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67-78صفحات / 91پاییز / نهمبیست و شماره / سال هشتم/ فقه و حقوق اسالمیهايپژوهشفصلنامه 

زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق 
1ایران

زادهمحمد عالم

:چکیده
نماید، بنا به قول مشهور فقهاي امامیه اجازه در موردي که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می

وجود دارد که اجازه ورثه را به ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز 
843ي ماده. داندلحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می

در » ...وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث «: داردقانون مدنی ایران نیز مقرر می
انان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است، اي از حقوقدي مذکور عدهتفسیر ماده

دانند لیکن قبل از فوت لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمی
قانون مدنی و قول مشهور 843ي رسد با توجه به اطالق مادهبه نظر می. دانندرا قابل رجوع میآن

و دالیل حقوقی و اخالقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی، آنها را فقهاي امامیه 
.در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختالفی وجود ندارد. متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد

.وصیت، مازاد بر ثلث، تنفیذ، اجازه، رجوع:هالید واژهک

11/6/91: تاریخ پذیرش7/3/90:تاریخ وصول-1
Alemzadeh@baboliau.ac.irشهرد اسالمی واحد قائمدانشگاه آزااستادیار گروه حقوق خصوصی* 
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منهوشماره بیست /هشتمسال /فقه و حقوق اسالمیهايشفصلنامه پژوه68

مقدمه-1
د وصیت مازاد بر ثلث این سؤال در بین فقها و حقوقدانان مطرح گردیده که آیا اجازه ورثه در مور

صرفاً بعد از فوت موصی مؤثر است یا اجازه ورثه در زمان حیات نیز تأثیرگذار بوده و قابلیت رجوع ندارد؟ به 
مازاد بر ثلث است، لذا رسد پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی ماهیت اجازه ورثه نسبت به وصیت نظر می

در مبحث اول، ماهیت اجازه ورثه در خصوص وصیت مازاد . شودمطالب این تحقیق در دو مبحث ارائه می
گیرد و تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث، موضوع مبحث دوم را بر ثلث مورد بحث قرار می

.دهدتشکیل می

ماهیت اجازه ورثه-2
-ازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث، فقها و حقوقدانان نظریاتی را مطرح نمودهدر مورد ماهیت اج

.شوداند لذا در دو گفتار مجزا نظریات فقها و حقوقدانان در این خصوص مورد بررسی واقع می

ماهیت اجازه ورثه از دیدگاه فقها- 2-1
دانند یت دانسته و آن را قرارداد نمیاکثر فقهاي امامیه اجازه ورثه را تنفیذ عمل موصی در انجام وص

ي مال موروثی و عمل حقوقی مستقلی تلقی لیکن قول مخالفی نیز در فقه وجود دارد که اجازه ورثه را هبه
.نمایدمی

ي ورثه، تنفیذ عمل موصیاجازه-نظریه اکثر فقها-1- 2-1
هبه زیرا اگر اجازه ورثه هبه اکثر فقهاي امامیه معتقدند که اجازه ورثه تنفیذ عمل موصی است نه

حلی، (توان حکم به صحت آن کردصحت آن نیازمند قبض است و پس از قبض متهب میمحسوب شود
).285، 1374؛ نجفی، 24، 1375؛  قمی، 245، 1983

مرحوم شهید ثانی در مسالک نزاع را فقط در خصوص موردي که اجازه بعد از وفات واقع شود جاري 
در صورتی که وراث در زمان حیات موصی اجازه نمودند بدون اشکال اجازه وراث تنفیذ «: یدگوداند و میمی

در زمان حیات موصی «کنند که و چنین توجیه می» عمل موصی است نه عطیه و بخششی از ناحیه وراث
- ي آنها تصور گردد و لذا این احتمال مطرح نمیاند تا اعطاء و بخششی از ناحیهوراث مالک نشده
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69....نسبت به وصیت مازاد بر زمان تأثیر اجازه ورثه 
جریان نزاع بر هر دو صورت اعم از «لیکن به اعتقاد برخی از محققین ). 393، 1419شهید ثانی، (»باشد

آنکه اجازه قبل از فوت واقع شده باشد، یا بعد از آن شمول دارد زیرا اجازه وراث در زمان حیات به اعتبار 
بنابراین هر .آنان وارد نشده استتملک است نه به اعتبار حال وقوع چرا که در زمان وقوع، مال در ملکیت 

