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چکیده
یکی از موضوعاتی که فقها در آن اختالف دارند  ،وصایت و موضوع قبول در آن است .نظر مشهور فقها بر این است که در وصایت قبول شرط نیست .ماده
 854قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز همین دیدگاه را پذیرفته است .این ماده و همچنین نظر مشهور فقها با تعدادی از قواعد مسلم فقهی مانند:
اصل حاکمیت و آزادی اراده ،لزوم انضمام قبول در عقود  ،قاعده نفی ضرر و قاعده عسر و حرج مغایرت دارد .از سوی دیگر نادیده گرفتن ایجاب موصی از
جهتی که وصیت برای حج بال تکلیف می ماند و برای او ضرر ایجاد می کند نیز جای تامل دارد.
قول دیگر در این مساله این است که وصی پس از فوت موصی در صورتی که وصایت را نپذیرفته باشد ،حق رد دارد ویا هنگامی که پسر وصی پدر باشد ویا
اینکه اگر وصی وصایت را انجام ندهد انجام وصایت توسط شخص دیگری ممکن نباشد باید وصایت را قبول کند.
در این مقاله پس از بحث و بررسی نظرات فقها دیدگاهی را می پذیرد که می گوید :موصی شرعا و قانونا در جهت آگاه کردن وصی از مورد وصایت (نیابت
حج)و اخذ قبول از وی قبل از فوت خود اجبار دارد ،در این صورت نه در حق وصی و نه در حق موصی ستمی وارد نخواهد شد و تعارض دو قاعده نفی ضرر
و عسر و حرج نیز مرتفع می شود.
کلیدواژه :وصایت ،وصیت عهدی ،نیابت ،ایجاب و قبول ،حج.

مقدمه
فقها وصیت (عمل حقوقی معﻄوف به پس از حیات) را به دو گونـه کـامًال متمـایز تقسـیم میکنند .وصیت تملیکی و وصیت عهدی(وصایت) .اساسا عمل
حقوقی وصیت از ویژگی های منحصر به فرد برخوردار است و طبیعتا با چالش های خاصی هم مواجه است.وصیت بر خالف همه عقود و ایقاعات که اثرشان
در زمان حیات تحقق می یابد و اصوال مراد از اجرای آن در بر گرفتن زمان حیات است ،به پس از حیات تعلق می گیرد.
عالوه بر این تعلیق در عمل حقوقی که از سوی اکثر فقیهان ،مورد منع و انکار قرار گرفته است ،در وصیت پذیرفته شده و بلکه جوهره و اساس آن را تشکیل
می دهد .یکی از چالش های وصیت مساله عقد یا ایقاع بودن آن است که مورد اختالف فقها قرار گرفته است .چالش دیگر در باره ماهیت قبول در وصیت
است که میان شرط بودن (به نحو کشف یا نقل) جزء العله بودن و ...دوران دارد .اما مساله ای که در این نوشتار مورد واکاوی قرار گرفته است مساله نقش
و تاثیر قبول در وصیت برای نیابت حج است .مشهور فقیهان بر این باورند که قبول وصایت حج پس از مرگ موصی الزامی است .مستند این فتوا ،روایات
بسیاری است که در این باره وارد شده است.
نگارندگان ضمن بررسی و تحلیل این دیدگاهها ایده ای نو پیش نهاده اتد که از مشکالت کمتری برخوردار است.
نیابت
نیابت یعنی :جانشین شدن ،بجای کسی نشستن ،جانشینی ،قائم مقامی
در انجام عمل عبادی حج در دو مورد نایب گرفتن واجب است:
اول :کسی که از دنیا رفته و حج واجب خود را انجام نداده در این صورت بر ورثه واجب است اگر ترکه کافی باشد برای او نایب بگیرند مگر این که یکی از
ورثه یا شخص دیگری ولو تبرعا حج میت را انجام دهد.
دوم :این که کسی که قبال حج بر او واجب شده باشد یا فعال مستﻄیع است و به جهت عذری نمی تواند حتی در آینده خودش به حج برود باید فورا نایب
بگیرد و نایب گرفتن دیگری کفایت نمی کند .مگر از او وکالت داشته باشد.
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هرگاه مریض فقط قادر به انجام طواف و سعی نباشد و بتواند وقوفین را درک کند و بقیه اعمال را نایب بگیرد جایز است دیگران را در طواف و سعی و
اعمال دیگر نایب قرار دهد .در یک سال حجه االسالم برای بیش از یک نفر واقع نمی شود بنابراین نمی توان حجه االسالم را به نیابت از دو نفر و یا برای
خود و دیگری بجا آورد اما انجام حج استحبابی و عمره مستحب به نیابت از چند نفر مانعی ندارد .همانگونه که انجام یک حج یا عمره مستحبی به نیت خود
و دیگران صحیح است.
وصایت
فقها وصیت (عمل حقوقی معﻄوف به پس از حیات) را به دو گونـه کـامًال متمـایز تقسـیم و تحدیـد میکنند .وصیت تملیکی و وصیت عهدی(وصایت).
وصایت (به کسر وفتح واو) که به آن وصیت عهدیه یا وصیت به والیت هم گفته میشود عبارت اسـت از :استنابه پس از مرگ در آنچه وصیتگذار ،حق
تصرف در آن دارد مانند قضای دیون ،استیفای دیون ،پـس دادن و پس گرفتن ودایع ،والیت بر فرزندان و نظارت بر اموالشـان ،انجـام حقـوق واجـب و
مسـتحب و (. ...عالمه حلی ،قواعد االحکام362/2،؛ محقق کرکی)232/11 ،
این استنابه ممکن است از کسی باشد که باالصاله دارای والیت است مانند پدر و جـد پـدری؛ و یـا از سوی فردی باشد که بالعرض برخوردار از والیت شده
باشد مانند وصی ای که در گرفتن وصی(برای موسی نخست) مﺄذون است (صاحب جواهر  )591/28البته صاحب جـواهر بـه جـای تعبیـر بـه اسـتنابه،
از«والیت»بهره میجوید و آن را سزاوارتر هم میشمرد چه آن که شﺄن وصی پس از فوت موصی ،شـﺄن ولـّی «والیت» است نه نایب ،زیرا موصی با مرگش
از والیت خارج میشود (همان) سخن ایشان متین است ولی بـه نظـر می رسد به جای تعبیر «والیت» مناسب تر است از واژه «تولیت» استفاده شود.
