
Patricia(  پاتریش��یا ک��رون خ��انم   Crone از ش��رق )، دانم���ارک۱۹۴۵؛ متول���د 
شناسان معروف عصر حاض�ر اس��ت ک�ه کتاب ه�ا و رس�الت زی�ادی  در م��ورد
چگونگی پیدایش اسلم، تاریخ اسلم و تحولت اندیشه سیاسی و حقوقی
اس��لمی دارد. از او کت��اب تاری��چ اندیش��ه سیاس��ی در اس��لم ب��ه فارس��ی
ترجمه شده است. خانم کرون استاد مؤسسه مطالعات پیشرفته دانش��گاه
پرینستون می باشد. در اینجا می توانید متن مق��اله و پرس��ش و پاس��خی را

 ، در س���ایت «۲۰۰۷مط���العه کنی���د ک���ه اگ���ر چ���ه س���الها پی���ش، س���ال 
openDemocracyمنتشر شد ول��ی همچن��ان اهمی��ت خ��ود را حف��ظ نم��وده  «

است. لطفا  توجه داشته باشید که در متن گاهی به افرادی که دیگر در قی�د
حیات نیستند اشاره می شود که با توجه به قدمت مقاله قابل درک است.

جهاد، ایده و تاریخ 

اثر:پاتریشیا کرون

برگردان: رضا جاسکی

جهاد چیست؟
جهاد موضوعی است که فهم آن برای غیر مسلمان مشکل است. در واقع،
در آن هی��چ چی��ز عجی��ب و غری�بی وج��ود ن��دارد. تنه�ا چی��زی ک�ه بای�د بخ�اطر
داشت این است که جنگ مقدس نه نقیض صلح بلکه بیشتر جن��گ دنی��وی-
مبارزه برای دستیابی به اه�دافی ک�ه خ�ارج از دی�ن ق��رار دارد- اس��ت. اینک�ه
مردمی که در اجرای آن می کوشند جنگ طلب بوده و یا نه موض��وع دیگ��ری

است.
با طرح این نظر کلی، اجازه دهید که من چهار سؤالی که در این مقاله مورد

بررسی قرار می دهم را مطرح کنم. آن ها عبارتند از:
 جهاد، جدا از مفهوم عام آن به معنای جن�گ مق��دس، دقیق��ا  ب�ه چ�ه معن�ی

است؟
آیا این حقیقت دارد که اسلم با زور گسترش یافت؟

آیا مسلمانان زمان قدیم هیچ گاه احساس بدی نسبت به جنگه�ای م�ذهبی
نداشتند؟



چه ارتباطی میان همه این موضوعات و دنیای امروز وج��ود دارد؟ (بای��د تأکی��د
کنم  زمانی که ب�ه ای��ن موض�وع م�ی پ�ردازم دیگ��ر بعن��وان متخص�ص ص��حبت

نمیکنم.)

آیا اسلم با زور گسترش یافت؟
سؤال دوم مطرح شده در این مقاله عبارت از این ب��ود: آی��ا ای��ن حقیق��ت دارد

که اسلم با زور گسترش یافت؟
پاسخ این سؤال این چنین است، از یک نظر، بله، اما حتی ای��ن نی��ز نی��از ب��ه
توصیف محتاطانه ای دارد. جنگ نقش مهمی هم در ظهور اس��لم و ه��م در
انتشار بعد از آن بازی می کند. اما بعض��ی از نق��اط، مث��ل م��الزی و ان��دونزی،
بدون هیچگ��ونه جنگ��ی اس��لمی ش��دند. از هم��ه مهم��تر، ح��تی وق��تی ک��ه
اسلم توسط جهاد گسترش یافت، رون��د آن  ب��ه ش��کلی نیس��ت ک��ه  تص��ور
می ش��ود. م��ردم معم��ول  فک��ر می کنن��د رزمن��دگان مق��دس نی��ز مانن��د چ��ارلز
ک���بیر[پادشاه فرانس��ه ک��ه بنیانگ��ذار اولی��ن امپراط��وری اروپ��ایی ب��ود.]  ک��ه
ساکسون ها را وادار به تغییر مذهب نمود، و برای ن��ابودی باوره��ای غل��ط در
کل جامعه می جنگید، عمل می کردند. اما این مدل در تاریخ اس��لم بس��یار

کمیاب است. تأثیر جنگ معمول  غیرمستقیم بود.
علما معتقد بودند که همه کافران می بایستی تحت س�لطه مس��لمین ق��رار
گیرن��د، ام��ا یهودی��ان و مس��یحیان خ��دای حقیق��ی را م��ی س��تودند و اج��ازه
داشتند که در ازای پرداخت مالیات سرانه [جزیه]، تحت حفاظت مس��لمانان
قرار گیرند. غیرمسلمانان دیگر مشرک محسوب می شدند. اما با انان چگونه
رفتار می شد؟ یک توافق عمومی وجود دارد که بنا ب��ر ان، اع��راب عربس��تان
در زمان محمد اجازه یافتند بین اسلم و شمشیر یکی را انتخاب کنن��د، و ان
چنان که یکی از فقهاء اولیه مطرح م��ی کن�د، اع�راب از آنج�ا ک�ه دارای هی��چ
م��ذهبی نبودن��د، در مقاب��ل ای��ن انتخ��اب ق��رار گرفتن��د. (الح��اد ن��وعی از دی��ن
محسوب نمی شد.) این بهترین نمونه  مدل چارلز بزرگ، اگر م��ن بت��وانم ان��را
اینگ��ونه خط��اب کن��م، از ط��رف مس��لمین محس��وب م��ی ش��ود؛ و ای��ن ی��ک

الگوسازی حقوقی از تاریخ است تا اینکه گزارش تاریخی باشد.
برخی از فقها اصرار داشتند که باید با همه مشرکین بدین گ��ونه رفت��ار ک��رد:
کسانی که ح��اکمیت انحص��اری خ��دا را نم��ی پذیرن��د، اج��ازه زن��دگی ندارن��د.
بعضی دیگر بنا به دلیل��ی اعتق��اد داش��تند ک��ه اع��راب اس��تثناء بودن��د: هم��ه



ملحدین میتوانند در ازاء پرداخت جزیه به همان شیوه یهودی��ان و مس��یحیان،
تحت حفاظت مسلمین قرار گیرند. این اختلف نظر در قانون مسلمین حف��ظ
شده است و اسلم گرایان مدرن معمل از دی��دگاه اول طرف��داری می کنن��د و
بت پرستان و غیر مذهبیون و ملحدان خدا نشناس را برابر قرار می دهن��د (از
جمله انان همکار یوسف عبدا القرضاوی است، که در اروپ��ا  ب��رای تحمی��ل
تغییر دین به  غیر مذهبیون مورد تجلیل و تکریم قرار میگیرد ) . تا ج��ایی ک��ه
به کشورهای فتح شده مربوط می شد، صبر و تحمل در رسم و سنت ق��دیم
غالب بود. مرتدین تنها کافرانی بودند که چه در تئوری و چ��ه در عم��ل اج��ازه

