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چکیده
دین مبین اسالم نسبت به رعایت اخالق ،در تمامی ابعاد زندگی انسان ،تأکید بسیاری دارد؛ یکی از ابعاد مهم
زندگی بشر بحث جنگ و قتال است که جنبه خشونت آن کامالً واضح و آشکار است؛ لذا با توجه با تأکیدات
دین مبین اسالم در موضوع رعایت همهجانبه اخالق ،این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی-
تحلیلی و با بررسی آیات شریفه قرآن و سنّت معصومان(ع) ،مبانی و اصول اخالقی سپاهیان اسالم در عرصه
جهاد را مورد تبیین و تحلیل قرار دهد .در این راستا ضمن تبیین مهمترین پیش انگارههای رعایت اخالق در
جهاد ،در قالب مبانی «انسان شناسانه»« ،اخالق مدارانه» و «رفتار مدارانه» ،مهمترین دستورالعملهای اخالقی
مجاهدان ،در عرصه جِهاد در چارچوب «اصول اخالقی فرماندهان»« ،اصول اخالق فردی و جمعی رزمندگان»
و «اصول اخالقی در مواجهه با دشمن» ،موردبررسی قرار میگیرد .نتایج تحقیق نشان میدهد که دین اسالم
در عرصه جهاد بر رعایت کامل اصول اخالقی تأکید فراوان دارد و با لحاظ کردن قواعد اخالقی عالوه بر
کاستن از جنبه خشونت جنگ ،آن را به امری مقدس تبدیل کرده است.
واژههای کلیدی :سپاهیان اسالم ،اصول اخالقی ،تربیت ،جِهاد ،آموزههای قرآن ،سنت.

* پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع امام حسین(ع)mohammadkonkoor@gmail.com ،
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مقدمه
اخالق به معنای شکوفا شدن همه ابعاد مثبت انسانی ،در مسیری که آدمی را به هدف اعالی خویش
در پیشگرفته است ،توسط اسالم مورد تأکید قرارگرفته و بر رعایت آن ،در تمامی ابعاد زندگی
توصیهشده است .اخالق در اسالم ،دارای حوزههای دامنهداری مانند اخالق فردی و اجتماعی است و
گستره آن حتی عرصه جهاد را نیز در برمیگیرد؛ زیرا تأدب به آداب اخالقی تخصیص ناپذیر است .از
دیگر سو جهاد فی سبیل اهلل نیز یکی دیگر از آموزههای مهم اسالم است که دارای ابعاد و حوزههای
مختلفی است .جهاد در معنای عام خود به معنای هرگونه تالش در راه سرافرازی اسالم و برپایی شعائر
دین و اعتالی کلمهاهلل ،همراه با بذل جان و مال و آبرو است؛ لذا جهاد در این معنا دارای ابعاد مختلفی؛
همچون جهاد علمی ،جهاد اقتصادی و جهاد با نفس و در معنای خاص آن که مدنظر ماست ،به معنای
مقابله نظامی ،قتال و جنگ است .بر اساس مطالب فوق ،میتوان گفت که «اخالق در جهاد» نیز به
معنای شکوفا شدن رفتارهای پسندیده انسانی در عرصه جهاد است که البته با بینش و نیتی الهی انجام
میپذیرد .بهعبارتدیگر ،اخالق در جهاد ،همان نمو اخالق در عرصه جهاد است.
چهبسا تصور شود که در عرصه جهاد فی سبیل اهلل ،به دلیل اهمیت و قداست هدف ،به کار گرفتن
تمامی وسایل و ابزارها برای نیل به پیروزی و نیز رعایت نکردن اصول اخالقی در برابر غیرمسلمانان
و آنانی که از مسیر حق خارجشدهاند ،بهمنظور پیروزی حق بر باطل ،رواست اما با بررسی آیات قرآن و
سنت معصومان(ع) درمییابیم که آموزههای اسالمی ،نسبت به رعایت اخالق ،حتی در عرصه جهاد که
میدان مبارزه با شرک و نفاق و عرصه مقابله با گروهها و جریانهای انحرافی است ،مجاهدان را به
پیروی از اصول اخالقی امر نموده و تجاوز از حدود اخالقی را جایز ندانسته است.
اما با بررسی آیات قرآن و سنت معصومان(ع) در مییابیم که در اسالم نسبت به رعایت اخالق ،حتی
در قتال به معنای جهاد ،توصیههای فراوانی صورت گرفته است و با توجه به فراگیر بودن آموزههای
اخالقی اسالم در ابعاد مختلف حیات بشر ،بخشی از این آموزهها و قواعد ،در قالب «اصول اخالقی
سپاهیان اسالم در عرصه جِهاد» قابل تحصیل است که این اصول و دستورالعملها ،بر مبانی خاصی
استوار است .خداوند متعال در آیه شریفه «وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا(»...سوره
بقره ،آیه  ،)912ضمن امر نمودن مسلمانان بر جهاد و تأکید بر «فی سبیل اهلل» بودن آن ،مسلمانان را
از هرگونه تجاوز از حدود ،نهی نموده و ایشان را به پیروی از اصول اخالقی امر فرموده است .در آیات
شریفه قرآن و بهویژه در آموزههای معصومان(ع) در قالب سنت ،بر رعایت اخالق توسط سپاهیاناسالم،
در عرصه جهاد تأکید شده و گنجینه ارزشمندی در باب اصول و قواعد اخالقی و انسانی در این حوزه
قابلدستیابی است که ضرورت دارد تا این بایدها و نبایدهای اخالقی ،بهعنوان یک دستورالعمل ،سرلوحه
عملِ مجاهدان قرار گیرد.

ازاینرو نگارنده در این نوشتار درصدد است با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و با بررسی آیات
شریفه قرآن و سنّت معصومان(ع) ،اصول و مبانی اخالقی سپاهیان اسالم را مورد تبیین قرار دهد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از مواردی که نقش اخالق در آن میتواند پررنگ باشد ،بحث جنگ و جهاد است؛ زیرا ماهیت
جنگ و جهاد ماهیتی خشونتآمیز است .از طرفی بیتوجهی به مبانی و اصول و توصیههای اخالقی
دین مبین اسالم در امر جهاد ،توسط گروهها و فرقههای انحرافی ،منجر به انجام اعمال غیراخالقی و
غیرانسانی گردیده است .بر این اساس در این راستا بررسی آیات قرآن و روایات اسالمی میتواند در
شناسایی بهتر اصول و مبانی اسالمی در جهاد ضروری به نظر میرسد.
اهداف تحقیق
این تحقیق بهطورکلی درصدد است که گوشهای از مبانی و اصول اخالقی در جهاد اسالمی را مورد تبیین
و تحلیل قرار دهد تا در نهایت بتواند در کنار معرفی این مبانی و اصول ،چهره اخالق در جهاد را بیان کند.

مفاهیم اساسی پژوهش
در مطلع نخست ،ابتدا به مفهوم شناسی واژههایی که نقش کلیدی در تبیین موضوع این پژوهش
دارند ،پرداخته میشود.
 -1مبانی :کلمه «مبانی» در لغت ،جمع مبنا ،از ریشه «ب.ن.ی» به معنای پایه و اساس هر چیزی است
که بر رویش چیزی میگذارند (راغب اصفهانی .)901 :9939 ،بستانی در فرهنگ ابجدی ،در توضیح واژه
مبانی ،ریشه «ب.ن.ی» را به معنای لغوی ساختمان ،کاخ ،اساس ،تعبیر و روش دانسته است (بستانی:9913 ،
 .)112در اصطالح «مبانی» همان مطالب اساسی هستند که بهصورت پیشفرض ،معموالً در جای دیگر
اثبات میشوند و در علم کاربرد دارند (رضایی و همکاران .)99-93 :9930 ،مبانی به معنای مطالب اساسی
و پایهای است که اعتقاد بدان ،منجر به پذیرش اصول و دستورالعملها میگردد .بیان واضحتر اینکه مبانی،
«هستهایی»اند که منجر به اصول یا «بایدها و نبایدها» میگردند .مقصود از «مبانی» در این پژوهش،
مباحث اساسی و بنیادی است که زیربنای اصول اخالقی مجاهدان ،در پاسداری از دِژهای سپاه اسالم است.
