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چکیده
ع  موضــو ظهــورش  آغــاز  از  كاربــردی اش  و  اصیــل  آموزه هــای  اثــر  بــر  اســام 
از  بســیاری  چنان كــه  اســت؛  بــوده  حقیقــت  جوینــدگان  كنج كاوی هــای 
كنــار  گوشــه و  گــون،  گونا پژوهش گــران غربــی ســده های اخیــر بــه انگیزه هــای 
گاهــی اندكــی دربــاره  گراییده انــد. بــاری، آ آن را بررســیده و شــماری از آنــان بــدان 
یافــت  پژوهش گــران  آثــار  در  اســام  بــه  هوفمــان  گرایــش  و  كاوش هــا  دالیــل 
كار  می شــود. جســت وجو دربــاره چگونگــی مســلمان شــدن نامســلمانان غربــی، 
گــرِوش و چگونگــی  نــادری نیســت، امــا بررســی تحلیلــی و موشــکافانه دالیــل 
اسام شــناختی  آثــار  و  اسام شناســانه  اندیشــه های  و  هوفمــان  اســام آوری 
پاســخ گویی چیســتی همیــن دالیــل  بــه  مقالــه  ایــن  اســت.  نوپدیــد  كاری  او، 
ِكشــش های اســام و راِنش هــای مســیحیت از ایــن  گمــان مــی رود  می پــردازد. 
كمبودهــای آییــن  دالیــل بــوده باشــد. بــه تعبیــر دیگــر، هوفمــان نخســت بــر اثــر 
كاوهــای حقیقت خواهانــه اش، بــه اســام  َكنــد و  كانــی اش از آن جــدا شــد و در  نیا
ــار مــراد  گونه شــناختی و مطالعــه مــوردی زندگــی و آث ــا بررســی  گراییــد. ب رســید و 
ــی و  ــته علم ــخصیت برجس ــن ش ــام آوردن ای ــی اس ــه چگونگ ــان ب ــرد هوفم ویلف
كریــم و مشــاهده زندگــی مســلمانان،  كاتولیــک متعصــب بــر اثــر مطالعــه قــرآن 
اندیشــه های  آورد و  این بــاره پدیــد  آثــار فراوانــی در  او  گفــت.  پاســخ  می تــوان 
كــرد؛ چنان كــه بــه اجــرای مناســک و عبــادات اســامی، بســیار  اســامی را درونــی 

ــود. ــزم ب ملت

كه با پشتیبانی صندوق حمایت  ح پژوهشی زندگی و آثار مستشرقان مسلمان است  1. این مقاله بخشی از طر
از پژوهش گران و صنعت گران )شماره 01720019( به سامان رسیده است.

a_ahmadvand@sbu.ac.ir .2.استادیار دانش گاه شهید بهشتی
s.gh.tarikh@gmail.com .3. مدرس دانش گاه پیام نور واحد شیراز

تاریخ دریافت: 94/11/26  تاریخ پذیرش: 95/1/17

دوفصل نامه علمی ـ ترویجی سخن تاریخ
س10، ش23 بهار و تابستان 1395 

صفحات 61 تا 76

Bi Quarterly Journal Sokhanetarikh 
Vol.10 , No 23 Spring & Summer 2016 

P 61 – 76



سخن تاریخ/ شماره 23 ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 621395 ₪

كلیدواژگان

مســیحیت،  اســام،  بــه  گــرِوش  غــرب،  در  اســام  هوفمــان،  ویلفــرد  مــراد 
 . ســی شنا ر و خا ، سی م شنا سا ا

مقدمه
ع  موضــو و...،  پدیدارشــناختی  تبشــیری،  اســتعماری،  انگیزه هــای  بــا  دیربــاز  از  اســام 
كنــون نیــز بــا روی كردهــای جدیــد آن را  تحقیــق غربیــان و شــرقیان بــوده اســت؛ چنان كــه ا
برمی رســند. جهان شــمولی، ســادگی، معقولیــت و عملــی و شــفاف بــودن تاریخچــه ایــن دیــن 
و بركنــاری متــن مقــدس آن از ابهــام و تحریــف و ِخصــال اخاقــی پیامبــر؟لص؟ و امامــان؟مهع؟، 
كیــش آنــان شــده اســت. برخــی  گرایــش بســیاری از نامســلمانان بــه آن و حتــی تغییــر  موجــب 
ــا مطالعــه  ــه مســلمانان پیوســته اند، ب ــه جرگ ــده و ب ــه اســام را دیــن خویــش برگزی ك كســانی  از 
گام نهاده انــد؛ یعنــی بــا بررســی مقایســه ای  و تحقیــق و از ســر تدبــر و تعقــل در ایــن مســیر 
كانــی خویــش را  گــون، نخســت ضعف هــا، مشــکات و ابهامــات دیــن نیا گونا )تطبیقــی( ادیــان 
دریافتــه و در مســیر جســت وجو بــرای یافتــن جایگزیــن، بــه دالیلــی اســام را برگزیده انــد. ویلفــرد 

ــت.  ــراد اس ــت اف ــن دس ــی، از ای ــات آلمان ــر و دیپلم ــان1 پژوهش گ هوفم
كاتولیــک پــرورش یافــت، امــا چرا دیــن پدرانش را رها  وی بیــش از ســی ســال در خانــواده ای 
كــرد و بــه چــه دالیلــی اســام را بــه جــای آن برگزیــد و پــس از مســلمان شــدَنش اندیشــه های او 
تــا چــه انــدازه ای دگرگــون شــد و چگونــه در زندگــی ای مســلمانانه اش بازتابیــد؟ آیــا دیدگاه هــای 
ــه اســت؟ ایــن پژوهــش اثبــات می كنــد به رغــم  ــار اسام شــناختی اش هم دالن پژوهشــی او در آث
جوینــدگان  چشــم  از  آن  برتــَرش  ویژگی هــای  و  اســام  واقعــی  ماهیــت  معانــدان،  تبلیغــات 
ویلفــرد  زندگی نامــه  ح  شــر از  پــس  بنابرایــن،  مانــد.  نخواهــد  و  اســت  نمانــده  دور  حقیقــت 
ــار اسام شــناختی  ــه اســام و اندیشــه های اســامی و آث ــه دافعــه مســیحیت و جاذب هوفمــان، ب

ایــن مستشــرق مســلمان می پــردازد.

