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حجة مراد ويليفريد هوفمان:
جتربة التحول إىل اإلسالم
(الصفحات )45 -33
ملخّص:
هوفمان أسلم وسمى نفسه (مرادا) وكتب بعد إسالمه يوميات ألماني مسلم،
واإلسالم كبديل واإلسالم كبديل والطريق إلى مكة.
ّ
تنقلللل لللحا الصلللحافة واللانّيلللة والفللل ّ والفلسلللفة،وأعجب بمحملللد أسلللد
النمساوي الذي أسلم قبله ،وكانت معظل م خبلرات هوفملان فلي للمال أفريقيلا
وتركيا.وفي كتابه الطريق إلى مكة يعرض ألمر هدايته إللى اإلسلالم .ويقلول

مر بتجربة ذات طابع ّمالي فلي نظلرإ إللى اللدي المبلحا .ويقلولا فلان الفل ّ
إنه ّ
اإلسالمي لي وطنا ّماليا كما كانت الفنون التي أولعت ها قبل اإلسالم .وم

األمون التي لفتت نظرإ هي أنه وّد في اإلسالم أففى وأبسط تصون هلل سبحانه.

أثان إلهان اللدكتون ملراد ويليفريلد هوفملان إسلالمه ،قلدنا كبيلرا مل اههتملام

وفللل إ للى حللدود ال للجة فللي ال للر  .لدنّلة أن بعللا المسللنولحا ال للر يو كللانوا

يلفون خبر إسالمه ،وحقيقة اهتدائه إللى اإلسلالم .وهلذا اإلخفلان كلان يعلد أكبلر
دليل على إحساس ال ر لل متمثال في نّاله ل ل بلالجرا اليلديد تجلاإ ملا أقلدم عليله

*  -أديب مصري.
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مللراد الللذي اختللان هللذا اهسللم ،ألن معنللاإ وده لتللها المبت للى والمرتجللى والمل مول .أي أن
الرّل في الوقلت اللذي طلوف فلفحة ملا قبلل اإلسلالم فلي حياته،فإنله كلان ي ملل
ويجلم أن يكتب السطون األولى في الصفحات األولى م الفصل الجديد م حياته.

مللراد هوفمللان للليأ أول م ل تجللول م ل دي ل سللماوي هللو الللدي المسلليحي إ للى

اإلسالم .ول يكلون األخيلر .كملا أن سلسللة التحلوهت هلذإ للهدت بيلرا تجوللوا
م اإل لجلاد إ للى اإليملان .ورخلري تجوللوا مل اليهوديلة إللى اإلسلالم ،لكل تبقلى لنلا
التجربة اإلنسانية .تجربة هذا التحول ،الذي يبدأ على لكل قران إنساني ،يتخذ م

العقل ،ويتحول مصير اإلنسان بعد قرانإ هذا ،حيث يصح للقران ما قبله ،وما بعدإ.
ّ
لدي ثالث وثائق هامة كتبها مراد هوفملان عل هلذإ التجر بلة ،كتبهلا ووّههلا
إلى نفاقه في ال ر  ،سوان المسلمحا أو المسيحيو  .وقد اختان بعناية م يتوّه إلليهم

بلطابه واعترافاته ،ألنهم هم األحوا لقرانة هذإ اليهادة،وقد كتبها بنفأ ل تهم
وهو يقدم لهم حالة اهتدائه إلى نون اإلسالم ،ويجسب تواريخ فلدون هلذإ اليلهادات

الثالث في ترّماتها العر ية.نقرأ معها يوميات ألماني مسلم ،القلاهرة  ،3993اإلسلالم
كبديل  ،3991الطريق إلى مكة ،3991حيث يقدم أكثلر مل للهادة عللى أكثلر
م نحلة ،نحلة في الزمان ونحلة في المكان ،أثمرتا معا الرحلة األكثر أهميةا نحلة

داخللل الللنفأ اإلنسللانية ،هللذإ ال لرحالت الللثالث أوفلللت فللاحبها وبطلهللا إ للى نللون

اإلسالم.

ه يذهب الظ بالقارئ أن نحللة الجلاا ملراد هوفملان تعكلأ نوعلا مل المعانلاة

الذهنية والتفكير العقلي فقلط ،ألن هوفملان هلو أول مل يقلدم اللدليل القلاطع مل

الجزائر ،أو م خال ل تعامله المبالر ملع محملد أسلد ،أو دناسلاته للفلسلفة اإلسلالمية،
وكللل هللذا مكنلله م ل أن يجللري المقاننللات الكثيللرة للحا اإلسللالم وقيملله وفلسللفته
و إنجازاتلله سللوان علللى مسللتوف اإلنسللان الفللرد أو المجتمللع ،و للحا الج للانة ال ر يللة

وأيديولوّيتها وقيمها .لم يصل هوفمان إلى اإلسلالم مل الفلراو .ولكل بعلد تجر بلة
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حافلة وطويلة ،بدأت بجصوله على الدكتوناإ فلي القلانون مل أمريكلا ،ثلم عملله

خبيرا نوويا سابقا في حلف األطلنطلي ،ثلم سلفيرا سلابقا أللمانيلا سلوان فلي الجزائلر أو

الم ر .

كتاباته لم تظل حبيسة لل لة األلمانيلة ،لل وفللت إللى مل يتكلملون اإلنجلي يلة

والفرنسللية ،ثللم انطلللق يلللتعلم العر يللة والتركيللة .لللم يكتللف هوفمللان بللالرد علللى

حمللالت ال للر إلللد اإلسللالم والمسلللمحا،والوقوف إلللد التحيللزات اللاطاللة والتللي
تتعدف حدود المعقول وتلدخل فلي نطلال الالمعقلول ،لدنّلة أنهلا أفلبحت تيلكل

مواقف مسبقة إلد اإلسالم.

إن هوفمان يتوقف طويال أمام المعنى الذي ربما لم نهتد إليه ،نج المسلمحا ،أه

و هللو إدناا القللوة التللي يمك ل أن يسللتمدها الم ل م م ل دينلله،وكيف نسللتطيع أن
نسمو به .إنه يبدأ م حالته الفردية وفوه إلى حالة األمة .إنه يجاول أن يبحا األفق
الذي يمك أن يصل إليه العالم اإلسلالمي ،عنلد تمسلكه هلذا اللدي فلي حياتله

اليومية.

وهو فمان يم ا حا الدناسة األكاديمية ،وتجان الجياة اليومية ،خافلة عنلدما

عمل وسط المسلمحا سوان في الجزائر أو في الم ر  .حيث كان اهحتكلاا يوميلا

مع بير عاديو  ،نرهم وهم يصلانعون رلروف الجيلاة ،ويسلتمدون مل ديلنهم القلوة
الجقيقية لمواّهة رروف الجيلاة الصلعبة .كل هلذا تجلرا عللى خلفيلة مل دناسلته

الن ظرية خافة للفلسفة التي تعني نحلة إلى داخلل اللرو  ،وقلدنة فريلدة عللى طلر
األسالة.

حجة مراد ويليفريد هوفمان
قران التحول م دي إلى ديل يعلد مل القلرانات اللطيلرة والكبلر ف والجوهر يلة

في حياة اإلنسان .والقران يبدأ في عقل اإلنسان ،ولذلك فإنه م الصعب استخدام

التعبير اهقتصادي في وفف هذا التحلول ب نله إعلادة إنتلاا لللذات .ولكل التحلول
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هو التعبير األكثر دقة .ويكون عادة الكلمة األخيرة في تجر بلة روحيلة سلابقة أدت

إلى تجربة هحقة،ناتجا ع طر األسالة الجوهرية ،والسباحة عكأ التيان ،والميي

في مواّهة الريح،واألهم م هذا كله أن أي تجرا يقوم به اإلنسان عندما يكون

دانس لا للفلسللفة ،وأي قللران يتخللذإ هبللد وأن تكللون للله بللذنة حقيقيللة فللي األعمللال
ومعاناة فعلية في الوّدان.

