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چکیده
مذاهب فقهی اســالمی درباره شــرط مذكر بودن وصی به عنوان يكی از اركان وصيت عهدی اختالف نظر 
دارند. اكثر ايشــان وصی شدن زن را جايز دانسته اند. بررســی داليل موافقان و مخالفان وصی شدن زن، از 
جمله عدم جواز وصی شــدن زن به دليل عدم جواز قاضی شدن وی، حائز اهميت هستند، برخی از روايات 
اماميه از وصی شــدن زن نهی نموده اند، اين نوع روايات از فرضی سخن می گويند كه زن واجد شرايط الزم 
وصی شدن، مانند بلوغ، عقل و غيره نباشد. برخی از فقهای اماميه، اين نوع روايات را بر تقيه حمل نموده اند، 
اما به دليل آنكه بيشــتر قريب به اتفاق مذاهب فقهی اهل سنت، وصی شدن زن را جايز دانسته اند، حمل اين 
روايات بر تقيه مورد ترديد اســت. گرچه برخی از اهل سنت، مانند عطا و شافعيه در يكی از اقوالشان وصی 
شــدن زن را با استناد به داليلی، مانند عدم جواز قاضی شدن زن و غيره رد نموده اند، اما قول ايشان »شاذ« 
بوده و ادله ای، مانند وصی شدن حفصه توسط عمر، پذيرش شهادت زن، قيم شدن هند در نفقه فرزندانش و 
غيره، صحت وصی شــدن زن را تأييد می كنند. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت وصی شدن زن برای ازدواج 

فرزندان را صحيح ندانسته و برخی از ايشان آن را به تربيت فرزندان محدود نموده اند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 48/ پاییز و زمستان 1396

صص 66-57

كلیدواژه ها: وصی، زن، مذاهب فقهی، قضاوت.
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مقدمه
مذاهب فقهی اسالمی در مبحث وصيت عهدی اشاره 
نموده اند كه وصی )موصی اليه( بايد واجد شــرايطی 
باشد، با اين حال ايشــان در مورد شرط مذكر بودن 
وصی اختالف نظر داشته و از همين رو درباره امكان 
وصی شــدن زن اختالف نموده اند، برای روشن شدن 
علت اختالف در شــرط مذكر بــودن وصی و وصی 
شــدن زن، بررســی داليل موافقان و مخالفان جواز 

وصی شدن زن ضروری هستند.
درباره پيشــينه تحقيق بايد گفت كه هرچند مذاهب 
فقهی اسالمی در مبحث وصيت به طور پراكنده درباره 
جواز وصی شــدن زن ســخن گفته اند، با اين حال، 
تحقيق مســتقلی درباره ديدگاه مذاهب فقهی اسالمی 
درباره وصی شدن زن وجود ندارد، از اين رو تحقيق 
حاضر به اين امر اختصاص يافته، تا با روش توصيفی 
ـ تحليلی، به پرسشهايی مانند: آيا زن می تواند وصی 
شود؟، بر فرض كه وصی شدن زن جايز باشد، وصی 
شدن وی به مواردی خاص محدود است؟، آيا وصی 
نشدن زن با عدم جواز قاضی شدن وی رابطه دارد؟، 
نقاط اشــتراك و افتراق ديدگاه اماميه و مذاهب فقهی 
اهل ســنت درباره وصی قرار گرفتــن زن كدام اند؟ و 

نظاير آنها پاسخ گويد.

مفهوم شناسی وصی
وصی از كلماتی اســت كه »متضاد المعنی« می باشد؛ 
زيرا از يك ســو به معنای وصيت كننده و از ســوی 
ديگر به معنای وصيت شــده می باشــد. جمع وصی، 
اوصيا است، با اين وجود برخی از عربها تثنيه و جمع 
آن را استعمال نكرده اند.1 وصيت در معنای دوم فعيل 

به معنای مفعول می باشد.
از آنجا كه وصيت به معنای وصل نمودن يا عهد بستن 
می باشد، وصی فردی است كه به تعهد و وصل نمودن 
تصرفــات پس از وفات وصيت كننده به تصرفات در 

1.لسان العرب، ج15، ص394.

زمــان حيات وی متصف می باشــد، از اين رو، كلمه 
وصی هم به معنای موصی است و هم به معنای موصی 
اليه؛ زيرا موصــی از وصی برای اجرای وصيت، عهد 
و پيمان می گيرد و موصی اليه يا وصی نيز آن عهد و 

پيمان را می پذيرد.2
آيه »َفْلَیْأُكْل بِالَْمْعــُروِف«،3 به وصی و قيم در اموال 
وراث صغيــر و يتيم و ... اشــاره دارد.4 از اصطالح 
»وصی« در وصيت عهدی ســخن بــه ميان می آيد. 
وصيت عهدی عبارت اســت از: ايجاد سلطنت برای 
شخصی بر حقوقی خاص پس از مرگ وصيت كننده.5

آيت اهلل سيســتانی در تعريف آن گفته است: »وصيت 
عهدی آن اســت كه از شــخصی عهد و پيمان گرفته 
شــود كه كاری مربوط به خودش يا ديگری را پس 
از وفاتش انجام دهــد، مانند: دفن وی در يك مكان 
خاص يا زمان مشخص، يا تمليك يا وقف يا فروش 
يكــی از اموال وی يا نايب گرفتن از طرف وی برای 
انجام نماز، يا روزه يا سرپرســتی بر اوالد صغير وی 
و موارد مشــابه كه آن را وصيــت توليت نامند«.6 از 
تعاريــف فقها برمی آيــد كه وصيت عهــدی، نوعی 
نمايندگی اســت كه موصی برای انجام اموری پس از 
فوت خويش به وصی اعطا می كند. وصيت عهدی را 

وصايت يا ايصاء نيز می گويند.

