
بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معامالت غیر نافذ
  **حمیدرضا حیدري-*فرهاد ادریسی

  

  )18/9/93: تاریخ پذیرش –20/3/93: تاریخ دریافت(
  

  چکیده 
، ارث را چهارمین سبب تملک معرفـی کـرده   140قانون مدنی ایران به پیروي از فقه اسالمی در ماده 

شود ایـن  مطرح می)  معامالت( و قراردادها ثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقودیکی از مباح. است
)  متـوفی (یکی از این حقوق . کندواسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا میاست، حقوقی که متوفی به

ت بـه   باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیـ حق رد و اجازه در معامالت غیر نافذ می
  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ 

طور کامل به این امر نپرداخته و فقـط در مـاده   در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر  به 
در مـورد رد و اجـازه در   . قانون مدنی بـه ارث رسـیدن اجـازه در  معاملـه فضـولی بیـان شـده اسـت         253

دانان اختالف نظر وجود دارد دانند ولی در بین حقوقامالت غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام میمع
دانان اجازه در معامالت فضولی، که از جمله معامالت غیـر نافـذ مـی باشـد را     به طوریکه بعضی از حقوق

امـا نظـر غالـب هـم از نظـر       انـد دانان آن را حکم تلقی نمودهشمار آورده و سایر حقوقدر زمره حقوق به
  . باشدفقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معامالت غیر نافذ می

رسد یـا مسـتقل از   دوم اینکه رد و اجازه در معامالت غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می
معامالت غیـر نافـذ ازارث اصـل    آن؟   درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در 

رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه بـه  مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می
که در این مقاله بیشتر به احکام و شـرایط  . بردارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می

  .زیمو نحوه به ارث رسیدن این حق می پردا
  

  امالت غیر نافذ، رد و اجازه، حکمارث، مع: کلید واژگان
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  مقدمه 
یا همان اصل » اصاله الصحه «نام قاعده  اي وجود دارد بهدر فقه اسالمی و حقوق ایران، قاعده

موجب آن قراردادهاي واقع شده بین افراد اصوال صحیح هستند مگر اینکه دلیلی بر صحت که به
تـوان غیـر صـحیح    بنابر این قراردادي را می) م.ق 223ماده (اشته باشد، عدم صحت آنها وجود د

فقـدان شـرط   . باشـد )  قـانون مـدنی   190ماده (دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحت 
درخصوص بطالن، جاي . گرددصحت، گاهی باعث بطالن و گاهی موجب عدم نفوذ معامله می

گردد و عقد را از روز اول بالاثـر  ل عقد و قرار داد میبحثی وجود ندارد زیرا بطالن باعث انحال
دهد و در حالت ناقص و کمـا  نماید، اما در غیر نافذ بودن عقد، عقد به حیات خود پایان نمیمی

یعنی اینکه طرف . گرددروبرو می) تنفیذ(گیرد که در ایفاء قرارداد با دو عنوان رد و اجازه قرار می
رساند و یا اینکه آن نماید و عقد را به حیات کامل خود مید را تکمیل میمعامله با اجازه خود عق

  . شودنماید و عقد حالت بطالن گرفته و از اول فاقد اثر میرا رد می
باشد، این است که اگر طرف معامله که باید رد و اجـازه  اي که در اینجا قابل طرح میمسئله

د، وضـعیت و تکلیـف  عقـد چـه خواهـد بـود؟ و چـه        را اعمال کند قبل از اعمال آن، فوت نمای
، در بحــث 253کسـی بایـد وضـعیت ایــن عقـد را مشـخص نمایـد؟ قــانون مـدنی فقـط در مـاده          

باشد بعد از فوت مالک، رد و اجـازه  معامالت فضولی که یکی از مصادیق معامالت غیر نافذ می
ر نافـذ ماننـد، معاملـه اکراهـی و     را از طریق ارث به ورثه منتقل نموده، اما در سـایر معـامالت غیـ   

دانان و فقیهان هـم در کتـب خـود فقـط در     حقوق. حکمی را بیان نکرده است... معامله صغار و 
لذا با مطالعه .اند بحث معامله فضولی در این مورد بیشتر بحث نموده و به بیان احکام آن پرداخته

اي از عقـد فضـولی مصـداق و نمونـه     باشـد کـه  دانان نظریات آنها بر ایـن مـی  آثار فقها و حقوق
باشد، پس احکام راجع به ارث رسیدن، رد و اجازه در بیع فضولی، قابلیت معامالت غیر نافذ می

  . باشدتعمیم به سایر عقود غیر نافذ  را دارا می
باشد، یعنی اینکه اجـازه و رد  ارث حق رد و اجازه، در معامالت غیر نافذ از جمله احکام می

در نتیجـه بـا توجـه بـه عـدم بـه ارث       .  گردددانان حکم محسوب میر فقها و هم حقوقهم از نظ
 253ولی مـاده  . طور مستقل قابلیت به ارث رسیدن را نداردرسیدن و انتقال احکام، رد و اجازه به

بـا بررسـی نظریـات و آثـار     .  قانون مدنی، ارث رد و اجازه را مورد پذیرش خود قرار داده است
صورت مستقل را توان به این امر پی برد که رد و اجازه، قابلیت توارث  بهدانان میوقفقها و حق
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. باشـد قانون مدنی، اعمال این حق بعد از مالک شدن از طریق ارث مـی  253ندارد و منظور ماده 
نماید اگر ورثه، از طریق ارث به اینصورت که ارث حق رد و اجازه از ارث اصل مال تبعیت می

