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Abstract
As a result of the complexity of life today and diversity of wars, the issue of jihad of
the women is subject to the scientific and Islamic jurisprudential disputes.
According to jurisprudential teachings, the women have been removed from the
responsibility of primary jihad but not defensive jihad. In the case of primary jihad,
one of the important and prominent issues in today’s life is the necessity of women’s
involvement in the expansion of Islam and Islamic values and attainment of virtues
that are achievable in this area. Therefore, primary jihad or jihad of calling, which
means “going into war by Muslims under certain circumstances and conditions in
the absence of any attack by polytheists and infidels solely to call hem to Islam”, is
held to be non-obligatory for women according to many Islamic scholars. This
paper, thus, studies, refines, and verifies the concept of the lack of necessity of
primary jihad for women and tries to provide a way to prove the necessity of jihad
for women, such as the generalities of the evidences for the obligation of jihad or
withdrawing the prohibition of jihad for women in the case of involving physical
contact with the enemy. In other cases which doesn’t involve such physical contact
with enemy, such as nursing the wounded or cooking for fighters, necessity of jihad
for women is well-established.
Keywords: Jihad, Primary Jihad, Defensive Jihad, Women’s Jihad, Necessity,
Secondary Ruling.
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پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،1بهار 1933
صفحات ( 81-110مقابۀ پژوهشی)

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»
*

حمید مسجدسرایی ، 1زهرا فیض ،7مجتبی نورزاد

5

 . 1دانشیار ،دانشمدۀ علوم انسانی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .2استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 . 9دانشجوی دکتری ،دانشمدۀ علوم انسانی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
(تاریخ دریافت1932/18/12 :؛ تاریخ پذیرش)1938/19/23 :

چكیده
پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصۀ جنگها سبا شده است که موضوع جهاد زن در معرخ مناقشههای علمی و
فقهی واقع شود .برابر ثموزههای فقهی ،جهادی که از زن برداشته شده ،جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص
جهاد ابتدایی ،یمی از مسائ مطرح جامعۀ امروزی ،وجوب حتور زن در گسترش دین و ارزشهای اسرالمی و دسرت
یافتن به فتایلی است که میتواند در این عرصه بهدست ثورد .از اینرو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شرروع
جنگ بهواسطۀ مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حملهای از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت ثنان
به اسالم» ،طبق نظر بسیاری از فقها ،دربارۀ زنان غیرواجا شمرده شده است .در تحقیرق حاضرر بره بررسری ،تنقریح و
راستیثزمایی حمم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداختهایم و بر ثنیم تا مسیری برای اابات وجوب جهاد برر زنران
بیابیم؛ همچون اطالقات ادبۀ وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حابتی کره زنران در جهراد ابتردایی برهنحرو
تنبهتن وارد عم شوند ،وگرنه وجوب ثن با این مبنا که زنان نقشهای مؤار دیگری همچون پرستاری از مجروحران و
پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند ،اابت است.

واژگان کلیدی
جهاد ،جهاد ابتدایی ،جهاد دفاعی ،جهاد زن ،حمم اانوی ،وجوب.

* نویسنده مسئول
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مقدمه
جهاد ،از جملۀ دستورات ابهی بوده و اسالم اهمیرت فراوانری بره ثن داده و ثن را در زمررۀ
واجبات به حساب ثورده است؛ در حمم فقهی جهاد ،تمایزهایی میان زنان و مردان بهچشرم
میخورد؛ چنانمه بنا بر اجماع فقها «جهاد ابتدایی» فقط بر مردان مملف واجا شده و ایرن
در حابی است که دفاع از اسالم و ارزشهای اسالمی و اعانه بر گسترش و فراگیری ثن ،به
مردان اختصاص ندارد و زنان نیز در این زمینه مملفند .بدیهی است که زنان مریتواننرد در
بخشهای مهمی از جهاد ،نقش ایفا کنند و همرراه مرردان در حفرظ ارزشهرا و کمرک برر
تحقق غایت جهاد ابتدایی که وصول اسالم به اراضی کفرر و شررک و تثبیرت ثن در اقطرار
زمین است ،شرکت کنند و تأایرگذاری فراوانی داشته باشند ،زیرا جهاد قطعاً و صررفاً فقرط
در سنگر بودن و نبرد تنبه تن نیست ،بلمه کمکهای پشت جبهره و اعانرۀ پشرتیبانی خرط
مقدم و تجهیز ثنان نیز ،از اهمیت واالیی برخوردار است .بر کسی پوشیده نیست که اگر در
جهاد ابتدایی ،وجود مردان بهتنهایی نیاز جنگ به نیروی انسانی را ترأمین نمنرد و شررایطی
به وجود ثید که با شمست سپاه ،اسالم در مخاطره قرار گیرد ،قطعراً از براب حمرم ارانوی،
می توان به وجوب جهاد حتی بر زنان قائ شرد؛ زیررا معقرول نیسرت کره اسرالم دفراع از
سرزمین اسالمی تحرت عنروان «جهراد دفراعی» را برر زنران واجرا بدانرد ،وبری دفراع از
موجودیت اسالم و جلوگیری از سقوط نظام اسالمی را بر ثنان الزم نشمارد؛ خصوصاً ثنمه
در عصر حاضر ،بهدبی فراهم شدن شرایط فتای جامعره بررای یرادگیری فنرون نظرامی و
ثمادگیهای رزمی زنان ،سبا شده است که زنان همتای مردان ،ثمادگی شرکت در جهاد را
داشته باشند ،عالوه بر این ،سیرۀ پیرامبر(ص) نیرز مؤیرد بزرگری در ایرن زمینره محسروب
میشود .در تحقیق حاضر با استفاده از ثرای فقها ،ثیات و روایات و نقد و بررسی ادبۀ عدم
وجوب جهاد بر زنان ،در صددیم تا بره نقرش و جایگراه تأایرگرذار زن در جهراد و حمرم
وجوب جهاد بر زنان بپردازیم.
واژۀ «جهاد» در بغت ،از ریشۀ جَهد بهمعنای منتهای جدیت و کوشش فراوان تا رسیدن
به هدف است؛ و جهاد شرعاً ،پیمار با کفراری اسرت کره در ذمرۀ کشرور اسرالمی نباشرند

