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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٢ نومبر ١۴
  

 !نبايد اھانت شودخر به 
 !  محترم  ۀخوانند

ليت خر نمايم که در فض مطالعه می»  آزاد افغانستان–زاد افغانستان آ «پورتالدر را ی ئاز چند به اينطرف نوشته ھا

ه نموده يعدالت به خر  تشب  از افراد را به دور از انصاف ویتعداد کيت ايجاد نموده وبرای خوانندگان محترم شکا

 خواستم تا در اين بحث سھم گرفته ومعلومات ذيل را غرض روشن شدن بھتر موضوع خدمت خوانندگان ءً بن. اند

  . ان باور کامل دارمگرامی ومن به  قضاوت خوانندگ ۀذاريم به خود خوانندگ قضاوت را می. رم تقديم بدارم محت

اين تقسيم بندی بر بنياد نوع برخورد به محيط و . حيوانات را ما انسانھا به حيوانات اھلی و وحشی تقسيم نموده ايم

وری ھای خويش گين حيوانات به طور دايم در کتازماحول و طريق معيشت ارتباط داشته و به اساس آن بعضی ا

 حيوانات وحشی و درنده به حساب ۀيرد از جملگ ھر چه کند و ھر حالت را به خود بگرگر گمثال ا. مانندمی باقی 

 ۀ به جملگرگ با گمان اغلب با شريک ساختن نسل سگ آلمانی  را به یھاگکه نوعی از س با وجود اين. می آيد

  . ر آورده اندحيوانات اھلی د

  . رفته اندگی از جمله حيوانات اھلی محسوب شده و درخدمت انسان قرار گحيوانات خان

اين اشرف المخلوقات با پيمودن . شوند که در کنه اشرف المخلوقات اند  حيوانات محسوب میۀانسانھا نيز از جمل

ند و ھمين انسان به اعمال نا شايسته به پست توا اصول انسانی و ممارست به آن به بلندترين مقام انسانيت رسيده می

 انسان  به طور ابد و ء بقاۀکه  خلقت تضمين کنند يعنی اين. تواند ترين و دنی ترين حيوان خون خوار تبديل شده می

  .  وری و  مقام انسان نيستگھميشه در کت

ی، اھلی و وحشی مقايسه گوانات خانر حيگ و يا ديهاطالق خر به انسان کردن و يا ھم انسان را به شير و به روبا

را  کردن و يا ھم انسان را به شير درنده مقايسه کردن  و به آن افتخار نمودن و يا به حيوانات بد مقايسه نمودن و آن

بھتر است اين موضوع از جوانب مختلف و انفرادی . باشد قابل بحث میو توھين پنداشتن موضوع جالب است 

که انسان جنايت کار را به خر  در بخش موارد استدالل اين. يردگن قضاوت صورت بررسی شده و مطابق به آ

خواھم موضوع  و اما من می.  مشابه کردن ظلم است به حق خر و ترحم است به جنايت کار منطق خويش را دارد

  .ذاشتگر خدمت شما تقديم بدارم و قضاوت را به شما خواھم گوشه ای ديگرا از 
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ی ئی دنيا و آخرت ھدايات و رھنماگی در مورد تمام مخلوقات روی زمين، زندگ تمام ساحات زنددين مقدس اسالم در

  . تواند ی دارد که با پيروی از آن  صالح و فالح دارين نصيب انسان شده میئھا

 وقاتاشرف مخل فته آمديم گھا قائل است و انسان را چنانچه  ين تری از انسانئ پاۀبرای حيوانات مرتب ن کريم آقر

داند؛ ولی از مسلمانان خواسته است تا با حيوانات با  ماليمت و مھربانی رفتار کنند، و از بدرفتاری با آنھا  می

  .بپرھيزند

ھای حيوانات  نام رفت ، و شش سوره بهگ به موضوع حيوانات تماس تآي بيش از دوصد  در  ،نأدر قرآن عظيم الش

  .کار رفته است ه نات بواصطالح دابه برای حيوا. اند مسمی شده 

يکديگر  حيوانات، زدن آنھا و واداشتن آنھا به جنگ با) خنق(کردن  خفه  بر اساس سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،

  . است شدهعالم ابرای سرگرم کردن انسانھا، ممنوع 

نی از پشه آر مثال ھای قر چرا هللا تعالی دد کهم اعتراض کردنن اسالا از مخالف ایکه عده  اسالم زمانییدر ابتدا

ن کريم به آخداوند متعال در قر. نمودند مثال می آورد و اين را يک چيز خورد و بی ارزش تلقی می) بعوضه(

