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 ماهيت حقوقي وصيت

∗عميد زنجاني عباسعلياهللاآيت

و حقوق عمومي و علوم سياسياستاد گروه حقوق خصوصي  دانشگاه تهراندانشكده حقوق

 سهيل جدي
و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشجوي دكتري گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق

 بشري كريمي
س و علوم  ياسي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي دانشكده حقوق

)7/10/1387: تاريخ تصويب- 12/9/1387:تاريخ دريافت(

:چكيده
مقصود از بحث ماهيت حقوقي وصيت، توضيح اين مسئله است كه آيا وصيت از اعمال حقوقي

م) ايقاع(طرفه يك و با ايجاب موصي محقق ي شود، يا براي وقوع آن غير از ارادهياست
و به بيان ديگر وصيت، يك عمل حقوقي دو طرفه موصي، اراده ) عقد(ي ديگري هم تأثير دارد

 است؟

:واژگان كليدي
و ايقاع و قبول- وصيت تمليكي- وصيت-عقد  ملك تام- شرط- سبب- تطابق ايجاب

. ملك ان يملك- ملك تام متزلزل-منجز

 66462349: فاكس مسئول مقاله∗

.. ديگر مقاالت منتشر از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از
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 مقدمه
و محل نزاع اكثر فقها بدون اينكه وصيت را ابتدا به تمل و فكي تقسيم نمايند و عهدي يكي

كه وصيت عقد است يا ايقاع؟ البته را كامالً مشخص سازند، وارد اصل بحث شده  اند

ميهمان كه و«است وگرنه در اينكه» وصيت تمليكي«دانيد محل نزاع طور وصيت عهدي

ند» فكي به قبول از طرف مقابل و هيچ نيازي و مورد قبول جزء ايقاعات است شكي نيست ارد

و حقوقدانان است به اتفاق فقها .اكثر قريب

و مورد نزاع را و همچنين قانون مدني ابتدا محل نزاع را مشخص كرده البته فقهاي متأخر

.اند وصيت تمليكي قرار داده

: دهيم اينك اين بحث را از دو ديدگاه مورد بررسي قرار مي

ن: ديدگاه اول .و حقوقدانان ظر فقهاءماهيت وصيت از

 ماهيت وصيت از نظر قانون مدني: ديدگاه دوم

ي اماميه ماهيت وصيت از نظر فقها:بخش اول
و عده،اي از فقها عده مي وصيت را عقد و هر يك نيز براي اثبات اي ديگر آن را ايقاع دانند

.انددهكرادعاي خود داليلي را بيان 

ا كه وصيت عقد ميعالمه معتقد است و در اين رابطه چنين له بدون موصي«: گويد ست

نم مالك نمي قبول، و با تراضي گردديشود، زيرا وصيت عقدي است كه محقق مگر بين دو نفر

ق و چون رضايت امري ص(»ي لفظ ابراز گردد است بايستي به وسيلهلبيهر دو، .)453تذكره الفقها،

كه وصيت را عقد مي ميدانن از ديگر فقيهاني بهد و فقهاي عامه» محقق«توان و شهيد اول

.اشاره كرد

 داليل فقهي عقد بودن وصيت تمليكي-1
 براي انسان چيزي)39نجم،(»وانّ ليس لالنسان اال ما سعي«يي شريفه استناد به آيهبا) الف

او به بدون قبول موصي شود لذا اگر موصي بدون سعي حاصل نمي چشوله داخل در ملك وند

ص1327،كاشاني( ده به موجب اين آيه منتفي استشبدون سعي او حاصل ،322(.

.ثبوت ملكيت براي شخص بدون رضايت وي موجب ضرر اوست)ب

شهيد(كه در غير مورد ارث باطل استاستايقاع بودن وصيت مستلزم ملكيت قهريه)ج

.)306ص، 1372،لاو
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و رضايت وي با اصل داخل كردن مالي در ملك:به عبارت ديگر  ديگري بدون اختيار

و آزادي اراده تسليط بر نفس منافات دارد؛ زيرا تأثير اراده به استقالل يي فرد، به نفع ديگري

.زند او صدمه مي

مييدال زل فوق قابل خدشه :رايباشد

به مساهيآ) الف ايي مزبور مربوط به و ربطي و عقاب اخروي است ن مسئلهيل ثواب

.دندار

آ)ب نميالتزام به مضمون بيه وصيتواند آيانگر اثبات عقد بودن بايت باشد بلكه مضمون ه

ايشرط و وصيت نيقاع بودن .ز سازش دارديت

آ» سعي«)ج شرهياشاره شده در طريي كه از لهيق قبول موصيفه اختصاص به سعي ندارد

مشواعمال كه باعث اقدام و عواملي اد، بلكه ممكن است علل بهيوصي مبني بر صاء نسبت

به سعي موصيموص كه باز برگشت ميله شده معلول افعال او باشد .دينمايله

ز موضوع ضرر)د به آن استناد شده در موارد ادي به استناد فقه اسالمي نقضيكه

و شده وياست؛ مانند ارث هصيا ويت براي حمل كه لهيا موصيچگاه مبتني بر قبول وراث

.دباشنمي

نيدل) هـ زيل آخر ه از نظر عقلي مانعييت قهريرا، اوالً ملكيز از چند جهت مردود است؛

. ندارد

كه محقق همان بيطور زيت قهري با موازيان كرده ملكيزدي راين عقلي ناسازگاري ندارد

دييهدر زندگي اجتماعي اراد به ضرر فردي نيك فرد ديگر مؤثر گرييست ولي به نفع

كه موافقت او را جلب نكندتوانديم .مؤثر باشد هرچند

و دفع ضرر اس .تآزادي اراده براي جلب نفع

وص در مقابل قول اول، عده و حقوقدانان معتقدند كه ي كي در زمرهيت تملياي از فقها

زيا نيرا اكثر شرايقاعات است؛ و اصوالً با آن قابل انطباق .ستيط عقد در آن جاري نبوده

مح مطايدر توض اند طي را ذكر كردهيفقها در كتب فقهي براي عقد، شرا:يميگويلب فوق

دليكه اغلب آنها در وص و وصيلي نداريت وجود ندارد كه نيت، عقدي استثنايم ازييي باشد تا

ا.طي نباشدين شرايبه چن آنيكه در به به طور اختصار منجا .ميكنيها اشاره

كي فوت.اول .شود موجب بطالن عقد نمي،امل شدن عقدكي از متعاقدين قبل از

ميهمان كه انيدا طور و قبل از قبول قابليد در باب عقود اگر موجب پس از اداي جاب

بييا،رديبم وص.شد اثر خواهد جاب ايدر حالي كه در جاب موصييت با مرگ موصي نه تنها

ميق به وضعيد بلكه از حالت تعلشويباطل نم .شوديت منجز مبدل
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به نظريمعتقد: حظهمال وصهين ايت تمليي عقد بودن ن نقديكي در مقام دفاع در مقابل

بنيا ح ان داشتهيگونه كه اهياند و بقاي كه طرف مقابل، قبولي جابياليتات كننده در زماني

وصيگويم نميد در عقد معلقي مانند بهيتواند تأثيت ري در مفهوم عقد بودن آن داشته باشد،

ايو اهژه و كه ضرورت بقاء گوليمروز ا ندهيت د قرار گرفتهيجاب در زمان قبول مورد ترديي

ص1369،كاتوزيان(است ،48(.