وعلى هذا األساس أبدأ نحلتي مع هوفمان الذي اختان لنفسه بعد إلهان إسلالمه

اسم مراد أي المبت ى والملراد والمرتجلى ،وهلي كلهلا أسلمان تيلير إللى أن هلذا التحلول

كان ميروعا لألمل .لم يك هوفمان أول م ّر ف له هذا التحول مل المسليحية
إلى اإلسالم ،وم الم كد أنه لل يكلون األخيلر ،ولكل أهميلة تجولله تنبلع مل أملون

محددةا

أولهاا أنه معافر لنا .ولذلك م السهل تتبع الظروف اللانّية العاملة التلي أدت

إلى قرانإ.

ثانيهمااأنه كتلب وقلدم الت لاريأ الداخليلة لروحله ونفسله ووّدانله وإللميرإ

خال ل نحلة هذا التحول الفريد.

ثالثهللاا ممللا يعطللي هللذإ الرحلللة عمقهللا وه يجعلهللا تجركللا خانّيللا فقللط .إن

هوفمان دان س للفلسفة والقانون وهملا مل الملواد التلي تجعلل دانسلها مل القلادري

على طر األسالة .واهعتراض ،والقادري على قول ه.
م هو هوفمان؟

مراد ويليفريد هوفمان الجافل على الماّستير في القانون م ّامعلة هانفلاند.

وعلى الدكتوناإ في القانون م ّامعة ميونيخ.عمل باللانّية األلمانيلة منلذ .3993

وتولى منافب في بعثات اللانّيلة األلمانيلة فلي الجزائلر وبلرن وبلار يأ وبروكسليل
وفيونللا وبلجللراد .وهللو خبيللر نللووي سللا ق فللي حلللف األطلنطللي .وبعللد أن اهتللدف إ للى

اإلسالم في أوائل الثمانينات .وكان قد نيل كاثوليكيلا ،نيلرت لله علدة كتلب،
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ومقللاهت وأبجللاث بالل للات األلمانيللة واإلنجلي يللة والفرنسللية ،وهللو يتحللدثها بطال قللة

و يكتب ها ،كما أنه يدنس العر ية والتركية.

و إن كان هبد م اهعتراف أن المعلومات اليخصلية واللافلة عنله قليللة ،مل

حيث ،م هو كإنسان! وما هي األسلرة التلي نيل وتر له فيهلا ،واألملاك واألزمنلة

التي تجول خال لها.
مؤلفاته

لمراد هوفمان ثالثة كتب مترّمة إلى الل ة العر ية وهيا

 – 3يوميات ألماني مسللم اللذي ترّمله اللدكتون عبلاس نللدي العملاري .وفلدن

ع مركز األهرام للترّمة والنير لل القاهرة  .3993و إن كان المترّم ه يجدد سلنة
فللدون الطعبللة األلمانيللة للكتللا التللي تللرّم عنها.وهللذا الكتللا المكتللو علللى

لكل يوميات تبدأ م  31ملايو  3943فلي نيو يلونا وتنتهلي عنلد  34ينلاير  3919فلي
بروكسل.وفي هذإ اليوميات تت رانف سيرة مراد هوفمان الروحيلة التلي أوفللته إللى
اإليمللان باإلسللالم .والكتللا للليأ مجللرد يوميللات أو خللواطر فقللط ولكنلله تسللجيل

دقيق للمواّهات التي قادته إلى اإلسالم ،وزادت م إيمانه به.
 – 2اإلسلالم كبللديل ّ
عر بلله علادل المعلللم ،ونيللرته دان اليلرول لل القللاهرة .3991

وم المقدمة يت ح أن هناا ترّمة سابقة له،ييير إليها عادل المعلم ،وهلي ترّملةا
غريب محمد غريب ،و إن كان لم يجدد سنة وه مكان نير هذإ ا لترّمة.طبعة
دان اليللرول أإللليف لهللا فللي رخرهللا فصللل مللوّز ومكثللف ع ل البوسللنة والهرسللك

واليييللان .كللذلك هنللاا إإلللافات لعللادل المعلللم وإلللعها للحا أقللواس .وكللذلك
العديللد مل الهللوامم المهمللة.و إن كللان يت للح مل مقدمللة مللراد هوفمللان للترّمللة

العر يلة لكتابلة الطر يللق إللى مكللة .إن كتابله اإلسلالم كبللديل فلادن سللنة 3992

ع دان نير ديتريم األلمانيلة .يقلول الم للف عل كتابله هلذاا لقلد حاوللت فلي هلذا

الكتا  ،وبمنهج عقالني ،دحا ّميع التحيزات واألفكلان اللاطالة والالمعقوللة،
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المسبقة وال اربة بجذونها في أعمال الوّدان األلماني حيال اإلسالم ،خافة والتلي
كنت ألعر ب راوتها ،ووفولها إللى اللذه األلملاني قبلل أي دناسلة أو معرفلة بلاألمر.

لقد تناولت في هذا الكتا اإلسالم م خال ل رؤ يته هو لذاته ،وللصلونة التلي ير يلد
أن يكون عليها ،ولتلك التي ينب ي أن يكون عليها.

 -3الطريق إلى مكة .بلدون متلرّم دان اليلرول ل ل القلاهرة  .3991يقلول الم للف

ع هذا الكتا إنه يعني بجقيقة اإليمان كما عالها ويعييها ويتمنى أن يسلاعد
كتابه على إدناا القلوة الدافعلة التلي يسلتمدها المسللم المل م مل دينله ،وكيلف
تستطيع أن تسمو به ،وأن يساعدها كلذلك عللى الجللم بلاألفق اللذي يمكل أن

يصلل إليلله العللالم اإلسللالمي عنللد تمسللكه هلذا الللدي فللي حياتلله اليوميللة ،وللله مل

الم لفات التي ربما لم تترّم بعد إلى الل ة العر يةا نهج فلسفي لتناول اإلسالم .3913

دون الفلسللفة اإلسللالمية ،كولونيللا  .3914وأتمنللى أن تللتم ترّمتهللا إ للى العر يللة ،ألنهللا
ربما قدمت الجانب النظري ل وربما الفلسفي ل م نحلته التي انتهت به إلى اإلسالم.
التحول

قرأت كتب مراد هوفمان المترّمة إلى العر ية الثالثة ،اإلسالم كبديل،يوميات
مسلم ألماني ،الطر يلق إللى مكلة.قلرأت الكتلب الثال ثلة ملرتحا .األوللى قلرانة عاملة،

والثانية بجثا ع حكاية التحول اللذي قلاد الم للف إللى اإلسلالم .وأنلا أف لل كلملة
التحول،ألن مراد هوفمان أتى إلى اإلسالم م أنإلية دي رخر ،فقلد كلان مسليحيا

كاثوليكيا ،أي أنه لم يك ملحدا م قبل،ولكنه كان م منا ،ولك بدي رخر.

وقبلل أن نلتكلم عل إسلالمه هللو ،فإنله يصلف تجللول محملد أسللد إللى اإلسللالم،

وتجت عنوانا الطريق إلى مكة ل يوم  1أغسطأ  ،3911يكتب مراد هوفمان ع
محمد أسد وتجوله إلى اإلسالما

ل لقد اقتربنا بما فيه الكفايلة مل نهايلة القلرن العيلري لنت كلد مل أنله ملا مل
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لخص رخر استطاع خال ل المائة عام األخيرة أن يبلز النمسلاوي محملد أسلد (اللذي
كللان م ل قبللل يللدعى ليبولللد فللايأ ،وهومنحللدن م ل أفللل يهللودي) فللي إسللهامه

العظيم في لر ونير اإلسالم في ال ر .

