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چکیده
مذاهب فقهی اســامی درباره شــرط مذکر بودن وصی به عنوان یکی از ارکان وصیت عهدی اختالف نظر
دارند .اکثر ایشــان وصی شدن زن را جایز دانستهاند .بررســی دالیل موافقان و مخالفان وصی شدن زن ،از
جمله عدم جواز وصی شــدن زن به دلیل عدم جواز قاضی شدن وی ،حائز اهمیت هستند ،برخی از روایات
امامیه از وصی شــدن زن نهی نمودهاند ،این نوع روایات از فرضی سخن میگویند که زن واجد شرایط الزم
وصی شدن ،مانند بلوغ ،عقل و غیره نباشد .برخی از فقهای امامیه ،این نوع روایات را بر تقیه حمل نمودهاند،
اما به دلیل آنکه بیشــتر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اهلسنت ،وصی شدن زن را جایز دانستهاند ،حمل این
روایات بر تقیه مورد تردید اســت .گرچه برخی از اهلسنت ،مانند عطا و شافعیه در یکی از اقوالشان وصی
شــدن زن را با استناد به دالیلی ،مانند عدم جواز قاضی شدن زن و غیره رد نمودهاند ،اما قول ایشان «شاذ»
بوده و ادلهای ،مانند وصی شدن حفصه توسط عمر ،پذیرش شهادت زن ،قیم شدن هند در نفقه فرزندانش و
غیره ،صحت وصی شــدن زن را تأیید میکنند .برخی از مذاهب فقهی اهلسنت وصی شدن زن برای ازدواج
فرزندان را صحیح ندانسته و برخی از ایشان آن را به تربیت فرزندان محدود نمودهاند.
کلیدواژهها :وصی ،زن ،مذاهب فقهی ،قضاوت.
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مقدمه
مذاهب فقهی اسالمی در مبحث وصیت عهدی اشاره
نمودهاند که وصی (موصی الیه) باید واجد شــرایطی
باشد ،با این حال ایشــان در مورد شرط مذکر بودن
وصی اختالف نظر داشته و از همین رو درباره امکان
وصی شــدن زن اختالف نمودهاند ،برای روشن شدن
علت اختالف در شــرط مذکر بــودن وصی و وصی
شــدن زن ،بررســی دالیل موافقان و مخالفان جواز
وصی شدن زن ضروری هستند.
درباره پیشــینه تحقیق باید گفت که هرچند مذاهب
فقهی اسالمی در مبحث وصیت به طور پراکنده درباره
جواز وصی شــدن زن ســخن گفتهاند ،با این حال،
تحقیق مســتقلی درباره دیدگاه مذاهب فقهی اسالمی
درباره وصی شدن زن وجود ندارد ،از این رو تحقیق
حاضر به این امر اختصاص یافته ،تا با روش توصیفی
ـ تحلیلی ،به پرسشهایی مانند :آیا زن میتواند وصی
شود؟ ،بر فرض که وصی شدن زن جایز باشد ،وصی
شدن وی به مواردی خاص محدود است؟ ،آیا وصی
نشدن زن با عدم جواز قاضی شدن وی رابطه دارد؟،
نقاط اشــتراک و افتراق دیدگاه امامیه و مذاهب فقهی
اهلســنت درباره وصی قرار گرفتــن زن کداماند؟ و
نظایر آنها پاسخ گوید.

زمــان حیات وی متصف میباشــد ،از این رو ،کلمه
وصی هم به معنای موصی است و هم به معنای موصی
الیه؛ زیرا موصــی از وصی برای اجرای وصیت ،عهد
و پیمان میگیرد و موصی الیه یا وصی نیز آن عهد و
2
پیمان را میپذیرد.
3
ْ
ــر ِ
وف» ،به وصی و قیم در اموال
آیه « َف ْل َيأ ُك ْل بِالْ َم ْع ُ
وراث صغیــر و یتیم و  ...اشــاره دارد 4.از اصطالح
«وصی» در وصیت عهدی ســخن بــه میان میآید.
وصیت عهدی عبارت اســت از :ایجاد سلطنت برای
5
شخصی بر حقوقی خاص پس از مرگ وصیت کننده.
آیتاهلل سیســتانی در تعریف آن گفته است« :وصیت
عهدی آن اســت که از شــخصی عهد و پیمان گرفته
شــود که کاری مربوط به خودش یا دیگری را پس
از وفاتش انجام دهــد ،مانند :دفن وی در یک مکان
خاص یا زمان مشخص ،یا تملیک یا وقف یا فروش
یکــی از اموال وی یا نایب گرفتن از طرف وی برای
انجام نماز ،یا روزه یا سرپرســتی بر اوالد صغیر وی
و موارد مشــابه که آن را وصیــت تولیت نامند» 6.از
تعاریــف فقها برمیآیــد که وصیت عهــدی ،نوعی
نمایندگی اســت که موصی برای انجام اموری پس از
فوت خویش به وصی اعطا میکند .وصیت عهدی را
وصایت یا ایصاء نیز میگویند.