چند در زمان وقوع اجازه، ورثه مالک نیستند، ولی با توجه به اینکه انتقال موصی، به موصی له پس از فوت 
شود که گیرد نه در زمان حیات، در ظرف انتقال ورثه مالک خواهند بود لذا این سؤال مطرح میصورت می

مستقیماً از موصی به موصی له همراه با ثلث ) چند قبالً صادر شده باشدهر (آیا مازاد بر ثلث در فرض اجازه 
فقهایی حنیفه و .)117، 1378محقق داماد، (»یابد؟شود یا آنکه از ورثه به موصی له انتقال میمنتقل می

مل گویند هرگاه وارث وصیت مازاد بر ثلث را اجازه دهد این کار در واقع، امضاء و تأیید عمالکیه نیز می
بر اساس نظر ). 211، 1379مغنیه، (شود ي وارث به موصی له محسوب نمیموصی و تنفیذ آن است و هبه

اکثر فقها چنین نیست که پس از فوت مورث ابتدا مال به ملکیت ورثه درآید و سپس از ملکیت ورثه به 
ه نظریه مذکور این است توجی. موصی له منتقل گردد بلکه مستقیماً از موصی به موصی له انتقال می یابد

تردید در ملک موصی باقی است و با توجه به اجازه وراث تصرف که مال از حین وصیت تا زمان فوت بی
موصی له در مال مورد وصیت پس از مرگ تجویز شده است و لذا مستقیماً از موصی به موصی له منتقل 

تضاي نفوذ وصیت است زیرا مفاد وصیت شده است نه از ورثه و انتقال مال از موصی به ورثه خالف مق
).409، 1349یزدي، (انتقال به موصی له است نه به ورثه

ي هبه بودن اجازه ورثهنظریه-1-1- 2-1
اند و در کتب فقهیه این نظر را به برخی از علماي عامه از جمله شافعی در یکی از اقوالش نسبت داده

، 1379مغنیه، (داند وصیت بیش از ثلث را باطل میشافعی هم از این جهت مخالف است که وي اصوالً
ي ابتدایی ي آنان هبههرگاه ورثه مازاد بر ثلث را اجازه کند مقدار مزبور از ناحیه«: گویدو لذا می) 211

دارد وصیت ي خویش اظهار میگردد و مؤید این مطلب است که شافعی در مقام توجیه نظریهمحسوب می
رد نهی شارع است و نهی در معامالت مقتضی فساد است و بنابراین محکوم به بطالن به مازاد بر ثلث مو

در مقابل با وجود اینکه مالک معتقد است وصیت جز در مقدار ثلث ). 117، 1378محقق داماد، (»می باشد
در گویند هرگاه وارث وصیت مازاد بر ثلث را اجازه دهد این کارمال جایز نیست لیکن فقهاي مالکیه می

). 211، 1379مغنیه، (شود واقع امضاء و تأیید محل موصی و تنفیذ آن است و هبه محسوب نمی
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منهوشماره بیست /هشتمسال /فقه و حقوق اسالمیهايشفصلنامه پژوه70

ي هبه بودن در بین فقها امامیه پذیرفته نظریه) 118محقق داماد، همان، (به اعتقاد برخی از محققین 
باشد ثلث، ملک ورثه میبودن اجازه این است که مقدار زائد بر نشده است ولی در هر حال توجیه نظریه هبه

صحت شده و لذا بایستی گفت که انتقال هم از آنان به موصی له انجام و با اجازه آنان وصیت محمول بر
.گرفته است

رسد، زیرا با اذعان به صحت وصیت مازاد بر ثلث در فرض اجازه ورثه، این توجیه منطقی به نظر نمی
انتقال به ورثه متفرع بر عدم صحت وصیت اوست و با توجه انتقال به ورثه از اصل تحقق نخواهد یافت و

).119همان، (به صحت وصیت، انتقال انجام نگرفته تا از سوي آنان به موصی له منتقل گردد

دیدگاه حقوقدانان در مورد ماهیت اجازه ورثه- 2-2
ي ي هبهرثه به منزلهبا توجه به مقررات قانون مدنی شاید در بادي امر اینگونه بنظر آید که اجازه و