1. Murad Wilfred Hofmann.
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زندگی نامه هوفمان
مــراد ویلفــرد هوفمــان ششــم جــوالی 1931 در آشــافنبورگ1 ایالــت بایــرن2 آلمــان در خانــواده  
در  زمانــی  و   )12۶-127  ،13۸1 بی نــا،  137۶؛  )هوفمــان3،  شــد  زاده  كاتولیــک  متعصــب 
كالــج یونیــون4 شــنکتدی5 بــه ســرانجام  نیویــورک زیســت و دوره تحصیــات مقدماتــی اش را در 
رســاند )كالینــدو۶، 2010، 332(. پــس از آن دســت یار پژوهشــی اصــاح آییــن دادرســی مدنــی 
فــدرال شــد )195۸-1951( و مــدرک تحصیلــی اش را در زمینــه حقــوق امریکایــی از دانش كــده 
حقــوق دانــش گاه هــاروارد )19۶0( و مــدرک دكتــری اش را در رشــته حقــوق از دانــش گاه مونیــخ 
دریافــت )1957( )منظــور علــم7 و محمدخــان۸، 2005، 2۶1(. وی هم چنیــن مدیــر بخــش 
ــر و پــس از ایــن،  ــو در بروكســل )19۸7-19۸3( و از 19۶0 ســفیر آلمــان در الجزای اطاعــات نات
كاردار و  كــش )1990-1994( بــود. افــزون بــر ایــن، در ســوئیس، فرانســه و یوگســاوی  ســفیر مرا
ســفیر آلمــان بــود )19۶1 ـ1994( )مطالعــات اســامی9، 199۸، 37، 2۶2؛ بی نــا، 13۸1، 127-

.)12۶
كار حرفــه ای خــود را در جایــگاه دیپلمــات آلمانــی و افســر ناتــو پانــزده ســال پــس  هوفمــان 
كارســتنس10 رئیــس جمهــوری آلمــان نشــان  كارل  كــرد؛ چنان كــه از  از مســلمان شــدنش دنبــال 
كتــاب او بــا عنــوان خاطــرات یــک مســلمان آلمانــی11  گرفــت )19۸4(. دولــت آلمــان از نشــر  لیاقــت 

گــون پخــش شــد )هوفمــان، 199۸، ۶0(.  گونا كشــورهای  كتــاب در  كــرد و ایــن  پشــتیبانی 
)هیئــت  آلمــان  دركلــن  مســلمانان  مركــزی  شــورای  ماننــد  نهادهایــی  عضــو  هوفمــان 
)گرهــاردس،   )1994 )از  اّمــان  آل البیــت«  اســامی  »اندیشــه  ســلطنتی  مؤسســه  مشــاوران(، 
2007، 134(، شــورای شــریعت »بانــک بین المللــی ســارایوو )تــا 2009(، مؤسســه تحقیقاتــی 

1. Aschaffenburg.
2. Bayern.
3. Hofmann.
4. Union.
5. Schenectady.
6. Caliendo.
7. ManzoorAlam.
8. Mohammad Khan.
9. Islamic Studies.
10. Carl Carstens.
11.Diary of a German Muslim.
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كســتان، عضــو هیئــت مشــورتی مجلــه »هــم درد  دانــش گاه بین المللــی اســامی در اســام آباد پا
مــراد  بیوگرافــی  پایــگاه حــاوی  از  )برگرفتــه  اســت  بــوده  )از 2010(   كراچــی  كــوس  اســامی« 

هوفمــان بــه آلمانــی1(.
آلمــان2« )زهتمایــر3، 2005،  افتخــاری »شــورای مركــزی مســلمانان  وی مشــاور و عضــو 
كــه بــه حکــم ملــک عبــداهلل دوم در امــان وی را پــاس داشــتند )گرهــاردس4، 2007،   347( بــود 
134(. ایمــان مازیــک رئیــس شــورای مركــزی مســلمانان آلمــان در این بــاره می گویــد: »ایــن 
ــد. مــا از اینکــه چنیــن  ــر اشــتهار هوفمــان در جهــان اســام می افزای تقدیــر از ســوی شــاه اردن ب
انســانی را در میــان خــود داریــم، بــه خــود افتخــار می كنیــم«. هوفمــان از 1994 عضــو بنیــاد 
ــر  ع اخی ــو ــد. موض ــركت می كن ــاالنه آن ش ــمپوزیوم س ــته در س ــت و پیوس ــامی اردن اس ــر اس تفک
كــه پروفســور ریشــارد هاینســمان5 ، پروفســور  كنفرانــس »گفتمــان مســیحی ـ اســامی« بــود  ایــن 
كاتولیکــی ُایگــن بیســر۸ )در مونیــخ( در آن  دیتمــار میــت۶ و پروفســور مارتیــن آرنــت7 از بنیــاد 
كنفرانــس بــود  كرانــه شــرقی بحــر المیــت از برنامه هــای حاشــیه ای ایــن  كردنــد. بازدیــد  شــركت 
ــِر  ــر ادعــای مســیحیان[ عیســی مســیح در آن جــا تعمیــد داده شــده اســت )ترجمــه خب كــه ]بناب

