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Abstract 

In recent decades, the people of the world have witnessed the appearance 

of terrorist and jihadist groups, that each of them has somehow challenged the 

issue of jihad, the apocalypse and the events of the end of the world with the 

Islamic suffix and the spread of non-human actions. These actions have 

provided the ground for extensive Islamic researches by western scholars, so 

far as that some scholars have pay attention deeply to the close relationship 

between these three topics. David Cook is one of the well-known specialists in 

this field who has written several books and articles on “jihad”, martyrdom 

and apocalyptic literature and believes that there is a direct and strong 

connection between these issues. This article seeks to investigate the 

viewpoints of David Cook about the relationship between “jihad” and 

apocalyptic literature in a descriptive-analytical method by the critical 

approach. Cook thinks that the belief in the imminent end of the world is the 

principal factor of the spread of Islam and the conquests of Muslims; because 

without this final date in mind, it would have been difficult for Muslim 

fighters to participate in the war and endure its problems and suffering. 

Indeed, the basis of this kind of thinking is the verses of the Qur’an about the 

imminent end of the world and some traditions. On the one hand, the present 

study indicates that the origin of such a viewpoint is to have a superficial and 

selective approach in reasoning to verses and hadiths, and on the other hand, 

to adopt the presumption of belligerence and violencenature of the doctrine of 

“jihad” in Islam. 

Keywords: Quran, Jihad, Apocalypse/ Eschaton, David Cook, War, 

Violence
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 مقاله علمی ـ پژوهشی 

  دیوید کوکدیوید کوک  و گفتمان آخرالزمانی از منظرو گفتمان آخرالزمانی از منظر« « جهادجهاد»»بررسی ارتباط میان بررسی ارتباط میان 
 2سمانه رحمان نژاد  - 1محمود مکوند

 چکیده

که هرکدام بـه نحـوی اند  های تروریستی و جهادی بوده ههور گروههای اخیر جهانیان شاهد  در دهه
پایـان »و رخـدادهای « خرالزمـانآ»، «جهـاد»با پسوند اسالمی و گسترش اقدامات غیرانسانی مسـئله 

پژوهان غربی را در ایـن  هایی مقدمات تحقیقات گسترده اسالم اند. چنین کنش را به چالش کشیده« دنیا
انـد.  گ میـان ایـن سـه مقولـه پرداختهزمینه فراهم آورده است تا آنجا که برخی به بررسی ارتباط تنگاتنـ

جهـاد، نظران این عرصه است که مکتوبات بسیاری درزمینه  جمله صاحب از (David Cook)دیوید کوک 
های آخرالزمانی به رشته تحریر درآورده و معتقد اسـت، ارتبـاطی مسـتقیم میـان ایـن  شهادت و گفتمان

جهـاد و یلی، با رویکردی انتقادی، ارتبـاط میـان مباحث وجود دارد. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحل
را از منظر دیوید کوک مورد واکاوی قرار داده است. کوک، عامل گسـترش اسـالم و  گفتمان آخرالزمانی

دانـد؛ زیـرا معتقـد اسـت تـا ایـن  ای نزدیـک می فتوحات مسلمانان را اعتقاد به وقـوع قیامـت در آینـده
ش نبندد، آمادگی برای حضـور در جنـگ و تحمـل مشـکالت و گذاری نهایی در یهن مجاهد نق تاریخ

الوقوع بودن پایـان  ساز این تفکر، آیات قرآن در خصوص قریب مصائب آن وجود نخواهد داشت و زمینه
سـو  دهد که خاستگاه چنـین نظرگـاهی، از یک دنیا و نیز برخی روایات هستند. پژوهش حاضر نشان می

نشی در استدالل به آیات و روایات است و از سوی دیگر اتخـای در پیش گرفتن رویکردی سطحی و گزی
 آمیز بودن آموزه جهاد در اسالم است. طلب و خشونت فرض جنگ پیش
 

 : قرآن، جهاد، آخرالزمان، دیوید کوک، جنگ، خشونت.واژگان کلیدی
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 مقدمه

ملکـردی های تروریستی و سـلفی ماننـد دو گـروه تروریسـتی القاعـده و داعـش بـا ع پیدایش گروه
های اسالمی و گسترش اقدامات ضد انسانی و ضد حقـوق بشـر موجـب  رادیکال و با برچسب فعالیت

و نقش قـرآن « آخرالزمان»، «جهاد»چیستی در حیطه محققان غربی تحقیقات وسیعی از سوی شده تا 
عدم توجه  پژوهان غربی با ضعف تحلیل، و روایات در پرورش این دو مقوله انجام گیرد. برخی از اسالم

بــه تمــام ابعــاد جهــاد از منظــر قــرآن و روایــات و فقــدان شــناخت کــافی در خصــوص آخرالزمــان و 
رو آشنایی با نظریات  دانند؛ ازاین موعودگرایی، جهاد را عامل خشونت و نگاه آخرالزمانی را مؤید آن می

 وجه قرار گیرد.ایشان و تحلیل و بررسی آن ازجمله موضوعات مهم پژوهشی است که بایستی موردت
نظران ایـن  یکـی از صـاحب (David Bryan Cookدیوید برایـان کـوک ) ،پژوهان غربیدر میان اسالم
سـال  شود که تحقیقات مبسوطی در این حوزه پژوهشـی انجـام داده اسـت. او متولـد عرصه قلمداد می

زمینـه خاسـتگاه و شناس آمریکایی و استاد تاریخ اسالم در دانشگاه رایـس اسـت کـه در ، تاریخ1766
پژوهی به خاطر ترجمه دقیـق متـون اسـالمی  در حوزه دینوی  کند. گسترش تاریخی اسالم تدریس می

هـای مربـوط بـه آخرالزمـان، اسـالم  متـون و جنبش  فردی مطر  است و شناخت تاریخ صدر اسـالم،
دین عنوان کتـاب و گیرد. کوک تاکنون چن عربی در حوزه تخصص او قرار می-گرا و ادبیات یهودی افراط

وی در ویـرایش مجموعـه آثـار . افـزون بـر ایـن استبه رشته تحریر درآورده  ها مقاله علمی بیش از ده
کند و به ترجمه آثـار کهـن شناسی با انتشارات دانشگاه ادینبرو همکاری میآخرالزمان اسالمی و آخرت

سالم رادیکال )بررسی جریان دگرگونی پردازد و در حال حاضر روی دو پروژه ا آخرالزمانی مسلمانان می
های تکفیری رادیکال( و نوشتار آخرالزمانی شیعیان معاصر )ایران، عراق و لبنان(  دینی عرفانی در جنبش

   (https://reli.rice.edu/people/faculty/david-cook).کند  فعالیت می
« آخرالزمان»و « جهاد»شده در حوزه پژوهش درباره موضوعات  ازآنجاکه دیوید کوک فردی شناخته

در اسالم است و تحقیقاتی مبسوط در این خصوص انجام داده و نوشتارهای او موردتوجه عموم مـردم و 
ت. بـدین ای برخـوردار اسـ مرجع محققان قرارگرفته است، تبیین و تحلیل نظـرات وی از اهمیـت ویـژه

سبب در پژوهش حاضر برآنیم تا به نقل و تحلیل آرای او پرداخته و با تکیه بر واکاوی و بررسی آثـار وی 
 های زیر پاسخ دهیم: به پرسش