وه يع ل ي ت ل ثيرإ القللوي إ للى مللا يجظللى بلله علملله وحكمتلله ال يللران م ل احتللرام

فحسب ،و إنما أي ا إلى الصفات الللقية لهذا المسلم الجسون ،والتي حظيت بتقدير

ممائل .ولد محمد أسد عام 3911م ،وعاش حياة حافلة بالم امرات أتاحلت لله فرفلا
عديدة إلرهان مواهبله المتعلددة أي لا ،وعنلدما بللأ أسلد الرابعلة عيلرة مل عملرإ ّ
فلر

م منزله لييترا في الجر العالمية األولى ،وتمك ن إقناع الجيم النمساوي ب ن

ي لللمه إليللله،وفي التاسللللعة عيللللرة ملللل عمللللرإ عمللللل مسللللاعدا لللللدكتون مونن لللاو،
ولماكأ نانهانت م بعدإ ،والرّالن م عمالقة فناعة السينما في أوائل عهدها.

وفللللي الثانيللللة والعيللللري ملللل عمللللرإ أفللللبح مراسللللال ألل لللهر الجرائ لللد األلماني لللة

«فرانكفونتر تسايتونج» في منطقة اليرل األدنى .وبعد اعتناقه اإلسالم علام 3929

أفبح فديقا للملك ا سلعود ومحلد إقبلال .وملع نهايلةالجر العالميلة الثانيلة وّلد
نفسه في الهند .وعندما أنيات دولة باكستان تولى منصب مساعد وزير اللانّيلة

لينون اليرل األدنى في وزانة اللانّية لهذإ الدولة حديثة الني ة ،والتي أنسلت به

إلللى نيويللونا بعللد ذلللك منللدوبا لهللا فللي األمللم المتحدة،وهللذإ ليسللت إه بعللا األدوان
المهمة التي قام ها في حياته الجلديرة باإلعجلا والتلي أمتل ا فيهلا الفكلر بالعملل،

والفلسفة بالدي  ،والفنون بالسياسة في في ة إسالمية حقيقيلة .وهكلذا يعلد أسلد

نّل النه ة على النمط اإلسالمي.

وتعتبللر كلللل كتبلله االن ملل الكال سللليكيات األفلليلة ،حيللث أسلللهم كتابلله

اإلسالم في مفترل الطرل ( ) 3935في أن يعيلد للعلالم اإلسلالمي ل ل اللذي كلان قلد
فقد ثقتله بنفسله أملام غل و التفلول التكنوللوّي ال ر ل  ..يعيلد إليله كرامتله وثقتله

بثقافته.فلقد كتب في دلهي منذ أكثر مل  41عاملا بعلد نظلر ملدهم متنبالا بملا
يليا "ويبدو أن تنامي القالقل اهّتماعية واهقتصادية ،وربملا أي لا حلدوث سلسللة
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م الجرو العالمية ذات أبعاد ه قبل للمرن بمعرفة حدودها مسبقا ،وما يللقه العلم
م إلرو للرعب سوف تدفع بالج انة ال ر ية المادية الم رونة بيكل ملروع إللى

اإلغرال في السخف على نجو ي طر لعو ها إلى أن تبحث م ّديد في استكانة

ودأ ع الجقائق الروحية ،وهنا يمك للتبيير باإلسالم أن يجد قبوه.

وقد تناول محمد أسد في سيرته الذاتية الرائعلة الطر يلق إللى مكلة  ،3945عمليلة

اعتناقه لإلسالم .ويعاود الكتابة في كتابه هذا ع محمد أسد ،عندما قابلله فلي

ليللبونة  23سللبتمبر  ،3914وذلللك تجللت عنللوان مقابلللة مللع محمللد أسللد .يقللول مللراد
هوفمان ع هذإ المقابلة التي تمت في فنلدل تريفلولي بليلبونةا كنلا ننتظلر بيلول

مقابلة محمد أسد وزوّته األمريكية وه حميدة .هاهما ذا أخيرا!

ّان يقود سيانته بنفسه وهو في س اللامسة والثمانحا .وتجدثنا أوه باأللمانية لل

الل ة التي كان يتحدث ها في لبابه ل ثم باإلنجلي ية .ومع ذلك فقد كان على

استعداد أي ا ألن ييلانا فلي محادثلة بالعر يلة ،والفانسلية والفرنسلية ،والبرت اليلة
واألسبانية ،واألندية .ولقد طرحت عليه أسالة كثيرة بالقلدن اللذي ه يللرا ل عل

حللدود اللياقلة لكللي أعللرف الم يللد عل خلفيللة إنجازاتلله العلميللة واألد يللة الرائعللة فللي
سبيل اإلسالم ،والتي حققها خال ل معظم هذا القرن .وذكرته باألمنيلة التلي أعلر

عنهللا فللي الثالثينللات ،وهي أن يي ل ل اإلسللالم الفللراو النللاّم الللذي سلليخلفه نحيللل

اإل ل جاد ال ر

والييوعي ع مسر األحداث في حالة إفالس روحاني.

ولقد تجققت نبونته ّزئيا حيث ي خذ النظامان فلي التلداعي ،ولكل خالفلا لملا

ّللان فللي نب ونتلله فإنلله لللم يللتم اهعتللراف باإلسللالم كبللديل .ذلللك أنلله مللا م ل دولللة
إسالمية قد استطاعت أن تطلون نفسلها بطريقلة تجعلل ال لر ينظلر إليهلا كنملوذا

م اد مقنع وّذا  ،ل ّر ف األمر على النقيا م ذلك.

إن ت ثير محمد أسد في حياة مراد هوفمان حاسلم وّوهري.وهوفملان يعبلر عل

هذا الدون بصونة مبالرة أكثر م مرة .ل أن م يقرأ ما يكتبه هوفمان عل أسلد
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يكتيف أنه حتلى عنلاوي كتبله تكلاد أن تقتفلي أثلر كتلب محملد أسلد .ألسلد

كتلللا عنوانلللها الطر يلللق إ لللى مكلللة.ولهوفملللان كتلللا عنوانلللها الطر يلللق إ لللى
مكة.وألسد كتا عنوانه اإلسالم في مفترل الطريق .ولهوفمان كتا عنوانلها
اإلسللالم كبللديل .وكللل هللذا يعلللي م ل قيمللة تجر بللة محمللد أسللد بالنسللبة لمللراد.
وبالتحديد في تجوله إلى اإلسالم.

وهو يتكلم ع ألمان تجولوا إلى اإلسالم وهماا محمد أ .هو لوم ،وروللف عبلداهلل

برنللدت .ويصللف هوفمللان إسللالمه هللو هكللذا ،فللي فصللل يعللد م ل أقصللر فصللول

كتابه يوميات ألماني مسلم ألنه يقع في ب عة أسطر فقط .والفصل عنوانها
« ه إله إه اهلل ،محمد نسول اهلل».
وهذا هو نص الفصل الجاسما

ل نطقت باليهادتحا في المركز اإلسلالمي بكولونيلا «ه إلله إه اهلل محملد نسلول

اهلل» واخترت لنفسي م حا األسمان اإلسالمية اسم مراد.
وأفبحت منذ اليوم مسلما.
وهكذا بل ت مرادي.

علللى أن محمللد أسللد يكتللب عل إسللالم هوفمللان فللي مقدمللة كتابلله يوميللات
ألماني مسلم وهو يقدم األسبا الداخلية الكامنة في النفأ اإلنسانية التلي دفعلت
مراد هوفمان إلى هذا التحول الفريد في حياته .ويكتب أي ا ع كتابله يوميلات

ألماني مسلما

ل تسلط هذإ التجليات الفكرية البارزة ال ون على اقترا الم لف مل اإلسلالم،

وهي العملية التي امتدت عبر سنوات طويلة وتوّت أخيلرا باعتناقله النهلائي لإل سلالم
في عام 3911م.