حیات نداشتند-امری که امروز به مسأله حادی تبدیل شده است.
اما اگر به مردم اجازه داده می شد که مذهب خود را تحت سلطه مس��لمین
حفظ کنند، چگ��ونه فقه��ا م��ی توانس��تند جه�اد را ب�ه مث�ابه ی�ک جن��گ تبلی��غ
م���ذهبی و میس���یونری تعری���ف کنن���د؟ چگ���ونه جه���اد  از دیگ���ر اش���کال
امپریالیستی، مانند جنگ های صلیبی (که مبارزه در راه باز ستانی سرزمین
مقدس بود ، و نه تغییر مذهب مسلمانان) و نیز توسعه طلبی غی��ر م��ذهبی

و دنیوی متمایز می گشت؟
پاسخ این است که در واقع جهاد فقط جنگ امپریالیستی معم��ولی ب��ود،و ب��ر
این اساس که به تغییر مذهب منجر خواهد شد، انج�ام  و ی�ا ح�داقل ت�وجیه
می گشت. و دیر یا زود، اگر چه نه بطور مستقیم، بلکه ب��ه اش��کال مختل��ف
معمول  به کسب آن نیز نائل می شد. مسلمانان قبل از هر چیز تعداد زیادی
اسیر می گرفتند. اغلب به اسراء مرد حق انتخاب بی��ن م��رگ و زن��دگی داده
می شد، و یا اینکه آن ها به منظور جلوگیری از اعدام، بمی��ل خ��ود ایم��ان ب��ه
مذهب مسلمین را  اعلم می کردند. از همه مهمتر، معمول اسرا به عنوان
ب��رده فروخت��ه م��ی ش��دند، و  از آنج��ا ک��ه اک��ثر ب��رده داران مس��لمان بودن��د،

اسارت آن ها تقریبا  همیشه به تغییر مذهب ختم می شد.
و مهمتر از هر چیز، حاکمین مسلمان به همراه فقه��ا و علم��ای دین��ی ب��رای
س��اختن مس��جد، اج��رای ق��وانین اس��لم، اعم��ال مح��دودیت ب��رای س��اخت
خانه های غیر مسلمین و دیگر اقدامات تبعیض آمیز به منطقه فتح شده نقل
مکان می کردند، بطوری که ساکنان اصلی در کشور خود به جزی��ه دهن��ده و
خراجگزار مبدل می شدند. اگر چه آن ه��ا لزوم��ا  م��ورد آزار و اذی��ت ق��رار نم��ی
گرفتند. عموما پیش��ینه تحم��ل مس��لمانان خ��وب اس��ت. (ب��دیهی اس��ت ک��ه
نمونه ه��ای متن��ابهی از ان��واع اذی��ت و آزار وج��ود دارد؛ بط��ور کل��ی اینک��ه
اقلیت ه��ای م��ذهبی در دوران حک��ومت مس��لمین درمقایس��ه ب��ا حک��ومت
مسیحیان در شرایط دوران میانه وضع بهتری داشتند، جای ش��کی نیس��ت،



هر چقدر که این ادعا مبتذل شده باشد.) اما غیر مسلمانان ب��زودی ب��ه ای��ن
نتیجه می رسیدند که تاریج انان سپری شده است، و همه اتفاقات در ج��ای
دیگری صورت می گرفت، و  کم کم به این احساس می رس��یدند ک��ه دوران
اعتقاداتشان به سر آمده است. بنابراین اندک اندک آن ها نی��ز تغیی��ر م��ذهب

می دادند و این شیوه ای بود که واقعا  اهمیت داشت.
بطور خلصه، معمول جهاد در انتشار و گس��ترش اس��لم ب��ه هم��ان ش��کلی
استفاده می شد که امپریالیستهای قرن نوزده اروپایی فرهن��گ غرب��ی (و/ی��ا
مسیحی) را گسترش دادند: هیچ کس مجبور به قب��ول م��درنیته غرب��ی، و ی��ا
مسحیت، نشد، اما امپریالیستها  با استقرار خود ب��ه مث��ابه نخبگ��ان مس��لط
سیاسی،  اعتقادات و نهادهای خود را چنان تشویق می کردند که مقاومت
در برابر آن مشکل بود. علمای مسلمان قرون میانه از این تأثیر کامل  آگاهی

داشتند، آن ها هرگز در نفی نقش جنگ در توسعه اسلم تلش ننمودند.

مسلمانان، اخلق، و جنگ مذهبی
این مرا به طرح سؤال سوم می رساند: آیا هرگز مسلمانان قرون وسطی

نگران اعتبار اخلقی جنگ مذهبی نبودند؟

 یاسخ این سؤال عموما منف��ی اس��ت، ام��ا گ��اهی اوق��ات چ��را بودن��د. فقه��ا
اصرار داشتند که جنگجویان می بایست با نیت درست، برای خدا و نه ب��رای
غنیمت بجنگند. همچنین این بحث مطرح بود که آیا اق��دام ب��ه جن��گ مق��دس
در زیر یوغ یک حاکم غیر قانونی درست بود یا نه (پاسخ سنییان مثبت بود).
اما اگر همه چیز به نفع رزمندگان بود، آنگاه فقها متقاعد بودند که این اق��دام
به به�ترین وجه�ی  من��افع قربانی�ان را ت��أمین م��ی ک��رد. آن چن��ان ک�ه مع��روف
است، مردم مغلوبه با زنجیر به «بهشت» کش��یده م��ی ش��دند. ب��دور از ه��ر
گونه احساس شرم در استفاده از جنگ، مسلمانان اغلب تأکید داشتند ک��ه
جنگ مقدس چیزی است ک��ه فق��ط ان��ان در آن مش��ارکت م��ی جوین��د، و ب��ه
عبارتی دیگر، آن ها مای�ل ب�ه انج�ام کاره�ای بیش�تری ب�رای م�ذهب خ�ود در
مقایسه با دیگران بودند. بنا بر گفته خود مسلمانان، آن ها راضی به قرب��انی
کردن جان خود برای حفظ ج��ان دیگ��ران بودن��د. از نظ��ر ان��ان، ای��ن ب��ه معن��ای

اثبات اسلم  به عنوان تنها مذهب واقعا  جهان شمول بود.
اما همیشه مردمان مغلوبه و بی��ش ازهم��ه مس��یحیان، اعتق��اد داش��تند ک��ه



استفاده مسلمانان از جنگ اشتباه بوده است، و این کم ک��م ب��ر مس��لمانان
 میلدی، در ی��ک مق��اله ط��ولنی و۶۳۴نی��ز ت��أثیر گذاش��ت. در اوای��ل س��ال  

