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فرهاد احمدی آشتیانی
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چکیده
امروزه بعضی از گروهها و دولتها به نام جهاد اس�لامی ،مرتکب اعمال غیرانس��انی

اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی(ع)

اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی

میش��وند که باعث ش��ده اس�لام به عنوان دینی ش��ناخته ش��ود که در مواجهه با
دشمن ،رعایت هیچ یک از اصول اخالقی را الزم نمیداند .این مقاله با بررسی سیره
امیرمومنان در جنگها ،اهتمام بر رعایت اصول اخالقی در برابر دش��من و تنافر
تعالیم اس�لام با چهره ضد اخالقیای که رفتار بعضی از این گروهها از اسالم ترسیم
میکند ،آش��کار میسازد .بر اساس این بررسی ،مقدم شمردن صلح بر جنگ ،پرهیز
از آغاز کردن جنگ در میدان نبرد ،رعایت اصول اخالقی و پرهیز از پیمان ش��کنی،
ممنوعیت جنگ با غیر جنگجویان و عدم تعرض به اموال ایشان ،دفاع از هم رزمان،
دعا و خیرخواهی برای دشمن ،پرهیز از دشنام دادن به دشمن ،نکوهیده بودن فرار از
مقابل دشمن ،ممنوعیت کشتار جمعی ،پرهیز از آسیب زدن به درختان و حیوانات،
حفظ عمران و آبادیها ،منع تعقیب کردن فراریان و کشتن مجروحان و رفتار نیک
با اسیران در دیدگاه امیر مومنان از اخالق جهاد شمرده میشود.

واژگان کلیدی:

امام علی ،معصومان ،سیره ،جهاد
 .1استاد دانشگاه تهران pahlavan@ut.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)
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مقدمه
واژه جهاد به معنای به کار گرفتن نهایت س��عی و تالش برای رس��یدن به هدف دانسته شده
است (مصطفوی )128/2 :1368 ،و در معنای خاص خود به معنای جنگ با دشمن به کار رفته
اس��ت؛«الجهاد محاربة األعداء» (ابن منظور .)135/3 :1414 ،جهاد به معنای اخیر خود یکی از
فروع دهگانه دین اسالم است که از سوی خداوند اصولی برای آن وضع گردیده است .بخشی
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از تعالیم اسالم پیرامون جهاد ،در ارتباط با رعایت اصول و قواعد اخالقی در جهاد است که در
قرآن و سیره معصومان علیهم السالم نمایان شده است .قرآن کریم حتی در صحنه جهاد که
محل رویارویی با دشمن است ،مجاهدان را به پیروی از اصول اخالقی امر میکند و تجاوز از
فى َسبِيلِ ا ِ
«و قَا ِت ُلو ْا ِ
ين يُقَا ِت ُلون َُك ْم َو لاَ َت ْع َت ُدو ْا» 1.همچنین
هلل الَّ ِذ َ
حدود اخالقی را جایز نمیداندَ :
خداوند مومنان را امر به رفتار بر اساس عدالت با دشمنان میکند و به مومنان سفارش میکند
که دشمنی گروهی با شما باعث نشود که از مدار عدالت خارج شوید.
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این در حالی است که بعضی از گروهها و دولتها به نام جهاد اسالمی ،مرتکب اعمال ضد
انس��انی و ضد اخالقی میش��وند که با اصول اخالقیای که در ارتباط با جهاد در دین اسالم
مورد تاکید قرار گرفته در تضادبوده و باعث شده تا چهره اسالم به مثابه دینی شناخته شودکه
در مواجهه با دش��من رعایت هیچ یک از اصول اخالقی را الزم نمیداند.در چنین ش��رایطی
ترس��یم چهره حقیقی اسالم به عنوان دینی که اساس آن بر به کمال رساندن مکارم اخالقی

اس��ت؛«بعثت ألتم م م��كارم االخالق»(مجلس��ی)210/16 :1403 ،و در آن رعایت اصول اخالقی

حتی در برابر دشمن در جبهه جنگ مورد تاکید قرار گرفته ،ضروری به نظر میرسد.

مقال��ه حاضر در صدد آن اس��ت تا با ط��رح مصادیق متعددی از س��یره امیرمومنان
مهمترین اصول اخالقی حاکم در جهاد اس�لامی را مورد بررسی قرار دهد .از آنجا که ایشان
در بسیاری از جنگهای صدر اسالم در کنار پیامبر به جهاد با کفار و مشرکین پرداختهاند و
همچنین در بیشتر مدت خالفت خویش ناگزیر از جهاد در مقابل گروههای مختلفی از جامعه
مسلمانان بودهاند ،بررسی سیره ایشان ،طریقی مناسب برای دست یابی به اصول اخالقی مورد
نظر خداوند در جهاد با دش��منان اس��ت .در این نوشتار گر چه بیشتر به سیره امام علی
فى َسبِيلِ ا ِ
َ .1و قَا ِت ُلو ْا ِ
ين (بقره)190/
ين ُيقَا ِت ُلون َُك ْم َو لاَ َت ْع َت ُدو ْا ِإنَّ اهلل َ لاَ ُي ِح ُّب الْ ُم ْع َت ِد َ
هلل الَّ ِذ َ
ب لِل َّت ْقوى(مائده)8/
َ .2و ال يَ ْج ِر َمن َُّك ْم َشنَآنُ َق ْومٍ َعلى أَ َّال تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُه َو أَقْ َر ُ

