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Abstract
Islam is the last divine sharia and the Holy Qur'an is the last book
revealed by God to the last prophet, though a group of Orientalists have
widely raised doubts about the verses concerning jihad in the Qur'an. Of
course, there are Orientalists who have considered the Qur'an and its
followers free from these accusations and have mentioned significant
points on these false statements. This article tries to analyze some of the
Orientalists' doubts about jihad in Islam with a critical approach. Of course,
the suspicions of the Orientalists are based on the brutal and violent actions
of Salafi and Takfiri groups organized by some Western governments,
which, with their financial support and weapons, have led these groups to
create terror in the world which is spread all over the world [falsely] in the
name of Islam. The results of the research show the divinity and rationality
of Islamic commands regarding jihad and the baselessness of Orientalists'
doubts in this regard, and that violent groups such as al-Qaeda, ISIS,
Salafis, other takfiri groups such as Wahhabism, etc., which have no
significant connection with true Islam.
Keywords: Islam, Quran, Orientalists, War, Jihad.

1. Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Basic Sciences, Imam Ali Officers’ University
jafari138953@yahoo.com

|

ه و ی طا عات آ ی

سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،۱۴۰۰شماره پیاپی ۴؛ صفحات )(۸۵-۱۰۶

Two Quarterly Scientific Pseudo-research Journal of Quranic Studies
)Volume 3, No.1, Spring & Summer 2020-21, serial No. 4; pp (85-106
20.1001.1.27173879.1399.2.2.10.4

تﺤﻠيﻠي اﻧتﻘﺎدي بر شبهﺎت ﺧﺎورشنﺎسﺎن دربﺎرة جهﺎد در قرآن
رضا جعفری

چكيده

١

اسـﻼم ،آخرين شـريعت آسـماني و قرآن كريم ،آخرين كتابي اسـت كه از جانب
خداوند بر خاتم پيامبران نازل شـده اسـت و گروهي از مسـتشـرقان ،شـبهاتي به صـورت
گسـترده پيرامون آيات ناظر بر جهاد در قرآن مطرحكردهاند .البته هسـتند مسـتشـرقاني كه

قرآن و پيروانش را مبرّا از اين شــبهات دانســته و در تَنزﱡه آن از اين ســخنان نادرســت،

نكات قابل توجهي ذكرنمودهاند .اين نوشـتار به روش كتابخانهاي كوشـيده اسـت پارهاي
شــبهات مســتشــرقان پيرامون جهاد در اســﻼم را با رويكردي نقادانه ،واكاويكند .البته
دسـتماية شـبهات مسـتشـرقان ،اقدامات وحشـيانه و خشـونت آميز گروههاي سـلفي و
تكفيري سـازماندهي شـده توسـط برخي دولتهاي غربي اسـت كه با پشـتيباني مالي و
تسـليحاتي از آنان ،اين گروهها را در جهت ايجاد رعب و وحشت در جهان به نام اسﻼم

در ســراســر جهان پراكندهاند .نتايﺞ تحقيق نشــانگر الهي و عقﻼني بودن فرامين اســﻼم
درخصـوص جهاد و بيپايه بودن شبهات مستشرقان در اين راستا بوده و اينكه گروههاي
خشـــن و قســـيالقلـب نظير :القـاعـده ،داعش ،ســـلفيون ،گروههـاي تكفيري ديگر مـاننـد
وهابيت و ،...هيچگونه ارتباط معناداري با اسﻼم حقيقي ندارند.
واژههاي كليدي :اسﻼم ،قرآن ،خاورشناسان ،جنگ ،جهاد.
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 .١مقدمه

يكي از احكـام قرآن ،موضـــوع »جنـگ« اســـت .قرآن كريم نيز به عنوان آخرين كتـاب

آســماني ،از اين موضــوع غافل نبوده و آن را تحت شــرايطي جايز دانســته اســت .از آنجا كه
فرامين قرآن با منافع افراد و گروههايي تماميتخواه در تضاد بوده ،همواره مورد مخالفت آنان
قرارگرفتـه و بـهمنظور كم فروغ نمودن پيـام روشـــنگر آن ،بـه تشـــكيـك در مبـاني و احكـام آن
ميپردازنـد )المـدثر١٦-٢٥ /؛ القلم  (١٠-١٥ /و بـا چنـگ زدن بـه هر وســـيلـه در جهـت بـدبين
كردن جامعه به قرآن و اســـﻼم كوشـــيده و نســـبتهاي ناروايي پيرامون قرآن مطرحكردهاند.
شـبههافكني مسـتشـرقان پيرامون مسـائل مختلف قرآني با هدف اسـﻼم هراسـي و قرآن سـتيزي ،از
اين دسـته اقدامات بوده و عمدهترين شـبهة آنان اين اسـت كه اسـﻼم بر پاية جنگ و خونريزي
اســتوار اســت و با ســازماندهي برخي نحلههاي انحرافي در ميان ِفرَق اســﻼمي نظير وهابيت و
اخير ًا القـاعـده و داعش ،كـه اقـدامـات خشـــن و تروريســـتي را در نقـاط مختلف جهـان منتشـــر
ميكنند ،در اين هدف تاحدودي موفق شــدهاند .بنابراين ،مســألة اصــلي اين نوشــتار ،اثبات
نزاهت قرآن كريم از اين نسـبتهاي ناروا و يافتن پاسـخ منطقي به شـبهات مسـتشـرقان پيرامون
جهـاد در اســـﻼم و زدايش هرگونـه گرد و غبـار و هـالـههـاي دروغين از چهرة پـاك و نوراني

اسﻼم ناب محمّدي)ص( است.

همچنين بهمنظور پاسـخ به اين شـبهه سـعي شـده اسـت كه برخي از شـبهات مسـتشـرقان
پيرامون جنگ و جهاد در اســﻼم را مطرح و از طريق مطالعه كتابخانهاي ،بياســاس بودن اين
شبههها را اثبات و چهرة پاك اسﻼم را از گرد و غبار اين هالههاي دروغين پاك نمايد.
براي انجـام اين پژوهش كـه از نظر هـدف كـاربردي ،از نظر دادههـا كيفي و از نظر مـاهيـت
و مطالعه انتقادي و در عين حال پيمايشـي اسـت ،نظرات تعدادي از مسـتشـرقان معاند با اسـﻼم و
برخي مســتشــرقان موافق اســﻼم ،بهعنوان جامعة اســنادي تحقيق انتخاب شــده و مســألة اصــلي
پژوهش از نگاه اين دو دســـته مورد ارزيابي قرار گرفته اســـت كه با توجه ماهيت تحقيق ،كه
توصــيفي ـــــ تحليلي اســت ،روش گردآوري اطﻼعات ،كتابخانهاي بوده و با فيشبرداري از
نظرات خاورشناسان و تحليل و تفسير اين نظرات ،مطالعه حاضر شكل گرفته است.
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 .١ -١تعاريف
در اين بخش از مطالعه ،متغيرهاي اصـلي كه بيشـترين اسـتعمال و كاربرد مفهومي را ايفا
ميكنند ،به اختصار تعريف ميشوند:
استشراق و مستشرق
تعاريف گوناگوني از شـرقشـناسـي يا اسـتشـراق ،از سـوي انديشـمندان غربي و شـرقي ارائه
شـده اسـت .ادوارد سـعيد در تعريف اسـتشـراق يا خاورشـناسـي ميگويد» :اگر اواخر قرن هجده
را بهعنوان نقطه شــروع شــرقشــناســي در نظر بگيريم كه از آن مرحله به بعد شــرقشــناســي تا
حدودي معناي امروزي خود را يافت ،بايد شــرق شــناســي را بهعنوان يك نهاد ثبت شــده و
داراي تش ـخّص كه با شــرق ســروكار دارد ،مورد بحث و بررســي قرار داد .اين امر ســروكار
داشـتن به معناي اظهار نظركردن پيرامون موضـوع آن و رسـميت بخشـيدن به نظرات گوناگون
در مورد آن ،شــرح و توصــيف آن و ســرانجام تعليم دادن ،تنظيم و داوري كردن درباره آن
است« )سعيد.(١٦ :١٣٧١ ،
جنگ
درباره جنگ نيز ،همانند ســاير مفاهيم تعريفهاي مختلفي بيان شــده اســت كه هر يك
بيانگر نگرشـي خاص به جنگ اسـت .برخي جنگ را خشـونتي سـازمانيافته ميدانند كه دو يا
چنـد كشـــور عليـه همـديگر انجـام ميدهنـد .اين تعريف ،جنـگهـاي داخلي را دربرنميگيرد.
برخي ديگر معتقدند جنگ بهكارگيري حد اعﻼي خشـونت در راه خدمت به دولت يا كشـور
اســـت؛ عـدهاي هم در تعريفي جـامعتر گفتـهانـد» :جنـگ هنر ســـازمـان دادن و بـهكـار گرفتن
نيروهاي مسلح براي انجام مقصود است« )شيرودي.(٥٦ :١٣٨٥ ،
عﻼمه طباطبايي هم نظر به تبيين دســتور قرآن به مســلمانان پيرامون حفظ آمادگي رزمي
َ
َ
ُ
َ
و تجهيز قوا ،در تفســير آية » َو ا ِ ﱡ وا ُ َ ا ـ ـ َ ُ ِ ّ ة«...؛ )انفال (٦٠/ميفرمايد» :مســأله
جنگ و جدال و اختﻼفاتي كه منجر به جنگهاي خســـارتزا ميشـــود ،امري اســـت كه در
مجتمعـات بشـــري ،گريزي از آن نبوده و خواه نـاخواه پيش ميآيـد و اگر اين امر قهري نبود،
انســان در خلقتش به قوائي كه جز در مواقع دفاع بهكار نميرود ،از قبيل غضــب و شــدّت و
نيروي فكري ،مجهز نميشـــد .پﺲ اينكـه ميبينيم انســـان بـه چنين قوائي در بـدن و در فكرش

