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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. 
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 «جهاد زن»حکم فقهی  به ی نونگاه

 5مجتبی نورزاد، 7زهرا فیض، *1حمید مسجدسرایی

 . دانشیار، دانشمدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران1

 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، 2

 . دانشجوی دکتری، دانشمدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 9

 (23/19/1938؛ تاریخ پذیرش: 12/18/1932)تاریخ دریافت:  

 چكیده

علمی و  های هدر معرخ مناقشن موضوع جهاد ز است کهها سبا شده  پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصۀ جنگ

نه جهاد دفاعی و در خصوص  بودهشده، جهاد ابتدایی  جهادی که از زن برداشته ی،فقهی ها ثموزهبرابر فقهی واقع شود. 

اسرالمی و دسرت    یها امروزی، وجوب حتور زن در گسترش دین و ارزش ۀیمی از مسائ  مطرح جامع ،جهاد ابتدایی

شرروع  »جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای  رو نیرد. از ادست ثو تواند در این عرصه به یافتن به فتایلی است که می

از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت ثنان  یا حملهوجود مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون  ۀواسط جنگ به

تنقریح و  ، بره بررسری   حاضرر  قیر تحقدر  .شده است زنان غیرواجا شمرده ۀ، دربارفقهاطبق نظر بسیاری از  ،«به اسالم

برر زنران   تا مسیری برای اابات وجوب جهاد  یمو بر ثن  ایم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته ثزمایی حمم راستی

نحرو   کره زنران در جهراد ابتردایی بره      یوجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حابت ۀاطالقات ادبهمچون  یم؛بیاب

مؤار دیگری همچون پرستاری از مجروحران و   یها که زنان نقش مبنا با اینوجوب ثن  گرنهو ،ندشوتن وارد عم   به تن

 .اابت است ،پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند

   واژگان کلیدی

  .وجوب ،جهاد، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، جهاد زن، حمم اانوی
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 مقدمه

را در زمررۀ  و اسالم اهمیرت فراوانری بره ثن داده و ثن     بودهدستورات ابهی جملۀ جهاد، از 

چشرم   حساب ثورده است؛ در حمم فقهی جهاد، تمایزهایی میان زنان و مردان به واجبات به

فقط بر مردان مملف واجا شده و ایرن   «جهاد ابتدایی»چنانمه بنا بر اجماع فقها ؛ خورد می

های اسالمی و اعانه بر گسترش و فراگیری ثن، به  در حابی است که دفاع از اسالم و ارزش

تواننرد در   مری زنان بدیهی است که  .و زنان نیز در این زمینه مملفند اختصاص نداردان مرد

هرا و کمرک برر     و همرراه مرردان در حفرظ ارزش    نندکایفا نقش  ،های مهمی از جهاد بخش

تحقق غایت جهاد ابتدایی که وصول اسالم به اراضی کفرر و شررک و تثبیرت ثن در اقطرار     

گذاری فراوانی داشته باشند، زیرا جهاد قطعاً و صررفاً فقرط   و تأایر نندشرکت ک ،زمین است

خرط   پشرتیبانی  ۀهای پشت جبهره و اعانر   تن نیست، بلمه کمک به در سنگر بودن و نبرد تن

نیست که اگر در  پوشیدهکسی  از اهمیت واالیی برخوردار است. بر ،مقدم و تجهیز ثنان نیز

گ به نیروی انسانی را ترأمین نمنرد و شررایطی    نیاز جن ییتنها جهاد ابتدایی، وجود مردان به

 ،قطعراً از براب حمرم ارانوی     ،وجود ثید که با شمست سپاه، اسالم در مخاطره قرار گیرد به

شرد؛ زیررا معقرول نیسرت کره اسرالم دفراع از        قائ  توان به وجوب جهاد حتی بر زنان  می

وبری دفراع از    ،را برر زنران واجرا بدانرد     «جهراد دفراعی  »سرزمین اسالمی تحرت عنروان   

اسالم و جلوگیری از سقوط نظام اسالمی را بر ثنان الزم نشمارد؛ خصوصاً ثنمه  تیموجود

دبی  فراهم شدن شرایط فتای جامعره بررای یرادگیری فنرون نظرامی و       در عصر حاضر، به

زنان همتای مردان، ثمادگی شرکت در جهاد را  است کهسبا شده  ،های رزمی زنان ثمادگی

مؤیرد بزرگری در ایرن زمینره محسروب      نیرز   )ص(عالوه بر این، سیرۀ پیرامبر  داشته باشند،

عدم  بۀفقها، ثیات و روایات و نقد و بررسی اد یحاضر با استفاده از ثرا در تحقیق .شود یم

تا بره نقرش و جایگراه تأایرگرذار زن در جهراد و حمرم        یمدر صدد ،زنانبر وجوب جهاد 

 .یموجوب جهاد بر زنان بپرداز

و کوشش فراوان تا رسیدن  تیمعنای منتهای جد از ریشۀ جَهد به ،در بغت «جهاد»واژۀ 

د نکشرور اسرالمی نباشر    مرۀ اری اسرت کره در ذ  فر به هدف است؛ و جهاد شرعاً، پیمار با ک
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معنرای مشرقت و زحمرت و همچنرین      جُهرد بره   ۀ( یا از ریش230: 1، ج 1982، )بندرریگی

: ترا  بری ، توان در دفع دشرمن )راغرا اصرفهانی    کار بستن معنای توان و طاقت است و به به

 (.98 - 99: 2، ج 1991( و تالش توأم با رنج و زحمت است )قرشی بنابی، 111

کره در   ردبر یمی از فروع دین مقدس اسرالم دالبرت دا   ،اما این واژه در اصطالح فقهی

ر برخی موارد، واجا عینی و در بسیاری موارد دیگر، واجا کفایی اسرت. صراحا جرواه   

پرا داشرتن شرعائر دیرن      بذل جان و مال و توان در راه اعتالی اسالم و بر ،جهاد»گوید:  می

تررین ارکران اسرالم     بر این اساس، جهراد یمری از برزرگ    .(9: 21، ج 1999، )نجفی «است

جهراد مرورد بحرو قررار      ۀثنچره دربرار   .(2 ح ،19: 1، ج 1928، )کلینیشود  محسوب می

هنگرام تجراوز دشرمن بره خراک و مریهن اسرالمی و         ؛ وگرنره جهاد ابتدایی است ،گیرد می

بر هر مرد و زنی واجا است که از کیان اسالمی خرود دفراع    ،، جهاد دفاعیگریعبارت د به

 .کند

مفهوم و ماهیت  ۀدربار یبندی مشخص جمعضمن  ،ها و نقد ثنها قب  از ورود به استدالل

 .میپرداز یم مخابف ثن ۀبه طرح مح  نزاع و نظری ،جهاد ابتدایی

 و مفهوم جهاد ابتدایی تیماه

از قبی  مال، که بذل جان و ثنچه » :جهاد در اصطالح شرعی و تعریف فقها، عبارت است از

یرا برذل جران و مرال و      ... کننردگان  در راه جنگ با مشرکان یا شورش؛ متوقف بر ثن است

، )نجفی« شعائر ایمان اشتنبر پا داسالم و  ۀتوانایی و وسع در مسیر اعتال و بزرگداشت کلم

 یجهراد و قروام ثن بره هردف مقدسر      تیماه ،دشو ( و چنانچه مشاهده می9: 21، ج 1999

است. فقهرا شررایط و   منوط تحت عنوان برپایی ارکان دین و گستردن ثن در جوامع بشری 

: 1931، موسروی خمینری  رک: انرد )  ضوابط مختلفی را برای این نوع از جهاد مطررح کررده  

111.) 