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» 83 

(بندرریگی ،1982 ،ج  )230 :1یا از ریشۀ جُهرد برهمعنرای مشرقت و زحمرت و همچنرین
بهمعنای توان و طاقت است و بهکار بستن توان در دفع دشرمن (راغرا اصرفهانی ،بریترا:
 )111و تالش توأم با رنج و زحمت است (قرشی بنابی ،1991 ،ج .)98 - 99 :2
اما این واژه در اصطالح فقهی ،بر یمی از فروع دین مقدس اسرالم دالبرت دارد کره در
برخی موارد ،واجا عینی و در بسیاری موارد دیگر ،واجا کفایی اسرت .صراحا جرواهر
میگوید« :جهاد ،بذل جان و مال و توان در راه اعتالی اسالم و بر پرا داشرتن شرعائر دیرن
است» (نجفی ،1999 ،ج  .)9 :21بر این اساس ،جهراد یمری از برزرگتررین ارکران اسرالم
محسوب میشود (کلینی ،1928 ،ج  ،19 :1ح  .)2ثنچره دربرارۀ جهراد مرورد بحرو قررار
میگیرد ،جهاد ابتدایی است؛ وگرنره هنگرام تجراوز دشرمن بره خراک و مریهن اسرالمی و
بهعبارت دیگر ،جهاد دفاعی ،بر هر مرد و زنی واجا است که از کیان اسالمی خرود دفراع
کند.
قب از ورود به استداللها و نقد ثنها ،ضمن جمعبندی مشخصی دربارۀ مفهوم و ماهیت
جهاد ابتدایی ،به طرح مح نزاع و نظریۀ مخابف ثن میپردازیم.
ماهیت و مفهوم جهاد ابتدایی
جهاد در اصطالح شرعی و تعریف فقها ،عبارت است از« :بذل جان و ثنچه از قبی مال ،که
متوقف بر ثن است؛ در راه جنگ با مشرکان یا شورشکننردگان  ...یرا برذل جران و مرال و
توانایی و وسع در مسیر اعتال و بزرگداشت کلمۀ اسالم و بر پا داشتن شعائر ایمان» (نجفی،
 ،1999ج  )9 :21و چنانچه مشاهده میشود ،ماهیت جهراد و قروام ثن بره هردف مقدسری
تحت عنوان برپایی ارکان دین و گستردن ثن در جوامع بشری منوط است .فقهرا شررایط و
ضوابط مختلفی را برای این نوع از جهاد مطررح کرردهانرد (رک :موسروی خمینری:1931 ،
.)111
اما نمتۀ مهم این است که ثیا جهاد صرفاً بر شمشیر به دست شدن و مبرارزۀ ترنبرهترن
اطالق میشود یا اینمه دارای مفهوم عامی است که هر نروع مشرارکت و اعانره در راسرتای
پیشبرد اهداف تشریع جهاد را دربر میگیرد؛ همچون کمک و پشتیبانی نبرد و خط مقردم و
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انجام دادن تدارکات و مقردمات پیرروزی جبهرههرا و بره اصرطالح امرروزی ،انجرام دادن
فعابیتهای پشتیبانی جنگ؛ که بهعنوان نمونه می توان به امرر تنظریم تغذیرۀ جنگجویران و
پخت وپز یا امر مداوا و درمان مجروحان در پشت جبهره و مروارد بسریاری از ایرن دسرت
اشاره کرد؟ ثیا جهاد در منطق شریعت و نصوص دین ،مفهوم عرامی بروده یرا اینمره صررفاً
بهمعنای سالح به دست گرفتن است؟
با مراجعه به مفهوم و اطالقات جهاد در قرثن کریم به دو بفظ «قترال» و مشرتقات ثن و
«جهاد» و مشتقاتش برخورد میکنیم (بقره 212 :ر )218؛ شمی نیسرت کره مصرداق اترمّ و
اکم تحقق عنوان جهاد و کسوتپوشی مجاهدان ،مقاتله و نبرد تنبهترن برا جبهرۀ کفرر و
شرک است ،اما بیتردید ،جهاد و موجودیت ثن را نمیتوان در قترال و شمشریر بره دسرت
گرفتن و نبرد تنبهتن منحصر کرد ،زیرا چنانمه از مطابعۀ جنگهای صدر اسرالم برهدسرت
میثید ،جبهه و موطن کارزار ،متشم از خط مقدم و خطوط پشرتیبانی و بجسرتیمی بروده
است و چهبسا خطوط پشتیبانی ،نقش کلیدیترری در رقرم زدن نتیجرۀ نبررد داشرتهانرد؛ از
اینرو همواره مورد عنایت و توجه و برنامهریزی پیامبر اکرم واقع میشده است.
با این بیان ،بهنظر میرسد که بتوان برای جهاد ،مفهوم عامی قائ شد که تمامی خطروط
جبهه و نبرد را شام شود؛ نه اینمه صررفاً قترال رتبرهرت و مسرتقیم منظرور باشرد .پرس،
مجاهدان در منطق شریعت ،هم شام شمشیر بره دسرتان و هرم شرام افررادی اسرت کره
وظایفی تدارکاتی همچون پخت غذا و تهیۀ ثذوقه و مهمات و  ...را بر عهده دارند و طبیعتاً
چنین حتوری نیز مشمول پاداشهای موعود برای مجاهدان خواهد شد.
در تحقیق پیشرو درصددیم که با استدالل و تمسک بره سریره و روش جنگری پیرامبر
اکرم(ص) در صدر اسالم ،در زمینۀ فتوای اجماعی مبنی بر عدم وجوب جهراد ابتردایی برر
زنان خدشه کنیم و قول به وجوب را خابی از استدالل و توجیره منطقری نردانیم .بنرابراین،
مح بحو و نظر این است که ثیا میتوان در جهاد ابتدایی ،برای زنان نیز قائ به وجروب
شد؛ هرچند در قابا تدارکات جبهۀ نبرد باشد یا خیر؟
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ادلۀ حكم به وجوب جهاد
آیات