اس��تناد داده ش��ده است اما از آنجا که معصومان نور واحد هستند(ابن ابی زینب )93 :1397 ،و
همچنین برخی از فرمایشهای امام علی در کالم سایر معصومان تبیین شده است ،از آن
بیانات نیز استفاده شده است.
 )1مقدم شمردن صلح بر جنگ
مومنان میخواهد تا برای ترساندن دشمنان هر چه در توان دارند آماده کنند 1،دستور میدهد
که اگر دشمنان به صلح گراییدند شما نیز به صلح بگرایید.
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صلحجویی با دش��منان و اجتناب از در گرفتن جنگ تا حد امکان،در کالم امام علی
نیز مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت .ایشان صلح با دشمنان را آسانتر از تالش بر غلبه بر آنها
در میدان جنگ میدانند:
ح لِ أْ َ
َال َو َج ِميلِ الأْ َ ْف َع ِ
ال َأ ْه َو ُن ِم ْن ُملاَ قَا ِت ِه ْم َو ُمغَالَ َب ِت ِه ْم
ل ْع َدا ِء بِ ُح ْسنِ الْ َمق ِ
«الاِ ْس ِت ْصلاَ ُ
بِ َم ِض ِ
يض الْ ِق َتال»؛ (تمیمی آمدی)334 :1410 ،

«صلح جویی با دشمنان با گفتار نیکو و رفتار زیبا آسانتر است از بهم رسيدن به

ايشان و غالب شدن بر ايشان با شدت و سختی جنگ».

در سیره امیرمومنان جنگ تنها در شرایطی که گریزی از آن نباشد و ادامه صلح باعث
ضعف اسالم گردد،مجاز شمرده شده است .ایشان در این باره میفرمایند:
ت الْ ُم َس��الَ َم َة َما لَ ْم َي ُك ْن َو ْه ٌن ِفي إْال ِْسلاَ ِم َأن َْج ُع ِم َن الْ ِق َتال»؛ (تمیمی آمدی،
«و َج ْد ُ
َ
)731 :1410

«صلح را تاجایی که باعث ضعف و سس��تی در اس�لام نشود سودمندتر از جنگ
یافتم».

و نیزخطاب به مالک اشتر فرمود:
اك ِإلَ ْي ِه َع ُد ُّو َك و لهلِ ِ ِف ِ
الص ْل ِح َد َع ًة لِ ُج ُنو ِد َك
ن ُص ْلح ًا َد َع َ
«و لاَ َت ْد َف َع َ
يه ِر ًضا َفإ َِّن ِفي ُّ
َ
َ .1و َأ ِعدُّ و ْا لَ ُهم َّما ْاس َت َط ْع ُتم ِّمن ق َُّو ٍة َو ِمن ِّربَ ِ
ون بِ ِه َع ُد َّو ا ِ
هلل َو َع ُد َّو ُكم (انفال)60/
اط الْخَ ْيلِ ت ُْر ِه ُب َ
لى ا ِ
يم (انفال)61/
َاج َن ْح ل َها َو ت ََو َ
الس ِم ُ
لس ْل ِم ف ْ
هلل ِإن َُّه ُه َو َّ
َ .2و إِن َج َن ُحو ْا لِ َّ
يع الْ َع ِل ُ
كل ْ َع َ

اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی(ع)

قرآن کریم صلح و رفتار مس��المت آمیز را بر جنگ مقدم ش��مرده است؛ خداوند آنجا که از
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��ن ُه ُمو ِم َ
ك َو َأ ْمن ًا لِبِلاَ ِد َك َو لَ ِكنِ الْ َح َ
َو َر َاح ً
��ذ َر ُك َّل الْ َح َذ ِر ِم ْن َع ُد ِّو َك بَ ْع َد
��ة ِم ْ
ك ُح ْس َ��ن َّ
َار َب لِ َي َت َغ َّف َل َفخُ ْذ بِالْ َح ْز ِم َو ا َّت ِه ْم ِفي َذلِ َ
الظن»
ُص ْل ِح ِه َفإ َِّن الْ َع ُد َّو ُربَّ َما ق َ
(شریف رضی)442 :1414 ،

«هرگز پيش��نهاد صلح از طرف دش��منت را كه خش��نودى خدا در آن است رد
مكن ،كه آسايش رزمندگان ،و آرامش فكرى تو ،و امنيت كشور در صلح تأمين
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مىگردد .لكن زنهار! زنهار! از دش��من خود پس از آش��تى ك��ردن ،زيرا گاهى 
دشمن نزديك مىشود تا غافلگير كند ،پس دور انديش باش ،و خوشبينى را در
این امر متهم كن».