۹۰

|

دوفصلنامه شﺒههپﮋوﻫی مﻄاﻟعات قرآنی؛ ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۴۰۰ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ۴

مجهز اســت ،خود دليل بر اين اســت كه وقوع جنگ امري اســت اجتنابناپذير و چون چنين
اســـت به حكم فطرت بر جامعه اســـﻼمي واجب اســـت كه هميشـــه و در هرحال تا آنجا كه
ميتواند و به همان مقداري كه احتمال ميدهد دشـــمنش مجهز باشـــد ،مجتمع صـــالحش را
مجهزكند« )طباطبايي ١٣٨٩ ،ج .(١٥١ :٩
جهاد
در فرهنـگ معين واژة »جهـاد« بـه اين معـاني آمـده اســـت» :كـارزار كردن ،جنـگ كردن.
جنگيـدن در راه حق ،جنـگ ديني ،غزوه مســـلمـانـان بـا كـافران« )معين :١٣٨٢ ،ذيـل مـدخـل( .امـا
در اصـطﻼح ديني ،جهاد يكي از فروعات دهگانه اسـﻼم و عبارت از تكليفي شـرعي اسـت كه
بر اسـاس آن هر مكلّفي موظف اسـت با صـدور دسـتور امام مسـلمين ،در برابر خصـم انجام دهد.
يكي از انديشـمندان معاصـر در تعريف »جهاد« گفته اسـت» :واژة جهاد و مشـتقات آن  ٣٥بار در
قرآن بـهكـار رفتـه اســـت .جهـاد در لغـت بـه معنـاي تﻼش كردن و بـهكـار گرفتن نيرو و توان
خويش براي تحقّق بخشـــيـدن بـه يـك هـدف ميبـاشـــد؛ لكن چون از بـاب مفـاعلـه اســـت ،در
مواردي بهكار ميرود كه نوعي همكـاري ،تقـابل و رقابت در آن وجود دارد .بنـابراين در جهـاد
ﻻ طرف ديگري هم در كار اســـت و دوطرف در برابر هم ،صـــفآرايي كرده ،هر يك
معمو ً
براي دستيابي به هدف خويش و پيروزي بر ديگري به فعاليت ميپردازد و هرچه در توان دارد
بـهكـار ميگيرد .البتـه بـايـد توجـه داشـــت كـه جهـاد تنهـا شـــكـل نظـامي نـدارد و هر نوع مبـارزه و
پيكاري ،خواه نظامي باشـد ،يا اقتصـادي يا فرهنگي و سـياسـي ،همه را دربرميگيرد« )مصـباح
يزدي.(١٩ :١٣٨٣ ،
در يك نگاه كُلي جهاد با دشـمن به دو نوعِ »جهاد ابتدايي« و »جهاد دفاعي« تقسـيم شـده
كه تعريفي از هركدام ارائه ميشود:

برخي نويســندگان در تعريف »جهاد ابتدايي« گفتهاند» :خداوند دســتورها و برنامههايي

براي سـعادت و آزادي و تكامل و خوشـبختي و آسـايش انسـانها طرحكرده اسـت و پيامبران

خود را موظّف سـاخته كه اين دسـتورها را به مردم ابﻼغ كنند؛ حال اگر فرد يا جمعيتي موانعي
توسـل به زور،
ايجاد نمايد ،آنها حق دارند نخسـت از طرق مسـالمتآميز و اگر ممكن نشـد با ّ

اين موانع را از ســر راه دعوت خود بردارند و آزادي تبليغ را براي خود كســبكنند .بهعبارت
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ق را دارنـد كـه نـداي منـاديـان حق را بشـــنونـد و در قبول
ديگر ،مردم در همـه اجتمـاعـات اين ح ّ

ق مشـروعشـان محروم سـازند و
دعوت آنها آزاد باشـند ،حال اگر كسـاني بخواهند آنها را از ح ّ

اجازه ندهند صـداي مناديان راه خدا به گوش آنها برسـد تا از قيد اسـارت و بردگي فكري و
اجتماعي آزاد شــوند ،طرفداران اين برنامهها حقّ دارند براي فراهم ســاختن اين آزادي از هر

وسـيلهاي اسـتفادهكنند و از اينجا ضـرورت »جهاد ابتدايي« در اسـﻼم و سـاير شـرايع آسـماني

روشـــن ميشـــود .همچنين اگر كســـاني مؤمنان را تحت فشـــار قرار دهند كه به آيين ســـابق

بازگردند ،براي رفع اين فشار نيز از هر وسيلهاي ميتوان استفادهكرد« )حيدريكاشاني:١٣٦٧ ،

 .(٦٣-٦٢پارهاي دﻻيل جواز جهاد ابتدايي به شرح جدول زير است:

جدول شماره  :١دﻻيل و شواهد جواز جهاد ابتدايي

دليل اول
دليل دوم
دليل سوم
دليل چهارم

سيرة رسولاﷲ )ص( كه پيامبر و سپاه او در حالت دفاع نبودهاند؛ مانند جنگ بدر كبري و جنگ خيبر و...

.

كه به خاطر رفع فتنه و جلوگيري از خطر كفار به ضرورت آن حكم گرديده است )ر.ك :بقره/

١٩٢؛ انفال٣٩/؛ نساء.(٨٤/
اطﻼق آيات قرآن كريم.