وجوب جهاد فیابجمله از ضروریات دین محسوب میشود و ثیات متعددی از قرثن کرریم
بر وجوب جهاد دالبت دارند (ایروانی ،1930 ،ج  .)022 :1فقها ،دفاع سازمانیافته در برابرر
تهاجم دشمن به سرزمین اسالمی و مسلمانان را واجا دانسته اند و هیچیک از شرروطی را
که در وجوب جهاد ابتدایی ذکر کردهاند ،در جهاد دفاعی الزم نشرمردهانرد (رک :مرواریرد،
 ،1011ج 91 :3؛ طوسی283 :1019 ،؛ کاشف ابغطراء ،بریترا :ج  981 :2بره بعرد؛ خرویی،
 ،1011ج 929 :1؛ روحانی ،1019 ،ج  11 :19به بعد) .برخی از ثیرات برر وجروب جهراد
دفاعی (فاض مقداد ،1980 ،ج  )900 :1دالبت دارند؛ از جملره ثیرۀ  130سرورۀ بقرره کره
خداوند میفرماید« :ماه حرام در برابر ماه حرام است ،حرمتشمنیها را باید مقابله برهمثر
کرد ،پس هر کس ستم به شما کرد ،به همان گونه که برر شرما سرتم مریکنرد ،برر او سرتم
روادارید» (بقره .)130 :این ثیه با بیان عام خرود شرام جمیرع حرمرتهرا مریشرود ،پرس
مشرکا ن حرمت ماه حرام را شمسرتند و در ثن کرارزار و راه پیرامبر و یرارانش را در سرال
حدیبیه در مسیر حج سد کردند ،بذا برای مؤمنان هم جایز شد با ایشان مقاتله کنند ،و عم
مسلمانان هتک حرمت نبود ،بلمه جهاد در راه خردا و امتثرال امرر او در راه اعرتالی کلمرۀ
توحید بود ،بذا کسی که هتک حرمت میکند ،جرایز اسرت کره او را از ضرمانتهرایی کره
حرمات عهدهدار ثنهاست ،محروم کنند؛ مانند امنیرت و سرالمت خرون و مرال و ایرن امرر
جوازی برای تجاوز به مث و مقابله با ثن است .راوندی در کتراب «فقره ابقررثن» بره دبیر
مشروع بودن دفاع پرداخته و این ثیۀ شریفه را ذکر کرده است (مروارید ،1011،ج .)119 :3
در زمینۀ وجوب جهاد ابتدایی نیز مروری بر کتا فقهی نشان میدهد که قدما بره بیران
احمام جهاد ،از جمله وجوب جهاد با مشرکان تا پذیرش اسالم یا کشرته شردن و وجروب
جهاد با اه کتاب تا پذیرش اسالم یا پرداخت جزیه اکتفا کردهانرد و دربرارۀ ادبرۀ احمرام
کمتر بحو کردهاند و تنها در بعتی از متون فقهی استدالبی ،به بعتی از ثیات یا احادیرو
اشارهای شده است (رک :نجفی ،1999 ،ج  .)3 - 8 :21اگرچه در کالم صاحا جواهر این
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ثیات صرفاً بهعنوان نمونه ارائه شدهاند ،با بررسی دالبی ثنها ،تعمیم نتیجره بره سرایر ثیرات
مممناالستدالل بهدرستی پذیرفتنی است.
ثیۀ اول« :بیگمان کسانی که کفر ورزیدند ،اموال خود را خرج میکنند ترا مرردم رار از
راه خدا بازدارند ،پس بهزودی همهر ثن را خرج میکنند و ثنگاه حسرتی بر ثنران خواهرد
گشت ،سپس مغلوب میشوند و کسانی که کفر ورزیدند بهسوی دوزت گردثورده خواهنرد
شد  ...و با ثنان بجنگید تا فتنهای بر جای نماند و دین یمسره از ثن خدا گرردد ( »...انفرال:
 93 – 92و  .)01این ثیات دربارۀ مشرکان ممه نازل شد که اموال خود را خرج میکنند ترا
با دین خدا مقابله کنند و مانع گسترش راه و رسم ابهی شوند ،وبی بهسبا شمستی کره در
این راه متحم می شوند ،دچار حسرت و پشیمانی می شوند .مسلمانان وظیفه دارند با ثنران
بجنگند تا فتنه ای در کار نباشد و دین خدا بهطور کلی حاکمیت پیدا کنرد« .وَیَمُرونَ ابردینُ
کُلُّهُ بِلّه» بدیهی است که این ثیات غایت قتال را «مسلمان شدن مشرکان» قرار نرداده ،بلمره
«پایان فتنهگری و حاکمیت دین خدا» قرار داده است (ورعی .)29 :1982 ،این ثیه نیز مرورد
استناد بعتی از فقها برای جهاد ابتدایی بوده است (خویی ،1932 ،ج .)921 :1
ثیۀ دوم« :با ثنان بجنگید تا دیگر فتنهای نباشد و دین مخصوص خردا شرود ،پرس اگرر
دست برداشتند ،تجاوز جز بر ستمماران روا نیست» (بقره .)139 :دربارۀ این ثیه دو احتمال
مطرح است :اول ثنمه در ثیه «محدودۀ زمانی قتال با مشرکان» ترسریم شرده و احتمرال دوم
ثن است که «فتنه» بهمعنای کفر و شرک باشد که کفار و مشرکان باید از کفر و شرک دست
بردارند و اسالم ثورند ،وگرنه با ثنان بجنگید تا کشته شروند (مرواریرد ،1011 ،ج .)118 :3
طبق این احتمال ،ثیه ،دبی جهاد ابتدایی بهمعنای خاص و مصطلح ثن خواهرد برود ،یعنری
جنگ با کفار برای مسلمان کردن ثنان .وبی این ثیه نیز ماننرد ثیرات قبلری ،برا احتمرال اول
تناسا بیشتری دارد ،به این معنا که غایت جنگ «ترک فتنهگری از سوی مشررکان» اسرت.
«فتنه» در قرثن کریم معانی مختلفی دارد .وبی در این ثیات بهمعنای «کفر و شرک همراه برا
ثزار و اذیت مسلمانان و ایجاد مزاحمت در راه نشر دین خدا» بهکرار رفتره اسرت (ورعری،
:1982

.)21
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ثیۀ سوم« :خدا شما را از کسانی که در کارر دین با شما نجنگیده و شرما را از دیارتران
بیرون نمردهاند ،بازنمیدارد که با ثنان نیمی کنیرد و برا ایشران عردابت ورزیرد ،زیررا خردا
دادگران را دوست میدارد ،فقط خدا شما را از دوستی با کسانی بازمیدارد ( »...ممتحنره8 :
  .)3برخی از مفسران معتقدند که این ثیه به قب از فتح ممه مربوط بوده و بهوسیلۀ ثیاتبرائت نسخ شده است .برخی دیگر بر این باورند که در این ثیه ،مقصرود «کرافران معاهَرد»
هستند و ایجاد روابط حسنه ،مخصوص کافرانی است که با مسلمانان پیمران عردم تعررخ
دارند ،وبی موضوع ثیات برائت «کافران حربی» هستند ،بذا با یمدیگر منافاتی ندارند .برابرر
نظر برخی ،قتال با کافرانی واجا است که دارای تشم و سازمان سیاسی هستند و همواره
با ابزارهایی که در اختیار دارند ،برای مسلمانان مزاحمت ایجاد میکنند ،با دین و ایمان ثنان
میجنگند ،ثنها را از شهر و دیارشان اخراج میکنند .وبی رفتار نیمو و عادالنره برا کرافرانی
است که چنین اممانی برای رویارویی با مسلمانان ندارند و نمیتوانند با دین و ایمران ثنران
بجنگند و ثنها را از شهرشان بیرون کنند .شاهد این تفسیر ،ثیرهای اسرت کره دسرتور قترال
دستهجمعی با کافران را صادر میکند« :وَ قَاتِلُواْ ابْمُشْرلکِینَ کَآفاهً کَمَا یُقَاتِلُونَمُمْ کَآفاهً» (توبره:
 )92که مقصود صاحبان قدرت و دوبت برای جنگ با مسلمانانند .اگر این تفسریر پذیرفتره
شود ،طبعاً مؤیدی برای برداشت از ثیاتی است که دسرتور جهراد ابتردایی را صرادر کردنرد
(ورعی)11 - 03 :1982 ،؛
روایات

روایات زیادی نیز در باب وجوب جهاد وارد شده است .حترت علی(ع) فرمودهاند :جهاد
پایه و ستون دین است (ثمدی ،بیتا ،ج  ،12 :9براب ابجهراد) و خداونرد جهراد را واجرا
بزرگ گردانید و ثن را موجا پیروزی اسالم قرار داد ،قسم به خدا که دین و دنیرا اصرالح
نمیشود ،مگر بهواسطۀ جهاد (کلینی ،1923 ،ج 8 :1؛ حر عراملی ،1010 ،ج  :11براب  1از
ابواب جهاد ابعدو ،ح 11؛ حر عاملی ،1010 ،ج 91 :11؛ همان ،1 :باب  1از ابرواب مقدمره
عبادات ،ح 22؛ نیز رک :حلی ،1999 ،ج .)833 :2
با توجه به نصوص نق شده و ضمن در نظر گرفتن اطالق ثیات و روایات باب جهاد و
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همچنین وجود اجماع بر وجوب ثن بر همگان ،میتوان گفت که عق به واجا بودن جهاد
بر همۀ افراد مملف ،اعم از زن و مرد و پیر و جوان حمم میکند؛
حكم جهاد زن در کالم فقها
فقهای امامیه