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سؤاالت تحقیق
 -9آیا جهاد بهعنوان یک امر مقدس در دین اسالم از اصول و مبانی خاصی استفاده میکند؟
 -0علل بهکارگیری اصول و مبانی اخالقی در جهاد اسالمی چیست؟
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 -2اصول :واژه «اصول» جمع مکسر «اصل» و به معنای ریشه و پایه هر چیزی است (راغب
اصفهانی .)13 :9939 ،برخی از معاجم در باب معنای لغوی اصل ،آن را قسمت پایین هر چیز و به
عبارتی ریشه آن دانستهاند (ابن منظور .)992 :9023 ،اصل به معنی پایه و بن هر چیز است و در مقابل
آن فرع قرار میگیرد (بستانی .)33 :9933 ،اصول به معنای اصطالحی قواعدی است که میتوان آنها
را نوعی دستورالعمل کلی دانست .مبانی از «هستها» سخن میگوید و اصول از «بایدها» و
بهعبارتدیگر با مبانی ،از «چگونه چیزی هست» مطلع میشویم و با اصول ،از اینکه «چه چیزی باید
مدنظر داشته باشیم» آگاه میشویم .لذا اصول اخالقی مجاهدان ،در جهاد فی سبیل اهلل ،بایدها و
نبایدها و دستورالعملهای کلی است که با توجه به مبانی استخراج میگردد (باقری.)30 :9911 ،
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 -3اخالق« :اخالق» جمع «خُلق» و در لغت به معنای عادت و سجیّه ،چه خوب و چه زشت است
(ابن منظور .)33 :9023 ،در معنای لغوی ،به معنای خوی و سرشت است و حقیقت آن همان صورت
باطنی انسان است و این صورت باطنی نفس آدمی است .اوصاف و معانی مختص به نفس آدمی
بهمنزله خُلق است .خَلق صورت ظاهری و اوصاف و معانی آن است که آن را اوصاف نیکو مینامند.
ثواب و عقاب نسبت به آنچه به اوصاف صورت باطنی تعلق دارد ،بیشتر است از آنچه بهصورت ظاهری
تعلق دارد .بهاینترتیب احادیث بسیاری در مدح حُسن خُلق نقل شده است (ابن منظور.)32 :9023 ،
خُلق در اصطالح ملکاتی است که در نفس انسان حاصل شده و در روش و رفتار خود تأثیر میگذارد
(فایضی و آشتیانی .)9 :9913 ،در نظر عالمه جعفری ،اخالق عبارت است از شکوفا شدن همه ابعاد
مثبت انسانی ،در مسیری که رو به هدف اعالی زندگی پیشگرفته است (جعفری .)00 :9922 ،از نظر
عالمه مجلسی اخالق ملکهای نفسانی است که کار به آسانی از آن صادر میشود .برخی از این ملکات
فطری و ذاتیاند و پارهای از آنها نیز با تفکر ،تالش ،تمرین و عادت دادن نفس به آنها به دست
میآیند (مجلسی.)910 :9029 ،
 -4جِهاد :کلمه «جِهاد» اسم مصدر ،از ریشه «ج.ه.د» است .جهد در لغت ،با فتحه حرف (ج) یعنى
مشقّت و سختى و با ضمّه حرف (ج) یعنى کوشش گسترده و وسیع بهاندازه طاقت (راغب اصفهانی،
 )023 :9939و در این معنى درباره انسان ،خداى تعالى چنین میفرماید...« :وَ الَّذِینَ ال یَجِدُونَ إِلَّا
جُهْدَهُمْ( »...سوره توبه ،آیه  .)11کلمه «جِهاد» ،حدوداً  923بار در قرآن آمده است و برای آن در
اصطالح ،دو معنای عام و خاص ذکر کردهاند؛ جهاد در معنای عام خود عبارت است از« :بَذْلُ النَّفْسِ وَ
الْمالِ وَالْوُسْعِ فى اعْالءِ کَلِمَةِ الْاسْالمِ وَ اقامَةِ شَعائِرِ الْایمانِ» (نجفی)09 :9920 ،؛ یعنی تقدیم کردن
جان و مال در راه سرافرازی اسالم و برپایی شعائر دینی .قابل تأمل آنکه دامنه جهاد در این تعریف،
آنقدر وسیع است که جنگ در راه خدا ،جهاد با نفس ،امربهمعروف و نهی از منکر و مانند آن را شامل
میشود .جهاد به معنای خاص عبارت است از« :بذل النفس و ما یتوقف علیه من المال محاربه المشرکی

او الباغین علی وجه المخصوص»(نجفی)09 :9920 ،؛ یعنی انسان در جنگ با مشرکین و اهل بغی،
جان و مال خود را بهگونهای مخصوص تقدیم کند .در این پژوهش نیز معنای جهاد ،از همین نوع؛
یعنی مبار زه و مقابله نظامیِ رزمندگان و قتال است و مُجاهد نیز به انسان مسلمانی که با نیت اعتالی
کلمهاهلل ،در این میدان گام نهاد ،اطالق میگردد.
 -5سنّت :سنت در لغت به معنای راه ،روش ،طریقه و عادت (معین )339 :9932 ،و در اصطالح
عبارت است از :قول ،فعل و تقریر معصومان(ع) و نیز صفاتی که بر ایشان قابل اطالق است و در معنای
اصطالحی ،مترادف با حدیث است (معارف90 :9919 ،؛ عجاج خطیب92 :9029 ،؛ مرعی09 :9091 ،
و غفاری )93 :9930 ،به نظر میرسد گرچه کلمه سنت بر قول معصوم(ع) نیز اطالق میگردد ،اما
کاربرد آن در خصوص فعل و تقریر معصوم(ع) از شُمول بیشتری برخوردار است( .معارف 90 :9919 ،و
عجاج خطیب)91 :9029 ،
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پیشینه تحقیق
تحقیقاتی که در مورد بحث اخالق جنگ و جهاد وجود دارد علیرغم اینکه مسئله اخالق در جهاد را
مورد تبیین و بررسی قرار دادهاند؛ اما به مبانی و اصول اخالقی حاکم بر جهاد نپرداختهاند که در زیر به
برخی از آنها که بهصورت کتاب ،پایاننامه و مقاله است اشاره میگردد.
عابدی نژاد ( )9913در کتابی با عنوان «اخالق جنگ و صلح و مقایسه آن با جهاد اسالمی» به
موضوع اخالق کاربردی در مسئله جنگ و صلح پرداخته است .او سه نظریه رایج در مورد جنگ و صلح
یعنی؛ صلح گرایی ،جنگ عادالنه و واقعگرایی سیاسی را موردبررسی قرار داده است .هدف نویسنده
این بوده است که با استفاده از آیات و روایات چهره خشونتآمیزی که از اسالم و جهاد معرفی شده
است را بزداید .او معتقد است که نظریه جنگ عادالنه در اصول خود با نظریه جهاد اسالمی ،پیوندهای
مشترکی دارد .همچنین با بررسی تئوریهای جنگ و صلح و مقایسه جنگ عادالنه با جهاد در اسالم،
سعی نموده که گامی مؤثر در دفاع از اصول اساسی اسالم بردارد.
واحد جوان ( )9933در پایاننامهای با عنوان «تبیین آموزههای اخالقی اسالم پیرامون جنگ و صلح»
ضمن واکاوی عوامل تخریب چهره واقعی اسالم توسط گروههای تکفیری در مسئله جهاد سعی کرده
است با پرداختن به مسئله آموزههای اخالقی در جهاد در چهار محور :الف) روابط اخالقی مسلمانان با
خود و خدای خود در جنگ؛ ب) روابط اخالقی مسلمانان با یکدیگر در جنگ؛ ج) روابط اخالقی مسلمانان
با دشمن در جنگ؛ د) روابط اخالقی مسلمانان در رابطه با محیطزیست در جنگ ،چهره اخالقی دین
اسالم را با استفاده از منابع اصیل دینی تبیین نماید.
پهلوان و احمدی آشتیانی ( )9913در مقالهای با عنوان «اخالق در جهاد از دیدگاه امام علی(ع)» با
معرفی مصادیق اخالقی امام علی(ع) در جهاد سعی دارند تنافر تعالیم اسالم با چهره ضد اخالقیای
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که رفتار بعضی از گروههای تکفیری از اسالم داشتهاند را برطرف کنند؛ در این راستا مصادیقی مانند
مقدم شمردن صلح بر جنگ ،پرهیز از آغاز کردن جنگ در میدان نبرد ،رعایت اصول اخالقی و پرهیز
از پیمانشکنی ،ممنوعیت جنگ با غیر جنگجویان و عدم تعرض به اموال ایشان و غیره برشمردهاند.
