
ا لیبرالیسم آدمی را جائزالخطا میداند و با این پیشفرض تمامی خطاه-1
و لغزشهای بشر را موجه مینماید

بشر موجودی حسابگر ودارای قوه فکر و اندیشه است  : دیدگاه اسالم
اوباید درهراقدامی سنجیده عمل کند و در صورت تأمین ننمودن شرائط  

مقدماتی یک اقدام، او را مسئول نتائج وتبعات آن قلمداد میکند
نه جایز الخطاانسان، ممکن الخطاست : به تعبیر صحیح تر



مَا ا عَلَى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُو
6-حجراتفَعَلْتُمْ نَادِمِینَ

ا اید اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیک وارسى کنید مباداى کسانى که ایمان آورده
اید پشیمان شویداز آنچه کرده[ بعد]به نادانى گروهى را آسیب برسانید و 



...نِّ إِم  ٌيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ
12-حجرات

ه  اید از بسیارى از گمانها بپرهیزید کاى کسانى که ایمان آورده
گناه استگمانها ازاى پاره



مراتب اعتقاد
مرتبه مورد قبول 

قطع
•10%

کالس تعطیل است•

ظنّ 
•8%

کالس تعطیل است•

شک

•5%

کالس تعطیل نیست•

وهم

•2%

کالس تعطیل نیست•





مت را لیبرالیسم حقّ را دراختیارهیچکس ندانسته و گوهر عص-2
.برای کسی به رسمیّت نمی شناسد

عصمت را برای رسوالن الهی وجانشینان ایشان الزم می  : اسالم
این شمارد وهرگونه اعتماد به گزارشات ورفتارایشان را از رهگذر

.اعتقاد موجه میداند

أمل  باید دانست هرسخنی که مطلب فوق را نقض کند باید مورد ت
.قرار گیرد وبا شتاب معنا نشود



لیبرالیسم حقّ را دراختیارهیچکس ندانسته و گوهر عصمت را برای  -2
.کسی به رسمیّت نمی شناسد

عصمت را برای رسوالن الهی وجانشینان ایشان الزم می شمارد  : اسالم
وهرگونه اعتماد به گزارشات ورفتار ایشان را از رهگذراین اعتقاد 

.موجه میداند
اهمیت نقد و اثبات نادرستی این دیدگاه بدان جهت است که از فقدان 
مجموعه عظیم سنت معصومین علیهم السالم بعنوان دومین منبع حقوق 

كه مطلب فوق را نقض كند بايد مورد هرسخنی . اسالمی جلوگیری می کند
.تأمل قرار گيرد وبا شتاب معنا نشود



برخی روشنفکران مذهبی كه با انديشهه  
ظر وپيشفرضهای ليبرالی در متون دينی ن

ميکنند واعتقهاد خهودرا ام متهون دينهی     
نمی گيرند بلکه بهه دنبهام مديهد بهرای     
افکار خود می گردند با استناد به كالمی

عصمت ِ امام را ميهر سهاوام   ( ع)ام علی
وآن كهههههالم ايهههههن . بهههههرد  انهههههد

:                       است
فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَف سِی بِفَوْقِ أَن  أُخ طِئَ

ميرا من در نظر خود بزرگتر ام آن نيست  كه 
مرتکب خطا نشوم و در اعمام خود ام خطا  

ايمن باش 
نهج البالغه صبحی صالح216خطبه 



يات ابتدا بايد دانست كه تحليل سخنان يک شخص در صهورتی ميسهر اسهت كهه خصوصه     . 1
ممانی و مکانی ايراد سخن وی را مورد نظر قرار دهي  

شهتند   اين سخنان در صفين و در جمع مردمی كه با علی عليه السالم عزم جنگ با معاويه را دا
هجری 36تا 23آنحضرت  بعد ام خليفه سوم عثمان كه مدت خالفتش ام سام . ايراد شد  است