گفته شده است که حمم جهاد از زنان و خردساالن و پیرمردان و دیوانگان و افراد مرریض
و کسی که یارای فراهم ثوردن ثن شرایط را ندارد ،ساقط و برداشته میشود (طوسی ،بیترا:
230؛ عالمه حلی ،بیتا ،ج 11 :3؛ 202 :1019؛ ابنادریس ،1011 ،ج  )0 :2و از پیامبر(ص)
سؤ ال شد که ثیا بر زنان جهاد واجا است؟ فرمودند :بلری ،جهرادی کره در ثن خرونریزی
نیست؛ حج و عمره (طوسی ،1989 ،ج .)0 :2
از بیان برخی فقها (کاشف ابغطاء ،بیتا ،ج  )932 - 931 :2روشن میشرود کره سرقوط
جهاد از زن ،فقط در قسم ثخر بوده که عبارت است از جهاد برای دعوت به اسرالم یرا بره
ضمیمه دو قسم اول و دوم؛ یعنی جهاد برای حفظ کیان اسالم ،وقتریکره مرورد سوءقصرد
کفار واقع شود؛ و جهاد برای دفع کفار از بالد مسلمین پس از تسلط ثنها؛ اما در قسم سروم
و چهارم ،حمم جهاد بر زن نیز اابت است؛ در باب شرایط جهاد نیز ،مرد برودن مجاهرد را
شرط میداند و این شرط را مختص قسم ثخر و اول و دوم بیان میکند .میتوان گفرت کره
جهاد در تقسیمی کلی بر دو نوع است :جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی و ذکوریرت کره شررط
وجوب جهاد بوده در جهاد نوع اول مطرح است و جهاد به معنای ابتردایی برر زن واجرا
نیست ،اما قسم دوم بر هر کس که قدرت و توانایی دارد ،اعم از مرد و زن و سرابم و نابینرا
و مریض و عبد و غیر ثنها واجرا اسرت (شرهید ارانی ،1019 ،ج 9 :8؛ حسرینی طهرانری،
.)29 :1922
صاحا ریاخ در خصوص شرط «ذکوریت» قائ است که هیچ مخابفتی از فقها نیافتره؛ امرا
قدر متیقّن ثن است که جهادی که شرعاً از عهدۀ زن برداشته شده ،جهرادی اسرت کره ابترداءً از
ناحیۀ مسلمانان برای دعوت کفار به دین اسالم شروع میشود و اما در مورد سایر اقسرام جهراد،
ممنوعیت در همۀ ثنها معلوم نیست ،بلمه وجروب بعتری از اقسرام ثن برر زنران مسرلّم اسرت
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(حسینی طهرانی )11 :1922 ،و در ثن نوع از جهاد که کفار قصد استیالی برر برالد مسرلمانان و
گرفتن اسیر از ثنان و اخذ اموال ثنان را دارند ،جهاد بر زنان نیرز واجرا اسرت (جبعری عراملی،
 ،101ج  .)3 :9صاحا جواهر می فرماید :جهاد برر زنران واجرا نیسرت و پرس از نقر عردم
خالف ،ادعای اجماع منقول و محص در حمم مسئله دارد (نجفری ،1999 ،ج  .)9 :21صراحا
ابمهذّب (ابنبرّاج ،1012 ،ج  ،)230 - 239 :1جامع ابمقاصد (محقق کرکی ،1011 ،ج ،)928 :9
مجمع ابفائده و اببرهان (محقرق اردبیلری ،1980 ،ج  )092 :9و ابروضره اببهیره (جبعری عراملی،
 ،1991ج  )982 :2همگی به عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان قائ هستند.
اما ثنچه در کتا فقهی بهعنوان دبی عدم وجوب جهاد برای زنان ذکرر شرده ،دو دبیر
است :اجماع و روایات .همانطور که از کالم صاحا جواهر نیز بیان شد ،قول مخرابفی در
این مسئله وجود ندارد و اگر تحصی اجماع در این زمینه اممان داشته باشد ،بهعنوان دبیر
اصلی این حمم به ثن میشود .اببته می توان در این اجمراع تردیرد کررد ،چررا کره شردیداً
احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد؛ چنانمه بنا بر تصریح خود صاحا جواهر ،برا
تحلی کالم عالمه میفرمایند :ادعای اجماع صرریح برر عردم وجروب ،محر تأمر اسرت
(نجفی ،1999 ،ج .)8 - 9 :21
به هر حال ،دبیلی غیر از اجماع که باید بررسی شود ،روایتی است که مرحوم کلینری ثن
را از قول اصبغبن نباته نق کرده است که علی(ع) فرمودند« :خداوند جهاد را برر مرردان و
زنان واجا ساخت؛ پس جهاد مردان ،دادن مال و جان است تا ثنگراه کره در راه خردا بره
شهادت برسند و جهاد زن ،ثن است که در مقاب دشواریهای زندگی همسرش صربر کنرد
(حر عاملی ،1010 ،ج  ،29 :11ح )1؛
فقهای اهل سنت

دربارۀ اشتراط ذکوریت برای وجوب جهاد ،در منابع اهر سرنت نیرز تعرابیری همسران برا
عبارات فقهای امامیه وارد شده اسرت ،نظیرر روایتری کره :سرأبت عائشره (رضریاهلل عنهرا)
ابنبیّ(ص) ه علی ابنساء جهاد؟ علیهنّ جهاد ال قتال فیه ،ابحجّ و ابعمره (اببخراری،1011 ،
ج  ،221 :9کتاب ابجهاد) .صاحا کتاب «بدائع ابصنائع» نیرز دربرارۀ جهراد زن مریگویرد:
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جنگ و جهاد به معنای خاص ،بر زن و کودک جایز نیست؛ زیرا بنیۀ ثنهرا معمروالً تحمر
سنگینی بار جنگ را ندارد (کاسانی ،1013 ،ج .)38 :9
جهاد برای زن گرچه در برابر حاکم ظابم باشد ،واجا کفایی محسوب میشود ،اما برر
مردان ثزاد مملف و توانمند ،واجا عینری اسرت (قرطبری ،1013 ،ج  .)018 :9شرربینی از
مذها شافعی بر این نظر است :جهاد بهمعنای خاص (جنگیدن) بر کودک و مجنرون و زن
و مریض و شخص بنگ واجا نیست (شربینی ،1999 ،ج  .)218 :0ابرنقدامره از مرذها
حنبلی در باب وجوب جهاد خاص قائ به هفت شرط است .1 :اسالم؛  .2بلروغ؛  .9عقر ؛
 .0ثزاد بودن؛  .1مذکر بودن؛  .2عرابم برودن؛  .9داشرتن نفقره (ابرنقدامره ،بریترا )922 :و
تصریحات فراوان دیگری که همۀ ثنها ،مرد بودن را شرط وجوب جهاد میدانند؛
ادلۀ قائالن به عدم وجوب جهاد بر زن و نقد آنها
عمدهترین راه نقض بر فتوای عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان و در مقاب  ،تقویرت قرول
به وجوب ،خدشه کردن ادبۀ قائالن به عدم وجوب است کره در سرایۀ نقرض ادبرۀ طررف
مقاب یا ایجاد تردید در ثنها ،قول به وجوب تقویت خواهد شد؛
سنت