.)9»De Islam« پایــگاه آلمانــی زبــان

ِوش به اسالم گر
گــروش او بــه اســام نخســت بایــد دلیــل  بــرای تبییــن دقیــق علــل، زمینه هــا و هدف هــای 
گرایــش او بــه  كناره گیــری او از دیــن پدرانــش روشــن شــود. هم چنیــن بایــد بــه چیســتی عواملــی 

گفــت. اســام پاســخ 

1. www.muradwilfriedhofmann.de
2. Zentralrat der Muslime in Deutschland /ZMD
3. Zehetmair.
4. Gerhards.
5. Richard Heinzmann.
6. DietmarMieth.
7. Martin Arneth.
8. Eugen Biser.
9. www.islam.de/16525.php
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1. رانش های مسیحیت
كاتولیــک و از تربیتــی دینــی برخــوردار بــود، امــا برخــی از باورهــا  ویلفــرد هوفمــان مســیحی 
آموزه هــای مســیحی  برایــش ناپذیرفتنــی می نمــود و نمــی توانســت آنهــا را بپذیــرد. ماننــد 
آمــوزه ســه اقنــوم )پــدر، پســر، روح القــدس( یــا تثلیــث1. او بــرای رفــع ابهام هاَیــش به ویــژه 
درک شــهودی خداونــد )پــدر / َاب( بــه استفســار آثــار فیلســوفانی همچــون ویتگنشــتاین2، 
كانــت پرداخــت )هوفمــان، 1993، 13(، امــا بــه دركــی صحیــح در این بــاره دســت  پاســکال3 و 
كتــب مقــدس یهــود نیافــت و منابــع مســیحی هــم او را  نیافــت. هم چنیــن پاســَخش را  در 
كلیســای ســنت پــل نیــز دربــاره حضــرت عیســی، نــزد او خرد ناپذیــر  قانــع نکردنــد. آموزه هــای 
می نمــود؛ یعنــی نمی توانســت آن حضــرت را فرزنــد خــدا )پســر / ابــن( بدانــد4. از ســوی دیگــر، 
كلیســا بــه ارتبــاط بــا خــدا، او را  كلیســای ســنت پــل و آبــای  خداشناســی مســیحیت و توصیــه 
كلیســا »تنهــا رابــط« میــان  كــه پــدران  از مســیحیت دورتــر می كــرد. او نمی توانســت بپذیــرد 
كلیســا نمی پذیرفــت  گناهــان و اعتــراف در  انســان و خداَینــد. او روش آنــان را دربــاره آمــرزش 

)هوفمــان، 199۸، 40(.

2. کِشش های اسالم
كمال نیافتگــی »دكتریــن« مســیحیت و  بــه  پــی بردنــش  از  پــس  مــراد ویلفــرد هوفمــان 
گذاشــت و بــه مطالعــه تطبیقــی ادیــان  كنــار  ضعف هــای نظــری و عملــی بنیادینــش، آن را 
ابهامــات  رفــع  بــه دنبــال  او نخســت  نمــود.  اســام در نظــرش معقــول  پرداخــت؛ چنان كــه 
كــه تــک تــک آنهــا در آموزه هــای اســامی  دكتریــن مســیحیت و پاســخ پرســش هایش بــود 
كامل تریــن دیــن اســت و بــدان  كــه اســام  از میــان رفــت و پاســخ یافــت. هوفمــان دریافــت 
گرایــش هوفمــان بــه اســام، ِغنــای ایــن دیــن در محورهــای زیــر بــود: گراییــد. مهم تریــن عامــل 

2-1.ااعاباطااااخدا

سرچشــمه  خــدا  بــا  انســان  ارتبــاط  چگونگــی  از  هوفمــان،  دینــی  ابهــام  بنیادی تریــن 

1. Trinity.
2. Wittgenstein.
3. Pascal.
4. www.salaam.co.uk/themeofthemonth/june02_index.php?l=22
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كلیســای مســیحی در جایــگاه وا ســطه فیــض االهــی نــزد او پذیرفتنــی  می گرفــت؛ یعنــی نقــش 
نبــود. مطالعــه قــرآن و تدبــر در آیاَتــش، در ایــن زمینــه بــه او راه نمــود؛ چنان گــه می گویــد: »مــن 
مطالعــه قــرآن را در ایــن مــدت حتــی بــرای یــک روز تــرک نکــردم1«. آیــه 3۸ ســوره مباركــه نجــم، 
ــس  ك ــچ  ــود: »هی گش ــودش  ــا معب ــان ب ــاط انس ــت ارتب ــر واقعی ــم او را ب ــات چش ــر آی ــش از دیگ بی
گرفــت2«.  هوفمــان به روشــنی دریافــت  گنــاه دیگــری را )در قیامــت( بــه دوش نخواهــد  بــار 
كلیســا3، تنهــا اعمــال خــود انســان ها سرنوشتشــان را رقــم خواهــد  گفتــه پــدران  كــه به رغــم 
گناهــان پیــروان نخواهنــد بــود  كلیــددار »ملکــوت اعــا« و واســطه بخشــش  كشیشــان  زد و 
)هوفمــان، 199۸، 39(. او عــزت نفــس انســان را به خوبــی در اســام دریافــت و از اعتــراف بــه 
ع خــودش اســت، بیــزاری جســت و  كــه مایــه زبونــی انســانی در برابــر هم نــو كشیشــان  گنــاه نــزد 
بــه همیــن دلیــل می گفــت: »در اســام مؤمــن آزاد و پــر تعالــی اســت« )هوفمــان، 199۸، 39(.