مفهوم شناسی وصی
وصی از کلماتی اســت که «متضاد المعنی» میباشد؛
زیرا از یک ســو به معنای وصیت کننده و از ســوی
دیگر به معنای وصیت شــده میباشــد .جمع وصی،
اوصیا است ،با این وجود برخی از عربها تثنیه و جمع
آن را استعمال نکردهاند 1.وصیت در معنای دوم فعیل
به معنای مفعول میباشد.
از آنجا که وصیت به معنای وصل نمودن یا عهد بستن
میباشد ،وصی فردی است که به تعهد و وصل نمودن
تصرفــات پس از وفات وصیت کننده به تصرفات در

والیت و سرپرستی زن
موضوع حاضر با امکان والیت و سرپرســتی زن نیز
ارتبــاط دارد؛ زیرا وصی شــدن زن یک نوع والیت
و سرپرســتی زن به شــمار میرود ،همچنین والیت
در لغت به معنــی تولی و انجــام کاری به کار رفته
اســت 7.از این رو ،برخی از فقهای امامیه با استناد به

.1لسان العرب ،ج ،15ص.394

.2التحقیق ،ج ،13ص.128
.3نساء.6 ،
.4مجمع البحرین ،ج ،5ص.94
.5تحریر المجلة ،ج ،2قسم ،3ص.56
.6منهاج الصالحین ،ج ،2ص.32
.7المفردات ،ص.885

.8نساء.34 ،
.9احزاب.33 ،
«.10المرأة و الوالیة السیاسیة و القضائیة» ،صص.96-39
.11بحار األنوار ،ج ،32ص.194

وصی قرار گرفتن زن
مذاهب فقهی اسالمی درباره امکان وصی قرار گرفتن
زن و بــه عبارتی درباره شــرط مذکــر بودن وصی
اختالف نظر دارند که به شکل ذیل دیدگاه آنها مورد
بررسی قرار میگیرد:
 )1دیدگاه امامیه
در خصوص جواز و منع وصی شدن زن دو دیدگاه در
فقه امامیه حائز اهمیت هستند که به شکل ذیل مورد
اشاره و بررسی قرار میگیرند:
الف) جواز وصی قرار گرفتن زن
فقهای امامیــه ،ذکوریت را شــرط صحت وصایت
و وصی شــدن ندانســته ،بلکه وصی شدن زن را در
صورتی که واجد شرایط الزم باشد ،صحیح دانستهاند.
عالمه حلی به اجماعی بودن صحت وصی قرار گرفتن
.12الحاوی الکبیر ،ج ،8ص.850
.13المغنی ،ج ،6ص.569
.14بحار األنوار ،ج ،32ص.194
.15حقوق المرأة فی ضوء الکتاب ،ج ،1ص116؛ شبهة تحریم والیة
المرأة ،ج ،61ص.49
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دالیل ســهگانه کتاب ،سنت و اجماع ،از ممنوع بودن
سرپرستی و والیت زن سخن گفتهاند ،از جمله آیات
«الر َج ُ
ون َع َلى
ال ق ََّوا ُم َ
مورد اســتناد این دیدگاه ،آیه ِّ
ال ِّن َســا ِء بِ َما َف َّض َل اهللُ بَ ْع َض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ
ض» 8،میباشد؛
زیرا از عمومیت قیمومت مردان بر زنان ،که آیه از آن
ســخن میگوید ،نفی مشروعیت والیت زن و قاضی
«وق َْر َن ِفي
شدن وی را نتیجه گرفتهاند .همچنین آیه َ
ــن َو َل َت َب َّر ْج َن َت َب ُّر َج الْ َجا ِه ِل َّي ِة» 9،که از ضرورت
بُ ُيو ِت ُك َّ
نشستن زنان در خانههایشــان سخن میگوید ،برای
10
مدعای یاد شده مورد استناد قرار گرفته است.
آیه نخســت دلیل بر مدعا نیســت؛ زیــرا از حقوق
متقابلی که زن و مرد در محدوده خانواده دارند ،سخن
میگویــد؛ یعنی به موجب این آیه ،نفقه و هزینه زنان
بر عهده مردان اســت ،همچنین از آنجا که آیه مذکور
در ضمن آیات طالق قرار دارد ،نشــانگر آن است که
طالق از جمله حقوق مرد میباشــد ،از این رو ،آیه
والیــت زن در بیرون از محــدوده خانواده ،از جمله
وصایت را نفــی نمیکند .آیه دوم نیــز درباره زنان
پیامبر(ص) ســخن میگوید و به والیت و سرپرستی
مطلق زنان ،از جمله در وصایت ارتباطی ندارد.
از جمله دالیل مورد اســتناد برای اثبات این دیدگاه،
روایت «لن یفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة» 11میباشــد.
این روایت نیــز بر مدعا و منع والیــت زن به طور
عام و وصی شــدن وی به نحو خاص داللت ندارد؛
زیرا میتوان آن را قضیــه خارجیه؛ یعنی مربوط به
حکومت ایرانی معاصر رســول خدا(ص) ،دانست که
اوضاع اداری و سیاسی فاســد آن حکومت موجب
ســقوط آن گردید ،از این رو ،قضیه حقیقی نیست که
موارد دیگر از جمله والیت محدود و وصی شدن زن
را نیز دربر گیرد.
مذاهب فقهی اهلســنت نیز وصی شــدن زن را یک