این مقاله علیرغم اینکه تنها به معرفی مصادیق اخالقی امام علی(ع) پرداخته است در برخی از موارد
نیز مصادیق اخالقی را با اصول اخالقی یکسان دانسته است ،درحالیکه نوشتار حاضر در ابتدا اصول
کلی اخالقی امام علی(ع) را موردبررسی قرار داده ،سپس رفتارهای اخالقی برگرفته از آن اصول را ذکر
کرده است.
برخی نیز مسئله اصول اخالقی را بهطورکلی یا در یک مسئله خاص در نهجالبالغه یا از دیدگاه امام
علی(ع) موردبررسی قرار دادهاند؛ مانند اصول اخالق حرفهای در نهجالبالغه .فرمهینی فراهانی و اشرافی
( )9919اصول اخالق حرفهای که یکی از شاخههای جدید علم اخالق است را در نهجالبالغه
موردبررسی قرار دادهاند و اصولی مانند اصل احترام و تکریم ،اصل آزادی ،اصل انصاف ،اصل وفای به
عهد ،اصل صداقت ،اصل قانونمداری و غیره را استخراج و تبیین کردهاند.
مولوی ( )9913در مقاله «اصول و مبانی اخالقی سیاست در دیدگاه امام علی(ع)» به بررسی ارتباط
اخالق و سیاست از دیدگاه امام علی(ع) پرداخته است و معتقد است در دیدگاه امام (ع( ،سیاستِ مبتنی
بر اخالق دارای اصولی مانند رعایت عدالت و انصاف بین مردم ،پرهیز از دنیادوستی و دنیاپرستی،
رعایت رفق و مدارا رفتار با مردم و غیره است.
مبانی نظری تحقیق
مبانی کلی این پژوهش که بر اساس اعتقاد بدان ،پژوهش پیش رو صورت پذیرفته و بر آن استوار
است ،در مورد قرآن کریم شامل جامع بودن مفاهیم و محتوای قرآن کریم و بحث جاودانگی آموزههای
آن است؛ یعنی با استفاده از آیاتی که پیرامون جنگ و جهاد است مبانی و اصول اخالقی در جهاد
استخراج و موردبررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد سنت و سیره معصومان نیز حجت قولی ،فعلی و تقریری این بزرگواران و شُمول آموزههای
معصومان(ع) نسبت به تمامی شئون زندگی است .به این صورت که با استفاده از سیره قولی و عملی این
بزرگواران بهویژه پیامبر(ص) و امام علی(ع) در صحنه جهاد و نبرد مبانی و اصول اخالقی این بزرگواران
بهعنوان اصول و مبانی اخالقی دین اسالم استخراج و مورد بررسی قرار میگیرد .در نهایت اینکه با این دو
مبنای نظری بحث اصول و مبانی جهاد بهعنوان یک امر مقدس مورد تبیین و تحلیل قرار خواهد گرفت.
 -1مبانی اخالقی جِهاد :رعایت اخالق توسط مجاهدان ،در عرصه پاسداری از دِژهای سپاه اسالم،
بر مبانیای استوار است .بررسی این مبانی ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است؛ زیرا نشاندهنده
توجه دین به موضوع اخالق در این حوزه بوده و بهعنوان پایه و اساسِ اصول و دستورالعملهای اخالقی
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سپاهیان اسالم در عرصه جِهاد است؛ بهعبارتدیگر این مبانی ،زیربنای اصول اخالقی مجاهدان در
این حوزه میباشند که در قالبِ مبانی «انسان شناسانه»« ،اخالق مدارانه» و «رفتار مدارانه» قابل
تقسیم ،بررسی و تبیین است.
 -1-1مبانی انسان شناسانه :مبانی انسان شناسانه یا همان نوع نگاه دین اسالم نسبت به انسان،
نشاندهنده وسعت دیدِ بینش اسالمی ،در رابطه با نوع انسان است« .نوع نگرش دین نسبت به
دشمن» و «نگرش برادرانه به همرزم» ،مبانی انسانیِ رعایت اخالق توسط سپاهیان اسالم ،در عرصه
جِهاد فی سبیل اهلل است.
 -1-2نوع نگرش اسالم به دشمن :از دیدگاه دین مبین اسالم ،دشمنان انسانهایی فرو رفته در
گمراهی ،فریبخورده و جاهل میباشند؛ امام علی(ع) خطاب به معاویه در نامه  90نهجالبالغه
میفرمایند« :وَ أَرْدَیْتَ جِیلًا مِنَ النَّاسِ کَثِیراً خَدَعْتَهُمْ بِغَیِّکَ وَ أَلْقَیْتَهُمْ فِی مَوْجِ بَحْرِکَ تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ
وَ تَتَلَاطَمُ بِهِمُ الشُّبُهَات( »...نهجالبالغه ،نامه )90؛ گروهى بسیار از مردم را به هالکت کشاندى و با
گمراهى خود فریبشان دادى و در موج سرکش دریاى جهالت خود غرقشان کردى ،که تاریکىها آنان
را فرا گرفت و در امواج انواع شبهات غوطهور گردیدند . ...همچنین ایشان در خطبه  00میفرمایند« :وَ
لَعَمْرِی مَا عَلَیَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَ خَابَطَ الْغَیَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَ لَا إِیهَانٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ فِرُّوا
إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ امْضُوا فِی الَّذِی نَهَجَهُ لَکُمْ وَ قُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِکُمْ فَعَلِیٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِکُمْ آجِلًا إِنْ لَمْ
تُمْنَحُوهُ عَاجِال»(نهجالبالغه ،خطبه  .)00سوگند به جان خودم ،در مبارزه با مخالفان حق و آنان که در
گمراهى و فساد غوطهورند ،یک لحظه مدارا و سستى نمىکنم .پس اى بندگان خدا! از خدا بترسید و از خدا،
بهسوی خدا فرار کنید و از راهى که براى شما گشوده بروید و وظایف و مقرراتی که براى شما تعیین کرده
به پا دارید اگر چنین باشید ،على ضامن پیروزى شما در آینده مىباشد ،گرچه هماکنون به دست نیاورید.
در فرمایشات فوقالذکر از حضرت امیر(ع) ،نکات ارزشمند و حائز اهمیتی نمایان است؛ از جمله آنکه
دشمنان را انسانهایی گمراه ،فریبخورده ،جاهل و گرفتار در امواج شبهات میداند .ایشان نیروهای
دشمن را انسانهایی فرورفته در این رذایل میداند ،اما هنوز آنها در حیّز انسان بودن ،قرار دارند .پس
باید در مقابله با نیروهای دشمن -که گمراه و جاهل میباشند -نیز به اصول اخالقی در جهاد پایبند
بود .در خطبه فوق ،امیرالمؤمنین علی(ع) ضمن دستور به جهاد با نیروهای گمراه دشمن ،امر به رعایت
تقوای الهی و اخالق میفرمایند «فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ».
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 -1-3نگرش برادرانه به همرزم :مبنایی دیگر از پیشانگارههای انسان شناسانه رعایت اخالق در
عرصه جِهاد« ،نوع نگرش اسالم به همرزم» است؛ در نگرش اسالمی ،همرزم بهعنوان برادر معرفی
میگردد و اسالم به مهرورزی و کمک به همرزمان امر میکند .در خصوص نوع نگرش به همرزمان
و اخالق در جهاد ،امام علی(ع) میفرماید« :إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوَّکُمْ فِی الْحَرْبِ ...إِذَا رَأَیْتُمْ مِنْ إِخْوَانِکُمُ
الْمَجْرُوحَ ،وَ مَنْ قَدْ نُکِّلَ بِهِ ،أَوْ مَنْ قَدْ طَمِعَ عَدُوُّکُمْ فِیهِ ،فَقُوهُ بِأَنْفُسِکُم» (کلینی)003 :9001 ،؛
هنگامیکه با دشمنتان روبهرو شدید ...هنگامیکه یکی از برادرانتان را مشاهده کردید که مجروح شده
و دچار ضعف و ناتوانی شده ،یا کسی که دشمنتان به نابودی وی طمع بسته است ،او را در یابید (و از
دست دشمن نجات دهید) .امام علی(ع) در این کالم ،مجاهدان اسالمی را بر اساس مبنای نوع نگرش
اسالم به همرزم ،به رعایت یک اصل اخالقی امر فرمودهاند .مبنای فوقالذکر که در روایت عیناً ذکر
گردیده ،نگرش دین به اخوت و برادری همرزمان نسبت به یکدیگر است؛ یعنی به دلیل اینکه مجاهدان
اسالمی با یکدیگر برادر هستند ،حضرت(ع) ایشان را به رعایت اصل اخالقی کمک به یکدیگر توصیه
میفرماید .لذا مؤمنان باید در روابط خود با یکدیگر در موقعیتهای مختلف ،از جمله در عرصه جِهاد
به معنای قتال ،اُخوّت ،اخالق و مهرورزی نسبت به یکدیگر را اصلی مهم بدانند که مورد تأکید خداوند
متعال و پیشوایان معصوم(ع) است.