ترن   بره  ترن  ۀمهم این است که ثیا جهاد صرفاً بر شمشیر به دست شدن و مبرارز  ۀما نمتا

دارای مفهوم عامی است که هر نروع مشرارکت و اعانره در راسرتای      نمهید یا اشو اطالق می

همچون کمک و پشتیبانی نبرد و خط مقردم و   ؛گیرد می پیشبرد اهداف تشریع جهاد را دربر
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دادن انجرام   ،هرا و بره اصرطالح امرروزی     دمات پیرروزی جبهره  تدارکات و مقر دادن انجام 

جنگجویران و   ۀتوان به امرر تنظریم تغذیر    عنوان نمونه می جنگ؛ که به پشتیبانی یها تیفعاب

وپز یا امر مداوا و درمان مجروحان در پشت جبهره و مروارد بسریاری از ایرن دسرت       پخت

صررفاً   نمره ییرا ا  بروده وم عرامی  ثیا جهاد در منطق شریعت و نصوص دین، مفه اشاره کرد؟

 معنای سالح به دست گرفتن است؟ به

و مشرتقات ثن و   «قترال »با مراجعه به مفهوم و اطالقات جهاد در قرثن کریم به دو بفظ 

اترمّ و  نیسرت کره مصرداق     یشم(؛ 218ر   212: بقره) کنیم و مشتقاتش برخورد می «جهاد»

کفرر و   ۀترن برا جبهر    به مقاتله و نبرد تن ،ناپوشی مجاهد اکم  تحقق عنوان جهاد و کسوت

توان در قترال و شمشریر بره دسرت      ، جهاد و موجودیت ثن را نمیتردید شرک است، اما بی

دسرت   های صدر اسرالم بره   جنگ ۀاز مطابع مهزیرا چنان ،کردمنحصر تن  به گرفتن و نبرد تن

بجسرتیمی بروده   جبهه و موطن کارزار، متشم  از خط مقدم و خطوط پشرتیبانی و   ،ثید می

انرد؛ از   نبررد داشرته   ۀترری در رقرم زدن نتیجر    نقش کلیدی ،بسا خطوط پشتیبانی است و چه

 شده است. ریزی پیامبر اکرم واقع می همواره مورد عنایت و توجه و برنامه رو نیا

رسد که بتوان برای جهاد، مفهوم عامی قائ  شد که تمامی خطروط   نظر می با این بیان، به

 ،پرس  باشرد. منظرور  رت و مسرتقیم   بره  صررفاً قترال رت   نمهینه ا ؛دشود را شام  جبهه و نبر

هم شام  شمشیر بره دسرتان و هرم شرام  افررادی اسرت کره         ،ن در منطق شریعتامجاهد

بر عهده دارند و طبیعتاً را ...  ثذوقه و مهمات و ۀوظایفی تدارکاتی همچون پخت غذا و تهی

 ن خواهد شد.امجاهد برایعود های مو پاداش شمولچنین حتوری نیز م

با استدالل و تمسک بره سریره و روش جنگری پیرامبر      یم کهرو درصدد پیش در تحقیق

عدم وجوب جهراد ابتردایی برر    مبنی بر فتوای اجماعی زمینۀ در صدر اسالم، در  )ص(اکرم

 ،. بنرابراین یمو قول به وجوب را خابی از استدالل و توجیره منطقری نردان    نیمزنان خدشه ک

برای زنان نیز قائ  به وجروب   ،توان در جهاد ابتدایی ح  بحو و نظر این است که ثیا میم

 نبرد باشد یا خیر؟ ۀهرچند در قابا تدارکات جبه ؛شد
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 حكم به وجوب جهادادلۀ 

  آیات

و ثیات متعددی از قرثن کرریم   شود یماز ضروریات دین محسوب  ابجمله یفوجوب جهاد 

 برابرر  در یافته سازمان (. فقها، دفاع022: 1، ج 1930)ایروانی،  بر وجوب جهاد دالبت دارند

 را شرروطی  از کی چیه و اند دانسته واجا را مسلمانان و اسالمی سرزمین به دشمن تهاجم

: مرواریرد،  ک)رانرد   نشرمرده  الزم دفاعی جهاد در ،اند کرده ذکر ابتدایی جهاد وجوب در که

یی، خرو بره بعرد؛    981: 2: ج ترا  یبر شف ابغطراء،  ؛ کا283: 1019؛ طوسی، 91: 3، ج 1011

به بعد(. برخی از ثیرات برر وجروب جهراد      11: 19، ج 1019؛ روحانی، 929: 1، ج 1011

سرورۀ بقرره کره     130( دالبت دارند؛ از جملره ثیرۀ   900: 1، ج 1980دفاعی )فاض  مقداد، 

مثر    را باید مقابله بره  ها یشمن ماه حرام در برابر ماه حرام است، حرمت: »دیفرما یمخداوند 

 سرتم  او برر  ،کنرد  یمر  سرتم  شرما  برر  کهگونه  همان به کرد، شما به ستم کس هر ، پسکرد

، پرس  شرود  یهرا مر   شرام  جمیرع حرمرت   این ثیه با بیان عام خرود   (.130)بقره:  «روادارید

یرارانش را در سرال    ن حرمت ماه حرام را شمسرتند و در ثن کرارزار و راه پیرامبر و   امشرک

و عم   ن هم جایز شد با ایشان مقاتله کنند،ابذا برای مؤمن ند،کرده در مسیر حج سد حدیبی

 ۀراه اعرتالی کلمر   امتثرال امرر او در   ن هتک حرمت نبود، بلمه جهاد در راه خردا و انامسلم

کره   ییهرا  را از ضرمانت  جرایز اسرت کره او    ،کند یبذا کسی که هتک حرمت م ،توحید بود

 مانند امنیرت و سرالمت خرون و مرال و ایرن امرر      ؛ حروم کنندم ،دار ثنهاست حرمات عهده

 دبیر   بره  «ابقررثن  فقره » کتراب  در . راوندیجوازی برای تجاوز به مث  و مقابله با ثن است

 (.119: 3، ج 1011کرده است )مروارید، ذکر را شریفه ثیۀ این و پرداخته دفاع بودن مشروع

 انیر دهد که قدما بره ب  نشان می یفقه بر کتا یمروردر زمینۀ وجوب جهاد ابتدایی نیز 

کشرته شردن و وجروب     ایاسالم  رشیاحمام جهاد، از جمله وجوب جهاد با مشرکان تا پذ

 احمرام  ۀادبر دربرارۀ  و  انرد  اکتفا کرده هیپرداخت جز ایاسالم  رشیجهاد با اه  کتاب تا پذ

 ویر احاد ای اتیز ثا ی، به بعتیاستدالب یاز متون فقه یاند و تنها در بعت  کردهبحو  کمتر

 نیاگرچه در کالم صاحا جواهر ا (.3 - 8: 21، ج 1999، نجفی: کر) استشده ای  اشاره



86  6911، بهار 6، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

 اتیر ث ریبره سرا   جره ینت میثنها، تعم یدالب یاند، با بررس عنوان نمونه ارائه شده صرفاً به اتیث