والیت و سرپرستی زن
موضوع حاضر با امكان واليت و سرپرســتی زن نيز 
ارتبــاط دارد؛ زيرا وصی شــدن زن يك نوع واليت 
و سرپرســتی زن به شــمار می رود، همچنين واليت 
در لغت به معنــی تولی و انجــام كاری به كار رفته 
اســت.7 از اين رو، برخی از فقهای اماميه با استناد به 

2.التحقيق، ج13، ص128.
3.نساء، 6.

4.مجمع البحرين، ج5، ص94.
5.تحرير المجلة، ج2، قسم3، ص56.

6.منهاج الصالحين، ج2، ص32.
7.المفردات، ص885.
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داليل ســه گانه كتاب، سنت و اجماع، از ممنوع بودن 
سرپرستی و واليت زن سخن گفته اند، از جمله آيات 
اُموَن َعَلى  َجاُل َقوَّ مورد اســتناد اين ديدگاه، آيه »الرِّ
َل اهللُ بَْعَضُهْم َعَلى بَْعٍض«،8 می باشد؛  َســاِء بَِما َفضَّ النِّ
زيرا از عموميت قيمومت مردان بر زنان، كه آيه از آن 
ســخن می گويد، نفی مشروعيت واليت زن و قاضی 
شدن وی را نتيجه گرفته اند. همچنين آيه »َوَقْرَن ِفي 
َج الَْجاِهِلیَِّة«،9 كه از ضرورت  ْجَن َتَبرُّ بُُیوِتُکــنَّ َواَل َتَبرَّ
نشستن زنان در خانه هايشــان سخن می گويد، برای 

مدعای ياد شده مورد استناد قرار گرفته است.10
آيه نخســت دليل بر مدعا نيســت؛ زيــرا از حقوق 
متقابلی كه زن و مرد در محدوده خانواده دارند، سخن 
می گويــد؛ يعنی به موجب اين آيه، نفقه و هزينه زنان 
بر عهده مردان اســت، همچنين از آنجا كه آيه مذكور 
در ضمن آيات طالق قرار دارد، نشــانگر آن است كه 
طالق از جمله حقوق مرد می باشــد، از اين رو، آيه 
واليــت زن در بيرون از محــدوده خانواده، از جمله 
وصايت را نفــی نمی كند. آيه دوم نيــز درباره زنان 
پيامبر)ص( ســخن می گويد و به واليت و سرپرستی 

مطلق زنان، از جمله در وصايت ارتباطی ندارد.
از جمله داليل مورد اســتناد برای اثبات اين ديدگاه، 
روايت »لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة«11 می باشــد. 
اين روايت نيــز بر مدعا و منع واليــت زن به طور 
عام و وصی شــدن وی به نحو خاص داللت ندارد؛ 
زيرا می توان آن را قضيــه خارجيه؛ يعنی مربوط به 
حكومت ايرانی معاصر رســول خدا)ص(، دانست كه 
اوضاع اداری و سياسی فاســد آن حكومت موجب 
ســقوط آن گرديد، از اين رو، قضيه حقيقی نيست كه 
موارد ديگر از جمله واليت محدود و وصی شدن زن 

را نيز دربر گيرد.
مذاهب فقهی اهل ســنت نيز وصی شــدن زن را يك 

8.نساء، 34.
9.احزاب، 33.

10.»المرأة و الوالية السياسية و القضائية«، صص96-39.
11.بحار النوار، ج32، ص194.

نوع واليت دانســته اند، چنان كه عطا گفته است: »در 
وصی شــدن زن واليتی اســت كه زنها نسبت به آن 
عاجز هســتند«.12 همچنين برخی از ايشــان از عدم 
جواز قاضی شــدن زن ـ كه نوعی واليت می باشــد 
ـ عدم جواز وصی شــدن زن را نتيجــه گرفته اند.13 
برخی از ايشان با استناد به روايت پيامبر)ص( درباره 
ممنوعيت واليت زن،14 مديريت و سرپرســتی زنان 
در ســطح بزرگ، همچون شهر، كشور و ... را ممنوع 
دانسته اند؛ زيرا سرپرستی مزبور مستلزم آن است كه 
زنان، امام جمعه و امام جماعت نمازهای عيد شوند.15 
دليــل مزبور، واليت و سرپرســتی زنان در وصايت 
)وصی شدن ايشان( را نفی نمی كند، از اين رو چنان كه 
خواهيم ديد، بيشــتر مذاهب فقهی اهل سنت، واليت 
و سرپرســتی زن در وصيت ـ كه واليت و سرپرستی 

محدودی می باشد ـ را پذيرفته اند.

