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 سیرۀ نظامی پیامبر گرامی اسالم
 

 ١ آقا داوود سيد رسولدکتر
 چکیده 

 

و به  ندت و رسالت هدایت انسانها را به سوی خداوند بر عهده داشت          موریّأم ص(پیامـبر گرامـی   
ـیر و الهـی              قرار   ابـزارهای تشویقی و تنبیهی خاصی را مورد استفاده         ،مـنظور انجـام ایـن رسـالت 

 به منظور دفاع از     وارد از ابزار تشویق استفاده می نمودند        فاق مو اکثر قریب به اتّ    در ایشان   .مـی دادند  
 .جستند میهای مصالحه آمیز بهره      دیـن و کـیان مسلمانان تا جایی که امکان داشت از صلح و پیمان              

 پسندهای عقالنی و خرد    ل و دعوت مردم با شیوه     بردباری و تحمّ   صبر و ) ص(شـیوه رسـول خـدا       
 ولیکن به منظور دفاع و ،ل نشدندگاه به جنگ متوسّ  هیچ،محمدیین یه منظور توسعه و بسط آ    بود

به جنگ و درگیری مستقیم  ل   به توسّ  ناچار در مواقعی نیز     ،دیب دشمنان أپاسـداری از کـیان اسالم و ت       
ـدند      نه ـ اما    حضرتش نیز دست به شمشیر     دانستند  زبانی جز زبان زور نمی     ،وقتی مخالفان . نظامـی مـی 

 که دزد  آن حضرت زمانی به اقدام نظامی خشونت آمیز دست می          .بردند میبـرای جهـان گشـایی     
و  وی برای مداوای درد جهل، ابتدا داروی موعظه، بشارت         .رفت کـار بـا عقـل و مـنطق پـیش نمی           

 .کردند درمان میو جراحی نهادن  را با داغ د نبود درمؤثّر و گاهی که هیچ کدام ندآزمودتهدید را می
او به شیوه معمول     جنگهای وی رنگ بشری داشت     ،پیامبر وحی بود  ) ص(هـر چند رسول خدا    

ز ابزار و   اندیشیدکه الزمه یک جنگ بود می     را  هر تدبیری   جنگـید  زمـان و روزگـار خویـش مـی        
 هم شکست ،در جنگها .آوردعمل میه دوات جنگـی موجـود در زمـان خـود حداکـثر استفاده را ب       اَ

هدف این   زیرا قرار نبود کار رسالت از راه غیر عادی به پیش برود            ،می خورد و هم پیروز می گردید      
 باشد نبوی و درس آموختن از آن میۀ از طریق سیرهایی چنین جنگنوشتار کالبد شکافی 

  .شجاعت دفاع، سیره نبوی، جنگ، :های کلیدی هواژ
 

  واحد دهاقان-آزاد اسالمی عضو هیأت علمی دانشگاه ـ1
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 تعریف جنگ 

ان در استفاده بهینه از    در هر کشور می تو   را  ده پیشرفت و ترقّی     مهای ع  یکی از پایه  
زمانی که یک کشور درگیر جنگ      . نیروها و دفاع و پایمردی از کیان کشور تلقّی نمود         

 و شود، بسیاری از منابع، امکانات، نیروها، توان و قدرت آن کشور تحلیل می رود             می
های برجای   ت خرابی پس از پایان جنگ نیز توان باقیمانده مصروف بازسازی و مرمّ            

 از ریشه آلمانی     )جنگ (wareواژه   )1986 (1به اعتقاد آلن بیرو     .ی گرددمانده م 
werva                   جنگ ( گرفته شده که به معنای آزمون نیرو با استفاده از اسلحه بین ملّتها
 .)64،ص 1384د،وداو آقا(است ) خارجی

. گیردع مستقل درمی  امی است که بین دو یا چند اجتم         ستیزه خشن منظّ   جنگ،
یافته حانه و خونین بین گروههای سازمان        جنگ را مبارزه مسلّ    ،)1986(2گستون بوتول 

 عبارت از   جنگ: گونه تعریف می کند    جنگ را این    3موریس دوورژه . کند میتعریف  
در پاسخ   4نیچارلز دارو . استعمال خشونت جمعی برای حل و فصل تعارضات است        

انون و اصطالح تنازع    ال که چرا حیوانات با هم در جنگ و ستیز هستند ق            ؤاین س   به
 .)153،ص1368،بوتول( بقا را مطرح می کند

ترین دالیل  در یک دسته بندی کلی می توان علل و عوامل ذیل را به عنوان اصلی               
  :)8و 6ص  ص1379دیبی سده، اَ(شروع جنگ مورد شناسایی قرار داد 

           نیمتغغارت و کسب  ـ 1
 )دفع خطر از خود (یبیگانه ترس ـ 2
 قدرت نمایی ـ 3
 ه به مثللمقاب ـ 4

                                                 
 Alen biro ـ1
 Guston Bouthoul ـ2
 Mouris Duoverjh ـ3
 Charels Darvin ـ4
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که به    دانش است  Logosو  ) جنگ (Polemosولمولوژی مشتق از لغت یونانی       پ

و مطالعه در باب اشکال، اثرات دالیل و نقشهای            شودمعنای علم جنگ شناخته می     
 گستون بوتول   توسط 1946این واژه درسال  . جنگ به عنوان یک پدیده اجتماعی است       

  .)9ص ،1370بوتول،(د و عرضه شده است پیشنها» صد میلیون مرگ«در کتاب 

 :ن شرح بررسی می گردد  ای هها بولمولوژی انواع و علل جنگپدر 

 .جنگ نتیجه طبیعی قدرتمندی است -1

 . و خشم ملل از یکدیگر استرجنگ محصول تنفّ -2

 .جنگ محصول احساس تحقیر ملل نسبت به یکدیگر است -3

 .اندها علل مذهبی و عقیدتی داشته جنگ -4

 ماهیّت ضد استعماری    ، استقالل و رهایی از استعمار       به  به دلیل نیاز   ها جنگ -5
 .اندداشته

 .اند ماهیّت ضد استعماری داشته،ها به علت منافع مادی جنگ -6

 آورانه های فن ها را به جنگ    بسیاری از جنگ   ،اختراع و توسعه تسلیحات نظامی     -7
 )60 ص،1384 ،آقا داوود( .تبدیل نموده است

توان به سه    و منازعات را می    ی نتایج حاصل از تمامی جنگها      در یک بررسی کل   
 . تقسیم نمودزیرصورت 

 پیروزی که نشان دهنده برتری قوای نظامی یکی از طرفین مخاصمه بر دیگری              ـ1
  . عراق و افغانستان درمریکاآ همانند جنگ  است؛بوده

 همانند  ؛شکست که ناشی از تسلیم یکی از طرفین نسبت به دیگری بوده است            ـ  2
 .آلمان در زمان جنگ جهانی دوم

حالت نه شکست و نه پیروزی که در این حالت هیچ یک             یا  بن بست جنگی،    ـ  3
و حالت نه صلح و      جحان داشته باشند  از قوای طرفین درگیر نمی توانند بر دیگری رُ        
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همانند جنگ ایران و عراق که پس از گذشت چندین سال             .نه جنگ پدیدار می گردد   