 است. پذیرفتنی یدرست االستدالل به مممن

ترا  مرردم رار از    کنند یاموال خود را خرج م ،ددنیکه کفر ورز یکسان گمان یب»ثیۀ اول: 

بر ثنران خواهرد    یو ثنگاه حسرت کنند ی همهر ثن را خرج م یزود پس به ،راه خدا بازدارند

دوزت گردثورده خواهنرد   یسو به دندیکه کفر ورز یو کسان شوند یسپس مغلوب م، گشت

)انفرال:  ...« از ثن خدا گرردد   رهمسی نینماند و د یبر جا یا تا فتنه دیشد ... و با ثنان بجنگ

 ترا  کنند یدربارۀ مشرکان ممه نازل شد که اموال خود را خرج م اتیث نیا(. 01و  93 – 92

 درکره   یشمست سبا به یوب شوند، یابه رسم و راه گسترش مانع و ندکن مقابله خدا نید با

دارند با ثنران   فهینان وظمسلما. شوند می یمانیپش و حسرت دچار شوند، می متحم  راه نیا

 نُیابرد   مُرونَ یَوَ»کنرد.   دایپ تیحاکم یطور کل خدا به نیای در کار نباشد و د بجنگند تا فتنه

قرار نرداده، بلمره   « مسلمان شدن مشرکان»قتال را  تیغااین ثیات  کهاست  یهیبد« کُلُّهُ بِلّه

مرورد   زین هیث نیا(. 29: 1982)ورعی،  قرار داده است «خدا نید تیو حاکم یگر فتنه انیپا»

 (.921: 1، ج 1932یی، خو) است بوده ییجهاد ابتدا یبرا هااز فق یاستناد بعت

پرس اگرر    ،مخصوص خردا شرود   نینباشد و د یا فتنه گریتا د دیبا ثنان بجنگ»ثیۀ دوم: 

دو احتمال  هیث نیدربارۀ ا(. 139)بقره: « ستیتجاوز جز بر ستمماران روا ن ،دست برداشتند

احتمرال دوم  و  شرده  میترسر « قتال با مشرکان یمحدودۀ زمان» هیاول ثنمه در ث ت:مطرح اس

از کفر و شرک دست  دیکفر و شرک باشد که کفار و مشرکان با یمعنا به« فتنه»ثن است که 

(. 118: 3، ج 1011)مرواریرد،   تا کشته شروند  دیبا ثنان بجنگ ، وگرنهو اسالم ثورند بردارند

 یعنر یخاص و مصطلح ثن خواهرد برود،    یمعنا به ییجهاد ابتدا  یدب ،هیاحتمال، ث طبق این

برا احتمرال اول    ی،قبلر  اتیر ماننرد ث  زین هیث نیا یوبن. مسلمان کردن ثنا یجنگ با کفار برا

. اسرت « مشررکان  یاز سو یگر ترک فتنه»جنگ  تیمعنا که غا نیدارد، به ا یشتریتناسا ب

کفر و شرک همراه برا  » یمعنا به اتیث نیدر ا یوب دارد. یمختلف یمعان میدر قرثن کر «تنهف»

)ورعری،   کرار رفتره اسرت    به« خدا نیمزاحمت در راه نشر د جادیمسلمانان و ا تیثزار و اذ

1982 :21). 
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 ارتران یو شرما را از د  دهیبا شما نجنگ نیکه در  کارر د یخدا شما را از کسان»ثیۀ سوم: 

خردا   رایر ز ،دیر عردابت ورز  شران یو برا ا  دیر کن یمین که با ثنان دارد یبازنم ،اند نمرده رونیب

 8)ممتحنره:  ...«  دارد یبازم یبا کسان یفقط خدا شما را از دوست، دارد یدادگران را دوست م

 اتیث لۀیوس و بهمربوط بوده به قب  از فتح ممه  هیث نیاز مفسران معتقدند که ا یبرخ(. 3 -

 «کرافران معاهَرد  »مقصرود   ،هیث نیکه در ا باورند نیبر ا گرید یبرائت نسخ شده است. برخ

عردم تعررخ    مران یاست که با مسلمانان پ یمخصوص کافران ،روابط حسنه جادیا ند وهست

. برابرر  ندارندمنافاتی  گریمدیند، بذا با هست «یکافران حرب»برائت  اتیموضوع ث یدارند، وب

هستند و همواره  یاسیتشم  و سازمان س یواجا است که دارا یقتال با کافراننظر برخی، 

ثنان  مانیو ا نی، با دکنند یم جادیمسلمانان مزاحمت ا یدارند، برا اریکه در اخت ییبا ابزارها

 یو عادالنره برا کرافران    مویرفتار ن ی. وبکنند یم اخراج ارشانید و شهر از راثنها  جنگند، می

ثنران   مران یو ا نیبا د نندتوا یو نم ندارندبا مسلمانان  ییارویرو یبرا یاممان نیاست که چن

اسرت کره دسرتور قترال      یا هیر ث ،ریتفس نیشاهد ا. ندکن رونیها را از شهرشان بنبجنگند و ث

)توبره:   «کَآفاهً قَاتِلُونَمُمْیُکَآفاهً کَمَا  نَیقَاتِلُواْ ابْمُشْرلکِ وَ»کند:  میبا کافران را صادر  یجمع دسته

 رفتره یپذ ریتفسر  نیاگر ا. جنگ با مسلمانانند یکه مقصود صاحبان قدرت و دوبت برا( 92

 دنرد کررا صرادر   ییکه دسرتور جهراد ابتردا    ی استاتیثاز برداشت  یبرا یدیشود، طبعاً مؤ

  (؛11 - 03: 1982)ورعی، 

 روایات

اند: جهاد  فرموده )ع(حترت علی .روایات زیادی نیز در باب وجوب جهاد وارد شده است

( و خداونرد جهراد را واجرا    ، براب ابجهراد  12: 9، ج تا بی، پایه و ستون دین است )ثمدی

دین و دنیرا اصرالح   که بزرگ گردانید و ثن را موجا پیروزی اسالم قرار داد، قسم به خدا 

از  1براب  : 11، ج 1010، عراملی  ؛ حر8: 1، ج 1923، جهاد )کلینی ۀواسط ، مگر بهشود ینم

از ابرواب مقدمره    1، باب 1؛ همان: 91: 11، ج 1010، عاملی حر ؛11ح ، ابواب جهاد ابعدو

 (.833: 2، ج 1999ی، حل؛ نیز رک: 22عبادات، ح 

شده و ضمن در نظر گرفتن اطالق ثیات و روایات باب جهاد و  با توجه به نصوص نق 
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ت که عق  به واجا بودن جهاد فتوان گ همچنین وجود اجماع بر وجوب ثن بر همگان، می

 ؛کند مرد و پیر و جوان حمم می اعم از زن و ،افراد مملف ۀبر هم

 حكم جهاد زن در کالم فقها

 هیامامفقهای 

گفته شده است که حمم جهاد از زنان و خردساالن و پیرمردان و دیوانگان و افراد مرریض  

: ترا  بی، )طوسی شود یساقط و برداشته م ،را ندارد طیو کسی که یارای فراهم ثوردن ثن شرا