گذار عالوه بر قواعد عمومي قراردادها قواعد خاصي نيز براي هر قرارداد همچنين قانون

و وضع كرده  ...است نظير شرط عمل قبض در مورد عقد هبه

ي هم بر مبناي مقتضيات وصيت، فوت موصي جزء قواعد حال در مورد وصيت تمليك

.باشد خاص وصيت مي

ا. دوم و قبوليعدم لزوم تطابق  جاب

ا و قبول در تمام جهات در ابواب عقد امري الزامي استيتطابق .جاب

و مستأجربهام را به شماد من مغازهياگر موجر بگو:به عنوان مثال  فالن مبلغ اجاره دادم

به نصف آن مبلغ قبول كردم، بخاطر عدم تطابق:ديول بگودر مقام قب من نصف آن خانه را

ا وصيقبول با و حال آنكه در باب 832ي كي، طبق مادهيت تمليجاب، عقد باطل خواهد بود

ميموص«:م.ق وصيله به قسمتي از موصييتواند ات را نسبت ن صورتيبه قبول كند در

كه قبوليوص به قسمتي صحت نسبت ديشده و نسبت به قسمت مييح .»شود گر باطل

به نام قاعدهدر حقوق، قاعده: مالحظه مي اي دري انحالل وجود دارد كه از اين قاعده توان

و قبول استفاده كرد آن.توجيه عدم تطابق ايجاب به تعبير ديگر عقد وصيت تمليكي در مورد

كه موصي در قسمت از وصيت و كه رد كرده نامعتبر استله قبول كرده معتبر .مورد آن قسمتي

ايا.سوم به صرف  جابيجاد تعهد

ه ايعرفاً در به تنهايجچ عقدي اياب نميي وصيجاد تعهد و حال آنكه در ييكت تمليكند

اي براي قائميبه تنها جاب موصييا به محض فوت موصييكند،يم جاد تعهديمقام او عني

مييا .شودجاب او الزم

اقانون مد ميچنارتباطنيني در نم«:ديگوين به تصرف كنديتواند در موصيورثه موجر

رديمادام كه موص .ا قبول خود را به آنها اعالم نكرده استيله

مي: مالحظه .توان اين مورد را هم جزء قواعد خاص وصيت برشمرد البته

ابيتوالي لزوم عدم.چهارم و قبولين  جاب

بدر بعضي از عقود توا ايلي عرفي مين و قبول شرط كه قبول قابل،. باشديجاب به طوري

ا آيقبول همان و فاصلهيجاب به حساب طود مييي در.دانندل را مضر به حال عقد  چنانكه

ا«:ديگومي1065ي ماده ديتوالي عرفي و در بعضي و قبول شرط صحت عقد است گريجاب
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ن بيز لزومياز عقود ايا عدم لزوم توالي نمين و قبول شرط ا. باشديجاب ن در حالي استيو

هيكه در وص به ايت نمين موضوع رعايچ عنوان بيت و عدم توالي ايشود و قبولين جاب

به گونه بس اي كه فاصله شرط شناخته شده است بيي اياري و حتيين و قبول وجود دارد جاب

ذ ن833يل مادهيطبق ميز موصي پس از فوت موصي به تأختويله وياند قبول را ر اندازد

م ورثه ايي موصي تنها كاري كه كه اگر از تأخيتوانند بكنند مين است گردندير قبول متضرر

ردياجبار موص به .ا قبول از دادگاه بخواهنديله را

وصهيالبته طرفداران نظر: مالحظه ايت تمليي عقد بودن به ايكي اين گونه پاسخنيراد

كه داده ا:اند اي توالي و قبول عالوه بر صريجاب به نص نينكه مستند بهيحي ست، چگونگي آن

بس.)م.ق1065ي ماده(نظر عرف واگذار شده است  ها ممكن اري از موارد با آنكه ماهيو در

ب اياست و قبول فاصله باشد، عرف دو رضاين مييجاب به هم مرتبط داند در واقع آنچهت را

اياهم ايكه قبول زمانن استيت دارد حي اعالم شود كه و قابليجاب هنوز ات حقوقي دارد

آميپ و وص. ختن با قبول استيوستن ايپس در عمل حقوقي مانند كه پيت، ازيجاب مدتها ش

ا و نظر موصي مي شود حيمرگ انشاء يين است كه در دوران ات مستمر باقي بماند، فاصله

ايم و قبول مانع از وقوع تراضييان بيو اصوالً مبناي تحل.شودينمجاب نيلي لزوم مواالت

و قبول محدوديا ايجاب ايت عمر به ارادهيجاب، وابسته بودن به وضع جاب ويي موجب، ت

ايشرا و شراين وضعيط زمان وقوع آن است كه ايت و موضوع به موجب غيط نسبت ريجاب

و متغ مييثابت با. باشدر ايو پيد زوال تغش از انضمايجاب را رات مذكور،ييم قبول در اثر

ا. رفتيپذ مياصوالً مدت بقاي و او تيتواند مدتي را براي قابليجاب تابع اراده موجب است

تعيترك اييب آن با قبول كه در پاين كند ان مدتين صورت، مادام كه موجب آن را الغا نكند، تا

و شرا بمينيبنابرا. ط، تابع عرف خواهد بوديمزبور برحسب موضوع نيتوان گفت، توالي الزم

و قبول براي تشكيا نيجاب و فلسفي شهيدي،(ست بلكه توالي عرفي استيل عقد، توالي عقلي

.)116ش حقوق مدني، 

آني تأث.پنجم ر عقد قبل از زمان وقوع

ميهمان كه به آثار خود، سبب» عقد«ديدان طور آنينسبت و تا سبب تمام نشود اثر ت داشته

ن بيشود؛ميحاصل نميع ملكيعني مثالً در عقد كه قبول كه از اركانيشود تا زمانيت حاصل

و همانيعقد است تحقق  ميابد كه و تأثيدان طور ازيد در عقد اثر قهقرائي معنا ندارد ر قبولي