نوع والیت دانســتهاند ،چنانکه عطا گفته است« :در
وصی شــدن زن والیتی اســت که زنها نسبت به آن
عاجز هســتند» 12.همچنین برخی از ایشــان از عدم
جواز قاضی شــدن زن ـ که نوعی والیت میباشــد
13
ـ عدم جواز وصی شــدن زن را نتیجــه گرفتهاند.
برخی از ایشان با استناد به روایت پیامبر(ص) درباره
ممنوعیت والیت زن 14،مدیریت و سرپرســتی زنان
در ســطح بزرگ ،همچون شهر ،کشور و  ...را ممنوع
دانستهاند؛ زیرا سرپرستی مزبور مستلزم آن است که
15
زنان ،امام جمعه و امام جماعت نمازهای عید شوند.
دلیــل مزبور ،والیت و سرپرســتی زنان در وصایت
(وصی شدن ایشان) را نفی نمیکند ،از این رو چنانکه
خواهیم دید ،بیشــتر مذاهب فقهی اهلسنت ،والیت
و سرپرســتی زن در وصیت ـ که والیت و سرپرستی
محدودی میباشد ـ را پذیرفتهاند.
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زن تصریح نموده است؛ اجماعی که هم اهلسنت آن
را قبول دارند و هم شــیعه 16.محقق کرکی نیز در این
باره گفته اســت« :زن در صورتی که جامع شــرایط
وصیت باشــد ،وصیت وی به اتفاق فقهای ما صحیح
است» 17.منظور از شــرایط الزم وصیت که اگر زن
دارای آنها باشــد ،به صحت وصیت وی حکم شــده
اســت ،مواردی همچون عقل ،اســام و بنابر قولی
18
عدالت هستند.
شــهید اول به عدم شــرط مذکر بودن وصی تصریح
نموده و گفته است« :مذکر بودن وصی و بینا بودن وی
شرط نیست ،بلکه وصیت به زن صحیح است» 19.وی
به این حکم فقهی خــود اکتفا نکرده ،بلکه به اجماع
منقول از شــیخ طوسی درباره صحت آن اشاره کرده
و گفته است« :و نقل الشیخ فیه االجماع» 20.از دیگر
فقهای متقدم کــه از صحت وصی قرار گرفتن زن در
فرضی که شرایط الزم را داشته باشد ،سخن گفتهاند،
23
میتوان به کیدری 21،فاضــل آبی 22و محقق حلی
اشاره نمود.
دالیل چندی برای صحت وصی قرار گرفتن زن مورد
استناد قرار گرفتهاند که میتوان به شکل ذیل آنها را
مورد اشاره و بررسی قرار داد:
 -1اطالق ادله وصایت :ادله وصایت اطالق دارند و
24
جواز وصی قرار گرفتن زن را نتیجه میدهند.
 -2روایات :روایات چندی برای صحت وصی قرار
گرفتن زن مورد استناد قرار گرفتهاند ،از جمله:
روایت علی بن یقطین از امام رضا(ع) که در آن آمده
اســت :از آن حضرت درباره مردی پرسش کردم که
.16تذکرة الفقهاء ،ج ،1ص.511
.17جامع المقاصد ،ج ،11ص.278
.18التعلیقات علی شرائع اإلسالم ،ج ،1ص.495
.19الدروس الشرعیة ،ج ،2ص.323
.20همان.
.21إصباح الشیعة ،ص.355
.22کشف الرموز ،ج ،2ص.80
.23شرائع اإلسالم ،ج ،2ص.202
.24الزبدة الفقهیة ،ج ،6ص.87