این انتقال شود، تواند مانعرسد و وصیت نمیزائد بر ثلث است، زیرا دو ثلث ترکه بطور قهري به ورثه می
پذیرد و در از ورثه به موصی له انجام می) ثلث(پس انتقال این بخش . چرا که بنا به فرض غیرنافذ است

باید تابع احکام آن باشد، ولی این تحلیل از دیدگاه اکثر شود و اي است که بدین صورت واقع میواقع هبه
چرا که ) 99، 1344؛ امامی، 355، 1380؛ بروجردي عبده، 728، 1363کاتوزیان، (حقوقدانان مردود است

اند تا اند و خواستهخواهند به موصی له ببخشند ولی در این فرض چنین نکردهورثه حق دارند هر چه را می
.عتبر سازند و به سببی که او در زمان حیات خویش فراهم آورده است نفوذ حقوقی ببخشنداراده موصی را م

توصیف اعمال ارادي باید بر مبناي قصد فاعل انجام پذیرد مگر اینکه با قاعده حقوقی تعارض پیدا 
ر تصرف موصی اختیار تصرف در تمام اموال خود را در زمان حیات دارد منتهی در مورد وصایا چون اث. کند

گردد پس شود که ترکه به میراث رسیده است حق ورثه مانع نفوذ آن در بیش از ثلث میمقارن با زمانی می
اگر این مانع به رضاي صاحبان حق برداشته شود سبب پیشین کارگزار خواهد شد و موصی به را منتقل 

).728، 1363؛ کاتوزیان، 355، 1380بروجردي عبده، (خواهد کرد 
رسد از نظر تحلیل حقوقی نیز هبه از عقود است و بدیهی است که نیاز به قصد انشاء میبه نظر 

مستقل دارد حال اینکه در مانحن فیه، اجازه، صرفاً تأیید عمل موصی است و ایجاب مستقلی براي تحقق 
قانون 843ي نماید زیرا مادهقانون مدنی ایران نیز با این تحلیل سازگارتر می. شودعقد هبه محسوب نمی

:داردمدنی مقرر می
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71....نسبت به وصیت مازاد بر زمان تأثیر اجازه ورثه 
دهد که سبب انتقال و نشان می» وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث«

بخشد وانگهی پیشینه تاریخی این ماده در فقه امامیه نیز آن را وصیت است و اجازه ورثه به آن اعتبار می
قبول موصی له این عنوان است و نه قبض آن اثري در کند، پس انتقال بخش زائد نه منوط به تأیید می

).728و 729، 1363کاتوزیان، (تملک دارد

زمان تأثیر اجازه ورثه در وصیت مازاد بر ثلث-3
ممکن است ورثه وصیت مازاد بر ثلث را در زمان حیات موصی اجازه دهند و یا اینکه بعد از فوت 

ازه در هر یک از این مراحل بطور مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار موصی وصیت را اجازه نمایند لذا تأثیر اج
.گیردمی

اجازه ورثه در زمان حیات موصی- 3-1
. نظر وجود دارددر مورد تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث در زمان حیات موصی، اختالف

دانند ولی برخی دیگر از ن را قابل رجوع نمیبرخی از فقهاء قائل به نفوذ اجازه ورثه در زمان حیات بوده و آ
قانون مدنی 843ي حقوقدانان نیز در تحلیل ماده. دانندفقها اجازه ورثه در زمان حیات را قابل رجوع می

.گیرداند که ذیالً مورد بررسی قرار مینظریاتی مطرح نموده

دیدگاه فقها-1- 3-1
زمان حیات موصیي عدم نفوذ اجازه ورثه در نظریه-1-1- 3-1

اي از فقها امامیه از جمله ابن ادریس در سرائر و فخرالمحققین در ایضاح الفوائد معتقدند که اجازه عده
توجیه این نظریه ). 185، 1374نجفی، (کنددر زمان حیات موصی نافذ نیست و الزامی براي وارث ایجاد نمی

. کندق دارد و هر تصرفی که بخواهد در آن میآن است که در این دوران، دارایی موصی به خود او تعل
شود که حق ورثه محدودساختن نفوذ وصیت به ثلث به اعتبار این است که آثار آن مقارن با زمانی می