امام علی(ع) فرمودند « :خداوند جهاد را بر مردان و زنان الزم دانسته است .پس جهاد مررد،
ثن است که از مال و جانش بگذرد تا جایی که در راه خدا کشته شود؛ و جهاد زن ثن است
که در مقاب دشواریهای زندگی همسرش صبر نماید» (حر عاملی ،1010 ،ج .)29 :11
این روایت ،مورد اعتماد فقهای امامیه ،نظیر شیخ طوسری ،صراحا ریراخ ،و صراحا
جواهر بوده ،اما ثیا این روایت دبیلی بر این موضوع است که جهاد بر زنان واجا نیست؟
اوالً) روایت مذکور در کتا عامه چنین ثمده است :سألت عائشه رض ی اهلل عنه ا النب یّ( )
هٍ علی النّساء جهاد؟ علیهنّ جهاد ال قت ال فی ه ،الح جّ و العم ره (اببخراری ،1011 ،ج  )221 :9و
عمدۀ دبی برای عدم وجوب جهاد ،همین دبی است .بنابراین ،از نظرر ثنهرا هرم ،جهراد برر زن
واجا نیست .با وجود صحت متن این حدیو ،باید توجه داشت که عالوه بر اینمه در سرند ثن
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شخصی به نام بن علوان قررار دارد کره از راویران غیرموارق اسرت (مامقرانی ،1983 ،ج )01 :1
مطابق تفصی و بیانی که دربارۀ «مفهوم و ماهیت جهاد» مطرح کردیم ،ثنچه در این روایات نفری
شده ،جهاد به معنای خاص ثن ،یعنی «مقاتله و نبرد تنبهتن» است ،وگرنه وجوب حتور زنران
در جهاد در قابا تدارکات و … همچنان تحت حمم عام قرثنی «کترا علریمم ابقترال» (بقرره:
 )212یعنی وجوب جهاد باقی مانده است؛ بنابراین نمیتوان به این خبر استناد کرد؛
اانیاً) ثیات بسیاری از وجوب جهاد سخن گفتهاند ،نظیر ثیۀ  ،93 ،92و  01سورۀ انفرال،
و نیز ثیۀ  23سورۀ توبه و نیز ثیۀ  218سورۀ بقره و ثیۀ  131و  132سورۀ بقره و ...؛ بهنظرر
میرسد که اعتماد به روایت فوقابذکر ،در برابر ثیات و روایات کثیررۀ مؤکرده در وجروب
جهاد ،و دست برداشتن از ثن عمومات بهواسطۀ این روایرت و تخصریص ثن عمومرات برا
روایت مذکور ،مشم است؛ همچنانمه برخی از فقها نیز به عدم جواز تخصریص قررثن برا
خبر واحد قائ هستند (سید مرتتی ،1929 ،ج 128 :2؛ شیخ طوسی ،1019 ،ج .)900 :1
جمع عرفی بین این عمومات و روایات مخصص ،بر فرخ که پذیرفته شوند ،ثن اسرت
که روایات را حم بر قدر متیقنشان کنیم تا تعارخ مرتفع شود (مظفّر ،1091 ،ج )291 :9
یعنی میگوییم روایت ،مربوط به جهاد و قتال تنبهتن بوده که از زنان برداشته شده اسرت.
اما بیان شد که مفهوم جهاد به این مصداق منحصر نیست؛ پس تنهرا ایرن مصرداق از زنران
برداشته شده اما کلی جهاد بر عهدۀ ثنان اابت است؛
اابثاً) سیرۀ رسول خدا(ص) مبنی بر شرکت دادن زنان در جنگهرای مختلرف و ایفرای
نقشهای حیاتی بسیاری توسط ثنان در تعیین سرنوشت جنرگ (کره برانوان دوشبرهدوش
مردان به نبرد مشغول میشدند ،امثال نسیبه در جنگ احد) بهوضوح مؤید حمم به وجروب
جهاد بر زن است؛ زیرا قدر متیقن مسئله بین همۀ علمرا ،خرروج جهراد دفراعی از شرمول
روایت است (نجفی ،1999 ،ج 13 - 18 :21؛ موسوی خمینری ،1928 ،ج .)030 - 039 :1
از طرف دیگر ،ثنچه در حال اختیار بر زنان واجا نیست و زنان از تحت حمم عام قرثنری
بر وجوب جهاد خارج شدهاند ،قتال و تنبهتن شدن در جنگ است ،وبی صورتی که زنران
نقش پشتیبانی همچون پخت غذا را بر عهده داشته باشند ،خروج ثن مح نظر است.
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حال با وجود این شرایط ،میتوان به نظر دیگری قائ شد مبنی بر اینمه جهراد ابتردایی
بر زنان نیز واجا است؛ بهعالوه این مؤید که پیامبر(ص) زنان را به جهاد میبرردهانرد کره
قطعاً برخی جهاد ابتدایی بوده است و با شرایط دنیای امروز و پیشرفتهای عظیم علمری و
نظامی نیز سازگاری دارد .استفاده از ادوات پیشرفته و تنظیم بردهرای ابمترونیمری برر روی
دستگاههای مجهز نظامی که صدها فرمان را انجام میدهنرد و طراحری سیسرتمهرای بردون
سرنشین که با کنترل از راه دور هزاران کیلومتر مساحت را طی میکنند و کار هزار سرباز و
جنگنده را انجام میدهند؛ این ابزار همراه با کودتاها و شنودها و جاسوسیهای وسیعی کره
امروزه در سطح جهان صورت میگیرد ،شرکت زنران را در جنرگ موجره مریکنرد .سریرۀ
پیامبر(ص) نیز مؤیدی بر وجوب جهاد بر زنان است؛ حتور زنان در جبهههرای جنرگ در
عصر پیامبر نشان میدهد که زنران در تقویرت روحیرۀ جبهرۀ اسرالم ،نقرش بسریار مهمری
داشتهاند؛ امسلیم و عایشه دختر ابوبمر در جنگ احد ،مشکهرای ثب را برر پشرت حمر
میکردند و به مجاهدان سپاه اسالم میدادند (کحابره ،1382 ،ج 291 :2؛ واقردی ،1923 ،ج
208 :1؛ مجلسی ،1922 ،ج  ،)111 :2نسیبه از جملۀ زنانی است که با سالح جنگیده اسرت
(محالتی ،بیتا ،ج 81 :1؛ امین ،1921 ،ج 802 :9؛ عسقالنی ،1932 ،ج 213 :8؛ ابرنسرعد،
 ،1999ج  .)011 :8با توجه به حتور زنان در عصر پیامبر در عرصۀ جهاد ،میتروان گفرت
که زنان در امر جهاد و دفاع از حریم دین و ارزشهای اسالمی ،نقشی همانند مردان داشتند
و اگر حتور ثنان در ثن شرایط نبود ،بدون تردید سرنوشت امت اسالمی به خطر میافتراد،
زیرا زن میتواند در بخش مهمی از امور مربوط به جهاد حتور یابد ،چرا کره جهراد ،تنهرا
بهمعنای در سنگر بودن و تیراندازی نیست ،زن میتوانرد در بخرش مهمری از امرور جهراد
حتور و شرکت داشته باشد ،از اینرو در جهاد دفاعی ،اگر زن فرمانده بشمر زنران بشرود،
نهتنها جایز ،بلمه گاهی واجا است (رئوف919 :1999 ،؛ خامنرهای121 :1981 ،؛ جروادی
ثملی .)012 :1998 ،عالوه بر کمکهای تدارکاتی پشت جبهره ،نقشره کشریدن نیرز بخرش
مهمی از جهاد بهشمار میثید؛ مگر ثنان که در متن جنگ حتور دارنرد ،همره کرار نظرامی
میکنند؟ بخش شایان توجهی از ثنان امور مربوط به نقشهبرداری ،اطالعات جنگری و  ...را
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بر عهده دارند که زن هم میتواند عهده دار شود؛ دیگر ثنمره اگرر کشروری در حرال دفراع
است ،زنها هم باید دفاع کنند و الزمۀ دفاع ،کسا ثموزش نظامی است .عالمه در «تحریر»
میگوید :جایز است زنان را برای استفاده در کارها به میدان جنگ برد ،وبی بهترر اسرت از
زنان بزرگسال انتخاب شوند و بردن زنان جوان به جنگ ممروه است (عالمه حلری:1998 ،
190؛ سرخسی ،1 :1339 ،کتاب جهاد) .پژوهشگرانی که پیرامون حیات صحابۀ پیامبر(ص)
تحقیق کردهاند ،اغلا به نقش اساسی زن در جهاد با دشمن اذعان دارند .نخستین شهید راه
اسالم یک زن است .سمیه مادر عمار و همسر یاسر با شهادت خود در راه دفراع از اسرالم،
مصداق حقیقی این مدعاست (ثیتی.)111 :1998 ،
در موضوع مورد بحو ،اگر معرکه را که یمی از مهمترین شرایط حدوث احمام خاص
برای شهید است ،بهنحوی تفسیر کنیم که حتی شام پشت جبهره و گرروههرای تردارکات
همچون بانوان در پشت جبهه شود ،میتوان قائ شد که در صورت شهادت زنان در جبهره
در جهاد ابتدایی ،چون حمم شهید خواهند یافت ،بذا احمام خاص شرهدا (غسر نداشرتن
و…) شام ثنان نیز خواهد شرد (نجفری ،1999 ،ج  .)31 :0از برخری مراجرع نیرز سرؤال
کرده اند که :افرادی که نمیجنگند وبی برای تبلیغ یا درست کرردن راه یرا رسراندن غرذا و
کمک رفتهاند ،اگر کشته شوند چه حممی دارنرد  ...برا مالحظرۀ اینمره بعتری از اینهرا در
فاصلۀ زیادی از خط اول جبهه هستند ...؟ و جواب دادهاند :در صورتیکره جرزو نیروهرای
جبهه محسوب شوند ،حمم شهید دارند» (موسوی خمینی ،1928 ،ج  .)81 :1برا توجره بره
عدم بُعد توسعه در «معرکۀ جهاد» ،حتی به پشت جبهه ،بدیهی است که زنان شرهیدۀ جبهرۀ
جهاد ابتدایی نیز ،احمام شهید را خواهند داشت و به همان فیض و اواب نائ خواهند شد؛
اجماع