ايح و وصين در حالي است كه معتقدين وقوع آن است به عقد بودن ايت تملين نيكي بر

م ازيوصباورند كه اگر د،يكسال از موت موصي، قبول خود را اعالم نمايله فرضاً بعد

ميياز هنگام فوت موص»بهيموص« حبه او منتقل نه از به تعبيشود و :ر بهترين وقوع قبول

م نه ناقليقبول را كاشف .دانند
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وصيمعتقد: مالحظه ايت تملين به عقد بودن ايكي به نين ايراد كه گونه پاسخ دادهنيز : اند

هيفيك به. استت قرارداد، مؤثر شناخته نشدهين در ماهيك از قوانيچيت اثر قبول در انتقال در

نتيژه اگر تأثيو اجهير قبول در گذشته خود بهيي تراضي باشد، به وقوع انتقال ن اثر با اعتقاد

باييزهيسبب آم و قبول منافات ندارد، چنانكه در نيجاب مييع ند آثار تراضي را توانز دو طرف

خريبه گذشته سرا و ايدار را از تاريت دهند .)48ص،1369،كاتوزيان(جاب مالك شناسنديخ

 در عقد، قبول الزم است.ششم

وصيت تملياگر وص نيكي عقد است پس چرا در و اگريت به جهات عامه قبول الزم ست؟

ن بيست نبايعقد .)52صجامع المدارك،(ن موارد آنها باشديد فرقي

و گفته شود در وصيت براي:مالحظه ممكن است بين اقسام وصيت فرق گذاشته شود

له خاص قبول شرط است در. حهات عامه قبول الزم نيست اما در وصيت بر موصي پس

كه اگر بدون عوض باشد قبول زوجه  و در جايي ايقاع، مثل طالق جايي وصيت عقد است

ن به رضاي زوجه داردشرط نيست اما طالق در مقابل عوض . ياز

دن نشانهيو همچن وصيهاي نظيت تمليگر وجود دارد كه مبني بر عقد نبودن :ريكي است

ايمقنن، قبول را شرط تحقق تمل.م.ق827در ماده:كي جاب دانسته استيك حاصل از

هيا ديچين وضع در .شود ده نمييك از عقود

ا: دو هياثر حاصل از بهيجاب در ا ارث نميچ عقدي با.ق852نكه در مادهيرسد حال م

ايفوت موص به ورثهيله اثر مييي موص جاب .رسد له به ارث

و حال آنكه ماده: سه نه كاشف و 827 در هر عقدي قبول، جزء سبب است نه شرط سبب

.ك ناشي از قصد موصي دانسته استي قبول را شرط تحقق تمل.م.ق

د: هارچ ايدر هر عقد اگر بعد ديز دريجاب، اگر طرف آن را رد كرد گر حق قبول ندارد

بهيوص حت وصيعكس است اگر در حال حقيات موصي ت را رد كرد بعد از موت موصي،

.)134-135، صص 1370،جعفري لنگرودي(قبول دارد

كه وضع به مطالب مزبور، روشن شد تاكي با وضع عمومي عقودي تمل وصيتبا توجه

انت دارديمباحدي وصيو مين نوع بهيت را موقعي كه حساب توان از جمله عقود  برخيآورد

زقراردادهاقواعد عمومي ني را و صرف به قبول، نميير پا گذاشت دلاز داشتن ل بر عقديتواند

زيت تمليبودن وص وصيكي باشد، ميت تمليرا ايكي قاع باشد ولي مشروط به قبوليتواند

شيموص و قبول از جمله ايراله، آنيط صحت نه جزء اركان ،8حقوق مدني طاهري،( قاع باشد

.)101ص
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ايدال وصيل فقهي كييت تمليقاع بودن
وصيپ كه و حقوقداناني ايت تمليرو آن فقها به پنج قاعات به حساب آوردهيكي را جزء اند

مييگروه تقس :شوندم

ه ملك تام منجزينظر
تميوص،هين نظريا بنابر ايليكيت و بدونيك به محض فوت موصي قاع معلقي است كه

د مييبه، به موص گري موصييدخالت عامل و از زمان فوت موصي الزم االجراله منتقل شود

. شود شناخته مي

ا دالين توضيبا به كه قانون مدني ما ذيح ايل : رفته استيه را نپذين نظريل

ا:كي اي، قبول تأثي ملك تام منجزهيقاع، طبق نظريدر و حال م.ق827نكه مادهيري ندارد

؛ك شمرده استيله را شرط تحقق تمل قبول موصي

ريبه شده است تأخخ فوت، مالك موصييله از تاري مذكور چون موصيهيطبق نظر: دو

به احدي نمي و قبول، ضرري دل اعالن رد و كه ورثهيزند ي موصي براي الزام لي ندارد

رد موصي به به دادگاهيله كه ماده)م.ق833ماده(ا قبول، عرض حال  وجود833بدهند حال

ا جمع نمي» ملك تام منجز«يهيدارد طبعاً با نظر و قبول حتيين توضيشوند با كه حق رد ح

به مدت عمر موصي به ورثه» ملك تام منجز«هيله هم طول بكشد طبق نظر اگر ي ضرري

كه تأخزند همان موصي نمي خريطور به) در عقد صلح(العمر ار مادامي استفاده از حق ضرري

.زند طرف نمي

ا.ق868از ماده: سه مينيم ا طور استفاده ميشود كه و ي مالكانهت موصي عالقهوجاب

ا به قطع نكرده وارث موصي را از موصي و حال بهينكه طبق نظرياست ي ملك تام منجز ه

گسي موصي از موصي ورثهيي مالكانه محض موت موصي، عالقه به كلي . خته شده استيبه،

.شوده مذكور جمع نميي با نظر868پس ماده

ه ملك تام متزلزلينظر
وصين نظريابر بنا :كييت تمليه

؛قاع معلق بر موت موصي استيا: اوالً

ميبه محض مدت موصي، موصي:اًيثان به شناخته شود ولوله خود به خود مالك موصي

جرمتوجه وصي به و موت موصي نشده باشديان ؛ت

ايا: ثالثاً حين به موصييقاع نسبت به موت موصي از و نسبت له تا وقتين موت الزم است

نتكه اعالن قبول نكرده، و در ايجه مالكيجائز است نيت او متزلزل است، ولي چون هدف
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به لزوم است با موت موصي ي جواز ا.ق954له قبل از قبول، مالك ماده ن مورد اعماليم در