تبلیغاتی یونانی اعلم شد که به اصطلح پیامبر باید فریبک��ار باش��د چ��را ک��ه
پیامبران با ارتش و شمشیر نمی ایند. پنجاه سال بعد یک اسقف مس��یحی
قصدا به خلیفه گفت که اسلم مذهبی است که با شمشیر انتشار یافته و
از ای��ن رو اس��لم نمی توان��د ب��ر ح��ق باش��د. بع��د از ان، مس��یحیان روی ای��ن
موضوع پیله کرده اند. در قرنه��ای ی��ازده و دوازده میلدی، مس��لمانان ک��ه ب��ه

وضوح از این موضوع ناراحت بودند، شروع به ذکر این ادعا کردند.
به عنوان مثال، ابواحسن محمد بن یوسف عامری، فیلس��وف ایران��ی ک��ه در

 میلدی درگذشت، در جایی با برداشت افراد ناشناسی مخ��الفت۹۹۶سال 
می کند که می گویند «اگر اسلم مذهب حق می ب��ود، م��ی بایس��تی دی��ن
رحم و مروت باشد، و کسی که بدان لبیک گفته است، نمی بایستی در آن
صورت مردم را  با شمشیر مورد حمله قرار داده و اموالشان را تصرف نماید و
خانواده های انان را به بردگی کشاند؛ بلکه، او می بایستی با تبلیغ مذهبی
با استفاده از کلمات و نیروی توضیحات آن ها را به اس��لم ه��دایت کن��د». ب��ه
عبارت دیگر، دین بر حق با ابزار صلح جویانه گسترش م��ی یاب��د؛و ه��ر چق��در
که مردم در باره خلوص نیت سخن بگوین���د،باز ه��م جن��گ مق��دس فق��ط ی��ک

پوشش مذهبی برای چپاولگری است.
همیشه در این متون این موضوع مش�خص نم�ی ش�ود ک�ه آی�ا ای�ن اتهام�ات
توس��ط مس��لمانان، و ی��ا غی��ر مس��لمانان مط��رح م��ی ش��دند، ام��ا مطمئن��ا 
هم اکنون این مسلمانان بودند که احساس میکردن�د ترکی��ب جن��گ و م��ذهب
نادرست بود. به عنوان مثال،طرفداران یکی از رهبران مذهبی بنام اب��ن ک��رم
معتقد بودند که وی برجسته تر از محمد پیامبر بوده است، چرا که او زن��دگی
زاهدانه ای داشت و هیچ جنگی را ه��دایت نک��رد.  بعض��ی از مس��لمانان (ی��ا
مسلمین سابق) همه ادیان رس��می، و ن��ه فق��ط اس��لم، را رد م��ی کردن��د؛
فقط بر این اساس که همه پیامبران، و نه فقط محمد، فریبکار و شیاد بوده و
از مذهب برای شروع جنگ و جمع آوری قدرت دنیوی استفاده می کردن��د. از

همین رو در انزمان لزم می نمود که از مفهوم جنگ مقدس دفاع شود.
یکی از جالب ترین مدافعات توسط عامری فیلس��وف ص��ورت م��ی گی��رد. او ب��ا
تبیین جهاد به مثابه جنگ تدافعی به این مس��أله پاس��خ داد. ای��ن آن چی��زی
اس��ت ک��ه بس��یاری از م��دافعین م��درن نی��ز انج��ام می دهن��د و گ��اهی جه��اد
تهاجمی-جنگ تبلیغی مذهبی- را به مثابه اختراع شرق شناسان خط م��ی
زنند. (شرق شناسی اغلب به عنوان سطل بزرگ زباله مورد اس��تفاده ق��رار



میگیرد و مسلمانان مدرن هر آنچه را که مربوط به اسلم قرون میانه دوست
ندارند در آن خالی می کنند.) مسلمانان مدرن می خواهند انقدر پیش برون��د
که حتی جنگهای پیامبر و فتوحات اعراب را بشکل تدافعی، و ی��ا پیش��گیرانه
در اورند، اما این بیش از آنی است که عامری می توانس��ت خ��ودش را وادار

به انجام ان نماید.
اما آنجا که مربوط به خود پیامبر بود، عامری به استدلل ایثارگری تکیه ک��رد:
محمد در پی کسب ثروت مادی و یا قدرت نبود. ای��ن موض��وع از ای��ن واقعی��ت
که وی قبل از ایجاد دولت در مکه، به مدت ده سال در مدینه رنج برد، ک��امل 
روشن است؛ او بر مردم ب��ه خ��اطر خ��وبی خودش��ان غلب��ه ک��رد و ن��ه بخ��اطر
منافع شخصی، و ایرانیان به خاطر آنک��ه اع��راب، امپرات��وری پارس��ی را ن��ابود
کردند بایستی سپاسگذار باشند؛ نه فقط اع��راب ب��ا خ��ود ح��ق را ب��ا ارمغ��ان
اوردند، بلکه انان را از یک ستم ظالمانه و سلسله مراتب اجتم��اعی س��خت
ک��ه در آن امپرات��وری رواج داش��ت، ره��ایی بخش��یدند. مس��لمانان  در هم��ه
جبه��ه ه�ا ره�ایی بخ��ش بودن�د. البت��ه، ع�امری می گوی��د ک��ه محم�د ترجی��ح
می داد از شمشیر به هیچ وجه استفاده نکند، اما از آنج��ا ک��ه ک��افرین بط��رز

سرسختانه ای مقاومت کردند، چاره دیگری نداشت.
لحن عامری در اینجا شبیه امپریالیستهای انگلیسی قرن ن��وزده م��ی باش��د
که بخاطر افراد متمرد و نافرمانی که انگلیس را علیرغ��م می��ل خ��ودش ک��م و
بیش  مجبور به گرفت��ن مسئولیش��ان نم��ود، و از ای��ن رو دچ��ار رنج��ش خ��اطر
شده بودند. آن ها نیز جنگ را دوست نداشتند اما وقتی که بومیان حاضر ب��ه
دیدن نور نبودند، کار دیگری از عهده شان بر نمی امد. یکی باید برای خوبی
خودشان به جنگ انان رود و این اهداف والمنشانه موض��ع اخلق��ی جن��گ را
به عرش می رساند. این خلصه پاسخ عامری بود. اما انچه ک��ه مخ��الفینش
استدلل می کردند دقیقا  برعکس بود، استفاده از جنگ اهداف مورد ادع��ا را
بی اعتبار و اثبات  دینی که قصد اشاعه اش را داشتند،کاذب نشان می داد.
بنابراین هر چقدر که مسلمانان بیشتر از وصلت جهاد و خدمت به دین دف��اع
کردند، تعداد افزونتری از مخالفین غیر مسلمان، به این  تفکر که دین اسلم
می بایستی ناحق باشد، واکنش نشان دادند. مسیحیان و مسلمانان بدین

