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  .آزاد ل

  ٢٠١٢ دسمبر ٣٠

 ابراھيمی جھاد و غنيمت در اديان

 بخش دوم

  

ھای ذيل  خواندن آياتی در سوره  خوانندگان گرانقدر را  به ،ئيات و  تفکيک  عمده بين جھاد و قتالبرای بررسی جز

- ٧۴اء آياتس نۀسور ) ( ٢۴- ٢٠ و ۶- ۴ محمد آيات ۀسور ( ١٢٣ -٣۶ و١۴- ٧ توبه آياتۀسور( دھم   زحمت می

و ٢١٨ ٢١٧ و ٢١۶ بقره آياتۀسور( )٨۴-  ٧٨- ٧۶ نساءۀسور ) ( ۶۶ و ۶۵ و٣٩  و١٧- ٢٩ انفال آيانۀسور ( )٧۶

 ١٠) حديد آيت ۀسور( )١٣ - ١٠ صف آيات ۀسور ) ٢۴۴ ،١٩۴

را   جھان کشائی اسالمی توسط اعرابی آغاز شد که ما به خطا آنانۀ فتوحات با شبيخون ھای ساده بدون انديشۀسلسل 

ستی پيشين خود پا بر جا اعظم اين رزمندگان ھنوز در بت پرخوانيم زيرا در آن ھنگام بخش  رزمندگان اسالم می

دھند که  وليد اطالعات ما چندان زياد نيست ولی کليه اسناد موجود نشان می تر کيب سپاھيان خالد بن ۀباردر . بودند

که  طوریه ين سپاه بسيار محدود بود با  در ،ينه آمده بودندی که ھمراه خالد از مدئشمار مسلمانان اصيل يعنی آنھا

 آمد ھای آمدند به در چم اسالم گرد شد بيشتر اعرابی ھم که زير پر موع نفرات را شامل نمیج ده در صد از ماحت

شيدند در ميان ايشان کسانی که کو ھا می شد دلبسته بودند و برای  گرد آوری آن ضه میفراوانی که به ايشان عر

يستند کسی گر شدند  و بر گناه خويش می ھيز کار خواند جز گروھی که فرا خوانده میھا را مسلمانان پر  آنبتوان

ر توانی  در گسترش اسالم بوده است پيامبر نيز بدان آگاه بود که سر بازان خود  پۀنبود بيگمان آرزوی غنيمت انگيز

. آورد  يان نويد داده شده است به خروش میفتح به جنگجو ۀ در آمد ھای فراوان از قبيل آنچه در سورۀرا با وعد

ين ااسيری که از دگان  حصه ھای کالن اموال غارتی  و برخوانيم از گاھی که ما داستان غزوات محمد را می

 .مانيم دست آمده بودند در شگفت میه جنگھا ب

نشان ) سالنامه ھای اسالم(ای که تازيان را به گشودن کشور ھا بر انگيخت چنانکه لئو نه کانتانی در  بر ترين انگيزه

در ھمان . استخويش ارائه کرده ) طبقات(را  در  ھای متعددی از آن بن سعد نمونهاداده است آزمندی مادی بود که 

آن گنج ھا که از .  آخرت ما را به خود کشيده استۀ ابتدائی بعد از محمد گفته شد که امروز دنيا نيز به اندازۀردو

 ھای ئی ارا اول دۀ کشور کشايان در درج،شد شد ديگر برای آن فراھم  می شته میکشور کشائی ھا و غارت ھا انبا

از سھل . خواستند نه برای آخرت بود برای خوشگذرانی خود شان میی شان سرازير شده سوه سر شاری را که ب
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يد زيرا که پيشوای وری از زنان بجونادرست است که آدم زھد را در د(اند که  شوشتری صوفی نام آور نقل کرده

ده القادر گيالنی مثال آوردسای بزرگ عبو از پار) داشت نيايشگران پيامبر بود که خودش زنان را بسياردوست می

دانست و طبقات  عبدالوھاب شعرائی ثواب مجامعت را با نماز خواندن برابر می. زند بودفر ٩۴شود که او را می

خواست به وی توانائی آن دھد که صبح تا  کرد که از خداوند می  کعبه نقل میۀ سای را در خانسبکی دعای آن پا