. شود نمي

نين نظريا داليه به همان كه در نظريز بهيل قبلي ايي قبلي رانيان شد از نظر قانون مدني

. مردود شناخته شده است

ي حق تقدمهينظر
؛قاع معلق بر موت موصي استيا: اوالً

به استناد قصد پس از فوت موصي براي موصي:اًيثان بهيي كطرفي موصيله ك حق مالي

كه از نوع حق تقدم است مانند حق تحجيآ وجود مي ؛ريد

و قبول خواهد در صورت امتناع موصي: ثالثاً به اعالن رد و قبول، دادگاه او را ملزم  له از رد

؛كرد

عيمالك: رابعاً به ورثهمبه پس از فوت موصين موصييت  ولي حق استي موصي تعلق

به موصيو در واقع موصيله محفوظ است تقدم موصي بهب له نسبت ه مانند مرتهن نسبت

عني در مال مورد رهن هر چند كه راهن، مالك است ولي مرتهن نسبتينه حق تقدم دارديره

مييبه آن، حق وث و ديتواند در صورت عدم تأدقه دارد عيه وثين، از قه برابر مقررات،ين

ا. فاء حق كندياست زم بحث هم موصين موضوع مورديدر مورد بان موصييله حق دارد از به

ا. فاء نمايديت وراث موصي، حق خود را استيوجود مالك كهين توضيبا :ح

ا ـ ظواهر قانون مدني بر زي اوالً كه مادهرا همانين نظر كامالً منطبق است م.ق142ي طور

نه مالكير موجب بروز حق اولوياست تحجر گفتهيدر تحج ميت است و بر.ق827ي ادهت م

ا به اظهار قبول موصيشه تملك موصيين اندياساس و قبل از اعالنله كرده به را موقوف است

آيقبول، تمل و تملك به وجود نمي حق.ديك البته طبق اين نظريه اگر صاحب حق تقدم از اين

).م.ق833ماده(استفاده نكند ورثه كه مالك متروكات متوفي هستند متضرر خواهند بود 

ي موصي له، مالكيت ورثه همچنين طبق اين نظريه منطقي است كه با وجود حق موصي

. شود نسبت به تركه مستقر نمي

كه بر اين نظريه هست اينكه: ثانياً حق تقدم از نظر ماهيت حقوقي به محيطي: ايرادي

شد؛ مثل زمين احتياج دارد كه در آن محيط، تصور احتمالي تهاجم اميال اشخاص در بين با

كه در معرض رغبات ديگران هم احتماالً مي در موات مورد تحجير شخص معين باشد اما

به موصي موضوع مورد بحث ما اين وضع ديده نمي به دارند شود زيرا فقط دو نفر بستگي

و در عرض موصي) طبق اين نظريه( كه مالك است حقيكي وراث موصي له نيست تا مفهوم
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ميكه بين(تقدم و موصي) شود اشخاص هم عرض تصور و بين او له قابل تحقق بوده باشد،

كه تنهاي تنها است ديگري موصي .له

مي( له نخواهند بود شوند بستانكاران موصي رقيب موصي چون ديون پيش از وصايا خارج

و در حقوق كنوني ما وزارت دارائي در مورد ماليات بر ارث، رقيب موصي و بين او له است

.)له حق تقدم قابل تصور است موصي

و فرض اجتناب مقنن از اشكال نمي توان مواد در هر حال با ورود اين اشكال بر اين نظريه

.قانون مدني را بر اين معني حمل كرد

يملِك نظريه اَنْ مِلْك ي
مي در فقه نظريه به نام اي ديده : كه عناصر آن از قرار ذيل است» ملك ان يملك«شود

جزي مالكانه سلطه: الف و كه با وجود اينكه طعم مالي دارد  ارقام ماتركءي ناقص

؛ مثالً قابل انتقال ارادي به ديگران نيست،تواند باشد غالب آثار مالكيت را ندارد مي

صاحب اين سلطه از راه اعالن رضا بايد مالكيت خود را به سر حد كمال برساند مانند:ب

ميمالك در عقد فضول كه تواند با استفاده از ملك ان يملك، عقد فضولي را تنفيذ نموده خودي

و متعاقدين  كه از دست داده) در بيع مثالً(را مالك گرداند به آنچه اند پس از عقد بيع نسبت

مي سلطه به نام ملك ان يملك كه توانند از طريق اقاله اين سلطه را به صورت مالكيت اي دارند

جزكامل درآورن و همين حق اقاله ميءد به ارث و در وصيت زائد. رسد ماترك هر عاقد است

م براي او شناخته است.ق843 كه ماده به موجب همين نوع از سلطه بر ثلث، وراث موصي

و زمينه مي .ي مالكيت كامل خود را فراهم كند تواند زياده را رد كرده

: گوييم با توجه به اين مثالها در وصيت تمليكي مي

؛ ايقاع معلق بر موت موصي است وصيت،: اوالً

به: ثانياً مي پس از فوت موصي به وجود كه استناد قصد يكطرفي موصي يك حق مالي آيد

و موصي» ملك ان يملك«از نوع  توانمي)م.ق827به استناد ماده(له با اعالن قبول است

آ. تمليك تام منجز را محقق گرداند كه نچه از تصرفات وارث موصي كه منافي بديهي است

و اصول حقوقي ممنوع است.ق833ي باشد طبق صدر مادههليحقوق موص ان.م حق ملك

حق. باشد الجمع با حق مالكيت فعلي وارث موصي نمي له، مانعه يملك موصي زيرا اين يك

نه مالكيت فعلي بر موصي عيني بر موصي قب.به به است : ول استلذا نكات ذيل قابل

به متزلزل له، مالكيت وراث موصي در موصي با وجود حق ملك ان يملك موصي: الف

.)م.ق868ماده(است
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و قبل از اعالن چون از يك طرف وراث موصي، مالك موصي:ب به بعد از فوت موصي

