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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
   سعيد افغانی  -امين الدين سعيدیداکترالحاج  

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٨
  

 ايُمثله 
  اه اسـالمگدن اعضای بدن انسان از نيبــر

  

  :ُحکم  مثله در اسالم 

 کلی، احترام ۀدين مقدس  اسالم قاعد. رود یشمار مه ن مقدس اسالم بيعات  قابل بحث در دوكى از موضيله موضوع مث

 خواه در اقتدار باشد يا اپوزيسون گجن کرامتی انسانی را در ھيچ حالتی، خواه در صلح باشد يا به مقام انسان و

ھر  جه  وک جاھل، حکم بر ممنوعيت مثله کردن ، شندين اسالم خالف عادت موجود در بين اعراب. فراموش نمی  نمايد

  . ری  از رفتار  تحقير آميز در مقابل مقام انسان را صادر فرموده است  گل ديگش

  :در روايات اسالمی آمده است 

 ھایندان گر از سردار وقوميکی دي. د يقتل رسه بن عبدود به دست مسلمانان ب که  عمرو در جنگ خندق بعد از اين

که مبادا    ابوسفيان از ترس اين؛رسد قتل  میه توسط مسلمانان  ھم ب بن عبدهللا زخمی وفل نام نوه  مشرکين بمشھور

مزه که توسط غالم حبشی حخاطر تالفی جسد حضرت ه را ب پيامبر اسالم حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم جسد او

 عليه وسلم برای پيامبر صلی هللا) دينار يا درھم( آن زمان ھزار پول مروج مبلغ  ده  ندابوسفيان مثله شده بود، مثله نک

اما پيامبر . جسد اور را  سالم برای مشرکان  تسليم نمايند ردد  وگ  مثله نانندانش  توسط مسلمانفرستاد تا جسد قوم

داند ودر جواب رگطور  سالم برای شان  بر ه ندان مقتول  را  بد قومھم  جس وار اسالم  ھم مبلغ  متذکره را  وگبزر

  :فت گشان  

  .  ما پول مرده نمی خوريم

ن يسربازان مسلمان ا مات خود بهيشه در تعلي امور جھادی  ھمۀت پيامبر در ھما کرام ھم به پيروی از ارشادۀصحاب

  .منع می نمودند   سگ ۀاز عمليه مثلحتا آنان را از عمل  مثله  دستور راتکرار و

  مد ّنظر داشته و به آنھا عمل میً اند و در ھر جنگی تعليمات پيامبر خويش را  کامال يت شده مسلمانان اين چنين تربًاواقع

اعضای بدن  . دارد سرباز اسالم اين است که به ھيچ کس ظلم روا نمی ھای اخالقی از بارزترين نشانه يکی   .کنند

کند و  درختان را قطع نمی . ندارد  به ديگران کاریاند جز آنانی که در برابرش قد علم کردهه کند و ب را مثله نمی دشمنانش

  .رساند کودکان اذيت و آزاری نمی ريزد و به زنان و  را فرو نمی ھا  خانه
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  ُمثله 

ر و ھم ين امر، ھم درمورد اسيشتان و امثال آن ؛ اگ  انن قطع کردوپا  زبان،  دست و ،ینيدن سر، گوش، بيعنى بري

  .ده است يوممنوع اعالم کرد ست يزنيدرمورد كشته شدگان جنگ جا

ه وسلم  ي هللا علیفته است که   محمد صلگباشد  ی کرم هللا وجھه   می آن  حضرت علیث متبرکه  که روايدر حد

ِاكم و المثله و لو بالكلب العقورِيا« : فرموده است ُ َ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ِ ْ َ ََ َُ ْ د، ھر چند در مورد سگ آزار رساننده  ھم يزياز مثله كردن بپرھ»ُ

  .باشد

  در حفظ حقوق حيوانات ھداياتدارد ، بلکه   کيد  میأدين مقدس اسالم نه تنھا  بر حفظ حقوق، عزت  وکرامت انسان  ت

خواھد  که می ھر کسی«: :پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است . خاصی را برای  مسلمانان صادر فرموده است 

  ». چاقو، باعث آزار حيوان در حال ذبح نشودۀکند تا کندی تيغ   را انتخابحيوانی را ذبح کند، بايد چاقوی برنده و تيزی

داشت به عنوان  یش را به جبھات  جنگ  اعزام ميروھاى  خويه وسلم نـي هللا علیامبر صليکه پ یھمچنان  زمان

  خدا و از درگاه خدا استعانتین راه مقدس برايد در اي بندگان خدا برویا:(فرمود یات مي ھداًاديمقررات نظامی اک

رمردان و راھبان يو اطفال و زنان و پ... ديننمائ » مثله« كفار را پس از كشتن !  مردم ید ايكن د و در راه خدا جھادئيجو