 بستان می عرۀيان و يھوديانی که در بيرون از شبه جزيرمسيح) .شام قرآن بخواند و شام تا صبح با زنان مقاربت کند

زيستند به اين باور بودند که برای رزمنداگان عرب ميان قرآن و شمشير انتخاب ثالث بسيار مطلوبتری نيز وجود 

ه صورت اجازه ای بلکه به خصوص وقتی که اين تحصيل غنيمت نه تنھا به بوده است ب) غنيمت(داشته و آن جاذبه 

راضی اعراب باديه نشين از باديه ھای بی ثمر و علف شان به ا. حقی مشروع برای آنان منظور شده باشد صورت 

. ھای مادی بود  بستان کشانيده شدند دليلش بسيار بيشتر از تعصب مذھبی  انگيزهخيز بيرون عر سر سبز و حاصل

ارزيابی ھای مربوط . ور نمای پر جاذبه بود دور نمای زندگی بھتری  در دنيای ديگر بيگمان برای کسانی از آنان د

رت گسترده صوه به عوامل مختلف جھانکشائی  اسالمی که در دوران معاصر از جانب محققان بسيار سر شناس ب

  اسالمی امری نا شناخته نبودۀلييخ نويسان مسلمان نيز در قرون اوفته است برای خود تارای مورد تحليل قرار گر

کند که ابوبکر در مورد   ترين وقايع نگار فتوحات عرب در  فتوح البلدان خود تصر يح می يق دق،چنانکه بالذری

 برای حمله به شام به مردم مکه و طايف و يمن و نيز اعراب نجد و حجاز نوشت که در امر آمادگی ءگرد آوری قوا

ی از ابو تمام  شاعر معروف دوران شعر. ست ھا غنايم فراوانی  در  انتظار آنبرای جھاد اسالمی شتاب کنند زيرا 

ه تنھا ب! نه (کند  خوبی  منعکس میه آن زمان برا در صدر اسالم خطاب به يکی از رزمندگان عرب  ھمچو فکری 

ن بود که اين خاطر ايه ب. سراغ شمشير زنی رفتی ه خاطر بھشت نبود که تو زندگی باديه نشينی را کنار گذاشتی و ب

ابو تمام الطائی شاعر نامی آغاز قرن سوم ھجری ) (کرد  نصيب میرای  فراوانترشمشير زنی نان و خرمای

،  که چندين بار در لکنھو» آبی تمامۀحماس« ۀ لقب داده بودند سرايند»نبی اللھفی الشعر«که او را ) ٢٢٨-١٩٠(

 )قاھره و بيروت به چاپ رسيد

دويانی تشکيل شده بودند که در طور انحصاری  از به  بيباً فتوحات اسالمی را آغاز کردند تقريان عرب  که جنگجو

خورده تعلق داشتند و پس از شکست خود در  برابر نيرو ھای   به قبايل شکستآن دورهران زد و خورد ھای دو

ای جنگ  در  بيرون از سر حدات طور داوطلبانه در  سپاھی که اين حکومت بره اعزامی  حکومت مدينه ب

 يت جستند چنين افرادی که چند ماه پيش  عليه اسالم جنگيده بودند نمی عضو،دندکر بستان  جمع آوری میعر

ھای   آئين تازه شده باشند آنچه واقعاً آنان را به شر کت در  جنگۀشوران از جان گذشتحتوانستند يک شبه تبديل به سل

نقل از کتاب (يافت داشتندبود که اين بار مجوز شرعی نيز درمی انگيخت عشق به غارت و غنيمت  تھاجمی برۀتاز

 :ين زمينه بايد نموداو حال توجه به آياتی قرآنی در) سال نوشته  داکتر شفا ١۴٠٠

که برای تان  نا خوش آيند است چه بسا چيزی  جھاد در راه خدا بر شما مقرر شده در حالی: (  ٢١۶ بقره آيت ۀسور

که شر شما در آن  که خير شما در آن است و يا چيزی را دوست داشته باشيد حاالن را خوش نداشته باشيد  حاالن

