻞ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای از ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﭘﺪرم ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻔﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ وﻃﻦ
ﭘﺪرم ﮐﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﯾﺎ اﺳﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺆالھﺎی دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﺑﻢ .ﻧﺰد
ﻣﺎدرم ﮐﻪ ﺑﻮدم در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ً
ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ۱۸ .ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ ،اﺳﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدم
اﻣﺎ ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎدی دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم
ً
ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﯽام ﺧﯿﻠﯽ اھﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدادم و اﺻﻼ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮوم ،وﻟﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﺴﺘﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم.
راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاھﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻢ ،اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﯿﺮون از
ً
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدم و اﮐﺜﺮا در ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ و از ھﺮ دو ﺟﻨﺲ دﺧﺘﺮ و
ﭘﺴﺮ دوﺳﺘﺎن ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدرم زﯾﺎد ﻣﮫﻢ ﻧﺒﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺖھﺎی دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوم ،اﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎدرم زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮم را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺪرم ﺑﺮوم .وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ را ﺑﺎ ﭘﺪرم در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،زﯾﺎد اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﺧﻮد
ﺑﮑﻨﻢ .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﭘﺪرم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
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ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎدرم ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽام ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگ ﻧﺎ ﭘﺪرﯾﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺪرم ﭘﭙﯿﺸﻨﮫﺎدم را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ھﺰﯾﻨﻪ
اﺳﮑﺎن و ﺧﻮراک و ﺣﺘﯽ ﺧﺪﻣﮑﺎری را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮل ﺗﻮﺟﯿﺒﯽام را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺗﺤﻮﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻮد .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم واﻗﻌﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺧﻮدم را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﺠﺎب
ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ از ﺧﻮدم ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻪای از ﺟﻮاھﺮ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻤﻞھﺎی ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﻣﺤﻔﻮظ
ً
ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮدم ﺧﻮدم را ﻣﺎﻧﻨﺪ آ ﮔﮫﯽھﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ روزﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﺤﻈﻪ اول ﺟﺬاب ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ در
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ از ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﺮ در ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ .ﺑﯿﺎد دارم ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻮدم از
او در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﺮدم ،ﺟﻮابھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ داد ھﯿﭻﮔﺎه
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرت
ازدواج ﮐﻨﻢ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺪرت ازدواج
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪم
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺆﮐﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﺮب اﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد اﻣﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ آدم ﻋﺎﻗﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهای
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽات را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ؟ ﺳﭙﺲ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ.
]او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮا از دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ[ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ
ﻇﺎھﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدم و . ..راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاھﯿﺪ زﯾﺎد ﺧﻮدم را ﺑﺎ
ﺻﺤﺒﺖھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﭼﻮن ھﻤﯿﻦﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪم از ھﺮ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی آزاد
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ھﺴﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ھﻤﻮاره ذھﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ھﺴﺘﻢ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
اﺗﺎقھﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺎل ﺗﺎﻟﮏ ) (pal talkوارد وارد ﻣﯽﺷﺪم و
ً
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرم ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر اﺷﺘﺒﺎھﺎ اﺗﺎﻗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎم آن اﺗﺎق را اﻇﮫﺎر دﯾﻦ
ﺣﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﺗﺎقھﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ً
ً
از دﯾﻦ اﺳﻼم اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﮔﯿﭻ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﺎ آنﮐﻪ اﺳﻤﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدم و ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎدر ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدم و از آن ﺟﺎیﮐﻪ ﺧﻮدم را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ھﺮ دو دﯾﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮدم را ھﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﮐﺎرم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺮدد در اﺗﺎقھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ و
ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﻮﻧﺪه
وارد ﻣﯽﺷﺪم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ از ھﺮ دو دﯾﻦ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﺳﺆالھﺎﯾﯽ
ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺟﻮاب ﺧﻮدم را از آنھﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﮐﺎرم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺆال ﮐﺮدن .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ ﻣﺮا ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ
ﺳﺆالھﺎﯾﻢ را از ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﯾﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ﯾﺎ ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﯾﺎ آنھﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻤﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ .ﻋﮫﺪ ﻗﺪﯾﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد و
ﺑﻌﺪ از آن ،آن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮق ﻋﺎدی
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎل ﻋﮫﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن از اول ﯾﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ دو دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .دﯾﻦ
اﺳﻼم را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت آدﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ .دﯾﻦ اﺳﻼم اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﺸﻤﺖ

اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از روی اﺧﺘﯿﺎر
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و ﺣﺠﺎب و ﻧﻈﺎﻓﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻌﺪ
از ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﺗﺎق
اﻇﮫﺎر دﯾﻦ ﺣﻖ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ دﯾﻨﻢ را ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮادران ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺷﺪ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ
آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ آنھﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮدم
و ﻧﻪ آنھﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آن ھﻢ در اﺗﺎق ﮔﻔﺘﮕﻮی
ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﺎ آنھﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﺰای
ﺧﯿﺮ ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ در ھﺪاﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮدم ﻏﺴﻞ ﮐﺮدم و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ،درﺳﺖ ﺳﻪ
روز ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﭘﻮﺷﯿﺪم .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﻼم آوردن ﻣﻦ
ﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ را رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ .او ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﻮاره
ﻣﺮا ﺑﻪ ﻻﻣﺬھﺒﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﻘﯿﺪ
ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻃﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ از ﻗﯿﺪ
و ﺑﻨﺪ ھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ آزاد ﺑﺎﺷﯽ .ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎدری ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﭘﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪم و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ھﯿﭻ ﺧﻠﻠﯽ در ﻋﻘﺎﯾﺪم
اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد .و او را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻣﻦ ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽاش ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺮا آﺳﻮده ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎری
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﺪارد .ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﻪ از اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪم اﻃﻼﻋﺎت
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دارم ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا؟ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻼم را ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام
و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪام .ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ دور
ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻢ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ آزادﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب آن را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪهام ،زﯾﺮا ھﺪف ﻣﻦ ﻓﻘﻂ رﺿﺎی ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ و
اﺧﻼص در ﺑﺮاﺑﺮ او اﻣﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﮫﻤﯿﺪهام ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
رﺿﺎی ﺧﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورم و اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ اﻻن دارم ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺪ
ﻣﯽآﻣﻮزم و اﺟﺰاﺋﯽ از ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ھﺴﺘﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ھﻢ ﻧﻤﺎزم را ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻧﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻪام .ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮاﻧﻢ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم آﺳﻤﺎﻧﯽ آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎنﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
واﻟﺴﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

از ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺎ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ
اﺷﺎره:

ﺑﯿﻦ ﺷﮏ و ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ،
ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮی واﺗﺴﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه اﺳﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ در
رﺷﺘﻪ اﻟﮫﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮده ،ﻣﺒﻠﻎ و ﮐﺸﯿﺶ ﻧﯿﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ دﻋﻮﺗﮕﺮ زن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
دﻋﻮت ﺧﻮد را از ﻣﺮﮐﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺼﯿﻢ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ. ..
ﻣﻦ در اﯾﺎﻟﺖ اوھﺎﯾﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهام .ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻧﺎﻣﻢ ﻣﺮی ﺑﻮد.
دارای ھﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻢ .دوران ﺟﻮاﻧﯿﻢ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺑﯿﻦ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﮔﺬراﻧﺪهام .ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم
اﺳﻤﻢ را ﺑﻪ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهام ﭼﻮن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪل
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ازدواج ﮐﺮد ﺑﯿﻮه ﺑﻮد و  ۴۰ﺳﺎل داﺷﺖ ،ﻣﻦ ھﻢ ﺑﯿﻮه ﺑﻮدم و
وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم  ۴۰ﺳﺎل داﺷﺘﻢ ،در ﮐﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪل
ﻧﺰد ﻣﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ وﺣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻧﺎزل ﺷﺪ او ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ او ﻗﻮت
ﻗﻠﺐ داد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارم .ﻣﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ دارای ﻣﺪرک از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ در رﺷﺘﻪ اﻟﮫﯿﺎت
ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﺴﺘﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ھﺮ دو داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ اﺳﺘﺎد اﻟﮫﯿﺎت و ﺳﺨﻨﺮان ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ
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ﮐﺸﯿﺶ و ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻨﯽ ﺑﻮدم .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در رادﯾﻮ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدم ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻤﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ھﺪاﯾﺘﻢ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
ً
اﺳﻼم ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ .واﻗﻌﺎ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﻧﻮر
اﯾﻤﺎن از ﮐﺠﺎ ﺑﺮ دل ﻣﻦ ﺗﺎﺑﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ؟ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﻔﺮاسھﺎ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﯾﮑﯽ
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،او ﯾﮏ اﺳﺘﺎد
ﺳﺨﻨﺮان ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﮐﺴﯽ از اﺳﻼم آوردﻧﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻮرد اﺳﻼم از
زﺑﺎن او ﺷﻨﯿﺪم ،ﺳﺆالھﺎی زﯾﺎدی ذھﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد .اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﯾﺎد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽام اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ ﺑﻮد
و ﻣﺪﺗﯽ را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،او ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و
از او در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻧﻤﻮدم .اوﻟﯿﻦ ﺳﺆال ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر
ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮر دارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﻮد .ھﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺮد اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ھﻤﺴﺮانﺷﺎن را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﭘﻨﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
دوﺳﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهھﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮد اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
دﺳﺖ داد ،از او در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﺤﻤﺪ ج ﺳﺆاﻻﺗﯽ
ﮐﺮدم ،او ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺳﻼم ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم .اﺑﺘﺪا ﻣﺮدد ﺑﻮدم اﻣﺎ او ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدات اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﻼم داﺷﺘﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،آنھﺎ ﺑﺎ

از ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺎ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ
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ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺎدات اﺷﺘﺒﺎھﻢ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮد .ھﺮ روز
آنھﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺤﺚ و
ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ھﻔﺘﻪ در ﺣﺪود ﺳﯿﺰده ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ً
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪهام ﻣﻤﻠﻮ
از ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ آنھﺎ را از روی
ﻏﺮض و ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ھﻨﻮز ﺳﺆالھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﻪ ذھﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ادا ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﯿﻄﺎن ھﻤﯿﺸﻪ آﺗﺶ ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ را در
ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺷﻌﻠﻪور ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدم .ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ وﻗﺘﯽﮐﻪ
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ را در ﻣﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﺟﻠﺴﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ داد ،ﻣﻦ ھﻢ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮم .ﺷﺒﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﭼﯿﺰ ﻏﺮﯾﺒﯽ در ﻗﻠﺒﻢ اﺳﺘﻘﺮار
ً
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻓﻮرا ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﻓﮫﻤﯿﺪم
ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد
و اوﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن و ﻟﻐﺰشھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و از ﻋﺬاب آﺧﺮت ﻣﺎ را
ﻣﯽرھﺎﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﮫﯽ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن دارم
ﺳﭙﺲ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮدم ،ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ آن روز ،روزی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهام و ھﯿﭻﮔﺎه ھﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم از داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻌﻔﺎ دادم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از
ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﺎت و
ً
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل

١٠

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﮫﺎﺟﺮان
ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺼﯿﻢ )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی( از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دو
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارم دﻋﻮت ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد.
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی دﻋﻮت آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن
دﻋﻮﺗﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم .از ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻓﻘﻂ
ً
ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﺑﻮدم ﻋﻤﺪا
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽآوردم روی ﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮم
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد .او ﮐﺘﺎبھﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ
ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدم( و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ آنھﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ روی ﻣﯿﺰ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم راﻏﺐ دﯾﺪم .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و
او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدم ،و از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮادراﻧﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﺮدﻧﺪ و او ھﻢ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮد و اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻋﻤﺮ« ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد زﯾﺮا اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﻮاھﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭼﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ً
ﻣﻦ ھﻢ در راه اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ داﺷﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﺳﺎﮐﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدم
ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮاﻧﻢ در آﻧﺠﺎ ازدواج ﮐﺮده و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم
واﮐﻨﺶ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻔﻨﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﺮﺻﻪ
را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
ً
اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻢ و در ﮐﻨﺎر واﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺴﺮم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ آنھﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدم و
ﺧﻸ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ
دوری ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،از رﻓﺘﺎر آنھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ

از ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺎ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ
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ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﺧﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮزن ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻻن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﺘﺎب
ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارم .ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ و ﺳﯿﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﺳﯿﺮت اﺻﺤﺎب آن ﺣﻀﺮت و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ
از ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪهام .در وﻗﺖ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد
ُ َ
آوردن اﯾﻦ آﯾﻪُ ﴿ :ه ۡم َد َر َ
ت ع َ
� بَ ِص ُ
ِند ٱ َّ�ِ َوٱ َّ ُ
�ٰ ٌ
� ۢ ب ِ َما َ� ۡع َملون ﴾١٦٣
ۗ
]آلﻋﻤﺮان .[۱۶۳ :ﺧﻮدم را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدھﻢ .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪام ﺣﺘﯽ از ﻃﺮف رؤﺳﺎی ﺑﻌﻀﯽ از دوﻟﺖھﺎ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ
داﺷﺘﻪام ﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ
ً
دﻋﻮتﺷﺎن را رد ﮐﺮدهام ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮهای را اﺻﻼ دوﺳﺖ ﻧﺪارم
ﺑﻠﮑﻪ روش آرام و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم .در آﯾﻨﺪه ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم إن
ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮوم ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺴﻮی اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﻢ ،اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻢ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ھﻢ ﺳﻔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻗﻮی اﻻﯾﻤﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪﺳﻮی ذات اﻗﺪس اﻟﮫﯽ دﻋﻮت
ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
َ
ُﻣﺸ َﻮه ﺟﻠﻮه داده ﻣﯽﺷﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺤﺖ و ﻗﻮت و ﭘﺎﮐﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم را در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
واﻟﺴﻼم
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﺮ از ﮐﺎﻧﺎدا
داﺳﺘﺎن اﺳﻼم آوردن ﻣﻦ از ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎی ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و داﺷﺘﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن
ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺮد ،ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم!
دﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا دراز ﮐﺮدم و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﺮم را در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ ﺑﮕﺬراﻧﻢ .از آن ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻢ و ھﺮﮔﺰ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ .ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس را ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد دور ﻧﮑﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﯾﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ رﺧﺖ ﺧﻮاﺑﻢ رﻓﺘﻢ
ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .دو روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺷﺨﺼﯽ زﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪام را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد.
وﻗﺘﯽ در را ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺠﺒﻪ را روﺑﺮوﯾﻢ دﯾﺪم ]ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺪاری ﻧﺪاﺷﺘﻢ[ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﻘﻮش اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را داد .وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻟﺒﺎﺳﺶ را
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺳﺮ زﻣﯿﻦ و ﻓﺮھﻨﮓﺷﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش و ھﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺳﻔﺎرش
او را آﻣﺎده ﮐﻨﻢ.
ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻮرد اﺳﻼم

وﻗﺘﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺮوف
اﺳﻼﻣﯽ روﺑﺮوﯾﻢ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ .از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﯾﺖھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻢ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽام را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم .ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم اﺳﻼم دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ً
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪم ﺑﺎ وﻟﻌﯽ ﺗﻤﺎم و
ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻢ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺐ روی آوردم .ﻧﺴﺨﻪای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه از ﻗﺮآن را ﻧﯿﺰ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدم و ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ھﻨﻮز ﻣﺎه ﻣﯽ) (MAYآن ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
دﻟﮫﺮه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ رﻓﺘﻢ و ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻢ .آﻧﺠﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺧﻮاھﺮان داﻋﯿﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﻮرد اﺻﻮل دﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻦ داد و در آﺧﺮ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرهی ﻋﻢ و ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪه اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ داد .وﻗﺘﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم از ﻧﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪهام .ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻧﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮدازم .در وھﻠﻪ
اول اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ روی دوﺷﻢ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ اول
ﺧﻮدم ﺳﭙﺲ دﯾﮕﺮان را از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﺮھﺎﻧﻢ .از ﻟﺤﻈﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪﻧﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻦ اﻋﻢ از ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺠﺎب و ﻃﮫﺎرت را ﺑﻪ ﺟﺎی
آورم .ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﺷﮫﺮی ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺧﯿﻠﯽ از
ﻣﺮدم ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ .اواﺋﻞ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﭘﻮﺷﯿﺪم ﮐﻤﯽ از ﻣﻮھﺎﯾﻢ
ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﭼﻮن ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس داﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪه
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم .در آن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﺑﻮد :اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ از ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ
از ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪم از ھﯿﭻ ﻣﻼﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﺮﺳﻢ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺠﺎﺑﻢ را ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺎب را ھﻢ
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ در ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎدی ﻧﺪارد
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه دارد ﻣﻦ اﻣﺎ از ﭘﺲ
آن ﺑﺮآﻣﺪم زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﻦھﺎی ﺑﯿﮫﻮده اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
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ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ

ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﯾﻦ اﺳﻼم در ﺷﮫﺮ ﮐﻮﭼﮏﻣﺎن ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮا
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﻨﯿﻢ
اﻗﺪام ﮐﺮدم .در اواﺧﺮ ﻣﺎه ژوﻻی ) (JULAYاز ﻃﺮﯾﻖ  E-MAILﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاھﺮان دﻋﻮت ﺷﺪم .در آﻧﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاھﺮان داﻋﯿﻪای ﮐﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮدم را دﯾﺪم .او ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدم اﻣﺎ دﯾﺪم اﯾﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻘﯿﺪه و دﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ رﻓﺘﻢ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﮐﻼس درس اﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻼس درس اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﻋﻘﯿﺪه
ﺻﺤﯿﺢ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮم .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻼسھﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ھﻢ در
دام ﺑﺪﻋﺖھﺎ و ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻄﺎھﺎ و
ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری در ﻋﻘﺎﯾﺪ آنھﺎ رﺳﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ از ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اول ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ
دﯾﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﺪع ﺑﺎﺷﺪ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ روی آوردهام ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی دﯾﮕﺮم آﻣﻮزش و ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ

ﻣﻦ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﻢ و ﻧﺸﺮ آن را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻢ.
ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه آوارﮔﺎن در
ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻣﯽروم .ھﺪف ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ً
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪهام ﮐﺎﻣﻼ از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ھﺴﺘﻢ.
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬارم .ﺑﺎ آنھﺎ
در ﻣﻮرد ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺪت از اﯾﻦﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ اﺳﻼم را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ھﺴﺘﻢ .ھﻢ
اﯾﻨﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ را دلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ھﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ھﻤﺮاه
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ .ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﻤﻮاره ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج آنھﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ،
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺘﻮ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻤﮏھﺎی ﻧﻘﺪی ﺟﻤﻊ آوری
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪهام اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم روی آورد .ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ اﻵن
ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﺧﻮاھﺮان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎرﯾﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ھﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﭽﻪھﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل دارد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﺠﺒﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ و
ﺧﺪای واﺣﺪ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﻢ .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ھﻨﻮز
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻗﻮل داده اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد .او ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا و
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ اﯾﻤﺎن دارد .ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺴﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺮا رد ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ او و دﯾﮕﺮان دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﭘﺪرم در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ .او در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش داﺋﻢ اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻮد و ﻣﻦ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﻗﺮآن را در ﮐﻨﺎرش ﺑﺨﻮاﻧﻢ.
و ﺑﺎﻵﺧﺮه. ..

ﻣﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ھﺠﺮتﻣﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﺎ ﻣﻌﺼﻮم از ﺧﻄﺎ
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ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از او آﻣﺮزش
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮕﺮداﻧﺪ و ھﻨﮕﺎم
ﻣﺮگ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﻧﻔﺮ دوم ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ از ﻏﻨﺎ
او را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ اردوﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ او ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و اﺟﺎزه دادﻧﺪ در ﻣﺪارس ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ او را در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎھﻮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺗﺮﯾﺒﺘﺶ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاب اﻋﺘﻤﺎدھﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارج ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺳﯿﺪ .ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ از
اﺑﺘﺪا روی او ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻤﺎم
ﻋﯿﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﯿﻮای ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ آنھﺎ را
ﺟﺬب ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻠﻪھﺎی ﺗﺮﻗﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دوم ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﭘﺲ از ﮐﺸﯿﺶ اﻋﻈﻢ در ﮐﺸﻮر »ﻏﻨﺎ« دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ درﯾﺎﻓﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﮫﯽ
را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،روزی از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ﻓﻘﺮ و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺠﺬوب
اﯾﻦ دﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺴﻮی اﯾﻦ
دﯾﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﺎل ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺪارم؟ ﭼﺮا ھﻤﻮاره
از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﮕﺮاﻧﻢ؟ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟«.
او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازد ،اﯾﻦ ﺑﺎر او ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ از
ً
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﺮآن
ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮا ﻣﯽدھﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺮآن
ً
را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﮐﺮدم ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﺮآن
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

رﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻼم
ﺑﭙﺮدازم ،ﭼﻮن اﮐﺜﺮﺷﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮآن و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم،
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺘﻘﺎدﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ در ذھﻦ ﻣﻦ ﺟﺎی داده ﺷﺪه
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮآن در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﺮدم و راھﻢ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدم و ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻢ .و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ«.
اﺑﺘﺪا او ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻏﻨﺎ ﮐﻪ اداره اﻣﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
او ﺑﻮد رﻓﺖ و او را از ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ آ ﮔﺎه ﮐﺮد .ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد او ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ او در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮد و داد و ﻓﺮﯾﺎد راه اﻧﺪاﺧﺖ،
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻤﯽ آرامﺗﺮ ﺷﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ او ﯾﺎدآور ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮑﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻵن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﭼﻪ رﻓﺎھﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﻮل او را ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ را
ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و. ..
اﻣﺎ اﯾﻤﺎن در وﺟﻮد او رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪھﺎ ھﯿﭻ اﺛﺮی در
او ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﺳﻔﯿﺪی اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﯿﺎھﯽ ﻗﻠﺐ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد .ﮐﺸﯿﺶ اﻋﻈﻢ
ﮐﻪ دﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺗﯿﺮ آﺧﺮ ار رھﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺮط دارم و آن اﯾﻦﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت داری ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ .او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﻮلھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﺮج ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن آنھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ اﻵن ھﺮﭼﻪ دارم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ
دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنھﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
آنھﺎ ﻧﯿﺰ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﺬﺷﺘﻨﺪ ،و ﯾﻼی ﻣﺠﻠﻞ ،ﭼﮫﺎر
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻧﻔﺮ دوم ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ از ﻏﻨﺎ
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ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮد
ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد اﻓﺘﺨﺎرات ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ اﺑﻮﯾﺤﯿﯽ ﺻﮫﯿﺐ روﻣﯽس
ﻣﯽاﻧﺪازد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در راه ھﺠﺮت ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ راه را ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ آﻣﺪی ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽﭼﯿﺰ ﺑﻮدی و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل
و ﺛﺮوت ﺷﺪهای ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺗﻮ را رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از
َّ َّ َ ۡ
ى م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ٱش َ َ
� ٰ
ِ�
ﺗﻤﺎم اﻣﻮاﻟﺖ ﺑﮕﺬری .او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق آﯾﻪ﴿ :إِن ٱ�
َ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ
أنفسهم وأم�لهم بِأن لهم
ٱ� َّنة﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ ،[۱۱۱ :ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ
داﺷﺖ ﺑﻪ آنھﺎ داد و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎﺟﺮای
او را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ر�ﺢ اﺒﻟﻴﻊ ﻳﺎ أﺑﺎ �ی .«..ﮐﺸﯿﺶ اﻋﻈﻢ ﺣﺘﯽ از
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ھﻢ ﻧﮕﺬﺷﺖ و آنھﺎ را از او ﮔﺮﻓﺖ و او را از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻧﺪاری و دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﻪﺳﻮی
آنھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽاﻓﺘﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
از ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺧﺮاﺟﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﻗﻄﻌﻪای ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﻢ را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت
ﻗﻠﺐ ﻣﯽداد« .او ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎد .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ او ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪهای ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او راه اﻓﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮐﺸﯿﺶ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .او ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽداد و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽداد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ وارد ﺷﻮد ﻋﺪهای ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺟﻠﻮی او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻓﮫﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ؟ اﻣﺎ ﺟﻮاب او ﮐﻪ ھﻢﭼﻮن ﺻﺎﻋﻘﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ ھﻤﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ ،دھﺎن
ھﻤﻪ را از ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎز ﻧﮕﺎه داﺷﺖ» .آﻣﺪهام اﺳﻼم ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻢ« .ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﯿﺶ ﻣﻌﺮوف ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻔﺘﻪای دو ﺑﺎر ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ
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ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم
او ﻧﻤﺎد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ زاﯾﺪ اﻟﻮﺻﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎلای ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ
ﺟﻤﻠﻪ و ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ او ﻟﺒﺎس دادﻧﺪ و او وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و
در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺮات
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺲ از دو روز ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ او ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .زﯾﺮا او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ او را
ﺑﻪ ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .آﻧﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﻼﻣﺶ او در رادﯾﻮ ﺑﻪ اﯾﺮاد
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد .ھﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ او
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ را ﺑﮑﻨﺪ .آنھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺸﺪت ﮐﻠﯿﺴﺎ و
ﮐﺸﯿﺶھﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و اﺳﺮار ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد .آنھﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻧﻤﮏ ﭘﺮورده آنھﺎﺳﺖ و او را از ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ
ﻧﺠﺎت دادهاﻧﺪ .آﯾﺎ او ﻧﻤﮑﺪان را ﺧﻮاھﺪ ﺷﮑﺴﺖ .وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ
ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم راھﮫﺎ را ﺑﻪﺳﻮی آنھﺎ ﺑﺴﺖ .زﯾﺮا او در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﺮ
از آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﮑﯽھﺎ و ﻣﺤﺒﺖھﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
آنھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺴﮑﻦ ،ﻟﺒﺎس و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻓﻀﻞ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد.
و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪه ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺤﺒﺖھﺎی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ او را