 )ص(( و از پیامبر0: 2، ج 1011، ادریس ؛ ابن202: 1019 ؛11 :3، ج تا بیی، حلعالمه ؛ 230

ال شد که ثیا بر زنان جهاد واجا است؟ فرمودند: بلری، جهرادی کره در ثن خرونریزی     ؤس

 (. 0: 2، ج 1989، نیست؛ حج و عمره )طوسی

کره سرقوط    شرود  یروشن م (932 - 931: 2، ج تا بی، )کاشف ابغطاءی فقها از بیان برخ

که عبارت است از جهاد برای دعوت به اسرالم یرا بره     بودهفقط در قسم ثخر  جهاد از زن،

مرورد سوءقصرد    کره  ییعنی جهاد برای حفظ کیان اسالم، وقتر  ؛ضمیمه دو قسم اول و دوم

ار واقع شود؛ و جهاد برای دفع کفار از بالد مسلمین پس از تسلط ثنها؛ اما در قسم سروم  فک

ت است؛ در باب شرایط جهاد نیز، مرد برودن مجاهرد را   حمم جهاد بر زن نیز ااب ،و چهارم

توان گفرت کره    کند. می و این شرط را مختص قسم ثخر و اول و دوم بیان می داند یشرط م

ت کره شررط   یر دفاعی و ذکورجهاد ابتدایی و جهاد کلی بر دو نوع است:  یجهاد در تقسیم

برر زن واجرا    ابتردایی ی اول مطرح است و جهاد به معنانوع در جهاد  بودهوجوب جهاد 

اعم از مرد و زن و سرابم و نابینرا    ،کس که قدرت و توانایی دارد اما قسم دوم بر هر ،نیست

، حسرینی طهرانری  ؛ 9: 8، ج 1019، و مریض و عبد و غیر ثنها واجرا اسرت )شرهید ارانی    

1922 :29). 

؛ امرا  هیافتر هیچ مخابفتی از فقها نقائ  است که « تیذکور»خصوص شرط در  ریاخصاحا 

از  جهرادی اسرت کره ابترداءً     ،زن برداشته شده ۀن ثن است که جهادی که شرعاً از عهدقدر متیقّ

د و اما در مورد سایر اقسرام جهراد،   شو ن برای دعوت کفار به دین اسالم شروع میانامسلم ۀناحی

بلمه وجروب بعتری از اقسرام ثن برر زنران مسرلّم اسرت         ،ثنها معلوم نیست ۀدر هم تیممنوع
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ن و انابرر برالد مسرلم    یالی( و در ثن نوع از جهاد که کفار قصد است11: 1922سینی طهرانی، ح)

)جبعری عراملی،   جهاد بر زنان نیرز واجرا اسرت     ،گرفتن اسیر از ثنان و اخذ اموال ثنان را دارند

فرماید: جهاد برر زنران واجرا نیسرت و پرس از نقر  عردم         صاحا جواهر می. (3: 9، ج 101

صراحا  (. 9: 21، ج 1999، حمم مسئله دارد )نجفری  رماع منقول و محص  دخالف، ادعای اج

 ،(928: 9، ج 1011محقق کرکی، جامع ابمقاصد ) ،(230 - 239: 1، ج 1012برّاج،  ابنب )ابمهذّ

جبعری عراملی،   ابروضره اببهیره )  و ( 092: 9، ج 1980محقرق اردبیلری،   مجمع ابفائده و اببرهان )

 هستند.قائ  دم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان ( همگی به ع982: 2، ج 1991

 زنان ذکرر شرده، دو دبیر     ایعدم وجوب جهاد بر  عنوان دبی اما ثنچه در کتا فقهی به

قول مخرابفی در   ،کالم صاحا جواهر نیز بیان شد ازطور که  . همانت: اجماع و روایااست

عنوان دبیر    به ،شته باشداین مسئله وجود ندارد و اگر تحصی  اجماع در این زمینه اممان دا

کره شردیداً    چررا  ،توان در این اجمراع تردیرد کررد    . اببته میشود می به ثناصلی این حمم 

ه بنا بر تصریح خود صاحا جواهر، برا  مچنان وجود دارد؛احتمال مدرکی بودن این اجماع 

مر  اسرت   أ: ادعای اجماع صرریح برر عردم وجروب، محر  ت     ندیفرما یتحلی  کالم عالمه م

 .(8 - 9: 21 ، ج1999، فی)نج

روایتی است که مرحوم کلینری ثن   ،دشوبررسی  بایدبه هر حال، دبیلی غیر از اجماع که 

خداوند جهاد را برر مرردان و   »فرمودند:  )ع(بن نباته نق  کرده است که علی را از قول اصبغ

ا بره  پس جهاد مردان، دادن مال و جان است تا ثنگراه کره در راه خرد    ؛زنان واجا ساخت

 ی زندگی همسرش صربر کنرد  ها یدشوارثن است که در مقاب  شهادت برسند و جهاد زن، 

 ؛(1 ح، 29: 11، ج 1010، )حر عاملی

 اهل سنتفقهای 

در منابع اهر  سرنت نیرز تعرابیری همسران برا        ،وجوب جهاد برایت یاشتراط ذکور ۀدربار

اهلل عنهرا(   ائشره )رضری  بت عأروایتری کره: سر    نظیرر عبارات فقهای امامیه وارد شده اسرت،  

، 1011، و ابعمره )اببخراری  ه  علی ابنساء جهاد؟ علیهنّ جهاد ال قتال فیه، ابحجّ )ص(ابنبیّ

گویرد:   دربرارۀ جهراد زن مری   نیرز   «بدائع ابصنائع»صاحا کتاب کتاب ابجهاد(. ، 221: 9ج 
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  مر تح زیرا بنیۀ ثنهرا معمروالً   ؛نیست زیبر زن و کودک جا ،جنگ و جهاد به معنای خاص

 .(38: 9 ، ج1013، انیسسنگینی بار جنگ را ندارد )کا

اما برر   شود، محسوب میواجا کفایی  ،زن گرچه در برابر حاکم ظابم باشدبرای  جهاد

شرربینی از   (.018: 9، ج 1013، ف و توانمند، واجا عینری اسرت )قرطبری   لمردان ثزاد مم

کودک و مجنرون و زن   دن( برمعنای خاص )جنگی جهاد به مذها شافعی بر این نظر است:

قدامره از مرذها    ابرن . (218: 0 ، ج1999، و مریض و شخص بنگ واجا نیست )شربینی

 ؛عقر  . 9 ؛بلروغ . 2 ؛اسالم. 1 حنبلی در باب وجوب جهاد خاص قائ  به هفت شرط است:

و  (922: ترا  بری ، قدامره  داشرتن نفقره )ابرن   . 9 ؛عرابم برودن  . 2 ؛مذکر بودن. 1 ؛ثزاد بودن. 0

 ؛دانند یموجوب جهاد مرد بودن را شرط  ،ثنها ۀیحات فراوان دیگری که همتصر

 هان به عدم وجوب جهاد بر زن و نقد آنقائال لۀاد

تقویرت قرول   در مقاب ، بر زنان و ابتدایی نقض بر فتوای عدم وجوب جهاد  راه نیتر عمده