 -2مبانی اخالق مدارانه :مبانی اخالقی یا همان نوع نگرش دین اسالم نسبت به اخالق ،از
مهمترین مبانیای است که مجاهدان اسالمی را به اخالق ملزم میکند« .فطری بودن گرایش به
اخالق در انسان» و «هدف بودن اخالق نسبت به بعثت انبیاء(ع)» مهمترین مبانی اخالقی است که
اساس و پایه اصول اخالقی سپاهیان اسالم در عرصه جِهاد است.
 -2-1فطری بودن گرایش به اخالق در انسان :فطری بودن گرایش به اخالق در انسان ،یکی از
مبانی اخالقی است که اخالق در جهاد اسالمی ،بر پایه آن استوار است؛ یعنی انسان (به ما هو انسان)
فارغ از هرگونه دین و آیین ،به رعایت اخالق در جنبههای مختلف زندگی گرایش فطری دارد .فطرت،
خلقت خاص انسان است 9کـه بر اساس آن نسبت به خدای خود دارای آگاهی است و گرایش بـه او
دارد .هـمین فـطرت است که او را به خدا و صفاتی که از خـدا نـاشی میشود راهنمایی میکند .افعال
پسندیده و اخالقی انسانها ،ناشی از همین خصوصیت آدمی است .طبق فطرت ،خداوند بهعنوان کسی
که پرورش انـسان را عـهدهدار است ،از صفات تمامیت و کمال خـود بـه او ارزانی داشـته اسـت .بر
این اساس ،اخالق ریشه در ویژگیهای فطری انسان دارد و به کمک آن انسان میتواند فـضیلتها را
تشخیص دهد (طباطبائی.)22 :9091 ،
« -9فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها»(سوره روم ،آیه )92؛ همان طریقه فطرى خدا ،که مردم را بر پایه آن آفریده و
سرشته.
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سرور و ساالر شهیدان ،امام حسین(ع) در عاشورا خطاب به سپاهیان دشمن میفرمایند« :یَا شِیعَةَ
آلِ أَبِی سُفْیَانَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دِینٌ وَ کُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَکُونُوا أَحْرَاراً فِی دُنْیَاکُمْ وَ ارْجِعُوا إِلَى
أَحْسَابِکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْرَاباً فَنَادَاهُ شِمْرٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا ابْنَ فَاطِمَةَ قَالَ أَقُولُ أَنَا الَّذِی أُقَاتِلُکُمْ وَ تُقَاتِلُونِّی وَ
النِّسَاءُ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ فَامْنَعُوا عُتُاتَکُمْ عَنِ التَّعَرُّضِ لِحَرَمِی مَا دُمْتُ حَیّا»(مجلسی.)39/03 :9029 ،
وای بر شما ای پیروان آل ابی سفیان ،اگر دینی ندارید و از معاد و روز قیامت نمیترسید ،پس الاقل
در دنیا آزاده و جوانمرد باشید .اگر به گمان خود عرب هستید ،به حسب و نسب خود بازگردید .شمر
فریاد زد :اى پسر فاطمه چه مىگویى؟ امام حسین(ع) فرمود :مىگویم من با شما مىجنگم و شما با
من مىجنگید ،زنها تقصیرى ندارند ،متجاوزان و نادانان و گمراهان خود را از رفتن بهسوی خیمهها
بازدارید و تا زندهام متعرض حرم من نشوید .در این کالم ،حضرت(ع) اشاره ظریفی به فطری بودن
رعایت اخالق در جهاد فرمودهاند .ایشان میفرمایند که اگر دین و آیین ندارید ،الاقل بر اساس فطرت
خود که شما را به جوانمردی و اخالق فرا میخواند ،عمل نمایید و اعمال خالف اخالق در جنگ را انجام
ندهید .از این فرمایش چنین بر میآید که هجوم به زنان و خُردساالن و عدم رعایت اخالق در جهاد،
حتی از نگاه فطری انسانها نیز زشت و محکوم است و فطرت انسانها ،فطرتی اخالقی است .لذا انسان
فطرتاً دنبال فضیلتهای اخالقی ،خوبیها و زیباییها است و گرایش انسان به اخالق ،فطری و ذاتی
است و التزام به رعایت اخالق در بخشهای مختلف ،از جمله در عرصه جِهاد نیز امری فطری است.
 -2-2هدف بودن اخالق نسبت به بعثت انبیاء(ع) :خداوند متعال در قرآن کریم درباره هدف بعثت
پیامبر اسالم(ص) میفرماید« :هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ
یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَاللٍ مُبِین»(سوره جمعه ،آیه  .)0اوست که در میان
امیان (مردم مکه که غالباً بیسواد بودند) فرستادهای از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها تالوت
میکند و آنها را (از پلیدیهای عقیدتی و اخالقی و عملی) پاکیزه میکند و به آنها کتاب (آسمانی)
و معارف دینی و عقلی میآموزد و حقیقت این است که آنها پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند).
در این آیه ،کلمه «تزکیه» که مصدر «یزکیهم» است ،مصدر باب تفعیل است و مصدر ثالثی مجرد آن
«زکات» و به بیان عالمه طباطبائی ،به معنای نمو صالح است؛ نموی که مالزم خیر و برکت باشد و
تزکیه پیامبر(ص) در خصوص مردم ،به معنای آن است که مردم را به نموی صالح رشد دهد ،اخالق
فاضله و اعمال صالحه را عادتشان کند؛ درنتیجه در انسانیت خود به کمال برسند و حالشان در دنیا و
آخرت استقامت یابد .سعید زندگی کنند و سعید بمیرند (طباطبائی .)023/91 :9091 ،بر اساس این آیه
شریفه ،تزکیه ،بهمنظور جاری ساختن اخالق در ابعاد مختلف حیات انسانها از مهمترین اهداف بعثت
پیامبران(ع) است .مطالعه در کارنامه اخالقی تعالیم انبیاء الهی(ع) تا ساالر و مهتر این قافله پیامبر
اسالم(ص) ،گویای روشن نقش اخالق در ادیان توحیدی و آسمانی اسـت .بهویژه توفیق آیین
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پیامبر(ص) در برپایی جامعهای فرهیخته و اخالقی در یخبندان استخوان سوز جاهلیت و شرک ،درخور
تأمّل و اندیشه است.
امام صادق(ع) میفرمایند« :إنّ اللّه تَبارَکَ وَتَعالى خَصَّ رَسولَ اللّه صلیاهلل علیه و آله بِمَکارِمِ
األخالقِ»(کلینی900 :9001 ،؛ فیض کاشانی .)020 :9022 ،خداوند تبارکوتعالی پیغمبران خود را به
مکارم اخالق ،ممتاز گردانید .مکارم اخالقی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در اسالم مطرح
شده است .مکارم اخالق ،محبوب خدای متعال است :قال رسولاهلل(ص)...« :واهلل یحب مکارم
االخالق(»...مجلسی)919/23 :9029 ،؛ و آنچه محبوب خدا باشد ،مسلماً محبوب و مطلوب محبان خدا
نیز میشود .پس کسانی که خدا را دوست دارند ،اخالق را همهجا ،حتی در عرصه جهاد و قتال ،مراعات
مینمایند.
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 -3مبانی رفتار مدارانه :مجاهدان باید در مقامِ عمل و رفتار ،در شئون مختلف زندگی ،از جمله در
عرصه جهاد اسالمی ،نسبت به مبانی رفتاری ،پایبندی داشته باشند .از دیدگاه اسالم در عمل و رفتار،
هیچگاه مقدس بودن هدف ،وسیله را توجیه نمیکند و مسلمانان به بهانه مقدس بودن هدفِ خود،
نمیتوانن د از هر وسیله یا روش غیراخالقی و غیرانسانی استفاده بکنند .همچنین مسلمانان باید در
رفتارهایشان ،نسبت به سیره معصومان(ع) پایبندی عملی داشته باشد .سیره معصومان(ع) در تمامی
عرصه های زندگی و رعایت اخالق در این میدان ،فراگیر است و پیروان راستین در رفتارهای خویش
باید نسبت بدان پایبندی عملی داشته باشند.
