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چكیده
مطالعات اسالمی درغرب ،همداره بوا انگیو ه هوا و اهوداف مختلوف تبشویری ،سیاسوی،
استعماری و اقتصادی بدده ،چظان که دستهای از ندیسوظدگان و پژوهشوگران بوه نقود و
بررسی آنها روی کردهاند ،اما وجه دیگر مطالعات مسشترقان؛ یعظی مطالعوه و تحقیوق
در باب اسالم و به قصد ایمان آوردن و گروش به این دین ،تاکظدن مدرد تدجوه درخودر
قرار نگرفته است .یکی از ایظان لئدپدلد ویس 4خاورشظاس برجسته یهوددی بودد کوه بوا
گرایش به اسالم و گ یظش نام محمد اسد برای خدیش وارد جرگه مسلمانی شده اسوت.
پژوهش حاضر با رویکرد زمیظه شظاسانه ،به بررسی دالیل و زمیظههای گروش او به دین
اسالم میپردازد و عالوه بر آن نشان می دهد که چگدنه محمد اسد در آثاری که درباره
اسالم ندشته است ،اندیشه های اسالمی معاصر را بوه نقود مویکشود و از اندیشوههوای
اسالمی ،به زعا خدیش اصیل ،دفاع می کظد .اسد در جستجدی راهی برای برونرفت از
سیر ن ولی مسلمانان و درمان عقب ماندگی آنها بدده و می کدشوید بوا تأکیود بور حوس
اعتماد در میان مسلمانان ،آنها را به مقاومت در برابر فرهظگهای دیگر برانگی د.
واژگااان کلیاادی :اسووالم ،غوورب ،اسووالمشظاسووی ،گووروش بووه اسووالم ،محموود اسوود
لئدپدلد ویس)
 .1مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی "زندگی و آثهار مستشهرقان مسهلمان" اسهت کهه بها پشهتیبانی لهندوس

1.Leopold Weiss
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حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،به انجام رسیده است.
 .2استادیار دانشگاه شهید بهشتی( .نویسنده مسؤول)
 .3عضو هیئت علمی بنیاد دائرهالمعار اسالمیmohamad.abbasi1363@gmail.com .
دریافت95/10/25 :؛ پذیرش9۶/01/25 :
a.ahmadwand@gmail.com

مقدمه
حضور مسلمانان در کشورهای غربی ،رفتوآمد غربهیهها بهه کشهورهای اسهالمی و
آشنا شدن آنها بها زبهان و فرهنه

مسهلمانان ،موجهب شهد کهه غربهیهها ،بها اسهالم و

مسلمانان مستقیماً و بدون واسطه آشنا شهوند .ایهن موضهو در ت ییهر نگهرش برخهی از
اسالمشناسان نسهبت بهه اسهالم مهؤثر بهود؛ بههگونههای کهه در سهده نهوزدهم و بیسهتم
میالدی ،برخی از اسهالم شناسهان ،نگهاهی متفهاوت نسهبت بهه اسهالم و مسهلمانان پیهدا
کردند و حتی مسلمان شهدند و کوشهیدند اسهالم را بههعنهوان دینهی الههی بهه غهرب و
مسیحیان معرفی کنند .محمد اسد ،خاورشنا

یهودی اتریشهی -لهسهتانی ،یکهی از ایهن

افراد است .به سبب اعتبار و شههرت محمهد اسهد در مطالعهات اسهالمی ،آثهار مختلفهی
درباره او و تفکهراتش نگاشهته شهده اسهت .ابهراهیم احمهد بهاوانی  1در کتهاب <اسهالم
محمد اسد پرداخته است .رفاعی حسن 3کتهاب مسهتقلی بها عنهوان <تفکهرات سیاسهی
محمد اسد( ،>4مهونترال )1998 ،دارد و ماضهیه محمهود 5نیهز تهکنگهاری ارزشهمندی
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

درباره شیوه ای که محمد اسد در تفسیر قفرآن کفریم بهه کهار بسهته ،بها عنهوان < تفسهیر
محمهد اسههد :مطالعههای تحلیلههی در بههاب روششناسهی او ( ،> 6مههالزی )2007 ،تههیلیف
کرده است .بااین حهال تهاکنون اثهر مسهتقلی دربهاره دالیهل گرویهدن اسهد بهه اسهالم و
اندیشهها و افکار اسد پس از مسلمانی ،نوشته نشده است .ایهن مقالهه مهیکوشهد عهالوه
بر معرفی محمد اسد ،به این پرسشها پاسخ دهد کهه دالیهل و انگیهزههها و زمینههههایی
که باعن شد او دین اسهالم را برگزینهد ،چهه بهود و افکهار و اندیشههههای او پهیش از
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انتخاب ما( ،>2بیجا ،)1413/1992 ،به معرفی برخهی از مستشهرقان مسهلمان ،از جملهه