اگرچه برخی همانند محقق و شهید(محقـق حلـی ،المختصـر النـافع ،165/1،شهید ثانی ،اللمعه الدمشقیه )114،تالش کرده اند وصیت را دارای یک ماهیت
واحد قلمداد کنند و تعریفـی یکتـا از آن ارائـه نمایند ،اما با تﺄمل به خوبی میتوان دریافت که ما با دو طبیعت متمایز مواجهیم و تشـابه فقـط در تسمیه
و نامگذاری و برخی از اوصاف است؛ از همین رهگذر ،شهید در کتاب دیگرش ،برای هر یـک از دو 2قسم وصیت ،کتابی را مختص ساخته است و وصایت را
قسیم وصیت دانسته است (الدروس الشـرعیﺔ .)251/2 ،این موضوع از این جهت اهمیت دارد که در شناسایی چیستی وصایت بسیار تﺄثیرگذار اسـت .بیـان
مﻄلب آن که فقیهان در عقد یا ایقاع بـودن «وصایت» اخـتالف نظـر دارنـد و چنانچـه وصـایت را دارای ماهیتی متمایز بدانیم ،اشکالی پیش نمیآید اما
اگر آن را شعبهای از وصیت بهشـمار آوریـم (همـانﻄور کـه محقق در المختصر النافع) ،وصیت تملیکی و عهدی را در یک تعریف ،مندرج ساخته است:
(همانجا)  ،آن وقت با محذور تغایر ماهوی در افراد یک ماهیت ،مواجه خواهیم شد.
در حقیقت ما در موضوع تغایر وصیت تملیکی با وصایت ،در دو موضع ،دچار چـالش هسـتیم :یکـی این که وصایت از نظر مفهومی ،با وصیت تملیکی در
تغایر است به این مفهوم کـه در وصـایت ،ایصـاء بـه والیت میشود ولی در وصیت تملیکی ،تملیک صورت میپذیرد بنا بر این ،اندراج آن دو در یـک
تعریـف ،ناممکن است .از دیگر سو ،وصیت تملیکی به عقیده مشهور ،عقـد اسـت ولـی وصـایت ،مـورد اخـتالف است.
به هر حال ،فقیهان در ماهیت وصایت اتفاق نظر ندارند .دستهای آن را عقدی میداننـد کـه بسـان هـر عقد دیگری نیازمند به ایجاب و قبول است (عالمه
حلی ،قواعد االحکام ،363/2،شـهید ثـانی ،مسـالک االفهام ،233/6،محقق کرکی )،261/11 ،و گروهی دیگر آن را ایقـاع میانگارنـد(صاحب جواهر،
 .)591/28آنان که قائل به عقد بودن وصایت هستند ،افزون بـر ادعـای اجمـاع(بحرانی )326/22 ،بر این باورند که وصایت هم بسان وصیت تملیکی ،دارای
دو طرف است و ایجاب آن از سوی موصی و قبولش از سوی وصی است و با قبول ،عقد تمام و کامل میشود (شهید ثانی ،مسالک االفهام.)233/6 ،
اما کسانی که عقد بودن وصایت را نپذیرفته اند چنین استدالل میکنند که عقد ،چیزی است که ایجـاب و قبول در تحقق آن معتبر باشد ،در حالی که
مشهور بر این باورند آنچه که در لـزوم وصـیت معتبـر اسـت ،عدم رّدی است که به موصی برسد و این عدم رد،اعم از قبول است (.یعنـی دارای دو فـرد
اسـت :رد و عـدم قبول) بنا براین ،با فقدان قبول ،عقد بودن نیز منتفی میشود (صـاحب جـواهر )591/28 ،مراد صاحب جواهر این است که چنانکه
خواهد آمد ،مشهور فقیهان بر این باورند که وصایت حج چنانچه از سوی وصی رّد نشود ،الزم خواهد بود و ضرورتی ندارد وصی آن را قبول کند و ِصرف
عدم رد (آن هم در حیـات موصـی و رسیدن خبر آن به موصی) ، ،در لزوم آن کفایت میکند .صاحب جواهر معتقد است حتی اگر وصی در ﻇاهر«قبلت»
نیز بگوید ،باز هم عقد بودن وصایت ،تصحیح نمیشود و تنها به صورت و شکل عقد خواهد بـود واین برای تحقق «عقدیت» کافی نیست ،زیرا عقد چیزی
است که «قبول» در آن به نحو «جزئیت» اعتبار شده باشد(همان) .ایشان در ادامه مﻄلـب از نیکـویی سـخن شـهید در دروس تجلیـل میکنـد ،آنجـا کـه
مینویسد :بنا بر آنچه گفته شد که لزوم وصایت با مرگ و عدم رد حاصل میآید ،اعتباری بـه قبـول و عـدم قبول وصی نیست ،بلکه آنچه معتبر است ،عدم
رّدی است که به موصی برسد ،که اگر حاصل شـد ،فبهـا و گرنه وصایت ،الزم میشود(شهید اول  ،526/2صاحب جواهر .)591/28
با این بیان ،تفاوت وصیت با وصایت نیز آشکار میشود ،زیرا وصـیت هـر چنـد در برخـی از افـرادش (مانند وصیت به جهات عمومی) نیازمند قبول نیست(.
بنا بر قول عدم نیاز به قبـول در ایـن مـوارد) اما در موارد وصیت به افراد خاص ،نیازمند قبول است و گرنه باطل واقع میشود ،به خالف وصایت که عدم
قبول ،آن را باطل نمیسازد ،مگر در صورتی که وصی آن را رّد کـرده باشـد و ردش هـم بـه موصـی رسـیده باشـد (همان) .البته شیخ طوسی در بیان
تفاوت وصیت و وصایت سخنی دارد کـه بـه نظـر قابـل نقـد میآیـد .او مینویسد :تفاوت وصایت با وصیت آن است که وصیت یک نوع تملیک پس از وفات
است که طبیعتًا قبول آن نیز باید پس از فوت صورت پذیرد ولی وصایت یک عقد منجز در زمان حال است ،بنـا بـر ایـن ممکـن است که قبولش نیز در
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حال حیات باشد(المبسوط .)56/4 ،این کالم شیخ از این جهت درخور نقد است که در وصایت هم اعﻄای والیت و وصایت ،معلق به پس از فـوت میشـود
و از ایـن جهـت تفـاوتی میـان وصیت و وصایت نیست.