2-2.اخداگگااکاواگرداتاااال ک

آمــد،  دســت  بــه  قــرآن  مطالعــه  طریــق  از  كــه  اســام  بــه  هوفمــان  جــذب  عامــل  دیگــر 
بــود  اســام  اخاقــی  آموزه هــای  و  هستی شناســی  یکتــا(،  و  یگانــه  )آفریننــده  خداشناســی 
كــرده  )هوفمــان، 199۸، 40(. او خــود بــه ســهم فــراوان خداشناســی اســامی در این بــاره اشــاره 
كــه  اســت: »مــن اســام را بــا چشــم های خویــش، در بــاوری خالــص و ِبکــر پیرامــون خدایــی 
كــس را شــبیه دیگــری نیافریــده و خــود نیــز  خالــق همــه مخلوقــات اســت و هیــچ چیــز و هیــچ 

مخلــوق نیســت، دریافتــم...« )همــان(.
را خشــنود  او  بــرای زندگــی،  گــون  گونا آموزه هــای  از  اســامی  ع  هم چنیــن سرشــارِی شــر
ســاخت؛ چنان كــه ایــن معــارف را »زر نــاب« خوانــده اســت )هوفمــان، 1997، 55-151(. از 
ــان  ــاند. او هم زم كش ــه ســوی اســام  ــادات و ســلوک زندگــی مســلمانانه او را ب ســوی دیگــر، عب
بــا مبــارزات اســتقال الجزایــر در آن جــا بــود و به نیکــی تازگــی ایــن آموزه هــا را دریافــت؛ یعنــی بــا 
مشــاهده نظــم، انضبــاط و خلــوص مســلمانان الجزایــر در رمضــان مبــارک، بــه دیدگاهــی نــاب 

1. www.salaam.co.uk/themeofthemonth/june02_index.php?l=22
ْخَر ى )نجم، آیه ۸3(.

ُ
 َتِزُر  َواِزَر ٌة ِوْزَر  أ

َّ
2. »ال

گنــاه  كــه پــس از تعمیــد، راه حلــی عاجــل و خالــص بــرای رفــع حــس  3. آییــن »اعتــراف« از شــعائر مســیحی اســت 
كلیســا، نخســت مدعــی انتقــال  كلیــد ملکــوت آســمان ها را بــه حواریاَنــش ســپرده بــود و نهــاد دینــی  اســت. مســیح 
كلیــد ســده دوازدهــم میــادی از اســقفان بــه  كلیــد از حواریــان بــه اســقفان صــدر تاریــخ مســیحیت شــد. ایــن  ایــن 

كشیشــان هــم رســید.

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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كــه آن را در هیــچ دانش گاهــی نیاموختــه بــود. هوفمــان شــیفته آموزه هــای  دربــاره اســام رســید 
االهیاتــی اســام شــد و از اینکــه مســلمانان الجزایــر در اوج درد و رنــج بــه خــدای بــزرگ تــوكل 
می كردنــد و خــود را پیــروز راه آزادی می دانســتند و به رغــم مشــکات فراوانشــان، انســانیت را از 
یــاد نمی بردنــد، شــگفتی زده بــود و می گفــت: »مــن شــاهد صبــر و انعطاف پذیــری مــردم الجزایــر 
در مواجهــه بــا درد و رنــج شــدید، نظــم و انضبــاط آنهــا را در طــول مــاه رمضــان، اعتمــاد بــه 
نفِسشــان بــرای پیــروزی و هم چنیــن انسانیتشــان به رغــم مشــکات بــودم« )هوفمــان، 1993، 

.)25-13
3-2.اثهاناگییلکاااالب

ِكشــش اســام نــزد هوفمــان، هنــر اســامی بــود. او از دریچــه هنــر  خاســتگاه دیگــر عامــل 
اســامی  هنــر  جذابیــت  راز  دربــاره  چنان كــه  دریافــت؛  را  دیــن  ایــن  جهان شــمولی  اســامی 
كــی از تبلــور جهان شــمولی دیــن اســام  می گویــد: »راز جذابیــت بســیار آن در وهلــه نخســت، حا
ح   در تجلیــات هنــری، خوش نویســی، معمــاری مســاجد و خانه هــا، تزیینــات اســلیمی و طــر
كار رفتــه در بناهــا به ویــژه  فرش هــا و برنامه ریــزی شــهری اســت1«. دیــدن جذابیــت هنــر بــه 
گــذارد؛ چنان كــه بــه  مســاجد و هنرهــای زیبــا و الهــام آن از ســبک زندگــی اســامی، در او تأثیــر 
تــاش بیش تــر بــرای تحقیــق تطبیقــی هم زمــان دربــاره آموزه هــای مســیحی و اســام پرداخــت. 
كادمیــک( و عملــی )زندگــی  او در بررســی خــود بــه ناهم گونــی آشــکار مبانــی نظــری )تئوریــک و آ
كلیســای  و رفتــار مؤمنــان( ایــن دو دیــن پــی بــرد. ضعف هــای دكتریــن مســیحی و آموزه هــای 
ســنت پــل2، ضعــف خداشناســی مســیحیت، فقــر منابــع دینــی )تــورات و انجیــل( و فلســفی 
بــه اســام  او  بــرای نزدیک تــر شــدن  را  كانــت و...(، زمینــه  )آثــار ویتگنشــتاین، پاســکال و 
گاهی هــای برآمــده از مطالعــه قــرآن، تاریــخ  كــرد )هوفمــان، 1993، 13(. هوفمــان بــا آ فراهــم 
اســام و حقــوق اســامی،  بســیار شــیفته اســام و آموزه هایــش شــد )هوفمــان، 199۸، 39(. 
ع اســامی، زندگــی مســلمانان و  ــه قــرآن، شــر ــاری، روی كــرد اســامی مــراد ویلفــرد هوفمــان ب ب
كــه آموزه هــای اســام الگــوی شایســته زندگــی اســت  هنــر اســامی او را بــه ایــن نتیجــه رســاند 

)هوفمــان، 2003، 12-11(.