و از طرفي موصي قبول موصي مي له حق ملك ان يملك دارد اين وضع اگر مدت زيادي باشند

و بنابراين با عنايت به اصل حقوقي الضررط به ضرر مالك است و)م.ق132ماده(ول بكشد

و الزام موصي.ق833ذيل ماده وم مالك حق دارد به دادگاه شكايت كند له را به اعالن رد

.اهدوقبول بخ

به همين جهت مواد قانون مدني قابل.ي سوم به اين نظريه وارد نيست اشكال نظريه:ج

ميت ان. باشد وجيه با اين نظريه و اگر موصيزيرا كه ملك كهيملك از حقوق مالي است له

ا بميصاحب اين حق است قبل از اعالن قبول به ورثهيرد مين حق به ارث .رسدي او

ا وصين نظريدر نيت تمليه قبول، تنها شرط لزوم انيكي ست بلكه شرط مبدل كردن ملك

كهي عملك به ملك فعلي است وصيخ تبدين حال از تاريدر بهيت تمليل، كي را نسبت

مي موصي .گرداندله تبعاً الزم

كه باقي مي اسؤالي :نكهيماند

ا چين نظري نقش رد بنابر  ست؟يه

اوا ورثهي(لهت از جانب موصييرد وص ):ي

وصي: اوالً ؛ت استيك عمل حقوقي مستقلي از

نتيا: ثانياً كه انجهين عمل حقوقي است به تنهاياش اسقاط حق ملك ييملك است خود

اي كه قبول موصيهمان. قاع استيك به طوردرر حقوقي مذكوريله با توجه به تأث طور  فوق كه

اي .قاع مستقلي استيك طرفه دارد

و رعايت احترام موصي: ثالثاً م فلسفه مؤثر شمردن رد، ل قبلي خوديله است تا بر خالف

به تملك ما غملزم .ر نبوده باشديل

ميهمان وصنيدا طور كه ايم كه به محض فوتيت از دين رو اويك نفر گري مالك ماترك

شبمي مييشود ن باشده ارث كه ارث قابل رد وصيبا اين تفاوت بهيست ولي ت قابل رد است

كه اگر موصييا من منظور عليله ميل نداشته باشد، .ل خود مالك مالي نشده باشديرغم

مي،بين ترتيابه كه تأث معلوم وصيشود و قبول لياثر قبول تبد.كي فرق دارديت تملير رد

انيملك ان و اثر رد، اسقاط ملك به ملك تام منجز است ، 1370،جعفري لنگرودي(ملك استيملك

.)27-33صص
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وصيماه: دومبخش و حقوق موضوعه ايرانت از نظر قانون مدنييت
هر.ق827در ماده وصم ي كي دانسته است ولي همهيت تمليچند كه قبول را شرط تحقق

زيا. است) شرط تحقق(ن معنييدمشكالت در فهم را اگر قبولين عبارت معاني مختلف دارد

بي 827در ماده  و به وضع مادهيك قبول ساده از نوع قبول در عقد اجاره 833ع بود حاجت

ايز. نبود بايرا در به وراث موصين صورت كه قبل از اعالن قبول از جانبد ي حق داد

كه بخواهند در موصي موصي و تصرف سا(بهله هر گونه دخل بكنند) هاي تركهر قسمتيمانند

ايز كه به تنهايرا نيجاب ص(ستيي تعهد آور .)5همان،

كه مي وصيگوبر خالف نظر بعضي از حقوقدانان كي را از جملهيت تمليند قانون مدني

ميد عقود مي به نظر ا انند، و در به اجمال گذرانده ن رابطه حكميرسد قانون مدني مسأله را

كه طبق ماده.حي ندارديصر وص.ق827درست است نيت تمليم و تراضييكي به قبول از

به قبول دليل عقد بودن آن عمل حقوقي دانست؛ طرفين دارد اما نمي توان صرف نياز داشتن

ب به زيرا در باب قبول وصيت كه و در فقه، نظرات گوناگوني ارائه شده ين فقها اختالف است

به آنها اشاره مي : كنيم صورت خالصه

و بدون آن وصيت باطل است.1 و از اركان آن است ؛قبول، جزء وصيت

؛قبول، شرط ناقل است.2

؛قبول شرط كاشف است.3

؛گونه اعتباري ندارد بلكه رد مانع استقبول هيچ.4

و رد نيز دخالتي ندارد بلكه وصيت از عوامل انتقال قبو.5 ل هيچگونه اعتباري نداشته

.قهري است

ميهمان آن طور كه مالحظه و تمليك بدون به استثناي دو وجه اخير، قبول اعتبار دارد كنيد

و بنابر ساير) ركن بودن قبول(لكن تنها مطابق وجه اول. شود محقق نمي وصيت از عقود بوده

ميوجوها  گرددت از ايقاعات محسوب
ص( .)103طاهري، حقوق مدني،

به صرف اينكه قانون مدني در وصيت تمليكي در ماده  قبول را شرط.م.ق827بنابراين

ن معلوم نمي تمليك دانسته است، ستينخشود كه مقصود قانونگذار كدام يك از وجوه سه گانه

يا بوده و و مادهاست؟ به نحو جزئيت؟ يا شرط كاشف ي مزبور، تاب تحمل هر سه وجه ناقل؟

.را دارد

به دالئل بنابراين گمان مي رود كه حتي وصيت تمليكي به مأخذ قوانين ايران ايقاع باشد

: ذيل

از:اول كه بعضي از آنها مصرح در قانون است در مورد وصيت برخي  عناصر عرفي عقود

.تمليكي وجود ندارد
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:ي ايقاع بودن وصيت بر شمرد زيرام را از ادله.ق827توان مادهمي: دوم

و اين در حالي است كه در هيچ(اندبه دانسته اين ايجاب را موجب تمليك موصي: اوالً

رسد يعني اگرو همچنين قبول در عقود به ارث نمي) باشد عقدي، ايجاب منشأ حق مالي نمي

ب قبول كننده قبل از اعالم قبول بميرد ورثه كه. كننده ندارندر ايجابي او حقي : با اين توضيح

آن تمليك ناشي از ايجاب، درجه كه به گفته) ملك ان يملك(ي ضعيفي از مالكيت است

مي مي كه يك حق مدني قابل وراثت له قبل از اظهار قبول باشد به همين جهت اگر موصي شود

به وراث او به ارث مي . رسد فوت كند اين حق

ز ادله.ق833ماده: سوم ا ي ايقاع بودن وصيت تمليكي است زيرا اگر وصيت تمليكيم

و قائم همانند عقود ديگر بود نبايد تعهدي براي ايجاب او كننده به وجود) وراث موصي(مقام

و در نتيجه بايد ورثه به له در موصيي موصي بتوانند قبل از اعالن قبول از طرف موصي آيد

و تصرف نمايند در حالي كه.كه اينطور نيستدخل اين ماده صريحاً حاكي از اين بيان است

به وجود آمده است  به صرف ايجاب موصي يك حق مدني 833بنابراين ماده. براي موصي له

.م صريحاً براي قصد يك طرفه آثار حقوقي قائل شده است.ق

و بعد از مبحث قانون: چهارم به شفعه كه گذار وصيت را در شمار عقود معين نياورده اخذ

و آن را هم رديفم جزء ايقاعات است مبحث وصيت را ذكر كرده.ق808طبق ماده  است

به دستي قابل مالحظه قرينه،بنابراين. است ارث قرار داده اي براي ايقاع بودن وصيت تمليكي