اقوال ﻓقﻬا در تاثیر قبول در وصایت
پس از آن که روشن شد فقها در چیستی وصایت اختالف نظر دارند و گروهـی آن را عقـد ،دسـتهای ایقاع و تعدادی نیز آن را برزخ میان عقد و ایقاع
پنداشتهاند (کاشف الغﻄاء  ، )645/3اینک پرسش اصـلی این مقاله چنین مﻄرح میشود که :تاثیر قبول در وصایت چیست؟ این پرسش هـر چنـد ممکـن
اسـت بـه شکل بحث قبلی عنوان شود ،یعنی این که آیا وصایت ،عقد است یا ایقـاع؟ امـا چـون فقها بـه گونـهای و عدم آن سخن گفتهاند ،ما نیز از این
زاویه ،مسئله را مورد تحلیل قرار میدهیم« .قبول» مستقل از لزوم فقهای امامی در خصوص نقش قبول در وصایت پس از فوت موصی نظریات گوناگونی
ابراز داشتهاند که در مجموع میتوان نظریات ایشان را در چند دسته جای داد:
الف .لزوم عمل به وصیت عهدی در صورت عدم رد در زمان حیات موصی
قائالن این نظریه که طبق یک نظر ،مشهور فقیهان امامیه هستند بر این باورند که وصی در زمان حیـات موصی ،حق دارد وصایت را بپذیرد یا رد کند .اما
اگر قبول کرد ،یا سکوت نمود و یا خبر ایصاء پس از مـرگ موصی به او رسید ،دیگر حق رد وصایت را ندارد و اجبارًا باید آن را بپذیرد .البته باید اطالق ایـن
قـول را بـه صورت وجود توانایی و فقدان عجز وصی و عدم خیانت او ،مقید سازیم همانگونه کهﻏالب فقیهـان بـه آن اشاره کرده اند؛ به عنوان مثال ،شیخ
طوسی مینویسد:
 ...وصیت باید در حضور موصی رد شود ولی پس از فوت همان طور که ما گفتیم وصی حق رد ندارد ،مگر این که اقرار به عجز کند و یا این که خیانت
کند(.طوسی ،الخالف.)148/4،
در ادامه به نقل تعدادی از کلمات فقیهانی که این قول را پذیرفتهاند ،میپردازیم:
صدوق مینویسد :چنانچه فردی به دیگری وصیتی کند ،در صورتی که(وصی) حاضر باشد ،میتواند وصایت را قبول نکند و اگر ﻏایب باشد و موصی قبل از
این که وصی را ببیند بمیرد ،الزم است وصیت انجام شود (.فقه الرضا .)298 ،
ایشان در جایی دیگر ،عین همین عبارت را میآورد و اضافه میکند :چنانچه انسان به دیگری وصیت کند در حالی که وصی حاضر است ،وصی میتواند از
قبول ،سـر بـاز زند ،مگر وصی ﻏایب باشد و موصی پیش از قبول او از دنیا برود ،که در چنین صورتی وصیت برای او الزم می شود( .المقتع .)484-485
مفید نیز در المقنعﺔ عبارتی قریب به همین مضمون را آورده است ( .)622طوسی در المبسوط همین قول را میپذیرد( )65/4و سخن او در خالف را نیز
پیش از این آوردیم .محقق حلیمینویسد :موصی الیه (وصی) میتواند مادامی که موصی زنده است وصیت را رّد کند بـا این شرط که خبر رد به موصی
برسد ،اما چنانچه موصی پیش از رد وصی یا پـس از رد او و قبـل از رسـیدن خبر به موصی ،بمیرد ،رد موصی بی اثر است و وصیت برای وصی الزم خواهد
بود( .شرایع االسالم .)482/5
شهید ثانی نیز چنین بیان می کند  ...:پیش از این گفته شد که وصیت در زمان حیات موصی از عقود جایز است و هر یک از موصی و موصی الیه (وصی)
میتواننـد در حیـات موصـی ،آن را فسـخ کننـد .لکـن در وصیت به والیت (وصایت) چنانچه وصی آن را بپذیرد ،اگر پس از مرگ موصی اسـت ،دیگـر
حـق رّد آن را ندارد (همانگونه که در وصیت تملیکی ،پس از قبول و فوت موصی ،حق رد نداشت) ؛ امـا اگـر قبـولش در زمان حیات موصی بوده است،
میتواند وصایت را رد کنـد( .همـانطور کـه حـق رد مـال را داشـت )زیرا وصایت یک نوع اذن در تصرف مخصوص است ،و او حق دارد اذن را نپذیرد
همانند وکالت .البته این حکم وصایت (حق رد) در جایی است که خبر رد به موصی رسیده باشـد ،وگرنـه حـق رد نـدارد و الزم میشـود( .مسالک االفهام
.)233/6
ادله قول اول
ادله این قول بدین قرار است:
-1

اﺟﻤاع

برخی بر این حکم ،ادعای اجمـاع کرده انـد .شـهید ثـانی در مسـالک ،ﻇـاهر فقیهـان را اتفـاق بـر آن می انگارد( )233/6و محقق بحرانی از آن نفی خالف
میکند ( )324/42لیکن کالم صاحب جواهر در این بحث کمی مضﻄرب است .او در موردی که وصی در زمان حیات ،وصـایت را پذیرفتـه ،ادعـا میکنـد
پس از فوت موصی ،حق رّد ندارد و در این موضوع ،خالفی را ندیده است و سپس یک گام جلوتر میرود و به نقل از مبسوط و خالف و تذکره ،ادعای اجماع
میکنـد .آن گـاه در مـوردی کـه وصـی قـبًال وصـایت را نپذیرفته تا آن که موصی از دنیا رفته است ،قائل به لزوم قبول میشود و آن را اول به مشهور
نسبت میدهـد و سپس با صریح ﻏنیه و ﻇاهر دروس آن را اجماعی میپندارد.)418/28( .
به نظر میرسد افزون بر چالشهای جدی که ثبوتًا و اثباتًا در برابر اجماع ،صـفآرایی کرده انـد ،وقـوع چنین اجماعی نیز محقق نشده است زیرا در میان
فقها مخالفـانی دارد هماننـد عالمـه حلـی ،شـهید ثـانی و دیگران که بدان اشاره شد.
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روایات

عمده دلیل قائالن به وجوب قبول وصایت از سوی وصی با شرایﻄی که ذکر شد ،روایاتی اسـت کـه در این باب وارد شده است؛ این روایات ،صحیح و در
حد استفاضه هستند:
فضیل بن یسار از امام صادق (ع) در باره مردی که برای او وصیتی شـده بـود میفرمایـد :چنانچـه کسی را به سوی او بفرستند تا او را از وصیت آگاه سازد،
حق رّد ندارد ،ولی اگر در شهر کسی دیگـر کـه بـه وصیت عمل کند ،وجود دارد ،او مخیر است قبول یا رد کند( .طوسی ،االستبصار ،151/4،حر عاملی
.)598/15
منظـور آن اسـت کـه چنانچـه موصـی پـس از فرستادن کسی به سوی وصی و پیش از رسیدن جواب فوت کند ،قبول بر وصـی واجـب میشـود و حـق
رد ندارد .اما اگر در حالی وصیت کرده که وصی حاضر بوده است ،او حق رد یا قبول دارد ،زیرا در شهر کسانی ﻏیر از او برای پذیرفتن وصایت ،موجود هستند.
منصور بن حازم از امام صادق(ع) نقل میکند که حضرت فرمودند :هر گاه فـرد بـه بـرادرش کـه ﻏایب است وصیت کند ،حق ندارد وصیتش را رد کند زیرا
اگر او حاضر بود و نمیپذیرفت ،موصـی کسـی دیگر را وصی خود قرار میداد( .همو)
سند روایت صحیح و مضمون آن نیز همانند روایات قبلی است به ایـن معنـا کـه اگـر وصـی در شـهر حاضر و شاهد است ،در قبول و رد وصایت ،مخیر
است ،اما اگر ﻏایب بود باید حتمًا وصایت را بپذیرد.