آمیز جهـاد و ارتبـاط آن بـا جنـگ تـا چـه میـزان  نظرگاه دیوید کوک در باب ماهیت خشونت .1
 قبول است؟ صحیح و قابل
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 د کوک در خصوص ارتباط بین جهاد و آخرالزمان چیست؟خاستگاه و مبانی دیدگاه دیوی .7
 وی به چه علت معتقد به ارتباطی ژر  بین جهاد و آخرالزمان است؟ .5

در باب پیشینه این مقاله الزم است، اشاره شود که پژوهشی مستقل درزمینه بررسـی دیـدگاه دیویـد 
ی دیویـد کـوک در موضـوع ها بررسـی و نقـد دیـدگاه»تحـت عنـوان « آخرالزمـان»کوک درباره مقوله 

توس  سید رضی موسوی گیالنی و زهیر دهقانی آرانی در زمستان سال « مهدویت و آخرالزمان اسالمی
در فصلنامه علمی ـ پژوهشی انتظار موعود به چاپ رسیده است. در مقاله مذکور نگاه قـرآن بـه  1570

لزمان اسـالمی و مسـیحی از منظـر موعودگرایی در مذهب تشیع و تشابه بین آخرا  مباحث آخرالزمانی،
 کوک نقد و بررسی شده است.

آخرالزمـان »و « جهـاد»در نوشتار حاضر سعی بر آن اسـت تـا ابتـدا دیـدگاه دیویـد کـوک دربـاره 
تبیین و توصیف گردد و سپس نگرش وی مبنی بر وجود ارتباط قوی میان این دو مقولـه مـورد « اسالمی

پژوهش حاضر با اتخای روش توصیفی ـ تحلیلی نظرگاه دیوید کـوک تعمق و تفحص قرار گیرد؛ بنابراین 
 را در این باب موردبحث و ارزیابی قرار خواهد داد.

 «آخرالزمان»نظرگاه کوک درباره جهاد و  نییتب .۱

منظور پی بردن به وجود ارتباط یا عدم ارتباط میـان مقولـه جهـاد در اسـالم و آخرالزمـان بایسـته  به
 در سه محور موردبررسی قرار گیرد: است، نظرگاه کوک

ا«جهرد»یک.اچیستیاوامعنریا

ازآنجاکه تاریخ، زمینه تخصص کوک است، با رویکردی تاریخی مفهوم جهاد را مورد واکاوی قـرار 
های مسـلمانان و عملکـرد آنـان در طـول تـاریخ،  ، نگاشته«جهاد»دهد. وی با در نظر گرفتن بافت  می

کنـد کـه بافـت  تعریـف می« جنگ مقـدس الهـی»طورکلی  و به« معنویجنگ دارای اهمیت »جهاد را 
ههور آن مدینه و در دوران قدرت یافتن مسلمانان بوده است. او با چنـین برداشـتی بـه قـرآن و روایـات 

کند که قرآن و احادیث بیانگر تاریخچه جنگ در دوران  عنوان دو منبع اصلی رجوع کرده و تصریح می به
 Cook, “Understanding Jihad”,  7550, p:5-6.( “religious ;م اعتقادی مسلمانان هستند اولیه اسالم و نظا

and spiritual perspective on terrorism”,  p:075 
از سوی دیگر کوک، با برداشتی ناصحیح از آیات و منابع حـدیثی و بـا تمرکـز بـر وقـایع تـاریخی،  

سـوره  77کند و با استناد به آیه  یروان و کنترل قلمرو یکر میاهدا  جهاد را موعودگرایی، افزایش تعداد پ
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شمرد. افزون بـر ایـن، وی معتقـد  مثابه یکی دیگر از اهدا  جهاد برمی توبه، غلبه بر غیرمسلمانان را به
و تغییـر آیـین اسـت و برخـی آیـات قـرآن همچـون  ، گسترش اسـالم«جهاد»است که از دیگر اهدا  

خـدا بـه مـن فرمـان داده بـا مـردم »و روایتی از پیامبر بدین مضمون کـه  12/و حج 67، مائده/67بقره/
« بجنگم تا بگویند خدایی جز الله نیست و پس از اههار این شهادت، مال و جانشـان محفـوظ اسـت.

 ,Cookدال بر ارتباطی تنگاتنگ بـین جنـگ و تغییـر آیـین و ادامـه جنـگ تـا زمـان تغییـر دیـن اسـت )

“Understanding Jihad”,  7550, p:70). 
بنا بر نلقی کوک، منافع اقتصادی نیز یکی دیگر از مقاصـد جهـاد اسـت؛ چراکـه در ادبیـات دینـی 

سـوی جنـگ بسـیار آشـکار اسـت و  مرتب  با جهاد، اهدا  اقتصادی در گرایش مسلمانان نخسـتین به
وی به این نکتـه نیـز اشـاره  حال احادیث فراوانی درباره غنائم و بردگان در منابع روایی آمده است. بااین

های پست، همچون غنائم و کنیزکان بـا توجـه بـه اهـدا  معنـوی  کند که در برخی روایات، محرک می
 .(Ibidاند ) شده  جهاد کنار گذاشته

آیات جهاد در قـرآن سوی بررسی  چنین برای جهاد به دیوید کوک، با یکر معنای جنگ و اهدافی این
طورکلی جهاد در قرآن بـه معنـای تـالش  شود که به بر چنین رویکردی یادآور میدارد و با تکیه  گام برمی

 (70؛ نسـاء/0-75-06؛ توبـه/27انفـال/( و خشـونت و جنـگ )07(، تبلیر مذهبی )فرقان/28)حج/
ورزد که اگرچه تمامی آیـات مربـوط بـه جهـاد بـه معنـای جنـگ  آمده است. وی بر این نکته تأکید می

های یکر شـده، بهتـرین ترجمـه بـرای  چیدگی معنای اصلی و مبهم بودن فعالیتنیست؛ اما به لحاظ پی
 .(Ibid, p:50جنگیدن است و قرآن حامی جنگ است )« جهد»فعل 

سوره توبـه را ناسـخ دیگـر  0و  111شود و آیات  کوک، برای اثبات مدعای خود وارد نظریه نسخ می
، «جهـاد»طلبانـه  ود را در خصوص ماهیت جنگگونه نظرگاه خ کند و این آیات جهاد و صلح معرفی می

گردد کـه منظـور از جهـاد  سازد. او معتقد است: با دو آیه مذکور این نتیجه حاصل می با قرآن مدلل می
بیـانگر قـراردادی کنـد و  عنوان جنگی معنوی معرفـی می جهاد را بهسوره توبه  111جنگ است؛ زیرا آیه 

شود. زندگی مسلمانان، مـال و  که سبب نسخ دیگر آیات می بخش بین خداوند و مسلمانان است نجات
گردد. از سوی دیگر بـه اعتقـاد  ها تضمین می شود و در عوض بهشت برای آن شان به خدا داده می دارایی

او سوره توبه بیانگر لغو مصونیت و فرمان جنگ با قبـایلی اسـت کـه پـیش از نـزول ایـن آیـه مسـلمان 
 (.Ibid, p:15سخ تمامی آیات صلح و عفو است )اند و آیه پنجم آن نا نشده
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ادو.اخرستگرهانگرهاآخرللزمرنیامسهمرنرنالزامنظراکَو

عنوان یـک جنـبش آخرالزمـانی آغـاز شـده و تـاکنون نیـز رونـد  دارد که اسالم بـه کوک، اههار می
ی از های آخرالزمانی مسـلمانان بیـانگر یـک جـدول زمـان نوشتهآخرالزمانی خود را حفظ کرده است و 