  ).دانيد  داند و شما نمی است و خدا می

بھشت (يکی پاداش آخرت : شوند به جھاد امر نموده و بدو گونه پاداش تشويق می  بسياری از آيات قرآن  مسلمان را

اين دو نوع پاداش  طی آيت . دست می آورند ه دشمن بھای  ئیدارای که از چپاول ئدوم غنيمت ھا) و باکره ھای آن

 شود داده می) مژده(ھا  ھای قرآنی  به آن

خته اند بايد در راه خدا پيکار کنند و آنکس که در راه خدا ت فروھا که زندگی دنيا را به آخر آن (۴ نساء آيت ۀسور
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 )و خواھيم دادپيکار کند و کشته شود يا پيروز گردد پاداش بزرگی به ا

بھشت برای ) در برابرش(کند که  منان جانھا و اموال شان را خريداری میؤخداوند از م :  ١١١به آيت  توۀسور

 در  حقی است بر او کهۀشوند اين وعد کشند و کشته می می. کنند در راه خدا پيکار می) به اينگونه که(آنان باشد 

اکنون بشارت باد بر شما با داد . ی از خدا  به عھدش  وفا دار تر  استموده و چه کستورات و انجيل و قرآن ذکر فر

 است) برای شما(ايد و اين پيروزی بزرگی  و ستدی که با خدا کرده

سوی جھاد در راه خدا ه شود ب که به شما گفته می ايد چرا ھنگامی ای کسانی که ايمان آورده : ٣٨ توبه آيتۀسور

ايد ؟  آيا به زندگی دنيا به جای آخرت راضی شده) دھيد خرچ میه و سستی ب(کنيد  حرکت کنيد سنگينی بر زمين می

 که متاع زندگی دنيا در برابر آخرت چيز کمی بيش نيست اين

 و -۴١-١ انفال آيات ۀ سور– بقره ۀسور ٢۴۵-٢١٢آياتدر اسالم غنيمت گيری از مسايل خيلی مھم بوده  و د ر 

جع به غنايم  ھداياتی را واضحاً ١١ ممتحنه آيت ۀ سور١٠ و ۶حشر آيات   ۀ سور٢١ و ١٩ فتح آيات ۀ سور۶٩

ان اسالم قبل از ھر جنگی  اين سوره را سردار. يح شده است انفال ترتيب تقسيم غنايم  دقيقاً تشرۀدر سور. بينيم می

 شده است که مؤمنين  توصيهجا اکيداً  در يک. د نرا بر انگيز خواندند تا شور و حرارت آنان برای جنديان خود می

شما وعده داده است  و بر ه خداوند کسب غنايم را ب(صت را از دست ندھند  و برای کسب غنيمت عجله کنند فر

 ٢٠ فتح آيت ۀ سور)شماست  که بر آن شتاب کنيد 

که فتن زنان و کودکان به عنوان غنيمت جنگی مجاز است حتی زنان شوھر داری در زمان جھاد در اسالم  اسير گر

 )٢۴ نساء آيت ۀ سور(توانند به مالکيت مردان عرب در  آيند  شوند  می ھا گر فته می ين جنگاھم در

 :د بود تا نظری مختصربر اين وحشيگری ھای عرب  و غنيمت ھای جنگی شان بيفزائيمھاکنون بد نخوا

 ربيع  بعد از کشتار زياد اھالی  اين طايفه وحشی بر سيستان  که توسط ربيع بن زياد سردار عرب  انجام شدۀدر حمل

نبارند و ربيع وحشی بر باالی  بسازند يعنی اجساد را روی ھم بيسيستان امر نمود تا از اجساد کشته شدگان صدری

منين دھند با ؤدر ھم بر اميرالم) يک مليونقرار شد ھر سال از سيستان ھزاز ھزار  . ا نشستجا باال شده بر انھ آن

کتاب . ( فت  غنيمت به سرداران و جنگحويان عربی تعلق گرۀاموال تاراج شدگی در جمل. يزھزار غالم بچه و کن

يک ) سردار عرب( اعراب  به ری مردم شھر  پايداری خوبی نمودند مغيره ۀدر حمل) ٨٠ تا٣٧تاريخ سيستان  ص 