هشام بن سالم از امام صادق (ع)در مورد فردی که به دیگری وصیت میکند ولی او از پذیرش آن استنکاف میورزد ،روایت میکند :او را در این وضعیت،
خوارنکند( .همو)
سند روایت ،صحیح است و مراد امام (ع) آن است که قبول وصیت بر وصی ،الزم است زیـرا چنانچـه آن را نپذیرد ،سبب میشود موصی خوار و ذلیل گردد
(یا به لحاظ آن که در معرض تحقیر قرار میگیرد و یـا بدین لحاظ که وصایای او بر زمین میمانند).
محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل میکند که فرمودند :چنانچه فردی به دیگری وصـیتی کنـد در حالی که (وصی) ﻏائب است(،وصی) حق ندارد وصیت
را رد کند؛ اما اگر وصـیت را در حـالی انجـام می دهد که وصی در شهر حاضر است مختار است که آن را بپذیرد یا آن را رد کند( .طوسی ،تهـذیب
االحکـام ،239/9،حر عاملی)589/15 ،
مراد امام (ع) این است که اگر موصی پیش از آن کـه وصی خبر قبول یا رد را به او بدهد ،در ﻏیبت او فوت کند ،قیام به وصایت بر وصی ،واجب است هـر
چنـد آن را قبول نکند.
از امام رضا (ع) منقول است که چنانچه فردی به دیگری در حضورش وصیت کند ،وصی حق دارد وصایت را رد کند ،اما اگر وصی ﻏائب است و موصی پیش
از مالقات با او فوت کند ،وصایت برای وصی ،الزم می شود( .ابن بابویه،المقنع 166،نوری .)111/14
با دقت در این روایات ،میتوان چنین نتیجه گرفت:
 -1قبول وصیت در زمان حیات موصی ،بر وصی واجب نیست و او میتواند آن را رد کند حتـی اگـر پیش از آن قبول کرده باشد ،و دلیل این مﻄلب ،افزون
بر اصالت عدم وجوب قبول ،روایات مستفیضـی بـود که از نظر گذشت.
 -2منظور از ﻏیبت و حضور در این روایات ،کنایه از رسیدن خبر رّد در زمان حیات ،به موصی اسـت زیرا بر این مﻄلب که رسیدن خبر ،مدخلیت دارد
نهِِصرف حضور ،اجماع قائم شده و همچنین خبر منصور بن حازم نیز معّلل به همین مﻄلب شده بود .افزون بر این که فتوای اصحاب و روایت امام رضا
(ع)نیز ایـن
موضوع را تﺄیید میکند(.صاحب جواهر .)413/18
اما پرسشی که مﻄرح میشود آن است که آیا افزون بر رسیدن خبر رد به موصی ،امکان جـایگزینی وصی دیگری برای موصی ،شرط است
-5
یاِِصرف رسیدن خبر در زمان حیات او کفایت میکند؟ ﻇاهر فتـاوا آن است که کافی است ولی مقتضای تعلیل در روایـات ،ناکـافی بـودن آن اسـت زیـرا
اگـر موصـی امکـان جایگزین کردن فرد دیگری را نداشته باشد ،به منزله آن است که خبر رّد به او نرسیده اسـت .صـاحب جـواهر امکان نصب وصی دیگر
را معتبر میشمرد و بر این باور است که قول امـام (ع)کـه میفرماینـد« :لو کان شاهدا فابی  .»...بر این مﻄلب داللت میکند زیرا علت ،منصوصه و قابل
تعدی است( )413/28
 -4مشهور فقها امامی بر اساس همین روایات و بر خالف قواعد عمومی معامالت فتـوا داده انـد .در حقیقت با این روایات ،اصل لزوم اختیار در عقد «عدم
جریان اراده یک شخص علیه دیگـری» را تخصیص زده اند.
ب -جواز رد وصایت پس از فوت در صورت عدم قبول پیش از فوت
در بررسیهای به عمل آمده ،معلوم شد نخستین فقیهی که در مقابل قول مشهور ،فتوای عدم لزوم قبول وصی را مﻄرح ساخته است ،عالمـه حلـی در
تحریـر و مختلـف الشـیعه اسـت .وی در تحریـر االحکـام مینویسد:
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 ...چنانچه به دیگری وصیت کند (وصایت) بر او قبول آن واجب نیست و میتواند چـه در حیـات یـا پس از حیات موصی ،آن را رد کند( . )561/5البته او
در ادامه به نظریه مشهور نیز اشاره میکند.
در مختلف الشیعه پس از آن که قول وجوب پذیرش وصایت را در صورتی کـه وصـی پـس از فـوت او بدان آگاه شده یا در زمان حیات موصی آن را رد
نکرده است ،بـه طـور مﻄلـق بـه اصـحاب امامیـه نسـبت میدهد ،چنین می نویسد:
من با این قول موافقم در صورتی که وصی در زمان حیـات موصـی ،وصـایت را پذیرفتـه باشـد؛ ولـی چنانچه قبًال قبول نکرده یا اساسًا از آن آگاهی نداشته
است ،حق رجوع و رّد دارد)552/6( .
از دیگر بزرگانی که به این قول تمایل نشان داده اند شهید ثانی و محقق سبزواری هسـتند .شـهید ثـانی پس از نقل اخبار وارد شده و اﻇهار نظر در باره
آنها مینویسد:
 ...اثبات چنین حکم مخالف اصول به گونهای که موصی بر وصی به طور قهـری مسـلط شـود ،بعیـد است( .مسالک )238/6
محقق سبزواری نیز پس از ذکر قول عالمه و توجیهی که برای روایات آورده است ،آ نرا نیکو میشـمارد)131(.
ادله قول دوم:
همان گونه که اشاره شد ،عالمه و برخی دیگر در مقابل مشـهور ،بـر ایـن باورنـد کـه وصـی میتوانـد وصایت را در حیات یا پس از فوت موصی ،رّد کند.