وصی قرار گرفتن زن
مذاهب فقهی اسالمی درباره امكان وصی قرار گرفتن 
زن و بــه عبارتی درباره شــرط مذكــر بودن وصی 
اختالف نظر دارند كه به شكل ذيل ديدگاه آنها مورد 

بررسی قرار می گيرد:
1( دیدگاه امامیه

در خصوص جواز و منع وصی شدن زن دو ديدگاه در 
فقه اماميه حائز اهميت هستند كه به شكل ذيل مورد 

اشاره و بررسی قرار می گيرند:
الف( جواز وصى قرار گرفتن زن

فقهای اماميــه، ذكوريت را شــرط صحت وصايت 
و وصی شــدن ندانســته، بلكه وصی شدن زن را در 
صورتی كه واجد شرايط الزم باشد، صحيح دانسته اند. 
عالمه حلی به اجماعی بودن صحت وصی قرار گرفتن 

12.الحاوی الكبير، ج8، ص850.
13.المغنی، ج6، ص569.

14.بحار النوار، ج32، ص194.
15.حقوق المرأة فی ضوء الكتاب، ج1، ص116؛ شبهة تحريم والية 

المرأة، ج61، ص49.
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زن تصريح نموده است؛ اجماعی كه هم اهل سنت آن 
را قبول دارند و هم شــيعه.16 محقق كركی نيز در اين 
باره گفته اســت: »زن در صورتی كه جامع شــرايط 
وصيت باشــد، وصيت وی به اتفاق فقهای ما صحيح 
است«.17 منظور از شــرايط الزم وصيت كه اگر زن 
دارای آنها باشــد، به صحت وصيت وی حكم شــده 
اســت، مواردی همچون عقل، اســالم و بنابر قولی 

عدالت هستند.18
شــهيد اول به عدم شــرط مذكر بودن وصی تصريح 
نموده و گفته است: »مذكر بودن وصی و بينا بودن وی 
شرط نيست، بلكه وصيت به زن صحيح است«.19 وی 
به اين حكم فقهی خــود اكتفا نكرده، بلكه به اجماع 
منقول از شــيخ طوسی درباره صحت آن اشاره كرده 
و گفته است: »و نقل الشيخ فيه االجماع«.20 از ديگر 
فقهای متقدم كــه از صحت وصی قرار گرفتن زن در 
فرضی كه شرايط الزم را داشته باشد، سخن گفته اند، 
می توان به كيدری،21 فاضــل آبی22 و محقق حلی23 

اشاره نمود.
داليل چندی برای صحت وصی قرار گرفتن زن مورد 
استناد قرار گرفته اند كه می توان به شكل ذيل آنها را 

مورد اشاره و بررسی قرار داد:
1- اطالق ادله وصايت: ادله وصايت اطالق دارند و 

جواز وصی قرار گرفتن زن را نتيجه می دهند.24
2- روايات: روايات چندی برای صحت وصی قرار 

گرفتن زن مورد استناد قرار گرفته اند، از جمله:
روايت علی بن يقطين از امام رضا)ع( كه در آن آمده 
اســت: از آن حضرت درباره مردی پرسش كردم كه 

16.تذكرة الفقهاء، ج1، ص511.
17.جامع المقاصد، ج11، ص278.

18.التعليقات علی شرائع اإلسالم، ج1، ص495.
19.الدروس الشرعية، ج2، ص323.

20.همان.
21.إصباح الشيعة، ص355.

22.كشف الرموز، ج2، ص80.
23.شرائع اإلسالم، ج2، ص202.

24.الزبدة الفقهية، ج6، ص87.

زنی را وصی خود قــرار داده و كودكی را نيز با وی 
در وصايت شــريك قرار داده است؟ حضرت فرمود: 
»وصيت جايز می باشد و زن وصيت را انجام می دهد 
و به انتظار بالغ شدن كودك نمی شود«.25 روايت مورد 
اشــاره حســن بوده26 و در آن، به امكان وصی قرار 
گرفتن زن و نيز جواز ضميمه نمودن كودك به بالغ در 

وصايت، تصريح شده است.
روايت پيامبر)ص( كه در آن آمده اســت: هند همسر 
ابوســفيان نزد پيامبر)ص( آمد و گفت: همسرم مرد 
بخيلی است، هزينه زندگی من و فرزندانم را نمی دهد، 
مگــر آنچه كه مخفيانه از وی بردارم، حضرت به وی 
فرمود: »آنچه كه از نظر عرف كفاف هزينه خودت و 
فرزندانت را می دهد )از مال او( بردار«.27 براســاس 
اين روايــت، پيامبر)ص( هند را قيــم نفقه فرزندان 
خويش قرار داده، از ايــن رو، وصی قرار دادن وی 

جايز است.28
3- اجمــاع: فقهای چندی از دليــل بودن اجماع بر 
صحت وصی قرار گرفتن زن سخن گفته اند، چنان كه 
صاحب رياض گفته اســت: »وصی قــرار دادن زن 
در فرضی كه شرايط گذشــته در وی جمع باشد، به 
اجماع منقول مســتفيض از گروهی از فقها همچون: 
شيخ طوسی،29 عالمه حلی،30 فاضل مقداد31 و شهيد 
ثانی32صحيح است«.33 اجماع ياد شده به دليل روايت 
علی بن يقطين كه به آن اشاره شد،34 مدركی است، از 

اين رو، قابل استناد نمی باشد.
4- وصی قرار گرفتن حفصه توسط پدرش عمر.35

25.من اليحضره الفقيه، ج4، ص209.
26.مرآة العقول، ج23، ص77.