 سال گذشته، در حال بحث هستند.۱۴۰۰نحو در طی 
در همی�ن ح�ال، کس�ان دیگ�ری از جه�اد ب�ا ملحظ��ه اینک�ه دی�ن دو عملک��رد
متفاوت داشته، دفاع نمودند: دین زندگی جمعی را سازماندهی، و در عی��ن
حال رستگاری فردی را پیشکش می کرد. مذهب در رابط��ه ب��ا س��ازماندهی
زن��دگی جمع��ی، ب��ا چگ��ونگی انج��ام دادن و ن��دادن ه��ایش، درس اخلق��ش،



قانون و جنگش، نسخه ای برای نظم اجتم���اعی-سیاسی م��ی ب��ود. در ای��ن
رابطه، اعمال زور اجتناب ناپذیر، و جنگ مقدس نیز فقط ی��ک ش��کل انج��ام آن
محسوب می شد. در سطح فردی  آن معنویت  خالص بود، و از این رو، اجب��ار
غی��ر ممک��ن. در اینج��ا تنه��ا جه��ادی ک��ه ف��رد می توانس��ت در آن بجنگ��د، ب��ه

اصطلح جهادی بزرگ تر در مقابل تمایلت شیطانی خود آدمی بود.
بعنوان مثال، علماء مذهبی  می گفتند: کس��ی ک��ه باجب��ار باس��لم گروی��ده
است، طبعا به یک عضو تمام عیار جامعه اسلمی بدل می گ��ردد و بایس��تی
به عنوان یک مسلمان در انظار عم��ومی زن��دگی کن��د، ح��تی اگ��ر او در درون
خود مؤمن نباشد. او در اینجا از نظر وابستگی سیاس��ی و اجتم��اعی چنی��ن
اجباری را دارد، اما هیچ کس نمی تواند او را به زور معتقد کند. در واقع، آن ه��ا
می گفتند، هیچ کس نمی توان��د بدان��د در درون م��ردم چ��ه م��ی گ��ذرد، و ای��ن
مربوط به کس دیگری نیز نیست: این فقط  و فقط مرب��وط ب��ه ف��رد و پروردگ��ار
اوست. اما آنچه که مردم در بیرون انجام می دهند، دیگران را نیز مت��أثر م��ی
نماید و بایستی تنظیم و کنترل شود. اگر فردی اجبارا مسلمان شده است،
اسیر زندگی کردن به شیوه مس��لمانی اس��ت، بقی��ه قض��ایا مرب��وط ب��ه خ��ود
اوست. علمای یاد شده، در ادامه معتقد بودن��د ک��ه ای��ن  ش��انس نی��ز وج��ود
دارد که او و یا بچ��ه ه�ایش، روش�نایی را کش��ف نم�وده و ب�ا طب��ع خ�اطر ب�ه

مؤمن صادق بدل گشته و سپاسگزار از اینکه بزور به اسلم گرویده اند.   
این فرمول بندی مدعی بود که جهاد به��تر از جن��گ غی��ر م��ذهبی اس��ت. ب��ر
خلف اسکندر کبیر، محمد مردم را در جامعه ای متح��د ک��رد ک��ه آن ه��ا ق��درت
انتخاب این را داشتند که رهایی یابن�د، آن ه�ا توان�ایی ای��ن را داش�تند ک�ه ب�ا
چشم خود ببیند، و قدرت انتخاب این را که به مؤمنین واقعی بدل گردند. اما
این فرمول بندی، اعتقاد درونی را به عنوان چیزی که خود  ف��رد کن��ترل کام��ل

انرا در دست داشت، به حال خود رها می کرد.
 برای افراد مدرن، درک این استدلل  آسان است، ی�ا ح��داقل  آمریک��ایی ه�ا
گرایش به این دارند که یک هدف  اخلقی وال، جنگ را مشروع می سازد-ت��ا
وقتی که هدف مربوطه، هیچ کاری ب��ا ایم��ان ف��ردی نداش��ته باش��د. اه��داف
اخلقی ک��ه آن ه��ا در س��ر دارن��د ک��امل  دنی��وی هس��تند و ن��ه در ح��د پ��ایین تر
مذهبی؛ و رستگاری که از آن صحبت می شود، رستگاری در این دنیاس��ت.
اما انها این تمایل را نیز دارند که مشتاقانه از طریق دادن امک��ان ب��ه مردم��ان
دیگر، آن ه�ا را نی�ز ش�بیه خودش�ان ک�رده و ی�ا ب�ه عب��ارتی پول��دارتر، آزادت��ر و
دموکرات کنند، و سبب رهایی شان گردند. شما چکار خواهید کرد وقتی که
انگشتان شما برای مداخله به خارش افتاده اس��ت، وق��تی ک��ه ش��ما ق��درت



انجام  انرا دارید، وقتی که شما مطمئن هستید که برح��ق هس��تید و ایم��ان
دارید که قربانی��ان سپاس��گزار خواهن��د ب���ود-جدا از تم��ام مزای��ایی ک��ه ک��ه در
نتیجه مداخله نصیبتان می گردد؟ آیا ش��ما ب��ه خ��ود اج��ازه اس��تفاده از زور را
نخواهید داد؟ در واق��ع، ش��ما ناچ��ار ب��ه اس��تفاده از زور م��ی گردی��د؟ آی��ا ای��ن
درست اس��ت ک��ه م��ردم را ب��ر خلف میلش��ان نج��ات داد؟ آی��ا ش��ما آن ه��ا را
مجبور به آزادی می کنید؟ اگر شما به همه این س��ؤالت پاس��خ مثب��ت م��ی

دهید، واقعا  شما به جهاد اعتقاد دارید.
اما آیا قربانیان سپاسگذار خواهند بود؟ در مورد مسلمانان، ب��ه ط��ور معم��ول
پاسخ مثبت بود. عالمان بکرات انرا ذکر ک��رده ان��د، درس��ت مانن��د چی��زی ک��ه
همه می دانستند. مردم از اینکه به اسلم گرویده اند بی تفاوت از ش��کل آن
،چه به اجبار و چه دلبخواه، سپاسگزار بودند. ای��ن موض��وع در س��ر پروران��دن
هر گونه شک و تردی��دی را در م��ورد مش��روعیت جه��اد س��خت م��ی نم��ود. و
نهایتا، اکثر مردم نتیجه را دوست دارند. و این یکی از مهمترین اختلفات بین
امپریالیسم اسلمی و اروپایی است که بج�ز آن ک�امل  قاب�ل مقایس��ه م��ی-
باشند. یکی به اسلم گرایی و دیگری به غربگرایی منتهی می شود؛ اولی
شما را با زنجیر به بهشت می کشاند و دیگری به مدرنیته غربی. ام��ا م��ردم
برای غربگرایی سپاسگذار نخواهند شد. در همین راستا، غربی ها امروز ب��ه
امپراتوری گذشته خود افتخار نمی کنند. امروز، اغلب غربی ه��ا  ه��ر تم��دنی
را که امپریالیسم منتشر کرد بی اعتبار می دانند. آن ه��ا   اس��تدللهای خ��ود
بر علیه جهاد را بنا به شیوه ای کرده ان�د ک�ه مس��لمانان هرگ��ز ب��دان ش��یوه
عمل ننمودند. این اختلف برای چیست؟ اما این نیازمند  س��خنرانی دیگ��ری

است.