 .)140، ص1368 ،یرمی( ر حالت آتش بس قرار گرفته استهنوز د

 مورد نیاز است که بدون       یوسایل  مقدمات و  ،بدون شک برای پیروزی در جنگ      
 وجود  ی همچون  پیروزی می توان به موارد     یط شرا  از اهمّ  .ر نیست آنها پیروزی میسّ  

نظامی  روحیه   شخص،ن و استراتژی م    برنامه مدوّ  ، ایدئولوژی مناسب  ،رهبری مقتدر 
 ، اقتصادی قوی و شکوفا     ، ابزار و ادوات نظامی     ، نیروی انسانی کافی    ،قوی مثبت و 

 با  ).61،ص1384آقاداوود،(، و سایر موارد اشاره نمود       خالّقیت، نوآوری و ابتکار عمل    
قالب سازمانی    جنگ معنی و مفهوم جدید و      ،بررسی سیره نبوی عالوه بر موارد فوق      

 .گیردامه مورد بررسی قرار مینماید که در اد خاص پیدا می

 ثبات حکومت  قوای نظامی و نقش آنها در
. باشند ارتش و قوای نظامی دارای ارزش و منزلت خاصی می          ،درهر نظام حکومتی  

 نماید تمام کشورها سه نقش اساسی مطرح می       برای قوای نظامی در    )1980( 1مهن فوندر
 :)47،ص1369ادیبی سده،(

  .التار تحوّدی سردم ارتش و قوای نظام:الف 

های  قانون اساسی تبلور خواسته   ( حافظ قانون اساسی     : ارتش و قوای نظامی    :ب  
از آن صیانت    باید   عد داخلی و خارجی   باشد و در دو بُ     مشروع مردم یک منطقه می     

 ).عد بر دوش نظامیان استوار استاین وظیقه خطیر در هر دو بُ  گردد که

  خاموش قدرت : ارتش و قوای نظامی:ج 

که با این ارزشها     نظامیان دارای یک سری ارزشها و اعتقادات خاص خود هستند          
ارزشهایی . کنندی پیدا می  سّأها نیز به آن ت      و در تمام زمینه     اندو اعتقادات خو گرفته   

                                                 
 Fonder Mahn ـ1
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 ولی  ،غیره  خشونت و   ،ت ارشدیّ ، سلسله مراتب   ، اطاعت محض   ،شجاعتهمانند  

کالم  عتقادات قوای نظامی در اسالم است و در        مهمترین ویژگی که جزء ارزشها وا      
 و  ورده شده شتر نخعی آ   در نامه معروف حضرت به مالک اَ        خصوصاً و) ع(موال علی 

سپاهیان با اذن   « :خوانیم می  این است که   های اساسی قوای نظامی است     مرتبط با نقش  
و آسایش  ت  اند و زینت زمامداران و عزت دین و وسیله امنیّ           تپروردگار دژهای رعیّ  

وسیله ه  ممکن نیست از طرفی قوام سپاه ممکن نیست مگر ب         ... جز بوسیله جندا   مردم،
  خراج برای جهاد   با] سپاه [زیرا. کشدهای مردم بیرون می    خراجی که خدا از مال توده     

 زنند و با آن نیازمندیهای    و برای اصالح کارخود به آن تکیه می        شوندبا دشمن تقویت می   
 .)53، نامه نهج البالغه(» سازندمیخویش را مرتفع 

 )ص(جنگ و جهاد از دیدگاه پیامبر
گمان  بی: وفُيالل السّ ِظ حتت   ة ابواب اجلنَّ  انَّ«: فرمایندنیز می ) ص(پیامبر گرامی   

» است) ارتش و قوای نظامی    (خواه   ی شمشیرهای عدالت    درهای بهشت زیر سایه    
 ).576نهج الفصاحه،حکمت (

 هستند که خدای توانا آنان را دوست       سه نفر «: فرمایند می ر دیگ یا حضرت درجایی  
. خیزد و کتاب خدا را حق جویانه تالوت می کند         نخست کسی که شب بر می      :داردمی

دهد و آن را از دست چپ خویش        دست راست خود می    ای را با  دوم کسی که صدقه   
 که درحالیی رود و   دارد و دیگری کسی که با گروهی به میدان جهاد و دفاع م             نهان می پ

 ،نهج الفصاحه (» رو می گردد  هکنند او دلیرانه با دشمن روب      می رآنان در گرما گرم رزم فرا     
 .)1250حکمت

سه کار نارواست که با وجود آنها هیچ کار           «: فرمایند در جایی دیگر حضرت می     
شرک ورزیدن به خدا، بیدادگری نسبت به پدر و مادر و            : نیکی سودمند نخواهد بود   

 ).1241نهج الفصاحه، حکمت (» فرار از دفاع و جهاد
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خدا به مجاهدان   : فرمایند آن حضرت در خصوص توجه خداوند به مجاهدان می         

 نهج الفصاحه، (خواهید انجام دهید که برای شما آمرزیدم         توجه کرد و فرمود هر آنچه می      
 ).685حکمت 

  داراییها با: ایندفرم  می 1301در خصوص نحوۀ مشارکت درجنگ، در حکمت شماره         
 .و جانها و زبانهای خود با شرک ورزان و حق ناپذیران مبارزه کنید

ای  فرمایند پنج گناه است که کفاره      درخصوص کوتاهی و فرار از جهاد و جنگ می        
گناه، بهتان زدن    شرک ورزیدن به خدا، کشتن بی     : برای آن نیست و جبران ناپذیر است      

نهج ( و دیگر سوگند ناروا برای بردن مال دیگران             گرا، فرار از جهاد     به انسان حق  
 ).الفصاحه، حکمت

در خصوص ارزش و منزلت دفاع و پاسداری و جهاد در راه خداوند                 حضرت  
 یک شب نگهبانی در راه خدا برتر از هزار شبی است که تا سحر نماز                     :فرمایندمی

 ).1355نهج الفصاحه، حکمت  (روزه بداریدرا  و روز آن بخوانید

 آتش بر دو چشم: فرمایند چنین در خصوص پاداش ویژه برای دفاع و پاسداری میهم
گریه یکی آن چشمی که از ترس خدا         : حرام شده است که دریابد و آنها را بسوزاند         

 را در   کند و دیگر آن چشمی که بیداری بکشد و مرزهای اسالم و امنیّت مردم مسلمان               
 ).1364نهج الفصاحه ، حکمت( پاس دارد برابر حق ستیزان و تجاوزکاران برای خدا

الفصاحه،  نهج(از دیدگاه حضرت، جنگ و پیکار نوعی تدبیر و چاره اندیشی است             
همه دروغها بر فرزند آدم      : فرمایند پذیری می  و درخصوص انعطاف  ) 1406حکمت  
نخست دروغی که در میدان پیکار، به عنوان نوعی چاره          : شود جز سه دروغ    نوشته می 
گوید تا   دوم دروغی که انسان به ناچار به همسرش می        . گویند کاری می   و نهان  اندیشی

او را خشنود سازد و دیگر دروغی که انسان برای سازش و آشتی میان دو تن به آن                    
 ).نهج الفصاحه، حکمت(شود  ناگزیر می
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 )ص(عوامل مؤثّر در جنگهای حضرت رسول