 )2پرهیز از آغاز کردن جنگ در میدان نبرد
امیرمومن��ان آن جا که تالشهای انجام ش��ده برای اجتناب از درگرفتن جنگ به نتیجه
نرس��یده و رویارویی با دش��من اجتناب ناپذیر مینمود ،به آماده سازی و بسیج نیروها اقدام
میکردند .اما هیچگاه در میدان نبرد ش��روع کننده جنگ نبودند .ایش��ان در جنگ جمل در
حالی که در برابر ناکثین صبر کردند و آغاز به جنگ نکردند ،یکی از اصحاب خود را با قرآن
به س��وی سپاهیان دشمن فرس��تادند و ایشان را دعوت به دست کشیدن از جنگ کردند .اما
سپاهیان دشمن فرستاده امام علی را کشتند و بعد از آن بود که ایشان راضی به جنگ با
ناکثین شد( .طبری)513/4 :1378 ،

منق��ری در کتاب وقعه صفین از جندب بن حجیر نقل میکند که امام علیهر گاه با
دشمن روبرو میشدند ،سپاهیان خود را سفارش میکردند که:
«ال تقاتل��وا القوم حتى يبدءوكم فإنكم بحمد اهلل على حجة و ترككم إياه م حتى
يبدءوكم حجة أخرى لكم عليهم(».منقری)203 :1404 ،

«با آنان مجنگيد ،تا شروع به جنگ با شما کنند .چرا كه -سپاس خدا را -حجت

با شماست ،و رها كردنشان تا آنکه با شما دست به پيكار گشايند حجتى ديگر
براى شما بر آنهاست».

گزارش زیر که از حذیفه بن یمان نقل شده ،به خوبی نمایانگر این اصل اخالقی در سیره

امیر مومنان است:
«فلما كان يوم الجمل و برز الناس بعضهم لبعض نادى منادي أمير المؤمنينال

يبدأن أحد منكم بقت��ال حتى آمركم .فرموا فينا .فقلنا يا أمير المؤمنين قد رمينا
فق��ال كفوا ثم رمونا فقتلوا من��ا قلنا يا أمير المؤمنين قد قتلونا فقال احملوا على

«چ��ون روز جن��گ جم��ل فرا رس��يد و م��ردم ب��ه كارزار پرداختن��د ،منادی 
اميرالمؤمنين صدا زد :هيچ يك از ش��ما ش��روع به جنگ نكند تا من به شما
فرمان دهم .دش��من به طرف ما تيراندازى كرد .م��ا گفتيم :اى امير مؤمنان ما را
هدف تير س��اختهاند .فرمود :دست نگه داريد .دوباره به ما تير اندازى كردند و

تنى چند از ما را كشتند .عرض كرديم :اى امير مؤمنان ما را كشتند ،پس حضرت

اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی(ع)

بركة اهلل( ».مجلسی)186/32 :1403 ،

فرمود :با امید به بركت خدا حمله بريد».

همچنین بنا بر نقل شیخ مفید ،هنگامی که حر بن یزید راه را بر کاروان امام حسین
بست و هر لحظه بر شمار لشکریان او اضافه میشد ،زهیر بن قین ،از اصحاب امام حسین،
پیشنهاد شروع کردن جنگ را مطرح میکند .با این استدالل که اگر بر شمار لشکریان دشمن
افزوده شود ،دیگر پیروزی بر ایشان ممکن نخواهد بود .اما امام حسین،آغاز کردن جنگ
را نپذیرفتند( .مفید )84/2 :1413 ،همچنین ایشان درخواست مسلم بن عوسجه را برای کشتن
شمر بن ذی الجوشن در حالیکه در تیررس او بود و زبان به دشنام دادن باز کرده بود با توجه
به همین اصل رد کردند( .مفید)96/2 :1413 ،

 )3رعایت اصول اخالقی و پرهیز از پیمان شکنی
بررسی سیره امیرالمومنین نشان دهنده اهتمام ایشان جهت به حداقل رساندن خشونت و
رعایت همه جانبه اخالق در صحنه نبرد است.به طور کلی مواجهه با دشمن از راههایی که خالف
مروت و جوانمردی باش��د جایز نیست.ایشان جنگ را به ساعات پایانی روز موکول میکردند تا
با نزدیک بودن تاریکی شب سربازان کمتری از دشمن کشته شوند( .ابن بابویه)603/2 :1385 ،

امام علي در يكي از خطبههاي نهجالبالغه ضمن اشاره به رفتار معاویه به ناپسند بودن
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غدر اشاره كرده و آن را گناهي بزرگ برشمرده كه مرتكب آن كافر است:
«واهلل ،ما معاوية بادهي ِم ّني َّ
ِ
لكنت ِمن
الغدر
يفجر ،و لوال كراهية
ُ
ولكنه َيغد ُر و ُ
الناس ،ولكن ُّ
كل غدرة فجرةٌ ،و ٌ
ِ
كل فجرة كفرةٌ ،و لكلِ
ادهي ِ
غادر لوا ٌء يُعرف به

يو َم القيامة(».شریف رضی)1414:318 ،

«به خداوند س��وگند ،معاویه زيركتر از من نيست ،ليكن شيوه او پيمان شكنى 
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و گنهكارى است .اگر پيمان شكنى ناخوشايند نبود ،من زيركترين افراد بودم،

ولى هر نيرنگى گناه و هر گناهى نوعى كفر و انكار اس��ت ،روز رس��تاخيز در
دست هر حيلهگرى پرچمى است كه با آن شناخته مىشود».

امام صادق در این باره میفرمایند:
«ال ينبغي للمسلمين أن يغدروا و ال يأمروا بالغدر و ال يقاتلوا مع الذين غدروا».
(حرعاملی)69/15 :1409 ،

«شایس��ته نیست که مسلمانان عهد ش��کنی کنند و به عهد شکنی فرمان دهند و

همراه عهدشکنان جنگ کنند».