) یگدر خوردی و بزر(و باالتر ) بعوضه(ی از پشه ئندارد که مثال ھا) شرم(خداوند متعال باکی : پردازد جواب می

َ ال«   بياوردار ازآن   ).٢۶/ بقره (» بَُعوَضهً فَما فَْوقَھا   يَْستَْحيِی أَْن يَْضِرَب َمثاَلً ماإِنَّ هللاَّ

ی عادی و روز آورده تا فھم گی اززندئبلی دين اسالم برای فھم بشری و ضرورت بشری به فھم و درک آن مثال ھا

  . يک سلسله مسايل را برای انسان آسانتربسازد

ی می ئزيادی از حيوانات و زنده جان ھای مخلوق الھی بحث کرده و مثال ھان کريم در موارد آفته آمديم قرگچنانچه 

  : دارم  خدمت شما تقديم میرا ذيالً  که بخش آن. آورد

   : حيوانات که در قرآن از آن نام برده شده است

/ قمر  (:ملخ -۵، )١٠٧/ اعراف : (اژدھا -۴، )٢٠/ طه : (مار-٣، )٧٣/ اعراف : (شتر  -٢،)۶٧/ بقره : (گاو  -١

 - ١٠، )١۴٣/ انعام : ( بز-٩، )١٣٣/ اعراف : ( بقه-٨، )۶۵/ بقره : ( شادی-٧، )١۴۵/ انعام : ( خوك- ۶، )٧

:  پشه-١۴، )٢٠/ نمل : ( ھدھد  -١٣، )٧٣/ حج : ( مگس- ١٢، )۶٨/ نحل : ( زنبورعسل- ١١، )١۴٣/ انعام : (ميش

، )١۴٢/ صافات : (ماھی  - ١٨، )۶٠/ انفال : ( اسب- ١٧،)۵/ جمعه : ( خر- ١۶،)٨/ نحل : ( شتر-١۵،) ٢۶/ بقره (

 - ٢٣،)١٨/ نمل : (  مورچه  -٢٢،)١٧۶/ اعراف : (سگ  - ٢١،) ۵١/ مدثر : (شير - ٢٠،)١/ فيل ( فيل  - ١٩

، )۴١/ عنكبوت :(عنكبوت -٢۶، )١۴۶/ انعام : ( گوسفند- ٢۵،)١٧/ يوسف  « : گرگ -٢۴،) ١۴/ سبا : (موريانه

/ مائده : ( شتر ماده-٣٠،)۴/ مائده : ( حيوانات شكاری-٢٩،) ۴/ قارعه : ( پروانه- ٢٨، )٣١مائده: ( زاغ -٢٧

/ مائده (» َو ال حاٍم « :  شتر آزاد- ٣٣،) ١٠٣/ مائده : ( گوسفند ماده-٣٢، )١٠٣/ مائده : ( شتر آزاد-٣١، )١٠٣

) ٣/ فيل : (ھای مرغان دسته -٣۶، )١۴٢/ انعام : (چھارپايان - ٣۵،) ١۴٢/ انعام : ( شتران باركش-٣۴، )١٠٣

  -۴٠،)٣۶/ حج : ( قربانی كه به مكه فرستند-٣٩،)٢٣/ ص : ( ميش ماده -٣٨ ،)٣١/ ص : ( اسبان نيكو-٣٧،

 گاو -۴٣ ،)۴/ تكوير : ( شتران ده ماھه آبستن -۴٢،) ۵١/ بقره : (گوساله - ۴١،)١/ عاديات : (اسبان دونده

  .....و ) ۶٨/ بقره : (سال ميان

 خاصی برايش در مورد اعطای مقام ه واحترامکه آنسان را اشرف مخلوقات خواند ن ھمانطوریأقرآن عظيم الش 

ی داشته و شش سوره به ئ يادآوری ھات در برخورد با حيوانات در بيش از دوصد آي؛خالفت  روی زمين قايل  است

  . است منع نموده رفتار بد با اين موجودات را،نام حيوانات و خزنده ھا مسمی نموده
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 مقاالتی را  در مورد پورتالباشد که مدتی است در  و اما بحث امروز ما مستقيم به خـــر و بحث در مورد وی می

  .نمايم مطالعه  می

ری با شما در گپردازم تا موضوع را از ناحيه دي لذا  من نيز در بابت اين حيوان صبور و بار کش مخلوق الھی می

  : ذاشته باشمگميان 

  : خـــــــر 

ی است که مطابق  به تحقيقات علماء  از اوايل  خلقت  انسان  در روی زمين رحيوانی معروف ومشھو) حمر(خــر  