. بطوم انجاميد با اصرار مردم به خالفت رسيدند
يگارشهی  عثمان  توأم با سوء استفاد  های فاميلی و مصداقی ام حکومت الحکومت سيزد  ساله 

.  بود
در عالمهه امينهی  )بگونه ای كه بسياری ام فاميل عثمان به مروت ههای هنگفهت نا هل آمدنهد     

ی را الغدير  فهرست مفصلی ام بذم و بخشش ها و مروت خويشان عثمان در دور  حکومهت و 
( نقل كرد  است

ادی ام جمله خصوصيات حکومت عثمان سركوب مخالفان و برخورد بها معترضهان و سهلب آم   
و  و روش بيان بود بگونه ای كه بسياری ام صحابه پيامبر در دور  او به جرم مخالفهت بها شهي   

ذر حکومت داری اش به تبعيد و مرگ محکوم شدند عبداهلل بهن مسهعود  مالهک اشهتر و ابهو     
.غفاری ام اين قبيلند

رديد عاقبت حکومت عثمان با طغيان و اعتراض عمومی جهان اسالم و كشته شدن او منتهی گ
.ن كنندمنفوريت عثمان بگونه ای بود كه مردم مانع شدند كه او را در قبرستان مسلمانان دف



عصمت امامان  بعنوان اعتقادی شهيعی  در ميهان عمهوم مهردم آن ممهان      . 2
.شناخته شد  نبود و آنان اعتقادی به عصمت نداشتند

س ام اين امر ناشناخته در عصر صادقين عليهما السهالم توضهيح دا  شهد په    
کومهت  اكثرمردم توقع نمی رفت كه با باور عصمت علی عليه السالم بهه ح 

.  او نظار  كنند
بدبينی علی عليه السالم وارث حکومت عثمان بود و بايد ديدگا  منفی و. 3

را مردم را كه حاصلی جز شکسته شدن قل  ها و بريهد  شهدن مبانهها نبهود    
دو طرفهه  نسبت به حکومت خود ام بين می برد و اين در گرو تبيين حقوق

رابطه مردم وحاك  بود
د ام علی عليه السالم ميدانست كه حکومت  او پايدار نخواهد بود و بعه . 3

ا بعنوان او حکمرانانی جا  طلب و دنياخوا  به مسند حکومت تکيه ميزنند لذ
والی مسلمانان بايد مهردم را بهرای گرفتهه حهد خهود و ميهر نظهر داشهتن        
مم حکومت و انتقاد ام آن ترغيب نمود  واين امر را نهادينه می كردنهد و   

بود كه اين مه  را ام حکومت خهود شهروع كننهد فهار  ام اينکهه خهود را       
.معصوم بدانند يا خير



ا  ان يکفهها اللَّههه مههن نفسهها مهها هههو املههک بههه من ههی     

مگر آنکه خدا، که بر نفس من بیش از منن تسنلط دارد، منرا از خطنا مصنون      »
،«بدارد
و« عصنمت »بنه مرتبنه   اشناره  این عبارت که دنباله سخن حضنرت اسنت    . 4
ق چون خواسته است مردم را به ح« ع»در اینجا على . است« مصونیت خدایى»

کّنام  جویى وادارد، و اعتماد به نفس آنان را در برابر حشعارى و حقگویى و حق
ا و ستمها و و کارگزاران حاکمیت دینى، به منظور جلوگیرى از انحرافها و تبعیضه

سنت،  خودکامگیها و تحقیرها، زیاد کند، خویش را نیز در رده دیگران قرار داده ا
ش اظهار حق در برابر حاکمان و مجریان و رساندن حق به گنو »تا اصل حیاتى 

ن پا بگیرد و رسمى شنود  لنیک  « آنان، و طرفدارى از عدالت و داد میان مردمان
ت، و دادناستثنایى بودن منزلت واقعى خویش را نیز، به حکم واقعگویى و هدای