گروش به اسالم و پس از آن چگونه بود
1. Ebrahim Ahmed Bawany
2. Islam –our choice
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4. The political Thought of Muhammad Asad
5. Maziah Mahmud
6. The Tafsir of Muhammad Asad: An analytical study of his methodology
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3. Rifai Hasan

زندگینامه محمد اسد
لئوپولد ویهس در  2جهوالی  1900در خهانواده یههودیِ اههل اتهریش ه لهسهتان ،در
شهر لهوو  1در ایالهت گالیسهیا شهرقی 2در لهسهتان (امهروز در اوکهراین) زاده شهد .او
دومههین فرزنههد خههانواده و پههدربزرگش از خاخههامهههای ارتههدوکس یهههودی در شهههر
چرنویستی 3مرکز ایالهت بوکوینها 4در اتهریش بهود .پهدر محمهد اسهد ،آکفیهوا ویهس،5
برخال

اجدادش که همه خاخام بودند ،بهه حرفهه وکالهت مشه ول شهد .مهادر محمهد

اسد ،ملکا  ، 6نیز دختر یکی از بانکهداران ثروتمنهد بهه نهام منهاهیم مینهدل فیگنبهوم 7بهود
(Rifai Hasan, 10؛ Gingrich, 12؛ Hoenger, 2؛  .)Maziah Mahmud , 8محمهد اسهد بهه
زبانهای عبری ،آرامی و آلمانی که زبان مهادریاش بهود ،تسهلط داشهت و مهیتوانسهت
به زبان های فارسی ،اردو ،عربی ،پرت الی ،اسپانیولی و فرانسهه لهحبت کنهد و بهه زبهان
بعد در  1920به دانشگاه وینا 8رفت تا در رشته تهاریخ هنهر و فلسهفه تحصهیل کنهد امها
در  1922تصههمیم گرفههت در بههرلین روزنامهههنگههاری بخوانههد .او بههه عنههوان خبرنگههارِ
خارجی «فراکفورت زیتوگ »9به کشورهای ایران ،سهوریه ،عهراس ،کردسهتان ،اف انسهتان،
مصر ،اردن و آسیای مرکزی سفر کرد .پهس از بازگشهت بهه فرانکفهورت ،بهه مطالعهات
اسالمی پرداخت و در  192۶در برلین ،به دین اسالم گروید و نهام اسهالمی محمهد اسهد
همههراه همسههرش السهها 10کههه او هههم ،مسههلمان شههده بههود بههه حهه رفههت و شههش
1. L’vov
2. Estern Galicia
3. Czernowitz
4. Bukavia

محمد اسد و گروش به اسالم

را برای خویش برگزیهد (Rifai Hasan, 10-11,13؛ َ .)Asad, The road to Mekka, 1او بهه
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انگلیسی نیز بنویسد .او در جریان جن

اول جهانی به ارتهش اتهریش پیوسهت .دو سهال

5. Avika Weis
6. Malka
8. Frankfurt
9. Frankfurter Zeitung
10. Elsa
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7. Menahem Mendel Feigenbum

سال در سرزمین حجهاز زنهدگی کهرد .در  1930اسهد در شههر مدینهه تشهکیل خهانواده
داد و بهها زنههی بههه نههام منیههره ازدواج کههرد کههه حالههل ازدواج آنههان یههک فرزنههد بههود
( Asad. Ibid؛ .)Hoenger, Ibid
محمد اسد در  1932به هند سهفر کهرد و در شههرهای آمریتسهر  ،1الههور ،سهرینگر،2
دهلی و حیدرآباد دکن اقامهت کهرد .وی در همهین سهال بها محمهد اقبهال ،فیلسهو

و

شههاعر هنههدی آشههنا شههد .سههپس  1937تهها  1938ویراسههتار «مجل ف فرهنففگ اسففالمی،»3
حیههدرآباد دکههن بههود (