وكما ييير مراد هوفمان فإن ففحات هذا الكتا ه تعلدو أن تكلون «حلوانا

مللع نفسلله» فرإلللته طبيعتلله األلمانيللة الميالللة إ للى اهسللت رال بعمللق فللي دناسللة الق للايا
األخالقية والسلوكية والجمالية .ولقد دفعه نفونإ م ح انة التكنولوّيا الجديثة
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المادية ،وكذلك م عقم السيسيولوّي ال ر

وما ينطلوي عليله مل إنكلان لكلل

القلليم المتعلقللة بمصللير الجانللب الروحللي فللي اإلنسللان ،إ للى اكتيللاف التناسللق للحا

األلكال الفنية في العالم اإلسالمي والنظلرة الدينيلة ألبنائله .وهلذا هلو اهكتيلاف
الذي أوإلح له في حينه اهنتبلا الوثيلق لحا الثقافلة اإلسلالمية والعقيلدة اإلسلالمية

ذاتها.

وكانللت خبراتلله كدبلوماسللي وكزائللر لللدول إسللالمية مختلفللة ل ل معظمهللا فللي
لمال أفريقيا وتركيا لل حافزا له على أن يعكف على دناسة القررن ،وأيق على ّ
مر
السنحا أن اعتنال اإلسالم هو النتيجلة المنطقيلة الوحيلدة لبحثله عل الجقيقلة النهائيلة

للحياة.واختان لنفسه اسم مراد الذي يعني «المبت ى» وبمعناإ الواسع «الهدف» أي أعز
أهداف حياة ويليفريد هوفمان.

وه يلامرني لك في أن هذإ اليوميات سوف تسهم إلى حد بعيد فلي م يلد مل

التقدير لإلسالم م ّانب أولاك ال لر يو اللذي ه يزاللون ينظلرون إللى ديننلا بيلك
ّ
يصر ون بعناد على نفا مجرد التفكير في احتمال هبلو
بلأ حد العدان ،والذي
وحي إلهي حقيقي بعد عصر المسيح ،ه سيما أن مثل هذا اللوحي ل ل بملا يتسلم بله مل

وإلو وبساطة ل يلتلف اختالفلا ّوهريلا عل الكتلا المقلدس وملا يجفلل بله مل
ههوت زخرفي ،وكذلك ع تجان ال ر الدينية.

هذا ما قاله ع تجول تلميلذإ إللى اإلسلالم .لكل تبقلى للهادة هوفملان نفسله،

ونحلته الداخلية التي قادته إلى اإلسالم.
التجربة الروحية

إن كتا مراد هوفمان اإلسلالم كبلديل .يتنلاول المفلاهيم اإلسلالمية اللالفيلة

والمثيللرة للجللدل فللي عيللري فصللال .كتبهللا ألمللاني مسلللم .والكتللا دعللوة علللى
ونقية ّ
أساس علمي منيدة بالتاريخ والجاإلرّ ،
حرة مل التملاس األعلذان .إن الفكلرة
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الجوهرية في هذا الكتلا المهلم ذا الطلابع النظلري .أن اإلسلالم قلد يصلبح الديانلة

السائدة في العالم .فليأ بديال م البلدائل لنظلام ملا بعلد التصلنيع ال ر ل  ،لل هلو
البللديل ،علللى أنلله بالن سللبة للموإلللوع الللذي أبجثلله وأكتللب عنلله وهللو تجليللات مرحلللة
التحول الروحية في أعماقه ،عندما تجول إلى اإلسالم .أّد أن أحلد فصلول كتابله

الطريق إلى مكة وهو الفصلل الثلاني وعنوانلها درو فلسلفية إللى اإلسلالم هلو المعبلر
الجقيقي ع هذإ الرحلة ،اعتمد فيها على نجت التفافيل الصل يرة.وقدم التجر بلة

اإلنسللانية علللى التصللون النظللري .لللذلك فللإنني أعتللذن مقللدما ع ل طللول اهستيللهاد،
وذلك ألهمية ما يكتبه هوفمان في هذا الفصل ،ألنه إنما يقدم لهادته على تجوله

الفريدا

ل لم يدن بللدي ،وأنا أتوّه إللى وزانة اللانّيلة عللى ّبلل فينلوس فلي لون يلوم

،3911/9/1أننللي س سللافر إ للى مكللة بعللد سللنتحا ألدان فري للة الجج.فلقللد بللدأ مللا
حدث بعد ذلك ،م تجلول فلي حيلاتي يتكيلف للي  ،عنلدما أمعنلت التفكيلر فلي

محاإلرة ألقاها زميلي المسلم محمد أحمد هلو يلوم ،وفلي حلديثي ملع أحملد نسلول

المللدير المصللري للل األلمللاني لللدان نيللر «المكتبللة اإلسللالمية» بكللول  ،وأنللا أعللرض عليلله
مخطوطا م أثنتي عيرة ففحةّ ،معتها لوالدي على ّ
ملر السلنحا ،كلي أحلدد لله
بيلكل ّللازم ملا أناإ فلسللفيا حقلا.فلقللد أذهلنللي ند فعلل نسللول ،وهلو يقللول لليا إن

كنت مقتنعا بما استخلصته،ف نت مسلم!! ولم يك وسعي رنذاا أن أدنا هذا،

ومع ذلك ،فقد أقنعني برغبته في نير هذا النص ،ع طريق دان نيرإ ،تجت عنوان
دن فلسفي إلى اإلسالم.

للللم تم للر س للوف أي للام مع للدودات قب للل أن أل للهر إس للالمي بنط للق الي للهادتحا ي للوم

 3911/9/24وليأ م األمون الهينة أن يقلدم الملرن كيلف حسلا وتقيوملا لتطلونإ
الفكري .لقد كتب هيرمان هسه في إحدف رواياته القصيرة عام 3939ا «التحدث

هو أإلم السبل إلسانة فهم كل لين وّعله إلحال ومجلدبا» وكتلب أي لا فلي

ّ

روايتله لعبلة الكللرات البلور يلة «ترّمللت إللى العر يللةا «الزّاّيلة» محللذنا مل فللياغة
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معنللى داخلللي فللي كلمللات ،إذ يقللول علللى لسللان قائللد األونكسللتراا «أرهللر المهابللة

للمعنلللى ،ولكللل ه تظنللله قلللابال لللللتعلم» .لق للد فيلللل عظم للان كثي للرون ف للي هلللذإ
المجاولة...

يقول الصوفي العظيم أ و حامد ال زالي (القرنحا الجادي عير والثاني عير) فلي

اعترافها « إن العقيدة لم تت ل ل في نفسه م خال ل دليل واحد واإللح بعينله ،و إنملا
م خال ل عدد ه يجصى مل أسلبا اإليملان ،وخبلرات ومواقلف مصلاحبة يمكل

تعديد تفصيالتها» .ويقول أخيراا إن عودته إلى اإلسالم كانت بفعل «نلون ألقلاإ اهلل
في فدنإ».

وفللي كتابلله الرائللع الطر يللق إ للى مكللة ،يعللرض محمللد أسللد ألمللر هدايتلله إ للى

اإلسالم في سطون قليلة ه تكلاد تقنلع بعلا القلران المتيلككحا ،ينملا ييلير فلي

موإلع رخر م كتابه إلى أنه تير اإلسالم انتياحا.

