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اخالق در جهاد از ديدگاه امام علی
منصور پهلوان1
فرهاد احمدی آشتیانی2

چکیده
امروزه بعضی از گروه ها و دولت ها به نام جهاد اس��المی، مرتکب اعمال غیرانس��انی 
می ش��وند که باعث ش��ده اس��الم به عنوان دینی ش��ناخته ش��ود که در مواجهه با 
دشمن، رعایت هیچ یک از اصول اخالقی را الزم نمی داند. این مقاله با بررسی سیره 
امیرمومنان در جنگ ها، اهتمام بر رعایت اصول اخالقی در برابر دش��من و تنافر 
تعالیم اس��الم با چهره ضد اخالقی ای که رفتار بعضی از این گروه ها از اسالم ترسیم 
می کند، آش��کار می سازد. 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 جنگ جویان 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 آبادی ها، منع تعقیب کردن فراریان و کشتن مجروحان و رفتار نیک 

با اسیران در دیدگاه امیر مومنان از اخالق جهاد شمرده می شود.

واژگان کلیدی: 
امام علی، معصومان، سیره، جهاد

pahlavan@ut.ac.ir  1. استاد دانشگاه تهران
2. دانشجوی 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، 1368: 128/2( و در معنای خاص خود به معنای جنگ با دشمن به کار رفته 
اس��ت؛»الجهاد محاربة األعداء« )ابن منظور، 1414: 135/3(. جهاد به معنای اخیر خود یکی از 
فروع ده گانه دین اسالم است که از سوی خداوند اصولی برای آن وضع گردیده است. بخشی 
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 می کند و تجاوز از 
حدود اخالقی را جایز نمی داند: »َو َقاِتُلواْ فِی َسِبیِل اهلِل الَِّذیَن یَُقاِتُلونَُکْم َو اَل َتْعَتُدواْ«.1 همچنین 
خداوند مومنان را امر به رفتار بر اساس عدالت با دشمنان می کند و به مومنان سفارش می کند 

که دشمنی گروهی با شما باعث نشود که از مدار عدالت خارج شوید.2
این در حالی است که بعضی از گروه ها و دولت ها به نام جهاد اسالمی، مرتکب اعمال ضد 
انس��انی و ضد اخالقی می ش��وند که با اصول اخالقی ای 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 نمی داند.در چنین ش��رایطی 
ترس��یم چهره حقیقی اسالم به عنوان دینی که اساس آن بر به کمال رساندن مکارم اخالقی 
اس��ت؛»بعثت ألتمم  م��کارم االخالق«)مجلس��ی، 1403: 210/16(و در آن رعایت اصول اخالقی 

حتی در برابر دشمن در جبهه جنگ مورد تاکید قرار گرفته، ضروری به نظر می رسد.
 مقال��ه حاضر در صدد آن اس��ت تا با ط��رح مصادیق متعددی از س��یره امیرمومنان
مهم ترین اصول اخالقی حاکم در جهاد اس��المی را مورد بررسی قرار دهد. از آن جا که ایشان 
در بسیاری از جنگ های صدر اسالم در کنار پیامبر به جهاد با کفار و مشرکین پرداخته اند و 
همچنین در بیشتر مدت خالفت خویش ناگزیر از جهاد در مقابل گروه های مختلفی از جامعه 
مسلمانان بوده اند، 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

1. َو َقاِتُلوْا فِی َسِبیِل اهلِل الَِّذیَن ُیَقاِتُلونَُکْم َو اَل َتْعَتُدوْا  ِإنَّ اهلل َ اَل ُیِحبُّ الُْمْعَتِدیَن )بقره/190(
2. َواليَْجِرَمنَُّكْمَشنَآُنَقْومٍَعلىأاَلَّتَْعِدلُوااْعِدلُواُهَوأَقَْرُبلِلتَّْقوى)مائده/8(
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اس��تناد داده ش��ده است اما از آن جا که معصومان نور واحد هستند)ابن ابی زینب، 1397: 93( و 
همچنین برخی از فرمایش های امام علی در کالم سایر معصومان تبیین شده است، از آن 

بیانات نیز استفاده شده است.

1( مقدم شمردن صلح بر جنگ
قرآن کریم صلح و رفتار مس��المت آمیز را بر جنگ مقدم ش��مرده است؛ خداوند آن جا که از 
مومنان می خواهد تا برای ترساندن دشمنان هر چه در توان دارند آماده کنند،1 دستور می دهد 

که اگر دشمنان به صلح گراییدند شما نیز به صلح بگرایید.2
 صلح جویی 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 آسان تر از تالش بر غلبه بر آن ها 

در میدان جنگ می دانند:

ْعَداِء بُِحْسنِ  الَْمَقالِ  َو َجِمیِل اأْلَْفَعاِل َأْهَوُن ِمْن ُماَلَقاِتِهْم َو ُمَغالََبِتِهْم  »ااِلْسِتْصاَلحُ  لِْلَ
بَِمِضیِض الِْقَتال «؛ )تمیمی آمدی، 1410: 334(