س��يره امام علی در جنگ ص ّفين نیز نش��ان دهنده پایبندی ایشان به اصول اخالقی
در قبال دش��من است؛ وقتي لشكريان معاويه ش��ريعه فرات را بر روي ياران حضرت بستند،
سپاهیان اميرالمؤمنين پس از ايراد خطبه ايشان شجاعانه جنگيدند و شريعه را از دست
دش��من باز پس گرفتند .يكي از همراهان حضرت پيش��نهاد مقابله به مثل داد که ما نيز آب
را بر آنها ببنديم ،اما ایش��ان پيش��نهاد او را علیرغم اینکه دشمن در مورد آنها روا داشته بود،
نپذيرفت(.منقری)221 :1404 ،

 )4منع تعرض به اموال غیر جنگجویان
من��ع تع��رض و اضرار به اموال غیر جنگجویان و رعایت حقوق ایش��ان در س��یره اهل بیت
علیهم السالم مورد سفارش قرار گرفته است.بر اساس این سیره ،سپاهیان اسالم از آزار مردم
و تصاحب و اضرار به اموال ایش��ان بدون رضایت مال��کان آن جزء در مواقع اضطراری و برای
حفظ جان منع ش��دهاند .پیامبر(ص) در جنگ تبوک نظامی��ان را از اردو زدن در زمینهای

زراعی مردم نهی کردند( .الصالحی الشامی )446/5 :1414 ،در سیره امام علی نیز این موضوع
مورد تاکید قرار گرفته است .ایشان سپاهیان خود را از آزار مردم و اضرار به اموال ایشان نهی
میکردند( .شریف رضی)449 :1414 ،

ایشان در نامهای به جاریه بن قدامه هنگامی که او را به جنگ با بسر بن ابی ارطاه گسیل
«س��ر عل��ى بركة اهلل حتى تلقي ع��دوك ،و ال تحتقرن من خل��ق اهلل أحدا ،و ال

تس��خر ن بعيرا و ال حمارا و ان ترجلت و حفيت ،و ال تس��تأثرن علي أهل المياه

بمياههم ،و ال تشربن من مياههم إال بطيب أنفسهم( ».ثقفی)628/2 :1395 ،

«به امید برکت خداوند رهسپار شو تا به دشمنت برسی ،هیچ یک از آفریدههای 
خدا را کوچک مشمار ،هیچ شتر و چهارپایی را غصب مکن اگر چه برهنهپا و

اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی(ع)

کردند ،او را از غصب کردن چهارپایان و دست اندازی به آبهای مردم بر حذر داشتهاند:

پیاده حرکت کنی ،آبهای مردم را متعلق به خود مکن و جز با رضایت خاطر

آنها از آب منوش».

همچنین ایشان در سفارش به لشکریان خود در جنگ صفین آنها را از به غنیمت گرفتن
اموال مردم به جز ادوات جنگی منع کردند(.منقری)204 :1404 ،

 )5دفاع از همرزمان
توصی��ه امام على به س��پاهیان این اس��ت که در صحنه جهاد یک��ی از همرزمان خود را
مشاهده کردند که در برابر دشمن دچار ضعف و ناتوانى شده ،او را نجات دهند:
ح و من قد نكل
«إذا لقيتم عدوكم في الحرب ...و إذا رأيتم من إخوانك م المجرو 
ب ه أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم( ».کلینی)42/5 :1407 ،

«هنگامی که با دشمن مواجه شدید ...و هنگامی که یکی از برادرانتان را دیدید

که مجروح شده و دچار ضعف و ناتوانی شده است یا دشمنتان طمع به [نابودی]
او بسته است ،از او محافظت کنید».

این روایت نوع نگرش فرد مس��لمان به همرزم خ��ود را که یکی از مبانی اخالق در جهاد
است ،تبیین میکند .دفاع از همرزم در صحنه سخت کارزار که خطر از دست دادن جان نیز
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وجود دارد بر پایه نگرش دین به اخوت و برادری بین همرزمان ارزش پیدا میکند.
 )6دعا و خیرخواهی برای دشمن
واکاوی سیره اهل بیت علیهم السالم نمایانگر آن است که تالش بر نجات و هدایت انسانها
نقشی محوری در سیره ایشان دارد .تا آنجا که خداوند رسول خود را در قرآن کریم «حریص»
بر هدایت مومنان توصیف کرده اس��ت 1.بر این اس��اس هنگام رویارویی در جبهه جنگ نیز
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هدایت دشمن به سوی رستگاری و تالش بر ممانعت از درگرفتن جنگ جزء سیره اهل بیت
علیهم السالم میباشد.
این دیدگاه در سیره امیرالمومنین نیز دیده میشود .ایشان از حجر بن عدی و عمرو
بن الحمق که زبان به لعن دش��من باز کرده بودند ،میخواهند که برای حفظ جان دش��من،
نجات آنها از گمراهی و ایجاد صلح بین آنها دعا کنند:
«و ل��و قلت��م مكان لعنكم إياه��م و براءتكم منهم اللهم احق��ن دماءهم و دماءنا

و أصل��ح ذات بينه��م و بيننا و اهدهم من ضاللتهم حت��ى يعرف الحق منهم من
جهل��ه و يرعوي عن الغ��ي و العدوان منهم من لهج به ل��كان أحب إلي و خيرا
لكم(».مجلسی)399/ 32:1403 ،

«اگر به جای لعن کردن ایش��ان[اهل ش��ام] و بیزاری جستن از آنها اینگونهدعا
کنی��د ک��ه خدايا! خون ما و آنها را حفظ كن ،بين ما و آنان اصالح فرما ،و آنان

را از گمراهى به راه راس��ت هدايت كن ،تا آنان كه جاهلند ،حق را بشناسند ،و
آنان كه با حق مىس��تيزند پشيمان شده به حق باز گردند ،برای من خوشایندتر

و برای شما بهتر است».