ويكللاد هللذا األمللر ييللبه أمللر اهتللدان كريسللتيان (عبللدالهادي) هوفمللان إلللى

اإلسالم ،إذ يصفه بملا للو كانلت «إللربة مل السلمان» قلد أفلابته .أملا أنلا ،فكنلت

لسنوات ،ل لعقود،منجذبا إلى اإلسالم كالم ناطيأ ،ألنني ألفت أفكانإ ،كما لو
كنللت قللد عاييللته مل قبل.لقللد وّهتنللي علللى هللذا الللدن ثال ثللة أحللداث أساسللية،

ذات طبيعللة إنسللانية ،وّماليللة فنيللة ،وفلسللفية ،ويللرتبط أول هللذإ األحللداث انتباط لا

عجيبا بالجزائر.

فف للي ع للام ،3991أم للليت ل للهري أح للاول إّ للادة الل للة الفرنسلللية ،اسلللتعدادا

همتحانللات القبللول للوزانة اللانّيللة .وهنللاا ،كنللت أقللرأ يومي لا تقللارير الصللحافة
الفرنسية ع حر الجزائر .وفلي اختبلان القبلول لوزانة اللانّيلة ،كلان عللى كلل

متقدم أن يلقي محاإلرة لمدة ه تتجاوز خمأ دقائق فلي موإللوع يجلدد عيلوائيا،

ويكلف به قبلها بعير دقائق .ولكم كانلت دهيلتي عنلدما تبلحا للي أن موإللوع
محاإلللرتي هللو «المسل لة الجزائر يللة» .وكللان مصللدن دهيللتي هللو مللدف علمللي هللذا
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الموإلوع ،وليأ ّهلي به،وبعد لهون قليللة مل اهختيلان ،وقبلل أن أتوّله إللى ّنيلف
وقت قصير ،أخبرني نئيأ التدريب ،عندما التقينا مصادفة أثنان تناولنا للطعام ،أن

وّهتي قد ت يرت إلى الجزائر.

فللي أثنللان عملللي بللالجزائر فللي عللام ،3992/93عاييللت فتللرة مل حللر اسللتمرت

ثمللاني سللنوات للحا قللوات اهحللتال ل الفرنسللي وّبهللة التحريللر الللوطني الجزائريللة،

وان م إليهما أثنان فترة وّودي هنا طرف ثالث هو «منظملة الجليم السلري» ،وهلي

منظمة إنها ية فرنسية ،ت م مستوطنحا وّنودا متمردي  .ولم يك يملر يلوم دون

أن يسقط عدد غير قليل م القتلى في لوار ع الجزائر .وغالبا ما كانوا يقتلون نميا

بالرفللاع علللى مل خرة الللرأس مل مسللافة قريبللة .ولللم يكل لللذلك مل سللبب ،إه

كونهم عربا أو ألنهم مع استقال ل الجزائر.

وكنت عند سماعي فوت سال رلي ،أتصل تليفونيا ب وّتي األمريكية لتسر ع

إلى لران ملا تجتلاا إليله ،ألن الهجلوم التلالي فلي المنطقلة نفسلها ه يتوقلع حدوثله قبلل

عيلري دقيقللة .وكانللت أنبللل مهلامي هللي إعللادة أفللراد الفرقلة األّنبيللة مل األلمللان

الفاري إلى الوط بمعاونة م السلطات الفرنسية .وكان عدد هل هن الرومانسليو
المساكحا غير قليل ،منذ ّ
فر قائلد قلوات المظلالت فلي العلام السلا ق .وكلم كلان

الموت يجذ هم وكم وّدوا أنفسهم لحا نلاري  .كملا كانلت فلرع نجلاتهم مل

الموت إلايلة ّدا .وكنت ،بصفتي ممثال للقنصلية العامة األلمانية ،أإلع الزهون عللى
قبون الكثير منهم.

كنت ،وأنا أبجث ع ألمان حا الجرحى في المستيفيات ،أحملل سلالحي معلدا

لال سللتخدام ،وكنللت أدقللق النظللر فللي وّلله م ل يقللابلني ،للل وفللي يديلله .وعنللدما

كانللت القامللات تتقا ل ،كللان كللل لللخص يبتعللد عل االخللر عائللدا إ للى الللللف،
ّ
تصللر علللى حمايللة
طلب لا لألمللان .وفللي بعللا األحيللان ،كانللت زوّتللي المللذعونة
رهري،فكانللت تسللير خلفللي علللى مسللافة عللدة خطللوات حاملللة فللي ك ل ّم ثو هللا

سللكينا حللادا .لللكلت هللذإ الوقللائع الج ينللة خلفيللة أول احتك لاا للي ع ل قللر
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باإلسالم المعا ش .ولقد هحظت مدف تجمل الجزائريو ال همهم ،والتزامهم اليلديد
في نم ان ،ويقينهم ب نهم سينتصرون ،وسلوكهم اإلنساني ،وسط ما يعلانون مل

رهم .وكنللت أدنا أن للللدينهم دونا فللي كلللل هذا،ولقللد أدنكللت إنسللانيتهم فللي
أفدل فونها ،حينملا تعرإللت زوّتلي لإلّهلاض تجلت تل ثير «األحلداث» الجار يلة

رنذاا.

فلقد بدأت تنزف عند منتصف الليل .ولم يك باسلتطاعه سليانة اإلسلعاف أن

تج ر إلينا قبل الساعة السادسة فباحا ،بسبب فرض حظر التجول ،وبسبب لعان

«القتل دون سا ق إنذان» المرفوع رنذاا .وحينما حانت السلاعة السادسلة ،أدنكلت،
ّ
وأنا أطل م نافذة مسكني في الطا ق الرابع ،أن سيانة اإلسعاف ه تستطيع العثون
علينللا ،ألن منظمللة الجلليم السللري كانللت قللد ّ
غي لرت فللي تلللك الليلللة أسللمان كللل
لوار ع الجي الذي أقطنه ،بجيث أفبحت كلها تجمل أسمان مثلل للار ع «سلاهن»

ولار ع «يهود»،ولار ع «منظمة الجيم السري».

بعد تل خير طلال كثيلرا ،كنلا فلي طريقنلا متجهلحا إللى عيلادة اللدكتون ،حيلث

فادفنا حاّزا أقامته الجمعية الجمهورية لألم  .وعلى الرغم م ففير البول الذي
كللان السللائق يطلقه،فإنلله لللم يكل باسللتطاعته أن ييللق طريقلله إه للبطن لللديد،
وكانلللت زوّت لللي تعتق لللد فلللي تل لللك األثنان،أنه لللا سلللتفقد وعيها.ول لللذلك ،وتجسللللبا

للطوارئ،ناح لللت تلبرن لللي أن فص للليلة دمه لللا ه لللي ( )Oذات ( )RHس لللالب.وكان
السائق الجزائري يسمع حديثها ،فعرض أن يتبر ع لها لبعا مل دمله اللذي هلو مل

نفللأ فصلليلة دمهللا .هللا هللو ذا العر ل المسلللم يتبللر ع بدملله ،فللي أتللون الجللر  ،لينقللذ

أّنبية على غير دينه.

لك للي أع للرف كي للف يفك للر ويتص للرف هل ل هن الس للكان األف للليون المثي للرون

للدهية ،بدأت أقرأ «كتا هم»..القررن في ترّمته الفرنسية .ولم أتوقف ع قرانته

منذ ذلك الجحا،حتى ا الن .وحتى تلك اللحظة ،لم أك قد تعرفت عللى القلررن إه
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م ل خللال ل النوافللذ المفتوحللة لكتاتيللب تجفللي القللررن فللي ّنللو

الجزائللر .حيللث

يجفظه أطفال البربر ،ويتلونه في ل لة غريبلة علنهم ،هوملا دهيلت لله كثيلرا .وفيملا
بعللد أدنكللت أن حف ل

الظروف كافة.