زنی را وصی خود قــرار داده و کودکی را نیز با وی
در وصایت شــریک قرار داده است؟ حضرت فرمود:
«وصیت جایز میباشد و زن وصیت را انجام میدهد
و به انتظار بالغ شدن کودک نمیشود» 25.روایت مورد
اشــاره حســن بوده 26و در آن ،به امکان وصی قرار
گرفتن زن و نیز جواز ضمیمه نمودن کودک به بالغ در
وصایت ،تصریح شده است.
روایت پیامبر(ص) که در آن آمده اســت :هند همسر
ابوســفیان نزد پیامبر(ص) آمد و گفت :همسرم مرد
بخیلی است ،هزینه زندگی من و فرزندانم را نمیدهد،
مگــر آنچه که مخفیانه از وی بردارم ،حضرت به وی
فرمود« :آنچه که از نظر عرف کفاف هزینه خودت و
فرزندانت را میدهد (از مال او) بردار» 27.براســاس
این روایــت ،پیامبر(ص) هند را قیــم نفقه فرزندان
خویش قرار داده ،از ایــن رو ،وصی قرار دادن وی
28
جایز است.
 -3اجمــاع :فقهای چندی از دلیــل بودن اجماع بر
صحت وصی قرار گرفتن زن سخن گفتهاند ،چنانکه
صاحب ریاض گفته اســت« :وصی قــرار دادن زن
در فرضی که شرایط گذشــته در وی جمع باشد ،به
اجماع منقول مســتفیض از گروهی از فقها همچون:
شیخ طوسی 29،عالمه حلی 30،فاضل مقداد 31و شهید
ثانی32صحیح است» 33.اجماع یاد شده به دلیل روایت
علی بن یقطین که به آن اشاره شد 34،مدرکی است ،از
این رو ،قابل استناد نمیباشد.
35
 -4وصی قرار گرفتن حفصه توسط پدرش عمر.
.25من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.209
.26مرآة العقول ،ج ،23ص.77
.27سنن ابنماجه ،ج ،2ص.762
.28الخالف ،ج ،4ص.160
.29اإلستبصار ،ج ،4ص.140
.30تذکرة الفقهاء ،ج ،1ص.511
.31التنقیح الرائع ،ج ،2ص.287
.32مسالک األفهام ،ج ،1ص412؛ الروضة البهیة ،ج ،5ص.73
.33ریاض المسائل ،ج ،10ص.321
.34من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.209
.35الخالف ،ج ،4ص.160

.36نساء.5 ،
.37من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.226
.38ریاض المسائل ،ج ،10ص.321
.39مبانی منهاج الصالحین ،ج ،9ص.401
.40شیخ طوسی میگوید« :وصی نشدن زن ،مذهب بسیاری از فقهای
اهلسنت است» (اإلستبصار ،ج ،4ص.)40
.41مبانی منهاج الصالحین ،ج ،9ص.401
.42معجم رجال الحدیث ،ج ،4ص.23