ﻧﻔﺮ دوم ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ از ﻏﻨﺎ
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ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ دﺳﺘﻮر
ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽھﺎی دﯾﮕﺮان را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺮداﻧﮕﯽ و وﻓﺎی ﻋﮫﺪ ﻣﯽآﻣﻮزد ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﺸﻢھﺎ و ﻋﻘﻞھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .دو
روز ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮫﻮر ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺪهای از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ دﯾﻨﯽ و آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪورتھﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺷﯿﺦ ﻃﺎﯾﺲ
اﻟﺠﻤﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ .او ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻼم آن ﮐﺸﯿﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد و در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ِين َء َام ُنوا ْ ٱ َّ� َ
ﺷﺮح اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖَ ﴿ :و َ�َج َد َّن أ َ ۡق َر َ� ُهم َّم َو َّد ٗة ّل َِّ� َ
ِين
ِ
َ ُ ٓ ْ َّ َ َ ٰ َ ٰ َ َ
ى � ٰل ِك] ﴾ ...اﻟﻤﺎﺋﺪة .[۸۲ :ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐای آﯾﻪ
قالوا إِنا ن�ر ۚ
را ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﮐﺸﯿﺶھﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ اﺷﮏ در ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن
ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮد.
واﻟﺴﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮدی از ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﮫﯽ و ﺗﺎﺑﯿﺪن ﻧﻮر اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﯾﮫﻮدی ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او از
ﮔﻤﺮاھﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .او دﺧﺘﺮی ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ
اﺳﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ. . . ..
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺣﺪود ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺳﺆاﻻت زﯾﺎدی
را در ذھﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای آن ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ اﻣﺎ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﮐﺘﺐ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺳﺆالھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮم را ﺑﻪ
ً
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮد.
ﻟﻨﺪن ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻟﻨﺪن ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯿﻢ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺴﻠﻤﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ راز اﯾﻦ آراﻣﺶ را از او
ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :در اﺳﻼم ﺣﻘﻮق زن ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در واﻗﻊ اﺳﻼم ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن را در ﻧﺰد ﺷﻮھﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺮﻗﻪای در ذھﻦ ﻣﻦ زد و ﺑﺮ ﻣﻦ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﻢ.
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ

روزی ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرکھﺎی ﻟﻨﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم .در
ﻣﺴﯿﺮم از ﺟﻠﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺰرگ ﻟﻨﺪن ﮔﺬﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
درب ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪون درﻧﮓ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم ،در آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﻦ
ﺳﻔﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎده روﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ آﻣﺪ و از ﻣﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﺴﺠﺪ روﺳﺮی ﺑﭙﻮﺷﻢ! ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺣﺮﻓﺶ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم و در ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻢ .او ﻧﺴﺨﻪای از
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﻼم را ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ داد .در ﺣﺎﻟﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪم ﮐﻪ آراﻣﺶ و ﻣﺴﺮت
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﮐﺘﺎبھﺎ را ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ھﻢﭼﻨﯿﻦ
در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮ ھﻔﺘﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ در ﻓﮫﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﻦ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .اﺳﻼم راھﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﺷﺨﺺ ﭼﻪ در
ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ را ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از آدم÷ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ÷ اﯾﻤﺎن
ً
دارﻧﺪ .و ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺂﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮم
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮدم و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم و ﻧﮕﺮان واﮐﻨﺶ آﻧﺎن ﺑﻮدم.
ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتھﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ ﺧﻮدم ،در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت دﯾﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺴﺘﺎدم و اﺳﻼم ﺧﻮدم را اﻋﻼم ﮐﺮدم ،ﺣﺎﺿﺮان ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ از
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻦ ھﻢ از آنھﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن
از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدم و ﻣﺤﺠﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم.

دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮدی از ﻣﮑﺰﯾﮏ
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واﮐﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم آوردن ﻣﻦ

ﻣﺪت زﯾﺎدی از اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ درﺳﻢ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ.
اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ در آﻧﺠﺎ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ،
اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻦ ﺷﺪ ﭘﺪرم ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﺎدت و رﻓﺘﺎر و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ روﺳﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻢ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ روز ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ وارد اﺗﺎﻗﻢ ﺷﺪ و ﻣﺮا در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .درد ﺳﺮ
واﻗﻌﯽ از آن روز ﺷﺮوع ﺷﺪ ،او ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ از اﺳﻼم آوردن ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد،
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ .ﻣﺎدر و
ﺑﺮادرم از اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﺟﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺮا
ﻃﺮد ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺪرم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎدرم ﻧﯿﺰ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮد او را از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺼﺮف
ﮐﻨﺪ .ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺮادرم ﻧﯿﺰ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻮادهام
ﻧﺎراﺣﺖ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪم زﯾﺮا از ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺣﺎل ﺻﺒﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻃﺮد ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪم .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام در ﺗﻤﺎس ھﺴﺘﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮدم را ﺑﻪ آنھﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻢ.
ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهام و ﭼﻮن ﺳﺮم ﻃﺎس ﺷﺪه
اﺳﺖ آن را ﺑﺎ روﺳﺮی ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ و ﯾﺎ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎنھﺎی ﺑﯽرﺑﻂ دﯾﮕﺮی را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم و دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺷﺮح ﻣﯽدادم ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎری از
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﻢ را ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﻢ.
وﺳﻮﺳﻪ ﺷﯿﻄﺎن

ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺷﯿﻄﺎن ھﻢ ﻣﺮا وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ از راه
راﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮم .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎی ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
درﺟﻪی ھﻮا روﺳﺮی ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ از اﯾﻦ راه
وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ و اﺳﺘﻐﻔﺎر از ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .روزی ﺑﺮادرم از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻋﮑﺴﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن داری؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻧﻪ! او ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ! ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در رﻓﺘﺎر ﺑﺮادرم ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم.
او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس از ﺧﺪاوﻧﺪ

از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﮐﺮم ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ و
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﻮم و از ﻇﻠﻤﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ
رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻢ .اﺳﻼم دﯾﻦ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ و ﮔﺬﺷﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن
آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد .اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﻦ ﻋﺰت ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه او دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ دﻋﺎی ﻣﺎ
را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

»دﯾﺎﻧﺎ ﺑﯿﺘﯽ« ﺗﺎ »ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻣﻪ اﻟﻠﻪ«
اﺷﺎره:

ﻏﺮب از ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه
در ھﺰارهی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪاوتھﺎ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﻮش رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮدش ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ را ﺟﻨﮓ
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺮﺗﺮ از
ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ! ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ازرش دﯾﻦ
ﺧﺪا ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ھﺪاﯾﺖ ﻋﺪهی ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن
در دلھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ دﯾﻨﺶ از ﮐﯿﺪ ﮐﺎﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
در ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل از اﺳﻼم آوردن اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮔﺬرد اﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ او ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم آوردﻧﺶ در ﻣﻮرد اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ داﺷﺘﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﻮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( وﺟﻮد دارد ،ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ..
»ﻧﺎم ﻣﻦ دﯾﺎﻧﺎ ﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻣﮥ اﻟﻠﻪ ﺻﺪا
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮا ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ  ۲۳ﺳﺎل دارم و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم روی آوردهام .اھﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻠﺮادوی آﻣﺮﯾﮑﺎ
و در رﺷﺘﻪی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ زودی ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ .ﭘﺪر و ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﺮادرم ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮق ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮادرم  ۲۷ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺘﺄھﻞ اﺳﺖ ،او ﻓﻘﻂ دو
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻪ واﻟﺪﯾﻨﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎدرم ﯾﮏ ﻣﻨﺸﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ در
دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻪ
داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺪرم ﯾﮏ ﻣﺮد اﻟﮑﻠﯽ و داﺋﻢ اﻟﺨﻤﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺎدت او
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ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﺨﯽ اوﻗﺎت اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ زﯾﺮا او اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .او
در واﻗﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺮده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎدرم اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﻪ
ﺗﻠﺨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ازدواﺟﯽ ﻓﺎرغ از ﻋﺸﻖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻇﺎھﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاﯾﺪه
آﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .آنھﺎ ﺳﮓھﺎﯾﺸﺎن را در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻮدن ﭘﺪرم ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﯽ دﯾﺪار ﻣﻦ
از آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ھﺮوﻗﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ دﯾﺪن آنھﺎ ﺑﺮوم ،ﻣﺎدرم
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدرم
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روش را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهام ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻼن
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و آن اﯾﻦﮐﻪ
ھﯿﭻ وﻗﺖ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻟﻮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺪه آل
ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺪم ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﺑﺮو
ﺷﺪم .ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم
ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ھﻢ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم.
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺻﺪق و ﺻﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ
آنھﺎ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪهام و در ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮدی،
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺬھﺒﯽ و ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس )اﻧﺠﯿﻞ( را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ.
وﻟﯽ ﺳﺌﻮالھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ذھﻦ ﻣﻦ ﺑﯽﺟﻮاب ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮاب داده ﺑﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺟﻮابھﺎ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .در اﺑﺘﺪا ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﻧﺪاﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﻗﺮآن،
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺷﻤﺮد و آﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ و ﺟﮫﺎد
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ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﻮدن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮدن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻨﻔﯽ در ذھﻨﻢ در ﻣﻮرد اﺳﻼم
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم و در ﻣﻮرد آنھﺎ اﯾﻦ
ً
واژهھﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪای را در ذھﻦ ﺧﻮد ﭘﺮوراﻧﺪه ﺑﻮدم اﺻﻼ ﺑﺮازﻧﺪهی اﯾﻦ ﻧﻮع
ﮐﺎرھﺎ ﻧﻤﯽدﯾﺪم ،ﻣﻦ ﺣﺮفھﺎی ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺠﯿﻞﻣﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻗﺮآن از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﻄﺎن درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ آن را ﺑﮫﺘﺮ ﺟﻠﻮه دادهاﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف اﺳﺘﺎدﻣﺎن را
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺮ ﭼﻘﺪر ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺬھﺒﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ« ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻗﺎدر
ﺑﻮدم اﻧﺠﯿﻞ را از درﯾﭽﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺣﺘﯽ
ً
ﺧﻄﺎھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن را ﻧﺎﺷﯽ از درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻓﮫﻤﯿﺪن ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ را ﻣﯽدﯾﺪم وﻟﯽ در ﻗﺮآن از اﯾﻦ ﺧﻄﺎھﺎ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ھﺪف ﻣﺎ
اﻧﺴﺎنھﺎ ﻓﺮﻣﻮده و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻓﮫﻤﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را در
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﻓﮫﻤﯿﺪن دﯾﻨﺶ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎهھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺮ دو دﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
اﺳﻼم از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺮوز ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ دﯾﻦ را ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد
ً
ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪم .اﻟﺒﺘﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ھﻨﻮز در ﻣﻮرد ﺧﯿﻠﯽ
ﭼﯿﺰھﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .ﻣﻦ ھﻨﻮز ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ
ً
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ و
ُ
ﯾﺎ . ..ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﺧﺐ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدش
ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﺑﮕﯿﺮم ﺗﻤﺎم آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﻣﻌﻠﻢھﺎﯾﻢ ،واﻟﺪﯾﻨﻢ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ،
ً
ً
دوﺳﺘﺎﻧﻢ و واﻋﻈﺎن دﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ در اﺷﺘﺒﺎه ھﺴﺘﻨﺪ .واﻗﻌﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دھﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻔﺮ آﻧﮫﺎﺳﺖ و ﭼﯿﺰی از ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﺮا وﺣﺸﺖزده ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم راه را اﺷﺘﺒﺎه آﻣﺪهام و
از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ از اﯾﻦﮐﻪ ھﻤﮑﺎراﻧﻢ،
دوﺳﺘﺎﻧﻢ و رؤﺳﺎﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم آوردن ﻣﻦ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ
داد ﺑﺸﺪت ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻃﺮد ﺷﻮم .ﺑﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﺑﺸﺪت ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺮا از ﺧﻮد
ﻧﺮاﻧﺪﻧﺪ .ﻃﺮز ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن ﻣﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮ وﻗﺖ ﻣﻦ و
ﻣﺎدرم ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ از ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻦ و
ﺣﺠﺎﺑﻢ ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎﻟﯽاش اﺳﺖ .او ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﺠﺎب را
ﭘﻮﺷﯿﺪم )ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ( او ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﻪ ﺧﻮدش آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﻨﺖ
را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،آنھﺎ
ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم آن ﮐﺎرھﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮھﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ )ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﮐﺮدهام( و
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺮب ﺑﺎر ﺑﯿﺎورم .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ً
آنھﺎ اﺻﻼ ﺷﻮھﺮم را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهام ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ
ﺳﻘﻮط ﺑﻮدم و داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺧﻮراﮐﯽھﺎی
ﻏﯿﺮ ﺣﻼل ،اﻟﮑﻞ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﺠﺎب )ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر

»دﯾﺎﺑﯿﺘﯽ« ﺗﺎ »ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻣﻪ اﻟﻠﻪ«
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ً
ﺗﻼش( ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد .ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد آزار و اذﯾﺖ و
ﻓﺸﺎرھﺎی داﺋﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ
اﺛﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻦ وﻓﻖ
دھﻨﺪ ،از دﺳﺖ ﻣﯽدادم وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﭼﻨﺪان ﻣﮫﻢ
ﻧﺒﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺠﺎﺑﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد
از دﺳﺖ دادم .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ واﻗﻊ
ﻧﻤﯽﺷﺪم ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﭽﻪھﺎ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺧﺸﮏ
و رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ زﯾﺮا ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ آنھﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدھﺎ ھﻢ وﻗﺘﯽ از دﺳﺖ دادن ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻢ از
دﺳﺖ ﭘﺎﭼﮕﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ً
ً
واﻗﻌﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد اﺳﻼم
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺷﺮح دھﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روش زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﮫﺒﻮدی
ً
او ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪهام ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی در ﻣﻮرد اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺪارم .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽاش ھﺪفﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،آراﻣﺶ
و آﺳﺎﯾﺶ ﻓﮑﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﺪا ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺮاﯾﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ دﭼﺎر اﺑﮫﺎم ﺷﻮی و اﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف
دوﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ
دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه؟ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ روﯾﮕﺮدان ﺷﺪم و ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪم ،آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدم .اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻣﻦ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪم.
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اﺳﻼم ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﺮدان
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن
ً
رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ زﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ زن
ً
ھﺴﺘﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻼ ھﻤﯿﺸﻪ از زن ﺑﻮدن ﺧﻮدم ﻧﺎراﺣﺖ
ﺑﻮدم زﯾﺮا ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آﺳﺎنﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮدم را ﺑﺮﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ و
راھﻢ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻄﺮت و ﺳﺮﺷﺘﻢ
اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮐﻨﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم ﯾﮏ زن
ﺑﺎﺷﻢ .ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دری ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﻨﯽ.
واﻟﺴﻼم
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

اﻣﯿﺮه از آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻦ از ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﯾﺎﻟﺖ آرﮐﺎﻧﺰاس ) (ARKANSASﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪهام .و در آﻧﺠﺎ اﯾﺎم ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ را ﮔﺬراﻣﺪهام .دوﺳﺘﺎن ﻋﺮﺑﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻦ
در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺪرم ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎدرم در روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻋﻆ در ﮐﻠﯿﺴﺎی روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏﻣﺎن ﺑﻪ وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﻣﺮدم
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻌﻤﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮐﻪ در ﻓﺮوع ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺧﺘﻼف دارد ،اﻣﺎ در
اﺻﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﯿﺴﯽ÷ را
ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ!
در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ﻣﺎﯾﻠﯽ
آﻧﺠﺎ ھﯿﺞ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ ﻣﺬھﺐ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺧﺎرج از ده ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺖ آرﮐﺎﻧﺰاس ﺷﺪم و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را دﯾﺪم .ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﺑﺎر اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن
ً
دﯾﺪم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪم ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎور اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮھﺎی
ﺳﺮﺷﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورم ،در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن دوﺳﺖ
ﺷﺪم ،و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدم .اﺳﻢ دوﺳﺘﻢ »ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ« ﺑﻮد ،او در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه
ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﭘﺎی درد دل او ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎی او ﮐﻪ در ﻣﻮرد
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ آنھﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮش ﻣﯽدادم .وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻋﺰﯾﺰ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﻮد ،دﯾﻨﺶ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻮد .او از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﻼم ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽدﯾﺪم .او ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﻧﺒﯿﺎء اﻟﮫﯽ ،در ﻣﻮرد ﺧﺪا و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ او
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .او ﺧﺪای ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »اﻟﻠﻪ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎی او ﻋﯿﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻮد و
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﺲ دروﻧﯽ ﻣﺮا در ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖھﺎی او ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن دوﺳﺖ ﺷﺪهام .ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ازھﺮ راھﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﺑﺎور دﯾﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺘﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ .ﻣﮫﻢﺗﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
آﺧﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران در آﻧﺠﺎ در ﺑﮫﺸﺖ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!.
وﻗﺘﯽ او ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ او را ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ را در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم اداﻣﻪ دھﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ .ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ھﻤﯿﺸﻪ در ﮔﻮﺷﻢ
ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز اﺳﺖ .از روز اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮا »اﻣﯿﺮه« ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم اﺳﻤﻢ را ﺑﻪ »اﻣﯿﺮه« ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم .دو
ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮاری را ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎن
ﻋﺮﺑﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮا در ﻏﻢ واﻧﺪوه ﻓﺮو ﺑﺮد ،ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ در ﺗﮫﺎﺟﻢ
ﺳﺮﺑﺎزھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪه درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮب زﺑﺎﻧﺎن و
دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ

اﻣﯿﺮه از آﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺬاب ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮار ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ ،دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻤﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ زﺑﺎن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم.
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن دوﺳﺘﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدادم .وﻗﺘﯽ از ﮐﺎﻟﺞ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏﻣﺎن ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داد ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار دوﺑﺎره ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﺮﺑﻢ ﺑﻮدم،
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهام ھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮراه ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮد ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ او
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد.
ھﺮ ﺑﺎر ﺳﺆالھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﻣﻮرد اﺳﻼم از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮐﺘﺐ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادم و ھﺮ ﺑﺎر ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در  ۱۵آورﯾﻞ
 ۱۹۹۶آن ﺷﺨﺺ ﻣﺮا در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد و ﺟﻤﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد داد
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ دارم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد آن ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﺑﻮد » ﹶأ ﹾﺷ ﹶﻬﺪﹸ ﹶأ ﹾن ﻻ إﹺ ﹶﻟ ﹶﻪ إﹺﻻ اﷲﱠﹸ ﹶو ﹶأ ﹾﺷ ﹶﻬﺪﹸ ﹶأ ﱠن ﹸﳏ ﹶ ﱠﻤﺪﹰ ا ﹶر ﹸﺳ ﹸ
ﻮل اﷲﱠﹺ«.