»صلحجويیبادشمنانباگفتارنيكوورفتارزيباآسانتراستازبهمرسيدنبه
ايشانوغالبشدنبرايشانباشدتوسختیجنگ.«

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 می فرمایند:

»َوَجْدُت  الُْمَس��الََمَة َما لَمْ  َیُکْن َوْهٌن ِفي اْلِْساَلِم َأْنَجُع ِمَن الِْقَتال «؛ )تمیمی آمدی، 
)731 :1410

»صلحراتاجايیكهباعثضعفوسس��تیدراس��المنشودسودمندترازجنگ
يافتم.«

و نیزخطاب به مالک اشتر فرمود:

ْلِح َدَعًة لُِجُنوِدَک  َک و هلِلِ ِفیِه ِرًضا َفِإنَّ ِفي الصُّ »َو اَل َتْدَفَعنَ  ُصْلحًا َدَعاَک  ِإلَْیِه َعُدوُّ

ُکم )انفال/60( بَاِط الَْخْیِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهلِل َو َعُدوَّ ٍة َو ِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا لَُهم مَّ 1. َو َأِعدُّ
ِمیُع الَْعِلیُم )انفال/61( ا َو َتَوکلَ ْ َعلَی اهلِل  ِإنَُّه ُهَو السَّ ْلِم َفاْجَنْح لَهَ 2. َو ِإن َجَنُحوْا لِلسَّ
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َک بَْعَد  َو َراَح��ًة ِم��ْن ُهُموِمَك َو َأْمنًا لِِباَلِدَک َو لَِکِن الَْح��َذَر ُکلَّ الَْحَذِر ِمْن َعُدوِّ
ن «  ُصْلِحِه َفِإنَّ الَْعُدوَّ ُربََّما َقاَرَب لَِیَتَغفََّل َفُخْذ بِالَْحْزِم َو اتَِّهْم ِفي َذلَِك ُحْس��نَ الظَّ

)شریف رضی، 1414: 442(
»هرگزپيش��نهادصلحازطرفدش��منتراكهخش��نودىخدادرآناسترد
مكن،كهآسايشرزمندگان،وآرامشفكرىتو،وامنيتكشوردرصلحتأمين
میگردد.لكنزنهار!زنهار!ازدش��منخودپسازآش��تیك��ردن،زيراگاهی
دشمننزديكمیشودتاغافلگيركند،پسدورانديشباش،وخوشبينیرادر

اينامرمتهمكن.«

2( پرهیز از آغاز کردن جنگ در میدان نبرد
امیرمومن��ان آن جا که تالش های انجام ش��ده برای اجتناب از درگرفتن جنگ به نتیجه 
نرس��یده و رویارویی با دش��من اجتناب ناپذیر می نمود، به آماده سازی و بسیج نیروها اقدام 
می کردند. اما هیچ گاه 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، 1378: 513/4(
منق��ری در کتاب وقعه صفین از جندب بن حجیر نقل می کند که امام علیهر گاه با 

دشمن روبرو می شدند، سپاهیان خود را سفارش می کردند که:

»ال تقاتل��وا القوم حتی یبدءوکم فإنکم بحمد اهلل علی حجة و ترککم إیاهم  حتی 
یبدءوکم حجة أخری لکم علیهم.«)منقری، 1404: 203(

»باآنانمجنگيد،تاشروعبهجنگباشماكنند.چراكه-سپاسخدارا-حجت
باشماست،ورهاكردنشانتاآنكهباشمادستبهپيكارگشايندحجتیديگر

براىشمابرآنهاست.«

گزارش زیر که از حذیفه بن یمان نقل شده، به خوبی نمایان گر این اصل اخالقی در سیره 
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امیر مومنان است:

»فلما کان یوم الجمل و برز الناس بعضهم لبعض نادی منادي أمیر المؤمنینال 
یبدأن أحد منکم بقت��ال حتی آمرکم. فرموا فینا. فقلنا یا أمیر المؤمنین قد رمینا 
فق��ال کفوا ثم رمونا فقتلوا من��ا قلنا یا أمیر المؤمنین قد قتلونا فقال احملوا علی 

برکة اهلل.« )مجلسی، 1403: 186/32(
»چ��ونروزجن��گجم��لفرارس��يدوم��ردمب��هكارزارپرداختن��د،منادى
اميرالمؤمنينصدازد:هيچيكازش��ماش��روعبهجنگنكندتامنبهشما
فرماندهم.دش��منبهطرفماتيراندازىكرد.م��اگفتيم:اىاميرمؤمنانمارا
هدفتيرس��اختهاند.فرمود:دستنگهداريد.دوبارهبهماتيراندازىكردندو
تنیچندازماراكشتند.عرضكرديم:اىاميرمؤمنانماراكشتند،پسحضرت