27.سنن ابن ماجه، ج2، ص762.
28.الخالف، ج4، ص160.

29.اإلستبصار، ج4، ص140.
30.تذكرة الفقهاء، ج1، ص511.
31.التنقيح الرائع، ج2، ص287.

32.مسالك الفهام، ج1، ص412؛ الروضة البهية، ج5، ص73.
33.رياض المسائل، ج10، ص321.

34.من اليحضره الفقيه، ج4، ص209.
35.الخالف، ج4، ص160.
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ب( ممنوع بودن وصى شدن زن
فقهای اماميه كه به كراهت وصی شدن زن باور دارند، 
به داليلی اســتناد نموده اند كه به شــكل ذيل مورد 

بررسی و اشاره قرار می گيرند:
1- روايــت ســكونی از امام صــادق)ع( به نقل از 
امــام علی)ع( كه در آن آمده اســت: »به زن وصيت 
نمی شود )وصی قرار نمی گيرد(؛ زيرا خداوند عزوجل 
َفَهاَء َأْمَوالَُکُم«36«.37روايت  می فرمايد: »َواَل ُتْؤُتوا السُّ
ياد شــده بر منع وصی شــدن زن داللت ندارد؛ زيرا 
ضعيف و شاذ می باشد، همچنين بر تقيه حمل می شود؛ 
زيرا براســاس تصريح شيخ طوســی ديدگاه مزبور، 
ديدگاه اكثر فقهای عامه است. همچنين حمل روايت 
بر كراهــت وصی قرار گرفتن زن يــا زنی كه واجد 

شرايط وصی شدن نيست، نيز ممكن می باشد.38
آيت اهلل خويی با اســتناد به روايت مزبور گفته است: 
»مخفــی نماند كه از حديث مزبور عدم صحت وصی 
شدن زن مســتفاد می گردد«.39 ايشــان بر اين باور 
هســتند كه به دليل تعارض اين روايت با ادله ای كه 
وصی قرار گرفتــن زن را صحيح می دانند، حمل اين 
روايت، بر كراهت وصی شدن زن غيرموجه است. با 
اين وجود، وی به دليل آنكه به تصريح شيخ طوسی،40 
اكثر اهل ســنت به عدم صحت وصی شــدن زن باور 
دارند، حمل آن را بر تقيه ممكن دانســته است.41 با 
اين حال، ايشان به موثق بودن سكونی تصريح نموده 

است.42
گرچه حمل بر كراهت هم، نوعی عمل اســت و نبايد 
گفت: حال كه قرار اســت به روايت عمل شود، بايد 
به نحــو اتم و اكمل عمل شــود، واال عملی صورت 

36.نساء، 5.
37.من اليحضره الفقيه، ج4، ص226.

38.رياض المسائل، ج10، ص321.
39.مبانی منهاج الصالحين، ج9، ص401.

40.شيخ طوسی می گويد: »وصی نشدن زن، مذهب بسياری از فقهای 
اهل سنت است« )اإلستبصار، ج4، ص40(.
41.مبانی منهاج الصالحين، ج9، ص401.

42.معجم رجال الحديث، ج4، ص23.

نگرفته است. با اين وجود بهتر است كه روايت مزبور 
را حمل بر تقيه كنيم و در فرض استفاده عدم صحت 
وصــی قرار گرفتــن زن از آن، بايد آن را به موردی 
اختصاص دهيم كه زن واجد شــرايط وصی شدن از 
جمله: عقل، بلوغ و به قولی عدالت نمی باشد، در اين 
صورت تفاوتی بين زن و مرد نيست. همچنين با توجه 
به اعراض اصحاب از ايــن حديث و نيز با توجه به 
تعارض آن با خبر علی بن يقطين، كه پيش از اين به 
آن اشــاره شد،43 طرح و كنار گذاشتن اين روايت نيز 

ممكن می باشد.44
2- روايت امام باقر)ع( كه در آن از ايشــان درباره 
َفَهاَء َأْمَوالَُکُم«45  سخن خداوند عزوجل »َواَل ُتْؤُتوا السُّ
پرســش شده و ايشــان می فرمايد: »)اموالتان را( به 
شــارب خمر و زنان ندهيــد«، آن گاه فرمود: »چه 

سفيهی سفيه تر از شارب خمر می باشد«.46
برخی از فقها با استناد به اين روايت گفته اند: »منظور 
از روايت ياد شده آن است كه زن را برای وصی شدن 
انتخاب كنند، با اين وجود اگر زن را وصی قرار دهند، 
زن بايد براســاس آنچه موصی دستور داده و وصيت 

كرده وصيت را انجام دهد«.47
در چگونگی استناد به اين روايت و روايت قبل برای 
منع وصی شدن زن، بايد گفت: از آنجا كه در وصيت، 
موصی مال خود را پس از مرگش در اختيار زن قرار 
می دهد، روايــت از آن نهی می كند، اما همان گونه كه 
گذشــت، بايد روايت را حمل بر تقيه نمود و يا آنكه 
آن را به زنی اختصاص داد كه واجد همه شرايط الزم 

وصی شدن، از جمله عقل، بلوغ و ... نيست.
2( دیدگاه اهل سنت

ديدگاههای ذيل در اين باره مورد اشــاره و بررسی 
قرار می گيرند:

43.من اليحضره الفقيه، ج4، ص209.
44.فقه الصادق)ع(، ج2، ص410.