وتللالوة القللررن ،باعتبللانإ نسللالة اهلل المبالللرة ،فللرض تجللت

ولقد أزعجني ند الفعل ال اإلب م ّانب أحلد الجزائلريو  ،عنلدما حدثتله فلي

بان فندل ترانأ ميدترانيان في غرادايا ،ع قرانتي للقررن ،إذ استنكر في فراحة

ه ينقصللها الوإلللو وّللود ترّمللات للله .واعتبللر محاولللة ترّمللة كللالم اهلل إ للى ل للة

أخللر ف بمثابللة تجللديف .ول لم أسللت رل وقت لا طللويال قبللل أن أسللتوعب ند فعله.فالل للة

العر ية تيتمل على مفردات ه تدل على أمر حدث فلي الماإللي أي لا .ناهيلك عللى

أن الل ة العر ية تت م بعا ما يمك للعر

أن يفهمه تلميحا.وب ا النظر ع

ذللك ،فهنلاا الميللكلة المعتلادة التللي تكمل فللي أن الكلملات التللي تعبلر عل ذات

المعنللى فللي ل تللحا ه تتطللا ق فيمللا يلللتص بتللداعي اللللواطر إه نللادنا .ومل ثم،فللإن
كللل ترّمللة للقللررن إن هللي إه تفسللير يفقللر المعن لى ويجل ّلردإ م ل م للمونه .وهكللذا

كان الرّل في البان على حق.

لم تي هذإ الجزائلر ،التلي أديل لهلا بلالكثير ،أن تتركنلي لجلالي ،و إنملا تبعتنلي

كالقدن،عندما أفبحت سويسرا ترعى مصالجنا في الجزائر ،في عام  ،3999كان
ّ
علي أن أعمل م السفانة األلمانية في برن ،على استمران اه تصال مع مل تبقلى مل
بعثتنا الدبلوماسية في الجزائر م خال ل القسم السياسلي فلي السلفانة السويسلرية،
وكان البريد المرسل م ون إلى الجزائر ،يمر ّ م خال لي أسبوعيا ،وبعد  24عاما م

عملي بالجزائر ألول مرة ،عدت إليها سفيرا في عام  ،3911ومنذ اعتمدت سفيرا في

الم ر  ،المجاون للجزائر ،في عام  ،3991يندن أن تفارل مخيلتي فونة الجزائلر التلي ملا

تزال تعاني رهما م ساوية .فهل يمك أن يكون ذلك كله محا مصادفة؟!

يقللول هوفمللان أنلله هللداإ إلللى اإلسللالم أي لا ،تجر بللة مهمللة ،ذات طبيعللة ّماليللة
ّ
متصلة بالف اإلسالمي .ولهذإ التجر بلة ،قصلة تلتلخص فلي أننلي «موللع بالجملال».
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وكنت منذ فباي معجبا بالجانلب اليلكلي للجملال ،وأنغلب ال لوع فلي أعماقله
حتلى عنللدما كانللت حملاتي األمريكيللة تقللول ل ل اسللتنادا ا للى الملنهج البيوريتللاني للل إن

الجملال مجلرد أملر سلطحي ،و إنله للليأ إه خلداعا عللى السلطح.عندما تلقيلت فللي

عللام  3943الدفعللة األو للى م ل منحللة التفللول ،التللي تمنحهللا وزانة الثقافللة فللي بافار يللا
«للموهللو حا ّللدا» ،دفعتهللا ب كملهللا ثمن لا ليللران نسللخة مطبوعللة علللى قطعللة م ل

الجللوت مل لوحللة للول ّوّللانا «الفتللاة وثمللان المللانجو».ونقلللت لوحللة ّوّللان التللي
ّ
التريتها إلى مسكني ،ونحت أحللها.ولم ألبث أن اقتنعت ب ن الف السلاك (غيلر
المتحللرا) ل ل الرسللم،والنحت،والعمانة ،واللللط ،واألعمللال الفنيللة الص ل يرة ل ل مللدي
بالف لللل فلللي تل ل ثيرإ الجمل لالي للحركلللة المجملللدة ،ومل ل ثلللم ،فإنللله ميلللتق م ل ل

الرقص .ولذلك ،يزداد إحساسنا بجمال الف التيكيلي كلما ازدادت قدنته عللى
اإليجان بالجركة...

كانت المراحل التالية في حياتي هي إيجازا العمل فيملا لحا علامي 3911 ،3945

ناقدا متخصصا للباليه في فحف في ألمانيا وبريطانيلا وأمريكلا ،والعملل محاإللرا
لمللادتي تللاريخ وعللللم ّمللال الباليلله بمعهللد كولونيللا للباليلله فيمللا للحا .3913،3913

وتقدمت بمذكرات إلى م تمر وزير الثقافة حول ت سيأ باليه قومي ألماني.

ل للللم يكل ل ل بعل لللا معل لللانفي يعلل لللم أن القل لللانون والدبلوماس للللية همل لللا مهنتل ل لي

األساسللية،وليأ الباليللة.وكان الكتلللا األثيلللر حقلللا عنللدي،هو كتللا ّيلبللرت
كونز ع تاريخ علم الجملال كعللم فلسلفي .وكعاللق للباليله،ذلك الفل المجلرد

الللذي يجسللد الموسلليقى ،كنت فللي الواقللع أبجللث ع ل األسللبا التللي ترغمنللا علللى
اإلحسللاس بجمللال أللليان أو حركللات بعينها.ولهللذا السللبب ،كنللت أقبللع ألسللا يع

طويلة في إحدف ال ابات البفارية باحثا ع أسأ علم ّمال الجركة.وهناا تبحا
لي أننا كبير ه نملك إه أن نجأ ّمال الجسد البيري الصحيح وما يتطلا ق ملع

مقايوسه .وهو ما ينطبق أي ا علينا كمحللحا بصريو لما تفرزإ الطبيعلة مل فلون
________________________________
 ثقافتنا____________________________33



● حجة مراد ويليفريد هوفمان تجربة التحول إلى اإلسالم

وأنواع .ي اف إلى ذلك أننا نقرأ الصون في ذات اهتجاإ الذي نكتب فيه.

وتبحا لي أخيرا أن الجركات تستحوذ على انتباهنا بسبب ملا يمكل أن تنطلوي

عليه م مخاطر .وتبحا لي أننا نعجب بجركلات الطلرد المركل ي ،ألننلا نسلتطيع أن

نتخيلها ممتدة في ما ه نهاية.

عبر هذا الطريق ،فان الفل اإلسلالمي بالنسلبة للي تجر بلة مهملة ذات قيملة عاليلة

ومثيرة.أه يماثلل فلي سلكونه ملا أسلعدني فلي حركلات الباليله التجريديلة؟ القلدنة
اإلنسللانية ،والجركللة الداخليللة ،واهمتللداد فيمللا ه نهايللة ،وذلللك كللله فللي إطللان م ل

الروحانية التي يتسم ها اإلسالم؟!

ألهمتنللي أعمللال معمار يللة،مثل الجمللران فللي غرناطللة والمسللجد الكبيللر فللي قرطبللة

اليقحا ب نها إفراز ح انة ناقية نفيعة .واستوعبت ّيلدا ملا كتبله ناينلر مار يلا ريلكلا
بعد زيانته لكاتدنائية قرطبة ،إذ كتبا «...تملكني منذ زيانة قرطبة عدان وحتى

للمسلليحية.إنني أقللرأ القللررن وهللو يتجسللد لللي فللوتا يسللتوعبني بقللوة طاغيللة ،وأنللدفع
بداخله كما تندفع الريح في األنغ ».

فان الف اإلسالمي لي وطنا ّماليا ،مثلما كان الباليه الكالسليكي مل قبلل،

وأف للبحت أن ف األعم للال الفني للة للعص للونا اإلغريق للي والروم للاني والق للوطي ،ولعص للر

النه للة والروكوكللو ،مثيللرة ،وعريقللة ،وأفلليلة ،للل وعبقر يللة ،ولكنهللا ه تنفللذ إ للى

داخلي ،وه تجرا عواطفي وه مياعري.