تنها در صورتی که وصایت را در حیات موصی پذیرفته باشد و بر آن باقی باشد تا موصی فوت کند ،دیگر حق رّد آن را ندارد .اینـک اسـتدالل ایـن گـروه
را از نظـر میگذرانیم:
-1مواﻓقت با اصل
عالمه تﺄکید میورزد که اصل عملی عند الشک در وجوب قبول ،عدم است و وجوب قبول بـر خـالف اصل عقلی و شرعی است(.مختلف الشیعه)552/6
-2قاﻋده ﻻ ﺿرر
دلیل دوم آن است که از وجوب قهری قبول بر وصی ،تضرر او الزم میآید و حکم ضرر ﻏیر مستحق ،از نظر شارع ،ملغی است؛ خداوند میفرماید :و ما
جعل علیکم فی الدین من حرج (حج )28/و پیامبر (ص) نیز فرموده اند :ال ضرر و ال ضرار فی االسالم (.همو)
-5لزوم انضمام قبول در عقد
وصایت یکی از انواع عقود است و هر عقدی نیازمند ایجاب و قبول است .بنا بـر ایـن ،بـدون انضـمام قبولی که توأم با قصدو رضا باشد ،عقد کامل نیست(.همو)
-4حﻤل احادیﺚ بر ﺳبﻖ قبول
عالمه در توجیه احادیث چنین مینگارد :میتوان احادیث را بر موردی حمل کرد که قبالً از سوی وصی در زمان حیات موصی ،قبولی صورت پذیرفته
باشد(.همو)
-5حﻤل بر ﺷّدت اﺳﺘﺤباب
شهید ثانی در مسالک ،در توجیه دیگری ،این روایات را حمل بـر اسـتحباب میکنـد .ایشـان در آﻏـاز عقیده دارد که این اخبار ،صریح در مدعا نیستند زیرا
مفاد آنها عدم لزوم مﻄلق قبول از سوی حاضر و لزوم مﻄلق قبول از سوی ﻏائب است و این ﻏیر محل نزاع است (زیرا نزاع در جایی اسـت کـه شـخص در
زمـان حیات موصی ،قبول نکرده یا اطالع نداشته است و اینک پس از فوت او ،نزاع است که آیا قبول الزم است یا نه) .هر چند در روایت هشام بن سالم،
اشاره ای به این موضوع هست ،.اما نمیتوان با این تعلیل که در یک روایتِحسن آمده است ،چنین حکمی مخالف با اصول شرعی را اثبات کرد و به طور
قهری حق وصایت را بر عهده وصی گذارد و به موصی اجازه داد تا هر کسی را بخواهد به عنوان وصی تعیین کند و از شـهود هـم بخواهد که تا مرگش آن
را پوشیده نگه دارند! بنابراین ،بهتر است این روایات یا بر سبق قبول و یا بر شـدت استحباب قبول ،حمل گردند)238/6(.
نقد و بررﺳی قول دوم:
به نظر میرسد این سخن شهید ثانی درست نباشد که فرمود :این روایات ،صریح در مدعا نیسـت .بـا مالحظه برخی روایات به ویژه روایتی که از کتاب فقه
رضوی (ع) نقل شد ،امام (ع) تصریح میفرمایند که بر ﻏائب الزم است به وصایت عمل کند اعم از این که وصی قبًال وصایت را پذیرفته باشد یا نپذیرفته
باشد؛ البته اگر پذیرفته که محل بحث نیست ،ولی چنانچه نپذیرفته باشد ،محل خالف است که این روایات حکم به لزوم پذیرش میکنند .حتی خود عالمه
نیز از روایات ،همین معنا را استفاده کـرده اسـت ،منتهـی معتقـد است که این روایات با ادله نفی ضرر حرج ،تعارض دارد ،و اینروایات را حمل بر مورد
سبق قبول میکنـد و شهید آنها را حمل بر شدت استحباب میکند.
هر دو حمل به نظر نادرست میرسند .اما این که روایات را با ادله نفـی ضـرر و حـرج ،معـارض قـرار دهیم ،صحیح نیست زیرا بهِِصرف وصایت به فرد ،ضرر
و حرجی حاصل نمیآید ،که اگر چنین بـود ،الزم میآمد به طور مﻄلق ،قبول وصایت ،جایز نباشد چرا که انسان (وصی) حق ندارد خود را به مجرد وصیت
به او در ضرر بیفکند .بله چنانچه در موردی ،ضرر و حرج الزم آمـد ،وصـی میتوانـد رجـوع کنـد و بـه ایـن ترتیب ،میان روایات با ادله نفی ضرر و حرج
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هم جمع میشود و نیازی به دوتﺄویـل بعیـد عالمـه و شـهید نیست .اما اینکه فرمودند با عمل به اطالق این روایات ،الزم میآید بر خالف اصول و قواعد،
حق وصـایت را به صورت قهری بر عهده وصی بیفکنیم ،در فقه کم سابقه نیست .اگر این حکم با ادله صحیح ثابت شده است ،میتوان با آنها اصول و قواعد
یاد شده را تخصیص زد  ،زیرا این مثل سائر معروف است که «مامن عام اال و قد خص»  .و مجرد استبعاد عقلی در برابر این روایات ،تاب مقاومت ندارد.
(بحرانی)328/22 ،
صاحب جواهر نیز معتقد است این برخورد با روایات باب ،اجتهاد در مقابل نص اسـت و مشـهور بـر اساس نصوص و اجماع ،از اصول و قواعد عدول کرده
اند؛ از دیگر سو ،اگر ضرر و حرج ﻏیـر قابـل تحمـل باشند ،تکلیف ساقط میشود و دیگر محل بحث نخواهد بود ،و اگر قابل تحملاند ،با وجود دلیل ،اشکالی
متوجه نخواهد شد .و این که گفتند روایات ،صریح نیستند ،در اصل مسئله خللی ایجاد نمیکند زیـرا اکثـر فقه بر مدار ﻇواهر بنا شده است.)418/28 (.
ت  -وجوب قبول مﻄلق در صورتی که موصی پدر وصی باشد.