به طور معمول در تعريف هر عقدي، لفظ داده مي» عقد«است، عالوه بر اين رد مثلب را به كار

به كار ولي در باب وصيت تمليكي، واژه.»...اجاره عقدي است«گويد اينكه مي ي عقد را

گذار متقن بر اينكه قانونياست، گرچه اين اموري كه در مورد چهارم ذكر شد دليل نبرده

كه متذكر شويم اش بر ايقاع بودن وصيت تمليكي است نمي عقيده باشند لكن غرض اين است

ميكه در قان كه برخي از صاحبنظران حقوق ذكر . كنند وجود ندارد ون مدني هم آن صراحتي

غ  محصورريقبول موصي له
غيوص :م دو گونه است.ق828محصور طبق مادهريت براي

غيله مستق موصي: اول وصريماً تعدادي به نفعيمحصور هستند مانند .ام استان تهرانايتت

اشيله مستق موصي: دوم نماً معيخاص مختلف كه تحقق آن هدفيستند بلكه هدف ن است

غ وصريمستلزم آن است كه تعداد وصيمحصوري از آن ك باغ براييتيت بهره ببرند مانند

بيرس به ا. ماران سرطانييدگي وصيدر رسين بيت هدف ماران سرطاني است كه طبعاًيدگي به

ب ميماران بهرهيدر اجراء آن هدف، .شوند مند
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غتيوص ميري براي به كار را محصور به معني اخص فقط در معني اول و دومي رود

به جهتيوص« امي»ت و در غيوصدرن حالتينامند . محصور، قبول ضرورت نداردريت براي

كه قانون مدني قبول موصي ا درست است در جاب موصي دانستهيله را شرط تحقق اثر است اما

لهم پذيراي احسان محصور چون مطمئناً بعضي از افراد موصيكي به نفع غيريت تمليمورد وص

و همچنين انجام قبول توسط همه ، و قبول بعضي دوني افراد غير موصي هستند عملي است

به شناسايي قبول است؟. بعضي هم ترجيح بالمرجح است چه حاجت اساساً در چنين وضعي

زيرا بين. نيز مؤيد همين معناستي مستمره بين مسلمين در طول تاريخو همچنين شيوه

و رايج بوده و مسلمين اين عمل موسوم ... است كه اموالي را براي فقرا، مساكين، مساجد

و هيچ كرده وصيت مي  است گاه شرط قبول، ملحوظ نظر آنان نبوده اند
ص( .)106همان،

ميم در وصيت بر غير.ق828بر همين اساس ماده كه نياز به كند محصور صريحاً اعالن

و اصالً قابل رد هم و قصد موصي در اين مورد آفريدن ملك تام منجز است قبول نيست

. نيست

و يا شرط تأثير سبب مي در اما در فقه كساني كه قبول را ناقل يا كاشف به قبول دانند راجع

: محصور دو نظر متفاوت دارند وصيت تمليكي بر غير

در عده) الف كه اي معتقدند كه قبول به قرينه از وقف و  اين نوع از وصايا هم، الزم است

مي قبول در وقف بر غير از محصور از طرف حاكم اعالم كه حاكم شرع به نيابت شود معتقدند

مي موصي .كند لهم قبول وصيت

و حقوقدانان در باب وصيت وسيعتر از باب وقف)ره(ظاهراً به تعبير شهيد ثاني نظر فقها

و وضعيت غيرزيرا وصي. است ميت نوعاٌ در حالت در عادي انجام گيرد بر خالف وقف كه

تر از وقف اند تحقق وصيت را آسان به همين علت خواسته. گيرد حالت عادي صورت مي

البته بعضي. اند به را از جمله شرايط صحت وصيت ندانسته بدانند چنانكه معلوم بودن موصي

كه هر يك مي اي از موصيكه حصه لهم از موصيديگر از اين گروه معتقدند ازبه را قبض كند

و در واقع قبول در اين نوع قضا همان لحظه مالك حصه مي به صورت قبض براي كسييشود ا

.آيد كند درميكه قبض مي

ها نيز از اكثريت عقيده دارند كه قبول در وصاياي بر غيرمحصور ضرورت ندارد كه اين:ب

ت سه دسته به ميحيث علت : شوند قسيم

مي عده: يك .لهم اظهار قبول ممكن نيست گويند به علت كثرت عدد موصي اي

و غير عملي است: دو .بعضي ديگر معتقدند كه اظهار قبول متعذر

و حديث مطلقاً در وصيت تمليكي: سه كه طبق نصوص قرآني و برخي ديگر بر اين باورند

.قبول ضرورت ندارد
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و جهات عامه از مصاديق وصاياي هر، وصيت براي غيرالبته به نظر صاحب جوا محصور

و اينكه عناوين كلي به صورت جنس با هيچ قابل)به استناد وقف(يك از عقود عهدي است

.باشد تملك نمي

و ثانياً در وقف تمليك.و نبايد موارد ديگر را با وقف قياس كرد زيرا اوالً قياس باطل است

و در وصيت چنين نيستبر معدوم اشكالي ندارد،  وانگهي. زيرا بناء وقف اصوالً بر آن است

و  افراد جنس همواره متغير است زيرا چه بسا افرادي در يك زمان مشمول عنوان وصيت باشند

و اغنياء فقير شوند بر. در زماني ديگر افرادي جز آنان باشند؛ مثل آنكه فقرا، اغنيا گرديده عالوه

چه بسا ممكن است افر صاحب جواهر در نهايت. ادي در حين وصيت موجود نباشندآن

جواهر(داند بطالن وصيت را براي جهات عامه چنانچه به قصد تمليك صورت گيرد، بعيد نمي

ص  .)246الكالم،

به دو مطلب برگشت مي : كند ايرادات صاحب جواهر

و كلي امكان به جنس و ديگر اينكه در خصو يكي اينكه تمليك ص افراد پذير نيست

و موجود نيستند، موصي و معدومله در حين وصيت مشخص و در وصيت بلكه مجهول اند

و موجود باشد موصي .له بايستي معلوم

و جنس بودن مانع تملك نميبه نظر مي چون در عرف مسلمين عناوين. گردد رسد كلي

به شخصيت مي عمومي كه در اصطالح رايج، از آنها ، مانعي براي تملك كنند هاي حقوقي ياد

و مورد پذيرش فقهاست و مالكيت آنها امري رايج ندارند بلكه تمليك به شخصيت حقوقي

ص( به اجناس به اعتبار موجود بودن بعضي افراد موصي.)108طاهري، حقوق مدني، و تعلق احكام له