آنقدر کشته شدند که کشته ھا ين اشغال از دست داد  و مردم جنگيدند و پايمردی نمودند و کشته شدند و اچشمش را در

  تاريخ طبری ج . (  بود  ھمانند عنايم مداينری  نصيب مسلمانان کرد  غنيمتی که خدا از  .شد حساب نمود را نمی

 را قتل عام نمودند و که عبيد سردار عرب زخمی شده بود مردم شھر یخاطره در حمله به شاپور ب) ١٩٧۵ص ۵

 ه شد برد غنيمت به،ردم بودھای م ينه و مال خانهھرچيزی نقد

ھا  ين جنگ غالب شود چنان مردم را بکشد که جوی خون از آنادر حمله به اليس  خالد بن وليد نذر کرد که اگر در

: يدگوی مغيره م. زدند جاری شود  چون خالد غالب شد اسيران جنگی را گروه گروه می آوردند و در رود گردن می

کشته .  روز پياپی با آب خون آلود قوت سپاه را که ھجده ھزار کس بود آرد کردندکه بر رود  آسياب ھا بود و سه

 )١٢٩١ ص۴طبری ج(شدگان ھفتاد ھزار نفر بود 

مسلمانان در حمله به نيشاپور . دندموده و اموال مردم را به غارت بردر شوستر سرداران عرب شھررا تار و مار ن

 .يک روز از صبح تا شام کشتند و غارت کردند و غنيمت گرفتندر طوريکه ده  بداختندبه قتل و غارت مردم پر

ه ھا ب  دارائی ھای آنگان به رھبری سعد بن وقاص  تمام اھالی شھر کشته شدند به جز يک نفر ودر حمله به گر

 .  غنايم جنگی بودءشمول زنان غارت شد و جز
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  عبدهللا جويان عرب به رھبریظيمی از ماجراھجری  لشکری ع ٣٠ تا ٢٨ھای  پس از فتح استخر بار دوم در سال 

 ی بود غنايم جنگھا  و اموال آننداشندگان شھر کشته شدب چھل ھزار نفر ،بن عامر

 عيسو يت و اسالم  تجاوز به سر زمين ديگران  برای گشايش  و انبساط دين مورد نظر  ،که در  يھوديت خالصه اين

يمی   باعث خوشنودی خدای اديان ابراھھای ديگر م مردم سر زمينل عاکشتار در  ديار  ديگران و قت!! مجاز است 

 دھد ؟؟ شما جنت میه خاطر اين کشتار ھا به گردد و خداوند ب می

فته  بر شما حمله کنندگان و متجاوزين ھای مورد تھاجم قرار گر سر زمين فرزندان و اموال ديگران يعنی ،زنھا

 دنباش حالل بوده و ملکيت خاص شما می

تا !!! عی  شما خواھد بود و باعث خوشنودی خدای تان شر  و آوريد  حق قانونیتدسه ين کشتار ھا بار ھر چه د

و شما از بھترين بنده ھا !!  تجاوز کنيد  و ھر چه گير تان آمد  مال خود شما است ،نام خدا خون بريزيده توانيد ب می

   خواھيد بود

 ضد ھمچو ،من خودم اگر تنھای تنھا ھم باشم  ضد ھمچو دين و آئينی. آن ؟؟ و پيروان !!بنازم به اين نوع دين 

خواھم زن  نمی!! ی نمايم ديندارديگران تجاوز و ادعایه خواھم ب خرافاتی تا پای جان خواھم رزميد؟؟ من نمی

يگران دوجدان دارم و از تجاوز  م ناموس وموس ديگران  مال من باشد چون خودنا  دختر کسی ديگر و،کسی ديگر

 .من ارتباطی ندارده شود يا ناراحت؟؟ ب ھم بدم می آيد  حال اگر خدا خوش می

 مال و مولوی و چلی و ،داکتر ھای دينی، پروفيسور ھای اسالمی،  االسالم و آيت هللا ھاةحج، شما چطور آخند ھا

 طالب و صد ھا ھرزه ای ديگر ؟؟

 د ؟؟ميآيد ؟؟ نشر چو دينی خوش تان میبگوئيد اگر از ھم

 

 

 