 -3-1توجیهناپذیری وسیله توسط اهداف مقدس :اعتقاد به توجیهناپذیری وسیله توسط اهداف
مقدس ،از مهمترین مبانی رفتاری است که مجاهدان را به رعایت اخالق در میدان جهاد ،ملتزم میکند.
در آموزههای دین مبین اسالم ،هدف هرگز وسیله را توجیه نمیکند و باید برای رسیدن به اهداف
مقدس ،از ابزار و روشهای مباح ،مشروع و مجاز استفاده کرد و طاعت ،قرب و رضای الهی را هرگز
نمیتوان با معصیت و گناه تحصیل نمود .هدف مجاهد ،اعتالی کلمهاهلل و برپایی شعائر دین است و
این هدف بسیار مقدس و ارزشمند است ،اما بهمنظور نیل به این هدف ،نمیتوان از هر وسیله و روش
غیراخالقی استفاده نمود؛ لذا در عرصه جهاد اسالمی ،باید تمامی اصولی که موردنظر شارع مقدس
است ،از جمله اصول و دستورالعملهای اخالقی مرتبط با جهاد ،رعایت شود.
امیر مؤمنان علی(ع) در فرمایشات خود ،بهطور مکرر بر توجیهناپذیری وسیله توسط اهداف مقدس
تأکید مینمایند .ایشان میفرمایند« :أَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ
مَا سَمَرَ سَمِیرٌ(»...نهجالبالغه ،خطبه )902؛ آیا به من دستور مىدهید براى پیروزى خود ،از جور و ستم
درباره امّت اسالمى که بر آنها والیت دارم ،استفاده کنم؟ .در کالم فوق ،امام علی(ع) به این نکته
اشاره میفرماید که معاویه از وسیلهها و روشهای نامشروع و غیراخالقی استفاده میکند ،اما امام(ع)
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در توصیف عملکرد و رفتار خویش ،بیان میدارند که باوجودآنکه ایشان از باهوشترین مردمان هستند،
بهمنظور نیل به اهداف خود ،از روشهای غیراخالقی و نامشروع استفاده نمیکنند.
 -3-2فراگیر بودنِ التزام عملی به سیره معصومان(ع) :فراگیر بودنِ التزام عملی به سیره
معصومان(ع)  ،یکی دیگر از مبانی رفتاری است که مجاهدان را به پایبندی عملی و رفتاری به اصول
اخالقی در عرصه جهاد ،ملزم مینماید .سیره به معنای اصطالحی نوع و سبک خاص رفتار است .خداوند
متعال در قرآن کریم ،سیره زندگانی رسول خاتم(ص) را بهعنوان الگوی حسنه معرفی میکند و
مسلمانان را به پیروی از سیره ایشان امر میفرماید« :لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ
یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرا» (سوره احزاب ،آیه )09؛ قطعاً براى شما در رفتار رسول خدا
مایه اقتدا و سرمشق زندگى است براى کسى که به خدا و روز واپسین امید (قلبى و عملى) دارد و خدا
را بسیار یاد مىکند .بر اساس دستور خداوند سبحان ،مسلمانان باید در تمامی ابعادِ تعامالت خود با
یکدیگر و با دشمنان ،در رفتارهای خویش التزام عملی نسبت به پیروی از سیره رسول(ص) داشته
باشند...« .ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( »...سوره حشر ،آیه  .)1شما آنچه رسول حق
دستور دهد ،بگیرید و هر چه نهى کند واگذارید.
همچنین آیات شریفه کالم وحی ،پیروی از خدا و رسول(ص) را ،به اطاعت و پیروی از جانشینان
معصوم ایشان نیز تعمیم میدهد« .یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم»...
(سوره نساء ،آیه  .)31اى کسانى که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و از فرستاده او و صاحبان
امرتان (که جانشینان معصوم پیامبرند) اطاعت نمایید .خداوند در این آیه ،به لزوم اطاعت از خود،
رسول(ص) و دسته سومی که از آنها به اولی االمر یاد کرده فرمان میدهد و چنانکه معلوم است
برای این اطاعت هیچ قید و شرطی بیان نکرده است .لذا باید پذیرفت که خواست این دسته نیز منطبق
با خواست خداست و منویاتشان بازتاب مشیت الهی است و ایشان نمایشگر خواست اویند .به همین
دلیل است که بدون هیچ قید و شرطی باید از آنان فرمان برد ،عالوه بر اینکه در این آیه اطاعت ایشان
را در ردیف اطاعت از رسول خدا(ص) ذکر کرده و این بیانگر وحدت مالک و معیار در اطاعت از رسول
و اولیاالمر است و ضرورت اطاعت از ایشان از باب امربهمعروف و نهی از منکر نیست (حکیم:9111 ،
.)939/9
رسول خدا(ص) ،اولی االمر را به امام علی(ع) و فرزندان معصومِ ایشان ،تفسیر نموده است .جابر بن
عبداهلل انصاری نقل میکند که وقتی آیه موردبحث بر رسول خدا(ص) نازل شد ،گفتم :خدا و رسول او
را شناختیم .اولیاالمر ،کسانی که خدا طاعتشان را قرین طاعت شما قرار داده ،چه کسانی هستند؟
رسول خدا(ص) فرمود« :هُم خُلَفائی یا جابِرُ و أئمَّةُ المُسلِمینَ مِن بَعدی ،أوَّلُهُم علیُّ بنُ أبی طالِبٍ ،ثُمَّ
الحَسَنُ و الحُسَینُ( »...صدوق .)039 :9091 ،ایشان جانشینان من هستند ای جابر و پیشوایان مسلمین
بعد از من هستند .اول آنها علی بن ابیطالب سپس حسن و حسین و سپس . ...لذا مجاهدان باید در
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جمیع شئون حیات خویش ،از جمله در عرصه جهاد فی سبیل اهلل ،نسبت به آموزههای مختلف
معصومان(ع) ،خصوصاً آموزههای اخالقی ایشان ،پایبندی و التزام عملی داشته باشند.
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 -4اصول اخالقی جهاد :با بررسی آموزههای قرآن و سنت معصومان(ع) ،مهمترین اصول اخالقی
در عرصه جهاد ،باید بهعنوان یک دستورالعمل ،سرلوحه عملِ مجاهدانِ فی سبیل اهلل قرار گیرد ،در
قالب «اصول اخالقی فرماندهان»« ،اصول اخالق فردی رزمندگان»« ،اصول اخالق جمعی رزمندگان»
و «اصول اخالقی در مواجهه با دشمن» به شرح ذیل ،قابل تقسیم ،بررسی و تبیین است.
 -4-1اصول اخالقی فرماندهان :مهمترین اصول و دستورالعملهای اخالقی که فرماندهان سپاه
اسالم در حوزه جهاد ،در برابر رزمندگان تحت امر خود باید رعایت نمایند« ،مراعات حال نیروها» و
«مشورت و اهمیت قائل شدن برای نظر نیروها» است.
 -4-1-1مراعات حال نیروها :برنامهریزی مناسب برای حرکت نیروها و استراحت آنها ،از جمله
عواملی است که به حفظ توان رزمندگان ،کمک شایانی میکند .رزمندگان ،انسان هستند و به لحاظ
اخالقی باید به حقوق انسانی و وضعیت روحی ایشان توجه کرد .ازاینرو باید مراعات حال رزمندگان را
نمود و بر آنان سخت نگرفت تا مبادا نیروهایشان به سستی گراید و برای مقابله با دشمن ،آمادگی خود
را از دست بدهند .حضرت امیر(ع) در نامهای مینویسد...« :وَ سِرِ الْبَرْدَیْنِ وَ غَوِّرْ بِالنَّاسِ وَ رَفِّهْ فِی السَّیْرِ
وَ لَا تَسِرْ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ قَدَّرَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً فَأَرِحْ فِیهِ بَدَنَکَ وَ رَوِّحْ ظَهْرَکَ فَإِذَا وَقَفْتَ
حِینَ یَنْبَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِینَ یَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَکَةِ اللَّه(»...نهجالبالغه ،نامه  .)90در خنکى صبح
و عصر ،سپاه را حرکت ده ،در هواى گرم لشکر را استراحت ده و در پیمودن راه شتاب مکن .در آغاز
شب حرکت نکن زیرا خداوند شب را وسیله آرامش قرار داده و آن را براى اقامت کردن ،نه کوچ کردن،
تعیین فرموده است .پس آسوده باش و مرکبها را آسوده بگذار ،آنگاه که سحر آمد و سپیده صبحگاهان
آشکار شد ،در پناه برکت پروردگار حرکت کن .از این رو فرماندهان سپاه اسالم باید در برنامهریزی و
هدایت نیروهای تحت امر ،به این اصل ،عنایت و التزام عملی داشته باشند.