45.نساء، 5.
46.من اليحضره الفقيه، ج4، ص168.

47.مــن اليحضره الفقيــه، ج4، ص168؛ الحدائــق الناضرة، ج22، 
ص638.
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الف( عدم جواز وصى شدن زن
از جمله قائالن به اين ديدگاه می توان به عطا اشــاره 
نمود كه دربــاره دليل عدم جواز وصــی قرار دادن 
زن گفته اســت: »زيرا زن قاضی نمی شــود، از اين 
رو، نمی تــوان وی را وصی قــرار داد، همان گونه كه 
شخص مجنون را نمی توان وصی قرار داد«.48 بنابراين 
براساس ديدگاه وی، اگر زنی را وصی كنند، بايد مرد 
مــورد اعتمادی را ناظر وی قــرار دهند49 و به قولی 
بايد مردی از قوم آن زن را جايگزين آن زن كنند.50 
شافعيه نيز در يكی از اقوالشان به اين ديدگاه گرايش 

دارند.51
داليل عدم جواز وصی قرار گرفتن زن از اين قرارند:
1- عــدم جواز قاضی شــدن زن: از آنجا كه قاضی 
شــدن زن ممنوع است، وصی شــدن وی نيز ممنوع 
است. دليل مزبور به دليل تفاوت قضاوت و وصايت 
مردود دانسته شده اســت؛ زيرا قضاوت به اجتهاد و 
كمال فرد )از نظر خلقت( نياز دارد و حال آنكه وصی 

شدن مشروط به آنها نيست.52
از آنجا كــه عدم جواز قضاوت برای زن مورد ترديد 
است، از اين رو، در فرض كه به جواز قاضی شدن زن 
باور داشته باشــيم، وصی شدن وی نيز مجاز خواهد 
بــود.53 چنان كه طبری به جواز قاضی شــدن زن در 
هرچه كه مــرد می تواند قضاوت كند، باور داشــته، 
همچنين ابوحنيفه قضاوت زن را در آنچه كه شــاهد 

آن بوده، صحيح دانسته است.54
2- عدم توانايی زن بر اجرای واليت وصايت: وصی 
شدن زن يك نوع واليت دادن به وی است كه از يك 
سو منوط به اجازه شارع است55 و از سوی ديگر زن 

48.المغنی، ج6، ص569.
49.المصنف، ج7، ص288.

50.الجامع لحكام القرآن، ج5، ص28.
51.المغنی، ج6، ص137؛ المجموع، ج6، ص312.

52.المغنی، ج6، ص569؛ المجموع، ج15، ص510.
53.المعامالت المالية المعاصرة، ج17، ص548.

54.أحكام القرآن، ج3، ص482؛ تلخيص الخالف، ج3، ص355.
55.المجموع، ج13، ص246.

توانايی اجرای آن واليت را ندارد؛ چنان كه عطا گفته 
اســت: »زيرا در وصی شدن زن واليتی است كه زنها 

نسبت به آن عاجز هستند«.56
بر اين دليل نقدهای چندی وارد شــده؛ زيرا بر فرض 
كه به واليت بودن وصی شــدن زن بــاور پيدا كنيم، 
امانت و جواز شــهادت در آن، بر جنبه واليت غلبه 
دارند، چه آنكه شهادت و امانت در مورد زنان جايز 
اســت. ســخن پيامبر)ص( كه در آن به هند فرموده 
است: »آنچه از نظر عرف نياز تو و فرزندانت را رفع 
می كند بگير«،57 نيز نشانگر آن است كه زن می تواند 
در مورد نفقه، قيم فرزندان خود باشد؛ زيرا به موجب 
اين روايت، پيامبر)ص( هنــد را در مورد مزبور قيم 

فرزندان خود قرار داده است.
در توضيح اين نقد، بايد گفت: در وصی شــدن زن، 
جنبه هــای امانت و شــهادت در آن، بر جنبه واليت 
غلبه دارند، از آنجا كه امانت گذاشتن چيزی نزد زن، 
همچنين شــاهد گرفتن وی مجاز می باشند، بنابراين 

وصی شدن زن نيز جايز است.
گذشــته از جنبه غلبه امانت و شهادت بر واليت،58 
وصی شــدن زن در مورد كودكان، يك نوع حضانت 
مادر بر فرزندان خود می باشــد كه جايز است. بر اين 
اساس گفته شده كه اگر زن واجد شرايط وصی شدن 
باشــد، به دليل آنكه مادر است، نسبت به ديگران در 

وصی شدن اولويت دارد.59
نقد مزبور، همچنين اســتناد به سخن پيامبر)ص( كه 
پيش از اين به آن اشــاره رفــت، در صورتی منطقی 
اســت كه زن وصی شوهرش باشد، اما در فرضی كه 
وصی ديگران باشــد، منطقی نيست؛ زيرا زن بر اوالد 

صغار )كودكان( ديگران حضانت ندارد.
ب( جواز وصى قرار دادن زن

مذاهب فقهی اهل ســنت، همانند فقه اماميه به جواز 

56.الحاوی الكبير، ج8، ص850.
57.سنن ابن ماجه، ج2، ص331؛ الحاوی الكبير، ج8، ص331.