فرمود:بااميدبهبركتخداحملهبريد.«

 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 می شد، زهیر بن قین، از اصحاب امام حسین
پیشنهاد شروع کردن جنگ را مطرح می کند. 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. )مفيد، 1413: 84/2( همچنین ایشان درخواست مسلم بن عوسجه را برای کشتن 
شمر بن ذی الجوشن در حالی که در تیررس او بود و زبان به دشنام دادن باز کرده بود با توجه 

به همین اصل رد کردند. )مفيد، 1413: 96/2(

3( رعایت 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 راه هایی که خالف 
مروت و جوانمردی باش��د جایز نیست.ایشان جنگ را به ساعات پایانی روز موکول می کردند تا 

با نزدیک بودن تاریکی شب سربازان کم تری از دشمن کشته شوند. )ابن بابویه، 1385: 603/2(
امام علي در یکي از خطبه هاي نهج البالغه ضمن اشاره به رفتار معاویه به ناپسند بودن 
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غدر اشاره کرده و آن را گناهي بزرگ برشمرده که مرتکب آن کافر است:

نه َیغدُر و یفُجر، و لوال کراهیة الغدِر لکنُت ِمن  »واهلل، ما معاویة بادهي ِمّني ولکَّ
ادهي الناِس، ولکن کلُّ غدرة فجرٌة، و کٌل فجرة کفرٌة، و لکِل غادِر لواٌء یُعرف به 

یوَم القیامة.«)شریف رضی، 1414:318(
»بهخداوندس��وگند،معاويهزيركترازمننيست،ليكنشيوهاوپيمانشكنی
وگنهكارىاست.اگرپيمانشكنیناخوشايندنبود،منزيركترينافرادبودم،
ولیهرنيرنگیگناهوهرگناهینوعیكفروانكاراس��ت،روزرس��تاخيزدر

دستهرحيلهگرىپرچمیاستكهباآنشناختهمیشود.«

امام صادق در این باره می فرمایند: 

»ال ینبغي للمسلمین أن یغدروا و ال یأمروا بالغدر و ال یقاتلوا مع الذین غدروا.« 
)حرعاملی، 1409: 69/15(

»شايس��تهنيستكهمسلمانانعهدش��كنیكنندوبهعهدشكنیفرماندهندو
همراهعهدشكنانجنگكنند.«

س��یره امام علی در جنگ صّفین نیز نش��ان دهنده پایبندی ایشان به اصول اخالقی 
در قبال دش��من است؛ وقتي لشکریان معاویه ش��ریعه فرات را بر روي یاران حضرت بستند، 
سپاهیان امیرالمؤمنین پس از ایراد خطبه ایشان شجاعانه جنگیدند و شریعه را از دست 
دش��من باز پس گرفتند. یکي از همراهان حضرت پیش��نهاد مقابله به مثل داد که ما نیز آب 
را بر آنها ببندیم، اما ایش��ان پیش��نهاد او را علیرغم این که دشمن در مورد آنها روا داشته بود، 

نپذیرفت.)منقری، 1404: 221( 

4( منع تعرض به اموال غیر جنگ جویان
من��ع تع��رض و اضرار به اموال غیر جنگ جویان 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��ده اند. پیامبر)ص( در جنگ تبوک نظامی��ان را از اردو زدن در زمین های 
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زراعی مردم نهی کردند. )الصالحی الشامی، 1414: 446/5( 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 

می کردند. )شریف رضی، 1414: 449(
ایشان در نامه ای به جاریه بن قدامه هنگامی که او را به جنگ با بسر بن ابی ارطاه گسیل 

کردند، او را از غصب کردن چهارپایان و دست اندازی به آب های مردم بر حذر داشته اند:

»س��ر عل��ی برکة اهلل حتی تلقي ع��دوک، و ال تحتقرن من خل��ق اهلل أحدا، و ال 
تس��خرن  بعیرا و ال حمارا و ان ترجلت و حفیت، و ال تس��تأثرن علي أهل المیاه 

بمیاههم، و ال تشربن من میاههم إال بطیب أنفسهم.« )ثقفی، 1395:  628/2(
»بهاميدبركتخداوندرهسپارشوتابهدشمنتبرسی،هيچيكازآفريدههاى
خداراكوچكمشمار،هيچشتروچهارپايیراغصبمكناگرچهبرهنهپاو
پيادهحركتكنی،آبهاىمردمرامتعلقبهخودمكنوجزبارضايتخاطر

آنهاازآبمنوش.«

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

5( دفاع از همرزمان 
توصی��ه امام علی 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 ناتوانی شده، او را نجات دهند:

»إذا لقیتم عدوکم في الحرب... و إذا رأیتم من إخوانکم  المجروح  و من قد نکل 
به  أو من قد طمع عدوکم فیه فقوه بأنفسکم.« )کلینی، 1407: 42/5(

»هنگامیكهبادشمنمواجهشديد...وهنگامیكهيكیازبرادرانتانراديديد
كهمجروحشدهودچارضعفوناتوانیشدهاستيادشمنتانطمعبه]نابودى[

اوبستهاست،ازاومحافظتكنيد.«

این روایت نوع نگرش فرد مس��لمان به همرزم خ��ود را که یکی از مبانی اخالق در جهاد 
است، تبیین می کند. 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 می کند.