دبی دیگر فقها برای عدم وجوب جهاد بر زن ،اجماع است« :ابذّکوره شرط فالیجرا علری
ابمراه اجماعاً»؛ تا ثنجا که در این زمینه ،اجماع منقول و محص وجود دارد (نجفری،1999 ،
ج .)9 - 1 :21
تعلی

قائالن به اجماع چنین است که وقتی اجماع بر منتفی بودنل «شرط» وجرود دارد،
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شک در شرط ،سبا شک در مشروط نیز میشود و مقتتای اص در شک ،برائرت و عردم
است؛ به عبارت دیگر ،علم به زن بودن ،برای عدم وجوب الزم نیست ،بلمه پرس از فررخ
زن نبودن بهعنوان شرط ،علم به مرد بودن الزم خواهد بود؛ چرا که این «تملیف» است کره
به علم نیاز دارد و التملیفی علم نمیخواهد.
اما از چند جهت میتوان به دبی اجماع خدشه وارد کرد:
اوالً) به فرخ که بپذیریم سبا (زن نبودن) ،مح اجماع قررار گرفتره اسرت ،خرواهیم
گفت که ما اطمینان نداریم اجماع مذکور ،دبی مستقلی باشرد؛ چرون مردرک مجمعرین در
مقام استدالل ،همان روایاتی است که از فقهای عامه و خاصه نق شدهاند .بنابراین میتروان
گفت که اجماع ،مدرکی یا دستمم ،محتم ابمدرک است؛ چه ثنمه فقهرای شریعه و عامره،
دبی عدم وجوب را روایات این باب میدانند؛ پس اجماع در مقاب روایات ،دبی مسرتقلی
نیست ،چون مجمعین خودشان اقامۀ دبی میکنند و اقامۀ دبیلشان نیز همین روایرات اسرت
و اجماع مدرکی هم دبی مستقلی نیست؛
اانیاً) چون اجماع دبی ببی است ،باید قدر متیقن ثن اخذ شود و قردر متریقن از مفهروم
جهاد ،همان عدم وجوب قتال تنبهتن است .در نتیجه زنان نیز میتوانند در ایرن مفهروم برا
مردان شریک شوند؛
اابثاً) اساساً نمیپذیریم که اجماع ادعایی ،هم سربا و هرم مسربا را فراگرفتره باشرد؛
یعنی هم مفهوم ثن این باشد که برای وجوب جهاد ابتدایی ،زن نبودن شرط است و هم این
باشد که اگر وجوب جهاد بر زن ،مح شک قرار دارد و در اص حمم جهاد ابتدایی بر زن
شک کنیم ،عدم وجوب (مسبا) را با استناد و استظهار به اجماع اابت کنیم؛ بلمره برهنظرر
میرسد که اجماع ادعایی ،فقط مسبا را فرامیگیرد نه سبا را؛ پس نمیتوان نتیجه گرفت
که اشتراط ذکوریت هم اجماعی باشد ،بلمه فقط همین مقدار اابت مریشرود کره «الیج ب
علی المرأه» اجماعی است و الغیر؛
داللت الفاظ قرآن بر عدم وجوب جهاد بر زن