 Cook, “Anti-Semitic Themes in Muslim Apocalypticانگیز تا پایان جهان اسـت ) وقایع خوفناک و هراس

and Jihadi Literature, Post-Holocaust and Anti-Semitism”, 7552, p:5 .) ــرآن و ــن روال، ق وی در ای
نان درزمینـه مسـائل آخرالزمـان مثابه دو منبع مستحکم و سازنده زیربنای اعتقـادی مسـلما روایات را به

 شمرد. برمی

 الف. قرآن
متـذکر  بـاره دانـد و دراین دیوید کوک، قرآن را اولین خاستگاه ایدئولوژی نزدیک بودن پایان دنیـا می

 شود: می
های عظیم نیست؛ اما بسـیاری از آیـات قـرآن بـا نگـاه اگرچه قرآن محرکی کافی برای برپایی جنگ

؛ 50شود که علم آینده فق  نزد خداوند اسـت )لقمـان/ است و در آن تأکید میآخرالزمانی نگاشته شده 
؛ 2؛ و تردیدی در وقـوع آن وجـود نـدارد )حـج/ (1؛ قمر/12(؛ قیامت نزدیک است )شوری/65احزاب/
 ,Cook) خ خواهـد داد(؛ ر66؛ زخـر /152بـاره )یوسـف/ (؛ و ایـن واقعـه، ناگهـانی و یک57جاثیـه/

“Understanding Jihad”,  7550,  p:75). 

 ب. روایات
داند و بر ایـن  کننده باورهای قرآنی می های آخرالزمانی را تکمیلبینیکوک، روایات و خصوصًا پیش

شود تا مسائل دنیوی و تعلقیات انسانی  ، پایان جهان یکر می«جهاد»معمواًل در روایات اعتقاد است که 
گـذاری نهـایی در یهـن مجاهـد، امکـان  ون ایـن تاریخطورکلی از بین برود؛ زیرا بد سست گردد و یا به

در روایات، ارتباطی مستحکم بـین  ها وجود نخواهد داشت. همچنین جدایی از خانه، خانواده و دارایی
توان گفت: عامل ادامه فتوحات اعتقـاد  الوقوع جهان وجود دارد و حتی می فرایند جنگیدن و پایان قریب

دهـد  با اتخای این نگرش، روایتی را شالوده دیدگاه خویش قرار میوی  .(Ibidقوی به پایان جهان است )
در تطبیق عملکرد خود بـا نصـوص شـرعی مـورد اسـتناد قـرار گرا و تکفیری جهادی  های افراط که گروه

 در این حدیث آمده است: بینند. دهند و گسترش اسالم را تنها در سایه شمشیر می می
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اَع » رل  ُرْمِحرف، ُبِعْ ُت َبیَن یَدی ْللسَّ ِِ یک َلُه، َوُجِعَل ِرْزِقف َتْحرَت  َِ ُه َوْحَدُه اَل َش ف یْعَبَد ْلللَّ یِف، َحتَّ ِة ِبالسَّ
َه ِبَ ْف   َ ُهَف ِمرْنُهْم  ی، َوَمْن َتَ بَّ َِ ْم

َ
َغاُر َعَلف َمْن َخاَلَف أ لُّ َوْللصَّ گـاه باشـید کـه[ مـن پـیش از َوُجِعَل ْللذُّ ؛  ]آ

ام تا خداوند یگانه که او را شـریکی نیسـت، بپرسـتید. روزِی مـن در زیـر  هقیامت با شمشیر مبعوث شد
ام قرار گرفته است و آنکه از دستورات من سرپیچی کند، خواری و زبونی نصیبش خواهد شـد.  سایه نیزه

 «هر که خود را به مردمانی همانند سازد از ایشان شمرده شود.
ترین عامل فتوحات است  روایات صدر اسالم واصلیترین  ازنظر کوک، این روایت یکی از کاربردی

که بیانگر یهنیت مبارزان و فوریت شدید برای نبرد در یک محـدوده زمـانی خـاص )قبـل از فرارسـیدن 
 ,”Cook, “Fighting to Create the Just State, Apocalypticism in Radical Muslim Discourseقیامـت( اسـت )

In The, “Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges”  
7517, p:568)نویسد: . وی در تحلیل روایت مذکور می 

شود که وی از طـر  خداونـد بـا شمشـیر و گونه به تصویر کشیده می این در این روایت پیامبر 
صراحت بیانگر روشی است که از طریق آن  به نیزه، درست قبل از قیامت فرستاده شده است. این روایت

شود؛ زیرا خداوند قباًل گردد. همچنین به مؤمنین وعده پیروزی داده می وحی جدید به جهانیان ابالغ می
حمایت خود را از جبهه مسلمانان و سرکوبی مخالفان اسالم صادر کرده است. عالوه بر ایـن در صـدر 

ای برای رسیدن فرد به رستگاری بود. از طر   م اسالم، بلکه وسیلهتنها روشی برای اعال اسالم، جنگ نه
سازد؛ زیرا فق  حامالن بخش سال  را روشن می دیگر توصیف پیامبری با نیزه و شمشیر، کارایی نجات

 ,Cook, “Fighting to Create the Just Stateتواننـد انتظـار ورود بـه بهشـت را داشـته باشـند ) اسـلحه می

Apocalypticism in Radical Muslim Discourse”, In The, “Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, 
The Beginnings of Islam as an “ ; Cook,568,  p:7517 Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges” 

2, p:7551  Apocalyptic Movement”,). 
را  استاد تـاریخ اسـالم، رسـالت پیـامبر  (Patricia Crone)ه کوک با الهام از دیدگاه پاتریشا کرون

 گویـد: محمـد  کند و بر این اساس میپیش از پایان جهان، تغییر اساسی جوامع با شمشیر بیان می
شود که پیش از پایان جهان فرستاده شده اسـت تـا افـرادی کـه  عنوان پیامبر، روز رستاخیز معرفی می به

  ,”Cook, “Understanding Jihadنذار و افرادی که پذیرا نیستند را مجـازات نمایـد )پذیرند را ا نصیحت می

7550,  p:75). 
با تلقین این بـاور کـه  کند که پیامبر  درمجموع کوک با استناد به برخی روایات و آیات اثبات می
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زه، از حمایـت ای نزدیک به وقوع خواهد پیوست و جهاد به خاطر ماهیـت مقـدس مبـار قیامت در آینده
جانبه مسلمانان را تحت کنف حمایت و عنایت  صورت همه برد و نیز این امر که خداوند به الهی بهره می

سازد تا هد  بعثت خـویش را بـه منصـه  دهد، ایشان را برای حضور در جنگ آماده می خویش قرار می
 ههور برساند.