مولف کتاب وسائل الشیعه ،در باب «وجوب دعوت به اسالم قبل از شروع جنگ» روایتی
را نقل میکند که به خوبی این سیره را نمایان میکند؛
«قال أمير المؤمنين ع :بعثني رسول اهلل ص إلى اليمن فقال يا علي ال تقاتلن أحدا
حتى تدعوه إلى اإلسالم و ايم اهلل ألن يهدي اهلل عز و جل على يديك رجال خير

 .1لَق َْد جا َء ُك ْم َر ُس ٌ
حيم (توبه)128/
ول ِم ْن َأ ْنف ُِس ُك ْم َع ٌ
زيز َع َل ْي ِه ما َع ِنتُّ ْم َح ٌ
ريص َع َل ْي ُك ْم بِالْ ُمؤْ ِم َ
نين َرؤُ ٌف َر ٌ

لك مما طلعت عليه الشمس و غربت( ».حرعاملی)43/15 :1409،

«امام علی فرمودند :رسول اهلل(ص) مرا به سوی یمن فرستادند و فرمودند:ای 
علی! هرگز با کس��ی پیش از آنکه او را به اس�لام دعوت کنی جنگ مکن .به

خداوند سوگند! اگر خداوند توسط تو شخصی را هدایت کند برایت بهتر است

در جنگ احد در حالی که رس��ول اهلل(ص) آس��یب دیده بودند ،به ایش��ان پیشنهاد شد
که دش��من را نفرین کنند .اما ایش��ان در حالی که صورتش��ان زخمی شده بود ،دست به دعا
برداشتند و فرمودند« :خدایا! قوم مرا هدایت کن! زیرا آنها نادان هستند( ».عالمه حلی:1982 ،
308؛ مجلسی167/95 :1403 ،؛ طبرسی)83 :1390 ،

 )7پرهیز از دشنام دادن به دشمن

اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی(ع)

از آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب کرده است».

دین اس�لام مسلمانان را از دش��نام دادن منع کرده اس��ت .پیامبر اکرم(ص) تاکید میکنند

ل الش��رک» (حرعاملی )80/15 :1409 ،ایشان در
که اهل ش��رک را دشنام ندهید« :ال تسبوا أه 
وصیتی میفرمایند« :مردمان را دشنام مده تا دشمنی ایشان را فراهم نکنی ،ایشان را دوست
داش��ته باش تا تو را دوست داشته باشند( ».مجلسی)145/74 :1403 ،امام سجاد در دعایی
از خداوند میخواهند تا هر ناسزا یا سخن ناروا یا دشنامی که شیطان بر زبانشان قرار میدهد
به حمد خداوند بدل فرماید( .امام زین العابدین)96 :1375 ،

در دیدگاه امیر مومنان دشنام دادنتا آنجا ناپسند دانسته شده است که ایشان حتی در
جنگ نیز از دشنام دادن به دشمن نهی کردهاند .ایشان در جنگ صفین هنگامی که شنیدند

یارانشان شامیان را دشنام میدهند ،فرمودند« :إني أكره لكم أن تكونوا سبابين» (شریف رضی،

«)323 :1414من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید».

همچنین هنگامی که ایشان مطلع شدند دو نفر از یاران اقدام به دشنام دادن به دشمنان
کردهاند ،به سرعت آنها را فراخواندند و از این امر جلوگیری کردند( .منقری)103 :1404 ،

 )8نکوهیده بودن فرار از مقابل دشمن
یکی از آموزههای اخالقی جهاد ،ش��جاعت در برابر دش��من و پرهیز از فرار اس��ت .در روایات
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معصومان علیهم الس�لام فرار از دش��من در صحنه کارزار مورد نکوهش قرار گرفته است .امام
صادق پش��ت کردن به دشمن در جبهه جنگ را از مصادیق گناهان کبیره مطرح شده در
آیه 31سوره نساء 1دانستهاند( .مجلسی )216/47 :1403 ،امام علی در نامهای به مردم مصر ،در
توصیف و مدح مالک اشتر  -که او را به فرمانداری مصر برگزیده بودند -او را بندهای از بندگان
خدا دانستند که در لحظههای ترس از دشمن روی بر نمیگرداند( .مجلسی)595/33 :1403 ،
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ایش��ان در کالمی جهاد را دری از درهای بهش��ت میدانند و عاقبت ترک جهاد را ذلت و
مصیبت دانستهاند:
«إن الجه��اد باب من أبواب الجنة فتحه اهلل لخاصة أوليائ ه و هو لباس التقوى و

درع اهلل الحصينة و جنته الوثيقة فمن تركه رغبة عن ه ألبسه اهلل ثوب الذ ل و شمله

ب و أديل الحق من ه
البالء و ديث بالصغار و القماءة و ضرب على قلبه باإلس��ها 
بتضييع الجهاد و سيم الخسف و منع النصف( ».شریف رضی)69 :1414 ،

«جهاد در راه خدا ،درى از درهاى بهشت است ،كه خدا آن را به روى دوستان
مخصوص خود گش��وده اس��ت .جهاد ،لباس تقوا ،و زره محكم ،و سپر مطمئن

خداوند است ،كسى كه جهاد را ناخوشايند دانسته و ترك كند ،خدا لباس ذلت
و خوارى بر او مىپوش��اند ،و دچار بال و مصيبت مىش��ود و كوچك و ذليل

مىگ��ردد ،دل او در پرده گمراه��ى مانده و حق از او روى مىگرداند ،به جهت
ترك جهاد ،به خوارى محكوم و از عدالت محروم است».