طررف   ۀبر نقرض اد  ۀن به عدم وجوب است کره در سرای  قائال بۀادکردن وجوب، خدشه به 

 ؛قول به وجوب تقویت خواهد شد ،مقاب  یا ایجاد تردید در ثنها

 سنت

خداوند جهاد را بر مردان و زنان الزم دانسته است. پس جهاد مررد،  »فرمودند:  )ع(امام علی

که در راه خدا کشته شود؛ و جهاد زن ثن است  ییثن است که از مال و جانش بگذرد تا جا

  (.29: 11، ج 1010، )حر عاملی «صبر نماید دگی همسرشی زنها یدشوار که در مقاب 

و صراحا  ریراخ،  صراحا   امامیه، نظیر شیخ طوسری، مورد اعتماد فقهای  ،این روایت

 زنان واجا نیست؟  بر جهاد کهموضوع است  نیبر ا یدبیل اما ثیا این روایتبوده،  جواهر

 ) (ه رض ی اهلل عنه ا النب یّ   لت عائشأسدر کتا عامه چنین ثمده است: مذکور روایت اوالً( 

( و 221: 9، ج 1011، )اببخراری  و العم ره  ساء جهاد؟ علیهنّ جهاد ال قت ال فی ه، الح جّ   هٍ علی النّ

جهراد برر زن    ،از نظرر ثنهرا هرم    ،است. بنابرایندبی  همین  ،دبی  برای عدم وجوب جهاد ۀعمد

در سرند ثن   نمهیه بر اعالوکه باید توجه داشت  ،واجا نیست. با وجود صحت متن این حدیو
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 (01: 1، ج 1983، از راویران غیرموارق اسرت )مامقرانی     کره  ردبن علوان قررار دا  شخصی به نام 

ثنچه در این روایات نفری   ،مطرح کردیم «ماهیت جهادمفهوم و » بارۀتفصی  و بیانی که در مطابق

وجوب حتور زنران   گرنهو ،است «تن به مقاتله و نبرد تن»یعنی  ،جهاد به معنای خاص ثن ،شده

)بقرره:  « ابقترال  علریمم  کترا » قرثنی عام حمم تحت همچنان … در جهاد در قابا تدارکات و

 کرد؛ استناد خبر این توان به نمی بنابراین است؛ مانده باقی جهاد وجوب یعنی (212

سورۀ انفرال،   01، و 93، 92ۀ ثی ، نظیراند ثیات بسیاری از وجوب جهاد سخن گفتهاانیاً( 

نظرر   ...؛ به بقره وۀ سور 132و  131 ۀبقره و ثی ۀسور 218 ۀثی زینسورۀ توبه و  23یز ثیۀ و ن

مؤکرده در وجروب    ۀدر برابر ثیات و روایات کثیرر ، ابذکر رسد که اعتماد به روایت فوق می

این روایرت و تخصریص ثن عمومرات برا      ۀواسط و دست برداشتن از ثن عمومات به ،جهاد

نیز به عدم جواز تخصریص قررثن برا     فقهای از همچنانمه برخ ؛ستمشم  ا ،روایت مذکور

  .(900: 1، ج 1019، شیخ طوسی؛ 128: 2 ، ج1929، )سید مرتتی قائ  هستندخبر واحد 

جمع عرفی بین این عمومات و روایات مخصص، بر فرخ که پذیرفته شوند، ثن اسرت  

( 291: 9، ج 1091ود )مظفّر، که روایات را حم  بر قدر متیقنشان کنیم تا تعارخ مرتفع ش

بوده که از زنان برداشته شده اسرت.   تن به تنروایت، مربوط به جهاد و قتال  مییگو یمیعنی 

اما بیان شد که مفهوم جهاد به این مصداق منحصر نیست؛ پس تنهرا ایرن مصرداق از زنران     

 ی جهاد بر عهدۀ ثنان اابت است؛کلبرداشته شده اما 

 یمختلرف و ایفرا   یهرا  مبنی بر شرکت دادن زنان در جنگ )ص(ارسول خد ۀسیراابثاً( 

دوش  بره  کره برانوان دوش  )حیاتی بسیاری توسط ثنان در تعیین سرنوشت جنرگ   یها نقش

ید حمم به وجروب  ؤوضوح م به (امثال نسیبه در جنگ احد ،شدند یمردان به نبرد مشغول م

روج جهراد دفراعی از شرمول    علمرا، خر   ۀ؛ زیرا قدر متیقن مسئله بین هماستجهاد بر زن 

 (.030 - 039: 1، ج 1928؛ موسوی خمینری،  13 - 18: 21، ج 1999، روایت است )نجفی

از طرف دیگر، ثنچه در حال اختیار بر زنان واجا نیست و زنان از تحت حمم عام قرثنری  

وبی صورتی که زنران   ،تن شدن در جنگ است به قتال و تن ،اند بر وجوب جهاد خارج شده

 مح  نظر است.ثن  خروج ،پشتیبانی همچون پخت غذا را بر عهده داشته باشندنقش 
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ابتردایی  مه جهراد  مبنی بر اینتوان به نظر دیگری قائ  شد  می ،این شرایطوجود حال با 

کره   انرد  بررده  یرا به جهاد م انزن )ص(که پیامبر این مؤید عالوه به ؛بر زنان نیز واجا است

عظیم علمری و   یها شرفتیوده است و با شرایط دنیای امروز و پقطعاً برخی جهاد ابتدایی ب

استفاده از ادوات پیشرفته و تنظیم بردهرای ابمترونیمری برر روی    نیز سازگاری دارد. نظامی 

بردون   یهرا  سرتم یو طراحری س  دنر ده یمجهز نظامی که صدها فرمان را انجام م یها دستگاه

و کار هزار سرباز و  کنند میتر مساحت را طی سرنشین که با کنترل از راه دور هزاران کیلوم

وسیعی کره   یها یاین ابزار همراه با کودتاها و شنودها و جاسوس ؛دنده یجنگنده را انجام م

 ۀ. سریر دکنر  یشرکت زنران را در جنرگ موجره مر     ،ردیگ یامروزه در سطح جهان صورت م

هرای جنرگ در    بههحتور زنان در ج ؛بر وجوب جهاد بر زنان است مؤیدینیز  )ص(پیامبر

 یاسرالم، نقرش بسریار مهمر     ۀجبهر  ۀکه زنران در تقویرت روحیر    دهد یعصر پیامبر نشان م

ثب را برر پشرت حمر      یهرا  مشک ،سلیم و عایشه دختر ابوبمر در جنگ احد ام ؛اند داشته

، ج 1923، واقردی ؛ 291: 2 ، ج1382، )کحابره  دادند یو به مجاهدان سپاه اسالم م کردند یم

 زنانی است که با سالح جنگیده اسرت  ۀنسیبه از جمل، (111: 2، ج 1922، سیمجل ؛208: 1

، سرعد  ابرن  ؛213: 8، ج 1932، عسقالنی ؛802: 9، ج 1921، امین ؛81: 1، ج تا بی، )محالتی

 تروان گفرت   جهاد، می ۀبا توجه به حتور زنان در عصر پیامبر در عرص .(011: 8، ج 1999

نقشی همانند مردان داشتند  ،های اسالمی حریم دین و ارزشکه زنان در امر جهاد و دفاع از 

، افتراد  یو اگر حتور ثنان در ثن شرایط نبود، بدون تردید سرنوشت امت اسالمی به خطر م

چرا کره جهراد، تنهرا     ،از امور مربوط به جهاد حتور یابد یتواند در بخش مهم زیرا زن می