َتبرطانرگسستنیابیناآموزها ا«مرنآخرللز»وا«اجهرد»سر.اوجودال

کوک، با توجه با تحقیقاتی که در خصوص مسائل آخرالزمان و جهـاد انجـام داده، بـه دنبـال ایجـاد 
ارتباط بین این دو مقوله است و بنا بر باور وی جهاد نقش اساسی در ادبیات آخرالزمانی مسلمانان دارد؛ 

رو، دیـدگاه  یـنالشـعاع جنگیـدن و فتوحـات بـوده اسـت. ازا زیرا حیات مسلمانان صـدر اسـالم تحت
کـه بـا آمـدن شده است، به ایـن صـورت  مسلمانان نسبت به پایان جهان و آمدن موعود با جنگ تلفیق 

 Cook, “Understandingکاره در دوران ابتـدایی اسـالم کامـل خواهـد شـد ) منجی موعود، فتوحات نیمـه

Jihad”,  7550,  p:70). ز جهـان را جنـگ و جهـاد ای اافزون بر این، کوک عامل فـتح منـاطق گسـترده
,The Beginnings of Islam as “ .( Cookهای آخرالزمانی مسلمانان بسیار نزدیک اسـتداند که به آرمان می

)0, p:7551  an Apocalyptic Movement”, 
های  ، فتوحـات مسـلمانان را در سـده«جهـاد»فرض معنـای جنـگ بـرای  در حقیقت کوک با پیش

که ارتباط تنگاتنگی با باورهای آخرالزمانی و موعودگرایی دارد؛ بنـابراین  نامد نخست اسالمی جهاد می
گردد کـه بـا تـورق در صـفحات تـاریخ و  ها می بر این برداشت، به دنبال عامل آغازگر جنگ وی با تکیه 

برخال  ادعای مسلمانان، ایمان مطلق و وحدت بـین رسد که  گذری بر آیات و روایات به این نتیجه می
برای شروع جهاد کافی نیست و باید برای این معادله عامل سومی نیز وجود داشته باشد. این عامل  ها آن

های قرآنـی  عبارت است از ضرورت فتح جهان قبل از فرارسیدن قیامت؛ زیرا مسلمانان با توجه به آموزه
عـده موفقیـت و همچنـین خداونـد بـه مسـلمانان و داننـد. و روایی، فتح جهان را امر و فرمان الهی می

ها نیز باید ایمان خود را با سلطه بـر جهـان و احیـای برتـری خـدادادی  گذاری در جهان را داده و آن تاج
 ).,p:7555 “Islam and Apocalyptic”,  Cook ,5(مسلمانان ثابت کنند

شـود و ایمـان بـه حمایـت الوقوع، سبب تغییـر مـردم جهـان مـی پایان قریب در اندیشه او اعتقاد به
دهـد. ایـن سـه ها قدرت و نیروی اعتقادی، هدفی مشخص و انگیزه برای برتر بـودن مـی خداوند به آن

مؤلفه؛ یعنی قدرت اعتقادی، هد  و انگیزه، در یک بسته آخرالزمانی قرار دارند که برای غلبـه و تسـل  
 (.Ibid,p:1گیرد ) بر جهان و انجام فتوحات مورداستفاده قرار می
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نزدیـک »ور، کوک سبب ادامه فتوحات را نیز با وجود مشکالت فراوان، اعتقـاد بـه در راستای این با
 کند: بیان می« بودن قیامت

هـا بـا موانـع و  هـای آسـانی نبـود. آنوجـه پیـروزی هیچ فتوحات مسلمانان از سده هفتم تا نهـم به
بـرو بودنـد و در العبور و نهرهـای عظـیم رو های صـعب مشکالت فراوانی مانند مرزهای طبیعی، بیابان

، از کمبـود شـدید نیـروی جنگیـدنمواردی هم با شکست مواجهه شدند. مسلمانان پس از یـک سـده 
ادامـه « الوقـوع جهـانپایان قریـب»همه فتوحات به خاطر اعتقاد محکم به  بردند، بااین انسانی رنج می

را اعتقاد بر این بود کـه قبـل از زی پذیر نبود؛ بدون این باور کسب انرژی الزم برای مبارزان امکانیافت و 
 Cook, “Fighting to Create theپایان جهان فق  زمان محدودی وجود دارد که باید جنگید و فـتح نمـود )

Just State, Apocalypticism in Radical Muslim Discourse”, In The, “Just Wars, Holy Wars, and Jihads: 
Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges”  7517,  p:568; Cook, “Understanding 

Jihad”,  7550, p:77.)  
تنیده شده است؛ زیـرا هـر دو  ناپذیری با باور آخرالزمانی درهم طور تفکیک از دیدگاه کوک، جهاد به

حـال بنـا بـر  جنگند. بااینبه دنبال ایجاد یک جامعه ایدئال و عادالنه هستند و برای رسیدن به هد  می
شود، این هایی که از آن یاد میهایی نیز بین این دو مقوله وجود دارد. یکی از تفاوتنظرگاه کوک، تفاوت

وجود دارد؛ زیرا اگر خداوند مشخص کرده کـه چـه زمـانی و « جبرگرایی»است که در باور آخرالزمانی 
توانـد خـال  اراده و  ا انتظـار آن میچگونه آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد، عمل انسان بـرای تحقـق و یـ

برنامه خداوند باشد. ازنظر او این عقیده با نگرش فعاالنـه جهـاد تضـاد دارد؛ زیـرا اگرچـه خداونـد در 
، پیروزی مسلمانان را تضمین کرده؛ اما فضای بیشتری بـرای عملکـرد انسـان در تعیـین نحـوه «جهاد»

 Cook, “Fighting to Create the Just State, Apocalypticism in Radical ).یابی به آن پیروزی وجود دارددست

Muslim Discourse”, In The, “Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim 
Encounters and Exchanges”  7517,  p:567) 

تا به امروز هـد   یامبر کند که از زمان پ همچنین وی با تکیه بر یک تحلیل تاریخی استنباط می
مسلمانان، مواجهه با هرگونه فساد و ایجاد یک جامعه عادالنه تحت رهبری منجی موعود بوده اسـت. از 
سوی دیگر، با فتوحات و حس پیروزی ابدی که خداوند به جامعه مسلمانان اعطا نموده، تبدیل و تحول 

اید در نظر داشـت کـه نگـاه آخرالزمـانی بـدون بافزون بر این  (Ibid).پذیر گردیده است اجتماعی امکان
شود؛ زیرا در آخرالزماِن اخالقی نحوه ایجـاد جامعـه  کامل نمی (Moral apocalypseآخرالزماِن اخالقی )
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است، ابزار آخرالزماِن  گردد و ازآنجاکه جامعه ایدئال مسلمانان برخال  جامعه کنونی ایدئال ترسیم می
 .های خـود را در جامعـه اعمـال کنـد طریـق آن منجـی موعـود خواسـتهای است تا از  اخالقی، اسلحه

ای کـه  انـد، دوره ها در دوره پایـان دنیـا قرارگرفته سازد که آن همچنین باور آخرالزمانی افراد را متقاعد می
 Cook, “Hadith, Authority).تواند از خود بـروز دهـد ها و مفاسدی است که بشریت می نماد تمام شرارت

and the End of the World: Traditions in Modern Muslim Apocalyptic Literature”, 7557, p:50) 
کند تا به نحوی با اسـتناد بـه قـرآن و روایـات،  دهد که وی تالش می تأمل در سخنان کوک نشان می

یـرا معتقـد های آخرالزمانی و مسئله نزدیکی پایان دنیـا را نمایـان سـازد؛ ز ، گفتمان«جهاد»ارتباط بین 
ها و انجام فتوحات گسترده، اعتقاد آنان بـه نزدیـک  مسلمانان در جنگ و استقامت علت موفقیت است،

 Cook, “Fighting to Create the Just State, Apocalypticism in Radical Muslimبـودن پایـان دنیـا اسـت )

Discourse”, In The, “Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and 
Exchanges”  7517,  568.) 