1. www.salaam.co.uk/themeofthemonth/june02_index.php?l=22
2. www.salaam.co.uk/themeofthemonth/june02_index.php?l=22
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اسالم آوردن
هوفمــان نخســتین بــار در الجزایــر )19۶0-19۶1 م( بــا اســام و مســلمانان روبــه رو )بی نــا، 
13۸1، 127-12۶( و پــس از مشــاهده زندگــی مســلمانان و نمــود آموزه هــای اســامی در زندگــی 
كتــب اســامی به ویــژه قــرآن  آنــان، شــیفته اســام شــد؛ چنان كــه پــس از ایــن، بــه مطالعــه 
روی آورد و بــر اثــر تدبــر و تفحــص ژرف كاوانــه اش، ســرانجام بــه دركــی اصیــل دربــاره بســیاری 
از آموزه هــای اســامی دســت یافــت. او در زادروز هجده ســالگی فرزنــدش )19۸0 م(، دوازده 
امــام  بــر محمــد احمــد رســول،  را  صفحــه دربــاره آموزه هــای اعتقــادی اســام نوشــت و آن 
كــه  كــرد. نوشــته های او شــگفتی امــام آن جــا را برانگیخــت و دانســت  ُكلــن عرضــه  مســلمانان 
كلــن  او مســلمان اســت. چنــد روز پــس از ایــن )25 ســپتامبر 19۸0(، هوفمــان در مركــز اســامی 
گفــت و مســلمان شــد )هوفمــان، 199۸، 27(. او مذهــب اهل ســنت را پذیرفــت و  »شــهادتین« 
نــام اســامی »مــراد« را بــر او نهادنــد )هوفمــان، 2007، 22۶(. او بــا تتبــع و تفحــص و دیــد بــاز، 

اســام را برگزیــد: 
كــه خالــق  مــن اســام را بــا چشــم های خویــش، در بــاوری خالــص و بکــر پیرامــون خدایــی 
كــس را شــبیه دیگــری نیافریــده و خــود نیــز  همــه مخلوقــات اســت و هیــچ چیــز و هیــچ 
مخلــوق نیســت، دریافتــم. در مقابــل خداشناســی مســیحیت و بــاور بــه تثلیــث، قــرآن 
را داد. مبانــی  انســان، خــدا و روابــط آن دو  از  بــه مــن شــفاف ترین و بهتریــن تصویــر 
وجودشناســی قــرآن و آموزه هــای اخاقــی آن را بســیار بــاور داشــته و از آن تأثیــر پذیرفتــه ام؛ 
كــه می توانــم از ایــن مبانــی ماننــد طــای نــاب بی بدیــل یادكنــم. بــر ایــن مبنــا  گونــه ای  بــه 

ــدارم )هوفمــان، 199۸، 40(. ــد پیرامــون محمــد؟لص؟ و رســالتش ن هیــچ شــک و تردی

مسلمانی کردن
هوفمــان افــزون بــر پاس داشــت شــئونات اســامی، بــه مناســک دینــی )نمــاز، روزه، حــج 
گــزارد و در آییــن نمازهــای جماعــت، شــركت می كنــد  و...( ملتــزم اســت؛ چنان كــه بارهــا حــج 
كــه مأموریت هــای  )ســید،2010، ۶1، 151 و 157(. او بــه انــدازه ای در ایماَنــش راســخ اســت 
حرفــه ای و اوضــاع محیط هــای غیــر اســامی، از شــریعت مداری بــاَزش نمــی دارد؛ چنان كــه 
كــه  كــرده اســت. هنگامــی  بارهــا از نوشــیدن مشــروبات الکلــی در محافــل خصوصــی پرهیــز 
كــرد  )1951 م(. از ایــن رو،  كالــج نیویــورک درس می خوانــد، راننــده مســتی بــه او برخــورد  در 
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گفــت هوفمــان به ویــژه از مشــروبات الکلــی آســیب دیــده )هوفمــان، 199۸، ۶0( و  می تــوان 
ــت. ــروبات اس ــن مش ــرف ای ــخت مص ــد س منتق

اسالم شناسی
هوفمــان پــس از یــادآوری خاســتگاه مشــترک یهودیــت، مســیحیت و اســام )خاورمیانــه و 
خــاور نزدیــک(، بــا شــگفتی می گویــد: چــرا اروپاییــان اســام را پدیــده غریبــی می بیننــد؟ اســام از 
711 میــادی در اروپــا ظاهــر شــد و از دیوارهــای شــمال آفریقــا از طریــق اندلــس تــا اروپــای شــرقی 
از پایــگاه خبــری  به ویــژه بوســنی پیــش رفــت )ســده های دوازدهــم و ســیزدهم( )برگرفتــه 
ج شــدن از  جامعــه المصطفــی العالیمیــه1(. او اســام را الگویــی بــرای زندگــی و تنهــا راه حــل خــار

بحران هــای دامن گیــر غــرب می دانــد )هوفمــان، 2003، 12-11(.
گیــر اســام در غــرب معتــرف اســت و بــاور  گســترش فرا از ایــن رو، به رغــم معانــدان غربــی، بــه 
ــاره اش دگرگــون شــده اســت. او  دارد اســام تغییــر نکــرده، بلکــه تنهــا انگاشــته های مــردم درب
روی داد یازدهــم ســپتامبر را ســرآغاز تحولــی عظیــم در جهــان می دانــد؛ زیــرا سیاســت مداران 
كــه اســام را »دینــی جهانــی« بخواننــد  ج بــوش2، تونــی بلــر3 و شــرودر4( را بــر ایــن داشــته  )جــر
بــه شــکل  بــه اســام،  كــه روی كــرد غربیــان  )بی نــا، 13۸1، 127-12۶(. او اذعــان می كنــد 
شــگفتی برانگیزی افزایــش یافتــه؛ چنان كــه درخواســت ترجمــه قــرآن پــس از روی داد یادشــده، 
كتــب اســامی نیــز منتشــر شــده اســت. او انگیــزه  كــرده و بســیاری از  یــک هــزار درصــد رشــد 
انگیــزه  بــه  مســلمانان  و  دیــن  ایــن  بازشناســی  را  اســام  مطالعه گــران  و  محققــان  بیش تــر 
كــه خواســته و ناخواســته بــه  ــا آنــان می دانــد  دســت یابی بــه راه بــردی مناســب بــرای تعامــل ب
كنــش بهتــر در برابــرش می انجامــد )بی نــا، 13۸1، 127- شــناخت بیش ترشــان بــا اســام و و وا