 ،)ص(اسالم  ابی جنگهای پیامبر گرامی   به منظور بررسی و تحلیل عوامل مؤثّر در کامی        
س ایشان  ها و آداب مورد استفاده حضرت در زمان جنگ و دفاع مقدّ           مهمترین ویژگی 

 : دشومی ذکر زیربه شرح 

 فرماندهی و انتخاب  ،  از سازمان اطالعاتی مناسب    جویی بهره،  تشکیل شورای جنگی  
 تکیه بر نیروهای  ،  تلفاتسعی در کاهش    ،  شرکت حضرت در جنگ   ،  فرماندهان سپاه اسالم  

، جنگ در سرزمین دشمن   ،  استفاده از تجهیزات نظامی   ،  نظامی لورعایت اص ،  خودی
 تشویق سپاهیان ،  حفظ یکپارچگی سپاه  ،  شناسی موقع،  وگوی سیاسی  بازگذاشتن باب گفت  

، 1376فقیه در سپاه،   مرکز تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی    (ا  رعایت حقوق اُسر  ،  کارآمد
 ).68-90صص 

  تشکیل شورای جنگی -1
هـای مدیریّت و فرماندهی پیامبر گرامی اسالم        ماً یکـی از مهمتریـن ویژگـی       مسـلّ 

 به معنی روْ و مشورت از ریشه شُاشور. استو تأکـید بـر مشـاوره و مشـورت        )ص(
 شورا و مشورت دارای چند مرحله       این. باشد ا پاالیش توام با زحمت می     یـ اسـتخراج   

عرضه ، و    پاالیش و تصفیه   ، استخراج ،که پنهان بوده است    طلوبیپیدا کردن امر م   : است
 ).195، ص 1365طالس ،( به دیگران آن امر مطلوب

 :شود  تقسیم میدسته شورا و مشورت به دو ،در اسالم

خاذ شده  ات اتّ مو تصمی است  ی که دارای ضمانت اجرایی      ی شورا :ضشورای مفوّ 
 .باشدجرا میاال در آن الزم

که می تواند جنبه مشورتی، کمکی و خدماتی داشته باشد و           : ضشورای غیر مفوّ  
 .)196 ص،همان منبع( ر اجرای تصمیات گرفته شده آن وجود نداردبهیچ ضمانتی 
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پیامبر گرامی  . مسأله جنگ و دفاع در اسالم نیز از این قاعده مستثنی نبوده است              

د و رأی   نمی دادل  تشکیهای خود شورای نظامی      ها و غزوه   در اکثر جنگ  ) ص( اسالم
حد نظر ایشان حضور در      کما اینکه در جنگ اُ      .پذیرفتند را می و نظر جمع و شورا       

رو شدن با دشمن در بیرون از        ه  ب رورا مبنی بر    مدینه بود ولیکن نظر شورای نظامی       
یا در جنگ خندق به رأی و نظر یکی از اعضای شورا که با فنون                 . ندپذیرفترا  شهر  
د و  دنان باستان آشنا بود موافقت و دستور حفر خندق را صادر نمو            آوری ایرانی  جنگ

) ص(پیامبر بزرگوار   . خود نیز هماهنگ و همدوش با دیگران کار و فعالیت می کردند          
و نظرشان را درباره مسائل گوناگون       ند  در جنگها با فرماندهان سپاه مشورت می کرد       

گذاشتند   احترام می   نیز ه رأی آنها  این کار فرمایشی نبود، بلکه ب     . ندجنگ جویا می شد  
محل استقرار نیروهای اسالم را در جنگ بدر به پیشنهاد            . بستندو آن را به کار می      

ورزیدند، میالبته با آرای نادرست آنان هم مخالفت          . نددر دا ییکی از مسلمانان تغی    
م به  یم در صلح حدیبیه، با وجود اصرار و تمایل مسلمانان از اقدا               دانمیچنان که   

 .کردندجنگ خودداری 

 :، دعوت شوند کهه افرادی به مشاوربایددر تشکیل شورای نظامی 

 و  لجوج جاهل، ترسو و جبون،   ، داشته باشند  آگاهی نسبت به مسائل و موضوعات     
واقع بینانه   و   ناصح باشند و  خیرخواه  ،  رازدار  نگر، با تجربه با تقوا،       آینده. اع نباشند طمّ

 .)80-89صص،1369،مکارم( ی خود را مطرح نمایند نظرو رأ،و منصفانه

 ،مشاوره و مشورت برای جلوگیری از استبداد و خود محوری           در فرهنگ اسالم،  
  ههای بهتر و باالتر و ب       کسب اندیشه  ،های دیگران  دست یازیدن به افکار و اندیشه      

ی  دارا ،له مورد مشورت  ألذا هر چقدر که مس    . کارگیری عملی آنها مطرح شده است      
 .بود تر خواهدتر و ظریف آن حساسموردویژگی خاصی باشد مشاوره در  اهمیت و
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و از تجربیات    ان استفاده می گردد  ورامروزه در سطح جهان در هر امری از مشا          

 :فرمایند نیز در این زمینه می )ع(شوند امام صادق مند میدیگران بهره

 .َعقل، ِحلم، َتجربه، نصح، َتقوى: س ِخصالشاور فى اُمورکِ ّمما َيقَتضى الذّين ِمن فيه مخَ
 )103، ص75مجلسی، ج (                                                           

ینت اقتضا می کند با کسانی که دارای پنج خصلت باشند، مشورت              آی   که در آنچه 
) ع( صادق   ین امام چن هم .کن آنان که دارای عقل، حلم، تجربه، ناصح و تقوی هستند           

 :فرمایند می

 ؟ والتشر على مستبٌد برأيه ، وال غه وال على متلون و ال على جنوح
 )196،ص 1، ج 1362ایوب،(

و با اشخاص لجوج       و سست خرد، و کسی که رنگ عوض می کند             ستبدبا م 
 .مشورت نکنید

 جویی از  سازمان اطالعاتی مناسب  بهره-2
 مدیریّت و فرماندهی خود اطالعات کافی       هر مدیر و فرمانده نظامی باید از حوزه       

لع  مطّ داشته باشد و از رویدادهایی که به نحوی با تشکیالت او مرتبط است دقیقاً                 
. تا بتواند مواضع خود را برای رسیدن به اهدافی که دارد مطابق آن تنظیم کند                 گردد

 :فرمایند در این زمینه می) ع(حضرت علی 

ات به اُموری   تنها توجه  )69لبالغه، نامه شماره    نهج ا ( يک على مايعنيک  أواقصر ر 
ن ُسن حَ َم: خوانیممی) ص( و در حدیثی از رسول خدا      . باشد که به تو ارتباط دارد      

اسالم های خوبی   و از نشانه  ) 200ص،5 ج   أ،البیض هجمح( عنيها ال يَ   مَ ُهکََررء تَ سالم املَ ِا
حضرت به ابوذر   آن  د یا   انسان این است که آنچه را به او مربوط نیست رها کن                