6( دعا و خیرخواهی برای دشمن
واکاوی سیره اهل بیت علیهم السالم نمایان گر آن است که تالش بر نجات و هدایت انسان ها 
نقشی محوری در سیره ایشان دارد. تا آن جا 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 
هدایت دشمن به سوی رستگاری و تالش بر ممانعت از درگرفتن جنگ جزء سیره اهل بیت 

علیهم السالم می باشد.
این دیدگاه در سیره امیرالمومنین نیز دیده می شود. ایشان از حجر بن عدی و عمرو 
بن الحمق که زبان به لعن دش��من باز کرده بودند، می خواهند که برای حفظ جان دش��من، 

نجات آن ها از گمراهی و ایجاد صلح بین آن ها دعا کنند:

»و ل��و قلت��م مکان لعنکم إیاه��م و براءتکم منهم اللهم احق��ن دماءهم و دماءنا 
و أصل��ح ذات بینه��م و بیننا و اهدهم من ضاللتهم حت��ی یعرف الحق منهم من 
جهل��ه و یرعوي عن الغ��ي و العدوان منهم من لهج به ل��کان أحب إلي و خیرا 

لکم .«)مجلسی، 1403:  32 /399(
»اگربهجاىلعنكردنايش��ان]اهلش��ام[وبيزارىجستنازآنهااينگونهدعا
كني��دك��هخدايا!خونماوآنهاراحفظكن،بينماوآناناصالحفرما،وآنان
راازگمراهیبهراهراس��تهدايتكن،تاآنانكهجاهلند،حقرابشناسند،و
آنانكهباحقمیس��تيزندپشيمانشدهبهحقبازگردند،براىمنخوشايندتر

وبراىشمابهتراست.«

مولف کتاب وسائل الشیعه، در باب »وجوب دعوت به اسالم قبل از شروع جنگ« روایتی 
را نقل می کند که به خوبی این سیره را نمایان می کند؛

»قال أمیر المؤمنین ع:  بعثني رسول اهلل ص إلی الیمن فقال یا علي ال تقاتلن أحدا 
حتی تدعوه إلی السالم و ایم اهلل ألن یهدي اهلل عز و جل علی یدیك رجال خیر 

1. لََقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُکْم َعزیٌز َعَلْیِه ما َعِنتُّْم َحریٌص َعَلْیُکْم بِالُْمْؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیٌم )توبه/128(
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لك مما طلعت علیه الشمس و غربت.« )حرعاملی،1409: 43/15(
»امامعلیفرمودند:رسولاهلل)ص(مرابهسوىيمنفرستادندوفرمودند:اى
علی!هرگزباكس��یپيشازآنكهاورابهاس��المدعوتكنیجنگمكن.به
خداوندسوگند!اگرخداوندتوسطتوشخصیراهدايتكندبرايتبهتراست

ازآنچهخورشيدبرآنطلوعوغروبكردهاست.«

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 آن ها نادان هستند.« )عالمه حلی، 1982: 

308؛ مجلسی، 1403: 167/95؛ طبرسی، 1390: 83(

7( پرهیز از دشنام دادن به دشمن
دین اس��الم مسلمانان را از دش��نام دادن منع کرده اس��ت. پیامبر اکرم)ص( تاکید می کنند 
که اهل ش��رک را دشنام ندهید: »ال تسبوا أهل  الش��رک« )حرعاملی، 1409: 80/15( ایشان در 
وصیتی می فرمایند: »مردمان را دشنام مده تا دشمنی ایشان را فراهم نکنی، ایشان را دوست 
داش��ته باش تا تو را دوست داشته باشند.« )مجلسی، 1403: 145/74(امام سجاد در دعایی 
از خداوند می خواهند تا هر ناسزا یا سخن ناروا یا دشنامی که شیطان بر زبانشان قرار می دهد 

به حمد خداوند بدل فرماید. )امام زین العابدین، 1375: 96(
در دیدگاه امیر مومنان دشنام دادنتا آنجا ناپسند دانسته شده است که ایشان حتی در 
جنگ نیز از دشنام دادن به دشمن نهی کرده اند. ایشان در جنگ صفین هنگامی که شنیدند 
یارانشان شامیان را دشنام می دهند، فرمودند: »إني أکره لکم أن تکونوا سبابین « )شریف رضی، 

1414: 323(»من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید.«
همچنین هنگامی که ایشان مطلع شدند دو نفر از یاران اقدام به دشنام دادن به دشمنان 

کرده اند، به سرعت آن ها را فراخواندند و از این امر جلوگیری کردند. )منقری، 1404: 103(