.)12۶
گســترده  شــخصی و بــا توجــه بــه ضعــف دیگــر ادیــان، برخــورد  هوفمــان پــس از تحقیقــات 
به رغــم  ادیــان  داشــت  بــاور  دیگــر  ســوی  از  و  بــود  كــرده  پیش بینــی   21 قــرن  در  را  ادیــان 

1. miu.ac.ir/index.aspx?siteid=23&pageid=20506&+newsview=10701
2. George Walker Bush.
3. Anthony Charles Lynton Blair.
4. Schroeder.
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تاریخچــه جنگ هــای دینــی پیشــین، بــه یک دیگــر نزدیک تــر شــده اند )تقــی زاده انصــاری، 
كتــاب اســالم، بــا اشــاره بــه  جمعیــت  13۸4، 9۸(. او بنابــر روی كــرد اسام شــناختی ویــژه اش در 
میلیــاردی مســلمانان دنیــا معتقــد اســت همــه مــردم بایــد ایــن دیــن را بشناســند و از امتیازهایش 
بــرای حــل مشــکات جهــان بهــره بگیرنــد. از دیــد وی، ایدئولوژی هــا، مکتب هــای فلســفی 
كننــد و فقــط هــم كاری  و جامعه شــناختی در روزگار معاصــر نمی تواننــد مشــکات بشــر را حــل 
كمبــود معنــوی مــردم را از میــان می بــرد  گفت وگــوی آنهــا چاره ســاز اســت و  ادیــان جهانــی و 

)هوفمــان، 2001، 115(.

یعت اسالم قرآن و شر
كــه منبعــی بــرای دعــا و مناجــات و راه بــردی بــرای زندگــی اســت،  هوفمــان افــزون بــر قــرآن 
كارهــا در  ع اســامی را سرشــار از قانــون زندگــی می دانــد؛ زیــرا از شــیوه غــذا خــوردن تــا دیگــر  شــر
ْنَیــا َحَســَنًة َو ِفــی اآلِخــَرِة َحَســَنًة« )بقــره، 

ُ
َنــا آِتَنــا ِفــی الّد آن یافــت می شــود. او آیــه شــریفه »َرّبَ

ــد هوفمــان، اســام  201( را در تأییــد ایــن دعــوی مــی آورد )هوفمــان، 1997، 55-151(. از دی
كــه خاســتگاهش دل حضــرت محمــد؟لص؟ بــود و گســترش  دینــی دارای ماهیــت فطــری اســت 
ک آن نــه معلــول تبلیغــات، بلکــه برآمــده از ویژگی هــای خــود اســام اســت. از همیــن  شــتابنا
گیــر و برتــر اســت و در رقابــت بــا  روی بــاور دارد اســام از دیــد آموزشــی و پرورشــی، دینــی فرا
دیگــر ادیــان واپــس نمی نشــیند. او بــا انتقــاد از دیــدگاه مغرضانــه غربیــان دربــاره آییــن قربانــی؛ 
یعنــی اینکــه مســلمانان را بــا اســتناد بــه ذبــح حیوانــات در عیــد قربــان انســان های خشــنی 
كاری خداونــد در قربانــی  می ُنماینــد، آییــن »آدینــه نیــک« مســیحیان و باورشــان را دربــاره فــدا
فرزنــدش )عیســی( فرایــاد مــی آوَرد و آنــان را بــه تدبــر بــدون ســوگیری فرامی خوانــد )هوفمــان، 

199۸، 92 و 14۸(.
هوفمــان هم چنیــن منتقــد بســیاری از عــادات فرهنگــی غــرب به ویــژه اســتفاده افراطــی از 
كــه اســام می توانــد داروی  مســکرات اســت و بــه آســیب های ایــن رفتــار می پــردازد و بــاور دارد 
باشــد )ر.ک: هوفمــان،  و دینــی  كج رفتاری هــای فرهنگــی  بــه  غــرِب دچــار  همــه دردهــای 

1992، 1ـ 17۶(. 
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آثار
1� خاطرات یک مسلمان آلمانی1

آثــار پرشــمار هوفمــان بــه عربــی، بوســنیایی، انگلیســی، فرانســوی، ماالیایــی، روســی، تركــی 
ــناختی او  ــر اسام ش ــتین اث ــی، نخس ــلمان آلمان ــک مس ــرات ی ــت. خاط ــده اس ــر ش ــاری منتش و مج
 )19۸0( شــدَنش  مســلمان  چگونگــی  دربــاره  ارزش منــدی  اطاعــات  بردارنــده  در   )19۸7(
ح ســفرهایش بــه ایــاالت متحــده امریــکا، الجزایــر،  كــش و  شــر و ســفارت او در الجزایــر و مرا
كــش، بلگــراد، ویــن، ادرنــه، اســتانبول، بروكســل، مکــه، مدینــه، جــده و...، اســت. ایــن اثــر  مرا
ــاره اســام بازمی ُنمایــد  بــه دفترچــه خاطــرات شــبیه تر اســت، امــا دیــدگاه بدیــع هوفمــان را درب