آيات آغازين سورة برائت كه ده آية ابتداي آن در تشريع جهاد ابتدايياند )ر.ك :شبيب– ٣٩ :١٣٧٩ ،

.(٢٩

در تعريف »جهاد دفاعي« نيز گفتهاند» :گاهي جنگ بر فرد و يا گروهي تحميل ميشــود؛

به اين معني كه مورد هجوم و تجاوز حسـاب شـده و يا غافلگيرانة دشـمن قرار ميگيرد؛ در اينجا

تمام قوانين آســماني و بشــري به شــخص يا گروهي كه مورد هجوم واقع شــده حق ميدهد كه

براي دفـاع از خويش بـه پـا خيزد و آنچـه در قـدرت و توان دارد ،بـهكـار گيرد و از هرگونـه اقـدامي

براي حفظ موجوديـت خود فروگـذار نكنـد ،اين نوع جهـاد را جهـا ِد دفـاعي گوينـد .جنـگهـايي

مانند :احزاب ،احد ،تبوك ،حنين و بعضـي ديگر از جنگهاي اسـﻼمي جزء اين بخش از جهاد

بوده و جنبه دفاعي داشتهاست« )حيدريكاشاني.(٣٢-٣٣ :١٣٦٧ ،

در تحليلي منطقي و بـا دقـت در غرض و غـايـت هر دو نوع جهـاد ابتـدايي و دفـاعي كـه

همانا برداشـتن موانع مزاحم ،بر سـر راه تكامل و آزادي بشـر اسـت ،هر دو نوع جهاد ابتدايي و

دفاعي به يك هدف واحد منتهي ميشـــود كه عبارت از دفاع از ارزشهاي واﻻي انســـاني و
آزادي بشــر از قيد و بند اســارت ظالمان اســت .بر اين اســاس ،اهداف جهادي اســﻼم ،صــرف ًا

۹۲

|

دوفصلنامه شﺒههپﮋوﻫی مﻄاﻟعات قرآنی؛ ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۴۰۰ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ۴

دفاعي اسـت و جهاد ابتدايي و حتي جهاد با نفﺲ نيز به نوعي به جهاد دفاعي برگشـت ميكند

كه هدف ،در همة آنها ،دفاع از ارزشهاي فطري ،اخﻼقي و اعتقادي بشر است.

 .٢بحﺚ

از نظر برخي مسـتشـرقان ،در قرآن كريم آياتي دربارة جهاد وارد شـده كه برخي از اين

آيات بهصـورت مطلق فرمان جهاد با همة كافران را صـادركرده و برخي آيات ديگر ،وجوب

جهاد را مقيّد به كافراني نموده كه به دشـمني و تجاوز عليه مسـلمانان به پا خاسـتهاند .اين نوشتار

در جمع بين اين دو دســـته آيات ،با ر ّد هرگونه تفاوت موضـــوعي و مبنايي بين اين آيات ،از
مفس ـران نقل نموده كه شــرايط ســياســي مســلمانان در زمان نزول اين دو گروه آيات
بعضــي ّ

متفاوت بوده اسـت؛ ضـمن اينكه از ميان مسـتشـرقان كسـاني هم هسـتند كه ديدگاهي واقعگرا و

توأم بـا انصـــاف پيرامون جهـاد اســـﻼم مطرحكردهانـد كـه تحقيق حـاضـــر از آنهـا بـا عنوان
»مستشرقان منصف« ياد كرده است .اما پيش از پرداختن به آراي مستشرقان ،به اختصار اهداف

اجتماعي جهاد در قرآن بيان ميشود:

 .٢-١علل تشريع جهاد و اهداف اجتماعي آن
جهاد يكي از احكام مختص اســﻼم اســت كه در اديان گذشــته به شــكل بارزي وجود
نداشـته اسـت اما اين حكم فقط در موضـع دفاع از حق و دفاع از خود جايز اسـت و راه را براي
تجـاوز و تعـدي براي احدي باز نكرده اســـت .لذا در دوران  ١٣ســـالة رســـالت پيـامبر در مكه

دسـتور جهاد صـادر نشـد و همواره فرمان مدارا با دشـمن بود و نزديك به هفتاد آيه در نهي از

جنگ و قتال وارد شــده اســت .تا آنكه پيامبرگرامي اســﻼم)ص( را از مكه اخراج نمودند و در

مدينه قصـد ترور او را كردند كه آيات جهاد در سـال دوم هجري نازل شـد )ر.ك :حﺞ ٤٠ /ـ

(٣٩؛ بنابراين در يك جمعبندي كُلي ،علل تشــريع جهاد در موارد ذيل قابل احصــاســت كه
تماماً به خاطر صيانت از خود و اجتماع است:

جدول شماره :٢علل تشريع حكم جهاد از ديدگاه قرآن

علت اول

مورد ظلم واقع شدن مسلمانان بهدست مشركين؛

علت دوم

اخراج مسلمانان از خانه و ديارشان؛

علت سوم

حفظ مراكز عبادت مانند :مساجد ،كليساها ،نمازخانهها و صومعهها؛
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حفظ اجتماعات ديني از شر دشمنان.

باتوجه به موارد يادشــده بهخوبي روشــن ميشــود كه تشــريع جهاد ،براي حفظ عزت و

عظمت بشــريت و اجتماع مســلمانان اســت كه در ســاية جهاد ،مراكز ديني و عبادي همچون

»مسـاجد« كه مهمترين شـعائر و عﻼمتهاي اجتماع ديني اسـت ،محفوظ بماند .به ديگر سـخن،
در امم گذشــته ،خداوند مخالفان دين را با عذابهايي چون :مســخ ،طوفان ،صــاعقه و ...نابود

ميكرد امّا در اسـﻼم ،وظيفه حفظ كيان اسـﻼم و جامعه اسـﻼمي را برعهده مسـلمانان گذاشـته

اسـت؛ ضـمن آنكه خداوند همواره يار و ياور مؤمنين بوده و آنها را هرچند اندك هم باشـند،

ياري ميرســاند .مرحوم عﻼمه طباطبائي جنگ بعضــي از مردم با بعضــي ديگر را براي منافع
حيات و حفظ سـﻼمت زندگي ،سـنّت فطري و جاري در بين مردم ميداند و هر سـنّت فطري

را منتهي به سـنن الهي ميبيند؛ شـاهد اين مدعا را نيز تجهيز انسـان به قوايي براي دفع شـرور و
بﻼيا معرفي ميكند )طباطبايي ،١٣٨٩ ،ج ١٢٩ :١٠؛ همان ،ج .(٤٢٣ :١٤

 .٢-٢شبهات مستشرقان پيرامون جنگ و جهاد در اسﻼم
در قرآن كريم آيـاتي وجود دارد كـه بـه بحـث جهـاد در برابر دشـــمنـان و اهـل بغي

پرداختهاند كه از ســوي دشــمنان اســﻼم ،بهويژه آن دســته كشــورهاي غربي كه مراكز ضــد

اســﻼمي و يا پژوهشــكدههاي اســتشــراقي با اهداف تحقيقاتي تبشــيري عليه اســﻼم و قرآن
تأسـيﺲكردهاند ،اين آيات دسـتاويزي شـده اسـت تا در سـايه آن بتوانند مردم دنيا را نسـبت به
اسـﻼم و مسـلمين بدبين نموده و راه گسـترش اسـﻼم را در جهان سـد نمايند .لذا در اين راسـتا

دسـت به تبليغات منفي دامنهداري زده و شـبهاتي پيرامون جهاد در اسـﻼم و آيات قرآني ناظر بر
آن مطرحكردهاند كه مطالعه حاضـر چهار شـبهة اصـلي مطرح شـده از سـوي مسـتشـرقان را به

شـرح زير ذكر و سـپﺲ با اسـتفاده از آراء و نظرات انديشـمندان مسـلمان و برخي مسـتشـرقان
منصف ،آن شبهات را نقد مينمايد:

شبهة اول :تنافي و تضاد ميان آيات مرتبط با جهاد از حيث اطﻼق و تقييد

ريون فـايرســـتون در مقـالـة »جنـگ« در دایرةالمعـارف قرآن ميگويـد» :قرآن در برخي

آيات ،مردم را از جنگ باز ميدارد ،گرچه جنگ براي دفاع را اجازه ميدهد .همچنين در

برخي آيات ،جنگ را با شــرايط خاصــي مجاز ميداند اما در آيات ديگري فرمان بيقيد و
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ُ ﱠ ُ
َ ُ ْ ُ
ُ
شــرايط به جهاد ميدهد؛ نظير :ک ِت َﺐ َﻋﻠ ْیﮑ ُﻢ ال ِﻘ َتال َو ُه َو ک ْر ٌه لﮑﻢ )بقره (٢١٦ /و در مقام جمع