8( نکوهیده بودن فرار از مقابل دشمن
یکی از آموزه های اخالقی جهاد، ش��جاعت در برابر دش��من و پرهیز از فرار اس��ت. در روایات 
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معصومان علیهم الس��الم 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 
آیه31 سوره نساء1 دانسته اند. )مجلسی، 1403: 216/47( امام علی در نامه ای به مردم مصر، در 
توصیف و مدح مالک اشتر - که او را به فرمانداری مصر برگزیده بودند- او را بنده ای از بندگان 

خدا دانستند که در لحظه های ترس از دشمن روی بر نمی گرداند. )مجلسی، 1403: 595/33(
ایش��ان در کالمی جهاد را دری از درهای بهش��ت می دانند و عاقبت ترک جهاد را ذلت و 

مصیبت دانسته اند:

»إن الجه��اد باب من أبواب الجنة فتحه اهلل لخاصة أولیائه  و هو لباس التقوی و 
درع اهلل الحصینة و جنته الوثیقة فمن ترکه رغبة عنه  ألبسه اهلل ثوب الذل  و شمله 
البالء و دیث بالصغار و القماءة و ضرب علی قلبه بالس��هاب  و أدیل الحق منه  

بتضییع الجهاد و سیم الخسف و منع النصف .« )شریف رضی، 1414: 69(
»جهاددرراهخدا،درىازدرهاىبهشتاست،كهخداآنرابهروىدوستان
مخصوصخودگش��ودهاس��ت.جهاد،لباستقوا،وزرهمحكم،وسپرمطمئن
خداونداست،كسیكهجهادراناخوشاينددانستهوترككند،خدالباسذلت
وخوارىبراومیپوش��اند،ودچاربالومصيبتمیش��ودوكوچكوذليل
میگ��ردد،دلاودرپردهگمراه��یماندهوحقازاوروىمیگرداند،بهجهت

تركجهاد،بهخوارىمحكوموازعدالتمحروماست.«

همچنین امام علی در نکوهش فرار از جهاد می فرمایند:

»و ایم اهلل لئن  فررتم  من  س��یف العاجلة ال تس��لموا ]تسلمون [ من سیف اآلخرة 
و أنتم لهامیم العرب و الس��نام األعظم إن في الفرار موجدة اهلل و الذل الالزم و 
العار الباقي و إن الفار لغیر مزید في عمره و ال محجوز بینه و بین یومه « )شریف 

رضی، 1414: 181(
»بهخداسوگند!اگرازشمشيردنيافراركنيدازشمشيرآخرتسالمنمیمانيد،
ش��مابزرگانعربوشرافتمندانبرجستهايد،درفرارازجنگ،خشموغضب

ْدَخاًل َکِریًما)نساء/31( َاِتُکْم َو نُْدِخْلُکم مُّ ْر َعنُکْم َسیِّ ْوَن َعْنُه نَُکفِّ َتِنُبوْا َکَبائَر َما ُتنْهَ 1. ِإن تَجْ
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اله��یوذلتهميش��گیوننگجاوي��دانقراردارد،فراركنن��دهبرعمرخود
نمیافزايدوبينخودوروزمرگشمانعیايجادنخواهدكرد.«

ایش��ان هالکت را از آن کسی دانسته اند که در جنگ سستی کند و به جنگ ادامه ندهد 
و راه نجات را مخصوص کسانی دانسته اند که خود را به میدان جهاد افکنده و به مبارزه ادامه 

دهند. )ابن أبي الحدید، 1404: 304/7( 

9( ممنوعیت جنگ با غیر جنگ جویان
در جنگ ها خصوصا جنگ هایی که به ش��هرها کش��یده می شود، صدمات فراوانی متوجه غیر 
 جنگ جویان 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، 
1425: 64/15( پیامبر)ص( هرگاه گروهی را به جنگ اعزام می نمود آن ها را از کش��تن پیران، 
کودکان و زنان نهی می کردند. )برقی، 1371: 355/2؛ طوس��ی، 1407: 142/6( مگر آن که ایشان 
نیز در جنگ علیه مس��لمانان ش��رکت داشته باش��ند.)کلينی، 1407: 28/5(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 می کند. )ابن هشام، بی تا، 457/2(
امام علی در توصیه به فرماندهان نظامی خود آن ها را از جنگ با غیر جنگ جویان منع 
کردند: »ال تقاتل إال من  قاتلك «. )منقری، 1404: 148( ایشان در سفارش به لشکریان خود در 

جنگ صفین پس از این که سفارش نمود آغازگر جنگ نباشید، فرمود:

»فال تهتکوا س��ترا و ال تدخلوا دارا إال بإذني و ال تأخذوا ش��یئا من أموالهم إال 
ما وجدتم في عسکرهم و ال تهیجوا امرأة بأذی  و إن شتمن أعراضکم و تناولن 
أمراءکم و صلحاءکم... و لقد کنا و إنا لنؤمر بالکف عنهن و إنهن لمشرکات.« 