)ر.ک: هوفمــان، 19۸7، 1 ـ 192(.
2�  سفر به مکه2

ــه  ــی ترجم ــد ترك ــا مانن ــر زبان ه ــان( و دیگ ــة الهوفم ــی )رحل ــه عرب ــز ب ــان نی ــاب هوفم كت ــن  ای
كل بشــر در درازنــای زمــان  را  كتــاب سراســر جهــان اســام  ایــن  شــده اســت. .نویســنده در 
ــه بســیاری از  ــه ایمــان اســامی، ب ــا احساســی قــوی و افتخــار ب كــرده و در ســفرهایش ب ــر  تصوی
ــون  ــی همچ ــاهده فضایل ــا مش ــن ب ــت. هم چنی ــه اس گفت ــخ  ــش پاس ــؤال های خوی ــا و س ابهام ه
كاری، انضبــاط شــخصی، مهربانــی، ســودمندی، عدالــت و دیگــر فضائــل اخاقــی و معنــوی  فــدا
كــردن بازنمــوده اســت )ر.ک: هوفمــان، 199۸،  در مســلمانان، تصویــری دربــاره مســلمانی 

1ـ19۸(.
3� اسالم

كتــاب اســالم هوفمــان مبانــی و ماهیــت توســعه اســام را بــه شــکل فهم پذیــری تبییــن 
می كند. نویســنده، بــه انــدازه شــناختش دربــاره فرهنــگ غــرب، بــا فرهنــگ شــرق اســامی 
آشناســت. بررســی مقایســه ای اســام بــا مســیحیت از دیگــر ویژگی هــای ارزش منــد ایــن اثــر 
ــی اســام، آن را جایگزیــن مناســب  ــی و اصــول مهــم و جهان ــا توصیــف مبان اســت. نویســنده ب
كلیــدِی حــل مشــکات جهــان امــروز برمی شــمَرد. او در ده فصــل و یــک مقدمــه و  و راه حــل 
ع تاریــخ، فلســفه، سیاســت و... اســام می پــردازد. هوفمــان می خواهــد  گــذرا بــه موضــو نتیجــه، 
بــدون داوری بــه مطالعــه بپــردازد و بــه نتیجــه برســد، امــا شــاید بــر اثــر وابســتگی اش بــه مذهــب 

1. Diary of a German Muslim.
2. Journey to Makkah.

http://books.google.com/books?id=YDm1uAAACAAJ&dq=Murad+Wilfried+Hofmann&hl=en&sa=X&ei=Q9_vUe6aB5CThgeXi4DIDw&ved=0CEoQ6AEwBw
http://books.google.com/books?id=TKPCAAAAIAAJ&q=Murad+Wilfried+Hofmann&dq=Murad+Wilfried+Hofmann&hl=en&sa=X&ei=Q9_vUe6aB5CThgeXi4DIDw&ved=0CDUQ6AEwAg
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كتــاب  اهل ســنت، مطالعــات او دربــاره تاریــخ و باورهــای شــیعه بســیار انــدک شــده باشــد. ایــن 
از  ســیاه ای  و  اســام  تاریــخ  وقایــع  جدول هــای  مرجــع،  كتاب هــای  از  فهرســتی  ســرانجام 

اصطاحــات حقوقــی و اســامی عرضــه می كنــد )ر.ک: هوفمــان، 2001(.
4� اسالم به عنوان یک جایگزین1

مســلمان غربی )نویســنده( بنابر دانشــی ژرف درباره اســام و مســلمانان و تخصص فلســفی 
و حقوقــی اش، در دوازده فصــل بــه مســائل اســام و تمــدن اســامی می پــردازد و آینده نگرانــه، 
كــرده اســت اســام تــا ســده 21 بــه  آن را بــا دیگــر ادیــان مقایســه می كنــد؛ چنان كــه پیش بینــی 
حیاتی تریــن دیــن جهــان بــدل خواهــد شــد و مســلمانان جایگاهــی محــوری در جهــان خواهنــد 

داشــت )ر.ک: هوفمــان، 1992، 1ـ 17۶(.
5. اسالم در هزاره سوم2

دولت هــای  »تشــکیل  امــت«،  »قــدرت  دارد:  اصلــی  بخــش  پنــج  و  مقدمــه  كتــاب  ایــن 
»آســیب پذیری  و  اســامی«  »جنبش هــای  اســامی«،  كشــورهای  »ویژگی هــای  اســامی«، 
سیاســت داخلــی و ضعــف سیاســت خارجــی«. نویســنده بــا زبانــی ســاده دربــاره وضــع جهــان 
گفتــه اســت )ر.ک:  اثــر ســخن  ایــن  كنونــی مســلمانان در  و مذهــب و وضــع حکومت هــای 

.)24۸ ـ   1  ،2001 هوفمــان، 
۶. ساختار نظام سیاسی اسالم مدرن3

7. اسالم در سال 20004؛
۸. قرآن5؛

9. شناخت اسالم )سخن رانی1997ـ2007۶(؛
10. روی کرد فلسفی به اسالم7؛

11. اسالم و غرب۸؛

1. Islam: The Alternative.
2. Religion on the Rise: Islam in the Third Millennium.
3. Modern Islamic Polity in the Making.
4. Islam 2000.
5. Qur’an.
6. Understanding Islam: Lectures 1997-2007.
7. A philosophical approach to Islam.
8. Islam und der Westen.

http://books.google.com/books?id=o7zYAAAACAAJ&dq=Murad+Wilfried+Hofmann&hl=en&sa=X&ei=Q9_vUe6aB5CThgeXi4DIDw&ved=0CEUQ6AEwBg
http://books.google.com/books?id=L4naPgAACAAJ&dq=Murad+Wilfried+Hofmann&hl=en&sa=X&ei=Q9_vUe6aB5CThgeXi4DIDw&ved=0CEEQ6AEwBQ
http://books.google.com/books?id=GBmmPgAACAAJ&dq=Murad+Wilfried+Hofmann&hl=en&sa=X&ei=AuHvUf7OGImWhQfJ_oCACQ&ved=0CEgQ6AEwBTgK
http://books.google.com/books?id=NIV5GwAACAAJ&dq=Murad+Wilfried+Hofmann&hl=en&sa=X&ei=AOTvUezQB4iChQfzkYCgCw&ved=0CEMQ6AEwBTge
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12. برگشت به اسالم؛ پیش بینی ما1؛
13. اسالم و قرآن: مقدمه2.