آید و دلیل بر وجود این حق در زمان حیات نیست، بنابراین اجازه ورثه پیش از فوت مانند اسقاط بوجود می
شفعه پیش از بیع است و اثر ندارد، چرا که حق را پیش از بوجود آمدن آن مهر پیش از نکاح و اسقاط حق 

اي از علماي عامه را از قائلین به این نظر دانسته و از برخی از فقهاي امامیه، عده. شود اسقاط کردنمی
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منهوشماره بیست /هشتمسال /فقه و حقوق اسالمیهايشفصلنامه پژوه72

و اضافه اعتبار خواندهکنند که اجازه در حال حیات را بیابوحنیفه و شافعی از ائمه اربعه اهل سنت نقل می
اند که اجازه در حال حیات موصی مانند آن است که زوجه قبل از نکاح صداق خویش را اسقاط کند و کرده

بدیهی است که چنین اقدامی باطل و کان لم یکن است زیرا حقی را که هنوز مالک آن نشده است اسقاط 
).482، 1388؛  حلی، 185، 1374نجفی، (کرده است 

فوذ اجازه ورثه در زمان حیات موصیي ننظریه-1-2- 3-1
آور بوده و پس از ی براي آنها الزاممشهور فقهاء امامیه معتقدند که اجازه ورثه در زمان حیات موص

بلکه ) 240، 1375؛  قمی، 245، 1983؛ حلی، 284، 1374نجفی، (فوت موصی حق رجوع از آن را ندارند
.ي مشهور فقها بر دالیلی به شرح زیر استوار استهنظری). نجفی همان(ادعاي اجماع بر آن شده است 

دالیل قول مشهور- الف
روایات-

.دو روایت صحیحه در این خصوص وجود دارد که مؤید اعتبار اجازه ورثه در زمان حیات موصی است
ي مردي که وصیت درباره«: سؤال کرده است) ع(محمدبن مسلم از امام جعفر صادق : روایت اول

اند و پس از فوت موصی، وصیت را نقض اش پس آنان وصیت را اجازه نمودهت در حضور ورثهکرده اس
خیر آنان : حضرت فرمود. اند رد کنندتوانند چیزي را که امضاء نموده و به آن اقرار نمودهاند، آیا میکرده
.1)284، 1374نجفی، (»توانند بلکه وصیت بر آنها نافذ استنمی

سؤال کرده است درباره مردي که بیش از ) ع(ن حازم از حضرت امام جعفر صادقمنصورب:روایت دوم
فرماید جایز اش حضور دارند و آنان اجازه کردند حضرت میکند در حالی که ورثهثلث وصیت می

).همان(و غیر از این دو روایت، روایات دیگري نیز وجود دارد که مؤید قول مشهور است)همان(است
راد اسقاط مالم یجبدلیل رد ای-

چنانکه اشاره شد عمده استدالل مخالفین نفوذ اجازه ورثه در زمان حیات موصی آن است که حق 
گردد و قبل از فوت او ورثه هیچ حقی بر دارایی مورث ورثه نسبت به مازاد بر ثلث با فوت موصی ایجاد می

لیس لهم ذلک، : هل لهم ان یردد ما اقروا به ؟ قال. رجل اوصی بوصیته و ورثه شهود فاجازوا ذلک، فلما مات الرجل نقضوالوصیه. 1
.الوصیته جائزه علیهم
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73....نسبت به وصیت مازاد بر زمان تأثیر اجازه ورثه 
زوجه قبل از نکاح صداق خویش را اسقاط خود ندارند و اجازه ورثه در زمان حیات موصی مانند آن است که

پاسخ این ایراد . کند و چنین اقدامی باطل است، چرا که حقی را که هنوز مالک نشده است ساقط کرده است
ی محقق است و آن است که منع از نفوذ زائد بر ثلث که همانا حقی براي ورثه است در زمان حیات موص

- موصی به پس از وصیت از ملک موصی خارج نمی. شودهنگامی که اجازه کردند پس حق آنها ساقط می
شود و مال کماکان متعلق به موصی است و هنگامی که فوت کرد براي ورثه است پس اگر براي موصی 

و از این جهت ) 285، 1374فی، نج(اندباشد که به آن وصیت کرده و اگر براي ورثه باشد که قبالً اجازه داده
بنابراین با توجه به اینکه حق ورثه در خصوص عدم تأیید وصیت نسبت به مازاد بر . اشکالی مترتب نیست