.شناخت اعتقادى صحیح بنه منردم، بنا لطافنت و ظرافنت، بینان داشنته اسنت        



:6  آيه (41)  و سور  فصّلت 110  آيه (18)اين بيان  نظير تعبيرى است كه در قرآن كري   در دو جا آمد  است  در سور  كهف 

رسد  كه  من بشرى همانند شماي   كه به من وحا ما: بگو! اى پيامبر ...إِلَیَّ  أَنَّما إِلهُکُ ْ إِلهٌ واحِدٌإِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِث لُکُ ْ  يُوحا: قُل 
  و  «رسدمن بشرى همانند شماي   ليکن به من وحا ما»: گويددر اين آيه دقت كنيد ما. «...همانا خداى شما خدايا يکتا است 

  من «ه يوحا الاّال ا ان »: اى استثنا است  مثل اينکه گفته باشدو در واقع به گونه. همين بزرگترين فرق و عظيمترين تفاوت است
ار و گفتار   به ظاهر و در تركيب و هيات و رفت«ص»بنا بر اين  پيامبر اكرم . رسدبشرى همانند شماي  جز اينکه به من وحا ما

ام خدا را  متعارف  انسانا چون ديگران است  و چنان است كه مردمان بتوانند با او انس گيرند و ام او هدايت جويند و معارف و احک
بيامومند  امّا در واقع  صاحب و مرتبه وحا و عصمت و و يت است

إِن   : قالَتْ لَهُ ْ رُسُلُهُ ْ» :نيز  ام قوم چند تن ام پيامبران آمد  است( 14)ام سور  ابراهي  11همچنين نظير تعبير ياد شد   در آيه 
د به  ما انسانهايا همانند شمايي   ليکن خداون: پيامبران به آنان گفتند ...مَن  يَشاءُ مِن  عِبادِ ِنَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِث لُکُ ْ  وَ لکِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلا

.«...دهدنهد و نعمتا ماهر كس ام بندگان خويش كه بخواهد منتا ما

خواهد من تا ليکن خداوند به هر كس ام بندگان خويش كه ب: نخست اظهار شد  است كه ما همچون شمايي   و سپس استثنا شد  است
ير  اين من ت و نعمت  همان مرتبه نبوت و عصمت و و يت است  و همان تفاوت بزرگ ميان پيامبر و غ. دهدنهد و نعمتا ماما

.پيامبر

654؛ ص1ترجمه احمد آرام ؛ ج/ الحياة 



أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَيْکُ ْ حَق اً بِوِ َيَةِ  -
أَمْرِكُ ْ وَ لَکُ ْ عَلَیَّ مِنَ اَل حَدِّ مِث لُ اَلَّذِی لِی عَلَيْکُ ْ

أَعْظَ ُ مَا اِف تَرَضَ سُبْحَانَهُ مِن  تِل کَ اَل حُقُوقِ حَدُّ اَل وَالِی  -
عَلَا اَلرَّعِيَّةِ وَ حَدُّ اَلرَّعِيَّةِ عَلَا اَل وَالِی فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ  
 ْ  سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَا كُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُل فَتِهِ ْ وَ عِز اً لِدِينِهِ
 َةُ فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ اَلرَّعِيَّةُ إِ َّ بِصَالَحِ اَل وُ َةِ وَ  َ تَصْلُحُ اَل وُ

إِ َّ بِاسْتِقَامَةِ اَلرَّعِيَّةِ فَإِذَا أَدَّتْ اَلرَّعِيَّةُ إِلَا اَل وَالِی حَقَّهُ وَ  
أَدَّى اَل وَالِی إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ اَل حَدُّ بَيْنَهُ ْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ  

اَلدِّينِ وَ اِعْتَدَلَتْ مَعَالِ ُ اَل عَدْمِ



 تَتَحَفَّظُوا فَالَ تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّ ُ بِهِ اَل جَبَابِرَةُ وَ  َ-
مِنِّههی بِمَهها يُههتَحَفَُِّ بِهههِ عِن ههدَ أَهْههلِ اَل بَههادِرَةِ وَ  َ  