َتبرطابیناآمدنامنجیاواگروه اهریاجهردیامعرصراچهرَ.ال

سـازد کـه بررسـی اعتقـادات  فرض وجود ارتباط بین جهاد و آخرالزمان خاطرنشان می کوک با پیش
اصـر امـری ضـروری اسـت؛ زیـرا ی معدهای جها آخرالزمانی مسلمانان و آمدن منجی، برای فهم گروه

اند که بقیه جهان را کافر بپندارند و در عصر حاضـر بـه دنبـال بازسـازی اوضـاع دوران  مسلمان آموخته
).,Islam and  Cook“هـا بـرای اصـال  امـور اسـت حـل آن هستند و جهاد آخرالزمانی تنها راه پیامبر 

)1, p:7555 Apocalyptic”,  
جهـادی،  های تارهای آخرالزمانی مسلمانان معاصر و بررسی جنبشنوشوی با تفتیش و تفحص در 

نامـد کـه  می« توطئه ضـد یهـودی»یابد و آن را نظریه  ای مشترک میان این دو موضوع دست می به نظریه
سراسر به این نظریه اخیرًا  یهودیان طراحی شده است. او معتقد است،خبیث و شیطانی جلوه دادن  برای

هـای  های ضد یهودی دارند و به جنبش هایی که گرایش ده است؛ یعنی به سرزمینجهان اسالم صادر ش
 ,Cook, “Anti-Semitic Themes in Muslim Apocalyptic and Jihadi Literature ).زننـد آمیز دامن می خشونت

Post-Holocaust and Anti-Semitism”, 7552, p:1) 
 عنوان بـهی است؛ زیرا مسـلمانان، یهودیـان را زیست یهودبنا بر گزارش کوک، خاستگاه این توطئه، ی

 منظور بـهجهـانی و تـاریخی  دار شـهیرنمایند که به دنبال نـوعی توطئـه  یک نیروی شیطانی توصیف می
 دارد: تصریح می رو نیازاباشند.  تسل  بر جهان و تغییر آن می



 

 

 

 
384 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 وزش عالی قرآن و حدیثمجتمع آم

 

 011-892 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
َتبرطامیرنا اواگفتمرناآخرللزمرنیالزامنظرادیویداکَو«اجهرد»برَسیال

 محمود مکوند
 سمانه رحمان نژاد  

کوشند اسالم و  یهودیان میطبق اعتقادات آخرالزمانی مسلمانان، دجال و پیروانش یهودی هستند و 
طورکلی دین را از بین ببرند و اعتقاد به الحاد را بر جهانیان تحمیل نمایند. این ماهیت جهـانی تهدیـِد  به

سو، مسیحیان را متقاعد نمایند تا بـه ایـن پیمـان مهـم علیـه  دجال سبب شده است که مسلمانان از یک
میان خود تقویت کنند که یهودیـان دارای قـدرتی شـیطانی یهود بپیوندند و از سوی دیگر این باور را در 

اند تا به شکلی اساسی به اسالم آسیب برسـانند یـا آن را تحریـف  برای نفوی بین مردم هستند و در تالش
الله خمینی اههار داشت که یهودیان با حذ  همه آیـات مربـوط  آیت 1725مثال، در دهه  عنوان بهکنند. 

 (Ibid, p:7).اند تا قرآن را تغییر دهند یهود در تالش به یهودیان یا جدال ضد
نقش چنین باورهایی در یهـن افـراد و در تفکیـک  ،از دیگر مواردی که دیوید کوک بدان ایعان دارد

وی درنگ و گسترده خواهـد بـود.  واکنشی بی ایمان و کفر توس  تشکیالت جهادی است که خود عامل
در طول تاریخ و در دوران معاصر  ها آنان و اعتقاد به شرارت بنیادین بر این باور است که نفرت از یهودی

، نفرت ایجاد شـده نیابر  افزوندارد.  ها را در کنار هم نگه می همچون حلقه محکمی است که این گروه
سـتیز همچـون روژه  یهودی رمسـلمانیغو  زیتعهـدگرخود ابزاری قدرتمند برای جذب افـراد مسـلمان 

حـزب نـازی انگلـیس  رهبر (Abdul Aziz Mayatt) و عبدالعزیز میات یفرانسو (Roger Garaudy) گارودی
 (Ibid, p:6).است که با انگیزه یهودستیزی اسالم را پذیرفتند

 . تحلیل و بررسی2
« آخرالزمـان»و « جهاد»های گسترده در حیطه  چنانکه اشاره شد کوک با انجام مطالعات و پژوهش

هـای وی در خصـوص ایـن ارتبـاط  ین این دو موضوع است؛ اما برخی از نظرگاهبه دنبال ایجاد ارتباط ب
ترین اشـکاالت وارد  دهد که عمـده مستلزم تأمل بیشتری است. مطالعه و بررسی سخنان کوک نشان می

 قرار زیر است: های وی به ها و استنتاج بر استدالل

ایک.ابردلشتیانرصحیحالزاآموزهاجهردادَالسالم

گیـرد؛ امـا بـا تصـریح بـه تـراد   که سه معنای قرآنی برای واژه جهاد در نظـر می ینابا وجود کوک 
معنایی جنگ و جهاد و محدودسازی شمول معنایی و مصداقی جهاد و نیز با اتخای رویکردی تـاریخی، 

آمـوزه جهـاد از گسـتره مفهـومی نهد. به تعبیـری دیگـر وی  دو معنای تالش و جهاد فرهنگی را کنار می
پوشـی  از دیگـر ابعـاد جهـاد چشم دهـد و سوی مبارزات نظامی و خشونت سوق می آن را بهو د کاه می
شود و هرگونه تالش در تمـام  دانیم که جهاد در قرآن به جهاد نظامی محدود نمی همه می نماید. بااین می
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در راه  ابعاد زندگی ـ مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی ـ برای رسیدن به یک هد  متعـالی
گردد )طباطبایی، المیزان فـی تفسـیر القـرآن،  محسوب می« اللهسبیلجهاد فی»پیشبرد اهدا  اسالم، 

 ,Ssenyonjo,7510, p:0.Bonner  ؛116/ 55ش:  1575  جوادی آملی، تفسیر تسنیم،  ؛011/ 10ق:  1575

“Jihad in Islamic history”,  7556, p:71.) 
ی معنای جهاد به جنگ، بافت ههور این واژه را موقعیت و شـرای  وی با مدد جستن از محدودساز

منـد  که مسـلمانان از قـدرت نظـامی بهره کند؛ یعنی آن وقتی معرفی می مدینه پس از هجرت پیامبر 
زمـانی بـه مفهـوم  شده بودند. در این خصوص باید گفت که این فرضیه در صورت داشـتن نگـاهی هم

که با رویکرد در زمـانی و بررسـی واژه جهـاد در آیـات مکـی مشـخص  قبول است، درحالی جهاد قابل
در ، گرید عبارت بـه .با معانی دیگر کاربرد داشـته اسـت شود که واژه جهاد قبل از هجرت پیامبر  می

هـای  توان نادیده گرفت؛ زیرا بررسـی مفهـوم جهـاد در بافتگیری آموزه جهاد، آیات مکی را نمی شکل
 Afsarddin, “The First Muslims: History and) رفتن آیات مکـی غیـرممکن اسـتمختلف، بدون در نظرگ

Memory”,  7552, p:111.) رو، برای شناسایی بافت موقعیتی آن به آیات دربردارنـده مفهـوم جهـاد  ازاین
توان بسنده کرد و باید ایعان داشت که اگرچه در بافت قرآنی، جهاد شـامل تـالش و مبـارزه  نظامی نمی