.43من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.209
.44فقه الصادق(ع) ،ج ،2ص.410
.45نساء.5 ،
.46من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.168
.47مــن الیحضره الفقیــه ،ج ،4ص168؛ الحدائــق الناضرة ،ج،22
ص.638
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ب) ممنوع بودن وصی شدن زن
فقهای امامیه که به کراهت وصی شدن زن باور دارند،
به دالیلی اســتناد نمودهاند که به شــکل ذیل مورد
بررسی و اشاره قرار میگیرند:
 -1روایــت ســکونی از امام صــادق(ع) به نقل از
امــام علی(ع) که در آن آمده اســت« :به زن وصیت
نمیشود (وصی قرار نمیگیرد)؛ زیرا خداوند عزوجل
الس َف َها َء َأ ْم َوالَ ُك ُم»37.»36روایت
میفرمایدَ :
«و َل تُؤْ ُتوا ُّ
یاد شــده بر منع وصی شــدن زن داللت ندارد؛ زیرا
ضعیف و شاذ میباشد ،همچنین بر تقیه حمل میشود؛
زیرا براســاس تصریح شیخ طوســی دیدگاه مزبور،
دیدگاه اکثر فقهای عامه است .همچنین حمل روایت
بر کراهــت وصی قرار گرفتن زن یــا زنی که واجد
38
شرایط وصی شدن نیست ،نیز ممکن میباشد.
آیتاهلل خویی با اســتناد به روایت مزبور گفته است:
«مخفــی نماند که از حدیث مزبور عدم صحت وصی
شدن زن مســتفاد میگردد» 39.ایشــان بر این باور
هســتند که به دلیل تعارض این روایت با ادلهای که
وصی قرار گرفتــن زن را صحیح میدانند ،حمل این
روایت ،بر کراهت وصی شدن زن غیرموجه است .با
40
این وجود ،وی به دلیل آنکه به تصریح شیخ طوسی،
اکثر اهلســنت به عدم صحت وصی شــدن زن باور
دارند ،حمل آن را بر تقیه ممکن دانســته است 41.با
این حال ،ایشان به موثق بودن سکونی تصریح نموده
42
است.
گرچه حمل بر کراهت هم ،نوعی عمل اســت و نباید
گفت :حال که قرار اســت به روایت عمل شود ،باید
به نحــو اتم و اکمل عمل شــود ،واال عملی صورت

نگرفته است .با این وجود بهتر است که روایت مزبور
را حمل بر تقیه کنیم و در فرض استفاده عدم صحت
وصــی قرار گرفتــن زن از آن ،باید آن را به موردی
اختصاص دهیم که زن واجد شــرایط وصی شدن از
جمله :عقل ،بلوغ و به قولی عدالت نمیباشد ،در این
صورت تفاوتی بین زن و مرد نیست .همچنین با توجه
به اعراض اصحاب از ایــن حدیث و نیز با توجه به
تعارض آن با خبر علی بن یقطین ،که پیش از این به
آن اشــاره شد 43،طرح و کنار گذاشتن این روایت نیز
44
ممکن میباشد.
 -2روایت امام باقر(ع) که در آن از ایشــان درباره
45
الس َف َها َء َأ ْم َوالَ ُك ُم»
سخن خداوند عزوجل َ
«و َل تُؤْ ُتوا ُّ
پرســش شده و ایشــان میفرماید(« :اموالتان را) به
شــارب خمر و زنان ندهیــد» ،آنگاه فرمود« :چه
46
سفیهی سفیهتر از شارب خمر میباشد».
برخی از فقها با استناد به این روایت گفتهاند« :منظور
از روایت یاد شده آن است که زن را برای وصی شدن
انتخاب کنند ،با این وجود اگر زن را وصی قرار دهند،
زن باید براســاس آنچه موصی دستور داده و وصیت
47
کرده وصیت را انجام دهد».
در چگونگی استناد به این روایت و روایت قبل برای
منع وصی شدن زن ،باید گفت :از آنجا که در وصیت،
موصی مال خود را پس از مرگش در اختیار زن قرار
میدهد ،روایــت از آن نهی میکند ،اما همانگونه که
گذشــت ،باید روایت را حمل بر تقیه نمود و یا آنکه
آن را به زنی اختصاص داد که واجد همه شرایط الزم
وصی شدن ،از جمله عقل ،بلوغ و  ...نیست.
 )2دیدگاه اهلسنت
دیدگاههای ذیل در این باره مورد اشــاره و بررسی
قرار میگیرند:
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شماره -48پاییز و زمستان 1396

