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الحاج داکترامين الدين سعيدی -سعيد افغانی
 ٢٨دسمبر ٢٠١۵

ُمثله يا
بــريدن اعضای بدن انسان از نگاه اسـالم
حکم ُمثله در اسالم :
موضوع مثله يكى از موضوعات قابل بحث در دين مقدس اسالم به شمار می رود .دين مقدس اسالم قاعدۀ کلی ،احترام
به مقام انسان و کرامتی انسانی را در ھيچ حالتی ،خواه در صلح باشد يا جنگ خواه در اقتدار باشد يا اپوزيسون
فراموش نمی نمايد .دين اسالم خالف عادت موجود در بين اعراب جاھل ،حکم بر ممنوعيت مثله کردن  ،شنکجه و ھر
شگل ديگری از رفتار تحقير آميز در مقابل مقام انسان را صادر فرموده است .
در روايات اسالمی آمده است :
در جنگ خندق بعد از اين که عمرو بن عبدود به دست مسلمانان به قتل رسيد  .يکی ديگر از سردار وقومندان ھای
مشھور مشرکين به نام نوفل بن عبدﷲ زخمی و توسط مسلمانان ھم به قتل می رسد؛ ابوسفيان از ترس اين که مبادا
پيامبر اسالم حضرت محمد صلی ﷲ عليه وسلم جسد او را به خاطر تالفی جسد حضرت حمزه که توسط غالم حبشی
ابوسفيان مثله شده بود ،مثله نکند مبلغ ده ھزار پول مروج آن زمان )دينار يا درھم( برای پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
فرستاد تا جسد قومندانش توسط مسلمانان مثله نگردد و جسد اور را سالم برای مشرکان تسليم نمايند .اما پيامبر
بزرگوار اسالم ھم مبلغ متذکره را و ھم جسد قومندان مقتول را به طور سالم برای شان بر گرداند ودر جواب
شان گفت :
ما پول مرده نمی خوريم.
صحابۀ کرام ھم به پيروی از ارشادات پيامبر در ھمۀ امور جھادی ھميشه در تعليمات خود به سربازان مسلمان اين
دستور راتکرار و آنان را از عمل مثله حتا از عمليه مثلۀ سگ منع می نمودند .
واقعا ً مسلمانان اين چنين تربيت شدهاند و در ھر جنگی تعليمات پيامبر خويش را کامالً مد ّنظر داشته و به آنھا عمل می
کنند .يکی از بارزترين نشانهھای اخالقی سرباز اسالم اين است که به ھيچ کس ظلم روا نمیدارد .اعضای بدن
دشمنانش را مثله نمیکند و به جز آنانی که در برابرش قد علم کردهاند به ديگران کاری ندارد .درختان را قطع نمیکند و
خانهھا را فرو نمیريزد و به زنان و کودکان اذيت و آزاری نمیرساند.
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ُمثله
يعنى بريدن سر ،گوش ،بينی ،زبان ،دست و پا و قطع کردن انگشتان و امثال آن ؛ اين امر ،ھم درمورد اسير و ھم
درمورد كشته شدگان جنگ جايزنيست وممنوع اعالم کرديده است .
در حديث متبرکه که روای آن حضرت علی کرم ﷲ وجھه