اين آيات از قول مفسـران مينويسـد كه دوران حيات حضـرت محمّد)ص( شـرايط و مراحل
مختلفي داشته است )(Jane dammen mcauliffe, 2002, Vol 2: 208

نقد شبهة اول
»مطلق« – آنگونه كه سيوطي گفت است – آن است كه بر ماهيت بدون قيد دﻻلتكند؛

مانند :شـــهادت دو عادل و »مقيّد« آن حكم مطلقي اســـت كه دليلي بر تقييد آن يافت شـــود؛

مانند :مواريث زوجين كه ابتدا بهصـورت مطلق بيان شـده ،سـپﺲ با جداكردن موارد وصـيت و

دَين از آن ،قيـد خورده اســــت؛ )ر.ك :ســـيوطي ،بيتـا :نوع چهـلونهم( .آنچـه كـه برخي
مســتشــرقان ،مســتقيم ًا يا به نقل از مســلمانان دربارة نزول آيات مطلق و مقيد قرآن در موضــوع

جهاد گفتهاند ،حكايت از آن دارد كه درك درســت و دقيقي از حكمت اين دو دســته آيات
پيدا نكردهاند؛ چه ،هركدام از اين دســته آيات ،ناظر به احكامي مخصــوص به خود اســت كه
خداوند متعال هركدام را براي موضـوع خاصـّي و به تناسـب شـرايط ويژهاي كه مسـلمانان با آن

روبرو بوده يا با آن مواجه خواهند شـد ،تشـريع فرموده اسـت .مفسـّران مسـلمان در مقام جمع بين

آيـات اين چنين اظهـار نظر كردهانـد كـه دوران حيـات حضـــرت محمّـد)ص( شـــرايط و مراحـل

مختلفي داشـته اسـت كه هر مرحله ،مقتضـي شـرايط خاصـّ ي بوده كه مسـتشـرقان بدون توجّه به

اين شـرايط اظهار نظركردهاند .اشـكال ديگري كه بر اين اظهار نظر مسـتشـرقان همسـو با سـاير

نظراتشـان سـايه افكنده اسـت ،نگاه بشـري به قرآن و سـاخته و پرداخته دانسـتن آن به دسـت

حضــرت محمّد)ص( اســت كه بارها در آثار بســياري از دانشــمندان حقيقتجوي مســلمان و

غيرمسلمان نيز ثابتگرديده كه قرآنكريم تمام ًا كﻼم خدا و نازل شده از سوي اوست و نقش
پيامبر اسـﻼم)ص( ،جز دريافت وحي و ابﻼغ آن به مردم و تﻼش درجهت تعليم و بسـط معارف

قرآن ،چيز ديگري نبوده است.

شـبهة دوم :پيروزيهاي اوليه اسـﻼم در سـايه شـمشـيرها نه از ماهيت اسـﻼم و
اقبال مردم
يكي ديگر از شـبهات خاورشـناسـان دربارة جهاد در اسـﻼم ،تحميل اسـﻼم به مردم دنيا در
ساية شمشير و توسل به اجبار بوده است و اين شبهه بهطور گستردهاي مورد تمسّك مستشرقان
واقع شـده اسـت ،چنانكه منتسـكيو ميگويد» :ديانت اسـﻼم كه به زور شـمشـير بر مردم تحميل
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شـده اسـت ،چون اسـاس آن متكي بر زور و اجبار بوده ،باعث سـختي ]رفتار[ شـده و اخﻼق و
روحيات مردم را سخت ميكند« )منتسكيو.(٦٧١ :١٣٤٩ ،
نقد شبهة دوم
راجع به پيشــرفت اســﻼم و پذيرش گســترده اين آيين الهي از طرف ســاير ملتها ،بايد
گفت اگر در تاريخ صـدر اسـﻼم و نيز قرنهاي بعدي شـاهد پيشـرفت دين اسـﻼم در جهان و
اقبال مردم كشــورهاي مختلف از اين دعوت آســماني هســتيم ،اســتقبال مردم اين ســرزمينها
مرهون درونمايههاي عقﻼني و موافق با خاســـتگاه فطرت پاك انســـاني و جذابيت فرهنگ و
معـارف اســـﻼمي بوده كـه موجـب عﻼقـهمنـدي و ايمـان آنـان بـه اســـﻼم شـــده اســـت؛ مـاننـد:
عدالتگســـتري ،مواســـات مؤمنانه و مســـاوات مســـلمانان با يكديگر ،عدم تعدي و تجاوز به
همديگر ،تقوا و پرهيزگاري مﻼك برتري نه مظاهر و ظواهر مادي و. ...
دليل روشــنتر بر عدم اجبار كســاني كه به اســﻼم گرويدهاند ،خود قرآن اســت كه با
َ ْ
عبارت »ﻻ ِإک َر َاه ﻓﯽ ﱢالدیﻦ« ،صـريحاً از آن نهي كرده اسـت .عﻼمه طباطبايي ذيل آية  ٢٥٦بقره
ِ
ِ
ﱠ ُ
َْ َ
ُْ
ﱠ ََ
َ ْ
ّ َ ﱠ
ْ ُ
ْ
كـه ميفرمـايـدِ » :إ َ َاه ِ ا ـ ِ ِ ـ َ َ ا ﱡ ــــ ِ َ ا ّ َ َ ْ ِ ـ ِت َو ُ ِ ِ ِ ـ ِ
َ
ْ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ُْ َْ َ
ﱠ
ا ِ َ ـ َم َ َو ا ُ َ َ ِ ٌ « ،در رد شـبهة ياد شـده باﻻ آورده اسـت:
ا ـ ـ ِ وِة ا
»اين آية شـريفه يكي از آياتي اسـت كه دﻻلت ميكند بر اينكه مبنا و اسـاس دين اسـﻼم شـمشـير
و خون نيســت و اكراه و زور را تجويز نكرده ،پﺲ ســســت بودن ســخن عدهاي كه خود را
دانشــمند دانســته يا متدين به اديان ديگرند و يا به هيچ ديانتي متدين نيســتند و گفتهاند :اســﻼم
دين شـمشـير اسـت و به مسـأله جهاد كه يكي از اركان اين دين اسـت ،اسـتدﻻل نمودهاند ،معلوم
ميشود« )طباطبايي ،١٣٨٩ ،ج .(٥٢٤-٥٢٥ :٢
ضـمن آنكه ارزش مسـائل اعتقادي به آن اسـت كه با خواسـت و اراده و اختيار شـخصـي
باشـد نه از سـر اكراه و اجبار؛ چنانكه اگر ايمان بندگان از اين راه پسـنديده بود ،خود خداوند
پيشتر از همـه بـا قـدرت غـالـب و قـاهرة خود مردم را مجبور بـه آن ميفرمود ،امـا ايمـان و
اعتقادي كه ناشــي از زور و اجبار باشــد ،نه ارزشــمند اســت و نه منشــأ اثر؛ از اين روســت كه
َ
َََ
خـداونـد متعـال ميفرمـايـدَ » :و َ ْ َ ــــ َء َر ﱡـ َ َ َ َ َ ِ ا ْ ْر ِض ُ ﱡ ُ ْ َ ِ ً ـ أ ـ ـ َ ُ ْ ِ ُها ﱠـ َس َ َ
ُ ُ ْ
َ ا ُ ْ ِ ِ َ « )يونﺲ .(٩٩ /بنابراين اگر اين مستشرقان -همچنانكه برخي محقّقين گفتهاند -به
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آيات قرآن توجّه نموده ،از ســخنان و تقريرهاي دانشــمندان اســﻼمي بهرهمند ميشــدند و بر
روايـات صـــحيح اعتمـاد نموده و عـالمـانـه و موضـــوعي در قرآن كـاوش ميكردنـد ،بـه نتـايجي
دقيقتر ميرسيدند )ر.ك :رضوان ٥٠٢ :١٤١٣ ،به بعد(.
ســـيدقطب كه از جنبههاي مختلف به موضـــوع جهاد در اســـﻼم پرداختهاســـت ،علت
پيشــرفت اســﻼم و عامل تأثيرگذار در پيروزيهاي درخشــان ســپاه اســﻼم را ،قوانين عادﻻنه و
نظامات اجتماعي مبتني بر تسـاوي و تعادل در ميان همه افراد و اقشـار جامعه دانسـته و ميگويد:
»ســاكنان ممالك مفتوحه وقتي ميديدند تمام كارها طبق قوانين عادﻻنه انجام شــده و نظامات
اجتماعي اسـﻼم نسـبت به همه بهطور تسـاوي اجرا ميشـود و در نتيجه مردم به رفاه و سـعادت
همهجانبه ميرسـند ،نداي اسـﻼم را پاسـخ مثبت گفته و عضـويت جمعيت جهان مزبور )جهان
اسـﻼم( را با جان و دل ميپذيرفتند .اينان كه به زير سـاية پرچم اسـﻼمي پناهنده ميشـدند ،پﺲ
از مـدتي خود ]پرچم[ آن را بـهدوش كشـــيـده و هـدف آن را دنبـال ميكردنـد« )ســـيـد قطـب،
.(٤٣-٤٢ :١٣٥٩
از آنچه گفته شــد ،روشــن ميشــود كه اقبال ديگر ملتها به اســﻼم و گســترش ســريع
آخرين شـــريعـت الهي ،برگرفتـه از جوهرة جـذاب دين مبين اســـﻼم و خلق و خوي نيكوي