از امرور جهراد    یتوانرد در بخرش مهمر    میی در سنگر بودن و تیراندازی نیست، زن امعن به

 ،بشمر زنران بشرود   هدر جهاد دفاعی، اگر زن فرماند رو نیحتور و شرکت داشته باشد، از ا

جروادی   ؛121: 1981، ای خامنره  ؛919: 1999، وفئبلمه گاهی واجا است )ر ،تنها جایز نه

نیرز بخرش    های تدارکاتی پشت جبهره، نقشره کشریدن    عالوه بر کمک .(012: 1998، ثملی

همره کرار نظرامی     ،که در متن جنگ حتور دارنرد   مگر ثنان ؛ثید شمار می از جهاد به یمهم

، اطالعات جنگری و ... را  یبردار توجهی از ثنان امور مربوط به نقشه شایان؟ بخش ندکن یم
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دار شود؛ دیگر ثنمره اگرر کشروری در حرال دفراع       تواند عهده عهده دارند که زن هم می رب

« ریتحر»دفاع، کسا ثموزش نظامی است. عالمه در  ۀها هم باید دفاع کنند و الزم زن ،است

اسرت از   بهترر  یجنگ برد، وب دانیاستفاده در کارها به م یاست زنان را برا زی: جادیگو یم

: 1998ی، )عالمه حلر  ممروه است زنان جوان به جنگبردن زنان بزرگسال انتخاب شوند و 

 )ص(پیامبر ۀپژوهشگرانی که پیرامون حیات صحاب. (ب جهاد، کتا1: 1339، سرخسی؛ 190

اغلا به نقش اساسی زن در جهاد با دشمن اذعان دارند. نخستین شهید راه  ،اند کرده تحقیق

 ،اسالم یک زن است. سمیه مادر عمار و همسر یاسر با شهادت خود در راه دفراع از اسرالم  

 .(111: 1998، مصداق حقیقی این مدعاست )ثیتی

شرایط حدوث احمام خاص  نیتر اگر معرکه را که یمی از مهم ،ر موضوع مورد بحود

تردارکات   یهرا  نحوی تفسیر کنیم که حتی شام  پشت جبهره و گرروه   به است،برای شهید 

که در صورت شهادت زنان در جبهره   شد توان قائ  می ،دشوهمچون بانوان در پشت جبهه 

بذا احمام خاص شرهدا )غسر  نداشرتن     ،د یافتچون حمم شهید خواهن ،در جهاد ابتدایی

 سرؤال  . از برخری مراجرع نیرز   (31: 0، ج 1999نجفری،  ) شرد  خواهد نیز ثنان شام ( …و

 و غرذا  رسراندن  یرا  راه کرردن  درست یا تبلیغ برای وبی جنگند ینم که افرادی: که اند کرده

عتری از اینهرا در   ب نمره یا ۀ... برا مالحظر  دارنرد   یحمم چه شوند کشته اگر ،اند رفته کمک

نیروهرای   وکره جرز   اند: در صورتی جواب داده ؟ و... زیادی از خط اول جبهه هستند ۀفاصل

برا توجره بره     .(81: 1، ج 1928، )موسوی خمینی «حمم شهید دارند ،جبهه محسوب شوند

 ۀجبهر  ۀبدیهی است که زنان شرهید  ،حتی به پشت جبهه، «جهاد ۀمعرک»در عد توسعه عدم بُ

 ؛احمام شهید را خواهند داشت و به همان فیض و اواب نائ  خواهند شد ،ایی نیزجهاد ابتد

 اجماع

ابذّکوره شرط فالیجرا علری   : »اجماع است ،عدم وجوب جهاد بر زن برای دبی  دیگر فقها

، 1999، اجماع منقول و محص  وجود دارد )نجفری  زمینه،در این  ؛ تا ثنجا که«ابمراه اجماعاً

 .(9 - 1: 21 ج

وجرود دارد،  « شرط»ی   قائالن به اجماع چنین است که وقتی اجماع بر منتفی بودنل تعل
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، برائرت و عردم   شکو مقتتای اص  در  دشو یمدر مشروط نیز  شکدر شرط، سبا  شک

عبارت دیگر، علم به زن بودن، برای عدم وجوب الزم نیست، بلمه پرس از فررخ    است؛ به

است کره  « تملیف»ودن الزم خواهد بود؛ چرا که این شرط، علم به مرد ب عنوان بهزن نبودن 

 .  خواهد ینمبه علم نیاز دارد و التملیفی علم 

 به دبی  اجماع خدشه وارد کرد: توان یماز چند جهت اما 

اجماع قررار گرفتره اسرت، خرواهیم      مح به فرخ که بپذیریم سبا )زن نبودن(،  اوالً(

چرون مردرک مجمعرین در     ؛باشرد  یی  مستقلما اطمینان نداریم اجماع مذکور، دبگفت که 

تروان   می بنابراین. اند همان روایاتی است که از فقهای عامه و خاصه نق  شده ،مقام استدالل

 ،فقهرای شریعه و عامره    ثنمهچه محتم  ابمدرک است؛  دستمم،مدرکی یا  ،گفت که اجماع

 یوایات، دبی  مسرتقل پس اجماع در مقاب  ر ؛دانند یدبی  عدم وجوب را روایات این باب م

روایرات اسرت    نیز همیندبیلشان  ۀو اقام کنند یدبی  م ۀچون مجمعین خودشان اقام نیست،

 ؛نیست یو اجماع مدرکی هم دبی  مستقل

بی است، باید قدر متیقن ثن اخذ شود و قردر متریقن از مفهروم    باانیاً( چون اجماع دبی  

در ایرن مفهروم برا     توانند یمیجه زنان نیز . در نتاست تن به تنجهاد، همان عدم وجوب قتال 

 مردان شریک شوند؛

که اجماع ادعایی، هم سربا و هرم مسربا را فراگرفتره باشرد؛       میریپذ ینماابثاً( اساساً 

یعنی هم مفهوم ثن این باشد که برای وجوب جهاد ابتدایی، زن نبودن شرط است و هم این 

رد و در اص  حمم جهاد ابتدایی بر زن قرار دا شکباشد که اگر وجوب جهاد بر زن، مح  

نظرر   کنیم، عدم وجوب )مسبا( را با استناد و استظهار به اجماع اابت کنیم؛ بلمره بره   شک

نتیجه گرفت  توان ینمنه سبا را؛ پس  ردیگ یفرامکه اجماع ادعایی، فقط مسبا را  رسد یم

الیج ب  »کره   شرود  یمر که اشتراط ذکوریت هم اجماعی باشد، بلمه فقط همین مقدار اابت 

 اجماعی است و الغیر؛ « علی المرأه

 داللت الفاظ قرآن بر عدم وجوب جهاد بر زن

جهاد در قرثن ثمده، ماننرد قراتلوا، جاهردوا، خرذوا حرذرکم و... بررای        ۀخطاباتی که دربار
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حتی گفته شده اسرت کره شرام  خنثرای مشرم  هرم        .شود یها نم مذکرهاست و شام  زن

 .(9: 21، ج 1999نجفی، ن است )ات برای مذکرچون خطابا ،شود ینم

به ایرن دبیر  اسرت کره      ثمدهپاسخ داد که اگر خطابات به جمع مذکر  گونه نیتوان ا می