دهم که  من چیزی را به تو تعلیم می      «فرماید  حابی مجاهد و مبارز خود می     ص ،غفاری
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انجام آن نیروی زیادی الزم ندارد ولی در ترازوی اعمال سنگین است و آن سه چیز                  

 مکارم شیرازی،(سن خلق و رها کردن اُموری که به تو مربوط نیست          سکوت، حُ : است
 .)122 ص،1369

های گیژوی  مهمترین شرایط و      که با این اوصاف می توان خاطرنشان ساخت        
از همه الزمتر   : شرح باشد این   به   بایددستگاههای اطالعاتی مناسب برای مدیران        

 و  تر از اطالعات دروغین     چرا که هیچ چیز خطرناک     .ها دور بزند  تاینکه بر محور واقعیّ   
است ممکن  دن خبر به تنهایی مهم نیست        صحیح بو  .آمیز نیست  گمراه کننده و مبالغه   

. کننده باشد  تواند نادرست و گمراه    خبر درست باشد اما کم و کیف و مقدار آن می             
های شخصی یا گروهی    گیری موران اطالعاتی دارای تمایالت و جهت     أ م  و خبرگزاران

لذا الزم   دهند،میآوری اطالعات آنها را دخالت         هستند که در ارائه اخبار و جمع        
از  .له توجه و التفات نماید     أاین مس   است یک فرمانده نظامی ابتدا بیش از همه به          

 طرف دیگر بسیاری از فرماندهان و مدیران از دریافت واقعیات تلخ و اطالعات مربوط              
ات شجاعت  به شکست و قصور خود بیزار هستند و برای پذیرش این قبیل واقعیّ                

کنند از ارائه و انتقال      سعی می  ی اطالعاتی بعضاً  لذا افراد و سازمانها   . الزم را ندارند  
ویژگی . و یا آنها را به صورت دیگری ارائه نمایند           این قبیل از اطالعات خودداری     

 .دننمایل  نتقها را م   واقعیت  است که سعی نمایند صرفاً      این سازمانهای اطالعاتی عمده  
و ها  ن از واقعیت  گری است که برای دور ماند       یش کاذب از عوامل د     یتمایل به آرا  

 در یک   .گذاردبر فراوانی بر جای      أثیگذرد می تواند ت  که در اطراف انسان می      حقایقی
به تخریب اطالعات منجر     ق،لّمسازمان اطالعاتی اسالمی وجود افراد چاپلوس و مت        

به منظور استقرار یک سازمان اطالعات      . باید سازمان از این افراد پاک باشد      و  شود  می
ا یدلیل و    های بی  شدن یبین د از اعتماد به منابع ضعیف و گرفتار خوش           اسالمی بای 
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 و استحصال   یت از دسترس   که موجب محرومیّ   یهای بیهوده و عوامل دیگر    ظنسوء

دست آوردن اطالعات صحیح افرادی     ه  برای ب  .اطالعات مناسب می گردد پرهیز شود    
 امین  کامالً  و صراحت لهجه دارای  هد،  بین، متعّ  واقع،  جسور، پرحوصله، شجاع، دقیق   

باشد و باید آنها را جستجو نمود یا         و راستگو الزم است که البته تعداد آنها کم می           
 )72ص ،1368 حمیداهللا،(. فرمانده باید نسبت به تربیت این قبیل از افراد اقدام نماید

س فرمانده اسالمی نباید هرگز در زندگی خصوصی افراد تحت سرپرستی خود تجسّ            
از طرف دیگر باعث سلب اعتماد کلیه         . د که خالف دستور صریح قرآن است        نمای

در ) 92ص،1375لنکرانی،فاضل  (. افراد می گردد و می تواند سوءظن آنها را برانگیزد        
 :خوانیم   می12این زمینه در سوره حجرات آیه 

وا و  ُسسَّال جتَ مث وَ ِا نِّعض الظّ  بَ نَّ اِ نِّن الظّ  مِ ثيراًنبوا کَ دين آمنو اجتَ  لََّها ا يُّيا اَ 
  .عضاًم َبکُعُضب َبغَتَي ال

 قرار  مذمّترا مورد    )سوءظن و بدگمانی  (آیه مورد نظر یکی از آفات مدیریت          
 یبت که هر سه در ارتباط با یکدیگر       غس و سپس    سّج افراد را از ت    ،دهد و به دنبال آن     می

 اند؛  بازداشته می گرددنظامیتشکیالت  های اعتماد متقابل در هر   پایه هستند و باعث تزلزل   
 و آنها را فاش     کندپنهانی مردم اطالع پیدا       اَسرار  از لذا اسالم اجازه نداده است کسی     

 .اعتبار سازد  خوار و بیو مردم را

و فاقد آمار یا     و از اطالعات کلی    کی باشد  اطالعات متّ  ر ب بایدفرآیند مدیریت   
) ص(ما اینکه پیامبر گرامی اسالم     ک.  و ارقام مجهول و نامشخص پرهیز شود         اعداد

 داشتند در جنگها از کم و کیف و عده و نفرات و امکانات دشمن دقیقا                 سعیهمیشه  
). 47ص،1370آیتی،(  خود را بر آن اساس تنظیم نمایند         تشآگاهی یابند تا وضع ار     

 چرا که بسیاری از      ؛م باشد منظّ  و اطالعات جمع آوری و منتقل شده باید مستمرّ          
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دهد و با گذشت زمان دگرگون      اهیّت خود را در یک مقطع زمانی نشان نمی         م ،مسائل

نکته دیگری که در زمینه سیستمهای اطالعاتی الزم است خاطر نشان گردد              . شودمی
ود  ب  مراقب  بر حافظه تکیه شود و باید        هرگز نباید در ارائه اطالعات     این است که     

 . همیشه حفظ گردد بودن اطالعاتمحرمانهحالت 

موران خود اطالع کافی داشته باشد و از        أیر و فرمانده اسالمی باید از حاالت م       مد
حضرت در دوران حکومتش به وسیله       .جویی نماید  افراد مورد اعتماد برای این کار بهره      

کارمندان  گروهی از افراد مورد اعتماد که آنها را به عنوان بارزس برای رسیدگی به اوضاع
موران أ م و حتی بعضی از   . ندبا خبر می شد   تلف گماشته بود  و کارکنان در شهرهای مخ    

 .)48 ص،همان منبع(  انجام کار خالف به شدت توبیخ می کردندبه خاطرخود را 

حنیف والی بصره که در یک مهمانی باشکوه شرکت          به عثمان بن  ) ع(علیحضرت  
: نویسند ای می  طی نامه ) ایشان داشت   انی که شرغم تمام سوابق درخ    علی( بودکرده  

ام یکی از جوانان بصره تو را به مهمانی دعوت کرده است و              شنیده! ای پسر حنیف  «
ای، میزبان در سفره غذاهای گوناگون برای تو        مشتاقانه و حریصانه به آن مهمانی رفته      

مهمانی و جشن مردمی شرکت کنی که فقیران را از            آراسته، من گمان نداشتم تو در     
 .)52ص ،1371،ذاکری ( » را بخوانندخود برانند و توانگران