)منقری، 1404: 204(
»هيچپردهاىرامدريدوجزبهفرمانمندرخانهاىواردنش��ويدوچيزىاز
اموالايشانراجزآنچهدرلشكرگاهباشدبرنگيريد.زنانراباآزاردادنتحريك
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نكنيدهرچندآبروىش��مارابريزند،يااميرانونيكانشمارادشنامدهند...ما
مأموربوديمآنزمانكهآنانزنانمش��ركیبودندنيزازآزاررساندنبهايشان

خوددارىكنيم.«

10( ممنوعیت کشتار جمعی
طبق نقل امام علي، رسول اهلل)ص( از ریختن سم در سرزمین مشرکان نهی کرده اند:

»قال أمیرالمؤمنین   نهی رسول اهلل ص أن  یلقی  السم  في بالد المشرکین.« 
)حر عاملی، 1409: 62/15(

»اميرالمومني��نفرمودندرس��ولخدا)ص(ازقراردادنس��مدرس��رزمين
مشركيننهیكردند.«

ش��یخ طوس��ی دلیل این نهی را کش��ته ش��دن کس��انی مانند کودکان و زنان دانسته 
که کش��تار آن ها جایز نیس��ت. )طوس��ی، 1400: 313( بنابراین قیاس، ممنوعیت استفاده از 
س��الح های کشتار جمعی را که توسط آن غیر جنگ جویان کشته می شوند، می توان از این 

سیره نتیجه گرفت.

11( منع تعقیب کردن فراریان و کشتن مجروحان
ام��ام علی در توصیه به فرماندهان نظامی خود آن ه��ا را از دنبال کردن فراریان از جبهه 

دشمن و کشتن مجروحان ایشان پرهیز داده اند:

»فإذا کانت الهزیمة بإذن اهلل فال تقتلوا مدبرا و ال تصیبوا معورا و ال تجهزوا علی 
جریح.«)شریف رضی، 1414: 373(

»اگردشمنبهاذنخداشكستخورد،آنكسراكهپشتكردهنكشيد،وآن
راكهقدرتدفاعنداردآسيبنرسانيد،ومجروحانرابهقتلنرسانيد.«

ایش��ان برای به حداقل رس��اندن تلفات دشمن و به منظور این که سربازانی از دشمن فرار 
کرده اند بتوانند از تاریکی شب استفاده کرده و خود را نجات دهند، جنگ را به ساعات پایانی 

روز موکول می کردند. )ابن بابویه، 1385: 603/2(
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12( ممنوعیت 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 دانسته اند. )کلينی، 1407: 264/5( قطع 
درختان و آسیب زدن به مزارع و حیوانات حتی در زمان جنگ نیز مجاز دانسته نشده است. 
در روایتی از امام صادق، رسول اهلل)ص( نظامیان را از آتش زدن و قطع درختان و از بین 

بردن مزارع و کشتن حیوانات نهی کردند:

»عن أبي عبد اهلل قال: إن النبي ص کان إذا بعث أمیرا له علی س��ریة أمره 
بتقوی اهلل عز و جل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ثم یقول اغزوا بسم اهلل 
و في سبیل اهلل... و ال تحرقوا النخل و ال تغرقوه بالماء و ال تقطعوا شجرة مثمرة و 
ال تحرقوا زرعا ألنکم ال تدرون لعلکم تحتاجون إلیه و ال تعقروا من البهائم مما 

یؤکل لحمه إال ما ال بد لکم من أکله .« )مجلسی، :1403 19 /179(
»ام��امصادقفرمودن��د:هنگامیكهپيامبر)ص(ش��خصیرافرماندهگروه
جنگیقرارمیدادند،اورابهتقواىالهیدرموردخودشويارانشس��فارش
میكردندومیفرمودندبهنامخداودرراهاورهسپارجنگشويد.....ودرختان
خرمارابهآتشنكش��يدوآنهارادرآبغ��رقنكنيدودرختانمثمرراقطع
نكنيدوزراعتیرانس��وزانيدش��ايدكهبهآناحتياجيابي��د،چهارپايانحالل

گوشتراجزءآنچهناچارازخوردنآنهستيدنكشيد.«

در سیره اهل بیت حتی حقوق حیوانات نیز محترم شمرده می شود و از آزار رساندن 
به آن ها 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 می خورند که به توله هایش ش��یر می داد. س��گ با 
دیدن سپاهیان دچار ترس شده و شروع به زوزه کشیدن می کند. پیامبر)ص( یکی از اصحاب 
را مامور می کنند تا به نگهبانی از س��گ بپردازد تا کس��ی از سپاهیان متعرض او و توله هایش 

نشود. )واقدی، 1409: 804/2(

13( حفظ عمران و آبادی ها
ابن ابی الحدید با نقل گزارش��ی از واقدی توصیه های رس��ول اهلل ص را، در حالی که سربازان 
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را برای جنگ موته هنگام خروج از ش��هر مش��ایعت می کردند، آورده که در ضمن آن ایشان 
سربازان را از تخریب ابنیه نهی کرده اند: 