ت در مقابل  انسان خم به ابرو قھميشه در خدمت انسان بوده وھيچ وونه شکايت گ وجو داشته وھميشه بدون ھيچ

  . رچه انسانھا  دروقت  قھر وغضب  خود ويا جانب  مقابل را به نام آن نيز مسمی نموده اند گا.  نياورده است

  : مردن خر يکی از انبيا ء

 :  فرمايد  می)  ٢۵٩ (ت  بقره آيۀ  خداوند پاک در مورد مردن  ودوباره  زنده شدن خر يکی از انبيا ء در سور-١

ننشزھا  فيوانظر إلى العظام ك... وانظر إلى حمارك ... ھـذه ّهللا بعد موتھا حى يأنّى  قال... ة يأو كالّذى مّر على قر« 

  ».  ...ثّم نكسوھا لحما

ونه  از ھم متالشی شده گکه چ(ر به خر خويش  گوبن....  دستور خداوند به پيغمبر آن  زمان  چنين بود  ھدايت و

  .ای مردمان قرار دھيم بر) ی از روز قيامتئوياگ(تا تو را نشانه )  ماچنين کرديم-است

وشت  می گونه آنھا را بر می داريم وبه ھم پيوند  می دھيم وسپس  بر آنھا  گبه استخوانھا ببين که چ) اکنون(

 .)پوشانيم

 : تبقره  آي.)  ...ف ننشزھا ثّم نكسوھا لحما يوانظر إلى العظام ك... إلى حمارك  وانظر... ة يأو كالّذى مّر على قر« 

 ). و معاد از سوى آن پيغمبر شد اى مردگانيت احيفي خر، سبب درك كۀاى دوباري چگونگى احۀھدمشا)   ٢۵٩ 

وانظر ... حمارك  وانظر إلى... حى ھـذه ّهللا بعد موتھا فأماته ّهللا مائة عام ثّم بعثه يأنّى  قال... ة يأو كالّذى مّر على قر

    ) ٢۵٩آيه : بقرة سوره  ( .ريأّن ّهللا على كّل شىء قد له و قال أعلمن يف ننشزھا ثّم نكسوھا لحما فلّما تبيإلى العظام ك

 : فرمايد  چنين می ) ۵١ و ۵٠:  مدثر آيات ۀسور( ر ترس خر از شير د در مورد : ترس وخوف خر

 که از شير یور خرانگور خران رمنده ای ھستند ، گار  آنان گان(  »  .قسورة فّرت من* كأنھم حمر مستنفرة «  

 .). رار نموده  باشندف

  يافته است که کتاب تعلمای بی عمل يھود به خران  مشابھتن از ) ۵ : (ت جمعه آيۀدر سور: ه نمودن به خريتشب

  .زند رو، ولی از عمل به اين کتب اباء  ميدست  دارنده آسمانی ب

   ».... حمل اسفارا   يحملوھا كمثل الحمار ي ه ثّم لمين حّملوا التوريمثل الذ« 

رديده است ، گکسانی که تورات برايشان  نازل  ( :» ات الھى، به خر ھای  حامل كتابيكننده آ بيه عالمان تكذيشب«

 می یتاب آسملنی را در دست دارند ، ولی بدان عمل نمی نمايند وحق آن را  ادا نمی نمايند ، اينھا به خرانکواين 

 . مردمانی که آيات خدا را تکذيب می دارند )  آنھا خبر ندارندولی از محتوی (انند  که کتابھا  رابر می دارد م

  )  :۵: ت  جمعه آيۀسور(مل علمای بی  عمل  يھود  را در ھمچنان قرآن عظيم الشان  ع

 :ش علمی که از آن فايده نمی برند وبه آن عمل نمی کنند يعمل به خر ، در سود نبردن از علم خو ه عالم بىيتشب« 

   .... ت هللاين كّذبوا بءايحمل اسفارا بئس مثل القوم الذيحملوھا كمثل الحمار ي ه ثّم لميلوا التورن حمّ يمثل الذ « 

وحشى  خران با ه مجرمان در فرار از پندھاى الھى و ھدايات قرانی را ين  اعمال تشبأھمچنان قرآن  عظيم الش-

  :فرمايد  ران تشبيه  نموده میيز از شي گرحيندر
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»   فّرت من قسورة * كأنھم حمر مستنفرة * ن يفما لھم عن التّذكرة معرض * نيعن المجرم* ءلون تسايفى جنّت « 