خطاباتی که دربارۀ جهاد در قرثن ثمده ،ماننرد قراتلوا ،جاهردوا ،خرذوا حرذرکم و ...بررای
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مذکرهاست و شام زنها نمیشود .حتی گفته شده اسرت کره شرام خنثرای مشرم هرم
نمیشود ،چون خطابات برای مذکران است (نجفی ،1999 ،ج .)9 :21
میتوان اینگونه پاسخ داد که اگر خطابات به جمع مذکر ثمده به ایرن دبیر اسرت کره
قرثن بر اساس محاورات مردم نازل شده و در محاورات مردم ،بیشتر خطابات ،جمع مرذکر
بوده ،وبی معلوم است که بهصورت عام ثمدهاند .بهعبارت دیگر ،ابغای خصوصیت میکنریم
و هم مردان و هم زنان را مشمول خطابات عام قرار میدهیم و ابغای خصوصریت هرم بره
دبی نیاز ندارد ،بلمه این اابات خصوصیت است که نیازمند دبی خواهرد برود ،مگرر ثنمره
قائ شویم که سیره و ارتماز متشرعه اقتتا میکند که زنان به جهاد نروند؛
فقدان برخورداری زن از شرایط جهاد

بعتی بر این نظرند که دبی دیگر برای عدم وجوب جهاد بر زن ،شرایط ضعیف جسرمانی
اوست که موجا میشود تا حمم وجوب جهاد از او برداشته شرود (نجفری ،1999 ،ج :21
 )9اما در پاسخ به این نظر میتوان گفت که:
اوالً) ضعف جسمانی تنها به زنان اختصاص ندارد و در مردان نیز وجود دارد و امرروزه
در امور رزمی ،زنان نیز همچون مردان ،تعلیمرات نظرامی و ثمروزشهرای جسرمی الزم در
عرصههای جنگ را میثموزند و همچون مردان از ثمادگی کافی برخوردارند؛
اانیاً) قانونگذار حمیم از هر کس به حد وسرع و تروانش تملیرف خواسرته اسرت و در
جهاد نیز کارها تقسیم میشود؛ حتی همۀ مردان نیز در خط مقدم حتور ندارند؛ همانطرور
که در زمان پیامبر(ص) نیز تقسیم کار بوده و رسیدگی به مجروحان و طبخ غرذا برر عهردۀ
زنان بوده است  ...زن ها فقط امور تنگاتنگ نظامی را که کرار شراق و دشرواری اسرت ،برر
عهده نمیگیرند ،نه اینمه از فیض جهاد محروم باشند (جوادی ثملی)019 :1998 ،؛
اابثاً) چنانمه در بحو ماهیت جهاد مطرح کردیم ،جهاد صرفاً مقاتله و تنبرهترن شردن
نیست؛ عالوه بر ثن ،بیشتر ادوات و ثالت جنگی و مردرن امرروز ،بره حترور فیزیمری در
میدان نبرد نیراز نردارد و بسریاری از مهندسران زبرده از زنران هسرتند ،زیررا امرروزه هریچ
محدودیتی از نظر فراگیری فنون و تحصیالت برای زنان وجود ندارد؛
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رابعاً) در کنار ادبهای که از کتاب بهعنوان دبی ذکر شد ،مؤید نیز بر ادعرای مرا وجرود
دارد؛ و استناد به سیرۀ نبوی ،حداق بهعنوان مؤید بزرگی بر این امر صحه میگرذارد؛ چررا
که بدون تردید ،پیامبر(ص) زنان را با خود در جنگ بههمراه میبردند .در تذکره و مبسروط
و نیز بسیاری از کتا و منابع تاریخی ،پیوسته نام این زنان ثمده است؛ از جمله اسماء دختر
یزیدبن سمن که به خدمت پیامبر(ص) ثمد و عرخ کرد که با این همه امتیازاتی کره شرما
بر ما دارید ،ثیا ما در پاداش و اوابهای معنوی شما شریک هستیم؟ پیامبر(ص) فرمود :ای
زن ،به همۀ زنانی که تو نمایندۀ ثنان هستی ،اعالم کرن کره مسرئوبیت نیرک شروهرداری و
حفظ ارکان خانواده و تأمین ثبرو ،معادل همۀ ثن فتای است (طباطبایی ،1019 ،ج 99 :0؛
صدوق191 :1019 ،؛ ابنعبد ثلبرر ،1012 ،ج  .)29 :0ثن وقرت ایرن زن در جنرگ یرمروم
شرکت کرد و خود  3نفر را کشت (امین ،1921 ،ج )093 :9؛
خامساً) ثنچه مسلّم است اینمه مرد و زن در برابر خطابهای شرعی تملیرفثور برابرر
بوده اند و تمام خطابهای قرثنی و روایی ،مادامیکه تخصیص به جرنس خاصری نخرورده
باشد ،هر دو جنس مذکر و مؤنو را شام مریشرود .در موضروع جهراد و دفراع در برابرر
دشمنان و یاری کردن دین ،خطابهای شرعی به شم عام است و روا نیست که کسری را
بدون هیچ دبیلی از ثنها استثنا کنیم .اگر جهاد در راه خدا واجا شود ،برر هرر مررد و زنری
فرخ است که به اندازۀ وسع و طبق قابلیت و طبیعت خود به ثن بپردازد.
بهنظر میرسد که حتی اگر بپذیریم که ادبۀ موجود ،بر «عردم وجروبل» جهراد برر زنران
دالبت دارد ،اما دالبت ثنها بر «عدم جوازل» شرکت زنران در جهراد ،چنردان روشرن نیسرت؛
ضمن ثنمه در منابع تاریخی ،گاه از زنانی همچون نسیبه نام برده شده است که در عملیرات
جنگی مسلمانان صدر اسالم بهطور مستقیم شرکت کردهاند .حمم وجروب جهراد ،حممری
تأسیسی است و طبق ثیاتی همچون «کتا علیمم ابقتال» (بقره )212 :یا ثیۀ  91سورۀ نسراء
بر تأسیسی بودن حمم جهاد اشاره دارند (شهابی ،1922 ،ج )29 :2؛
سادساً) جهاد دفاعی بر زن و مرد واجا است که در ثن شررکت و دفراع کننرد ،امرا در
جهاد ابتدایی ،اگرچه وجوب شرکت در ثن به مردان اختصاص دارد ،ثنچه در فقه بیان شده
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و نهیی که از روایات استفاده شده است ،عدم وجوب پیمار مسرلحانه و مقاتلرۀ مسرتقیم و
تنبه تن شدن در جهاد ابتدایی بر زن است؛ نه عدم جواز حتور و این عدم وجوب ،هم به
جهت تسهی بر زن است و هم اینمه اسالم خواسته است که تملیف دشرواری را از دوش
زن بردارد.
دیگر ثنمه ،گرچه پیمار مسلحانه در جهاد از زن برداشته شده اسرت ،در صرورت نیراز
وظیفه دارند که در جبههها شرکت کنند؛ اموری همچرون مرداوا و پرسرتاری مجروحران و
طبخ غذا و تهیۀ پوشاک برای رزمندگان .چنانمه در زمان پیامبر هرم برخری از زنران بررای