الف) عدم جواز وصی شدن زن
از جمله قائالن به این دیدگاه میتوان به عطا اشــاره
نمود که دربــاره دلیل عدم جواز وصــی قرار دادن
زن گفته اســت« :زیرا زن قاضی نمیشــود ،از این
رو ،نمیتــوان وی را وصی قــرار داد ،همانگونه که
شخص مجنون را نمیتوان وصی قرار داد» 48.بنابراین
براساس دیدگاه وی ،اگر زنی را وصی کنند ،باید مرد
مــورد اعتمادی را ناظر وی قــرار دهند 49و به قولی
50
باید مردی از قوم آن زن را جایگزین آن زن کنند.
شافعیه نیز در یکی از اقوالشان به این دیدگاه گرایش
51
دارند.
دالیل عدم جواز وصی قرار گرفتن زن از این قرارند:
 -1عــدم جواز قاضی شــدن زن :از آنجا که قاضی
شــدن زن ممنوع است ،وصی شــدن وی نیز ممنوع
است .دلیل مزبور به دلیل تفاوت قضاوت و وصایت
مردود دانسته شده اســت؛ زیرا قضاوت به اجتهاد و
کمال فرد (از نظر خلقت) نیاز دارد و حال آنکه وصی
52
شدن مشروط به آنها نیست.
از آنجا کــه عدم جواز قضاوت برای زن مورد تردید
است ،از این رو ،در فرض که به جواز قاضی شدن زن
باور داشته باشــیم ،وصی شدن وی نیز مجاز خواهد
بــود 53.چنانکه طبری به جواز قاضی شــدن زن در
هرچه که مــرد میتواند قضاوت کند ،باور داشــته،
همچنین ابوحنیفه قضاوت زن را در آنچه که شــاهد
54
آن بوده ،صحیح دانسته است.
 -2عدم توانایی زن بر اجرای والیت وصایت :وصی
شدن زن یک نوع والیت دادن به وی است که از یک
سو منوط به اجازه شارع است 55و از سوی دیگر زن
.48المغنی ،ج ،6ص.569
.49المصنف ،ج ،7ص.288
.50الجامع ألحکام القرآن ،ج ،5ص.28
.51المغنی ،ج ،6ص137؛ المجموع ،ج ،6ص.312
.52المغنی ،ج ،6ص569؛ المجموع ،ج ،15ص.510
.53المعامالت المالیة المعاصرة ،ج ،17ص.548
.54أحکام القرآن ،ج ،3ص482؛ تلخیص الخالف ،ج ،3ص.355
.55المجموع ،ج ،13ص.246

توانایی اجرای آن والیت را ندارد؛ چنانکه عطا گفته
اســت« :زیرا در وصی شدن زن والیتی است که زنها
56
نسبت به آن عاجز هستند».
بر این دلیل نقدهای چندی وارد شــده؛ زیرا بر فرض
که به والیت بودن وصی شــدن زن بــاور پیدا کنیم،
امانت و جواز شــهادت در آن ،بر جنبه والیت غلبه
دارند ،چه آنکه شهادت و امانت در مورد زنان جایز
اســت .ســخن پیامبر(ص) که در آن به هند فرموده
است« :آنچه از نظر عرف نیاز تو و فرزندانت را رفع
میکند بگیر» 57،نیز نشانگر آن است که زن میتواند
در مورد نفقه ،قیم فرزندان خود باشد؛ زیرا به موجب
این روایت ،پیامبر(ص) هنــد را در مورد مزبور قیم
فرزندان خود قرار داده است.
در توضیح این نقد ،باید گفت :در وصی شــدن زن،
جنبههــای امانت و شــهادت در آن ،بر جنبه والیت
غلبه دارند ،از آنجا که امانت گذاشتن چیزی نزد زن،
همچنین شــاهد گرفتن وی مجاز میباشند ،بنابراین
وصی شدن زن نیز جایز است.
58
گذشــته از جنبه غلبه امانت و شهادت بر والیت،
وصی شــدن زن در مورد کودکان ،یک نوع حضانت
مادر بر فرزندان خود میباشــد که جایز است .بر این
اساس گفته شده که اگر زن واجد شرایط وصی شدن
باشــد ،به دلیل آنکه مادر است ،نسبت به دیگران در
59
وصی شدن اولویت دارد.
نقد مزبور ،همچنین اســتناد به سخن پیامبر(ص) که
پیش از این به آن اشــاره رفــت ،در صورتی منطقی
اســت که زن وصی شوهرش باشد ،اما در فرضی که
وصی دیگران باشــد ،منطقی نیست؛ زیرا زن بر اوالد
صغار (کودکان) دیگران حضانت ندارد.
ب) جواز وصی قرار دادن زن
مذاهب فقهی اهلســنت ،همانند فقه امامیه به جواز
.56الحاوی الکبیر ،ج ،8ص.850
.57سنن ابنماجه ،ج ،2ص331؛ الحاوی الکبیر ،ج ،8ص.331
.58الحاوی الکبیر ،ج ،8ص.231
.59کفایة األخیار ،ص.344