 : یا حضرت در نامه خود به کعب مالک نوشته است

موران حکومت بپرسند و    أگروهی از یاران خود را روانه شهر کن تا از اوضاع م             «
 .)75ص ، همان منبع ) (سازمان ضد اطالعات(روش آنان را در نظر بگیرند 
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  انتخاب فرماندهان سپاه اسالمـ3

 صی به صفات و خصا،و اخالقی اسالمی بوده سار فرهنگ ن اسالم باید چشمهلشکریا
ایمان، پاکدامنی، تقوای الهی، ایثار و جانبازی درراه خدا و سایر               : ای همچون  ویژه

فرماندهان سپاه و هدایتگران لشکر اسالم عالوه        . صفات مؤمنان راستین مجهز باشند    
رت رهبری، روح واال، وقار ومتانت،       باید درک قوی، تیزهوشی، قد      ،صفات فوق بر  

شکیبایی، ظرفیت روحی، تعادل اخالّقی، حدت و سختگیری بجا، نرمش و مدارای               
با بیخردی به هالکت نیفکند      تا آنکه هم لشکریان را    . و غیره نیز داشته باشند     به موقع، 

ران د علیه دیگ  نو هم با عناد و لجاج و انعطاف ناپذیری از قدرتی که در اختیار دار                 
های ویژگی. طلبانه دست نزند  سوء استفاده نکرده،و به قتل و کشتارهای بیجا و جاه           

شامل موارد ذیل    )ص( از نظر پیامبر گرامی اسالم     عمده فرماندهان شایسته سپاه اسالم    
 اطاعت از رهبری و     ، نسبت به اجرای احکام و فرامین       خیرخواهی و دلسوزی   :باشدمی

 پاکدامنی و پارسایی    ، سعه صدر و آرامش روحی     ،ه او همیاری از صمیم قلب نسبت ب     
 حلم  ، در برابر مشکالت و مصائب     ی استقامت و پایدار   ، سابقه درخشان  ،و تقوای الهی  

عصبانیت سریع    قدرت جلوگیری از بروز خشم و      ، تسلط بر نفس   ،و خویشتن داری  
 ، عذرپذیری از خطا کاران نادم و پوزش طلب           ، روحیه عفو و گذشت     ،و ناگهانی 

 بلند  ،بخشندگی شجاعت و     ،شجاعت و پیشتازی در میدان جنگ و عرصه زندگی           
 برخورداری از   ، بردباری ، خردمندی ،نظری و کوچک شمردن هر آنچه غیر الهی است         

 گیری  سخت ،ت نسبت به محرومان و ضعفای جامعه      عطوف رحم و    ،عقل و اندیشه نیرومند   
 ،ت و جوانمردیمروّ و هی و پاکدامنی خیرخوا،و مقاومت نسبت به زورمندان و توانگران

 ، قدرت روحیه و نیرو بخشیدن به دیگران       ،نگر بودن  آینده ،صالح و خوش سابقه بودن    
 .)116-142صص ،1371ریچاردسون،( و غیره کات دشمنحساس بودن نسبت به تحرّ
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های   ویژگی ،برای فرماندهان ارشد عالوه بر صفات فوق       )ع(در کالم حضرت علی   

 از نظر شکل و شیوه زندگی و از لحاظ امکانات مادی و               :ح شده است   نیز مطر  زیر
  با دقت و دلسوزی و     ،ان باید در یک سطح باشند     یلوازم منزل با سایر سپاه     رفاهی و 

های حساب شده در مورد زندگی و احتیاجات و کمبودهای افراد ارتش              طبق برنامه 
 با لشکریان در حد     ،دنبکوشخود مراقبت کامل داشته باشند و در رفع نیازهای آنان             

دریغ به  د بی نای که در اختیار دار    د از بودجه  نمساوات رفتار کنند و تا آنجا که می توان       
  طبیعی است که رزمنده وقتی از جهت معاش و احتیاجات          .کمک نمایند لشکریان اسالم   

 گذارد تمرکز فکر و قوت قلب قدم به میدان می          خود و خانواده اش نگران نباشد با       
 ).78-90، صص1369مکارم، (

 ی با دشمنان در جنگ یرویاروـ  4
ه در دین مبین اسالم فرماندهان به خاطر مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند باید ب           

الزم است همه فرماندهان و مدیران       .  باشند الهی طور مداوم تحت تعلیمات مستمرّ     
البالغه و احادیث    و نهج ) ص(مکتبی ارتباط مستقیم خود را با قرآن و سخنان پیامبر            

های  بدون مدد گرفتن از این سرمایه     انجام این رسالت،    و بدانند    پیشوایان حفظ کنند  
در بیشتر جنگها شرکت داشت و فرماندهی       ) ص(رسول خدا   . روحانی ممکن نیست  

 حنین بر عهده     و حد، خندق ، فتح مکّه     ساز مثل بدر، اُ    جنگهای بزرگ و سرنوشت   
در میدان جنگ مایه دلگرمی رزمندگان        ) ص(حضور پیامبر  .خود آن حضرت بود    

. ددنویژه آنکه چونان دیگر جنگجویان در سختیهای جنگ سهیم بو          ه  اسالم می شد، ب  
به  .نددن و مقام فرماندهی خویش را در هر موقعیتی حفظ می کر             أ، ش  این با وجود 

 به هدایت    ه،ای را اختیار می کرد     منظور فرماندهی و پیشبرد کارجنگ، مکان ویژه         
مغلوب مانند داشتند،   شجاعتی بی ) ص( با آنکه رسول خدا    . پرداختندرزمندگان می 
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 حضرتش  .گذاشتند از پای درآوردن دشمن را به عهده رزمندگان اسالم می            کردن و 

 که به   ند و چونان کوه استواری بود     دندبر دست به شمشیر نمی    ،جز در وقت ضروری   
 بردند کار جنگ سخت می شد رزمندگان اسالم بدو پناه می          وقتی) ع( امیرمؤمنان علی    ۀگفت

 .)116، ص1385،طباطبایی(

 سعی بر کاهش تلفاتـ 5
 تا جنگها کمترین تلفات جانی و مالی را          ندکوشیدمی) ص(رسول گرامی اسالم    

ویران ساختن آبادیها به وسیله فاتحان همیشه         ض به غیر نظامیان و     تعرّ. داشته باشد 
 و دست رزمندگان را به      دندچنین نمی کر ) ص( ست، اما رسول خدا   ه معمول بوده و  

 از  ،بر یهودیان خیبر  ) ص(برای مثال، وقتی رسول خدا      . گشودندغارت و چپاول نمی   
 که در مزارع به کشت و کار         ند، اجازه داد  ند پیروز شد  ،ترین دشمنان اسالم   سرسخت

که قدرت    درحالی ؛ند را به حکومت اسالمی بده        خود پرداخته، مقداری از درآمد    
 سپاهی را برای    هرگاه آن حضرت،  .  را با خاک یکسان کنند     ن دژ نظامی  داشتند همه آ  
 که همه حکایت از رعایت موازین       ندفرمودد به آنان سفارشهایی می    دنکر نبرد اعزام می  

، 1376 ،مرکز تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه        ( انسانی در جنگ می کند   
 .)97-103صص