إنني أدنا قوة ّاذ ية ف هذا الدي االن أف ل م ذي قبل،حيث إنني محا

في المن ل االن بفل تجريلدي ،ومل ثلم بفل إسلالمي فقلط .وأدنكهلا أي لا عنلدما
يستمر تاريخ الف ال ر

عاّزا عل مجلرد تعر يلف الفل اإلسلالمي .ويبلدو أن سلرإ

يكم في ح ون اإلسالم في حميمية لديدة فلي كلل مظلاهر هلذا الفل  ،كملا

فللي اللللط ،واألنا يسللك ،ونقللوش السللجاد ،وعمللانة المسللاّد والمنللازل والمللدن .إننللي

أفكللللر كثيللللرا ف لللي أس لللران إإل لللانة المس لللاّد وف لللي بقائه لللا ،وف لللي بن لللان القصل للون
اإلسالمية،الذي يوحي بجركة متجهة إلى الداخل ،بجدائقها الموحية بالجنة بظال لها
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الوانفة ،وينا يعها ومجاريهلا المائيلة ،وفلي الهيكلل اهّتملاعي اللوريفي المبهلر للملدن

اإلسللالمية القديمللة (المدينللة) الللذي يهللتم بالمعييللة المتجللاونة تماملا كمللا يهللتم للإبراز
موقلللع الس للول وبالموانمللة أو التكيلللف لللدنّات الج للرانة وللر يللا  ،و ي للدمج المسلللجد

والتكية والمدنسة والسبيل في منطقة السول ومنطقة السك .

إن م ل يعللرف واحللدا م ل هللذإ األسللوال للل وللليك فللي دميللق ،أو اسللطنبول ،أو

القلللاهرة ،أو تلللونأ ،أو فلللاس لل ل يعلللرف الجميلللع.فهي ّميعللللا ،كبرت أم فل ل رت،
منظمات إسالمية م ذات الطراز الوريفي .فما أكثلر ملا تجوللت فلي سلول مدينلة

لللال الم اخيللة للر بللا لكللي أسللتعيد حيللويتي .إنلله ذروة مجتمعيللة حيو يللة ،يجللد فيهللا
كللل إنسللان مكانلا للله ،للليخا كللان أم لللابا ،فللحيحا كللان أم معاقلا ،فقيللرا أم

غنيا ،أ يا أم أسود .وه يوّد بله عجللة ،وه أزملة إلليق وقلت ،وه مبال لة فلي تقيلوم
الذات ،وه خمون ،وه وسائل نقل ثقيل ،وه سياا ،وه ابتلزاز ،وحيلث الجميلع سواسلية،
وكل عملية لران ترتبط بل «دندلة»،وحيث ت لق الجوانيت أ وا ها وقت الصالة.

كان ما أحسسلت منلذ البدايلة أنله إسلالمي وباعلث عللى السلعادة هلو فلي واقلع

األمللر الت ل ثير الناإلللج للتنللاغم اإلسللالمي ،ولإلحسللاس بالجيللاة والمكللان اإلسللالميو

على العقلل واللرو  .وهلذا ملا أحسسلت بله فلي متحلف ّولبينكيلان اإلسلالمي فلي

ليبونة ،مثلملا أحسسلت بله فلي المسلجد األملوي بدميلق ،وفلي مسلجد ا ل طوللون
بالقاهرة ،وفي مسجد القيروان القديم أو المسجد السليمي في أدننة.

قبللل أن يقللودني الللدن الفلسللفي إ للى اإلسللالم ،الللذي قللادني بللدونإ إ للى تجر بللة

أساسية ثالثة في حياتي ،كنت قد حصللت ،وأنلا بعلد فلي سل المراهقلة فلي مدينلة

الفنبرا ،على قسط وافر م التعليم الجي ويتي ،م خال ل ع ويتي لجمعية وهلي

المقا ل لجركة «ألمانيا الجديدة» المتمركزة في اليمال.

ويعود انتباطنا  ،ل تعلقنا الرومانسي ،هذإ المنطقة إلى فترة حكم النازي،وذللك

ألن الجستا و لم يتمك م الكيف عنها عندما كانت تقاوم هذا الجكم سرا.
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وللم يكل حتللى أ ل يعللم بع للويتي لهللذإ المنظمللة.وكنا نجتملع أسللبوعيا مللع أحللد
القساوسلة الجي و يلت فلي إحللدف المقلابر ،فلي رلل إّللرانات أمنيلة ميلددة .فكللان
كل فرد منا ه يعرف سوف أفراد مجموعته فحسلب ،ولكننلا تمكننلا بملرون الوقلت

م استقطا أف ل عنافر تالميذ الملدانس الثانو يلة .وقطعنلا بلذلك الطر يلق عللى

منظمة «لبية هتلر»،أي أننا منعنا هلذإ العنافلر الجيلدة مل أن تن لم إللى منظملات
اليبا التابعة للحكم النازي .ولقد أدهيلنا أن علدد أفلراد المنظملة بللأ عنلد انتهلان

الجر  11فردا.

بعللد أن انق للت الجر ،عللدنا إ للى اهسللتمتاع بجيللاة وأسللاليب منظمللات اليللبا

التي كانت سائدة في عيرينيات القرن .ونظرا لما سبق ذكرإ ،فقد كنلت عللى
دناية تامة بالديانة الكاثوليكية ،وبل دل للنونها مل اللداخل .ولكننلي فلي الوقلت

ذاته ،كنت قد بدأت أإلع هذإ الديانة محل تساؤهت وللكوا .كنلت أتسلانل

دوما عما إذا كان م الصوا أن يكون علم الالهوت ودانس األديان مسيحي الديانة.

ولقد كنت للديد اه قنلاع ب لرونة تسليور اهلل سلبحانه وتعلالى لمجر يلات األملون،

ويركز اقتنلاعي هلذا عللى دناسلتي ودنايتلي بتلاريخ اإلنسلانية والعللوم ،والجلق ،التلي

استنتجت م خال لهلا أن مجلرد مراقبلة الطبيعيلة وتتبعهلا فقلط لل يقودنلا إللى إدناا
حقيقة عالقتنا باهلل .أه ييهد تاريخ العلوم على حقيقلة مفادهلا أن الجقلائق العلميلة

ي ير بع ها بع ا بسرعة لديدة؟

كنت هذإ اللطوة قد حسمت يقيني إمكانية ،ل ب رونة ،اللوحي واللدي .

ولك أي دي ؟ وأي عقيدة؟هل هي اليهودية؟ أم المسيحية ،أو اإلسالم؟
ّ
وّانتني اإلّابة م خلال ل تجربتلي الثالثلة التلي تلتلخص فلي قرانتلي المتكلرنة
ّ
ْ
ٌ
لآلية  31م سونة اللنجما  أه تل ر ن و راز نة رو ْز ن أخلر ف . وهبلد مل أن تصليب هلذإ
االيللة بصللدمة لللديدة كللل مل ي خللذ مبللدأ حللب االخللر الللواند فللي المسلليحية م خللذ
الجللد ،أل ن له يللدعو فللي رللاهر األمللر إ للى النقلليا.ولك ل هللذإ االيللة ه تعبللر ع ل مبللدأ
أخالقي ،و إنما تت م مقولتحا دينيتحا تمثالن أساسا وّوهرا لفكر ديني،هماا
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 – 3أنها تنفي وناثة اللطياة.

 -2أنها تستبعد ،ل وتل ي إمكانية تدخل فرد حا اإلنسان وربه ،وتجمل الوزن عنه.

 -3والمقولللة الثانيللة هللذإ تهللدد ،للل وتنسللف ،مكانللة القساوسللة ،وتجللرمهم م ل

نفوذهم وسلطانهم الذي يرتكز على وساطتهم حا اإلنسان وربه وتطهيرهم الناس

م ذنو هم.