مســلمانان حقيقي اســت كه در اخﻼق حســنه ،از پيامبر اســﻼم)ص( ،كه پيامآور رحمت اســت،
الگو گرفته و همين ماهيت جذاب اسـﻼم و خوي پسـنديدة مسـلمانان راسـتين موجب گسـترش

روز افزون اسﻼم و اقبال بيش از پيش ملتهاي ديگر به آن شده است.
شـبهة سـوم :عﻼقه اعراب به كشـورگشـايي و دسـتيابي به غنايﻢ ،عامل اصـلي
پيروزيهاي اوليه اسﻼم
از ديگر شبهات خاورشناسان درخصوص موضوع جهاد در اسﻼم و پيروزيهاي خيرهكنندة
مســـلمين صـــدر اول ،نـاظر بر انگيزههـاي دنيـايي و مســـائـل حقيري چون :ميـل بـه غنـايم جنگي و
كشـورگشـايي و دسـترسـي به سـرزمينهاي سـرسـبز و آباد ديگر سـرزمينهاسـت؛ چنانكه از توماس
آرنولد نقلشـده كه گفته اسـت» :روحيه پسـت مادي و عﻼقة اعراب براي به چنگ آوردن غنايم،
عامل اصــلي و نيروي اســاســي به پا دارنده پيروزيهايشــان بوده اســت؛ زيرا اعراب اقوام صــاحب
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پشـتكار و سـختكوشاند .اين قوم براي فرار از مشـكل گرسـنگي نيازمند ترك صـحراي خشـك و
رسيدن به اراضي پر ثروت و مرفه مجاور خويش بودند« )شوقي.(٣٩٥ :١٣٥٥ ،
آلبرت حوراني نيز ،انگيزه اقتصـادي و كشـورگشـايي را مهمترين عامل موفقيت مسـلمين
و پيشروي آنان در ساير سرزمينهاي جهان ميداند )حوراني.(٤٧-٤٨ :١٣٨٤ ،
نقد شبهة سوم

)ص(

در رد اين ادعـا نگـاهي تـاريخي بـه وقـايع صـــدر اســـﻼم و نوع دعوت پيـامبر اســـﻼم

و

پيشـنهادهايي كه از سـوي مشـركان براي دسـتكشـيدن از دعوت جهانياش مطرح گرديد ،بياسـاس
بودن اين شـبهه را روشـن مينمايد .يكي از نويسـندگان در اينباره گفته اسـت» :مشـركان قريش در

سـالهاي اوليه بعثت پيامبر اكرم)ص( براي آن كه او را از دعوتش منصـرف كنند ،پيشـنهاد كردند هر
مقدار ثروت و هر مقامي را كه بخواهد دراختيارش ميگذارند ،امّا پاسـخ پيامبر اسـﻼم)ص( اين بود

كه اگر خورشـيد را در دسـت راسـت و ماه را در دسـت چپ من قرار دهيد )كنايه از اين كه اگر
تمام عالم را به من بدهيد( ،دست از دعوت خود برنميدارم )آيتي.(٨٥ :١٣٨٥ ،

پﺲ از گســـترش اســـﻼم و در اوج عزت و عظمت بودن پيامبر اســـﻼم)ص( ،زندگي آن

حضـــرت هرگز رنگ اشـــرافيت نيافت و همچنان زندگي را به ســـادگي و به دور از هرگونه
آﻻيشـي سـپري ميكرد ،تا آن حد سـاده كه اعتراض برخي از همسـرانش را برانگيخت تا اينكه
آية  ٢٨سوره احزاب از جانب خدا نازل شد و به آن حضرت اينگونه دستور داده شد كه» :اي
پيامبر! به همســـرانت بگو اگر شـــما زندگى دنيا و زرق و برق آن را ميخواهيد ،بياييد با
هديهاى شما را بهرهمند كنم و شما را بهطرز نيكى رها سازم«.
از ســوي ديگر ،نگاهي به آيات قرآن كه كلمة »جهاد« و »قتال« در آنها آمده ،جهت و
مآل جهاد را مشـخص ميكند كه فقط در راه خدا جهاد جايز اسـت؛ چنانكه  ١١بار واژة جهاد
و  ٢٠بار واژة قتال با كلمة »في سـبيل اﷲ« ذكر شـده اسـت .بنابراين ،اين شـبهه با ماهيت حقيقي
اهداف جهاد اســﻼمي ســازگار نيســت و با اهداف جاهطلبانه و دنيايي مانند :كســب غنيمت،
كشورگشايي ،دستيابي به سرزمينهاي سرسبز ديگر مردمان و ...هيچگونه همخواني ندارد.
شبهة چهارم :حكﻢ جهاد در اسﻼم ،اعﻼن جنگ دائمي به همه دنيا
يكي از شـبهات شـايع مسـشـترقان پيرامون اسـﻼم ،القاي جنگمحوري و صـلحگريزي

۹۸

|

دوفصلنامه شﺒههپﮋوﻫی مﻄاﻟعات قرآنی؛ ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۴۰۰ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ۴

اســﻼم اســت؛ چنانكه جيمﺲ لوريمر نوشــته» :تا زمانيكه اســﻼم باقي اســت ،صــلح و ســازش
پيروان اسـﻼم حتّي با كليميها و مسـيحيها و از اين باﻻتر با سـاير افراد بشـر ،يك مسـأله ﻻينحل
خواهد بود« )لوريمر ،١٨٨٣ ،ج.(١٠١ :١
ن بر حق ،نهايي و جهاني
برنارد لوييﺲ انگليسـي نيز معتقد اسـت» :اسـﻼم خود را تنها دي ِ
ميشـناسـد و بر اسـاس تفوق و برتري مسـلمانان و كشـور اسـﻼمي ،سـياسـتگذاري نموده اسـت و
جهان را به دو ناحية دار اﻻســﻼم و دار الكفر تقســيم نموده و بين آن دو ،حالت جنگ دايمي
برقرار كرده اســت ،تا زماني كه جهان را تحت كنترل خود آورد ...حكومت اســﻼمي همواره
بر اين عقيده اسـت كه همة مردم جهان يا بايد مسـلمان شـوند ،يا خود را براي جنگ با اسـﻼم
آماده نمايند« )بهزادي.(١١٦ –١١٧ :١٣٥١ ،