.60المغنی ،ج ،6ص.569
.61المجموع ،ج ،13ص.346
.62المصنف ،ج ،7ص.288
.63المغنی ،ج ،6ص.601
.64الجامع ألحکام القرآن ،ج ،5ص.28
.65الفاروق ،ص.103
.66شرح زاد المستقنع ،ج ،5ص.50
.67بحر المذهب ،ج ،8ص.137
.68الکافی فی فقه أهل المدینة ،ج ،1ص.548
.69ریاض المسائل ،ج ،10ص.221

.70شرح زاد المستقنع ،ج ،5ص.50
.71المغنی ،ج ،6ص.569
.72المصنف ،ج ،7ص.288
.73المجموع ،ج ،15ص508؛ الورقات ،ج ،1ص.224
.74شرح زاد المستقنع ،ج ،5ص.50
.75المجموع ،ج ،15ص.510
.76الجوهرة النیرة ،ج ،2ص.290
.77الحاوی الکبیر ،ج ،8ص.331

63

بررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسالمی

وصی شــدن زن باور دارند .مالک ،ثــوری ،اوزاعی،
حسن بن صالح ،اسحاق ،شــافعی ،ابوثور و اصحاب
رأی 60،و احمد بن حنبل 61قائالن به این دیدگاه هستند.
وکیع به نقل از ســفیان ثوری گفته است« :زن میتواند
62
وصی شود ،چه بسا زنی که از مرد بهتر باشد».
پس از ایشــان فقهای زیادی از اهلسنت این دیدگاه
را پذیرفتهاند ،تا جایی که ابنقدامه حنبلی گفته است:
«مــن هیچ فقیهی را ندیدم که وصی قرار گرفتن زن را
باطل بداند ،جز عطا» 63.همچنین همه اهل علم 64و به
قولی بیشــتر اهل علم 65از طرفداران این دیدگاه به
شمار آمدهاند.
خلیل از فقهای حنبلی نیز گفته است« :وصی قرار دادن
زن جایز است ،خواه وصیت برای امر تربیت (فرزندان)
باشــد یا برای امور مالی ،هرچــه که موضوع وصیت
باشــد (وصی شــدن زن در آن جایز است) ،همه فقها
به این دیــدگاه گرایش نمودهاند ،حکم مزبور اجماعی
است» 66.رویانی از فقهای شافعی نیز میگوید« :جایز
است که وصی در مال باشد یا کودکان ،خواه وصی مرد
باشد» 67.با وجود جواز وصی قرار گرفتن زن ،چنانکه
فردی زنی را وصی خود در مورد دخترانش قرار دهد،
68
آن زن در زمینه ازدواج دختران والیتی ندارد.
در این باره به دالیل چندی اســتناد شده که به شکل
ذیل مورد اشاره و بررسی قرار میگیرند:
 -1اجمــاع :از آنجا که اجماع در فقه اهلســنت از
جایگاه مهمی برخوردار است ،برخی از فقهای ایشان،
همانند فقهای امامیه 69،درباره جواز وصی قرار گرفتن

زن ادعای اجماع نمودهاند 70که میتوان از آن به عنوان
یک دلیل تعبیر نمود.
 -2وصی قرار گرفتن حفصه توسط عمر :عمر حفصه
دختــرش را وصی خود قرار داده اســت 71،تا پس از
مرگش یکی از خواستههای وی را اجرا کند و یا آنکه
او را وصی خود بر ورثهاش قرار داده است 72.براساس
هر دو تفســیر ،جواز وصی قرار دادن زن نتیجه گرفته
شده است.
براساس دیدگاهی دیگر ،حفصه تا زمانی که زنده بوده،
در مورد وقف پدرش در خیبر ،وصی وی شده است و
پس از مرگ حفصه ،این مسئولیت به صاحبان رأی از
خانواده حفصه واگذار شده است 73.براساس این تفسیر
نیز وصی شدن زن مجاز است.
 -3شباهت وکیل شدن زن و وصی شدن وی :وصیت
74
یک نوع توکیل بوده و وکیل شدن زن جایز است.
 -4زن همانند مرد ،اهل شــهادت است ،پس میتواند
وصی قرار گیرد 75:از آنجا که زن ،همانند مرد میتواند
به عنوان «شاهد» مورد استفاده قرار گیرد ،وصی قرار
گرفتن وی نیز مجاز میباشد.
 -5اهل والیت بــودن زن همانند مرد :از آنجا که زن
همانند مــرد میتواند اهل والیت باشــد (بر فرزندان
والیت داشته باشــد) ،وصی شدن وی نیز جایز است،
چنانکه گفته شده است« :اگر مردی زنی را وصی خود
قــرار دهد یا زنی مردی را وصی خود قرار دهد ،جایز
است؛ زیرا همانگونه که مرد اهل والیت است ،زن نیز
76
اهل والیت است».
 -6ســخن پیامبر(ص) که در آن به هند فرمود« :آنچه
77
از نظر عرف نیاز تو و فرزندانت را رفع میکند بگیر»