جمع مرذکر   ،بیشتر خطابات، قرثن بر اساس محاورات مردم نازل شده و در محاورات مردم

کنریم   می تیخصوصغای عبارت دیگر، اب به اند. صورت عام ثمده وبی معلوم است که به بوده،

هرم بره    تیخصوصر و ابغای  میده یمقرار  عامو هم مردان و هم زنان را مشمول خطابات 

 ثنمره دبی  نیاز ندارد، بلمه این اابات خصوصیت است که نیازمند دبی  خواهرد برود، مگرر    

 که زنان به جهاد نروند؛ کند یمقائ  شویم که سیره و ارتماز متشرعه اقتتا 

 ری زن از شرایط جهادفقدان برخوردا

بعتی بر این نظرند که دبی  دیگر برای عدم وجوب جهاد بر زن، شرایط ضعیف جسرمانی  

: 21، ج 1999نجفری،  تا حمم وجوب جهاد از او برداشته شرود )  شود میاوست که موجا 

  که: توان گفت ( اما در پاسخ به این نظر می9

و در مردان نیز وجود دارد و امرروزه  ضعف جسمانی تنها به زنان اختصاص ندارد  (اوالً

جسرمی الزم در   یهرا  تعلیمرات نظرامی و ثمروزش    ،در امور رزمی، زنان نیز همچون مردان

 ؛ثموزند و همچون مردان از ثمادگی کافی برخوردارند جنگ را می یها عرصه

قانونگذار حمیم از هر کس به حد وسرع و تروانش تملیرف خواسرته اسرت و در        (اانیاً

طرور   همان ؛مردان نیز در خط مقدم حتور ندارند ۀحتی هم ؛شود یز کارها تقسیم مجهاد نی

 ۀعهرد  ررسیدگی به مجروحان و طبخ غرذا بر   ونیز تقسیم کار بوده  )ص(که در زمان پیامبر

 رها فقط امور تنگاتنگ نظامی را که کرار شراق و دشرواری اسرت، بر      زن ... زنان بوده است

 ؛(019: 1998، فیض جهاد محروم باشند )جوادی ثملی از نمهینه ا ،گیرند عهده نمی

ترن شردن    بره  جهاد صرفاً مقاتله و تن ،جهاد مطرح کردیم تیماهدر بحو چنانمه  (اابثاً

بره حترور فیزیمری در     ،نیست؛ عالوه بر ثن، بیشتر ادوات و ثالت جنگی و مردرن امرروز  

زیررا امرروزه هریچ     ،سرتند ن زبرده از زنران ه  ابسریاری از مهندسر   و نردارد نیراز  میدان نبرد 

 ؛فراگیری فنون و تحصیالت برای زنان وجود ندارد نظرمحدودیتی از 
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ی مرا وجرود   ادعرا بر  زیندبی  ذکر شد، مؤید  عنوان بهی که از کتاب ا ادبهدر کنار  (رابعاً

؛ چررا  گرذارد  یم حهمؤید بزرگی بر این امر ص عنوان به حداق دارد؛ و استناد به سیرۀ نبوی، 

در تذکره و مبسروط   .بردند یهمراه م زنان را با خود در جنگ به )ص(پیامبر ن تردید،که بدو

از جمله اسماء دختر  ؛نام این زنان ثمده است ، پیوستهبسیاری از کتا و منابع تاریخی زیو ن

با این همه امتیازاتی کره شرما   که ثمد و عرخ کرد  )ص(خدمت پیامبربه یزیدبن سمن که 

فرمود: ای  )ص(معنوی شما شریک هستیم؟ پیامبر یها ما در پاداش و اواببر ما دارید، ثیا 

مسرئوبیت نیرک شروهرداری و    کره   ثنان هستی، اعالم کرن  ۀزنانی که تو نمایند ۀزن، به هم

؛ 99: 0، ج 1019، ثن فتای  است )طباطبایی ۀثبرو، معادل هم نیحفظ ارکان خانواده و تأم

ثن وقرت ایرن زن در جنرگ یرمروم      .(29: 0، ج 1012 برر،  ثل عبد ابن ؛191: 1019، صدوق

 ؛(093: 9، ج 1921، )امین نفر را کشت 3شرکت کرد و خود 

 ثور برابرر  شرعی تملیرف  یها مرد و زن در برابر خطاب نمهیم است اثنچه مسلّ خامساً(

نخرورده   یتخصیص به جرنس خاصر   که یمادام ،قرثنی و روایی یها و تمام خطاب اند بوده

. در موضروع جهراد و دفراع در برابرر     شرود  ینو را شام  مر ؤو جنس مذکر و مهر د ،باشد

کسری را  که شرعی به شم  عام است و روا نیست  یها خطاب ،دشمنان و یاری کردن دین

برر هرر مررد و زنری      ،دشوبدون هیچ دبیلی از ثنها استثنا کنیم. اگر جهاد در راه خدا واجا 

 و طبیعت خود به ثن بپردازد. تیوسع و طبق قابل ۀفرخ است که به انداز

جهراد برر زنران     «عردم وجروبل  »بر  ۀ موجود،ادبکه حتی اگر بپذیریم که رسد  نظر می به

چنردان روشرن نیسرت؛     ،شرکت زنران در جهراد   «عدم جوازل»اما دالبت ثنها بر  ،دالبت دارد

عملیرات   که دراست گاه از زنانی همچون نسیبه نام برده شده  ،ضمن ثنمه در منابع تاریخی

ی حممر  ،حمم وجروب جهراد   اند. طور مستقیم شرکت کرده جنگی مسلمانان صدر اسالم به

نسراء   ۀسور 91 ۀیا ثی (212: قره)ب «کتا علیمم ابقتال»ثیاتی همچون  تأسیسی است و طبق

 ؛(29: 2، ج 1922، سیسی بودن حمم جهاد اشاره دارند )شهابیأبر ت

امرا در   ،نرد کناست که در ثن شررکت و دفراع    جهاد دفاعی بر زن و مرد واجا سادساً(

ثنچه در فقه بیان شده  ،جهاد ابتدایی، اگرچه وجوب شرکت در ثن به مردان اختصاص دارد
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مسرتقیم و   ۀعدم وجوب پیمار مسرلحانه و مقاتلر   است، از روایات استفاده شدهنهیی که و 

هم به  ،ین عدم وجوبو ا حتورنه عدم جواز  ؛تن شدن در جهاد ابتدایی بر زن است به تن

را از دوش  یتملیف دشروار  کهاسالم خواسته است  نمهیاهم جهت تسهی  بر زن است و 

 زن بردارد.