امان دھد امان   رایك نفر از شما مشركيد و ھرگاه يدرختان آنان را جز در ھنگام ضرورت نبر د ويآنان را به قتل نرسان

چ گاه نخلستانھا را يھ!  مسلمانانیا... را بشنود كه آن مشرك كالم خدا د تا آنيرم شمرده شده و امانش دھاو محت

د و يآتش نزن د و زراعت و محصول آنھا رايشه و بن نكنيوه را از ريد و درختان ميغرق ننمائ  را به آبید و كسينسوزان

شنھاد دعوت ي از سه پیكيد و كفار را به ينبر ني و از بدي مصرف الزم خود سرنبریوانات حالل گوشت را جز برايح

  )ديآنھا قبول كن رفتند ازيد ھر كدام را پذيكن

ر يا غيكه در جنگ باشد  نين ايست بيدر حکم  منع وحرام بودن مثله   فرقى ن: ند اده يعق ن باور ويعلماء ومفسران بد

َو  «ۀـفـي شـرتـيا نكنند، اگر چه اطالق آين مسلمانھا را مثله كنند كه دشمنا نين ايا بعد از آن و بيآن ، قبل از مرگ باشد 

ٌالحـرمـات قـصـاص ِ ُ ُ ُ ـات و فـتـاوا مـقـتضى عدم جواز يـكـن اطـالق روايجـواز مـقـابـله بـه مـثـل را مـى رسـانـد، ل »  ْ

 . است  

 را در یات خاصيه دار را اجازه نداده و ھداويق  درختان  ميوانات، حريه وسلم  حتی سوختاندن حي هللا علیامبر صليپ

  .سالمتی انسانھا صادر نموده است عت  ويبرخورد  با طب

  

  :حــريــــق اســـيـر

ق  ي حر مثله کردن  در مورد حيوانات  را منع فرموده بلکه  ومبارزه وجھاد حتی نه تنھا گدين مقدس اسالم در جن

َرسول هللا صلى هللا عل(َ نھى « :وانات  را ممنوع اعالم  داشته  است يح َ ُ ّ َّّ َ َِ ُ ِه و آلهيُ ِ ْان ) َِ َحرق شىء من الحيَ َْ َ َِ ٌ ْ َ ّوان بالناريْ ِ ِ «

  .ت تام  نھى كردصراحه برا دن موجود جاندار يامبر اسالم به آتش كشيپ

 جز دن، مخصوص خداوند است و كسىيعذاب كردن به آتش کش:   آمده است که یث نبوي از احادیاديدر تعداد ز

   .ن  را  ندارديار  حق اگپرورد

  

  :کشتن اســـيـر

قتل ه  با صالحيت  بۀ بدون حکم  محکمءفرمايد که نبايد اسرا ر میيكـشـتن اس وء دين اسالم در مورد برخورد با اسرا

يروان   اسالمی  به پخاصدين اسالم  طی ھدايات  .   را ممنوع اعالم داشته استءبا صراحت تام قتل اسرا  و برسند 
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يا ھم  ـر شده باشد، وير در حـال جـنـگ دسـتـگـيکند  اس یمفرق ن. ير  جواز ندارد کشتن اس:  فرمايد خويش ھدايت می

ی  بايد به پشت جبھه منتقل  شود  گفرمايد که اسيران جن دين اسالم  ھدايت می. يا گرفتار شده باشد  ر وي اسگدر ختم جن

 با صالحيت و ۀاحوال حکم محکمۀ بايد در ھم.  را  ندارندان شتن آنکد، مسلمانان حق ر اسيران  از راه رفتن بازمانگوا

  . رفته شود گمشروع در مورد 

َاذا اخـذت اسـ«  : رديده است گکه اين حکم اسالمی  در يکی از احاديث چنين بيان  طوری ََ ْ َ َـرا فـعـجز عن المشى و ليِ َ ِ َ َْ َ ْ ِ َ َ َس يَ

ْمعك محمل فارسل ِ ِْ َْ َ ٌ َ ََ ُه و التقتله فانك التدرى ما حكم القضا ُ فَ ْ ُ ُ ُْ َ ََ َّ ِ َ ْ ُ ْ   »ِهيَ

ـله اى نـداشـتـى كـه او را حمل كنى ، پس او را رھا كن و يـرى گـرفـتـى و او از راه رفـتـن عـاجـز شـد و وسـياگـر اسـ

  . نكش ، چون نمى دانى كه حکم محکمه در مورد چطور است 

                                 والسالم علی من التبع الحق و الھدی                            

  

  دن اعضای بدن انسان در اسالميا بريُمثله : نام مقاله 

   سعيد افغانی  -الحاج  امين الدين سعيدی: تتبع ونگارش 

   جرمنی-ل مرکز فرھنگی دحق الره  ومسؤ  افغان ومطالعات ستراتيژيکمـديـر مرکز 

 

 

 

 

 

 
 