نظریه سوم که منسوب به شیخ صدوق است ،میگوید :چنانچه موصی در وصیت عهدی ،پـدر وصـی باشد ،قبول وصایت علی االطالق بر وصی (فرزندش)
واجب است و او به هیﭻ روی حق رّد ندارد .منظـور آن است که تفاوتی در اینکه وصی به هنگام وصایت ،حاضر بوده باشـد یـا ﻏایـب و یـا اینکـه «اطالق»
از وصیت را در زمان حیات موصی ،قبول یا رد کرده باشد نیست .همچنین صدوق به این مورد جایی را که امر وصایت ،منحصر در موصیالیه باشد ،ملحق
ساخته است (ابـن بابویـه ،مـن ال یحضـره الفقیـه ،حـدیث )3442
عالمه در مختلف به این قول تمایل پیدا کرده است ( )586/2و صاحب ریـاض نیـز آن را چنانچـه خـالف اجماع نباشد ،نیکو میشمارد (طباطبائی .)448/9
دلیل قول ﺳوم:
شیخ صدوق معتقد است چنانچه موصی ،پسر خود را به عنوان وصی خویش تعیین کند ،قبول وصایت بر فرزند ،واجب میشود؛ همچنین اگر امر وصایت
در او منحصر باشد ،حق رد ندارد (المقنع)114 ،دلیل او بر بخش اول ادعایش ،مکاتبه علی بن ریان که به امـام ابـو الحسـن عسـکری (ع) مینویسـد:
مـردی را پدرش به پذیرش وصیتش فراخوانده است ،آیا حق دارد از قبول آن امتناع ورزد؟ امام (ع) در پاسخ نوشـتند :حق خودداری ندارد ( .حر
عاملی.)411/28،
و اما دلیلش بر بخش دوم مدعایش ،مفهوم صحیح ابن یسار از امام صادق (ع) در باره شخصی کـه بـه او وصیتی میشود ،است که میفرماید :چنانچه از
شهر به دنبال او بفرستند ،حق رّد ندارد ولی اگر در شـهر است و کسی جز او وجود دارد ،حق انتخاب با اوست (حر عاملی)411/28 ،
عالمه در مختلف به این قول تمایل پیدا کرده و در مورد فرزند آن را حمل بر شدت استحباب میکنـد و در مورد وصی منحصر به فرد ،آن را از باب واجب
کفایی به شمار میآورد .البتـه در مـورد فرزنـد ،احتمـال وجوب از باب عقوق والدین را هم می دهد .)413-416/6( .صاحب ریاض نیز مینویسد :مﻄلب
چنـین است به شرطی که اجماعی بر خالفش منعقد نشده باشد و چنین اجمـاعی را نمیتـوان از اطـالق کلمـات اصحاب به جواز رّد ،ادعا کرد زیرا از این
دو موضوع از آن ،متبادر نیست؛ بنا بر این ،اطالقات نصوص دیگر به جواز رد را با این دو خبر ،تقیید مـیکنیم  )492/9(.البتـه صـاحب جـواهر در مقـام
داروی مینویسـد :زمانی میتوان نسبت اطالق و تقیید را برقرار ساخت که این دو روایت بتوانند با آن همـه نصـوص ،برابـری کنند ،در حالی که با توجه به
تعداد زیاد نصوص اطالق و اتحاد خبر تقیید ،ونیز معاضدت اطالق با فتاوای اصحاب ،این برابری امکانپذیر نیست.)413/28(.
ﺟﻤﻊ بﻨدي اقوال
داوری این اقوال مبتنی بر تبیین چند فرضیه است که بدون آنها نمیتوان یکی از اقوال را تلقی بـه قبـول کرد:
نخست :موضوع امکان تخصیص قواعد و اصول کلی متخـذ از عقـل و نقـل اسـت .آیـا خبـر توانـایی را دارد؟ تبارشناسـی ایـن قاعـده نشـان «لزوم وجود
قصد و رضا در عقـود»تخصیص قواعد فراگیری مانند میدهد که عقل و نقل هر دو پدیدآورنده آن هستند .عقل به طور قﻄعی حاکم است که بدون تراضی
و توافق طرفینی ،نمیتوان هیﭻ عقدی را برپا کرد و اصوًال توافق و تراضی در ضمن ماهیت عقد نهفته است .عقد در لغت به معنایِِگره زدن است و هرِِگرهی،
دو سویه دارد .بنا بر این ،عقل قﻄعی ،اجبار فرد را به ایجاد عقـد ،ﻇلم و قبیح میشمارد و طبیعتًا به قاعده مالزمه ،شرع را نیز همصدای با خود میانگارد.
اما در نقل نیز شواهد بسیاری بر اعتبار این اصل عقلی وجود دارد « .یا ایها الذین آمنـوا اوفـوابالعقود (»....مائده  )2:داّل بر این حقیقت است که مؤمنان تنها
باید بـه پیمانهـای خـود وفـادار باشند .همچنین آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا ال تﺄکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون تجارة عن تراض منکم »( نساء
 )29:که بر لزوم وجود تراضی در تجارت و معامله داللتی روشـن دارد .البتـه در صـورتی این آیه بر مقصود داللت خواهد داشت که یا مفهوم تجارت ،عام
و در هر معاملهای معنا گردد و یا ازمنـاط آن که حرمت اکل مال به باطل و فقدان رضا در تجارت است ،بهره گرفته شود.
شیخ انصاری برای اعتبار قصد و اختیار در معامله افزون بر آیه تراضـی و روایـت «ال یحـل مـال امـرء مسلم اال عن طیب نفسه»(کلینی ،)252/2 ،به اجماع
نیز تمسک میکند (البیع  )118،از دیگـر ادلـهای که شیخ برای اعتبار اختیار و قصد بدان تمسک میکند،حدیث رفع است  .ایشان بر این باور است که
گرچه ﻇاهر حدیث رفع مؤاخذه است ،ولیکن با توجه به این که امام (ع) در رفع برخی احکام وضـعی بـه آن استشهاد کرده اند ،نشانگر این نکته است که
حدیث ،همه موارد که بر فرد الزام میشـود را در برمیگیـرد (همان).
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پرسشی که اینجا رخ مینماید این است که آیا الزام وصی به قبول وصایت در صورت عـدم قبـول آن در زمان حیات موصی یا عدم اطالع از وصایت تا زمان
فوت موصی ،مشمول حدیث رفع نمیشود؟ بدین معنا که این الزام نیز یک نوع ،اکراه تلقی گردد وبه واسﻄه حدیث رفع ،برداشته شود؟ به نظر میرسد این
سـخن چندان وجیه نباشد چرا که ﻇاهرًا مراد از اکراه در حدیث رفع ،اکراه بیرونـی اسـت کـه از جانـب افـراد ،بـر شخص وارد میآید و در محل بحث،
این الزام یک تکلیف شـرعی و قـانونی اسـت .مگـر گفتـه شـود کـه :درست است که حکم الزام وصی ،از سوی شارع است ،اما ایجاد سبب تحقق آن ،از
سوی موصـی اسـت ،بنا بر این ،اکراه صادق است.
دو .نکته دومی که در این مبحث تعیین کننده است «حق» یا «حکم» بودن وصایت است .برخی بر این باورند که تعدادی از امور که به نام حقوق شناخته
می شوند« .حق»نیستند بلکه «حکم» به شمار می آیند .میروند .نظیر حق تولیهای که واقف برای متولی وقف قرار میدهد یا حق وصایتی که موصی
برای فـردی خاص ،مقرر میدارد؛ این امور ،حکم هستند نه حق به معنای مصﻄلح .و این که گفتـه میشـود وصـی در زمان حیات موصی ،حق رّد دارد
(البته به شرط این که خبر رد به موصی برسد و امکان جایگزین کردن هـم داشته باشد).
از این جهت نیست که وصایت ،حق وصی است و رّد کردنش ،یک نوع اسقاط حـق ،شـمرده میشود ،و گرنه هر زمان بخواهد ،باید بتواند آن را رّد کند (در
حالی که چنین نیست) .بنا بر این ،وصایت و امثال آن ،حق به معنای خاص که از مراتبِِملک است ،نیستند بلکه میتوان آنهـا را حـق بـالمعنی االعـم
دانست ( .بحرالعلوم 58/1،خوانساری 113/4،امام خمینی ،البیع )22/1،بنا بر این ،چنانچه وصـایت را «حکم» بدانیم و نه حق ،اساسًا از مبحث عقود ،خارج
میشود زیـرا هـر عقـدی بـر وجـود حقـی بـرای متعاقدین در ایجاد یا عدم ایجاد آن مبتنی است.