نقد شبهة چهارم
خداوند در آيات متعدّدي مسـلمانان را به صـلح و همزيسـتي مسـالمتآميز با پيروان سـاير

جـه جـامعـه اســـﻼمي
اديـان و حتي ك ّفـار فراميخوانـد و دســـتور ميدهـد چنـانكـه آنـان زيـاني متو ّ
ننمايند و از جنگ با مسـلمانان خودداري كنند ،جنگ با آنان ممنوع اسـت كه در زير به برخي

از اين آيات اشاره ميشود:
ﱠ
َ
َ
ُ
َ ﱠ
ً
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
َ
ْ
ﱠ
َ
ﱠ
َ
ُ
ُ
 َ » ﱡ َ ا ِ َ َءا َ ُ ا ْاد ُ ا ِ ا ِّ ِـ
ات ا ـ ْ ِن ِإ ُ ْ َ ُ ﱞو ﱡ ِ ٌ  :اى
َو ِ ُ ا َ ِ
مؤمنان همگى در صـلح و آشـتى درآييد و از گامهاى شـيطان پيروى نكنيد كه او دشـمن
آشكار شماست« )البقره.(٢٠٨ /
ْ
ﱠ
َ
ﱠ
َ
ُ
ُ
َ
َ » و إن َ َ ُ ْا ِ ﱠ ـــ ْ َ ْ َ ْ َ َو َ
َ ا ِ ِإ َ ا ﱠ ـــ ِ ُ ا َ ِ ُ  :اگر دشــمنان براى
ِ
ِ
ﻼ شــنوا و دانا
صــلح مايل شــوند ،تو نيز قبول كن و بر خدا توكّلنما چه آنكه خدا كام ً

مىباشد« )انفال.(٦١ /
َ ْ َ ُ ﱠ ُ َ ﱠ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ّ َ َ ْ ُ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ َ ﱠ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ْ ﱠ َﱠ
ِ ِد ِر أن و و ِ ـــ ا ِإ ِإنا
 » ـ ا ِ اـ ِ
ـِ
ِ اـ ِ ِ و ِ
ْ ْ
ُ ﱡ ا ُ ِ ـ ِ َ  :خداوند شـما را از )نيكيكردن و رعايت عدالت نسـبت به( كسـاني كه با شـما

پيكـار نكردنـد و شـ ـمـا را از ديـارتـان بيرون نرانـدنـد ،منع نمىكنـد كـه از آنهـا بيزارى جوييـد بلكـه

مىخواهد به عدالت با آنان رفتاركنيد ،خدا عادﻻن را دوستدارد« )الممتحنه.(٨ /
َ
َ ﱠ َ
َ
ً
َ َ
ُ ُ ََ َ ُ ُ ََْ ْ َ ُ
ِ ِ » ن ا ْ َ ْ ْ ُ ِ ْ َو أ ْ ا ِإ ْ ُ ا ﱠ ـ ـ َ َ َ َ ا ُ ُ َ ْ ْ َ ـ ـ ِ  :اگر از شــما
كناره گرفتند و با شــما نجنگيدند و پيشــنهاد صــلح دادند ،خدا براى شــما راهى )براي
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جنگ( عليه آنها قرار نداده اســت« )النســاء(٩٠/؛ يعني پﺲ از پيشــنهاد صــلح از ســوي
دشمنان ،شما حق جنگيدن نداريد.

يكي از محققين اســـﻼمي گفته اســـت» :اگر بنا بود جنگ ميان كشـــورها حالت عادي

باشـد ،قرآن هيچگاه مسـلمانان را به صـلح دعوت نميكرد .و نيز در سـنّت پيامبر)ص( نمونههاي

قـابـل عنـايتي در اين زمينـه بـهچشـــم ميخورد؛ بـهطوريكـه پيـامبر اكرم)ص( فرموده اســـت » :اي

انسـانها! تمايل نداشـته باشـيد كه با دشـمن روبهرو شـويد .از خداوند عافيت و صـلح و سـﻼمت
بخواهيد؛ امّا در صـورت جنگ با دشـمن ،صـبر و پايداري پيشـه كنيد و بدانيد كه جنگ ،زي ِر

ساية شمشيرهاست« )حسيني.(٩٠-٩٢ :١٣٨٢ ،

اين روايت نشـان ميدهد كه در اسـﻼم جنگ فقط يك ضـرورت تلقّي ميشـود كه در

صـورت بروز ،چارهاي جز پايداري و پايمردي نيسـت امّا خونريزي و قتال ،از اسـاس پسـنديده

نبوده اسـت؛ لذا با عنايت به فراز پاياني روايت ،فراز اول آن نيز تبيين ميشـود .همان حضـرت

در روايت ديگري خطاب به جنگجويان مســلمان فرمود» :من بيشــتر دوســت دارم كه شــما را

هنگام بازگشــت ،همراه با مردمي ببينم كه به اســﻼم گرويدهاند ،نه با عدهاي كودك و زن كه
پدران و شوهرانشان را كشتهايد« )همان٩٢ :ـ.(٩٠

آيات و روايات يادشــده ،تنها بخش اندكي از متون ديني اســﻼم اســت كه بر صــلح و

زنـدگي مســـالمـتآميز انســـانهـا و از جملـه مســـلمـانـان بـا ديگران تـأكيـدكردهانـد وگويـاي اين
حقيقتاند كه پايه و اساس اسﻼم مبتني بر صلح و آرامش و تعامل سازنده با پيروان ساير اديان
آسماني و غير آنهاست.

جدول شماره :٣خﻼصه شبهات چهارگانه مستشرقان و پاسخ اجمالي به آنها

شبهات

تنافي و تضاد ميان آيات
مرتبط با جهاد از حيث
اطﻼق و تقييد

پاسخ اجمالي به شبههها

هركدام از اين دسـته آيات ناظر به احكامي مخصـوص به خود بوده كه خداوند متعال

هركدام را براي موضوع خاصي و به تناسب شرايط ويژهاي تشريع فرموده است.

 دوران حيات حضــرت محمّد)ص( ،شــرايط و مراحل مختلفي داشــته كه هر مرحله،مقتضي شرايط خاصي بوده است.

 نگاه بشــري مســتشــرقان به قرآن و ســاخته و پرداخته دانســتن آن بهدســت حضــرتمحمّد)ص( ،موجب طرح شبهه براي آنان شده است.

۱۰۰
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شبهات

پيروزيهاي اوليه اسﻼم در
سايه شمشيرها نه از ماهيت
اسﻼم و اقبال مردم

پاسخ اجمالي به شبههها
مهمترين علل پيروزيهاي درخشان و گسترش سريع اسﻼم ،عوامل زير است:

 -جهانبيني وايدئولوژي عُقﻼئي اسﻼم؛

 اســتقبال مردم از عناصــر جذاب در درون فرهنگ و معارف اســﻼم مانند :عدالت،مساوات ،اخﻼق فاضله و ...؛

 -عدم اجبار و اكراه در پذيرش اسﻼم.

 -ســيرة زندگي پيامبر اكرم)ص( در رد پيشــنهادهاي خيرهكننده مادي و دنيايي مشــركان در

صـورت دسـت كشـيدن از دعوت به اسـﻼم و گذران زندگي آن حضـرت به شـكل بسـيار

سـاده و تغيير نكردن همين شـيوة سـادهزيسـتي در اوج قدرت و عظمت اسـﻼم در سـالهاي

عﻼقه اعراب به

كشورگشايي و دستيابي به
غنايم ،عامل اصلي

پيروزيهاي اوليه اسﻼم

پاياني عمر شـــريفشـــان ،گواه روشـــني بر اهداف مقـدس غيردنيـايي و غيرمادي در جهاد

اسﻼمي است.

 فهم دقيق آيات قرآن ،گواه آن اسـت كه هدف از جهاد ،دفاع از ارزشهاي مقدسو راه و مســير الهي اســت؛ چنانكه كلمة »جهاد« ١١ ،بار و كلمة »قتال«  ٢٠بار )با كلمة

في سبيل اﷲ( در قرآن كريم ذكر شده است.