در صرورت نیراز    ،گرچه پیمار مسلحانه در جهاد از زن برداشته شده اسرت  ،دیگر ثنمه

اموری همچرون مرداوا و پرسرتاری مجروحران و      ؛ندکنها شرکت  در جبههکه وظیفه دارند 

 بررای پوشاک برای رزمندگان. چنانمه در زمان پیامبر هرم برخری از زنران     ۀغذا و تهی طبخ

اسرالم هرم    ۀتقویرت جبهر   ، سباها حتور داشتند و با فعابیت خود امور در جبهه گونه نیا

عبراس   در روایرت ثمرده اسرت: شخصری از ابرن     . (133: 1، ج ترا  بری ، )نیشابوری شدند یم

؟ او در جرواب  بررد  یهمرراه مر   ها را نیز برای جنگ بره  زن )ص(که ثیا رسول خدا پرسد یم

ثنهرا را بره کرار مرداوای مجروحران       ،بررد  یزنان را برای جنرگ مر   )ص(پیامبر ،گفت: ثری

 ؛90: 9، ج 1011، )سجسرتانی  کررد  یمنرد مر   ثنها را نیز بهرره  ،و از غنایم جنگی گماشت یم

 .هستندما  مدعاییدی بر ؤم دستمم( که 229: 1923، مطهری

وجوب یا جواز شرکت زنان در جهاد ابتردایی نردانیم   « دبی » عنوان بهر سیرۀ نبوی را اگ

محسوب خواهد وجوب جهاد بر زن یا دستمم جواز ثن،  هبحمم  «داتیمؤ»ترین  از اساسی

در فرخ عدم وجوب حترور زنران در جهراد، بایرد توسرط ثن حتررت از        ثنمهشد، چه 

نهیی در این زمینه وارد نشده است و ایرن،   نمهث  حالو  گرفت یمحتور زنان نهی صورت 

 بر جواز حتور دالبت دارد.   حداق 

روایت و نق  شده است که حمرم جهراد    ،)ص(احادیو و وقایع فراوانی از رسول خدا

شررعی زن مسرلمان در    ۀوظیفر  یسرو  و ما را به اند در جنگ را بیان کرده یزن و شرکت و

کره زنران مسرلمان در    کند  رهنمون مینیز جهادهایی ثن و دادن جهاد و کیفیت انجام  ۀحوز

اند و تمابیف زنران معاصرر را در برابرر حروادث ضرروری جهرادی        گذشته به ثنها پرداخته

اسرت کره بردون     یا گونره  این احادیو و منقوالت تاریخی به. کند روشنی بیان می به ،امروزه

 یهرا  یژگر یم با ویزن و مال شرح وجه استدالل، ما را به مطاببات جنگی مناسا با شئونات
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مختلرف جنرگ و    یها جهاد کفایی زن در عرصهوجوب و بیانگر  دکن یفیزیمی زنان ثشنا م

 .(132: 1، ج تا بی، نیشابوری ؛ 320: 2، ج 1989، عالمه حلی: کرجهاد است )

 ،اجتمراع ثمرده   ۀنهی حتور زنان در عرصر  ۀدربار کهروایاتی از سوی دیگر، منظور از 

 ،دشویعنی حتوری که حدود شرعی و شئونات اسالمی رعایت ن ؛یفانه استحتور غیرعف

در بسیاری موارد، الزم و ضروری اسرت،و مرا    یشرع نیحتور توأم با رعایت مواز گرنهو

زنران کرم   مرؤار   یهرا  نقش یاشاره به حتور و ایفا ،معصومین ۀدر ثیات و روایات و سیر

دختران حترت شرعیا کره    ۀیا قتی (92: اءنس)در قرثن به کسا زنان اشاره شده  .نداریم

جرواز و   ،و بسیاری از شواهد دیگرر  (22 - 29: قصص) شدند یاجتماع حاضر م ۀدر عرص

   .رسانند یاببته تحت ضوابط شرعی م ،گاه ضرورت حتور را

 یریگ جهینت

 به نتایج زیر دست یافت: توان یم شده مطرحاز مجموع مطابا 

شرکت زن در جنگ، محدود و منحصر به جنگ مستقیم  عدم جواز برمبنی قول فقها . 1

بنرابراین برر فررخ پرذیرش ثن، طبرق       جهراد. در اص  حترور زن در  نه  ؛است تن به تن و

 مفهوم جهاد؛« یکل»جهاد از زنان برداشته شده است، نه  روایات تنها یک مصداق

ختص به مردان م یقیناً ،جهاد دفاعی باشدمنظور، اگر  ،در جهاد اندر مورد شرکت زن. 2

وجوب شرکت در ثن بره  برابر ظاهر ادبه، هرچند  ،، جهاد ابتدایی باشدمنظوراما اگر  ؛نیست

وجروب   عردمل »ثنچه در فقه اسرالمی ثمرده    (اوالً: اما باید دانست که .مردان اختصاص دارد

کره ایرن    شرود  مری معلروم  و در جهاد ابتدایی بر زن است نه عدم جواز ثن،  «پیمار مسلحانه

ثنچره از   (اانیراً ؛ از باب ارفاق و تسهی  بر زن است نه تبعیض و توهین نسبت بره او  ،محم

هرا،   مشارکت در پیمار مسلحانه است، وبی در صورت نیاز جبهه ،زن در جهاد برداشته شده

زنان موظفند برای برخی از امور خدماتی مانند مرداوا و پرسرتاری مجروحران و بیمراران و     

 ؛ها شرکت کنند برای رزمندگان در جبههپوشاک  ۀثشپزی و تهی

وارد شده، در ظاهر، سبا و « الیجا علی ابمراه اجماعاً». در عبارات فقها که با تعبیر 9

کره اجمراع، برر خصروص      رسرد  یمنظر  اجماع قرار گرفته است. اما به مح مسبا، هر دو 



  99 «جهاد زن» ینو به حکم فقه ینگاه 

 نمره یاعی اسرت نره   ، اجمرا «الیجا علی ابمراه»مسبا وارد شده؛ یعنی از این اجماع، تنها 

 هم اجماعی باشد؛« ذکوریت»اشتراط 

. گرچه بسیاری از خطابات قرثنری بره بفرظ مرذکر وارد شرده و در ظراهر، مرردان را        0

زنان را نیز مشمول حمم کررد و   توان یم تیخصوصمشمول حمم قرار داده است، با ابغای 

 ؛استبر وجوب جهاد ابتدایی از همین نوع  دالبسیاری از ثیات، 

 تذکوریر  ،وجروب جهراد   ۀواجا نبودن جهاد بر زنان از این باب نیست که در ادبر . 1

که جنگ برر   بودبر این  ینیردیبلمه ارتماز عمومی دینی و حتی جوامع غ ،شرط شده است

  ؛شوند یخارج تلقی م جهاد ۀزنان از دایر ،زنان وجوب ندارد و بر همین اساس

نیست؛ بلمره  منحصر به مردان  ،ت جهادگرانثیات و روایات مربوط به جهاد و فتیل. 2

کره   شود یمواردی یافت م ،اند و در بسیاری از منابع اسالمی کامالً با بیانی عام و مطلق ثمده

 ؛دشو می شدنی وجوب یا استحباب جهاد زن نیز از ثنها استنباط ،با اندکی تفسیر

 ،موضروع جهراد نیرز   ثور برابرنرد و در   شرعی تملیف یها مرد و زن در برابر خطاب. 9

اسرتثنا   معتبرکسی را بدون دبی  که شرعی به شم  عام ثمده است و روا نیست  یها خطاب

 ؛کنیم

دالبرت ثنهرا برر     ،کند بر عدم وجوب جهاد زنان دالبت می ،حتی اگر بپذیریم که ادبه. 8

گراه از زنرانی    ،ضمن ثنمه در منابع تاریخی ؛عدم جواز شرکت زنان در جهاد روشن نیست

طرور مسرتقیم شررکت     ام برده شده است که در عملیات جنگی مسلمانان صدر اسرالم بره  ن

 .اند کرده یم
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