58.الحاوی الكبير، ج8، ص231.
59.كفاية الخيار، ص344.
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وصی شــدن زن باور دارند. مالك، ثــوری، اوزاعی، 
حسن بن صالح، اسحاق، شــافعی، ابوثور و اصحاب 
رأی،60 و احمد بن حنبل61 قائالن به اين ديدگاه هستند. 
وكيع به نقل از ســفيان ثوری گفته است: »زن می تواند 

وصی شود، چه بسا زنی كه از مرد بهتر باشد«.62
پس از ايشــان فقهای زيادی از اهل سنت اين ديدگاه 
را پذيرفته اند، تا جايی كه ابن قدامه حنبلی گفته است: 
»مــن هيچ فقيهی را نديدم كه وصی قرار گرفتن زن را 
باطل بداند، جز عطا«.63 همچنين همه اهل علم64 و به 
قولی بيشــتر اهل علم65 از طرف داران اين ديدگاه به 

شمار آمده اند.
خليل از فقهای حنبلی نيز گفته است: »وصی قرار دادن 
زن جايز است، خواه وصيت برای امر تربيت )فرزندان( 
باشــد يا برای امور مالی، هرچــه كه موضوع وصيت 
باشــد )وصی شــدن زن در آن جايز است(، همه فقها 
به اين ديــدگاه گرايش نموده اند، حكم مزبور اجماعی 
است«.66 رويانی از فقهای شافعی نيز می گويد: »جايز 
است كه وصی در مال باشد يا كودكان، خواه وصی مرد 
باشد«.67 با وجود جواز وصی قرار گرفتن زن، چنان كه 
فردی زنی را وصی خود در مورد دخترانش قرار دهد، 

آن زن در زمينه ازدواج دختران واليتی ندارد.68
در اين باره به داليل چندی اســتناد شده كه به شكل 

ذيل مورد اشاره و بررسی قرار می گيرند:
1- اجمــاع: از آنجا كه اجماع در فقه اهل ســنت از 
جايگاه مهمی برخوردار است، برخی از فقهای ايشان، 
همانند فقهای اماميه،69 درباره جواز وصی قرار گرفتن 

60.المغنی، ج6، ص569.
61.المجموع، ج13، ص346.

62.المصنف، ج7، ص288.
63.المغنی، ج6، ص601.

64.الجامع لحكام القرآن، ج5، ص28.
65.الفاروق، ص103.

66.شرح زاد المستقنع، ج5، ص50.
67.بحر المذهب، ج8، ص137.

68.الكافی فی فقه أهل المدينة، ج1، ص548.
69.رياض المسائل، ج10، ص221.

زن ادعای اجماع نموده اند70 كه می توان از آن به عنوان 
يك دليل تعبير نمود.

2- وصی قرار گرفتن حفصه توسط عمر: عمر حفصه 
دختــرش را وصی خود قرار داده اســت،71 تا پس از 
مرگش يكی از خواسته های وی را اجرا كند و يا آنكه 
او را وصی خود بر ورثه اش قرار داده است.72 براساس 
هر دو تفســير، جواز وصی قرار دادن زن نتيجه گرفته 

شده است.
براساس ديدگاهی ديگر، حفصه تا زمانی كه زنده بوده، 
در مورد وقف پدرش در خيبر، وصی وی شده است و 
پس از مرگ حفصه، اين مسئوليت به صاحبان رأی از 
خانواده حفصه واگذار شده است.73 براساس اين تفسير 

نيز وصی شدن زن مجاز است.
3- شباهت وكيل شدن زن و وصی شدن وی: وصيت 

يك نوع توكيل بوده و وكيل شدن زن جايز است.74
4- زن همانند مرد، اهل شــهادت است، پس می تواند 
وصی قرار گيرد:75 از آنجا كه زن، همانند مرد می تواند 
به عنوان »شاهد« مورد استفاده قرار گيرد، وصی قرار 

گرفتن وی نيز مجاز می باشد.
5- اهل واليت بــودن زن همانند مرد: از آنجا كه زن 
همانند مــرد می تواند اهل واليت باشــد )بر فرزندان 
واليت داشته باشــد(، وصی شدن وی نيز جايز است، 
چنان كه گفته شده است: »اگر مردی زنی را وصی خود 
قــرار دهد يا زنی مردی را وصی خود قرار دهد، جايز 
است؛ زيرا همان گونه كه مرد اهل واليت است، زن نيز 

اهل واليت است«.76
6- ســخن پيامبر)ص( كه در آن به هند فرمود: »آنچه 
از نظر عرف نياز تو و فرزندانت را رفع می كند بگير«77 

70.شرح زاد المستقنع، ج5، ص50.
71.المغنی، ج6، ص569.