.ثلث در زمان حیات موصی موجود است لذا اسقاط آن با اشکالی مواجه نیست

اجازه ورثه تنفیذ وصیت است نه هبه-
ثه در زمان حیات، اجازه ورثه از باب هبه نیست که محتاج به برخالف نظر مخالفین نفوذ اجازه ور

قبض و سایر شرایط هبه باشد، بلکه اجازه، تنفیذ و اجراي حکم وصیت است و لذا رجوع از اجازه جایز 
بنابراین در حکم وصیت به ثلث مال است و دیگر وارث را ).285، 1374؛ نجفی، 240، 1375قمی، (نیست

و براي وارث قبل از قبض حق رجوع نیست و به طریق اولی بعد از قبض نیز رجوع در آن مدخلیتی نیست
- ي وارث در زمان حیات موصی بیجائز نیست و این حکم یعنی اجازه تنفیذ است نه هبه و در صورت اجازه

).قمی، همان(اشکال است

عموم ادله-
ث بعد از وقوع آن دارد و حکم عام براساس این دلیل، عموم ادلّه، داللت بر وجوب امضاء وصیت وار

زائد بر ثلث چنانچه ورثه در این موضوع، تقدم اخراج وصیت بر ارث است که از این حکم عام، وصیت
اجازه دهند استثناء شده است و مابقی تحت حکومت ) چه در زمان حیات و چه بعد از فوت موصی(مطلقاً

ه ورثه در زمان حیات موصی آن را اجازه کنند نافذ خواهد ماند، بنابراین وصیت زائد بر ثلث کعام باقی می
).285، 1374نجفی، (بود

جایز بودن تعلیق در حصول اثر وصیت-
اند این است که چونیکی از ایراداتی که مخالفین نفوذ اجازه ورثه در زمان حیات موصی مطرح نموده
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لیکن به اعتقاد مشهور . مؤثر نیستدر وصیت، تملیک معلق به فوت است لذا اجازه در زمان حیات 
فقها تعلیق در وصیت مانع اجازه نیست، زیرا تعلیقی که در وصیت است تعلیق در انشاء نیست تا قبول و 

بلکه تعلیق در حصول اثر است و انشاء در هنگام وصیت حاصل است و ) در زمان حیات(اجازه پذیرفته نشود 
).همان(ید نیستهنگام حصول معلق علیه احتیاج به امر جد

دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر اجازه ورثه در زمان حیات موصی-2- 3-1
بعضی . در مورد تأثیر اجازه ورثه در زمان حیات موصی، نظریاتی توسط حقوقدانان مطرح گردیده است

مورد تأثیر در«به تأسی از قول مشهور فقهاي امامیه معتقدند ) 354، 1380بروجردي عبده، (از حقوقدانان 
اجازه وراث در وصیت زائد بر ثلث، وقوع آن بعد از فوت شرط نیست پس اگر وارث در حال حیات موصی 
اجازه کرد حق ندارد بعد از فوت موصی از اجازه رجوع کند زیرا مقتضاي اصل عدم اعتبار اجازه ورثه است 

قانون مدنی زائد بر ثلث را محض به جهت اینکه وصیت تصرفی است از مالک در ملک خود و نهایت آنکه 
این دسته از ). همان(»ارفاق ورثه منع کرده پس وقتی که وارث راضی شده باشد مانع برطرف شده است

حقوقدانان در پاسخ به این ایراد که همانگونه که اثري براي رد در زمان حیات نیست و بعد از رد، وارث 
بین قبول و رد «: اندآن را در زمان حیات رد کند اظهار داشتهتواند قبول کند باید بتواند پس از اجازه می

فرق است زیرا رد که در حال حیات موصی معتبر نیست براي این است که استمرار وصیت جاري مجراي 
تجدید وصیت است و مثل این است که آناً وصیت تجدید شود پس رد آن اثري ندارد و اگر بعد از فوت آن 

ت تا حین فوت استمرار داشته قبول بعد از فوت مؤثر واقع خواهد شد، برعکس اگر را قبول کند چون وصی
در حال حیات رضایت داده باشد با فرض بقاء وصیت تا حین فوت دیگر موردي براي رد آن باقی نمانده 