سه .سومین عنصری که در محل بحث ،تعیینکننده است ،عقد یا ایقاع بودن وصایت اسـت .چنانچـه وصایت را عقد بدانیم ،طبعًا الزام وصی به قبول ،با
چالش روبرو میگردد ،اما اگر وصایت را ایقـاع بـدانیم ،اساسًا نیازمند قبول نخواهد بود .در میان فقهای معاصر کم نیستند کسانی کـه وصـایت و حتـی
وصـیت را ایقاع میدانند .صاحب عروه صریحًا مینویسد :وصیت عهدی نیازمند قبول نیست ،اما وصیت تملیکی ،از نظر مشهور ،نیاز به قبول دارد و بنا بر
این ،از عقود به شمار میرود و محتمل است که اصًال نیازی بـه قبـول نباشد بلکه رد ،مانع تلقی می گردد ،در این صورت  ،ایقاع صریح خواهد بود( .طباطبایی
یزدی )645/3 ،؛ در ذیل همین عبارت ،مرحوم بروجردی وصیت را مﻄلقًا ایقاع میداند و امام خمینی هـم تحقـق وصـیت و ترتب احکام بر آن را متوقف
بر قبول نمیداند (همو) فقیهی دیگر در بیـانی متفـاوت چنـین مـینگـارد :در حقیقت ،وصیت عبارت است از عهدی که به امور راجع به پس از فوت ،تعلق
گرفته است و خودش عنوانی مستقل در برابر سایر عناوین عقود و ایقاعات نیست؛ همانﻄور که عهدهای مردم در زمان حیاتشان متفاوت است ،برخی عقد،
دستهای ایقاع ،پاره ای وعد یا اسـتدعا هسـتند ،عهـدهای متعلـق بـه پـس از فـوت نیـز مختلفاند ...و اگر عهدی است که متعلق به تجهیز میت ،نماز،
روزه ،رد امانات و امثال آنها اسـت ،یـک نوع اذن و استدعا شمرده میشود(.همو)
مالحظه میشود که دیدگاههای فقیهان در چیستیشناسی وصیت و وصـایت ،یکسـان نیسـت ،بـا ایـن همه ،ﻏالب آنان وصی را (در صورت قبول وصایت
در حیات موصی یا نرسیدن خبر رد به او) ملزم به انجام وصایت کرده اند و این موضوع ،بسی مایه شگفتی است.
چهار .در بررسی اقوال سهگانه باید گفت :قول شیخ صدوق ،افزون بر آن که هواداری نـدارد ،در محـل خودش به نقد درآمد .ایشان بر این باور بود که قبول
وصایت پدر مﻄلقًا بر پسر موصی الزم است و او حتی در زمان حیات پدر نیز حق رّد آن را ندارد .همچنین اگر کسی جز وصی برای وصایت ،وجود نداشته
باشد ،باز هم قبول بر او الزم میشود( .المقنع  .)114،در پاسخ بایـد گفـت :اوًال روایـت علـی بـن ریـان از امـام ابو الحسن (ع) که مستند قسمت اول
مدعای اوست  ،به واسﻄه وجود «سهل بن زیاد» در طریقش دچار ضعف است (.خوئی  ،معجم رجال الحدیث )534/9 ،و افزون بر آن ،میتوان آن را بر
موردی حمـل کـرد که رّد فرزند ،سبب ایذاء پدر میشود(یعنی از باب حرمت ایذاء پدر ،قبول واجب است نه ذاتًا) که ازمحل بحث ،خارج است؛ و ثانیًا در
پاسخ مستند قسمت دوم مدعایش که صحیحه فضیل بن یسار از امام صادق(ع) است .باید گفت :داللت این روایت با مفهوم است و نمیتواند در برابر اطالق
نصوصی که رّد را اجازه میکنند مقاومت کند؛ همچنین میتوان آن را را بر استحباب قبول ،حملکرد؛ و این احتمال نیز وجـود دارد که این روایت ،بر
اساس ﻏلبه صادر شده باشد تا به فلسفه حکم اشاره کند(.بحرالعلوم.)124/4،
پنج .اما چالش اصلی میان قول مشهور و عالمه و تابعان اوست .هر دو گروه برای مـدعای خـود ادلـه محکمی اقامه کردهاند .مهمترین دلیل مشهور ،افزون
بر ادعای اجماع ،روایات بود .در ارتباط با اجماع باید گفت :در اعتبار و دلیلیت اجماع ،سخن بسیار است که مجال بیان آنها نیست ،امـا بـه نظـر میرسـد
ایـن اجماع حداقل با دو مشکل اساسی مواجه است :نخست مدرکی بـودن آن اسـت کـه آن را از درجـه اعتبـار ساقط میکند و دوم مخالفت چند فقیه
سرشناس مانند عالمه و شهید ثانی که آن را خرق میکند .البته ایـن که ما در حجیت اجماع چه مبنایی را اتخاذ میکنیم ،در وجود مخالف ،تﺄثیرگذار
است .ولی بنا بر مسـلک متﺄخران که از طریق حدس ،رأی معصوم (ع) را استکشاف میکنند ،وجود مخالف ،قﻄعًا مضر تلقـی مـی شود (انصاری ،فرائد
االصول) .ولی به هر حال ،اشکال مدرکی بودن همچنان به قوت خود باقی است.
اما روایات که به طور کامل آنها را نقل کردیم ،اکثرًا صحیح یا معتبر بودنـد ،بنـا بـر ایـن نمیتـوان در صحت اسناد آنها شبههای وارد کرد ،همانگونه که
حتی عالمه و پیروانش نیزبه سند آنهـا خدشـهای وارد نساختهاند و تنها به حمل و توجیه آنها بسنده کرده اند.
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به نظر میرسد روشی که مشهور در پیش گرفتهاند ،روش بدیعی نیست؛ معموًال فقیهان ما در اسـتنباط احکام شرعی ،بیش و پیش از هر چیز بر نصوص و
منقوالت ،تکیه میکنند و با وجود نصوص معتبر ،هـیﭻ درنگی در اﻇهار فتوا نمیکنند و تنها در مواردی که با عقل قﻄعی یا قﻄعیات دیگر کتاب و سنت
در تعارض باشند ،از آنها دست میکشند .در محل بحث ،روایات هر چند صراحت در مﻄلوب ندارند ولـیکن ﻇـاهر آنها بر مدعای مشهور ،داللت دارد و
به قول صاحب جواهر  ،اکثر فقه مبتنی بر ﻇواهر است.)418/28( .