و تبديل آنان خدشه خا زيرا موصي. سازد اي در مسئله وارد نمي يا تغيير  بلكه،ص نيستله فرد

و تبديل در و با هر گونه تغيير عنوان كلي است كه همواره با وجود افراد موجود است

و موجود خواهد بود مصاديق، عنوان كلي هيچگاه تغيير نمي و كماكان باقي .يابد

و عهدي داشتيمبه هر حال در،با توجه به معياري كه در تفكيك وصاياي تمليكي  بايستي

مي:ي عناوين كليمورد وصيت برا و به تفكيك شده و دانشمندان قائل توان گفت مثل فقراء

كه. اين قبيل وصايا را از قبيل وصاياي عهدي محسوب نمود زيرا وصيت تمليكي آن است

به موصي موصي و مستقيم از موصي، بيله منتقل به بالواسطه و كه موصي گردد، گمان هنگامي

به عنوا ميمالي از اموال خود را كند، مصاديق اينن فقرا يا براي مصرف بيمارستاني وصيت

كه هر يك بتوانند به نحو اشاعه بگونه كنند، عناوين مستقيماً مال را از موصي دريافت نمي ي اي

به سهم خويش به دادگاه دادخواست دهند، بلكه موصي با و هر يك نسبت مالك گردند،

به انطباق وصيت خود، را تمليك را واگذار و كسان او يا وصي اين امر  عناوين مزبور نموده

و براي مثال اگر كسي مالي را براي فقيران وصيت)45-46صص،1373،محقق داماد(شوند متكفل مي
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و تسليم سهم او در موصي كند، و هر مستمند تصرف هر فقير قبل از تعيين به امكان ندارد،

به استناد اينكه وصيتي به نفع نمي به موجب قانون براي تواند و شرط ديگري هم  او شده

هر تملك او وجود ندارد در موصي به تصرف كند، در اين مورد بايد وصي يا حاكم ابتدا سهم

به او تسليم دارد تا مالكيت محقق شود و .يك را معين

كه مي محصور جز از راه عهدي قابل اجرا توان ادعا كرد كه وصيت بر غير از همين جاست

به تفاوت مواردنيس و را وصي يا نماينده،ت، ي اجتماع بايد به نمايندگي از طرف موصي مالي

مي به فقرا تمليك كند، به بيان ديگر، وصيت بر غير كه سرانجام موجب شود محصور، هرچند

به مستقيم  نه وصيت به تمليك است ، 1369،كاتوزيان(كه مالي به ملكيت افراد آن درآيد، وصيت

. بنابراين به وصيت عهدي ييشتر شبيه است تا وصيت تمليكي.)53ص

و يا بيماستان كه عرف براي آنها اعتبار ولي در خصوص عناوين خاص مانند مسجد

به هيچ وجه منعي براي صدق عنوان وصيت تمليكي به نظر نمي رسد، زيرا مالكيت قائل است

و مجهول بودن در اين نيايراد معدوم و شرط قابگونه موارد مطرح يت تملك موضوع مادهلست

كه اينگونه وصايا.م با توجه به اعتبار عرف عقالئي كامالً موجود است.ق850 نبايد پنداشت

ز و از مصاديق وقف است، عيدر حقيقت وصيت نبوده تسيرا وقف حبس و ل ثمرهبين است

كه وص بيت، تمليدر حالي ميمارستان رسميك است، يعني پس از مرگ موصي، شوداً مالك
ص 1373،محقق داماد( ،46(.

ا828ي در هر حال قانون مدني در ماده صري راه و كه حاً گفتهين مباحثات را بسته است

ا وصيدر نين نوع .ستيت قبول، شرط

ت عهدييوص
ن.ق834يت عهدي طبق مادهيدر وص ليقبول شرط مييست كه كن وصي تواند مادام

رديموصي زنده است وصا و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق ت را رد كند

به وصا ايدل.ت بوده باشديندارد اگرچه جاهل ايل درين امر هم كه چه بسا اگر وصي ن است

ح وصيزمان مييات موصي دت او را رد مييكرد موصي براي خود وصي كرد گري را انتخاب

حيو حتي عنوان گرد كه اگر وصي در زمان و رد به اطالعيات موصي، رد وصايد ت كرد

ضيموصي رس و به موت تعيد ولي به علت اشراف دييق وقف مجال گري را نداشتين وصي

بييباز هم رد وصا ات حدياثر است البته زين نظر را از مدلول : اندر استخراج كردهيث

اخ« فلياذا اوصي الرجل الي و هو غائب انيه عليس له وصيرد انه النهيه كان شاهد افابي

غي .)62ص،1370،جعفري لنگرودي(»رهيقبلها طلب
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ا و اصول اوليالبته و الزام براي وصي بدون موافقت او خالف قواعد ي حقوقيهيجاد تعهد

اي براي توج،نيباشد بنابرامي)طياصل تسل( مييه زن مسئله :ر استناد كرديتوان به موارد

بهيوص: اوالً وظيي شرعب ادلهموجت عهدي كه شرع مقدس برعهدهفهيه،  فردي اي است

به تعب مي و ديگذارد وصير نيت عهدييگر و توافقيك تعهد حقوقي به موجب قرارداد ست كه

وظ الزام كه از ناحفهيآور باشد بلكه ن نهاده شده استيي خداوند بر مكلفهياي است شرعي
ص ميرداماد،( .)64وصيت عهدي،

وظينيا: دوماً ميفهيك كه موصي كارهاي اخالقي بهيباشد كه انيپاي را داشته

.است كسي باشد كه كارهاي او را به اتمام برساند نرسانده

:گيردوصيت عهدي بر مبناي اهداف زير شكل مي

او-الف و وصول مطالبات  ادا ديون موصي

و استرداد وديعه-ب  رد وديعه

و اوالد اوال-پ و حفظ اموال آنان) ديوانگان� سفهاء-صغار(د موصي واليت بر اوالد

و كفارات-ت و خمس  توزيع حقوق واجبه مانند زكات

به امر موصي-ث و غيره و مسجد و پل  انجام دادان تبرعات موصي مانند ساختن مدرسه
.)60-61صص، 1370- جعفري لنگرودي(

اي البته با نيد كه اگرچه قائلين نكته را نيم وصايشدز متذكر شد زيت حتما با جهل وصي

وص تعهد و به طور كلييآور است، لكن هرگاه انجام و دشوار باشد، ت براي وصي سخت

و مييباشد، بي تردا با شئون وصي منافات داشتهيحسب عادت قابل تحمل نبوده توان گفتد

مييكه الزام وصا به صراحت گفته استت ساقط حق...«: گردد؛ هرچند قانون مدني بعد از آن

دال» رد ندارد كه وصي و حرج خود را در دادگاه اثباتيولي در صورتي و عسر ل عدم توانائي