»خرج النبي ص مشیعا ألهل مؤتة حتی بلغ ثنیة الوداع فوقف و وقفوا حوله فقال 
اغزوا بسم اهلل.... و ال تهدمن  بناء.«)ابن أبي الحدید، 1404: 65/15(

»پيامبر)ص(جهتبدرقهسپاهيانموتهخارجشدندتابه»ثنیه الوداع«رسيدند.
ايش��انتوقفكردندوسپاهياننيزازحركتبازايستادند.پسفرمودند:بهنام

خدارهسپارجنگشويد....وهيچبنايیرانابودنكنيد.«

14( لزوم رفتار نیک با اسیران
اگرچه به اس��ارت گرفتن نیروهای دش��من در جنگ امری طبیعی بوده و در سیره معصومان 
علیهم الس��الم نیزدیده می ش��ود، اما بر اساس آموزه های اس��المی نباید نسبت به اسیران با 
خشونت رفتار ش��ود. در سیره امیرمومنان درباره حسن رفتار با اسرا و پرهیز از خشونت 
توصیه هاي متعدد و مؤکدي دیده می شود که بیان گر رعایت مسائل اسالمي و انساني درباره 
اسیران جنگي است. امیرالمومنین خوش رفتاری با اسیر را از حقوق اسیر شمرده و انجام 
آن را واجب می دانند. )حر عاملی، 1409: 92/15(امام س��جاد در حالی که خود در حکومت 
امویان در ش��رایط بسیار سختی تحت اسارت قرار داشتند، در مورد اسیری که مورد جراحت 

قرار گرفته، می فرمایند:

»عن علي بن الحسین قال: إذا أخذت أسیرا فعجز عن المشي و لیس معك 
محمل فأرسله و ال تقتله.« )کلینی، 1407: 35/5(

»هنگامیكهاسيرىگرفتیواوراباخودمیآورىاگرازراهرفتنناتوانشدو
مركبیبراىحملاوندارىاورارهاكن،وبهقتلمرسان.«

در سیره اهل بیت به شدت از شکنجه و آزار اسیران نهي شده است. بر اساس سیره 
ایش��ان حتي اگر اسیري محکوم به اعدام باشد نمی توان 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 

دانسته اند که ایشان را به اسارت در آورده اند:
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»عن أبي عبد اهلل قال:  إطعام األس��یر حق علی من أس��ره و إن کان یراد من  
الغد قتله  فإنه ینبغي أن یطعم و یس��قی و یظ��ل و یرفق به کافرا کان أو غیره  .« 

)مجلسی، 1404: 364/18(
»طعامدادنبهاس��ير،حقیاس��تكهبرعهدهكسیاس��تكهاورابهاسارت
گرفتهاستگرچهقرارباشدفرداكشتهشود.شايستهآناستكهبااسيرجنگی
باماليمترفتارشود؛بهآنانآبوغذابدهندودرسايهنگهدارىكنند،خواه

مسلمانباشندياكافر.«

در س��یره امام عليمی خوانیم که ایشان با اس��راء به نیکی رفتار می کردند و اسیرانی 
را که مرتکب قتل نش��ده و به دشمنی باز نمی گشتند آزاد می کردند؛در جنگ جمل سعید و 
ابان دو پس��ر عثمان اسیر شده و نزد ایشان آورده می شوند. یکي از افراد پیشنهاد قتل آن دو 
را مطرح کرد. امام علی فرمودند: »سخن بسیار بدي گفتي!« سپس به آن دو فرمود: »از 
گمراهي خود برگردید و دست بردارید و هر کجا که مي خواهید، بروید و اگر دوست دارید نزد 
من بمانید تا با ش��ما صله رحم کنم«. آن دو گفتند: »یا امیرمؤمنان ما بیعت مي کنیم و باز 
می گردیم.« سپس بیعت کرده و رفتند. )مفيد، 1413: 382( 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، 
1379: 312/3( غذای پاکیزه به او بدهید و بسترش را نرم قرار دهید. )بالذری، 1417: 256/3( 

طب��ری در کتاب تاریخ خویش گزارش��ی را نقل می کند 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 می دادند. )طبری، 1378: 461/2( ابوالعاص بن ربیع از اسرای جنگ بدر درباره رفتار 
مس��لمانان می گوید: »گاه در دس��ت بعضي فقط یک قطعه کوچک نان بود و همان را هم به 
من مي دادند.«. ولید بن مغیره هم افزوده:»انصار ما را سوار مي کردند و خود پیاده مي رفتند.« 

)واقدی، 1409: 119/1(

نتایج
پیامبر)ص( هدف از بعثت خود را به کمال رساندن مکارم اخالقی دانسته اند. در تعالیم اسالم 
رعایت اصول اخالقی در تمام شئون مورد تاکید قرار گرفته است. قرآن کریم در صحنه جهاد 
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که محل رویارویی با دشمن است، مجاهدان را به پیروی از اصول اخالقی امر می کند و تجاوز 
از حدود اخالقی را جایز نمی داند.بر این اساس قرائتی از دین که مستمسک گروه های سلفی 
در جهان اسالم قرار گرفته استکه بر اساس آن هیچ یک از اصول اخالقی در مواجهه با دشمن 