 استقرار گروهی  ن تاریخی حضرت رسول مبنی بر فتح مکه انعقاد پیمان حدیبیه،           فرما
 تأکید داشتند   )ص(حد و غیره همگی مؤیّد این است که پیامبر         از سپاهیان در بلندی اُ    

 به عنوان مثال در فتوح       برسدآثار و تلفات مالی و جانی جنگها به حداقل ممکن              
 مدینه با قرآن گشوده شد که حاکی      » مدینه بالقرآن فتحت ال «آمده است    7البلدان صفحه   

شد از حقوق سایر     از این سیره نبوی است یا در میدان نبرد هر کسی که مسلمان می               
 .مسلمانان برخوردار بود
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 جنگ بر سرشان    ابر کسانی که ب   « در این خصوص آمده است     193در سوره بقره آیه     

 ».اده شد و خدا بر پیروز گرانشان تواناستت دصاند رخ و مورد ستم قرار گرفتهاید  هتاخت

 تکیه بر نیروهای خودی ـ 6
ایمان به خداوند و اعتقاد به یگانگی او و نیز اخالص در کار از شرایط اولیه                      

ترین شرایط حاضر نبودند نیروهای      در سخت ) ص(پیامبر خدا   . رزمندگان اسالم بود  
پیشنهاد همراهی  ) ص(پیامبردر مواردی مشرکان به     . مشرک را در جنگ شرکت دهند     

این دلیل که آنها مشرک هستند، از قبول آن              تنها به  ایشاناما   در جنگ را می دادند،   
 .گیریمدر جنگ با مشرکان از مشرکان کمک نمی        : فرمودندو می  ورزیدندخودداری می 

 د،جنگیدن پرستی می   که برای برانداختن شرک و بت     ) ص(باید هم چنین باشد، زیرا پیامبر     
 جای اعتماد به مشرکان      در عین حال،  . چگونه می توانستند از مشرکان کمک بگیرند      

پیوستند و از پشت به      هم نبود، چه بسا که در گرما گرم جنگ به همکیشان خود می              
  .1زدند سپاهیان اسالم خنجر می

 صول نظامی رعایت اُـ 7
 می کردند، به   همه اصول نظامی را رعایت     در تمام مراحل جنگ،   ) ص(رسول خدا   

نظارت ند، برکیفیت نیروهای زیرفرمان خود      دنظم و انضباط نظامیان اهمیتی ویژه می دا      
 بر   و ند از شرکت افرادی که توان رزمی الزم را نداشتند جلوگیری می نمود             ،می کردند

باش اعالم می شد کسی حق نداشت       وقتی آماده . ند نظارت کامل داشت   هااجرای دستور 
نظامی سرار  ویژه بر حفظ اَ   ه  آن حضرت ب  . تش را ترک کند   یّل مأمور  مح ،بدون اجازه 

بسیار .  که اَسرار نظامی مسلمانان فاش نشود       ند و بسیار مراقب بود    ندورزیدتأکید می 
 و در مواردی راههای     ندمقصد حرکت را اعالم نمی کرد    ) ص(افتاد که پیامبر  اتفاق می 

                                                 
 )زیر چاپ( مراجعه شود1386فصلنامه بصیرت  ـ  برای مطالعه بیشتر به مقاله فرهنگی باورهای یهود نوشته سید رسول آقاداوود ،1
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) ص(رسول خدا   . عات به دشمن نرسد    که اخبار و اطال     ندمدینه را زیر نظر می گرفت     

نرسد، پیوسته   که اطالعات نظامی به دست دشمن          نددرحالی که خود بسیار مراقب بود      
در شهر مکّه افرادی بودند که اخبار       . ندداشت را در سپاه دشمن نگه می      مأموران مخفی 

 تا  نددمور می کر أمافتاد که حضرت کسانی را      رساندند و بسا اتفاق می    ایشان می   را به 
 1. را گزارش دهنداندر طول راه همراه دشمن حرکت کنند و رفتارش

 سرار نظامی و تعداد   اَاز   درجنگ بدر  در جنگ احد برای کوه اُحد نگهبان گذاشتند،        
لشکرکشیهای حضرت به سوی اقوام یهودی و شروع             گشتند، آگاهنفرات دشمن    

 .ه نبوی استمنازعات نظامی با یهودیان همگی مؤیّد این بخش از سیر
 استفاده از تجهیزات نظامی ـ 8

. بردند را به کار می   همه ابزار و ادوات نظامی آن روزگار         ) ص(پیامبر بزرگوار اسالم  
 و وجود تسهیالت نظامی را برای رزمندگان         کردند استفاده می او خود از زره و یراق       

ه نظامی آن روزگار    دانستند و از منجنیق و دبابه که از ابزار پیشرفت          اسالم ضروری می  
استفاده از  ایجاد موانع نظامی و         عالوه بر تجهیزات نظامی به      . بردند بهره می بود  

ای می دادند و از پیشنهادهای مفید و       موقعیتهای جغرافیایی در وقت جنگ اهمیت ویژه      
سازگار مثل کندن خندق در جنگ احزاب یا تغییر موضع در جنگهای بدر و خیبر                   

  .داستقبال می کردن
اُفتاد در   از وسایل و غنایم نظامی که در جنگهای مختلف به دست مسلمانان می               

روزی که وارد مکه شدند و مکه را بدون           . بردند جویی فراوان می   سایر جنگها بهره  
ات عجب   برادرزاده: خونریزی فتح کردند، ابوسفیان به عباس عموی پیامبر گفت            

ائل و طرفداران پیامبر در صفوف منظم رژه        زیرا قب (لشکر با عظمت و با شکوهی دارد        
 .عباس فرمود این حکومت نیست نبوّت است.) رفتند می

                                                 
 . برای مطالعه بیشتر به مقاله باورهای فرهنگی یهود مراجعه شود -1
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 جنگ در سرزمین دشمن ـ 9

 با دشمن در سرزمین       ندتا آنجا که ممکن بود کوشش داشت         ) ص(رسول خدا 
های   این کار فایده   ندبه اصطالح در میدان حریف بازی می کرد        و  د  ن بجنگ انخودش

 :شوده به چند مورد آنها اشاره میزیادی داشت ک

قلمرو حکومت اسالمی از تاخت و تاز دشمن و خرابیهای ناشی از آن مصون                -1
 .ماند می

 .داشت و در آنها ایجاد ترس می کرددشمنان را از طمع به نابودی اسالم باز می -2

 .نشاط روحی و آمادگی رزمی زرمندگان اسالم را حفظ می کرد -3

 .و خسارت نمی شدندغیر نظامیان دچار صدمه  -4

قینقاع، غزوه بدر، غزوه احزاب، غزوه         قریظه، غزوه بنی   نظیر، غزوه بنی   غزوه بنی 
 همگی مؤیّد آن است که پیامبر گرامی اسالم حداکثر        ... خیبر، غزوه تبوک، غزوه موته و     

تالش را درجهت دور ماندن مکان سکونت مسلمانان از درگیری نظامی جنگ و آثار               
 .شتندزیانبار آن دا

 وگوی سیاسی  باز گذاشتن باب گفتـ 10
باز گذاشتن  ) ص(های بارز و روشن جنگ طلب نبودن رسول خدا           یکی از نشانه  