اینک باید دید که آیا الزام وصی به قبول وصایت (در موارد یاد شده) بـا اصـول عقلـی و شـرعی قﻄعـی در تضاد است (آن گونه که شهید ثانی ادعا کرده
است) یا خیر ،تضادی در کار نیست و این روایات ،ادله عقلی و شرعی را تخصیص میزنند؟ صاحب جواهر بر این باور است که طرد این روایات ،اجتهاد در
مقابل نّص است و باید به سبب آنها از اصول و قواعد عقلی و نقلی خارج شد و دست کشید؛ و حمل روایـات بـر دو موردی که عالمه و دیگران عنوان
کردند ،در صورتی قابل پذیرش است که اصول مزبور بـا روایـات در یـک سﻄح باشند ،در حالی که چنین نیست (همو).
نظر مﻨﺘخب
نگارنده دیدگاه عالمه و پیروانش را نزدیکتربه صواب میداننـد امـا در بیـان ادلـه ،انـدکی متفـاوت میاندیشند .بر اساس این دیدگاه ،وصایت یک عقد
جایز است که نیاز به ایجاب و قبول دارد و وصـی حـق دارد حتی پس از فوت موصی ،آن را بپذیرد یا رد کند .اما اگر قبول کرد تا آن که موصـی از دنیـا
رفـت ،عقـد الزم میشود و حق رجوع ندارد .طبیعتًا این دیدگاه هم باید اطالق روایات وارد شده را حمل و تﺄویـل کنـد .این نظر مبتنی بر چند فرضیه
است:
-1باید برای روایات مذکور ،مصالحی را فرض کرد .روشن است کـه در جوامـع پیشـین کـه روابـط ،نیازهـا و امکانات ساده و بسیط بودند و افراد در واحدهای
اجتماعی کوچـک و بـه هـم پیوسـته زنـدگی میکردنـد ،تعلقات جمعی و روح تکافل اجتماعی از قوت و عمق بیشتری برخوردار بود .آحاد جامعه اسـالمی
کـه در قالب یک اّمت شکل گرفته بودند ،نسبت به هم و نیازهای متقابل ،احساس تکلیف میکردند .اسالم نیز این تمایل درونی را در بسیاری عرصهها
قانونمدار کرد؛ موضوع عاقله ،قسامه و لزوم قبول وصی از ایـن جملـه حکم لزوم قبول وصی یک حکم الزامی خالی از مصلحت نبوده است ،
یکی از دانشمندان حقوق در ارتباط با ماده  854فانون مدنی می نویسد :این ماده برای رعایت احترام اراده موصی و حفﻆ منافع کودکان و ایجـاد حسن
تعاون اجتماعی ،وصی را مجبور کرده است که امر متوفی را اطاعت کند .بنا بر این در روزگار مـا کـه تحوالت عظیم اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی موجب
ایجاد روابط و نیازهـای تـازه ای شـده اسـت ،اساسـًا موضوعاین گونه از روایات از بین رفته است؛ و از آنجا که تغییرموضوع ،سبب تغییر حکم میشـود،
نـاگزیر باید حکم نیز دستخوش تغییر گردد .این نگرش (تغییر حکم با تغییر موضوع)یکی از تفاسیری است کـه در ارتباط با نظریه «مکان و زمان» امام
خمینی (ره) مﻄرح شده است .
-2موضوع آزادی قراردادها و اصل لزوم اختیـار در قراردادهـا امـروزه بـیش از گذشـته مـورد تﺄکیـد و پاسداشت قرار گرفته است(.کاتوزیان .)148-144
قانون مدنی ما در ماده 11آن را به رسـمیت شـناخته و در ماده 191نیز بر لزوم قصد و رضا در معامله ،تﺄکید کرده است .بنا بر این ،عدول از آن و الزام
وصـی بـه قبول اجباری وصایت (در ماده  )854بر اساس روایاتی که در زمانی خـاص بـا مصـالحی خـاص ،صـادر شده اند ،چندان موجه و برخوردار از
ضابﻄه حقوقی به نظر نمیرسد .درست است که در کنـار اصـل آزادی قراردادها ،از قراردادهای اجباری و الحاقی نیز سخن گفته شده است ،اما موضوع
بحث در مـوارد مشـکوکی است که به لحاظ موازین فقهی و حقوقی ،دچار چالشاند؛ در این گونه موارد شاید بتوان به ایـن اصـل ،بـه عنوان یک فصل
الخﻄاب رجوع کرد.
--5بایسته نیست که ماده مزبور را مقید به عدم لزوم ضرر ،حرج و مشقت سازیم زیرا حتی قائالن ایـن قول ،بر این باورند که در صورت لزوم ضرر ،حـرج و
مشـقت ،یـا اساسـًا تکلیـف از دوش وصـی برداشـته میشود یا به اندازه توانش اختصاص مییابد .بنابراین ،پیشنهاد میشود ماده  854قانون مدنی بـر
اسـاس دیدگاه عالمه حلی اصالح شود تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق افراد ،از ایجـاد پرونـدههای حقـوقی در محاکم الزام افراد به پذیرش اجباری و
ناآگاهانه وصایت ،سبب مراجعه بازماندگان وصیتکنندگان خواهد شد در آگاهسازی وصی مورد نظر خود ،قانونًا ملزم باشد .این نظریه مبتنی بر جمع میـان
ادلـه مختلـف اسـت :روایات دال بر لزوم قبول از سوی وصی؛ ادله نفی ضرر ،عسر و حـرج؛ ادلـه حاکمیـت اراده و اصـل آزادی قراردادها.البته برای اجرایی
شدن و ضمانتهای عملـی ایـن نظریـه بایـد راهکارهـایی توسـط قانونگـذار ،پیشبینی شود.
نﺘیﺠهﮔیري
ایجاد تعهد و الزام برای وصی بدون قبول وی خالف قواعد و اصول اولیه فقهی است و با اصل سلﻄنت بر حاکمیت و آزادی اراده وصی معارض است و راه
حلی که پیشنهاد شد بـه ایـن صـورت کـه افـرادی کـه وصیت میکنند موﻇف به آگاه نمودن وصی از امر وصایت باشند و وصی نیز موﻇـف بـه اعـالم
پاسـخ درمدت معین و محدودی باشد و عدم جواب در این مدت تعیین شده به منزله جواب مثبت وی تلقـی شـود .در این صورت اگر موصی امر وصایت
را به اطالع وصی نرساند ،وصی پس از مرگ حق رد خواهد داشـت .موصی قبل از فوتش با آگاهی از این امر قﻄعًا نظر وصی را خواهد گرفت تا اطمینـان
حاصـل کنـد پـس از فوتش وصایت به نحو دلخواه او انجام خواهد شد .همچنین به وصی نیـز سـتمی نخواهـد شـد کـه اراده و اختیار از وی سلب شود.
بدین صورت تعارض دو قاعده الضرر از بین مـیرود و وصـایت نیـز بالتکلیـف نخواهد ماند.
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