رعایت نمی شود، متفاوت با چهره حقیقی دین اسالم است.
بررسی سیره امیرمومنان علی نیز اهتمام بر رعایت اصول اخالقی در برابر دشمن را نشان 
می دهد. بر اس��اس این بررس��ی جنگ در ش��رایطی که اجتناب از آن ممکن نباشد و ضمن 
رعایت همه جانبه اخالق و جوان مردی در صحنه نبرد،مجاز ش��مرده می ش��ود.رعایت اصول 
اخالقی و پرهیز از پیمان ش��کنی در قبال دش��من،پرهیز از آغاز ک��ردن جنگ، عدم تعرض 
به غیر جنگ جویان 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 هم رزمان، ممنوعیت آسیب زدن به 
درختان و حیوانات، حفظ عمران و آبادی ها، رفتار نیکو با اس��یران و مجروحان جنگی و عدم 

تعقیب فراریان نیز در سیره امام علی از اصول اخالقی در جهاد شمرده می شود.
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منابع
- قرآن کریم

- امام زین العابدین عليه السالم، 1375 ش،الصحیفة السجادیة، تهران، سروش
- ابن أبي الحدید، عبد الحميد بن هبة اهلل، 1404ق،شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، قم، مکتبة 

آیة اهلل المرعشي النجفي
- ابن أبي زینب، محمد بن ابراهيم، 1397ق،  الغیبة)للنعماني(، تهران، نشر صدوق.

- ابن بابویه، محمد بن علی، 1385ق، علل الشرائع، قم، کتاب فروشی داوری
- ابن شهر آشوب، محمد بن علی، 1379 ق، مناقب آل أبي طالب علیهم السالم، قم، عالمه

- ابن منظور، محمد بن مکرم، 1414ق، لسان العرب،بيروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
- ابن هشام، عبدالملک بن هشام، بی تا، السیره النبویه، بيروت، دارالمعرفه

- الصالحي الش��امي، محمد بن یوسف، 1414ق،سبل الهدی والرشاد في سیرة خیر العباد، بيروت، 
دار الکتب العلمية

- برقی، احمد بن محمد، 1371ق، المحاسن، قم، دار الکتب اإلسالمية
- بستانی، فؤاد افرام، 1375ش، فرهنگ ابجدی، تهران، انتشارات اسالمي

- بالذری، احمد بن یحيی، 1417ق، انساب االشراف، بيروت، دارالفکر
- تميمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، 1410ق، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دار الکتاب اإلسالمي

- ثقفی، ابراهيم بن محمد، 1395ق، الغارات، تهران، انجمن آثار ملی
- حر عاملی، محمد بن حسن، 1409 ق، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، 

مؤسسة آل البيت عليهم السالم. 
- دهخدا، علی اکبر، بيتا، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران

- شریف رضی، محمد بن حسين، 1414ق، نهج البالغه، قم، هجرت
- ش��يخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، 1413 ق، الرش��اد في معرفة حجج اهلل علی العباد، قم، 

کنگره شيخ مفيد. 
- طبرسی، فضل بن حسن، 1390ق، إعالم الوری بأعالم الهدی، تهران، اسالميه

- طبري،ابوجعفر محمد بن جریر، 1378ق، تاریخ األمم و الملوک، بيروت، دار التراث
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-  طریحي، فخر الدین بن محمد، 1375ش، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی
- طوسی، محمد بن حسن، 1400ق، االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد،قم، مکتبه جامع چهلستون 

- طوسی، محمد بن حسن، 1407، تهذیب األحکام، تهران، دار الکتب اإلسالميه
- عالمه حلی، حسن بن یوسف، 1982م، نهج الحّق و کشف الصدق، بيروت، دار الکتاب اللبناني

-  کلينی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، 1407 ق، الکافي، تهران، دار الکتب اإلسالمية.
- مجلسی، محمد باقر، 1403 ق، بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، بيروت، دار إحياء 

التراث العربي
- �������، 1404ق، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب اإلسالمية

- مصطفوی، حس��ن، 1368ش، التحقیق في کلم��ات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي

- مفيد، محمد بن محمد، 1413ق، الجمل و النصرة لس��ید العت��رة في حرب البصرة، قم، کنگره 
شيخ مفيد

- منقری، نصر بن مزاحم، 1404ق، وقعة صفین، قم، مکتبة آیة اهلل المرعشي النجفي
- نجفی، محمد حس��ن، 1404ق، جواهر الکالم في شرح ش��رائع السالم، بيروت، دار إحياء 

التراث العربي
- واقدی، محمد بن عمر، 1409ق، المغازی، بيروت، االعلمی