همچنین امام علی در نکوهش فرار از جهاد میفرمایند:
ن س��يف العاجلة ال تس��لموا [تسلمون] من سيف اآلخرة
ن فررت م م 
«و ايم اهلل لئ 

و أنتم لهاميم العرب و الس��نام األعظم إن في الفرار موجدة اهلل و الذل الالزم و

العار الباقي و إن الفار لغير مزيد في عمره و ال محجوز بينه و بين يومه» (شریف
رضی)181 :1414 ،

«به خدا سوگند! اگر از شمشير دنيا فرار كنيد از شمشير آخرت سالم نمىمانيد،

ش��ما بزرگان عرب و شرافتمندان برجستهايد ،در فرار از جنگ ،خشم و غضب
ائر َما تُن َْه ْو َن َع ْن ُه ن َُك ِّف ْر َع ُ
يما(نساء)31/
 .1إِن َْ
نك ْم َس ِّ َيا ِت ُك ْم َو ن ُْد ِخ ْل ُكم ُّم ْدخَ لاً َكرِ ً
تج َت ِن ُبو ْا َك َب َ

اله��ى و ذلت هميش��گى و ننگ جاوي��دان قرار دارد ،فرار كنن��ده بر عمر خود

نمىافزايد و بين خود و روز مرگش مانعى ايجاد نخواهد كرد».

ایش��ان هالکت را از آن کسی دانستهاند که در جنگ سستی کند و به جنگ ادامه ندهد
و راه نجات را مخصوص کسانی دانستهاند که خود را به میدان جهاد افکنده و به مبارزه ادامه
 )9ممنوعیت جنگ با غیر جنگجویان
در جنگها خصوصا جنگهایی که به ش��هرها کش��یده میشود ،صدمات فراوانی متوجه غیر
جنگجویان و افراد ناتوان از دفاع مانند کودکان ،زنان و پیران اس��ت .در سیره اهل بیت
این افراد هر چند وابسته به دشمن و از اتباع او باشند دارای مصونیت هستند( .رک :حر عاملی،

 )64/15 :1425پیامبر(ص) هرگاه گروهی را به جنگ اعزام مینمود آنها را از کش��تن پیران،

اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی(ع)

دهند( .ابن أبي الحديد)304/7 :1404 ،

کودکان و زنان نهی میکردند( .برقی355/2 :1371 ،؛ طوس��ی )142/6 :1407 ،مگر آنکه ایشان
نیز در جنگ علیه مس��لمانان ش��رکت داشته باش��ند(.کلینی)28/5 :1407 ،بعد از جنگ حنین
پیامبر(ص) در میان کشتگان زنی را دید مسلمانان در کنار پیکر او جمع شده بودند .پرسیدند
چه کس��ی او را کشته است؟ گفتند :خالد بن ولید .فرمود :به او بگویید پیامبر تو را از کشتن
کودکان ،زنان و بردگان نهی میکند( .ابن هشام ،بیتا)457/2 ،

امام علی در توصیه به فرماندهان نظامی خود آنها را از جنگ با غیر جنگجویان منع

ن قاتلك»( .منقری )148 :1404 ،ایشان در سفارش به لشکریان خود در
کردند« :ال تقاتل إال م 
جنگ صفین پس از این که سفارش نمود آغازگر جنگ نباشید ،فرمود:

«فال تهتكوا س��ترا و ال تدخلوا دارا إال بإذني و ال تأخذوا ش��يئا من أموالهم إال

ما وجدتم في عسكرهم و ال تهيجوا امرأة بأذى و إن شتمن أعراضكم و تناولن
أمراءكم و صلحاءكم ...و لقد كنا و إنا لنؤمر بالكف عنهن و إنهن لمشركات».
(منقری)204 :1404 ،

«هیچ پردهاى را مدريد و جز به فرمان من در خانهاى وارد نش��ويد و چيزى از

اموال ايشان را جز آنچه در لشكرگاه باشد برنگيريد.زنان را با آزار دادن تحريك
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نكنيد هر چند آبروى ش��ما را بريزند ،يا اميران و نیکان شما را دشنام دهند ...ما

مأمور بوديم آن زمان كه آنان زنان مش��ركى بودند نيز از آزار رساندن به ايشان
خوددارى كنيم».

 )10ممنوعیت کشتار جمعی
طبق نقل امام علي ،رسول اهلل(ص) از ریختن سم در سرزمین مشرکان نهی کردهاند:
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«قال أميرالمؤمنين نهى رسول اهلل ص أ ن يلقى الس م في بالد المشركين».

(حر عاملی)62/15 :1409 ،

«امیرالمومنی��ن فرمودند رس��ول خدا(ص) از قرار دادن س��م در س��رزمین

مشرکین نهی کردند».