72.المصنف، ج7، ص288.
73.المجموع، ج15، ص508؛ الورقات، ج1، ص224.

74.شرح زاد المستقنع، ج5، ص50.
75.المجموع، ج15، ص510.

76.الجوهرة النيرة، ج2، ص290.

77.الحاوی الكبير، ج8، ص331.
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نيز نشــانگر آن اســت كه زن می تواند در مورد نفقه، 
قيم فرزندان خود باشد؛ زيرا به موجب روايت مزبور، 
پيامبــر)ص( هند را درباره نفقه قيم فرزندان خود قرار 

داده است.
روايت مزبور وصی شــدن زن در مورد فرزندانش را 
توجيه می كند، اما جواز وصی شدن وی بر ديگر افراد 

را توجيه نمی كند.
7- وديعه نهادن اموالی توسط پيامبر)ص( نزد ام ايمن: 
پيامبر)ص( در يكــی از غزوه ها اموالی را نزد ام ايمن 
بــه وديعه و امانت نهاد، كار پيامبــر)ص( در اين باره 
نشانگر آن اســت كه نايب قرار دادن زن بر كودكان و 
اموال صحيح است، از اين رو، برای جواز وصی شدن 

زن به آن استناد شده است.78
8- عاقل و امين بودن زن همانند مرد: زن همانند مرِد 
آزاد، می تواند فردی عاقل و امين باشد، در اين صورت 

وصی شدن وی مجاز است.79

نتیجه گیری
1. مخالفت برخی از فقهای مذاهب فقهی اســالمی با 
وصی شــدن زن، از مواردی، همچون باور به مالزمه 
آن با عدم جواز قاضی شــدن زن، عدم توانايی زن در 
اجرای مسئوليت سنگين وصيت، برتری دادن زنان بر 
مردان و ... ناشی شده است و حال آنكه گرچه برخی 
از فقهای اهل سنت از مالزمه وصی شدن زن با قاضی 
شدن وی ســخن گفته اند، اما از يك سو قاضی نشدن 
زن مورد ترديد برخی از ايشان قرار گرفته و از سوی 
ديگر مالزمه بين قاضی نشدن زن ـ بر فرض پذيرش 

آن ـ با وصی نشدن وی انكار شده است.
2. مسئوليت دادن پيامبر)ص( به زنان، مانند: قيم نفقه 
فرزندان قراردادن هند زن ابوسفيان، وديعه نهادن اموالی 
نزد ام ايمن و ... از يك ســو و استناد فقهای اماميه و 
مذاهب فقهی اهل ســنت برای جواز وصی شدن زن به 

78.همان، ج8، ص322.
79.اإلشراف، ج2، ص1010.

آنكه حفصه دختر عمر وصی پدرش شــده از ســوی 
ديگر، همچنيــن تصريح برخی از فقهای مذاهب فقهی 
اهل ســنت به آنكه چه بســا زنانی در انجام و اجرای 
وصيت بهتر از مردان باشند، مؤيّد آن است كه سنگين 
بودن مسئوليت اجرای وصيت مانع از جواز وصی قرار 

گرفتن زنان نيست.
3. شهرت ديدگاه مكروه بودن وصی قرار گرفتن زن در 
فقه اماميه، از روايتی ناشــی شده كه در آن با استناد به 
َهاَء َأْمَوالَُکُم«، از وصی قرار دادن  ــفَ آيه »َواَل ُتْؤُتوا السُّ
زن نهی شده اســت و حال آنكه روايت مزبور ضعيف 
بوده و از سويی بر فرض كه سند آن را ضعيف ندانيم، 
به موردی اشاره دارد كه زن واجد شرايط كامل وصی 
شدن نباشد، اســتناد امام)ع( به آيه مورد اشاره، نشان 
دهنده آن است كه هركس كه واجد شرايط وصی شدن 
نباشد، نمی تواند وصی قرار گيرد، اين امر درباره مردان 
نيز صادق است، از اين رو، با وجود چنين تفسيری از 
روايت مزبور، حمل آن بر تقيه يا كراهت وصی شــدن 

زن، موجه نيست.
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- قرآن كريم.
- آصفی، محمدمهدی، »المرأة و الوالية السياســية و 

القضائية«، مجله فقه عربی، شماره 36، 1425ق.
- آل كاشف الغطاء، محمدحسين، تحرير المجلة، نجف، 

المكتبة المرتضوية، 1359ق.
- آل مرزوق زهرانی، مرزوق بن هياس، حقوق المرأة 

فی ضوء الكتاب، بی جا، بی نا، 1428ق.
- ابن ابي شيبه، عبداهلل بن محمد، المصنف فی الحديث و  

اآلثار، بی جا، بي نا، بی تا.
- ابن بابويه، محمد بــن علی، من اليحضره الفقيه، قم، 

دفتر انتشارات اسالمی، 1413ق.
- ابن عبدالبر، يوســف بن عبداهلل، الكافي في فقه أهل 

المدينة، رياض، مكتبة الرياض الحديثة، 1398ق.
- ابن عربــی، محمد بن عبداهلل، أحكام القرآن، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1424ق.
- ابن قدامه، عبداهلل بن احمد، المغنی، بيروت، دارالكتب 

