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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  آزاد ل،

 ٢٠١٢ دسمبر ٠٨

 

  ابراھيمی جھاد و غنيمت در اديان
 بخش اول

 

 ايشان دخترانی  به نام نجيا و ساره و  ،نام ناحور بوده و پدر ابراھيم است ه  بیگرد  پسر شخص تارح به معنی دوره

 در قرآن نام ،پرست بود  ط داشت و بر اساس روايات يھودی او بتو لوابرام  ،ناحور ،نام ھای حران ه ی بپسران

اند که  ين داشتها اما اعتقاد بر،ين قرآن تارح را با آذر  مساوی دانسته اند برخی مفسر ،پدر ابراھيم آذر آمده است 

يعتی  محمد خالف نظريه علی شرۀ اما در شجره نام،است ستی او را داشته و سر پرآذر کاکای ابراھيم بوده است  

بوده  باور ھای خرافاتی انسانی را ) اگر(ھر صورت او ھر کسی ه  ب،تارح  به عنوان پدر ابراھيم  ذکر شده است 

 ،وده ؟؟ چون قبل از او ھم باور ھا بکه بنيان گذار آن  ادامه داده نه اين) توحيد(به شکل ديگر آن زيرا عنوان 

اند  که جانشينی خدای واحد را در عوض  چندين خدا در باور ھای   فالسفه و دانشمندانی بوده،اعتقادات يکتا پر ستی

گذاری خرافات را به ابراھيم  که محمد  توان نظر به ادعای اسالم  بنيان خود گنجانيده  و تبليغ نموده اند  يعنی نمی

ھر صورت نسل ھای بعدی  از ابراھيم  با فراموش نمودن يک ه  ب،سد  نسبت دادر او میھم بعد از چند پشت به 

وليت و بی ؤمسھای بی  رسی زندگی يک تعداد آدميعنی منصرف شدن از تحليل و بر!! دوره ای  زمانی پيامبری 

عيسی مالک انجيل ) صاحب کتاب تورات(سيم  به موسی  ر می  ،پای که بدون موجب ادعای پيامبری داشتندوسر

) که ادعا نمايد  که اين کتاب آسمانی است  خبری نداشت  چه رسد به اينموجوديت انجيل اصالً  عيسی  از بيچاره(

 ؟!!باشد   آن میۀستاده و او  تطبيق  کنند خداوند کتابی از آسمان برايش فرگز ادعا نکرده  کهاو ھر

 را با گی اش رفع مشکالت ھمخواباتنسبت داد به هللا ؟ حاما محمد؟ او ھر عمل  خود را برای رسيدن به قدرت  

 زنان و کنيزانش ؟؟

يان ابراھيمی در مجموع اد و ضديت اين اديان را و موضوع جھاد و غنيمت را  رويم وجه تشابه صورت میھر ه ب

 .شناسائی داريم

 ؟؟!! سر نوشت ساز و به اصطالح    اخالقی اديان ابراھيمی ،ھدايات مھم 

 ؟!! اين موضوعات دارند ۀ ھدايات و قانونمندی مشابھی در بار،ت ھر سه دين ابراھيمی اعتقادا
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 خدای واحد را می پر ستند)  اسالم ،مسيحی ،يھودی ( ھر سه دين 

 .عقيده دارند) با تفاوت جزئی( زنده شدن بعد از مرگ ،زخدو ،ھر سه دين به بھشت 

داشته  و حر کات مردمی ضد منافع و ئيد أ ت)چی خوب و چی بد(بعيت به نيرو ھای حاکم جامعه را ھر سه دين تا

  .دارند قدرت آنھا را  محکوم می

 دينی خود خواستار ۀرا در جامع  دوام آنئيد زده  وأ بر آن مھر ت،دگی را به رسميت شناخته قانون برھر سه دين  

 اند

 ھا قايل نمی ا به آن مساوی با مرد ر رفع احتياجات مرد دانسته  و حقوقۀھر سه دين زن را موجود دومی و وسيل

 .باشند

 .سنگسار و قصاص در ھر سه دين مجاز است

تواند  کسی نمی) جاز و حتمی است م،،،،،، و ماليکه، اجنه،اعتقاد به شياطين (ر ھر سه دين باور ھای خرافاتی د

 ، ستی  پيرو آن دين باشدبدون اعتقاد  به خرافات و شبح پر

خدای !! خدای يھود : کردخدای شان اين بوده که   عمل، موجوديت ،ختمان در سا :ختالفات اين سه دين ابراھيمیا

 تواند به پای آن ترين و باالترين مقام داده که ديگر مخلوقات نمیو قوم يھود را بر؟؟ !! مخصوص قوم يھود ،است 

ای آدمسوزی انداخت و ھ کوره ين قوم بر جسته را دراليون از يکه ھيتلر  شش م نا گفته نبايد گذاشت زمانی(سد ؟؟ بر

ليون  مظلوم را از يد و نتوانست و يا نخواست  اين شش م مصروف بوکباب کرد ھمين خدای يھودی جای ديگری

 )يستم فاشيستی ھيتلری نجات دھد سچنگال  استبداد

 در عيسويت

 اما در اسالم ،ا فرزند خد ،قدس  روح ال، خدا)عقيده تثليث(باشد  ھمين خدای واحد در يک وجود به سه شکل  می 

ه  عجيبی ب موجودی،که نام يکی از بت ھای کعبه بوده گذاشته شده ) هللا( اسمش اھيمی  که؟؟ اين خدای واحد ابر!!