ث قَا ً فِهی  تُخَالِطُونِی بِال مُصَانَعَةِ وَ  َ تَظُنُّوا بِی اِسْتِ
هُ مَهنِ  حَدٍّ قِيلَ لِی وَ  َ اِل تِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَف سِی فَإِنَّ

اِسْتَث قَلَ اَل حَدَّ أَن  يُقَهامَ لَههُ أَوِ اَل عَهدْمَ أَن  يُعْهرَضَ    
ا عَهن   عَلَيْهِ كَانَ اَل عَمَلُ بِهِمَا أَم قَلَ عَلَيْهِ فَهالَ تَکُفُّهو  

مَقَالَةٍ بِحَدٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْمٍ





خود تمامی معصومین علیهم السالم عصمت: نتیجه
.                                را لطفی از الطاف خداوندی می دانستند

ا انبوهی از روایات که درکتاب الحجنه کنافی و بن   
ان اسناد صحیح نقل شده است وبر عصمت امامن 
ده تأکید می ورزد نشان میدهد که سخنان یاد شن 

نهنج البالهنه   216در خطبه ( ع)از حضرت علی
.  به اقتضای شرائط موجود طرح گردیده است





قبل از آزمایش اموری که آدمی را به ورطه هالکنت و  : اسالم
ز یکنی ا . سقوط می افکند از انجام آنها تحنذیر کنرده اسنت   

نیازهای که مابه انبیناء دارینم دانسنتن منواردی اسنت کنه       
نگین امتحانشان مجّانی نیست ومستلزم صرف هزینه های سن 

.است

ودت آیا نظربازی مجازاست؟   لیبرالیسم می گویند خن  : نمونه
جربنه  و حال آنکه شناید ت !! امتحانش کن تا دستگیرت شود

ل این موضوع دیگر تجربنه کنننده ای را بناقی نگنذارد مثن     
.  کسیکه خوردن سمّی مهلک را امتحان میکند



ل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ  قُ
أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ

َّ فروجهن وَقُل لِّل مُد مِنَاتِ يَغ ضُض نَ مِن  أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظ نَ
.....وَلَا يُبْدِينَ مِينَتَهُنَّ

ر تبه مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این براى آنان پاکیزه
آگاه استسازنداست زیرا خدا به آنچه مى

فرو بندند و پاکدامنى  [ از هر نامحرمى]و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را 
.....                      ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند



براساس گزارشهای ارائه شده توسط وزارت دادگستری آمریکا درهر دو 
.دقیقه یک زن آمریکائی در این کشور مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد

ازهرشش زن آمریکائی، یک زن درعمر خود مورد تجاوز جنسی قرار -
میگیرند

م نشان می دهدکه از هرهشت قربانی تجاوز جنسی، 2002آمارهای سال 
یک نفر مرد بوده است و این بدین معناست که سه درصد مردان آمریکائی 

در طول عمر خود مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد
درصد در منازل 20درصد این گونه تجاوزات در منازل قربانیان و40-

درصد در اماکن عمومی صورت می 25دوستان، همسایگان و یا اقوام و 
پذیرد



اعتقننناد بنننه خننندای خنننالق  
سمدئیوانکارشرایع و وحی، به 

(          خننننننداگرائی طبیعننننننی)
معروف است ومنظور آن است 
که خدا، جهان را آفرینده و آن  
ته را به قوانین طبیعنی واگذاشن  

ودر شرّ و خیر امنور آن  است 
از روسوو ولتردخالتی ندارد، 

.معتقدان این تفکر بوده اند



: ممه اين باور

انکار شرايع آسمانی-
انکار انزام كتب و ارسام رسل-

اين همان اعتقاد برهمايی هاست
آراء هند 4ملل و نحل شهرستانی باب 



ه اند و برخی به جناب زکریای رازی نیز نسبت انکار نبوت را داد
حبلمعروف به نقص االدیان و النبواتمدعی اند او دو کتاب 