ترین دشمنان خود یعنی     به گواهی تاریخ، ایشان با سرسخت     . باب مذاکره سیاسی بود   
 ذیرفتند،پمی های او را به حضور     ند، خود یا فرستاده   دابوسفیان، روابط سیاسی را قطع نکر     

نظامی با او گفتگو      و درباره مسائل سیاسی،    . ندها یا پیامهایش پاسخ می داد      به نامه 
در جنگ احزاب با     .، حتی در روزهای جنگ نیز همین روش ادامه داشت           ندمی کرد

هنگام محاصره  . قبیله غطفان وارد گفتگو شدند تا شاید آنها را از جنگ منصرف کنند             
ند، شاید بتوانند آنها را     د در حال گفتگو و مذاکره سیاسی بو        قریظه پیوسته با آنان    بنی
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چیزی که باعث شد مکّه بدون خونریزی         . وادار به تسلیم کنند و جنگی در نگیرد         

ابوسفیان با پای خودش نزد     . بود) ص(گشوده شود، همین روحیه و شیوه رسول خدا         
 تی یکی از مسلمانان   ح. مسلمانان آمده بود و هیچ مانعی برای کشتن وی وجود نداشت           

 سپاه   تا در میان   نداو را امان داد   ) ص(کرد، ولی پیامبر خدا   مطرح  چنین پیشنهادی را هم     
و قدرتمندی آنان را ببیند و در نتیجه فکر مقاومت در مقابل آنها را               اسالم گردش کند  
 .)173ص، 1368 حمیداهللا،( از سر بیرون کند

 موقع شناسی ـ 11
ایشان هیچ کاری را جز     . دودیده نمی ش ) ص(می پیامبر   زدگی در سیره نظا    شتاب

 وقتی خبر کشته شدن قاریان    . شناس بودند  ند و بسیار موقع   ددر زمان مناسب انجام نمی دا    
 ند،ر شدند، ولی چون زمان را مناسب ندید       ثّأقرآن را در واقعه بئرمعونه شنیدند، بسیار مت       

مسلمانان  ر صلح حدیبیه بیشتر   د. کول کردند ؤگرفتن قصاص خون آنها را به بعد م         
  آن حضرت با تمام مشکالتی که به دنبال داشت، به آن رضایتلیمیل به جنگ داشتند، و

 ت از آنان بیعت گرفتند که از فرمانش سرپیچی نکنند         در همان شرایط و موقعیّ    . ندادند
 .ندبهره گرفت» حنین«شرایط حساس جنگ نیز در و از این کار 

 دن تا درحالی بر دشمن بتاز     ندسنجیدام عملیات نظامی را خوب می      زمان انج  )ص(پیامبر
آمد بیشترین بهره را    که پیش می   آن حضرت از فرصتهای مناسبی    . که آمادگی نداشته باشد   

 ندد، وقتی از پراکنده شدن دشمن مطمئن می شد       دن و زمان را بیهوده تلف نمی کر      ندبردمی
 .ندبینی نشده اقدام نمی کرد های پیش و به کارندگشتبه سرعت به مدینه باز می

یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت و مورد توجه در شرع مقدس و همچنین علم                 
 به عنوان مثال در هنگام فتح        ؛هاست گیری زدگی در تصمیم   پرهیز از شتاب   مدیریت،

 نام چند مرد و زن از جمله هند همسر ابوسفیان را اعالم نمودند که                 )ص(مکه پیامبر 
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 که باشند کشته شوند و این کار برای شکستن مقاومت آنها صورت گرفت             ر حالتی در ه 

 مورد  پیگیریهای بی   و خاذ تصمیمات عجوالنه  اتّ عدم   . همگی جز چند نفر بخشوده شدند      و
 زدگی شناسی و پرهیز از شتاب     موقع .انگاری همگی جزء سیره نبوی است      پرهیز از سهل  و  
 .به آن سفارشهای زیادی شده استنسبت   مواردی است که در قرآن کریموجز

 حفظ یکپارچگی سپاهـ 12
دلی   هماهنگی و یک    و  از انسجام  ،آفرین سپاهیان اسالم با الهام از تعالیم وحدت       

 جایش را   ، روزگار جاهلیت   روابط آمیخته با دشمنی و نفرت     . نددار بود ای برخور ویژه
 آنها پیوسته . ان حسود را در پی داشت      منافق یاین امر دشمن  .  داده بود  به برادری اسالمی  

 شاید بتوانند وحدت سپاه       تا گری و طرح مسائل اختالف انگیز بودند        به دنبال فتنه  
 به عنوان پیشوایی الهی و فرماندهی     ) ص( از سوی دیگر، رسول خدا    . اسالم را از میان ببرند    

از . داشتند نظامی به نقش یکپارچگی رزمندگان اسالم در سرنوشت جنگ، آگاهی کامل          
 کوشش  آمیز  سپاه و جلوگیری از بروز حوادث تفرقه        وحدتاین رو، پیوسته در حفظ       

بسیار اندک  ) ص(رد بروز اختالف میان رزمندگان اسالم در زمان پیامبر         امو. کردند می
 شاید تنها   .آمیز آن حضرت است    است که خود نشانه فرماندهی خردمندانه و موفقیت       

درگیری قرار  اشد که سپاهیان اسالم در آستانه نزاع و            مصطلق ب  مورد آن جنگ بنی    
 بازخواست قرار دهند    به جای آنکه طرفین دعوا را مورد       ) ص(رسول خدا  و   گرفتند

 .کلی پایان یافته  و در نتیجه نزاع بندفرمان حرکت سپاه را صادر کرد

 تشویق سپاهیان کارآمدـ 13
 و  ندگذاشت رشید احترام می  به جنگجویان و فرماندهان شجاع و       ) ص( خدا  رسول

ایشان   البته. معنوی داشت بیشتر جنبۀ   تشویقهای آن حضرت    . ندآنها را تشویق می کرد   
 که تشویق ایشان برای آنها       نداز چنان نفوذ معنوی در میان رزمندگان برخوردار بود          

جز با  ) ص(تاریخ اسالم موردی از اینکه پیامبر       . آمدباالترین افتخار به حساب می     
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د ثبت نکرده است و این        نای را مورد توجه قرار داده باش         رزمنده ،دانی معنوی قدر

باالترین میزان موفقیت برای یک فرمانده نظامی است که سربازانش به پاداشهای                 
 .مادی نکوشند های دنیوی و و برای رسیدن به خواسته معنوی او دلخوش باشند

به عنوان پاداش به رزمندگان     م جنگی را    یهمچنین در جنگها همیشه بخشی از غنا      
اصطالح انفال برای نخستین     .دادند شجاع و کارآمد حاضر در میدان نبرد تخصیص می        

م ی غنا .م که تقسیم نشده بود رایج گردید       یم جنگی بدر و مابقی غنا     یبار در مورد غنا   
 پارچه و ابزارآالت جنگی بود که        و  مقداری چرم  ،ده اسب  صد شتر،  در بیش از یک   بَ

 .شد مسلمانان تقسیم و توزیع شد در مابقی جنگها نیز همین رویه اعمال میبین 

 رعایت حقوق اُسراـ 14
 اسیران را فراهم    یکوشیدند تا با روشهای گوناگون زمینه آزاد      می) ص(پیامبر خدا   