 . متضادی به او ھم داده شده استو صفاتما معرفی شده  

درت اجتماعی و نيرو در اديان يھودی و فلسطينی  جھاد و غنيمت گيری جز ھمان دين بوده  و پيامبران که کمی از ق

 نمودند شدند  فوراً جھاد يعنی چپاول ھستی ديگران را شروع می ھای انسانی بھره مند می

 و قشنگ که ی  از ديدن اسپ ھای قو٣٣ تا ٣٠سوره ص آيات يحات ی ھم نظر به تشره ئسليمان پيامبر افسان

 ؟!!ارم د ھا در جھاد استفاده می که از آن: خدايش نصيب گردانيده بود گفت 

ند و در  ک بر آن تأکيد می اساسی است  که يھوه خدای يھود  اختصاصاً يمت  از اصولن کسب غنآدر تورات و قر

کند که مغلوبان را از مرد و زن و کودک بکشيد و  وری میآزمائی قوم اسرائيل به اقوام ديگر بدانان ياد آھر زور 

را  فته و اھالی آنلوک را گرو بنی اسرائيل تمام شھر ھای آن مو (،را به غنيمت برای خود بگيريد دارائی ھای آنان

ھا  يز بھائم آنموده بود و تمامی غنيمت آن شھر و نموجب آن موسی بنده خداوند امر فردم شمشير ھالک کردند به ه ب

دست ه  بو چون يھوه خدايت شھری را ( ١۴شع بن تون باب يازدھم مر يا صحيفه يو) ارت بردندغرا  برای خود به 

 اطفال و بھائم و آنچه را که در شھر باشد برای خود به وجميع ذکورانش را به شمشير بکش ليکن زنان تو بسپارد 

 ،١٣سفر تثنيه باب بيستم  ) خود را که يھوه خدايت  بتو دھد بخور تاراج ببر و غنايم دشمنان

و جدعون به ايشان (توان حدس زد    او را می خونخواری ۀبا خواندن اين بخش از ھدايات يھوه  خدای يھود انداز

 ھر يک از گوشواره ھای ،گفت ھر يکی از شما گوشواره ھای طالی غنيمت خود را بمن دھيد پس ردای پھن کرده 

 سوای گردنبند ھای که ،خود را که به غنيمت گرفته بودند  در آن انداختند ووزن آنھا ھزارو ھفتصد مثقال طال بود 
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سفر داوران ) را در شھر خود عفره بر پا داشت غون از آنھا ايغودی ساخت  و آنبر گردن شتران شان بود و جد

ستان قلغ رسيد بعضی از غنيمت ھا را گرفته بود برای مشايخ اسرائيل و دوو چون داوود به ص( .٢٧- ٢۴باب ھشتم 

 ٣٠٢۶کتاب اول سموئيل باب ) .ی شما است  خداوند  برا از غنيمت دشمنانای   ھديهکخود فر ستاده گفت اين

باشد   نمايد  جھاد و غنيمت  می توجه می يکی از مھمترين مسايل در اسالم  که تا امروز بر جستگی د اشته و جلب

 تجاوز و تاراج ملکيت ھای  ملل ديگر را  از طرف اين دين مبارک  – جنگ طلبی –که ماھيت خشن اسالم 

حش و تجاوز انديش را نسبت به اسالم  ھمين توان يکی از داليل انزجار مردمان ديگر تو سازد که می روشنتر می

 .اسالم شمرد

ھای آن  تشو يق مسلمانان به جنگ و   در قرآن و پيام،ترين مسايل اسالم اس رين و اصولیت موضوع جھاد از اساسی

که  مسلمانان قدرت تجاوز را  زمانی و حيون اسالمی در  زمان صلحان مال ھا و رو، اسالم سازان،خشونت است 

ھا با  که ھمين دارند  و ھنگامی ھا را پنھان می ندارند از گفتن و بر مال ساختن آيات  خشن قرآنی  دوری جسته و آن

دن آن آيت ھا سازند  و به شناسان کنند اين آيات را رو شن می داشتن قدرت تمايل به تجاوز  و کشتن ديگران  پيدا می

ھاد جش و غير قدرت داشتن شان راجع به حانيون در حالت آرامين روا اگر در برخوردی با يکی  از،ددازنمی پر

 و اين جھاد برای ،گذرند  که جھاد  شکل دفاعی در اسالم دارد ساده و سطحی از آن می صحبت شود  با ابراز اين

 منان فرض گرديده استؤم

دانند؟  که خود را مسلمان می ينن است و پابند  دساتير قرآنی ؟؟ يا اھا خواھند بود ؟؟ کسی که مسلما منان کیؤ ماين 