ن انکار  معروف به مخاریق االنبیاء تألیف نموده که در بیاالمتین 
.ادیان بوده است

هجری قمری در کتاب اعالم النبوه  332ابوحاتم رازی متوفای 
دالیل رازی را  آورده و نقد و ابطال کرده است

ت بسیاری  البته با توجه به اینکه اکنون اثری از این دو کتاب نیس
از دانشمندان به دلیل مقام علمی واالی رازی، اصل نسبت این

.نظریه را به وی خالف واقع دانسته اند



وَمَا قَدَرُوا  الل هَ حَدَّ قَدْرِ ِ إِذ  قَالُوا  مَا أَنزَمَ الل هُ عَلَا بَشَرٍ  
مِّن شَیْءٍ



قرآن عاقبت د يست ها را دومخ ميداند-
کُلَّمَا أُلْقِیَ فِیهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ
قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِیرٌ فَکَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن

رٍشَیْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلَالٍ کَبِی
9و8ملک 



یمانهنا  پلورالیسم دینی، با استدالل به اینکه جنن  مینان ا  . 5
رخ میدهد نه عقل ها مورد حمایت لیبرالهاست

مندان هیر بهترین دلیل بر نادرستی این ادعا ، انبوهی از اندیش
م، مسلمان هستند که با تحقیق و واکناوی در مندعیات اسنال   

مسنلمان را   دانشنمندان  منورد از  مسلمان شدند و حتی ینک  
.  که به دیگر مذاهب گرویده باشدنمی یابیم 

الم این حکایت دارد از این واقعیت که جن  پیروان دین اسن 
با دیگر مذاهب و گرایشات دیننی، جنن  عقنل هاسنت ننه      

ور لذا در این میدان کشمکش فکری، پیروزی هم تصن . ایمانها
.می رود



























تورات   انجيل   قرآن و 
عل 

oنخستين كسی كه وحی بودن قرآن را پذيرفت
o كاوش در آيات علمی قرآن سبب گرويدن او به اسالم

گرديد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Flag_of_France.svg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Flag_of_France.svg


مدعوت به سوی اسال

ده اتهامات دشمنان در استفاده اسالم از شمشیر و خشونت را رد کر•
است

در کتابش بر اسلوب فرهنگی آزاد تبلیغ اسالم تأکید کرد•



اسالم در قرون وسطی-1
ر یگانگی و چندگانگی د-2

تمدن اسالمی
نگی سنتگرائی و افول فره-3

در تاریخ مسلمانان
اریخ کتابهای او در موضوع اسالم شناسی و قرآن و ادبیات عرب و ت•

اسالم است
ابتداء یهودی و سپس به آئین کاتولیک گروید•

http://www1.ocn.ne.jp/~infinite/PeacePath_Flags_Data/GermanyF.gif
http://www1.ocn.ne.jp/~infinite/PeacePath_Flags_Data/GermanyF.gif


ترجمه انگلیسی قرآن

ید و  پس از سالها تحقیق از مسیحیت به اسالم گرو•
نام حاج تعلیم علی را برای خود برگزید

ترجمه او اولین ترجمه به نثر جدید است•

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ar64mi700.persiangig.com/image/3216.bmp&imgrefurl=http://www.armageddonism.mihanblog.com/page/3&h=400&w=600&sz=236&tbnid=28KLFjpvi5jgIM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&hl=fa&usg=__l1pzYTnremSitPWMyXjmNsRFSvc=&ei=yU7cSpPdCNWNsAbqvdHDDw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ar64mi700.persiangig.com/image/3216.bmp&imgrefurl=http://www.armageddonism.mihanblog.com/page/3&h=400&w=600&sz=236&tbnid=28KLFjpvi5jgIM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&hl=fa&usg=__l1pzYTnremSitPWMyXjmNsRFSvc=&ei=yU7cSpPdCNWNsAbqvdHDDw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA


الطریق الی  -1
االسالم

االسالم علی  -2
مفترق الطرق

پیام قرآن  -3
(ترجمه قرآن ) 

م1980
دانشمندی یهود بوده که اسالم آورد و نام •

محمد اسد را برای خود برگزید
بیان سفر the Road to meccaکتاب •

پرخاطره اش از آمریکا به مکه مکرمه است



یا و فرزند آنیلی ثروتمندترین مرد ایتال•
صاحب شرکت فیات و باشگاه فوتبال

یونتوس
دارای دکترای فلسفه شرق•
اب نام گرویدن به تشیع از مسیحیت و انتخ•

هشام عزیز برای خود
شهادت بدست صهیونیستها•

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cca.edu/library/summer/ItalyF.gif&imgrefurl=http://www.cca.edu/library/summer/abroad09.html&usg=__deTYu_B2WBbMY3Shn-om8JyfR5g=&h=788&w=1181&sz=10&hl=fa&start=1&um=1&tbnid=oelGTAC0YhyEDM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7&hl=fa&lr=&sa=N&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cca.edu/library/summer/ItalyF.gif&imgrefurl=http://www.cca.edu/library/summer/abroad09.html&usg=__deTYu_B2WBbMY3Shn-om8JyfR5g=&h=788&w=1181&sz=10&hl=fa&start=1&um=1&tbnid=oelGTAC0YhyEDM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7&hl=fa&lr=&sa=N&um=1


آشنائی از آن سوی افق-
بازتاب اسالم-

زندگی هربی، شرقی من-

http://www1.ocn.ne.jp/~infinite/PeacePath_Flags_Data/GermanyF.gif
http://www1.ocn.ne.jp/~infinite/PeacePath_Flags_Data/GermanyF.gif


http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ar64mi700.persiangig.com/image/3216.bmp&imgrefurl=http://www.armageddonism.mihanblog.com/page/3&h=400&w=600&sz=236&tbnid=28KLFjpvi5jgIM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&hl=fa&usg=__l1pzYTnremSitPWMyXjmNsRFSvc=&ei=yU7cSpPdCNWNsAbqvdHDDw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ar64mi700.persiangig.com/image/3216.bmp&imgrefurl=http://www.armageddonism.mihanblog.com/page/3&h=400&w=600&sz=236&tbnid=28KLFjpvi5jgIM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&hl=fa&usg=__l1pzYTnremSitPWMyXjmNsRFSvc=&ei=yU7cSpPdCNWNsAbqvdHDDw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA


ه، کلیسااها امریکا متولّد شدم، اجداد من از اولین کسانی هستند که درین منطقه مسکن گرفتمن در یک خانواده مسیحی ملتزم به دین در غرب وسط

.و مدارس زیادی را در آنجا تأسیس نمودند

.مقیم شدیم و من آنگاه در مرحله ابتدائی درس میخواندم( ایالت تکزاس)م در هیوستن 1949ما از سال 

ی دیاد  غسل تعمیاد دادناد، و ل ال از اینکاه باه سان بلاوا برسام از کلیسااها و معاباد مسایحی زیااد"من را ( تگزاس)در سن دوازده سالگی در سادینا 

و باا رفتاه( کاه مسساس آ  جاا  وزلای اسات)نمودم تا از نقطه نظرها و معتقدات آنها نیز اطاع  حالال نماایمط بطاور مباال باه کلیسااهای نروتساتانها 

ولیکهااا معلااات اعضااای کلیسااای نروتسااتانی نالااریه، کلیسااای مسیب،کلیسااای رب،کلیسااای رب المساایب و همینااین اعضااای کلیسااای انجیاال کاماال کات

.نمودم

آغاز مطالعه گسترده

.. کاا ودر باره یهودیت، مذهب بودا، هندوئیسم، معتقدات ساکنین اللی آمری... و نس از آ  درباره ی ادیا  و مذاهب معروف شرو  به تحقیق نمودم

.