به بیان دیگر حاصل رد در حال حیات این است که وارث به وصیت موصی تن در داده و راضی به . است
خود از ارث نبوده اما بعد از فوت راضی شده است و این رضایت بعدي منافاتی با حالت سابقه ندارد و خروج 

مثل حالتی است که وارث اطالع از وصیت پیدا نکرده باشد و یا اگر مطلع شده در مقام اجازه و رد برنیامده 
).355همان، (»باشد

از بیان این استدالل که وارث چه حقی پس ) 135، 1374جعفري لنگرودي، (دکتر جعفري لنگرودي
قانون 843ي در زمان حیات بر ترکه دارد تا آن حق را با اجازه مورد بحث ساقط کند و با انتقاد از ماده

مدنی که از اجاره وراث سخن گفته حال آنکه خویشاوندان موصی قبل از فوت او عنوان وارث ندارند در 
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75....نسبت به وصیت مازاد بر زمان تأثیر اجازه ورثه 
توان شد که چه این مطلب در اصول علمی، منکر این نکته نمیبا وجود صحت«اندنهایت اظهار داشته

ه از ي موردبحث متعهد و ملتزم کند کاشکالی دارد که وارثی پیش از فوت مورث، خود را ضمن اجازه
).همان(»بخشی از ترکه استفاده نکند

گردد و وجود میحق ورثه بر مازاد بر ثلث با فوت موصی م«مرحوم دکتر امامی نیز اگرچه اعتقاد دارد 
تواند دارایی خود را به جهت مورث میقبل از فوت هیچ گونه حقی نسبت به دارایی مورث خود ندارند بدین

هر کس که بخواهد هبه یا صلح بالعوض نماید عالوه بر آن که ممکن است قسمتی از دارایی در زمان 
در مالکیت موصی داخل شده باشد فوت در زمان حیات وصیت موجود نبوده و بعداً به سببی از اسباب

تصور حق بالقوه براي ورثه نسبت به مازاد بر ثلث ترکه نمود لذا توانبنابراین در زمان حیات موصی، نمی
رسد از نظر تحلیلی باید بر این بود که اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی براي تنفیذ زائد بر بنظر می

قانون مدنی اجازه ورثه را در هر حال 843ي یکن با توجه به اطالق مادهل). 102، 1344امامی، (»ثلث نباشد
).99همان، (دانندچه در زمان حیات موصی و چه بعد از فوت موصی مؤثر می

اي را حقوقدان مذکور ضمن پذیرش تأثیر اجازه در زمان حیات با بیان نظر برخی از فقها که نظر میانه
چنانچه ورثه «اند بدین معنی که بین دو موضوع قایل به تفکیک گردیدهاند در این خصوص انتخاب نموده

توانند پس از فوت موصی آن را رد کنند گردد و میدر زمان حیات موصی اجازه دهند حق آنان ساقط نمی
ي مجدد نیست زیرا اجازه به طور مستمر باقی ولی هر گاه ورثه به اجازه خود باقی بمانند احتیاج به اجازه

ت و مانند آن نیست که پس از فوت اجازه داده شده باشد به زعم این اساتید قول مزبور منافاتی با تحلیل اس
کنند که نظر حقوق حقوقی که از حق ورثه نسبت به مازاد بر ثلث به عمل آمده ندارد بدین جهت تصور می

ته و پذیرش آن را با منطق عرفی مدنی پیروي از عقیده مزبور است و آن را با روح قانون مدنی سازگار دانس
اجازه ) 724، 1363کاتوزیان، (به اعتقاد یکی دیگر از اساتید حقوق). 1344،104امامی، (» دانندسازگار می

کند و در زمان حیات قابل رجوع است ولی اگر رضاي ورثه باقی بماند با فوت موصی وصیت را تنفیذ می
وذ وصیت مانعی است که حق ورثه در راه اجراي آن بوجود دیگر قابل عدول نیست، زیرا موجب عدم نف

این ) هنگام تحقق ارث(آورده است اجازه پیش از بوجود آمدن حق مؤثر نیست، ولی تداوم آن در زمان فوت 
شود مگر اینکه با عدول از اجازه در زمان حیات ادامه رضاي برد و باعث تنفیذ وصیت میمانع را از بین می
ود، لذا مبانی این نظر را با آنچه نویسندگان قانون مدنی در مورد قبول وصیت در زمان به وصیت قطع ش