در جنگ بدر در مدت     . شودهای این کار در جنگهای بسیاری دیده می        نمونه. سازند
ند نفدیه آنان به میزانی تعیین شد که توانگر و بینوا بتوا             . شدندکوتاهی اسیران آزاد    

 ندحضرت در جنگ بنی مصطلق با دختر رئیس این قبیله ازدواج کرد             آن   .دنآزاد شو 
شاید . آزاد شدند ) ص(به دلیل خویشاوندی با همسر پیامبر        و به دنبال آن همه اسیران     

 یا در یکی از جنگها خاطر نشان       بود  مسأله نیز همین ) ص(یکی از دالیل ازدواج پیامبر    
 .شودساختند هر اسیر که بتواند به چند مسلمان سواد بیاموزد آزاد می

م است که اسیر به دو حالت گرفتار می شود یکی در            در نزد همه فقهای شیعه مسلّ     
 ر در کشتن اوست    حاکم و مخیّ   ،در مورد اول پیامبر اسالم     جنگ و دیگری پس از جنگ     

  پنج آیه . اسیر است  ن فدیه گرفتن و بنده کرد     ، بین آزاد کردن   اختیارم  و در حالت دو   
 چون با کافران  « فرماید یبه پیامبر م  ،   در خصوص رعایت حقوق اُسرا     )ص(سوره محمد 
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 گردنشان را بزنید و چون آنها را سخت فرو کوفتید اسیرشان کنید و                 درو شدی  هروب

 .» کنید یا به فدیهشانت آزادبه منّ آنگاه که جنگ به پایان رسید یا وسخت ببندید 

 مثقال طال گرفتند و برای      1600تا 800در جنگ بدر از بعضی اسیران برای آزادی         
 درهم دریافت شد و     1000 درهم و حتی بعضی موارد       4000آزادی بعضی از اُسرا نیز      

 شدند ن نداشتند بدون فدیه به امر حضرت آزاد می           افرادی که از لحاظ مالی تمکّ       
 فدیه   گردن بند هدیه مادر خود را به عنوان        ،ربیع نام ابوالغاص بن  ه  یکی از اُسرا ب   همسر  

ر ثابت و دیگران از کسانی بودند که مقرّ            یا زیدبن   پرداختبرای آزادی همسرش     
 .موزند و در مقابل آزاد شوندبیا نفر از مسلمانان را سواد  هر یک دهگردید

 جمع بندی 
 بروز جنگ، های اصلی آن، علل و عوامل جنگ و ریشهدر مقالـه حاضر، ابتدا مفهوم      

نـتایج حاصـل از جنگ و نقش مؤثّر قوای نظامی در ثبات حکومتها مورد بررسی قرار    
 گرفـت و در نهایت سیره پیامبر گرامی اسالم در خصوص جنگ بررسی و مصادیق عینی       

 ی ر سایه گمان بهشت زی   بی«: فرمایند آن حضرت در خصوص جنگ می     . آن نـیز ارائه شد    
ساعت   یک :فرمایند یا می ). 576نهج الفصاحه، حکمت  (» خواه است  شمشـیرهای عدالت  

نهج الفصاحه،  (ایسـتادن در صـف جهاد در راه خدا از شصت سال عبادت بهتر است                
 لیکن با توجه به اهمیت جنگ و جهاد در راه خداوند برای آن نیز آداب،             ). 2250حکمت  

وجود دارد که باید    ... چون تشکیل شورای جنگی و    سنن، شرایط و الزامات خاصی هم     
 .مدّ نظر قرار گیرد و امید است درسهای روشنی برای پیروان طریق حضرتش ارائه نماید
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 منابع 

اولین  ،های خالّق در دوران دفاع مقدس       استراتژی): 1384( آقا داوود، سیدرسول  ـ  1
هان، دانشکده علوم پایه نظامی      ، اصف سمینار خالّقیت و ابتکار عمل رزمندگان اسالم       

 .2 ج ،)ع(دانشگاه امام حسین 

 .، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانتاریخ پیامبر اسالم): 1370(ـ آیتی، محمد ابراهیم2

 انتشارات،   تهران ،شناسی جنگ و نیروهای نظامی     جامعه: )1375( مهدی ادیبی سده، ـ  3
 .سمت

 .انتشارات طوس،  تهران،دامین ریاحیتصحیح محم، الحياة: )1362(  ایوب،یوسفـ4

 ، فر   ترجمه هوشنگ خجسته   ،)پولمولوژی(شناسی جنگ    جامعه: )1368( گستون  بوتول، ـ5
 سازمان انتشارات انقالب اسالمین، تهرا

، ، چاپ دوم تهران   تاریخ سیاسی اسالم و سیره رسول خدا      : )1382( جعفریان، رسول  ـ6
 .انتشارات دلیل ما

 ، ترجمه غالمرضا سعیدی،   میدان جنگ  در) ص(رسول اکرم ): 1368(د  ، محم ...ـ حمیدا 7
 .تهران، انتشارات محمدی

 دفتر تبلیغات ،  ج اول، قم  ،  ابیطالب ابنسیمای کارگزاران علی  : )1371( اکبر  ذاکری، علی  ـ8
 .اسالمی

 ، تهران، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه     روحیه جنگی ): 1371(ام  .ـ ریچارد سون،اف  9
 ).ع(حسین امام 

انتشارات دفتر فرهنگ   ،   تهران ،آیین کشورداری  :)1375( فاضل لنکرانی، محمد  ـ  10
 . اسالمی

انتشارات ، قم،   محمد دشتی، چاپ دوم     ترجمه ،نهج البالغه : )1376( فیض االسالم ـ  11
  .مشرقین
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، ، سنن النبی  )ص(آداب زندگی پیامبر    : )1385(، سید محمد حسین      )عالمه(طباطبایی -12
 .انتشارات همگرا ،  قم،جمه لطیف راشدیتر

، ترجمه حسن اکبری مرزناک، تهران،      پیامبر و آئین نبرد   ): 1365(ـ طالّس، مصطفی،    13
 .انتشارات بعثت

ارزیابی ): 1376(فقیه در سپاه پاسداران       ـ مرکز تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی       14
 .)ص(سیاسی و نظامی جنگهای پیامبر اسالم 

، ترجمه محمدرضا شفیعی     و تاریخ   آفرینش): 1372(ی، محمدبن طاهر     محمد مقدس  -15
 .کدکنی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگی ایران

انتشارات مدرسه  ،  قم،  مدیریّت و فرماندهی در اسالم     :)1369(مکارم شیرازی، ناصر     -16
 ).ع(منین ؤم امیرالمماا

  محمد صادق مهدوی و     ترجمه،  شناسی جنگ و ارتش    جامعه: )1368(یر،پیتر  می ـ17
 .انتشارات قومس ، تهران ازغدی، علیرضا

 .60، جلد »بحاراالنوار«: محمد باقر  مجلسی،ـ18

 ،قم ترجمه علی کرمی فریدنی،   ،  ) ص(پیامبرکالم  پرتویی از    :)1383(الفصاحه   نهجـ  19
 .انتشارات حلم
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