جهاد، گذشته و حال
این ما را به سؤال چهارم میرساند: چ��ه ارتب��اطی بی��ن هم��ه این ه��ا و جه��ان
مدرن وجود دارد؟مسلمانان بعد از سقوط امپراتوری عثمانی،حداقل با کم��ک
دولتها، دیگر دست به جهاد تبلیغی ن��زده ان��د، و ت��ا ج��ایی ک��ه م��ن می دان��م
هیچگونه درخواست جدی نیز برای بازگشت آن وجود ندارد. آنچه ک��ه س��نت
از خود بجا گذاش�ته اس��ت ی�ک خص��لت  عملگرای�ی ق��وی، و احس�اس اینک��ه
جنگی��دن ب��رای اعتق��ادات  برح��ق و درس��ت اس��ت.  چن��انچه تظاهرکنن��دگان



 میگفتن��د: « ش��ما۱۹۸۹مخ��الف س��لمان رش��دی در پ��اریس در م��اه م��ارس 
مسیحیان، به  خودتان نگاه کنی��د، ش��ما ب��ا انفع��ال خ��ود م��ذهب را ب��ه هی��چ
تبدیل کرده اید.» اما ما برای فهمیدن بنیادگرایان می بایستی به نوع دیگری
از جهاد بپردازیم، نوعی که مسلمانان وقتی از نظر سیاسی ضعیف هستند

بدان  دست می یازند.
هنگامی که قلمرو مسلمین تحت سلطه کف��ار ق��رار گی��رد چ��ه اتف��اقی م��ی
افتد؟ آیا مسلمین می توانند تحت سلطه حک��ومت غی��ر مس��لمانان مان��ده  و
زندگی کنند. بعضی از فقها به این سؤال پاس��خ مثب��ت داده و ع��ده ای دیگ��ر
نیز  ب�ر اس�اس ای��ن ک�ه ق��انون اس�لم فق��ط می توان�د تح��ت ح�اکمیت کام�ل
مسلمانان اعمال شود، انرا رد می کردند. اگر کافرین س��رزمین مس��لمین را
فتح کنند، آنگاه مسلمین باید مهاجرت کنند، آن ها می بایس��تی ب��ه مک��انی
که امکان اج��رای ق��وانین اس��لمی وج��و داش��ته باش���د-یا ب��ه ی��ک س��رزمین
موجود اسلمی و یا دولت جدیدی که خود تاسیس می کنند-هجرت کنند، و
همزمان جنگ مقدس را برای باز پس گرفتن میهن شان آغاز کنند. ه��ر چن��د
که همه عالمان این دی��دگاه را تأیی��د نم��ی کنن��د، ام��ا ان توس��ط بس��یاری در
واکنش به از دست دادن قلمرو مسلمانان در اسپانیا تأیی��د ش��د و نی��ز اله��ام
بخش جنبش��های ض��د اس��تعماری در هن��د انگلیس��ی و الجزای��ر فرانس��وی و

جاهای دیگر بود.
ح��ال ی��ک س��ناریو ح��تی ب��دتر را تجس��م کنی��د: وق��تی ک��ه ح��تی ی��ک دول��ت
اسلمی دیگر وجود ندارد، وقتی که تمام قدرت سیاسی به کفر ب��دل ش��ده
است چه اتفاقی می افتد؟ جواب این سؤال هم��ان پاس��خ قبل��ی ب��ا ف��وریت
بیشتر (و احتمال  نیز اختلف کمتری ) است. شما بای��د ب��ه محل��ی مه��اجرت
کنید که بتوانید یک دولت مسلمان برقرار سازید و جنگ مقدس را آغاز کنید.
در هر دو مورد، محمد مدل است: ابتدا او در میان بت پرستان در مک��ه تح��ت
سلطه کافرین زندگی م�ی ک��رد، س�پس ب�ه م�دینه مه�اجرت  و در انج�ا ی�ک
حکومت اسلمی برقرار می کند، جهاد را آغاز و مکه را تس��خیر می  نمای��د و
از این طریق پاک و مطهر می گردد؛ پس از ان پیروان وی ش��روع ب��ه تس��خیر

دنیا نمودند که در نهایت به یک جنگ تبلیغ مذهبی بدل گردید.
جهاد برای باز پس گرفتن و ی��ا ایج�اد ح�اکمیت واقع��ی مس��لمانان (در نقط��ه
مقابل توسعه و گسترش): این نوعی از جهاد است که امروز ب��ه ک��ار گرفت��ه
می شود. بنیادگرایان مدرن (و یا اسلمگرایان) از آن به عنوان جهاد ت��دافعی
یاد می کنند، هر چند که این آن چیزی نیست که مسلمانان کلس��یک از آن
اصطلح می فهمیدند. برای انان  این درک معقول بنظر می رسد چرا که ه��م



انان در موضع تدافعی هستند؛ و هم برای آنکه هر کسی مشروعیت جن��گ
دفاعی را به رسمیت می شناسد؛ و  در آخر ولی نه کمتر، شرکت در جهاد
تدافعی یک تعهد فردی، مانند روزه گرفتن و نماز خوان��دن،  اس��ت، و ن��ه ی��ک
وظیفه اجتماعی از نوع جه�اد تبلیغ�ی، ک�ه در آن ت�ا وق�تی ک�ه دیگ��ران آن را
انجام م��ی دهن��د، ش��ما لزوم��ی ب��ه تقب��ل آن نداری��د. بن��ابراین جه��اد  خ��ود را

تدافعی خواندن، برای بسیج افراد، بسیار مناسب است.
هر چه که می خواهید انرا بنامید، در هر حال عنصر تبلیغی در این نوع جن��گ
بشدت کاهش می یابد. البته، شما بایستی مردم را ب��ه دی��ن و ایم��ان خ��ود
در آورید برای آنکه بتوانید آن ها را در شکل دادن دولت و تسخیر کشور متح��د
نمایید، اما در اینجا تأکید انقدر ک��ه ب��ر نج��ات اس��لم اس��ت، ب��ر نج��ات م��ردم
نیست، خصوصا در نسخه افراطی آن که معتقد است  هیچ دولت اس��لمی
وجود ندارد. بر اساس این دیدگاه، اسلم بدون تجس��م سیاس��ی نمی توان��د
وجود داشته باشد. در روی کره زمین بایستی جایی برای قوانین خ��دا مهی��ا
شود. بدون ان، زندگی جمعی(فردی؟) هر گ��ونه اس��اس اخلق��ی خ��ود را از