بنابراين ،اين شـبهه با ماهيت حقيقي اهداف جهاد اسـﻼمي سـازگار نيسـت و با اهداف
جاهطلبانه و دنيايي مانند :كســب غنيمت ،كشــورگشــايي ،دســتيابي به ســرزمينهاي

سرسبز دنيا و ...هيچگونه همخواني ندارد.

 -اسﻼم ماية صلح و امنيت است نه سبب خطر و ناآرامي در جهان؛

حكم جهاد در اسﻼم ،اعﻼن
جنگ دائمي به همه دنيا

 -اگر محور اصــلي قرآن مبتني بر جنگ بود ،هيچگاه مســلمانان را به صــلح دعوت

نميكرد و نيز در سـنّت پيامبر)ص( نمونههاي قابلتوجهي در اين زمينه بهچشـم ميخورد
كه مسـلمانان را به صـلح و دوسـتي و پرهيز از جنگ تا سـرحد امكان سـفارش و دسـتور

فرموده است.

 . ٢-٣آراي خاورشناسان منصف پيرامون آيات ناظر بر حكﻢ جهاد در قرآن
ل آن دسـته از مسـتشـرقان كه در موضـع سـتيز يا تجاهل و يا ناآگاهانه ،حقيقت جهاد
در مقاب ِ
اسـﻼمي را نادرسـت به جهانيان معرفي كردهاند ،برخي ديگر از خاورشـناسـان ،موضـعي منصـفانه

ق اســت ،معرفي و
اتّخاذ و احكام جهاد در اســﻼم و آيات قرآني ناظر بر جهاد را آنگونه كه ح ّ
تبيين نموده و بر آن دسـته از مسـتشـرقان كه عليه اسـﻼم سـخن گفتهاند ،خرده گرفته و اظهاراتشـان

را دور از منطق و ناصــواب خواندهاند و علت پيشــرفتهاي مســلمانان و انتشــار اســﻼم به ديگر

كشـورها ،بهويژه كشـورهاي اروپايي را ،ناشـي از جوهرة ذاتي اسـﻼم و برخورد عادﻻنه و توأم با
احترام مسـلمانان فاتح نسـبت به مردم سـرزمينهاي مفتوحه و آزادگذاشـتن آنان در انتخاب اسـﻼم
يا باقي ماندن بر آيين خود دانســتهاند كه در جدول زير برخي نظرات از ده تن خاورشــناس ،كه
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نوشـتار حاضـر از آنان بهعنوان »خاورشـناسـان منصـف« نام برده ،ذكر ميشـود تا با اعترافات همين
خاورشـناسـان ،بيپايگي شـبهات مسـتشـرقاني كه پيشـرفت اسـﻼم و انتشـار برقآسـاي اين آيين ناب
به ديگر سرزمينها را در ساية شمشير مسلمانان معرفي كردهاند ،روشن شود:

جدول شماره  : ٤آراء مستشرقان منصف پيرامون آيات جهادي قرآن كريم

نام
مستشرق

١

رژي بﻼشر

ديدگاه
پيروزي محمّد)ص( از ســوي خداســت و فرشــتگان به فرمان خدا ياريدهندگان اويند.

ســپاه اســﻼم از آنرو شــكســت نميخورَد كه مركّب از انســانهايي اســت پرهيزگار و

شـايسـته ،انسـانهايي كه شـايسـتگي ياري و كمك يافتن از سـوي خدا را دارند )بﻼشـر،

.(٨٨ :١٣٧٢

ن عشق است.
 -اسﻼم ،دي ِ

 -در غرب ،عبارت »جنگ مقدس« يا جهاد ،غلط تفســـير و ترجمه شـــده اســـت؛ در

حقيقت »الجهاد في ســـبيل اﷲ« ،تﻼش براي گســـترش اســـﻼم و دفاع از آن در مقابل

متجاوزين است.
٢

موريﺲ
بوكاي

 -ماهيّت دين اسـﻼم برخﻼف تصـوّر برخي– كه آن را دين وحشـت ميدانند -جاذب

و گيراسـت ،منادي صـلح و عدالت ،برادري و برابري و به تعبير زيباتر ،داعيهدار عشـق

و محبّت.

 -اخﻼقمـداري نيز واقعيـت مشـــهود و غيرقـابـل انكـار مـاهيـت بيبـديـل اســـﻼم اســـت؛

بهطوريكه در اسﻼم ،اخﻼق ،مبنا و محور تمام اصول و فروع در تمام زمينههاست.

 -جهاد ،براي گسترش حقوق خداوند و تعميم حقوق فطري بشر در تمام سرزمينهاي

عالَم است )بوكاي.(١٨٩-١٩٠ :١٣٨٧ ،

اين تصـوّر كه جنگجويان اســﻼم اقوام و ممالك مفتوحه را در انتخاب يكي از دو راه

٣

ادوارد
براون

مخيّر ميسـاختند ،اول قرآن و دوم شـمشـير ،صـحيح نيسـت؛ زيرا گبر و ترسـا و يهود
اجازه داشــتند آيين خود را نگاه دارند و فقط مجبور به دادن جزيه بودند و اين ترتيب
ﻼ عادﻻنه بود؛ زيرا اتبـاع غيرمســـلم خلفـا از شـــركت در غزوات و دادن خمﺲ و
كام ً

زكات كه بر امّت پيامبر)ص( فرض بود ،معاف بودند )براون ،١٣٦٧ ،ج .(٢٦٧ :١

۱۰۲
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نام

مستشرق

ديدگاه
زو ِر شـمشـير هم موجب پيشـرفت قرآن نگشـت ،زيرا رسـم اعراب اين بود كه هركجا را فتح

٤

ميكردند ،مردم آنجا را در دين خود آزاد ميگذاردند و اينكه مردم مســيحي از دين خود

گوستاو

دسـت برميداشـتند و به دين اسـﻼم ميگرويدند و زبان عرب را بر زبان مادري خود انتخاب

لوبون

ميكردند ،بدان جهـت بود كه عدل و دادي كه از آن عربهاي فاتح ميديدند ،ماننـدش را
در زمامداران پيشـين خود نديده بودند و براي آن سـادگي و سـهولتي بود كه در دين اسـﻼم
مشاهده ميكردند و نظيرش را در كيش قبلي سراغ نداشتند )لوبون.(١٤٥ :١٣٨٧ ،

بعضـى از مسـيحيان در مقام طعن و ايراد بر اسـﻼم مىگويند :محمّد)ص( آيين خود را به

شــمشــير و نوك نيزه نشــر داد :گويندگان اين حرف چقدر از حقيقت دور و در خطا

هستند؛ زيرا بايد نيك تدبّركنند آن قوّهاي كه اين شمشير را در ﺟزیرةالﻌرب از غﻼف

بيرون كرده و برق آن را در ق ّلـه كوههـاي فرانســـه و اسـ ـپـانيـا و كنگره طـاق مـداين تـا
٥

توماس

كارﻻيل

ســمرقند و روي اهرام مصــر در دســت فاتحين بزرگ ظاهر و نمايانكرد ،كدام قوّه

بود؟ بىشك همان قوّه ،آيين محمّد)ص( بود.