والمسلم بذلك هو الم م المتحرن م ّميع قيود وألكال السلطة الدينية.

أما نفي وناثة اللطياة وذنلو البيلر ،فقلد للكل للي أهميلة قصلوف ،أل نله يفلر و

التعللاليم المسلليحية م ل عللدة عنافللر ّوهر يللة ،مثلللا إلللرروة اللللالع ،التجسلليد،
الثالوث ،والموت على سبيل الت حية .وبدت لي المسليحية وك نهلا تعلود لترتكلز فلي

أفولها على أساطير متنوعة ومتعددة.وتبحا لي ّليا الدون اللطير واليرير الذي لعبه
ولأ الرسول .لقد قام ولأ ،والذي لم يعرف المسيح أبدا ولم يصاحبه في حياتله،

بت يور ل ويت وير التعاليم اليهودية ل المسيحية التي فاغها برنابا وتر ف في المسيح أحد

نسل اهلل وأنبيائه.

ّ
وتيقنللت أن المجلللأ المل لي ،الللذي انعقللد فللي نيقيللا (عللام  ،)324قللد إلللل طريقلله

تماما ،وحاد ع الصوا وتعليمات المسيحية األفلية ،عندما أعل أن المسيح هو اهلل.

واليوم ،أي بعلد ملرون ملا ي يلد عللى سلتة عيلر قرنلا ،يجلاول تصلحيح هلذا اللطل

بعا علمان الالهوت الذي يتمتعون بجرأة لديدة.

ومجمل القول إنني بدأت أنظر إلى اإلسالم كما هو ،وفلفه العقيلدة اإلسلالمية

الجقة التي للم تتعلرض ألي تيلويه أو ت و يلر .عقيلدة تل م بلاهلل الواحلد األحلد اللذي
ّ
ل ْم ي رل ْد ول ْم يول ْد ،ول ْم يك لله كفلوا أح ٌلد( سلونة اإلخالع).نأيلت فيله عقيلدة
التوحيللد األو للى ،التللي لللم تتعللرض لمللا فللي اليهوديللة والمسلليحية مل انجللراف ،للل ومل
اختالف ع هذإ العقيدة األولى ..عقيدة ه تر ف أن معتنقيها هم للعب اهلل الملتلان،

كما أنها ه ت له أحد األنبيان اليهود.
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● حجة مراد ويليفريد هوفمان تجربة التحول إلى اإلسالم

لقد وّدت في اإلسالم أففى وأبسط تصون هلل .ولقد بدت لي مقلوهت القلررن

الجوهرية ومبادؤإ ودعوتله األخالقيلة منطقيلة ّلدا حتلى إنله للم تعلد تسلاونني أدنلى
لكوا في نبوة محمد .ولقد سمعت مرانا قبل اعتناقي اإلسلالم مقوللة أن التحلول
م دي إلى دي رخر ليأ له أي أهمية ،حيث إن األديان كلها ت م فلي رخلر األملر
إله واحد ،وتدعو إلى األخالقيات والقيم ذاتها .وأن السلوكيات واألخالل الجميدة،

باإلإلافة إلى اإليمان باهلل في قلب اإلنسان ،وأن يتوّه اإلنسان إلى اهلل سلرا  ،ألهلم

م الصال ة خمسا ،وم فوم نم ان وأدان فري ة الجج .كم م مرة أإلطرنت
ّ
رثان التحول اهستماع إلى هذإ المقوهت م مسلمحا أتلراا تلللوا عل عقيلدتهم دون

أن يدنكوا ذلك .إن إلها خافا سريا ليأ إله .وكلل هلذإ الججلج والمقلوهت تبلدو
واهية ،إذا ما تيقنت أن اهلل يتحدث إلينا في قررنله.وم يلدنا هلذإ الجقيقلة ه يجلد

مفرا م أن يكون مسلما ب عمق معاني هذإ الكلمة.

لقللد تيللكلت نحلللة هوفمللان إ للى اإلسللالم عبللر محطللات هلليا الللدي ل ل الف ل ل ل

الفلسفة لل الجياة اليومية .وكلها م األمون التي تلدون فلي نطلال العقلل .أهلم ملا فلي
تجربة تجول هوفمان إللى اإلسلالم أنله للم تكل هنلاا مصللحة لخصلية لصلاحب
القران .ولم تك هناا إلرونة مل تللك ال لرونات التقليديلة للتحلول إللى اإلسلالم.

مثللل البحللث ع ل طللالل مسللتحيل ،أو مواّهللة موقللف فللعب وعص ليب فللي حيللاة

اإلنسان اليومية ه يكون هناا مخرا منه إه بالتحول إلى اإلسالم.

لقد ّان تجول مراد هوفمان إلى اإلسالم في وقت كان اإلسالم يتعرض لهجوم
ومناولات كثيرة فلي ال لر  ،التلي ّ
تعلد مقدملة لجلر كاسلحة مل ال لر إللد
اإلسالم والمسلمحا .تجول هوفملان إللى اإلسلالم فلي أول عقلد الثمانينلات مل القلرن
الماإلي .وبدأت كتاباته التي يرفد فيها تجوله اإلسلالم فلي عقلد التسلعينات .وهلو

نفلللأ الوقللت الللذي رهللرت فيلله نظر يللة فللامويل هنتنجتللون فللدام الج للانات.
وكانت قد سبقتها فكرة فوكوياما نهاية التاريخ.

يركز هنتنجتون على فكرة سمو الج انة ال ر ية على غيرها م الج لانات.
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وي كللد علللى انتصللان الج للانة ال ر يللة علللى غيرهللا م ل الج للانات فللي الجللر

الصدامية التي هبد أن تقع حا ال ر المسيحي واليرل المسلم.
أما كتا فوكوياما فيقولا

إن الرأسللمالية التللي هللي العال مللة البللارزة للح للانة ال ر يللة فللي القللرن العيللري .

انتصرت على غيرها م األيديولوّيات المنافسة وأبرزها المانكسية .وأنهلا سلتكون
هي األساس في نحلة اإلنسان إللى أبلد االبلدي بيلعاناتها البراقلة عل حر يلة السلول

وتجرير التجانة.

في مواّهة هذا المناخ ّان إسالم مراد هوفمان وّلانت كتاباتله لتيلكل اللرد

الللدقيق فللي الوقللت المناسللب تمام لا .خافللة أن إسللالمه أثللان زوابللع هائلللة فللي وسللائل
اإلعللالم ،وفللي دوائللر األحللزا  ،وفللي البرلمللان .وكللان القبللول بمللا أثللانإ رنللذاا يعل ّلد
تفريطا .ألنه كان يتجاوز لخص الم لف بكثيرا فقد كلان حمللة قلذف وتيلويه
منظمة تستهدف ما هو أبعد م ذلك م وّهة نظرهم.

لقللد حللاول مللراد هوفمللان .وبمللنهج عقال نللي دحللا ّميللع التحيللزات واألفكللان

اللاطاة والالمعقولة المسبقة وال اربة بجذونها فلي أعملال الوّلدان األلملاني حيلال

اإلس الم .كما أنله حلاول للر هلو حقيقلة اإليملان كملا عاللها وحلاول أن يسلاعد
على إدناا القوة الدافعة التي يستمدها المسلم الم م م دينه .وكيف تستطيع أن

تسللمو بلله،وأن يسللاعد كللذلك علللى تبللحا األفللق الللذي يمكل أن يصللل إليلله العللالم
اإلسالمي عند تمسكه هذا الدي في حياته اليومية.

لم يك مراد هوفمان أول م تجول إلى اإلسالم.
ول يكون األخير.

ولك يبدو أنه أكثر م تجولوا إلى اإلسالم أهمية.
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