ش��یخ طوس��ی دلیل این نهی را کش��ته ش��دن کس��انی مانند کودکان و زنان دانسته
که کش��تار آنها جایز نیس��ت( .طوس��ی )313 :1400 ،بنابراین قیاس ،ممنوعیت استفاده از
س�لاحهای کشتار جمعی را که توسط آن غیر جنگجویان کشته میشوند ،میتوان از این
سیره نتیجه گرفت.
 )11منع تعقیب کردن فراریان و کشتن مجروحان
ام��ام علی در توصیه به فرماندهان نظامی خود آنه��ا را از دنبال کردن فراریان از جبهه
دشمن و کشتن مجروحان ایشان پرهیز دادهاند:
«فإذا كانت الهزيمة بإذن اهلل فال تقتلوا مدبرا و ال تصيبوا معورا و ال تجهزوا على

جريح(».شریف رضی)373 :1414 ،

«اگر دشمن به اذن خدا شكست خورد ،آن كس را كه پشت كرده نكشيد ،و آن
را كه قدرت دفاع ندارد آسيب نرسانيد ،و مجروحان را به قتل نرسانيد».

ایش��ان برای به حداقل رس��اندن تلفات دشمن و به منظور اینکه سربازانی از دشمن فرار
کردهاند بتوانند از تاریکی شب استفاده کرده و خود را نجات دهند ،جنگ را به ساعات پایانی
روز موکول میکردند( .ابن بابویه)603/2 :1385 ،

 )12ممنوعیت آسیب زدن به درختان و حیوانات (محیط زیست)
در روایات فراوانی از قطع کردن درختان و نابود کردن مزارع نهی ش��ده است .در روایتی امام
صادق قطع کردن درختان را باعث نزول عذاب الهی دانستهاند( .کلینی )264/5 :1407 ،قطع
درختان و آسیب زدن به مزارع و حیوانات حتی در زمان جنگ نیز مجاز دانسته نشده است.
بردن مزارع و کشتن حیوانات نهی کردند:
«عن أبي عبد اهلل قال :إن النبي ص كان إذا بعث أميرا له على س��رية أمره

بتقوى اهلل عز و جل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ثم يقول اغزوا بسم اهلل
و في سبيل اهلل ...و ال تحرقوا النخل و ال تغرقوه بالماء و ال تقطعوا شجرة مثمرة و

ال تحرقوا زرعا ألنكم ال تدرون لعلكم تحتاجون إليه و ال تعقروا من البهائم مما

يؤكل لحمه إال ما ال بد لكم من أكله( ».مجلسی)179/ 191403: ،

اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی(ع)

در روایتی از امام صادق ،رسول اهلل(ص) نظامیان را از آتش زدن و قطع درختان و از بین

«ام��ام صادق فرمودن��د :هنگامی که پیامبر(ص) ش��خصی را فرمانده گروه

جنگی قرار میدادند ،او را به تقوای الهی در مورد خودش و یارانش س��فارش

میکردند و میفرمودند به نام خدا و در راه او رهسپار جنگ شوید .....و درختان
خرما را به آتش نکش��ید و آنها را در آب غ��رق نکنید و درختان مثمر را قطع

نکنید و زراعتی را نس��وزانید ش��اید که به آن احتیاج یابی��د ،چهارپایان حالل
گوشت را جزء آنچه ناچار از خوردن آن هستید نکشید».

در سیره اهل بیت حتی حقوق حیوانات نیز محترم شمرده میشود و از آزار رساندن
به آنها نهی شده است .طبق نقل واقدی در کتاب مغازی ،سپاهیان اسالم در مسیر فتح مکه
در موضعی به نام طلوب ،به ماده س��گی بر میخورند که به تولههایش ش��یر میداد .س��گ با
دیدن سپاهیان دچار ترس شده و شروع به زوزه کشیدن میکند .پیامبر(ص) یکی از اصحاب
را مامور میکنند تا به نگهبانی از س��گ بپردازد تا کس��ی از سپاهیان متعرض او و تولههایش
نشود( .واقدی)804/2 :1409 ،

 )13حفظ عمران و آبادیها
ابن ابی الحدید با نقل گزارش��ی از واقدی توصیههای رس��ول اهلل ص را ،در حالی که سربازان

35

را برای جنگ موته هنگام خروج از ش��هر مش��ایعت میکردند ،آورده که در ضمن آن ایشان
سربازان را از تخریب ابنیه نهی کردهاند:
«خرج النبي ص مشيعا ألهل مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع فوقف و وقفوا حوله فقال
ن بناء(».ابن أبي الحديد)65/15 :1404 ،
اغزوا بسم اهلل ....و ال تهدم 

«پیامبر(ص) جهت بدرقه سپاهیان موته خارج شدند تا به «ثنيه الوداع» رسیدند.
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ایش��ان توقف کردند و سپاهیان نیز از حرکت باز ایستادند .پس فرمودند :به نام
خدا رهسپار جنگ شوید ....و هیچ بنایی را نابود نکنید».

 )14لزوم رفتار نیک با اسیران
اگرچه به اس��ارت گرفتن نیروهای دش��من در جنگ امری طبیعی بوده و در سیره معصومان
علیهم الس�لام نیزدیده میش��ود ،اما بر اساس آموزههای اس�لامی نباید نسبت به اسیران با
خشونت رفتار ش��ود .در سيره امیرمومنان درباره حسن رفتار با اسرا و پرهیز از خشونت
توصيههاي متعدد و مؤكدي دیده میشود كه بيانگر رعايت مسائل اسالمي و انساني درباره
اسيران جنگي است .امیرالمومنین خوشرفتاری با اسیر را از حقوق اسیر شمرده و انجام
آن را واجب میدانند( .حر عاملی)92/15 :1409 ،امام س��جاد در حالیکه خود در حکومت
امویان در ش��رایط بسیار سختی تحت اسارت قرار داشتند ،در مورد اسیری که مورد جراحت
قرار گرفته ،میفرمایند:
«عن علي بن الحسين قال :إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و ليس معك
محمل فأرسله و ال تقتله( ».کلینی)35/5 :1407 ،

«هنگامى که اسیرى گرفتى و او را با خود مىآورى اگر از راه رفتن ناتوان شد و

مرکبى براى حمل او ندارى او را رها کن ،و به قتل مرسان».