Rifai Hasan,16؛ Amir, 265-266

 .)Munirدر جریههان جن ه

دوم جهانی ،دولت بریتانیا در هند اسهد را کهه شههروند اتهریش بهود ،از سهپتامبر 1939
تهها  14آگوسههت  1945بازداشههت کههرد .چنههدی بعههد محمههد اسههد شهههروند کشههور
تههازه تیسههیس پاکسههتان شههد و بعههدها چنههدین منصههب دیپلماتیههک و اداری چههون
امور خارجه پاکسهتان و نماینهده پاکسهتان در سهازمان ملهل متحهد ،بهه وی سهپرده شهد
(

the road to Mekka, 2

 .)Asad,وی از بنیانگهذاران دپارتمهان مطالعهات اسهالمی در
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دانشگاه پنجا ب بود و با کوشش او ،بهتهرین متخصصهان ایهن حهوزه بهرای تهدریس بهه
این دانشگاه فراخوانده شدند ( .)Munir Amir, 268محمد اسد در پایهان عمهر بهه همهراه
همسر سومش ،پوال حمیده اسد ،آمریکاییِ لهستانی االلل و پیرو مهذهب کاتولیهک کهه
او هم مسهلمان شهده بهود ،بهه اسهپانیا بازگشهت و در  23ژانویهه  1992در  91سهالگی
درگذشت( Asad, The law ours and other essays , ix؛ .)Rifai Hasan, 25

زمینهها و د یل گرش محمد اسد به اسالم
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مههدیر «دپارتمههان احیههاء اسههالمی» و معههاون وزیههر (بخههش خاورمیانههه) در وزارت

محمد اسد به نقهاط دوردسهتی از کشهورهای بهین لهحرای لیبهی تها پهامیر و تنگهه
بسفور تا دریای عرب سفر کرد و با پادشاهان ،رهبران و مردمهان مسهلمان گفتگهو کهرد.
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2. Srinagar
3. Islamic Culture
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1. Amritsar

حالل این سهفرها کتهابی بها عنهوان < اسفالم بفر سفر دوراهفی ،1چهاپ  ،>1934بهود.
این اثر کهه یکهی از شهاهکارهای زمانهه خهودش بهه شهمار مهیآمهد ،بهه بررسهی سهیر
نزولههی مسههلمانان مههیپههردازد و راه مقابلههه بهها یههورش تمههدن غربههی را افههزایش حههس
اعتماد به نفس در بین مسلمان مهیدانهد

(Hasan,15

Rifai؛ بهرای آگهاهی بیشهتر دربهاره

این کتاب نک .)Asad, Islam at the crossroads , 29-62 :کتاب < راهی بف سفوی مکف ،2
چاپ  ،>1954یکی از آثهار مههم و بهی نظیهر محمهد اسهد اسهت دربهاره نیمهه نخسهت
زندگی وی از گرویهدن بهه اسهالم در  192۶تها گهزارش سهفرهای او حجهاز در اواخهر
تابسهههتان .1932

(َ Asad, The road to Mekka, 1-9؛ Hasan,17

 .)Rifaiکتهههاب

< مبففانی دولففت و حکومففت در اسففالم ،3چههاپ  ،>19۶1نخسههتین بههار در دانشههگاه
کالیفرنیا در  19۶1به چاپ رسید .این اثر بهه زبهانههای عربهی و اردو نیهز ترجمهه شهد
کتههاب ،بنیادهههای حکومههت اسههالمی را بههر اسهها
پیامبر

دسههتورات قففرآن کففریم و سههخنان

تبیین کرده است .او معتقد اسهت حاکمیهت لهحیح از سهوی خداونهد وضهع

میشود و پیروان نیز مهی بایسهت تمهامی امهور اقتصهادی خهویش را بها توجهه بهه ایهن
حکومت برقرار سازند .در درون این چارچوب ،او نشان میدههد کهه حکومهت اسهالمی
جمهههوریِ آمریکههایی و قههوه قضههاییه در آن نهفتههه اسههت .در نتیجههه بیههداری دوبههاره
اسالمی به معنی احیاء حکومت روحانیان آنچنهانکهه در گذشهته سهابقه داشهته ،نیسهت

( .)Rifai Hasan, 17ترجمه و شرح صحی بخاری به زبان انگلیسهی بها عنهوان < صفحی
بخاری :سا های نخستیق اسفالم ،4چهاپ  .>1981کتهاب < پیفام قفرآن ،1چهاپ ،>1980