  » ۵١ - ۴٩ و ۴١ و ۴٠   آيات  مدثرسوره 

و االنعم خلقھا «  : فرمايد  سورای انسان  تشريح نموده می خلقت  خر  را برای استفاده و) ج(خداوند : خلقت  خر

 ) ٨ و ۵  : نحل آيات  سوره (  »  .... ر لتركبوھايوالحموالبغال  ليوالخ... * لكم 

» ر يإّن أنكر األصوت لصوت الحم ..« فرمايد  رديده  میگحيث بدترين صدا  معرفی ه صدا وآوز  خر ب: آوازخـــر

  ). ١٩   تلقمان آي :ۀسور( 

 :ه  نمودن صدای بلند وجيغ به آواز خـريتشب

  :ميفر مايد  )  ١٩  :  آيه لقمانسوره ( خداوند پاک در 

  ) يغ نزنچ(فتنت از صدای خود بکاه گدر سخن « » ر يواغضض من صوتك إّن أنكر األصوت لصوت الحم«  ... 

  .  چرا که بدترين  صدا ، صدای خران است 

  : بلند و ھيبتناک  انسان به صداى خرۀھمچنان زدن  عطس- 

  )١٩  :  تلقمان  آي  ۀسور(» . ريواغضض من صوتك إّن أنكر األصوت لصوت الحم...« 

  :ھاى جھنّمى به صداى خر  اد انسانيه ناله و فري تشب-

   ) ١٠۶ : سوره ھود آيه  ( »    . قير و شھيھا زفيف ن شقوا ففى النار لھميفأما الذ «  

  

  :فوايد خر

  ی ئزيباو نت ي  ز-١

  :ھا نت و جمال در زندگى انسانيه زيخر ، ما

آفريده ( خداوند با عظمت ما اسبھا ، شتر ھا وخر ھا را     » « .... نة  يوز ر لتركبوھايل والبغال والحميوالخ«  

برای حمل ونقل (ی را ئچيز ھا) به دلھايتان شادی بخشد ، وخداوندکه ( آنھا  سوار شويد وزينتی باشند تا بر) است 

    »٨  :  ت  نحل آيۀ سور(  »  .را نمی دانيد) نھاآ زشما ھم چيزی ا(فريند که آمی ) وطی مسافات

 :سوارى  حمل و-٢ 

  :خر ،  حيوانی مناسب برای سواری  معرفی شده است  

   )٨ :   تآي :  نحل(» .... ر لتركبوھايل والبغال والحميوالخ«   

  :متداول نبودن خوردن  گوشت  خر   -:گوشت خر 

:  نحل ۀسور( » . ...نة ير لتركبوھا وزيوالبغال والحمل يوالخ* منفع و منھا تأكلون  ھا دفء ويو األنعم خلقھا لكم ف«  

در (رما گ ۀرا آفريده  است که در آنھا برای شما وسيل) وسفند ، وبزگاو ، شتر  گمانند (ن ياوچھار پا«  )  ٨و۵ : تآي

واز موجود است ) سواری وغيره شير،(ری گوفايد ھای دي) يل  ساختن  لباس  ھا از پشم آنھابرابر سرما ء از قب

  ).ی  خود می کوشيد گودر حفظ زند( خوريد  آنھا می) وشتگ(

  :نعمت خر 

خلق ما ال ينة و يوز ر لتركبوھايل والبغال والحميوالخ «  :رديده است گھاى الھى براى انسان معرفی   خر ، از نعمت

ای  نعمت ھای رداوند جز اينھا داخ( « ) ١٨ و ٨   آيات  نحل ۀسور( »  .... و إن تعّدوا نعمة ّهللا التحصوھآ* تعلمون 

مان گبی . ر بخواھيد نعمت ھای خدا را بر شماريد، نمی توانيد آنھا را سر شماری کنيدگوا)  ری استگفروان دي

  ». ای مغفرت ومرحمت فروان است رخداوند  دا
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  !ان محترمگخوانند 

فته گکيد أ احترام تمام به مقام انسان به تبا. خــــر خدمت شما پيش کش کردم   اين بود آنچه درمورد موجود ومخلوق

يا افراد ديگر  را مشابه کردن به خر  و  از حاکمين کشوریدر تاريخ کشور ما و ازجمله امروز بخش  توانم که می

  .م ذارگان محترم می گبقيه قضاوت را به دست شما خوانند. توھين به حق خر و بی عدالتی به حق خر است 

  و السالم

  

 :ـارشگتتبع ونـ

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــن داکترالحاج 

 مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان و

  جـرمـنی-مسؤول مرکز کلتوری دحــق الره

 

 

 

 

 

 

 