 ,Heck, “Jihad Revisited”, 7550, p:72; Tasseronگردد )شود؛ اما محدود به مفهوم جنگ نمیامی مینظ

EI, Jihad,7551, p:50.) 
گیـری از  منظور اثبات مدعای خود مبنی بر محـدودیت معنـایی واژه جهـاد در قـرآن، بـا بهره کوک، به

کـه آیـات جهـاد  انگـارد، درحالی فو و صلح میسوره توبه را ناسخ تمام آیات ع 111و  0قاعده نسخ، آیات 
ناسخ یکدیگر و نیز آیات دیگر نیستند؛ زیرا هر آیه هد ، زمان و شرای  مخـتص بـه خـود را دارد و هـد  

 Parrott, “Abrogatedمتعالی قرآن ایجاد عدالت، صلح و برقـراری روابـ  دوسـتانه بـین افـراد بشـر اسـت )

rulings in the Qur'an: Discerning their Divine Wisdom”, 7518, p:76 .) عـالوه بـر ایـن، آیـات نسـخ شـده
دهنـد  بخشی از رهنمودهای اخالقی در قرآن هستند کـه جنبـه اخالقـی شخصـیت اسـالمی را شـکل می

(Ssenyonjo, “Jihad Re-Examined: Islamic Law and International Law”, 7517, p:15؛)  و منسـوخ شـدن
ها ناسخ تمام آیات صلح هسـتند کـه خـارج از  توانیم بگوییم آن در صورتی میمچنین محال است. ه ها آن

 ,”Parrott, , “Jihad as Defense: Just‐war theory in the Quran and Sunnahبافت و سـیاق در نظـر گرفتـه شـوند )

7516, p:8; Fatoohi, “Abrogation in the Qurʼan and Islamic Law: A Critical Study of the Concept of "naskh" 

and Its Impact”, 7515, p:110(Abdel Haleem, “Qur'anic 'jihād': A Linguistic and Contextual Analysis”,  
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7515, p:107 طور  دهد که این آیـه بـه توبه و بررسی بافت و سبب نزول آن نشان می 0(؛ تأمل در سیاق آیه
عربـی، احکـام  بلکه خود مقید بـه نقـض عهـد مشـرکان اسـت )ابن دهد، مطلق فرمان کشتن کفار را نمی

/ 0ق:  1010؛ آلوسی، رو  المعانی فی تفسیر القرآن العظـیم و السـبع المثـانی، 755/ 7: 1058القرآن، 
/ 7ق:  1052؛ زمخشری، الکشا  عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجـوه التأویـل، 700
ش:  1575  ؛ جوادی آملی، تفسـیر تسـنیم،21/ 5ق:  1018زیل و أسرار التأویل، ؛ بیضاوی، أنوار التن702

 Abdel Haleem, “Qur'anic 'jihād': A؛105/ 7ق:  1575؛ طباطبایی، المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، 765/ 55

Linguistic and Contextual Analysis”, 7515,p:107)نان را در دیگر در این آیه خداوند وهیفـه مسـلما بیان . به
آمیز و  وجـه پایبنـد بـه میثـاق و خواسـتار تغییـر رویـه خشـونت هیچ سازد که به قبال مشرکانی مشخص می

دارنـد؛ بنـابراین  چینی، تحریـک دیگـران و مخالفـت علنـی برنمی آلود خود نیستند و دسـت از توطئـه فتنه
نحصر کرد، بلکه این مفهـوم، معنـا و نظامی محدود و م توان با استفاده از قاعده نسخ، جهاد را به جهاد نمی

نـابودی کفـر، اشـاعه   گیرد و هد  آن نجـات مستضـعفان، گستره بسیار وسیعی را در زندگی بشر در برمی
 توحید و برقراری صلح و عدالت است.

دانند. درواقع این آیـه در  را ناسخ آیات صلح نمی 111گفتنی است، عموم مفسران متقدم و متأخر آیه 
کنند )ابـن جـوزی، زاد  ف جایگاه واالی مجاهدانی است که با جان و مال در راه او جهاد میمقام توصی

؛ 550/ 0تـا:  ؛ طوسـی، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، بی557/ ص 7: 1077المسیر فی علـم تفسـیر، 
البیـان فـی تفسـیر القـرآن،  ؛ طبرسـی، مجمع570/ 7ق:  1575طباطبایی، المیزان فی تفسیر القـرآن، 

(. افـزون بـر ایـن، جهـاد 76/ 11ق:  1017؛ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، 115/ 0ش:  1527
ای پایاپای  گونه استدالل کرد که تنها با کشتن یا کشته شدن معامله شود تا بتوان این مختص به جنگ نمی
 گردد.با خداوند امضاء می

الـذکر بـر آن اسـت تـا نشـان و آیه فوقگردد که او با استناد به دبا بررسی نظرات کوک مشخص می
رو،  شوند. ازاین دهد، اگرچه آیات صلح و جهاد دفاعی نیز در قرآن آمده است؛ اما با این دو آیه نسخ می

گردد. افزون بر این،  آمیز است و معنای آن به کشتن و اعمال خشونت منحصر می ماهیت جهاد خشونت
گذرند، بهشت را تضمین و با این  گ از جان و مال خود میهای جن خداوند برای مجاهدانی که در جبهه

آنکه چنین داللتی صحیح نیست؛ زیرا با توجه  نماید. حال ها را تشویق به شرکت در جنگ می معامله آن
توبه به هیچ وجه روا نیست و نیز خداوند با پیشـنهاد ایـن  0به توضیحاتی که گذشت، ناسخ دانستن آیه 

توبـه ناسـخ  111توان گفت که آیـه  کند؛ بنابراین نمی دهد و از صلح منع نمی ل نمیمعامله، فرمان به قتا
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های دنیوی شامل هـر نـوع  پوشی از متاعدیگر آیات است و باید توجه داشت که ازخودگذشتگی و چشم
 پذیر نیست و گستره آن بسیار که جهاد کرانه شود. خالصه کالم آن ای میتالشی در راه خدا، در هر جبهه

شود، بلکه جهاد ابعاد گوناگونی دارد و شامل هرگونه تـالش و  وسیع است و محدود به میدان جنگ نمی
 ,Huzen, “Islamic Jihad: Origin and Historical Approach”, 7552گـردد ) ازخودگذشتگی در راه خـدا می

p:11; Bonner, “Jihad in Islamic history”, p:71.)  او در تـوان گفـت کـه  کوک میبا تعمق و بررسی نظرات
ورزد کـه  بیان معنای قرآنی جهاد، متأثر از نگاهی تاریخی و فارغ از دیگر ابعاد این آموزه الهی اصرار می

 ناپذیر است. جنگ با جهاد ارتباطی ناگسستنی دارد و ماهیت جنگی از آموزه جهاد جدایی

ادو.اتهقیانردَستالزامفهوماآخرللزمرن

کید بر آیا دهد، بـه  های آن می ای نزدیک و ویژگی تی که خبر از وقوع قطعی قیامت در آیندهکوک با تأ
یابد که مسلمانان با برپایی جنگ علیه دیگران درصدد به پایان رسـاندن جهـان و  این استدالل دست می