او هم چنیــن در نوشــتن آثــاری ماننــد اســالم، مســیحیت و محیــط زیســت3 بــا دیگــران هــم كاری 
ــوب  ــیار محب ــگ4( بس ــس هنین ك ــری ما ــا بازنگ ــرآن )ب ــاره ق ــی او درب ــه آلمان ــت. ترجم ــرده اس ك
ــخ  ــردم پاس ــبهات م ــه ش ــات، ب ــات و روای ــری از آی ــا بهره گی ــر ب ــن اث ــان در ای ــراد هوفم ــت5. م اس
بــرای  ـ 7(. هوفمــان همــواره  آلمــان، 2002، ۸  می گویــد )مجلــه اســام )der Islam( چــاپ 
کســفورد و مطالعــات اســالمی  نشــریات کتــاب نقــد و بررســی مســلمان جهانــی، مطالعــات اســالمی آ
اســالم آباد و روزنامــه اســالمی برلینــدر۶ برلیــن می نویســد و مقالــه دیگــری بــه نــام »جهانــی شــدن و 

كــرده اســت. آینــده اســام7« منتشــر 

نتیجه
كاتولیــک  ویلفــرد هوفمــان مستشــرق و نویســنده، دیپلمــات و افســر آلمانــی ســابق ناتــو، 
كــه بــه دلیــل ضعف هــای نظــری و عملــی بنیادیــن مســیحیت )به ویــژه تثلیــث  متعصبــی بــود 
پــی  كنج كاوانــه در  ادیــان توحیــدی،  بررســی مقایســه ای  و در  گــذارد  كنــار  را  آن  كفــاره(،  و 
گــرِوش هوفمــان بــه اســام، از ِغنــای معرفتــی ایــن دیــن  گرویــد.  كــه بــه اســام  جایگزیــن بــود 
ع  گســتره شــر ــد و  ــا عاب درحوزه هــای انسان شــناختی، خداشــناختی و از شــکل ارتبــاط معبــود ب
كریــم و روشــن بــودن تاریخچــه زندگــی پیامبــر )حضــرت   اســامی و تحریف ناشــدگی قــرآن 
محمــد(، نظــم و انضبــاط زندگــی مســلمانان و بازتــاب اصــول اســامی در اوضــاع و احــوال مــادی 

ــت. گرف ــمه  ــلمانی، سرچش ــت مس ــوِی زیس و معن
را  و عملــی آن، عقایــد هوفمــان  آموزشــی  اصــول معرفتــی،  ِغنــای  و  اســام  كشــش های 
ــام  ــدن اس ــی ش ــادی او، درون ــته های اعتق ــس از نوش ــن پ ُكل ــام  ــه ام ــاخت؛ چنان ك ــون س دگرگ
كــرد و او را مســلمان خوانــد. بــاور هوفمــان بــه اســام بــه  و مبانــی آن را در هوفمــان تأییــد 

1. Menengokkembali Islam kita.
2. Islam and Qurʼan: An Introduction.
3. Islam, Christianity & the Environment.
4. Max Henning.
5. Der Koran: arabisch-deutsch.
6. Berlinder.
7. Globalization and the Muslim future

http://books.google.com/books?id=ppeGPQAACAAJ&dq=Murad+Wilfried+Hofmann&hl=en&sa=X&ei=AuHvUf7OGImWhQfJ_oCACQ&ved=0CDsQ6AEwAzgK
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كــه پــس از مســلمان شــدَنش بــه اجــرای مناســک و اعمــال مذهبــی )نمــاز،  انــدازه ای ژرف بــود 
ــاع از اســام  ــه دف ــراوان او، ب ــود. نوشــته های اسام شــناختی ف ــزم ب روزه و حــج و...( بســی ملت
می پردازنــد و منتقــد بســیاری از عــادات فرهنگــی غــرب به ویــژه اســتفاده افراطــی از ُمســکراَتند 
ــرِب  ــای غ ــه درده ــام داروی هم ــه اس ك ــاور دارد  ــد. او ب ــار می پردازن ــن رفت ــیب های ای ــه آس و ب

كج رفتاری هــای فرهنگــی و مذهبــی اســت. دچــار بــه 
ج شــدن از بحران هــای دامن گیــر  هوفمــان اســام را الگویــی بــرای زندگــی و تنهــا راه خــار
غــرب می دانــد و معتقــد اســت همــه مــردم بایــد ایــن دیــن را بشناســند و از امتیازهــای آن 
ــد. از دیــد وی، ایدئولوژی هــا، مکتب هــای فلســفی و  ــرای حــل مشــکات جهــان بهــره بگیرن ب
ــان  ــم كاری ادی ــا ه ــد و تنه كنن ــل  ــر را ح ــکات بش ــد مش ــر نمی توانن ــرن معاص ــناختی ق جامعه ش
كمبودهــای معنــوی بشــر را جبــران می كنــد. اســام  گفت وگــوی آنهــا بــا یک دیگــر،  جهانــی و 
كــه از دل حضــرت محمــد؟لص؟  از دیــد هوفمــان، دینــی برخــوردار از ماهیتــی فطــری اســت 
گســترش آن نــه معلــول تبلیــغ، بلکــه بــه ویژگی هــای خــود اســام وابســته  گرفــت و  سرچشــمه 

بــود.
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