در دوران داﻧﺸﮑﺪه وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهام ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻦ در
ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف
ً
ﻧﻤﯽزدﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام ،ﮐﻼ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ آنھﺎ
ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر آنھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﺪ .آنھﺎ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ روزی ﮐﻪ آن اﻧﻔﺠﺎر ﻣﮫﯿﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪی اﻟﺨﺒﺮ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن رخ داد ،آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زدﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ داﯾﯿﻢ را در آن اﻧﻔﺠﺎر
ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ دوﺳﺘﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ داﯾﯿﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺖھﺎی ﺗﻮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﻮن داﯾﯿﺖ اﺳﺖ! ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﺗﻤﺎس ﭼﻨﺪ روز ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن ﻗﺎﻃﻊ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮاﯾﻢ آﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎرھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﻢ اﻣﺎ آنھﺎ ﻣﺮا ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آنھﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﻋﻮض
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آنھﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻢ
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎدرم ھﻢ ﺟﺰ آنھﺎ ﺑﻮد.
ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم وﻗﺘﯽ از ﺑﺎزار ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﻮار
ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺷﻮم ﺑﺎ رﻧﮓ ﻓﺸﺎری روی ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ »دوﺳﺘﺪار
ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ« ﯾﮏ ﺷﺐ ھﻢ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻓﺮدی ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ و
ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ زد ﮐﻪ زﺧﻤﯽ ﺷﺪم .اﻟﺒﺘﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و او را
در دادﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود آزاد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ھﻢ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ را ﭘﻨﭽﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺒﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا آرام
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮏ روز ﮐﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ،ﻟﺒﺎسھﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺮده ﺑﻮدم او ﺗﻤﺎم ﻟﺒﺎسھﺎی اﺳﻼﻣﯿﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻓﻘﻂ
ﺷﻠﻮارھﺎی ﺟﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺮا ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻢ .اﮐﻨﻮن
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ درﮔﯿﺮ ﻗﻀﯿﻪای ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﭘﯿﮕﯿﺮ
ً
آن ھﺴﺘﻢ و ﻓﻌﻼ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮرد آن ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ
ﺟﺮﻣﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪهام دادﮔﺎه از ﺧﺮوج ﻣﻦ از ﺷﮫﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورده اﺳﺖ ،اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﺧﻮاھﺮ ﻋﺰﯾﺰم ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ او ﺑﺎ اﺳﻼم
آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﯽداﻧﻢ اﻵن روﺣﺖ از اﺳﻼم آوردن ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ
و از اﯾﻨﮑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪهام ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﺎدی ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ
ﺑﺰودی در ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
واﻟﺴﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﺷﺮی ﻓﺎم واﯾﮏ از ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﻣﻦ ﺷﺮی ﻓﺎم واﯾﮏ اھﻞ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ھﺴﺘﻢ .ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﯾﮏ
ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﻤﻢ را ﺑﻪ »ﻧﻮر ﺳﻌﺎده« ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادم .ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل
ھﻤﺎی ﺳﻌﺎدﺗﻢ ﺑﻮدهام .در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﺎﻧﺖھﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪام و ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری رﻓﺘﻪام.
داﺳﺘﺎن ﻣﻦ از  ۱۹۸۰ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮی رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺷﺮوع ﺷﺪ،
از ﺻﺎﺣﺐ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺆال ﮐﺮدم آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯽ؟ او ﮔﻔﺖ :آری!
ُ
ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﻢ ﮔﻞ ﮐﺮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺆاﻟﯽ دارم ﮐﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ آن را
ﺑﭙﺮﺳﻢ ،ﻣﻦ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد دﯾﻨﺘﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ او ﺟﻮاب ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﺪای
واﺣﺪی را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ .از ﺟﻮاب او ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪم ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﯽ
ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء اﻟﮫﯽ ھﻢﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ،
ﻣﻮﺳﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ و . ..اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻢ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ .ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺘﻢ اﻧﮕﺎر ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﻧﺸﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪم ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ از آن دﺧﺘﺮی ﺑﻮدم ﮐﻪ ھﺮ وﻗﺖ از ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻢ ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﻮﺷﺸﻢ[ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻠﮏھﺎ و ﺑﮕﻮﻣﮕﻮھﺎی ﭘﺴﺮھﺎ ﺧﺴﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدم.
اﺳﻼم و زن

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺰناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﻦﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﻼم را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در
ﻋﻤﻞ و زﻧﺪﮔﯽ از اﺳﻼم ﺑﻪ دور ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در اﺳﻼم ﺣﻘﻮق زن
و ﻣﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از دﯾﻦ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﯿﻢ و از
ً
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص زﻧﺎن
ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻌﻠﯿﻢ
دھﯿﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻋﺎدات و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﺖھﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ زن در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
ﺷﻐﻞ

ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی » «noor artھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻮھﺮم اداره ﻣﯽﮐﻨﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺗﺮک
ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻘﯿﺪه
اﺳﻼﻣﯽ را درس ﻣﯽدادم .ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﭼﻮن آنھﺎ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎرج ﺣﺮوف را درﺳﺖ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم رﺳﯿﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮودی ﺑﺮای ﺑﭽﻪھﺎ
ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادم و دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮود در آوردم ﮐﻪ در ﻓﮫﻢ
ﺑﭽﻪھﺎ و ﯾﺎد ﮔﯿﺮی آنھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﭽﻪھﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﺮودھﺎﯾﻢ را در
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮار و ﺳﯽ دی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ »ﻧﻮر
آرت« و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻮھﺮم از ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺮی ﻓﺎم واﯾﮏ از ﻧﯿﻮ ﯾﻮرک
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ﺑﻪﺳﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

ھﺪف ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪایﻷ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم واﻗﻌﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﺎب و اﺧﻼق ﺣﻤﯿﺪه و ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮخ در ﻗﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن )زﯾﺮا آنھﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ آنھﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮد(
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ھﻢ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺷﺎرهای را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام ﺳﺮودھﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﻗﺎﻟﺐ
داﺳﺘﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺮت ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﺮاﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ آن را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻘﯿﺪه اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺎم ﻣﺎ

ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎم راﺳﺘﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
زن ﻣﺴﻠﻤﺎن دوﺳﺖ دارم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺳﺖ زدن ﺑﻪ
ھﺮ ﮐﺎری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﻮاه آن ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه
ﭘﻠﯿﺪ.
واﻟﺴﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﺷﻬﯿﺮه ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺼﺮ
اﺷﺎره:

ً
ﺷﮫﯿﺮه ﺻﻼ ح اﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮی ﻣﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﯿﺮو دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را از آﺑﺎ و اﺟﺪادش ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد .او دﺧﺘﺮی
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺎورھﺎﯾﺶ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ زن دﻋﻮتﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﻪی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و
ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎص وﻋﺎم اﺳﺖ. . ..
دوران ﮐﻮدﮐﯽ

ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻮادهی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهام .ﭘﺪرم ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻮد و ﻋﻤﻮھﺎﯾﻢ
ھﻤﮕﯽ از ﺗﺠﺎر ﻣﻌﺮوف ﺷﮫﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .در زﻧﺪﮔﯽ ھﯿﭻﮔﺎه ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺪاﺷﺘﻢ و
در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪارس ﺷﮫﺮ درﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪم .ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ً
ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﻮاره از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ .اﺻﻼ ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮدم روزی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ .ﭘﺪرم ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺮا ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﻮن در ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ً
ﻧﺒﻮدم .ﻗﻠﺒﺎ ﻧﯿﺰ از اﺳﻼم ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم و دﯾﻦ اﺳﻼم را دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺧﺸﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﻋﺮاب در ﺟﺰﯾﺮۀ اﻟﻌﺮب ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺮﻗﻪای در ﺗﺎرﯾﮑﯽ

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ دوﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن داﺷﺘﻢ .در ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .او اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺑﺎ
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ﺷﺨﺼﯿﺖ و از ﺧﺎﻧﻮادهای اﺻﯿﻞ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد .ﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ھﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺷﻮﯾﻢ و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ازدواج دھﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺷﮫﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﮐﺲ
ﻣﺎدرم را از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدم ،اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺷﺪت اﻇﮫﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم اﯾﻦ ازدواج ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﺒﺎسھﺎﯾﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر ﺷﻮھﺮ آﯾﻨﺪهام
رﻓﺘﻢ .او ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ از ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖھﺎی اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ
ﭘﯿﺶ ﻋﺎﻗﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮادهی
ھﻤﺴﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ .اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ! ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ،ﭘﺪر ﺷﻮھﺮم
واﺳﻄﻪای ﻧﺰد ﭘﺪرم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ او را ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮادهام زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎدهای را ﺑﺎ ﺷﻮھﺮم
آﻏﺎز ﮐﻨﻢ .ﺷﺮط ﻣﻦ از اول اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺷﻮھﺮم
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﺷﻮھﺮم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﻣﻦ
داﺷﺖ و ھﻢﭼﻮن ﻣﺎدری ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮدت و ﺧﻮش رﻓﺘﺎری
او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎدرم
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد :آﯾﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﯽ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن دادم ﮐﻪ ﻗﺮارم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮھﺮم
ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎداﺗﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ و آنھﺎ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺎدرم از ﺗﺮس ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﺎدر ﺷﻮھﺮم ھﻤﻮاره ﺧﻮاھﺮم را
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ و از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎدر ﺷﻮھﺮم از
ﺧﻮاھﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﻮھﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ

ﺷﻬﯿﺮه ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺼﺮ
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ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﺮدنﺑﻨﺪی از ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻪ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدم
ھﯿﭻ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ از آنھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﮐﺮدم .در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آنھﺎ روزه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﮫﺎرم را ﻣﯽﺧﻮردم .اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺣﺴﺎس
ﭘﻮﭼﯽ ﮐﻨﻢ .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ

ﮐﻢ ﮐﻢ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺎ ﻗﺪﯾﺲھﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﮐﺮدم .از ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ از آنھﺎ ﻃﻠﺐ ﺟﻮاب ﮐﺮدم .اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺟﻮاب
و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺜﺎل ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس را ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ
ﺳﺎﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا از ﺣﯿﺮﺗﻢ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
دوران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺆال ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮردم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻤﺜﺎل ﺣﻀﺮت
ﻣﺮﯾﻢ و ﻣﺴﯿﺢ در ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟! اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .روزی از ﺷﻮھﺮم ﭘﺮﺳﯿﺪم :ھﺮ وﻗﺖ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺖ راز و ﻧﯿﺎز ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او
ً
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ؟ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ .اﯾﻦ ﺣﺮف در
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺮﻗﻪای زد ﮐﻪ ذھﻨﻢ را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدم
ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون وﺳﺎﻃﺖ ﻗﺪﯾﺴﯿﻦ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس ﻣﻨﺎﺟﺎت
ﻣﯽﮐﺮدم و از او ﻃﻠﺐ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻧﻘﺶ اﻃﺮاﻓﯿﺎن در ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ اﺳﻼم

ﺷﻮھﺮم در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎد و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮادرش
ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد دﯾﻦ
اﺳﻼم داﺷﺖ .روزی ﺑﻪ ﺷﻮھﺮم ﮔﻔﺘﻢ :وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ او را
ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺷﻮد .اﯾﻦ
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ﺣﺮف ﻣﻦ ﺷﻮھﺮم را ﺳﺨﺖ ﺗﮑﺎن داد و او را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ واداﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ از
ﺑﺮادرش ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﺪ .ﺑﺮادرش ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای او ارﺳﺎل ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آنھﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯿﺶ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﺪ و ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ

ﺷﺒﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .در ﺧﻮاب
ﻣﺮﯾﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪی اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﯿﻞ در آﺗﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﺷﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ
ﻣﺴﯿﺤﯿﻢ را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﮫﯿﺮه را ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم رھﺎ
ﮐﻦ ﺗﺎ وارد ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻮد .ﻓﺮدای آن روز ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﻮھﺮم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .او ھﻢ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد داد .از روزی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪهام ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﺎزم را ﻗﻀﺎ ﻧﮑﺮدم .ﻣﺎدرم وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ اﺳﻼم آوردﻧﻢ را ﺷﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮد و ﺧﻮاھﺮم را از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد .ﺑﺎرھﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدهام ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻵن ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ
از ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻗﺮآن و ﻓﮫﻢ
ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﺑﻮد ،ﻟﺬا در ﮐﻼسھﺎی ﻗﺮآن و آﻣﻮزش ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﮐﺮدم و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺪ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻋﻮی ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ دﯾﮕﺮان
ً
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از ھﺪاﯾﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺷﺪﯾﺪا اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدهام.
واﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﯿﻦ .واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﻋﻤﺮ ﺟﯿﻢ ﺟﺎﻧﺴﻮن از آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺷﺎره:

ﻋﻤﺮ ﺟﯿﻢ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .او ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ وﯾﺘﻨﺎم
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﮫﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ و اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﮐﺎﻧﺎدا ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻮﺟﮫﺶ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ
ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﻄﺮی ﺑﻮدن دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد . . .او دو
ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎر اول ﺑﺎ دﺧﺘﺮی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ
ﻧﺒﻮد ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ او را
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد او را ﻃﻼق ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺎر دوم ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد
ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ازدواج ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮوان اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ھﻢ
اﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ . ..ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺼﻪ اﺳﻼم آوردﻧﺶ
را از زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ:
ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .ھﺪف
ﻣﻦ از آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
اﻋﺮاب آﺷﻨﺎ ﺷﻮم ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و دﯾﻦ اﺳﻼم ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ وﺣﻮد دارد .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدم
ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺒﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدم
ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﻢ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ً
ﻧﯿﺴﺘﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ذاﺗﺎ در ﻧﮫﺎد اﻧﺴﺎن
ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد اﺳﻼم
ﺧﺮﯾﺪم ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز را ھﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
اﻻزھﺮ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﺳﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼن ﮐﻨﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎهھﺎ ﻗﺒﻞ
ار آن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ از ﻃﺮف
ﺧﺎﻧﻮادهام در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪم .ﭘﺪرم اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ً
و از ﻧﻈﺮ او دﯾﻦ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا دﯾﺪاری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام در آﻣﺮﯾﮑﺎ
داﺷﺘﻢ و ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ آنھﺎ ﻣﺎﻧﺪم و در اﯾﻦ ﻣﺪت ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽام ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺧﻼق ﺣﻤﯿﺪه و ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮان را ھﻢ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﻋﻮت
ﮐﻨﯿﻢ.
ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻣﻦ در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﯽﮐﺮدم ،از ﻃﺮﯾﻖ آنھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﺧﺘﺮی ﻣﺘﺪﯾﻦ از ﺷﮫﺮ
دﻣﻨﮫﻮر رﻓﺘﻢ ،ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺮا ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ آنھﺎ ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ ازدواج ﮐﻨﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ او دﺧﺘﺮی ﻣﺘﺪﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪون ﻧﻘﺎب از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد و در زﻣﯿﻨﻪ دﻋﻮت
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ھﻢ ﻣﺎ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ
ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ وﺿﻮع ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﻼم در اﺟﺘﻤﺎع

ﻣﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردهام ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
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ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ
آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻢ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺧﻮش ﻗﻠﺐ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدات
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﺮ زﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪهﺷﺎن
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﻨﺪ،
وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ روی آوردهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از زنھﺎ ﺑﺮھﻨﻪﺗﺮ از زنھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺘﺂﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻢ ﮔﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﮫﺮھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫﺘﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺤﺮاف ﻋﺪهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺰد ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺂﻟﻪ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﻢ.
ﻣﺮدم درﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ

ﻣﺮدم در ﻏﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﭼﻮن ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﻏﺮﺑﯽ از
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺸﮑﻼت ھﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﮐﺜﺮﺷﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ً
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ داﺋﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻓﻘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ
را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺎ اﻣﻨﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ
ھﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را دارد و ﻣﺮدم از دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺷﺮور و دزد در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺮﺑﯽ

در ﺳﺮ زﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه زن اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻏﺮب
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺗﺎزه اﯾﻦ ﺟﺪای
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪه زﻧﺎن اﺳﺖ،
وﻟﯽ در واﻗﻊ زن ﻣﺴﺆل ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺧﺎرج از
ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﮏ ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
زن ﺳﺎﺑﻘﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﻮن ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل رﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،او دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
دوران ﻣﺠﺮدﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﮐﻪ او را ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل او را ﻃﻼق دادم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﻏﺮب از ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﺪی ﺑﻮده و ﯾﺎ
ً
ﺗﻌﻤﺪی در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب از
ﺷﯿﺦ ﻗﺤﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻮﻻء واﻟﱪاء« را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهام و ھﻢ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺐ ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻢ.
زن در اﺳﻼم

اﺳﻼم ﺑﺮای زﻧﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺮدان ھﻢ از ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮدارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻏﺮب ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ زن و
ﻣﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺠﺎرت و . ..ﮐﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﯾﮏ زن
ﻏﺮﺑﯽ ھﯿﭻﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدان ھﻢ ﺑﻪ زن اﺣﺘﺮام ﻻزم را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﺗﻌﻠﻖ

ﻋﻤﺮ ﺟﯿﻢ ﺟﺎﻧﺴﻮن از آﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن
ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻣﺮدھﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از آن ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
در ﻏﺮب از ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ اﻓﺮاد ﺷﺮور ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻏﺮب
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ،در راه رﻓﺘﻦ ،و ﺣﺘﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ھﻢ
ﻣﻘﻠﺪ ﻏﺮب ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮕﺰاس ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ زﺑﺎن در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
دارای ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺸﺨﺼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﺤﻮه ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪن آنھﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آنھﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻏﺮب ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آنھﺎ ﻏﺮب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﺮ
ﮔﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺂﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ در آن زﻣﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن
زﻣﺎن از ھﺮ ﺣﯿﺚ ﭘﯿﺸﺮو دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ،ھﻨﺮی،
و ﺣﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ از اروﭘﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﻋﺰت و ﻗﺪرت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﺮدم دﻧﺒﺎﻟﻪ رو آنھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

ً
ﻏﺮﺑﯽھﺎ واﻗﻌﺎ از اﺳﻼم در ھﺮاﺳﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ
از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ آنھﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮ
ﺳﺎل ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ را ﻏﻮل ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اھﺪاف ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ.
رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ در ﮐﻠﯿﺴﺎ

ازدواج ﯾﮏ اﻣﺮ ﻓﻄﺮﯾﺴﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻄﺮت ﮐﻪ در ذات
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

اﻧﺴﺎن ﻧﮫﺎده ﺷﺪه ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺎ
در ﺑﯿﻦ راھﺒﻪھﺎ و ﮐﺸﯿﺸﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﻏﺮب از آن آ ﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻓﺴﺎد ھﻨﻮز
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻄﺮی اﺻﺮار ﻣﯽورزد .ﻣﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾھﺎی
ً
زﯾﺎدی را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ از ھﻢ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
اﺟﺎزه ﻃﻼق ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و زوﺟﯿﻦ از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
دوﺑﺎره ﺑﺎ ھﻢ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﭼﻮن ھﻨﻮز ﺑﻪ
ازدواج اول ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﮐﯿﺰا ﺻﺎﻟﺢ از اوﮔﺎﻧﺪا
اﺷﺎره:

آﻓﺮﯾﻘﺎ ھﻤﻮاره ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺳﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺛﺮوتھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺪادادی اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ در ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﮫﺎد از ﺳﻮی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺣﻀﻮر ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻏﺮﺑﯽ دو
ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ:
 -۱ﻏﺎرت ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺛﺮوتھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﺎدن آنھﺎ و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻮﻣﯽ
 -۲اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ و زﺑﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ آنھﺎ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦھﺎ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ ﻣﺴﺘﺒﺸﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﮏھﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﺪاف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﯿﺰا ﺟﻮﻟﯿﺎس  ۴۶ﺳﺎل دارد .او اھﻞ اوﮔﺎﻧﺪا و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺳﯿﺮوﮐﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﯾﺎﭼﻪ آﻟﺒﺮت ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮ
اوﮔﺎﻧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻤﺒﻮد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺸﺪت رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ
ﺧﻮد را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن و ﮐﻔﺎﻟﺖ اﯾﺘﺎم و
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬاﯾﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﮐﯿﺰا ﺟﻮﻟﯿﺎس ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم آوردن اﺳﻤﺶ را ﺑﻪ ﮐﯿﺰا ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده اﺳﺖ ،ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ  ۷ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺮاف داﺷﺖ ،او ﺳﺒﺐ
اﺳﻼم آوردﻧﺶ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﭼﺮا اﺳﻼم؟

ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم روی آورم ،ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺧﻮاﻧﺪن اﻧﺠﯿﻞ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪن آن را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮع
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد از ﺗﺮس اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺎ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎﯾﺒﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رأی و
ﻓﮑﺮ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ھﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه و آﻣﺎده از ﺟﺎﻧﺐ آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ھﻔﺘﻪھﺎی ﺳﺎل در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ و ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ.
اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ اﻣﻮری
را در آن ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏھﺎ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنھﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﭼﻮن در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ً
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم ،ﻣﺜﻼ در اﻧﺠﯿﻞ دارﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﺣﻮارﯾﻮن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻧﺠﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه آﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ار ﺑﺎ
ﺣﺠﺎب ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ ﻓﻘﻂ از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺒﺐ دوم اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﺎزا ﺑﻮدن زن اوﻟﻢ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﻦ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰاع ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪ.
وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ.

ﮐﯿﺰا ﺻﺎﻟﺢ از اوﮔﺎﻧﺪا
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ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺮواﻧﻢ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪهای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﺪه
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮواﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﺑﭽﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم آوردن اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﻋﺪه
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻨﻮز در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏھﺎ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقھﺎﯾﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

ھﻨﻮز ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺳﻮم ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
دارم .او ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮﺑﯽ دارم و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ھﺴﺘﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه

ھﻨﻮز ﻣﻦ و ھﻤﮑﯿﺸﺎﻧﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر دﯾﻨﯽﻣﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،اﻣﯿﺪوارم
ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﺸﻢھﺎﯾﻤﺎن را در اﻣﻮر دﯾﻨﯽﻣﺎن
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﻢ ﺑﻨﺎی
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﻮدﮐﺎنﻣﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺳﯿﺮوﮐﺎ ﻣﺬاﮐﺮهای داﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﮫﺮ »ھﻮﯾﻤﺎ« و ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آن ﭘﻮل ﻗﻄﻌﻪای
زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .اﻻن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار داده ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺎﺗﺎن آدﯾﮕﺎ« اﺳﺖ .او
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻧﻈﺮش را در ﻣﻮرد اﺳﻼم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از ﻧﻈﺎﻓﺖ و وﺣﺪت
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺧﻮاھﻢ
ﺑﻮد«.
»ﭼﺎرﻟﺰ اووﻧﺪا« ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی راﺷﺪ ،اﺷﺮف و ﻓﺎروق
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺗﻤﯿﺰ و
ً
ﭘﺎﮐﯿﺰهای ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ .ﺣﺘﻤﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﻟﯿﺴﺎ ﻟﻮت وﺗﻤﺎن از آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﭙﻞ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺷﺪهام .در آن اﯾﺎم
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮم ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد اﺳﺘﺎدﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼم را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده و از ﻣﺎ ﭘﻨﮫﺎن
ﻣﯽﮐﺮد ]ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺎری او ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ
ﻣﯽﺷﺪ[ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺎﻣﯽ از اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺒﺮد
آن را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﺮدم .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم دادم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﺳﺎﺗﯿﺪﻣﺎن ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮدم را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻈﻤﯽﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادم ﺑﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم رﺳﯿﺪم و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم و اﺳﻤﻢ
را ﺑﻪ »ﻟﯿﻠﯽ« ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم .ﻣﻦ در اﯾﺎﻟﺖ »ﻧﯿﻮاﻧﮕﻼﻧﺪ« در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ۱۹۵۹ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪهام .در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺷﻐﻞ ﭘﺪرم زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ
داﺷﺘﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺪرم ﺑﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ارده ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ
رﺷﺘﻪ ﺧﻮدم ﭼﻨﺪ واﺣﺪ دﯾﮕﺮ ھﻢ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ آنھﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی
را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .واﺣﺪھﺎی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم،
زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻃﻮل ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺪرم
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ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﻣﺒﺎدی اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺰرگ در ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺖ و ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﺣﯿﺪ در ذھﻨﻢ رﺳﻮخ
ﮐﺮد .ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺑﺸﺮی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﺮوب ،زﻧﺎ و
ﻗﻤﺎر از ﮐﺒﺎﺋﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﺮ ﮐﺲ در اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم و ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻤﺎن

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ و ﻋﺒﺎدات را ﻧﯿﺎﻣﻮزم .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭘﺪرم ﺑﮑﺎھﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدئ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ
اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺎﻣﻮزم .ﺑﻌﺪھﺎ در ﻗﺎھﺮه ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ
دﯾﻨﺪار آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺎ ﺷﺪ .ﺛﻤﺮهی ازدواج ﻣﺎ
ﭘﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم او را »ﻃﻪ« ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﻮر ﭼﺸﻢ
ﻣﻦ و ﺷﻮھﺮم ﻗﺮار دھﺪ و در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .در ﻗﺎھﺮه ھﻢﭼﻨﺎن ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﻨﯽام ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻣﻨﺎﻇﺮه و دﻋﻮت ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻼح
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮی ﺑﺎﺷﻢ.
واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
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ﻣﺎرﯾﺎﺟﯿﻨﺎ ﮔﻮﺗﺎﻧﮓ از ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
اﺷﺎره:

ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺣﺠﺎب در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ً
دﺧﺘﺮان ﻣﺤﺠﺒﻪ ﯾﺎ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺧﯿﺮا
در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ:
»ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺮد ،آنھﺎ ﺣﻘﻮﻗﺖ را ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.« ...
»ﻣﺎ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﯾﯽ.« . ..
»ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ،آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﺴﯽ ﻣﺪال
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟.« . ..
اﯾﻦھﺎ ﭘﯿﺎمھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﯿﺎم ﮔﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه »ﻣﺎرﯾﺎ ﺟﯿﻨﺎ
ﮔﻮﺗﺎﻧﮓ« ،ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎرﯾﺎ اھﻞ
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ اﺳﺖ .او ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﻤﺶ را ﺑﻪ »ﻓﺎﻃﻤﻪ« ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﺳﺖ .او
ً
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻣﺎرات اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﺠﺎب از ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .او داﺳﺘﺎﻧﺶ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
از وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎرم رﻓﺘﻢ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی او
ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯽﺗﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در روز آﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
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»اﮔﺮ از ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﺳﺮ ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮی اﺧﺮاج ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ!« .وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﺗﮫﺪﯾﺪ او را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﺠﺎب اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدم .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎرھﺎی او ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ رﮐﯿﮏ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﻢ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدم
ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﻐﻠﻢ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮا از ﮐﺎر اﺧﺮاج
ﮐﺮد و از دادن ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺧﻮد داری ﮐﺮد.
ً
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ و در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رخ داده اﺳﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و
ﻋﻘﯿﺪهام ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع دادم و از آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞﺷﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪه،
ﻣﺼﺮاﻧﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم
ً
ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ
ھﻤﮑﺎران ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽام ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و
آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺎمھﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺪای از ﻧﺎراﺣﺘﯽ روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و دﻧﯿﻮی اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪای در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد .در اداﻣﻪ ﺣﻔﺼﻪ اﻟﻘﺒﯿﺴﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ھﯿﭻ
دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﺎﺑﺖ دﻓﺎع از او در دادﮔﺎه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر اوﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر اول اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻗﺒﻼ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ ھﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن آنھﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﮥﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ اﻧﺴﺎنھﺎی
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ﻓﻘﯿﺮی ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻖﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ دﻋﻮا و
ﻣﺮاﻓﻌﻪای ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻢﭼﻮن ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺠﺎری
ﮐﻪ در اﻣﺎرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ .زﯾﺮا ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻋﻘﺎﯾﺪ و ادﯾﺎن را در
ﺧﺎﮐﺶ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎ ﺷﺪ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ .آن وﻗﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ دﯾﻦﻣﺎن را در ﺳﺮ زﻣﯿﻦﻣﺎن زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﻧﺪ .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
دارای دو ُﺑﻌﺪ اﺳﺖ :اول اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﮐﻠﻢ از اﯾﻦﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ او ﺷﺪه دﭼﺎر دھﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا او در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و
در ﮐﺸﻮری ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﺪ زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ
دارای ارزشھﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ارزشھﺎ ﺟﺰﺋﯽ از اﺳﺎس و ھﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﻤﺎم
وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ دادﮔﺎه آن ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻠﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ھﺪف
او ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن آن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﺑﻪ او
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داده ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ھﺪف ﻣﺎ از ﮐﺸﺎﻧﺪن اﯾﻦ
ً
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ،اوﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﻦ اﺳﻼم دﻓﺎع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و دﯾﮕﺮ
اﯾﻦﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺮأت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻮردی را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ
اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

آﻧﺎ ﻟﯿﻨﺪا از داﻧﻤﺎرک
اﺷﺎره:

آﻧﺎ ﻟﯿﻨﺪا ﯾﮏ زن اھﻞ داﻧﻤﺎرک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﺶ را از داﻧﺸﮕﺎه
»ﻣﮏ ﮔﯿﻞ« در ﻣﻮﻧﺘﺮال ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن ﯾﺎ ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم ،ﺳﻔﺮم
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎھﺮه ﺑﻮدم ﯾﮑﯽ
از دوﺳﺘﺎﻧﻢ اﻧﺠﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮫﺪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ ﮐﺮد .از
ً
اﯾﻦ ھﺪﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ،ﭼﻮن واﻗﻌﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﺠﯿﻞ و آﻧﭽﻪ در آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آ ﮔﺎھﯽ
ﯾﺎﺑﻢ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻮدم و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ
ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪام .ھﺮﮔﺰ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر ﺧﺪا و ﯾﺎ
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪام .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ادای ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎھﺎن دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ
آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدم .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد او ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ،ﻃﺒﻖ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎ! ﺧﺪاﯾﺎ! ﭼﺮا از ﻣﻦ روی ﮔﺮدان ﺷﺪی«! .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ ھﻢ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﻢ ﮐﯿﺸﺎﻧﻢ ﻃﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ،از ﻋﺮبھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪم ﻣﯽآﻣﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ذھﻨﯿﺎی ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد اﻋﺮاب داﺷﺘﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ً
ً
ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺜﻼ در ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻋﺮاب را ﺗﺮورﯾﺴﺖ ،اﺻﻮل ﮔﺮا
و ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۹۹۸ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ را در آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﺑﺪھﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ،ﯾﺎد داﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاﻧﺪن
اﻧﺠﯿﻞ ﻓﺎرغ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﯾﺎد دﺷﺖھﺎﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﻗﻀﺎت ﻋﺠﯿﺒﯽ
در اﻧﺠﯿﻞ ﺷﺪم ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﺄن ﯾﮏ ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺮار دادن ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﺑﺰرﮔﯽ ھﻢﭼﻮن ﻧﻮح ،ﻟﻮط و داوود و † . ..ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﻣﻮرد
آنھﺎ ﻗﺼﻪھﺎﯾﯽ دور از ذھﻦ وﺟﻮد دارد .ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﻧﺠﯿﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم
ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را ھﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻧﺴﺨﻪای ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻠﻤﻮد
ﯾﮫﻮدﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورم ،اﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ
دﯾﻦﺷﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ را در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮداﯾﯽ
ﮔﺬراﻧﺪم ،وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﭼﻮن دﯾﺪم آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺧﺎﻟﻖ
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ.
در ﺳﺎل  ۱۹۹۹در دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪھﺎ دﻋﻮت
ﺷﺪم و در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﺎ ﺷﻮھﺮم » ّ
ﻣﮫﻨﺪ« آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .او ﻣﮫﻨﺪس ﺑﻮد و ﭼﻮن
او را اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺧﻼﻗﯽ دﯾﺪم ،ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮدم .در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽام آدمھﺎی
ﺧﻮب و ﺑﺪ زﯾﺎدی را دﯾﺪهام ،اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻮداﯾﯽ ،ھﻨﺪو و ﻣﺴﯿﺤﯽ .ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻢ،
آنھﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﯾﻦﺷﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ و ﺳﺆاﻻﺗﻢ را از آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم .از ھﺮ
ﯾﮏ ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺧﻮد را داﻧﺎی ﮐﻞ
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از آن ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدم .ھﯿﭻ
ﮐﺲ در ﺟﻮاب ﺳﺆاﻻﺗﻢ »ﻧﻤﯽداﻧﻢ« ﯾﺎ »ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ« را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد و
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اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮم ّ
ﻣﮫﻨﺪ در
ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮهھﺎی ﮐﻮری ﮐﻪ در ذھﻨﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻼم وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﮔﺸﻮده ﺷﺪ.
ّ
در رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۲۰۰۲از ﻣﮫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .او ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز وﻗﺖ ﮐﻤﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺼﻠﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﺮآن را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ،ﺑﺨﻮاﻧﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ .ﭼﻘﺪر اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب زﯾﺒﺎ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،و دﯾﺪم ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻗﺮآن از ﻣﻘﺎم زن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻗﺮآن را از روی ﻏﺮض ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﺒﯿﺎت )ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ( آن از اﯾﺠﺎﺑﯿﺎت )ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻣﺜﺒﺖ( آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮآن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﻓﻀﺎ ،وراﺛﺖ،
زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ُ
اﻋﺠﺎب اﺳﺖ .ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﻣﯽ و درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﻗﺒﻞ از ھﺰار و
ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ اﻣﺘﺶ ھﺪﯾﻪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺮب ﮐﻪ در آن دوران ﺳﺮ آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﻮر اﺳﻼم و در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺑﮫﺎر ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻢ
ﮐﻪ اﯾﺴﻠﻨﺪی اﺳﺖ ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ .او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺮآن
را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ روان ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯽ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم ،آن را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻋﺮﺑﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم .در ﻣﺎه ﻣﯽھﻤﺎن ﺳﺎل دوﺑﺎره دوﺳﺖ اﯾﺴﻠﻨﺪیام ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎﺗﻢ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ھﻔﺘﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﻢ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﺪ اﮐﺜﺮ
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻣﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .در آﺧﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ
در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺎ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ و آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪتھﺎ در رؤﯾﺎی
ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻮدم ،و آن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﺴﻠﻨﺪی ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن آﺳﺘﯿﻦھﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﮐﺎر ﺑﺰرگ را ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﻢ .و ﻣﺎ از ھﻤﺎن روز ﮐﺎرﻣﺎن را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ
ً
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮم ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ رﺳﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم .ﺷﻮھﺮم از ﻣﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺘﺎبزده ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻓﮑﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ وﻗﺖ
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﻮم .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻋﻮض ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﻣﺴﺨﺮهام ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .از ھﻤﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﻢ را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻢ داد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ اھﻤﯿﺘﯽ
ﻧﺪادم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺳﺖ و
ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در آن را ﻧﺪارد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدم اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در
ادﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﮫﻮدﯾﺖ و آﺋﯿﻦ ھﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ و ﺑﻮداﯾﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای از اﯾﻤﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم اﺳﻼم
دﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ .ھﯿﭻﮔﺎه ﺧﺎﻃﺮه اوﻟﯿﻦ اذاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺎھﺮه ﺷﻨﯿﺪم،
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .آن ﻟﺤﻈﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪم و اﺷﮏھﺎﯾﻢ ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻓﺮو ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ .ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای
اذان ﻓﺠﺮ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﯿﺰد .ھﺮﮔﺎه ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ در وﺟﻮدم رﺧﻨﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽاﻓﺘﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی
ھﻢﭼﻮن ﻗﺮآن اﯾﻨﻘﺪر در ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن
ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﯿﻔﺘﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ آﺳﻤﺎﻧﯽ را ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،ﺑﮫﺘﺮ آن را
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درک ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮫﻢ و داﻧﺶ ﻣﺮا اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺘﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﺴﺘﺠﻮھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ھﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺴﻠﻨﺪی ﺑﺎ آدرس  www. islam. isﺑﺮ
ﺧﻮردم و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ دﺑﯿﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮدم و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در اواﯾﻞ ﺳﺎل
 ۲۰۰۴ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم در اﯾﺴﻠﻨﺪ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ارﺳﺎل ﮐﺮدم و در آن
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﻠﻨﺪی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم.
اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن
اﯾﺴﻠﻨﺪی ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در اﻣﻮر ادﯾﺎن ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهام،
ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن راه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺘﺪای راه ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﻣﺤﻤﺪ اﮐﻮﯾﺎ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
»ﻣﺤﻤﺪ اﮐﻮﯾﺎ« در اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ،او ﭘﺲ از اﺳﻼم آوردن
اﺳﻤﺶ را »ﻣﺤﻤﺪ« ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺠﺎب ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ او ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه و ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﺘﺎده ،ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺰ و داﻋﯿﺎن ﺑﻪﺳﻮی دﯾﻦ اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﻮﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ آﺛﺎر آن اداﻣﻪ
داﺷﺖ .ﺟﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ آﻣﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه
ً
ﻣﺎ ،اﺳﺘﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا از اﺳﻼم ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد و آن ﭼﻨﺎن از دﯾﻦ
اﺳﻼم اﻇﮫﺎر ﻧﻔﺮت ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ او ھﻢ ﺻﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد
ﺷﺪﯾﺪ او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎدی در
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺮ ﮐﻼس او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺷﻌﺎﺋﺮ
دﯾﻨﯽاش را ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻣﺬﮐﻮر از ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪاش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺸﺎن دھﺪ درﯾﻎ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻣﺎ آن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺟﻮاب او را ﻣﯽداد .وی ﮐﻪ از
ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮدن در ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺮم ،از او اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ آن ﭼﻨﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖھﺎی ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ او
ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ او ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ آن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮات دو ﻃﺮف آ ﮔﺎه ﺷﻮد ،ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺗﺎ آن دو در
ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ھﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻣﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ھﺌﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮه و اﺳﺎﺗﯿﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﯿﻢ.
اﺑﺘﺪا آن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ،او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
اﺳﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﻦ ﮐﯿﻨﻪ دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺮا زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .او ﻣﺜﺎلھﺎی زﯾﺎدی آورد و در آﺧﺮ از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﺗﺮﻣﺶ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ .ﺧﻮب ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او
ھﻤﺪردی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺎرغ از اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﻨﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن
اﺳﺘﺎد ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﻢ
آورده ﺑﻮد و ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺣﻀﻮر ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر آن داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از
دﯾﻨﺶ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .او ﺷﯿﻮا و ﺟﺬاب ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی
دﯾﻦ اﺳﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﺳﺨﻨﺎن او آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ را
ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺮ وﻗﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ ﺳﺨﻨﺶ را
ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و از او ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و او ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد.
او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب و روﺳﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای او
ﺷﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اھﻤﯿﺖ دارد! زﯾﺮا در اﺳﻼم زن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ زﯾﻨﺖھﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی او را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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او دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺸﻮد.
اﺳﺘﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ وﺿﻊ ،ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎرج
ﺷﺪ .در آﺧﺮ آن داﻧﺸﺠﻮ ﺟﺰوهای را ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد:
»اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽای دارد!« در ﺿﻤﻦ ﻋﻠﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد او
ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم روی ﺑﯿﺎورد ،در آن ﺟﺰوه ﻗﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﭻ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ آن
دﺧﺘﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از دﯾﻦ و ﺣﻘﻮق
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽام دﻓﺎع ﮐﻨﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه از ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ او
ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ھﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از
دﯾﻨﺶ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﺗﺎب و ﺳﯿﻌﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺖ .ﻣﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،و
ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ
اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دو اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ اﺳﻼم آوردن آنھﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﻣﺤﻤﺪﺷﺎن از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ
اﺷﺎره:

او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭼﮫﺎر دﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا او ﯾﮏ ھﻨﺪو ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺪس ھﻨﺪو ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻮداﯾﯽ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
روی آورد و ﭼﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ روی آورد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد ﺳﻔﺮ اﯾﻤﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺘﻢ ﺷﺪ. . . . ..
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم

ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ھﻨﺪو در ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهام .ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻦ از
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻘﺪس و ﺑﺮﺗﺮ ھﻨﺪوھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت و اﻣﻼک زﯾﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ وﻗﺘﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم
روزی ﺑﺎ ﺑﭽﻪھﺎی ھﻤﺴﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮد در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺪرم از راه
رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت آنھﺎ را ﮐﺘﮏ زد ﭼﻮن آنھﺎ از ﻃﺒﻘﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻮن ﻣﺎ
از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺮای ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ھﻢ روش
ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷﺖ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزهھﺎی آﯾﯿﻦ
ھﻨﺪو را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺎض ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه را ﺑﻪ
ً
ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺜﻼ او ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺮ روی ﺧﺮده ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ زﻏﺎل
ﮔﺪاﺧﺘــــﻪ راه ﻣﯽرﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺦ را در زﺑﺎن و ﺻﻮرﺗﺶ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺪون
اﯾﻦﮐﻪ اﺣﺴﺎس درد ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮﻧﯽ از ﺑﺪﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد .او ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ
ﮐﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آنھﺎ را اﺟﺮا
ﮐﻨﻢ و ﭼﻮن آنھﺎ ﻣﺎ و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻤﺎردﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

٧٤

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻗﺪﺳﯿﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت از ﺟﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺮ
اﺛﺮ ھﻤﮑﺎری آنھﺎ در ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮر ،ﺗﻘﺪس ﻣﺎ در ﻧﺰد ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ راﺳﺦﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮔﮫﮕﺎھﯽ از اﻣﻮر ﻧﺎ ﭘﻨﮫﺎن و ﻏﯿﺒﯽ از ﻣﺎ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺟﻦھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ
ﺟﻦھﺎ از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﻦ ﺣﻠﻮل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎﺗﻼق ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻓﺮو ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ واداﺷﺖ ﺗﺎ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﻪ؟ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻦ وارد ﺑﺪﻧﻢ ﻣﯽﺷﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪم ،ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﮔﺸﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖھﺎی ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﺜﺮت ﻣﻌﺒﻮدان ]ﻣﺠﺎزی[ ﮐﻪ در
ً
اﻃﺮاف ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ در ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺣﺪود ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ اﻟﮫﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ،
دﯾﮕﺮی اﻟﮫﻪ ﺑﺎران ،ﺳﻮﻣﯽ اﻟﮫﻪ ﻗﺪرت ،ﭼﮫﺎرﻣﯽ اﻟﮫﻪ ﺣﮑﻤﺖ ،ﭘﻨﺠﻤﯽ اﻟﮫﻪ
ﻋﺸﻖ ،ﺷﺸﻤﯽ اﻟﮫﻪ رزق و روزی و اﻟﯽ آﺧﺮ .ھﻨﺪوھﺎ از ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻟﮫﻪھﺎ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦھﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
دارﻧﺪ؟ ﻣﻌﻠﻢھﺎ ﻣﺎ را از ﺳﺆال ﮐﺮدن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎورش ﺑﺮای
ﻋﻘﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ روزی ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻦ در
ﺣﺎل اﺟﺮای ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻦھﺎ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ﭼﮫﺎر آن ﻣﮑﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺴﺖ ﺑﻮد و زﯾﺎد از
ﺣﺪ ﻣﺸﺮوب ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
دﯾﺪﻧﺶ رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﻣﻮاﻇﺐ اھﺮﯾﻤﻦھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮن
آنھﺎ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺳﺮ او آورده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺤﻮﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎن از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ
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ﺷﺪ .ﻣﻦ در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از آن ﻓﮫﻤﯿﺪم ھﻨﺪوھﺎ
دﯾﻦ ﺑﺎﻃﻠﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮالھﺎی
ﮐﻼن از آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺎﻧﺪانھﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﮔﻮل زدن و ﺳﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﺮدن
آنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺳﺤﺮ آنھﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﺪانھﺎی ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺤﻘﺎق اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را دارﻧﺪ .ﻣﻦ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺎﻧﻮادهام در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻦ آﺑﺎ و اﺟﺪادﯾﻢ را ﺗﺮک ﮐﺮدم و ﺑﻮداﯾﯽ ﺷﺪم .ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻮداﯾﯽ ﺷﻮم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﯾﮏ ﺧﺪا داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری
از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻮدا ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﺪل و داد و ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ ﭼﮫﺎر
ﺳﺎل ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﻮدم اﻣﺎ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﯽدﯾﺪم در ﺑﻮداﯾﯽھﺎ ﻧﯿﺰ
ً
ھﻤﺎن اﻓﮑﺎری ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ھﻨﺪوھﺎ راﯾﺞ ﺑﻮد .ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺖ ﺑﻮدا را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ .در ھﻤﺎن اﯾﺎم ﻣﺎدرم ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﯾﻢ .ﻣﺎ
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ او ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ!! ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﺎ ) (beliversﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ .ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪن ،ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎری در
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ .ورود ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪی ﮐﺎر آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازم.
ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺤﻮل

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ھﻤﮑﺎراﻧﻢ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﻨﺪی ﺗﺒﺎر
ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه داﺷﺖ .او در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮدن ﺗﺒﺤﺮ
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ده ﮐﻠﻤﻪ از ﻋﯿﺴﯽ÷ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ او دوﯾﺴﺖ ﮐﻠﻤﻪ در
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ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮدم او اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت
درﺑﺎره ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را از ﮐﺠﺎ آورده اﺳﺖ؟! .ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ او ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎ اﻟﮫﯽ ﻗﺒﻮل داﺷﺖ و ﺑﻪ آن
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ در اﻣﻮر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎون داﺷﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻣﻌﻪی ھﻨﺪوھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯽھﯿﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ھﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ روزی ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎری دﻋﻮت ﮐﺮد .آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی را دﯾﺪم
ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﮑﻠﻔﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ او ﺑﺎ
ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ را ﺑﺨﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﮑﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺛﺮوت ﮐﻢﺗﺮ رﻗﺎﺑﺖ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪی وﺟﻮد دارد.
اﺳﻼم دﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد اﺳﻼم داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺷﺪم ﻗﺮآن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ .ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال در ذھﻨﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪای واﻗﻌﯽ
ﮐﯿﺴﺖ؟روزی ﺑﻪ ﺑﻄﺤﺎ )ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻣﻪ رﯾﺎض( رﻓﺘﻢ ،ﻣﺮد دﺳﺖ
ﻓﺮوﺷﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮآن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ اوھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .آن ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ اﺗﺎﻗﻢ ﺑﺮدم و ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪم .ھﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﭽﻪ را در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺮﯾﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دروغ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﻓﮫﻤﯿﺪم آنھﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
و ﻓﮫﻤﯿﺪم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻼم ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ھﻨﻮز در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺘﺮدد ﺑﻮدم .روزی آن ھﻤﮑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺨﻨﺮان آن ﺑﻮد .او در ﻣﻮرد

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎن از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ
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ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ و ﺣﻀﺮت
ﻣﺮﯾﻢ و روح اﻟﻘﺪس ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺮزه در ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪ از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ھﻤﺎن ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ را ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺷﺪهام .از دوﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮای
اﻋﻼن اﺳﻼﻣﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺒﺮد او ﮔﻔﺖ :روز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .از
ﻗﻀﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ از ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ آنھﺎ را دارم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت
ﮐﺘﮏ زد .ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ از ﺧﻮدم ﻧﺸﺎن ﻧﺪادم ﻓﻘﻂ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﯾﺎری ﮐﻨﺪ .روز ﺟﻤﻌﻪ رﺳﯿﺪ و دوﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﻪ )ﺑﻄﺤﺎ( ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورم .اﻣﺎ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎر ﮔﺮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮا ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎی ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ .آنھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮم ،و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﻮم .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم در ھﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را أدا
ﮐﺮدم و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم .ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از آنھﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم و
ﭘﻠﯿﺲ ھﻤﻪی ﺿﺎرﺑﯿﻦ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد .ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی آنھﺎ دوﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.
روزی ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻢ آنھﺎ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﯿﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻢ را ﮔﺸﻮدم ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﻢ
َ َُۡ َ
َ
َ
ۡ َ
ْ ۡ
�� ۡم ل ُه َو
ﺑﻪ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ�﴿ :ن َ�� ۡب ُت ۡم � َعاق ُِبوا ب ِ ِمث ِل َما ُعوق ِۡب ُتم بِهِۖۦ َول�ِن ص
َ ۡ َّ ّ ٞ
ِل� ٰ� َ
�ن ] ﴾١٢٦اﻟﻨﺤﻞ .[۱۲۶ :اﻓﺘﺎد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ آنھﺎ را ﺑﺒﺨﺸﻢ.
خ� ل
ِِ
ﺑﺎﻻﺧﺮه آنھﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺼﺮاﻧﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﺟﺮم را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﮔﯿﺮم.
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ﻗﺎﺿﯽ دوﺑﺎره از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻓﺸﺎر و ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺧﻮد
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯽ؟ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻧﻮادهام

ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ رﻓﺘﻢ .ھﻤﺴﺮم ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ازدواج ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام .اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻘﻂ ھﺸﺘﺼﺪ رﯾﺎل
ﺳﻌﻮدی ﺑﻮد .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .روزی
ھﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا از ﺧﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪھﺪ؟
ﻣﻦ ﻣﺘﻀﺮﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮدم .ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از
دﯾﮕﺮی ﺣﻞ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮادهام ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏ روز ﭘﺴﺮم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮدم اﻣﺎ
ﭼﻮن ھﻨﻮز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮد از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ دم در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﺎزم را
أدا ﮐﻨﻢ .ھﻤﻮاره از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮادهام را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﻋﺎﯾﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اول ﭘﺴﺮم و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ
دﺧﺘﺮ و ھﻤﺴﺮم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از روزھﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮم از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺸﺖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻘﺶ راه را ﺑﺮ او ﻣﯽﺑﻨﺪد و او را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ از دﯾﻦ اﺳﻼم دﺳﺖ ﻧﮑﺸﺪ او را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﭘﺴﺮم ﻣﺮا در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﺮ او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﭙﺎر ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺐ ﺑﻌﺪ درﺳﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ھﻨﮕﺎﻣﯽ از
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ھﻤﺎن ﺷﺨﺺ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﺰاع
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و در ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﺒﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﻤﺎن
ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎن از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ
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زن در اﺳﻼم

ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر رﻓﯿﻊ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد دﭼﺎر ﮐﻮﺗﺎھﯽھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻨﺪوھﺎ ﺑﺎ زن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای زن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
زنھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺟﺴﺪ ﺷﻮھﺮانﺷﺎن ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .وﺿﻊ ﺑﻮداﯾﯽھﺎ ﮐﻤﯽ از
اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ زن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺧﺮوج او
از ﻣﻨﺰل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ آن ھﻢ ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ
اﺣﺘﺸﺎم ﻇﺎھﺮی اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ھﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺮاﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻔﺘﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ وﻋﻆ و ارﺷﺎد زﻧﺎن
ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ او ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدی ﻣﯽﭘﺮدازد و
از ﻣﺮگ ھﻢ ﻧﻤﯽھﺮاﺳﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮم اوﻟﯿﻦ
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزم را ﺳﺮ وﻗﺖ ادا ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ھﻤﯿﺸﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺑﯽﮐﺮاﻧﺶ ﺷﺎﮐﺮ اﺳﺖ .دﺧﺘﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺠﺒﻪ
اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮھﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
واﻟﺴﻼم.
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اﯾﻮا ﻣﺎرﯾﺎ از آﻟﻤﺎن
ﻣﻦ اﯾﻮا ﻣﺎرﯾﺎ از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ھﺴﺘﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم از ﻧﻈﺮ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮدم .ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دﯾﺎﻧﺖ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺟﮫﺎن ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن
وﺟﻮد دارد ،ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ً
ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ در ﻣﻮرد ھﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺸﺮ
ﺑﺮای آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ از آنھﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ! ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﺒﻮد ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻘﺐ ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺮ او
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮫﺮه ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت
اﻧﺴﺎن و ﺧﺎﻟﻖ در او ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدم
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻓﮑﺎر را ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻤﺴﺮ و ﺷﻮھﺮ در ﮐﻨﺎرم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻢ .ﻣﺎ
ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﯿﻢ .آن ھﻨﮕﺎم
ﺑﺎ ﺷﻮرش داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺼﺎدف ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی دﯾﻦ اﺳﻼم اﻧﺠﺎم
دادم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺸﺮی راه ﺣﻞھﺎﯾﯽ دارد.
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ھﻢﭼﻮن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ دول
دﻣﻮﮐﺮات و ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮات ﻏﺮﺑﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﮐﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﺛﺮوتھﺎی ﺑﺎد آورده ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﺮای آنھﺎ راه ﺣﻞھﺎ وراھﮑﺎرھﺎﯾﯽ دارد .و ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﮫﻤﯿﺪم اﺳﻼم ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ھﻢ دارای روح و ھﻢ
دارای ﺟﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﻖ و
ﻣﺨﻠﻮق در دﯾﻦ اﺳﻼم وﺟﻮد دارد ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺪون ھﯿﭻ واﺳﻄﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺷﻮھﺮم در ﻓﮫﻢ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .او
ﻣﯽﮔﻔﺖ در اﺳﻼم دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﯾﮏ دﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﻢﭼﻮن اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدات
اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ اﺣﺎﻃﻪ دارد .در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﻋﺒﺎدت در اﺳﻼم ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺎدتھﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
آن ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻢ در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر اﺳﻼم ﻗﺪم
ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ از ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎدهام و ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺖ در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮدازم .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ راه ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ،و ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ دﺳﺖ اﻧﺪازی ﮐﻪ
ﺟﻠﻮی را ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ در اﺑﺘﺪا آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،دﺧﺎﻟﺖ در آزادیھﺎی
ﻓﺮدی ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﺒﺎس زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اواﯾﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺣﺠﺎب ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﻢ .ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادم اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را داﺷﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯿﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﮔﺮﻣﺎی ھﻮا ،ﺗﻤﺴﺨﺮ دﯾﮕﺮان و ﻋﺒﺎرتھﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ
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ﻋﻠﺖ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدن
اﺟﺮ ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻟﻄﻒ و ﮐﺮم اﻟﮫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ
ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﭙﺮدازم ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺠﺐ و ﺣﯿﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ .ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﻣﻦ
داﺷﺘﻨﺪ .دوﺳﺘﯽاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،در ھﯿﭻ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دﯾﮕﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و
ﺑﯿﺪاری ﻣﯽﮐﺮدم و دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد اﺳﻼم
آوردﻧﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ .ھﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺑﺰرگﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و دارای زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎﯾﯽ
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺨﺎر آن را دارم ﺗﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﻼم
واﻗﻌﯽ را در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و در ﺳﺎﯾﻪ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ھﻢاﯾﻨﮏ ھﺮ
ھﻔﺘﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن را ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﻣﺮﯾﺘﺎ از ﺳﻮﺋﺪ
اﺷﺎره:

ً
ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن داﺋﻤﺎ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺣﯿﺪ و
اﺧﻼﻗﯿﺎت ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ
ﻣﺮدم در ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﻼم روی ﻣﯽآورﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻮرد دﯾﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ واﺣﺪھﺎی درﺳﯽ داﺷﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
واﺣﺪھﺎ ھﺮﮔﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای در
ﻣﻮرد دﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﻣﻮرد
دﯾﻦ اﺳﻼم ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد زﯾﺮا آنھﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد درﺳﯽﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ
ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﺎه ﻋﻠﺖ آن را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪم .ﺑﺪون دﻟﯿﻞ از ﯾﮏ دﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ! ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻄﺎول ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻨﻘﺪر دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﮫﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﻔﮫﻤﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدم ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن آنھﺎ را
ﺟﻮاب ﺑﺪھﻢ .ﻣﻦ ھﻨﻮز ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدم اﻣﺎ دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﺲ ھﻤﺪردی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،اﯾﻦ ﺣﺲ ھﻤﺪردی ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد :اول اﯾﻦﮐﻪ
ﭼﯿﺰی در دروﻧﻢ ﻣﺮا وادار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ دﯾﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم وارد ﻣﯽﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﻮد
ﺗﺎ از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ دﯾﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن و
ً
ﻗﻠﻢﺷﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﺳﺖ درازی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ اﺳﻤﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ آنھﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ً
رﺳﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺣﺘﯽ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ دﯾﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ! زﯾﺮا ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﻦ .ﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺜﻠﯿﺚ را ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻤﺮدم .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ھﻢ
ً
ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺑﻮد و ھﻤﺰﻣﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻮد! اﯾﻦ اﺻﻼ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﯿﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ
ھﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا واﺣﺪ ﺑﻮد و در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد؟ ﻣﻦ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ از
ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،زﯾﺮا در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻢ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺧﺪای واﺣﺪ ﭘﺮودﮔﺎر ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن و
ﺧﻼﺋﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺣﺎﻃﻪ دارد و اوﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ او
ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرم رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ او در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﻤﺎن
داری ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﻧﻈﺮ او اﺳﻼم از ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن
ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ! ﻗﺮآن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ ﮔﻤﺸﺪهی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم ،زﯾﺮا ﻣﯽدﯾﺪم ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ روح و ﻋﻘﻞ ﺗﻮازن وﺟﻮد دارد اﺳﻼم ﺑﻮد .ﻣﻦ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدات دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﻣﻦ دور از ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان
ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ ،ﺟﺎﻧﻤﺎزم را زﯾﺮ ﻓﺮش ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺻﺒﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدات ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺖھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ ،دور از
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ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﻼسھﺎی درس دﯾﻨﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻢ .روزی ﭘﺪرم اﺟﺰاﯾﯽ از
ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﮫﺰاء آﯾﺎت آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ او
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ.
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺆاﻟﯽ ﺟﻮاﺑﯽ داﺷﺘﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ از
ﮐﺠﺎ ﺟﻮابھﺎ ﺑﻪ ذھﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﻗﺎﻃﻊ ﭘﺪرم را ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدم .ﭘﺪرم ﮐﻪ دﯾﺪ ﮐﻢ آورده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﯽ و ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ!.
ﻣﻦ از ﭘﺪرم ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮدم او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰ را از
داﯾﺮه ﻋﻘﻞ ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻔﺴﯿﺮ و دﻟﯿﻠﯽ داﺷﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎده و ﻣﻨﻄﻘﯽ را اداﻣﻪ دھﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮ از او
ﺑﻮد ،ﺣﺠﺖ ﻣﻦ ﻗﺮآن ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ راھﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﻮدهام ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺆاﻟﯽ ﺟﻮاﺑﯽ وﺟﻮد دارد و آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﻪ آنھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺮ دﯾﻦ دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
واﻟﺴﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﻣﻠﯿﮑﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﮏ از ﺑﻮﺳﻨﯽ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﻮﮔﺴﻼوی اھﻞ ﺑﻮﺳﻨﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ دﮐﺘﺮای ﻓﻠﺴﻔﻪ را از
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻮن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل و ﻣﮫﻢ و ﯾﮏ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﯿﺮه دﺳﺖ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در
ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و در ﺳﺎل ۱۹۷۹
ﺧﻮد را از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻠﻊ ﮐﺮد و ﺧﻮن ﺗﺎزه اﺳﻼم را در رگھﺎﯾﺶ
ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ .او از ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ را از ھﻤﺴﻨﮕﺮان ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺷﺮوع
ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از دﺳﺖ آنھﺎ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .او در ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﻠﯿﻮن زن در ﯾﻮﮔﺴﻼوی از اوﻟﯿﻦ زﻧﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
***
 . ...ﻣﻦ ﻣﺒﺎرزهام را از اﺳﻤﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮدهام ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﺳﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺞ را ﺑﻪ ﻣﻠﯿﮑﻪ ﺑﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم زﯾﺮا ﺣﺮف »چ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﻮﻧﺪ اﺳﺎﻣﯽ
ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ از زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﺑﻮﺳﻨﯽ و ھﺮ زﮔﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ
اﺗﺮﯾﺸﯽھﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ ادﺑﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﺑﻮﺳﻨﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و آنھﺎ را از ﺗﺤﺮﯾﻒ آﺷﮑﺎری ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺑﻮﺳﻨﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ آ ﮔﺎه ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ]ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮑﺪهھﺎ
وﻣﺆﺳﺴﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﺮد[ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ] .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۴ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ[ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮاﯾﻢ را از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪام .در ﺳﺎل ۱۹۷۴
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﺳﺨﻨﺮان در داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎور وزارت
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻓﺮھﻨﮓ در »ﺳﺎراﯾﻮو« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪم .ﻣﻦ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺮوج
ﻓﺮھﻨﮓ )ﭘﺎن اروﭘﯿﺴﻢ( ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی
ﻣﻠﺖ اﯾﻦ روش زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روش زﻧﺪﮔﯽ اروﭘﺎﯾﯽ را
ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ او را ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻪای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آزادیھﺎی ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪ ھﻤﯿﻦ ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .و اﯾﻦ روش زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻼف اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و
ﺗﻌﺪد آرا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺆاﻻت ﺑﯽﺷﻤﺎری در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻐﺰم ﻓﺸﺎر
ﻣﯽآورد ،ھﺮ وﻗﺖ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻄﺮت ﺳﻠﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﺑﺮ ذھﻨﻢ
ھﺠﻮم ﻣﯽآورد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم آنھﺎ را از ﺧﻮدم دور ﮐﻨﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﻢ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻋﻘﻠﻢ را
ﺑﻔﺮﯾﺒﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ دﯾﻦ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ .اﺳﻼم
ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺪ راه ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،در ﺳﺎل ۱۹۷۹
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ .ﻗﺮآن ھﻢﭼﻮن ﯾﮏ راھﺒﺮ ﻋﻘﻠﻢ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ زاﺋﯿﺪه ﻓﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺗﺼﻮرات ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺴﺮو
ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدم را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
روﺣﺶ در آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ داﺷﺘﻢ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در
ﻣﻮرد اﺳﻼم ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻮد.
در آن ﺳﺎلھﺎ از ﻋﺮاق ھﻢ دﯾﺪاری داﺷﺘﻢ و از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪم اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪه و
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ﭘﻮﯾﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺮﺗﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب دروﻧﯽام اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ

در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزدم آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم.
اﯾﻦ ﺑﺮای ھﻢﻗﻄﺎران ﺳﺎﺑﻘﻢ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .دادﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دادﮔﺎهھﺎی
ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .آنھﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺎﻗﺖ
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺠﺎﺑﻢ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﻢ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻢ ۹ ،ﻣﺎه ﺑﻌﺪ و در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ دوازده ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ را ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪھﻢ .ﻣﻦ دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در زﻧﺪانھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪم .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻪ زﻧﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻨﮫﺎ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮدم از زﻧﺪان آزادم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ
از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮم را داﺷﺘﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺄﯾﻮس ﻧﺸﺪم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد
را در زﻣﯿﻨﻪی دﻋﻮت و ارﺷﺎد از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ھﺮ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎی واھﯽ ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم و
اﺟﺮم را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .ﮐﺎر ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از
ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاھﺮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ اﻗﻮاﻣﻢ را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
آنھﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺎ را از اﯾﻦ ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﻣﺮا ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺴﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮا در ﻓﻘﺮ و
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪم.
روزی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدم را از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺠﺎت دھﻢ .در ﯾﮑﯽ از
ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﮫﺮ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدم و از ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﻢ را
ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﻨﻢ ﯾﺎ اﺟﺎزه دھﻨﺪ
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ دﯾﻨﻢ از ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﻣﮫﺠﺮت ﮐﻨﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ
اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻋﺪهای از ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪام را
ﺑﮕﯿﺮم و ﻣﺮا ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دﻋﻮی ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮم.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻋﻮی در ﮐﺎﻧﺎدا

ﻣﻦ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮدم ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﯿﺰ در ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ وادﺑﯽ ﻧﺒﻮدم ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺻﺤﻨﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﭼﯿﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ھﺮ ھﻔﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺮای زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان دﯾﺪار و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .در اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ آنھﺎ را ﺑﺎ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﮐﺮدم .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ آنھﺎ ﻓﮫﻤﺎﻧﺪم
ﮐﻪ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻼم از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮ از ﺗﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻼم
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ راھﻨﻤﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
)ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ( ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام اروﭘﺎﯾﯽھﺎ را از ﺣﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻨﯽ آ ﮔﺎه
ﺳﺎزم .ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدهام ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎر »ﺷﻌﺐ اﻟﻠﻪ
ً
اﻟـﻤﺨﺘﺎر« را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﮐﺮدهام .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﻠﯿﺐ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮدود
ﺷﻤﺮدهام .زﯾﺮا ﺑﺎ ﻋﺰت و ﺟﻼل اﻟﮫﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .ﺳﺨﻦ آﺧﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
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ﻣﻦ ﻏﺮب ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ و در راه ﺧﺪا
ﻗﺪم ﺑﺮ دارد و دﻋﻮت را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺛﻤﺮهاش را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ.
واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺷﺮوﺑﯿﺴﮑﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﺷﺎره:

ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺷﺮوﺑﯿﺴﮑﯽ از آن ﯾﮫﻮدیھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﺳﻼم ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﺑﻮد او ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮکھﺎی ﯾﮫﻮدی ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ از اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ .اﻟﮕﻮی او ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺎروخ ﮔﻮﻟﺪ
اﺷﺘﺎﯾﻦ« ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز در ﺣﺮم اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺗﯿﺮ
ﺑﺎران ﮐﺮد .ﻧﺴﺐ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺷﺮوﺑﯿﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰرگ ﯾﮫﻮدی در
ﺟﻤﮫﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .آنھﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .او ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در
ﺷﮫﺮﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻮه و اﻟﮕﻮی او »ﺑﺎروخ ﮔﻮﻟﺪ اﺷﺘﺎﯾﻦ« در آﻧﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﮫﺮک »ﮐﺮﯾﺎت ارﺑﻊ« ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﻨﺪروﯾﺎن ﯾﮫﻮدی
در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺷﺮوﺑﯿﺴﮑﯽ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮ
ﮔﺮﻓﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪای در آن ﺷﮫﺮک ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺣﺮﻓﻪاش ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﺮورش اﻧﺪام ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .او از ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد آن ﺷﮫﺮک
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ »ﮐﮫﺎ ﻧﺎﺣﯽ« ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮫﻮدیھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺮت و ﻋﺪاوت ﺷﺪﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺷﺮوﺑﯿﺴﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺮاب
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻣﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﺮﯾﺎت ارﺑﻊ ﺑﻪ اوج
ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺸﺎن دھﻢ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

اﻧﺘﺤﺎری در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﮫﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن
ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺑﮑﺸﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﻟﺪ اﺷﺘﺎﯾﻦ
اﻧﺠﺎم داد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را در ﻋﻤﻖ
ﺧﺎک اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎوردم و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﮫﺮک
ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻋﺮاب
روی دﯾﻮار ﻣﻨﺎزلﺗﺎن ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﮐﺎر را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ از
ھﻤﻪ آنھﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ھﺴﺘﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ
اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﺮوﯾﻢ و ھﻤﻪ ﻣﺮدم آن را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻢ در داﺧﻞ ﻣﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ،ﻋﻠﯽ
اﻟﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺟﮫﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﻪ ھﺮ وﻗﺖ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را از ﺧﺎﺧﺎمھﺎی
ً
ﯾﮫﻮدی ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم آنھﺎ ﺟﻮابھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪم.
ھﻤﻮاره از دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ
ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﺪم ،زﯾﺮا ﺧﺎﺧﺎمھﺎی ﯾﮫﻮدی ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﺐ و ﻧﺎﺳﺰا ﺑﻪ
ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ج و ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ھﻤﯿﻦ دوران اﺗﻔﺎﻗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ آن رو ﺷﺪم،
ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺰﻟﻮم از ﺷﮫﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪم .او ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮد و آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪم او
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ روﯾﺶ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺸﯿﺪم و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮدم اﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ او را
ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .او ﺧﯿﻠﯽ آرام و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﻣﺮا
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ دﻋﻮت ﮐﺮد .او روش ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .وﻟﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮش اﺧﻼق ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دو
ﺳﺎل ﺧﻮدم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ

ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺷﺮوﺑﯿﺴﮑﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﻮم .از وﻟﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺳﻼم آﻣﻮﺧﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم در درﯾﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪهام ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در درون
ﻣﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ در ﻣﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻗﻔﻞ
زﺑﺎﻧﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦﮐﻪ اﺳﻼم آوردم ﺷﮫﺮک ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
از ﺗﺮس ﺟﺎﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ در آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽام آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﻢ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﮐﺮﯾﺎت ارﺑﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ھﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اوﻟﻢ ﺑﺮ ﮔﺮدم،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﮫﺮک ﯾﮫﻮدی ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی اﺑﻮﻏﻮش در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را ﺷﺎﮐﺮم ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ھﻤﺴﺮم
»ﻣﺴﯿﻨﺎ« ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهام .ﻣﻦ ﭼﮫﺎر ﻓﺮزﻧﺪ دارم ﮐﻪ
اﺳﺎﻣﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ :ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﻨﺎ و ﻣﯿﺜﺎ
اﺳﺖ .در آﺧﺮ ﺗﻨﮫﺎ آرزوی ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﺳﻤﻢ را در ﻣﺪارک ھﻮﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺪھﻢ ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺞ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ،ﭼﻮن
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻤﻢ در اوراق ھﻮﯾﺖ از ورود ﻣﻦ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ در ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻢ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوارم ﺑﻌﺪ از آزادی ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ در
آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارم ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﻣﺖ
اﺳﻼم از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

وﯾﻠﯿﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﮐﯿﻠﯽ از ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺷﺎره:

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﻤﻠﻪای ﺑﻮد
ﮐﻪ راﻧﻨﺪهام ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ دلﺗﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ دل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺣﯿﻢ
اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺑﻪ
دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ھﯿﭻ ﻓﺸﺎری ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻦ روح ﺗﺎزهای ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و
ﻗﺪر اﻟﮫﯽ اﯾﻤﺎن دارم ،ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ
ﺑﺮوم و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮان دارم ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮان راھﻢ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم
دﻋﻮت ﮐﻨﻢ...
***
اﺳﻢ ﻣﻦ وﯾﻠﯿﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﯿﻠﯽ اﺳﺖ .در  ۱۳اوت ﺳﺎل  ۱۹۴۶در
اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهام و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﻼﺗﻮا از داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻢ .ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد دارم و ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﯿﻤﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدهام و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در
رﺷﺘﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارم .ﻣﺪﯾﺮ ﺷﮫﺮ ﺑﺎزی »درﯾﻢ ﭘﺎرک« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ازﭘﺮوژهھﺎی »درﯾﻢ ﻻﻧﺪ« اﺳﺖ ھﺴﺘﻢ .ﯾﮏ ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻢ و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪهام .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪم زﯾﺎد ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ آﻧﺠﺎ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در ﺑﺎدئ اﻣﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ اذان ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و

١٠٠

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ً
ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ان را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮدازم و آن را ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻤﺴﮏ آنھﺎ ﺑﻪ دﯾﻦﺷﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاوان و
ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ .ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﻼم
ﺧﻮاﻧﺪم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮐﺘﺎب دﯾﻦ ﺣﻖ،
ﮐﺘﺎب ازدواج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم و ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺮح
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم دارم و در ﺗﻼش
ھﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻗﺮآن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش
ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺳﺎدهای اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮ
ﭼﻮن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﺪارد ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل دﯾﻦ
را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮم ،ﻣﻦ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻻزھﺮ رﻓﺘﻢ و ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را أدا ﮐﺮدم و در زﻣﺮهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ
اﺳﻤﻢ را ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادم ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻢ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ اﺳﻤﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم،
ﭼﻮن ھﻤﻮاره از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ
از اﺳﻼم و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ
داﺷﺘﻢ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ آنھﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮا ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم آنھﺎ از ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﯿﺶھﺎی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در ﻣﻮرد دﯾﻦ
اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ )آﻧﮫﺎ ھﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﺧﻮش ﻗﻠﺐ و ﺧﻮش اﺧﻼق ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯽ و اﯾﻦ
دﯾﻦ ﭼﯿﺰی را در ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺖ وﺟﻮد

وﯾﻠﯿﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﮐﯿﻠﯽ از ﻧﯿﻮ ﺟﺮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم آوردﻧﻢ ھﯿﭻ ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ھﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻏﺮب ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻤﯽ ﻓﺮق
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آنھﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﮫﺮهی اﺳﻼم را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ اﻵن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯿﻢ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارم
ﻓﻘﻂ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪام ،اﻟﺒﺘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮع و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮی و ﻧﻤﺎزت را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ھﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »اﻟﻠﻪ أ ﮐﺒﺮ« را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ھﺴﺘﻢ و ﻧﻤﺎزم ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎی از ھﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮر ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .دوﺳﺘﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ھﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ آنھﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﺑﺎن
ٌ
ﻋﺮﺑﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮم زﯾﺮا اﺻﻼ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪارم ﭼﻮن در ﺣﺪود  ۱۲اﻟﯽ ۱۶
ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮدازم .روزه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اواﺋﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺎدی ﺷﺪ ،ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﻵن ﮐﻪ در
ھﻨﮕﺎم ﮐﺎر از ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزم ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺎدت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در رﻣﻀﺎن
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﻵن ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮم »ﻣﻨﯽ« )ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪهام و ﺑﺎ ھﻢ ازدواج ﮐﺮدهاﯾﻢ« ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوم،
از ازدواج ﺑﺎ او ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ھﺴﺘﻢ .اﺳﻼم ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ
و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﺘﺮﺳﻢ و ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ آن ﻣﺸﮑﻞ دﻧﯿﻮی اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﺪارد و ﺑﺎﻋﺚ
ً
ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﺧﻮاھﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮم دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺎر آﻣﺪم
ﭼﻮن ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻢ و دارم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ
و ﻗﺪر اﻟﮫﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم رخ ﻣﯽداد،
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ﺷﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮔﺸﻮدم و ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؟ اﺳﻼم
ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺎن و ﺳﻼم ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،اﺳﻼم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و
ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
ً
ﻃﺮف ﮐﺎھﻨﺎﻧﻮﮐﺸﯿﺶھﺎ دﭼﺎر ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ آنھﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ
ﻋﯿﺴﯽ÷ ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم رﺳﻞ و اﻧﺒﯿﺎء اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻮن
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در
اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد رﻓﺘﺎر ﺧﻮب و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻢ آنھﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎری ﺑﺪ داﺷﺘﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﭼﻮن اﮔﺮ آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
دﯾﻦ آنھﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ دﯾﻦ اﺧﻼق و
رﻓﺘﺎر ﺣﺴﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی
در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،در واﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت آنھﺎ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
آنھﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﺳﻼم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
اﺳﻼم دﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ اﺳﺖ و ﻧﺒﯽ ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻏﺮب ﻓﻘﻂ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﯽﻧﮕﺮد .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ادﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از دﯾﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻮاﻣﻊ آنھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﮫﺮه اﺳﻼم
را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﯽ و آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﯽاﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻮن ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﺪاری ﻧﺪاﺷﺘﻢ ھﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺪارم .اﻣﺎ در ﺟﮫﺎن ﺷﺎھﺪ
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ در ﭼﭽﻦ ﮐﺸﺘﻪ

وﯾﻠﯿﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﮐﯿﻠﯽ از ﻧﯿﻮ ﺟﺮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻒ آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻗﻠﺐ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ درد ﻣﯽآورد و
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی اﺳﻼم ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻏﺮب
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﻢ . ،.و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ در ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺣﺞ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن را دور ھﻢ ﮔﺮد ﻣﯽآورد،
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ را ﻃﻮری ﺑﻪ ﻏﺮب ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس وﺣﺪت و ھﻤﺪﻟﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای آنھﺎ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ارﮐﺎن و ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺸﺮ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺐ ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﭘﺸﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﯾﻮرﺑﺎﻧﺎﺗﻮﻧﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻟﯿﻨﺎ از روﺳﯿﻪ
اﺷﺎره:

در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﮫﺮه اﺳﻼم از ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺰار
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﻮاره اﺳﻼم را دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﺮﺑﯿﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از روی ﻓﮫﻢ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
دﯾﻦ اﺳﻼم روی ﻣﯽآورﻧﺪ ،و آن را دﯾﻦ ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ اﻋﻼن
اﺳﻼم ﺑﺮای ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ در داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ ﻓﺮﺣﺎت اﻟﻤﻨﺠﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت دارد ،ﺷﺎھﺪ اﺳﻼم آوردن ﻋﺪه
زﯾﺎدی از ﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان اﺳﻼم را دﯾﻦ ﻓﻄﺮت ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖھﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد و ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را از ﭘﺴﺘﯽ و رذاﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ.
***
ﯾﻮرﺑﺎﻧﺎ ﺗﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن
ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .او ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻮرﺑﺎﻧﺎ
)ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺧﻮد را ﻟﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﻼم
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ رواج دارد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﺳﻼم ﺑﻪ زن ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮد در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد دﯾﻦ
اﺳﻼم ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﺗﻔﺤﺺ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ اﺳﻼم
ﺷﺨﺼﯿﺖ زن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او را از ﺳﻘﻮط و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ،
و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ او ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﻘﻮق ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ در
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻏﺮب رواج دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪرش را ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ازدواج روی
اﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ در ﻏﺮب زن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻮھﺮش
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮق زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻏﺮب و اﺳﻼم
در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زن وﺟﻮد دارد .در ﻏﺮب زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮای ارﺿﺎء
ﻏﺮﯾﺰه و ﺷﮫﻮت ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﺳﻼم ﺑﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮی
ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ دارد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻼم دﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر
اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم زﻣﺎنھﺎ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ  ۱۴ﻗﺮن،
دﯾﻦ اﺳﻼم را دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن و ﺗﻤﺪن و ﺗﻘﺪم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻢ.
دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و اﺻﺎﻟﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﺳﻨﮓ دﻟﯽ و ﮐﺮاھﯿﺖ
اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﺮﯾﮏ و ﻓﺮزﻧﺪی
ﻧﺪارد .در دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﺒﺎر و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
واﺿﺢ و روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺢ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﳏﻤﺪ

رﺳﻮل اﷲ«.

***
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﯾﮑﯽ از اھﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺧﻮد را
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺼﻪ اﺳﻼم آوردن ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺳﻮار
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .در ھﻼک ﺷﺪن
ﺧﻮد ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ً
ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﻮرا ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮوم ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ھﻮا ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ،آ ﮔﮫﯽﯾﯽ ﺑﺮ

ﯾﻮرﺑﺎﻧﺎﺗﻮﻧﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻟﯿﻨﺎ از روﺳﯿﻪ
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روی دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ
اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد
راه ﻧﺪادم .و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ ﺑﻮد ،و از آن وﻗﺖ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﻗﺎھﺮه ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه را ﺧﺮﯾﺪم و ﺧﻮاﻧﺪن آن و ارﮐﺎن اﺳﻼم را
ﺷﺮوع ﮐﺮدم .اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻣﻦ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮم ﺷﺮاب ﻧﺨﻮردهام و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک
ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮردهام ﭼﻮن ﻣﻦ ﮔﯿﺎه ﺧﻮار ﺑﻮدهام و ﺑﺎ ھﯿﭻ دﺧﺘﺮی ھﻢ ارﺗﺒﺎط
ﻧﺪاﺷﺘﻪام .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
دﯾﻦ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ و آزادی و ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ .اﺳﻼم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﻋﻼی ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
واﺟﺐ دﯾﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در
راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻼم ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮادری و
ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺤﺒﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﮫﺎر ﻋﻘﻞ و ﻃﮫﺎرت ﻋﻤﻞ و ﻃﮫﺎرت زﺑﺎن و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﻃﮫﺎرت ﺑﺪن
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .روح ﻋﻘﯿﺪه اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و در
ﻧﻤﺎز ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﻼم آوردن ﻣﻦ از روی ﻋﻼﻗﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻢ
و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻖ و ﺧﯿﺮ و ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ و ھﯿﭻﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .اﺳﻼم دﯾﻦ ﻋﻤﻞ
و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده.
***
ﻟﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ در ﯾﮏ آراﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده در ﻣﻮرد اﺳﻼم
آوردﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در روﺳﯿﻪ ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﺳﻼم از ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم و ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﻨﻢ اﻣﺎ
ﻗﺒﻞ از آن از ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺷﺮح
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

دادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﻮم .او ھﻢ ﻧﻮاری ﺑﻪ ﻣﻦ
داد ﮐﻪ در آن در ﻣﻮرد ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ و اﺣﻮال روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﺮح داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ھﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم روی ﺑﯿﺎورم .در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪار ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ
ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه داﺷﺘﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮش ﻗﻠﺐ و ﻣﮫﺮﺑﺎن دﯾﺪم و راﺑﻄﻪ
آنھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺧﻮش دﯾﺪم ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮫﺮه
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﺪم )ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮﺋﯽ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﻼم دﯾﺪه ﺑﻮدم( و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم اﺳﻼم ﮔﻨﺎهھﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﻟﻐﺰشھﺎ را ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ آن ﺑﺎ
رﺟﻮع ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﮫﯽ ﻣﯽآﻣﺮزد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ،و ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدم
َ
ﺧ ّﯿﺮ ﺑﻪ ازھﺮ ﺷﺮﯾﻒ رﻓﺘﻢ و ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮدم«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم
اﺷﺎره:

در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ )ﮐﺖ اﺳﺘﻮﯾﻨﺰ( ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﮫﻢ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه از اﺳﺒﺎب ﻣﮫﻢ ﺳﻔﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ وی
ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ او ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮادرش ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ او اھﺪا ﺷﺪ ،و او ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادرش ﺑﺎ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،و دوﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺷﻨﺎ در درﯾﺎ از ﻏﺮق ﺷﺪن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮادرش ﮐﻪ در دھﻪ ھﻔﺘﺎد
ً
ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻗﺪس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮ روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮب
ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﮐﺖ اﺳﺘﯿﻮﻧﺰ درﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ وی
ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ راه ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  ۲۷ﺳﺎل از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﻼم آوردن او ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺠﺎرب و دروس اﺳﺖ ذﮐﺮ آن ﺧﺎﻟﯽ از
ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم از اﺑﺘﺪای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ ﺗﺎ اﻣﺮوز آن ﭼﻨﺎن در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم از ﺧﻮد ﺟﺪﯾﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در
داﺧﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻟﻨﺪن ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻢ و
ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮐﻨﮕﺮهی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻢ .ﺑﺎ او در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ارزﺷﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

آﻣﻮزش اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
او ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮ اﺣﺪاث ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و در
ً
اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻤﺎل ﻟﻨﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم از ھﻤﺎن آﻏﺎز اﺳﻼﻣﺶ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻨﺪن
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ﺑﻄﻮر دوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎزان
اﺷﺎره ﮐﺮد. . ..
***
ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم ﯾﺎ »ﮐﺖ اﺳﺘﯿﻮﻧﺰ« ﯾﮑﯽ از ھﯿﭙﯽھﺎی دھﻪی ھﻔﺘﺎد ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ھﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮادرش از ﻗﺪس ﺑﺮاﯾﺶ آورد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻣﮫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻣﻌﻨﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ و زﻧﺪﮔﯽ را در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺆالھﺎی ﮔﯿﺞ
ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ذھﻨﺶ ﺑﻮده ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) .اﺳﺘﯿﻮﻧﺰ ﺟﻮرﺟﯿﻮ( در ﺳﺎل
 ۱۹۴۷در ﻟﻨﺪن از ﭘﺪری ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﺎدری ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و از ھﻤﺎن
دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده،
زﯾﺮا ﭘﺪرش ارﺗﻮدوﮐﺲ و ﻣﺎدر ﺳﻮﺋﺪیاش ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮد .از ھﻤﺎن دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه )ھﻤﺮﺳﻤﯿﺖ(
در ﻟﻨﺪن ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ آﻟﺒﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﮕﻢ را دوﺳﺖ دارم« در ﺳﺎل
 ۱۹۶۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .از ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﻨﺮی ﮐﺖ اﺳﺘﯿﻮﻧﺰ در ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺮت رﺳﯿﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﯾﮑﯽ از آھﻨﮓھﺎی او ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﮐﻨﺎر  ۱۰آھﻨﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺳﻦ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
اوج ﺷﮫﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ھﻨﺮیاش را ﺗﺮک و از ﻣﺮدم دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ دوران
ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء روﺣﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
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روی آورد .در ﺳﺎل  ۱۹۷۰دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ آھﻨﮓھﺎی او ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ را در ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺳﻔﺮ اﯾﻤﺎﻧﯿﺶ
را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﺳﺆالھﺎی ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪهای ھﻢﭼﻮن ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﺷﺪ و از ﮐﺖ اﺳﺘﻮﯾﻮﻧﺰ ﺑﻪ »ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم
داد .او در ﻣﻮرد اﺳﻼﻣﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ )ﻋﯿﺪ
ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ( ھﺪﯾﻪی ارزﺷﻤﻨﺪی از ﻗﺪس ﺑﺮاﯾﻢ آورده ﺑﻮد ،وآن ھﺪﯾﻪ ﯾﮏ
ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم راه ﻧﺠﺎت ﻣﻦ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎ دﯾﻦھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در واﻗﻊ
ﻣﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻗﺮاﺋﺖ
ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﮫﺘﻢ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دادم و ﻓﮫﻤﯿﺪم ﻗﺮآن ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻣﻦ و
ھﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻗﺮآن در وھﻠﻪی اول ﺑﻪ
ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ذھﻦ داﺷﺘﻢ ﺟﻮاب داده ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم و
اﺳﻤﻢ را از ﮐﺖ اﺳﺘﯿﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم ،ﭼﻮن از داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت
ﯾﻮﺳﻒ÷ در ﻗﺮآن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪم .از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ھﻢ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ از اﺳﺒﺎب و
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ
و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
)ﻓﻮزﯾﻪ ﻋﻠﯽ( ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ )ﮐﯿﻦ ﺳﯿﻨﮕﺘﻮن( در ﻏﺮب ﻟﻨﺪن ﺑﺎ ھﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه
ً
ﺑﻮدﻧﺪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ازدواج آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺛﻤﺮهی ازدواج
آنھﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮادر ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﮔﺬراﻧﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .آنھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان
ﭘﺪرﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا و دﻋﻮت ﭘﺴﺮان دو روز ﻗﺒﻞ از
وﻓﺎﺗﺶ اﺳﻼم ﻣﯽآورد .ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن آ ﮔﺎھﯽ
ً
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم وﻓﻖ دھﺪ .ﯾﻮﺳﻒ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ
ً
اﺳﻼم رﺑﺎ را ﺣﺮام ﮐﺮده ﻓﻮرا ﺣﺴﺎبھﺎﯾﻢ را ﺑﺴﺘﻪ و داراﯾﯿﻢ را در ﺣﺴﺎبھﺎی
ﻏﯿﺮ رﺑﻮی ﻗﺮار دادم ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﯾﮫﻮدﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد! زﯾﺮا
او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ .ﻣﻦ ﺑﺮای او
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪم رﺑﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺎ
ً
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﻢ ﮐﺎﻣﻼ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﻢ« .در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارم ﭼﻮن ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
دﺳﺘﻮرات ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج آواز ﺧﻮاﻧﺪن و اﺳﺘﻤﺎع آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺮودھﺎی
دﯾﻨﯽ و اذﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﺣﻠﻘﻪی
درﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ ﮐﻪ در آن اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺗﺒﺎع
از دﯾﻦﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از او اﻣﺮ اﻟﮫﯽ و دوری ﮔﺰﯾﺪن از ﻧﻮاھﯿﺶ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ« .او ﺗﻤﺎم آﻻت و ادوات ﻣﻮﺳﯿﻘﯽاش را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮل آنھﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻼش او ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪرﺳﻪای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﻠﺒﺮن در
ﺷﻤﺎل ﻟﻨﺪن راه ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او
ھﻤﻮاره در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﭽﻪھﺎﯾﺶ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻮم دﻧﯿﻮی از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه او ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﻼﻣﯽ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اھﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮرزد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
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اوﻗﺎف ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﻼشھﺎﯾﺶ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .او از
دھﻪ  ۸۰ھﻤﻮاره در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس
آﯾﯿﻦھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﺟﻪای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪای از ﻃﺮف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای
ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر از او ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ دﻟﺶ ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ﺟﻮاب داد» :ﺧﯿﺮ! وﻟﯽ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﺷﻌﺎری ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه اوﺿﺎع روﺣﯽ وﺷﻮر و
ﺷﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن آوردﻧﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم ﺑﺎرھﺎ در
ﺗﻼش ﺑﻮده ﺗﺎ از ﻓﺮوش ﻧﻮارھﺎ و ﺳﯿﺪیھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼﻣﺶ
ً
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ
آنھﺎ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ و ﺗﻮزﯾﻊ آھﻨﮓھﺎﯾﻢ ﻗﺮارداد داﺷﺘﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻮارھﺎ وﺳﯽ دیھﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدم و آنھﺎ ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺨﺶ
آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺣﮑﻢ ارﺗﺪاد و ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ،وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ
ﻧﮕﺎر ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﻧﺪی ﺗﻠﮕﺮاف در ﺳﺎل  ۱۹۹۴از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ» :ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺪﺗﺮ از آن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم آﻧﻘﺪرھﺎ ھﻢ
آﺳﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﮫﺮت و اﺳﻼم ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ او اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در راه دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻼم
ﺟﮫﺎد ﮐﻨﺪ و از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻨﺪهاش را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ داده ﺗﺎ راھﺶ را در
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻮدش در زﻣﯿﻦ
ﻗﺮار داده و زﻣﯿﻦ از آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را
ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺸﻤﺎرد ﺗﺎ ﺧﻮدش را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ھﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﯿﺶ روی اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده و آن
زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﺧﺮت آﻣﺎده ﮐﻨﺪ« .ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ از ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺎدی و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺳﭙﺲ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺮت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﭘﺲ از
آن ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ
راھﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ در
واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی دروازهای ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ ﻧﺒﻮد« .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﮫﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ
ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪ ﻏﺮﻓﻪی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و آﺛﺎر ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم داﺋﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺮدم در ﺻﻒھﺎی ﻃﻮﯾﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀﺎی ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم ﺑﺮ روی
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ھﻤﺎن روز اول ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﻮﺳﻒ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﺎلھﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم آنھﺎ را
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﯿﺎﺗﯽ در آنھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺜﻠﯿﺚ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺞ ﻣﯽﺷﺪم وﻟﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن از ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﭘﺪرﯾﻢ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ دور و ﺑﻪﺳﻮی
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ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪم و آﻧﭽﻪ در ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻣﯽدﯾﺪم ﺑﺮ ﻣﻦ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ« .ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ» :ﮐﻪ او ﺛﺮوت زﯾﺎدی دارد ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم
دھﺪ ،در واﻗﻊ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او اﻣﻮال و ﺛﺮوﺗﺶ را ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﻨﺪارد و دﻧﯿﺎی او در اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ ھﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع
زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺮوت اﻧﺪوزی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﮫﺘﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار داده
ﺑﻮدم وﻟﯽ اﻋﻤﺎق وﺟﻮدم اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺟﺎری ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم وﻗﺘﯽ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﺸﺘﺎﺑﻢ« .ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﮫﺮت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ اﺳﻤﻢ و ﻋﮑﺲھﺎﯾﻢ در ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪھﺎی
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﺑﯽرﻗﯿﺐ و در
واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ در واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮم .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ھﺪﻓﻢ ﺑﺮﺳﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
ﺳﺎل و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮم آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟
داﺋﻢ ازﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻟﻄﻔﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﺸﻢھﺎﯾﻢ را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ و از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻢ
ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﺘﺮی ھﺴﺘﻢ .ھﻤﻮاره دﻧﺒﺎل ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺆالھﺎﯾﻢ ﺑﻮدم در
اﯾﻦ دوران ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادﯾﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻢ زﯾﺮا از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﭘﺲ از ﺑﮫﺒﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر اﺷﻌﺎرم ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه اﻓﮑﺎرم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮫﺮﺗﻢ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ روز اﻓﺰونﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .دوران ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم ﭼﻮن
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ و ﺛﺮوت رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺑﻄﻮر ﺟﺪی
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ذھﻨﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻮداﯾﯽ ﺷﻮم اﻣﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ راھﺒﺎن ﺑﻮداﯾﯽ ﺧﻮدم را از ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﻧﮕﻪ دارم ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﺟﺘﻤﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم اﻧﺠﯿﻞ را از اول
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی در آن ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰهای
در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از اﺳﻼم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﺑﺮادرم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻗﺪس آن را ﺑﺮاﯾﻢ آورده ﺑﻮد.
ﺑﺮادرم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻗﺮآن را راھﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادم درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادهاﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ ھﺪف از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
و اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام؟ آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻦ واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﺮ ﮐﺲ در ﻏﺮب ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺒﭙﯿﻮﻧﺪد و آن را ﻓﺮا راه زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺮار دھﺪ ﺑﻪ او اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ اﻓﺮاط ﮔﺮا ﻧﯿﺴﺘﻢ .اواﺋﻞ
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺴﻢ و روح ﯾﺎ ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ
ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ در اﺳﻼم اﯾﻦ دو از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﮐﻮه ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ اواﻣﺮ اﻟﮫﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺎ از ﻣﻼﺋﮑﻪ ھﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .ھﻢﭼﻨﯿﻦ درک ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻟﮏ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و اوﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪه و ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ
ھﺪف ﻣﻦ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﮫﯽ و ﻋﺒﺎدت رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن را در ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺣﺲ ﮐﺮدم و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام ،و ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﺎﻟﺖ واﺣﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎی ﺳﺆال ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا
ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؟ ﺳﭙﺲ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮫﻮد ﺣﻀﺮت
ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ دﭼﺎر ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺮآن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن را
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪﺳﻮی
ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم وﻗﺘﯽ ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪم دﯾﺪم
ﮐﻪ ﻗﺮآن از ﻧﻤﺎز ،ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،رﺣﻤﺖ و ﻧﯿﮑﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻗﺪس ﺳﻔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ و
ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻢ!
ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﺳﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب دادم اﺳﺘﯿﻮﻧﺰ! او دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد اﻣﺎ ﮐﻤﯽ
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻧﻤﺎز ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ .در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاھﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻔﯿﺴﻪ« ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
اﺳﻼﻣﯽ در رﯾﺠﻨﺖ ﭘﺎرک راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪم .درﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ از درﯾﺎﻓﺖ
ﻗﺮآن اھﺪاﯾﯽ ﺑﺮادرم ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﺳﺎل ۱۹۷۷
ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻢ و ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮدم .اﻵن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط دارم ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا را
ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در آﺧﺮ اﻣﯿﺪوارم ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺣﻖ واﻗﻊ ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﺧﺪواﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺮا ﻓﺮا راه دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دھﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم آوردن ﺑﺎ
ھﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ دﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪام و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼم ﭘﯽ ﺑﺮدم .ھﻢﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺳﺮ
ﻟﻮﺣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﻢ در ھﺮ دو ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﭘﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﺷﺎره:

ﭘﯿﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺎﮐﻦ دار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻣﺮاﮐﺶ و ﺣﺮﻓﻪاش ﻣﻌﻤﺎری
اﺳﺖ .او ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ را در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوع
ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺳﻔﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮراﻟﻤﺒﯿﻦ(.
ﭘﯿﯿﺮ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﯾﺎد داﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ را ﺑﺎ
ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻﮔﺎه ﻣﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ھﻤﻮاره ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻪام .در ﯾﮑﯽ از روزھﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﺮدم :ای ﺧﺪا ﮐﺮﻣﺖ
را از ﻣﻦ درﯾﻎ ﻣﺪار .ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ را دوﺳﺖ
دارم و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل دﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﺮدم ﺗﺎ ﭘﯿﺮو آن ﺷﻮم ،ﭘﺲ
ﻣﺮا در اﯾﻦ راه راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻦ« .ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺪرم اھﻞ
اﺗﺮﯾﺶ و ﻣﺎدرم ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ .ﻣﻦ ھﻤﻮاره ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻮدم و
ً
اﻟﺘﺰاﻣﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﺎدت رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدم
ً
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ و ذاﺗﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﺎﺷﻢ .وﻗﺘﯽ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم
ﺷﺒﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن رخ ﺑﺪھﺪ .از آن ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﻤﻮاره ﺧﻮد را در ﻟﺒﺎس راھﺒﺎن و ﮐﺸﯿﺶھﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﻦ
ً
ﺗﺼﻮر ھﯿﭻﮔﺎه از ذھﻨﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرم ﻣﻦ ھﻢ ﯾﮫﻮدی ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ .از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن و ﺗﻤﺪنھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪم .ﻓﻠﺴﻔﻪی ھﻨﺪ ،ﺗﺒﺖ،
اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و اﻣﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎورءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﺑﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدم .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی آوردم و ﺣﺘﯽ
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮداﯾﯽ ﺷﺪم ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪای واﺣﺪی اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﻢ
آﺷﮑﺎر ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮم ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ھﻤﻮاره ﺧﻮابھﺎ ور ؤﯾﺎھﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ
اﻣﯿﺎل روﺣﯽام داﺷﺖ .ﮔﺎھﯽ آن روﯾﺎھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ھﻨﮕﺎم ﭼﺮت
زدن ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻮابھﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮدم .اﯾﻦ ﺧﻮابھﺎ را آﻧﻘﺪر ﺷﻔﺎف دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ً
ھﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم .در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻋﻘﯿﺪهای راﺳﺦ در ﻣﻦ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ھﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .دﯾﻦ اﺳﻼم
ھﻤﻮاره ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺘﺮم و ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﻦﺷﺎن
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را
ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﮐﻪ از ﺗﻮان ﻣﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻤﺎن ﻣﻦ از
ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ اھﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ اﯾﻤﺎنھﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ
آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎھﺎن ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ اﺳﺘﺤﻘﺎق آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم را ﻧﺪارم .و ﺑﺮاﺳﺘﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ دﯾﻦ از آنھﺎ ﻣﺒﺮا اﺳﺖ .ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم
ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺗﻄﮫﯿﺮ ﮐﻨﻢ .روزی وﻗﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﻋﮫﺪه
دار ﺑﻮدم ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺟﻌﻠﯽ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮی او اﯾﺴﺘﺎدم و آن را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮدم ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر در ﯾﮏ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﮔﺬاری اﺧﺘﻼس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﻢ
را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮐﺮدم و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﻣﻦ از ﮐﺎر
ﺑﯽﮐﺎر ﺷﺪم .ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﯾﻤﻠﮑﻢ را از دﺳﺖ دادم .ﺣﺘﯽ زﻧﻢ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﻣﻦ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﭽﻪھﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﻨﺎ آواره ﺷﺪه ﺑﻮدم و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﻢ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ار

ﭘﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮕﺬارد و از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ دﭼﺎرش ﺷﺪهام ﻧﺠﺎﺗﻢ
دھﺪ .ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق آن ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ
زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻢ .ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮدم و ھﻤﻮاره از ﺧﺪا
ﺷﺎﮐﺮ ﺑﻮدم .در ﺳﺎل ۱۴۱۹ھﺠﺮی روزی در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺤﻠﯽ آ ﮔﮫﯽای
ﺗﻮﺟﮫﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .در اﯾﻦ آ ﮔﮫﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ در
ﺷﺐھﺎی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﻢ زﯾﺎد دور ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوم ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﺳﺎلھﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﺸﺮوب ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدم ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
آﻓﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﺳﺎل از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﮔﺬﺷﺖ و رﻣﻀﺎن  ۱۴۲۰ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﻣﯽ در اﯾﻦ راه ﺑﺮدارم ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮم .دوﺑﺎره آن
آ ﮔﮫﯽ را دﯾﺪم .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روزی ھﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﺸﺮوب
را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻃﺎھﺮ وارد ﺷﻮم .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻋﺎدت ﺷﻮم ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ در آن ﺳﺎل ھﻢ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوم .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺷﺪم .ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﺳﺎل
 ۱۴۲۱ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ آن آ ﮔﮫﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم .ھﺮ روز ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ
ﻧﺪاﯾﯽ در دروﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽآﻣﺪ .دھﻪی آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم
ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز را ﺑﺪون ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﺸﺮوب ﺑﮕﺬراﻧﻢ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوﺷﻢ ﺑﻮد ﮐﻤﯽ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دوﺳﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ و داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم و ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و در دﻟﻢ
ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﮔﺬاران ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم .ﺳﭙﺲ در ﻣﺮاﺳﻢ
اﻓﻄﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ،ﻓﺮدای آن روز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮم ،ﻣﻘﺪاری ﺧﺮﻣﺎ
و ﺷﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪم و ﻧﺰدﯾﮏ اذان ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ .ﺳﺮ ﺳﻔﺮه اﻓﻄﺎر ﻋﺪهی
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زﯾﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آنھﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .آنھﺎ ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦﮐﻪ آنھﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽدﯾﺪم اﺣﺴﺎس ﺗﻌﺠﺐ
ﻣﯽﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ ھﻤﻮاره آن ﺻﺤﻨﻪ در ذھﻨﻢ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ را اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮدم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮا ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺄوﯾﻞ آن رؤﯾﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﻢ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ .ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ روز ﺑﻌﺪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻢ و ﻏﺴﻞ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم .دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوﯾﻢ .در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺤﺮاب ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮدم .آن
ﻟﺤﻈﻪ را ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻧﺎﻣﻢ را
ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪه ھﺴﺘﻢ آن ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ آنھﺎ را اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از ادای ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در آن ﻟﺤﻈﻪی روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ اﻟﻠﻪ ﺳﺮم را ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﯿﻨﺪازم .ﺑﻌﺪ از آن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دوﺳﺘﻢ از
ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪم .دوﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮردن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﮫﻮه در ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺎور ﻣﺴﺠﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی در دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻢ .ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم دﯾﺪم ﭼﻘﺪر آﺳﻤﺎن ﺻﺎف
اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .آن ﻟﺤﻈﻪ را ھﯿﭻﮔﺎه
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ھﺴﺘﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﺐھﺎ ،ﺷﺐھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﺷﺐھﺎی ﻗﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.
واﻟﺴﻼم .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ:
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﺟﻨﺘﺎ ﮐﺎﻣﻨﮕﻮا از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
اﺷﺎره:

از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﮫﻤﺎﻧﺪار ھﻮا ﭘﯿﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ھﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ھﻮا ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی دﯾﻦ و
اﺧﻼق و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .او ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﻪ ﻋﺰﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ
ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ! ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﺳﻌﺎدت و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد .اﯾﻦ آﻏﺎزی ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮای »ﺟﻨﺘﺎ
ﮐﺎﻣﻨﮕﻮا« ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ..
ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم در آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدم ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم اﺧﺒﺎر ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﻨﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .در ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از آنھﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻋﻄﺮھﺎی
ﻣﮫﯿﺞ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ را ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ھﯿﭻﮔﺎه اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎدرﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﻨﯿﺎ« زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺗﺎ
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪی زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ .اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻘﯿﺮ
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ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻓﻘﺮﺷﺎن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ
ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮد ھﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .در اﻋﯿﺎد ھﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ
دﯾﺪار ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ھﻤﻮاره آرزو ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﺎش
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﭙﻮﺷﻢ .وﻗﺘﯽ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺤﺠﺒﻪ ﻣﯽدﯾﺪم اﺣﺘﺮام ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدم را ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻃﮫﺎرت و
ﮔﻔﺘﻦ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم ھﻤﺎن ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﻮده ﺑﻮدم.
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽﺷﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺮآن در دلھﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮد و
ھﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ را ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺲ از اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮدم.
ﻫﺠﺮت ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

وﻗﺘﯽ ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮت
ﮐﺮدم و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻧﺠﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻗﺮاﺋﺖ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪم .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ھﻮا ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدم .از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ
ﻣﺴﺮور ﺑﻮدم ﭼﻮن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﻤﯽﺳﻌﺎدت ﺑﺮ
دوش ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﺚ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ و
از دﺳﺖ دادن ارزشھﺎﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر

ھﺮ ﭼﻪ از ﮐﺎرم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﻪ ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺰﯾﺪم و از ﻣﺮدم دور ﺷﺪم.
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدم را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدم .ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ . . . .ﯾﮏ روز

ﺟﻨﺘﺎ ﮐﺎﻣﻨﮕﻮا از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
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ﺑﺮای ﻗﺪم زدن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را
روﺷﻦ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺘﺎره اﺳﻼم« ﺑﺮ روی
ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪھﺎ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻣﯽﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ
اﺳﻼم ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﻣﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪای داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در
ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ او ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ
ﻣﺼﺤﻒ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯽ ﺳﭙﺲ ﺧﻮدش ﺑﺎ ادب و ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .او ﻧﯿﺰ ارﮐﺎن اﺳﻼم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آن را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺷﺮح داد و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ .ھﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل آﻓﺮﯾﻨﺶﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮودﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻮاب
ﺳﺆاﻻﺗﻢ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم آوردﻧﻢ ھﺮ وﻗﺖ ﻗﺮآن را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺟﻮاب ﺳﺆاﻻﺗﻢ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ھﻤﻮاره ﺷﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﯽآورم ﭼﻮن ھﯿﭻ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ .اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم آوردﻧﻢ آرزوﯾﺶ را داﺷﺘﻢ ﻣﺸﺮف ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﻠﻤﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ »دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ« ﻗﻮل
ﺑﺮ آورده ﺷﺪن آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن آرزو دارم زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را
ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ.
ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم

از ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻮازن و اﻋﺘﺪال در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی
اﺳﺖ .از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﯿﺮت
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﺰرگ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارم .اﻣﯿﺪوارم روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﺷﻮم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و روز
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﻐﻠﻢ را ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻮد ﺗﺮک ﮐﺮدم
ﺗﺎ ﺑﺮای آﺧﺮﺗﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در دﻓﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس
اﺳﻠﻤﯽاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ درﺳﺎلھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺖ.
دوﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﮑﺎت ﻣﻀﺤﮏ و ﺟﻮکھﺎی ﺗﻤﺴﺨﺮ
آﻣﯿﺰ درﺑﺎره اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺮفھﺎﯾﺸﺎن را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﺟﻮار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم و
ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ آنھﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﺳﻼم
دﯾﻨﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺨﺘﺺ اﻋﺮاب اﺳﺖ.
ﺻﺤﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﺞ رﻓﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺘﺮام و وﻗﺎر را
در ﻣﻦ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .زﯾﺮا ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻢ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن رﮐﻨﯽ
از ارﮐﺎن دﯾﻦﺷﺎن وﻃﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﻮالﺷﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﻋﻮت ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺮور و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ ﺻﺎﺣﺐ
دﯾﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ.
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ دﯾﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در
ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺮا از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﭼﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ رﺳﺎﻧﺪ.
اﻵن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﻗﺮآن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺘﺐ ﺳﯿﺮت اﻧﺒﯿﺎء و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﭙﺮدازم .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ رادﯾﻮی
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﻠﻤﯽاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اذان و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دروس دﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم

ﺟﻨﺘﺎ ﮐﺎﻣﻨﮕﻮا از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
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دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﯿﺪوارم دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ رادﯾﻮ ھﻤﻮاره ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زن در ﻏﺮب

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻏﺮب زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،د ر
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺣﺘﯽ در ﮐﺎﻏﺬھﺎی ﺗﻮاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در اﺳﻼم ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺑﺎ اﺣﺘﺸﺎم ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم
آزادی ﻓﺴﺎدھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در اﺳﻼم ﺑﺮای آزادی زن
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺨﻄﯽ از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرج ﺷﺪن از آزادی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دﯾﻦ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر دادهاﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ً
وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽﺗﺎن در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﻣﺒﻨﺎی آن اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درک ﺑﮫﺘﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﭘﻮﺷﯿﺪن زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از روی ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻠﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ .در آﺧﺮ از
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺧﻮاھﻢ دﯾﻦﺷﺎن را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻓﺮا
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﮫﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﻓﻀﻞ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ھﺪاﯾﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ھﻮا ﻓﻀﺎ ،ھﻨﺪﺳﻪ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻠﻮم وراﺛﺖ
و ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻧﻈﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮ آﻣﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖھﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻣﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﻧﺪارد ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
واﻟﺴﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﺟﻮآن وﻻرده از ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
ﻣﻦ »ﺟﻮآن ِوﻻرده«  ۲۲ﺳﺎﻟﻪ از ﮐﺸﻮر ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ھﺴﺘﻢ .ﺷﺶ ﺑﺮادر و ﯾﮏ
ﺧﻮاھﺮ دارم و ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﻢ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻐﺎزه
ﺧﻮار و ﺑﺎر ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ را ﻓﺮاھﻢ
ﮐﻨﻢ .ﺳﺎل  ۲۰۰۱دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در رﺷﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﻮم .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﮐﻔﺎف
زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را ﻧﻤﯽداد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ وارد
ﺷﻮم .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﭘﻮلھﺎﯾﻢ را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻢ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺷﺪم و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪم.
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯽﺣﺎل و ﺑﯽرﻣﻖ
ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﭼﻨﺪ روزی را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﺲ اﻧﺪازم ﺧﺮج دوا و درﻣﺎن ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازم ،ﭼﻮن ھﻨﻮز ﺟﺎی ﺑﺨﯿﻪھﺎ اﻟﺘﯿﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺳﺎزی ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوام ﻧﯿﺎوردم ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق آن ﻓﻘﻂ ﺧﺮج و ﻣﺨﺎرج ﺧﻮدم
ﺗﺄﻣﯿــــــﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهام ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻦ آدم ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺒﻮدم
اﻣﺎ در دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮدم .ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ازدواج ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
روزھﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺮود ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﮔﺎهﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .در ﺷﮫﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را دﯾﺪ ،در واﻗﻊ
ﺗﻨﮫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

)ﻣﯿﻨﺪاﻧﺎو( ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آﻧﺠﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺴﯿﺎری
وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ً
ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ذھﻦ ﻣﺮدم ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮوه )اﺑﻮﺳﯿﺎف( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﺟﻨﮕﻞھﺎ وﮐﻮهھﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ آنھﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن آنھﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم دﯾﻦ اﺳﻼم را آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻣﻦ
ﺑﺎرھﺎ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻗﺎﺗﻞ ،ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮ و ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه )اﺑﻮﺳﯿﺎف( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل از ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ دوﻟﺖ در ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آدمھﺎی ﺑﺪی
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮفھﺎی آنھﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آنھﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوهھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ دﯾﻦ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﯾﻢ .ھﻢ
اﮐﻨﻮن دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ را در ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮز
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻦ در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ دﺑﯽ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﺑﯽ
ﺑﯿﺎﯾﻢ دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺟﻮاب رد دادم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ھﻤﮕﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ از دﯾﻦ آنھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﺑﯽ آﻣﺪﯾﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم در دﺑﯽ ﻋﺪهای ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮار و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮا ﺑﺎ
اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .روزی ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه
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ﺑﻮد از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد در ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آنھﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪم ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم ﭼﻮن ﺗﻤﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و از ھﻤﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ ھﻤﻮﻃﻨﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺳﺨﻨﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮ ع
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﻢ )زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ( ﻧﺎم داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻓﺮو رﻓﺘﻢ از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ ﻣﻦ آﻣﺎدهی روز ﺣﺴﺎب ھﺴﺘﻢ؟در روز ﺟﺰا ﭼﻪ
ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا دارم؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ ﺧﺪا را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهام و ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ھﻔﺘﮕﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم
دادم و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ
/۲۲ﻣﺎرچ ۲۰۰۶/ﻣﯿﻼدی اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی
اﺳﻼم ﮐﺸﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم اﺳﻼم واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎورھﺎ ﻣﺒﮫﻢ و ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ .اﻵن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﮐﻪ در اﻃﺎف ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻌﺎدت ﻣﺎ را در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮاز آن ھﻢ در اﯾﻦ
ً
دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﻣﺎدی ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺳﺎدهای
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺮای زنھﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺠﺎب ﮐﻤﯽ دﭼﺎر
ً
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻗﻠﺒﺎ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و راه را ﺑﺮ او آﺳﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﺮآن را
ﺑﯿﺎﻣﻮزم و ھﻤﻮاره از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ
ﺟﮫﺎن ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ
ﺑﺰرگ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ راه را ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ او روﺷﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و در آﺧﺮ از
ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درﯾﺎﺑﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .از
ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽام در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و
آنھﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
واﻟﺴﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
IslamTape. Com

ﺟﻬﺎده از اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺷﺎره:

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
اﺧﻼق ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﺎزر ﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دور دﺳﺖ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ )ﺣﺘﯽ در ﺗﺠﺎرت(
ﺳﺒﺐ ھﺪاﯾﺖ ﻋﺪه ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم آن دﯾﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ
زن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد اﺑﺘﺪا ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﮫﯽ و ﺳﭙﺲ
اﺧﻼق ﺧﻮب ﺧﻮاھﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﯽﺗﻮان از دﻻﯾﻞ ھﺪاﯾﺖ او ﺑﺮ ﺷﻤﺮد ،ﭼﺮا
ﮐﻪ اﮔﺮ آنھﺎ او را از ﺧﻮد ﻃﺮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ او ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ذھﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در او ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ. ..
ﻣﻦ از ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهام.
ﻣﺎدرم ﻃﻮری ﻣﺮا ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ھﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮوم.
در روزھﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﻨﮫﺎ اھﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻧﺠﯿﻞ
ﺑﻮد .ﻣﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ،
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ از
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم وارد ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ روی
ﻧﯿﻤﮑﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮادی
ﮐﻪ از در وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯽدﯾﺪم وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ وارد
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ھﻢ ﺳﻘﻠﻤﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ او ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﻮری او را
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽھﺎﯾﺸﺎن رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ
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ﺳﺮ ﺟﺎیﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .او اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت آرام و آﺳﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد،
ھﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﻓﺸﺮد و ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻋﺮق ﺧﻮدش را در ﻣﯽآورد ،ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه او ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽﺷﺪ آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻨﺎر ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮی ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﺑﻪ درون آن ﭘﻮل ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر آنھﺎ ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﺪم،
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا وﻗﺘﯽ واﻋﻆ آنھﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد ،آنھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ھﺮﮔﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و اﻋﻈﺎن دﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮم و ﺑﻪ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ً
اﻧﺠﯿﻞ را ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﺒﻮد ،ﻣﺜﻼ
وﻗﺘﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﻮه رﻓﺖ و
وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﯾﮫﻮدا« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارده ﮐﻪ
ﺑﻮده )ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ( ﭼﺮا او را از ﺧﯿﺎﻧﺖ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ
ھﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﺎدر و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدم اﻣﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :او رﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارد« .اﯾﻦ ﺟﻮابھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮا
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا در ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ذھﻨﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ .روی ھﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪھﺎﯾﻢ ﻧﺪارد،
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺮدی ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻧﺒﻮدم .ھﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ در
اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ﯾﺎ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻃﺮز ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ و ﻗﺎری را ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع آنھﺎ را
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ آنھﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ
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اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ً
ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ آنھﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﯾﮏ از
دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک را ﻧﯿﺰ ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ« .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ھﺮ
وﻗﺖ آنھﺎ را دﯾﺪم ﺑﮕﻮﯾﻢ »اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ« ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻢ» :دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ھﻤﯿﻦ

ﮐﺎر را ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد«.
ﯾﮏ روز ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮ  Downtownﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪم ،ﯾﮏ
زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻮار ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ« او ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﻣﺮا

داد .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ« ،او ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ» :روز ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ از آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاھﻢ آورد«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را ﺷﺮوع ﮐﺮدم اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ
داد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﯿﭻﮔﺎه آن را از ﺧﻮد دور
ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ وارد
ارﺗﺶ ﺷﺪم ﻗﺮآن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﺮدم و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن اداﻣﻪ
دادم ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻗﻄﺎراﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﻣﻮرد
ً
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﮕﺰاس
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻢ .ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﻣﻦ در ﺗﮕﺰاس ﯾﮏ ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﻮد .ھﺮ وﻗﺖ او ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽاش ﻣﯽﺷﺪ او را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ از ﻋﺒﺎدت او ﺳﺮ در
ﺑﯿﺎورم ،ﻣﺮاﺳﻢ او ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او روﺑﺮوی ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را زﯾﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد
زﻧﮓھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﻊھﺎی روﺷﻦ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد.
ﯾﮏ روز ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح دادم .روز ﺑﻌﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬی را ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داد و ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺑﺪﺳﺖ آوری« .ﺑﺮ روی آن
ﺑﺮﮔﻪ در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻣﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ
ً
آن ﻣﮑﺎن ﺑﺮوم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ واﻗﻌﺎ ﭘﯿﺎم اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ
ً
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮔﻮش ﮐﺮدم ،واﻗﻌﺎ از ﺷﻨﯿﺪن آن ﻟﺬت ﺑﺮدم .ﺳﺨﻨﺮان در ﻣﻮرد
اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب زﻧﺎن و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻞ از
ازدواج ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ھﻢﭼﻨﯿﻦ
رﻓﺘﺎر ﺧﻮاھﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد .آنھﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ از ﻣﻦ ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮت ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﺑﺎر از ﻣﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در ﺟﻠﺴﺎت آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ
ھﻢﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ .در ﯾﮑﯽ از روزھﺎ
ﺧﻮاھﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﮔﺮدش دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎرک ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آنھﺎ ھﻤﺮاه
ﺷﻮم .ﻣﻦ دﻋﻮت آنھﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .روز ﻣﻮﻋﻮد ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﭘﺎرک ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاھﺮان ﺑﻪﺳﻮی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺗﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﻇﮫﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪم ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﮫﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ
ً
ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎ دارﻧﺪ ﺳﻔﺮه را ﭘﮫﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﮫﺎر آﻣﺎده
ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﻔﺸﺶ را ﺑﯿﺮون آورد و
ﺟﺎﯾﯽ در وﺳﻂ آنھﺎ اﯾﺴﺘﺎد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را در ﮐﻨﺎر ﮔﻮشھﺎﯾﺶ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
دارد آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدم و از ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاھﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر او را ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ» :او دارد اذان