محمد اسد و گروش به اسالم

قابلیت انعطها پهذیری دارد و مهواردی نظیهر دموکراسهی پارلمهانی ،نهادههای ریاسهت

2. The Road to Mecca
3. The Principles of State and Government in Islam
4. Sahih Al-Bukhari: The Early Years of Islam
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1. Islam at the Crossroads
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( .) Asad.The Principles of State and Government in Islam, viiمحمهد اسهد در ایهن

ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی همراه با شرح و تفسهیر کهه اتمهام آن  17سهال زمهان
برد ( .)Rifai Hasan, 14,18,20-21کتاب < ایق قفانون مفا اسفت و سفایر مقفاالت ،2چهاپ
>1987؛ که مجموعه مقاالتی درباره تفکرات سیاسی و دینهی مسهلمانان شهامل مبهاحثی
نظیر «پاسخهای اسالم»« ،ندای همهه مسهلمانان»« ،نگهرش ادیهان نسهبت بهه یکهدیگر» و
«چشمانهداز بیهتالمقهد » اسهت (Rifai Hasan ,21؛ بهرای آگهاهی بیشهتر دربهاره ایهن
موضهوعات نهک .( Asad, The law ours and other essays, 89-118,137,175-181َ :وی
در  192۶در شهر برلین بهه دیهن اسهالم گرویهد و نهام اسهالمی «محمهد اسهد» را بهرای
خویش برگزید (

Bawany . 20 Asad, the road to Mekka,1

).

توجه اسد به اسالم ،نخستین بار از ایهن موضهو آغهاز شهد کهه دریافهت ،قهرآن بهه
عنوان کتاب مقد

اسهالم ،بهرخال کتابههای آسهمانی ادیهان دیگهر ،تحریهف نشهده و

و اسالم برای همه امور زنهدگی بشهری ،تعهالیم منسهجمی دارد .دیهن اسهالم بهه عنهوان
دینی عملی که آموزههایش رونق بخش زندگی است ،اسهد را مجهذوب سهاخت .عهالوه
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

بر کاربردی بودن تعالیم اسهالم ،الهالت ایهن تعهالیم و کلیّهت شهگفتانگیهز و سهاختار
منسجم تعالیم اخالقی و برنامه زنهدگی عملهی آن ،بهیش از پهیش اعتقهاد وی را دربهاره
اسالم استوار ساخت

(22

.)Bawany,

آنچه بیش از اندازه نظر محمد اسد را به دین اسالم جذب کرد ،کلیّهت شهگفتانگیهز
و ساختار منسجم تعالیم اخالقی و برنامه زندگی عملهی اسهالم ،نهه جنبهه خالهی از آن
تعالیم بود .محمد اسد پس از مسلمانی ،به مطالعهات اسهالمی پرداخهت و مهدت زیهادی
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تعالیم اسالمی بر خواسته از قرآن از انسهجام ،اسهتحکام و یکپهارچگی برخهوردار اسهت

را در مدینه گذراند و در محیطی که دین اسالم بهه توسهط پیهامبر تبلیهدشهده بهود قهرار
گرفت .همچنین حجهاز ،محهل تجمهع علمها مسهلمان از کشهورهای مختلهف و برپهایی

11۶

1. The Message of The Qur'an
2. This Law of Ours and Other Essays
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جلسات در

و مناظره بود و وی را قهادر مهیسهاخت تها مهذاهب مختلهف اسهالمی و

دیدگاه های اجتمهاعی مسهلمانان را مقایسهه کنهد .در نهایهت وی بهه ایهن اعتقهاد راسهخ
رسید که اسالم بهعنوان یک اتفاس معنهوی و اجتمهاعی ،هنهوز بهرخال
بهواسطه نق

زیهانههایی کهه

مسلمانان در آن ایجاد شهده اسهت ،بهزرگتهرین نیهروی زنهدگیبخشهی

است که بشریت تجربه کرده است .از آن پس همهه عالقهه و همهت وی پیرامهون احیهاء
اسالم متمرکز گردید (.)Bawany, 21 - 22