اینگونه امور در جبههها حتور داشتند و با فعابیت خود ،سبا تقویرت جبهرۀ اسرالم هرم
میشدند (نیشابوری ،بریترا ،ج  .)133 :1در روایرت ثمرده اسرت :شخصری از ابرنعبراس
میپرسد که ثیا رسول خدا(ص) زنها را نیز برای جنگ برههمرراه مریبررد؟ او در جرواب
گفت :ثری ،پیامبر(ص) زنان را برای جنرگ مریبررد ،ثنهرا را بره کرار مرداوای مجروحران
میگماشت و از غنایم جنگی ،ثنها را نیز بهررهمنرد مریکررد (سجسرتانی ،1011 ،ج 90 :9؛
مطهری )229 :1923 ،که دستمم مؤیدی بر مدعای ما هستند.
اگر سیرۀ نبوی را بهعنوان «دبی » وجوب یا جواز شرکت زنان در جهاد ابتردایی نردانیم
از اساسیترین «مؤیدات» حمم به وجوب جهاد بر زن یا دستمم جواز ثن ،محسوب خواهد
شد ،چه ثنمه در فرخ عدم وجوب حترور زنران در جهراد ،بایرد توسرط ثن حتررت از
حتور زنان نهی صورت میگرفت و حال ثنمه نهیی در این زمینه وارد نشده است و ایرن،
حداق بر جواز حتور دالبت دارد.
احادیو و وقایع فراوانی از رسول خدا(ص) ،روایت و نق شده است که حمرم جهراد
زن و شرکت وی در جنگ را بیان کردهاند و ما را بهسروی وظیفرۀ شررعی زن مسرلمان در
حوزۀ جهاد و کیفیت انجام دادن ثن و نیز جهادهایی رهنمون میکند کره زنران مسرلمان در
گذشته به ثنها پرداخته اند و تمابیف زنران معاصرر را در برابرر حروادث ضرروری جهرادی
امروزه ،بهروشنی بیان میکند .این احادیو و منقوالت تاریخی بهگونرهای اسرت کره بردون
شرح وجه استدالل ،ما را به مطاببات جنگی مناسا با شئونات زن و مالیم با ویژگریهرای
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فیزیمی زنان ثشنا میکند و بیانگر وجوب جهاد کفایی زن در عرصههای مختلرف جنرگ و
جهاد است (رک :عالمه حلی ،1989 ،ج 320 :2؛ نیشابوری ،بیتا ،ج .)132 :1
از سوی دیگر ،منظور از روایاتی که دربارۀ نهی حتور زنان در عرصرۀ اجتمراع ثمرده،
حتور غیرعفیفانه است؛ یعنی حتوری که حدود شرعی و شئونات اسالمی رعایت نشود،
وگرنه حتور توأم با رعایت موازین شرعی در بسیاری موارد ،الزم و ضروری اسرت،و مرا
در ثیات و روایات و سیرۀ معصومین ،اشاره به حتور و ایفای نقشهرای مرؤار زنران کرم
نداریم .در قرثن به کسا زنان اشاره شده (نساء )92 :یا قتیۀ دختران حترت شرعیا کره
در عرصۀ اجتماع حاضر میشدند (قصص )22 - 29 :و بسیاری از شواهد دیگرر ،جرواز و
گاه ضرورت حتور را ،اببته تحت ضوابط شرعی میرسانند.
نتیجهگیری
از مجموع مطابا مطرحشده میتوان به نتایج زیر دست یافت:
 .1قول فقها مبنی بر عدم جواز شرکت زن در جنگ ،محدود و منحصر به جنگ مستقیم
و تنبهتن است؛ نه در اص حترور زن در جهراد .بنرابراین برر فررخ پرذیرش ثن ،طبرق
روایات تنها یک مصداق جهاد از زنان برداشته شده است ،نه «کلی» مفهوم جهاد؛
 .2در مورد شرکت زنان در جهاد ،اگر منظور ،جهاد دفاعی باشد ،یقیناً مختص به مردان
نیست؛ اما اگر منظور ،جهاد ابتدایی باشد ،هرچند برابر ظاهر ادبه ،وجوب شرکت در ثن بره
مردان اختصاص دارد .اما باید دانست که :اوالً) ثنچه در فقه اسرالمی ثمرده «عردمل وجروب
پیمار مسلحانه» در جهاد ابتدایی بر زن است نه عدم جواز ثن ،و معلروم مریشرود کره ایرن
حمم ،از باب ارفاق و تسهی بر زن است نه تبعیض و توهین نسبت بره او؛ اانیراً) ثنچره از
زن در جهاد برداشته شده ،مشارکت در پیمار مسلحانه است ،وبی در صورت نیاز جبهههرا،
زنان موظفند برای برخی از امور خدماتی مانند مرداوا و پرسرتاری مجروحران و بیمراران و
ثشپزی و تهیۀ پوشاک برای رزمندگان در جبههها شرکت کنند؛
 .9در عبارات فقها که با تعبیر «الیجا علی ابمراه اجماعاً» وارد شده ،در ظاهر ،سبا و
مسبا ،هر دو مح اجماع قرار گرفته است .اما بهنظر میرسرد کره اجمراع ،برر خصروص
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مسبا وارد شده؛ یعنی از این اجماع ،تنها «الیجا علی ابمراه» ،اجمراعی اسرت نره اینمره
اشتراط «ذکوریت» هم اجماعی باشد؛
 . 0گرچه بسیاری از خطابات قرثنری بره بفرظ مرذکر وارد شرده و در ظراهر ،مرردان را
مشمول حمم قرار داده است ،با ابغای خصوصیت میتوان زنان را نیز مشمول حمم کررد و
بسیاری از ثیات ،دال بر وجوب جهاد ابتدایی از همین نوع است؛
 .1واجا نبودن جهاد بر زنان از این باب نیست که در ادبرۀ وجروب جهراد ،ذکوریرت
شرط شده است ،بلمه ارتماز عمومی دینی و حتی جوامع غیردینی بر این بود که جنگ برر
زنان وجوب ندارد و بر همین اساس ،زنان از دایرۀ جهاد خارج تلقی میشوند؛
 .2ثیات و روایات مربوط به جهاد و فتیلت جهادگران ،به مردان منحصر نیست؛ بلمره
کامالً با بیانی عام و مطلق ثمدهاند و در بسیاری از منابع اسالمی ،مواردی یافت میشود کره
با اندکی تفسیر ،وجوب یا استحباب جهاد زن نیز از ثنها استنباطشدنی میشود؛
 .9مرد و زن در برابر خطابهای شرعی تملیفثور برابرنرد و در موضروع جهراد نیرز،
خطابهای شرعی به شم عام ثمده است و روا نیست که کسی را بدون دبی معتبر اسرتثنا
کنیم؛
 .8حتی اگر بپذیریم که ادبه ،بر عدم وجوب جهاد زنان دالبت میکند ،دالبرت ثنهرا برر
عدم جواز شرکت زنان در جهاد روشن نیست؛ ضمن ثنمه در منابع تاریخی ،گراه از زنرانی
نام برده شده است که در عملیات جنگی مسلمانان صدر اسرالم بره طرور مسرتقیم شررکت
میکردهاند.
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