ﺟﻬﺎده از اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« .ﺑﻌﺪ از اذان دﯾﺪم ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﻢ و راﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
ﯾﮑﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را زﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮی در ﺣﺎل
رﮐﻮع ﺑﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽﺷﺎن را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ )در واﻗﻊ
داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ( .وﻗﺘﯽ آنھﺎ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﺎز
آن ﺑﺮادر ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اذان ﮔﻔﺘﻦ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت آرامﺗﺮ و آھﺴﺘﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ھﻤﮕﯽ از ﺟﺎیﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﻒھﺎﯾﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻒھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ارﺗﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ از ھﻤﻪ و ﺑﻘﯿﻪ در ﺻﻒھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺻﻒ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻤﻪ ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
ً
ﮐﺎرھﺎ را ﻗﺒﻼ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت آنھﺎ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮدم در اﻓﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻮﻃﻪور ﻣﯽﺷﺪم .ﻣﻦ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدم را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ آنھﺎ ﺧﻮاھﻢ آﻣﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدم ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر
ً
رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم .آنھﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪﺷﺎن را
آوردﻧﺪ و در ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮاھﺮان ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮدم .آن روز
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺮان ﻣﺮا در آﻏﻮش
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهام.
و اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ از اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺬرد اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺧﻠﻠﯽ در ﻋﻘﺎﯾﺪم
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﮑﻮت او ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ واداﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺳﺮی در او ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺷﺪه ﺑﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ او را دﯾﺪم در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮد .او داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد .در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺆل ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮدم ،او ﺑﺎ ﮐﻤﺮوﯾﯽ ﻓﺮاوان
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻢ آﻣﺪ و از ﻣﻦ ﮐﺘﺒﯽ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ .آرام او را
ً
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ او ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای رﻓﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﺮ ھﻔﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد .او ﺑﺮ ﻋﮑﺲ دﺧﺘﺮان دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد او ﮐﺘﺎبھﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﮔﻮﺷﻪای ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن او ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺰن و اﻧﺪوه او ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ وا داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ ﺣﺰن او ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮم ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ دﯾﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻦ او و دﯾﮕﺮان ﺑﻮد را ﺑﺸﮑﻨﻢ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ .از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ داﺳﺘﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ او در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺳﺘﺎن
زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺮح داد:
ﻣﻦ دﺧﺘﺮی از ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﯽ ھﻨﺪی دارم .دﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم ھﻨﺪو ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪهام .اﺳﻤﻢ را ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪ
زوﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ »ﺣﻔﺼﻪ ﻓﺎروق« ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهام.
ﺧﺎﻧﻮادهام ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

آنھﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ در ھﻨﮏ ﮐﻨﮓ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪای
ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد آن را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ آنھﺎ
از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﺧﻼق
ﺣﻤﯿﺪه ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،روزی در ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺮاﻏﺖ در ﮐﻼس ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﺧﻮدم را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎی دو ﻧﻔﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺷﺪم .آنھﺎ در ﻣﻮرد
ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮫﺸﺖ از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد
ً
ﺑﻠﺮزم ،ﭼﺮا ﺑﮫﺸﺖ از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﺟﮫﻨﻢ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؟ اﺻﻼ
ﺑﮫﺸﺖ و دوزخ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ھﻤﻪ آدم روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ را در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺷﺮوع ﮐﺮدم.
در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺳﻼم

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی زﯾﺎدی را در
ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺷﻨﯿﺪم .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از ھﺮ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهام .اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ راھﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ دﯾﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ راه ﺻﺤﯿﺢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺷﺐھﺎی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐھﺎ
ﻣﺘﻀﺮﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺎدم ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ در اﻧﺘﺨﺎب راه
ﺣﻖ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاب ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﺮس
ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪم ﺑﻠﮑﻪ
ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﻼﺳﯽھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ زﻧﮓ زدم و او را از ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ
آ ﮔﺎه ﮐﺮدم ،از ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪهای ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺑﺎل در آورده اﺳﺖ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﻤﻠﻮ از اﺷﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آن ﺷﺐ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ
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ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم .ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ در ﺣﻀﻮر ھﻢ ﮐﻼسھﺎﯾﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ
را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم ،دﯾﮕﺮ ﺻﺪای ﺧﻮدم را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ آنھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ اﺷﮏ ﺷﻮق ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻣﻦ آن روز را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﮫﺸﺖ و دوزخ ﺑﻮدم اﻣﺎ ھﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ راه راﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم ،ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻢ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رﻓﺘﻢ .ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ را از ﺑﯿﺮون
دﯾﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺣﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن روز را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮش را
ﻧﻤﯽﮐﺮدم روزی ﺑﻪ درون آن ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارم .وﻗﺘﯽ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم ﯾﮏ
ﺣﺲ ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺸﺖ ،ﻗﺒﻞ از آن ھﺮﮔﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را
ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .ﭼﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﺑﻮد اﻣﺎم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎز را
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم ﮔﻮش ﻓﺮا دادم ﭼﻪ ﻟﺤﻦ دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ داﺷﺖ ،ﺣﺮﮐﺎت
ﻧﻤﺎز ﮔﺬاران را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻧﻤﺎز را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺬاران ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم .روزھﺎی ﺑﻌﺪ ھﻢ ﮐﺎرم ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﻤﺎز را از روی ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎز ﮔﺬاران ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮم،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻟﻄﺎف اﻟﮫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاھﺮان ﻋﺮب زﺑﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد داد.
ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ،وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ ھﺮ ﮐﺪام ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر داﺷﺘﻨﺪ
و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎز و ﺣﺮوف ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮم .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ
درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدم از ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎزم را ﮐﺎﻣﻞ ادا
ﮐﻨﻢ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺮان ﻧﯿﺰ از ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﻧﻤﺎز
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺠﻮد دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺳﺮم را از ﺳﺠﺪه

١٤٢

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﻓﺮھﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪم .اﯾﻦ از
ﻧﻌﻤﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪم ﻣﺎدرم ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮادرم ﺑﺮای دﯾﺪن ﭘﺪرش ﺑﻪ ھﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺎ آوردن ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن در
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاھﺮان در ﻣﺴﺠﺪ
ﯾﮏ روﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ داد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﭙﻮﺷﻢ .ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎهھﺎ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮدم وﻗﺘﯽ در آﯾﻨﻪ ﺧﻮدم را دﯾﺪم ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﻦ ﺑﻮدم؟ اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون
ﺣﺠﺎب ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪ .ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻗﺮار دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺗﺎج را از از روی ﺳﺮم ﺑﺮ دارم .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺑﻢ
ً
رﺳﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﮫﻤﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم .ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهام
در ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
ً
ﺷﺪﯾﺪا اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻢ ھﺮ وﻗﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدم ﮐﺴﯽ از
آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﺮا ﻧﺒﯿﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻣﺎه ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .روزی
وﻗﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮاھﺮم ﻣﺮا دﯾﺪ ،او ﻣﺘﻌﺠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و رد ﺷﺪ ﻣﻦ اﻣﺎ ،ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻧﮕﺎهھﺎی او ﺑﻪ راھﻢ اداﻣﻪ دادم .ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﮫﻢ ﻧﺒﻮد ﻣﺮدم ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ راھﻢ را
درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻧﻮادهام در ﻗﺒﺎل
اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺮا در ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪ
ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ھﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن آﻧﺠﺎ
ﺷﺨﺼﯽ از اﻗﻮام از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ داﻣﺎد ھﻨﺪو ﺑﻮد .ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺟﺮﯾﺎن از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ در اﻧﺘﻈﺎرم اﺳﺖ،
ﭘﺪرم ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻻ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪهام .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﻧﺘﻈﺎرم

ﺣﻔﺼﻪ ﻓﺎروق از ﻫﻨﮏ ﮐﻨﮓ
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اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻋﺪم ﺳﻔﺮم را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت را ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﺮدم و از ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﭘﺪرم اﯾﻦ ﺟﻮابھﺎ او را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺒﺮ ﺳﻔﺮ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع او ﺑﻪ ھﻨﮓ ﮔﻨﮓ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﻋﻘﻪای ﺑﺮ ﺳﺮم ﻓﺮود آﻣﺪ
ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ او رو ﺑﺮو ﺷﻮم .ﻣﻦ از ﺧﻮدم ھﺮاﺳﯽ ﺑﻪ
دل ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻨﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﭘﺪرم آﻣﺪﻧﺶ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل
ً
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدم ﺑﮑﻨﻢ ،ﻗﺒﻼ ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »زاﻓﯿﺮا« ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺒﻮدم ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ از آﯾﯿﻦ ھﻨﺪو ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد او اﻧﺪاﺣﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻧﻮاده او
در ﻗﺒﺎل او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ رد او را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ؟ از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم
ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺑﺪھﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را در
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪم. . . ..
ﮐﻮر ﺳﻮی اﻣﯿﺪ

درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﺮد و
ﻧﺎﻣﻪای از »زاﻓﯿﺮا« درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم .او در ﻧﺎﻣﻪاش
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﻨﮏ ﮐﻨﮓ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﯾﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﺑﻪ ھﻤﺮاه دو ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﺷﮫﺮ »ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﮫﺎم« رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد
در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .او از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ
او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم و از رودر روﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﭙﺮھﯿﺰم .او راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ
ﺑﺎﯾﺪ از روﺑﺮو ﺷﺪم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻋﺠﻮﻻﻧﻪای ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ
ﻓﺮودﮔﺎه »ھﯿﺜﺮو« در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮی را
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﯿﻂ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم دﯾﮕﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آن
ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺮﮔﺸﺖ را ﺑﮕﯿﺮم و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ھﻨﮏ ﮐﻨﮕﯽ ﺑﻮدم و
ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﻓﺮودﮔﺎھﯽ ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺳﺮ ﮔﺮدان ﺑﻮدم،
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ذھﻨﻢ ﻧﻘﺶ
ﻣﯽﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺪرم ﺑﻪ ھﻨﮏ ﮐﻨﮓ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ھﺮ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻨﮏ ﮐﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺮﻧﮕﺮدم ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﭘﺪرم ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاھﺮان رﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدم ھﺮ وﻗﺖ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ را داﺷﺘﻢ ﺻﻮرﺗﻢ را ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪم.
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ در در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم ،ارﺗﺒﺎﻃﻢ ﺑﺎ »زاﻓﯿﺮا«
ھﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ او ھﻤﻮاره ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪام ﺑﭙﺮدازم .در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﮐﺮدم ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم» .زاﻓﯿﺮا« از ھﯿﭻ
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧﮑﺮده اﺳﺖ او ھﻢﭼﻮن ﻣﺎدری دﻟﺴﻮز ﺑﺎ ﻣﻦ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه وارد ﺷﻮم و اﻵن در ﺧﻮابﮔﺎه داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﮑﺎن دارم .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻦ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻋﮑﺲ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻨﮏ ﮐﻨﮓ ﺑﻮدم ،زﯾﺮا در ھﻨﮏ ﮐﻨﮓ ﻓﻘﻂ ﻗﺮآن را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم اﻵن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻤﺎﻧﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ. ..
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ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻘﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﯾﻨﻢ ﮔﺬراﻧﺪهام ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ
ﺧﺎﻧﻮادهام را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهام ،ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐھﺎ در رؤﯾﺎھﺎی ﺧﻮد ﻣﺎدرم را ﺻﺪا
ﻣﯽزﻧﻢ اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ دﯾﻨﻢ ﺑﺮاﯾﻢ از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﮫﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهام اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺰرگﺗﺮ را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢھﺎﯾﻢ ،دوﺳﺘﺎﻧﻢ و دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺮان دﯾﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادهام را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮه روزی
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام دﯾﺪار ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ آنھﺎ را ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهام دﯾﻨﯽ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آنھﺎ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ در اﺳﻼم
ﮔﻤﺸﺪهام را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام .اﯾﻦ دﯾﻦ آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﮐﻪ در ذھﻨﻢ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﻮاب
آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ دﯾﻦ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ زن ﮐﺮاﻣﺖ دادهاﺳﺖ ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎ در دﯾﻦ اﺳﻼم از اﺧﺘﻼط ﻣﻨﻊ
ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺠﺎب ﻋﺰت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ھﺮﭼﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎز ھﻢ
از ﺑﯿﺎن ﻓﻀﺎﯾﻞ آن ﻗﺎﺻﺮ ھﺴﺘﻢ .در آﺧﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﻣﻦ در
اﯾﻦ دﯾﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﯿﺪوارم ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ
از ﺧﻮاھﺮ »زاﻓﯿﺮا« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻤﺎل
ﺗﺸﮑﺮ را دارم.
واﻟﺴﻼم .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
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روزﻟﯿﻦ روﺷﺒﺮوک از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻧﺎم ﻣﻦ رﻗﯿﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮف ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺎﻣﻢ
روزﻟﯿﻦ روﺷﺒﺮوک ﺑﻮد .در ﺷﮫﺮ ﮐﻨﺖ در ﺟﻨﻮب اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪم .ھﻢ
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ در ﺷﮫﺮ
»ھﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﯾﮏ ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻮرج ﮐﯿﻨﺪرﯾﮏ«
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ھﻢ از او دارم ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﺷﺪم و ﺑﺎ ﻓﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﮐﺮدم .از
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ھﺴﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ آنھﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ اداره ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدی
دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم و ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .واﺣﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
دﯾﻨﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪھﺎی درﺳﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﺮﻣﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .در ﻣﺪرﺳﻪ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ وارد داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺪم ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪم ،ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ،ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﺧﻮردم و در
ﺟﻠﺴﺎت رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺣﺘﯽ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ھﻢ داﺷﺘﻢ .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم ﺑﺎ ﺟﻮرج ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻢ ﮐﻼﺳﯽھﺎﯾﻢ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮدم ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل از ازدواجﻣﺎن
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ در زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﮫﺎﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را درک ﮐﻨﯿﻢ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪام را ﺑﭙﺮدازم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎب از
اﺗﺎقھﺎی ﺧﺎﻧﻪام را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ در ﺑﯿﻦﺷﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺟﺎره ﺑﺪھﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم و
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ .اﻣﺎ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽدﯾﺪم .ﺑﺎ آنھﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدم زﯾﺮا آنھﺎ ﻧﻪ اھﻞ دزدی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف و ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ از
آنھﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزد .ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
در ﻣﻮرد اﺳﻼم دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ .اھﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺮف
و ﭘﺎﮐﯽ و دوری از آﻟﻮدﮔﯽھﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر در آن زﻣﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮ و
ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻪﺗﺮی ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ اﺳﻼم ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدم آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﻣﯽﮐﺮدم و اﻋﺘﻘﺎدم ﺑﻪ آن راﺳﺦﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﺳﻼم از ﺗﻤﺎم ارزشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ
دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ﺑﺰرگ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ او را ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد،
درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ او را ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
ھﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﺮا ﺑﺴﻮی اﺳﻼم ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ً
در ﭘﺎﯾﺎن ھﻢ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آﺋﯿﻨﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ روز دﯾﺪم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺐ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺧﻮدم ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ
دﻋﻮت ﮐﺮدم و روﺑﺮوی ھﻤﻪ آنھﺎ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ادا ﮐﺮدم ،اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺐ وﻟﯽ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام .ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم
آوردﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ را از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﺮدم ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدادم ،ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ،ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ دﺳﺖ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪم را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدادم .ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ

روزﻟﯿﻦ روﺷﺒﺮوک از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
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ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻼل ﻣﯽﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻨﺪرج روی ﻗﻮﻃﯽھﺎی
ﮐﻨﺴﺮ و ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻣﺤﺘﻮی روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﻧﻮع روﻏﻦ ﺧﻮک
ﺑﺎﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب و ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺸﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪم ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮ ﺗﻤﺎم ﻟﺒﺎسھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽام ﺧﻼص ﻣﯽﺷﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﻤﺎم آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ اوﮐﺴﻔﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪم .ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎور ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ
زن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﻓﺪای ﺣﺠﺎب ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻮھﺎﯾﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪم ،ھﺮ وﻗﺖ ﻻزم
ﻣﯽدﯾﺪم ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﻮھﺎﯾﻢ را آراﯾﺶ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﺎﻧﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب دﯾﮕﺮ دﯾﺪم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ،اﻟﺒﺘﻪ در اﺑﺘﺪا
زﯾﺎد ﺑﺎ ﺣﺠﺎب راﺣﺖ ﻧﺒﻮدم اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻋﺎدت ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪم
ﮐﻪ از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدم .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،اﺳﻼم ﺑﻪ زن اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،زن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﻨﺖ و آراﯾﺸﺶ را
ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن ﻟﺒﺎس ﻣﺤﺘﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ او وارد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻢ زﯾﺒﺎی رﻗﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادم ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدم ،اﻣﺎ ﺷﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آن را ھﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﻢ.
ﺗﻠﻔﻆ اﺳﻤﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدرم ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از روز اول ﺗﺎ اﻵن ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻧﺎم ُرز ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ .او و ﭘﺪرم در اﺑﺘﺪا ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺎﺋﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺳﻼم ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﻼم
آوردﻧﻢ ﮐﻨﺎر آﻣﺪﻧﺪ .در ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎﺑﯽ
ً
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ آن واﻗﻌﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﺎ وارث آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﻌﺪ
ھﻤﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازدواجﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ازدواج ﻣﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ،ﺟﻤﺎع و . ..ﺣﺮام
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای زوﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺳﻨﯽ ،وارث ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻨﺎھﻨﺪهﮔﺎن ﺑﻮﺳﻨﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮫﺮﻣﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآورد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻦ ھﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮم وﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﻦ ﺑﻮد و وارث ھﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ را اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﻮاره در ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدم و
ھﻤﮑﯽﺷﺎن ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺳﺨﺘﯽﺷﺎن آﻣﺎدهاﻧﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ازدواج در
اﺳﻼم و ازدواج در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪ
در ﺻﺪ از وﺿﻌﯿﺖ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را دوام و ﻗﻮام ﺑﺒﺨﺸﯽ و
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺮا وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻮس رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ً
اﻣﺎ ﻓﻮرا اﯾﻦ اﻓﮑﺎر را از ذھﻦ ﻃﺮد ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮم .اﺳﻼم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽام ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽام ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮫﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺎﺑﺪ و ھﯿﭻ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺴﺘﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ در
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﻼم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪام
ﺑﻠﮑﻪ آزادی ﮐﺎﻣﻠﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام.
واﻟﺴﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻤﺲ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم
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ﺳﺎره ﺟﻮزف از اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻣﻦ ﺳﺎره ﺟﻮزف ﻣﺎدر ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اھﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ھﺴﺘﻢ .دارای ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ادﺑﯿﺎت از داﻧﺸﮑﺪه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﻨﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ در ﻗﻤﺴﺖ ﭘﮋوھﺶھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﻨﺪن درس ﺧﻮاﻧﺪهام ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮫﯿﻪ
رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮا ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع )ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم( ھﺴﺘﻢ .از ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻮرﺳﯿﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺪهام و ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺮای ﭘﮋوھﺶ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهام .داﺳﺘﺎن اﺳﻼم آوردن ﻣﻦ از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع
ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺪم دﺧﺘﺮی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ
او را در اوج ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﺳﺘﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دﯾﺪم .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ .ﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺻﻐﺮ ﺳﻨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﻦ و
ﺳﺎﻻﻧﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدم از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدم و در دﯾﻨﻢ
ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻢ .ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدم ارﮐﺎن و ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﯿﺎورم .اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ در
اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم »زن در اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﺎدر ﺳﯿﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ!« .ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺮادرم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﻣﻦ از اﻗﺪام او ﺟﺎ ﺧﻮردم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه در ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .روزی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم
ﺑﻪ ﻓﮑﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ ،از ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻗﺮآن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهای را در اﺧﺘﯿﺎرم ﻗﺮار دھﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮدم آﯾﺎﺗﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ و ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت
ﻋﯿﺴﯽ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪم ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ زاﯾﺪ اﻟﻮﺻﻔﯽ ﻣﺮا
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ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا در ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را از ﻣﺎدرم
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .در ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻢ و در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﺷﺪم .اول اﯾﻦﮐﻪ آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن ﭘﺎپ ھﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﺠﯿﺒﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﺷﺪم زﯾﺮا ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﻧﺠﯿﻞ
وﺟﻮد دارد و دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎر ﮔﻨﺎھﺎن آدم و
ﺣﻮا را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ! ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دور ﺷﻮم و ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮم زﯾﺮا ﻗﺮآن از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،در ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ واﺳﻄﻪ و ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۹۸۸درﺳﺖ وﻗﺘﯽ ھﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺗﺎم و اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪم و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪی وارد ﺷﺪم .از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ اﯾﻦ دﯾﻦ
ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﻣﺸﮑﻼت و دﺷﻮاریﻫﺎی راه دﻋﻮت

ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ را در
اﯾﻦ راه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪم ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از دﺳﺘﻢ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدرم وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﺠﺎب اﻗﺪام ﮐﺮدم ﻣﺮا
ﻣﺮﺗﺠﻊ و واﭘﺲ ﮔﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﺗﻮ آزادی ﮐﻪ ﻣﻦ
آرزوی ﯾﺎﻓﺘﻦ آن را داﺷﺘﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردی ،و ﯾﺎ آدﻣﯽ ﻣﯽﺷﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد« .اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ اﻧﺪازھﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﻢ
درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻣﯽﺷﺪم ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻦ آنھﺎ را ﺑﯽﺟﻮاب ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ

ﺳﺎره ﺟﻮزف از اﻧﮕﻠﯿﺲ

١٥٣

ﺣﺠﺎب ﻣﺎ را ﺑﻪ اوج آزادی رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وارد
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﻨﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺪم ﮔﺬاردهاﯾﻢ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺠﺎب روح
و اﺣﺴﺎﺳﺶ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺣﻖ ﺧﻮد دﻓﺎع
ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﯾﺎ از ﺣﻖ ﺧﻮد در اﺟﺮای ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﺋﺾ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ و آزادی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .از ھﻤﺎن
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم ﺧﻮدم را در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼ ًدر ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی اوﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ .از ﺣﮑﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت زوج آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮازن در
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ دﭼﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮازن ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﻪ
زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
اﻟﻨﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ در ﺷﮫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺻﺐ

ﺷﻐﻞھﺎ و ﻣﻨﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن دارم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -۱ﺳﺮ دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮھﻨﮓﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدهای در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
ﺳﯽ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻃﺐ ،ﮐﺎر و ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻮر روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﻪ ھﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲در روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺳﻤﺖ ﺳﺮدﺑﯿﺮی دارم.
 -۳در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ دﺑﯿﺮی را
داﺷﺘﻪام .در ﻣﯿﺰ ﮔﺮدھﺎ و ﮔﻔﺘﻤﺎنھﺎی زﯾﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهام ،ﮐﻤﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪام .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﻟﮫﺎﻣﺎت اﺳﻼم« ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻓﺮھﻨﮓ و ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهام.
 -۴ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در اﻣﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارم.
 -۵ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ در ﻣﺠﻠﻪ )اﺗﺠﺎھﺎت( ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮدهام.
 -۶در ﺑﺮﮔﺰاری اردوھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارم.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای ورزشھﺎی زﻧﺎن و ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺮآن ﻧﻘﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯽ دارم و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺰ ﮔﺮدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻣﻮرد اﺳﻼم در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
واﻟﺴﻼم.
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