نیز نشــانگر آن اســت که زن میتواند در مورد نفقه،
قیم فرزندان خود باشد؛ زیرا به موجب روایت مزبور،
پیامبــر(ص) هند را درباره نفقه قیم فرزندان خود قرار
داده است.
روایت مزبور وصی شــدن زن در مورد فرزندانش را
توجیه میکند ،اما جواز وصی شدن وی بر دیگر افراد
را توجیه نمیکند.
 -7ودیعه نهادن اموالی توسط پیامبر(ص) نزد ام ایمن:
پیامبر(ص) در یکــی از غزوهها اموالی را نزد ام ایمن
بــه ودیعه و امانت نهاد ،کار پیامبــر(ص) در این باره
نشانگر آن اســت که نایب قرار دادن زن بر کودکان و
اموال صحیح است ،از این رو ،برای جواز وصی شدن
78
زن به آن استناد شده است.
 -8عاقل و امین بودن زن همانند مرد :زن همانند مر ِد
آزاد ،میتواند فردی عاقل و امین باشد ،در این صورت
79
وصی شدن وی مجاز است.
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نتیجهگیری
 .1مخالفت برخی از فقهای مذاهب فقهی اســامی با
وصی شــدن زن ،از مواردی ،همچون باور به مالزمه
آن با عدم جواز قاضی شــدن زن ،عدم توانایی زن در
اجرای مسئولیت سنگین وصیت ،برتری دادن زنان بر
مردان و  ...ناشی شده است و حال آنکه گرچه برخی
از فقهای اهلسنت از مالزمه وصی شدن زن با قاضی
شدن وی ســخن گفتهاند ،اما از یک سو قاضی نشدن
زن مورد تردید برخی از ایشان قرار گرفته و از سوی
دیگر مالزمه بین قاضی نشدن زن ـ بر فرض پذیرش
آن ـ با وصی نشدن وی انکار شده است.
 .2مسئولیت دادن پیامبر(ص) به زنان ،مانند :قیم نفقه
فرزندان قراردادن هند زن ابوسفیان ،ودیعه نهادن اموالی
نزد ام ایمن و  ...از یک ســو و استناد فقهای امامیه و
مذاهب فقهی اهلســنت برای جواز وصی شدن زن به
.78همان ،ج ،8ص.322
.79اإلشراف ،ج ،2ص.1010

آنکه حفصه دختر عمر وصی پدرش شــده از ســوی
دیگر ،همچنیــن تصریح برخی از فقهای مذاهب فقهی
اهلســنت به آنکه چه بســا زنانی در انجام و اجرای
وصیت بهتر از مردان باشند ،مؤیّد آن است که سنگین
بودن مسئولیت اجرای وصیت مانع از جواز وصی قرار
گرفتن زنان نیست.
 .3شهرت دیدگاه مکروه بودن وصی قرار گرفتن زن در
فقه امامیه ،از روایتی ناشــی شده که در آن با استناد به
الس َ
ــف َها َء َأ ْم َوالَ ُك ُم» ،از وصی قرار دادن
آیه َ
«و َل تُؤْ ُتوا ُّ
زن نهی شده اســت و حال آنکه روایت مزبور ضعیف
بوده و از سویی بر فرض که سند آن را ضعیف ندانیم،
به موردی اشاره دارد که زن واجد شرایط کامل وصی
شدن نباشد ،اســتناد امام(ع) به آیه مورد اشاره ،نشان
دهنده آن است که هرکس که واجد شرایط وصی شدن
نباشد ،نمیتواند وصی قرار گیرد ،این امر درباره مردان
نیز صادق است ،از این رو ،با وجود چنین تفسیری از
روایت مزبور ،حمل آن بر تقیه یا کراهت وصی شــدن
زن ،موجه نیست.
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