اكنون وقت آن است كه با ايــن ســخنان شرمآور به مبارزه برخيزيم؛ زيرا رسالتي كــه

ايــن پيـامبر انجــام داد ،هــمچــون چراغ نورافكني است كه دوازده قرن صدها ميليــون
انسان هم نوع مــا را هــدايتكــردهاســت .محمّد در ديدگاه من قطــرهاي از جــوهرة
حقيقت عالم بود .سطح شخصيتي او برتـــر از آن بود كه به خواستة حقير و نـــاچيزي

چــون :ســلطنت و حكومــت و ماننــد آن بينديشــد .محمّد ستاره و شهاب نورافشاني

بود كه تمام عالم را روشن كرد )كارﻻيل ،بيتا.(٥٣-٥٨ :

اين توهم كه در ذهن پــارهاي اشــخاص راه يافته و كساني كه هنــوز تصــور ميكننــد

ديني را كه قرآن تعليم داد ،بهوسـيله شـمشـــــير تبليغ شـده اسـت ،يك اشـتباه و خــــبط

خـارقالعاده است )ديون پورت.(١٢١ :١٣٨٤ ،
٦

جان ديون
پارت

اسﻼم هيچگــاه در اصــول عقايــد هــيچ ديني مداخله نكرده است و هيچ وقت كســي

را به اين جرم مجازات نكرده اســت و هــيچگاه محكمه تفتيش عقايــد )انگيزاســيون(
راه نينداخته اســت و هيچوقت نظر نداشــته اســت كه عقايد ديني را بر ديگران تحميل

كند .بلــي دين اسﻼم را بر ديگــران عرضــه ميداشــتند ،ولي هيچگاه آن را بــا زور و
ْ
عُــنف تحميــل نميكردند؛ زيرا كه قرآن دستور داده بــود» :ﻻ ِإک َر َاه ﻓﯽ ﱢالدیﻦ« )همان:
ِ ِ
.(١١٨
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نام

مستشرق

ادوارد

٧

سعيد

۱۰۳

ديدگاه
اگــر عربهــا و تركهــا و ســاير اقــوام اسﻼمي نسبت به مسيحيان همــان روشــي را

اتخاذ ميكردند كـــه اروپائيـــان دربـــارة قـــرآن داشتهاند ،شايد از دين مســـيحيت در
مشـرق زمين اثري باقي نميماند )سـعيد.(٥٥-٥٦ :١٣٧١ ،

اگر به پيشـگوييها )و سـخنان( محمّد يا به فتوحات مسـلمانان صـدر اسـﻼم توجه كنيم،

لورا
واكسيا

٨

واگليري

به سهولت خواهيم ديد كه تهمت تحميل اسﻼم با زور و شمشير تا چه اندازه كذب )و
ْ
بياسـاس( اسـت .قرآن ميگويد»: :ﻻ ِإک َر َاه ﻓﯽ ﱢالدیﻦ« :در قبول دين اكراهي نيسـت؛ »و
ِ ِ
ﻗﻞ الﺤﻖ مﻦ ّرﺑﮑﻢ ﻓﻤﻦ ﺷـــاء ﻓﻠیﺆمﻦ و مﻦ ﺷـــاء ﻓﻠیﮑﻔر« :و تو ســـخن حق را از جانب

پروردگارت بيانكن! هركﺲ خواســت ايمان بياورد و هركﺲ خواســت كفر بورزد.

مح ّمـد)ص( كـه اين همـه اصـــول ملكوتي را هميشـــه بـهكـار ميبرد ،بســـيـار بردبـار بود،

مخصــوص ـ ًا درباره اديان توحيدي ميدانســت كه تا چه حد بايد مدارا كند )واگليري،

.(١٧ :١٣٣٧

اگر اعتقاد مذهبي را از ضرورت سياسي جدا كنند ،هيچ ديانتي تسامحجويتر و شايد

بيتعصــبتر از اســﻼم وجود ندارد و در واقع همين تســامح و بيتعصــبي بود كه در
كنت

٩

دوگوبينو

قلمرو اسـﻼم بين اقوام و امم گوناگون تعاون و معاضـدتي را كه ﻻزمة پيشـرفت تمدن

اسـﻼمي اسـت ،به وجود آورد و همزيسـتي مسـالمتآميز عناصـر نامتجانﺲ را ممكن
ســاخت .اما آنچه اســتفاده از اين همزيســتي را در زمينة علم و فرهنگ فراهم ميكرد،

عﻼقة مسـلمين بود به علم كه منشـأ آن ،تأكيد و توصـيه اسـﻼم بود در اهميّت و ارزش
علم )دوگوبينو ،به نقل از زرينكوب.(٢٥ :١٣٥٢ ،

١٠

مونگمري
وات

من مسـلمانان را رقيباني كه سـرزده وارد اروپا شـدند ،نميدانم بلكه آنان را نمايندگان

يك تمدّن بزرگ با دســـتاوردهاي بزرگ ميدانم كه بهخاطر اعتبار و منزلتشـــان بر

بخش وسـيعي از زمين مسـلط شـدند و منافعشـان به سـرزمينهاي مجاور نيز جريان يافت
)وات.(١٦ :١٣٩٠ ،

نتيجه

دسـتهاي از خاورشـناسـان ،شـبهاتي دربارة احكام جهاد در قرآن مطرح كردهاند كه بهطور

خاص ،چهار شـبهة »تنافي و تضـاد ميان آيات مرتبط با جهاد از حيث اطﻼق و تقييد«» ،پيروزي
اســﻼم در ســاية شــمشــير«» ،عﻼقة اعراب به كشــورگشــايي و دســتيابي به غنايم ،عامل اصــلي
پيروزيهاي اوليه اسﻼم« و »حكم جهاد در اسﻼم ،اعﻼن جنگ دائمي به همه دنيا« كه از سوي

۱۰۴
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خاورشــناســان مطرحشــده ،در اين تحقيق ،مطالعه و مورد نقد واقع گرديد .برونداد ســخنان
دانشمندان اسﻼمي و خاورشناسان منصف غربي ،تأكيدي بر اين حقيقت است كه قرآن كريم

بهعنوان بزرگترين معجزة پيامبر اســﻼم)ص( ،كﻼمي وحياني و الهي اســت كه از جانب خداوند
شـامل رهنمودهايي دربارة توحيد و معاد و ايمان و عمل صـالح اسـت و در اين راسـتا قوانين و
احكامي متناســب با فطرت انســان و با لحاظ حكمت و مصــلحت بشــري وضــع نموده اســت؛
قوانيني كـه مبتني بر مـدار توحيـد بوده و تضـــمينكننـدة ســـعـادت دنيـا و آخرت انســـان و
مشـخصكنندة وظايف او در برابر خداوند هسـتي ،خودش ،ديگر انسـانها و سـاير موجودات
جهان است و حكم جهاد نيز از اين قواعد كلي خارج نيست.
احكام تشـريعي قرآن پيرامون »جنگ و جهاد« ،احكامي حكيمانه اسـت .اسـﻼم و مسـلمانان
هرگز درصـــدد تعـدّي و تجـاوز بـه هيچ ســـرزمين و يـا ملّتي نبوده و جنـگ را فقط بـهعنوان يـك
اضــطرار و فقط در مقام دفاع از خود در برابر دشــمن متجاوز يا براي نجات مردمي ســتمديده،
جايز ميدانند .هرگونه خشونت ،بيرحمي ،ايجاد وحشت ،ترور ،جنگطلبي ،آدمكشي ،آزار و
آسـيب و مزاحمت براي ديگران ،از هر امّت و آيين و مذهبي كه باشـند ،در دين اسـﻼم جايگاهي
يعنه اسـﻼم تلقي ميگردد .بر اين اسـاس ،تمامي
ندارد و از ديدگاه اسـﻼم ،محكوم و از امور منه ٌ
گروههايي كه به نام اســـﻼم و يا تحت بيرق اســـﻼم و شـــعارهاي اســـﻼمي و با هر نامي از قبيل:
القـاعـده ،داعش ،ســـلفيون ،وهـابيـت ،گروههـاي تكفيري ديگر و ،...در هر ســـرزميني ،اعم از
ســرزمينهاي اســﻼمي و غيراســﻼمي و با هر شــعاري ،مرتكب جنايت عليه بشــريت ميشــوند،
هيچگونه ارتباط حقيقي با اسـﻼم و مباني صـلحطلب و رحمتگراي اسـﻼم ندارند و همة آنها از
نظر اســﻼم ،اهل بغي و ســتم بوده و محارب محســوب ميشــوند كه بايد در دنيا و آخرت در
محكمة عدل الهي محاكمه شده و به عقوبت اعمال خود برسند.
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