العربی، بی تا.
- ابن ماجــه قزوينی، محمد بن يزيد، ســنن ابن ماجه، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 

دارصادر، 1414ق.
- بحرانی، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام 

العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1405ق.
- بغدادی، عبدالوهاب بن علی، اإلشــراف علی نكت 

مسائل الخالف، بيروت، دار ابن حزم، 1420ق.
- بنا، عبدالحميد و ديگران، الفاروق، لبنان، مؤسســة 

دلتا للمعلومات و النظمة، بی تا.
- ترحينی عاملی، سيد محمدحسن، الزبدة الفقهية فی 

شرح اللمعة الدمشقية، قم، دارالفقه، 1427ق.
- جاللی، عبداهلل بن حمد، شــبهة تحريم والية المرأة، 

بی جا، بی نا، بی تا.
- جوينی، عبدالملك بن عبداهلل، الورقات، بی جا، بي نا، 

بی تا.
- حدادی، ابوبكر بن علی، الجوهرة النيرة علی مختصر 

القدوری، المطبعة الخيرية، 1322ق.
- حسينی حصني، ابوبكر بن محمد، كفاية الخيار فی 

حل غاية اإلختصار، دمشق، دارالخير، 1994م.
- حسينی روحانی، سيد محمدصادق، فقه الصادق)ع(، 

قم، مدرسة  اإلمام جعفر الصادق)ع(، 1412ق.
- حسينی شيرازی، سيد صادق، التعليقات علی شرائع 

اإلسالم، قم، استقالل، 1425ق.
- حســيني سيستاني، سيد علی، منهاج الصالحين، قم، 

كتابخانه آية اهلل العظمي سيستانی، 1417ق.
- حلی، حســن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه 

آل البيت)ع(، بی تا.
- خليل، احمد بن محمد، شــرح زاد المستقنع، بی جا، 

بي نا، بی تا.
- خويي، سيد ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، بی جا، 

بی نا، 1413ق.
- راغب اصفهانی، حســين بن محمــد، المفردات فی 
غريب القرآن، دمشــق، دارالقلم؛ بيروت، الدار الشامية، 

1412ق.
- روياني، عبدالواحد بن اســماعيل، بحر المذهب فی 
فروع المذهب الشــافعی، بيــروت، دارالكتب العلمية، 

2009م.
- شــهيد اول، محمد بن مكی، الدروس الشرعية، قم، 

دفتر انتشارات اسالمی، 1412ق.
- شــهيد ثانی، زين الدين بن علــي، الروضة البهية فی 

شرح اللمعة الدمشقية، قم، داوری، 1410ق.
- همو، مســالك الفهام إلي تنقيح شرائع اإلسالم، قم، 

مؤسسة المعارف  اإلسالمية، 1413ق.
- صيمری، مفلح بن حســن، تلخيــص الخالف، قم، 

كتابخانه آيةاهلل مرعشی نجفی، 1408ق.
- طباطبايی قمی، ســيد تقی، مبانی منهاج الصالحين، 
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قم، منشورات قلم الشرق، 1426ق.
- طباطبايی، سيد علی بن محمد، رياض المسائل فی 
تحقيق الحكام بالدالئل، قم، مؤسســه آل البيت)ع(، 

1418ق.
- طريحی، فخرالدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران، 

المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، 1375ش.
- طوسی، محمد بن حسن، اإلستبصار، تهران، دارالكتب 

االسالمية، 1390ق.
- همو، الخالف، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1417ق.

- فاضل آبی، حســن بن ابی طالب، كشف الرموز فی 
شــرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشــارات اســالمی، 

1417ق.
- فاضل مقداد )سيوري حلی(، مقداد بن عبداهلل، التنقيح 
الرائع لمختصر الشــرائع، قم، كتابخانه آيةاهلل مرعشی 

نجفی، 1404ق.
- قرطبــی، محمد بن احمد، الجامــع لحكام القرآن، 

تهران، ناصرخسرو، 1364ش.
- كيدری، محمد بن حســين، إصباح الشيعة بمصباح 

الشريعة، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، 1416ق.

- ماوردی، علی بن محمد، الحــاوی الكبير، بيروت، 
دارالكتب العلمية، 1419ق.

- مجلســی، محمدباقر بن محمدتقــي، بحار النوار، 
بيروت، مؤسسة الطبع و النشر، 1410ق.

- همو، مرآة العقــول، تهران، دارالكتب االســالمية، 
1404ق.

- محقق حلی، جعفر بن حســن، شــرائع اإلسالم في 
مسائل الحالل و الحرام، قم، اسماعيليان، 1408ق.

- محقــق كركی، علی بن حســين، جامع المقاصد فی 
شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البيت)ع( إلحياء التراث، 

1414ق.
- مشــيقح، خالد بن علی، المعامالت المالية المعاصرة، 

بی جا، بی نا، بی تا.
- مصطفوی، حسن، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، 

تهران، مركز الكتاب للترجمة و النشر، 1402ق.
- نووی، يحيی بن شــرف، المجموع شــرح المهذب، 

بيروت، دارالفكر، بی تا. 66
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