شبیه دانسته و از نظر منطقی این نظر را ترجیح داده و ) قانون مدنی830ي ماده(اند حیات موصی پذیرفته
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مانع وصیت و حق دانند، زیرا اجازه اسقاطي دو نظر متعارض که در تعارض کامل با یکدیگر است میمیانه
ورثه و در واقع یک عمل حقوقی است که موضوع آن باید موجود باشد در حالی که پیش از فوت، وارث 

گیرد، با وجود این هیچ مانعی ندارد که رضاي ورثه حقی ندارد و تنها احتمال است که مورد حمایت قرار می
).همان(ارداستصحاب شود و هنگام فوت اثر خود را بگذارد و مانع را برد

نماید لیکن همگام با برخی از حقوقدانان به نظر اگرچه دیدگاه اخیر با اصول حقوقی سازگار می
رسد این امر فاقد اشکال است که ورثه در زمان حیات موصی تعهد نمایند که از بخشی از ترکه استفاده می

ط کلیه قانون مدنی شرط سقو448ي چنانکه قانونگذار در ماده) 135، 1374جعفري لنگرودي، (ننمایند
را پذیرفته  و شرط عدم مسؤولیت نیز بنا به نظر ) حتی خیاراتی که مبناي آن ایجاد نشده است(خیارات

در مورد شرط عدم مسؤولیت نیز یکی از ایرادات مطروحه این (اکثریت حقوقدانان معتبر شناخته شده است
به عالوه قائل شدن به ). دینی محقق نگردیده استاست که چنین شرطی ابراء مالم یجب است چون هنوز 

ي ایجاد اختالفات در مسائل خانوادگی را از بین برده و از این نظر از دیدگاه اجتماعی نیز مفید بوده و زمینه
قانون مدنی 843ي نظر اخالقی نیز قابل توجیه است و با قول مشهور فقهاي امامیه و سنت و اطالق ماده

.دنیز مطابقت دار

اجازه ورثه بعد از فوت موصی- 3-2
، 1374نجفی، (نظري بین فقها وجود ندارددرخصوص تأثیر اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختالف

و به تعبیر برخی از فقها خالفی از شیعه در این ) 243، 1983؛ محقق حلی، 24تا، ؛ امام خمینی، بی284
از فوت ر میان حقوقدانان نیز در مورد تأثیر اجازه ورثه بعد د) 24، 1375میرزاي قمی، (اندمورد نقل نکرده

علت ). 135، 1374؛ لنگرودي، 724، 1362؛ کاتوزیان، 102، 1344امامی، (موصی اتفاق نظر وجود دارد
نظر فقها و حقوقدانان در این مورد آن است که بعد از وفات موصی، مالکیت ورثه نسبت به مورد اتفاق

است و لذا ایراد اسقاط مالم یجب که عمده ایراد مخالفین تأثیر اجازه در زمان حیات وصیت مستقر گردیده 
.است در این مورد قابل طرح نیست

نتیجه-4
رسد اجازه ورثه تنفیذ عمل موصی و در مورد ماهیت اجازه ورثه در وصیت مازاد بر ثلث به نظر می

.هیت آن منطبق نیستي هبه بودن اجازه با ماگردد و نظریهایقاع محسوب می
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77....نسبت به وصیت مازاد بر زمان تأثیر اجازه ورثه 
در مورد تأثیر اجازه ورثه بعد از فوت موصی اشکالی متصور نیست، لیکن در خصوص تأثیر اجازه ورثه 

قانون مدنی که مبتنی بر قول مشهور فقهاي امامیه 843ي در زمان حیات موصی با توجه به اطالق ماده
گیرد استفاده که که در آینده به آنها تعلق میرسد تعهد ورثه مبنی بر اینکه از بخشی از تراست به نظر می

قانون مدنی و نیز 448ي ي خیارات در مادهننمایند فاقد اشکال است کما اینکه تجویز شرط سقوط همه
تأئید شرط عدم مسؤولیت توسط اکثر حقوقدانان مؤید این ادعاست بعالوه پذیرش این نظر در تحکیم روابط 

.نمایددگاه اخالقی و اجتماعی نیز موجه میخانوادگی مؤثر بوده و از دی
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