دست می دهد.
در گذشته جهاد برای ایجاد حاکمیت واقعی مس��لمین فق��ط توس��ط مرت��دین
اعمال می شد، چرا که فقط مرتدین می توانستند حک��ومت ه��ای موج��ود را
به عنوان غیر اسلمی بودن نفی کنند. اولین کسانی ک��ه ای��ن ک��ار را کردن��د
خوارج بودند، که تقریبا  هم سن اسلم هستند.  شیعیان نی��ز چنی��ن کردن��د.
اما سنیان همیشه و یا حداقل تا ق�رن هیج�دهم، دولته�ای خ�ود را ت�ا ح�دی
(گاهی تا حدی بسیار نازل) به عنوان دولت اسلمی قبول داش��تند، و اک��ثرا 
امروز نیز دارند، بشمول اخوان المسلمین و حمس. جهاد آن ها برای باز پ�س
گرفتن قلمرو مسلمانان، مانند فلسطین، و دفاع از مسلمین در کش�ورهایی
مثل چیچن متمرکز شده است. آن ها ن��ه ب��ه ک��افران در جاه��ای دیگ��ر حمل��ه
می کنند و نه به مبارزه با حکمرانان مسلمان اعتقاد دارند، و یا حداقل ام��روز

دیگر ندارند.
اما بنیادگرایان همه دولتهای مس��لمان و ح��تی هم��ه دیگ��ر مس��لمانان، بج��ز
خودشان را کاف ر می پندارند. القاع��ده یک��ی از اینهاس��ت. آن ه��ا هم��ه تلش
خود را بر علیه هم آمریک�ا و ه��م دیگ�ر مس��لمانان مت��وجه می کنن��د چ��را ک�ه
آمریکا صحنه گردان همه کژی ها در دنی�ای اس�لم اس�ت -بن�ا ب�ه گفت�ه ب�ن
لدن، شما نمی توانی�د س�ایه ی�ک چ�وب ک�ج را راس�ت کنی�د. ام�ا وق�تی ک�ه
امریکا، چوب کج، از سر راه بر داشته شود، آنگاه بطور کل��ی ن��وبت ب�ه هم��ه
جهان اسلم می رسد، و منظور از این، همه کشورها با همه مسلمانان آن



است، که به عبارتی  همه کره زمین را در بر می گیرد. بن��ابراین ت��ا آنج�ا ک�ه
به القاعده بر می گردد، تفاوت قدیمی بین سرزمین اسلم و سرزمین جنگ

از بین رفته است.
بنیادگرایان افراطی به دلی��ل نف��وذ ه�ر چ��ه فراگیرت�ر دول��ت م��درن نمی توانن�د
تفاوتی بین ب��ه عن��وان مث��ال زن��دگی در مص��ر و زن��دگی تح��ت ح��اکمیت غی��ر
مسلمانان ببینند. در دوران قدیم نیز حوزه سیاسی، دنیوی و فاسد ب��ود ام��ا
حوزه اجتماعی توسط اسلم شکل داده می شد. ولی ام��روزه ، ای��ن دول��ت
است که ازدواج، طلق، ارث و می��راث، تج��ارت، ام��ور م��الی، ک��ار، بهداش��ت،
مراقبت از کودکان، اموزش، تحصیلت عالیه، و غیره را تنظیم می کند و اغلب
آن ها را نه با توجه به آنچه شرع می گوید، بلکه  ازادنه آن ها را برای آنکه ب��ا
اه��داف م��درن و دنی��وی، ک��ه  از س��لطه سیاس��ی غ��رب ک��اف ر سرچش��مه

می گیرد تطبیق دهد، عوض می کند.
بنابراین به این یا آن طریق، مسلمانان در هر کجا که زن��دگی م��ی کنن��د، ن��ه
فقط از نظر سیاسی بلکه همچنین اجتماعی و فرهنگی، تحت سلطه غرب
قرار دارند. انها به هر کجا ک��ه بنگرن��د، توس��ط ارزش��های ب��ه اص��طلح غرب��ی
محاصره شده اند-به شکل بیلبوردهای عظیم تبلیغاتی که خود ب��زرگ بین��ی
را تبلی��غ م��ی کنن��د، فیلم ه��ای نیم��ه پورن��وگرافی، مش��روب، موزی��ک پ��اپ،
توریستهای چاق با لباسهای زشت و کله های مضحک، و سیاس��تمدارانی
که ب��ه م��ردم در م��ورد فض��یلت ه��ای دموکراس��ی درس م��ی دهن��د. م��ذهب
در واقع عرصه اجتماعی را، بجز در حرف، شکل نمی دهد. مذهب تمام آنچه
که در جوامع مدرن مسلمانان را شکل و فرم می دهد، عبارت از انجمن ه��ای
داوطلب��انه ای مانن��د فرق��ه ه��ای ص��وفی، اخ��وت اس��لمی، و س��لولهای
بنیادگرای��ان می باش��ند ک��ه هی��چ ش��باهتی ب��ه  جوام��ع ، و بس��یار کم��تر ب��ه
دولتها، نداشته و در هر کشور غیر مسلمان نی��ز قاب��ل راه ان��داختن هس��تند.
بن��ابراین در عم��ل، انط��ور ک��ه بنی��ادگرایی م��ی فهم��د، هم��ه مس��لمانان ب��ه

مسلمین مهاجر تبدیل شده اند.
بعضی از مسلمانان از این موض��وع خوش��حال هس��تند. آن ه��ا خواه��ان نظ��م
اجتم���اعی-سیاسی س��کولر هس��تند؛ آن ه��ا خواس��تار وابس��تگی م��ذهبی
داوطلبانه هستند. آن ها س��کولرها، مردم��ی هس��تند ک��ه م��ا ب��دون مش��کل
درکشان می کنیم. اما از نظر بنیادگرایان، و بیش��تر از نظ��ر افراطی��ون، اکن��ون
همه مسلمانان در دوران جدیدی از جهالت، به همان گونه که در میان اعراب
بت پرست قبل از ظهور اسلم غالب ب��ود،  بس��ر م��ی برن��د. ب��ه همی��ن دلی��ل
فرد بایستی اجرای مجدد مسیر محمد را فراهم کند و اسلم را نجات دهد.



اغلب علمای دینی حاکم به دلیل خوبی، بنیادگرای��ان را ب��ه خ��وارج در دوران
اولی��ه اس��لم تش��بیه م��ی کنن��د. آن ه��ا بط��ور ش��گفت اوری ش��بیه یک��دیگر
هستند. شباهت آن ها در اعلم مسلمانان دیگر به ب�ی دین��ی، در احس��اس
مشابه برای جنگیدن برای خدا تا ب�رای م�ردم -خ�دا م�ی بایس�تی  حک��ومت
کند حتی اگر تمام دنیا در این راه نابود گردد-و در هم��ان ب��ی رحم��ی مطل��ق
نیز دیده می شود. خوارج مانند ابو مصعب الزرقاری ت��رور، کش��تار ب��ی روی��ه،
قتل متساوی مردان، زنان و بچه ها را مجاز می شمردند. ماموریت های انان
نیز اغلب به صورت خودکشی بود، نه به این معن��ا ک��ه آن ه��ا م��اموریت ه��ای
فردی که منجر به مرگ می ش��د را ترتی��ب م��ی دادن��د، بلک��ه بیش��تر ب��ه ای��ن
معنی که، تعداد قلیلی که از تلش ب��رای ش�هادت اله�ام م��ی گرفتن��د، م��ی
بایستی نی��روی عظیم��ی را ن�ابود م��ی کردن��د. آنچن��ان ک�ه خ��ود عن��وان م��ی
نمودند، انها روحشان را به خدا فروخته بودند و جایزه خوبی، یعن��ی بهش��ت
را دریافت کرده بودند؛ آن ها به جنگ، به قصد دریافت  جایزه شان می رفتن��د.