در سیره اهل بیت به شدت از شكنجه و آزار اسيران نهي شده است .بر اساس سیره
ایش��ان حتي اگر اسيري محكوم به اعدام باشد نمیتوان با او بدرفتاری کرد بلکه باید رفتاری
همراه با مالیمت و احس��ان انجام داد.امام صادق غذا دادن به اس��یران را وظیفه کس��انی
دانستهاند که ایشان را به اسارت در آوردهاند:

ن
«عن أبي عبد اهلل قال :إطعام األس��ير حق على من أس��ره و إن كان يراد م 
الغد قتل ه فإنه ينبغي أن يطعم و يس��قى و يظ��ل و يرفق به كافرا كان أو غيره».

(مجلسی)364/18 :1404 ،

«طعام دادن به اس��ير ،حقى اس��ت كه بر عهده کسی اس��ت که او را به اسارت
با ماليمت رفتار شود؛ به آنان آب و غذا بدهند و در سايه نگهدارى كنند ،خواه
مسلمان باشند يا كافر».

در س��يره امام عليمیخوانیم که ایشان با اس��راء به نیکی رفتار میکردند و اسیرانی
را که مرتکب قتل نش��ده و به دشمنی باز نمیگشتند آزاد میکردند؛در جنگ جمل سعيد و
ابان دو پس��ر عثمان اسیر شده و نزد ایشان آورده میشوند .يكي از افراد پيشنهاد قتل آن دو
را مطرح كرد .امام علی فرمودند« :سخن بسيار بدي گفتي!» سپس به آن دو فرمود« :از

اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی(ع)

گرفته است گرچه قرار باشد فردا كشته شود .شايسته آن است كه با اسير جنگى 

گمراهي خود برگرديد و دست برداريد و هر كجا كه ميخواهيد ،برويد و اگر دوست داريد نزد
من بمانيد تا با ش��ما صله رحم كنم» .آن دو گفتند« :يا اميرمؤمنان ما بيعت ميكنيم و باز
میگردیم ».سپس بيعت كرده و رفتند( .مفید )382 :1413 ،ایشان بعد از ضربت خوردن درباره
ابن ملجم که به اسارت در آمده بود سفارش کردند که با او به خوبی رفتار کنید(.ابن شهرآشوب،
 )312/3 :1379غذای پاکیزه به او بدهید و بسترش را نرم قرار دهید( .بالذری)256/3 :1417 ،

طب��ری در کتاب تاریخ خویش گزارش��ی را نقل میکند که در آن مس��لمانان به توصیه
پیامبر(ص) بهترین غذاها را از خود دریغ کرده و در اختیار اس��یران جنگ بدر که از کافران
بودند قرار میدادند( .طبری )461/2 :1378 ،ابوالعاص بن ربيع از اسرای جنگ بدر درباره رفتار
مس��لمانان میگوید« :گاه در دس��ت بعضي فقط يك قطعه كوچك نان بود و همان را هم به
من ميدادند .».وليد بن مغيره هم افزوده«:انصار ما را سوار ميكردند و خود پياده ميرفتند».
(واقدی)119/1 :1409 ،

نتایج
پیامبر(ص) هدف از بعثت خود را به کمال رساندن مکارم اخالقی دانستهاند .در تعالیم اسالم
رعایت اصول اخالقی در تمام شئون مورد تاکید قرار گرفته است .قرآن کریم در صحنه جهاد

37

که محل رویارویی با دشمن است ،مجاهدان را به پیروی از اصول اخالقی امر میکند و تجاوز
از حدود اخالقی را جایز نمیداند.بر این اساس قرائتی از دین که مستمسک گروههای سلفی
در جهان اسالم قرار گرفته استکه بر اساس آن هیچ یک از اصول اخالقی در مواجهه با دشمن
رعایت نمیشود ،متفاوت با چهره حقیقی دین اسالم است.
بررسی سیره امیرمومنان علی نیز اهتمام بر رعایت اصول اخالقی در برابر دشمن را نشان
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میدهد .بر اس��اس این بررس��ی جنگ در ش��رایطی که اجتناب از آن ممکن نباشد و ضمن
رعایت همه جانبه اخالق و جوانمردی در صحنه نبرد،مجاز ش��مرده میش��ود.رعایت اصول
اخالقی و پرهیز از پیمان ش��کنی در قبال دش��من،پرهیز از آغاز ک��ردن جنگ ،عدم تعرض
به غیر جنگجویان و اموال ایش��ان ،دعا و خیرخواهی برای دش��من ،پرهیز از دش��نام دادن
به دش��من،نکوهیده بودن فرار از مقابل دش��من ،دفاع از همرزمان ،ممنوعیت آسیب زدن به
درختان و حیوانات ،حفظ عمران و آبادیها ،رفتار نیکو با اس��یران و مجروحان جنگی و عدم
تعقیب فراریان نیز در سیره امام علی از اصول اخالقی در جهاد شمرده میشود.
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