 -4-1-2مشورت و اهمیت قائل شدن برای نظر نیروها :یکی دیگر از مهمترین اصول اخالقی
سپاهیان اسالم در عرصه جِهاد که قرآن و روایات بسیار بر آن تأکید دارند ،لزوم مشورت کردن است.
اساساً مشورت به معنای کنار هم نهادن عقول و معاضدت آنها برای رسیدن به رأی است که احتمال
اشتباه را به حداقل برساند .اهمیت دیگر این اصل اخالقی این است که از بسیاری از انحرافهای
اخالقی همچون خودکامگی و خودرأیی و تکبر جلوگیری میکند؛ از همین روست که خداوند متعال به
رسول اکرم(ص) دستور میدهد که مؤمنان را به مشورت کردن در امور ،امر کند .9حضرت امیر(ع) در
نامهای به فرماندهان نظامی ،مشورت کردن با دیگران را از حقوق واجب فرماندهان میداند؛ حضرت
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...« -9وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُم( »...سوره شوری ،آیه )93؛  ...و کارشان در میان خودشان به مشاوره برگزار مىگردد. ...
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میفرمایند« :مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى أَصْحَابِ الْمَسَالِحِ أَمَّا بَعْدُ ...وَ إِنَّ لَکُمْ
عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِیَ دُونَکُمْ أَمْراً إِلَّا فِی حُکْمٍ(»...نهجالبالغه ،نامه )32؛
از بنده خدا ،على بن ابیطالب ،امیر مؤمنان به نیروهاى مسلّح و مرزداران کشور پس از یاد خدا و درود...
آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگى هیچ رازى را از شما پنهان ندارم و کارى را
جز حکم شرع ،بدون مشورت با شما انجام ندهم. ...
یکی از بارزترین ویژگیهای اخالقی رسول خدا(ص) در جنگها مشورت با اصحاب خود در شیوه
جنگیدن یا دیگر جزئیاتِ نبرد است .تا جایی که مشهور است که هرگاه پیامبر(ص) اقدامی میکرد،
یارانش میگفتند :اگر این کار دستوری الهی است ،ما مخالفتی نداریم ،اما اگر نظر شخص پیامبر(ص)
بود ،اجازه میداد آنان اظهارنظر کنند (بالذری092 :9091 ،؛ واقدی .)39 :9090 ،محل جنگ بدر که
اولین نبرد سنگین مسلمانان با کفار قریش بود ،با مشورت خواهی رسول خدا(ص) و اشاره حباب بن
منذر انتخاب شد (ابن هشام202/9 :9093 ،؛ بالذری .)932 :9091 ،درباره دومین نبرد مهم صدر اسالم
(جنگ احد) نیز رسول خدا(ص) رأی اصحاب را خواستار شدند .رأی خود حضرت بر آن بود که داخل
مدینه بمانند و دفاع کنند ،اما وقتی از یارانش مشورت طلبید ،جمعی از ایشان گفتند بیرون مدینه با
دشمن روبهرو شویم .عبداهلل بن ابی ماندن در شهر را پیشنهاد کرد ،اما گروهی از جوانان به خروج از
شهر اصرار داشتند تا شاید شهادت نصیبشان شود (واقدی .)092 :9090 ،در نهایت این رأی جوانان
موردقبول واقع شد و حضرت(ص) بدون هیچگونه مخالفتی لباس جنگ پوشید و آماده خروج از شهر
شد .اصحاب که متوجه شدند نظر پیامبر(ص) چیز دیگری بوده است ،پشیمان شدند و از آن حضرت
عذر خواستند ،اما ایشان بر تصمیمی که از روی مشورت گرفته بود باقی و محکم ماند (طبری ،بیتا:
 .)329سومین نبرد مهم مسلمانان با کفار و مشرکان ،رویارویی با تمامی احزاب مخالف بود .زمانی که
حضرت(ص) از حرکت آنان آگاه شد ،باز هم از یارانش نظرخواهی کرد .در این هنگام سلمان فارسی
پیشنهاد کندن خندق را داد و برای مسلمانان جالب آمد (ابن سعد .)39 :9931 ،در همین نبرد بود که
به دلیل پیمانشکنی یهودِ داخل مدینه و همدستی با احزاب اوضاع بحرانی شد و مسلمانان از داخل و
خارج شهر تهدید میشدند .به همین دلیل رسول خدا(ص) بهمنظور شکستن اتحاد کفار و خارج کردن
گروهی از احزاب مخالف از منطقه ،خواست با قبیله غطفان وارد مذاکره شود و با دادن بخشی از خرمای
مدینه ،آنان را راضی کند .این پیشنهادِ مطرح شده از سوی رسول خدا(ص) ،به رأی گذاشته شد .سعد
بن معاذ و سعد بن عباده ،با این رأی مخالفت کردند و در نهایت نظر پیامبر(ص) را برگرداندند و ایشان
هم از این کار منصرف شد (بالذری .)092 :9091 ،لذا با توجه به دستور خداوند متعال در آیات قرآن و
بنا بر سیره معصومان(ع) ،مشورت و اهمیت قائل شدن برای نظر دیگران ،یکی از مهمترین اصول
اخالقی فرماندهان در تعامل با نیروهای تحت امر ،در عرصه جهاد است که باید از آن غافل نشد.
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 -4-2اصول اخالق فردی رزمندگان :در بررسی آیات شریفه قرآن و سنت معصومان(ع) ،مهمترین
اصول اخالق شخصی رزمندگان« ،تحمل سختیها و صبر نمودن» و «پرهیز از فرار و ترک پست»
است که در بخش ذیل ،هر یک از این اصول ،مورد تبیین واقع میگردد.
 -4-2-1تحمل سختیها و صبر نمودن :صبر و تحمل سختیهایی که در طی نبرد رخ میدهد،
یکی از مهمترین اصول اخالق فردی مجاهدان است که در آیات و روایات بر آن تأکید شده است .قرآن
کریم یکی از نشانههای راستگویان و متقین را صبر در سختیها و میدان جهاد برمیشمرد و میفرماید:
«لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَالئِکَةِ
وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّین ...وَ الصَّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ هُمُ
الْمُتَّقُون» (سوره بقره ،آیه )911؛ نیکوکارى آن نیست که روى به جانب مشرق یا مغرب کنید (چه این
چیز بىاثرى است) ،لیکن نیکوکارى آن است که کسی به خداى عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب
آسمانى و پیغمبران ایمان آورد ...و در حال تنگدستى و سختى و هنگام کارزار صبور و شکیبا باشد(کسانى
که بدین اوصاف آراستهاند) آنها به حقیقت راستگویان و آنها به حقیقت پرهیزکاراناند .بر اساس آیه
فوق یکی از مصادیق نیکوکاریِ واقعی ،صبر و تحمل مشکالت ،از جمله هنگام جِهاد فی سبیل اهلل
است و مجاهدان باید در مواجهه با سختیها ،به این اصل اهتمام نمایند.