و آنگاه همچون امروز، زنان به همراه مردان مبارزه می کردند.
البته هیچ ارتباط مس��تقیمی بی��ن خ��وارج و بنیادگرای��ان وج��ود ن��دارد. اف��رادی
مانند اسامه بن لدن و ایمن الظواهری بنظ��ر نمی رس�د ک�ه ح�تی س�نتهای
خود را نیز بخوبی بلد باشند. بلکه انها بیشتر اسلم را از هر آنچ��ه ک��ه اک��ثر

مسلمانان جزء مذهبشان  می شمارند، تهی کرده اند.
آنچه که باقی می مان��د ی��ک الگ��وی س��تیزه جوی��انه یکتاپرس��تی اس��ت: ی��ک
متعصب افراطی و جدایی طلب. در این دیدگاه آن ها نمی توانند ب��ا ک��افران در
کنار هم زندگی کنند، آن ها بایستی فضای سیاسی خود را داش��ته باش��ند.
حق و ناحق باید در جوامع مختلف متجسم شود، و هر مس��لمانی بایس�تی

برای رسیدن به آن مبارزه کند.
تاریخ اسلم با جدایی بزرگ م��ردم خ��دا از بقی��ه بش��ریت توس��ط زور اس��لحه
شروع می شود، و تاریج اس��لم از آن پ�س ب�ا تلش��های مک��رر ب�رای تجدی�د
جدایی مورد تأکید قرار گرفته است، تا از همه پیچیدگی که س��ادگی رؤی��ای
اصلی را پنهان می کند رهایی یابد. آن هایی که به این تلش��ها پرداخت��ه ان��د
عمدتا از مناطق حاشیه ای خاورمیانه بوده و اغلب پیشینه قبیله ای داش��ته
و همیشه در اقلیت بودند. بنیادگرایان نیز امروز اقلیت ک��وچکی هس��تند. ام��ا
برای دردسر درست کردن با این نوع افراد، شما احتیاج به ادم زیادی ندارید.



«نتیجه»
خوب، پس جهاد چیست؟

در واقع دو نوع جهاد، وابسته به اینکه مسلمانان از نظر سیاس��ی ق��وی و ی��ا
ضعیف باشند، وجود دارد. من با آن نوعی که با قدرت سیاسی مرتبط است
شروع می کنم، چرا که این نوع معمول جهاد در تاریخ اسلم است. م��ن ب��ه

نوع دوم آن در رابطه با مسئله ارتباط مدرن جهاد خواهم پرداخت.
نوع معمول جهاد، جنگ تبلیغ مذهبی است. شما می توانی��د توض��یح ان��را در

 بیابید. اما اینکه که قرآن۱۸۰۰   تا ۸۰۰کتاب های فقه کلسیک، از سالهای 
در مورد این موضوع چه می گوید، سئوال سختی است: بنظر می رس��د ک��ه
قواعد پیش فرضی قرآن صلح طلبانه تر از آن ه��ایی باش��د ک��ه توس��ط فقه��ا و
مفسران بسط داده شد. اما این اثاری اس��ت ک��ه بع��دا  ش��ریعت را ف��رم داد،
ش��ریعت مق��دار متن��ابعی از احک��ام اس��ت ک��ه زن��دگی خصوص��ی و عم��ومی
مسلمانان تا آمدن مدرنیته ب�ر اس�اس آن  (ح�داقل در تئوری) ق��رار داش��ت و
ام��روز نی��ز زن��دگی م��ذهبی را تنظی��م م��ی کن��د، و ای��ن آن چی��زی اس��ت ک��ه
اس��لمگرایان ( و ی��ا « بنیادگرای��ان ») خواه��ان انن��د ک��ه ی��ک ب��ار دیگ��ر پ��ایه و

اساس تمام عرصه های زندگی عمومی گردد.
عالمان معتقد بودند که جهاد بر حم��ایت از فراخوان��دن ب��ه اس��لم  هم��راه ب��ا
خشونت، در صورت لزوم، مبتن��ی اس��ت. جه��اد بن��ا ب��ر ع��المی ک��ه در س��ال

 وفات یافت چنین تعری��ف م��ی ش��ود: «م��اموریت اجب��اری ب��ا شمش��یر۱۸۰۵
آخته بر علیه مردم خطاکار که متکبرانه از پذیرش حقیقت ساده پس از آنک��ه
آشکار شده است، سر باز می زنند» . ان بر ای��ن ای��ده اس��توار ب��ود ک��ه خ��دا
تنها فرمانروای جهان می باشد. کسانی ک�ه از قب��ول ای��ن اص�ل امتن�اع م��ی
کردند، طبعا شورشی بوده و می بایستی به زانو در می امدن��د. در نه��ایت،
آن ها می بایستی با قرار گرفتن تحت حک��ومت مس��لمانان از نظ��ر سیاس��ی
تس��لیم خ��دا گردن��د. و در ح��الت ای��ده ال، آن ه��ا از طری��ق تغیی��ر دی��ن از نظ��ر

مذهبی نیز تسلیم خدا می گشتند. 
فعالیت رزمندگان مقدس از طریق یورش مداوم به س��رزمین کف��ار ب��ه منظ��ور
فراخواندن انها به اسلم صورت می گرفت. طبعا، آن ها می توانس��تند چنی��ن
اقدامی را ب�ه عن��وان جزی�ی از اردوکش�ی رس�می ک�ه توس��ط دول��ت ب�ه راه
انداخته می شد انجام دهند و یا خودشان به چنین عملیاتی دست زنن��د. در
هر حالت، اگر کفار نمی خواستند تغیی��ر دی��ن دهن��د، م��ی توانس��تند از نظ��ر
سیاسی تسلیم شوند(حداقل اگر مسیحی و یا یهودی می بودن��د). در ای��ن