.اما اسعم تنها دینی بود که العً در باره آ  تحقیق و مطالعه ننمودم

.شاید سوال کنید که چرا؟ بلی سوال منطقی است

انتخاب موسیقی دینی به حیث رشته تحصیلی

دوسات با مرور زما  به انوا  مختلف موسیقی و به طور خاص موسیقی جوس یک ععلمند شدمط چرا که افراد خانواده ام متدین باوده و موسایقی را

  مارت ط باودم در نزد کلیسااهای کاه باا آ( عالِم نصرانی)داشتند و من هم با شوق وافر به آموختن موسیقی نرداختم که بعد از دو سال به رت ه کشیش 

.نائل شدم

شادم کاه " مااری نناد"و " لوریال"م مالک چناد اساتادیوی موسایقی در 1963م شرو  به تولید کلیپ های موسیقی نمودم و در سال 1960در سال 

.آنها را استادیو های موسیقی استیس نامگذاری نمودم
.در ذهن داشتم بی محابا عرض نمودمکهتا نزدیک نماز فجر با هم لح ت و منالشه نمودیم، آخرین شکوک و ش هاتی را 

این ش ازدر این هنگام به یقین کامل دانستم که اسعم تنها دین حق بر روی زمین است و نوبت این رسیده که من نیز وظیفه ام را انجام داده و بی

.خویشتن را از حق محروم نگه ندارم

بودم، شخص دعوت گر و نشیطی چو  من که زندگی ام را برای نخش و نشر مسیحیت ولف نموده! لحظات خیلی عجی ی بود، توّجه بفرمائید

!  مسیحیت را ترک کرده و برای همیشه به دینی که از همه بیشتر از آ  نفرت داشتم داخل شوم

که ت لیغات همگانی رسانه های غربی بر خعف آ  گوش جهانیا  را َکر کرده، و دعای شب و روز راه ا  و کشیش های مسیحی با ! بلی دین اسعم

تعشها و ثروت های این حکومتها بر علیه آ  می باشد



ميالدی در يک خانواد  مذهبی و كاتوليهک بهه دنيها آمهد  و     1953من در سام : لگنهاوسن می گويد
در سام . رفت پس ام اتمام دور  تحصيلی دبيرستان كاتوليک به دانشگا  ايالت نيويورك. بزرگ شدم

تگهزاس  «  يهس »فهوق ليسانسه  را در دانشهگا     1979سام . در رشته فلسفه ليسانس گرفت 1974
موضوع پايان نامه مهن  1983در سام . دريافت كردم و در همان دانشگا  مدرك دكتری دريافت كردم

در دانشگا  تگزاس 1989تا 1979ام .  بود«مفهوم جوهر ارسطويی در فلسفه تحليلی امروم»دربار  
زاس جنهوبی  جنوبی تدريس می كردم  بعد ام اتمام دور  فوق ليسانس تدريس فلسفه را در دانشگا  تگ

در آن موقهع مهن ههيع اعتقهاد دينهی     . يعنی چند ما  بعد ام پيرومی انقالب اسالمی ايهران . آغام كردم
ه درد نمی خهورد  نداشت  و بعد ام رفتن به دانشگا  نيويورك ديگر به كليسا نمی رفت  و فکر می كردم ب

عد ام پيهرومی  و ديگر اعتقادی به دين كاتوليک نداشت  و به  دنبام دين و فرقه ديگری ه  نرفت  ولی ب
آمريکا انقالب اسالمی ايران  كنجکاو شدم كه چطور مردم بر اساس دين  يک ديکتاتور كه ام حمايت

ختانه در آن می خواست  بيشتر دربار  اين موضوع بدان  و چون خوشهب . برخوردار بود را كنار گذاشتند
ا شهروع  ممان دانشجويان ايرانی بسياری ه  داشت  با برخی ام دانشجويان ايرانهی و مسهلمان بحثهی ر   

.ودمكردم البته به  دنبام دينی نبودم  فقط ام جنبه جالب بودن اين بحث به دنبام كار علمی ب
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