تحقق بخشیدن به وقایع آخرالزمان هستند. الزم به یکر است که آخرالزمان مفهـومی نسـبی اسـت و بـه 
ای  یابد. عالوه بر این معاد باوری، برپا شدن رسـتاخیز در آینـده معلوم و محدودی اختصاص نمی زمان

نزدیک و ههور منجی در آخرالزمان از مسلمات و ضروریات اعتقادی و یک مسـئله محـوری در ادیـان 
(. بـه 10-70/52؛ متـی،   70-7/76؛ دانیـال،   1/18الهی است )کتاب مقدس، اصفیاء نبـی،   

ای نزدیـک اسـت،  ن سبب، با تکیه بر مسئله موعودگرایی و آیاتی که دال بـر وقـوع قیامـت در آینـدههمی
آور دین اسالم و پیروان وی با چنـین بـاوری سـعی در بـه پایـان  گونه استدالل نمود که پیام توان این نمی

بیننـد.  مـت و جهـاد میالوقوع بـودن قیا رساندن دنیا با جنگ دارند و ارتباطی ژر  میان اعتقاد به قریب
نویسد، باید ایعان داشت که آخرالزمان، قیامت و جهاد سه مقولـه جـدا از  طور که بونر می درواقع همان

ها وجود ندارد؛ بلکه متفاوت از یکدیگرند.  تنها ارتباط نزدیکی بین آن هم هستند و در اندیشه اسالمی نه
عنوان دو  های آخرالزمان )فتن( به ضوع جهاد و جنگافزون بر این از سده دوم هجری در منابع روایی مو

 (.Bonner, “Jihad in Islamic history”, p:8) جستار مجزا تلقی شده است

 سر.انسبتادلدناحرکمیتامنطقازوَاواشمشیرادَالسالمابرالستنردابراَولیتیاضعیف

را پیـامبر روز  است، پیـامبر « روایت سیف»کوک و برخی دیگر با تکیه بر روایتی که مشهور به 
ورزی مقـدم بـر  کننـد کـه در آن خشـونت طلـب معرفـی می رستاخیز و شمشیر؛ و اسالم را دینی جنگ

گرایـان بـرای رسـمیت  های تندرو و افراط که این روایت مورد اعتنای تکفیری طلبی است. درحالی صلح
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جـواز جنـگ  کـه آن را بخشیدن به اقدامات متجاوزانه و انتساب عملکرد وحشیانه خود به اسالم اسـت
 Ssenyonjo, “Jihad Re-Examined: Islamic Law and Internationalکننـد ) علیـه غیرمسـلمانان قلمـداد می

Law”, 7517,  p:11). دقیق سندی و داللی این روایت بایسته است. بنا بر آنچه گذشت، تبیین 

 الف. ضعف سندی روایت شمشیر
عمـر، گردد که این روایت در منابع اهل سنت از سه راوی، ابنبا مراجعه به کتب روایی مشاهده می

تخـریج األحادیـث  مالک، به طرق و الفاظ مختلـف نقـل گردیـده اسـت )الزیلعـی،بنهریره و انسابو
صورت کامل به نقـل  این حدیث به (.777/ 0ق:  1010 واآلثار الواقعه فی تفسیر الکشا  للزمخشری،

صورت معلـق  به ای از روایتحنبل آمده است و در صحیح بخاری گزیده عمر در مسند احمد بناز ابن
ل   َتْحَت  ِرْزِقف ُجِعَل »نقل شده: عمر بدین شکل از ابن َغاُر َعَلرف َمرْن َخراَلَف  َوُجِعَل  ُرْمِحف، ِِ ُة َوْللصَّ لَّ ْللذ 
ی َِ ْم

َ
)احمـد بـن  صورت مختصر، قسمت آخر حدیث یکـر گردیـده اسـت داوود نیز بهو در سنن ابی «أ

؛ 05/ 0ق:  1077 صحیح البخـاری، ؛ بخاری،178/ 7ق:  1071 مسند اإلمام أحمد بن حنبل، حنبل،
(. همچنین روایت مذکور از ابوهریره بدین گونه نقل شده اسـت: 00/ 0تا:  بیأبی داوود،  سننابوداوود، 

فل ْلللِه » ُْ ل   َتْحَت  ِرْزِقف َوُجِعَل  َقاَل َر ی، َوَمرْن  َوُجِعَل  ُرْمِحف، ِِ َِ َغاُر َعَلرف َمرْن َخراَلَف أمر لُّ َوْللصَّ ْللذُّ
َه ِلَ ْف   َ ُهَف ِمْنُهْم  َقراَل مالک روایـت شـده:  بن (؛ و از انس750/ 10م:  1788مسند البزار،  )البزار، «َتَ بَّ

ِه  فُل ْلللَّ ُْ اَعِة،: »َر ل   َتْحَت  ِرْزِقف َوُجِعَل  ُبِعْ ُت َبیَن یِدی ْللسَّ َغاُر َعَلرف َمرْن  َوُجِعَل  ،ُرْمِحف ِِ لُّ َوْللصَّ ْللذُّ
َه ِلَ ْف   َ ُهَف ِمْنُهْم   (.160/ 1ق:  1015تاریخ أصبهان،  )ابونعیم، «َخاَلَفِنف، َوَمْن َتَ بَّ

ـیِف »شود، عبارت  طور که مالحظه می همان ـاَعِة ِبالسه فقـ  در مسـند احمـد  «ُبِعْثُت َبیَن یـَدی السه
ابع سخنی از بعثت با شمشیر به میان نیامده است. افزون بر این، سند حدیث به حنبل آمده و در دیگر من

 Ssenyonjo, “Jihad Re-Examined: Islamic Lawاعتماد است ) خاطر برخی از ناقالن آن ضعیف و غیرقابل

and International Law”, 7517,  p:11). دانـد و از قـول وی هیثمی مخرج این حدیث را احمد حنبل مـی
 در سلسله راویان این حدیث، ضعیف است )هیثمی،« عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان»شود، متذکر می

(. 576/ 7ق:  1050  الضــعفاء الکبیــر، ؛ العقیلــی،07/ 6ق:  1010 مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد،
ذکرة تـ همچنین زرکشی سند ابوداوود را ضعیف و الفتنی این روایت را موضوع دانسـته اسـت )الفّتنـی،

لئ المنثورة فی األحادیث المشهورة، الزرکشی،  ؛175ق:  1505 الموضوعات، (. از 151ق:  1056 الآل
بسـیار ضـعیف اعـالم شـده اسـت « بشر بن الحسین االصبهانی»طر  دیگر سند ابونعیم نیز به خاطر 
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ترتیـب بـا (. بدین 06ق:  1052 دحض شبهات علی التوحید من سوء الفهم لثالثة أحادیث، )ابابطین،
 شود.ارزیابی سندی، ضعف این حدیث تأیید و تقویت می

  امبریپب. مغایرت مضامین حدیث شمشیر با قرآن و سیره 
دهد که ادعاهای یکـر شـده مبنـی بـر ضعف سندی، تأمل در محتوای این روایت نشان میفارغ از 

رآن در تعـارض اسـت. قـرآن با شمشیر و ارتزاق ایشان از جنگ و خونریزی با آیات قـ بعثت پیامبر 
اَل دارد؛ زیرا راه هدایت بسیار واضح و مبرهن است:  هرگونه اجبار برای پذیرش دین را مردود اعالم می