اندیشه های دینی و سیاسـی محمـد اسـد (پـیش و پـس از گـروش بـه
اسالم)
بههه بههاور محمههد اسههد ،زنههدگی مسههلمانان امههروزی از تعههالیم دینههی فالههله گرفتههه
و به سوی کوته بینهی و لهذت دنیهوی متمایهل شهده اسهت .وی دلیهل الهلی انحطهاط
اسالم ،محکم و بی اندازه کاربردی هستند .از این رو وی مشتاقانه در پهی پاسهخ بهه ایهن
پرسش بود که چرا مسلمانان این تعالیم را رها کرده اند .در نتیجهه بهه سهفرهای طهوالنی
رفت و از کشورهای بین لحرای لیبی تا پامیر و بسفور تا دریهای عهرب ،دیهدن کهرد و
با اغلب متفکران مسلمان ،این پرسش را در میان مهیگهذارد .در ایهن سهفرها وی هنهوز
مسلمان نشده بود ،با مسلمانان درباره اسالم گفتگو مهیکهرد و از اسهالم دفها مهیکهرد
اسد با آنکه خود یهودی بهود ،در سهالههای اقامهت در فلسهطین (از  1922بهه بعهد)
مباحثاتی با رهبران لهیونیست انجام داد و انتقاداتی بهه تشهکیالت آنهها وارد سهاخت (
 .)Rifai Hasan,16وی از سپتامبر  194۶تها فوریهه  1947ماهنامهه «عرففات» را در الههور
به چاپ رساند و به نقد برخی از تفکرات اسالمی رای در جههان معالهر پرداخهت کهه
به زعم وی با اسالم حقیقی م ایرت داشت

( Rifai Hasan, Ibid؛3 .
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اجتماعی و فرهنگی مسلمانان را ،فراموشی تعالیم اسهالم مهیدانهد .از نظهر اسهد ،تعهالیم

.)Hoenger

در پاکستان ،حمایت کهرد .وی در جبههه مدرنیسهتهها و لیبهرالههایی قهرار داشهت بهه
«دولت شریعت» اعتقاد داشتند .و نگرش آنان با ابهن تیمیهه و فضهل الهرحمن و ابهوعلی

117

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.23.6.8

محمد اسد در آگوست  1947از جدایی پاکسهتان از هنهد و تشهکیل دولهت اسهالمی

مودودی درباره تشکیل حکومت اسالمی تفاوت چندانی نداشهت .از نظهر محمهد اسهد،
دولههت اسههالمی وسههیلهای اسههت کههه از طریههق آن ارزشهههای اخالقههی اسههالمی در
زندگی سیاسی -اجتمهاعی «امّهت» بهه اجهرا درمهیآیهد ) . ( Rifai Hasan ,157بهه بهاور
اسههد حکومههت اسههالمی قابلیههت انعطهها پههذیری دارد و مههواردی نظیههر دموکراسههی
ی آمریکهایی و قهوه قضهاییه بها اسهالم قابهل تطبیهق
پارلمانی ،نهادهای ریاست جمههور ِ
است ( .)Rifai Hasan,17

نتیجه
محمهد اسهد ،از دریچهه مطالعهات اسهالمی بهه اسهالم رهنمهون شهد و عالقهه او بههه
شناخت ملت های مختلف و دریافت تفاوت اساسهی زنهدگی مسهلمانان بها اروپائیهان ،او
بودن تعالیم اسهالم؛ کلیّهت شهگفت انگیهز و سهاختار منسهجم تعهالیم اخالقهی و برنامهه
زندگی عملی اسالم ،نه جنبه خالهی از آن و عهدم تحریهف قفرآن کفریم در مقایسهه بها
دیگههر کتههب مقههد  ،در جههذب او بههه اسههالم دخالههت داشههت .از نظههر وی ،اسههالم
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

بزرگترین نیروی زندگی بخشی است که بشریت تجربه کهرده اسهت .تمهام عالقهه اسهد
پس از مسلمان شدن ،پیرامون احیاء اسالم متمرکز گردیهد .ازایهنرو  17سهال از عمهرش
را برای ترجمهی قرآن کریم به زبان انگلیسی گذاشهت .وی پهیش از گهروش بهه اسهالم
و پس از آن همواره ارتقهای جامعهه اسهالمی را در مهد نظهر داشهت و عهدم پیهروی از
تعالیم راستین اسالم را دلیل انحطاط فرهنگی و اجتمهاعی جوامهع مسهلمان مهیدانسهت.
اسد پس از اینکه به دین اسالم گروید به مانند دیگر متفکران اسهالمی چهون ابهن تیمیهه
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را به مطالعات اسالمی عالقه مند ساخت .در این مسیر مواردی چهون الهیل و کهاربردی

و فضل الرحمن و ابوعلی مودودی ،بر تشکیل حکومهت اسهالمی تیکیهد داشهت و آن را
ابزاری برای جاری شهدن ارزشههای اخالقهی اسهالمی در زنهدگی سیاسهی -اجتمهاعی
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«امّت مسلمان» میدانست.
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