حالت، آن ها تحت سلطه مسلمانان قرار می گرفتند، ام��ا م��ذهب خ��ود را در
ازای پرداخت جزیه حفظ می کردند. اما اگر  از هر دو تس��لیم سیاس��ی و ی��ا
مذهبی سر باز می زدنند، می باید با آن ه��ا ت��ا شکس��ت ش��ان مب��ارزه م��ی
شد. در این حالت، شرایط توسط فاتح��ان مق��رر م��ی گردی��د، ک�ه ممک��ن ب��ود
مردان کشته و زنان و بچه ها به بردگی گرفته شوند (حداقل اگر انها مشرک
می بودند ) ؛ یا این احتمال نیز وجود داشت که ب�ا آن ه�ا مانن�د کس�انی ک�ه

داوطلبانه تسلیم می شدند برخورد گردد.
هنگامی که ی�ک ج�امعه غی��ر مس��لمان از نظ�ر سیاس�ی س��اقط م�ی ش�د،
مبارزه به سرزمین کفر دیگری منتقل و عملیات به همان شکل قبل��ی انج��ام
می شد. این جریان می بایست تا زمانی که تمام کره زمی��ن از آن خ��دا می 

گشت و یا اینکه دنیا به آخر می رسید ادامه پیدا می کرد.  
جنگ تبلیغ مذهبی وظیفه ای بود که از طرف خدا بر عهده جامعه اس��لمی
گذاشته می شد و نه اف��راد، و در درج��ه اول دین�ی ب�ود ک�ه توس��ط ح�اکم ادا
می شد، که اگ��ر همس��ایگان ک��اف ر داش��ت، بط��ور معم��ول س��الی یکب��ار ب��ه
سرزمین نا مسلمانان اردو کش��ی م��ی ک��رد. ام��ا ب��رای اف��راد خصوص��ی نی��ز
شرکت و جنگیدن عملی بس��یار شایس�ته محس�وب می ش�د و همیش�ه در
مرزها داوطلب وجود داشت. اگر شخص خودش نمی توانست در آن ش��رکت
نماید، می توانست محسنات انرا از طریق اهدا پ��ول و ی��ا دادن ه��دایا کس��ب

 میلدی در حم��ایت از ک��ار مبلغ��ان در۱۹کن��د؛ در اروپ��ا نی��ز م��ردم در ق��رن 
کشورهای دوردست کمک مالی می نمودند.

شیوه تفکر مسلمانان در مورد جهاد در گذشته م�ی توان�د قاب�ل مقایس�ه ب�ا
نگرش مسیحیان نسبت هم مسلکان مس��یحی ش��ان ک��ه راه مس��یونری را
انتخاب می کردند، باشد. اگر چه این روزها آخری به عنوان ادمهای فض��ول و
م��داخله ج��وی در نظ��ر گرفت��ه م��ی ش��وند، ام��ا در گذش��ته، آن ه��ا ب��ه خ��اطر
اختص��اص زن��دگی خ��ود ب��رای نج��ات و رس��تگاری بومی��ان عق��ب افت��اده م��ورد
ستایش قرار می گرفتن��د. ای��ن نگ��رش در جه��اد غ��الب ب��ود: مش��ارکت در ان
بسیار شرافتمندانه بود. هر چه باشد، مردم زندگی خود را برای آن به خط��ر

می انداختند. آن اوج انسان دوستی محسوب می شد.
مبلغان مسیحی خودشان در جنگ مشارکت نمی کردند؛ آن ها صرفا  دنب��اله
رو سربازان بودند. اما یک جنگجوی مقدس روی  ه��م رفت��ه ی��ک مبل��غ و ی��ک
سرباز محسوب می شد. او در چیزی مشارکت می کرد که ناظران مدرن انرا

می توانند امپریالیسم مذهبی بنامند.
این رسم و عرفی است که ریش��ه  بس��یار دوری در خاورمی�انه دارد. مورخ��ان



باستان شرق نزدیک انرا جنگ به فرمان خدا می نامند و نم��ونه برجس��ته آن
اشوریان هستند. خدای آن ها اشور، بی وقفه ب��ه ان��ان می گف��ت ک��ه برون��د و
بجنگند. خدای بنی اسرائیل نیز از همین تیپ بود.«من سیحون امریته، شاه
حشبون و سرزمینش  را به دست شما سپردم. شروع به دادخواهی نموده
و با او در می��دان جن��گ مب��ارزه کنی��د.»، او ای��ن را ب��ه موس��ی در کت��اب تثنی��ه
خطاب می کند، در جائیکه موسی گزارش می دهد که « ما تمام ش��هرهای

او را تسخیر کردیم و مردان، زنان و خردسالن را نابود ساختیم».
به همان شکل در کتیبه ای به شاه موأب می گوی��د « کاموش(خ���دا) ب��ا م��ن
ص��حبت ک��رد و گف��ت، ب��رو و نب��و از اس��رائیل را بگی��ر. پ��س م��ن رفت��م و ب��ا آن

  م��رد، پس��ر، زن،۷۰۰۰جنگیدم ....و آن را تس��خیر ک��ردم و هم��ه را کش��تم، 
دختر و دختر برده». خدای مسلمانان نیز به قوم خ��ود فرم��ان تس��خیر را داد،
اما در آن یک فرق اساسی نسبت به تفکر قدیمی وجود داشت، و آن اینک��ه

او خواهان تغییر مذهب قربانیان بود.
اشوری ها، اسرائیلی ها، و اهالی موأت هیچ گاه تظاهر نمی کردند که کاری
برای خوبی قربانیان انجام می دهند. آن ها برای عظمت بیشتر خدای خ��ود،
و جامعه خود می جنگیدند و ن�ه نج�ات ک�س دیگ�ری. بنظ�ر میرس�د ک�ه ای�ن
موضوع برای فاتحان اولیه اعراب نیز ص��ادق باش��د. ام��ا در اس��لم کلس��یک،
فرمان خدا برای رفتن و جنگیدن دیگر خطاب به یک گ��روه ق��ومی نب��وده بلک��ه
فقط به مومنان، هر کسی که می خواهد باشد، است؛ و آن به یک ماموریت
مذهبی استعماری مرتبط می ش��ود: مومن��ان ب��ه منظ��ور نج��ات  ج��ان و روان

تسخیر می کنند و نه بخاطر تکریم و تجلیل جامعه خود.
این همجوشی امپریالیسم مذهبی و سیاسی است که باعث تم��ایز جه��اد
کلسیک میگردد، چرا که معمول  آن دو ب�ا ه�م هم��راه نیس��تند. ادی�ان ب�زرگ
جهانی  غیر سیاسی بودند و توسط ماموریتهای صلح آمیز گسترش یافتن��د:
چنین بود بودیس��م، مس��یحیت، م��انویت و همچنی��ن به��ایی گ��ری. و فاتح��ان
جهانی معمول  برای نجات جان و روان مردم به جن��گ نم��ی رون��د.:  اس��کندر
کبیر، رومیان، یا چنگیز را در نظر بگیری�د. ام�ا در اس�لم، م�اموریت م�ذهبی و

تسخیر دنیا با هم ازدواج کرده اند.

     ۲۰۰۷  سال openDemocracyبر گرفته از 
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