 -4-2-2پرهیز از فرار و ترک پُست :یکی از اصول اخالقی سپاهیان اسالم در عرصه جِهاد ،پرهیز
از فرار است .حضرت صادق (ع) ،فرار از جنگ و پشت کردن به دشمن را از گناهان کبیره و از مصادیق
آیه «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ( »...سوره نساء ،آیه  )99شمردهاند .حضرت امیر(ع) در خطبهای،
هالکت را از آنِ 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 دهد...« :وَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْکُمْ تَکِشُّونَ
کَشِیشَ الضِّبَابِ لَا تَأْخُذُونَ حَقّاً وَ لَا تَمْنَعُونَ ضَیْماً قَدْ خُلِّیتُمْ وَ الطَّرِیقَ فَالنَّجَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ وَ الْهَلَکَةُ
لِلْمُتَلَوِّم(»...نهجالبالغه ،خطبه )909؛ ...و گویی شما را در برخى از حملهها ،در حال فرار ،نالهکنان چون
گلّهاى از سوسمار مىنگرم که نه حقّى را باز پس مىگیرید و نه ستمى را باز مىدارید ،اینک این شما
و این راه گشوده ،نجات براى کسى است که خود را به میدان افکنده به مبارزه ادامه دهد و هالکت از
آن کسى است که سستى ورزد . ...همچنین امام علی(ع) در نامه به مردم مصر ،در سال  93هجرى،
آنگاه که مالک اشتر را به فرماندارى آنان برگزید ،در توصیف و مدحِ مالک اشتر ،فرمودهاند...« :فَقَدْ
بَعَثْتُ إِلَیْکُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا یَنَامُ أَیَّامَ الْخَوْفِ وَ لَا یَنْکُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْع( »...نهجالبالغه،
نامه )93؛...من بندهاى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم ،که در روزهاى وحشت ،نمىخوابد و در
لحظههاى ترس از دشمن روى نمىگرداند . ...در جایی دیگر حضرت در سخنانی در نکوهش فرار از
جهاد ،میفرماید...« :وَ ایْمُ اللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَیْفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُوا [تَسْلَمُونَ] مِنْ سَیْفِ الْآخِرَةِ ...إِنَّ
فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِیَ وَ إِنَّ الْفَارَّ لَغَیْرُ مَزِیدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوزٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ

مبانی و اصول اخالقی سپاهیان اسالم در عرصه جِهاد بر اساس آموزههای قرآن و سنّت

یَوْمِه»(نهجالبالغه ،خطبه  .)900به خدا سوگند! اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت سالم
نمىمانید ...در فرار از جنگ ،خشم و غضب الهى و ذلت همیشگى و ننگ جاویدان قرار دارد ،فرار کننده
بر عمر خود نمىافزاید و بین خود و روز مرگش مانعى ایجاد نخواهد کرد.
 -4-3اصول اخالق جمعی رزمندگان :مهمترین اصول اخالقی در روابط میان رزمندگان ،شامل «نهی
از پنهان نمودن سالح همرزمان و ترساندن ایشان»« ،کم کردن صحبتهای بیهوده» و «کمک نمودن
افراد قوی به ضعیف» است که در بخش ذیل ،هر یک از این اصول ،بررسی و تبیین میگردد.
 -4-3-1نهی از پنهان نمودن سالح همرزمان و ترساندن ایشان :یکی از مهمترین عواملی که در
پاسداری موفق از دِژهای سپاه اسالم و در عرصه جِهاد ،مؤثر است ،روحیه مناسب رزمندگان است.
ازاینرو هر چیزی که این روحیه را خدشهدار کند و به آن آسیب رساند ،میتواند بهعنوان عاملی
غیراخالقی شناخته شود .پیامبر اکرم(ص) بر اساس توجه به این اصل ،از ترساندن یک رزمنده حتی
بهصورت شوخی ،از سوی نیروهای خودی منع فرمود .در جنگ خندق زید بن ثابت از فرط خستگی
چشمانش گرم شد و یکی از مسلمانان سالح او را برداشت .وقتی زید متوجه شد موضوع را به پیامبر(ص)
گفت و آن حضرت از کسی که آن را برداشته بود خواست به او برگرداند .آنگاه از چنین مزاحی که
پیامدهای جدی دارد و رزمندهای را میترساند ،نهی فرمود (واقدی.)003 :9090 ،
 -4-3-2کم کردن صحبتهای بیهوده :پرهیز از کالم بیهوده و لغو و پرداختن به ذکر خدا ،از اصول
اخالقی است که در عرصه جِهاد و هنگام مواجهه با دشمن ،بدان امر شده است .حضرت امیر(ع) ،خطاب
به اصحابشان فرمودند« :إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوَّکُمْ فِی الْحَرْبِ فَأَقِلُّوا الْکَلَامَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ(»...مجلسی933 :9029 ،؛
کلینی)00 :9001 ،؛ هنگامی که با دشمنتان در جنگ روبرو میشوید ،سخن را کم کنید و ذکر خدا را
بهجای آورید . ...بر اساس روایات معصومان(ع) کالم بیهوده ،از عوامل سستی در عرصه جهاد و پاسداری
از دژهای سپاه اسالم ،معرفی شده است؛ حضرت امیر(ع) در سال  91هجرى ،در جنگ صفین براى
تشویق یارانشان به جهاد فرمودند...« :وَ أَمِیتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَل(»...نهجالبالغه ،خطبه
)900؛...صداها را آهسته و خاموش سازید که سستى را مىزداید . ...لذا مجاهدان باید از سخنهای بیهوده
پرهیز نمایند و به یاد پروردگار خویش باشند؛ زیرا صحبتهای بیهوده از عوامل ضعف و سستی سپاه است.
 -4-3-3کمک افراد قوی به ضعیف :در خصوص اصل اخالقیِ کمک افراد قوی به ضعیف ،امام
علی(ع) در جنگ صفین ،خطاب به سربازان اسالم فرمود« :وَ أَیُّ امْرِئٍ مِنْکُمْ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ رَبَاطَةَ
جَأْشٍ عنْدَ اللِّقَاء وَ رَأَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ فَشَلًا فَلْیَذُبَّ عَنْ أَخِیهِ بِفَضْلِ نَجْدَتِهِ الَّتِی فُضِّلَ بِهَا عَلَیْهِ کَمَا
یَذُبُّ عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَه(»...نهجالبالغه ،خطبه )909؛ هر کدام از شما در صحنه نبرد با
دشمن ،در خود شجاعت و دالورى احساس کرد و برادرش را سست و ترسو یافت ،به شکرانه این
برترى باید از او دفاع کند ،آنگونه که از خود دفاع مىکند؛ زیرا اگر خدا بخواهد او را چون شما دالور
و شجاع گرداند . ...ازآنجاکه انسانها در برخورداری از روحیه شجاعت ،دارای مراتب گوناگون بوده و
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برخی در مرتبهای فراتر و برخی دیگر در مرتبهای فروتر قرار دارند ،توصیه امام علی(ع) به لشکریان
اسالم این است که در صحنه کارزار اگر سربازی را مشاهده کردند که در برابر دشمن ،دچار ضعف و
ناتوانی شده و دشمن نیز به نابودی وی طمع بسته است ،او را دریابند و از دست دشمن نجات دهند
(مجلسی030 :9029 ،؛ صدوق ،خصال021 :9920 ،؛ کلینی .)00 :9001 ،لذا با توجه به فرمایشات
معصومان(ع) ،مجاهدان فی سبیل اهلل باید نسبت به این اصل اخالقی عرصه جِهاد ،پایبندی عملی
داشته باشند و افراد قوی به ضعیف ،در صحنه نبرد کمک نمایند.
 -4-4اصول اخالقی در مواجهه با دشمن :اصول و دستورالعملهای اخالقی سپاهیان اسالم در
عرصه جِهاد ،هنگام مواجهه با دشمن ،شامل« :نهی از قتل سفیر و گروگان» و «پرهیز از دشنام دادن
به دشمن» است که در قسمت ذیل ،بررسی و تبیین میگردند.