ھا پابند و ب فھمند و به ھدايت و دساتير عر میبی بيشتر ھای که عر  آدمچون در  فاميل مسلمان متولد شده است ؟؟ يا

 ، نور ءعطا،ت هللا  صبغ، ر بانی ،ثل سياف  مباشند ؟؟  و يا ھم اشخاصی مند غالمی و پيروی از ايشان می عالقه

 دانم ؟؟؟ باشندنمی تر  از مؤمنين میکه بھتر و بر  مؤمنين خطاب شده و يا ھم اين،،،،… و ، فھيم ، قانونی ،کشاف 

رايج ترين تعريف )   تکاپو و جنگ،تالش = جھاد (گويند   جھاد  میۀفقه و اصول اسالمی  در مورد مفھوم کلم

فيسور آرنولد پژوھشگر انگليسی  در مکاتب دعوت باشدارزيابی ھای پرو می) جنگ در راه  هللا(قرآن  جھاد در 

دھد  در ھيچ جای قرآن از مسلمانان خواسته نشده   در لندن منتشر شده است نشان می١٨٩۶اسالمی  که در سال 

  »سجنگ مقد«که از جانب کفار مورد خطر يا تجاوز قرار گيرند دست به حمله بزنند  و مفھوم  است بدون آن

 و ھمچنان اين ارزيابی برای تعبير اصطالح قرآنی جھاد مفھوم است که بعداً در دوران خالفت برای آن قايل شده اند

آن آمده مربوط به جنگھای مسلمانان با قريشيان مھاجم و  جھاد در قرۀ آنچه در بارۀسازد که ھم شن میھا رو

کند به ھمين جھت  ی ھای  بيرون مرزی بعدی تطبيق نمیھا است و با شرايط بعدی  کشور گشائ ستان جنگی آنھمد

 جھاد با کفار در قرآن نيامده است ۀ  در بارتیھيچ آيش در مکه در سال ھشتم ھجری  ديگرپس از تسليمی نھائی قري

 ، نسا– آل عمران –بقره ( ی  قرآن  مدنۀکين و کفار در يازده سوربه مفھوم جنگ مذھبی  با مشر) قتال(آن از در قر

 مقتضيات زمانی و ياد شده است که ھر مورد به شرايط و)  فتح ، صف ، محمد، توبه احزاب ، نحل ، انفال،مائده 

ينه ھاد برای نخستين بار در دوران مد ج، عام و کلی ندارند ۀشود  و عمالً ھيچ کدام جنب بوط میمکانی خاصی  مر

توانست منحيث ابزاری در  اھميت پيدا کرد زيرا میوارد معتقدات اسالمی شد ولی در دوران جھانگشائی عرب  

ھبی که شکل و ماھيت مذ يناھا و لشکر کشی ھای اعراب بيشتر از  جنگ،دست گردانندگان اسالم سياسی قرار گيرد

 اصل جھاد در زمان ، آخری قرار داشت ۀھای سياسی و اقتصادی داشته و عامل دينی در درج داشته باشد انگيزه

 ،فتاری قرار گرھا  مورد بھره برد  جنگۀ در ھميباً صورت عمده تقره ه ھای اسالمی  ب توسط فقءخلفا

کار ه شود ب که امروز معنی می) جنگ مقدس(آن به معنی  جھاد در قرۀاند که کلم ھشگران متعددی  متذکر شدهپژو
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 و ، برای انجام کاری مھم ، ء قواۀبا ھم ،فته بلکه به مفھوم لغوی آن  در زبان عربی  يعنی به معنی  کوشيدن نر

کند   جھاد مفھوم سياسی نيز پيدا میۀران زندگی محمد در مدينه کلمدر دو ، ارزنده و مثبت بکار رفته است عادتاً 

 توانائيھای فکری و ۀرود بلکه مفھوم بسيج ھم کار نمیه ين مورد ھم به مفھوم جنگ مقدس و الزامی باولی حتی در

ه ب )قتال(حانه  در کار باشد اصطالح  پای جنگ مسل رزمی را دارد وقتی که اختصاصاً مالی و روحی و نه الزاماً 

قان و ممتحنه  فر،ھای توبه  که بدين صورت تنھا سه بار در  سوره( به عبارت ديگر جھاد ،رود نه جھاد  کار می

خصوص برای جنگ مقدس ه  و نه تنھا برای جنگ و ب،دعوتی به تالش کامل ولی داوطلبانه است ) بدان اشاره شده 

 ٣٢قرآن  قتال  و مشتقات آن    در سه بار   جھادۀکلم ؟؟توان يافت را به چنين مفھومی  اصوالً در قر آن نمی که آن

نيز استفاده )  حرب و محاربه، مقاتله ،قتال (ر قر آن  از کلمات ديگر ھم مثل بار در قر آن آمده است و ھمچنان د

 ھمين عنوان به جمع آوری آدمکشان  و سر کشان عرب  پرداخته و لشکری تھيه نمود و  و محمد ھم زير،شده است 

 داختيه نشين و بعد ھم ھمسايه ھايش پربرای فتح و غارت اعراب  باد
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