دريكند، دادگاه آن را از موارد سقوط وص به پرداخت خسارات و او را ملزم ت محسوب

ن. سازد صورت ورود نمي آياز نظر فقهي شرهيز  به)286،بقره(» كلف اهللا نفسا اال وسعهايال«فهيي

.)65ص وصيت،،1373،محقق داماد(روشني مورد استناد است

ت به وقفيوص
بهمان كه غم هرگاه موصي.ق828ان شد طبق مادهيطور رمحصور باشد قبول شرطيله

و همچنين غيعلم اگر موقوف.ق62ن طبق مادهيست ا وقف بر مصالحيمحصور باشندريهم

و االحاك ميعامه باشد متولي وقف ا. كندم قبض به بهيحال با توجه ن دو ماده چنانچه شخصي

چهيايانيت مالي را براي دانشجويموجب وص كي از جهات عامه وقف كند، حكم قبول

 شد؟ خواهد
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ا وصيپاسخ انيت براي دانشجوين است كه چنانچه موصي ثلث مال خود را به موجب

ايوقف نما وصيد، معناي ميين عمل حقيكيينه تملباشدت عهدي وصيعني در تيقت او

بدين مذكور وقف نماياست كه پس از وي مال او را براي عناو كرده و ايند كه در نيهي است

صيصورت هنگام انجام وص و اجراي .ي وقف، قبول شرط صحت وقف استغهيت

تاد توجه داشت كه كسي نمييالبته با و آغاز وقف را از خيرتواند مال خود را وقف كند

ميش قرار دهد چون وقف مقطوعيوفات خو وص االول باطل است، ولي ت عهدييتواند با

ويوص ايا قسمتي از آن را پس از مرگ وي وقف نمايت كند كه ثلث مال كه در ن صورتيند

وصيا ص(االجراء خواهد بودت الزمين ا.)158منهاج الصالحين، وصي البته منافع موصي در تين قسم

و تارخين تاريب و به تركهي موت موصي ميخ وقف جزء تركه بوده ابن حجر،(رسدي موصي

ص  .)31فناوي،

ت فكييوص
حقصرف«ت ابراء روييم در ماه.ق289قانون مدني در ماده ه كردهيتك» نظر كردن از

ي و در ماده كه با اسقاط حق مترادف است را.ق290است ل سقوطيكي از وسايم هم ابراء

. هدات شمرده استتع

وصيحال هرگاه نت ايجه وصيت، اسقاط حق از متعهد بوده باشد وصين ت اسقاطييت را

وص مي و وصينامند نيت تمليت اسقاط نه و نه عهدي؛ عهدي رايكي است ست چون كسي

و تمل براي انجام كاري مأمور نكرده نياند، به موصييكي .له منتقل نشده است ست چون مالي

ميي موصي به ابراء ذمهتيدر وص به قبول له بالفاصله با موت موصي بري و حاجت شود

ن موصي .ست چون در ابراء قبول ضرورت ندارديله

ميو همان وصيدانطور كه سايد معيت نوع خاصي از تصرف، مانند نير عقود وين، ست

عيماه به فوت شود، در وصيتي كه معلق كه نام ميين حال خويگت د را حفظ رد، اصالت

هم مي به و دليكند اين وصيل، ابراء معلق به فوت و اقرار مندرج در بهتيقاع است نامه معلق

ن ص 369،كاتوزيان(ستيفوت ،56(.

سهيحقوق مقا
وصيي، اعم از قوانيدر حقوق اروپا و حقوق عرفي انگلستان، اين نوشته و تنهايت قاع است

و رضاي موصي محقق مي .گردد با قصد
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غيوصخصوص در حكمريت بر و جهات عمومي، قانون مدني فرانسه  خاصيمحصور

ا وصيدارد كه اثر رئين ا جمهوري قرار دادهسيت را منوط به فرمان مخصوص و از نياست

شبيح ايث .ران در مورد وقف استيه حكم قانون مدني

كه در حقوق فرانسه، گرچه ارادهيبا بيي موصي، به تنهاد توجه داشت وصي تيراي وقوع

ن كافي است، موصي مييله وصز وصيبنابرا.به امتناع كند ت، از قبول موصييتواند با رد تين،

ص(شود له نمي موجب تملك قهري موصي .)57همان،

 گيرينتيجه
نظر از وصيت عهدي كه ايقاع بودن ماهيت آن توان گفت كه صرفبه عنوان كالم آخر مي

ميمورد اختالف نيست اما  توان گفت كه هر چند عقد يا ايقاع در خصوص وصيت تمليكي

ميدانستن آن داراي ثمره آي عملي نيست اما و مفهوم ايقاع توان ن را برزخي ميان مفهوم عقد

. دانست

و مأخذ  منابع
 فارسي-الف

.ققنوس:، تهرانحقوق مدني وصيت،)1370( محمد جعفر،،جعفري لنگرودي.1

قم، جلد پنجم)9و8(حقوق مدني،..اطاهري، حبيب.2 ..، قم، دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه

.ققنوس:، تهرانوصيت در حقوق مدني ايران،)1376(ناصر،،يانز كاتو.3

و حقوقي،)1368(،سيد مصطفي محقق داماد،.4 : تهران)مدني قانون825ـ860مواد قانوني(وصيتبررسي فقهي

.هاي نو در علوم اسالميانديشه

 عربي-ب
ق(محمد ابن مكي.1 .، قواعد1372–)734- 786 شهيد اول،

.نشر مصر مطبعه الجماليه،بدايع الصنايع في ترتيب الشرايع، 1327-1328،.)ق587متوفي(ابوبكر بن مسعود كاشاني.2

. السالم شرايعجواهرالكالم في شرحنجفي، محمد حسن،.3

.، نشر نجف مطبعه العلميهالصالحين منهاج،)1371(،)1306-1390(محسن بن مهدي الحكيم.4
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

م مقدمه«.27، شماره70سال» تاريخچه حقوق بشر در اسالم« و بـاني اي بر مطالعـه تطبيقـي منـابع

و سيستم حقوقي روم  ،»اي بر حقوق اسالمي تطبيقـي مقدمه«.31، شماره73، سال»نظام حقوقي اسالم

و كرامت ذاتي انسان در اسالم«.32، شماره73سال .4، شماره 1386، سال»حقوق بشر اسالمي