 -4-4-1نهی از قتل سفیر و گروگان :یکی از مهمترین اصول اخالقی که در روایات بدان امر
گردیده ،نهی از قتل سفرا و گروگانهای دشمن است .برخی مواقع ،بر سر مسئلهای با دشمنان ،مذاکراتی
رقم میخورد و رفتوآمد نمایندگانی از طرفین ضروری است .همچنین گاهی پیش از شروع جنگ،
برخی از نیروهای دشمن ،توسط رزمندگان اسالم گروگان گرفته میشوند .اسالم از آزار رساندن و قتل
این افراد منع نموده است و در روایات میتوان این تقبیح را یافت؛ قال رسول اللَّه(ص)« :ال یُقتَلُ الرُّسُلُ
و ال الرُّهُنُ» (حمیرى990 :9099 ،؛ حرّ عاملی993 :9021 ،؛ مجلسی .)11 :9029 ،قال علی(ع)« :اعتمّ
أبو دجانة األنصاری و أرخی عـذبة العـمامة من خلفه بین کتفیه ،ثم جعل یتبختر بین الصفّین ،فقال
رسول اللَّه(ص) :إنّ هـذه لمشیة یبغضها اللَّه تعالی إلّا عند القتال» (مجلسی90 :9029 ،؛ راوندی ،بیتا:
 .)02منظور از سفیر و پیامآور کسی است که مستقیماً از ناحیه دشمن حامل پیغام و نامه است و دارای
تابعیت دشمن است ،وگرنه کسانی که دارای تابعیت ثالث میباشند و بهعنوان یکی از طرفین نزاع و
درگیری محسوب نمیشوند ،مصونیت این عده ،یک امر بدیهی و روشن است .پس هرگاه سفیر و
نماینده دشمن ،از ناحیه فرمانده نظامی اجازه ورود پیدا کرد و یا حتی در شرایط بحرانی ،این عده
بخواهند پیامی را برسانند ،باید از آسیب جنگ و تعرض مصون باشند .از نظر اسالم مصونیت این افراد
به نحو وسیعتر و ویژه است؛ بهعبارتدیگر هرگاه این عده ،مرتکب خطا و اشتباهی هم شده باشند ،باید
در حد امکان از اشتباهِ آنان چشمپوشی کرد و از آزار و یا مجازات آنها خودداری نمود .در زمان پیامبر
اکرم(ص) ،دو نفر بهعنوان پیک یا نماینده بر آن حضرت وارد شدند .این دو رفتارهای خطاکارانه از خود
نشان دادند .پیامبر اکرم(ص) از خطای آنان چشمپوشی کرد و فرمود :اگر بنا بود که من قاتل پیک و
فرستاده باشم ،شما دو نفر را به قتل میرساندم .کنایه از اینکه پیک و سفیر محترم بوده و نمیتوان
آسیب به آنان رساند؛ متن حدیث این است« :لوکنت قاتال سوال لضربت عنقکما»(حلی)23/1 :9932 ،؛
اگر بنا بود (جایز بود) کشتن سفیر ،به تحقیق گردن شما دو نفر را قطع میکردم.

نتیجهگیری
این تحقیق با عنوان مبانی و اصول اخالقی سپاهیان اسالم در عرصه جِهاد ،بر اساس آموزههای
قرآن و سنّت و با هدف پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده به نتایج زیر دست یافت:
جنگ و نزاع یکی از خشنترین جنبههای زندگی بشریت است .به همین دلیل دین اسالم با لحاظ
کردن قواعد اخالقی عالوه بر کاستن از جنبه خشونت جنگ ،آن را به امری مقدس تبدیل کرده است.
به همین دلیل مسئله جنگ و جهاد در اسالم دارای مبانی و اصول اخالقی است که این مسئله در منابع
آن بهطور گسترده مشهود است.
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 -4-4-2پرهیز از دشنام دادن به دشمن :دین مبین اسالم ،پیروانش را از دشنام دادن ،اتهام و افتراء
به دشمنان و مخالفان منع کرده است .قرآن بهطورکلی ،توصیه میفرماید...« :إِالَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْالً
مَعْرُوفا( »...سوره بقره ،آیه ... .)093به سخن مـعروف[شایسته] سخن بگوئید ...و در فقه شیعه ،فحش
و سبّ حرام است .امام زینالعابدین(ع) در دعایی از «صحیفه سجادیه» میفرماید...« :وَ ما اَجری عَلی
لِسانی مِنْ لَفظَةِ فُحْشٍ اَو هُجْرٍ اَو شَتمِ عِرضٍ اَو شَهادَةِ باطِلٍ اَو اغتیابِ مُؤمِنٍ غائِبٍ اَو سَبِّ حاضِرٍ وَ ما
اَشبَهَ ذلِکَ بِالحَمْدِ لَکَ(»...صحیفه سجادیه)922 ،؛ سپاس خدای را [که به من توفیق داد] تا بر زبان
من کوچکترین لفظ فحاشی یا سـخن نـاروا یا شکستن حرمت دیگران یا شهادت باطل یا غیبت
مؤمن غایب و یا دشـنام حـاضر و امـثال آن نباشد .پیامبر اسالم(ص) تأکید میکند که «لَا تَسُبُّوا أَهْلَ
الشِّرْک»(حر عاملی32/93 :9021 ،؛ بحرانی)933/93 :9929 ،؛ اهل شرک را سبّ نکنید .از امام باقر(ع)
نقل است که فـلسفه منع از دشنام پرهیز از مفسده بـزرگ دشمنتراشی است .فلذا میگوید« :لَا تَسُبُّوا
النَّاسَ فَتَکْسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَیْنَهُم»(مجلسی .)929 :9029 ،دشنام ندهید تا دشمنی عایدتان نشود.
روایات و اخبار متعددی از امام علی(ع) در منعِ دشنام دادن به دشمن ،وارد شده است؛ «روی نصر ،عن
عبداهلل بن شریک ،قال :خرج حجر بن عدی و عمرو بن الحمق یظهران البرائه من اهل الشام ،فأرسل
علی(ع) الیهما أَن کفّا عمّا یبلغنی عـنکما فـأتیاه فـقاال :یا امیرالمؤمنین ألسنا محقّین؟ قـال :بـلی .قـاال
فلم منعتنا من شتمهم؟ قال :کرهت لکم أن تکونوا لعّانین شتّامین ،تشتمون وتبرؤن(»...ابن سیار:9912 ،
929؛ ابن ابی الحدید939 :9020 ،؛ مجلسی .)911 :9029 ،موال علی(ع) در جنگ صفّین شنیدند که
یارانشان شامیان را دشنام مىدهند ،لذا فرمودند« :إنِّی أَکْرَهُ لَکُمْ أَنْ تَکُونُوا سَبَّابِین(»...نهجالبالغه ،خطبه
)022؛ من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید. ...
با توجه به مطالب مطروحه ،مجاهدان اسالمی از دشنام دادن به دشمن ،نهی گردیدهاند .این امر
نشاندهندهی جایگاه رفیع آموزههای اسالم و قداست واالی رفتار مجاهدان ،در عرصه جهاد فی سبیل
اهلل است که با عمل غیراخالقی هم چون دشنام دادن به دشمن ،سازگاری ندارد.
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مهمترین پیش انگارهها و مبانی رعایت اخالق در جهاد ،مبانی انسان شناسانه ،به معنای نوع نگاه
دین اسالم به انسان ،مشتمل بر« :نوع نگرش نسبت به دشمن» و «نگرش برادرانه به همرزم» ،مبانی
اخالق مدارانه یا همان نوع نگرش اسالم نسبت به اخالق ،همچون« :فطری بودن گرایش به اخالق
در انسان» و «هدف بودن اخالق نسبت به بعثت انبیاء(ع)» و مبانی رفتار مدارانه که مجاهدان باید در
مقامِ عمل و رفتار ،در شئون مختلف زندگی بدان پایبند باشند ،مانند« :توجیهناپذیری وسیله توسط
اهداف مقدس» و «فراگیر بودنِ التزام عملی به سیره معصومان(ع)» است.
بر اساس بررسی آموزههای قرآن و سنت معصومان(ع) ،مهمترین اصول و ضوابط اخالقی در عرصه
جهاد که باید بهعنوان یک دستورالعمل ،سرلوحه عملِ مجاهدانِ فی سبیل اهلل قرار گیرد ،در قالب اصول
اخالقی فرماندهان ،شامل« :مراعات حال نیروها» و «مشورت و اهمیت قائل شدن برای نظر نیروها»،
اصول اخالق فردی رزمندگان ،همچون« :تحمل سختیها و صبر نمودن» و «پرهیز از فرار و ترک
پُست» ،اصول اخالق جمعی رزمندگان ،مانند« :نهی از پنهان نمودن سالح همرزمان و ترساندن ایشان»،
«کم کردن صحبتهای بیهوده» و «کمک نمودن افراد قوی به ضعیف» و اصول اخالقی در مواجهه با
دشمن ،مشتمل بر «نهی از قتل سفیر و گروگان» و «پرهیز از دشنام دادن به دشمن» است.
بهکارگیری مبانی و اصول اخالقی در جهاد فی سبیل اهلل و تأکید فراوان بر آن از سوی دین مبین
اسالم همگی در جهت تقدس این امر است؛ زیرا هر چیزی که به خداوند منتسب شود باید جنبه
رحمانی آن بسیار مشهود و گسترده باشد و لحاظ کردن مبانی و اصول اخالقی در موضوع جنگ که
خونریزی و خشونت در آن فراوان است کامالً ضروری به نظر میرسد.
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