ُد ِمَن الآَغ  کند که بر ایمان اجباری و اضطراری فایـده (؛ و تأکید می706/)بقره إِكرَاهَ ف اِلیِن قَد نَّبََی الرُّشآ
َو لَموآ شود: شدیدًا از اکراه و اجبار مردم به پذیرش دین نهی می رو پیامبر  ازاینشود.  ای مترتب نمی

ِمنِیَ  ْآ وَ  نُكرِهُ انلَّاَس َحت یكووُواآ ُم
َ
 فَأ
َ
رآِ  کُُّهمآ ََجِیًعا أ

َ (؛ به بیانی دیگر، 77)یونس/ َشاَء َربُّک الََمَن َمن ف اَأآ
دعوت از طریق برهان، استدالل و جدال احسن به سوی حق و ابالغ پیام و منطق قرآن  وهیفه پیامبر 

؛ 71؛ غاشـیه/18؛ عنکبـوت/170؛ نحـل/00گونه اجبار و تحمیـل اسـت )احـزاب/ حقیقت بدون هیچ
(. عالوه بر این، هد  بعثت، نجـات از گمراهـی و ضـاللت، تعلـیم کتـاب و معـار  حقیقـی، 00ق/

ها به کمال انسانی اسـت های سعادت و رساندن انسان سازی از فساد و انحرا ، فراهم نمودن زمینه پاک
 ( که این غایت با زور و اجبار سازگار نیست.8؛ فتح/7)جمعه/

در قرآن، مظهر رحمت و رأفت الهی بـرای جهانیـان و برخـوردار از ُخلـق  از سوی دیگر پیامبر 
؛ «َرحمـه  ُمهـداة»د را (؛ و شخص پیـامبر نیـز خـو0؛ قلم/152شوند )انبیاء/ عظیم به تصویر کشیده می

/ 5ق:  1010 تفسـیر نـور الثقلـین، نماینـد )حـویزی، معرفی می« رحمت هدیه شده برای تمام هستی»
یک از آیات قرآن و روایات صحیح داللت بر بعثـت پیـامبر  گردد که هیچ(. درمجموع مشاهده می066
 سوی  ه ایشان برای هدایت بهکند کبا شمشیر ندارد و قرآن هم در سور مکی و هم مدنی تصریح می

 (.Ibidدین حق، انذار و بشارت مردم، موعظه نمودن آنان و رحمتی برای همگان فرستاده شده است )
نیز مؤید این امر است، از بـاب نمونـه ایشـان همـواره بـه اصـحاب خـود  تاریخ و سیره پیامبر  

یگانگی خداوند دعـوت کننـد، نـه  سوی اسالم و کردند، از طریق حجت و برهان مردم را بهسفارش می
های پیـامبر  یک از جنگ(. افزون بر این هیچ567/ 1: 1580زور و شمشیر )ابن حیون، دعائم اإلسالم، 

 شکنی، تعدی و  منظور گسترش اسالم و تحمیل دین اسالم صورت نگرفته و در تمام موارد، پیمان به
ده است. چنانکه حتی در زمان فتح مکه که ایشان در انگیزی برای نابودی دین اسالم آغازگر جنگ بو فتنه
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توانستند دشمنان را از دم شمشیر بگذراننـد، رأفـت و گذشـت را سـرلوحه رفتـار  اوج قدرت بودند و می
 (.156/ 71ق:  1055 بحاراالنوار، مجلسی،  ؛805/ 7: 1057خویش قرار دادند )واقدی، مغازی، 

 نتیجه
گرفته از نگـاه  گونـه نتیجـه گرفـت کـه بیشـتر نظریـات وی نشـأت توان این با مطالعه آرای کوک می

هایی نادرست و تأثیرپـذیری از فضـای ناصـواب عقیـدتی در عصـر حاضـر  فرض تاریخی، اتخای پیش
دهـد و  سوی مبارزات نظامی و خشونت سوق می است؛ بنابراین وی با چنین رویکردی آموزه جهاد را به

حال باید گفت کـه  کند. بااین ل خشونت و گسترش اسالم معرفی میطلبی، عام آن را نماد جنگ و سلطه
خیز مبعوث شـده اسـت؛ امـا همـواره  تردید پیامبر اسالم با وجود آنکه در محی  و موقعیتی خشونت بی

تالش داشته است تا از خشونت افسارگسیخته در زمان و زمین حیات خود ممانعت کنـد و بـر آن لگـام 
خرالزمانی و لـزوم فـتح جهـان قبـل از فرارسـیدن قیامـت را عامـل تقویـت و زند. همچنین کوک باور آ

 داند. ها می گر جنگ هدایت
سو و استفاده از قاعده نسخ از  دیوید کوک جهت نیل به مقصود، با نادیده انگاشتن سیره نبوی از یک

و با نوعی افـراط کند  آمیز رها می سوی دیگر، سایر آیات و رهنمودهای الهی را برای همزیستی مسالمت
کیـد و تحدیـد مفهـوم  های خود را مستند می فرض و توسعه در مفهوم نسخ، پیش سـازد؛ بنـابراین، در تأ

تـوان همـراه و  جهاد به معنای جهاد نظامی و ارتباط عمیق آن با نگاه آخرالزمـانی بـا نظرگـاه کـوک نمی
جهاد و آخرالزمـان، معنـا و گسـتره  سازد که مفاهیم جانبه آشکار می همدل شد. یک مطالعه دقیق و همه

طلبی قرآن و تحمیل اسـالم بـر  روی دال بر خشونت هیچ آیات جهاد بهگیرند و  بسیار وسیعی را در برمی
وجود ندارد و تالش کـوک افراد بشر نیست. بر این اساس، ارتباطی بین موعودگرایی، آخرالزمان و جهاد 

تحمیل دین و منطق زور و شمشـیر ازنظـر تعـالیم بنیـادین و  زیراثمر است؛  برای برقراری این ارتباط بی
هدا  اسالم، دعوت جهانیان بـه خال  صریح بسیاری از روایات است. انظام عقیدتی قرآن محکوم و 

انگیزی است و باور به معاد، قیامت و به  آمیز و دوری از جنگ، خونریزی و فتنه صلح و زندگی مسالمت
ای برای به فعلیت رساندن چنین اهدافی است، نه آنکه جنگ و خونریزی خـود  پایان رسیدن دنیا، انگیزه

 رو مدعای کوک با دستورات و فرامین قرآنی تطابق ندارد. موضوعیت داشته باشد. ازاین
های  مسلمانهای تاریخی و تأثیرپذیری از اقدامات غیرانسانی  افزون بر این، تمرکز کوک بر واقعیت 

سو آیات صلح  رویکرد وی را گزینشی کرده است. به تعبیری دیگر وی از یکر، رادیکال و جهادی معاص
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آنکـه موقعیـت  و عفو را یکسره نادیده انگاشته است و از سوی دیگر در باب آیات مرتب  با جهاد نیـز بی
تاریخی آیات را لحاظ کند، بر مفهوم جهاد نظامی متمرکز شده است. همچنین آیـات مـرتب  بـه وقـوع 

ای نزدیک را با مسئله آخرالزمان خل  کرده و در بررسی روایی مبحث آخرالزمان دسـت  ر آیندهقیامت د
هـای تکفیـری اسـت کـه در  گذارد که مورد اسـتناد گروه بر روی روایاتی ضعیف و متعارض با قرآن می

پردازند. روشن است که با چنین رویکردی راهـی بـرای فهـم مقصـود  پوشش دین به تخریب اسالم می
 های اسالمی وجود ندارد. قیقی آیات قرآن و آموزهح
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