می باشد گفته است که

محمد صلی ﷲ عليه وسلم

اكم َو ْ ُ ْ َ
العقور«از مثله كردن بپرھيزيد ،ھر چند در مورد سگ آزار رساننده ھم
المثله َو َ ْ
فرموده است » :اِي ُ ْ
لو ِ ْ َ ْ ِ
بالكلب ْ َ ُ ِ
باشد.
دين مقدس اسالم نه تنھا بر حفظ حقوق ،عزت وکرامت انسان تأکيد می دارد  ،بلکه در حفظ حقوق حيوانات ھدايات
خاصی را برای مسلمانان صادر فرموده است  .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است »: :ھر کسی که میخواھد
حيوانی را ذبح کند ،بايد چاقوی برنده و تيزی را انتخاب کند تا کندی تيغۀ چاقو ،باعث آزار حيوان در حال ذبح نشود«.
ھمچنان زمانی که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نـيروھاى خويش را به جبھات جنگ اعزام می داشت به عنوان
مقررات نظامی اکيداً ھدايات می فرمود):ای بندگان خدا برويد در اين راه مقدس برای خدا و از درگاه خدا استعانت
جوئيد و در راه خدا جھاد كنيد ای مردم ! كفار را پس از كشتن » مثله « ننمائيد ...و اطفال و زنان و پيرمردان و راھبان
آنان را به قتل نرسانيد و درختان آنان را جز در ھنگام ضرورت نبريد و ھرگاه يك نفر از شما مشركی را امان دھد امان
او محترم شمرده شده و امانش دھيد تا آن كه آن مشرك كالم خدا را بشنود ...ای مسلمانان! ھيچ گاه نخلستانھا را
نسوزانيد و كسی را به آب غرق ننمائيد و درختان ميوه را از ريشه و بن نكنيد و زراعت و محصول آنھا را آتش نزنيد و
حيوانات حالل گوشت را جز برای مصرف الزم خود سرنبريد و از بين نبريد و كفار را به يكی از سه پيشنھاد دعوت
كنيد ھر كدام را پذيرفتند از آنھا قبول كنيد(
علماء ومفسران بدين باور و عقيده اند  :در حکم منع وحرام بودن مثله فرقى نيست بين اين كه در جنگ باشد يا غير
آن  ،قبل از مرگ باشد يا بعد از آن و بين اين كه دشمنان مسلمانھا را مثله كنند يا نكنند ،اگر چه اطالق آيـت شـريـفـۀ »َو
ْ ُُ ُ
ٌ
قـصـاص « جـواز مـقـابـله بـه مـثـل را مـى رسـانـد ،ليـكـن اطـالق روايـات و فـتـاوا مـقـتضى عدم جواز
الحـرمـات ِ
است .
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم حتی سوختاندن حيوانات ،حريق درختان ميوه دار را اجازه نداده و ھدايات خاصی را در
برخورد با طبيعت و سالمتی انسانھا صادر نموده است.
حــريــــق اســـيـر:
دين مقدس اسالم در جنگ ومبارزه وجھاد حتی نه تنھا مثله کردن در مورد حيوانات را منع فرموده بلکه حريق
صلى ّ
رسول ّ
ﷲِ َ ﱠ
وان ِ ّ
آله( َ ْ
بالنار«
حيوانات را ممنوع اعالم داشته است َ »:نھى ) َ ُ ُ
شىء ِ َ
ان ي ْ َ َ
حرق َ ْ ٌ
من ْ َ
ﷲُ َعلَي ِه َو ِ ِ
الحي ِ
پيامبر اسالم به آتش كشيدن موجود جاندار را به صراحت تام نھى كرد.
در تعداد زيادی از احاديث نبوی آمده است که  :عذاب كردن به آتش کشيدن ،مخصوص خداوند است و كسى جز
پروردگار حق اين را ندارد.
کشتن اســـيـر:
دين اسالم در مورد برخورد با اسراء و كـشـتن اسير می فرمايد که نبايد اسراء بدون حکم محکمۀ با صالحيت به قتل
برسند و با صراحت تام قتل اسراء را ممنوع اعالم داشته است .دين اسالم طی ھدايات خاص اسالمی به پيروان
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خويش ھدايت می فرمايد :کشتن اسير جواز ندارد  .فرق نمی کند اسير در حـال جـنـگ دسـتـگـيـر شده باشد ،و يا ھم
در ختم جنگ اسير و يا گرفتار شده باشد  .دين اسالم ھدايت می فرمايد که اسيران جنگی بايد به پشت جبھه منتقل شود
واگر اسيران از راه رفتن بازماند ،مسلمانان حق کشتن آنان را ندارند .بايد در ھمۀ احوال حکم محکمۀ با صالحيت و
مشروع در مورد گرفته شود .
طوری که اين حکم اسالمی در يکی از احاديث چنين بيان گرديده است ِ » :اذا َ َ ْ َ
اخـذت َاسـيـرا َ َ َ َ
س
المشى َو لَي َ
فـعـجز َ ِ
عن ْ َ ْ ِ
فارسلهُ َو َ ْ ُ ْ
محمل َ َ ْ ِ ْ
فانك َ ْ
معك َ ْ ِ ٌ
حكم القضا ُ فيِه«
التقتلهُ َ ِ ﱠ َ
ََ َ
التدرى ما ُ ْ ُ
اگـر اسـيـرى گـرفـتـى و او از راه رفـتـن عـاجـز شـد و وسـيـله اى نـداشـتـى كـه او را حمل كنى  ،پس او را رھا كن و
نكش  ،چون نمى دانى كه حکم محکمه در مورد چطور است .
والسالم علی من التبع الحق و الھدی
نام مقاله ُ :مثله يا بريدن اعضای بدن انسان در اسالم
تتبع ونگارش  :الحاج امين الدين سعيدی -سعيد افغانی
مـديـر مرکز مطالعات ستراتيژيک افغان و مسؤول مرکز فرھنگی دحق الره  -جرمنی

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