گیري نسبت به مال از بـاب مالکیـت اعـالم رد و    مال مورد معامله شدند،که براي تصمیم ، مالک
باشـد کـه   به همین خاطر می) به صورت مستقل(نمایند نه بعنوان وارث حق رد و اجازه اجازه می

  .نماید این ارث، از قواعد عمومی ارث تبعیت می
ه در معامالت غیر نافذ پرداختـه شـده   در این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجاز

است که در اینجا به بررسی مستندات به ارث رسیدن این حق و تابعیت بـه ارث رسـیدن آنهـا از    
  .پردازیمارث اصل مال و همچنین صور و کیفیت استحقاق و اعمال هر ورثه از این حق می

  
قلمــرو  مســتندات فقهــی وحقــوقی ارث رد و اجــازه در معــامالت غیرنافــذ و -1

پذیري آن  انتقال
  مستندات فقهی و روایی) 1-1

در خصوص مستندات به ارث رسیدن رد و اجازه در معامالت غیر نافذ، باید گفـت، ایـن حـق از    
صـورت  که بعدا نیز خواهد آمد، رد و اجازه جزو احکـام بـوده و احکـام خـود بـه     . باشدتوابع مال می

لذا حق رد و اجازه در معامالت غیر نافذ به تبع مالکیـت مـال    .مستقل قابلیت به اراث رسیدن را ندارند
سوره نسـاء  و روایـاتی،    7توان آیه شریفه رسد لذا مستندات به ارث رسیدن این حق را میبه ارث می

طور کلـی، احکـام ارث و بـه    که به) »ما ترك المیت من حق فلوارثه« : فرموده اند)  ص(رسول خدا (
عنـوان مسـتندات فقهـی و روایـی بیـان نمـود بـا ایـن         نماینـد را بـه  ی را بیان میارث رسیدن اموال متوف

دارنـد، مـالی کـه از میـت بـاقی بمانـد از طریـق ارث بـه ورثـه منتقـل           توضیح که آیات ارث بیان مـی 
باشد پس وارثی که در معامله غیـر نافـذ   گردد،  لذا با توجه به اینکه رد و اجازه هم از توابع مال میمی

  .  برد، رد و اجازه معامله هم، به تبع مال، به او خواهد رسیدرا به ارث میمال 

  اطالق آیات قرآن کریم ) 1-1-1
  سوره نساء  7آیه شریفه -
در قرآن کریم بیشتر در سوره نساء بیان شده است که خداوند متعـال احکـام و    1آیات ارث 

                                                                                                    
  . سوره نساء جستجو نمود  16الی  9عمومات ادله ارث ، در آیات قرآن کریم را می توان از آیات   .1
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از بین آنها آیـه هفـتم   . اند ان فرمودهشرایط ارث بردن را در این سوره و در آیات مختلف آن بی
صورت کلی وقاعده اصلی به ارث رسیدن امـوال وحقـوق بـاقی مانـده ازمتـوفی بـه       سوره نسا، به

  . نماید وراث،را بیان می
  : آیه هفتم سوره نساء 

       ـیبنَص ـاءلنِّسل ونَ والْـأَقْرَب انِ وـدالالْو ـا تَـرَكمم یبالِ نَصلِّلرِّج    انِ ود الـالْو ا تَـرَك مـم
  الْأَقْرَبونَ مما قَلَّ منْه أَو کَثرَُ  نَصیبا مفْرُوضًا

گذارند، سـهمى  براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جاى مى: ترجمه 
آن مـال، کـم    گذارند، سهمى خواهاست و براى زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان مى

  . باشد یا زیاد این سهمى است تعیین شده و پرداختنى
). 314-4، ص1374طباطبـایی،  (عالمه سید محمد حسین طباطبایی صاحب، تفسیر المیـزان  

شـود، و آیـات   از این آیه قانون احکام ارث آغـاز مـى  : دارد که در تفسیر این آیه چنین بیان می
تشریع را داشت و قبل از بیان تفصیلى و تک تـک مسـائل آن،   دیگر ارث، جنبه مقدمه براى این 

بیانى اجمالى و مجموعى آورد تا به منزله قاعـده کلـى بـوده باشـد و بفهمانـد کـه بعـد از ثبـوت         
والدت یک فرد از فردى دیگر و یا خویشاوندیش با او، دیگر کسى بطور ثابـت و دائـم از ارث   

ال صغیر میت و زن او از ارث محروم نیست و عالوه محروم نیست و دیگر مثل ایام جاهلیت اطف
بر اثبات این قاعده مردم را تحذیر هم کرد از اینکـه یتیمـان مـردم را از ارث محـروم نکننـد کـه       

بهره کردن یتیم از ارث مستلزم آن است که سایر ورثه، اموال آنـان را بـه ظلـم بخورنـد و در     بى
ا ایـن بیانـات مسـاله رزق دادن یعنـى دادن سـهمى از      جاى دیگر این نهى را تشدید کرده بود و ب

که هنگـام تقسـیم ارث حاضـر باشـند،     اموال میت به خویشاوندان و ایتام و مساکین را درصورتى
  .به اینان هر چند وارث نیستند سهمى از مال بدهید: بیان کرد و فرمود

  

حدیث نبوي)  1-1-2
ان  به حدیث نبوي نیـز اسـتناد نمـود کـه در     توعالوه بر استدالل طبق آیات قرآن کریم ، می

ظـاهر ایـن حـدیث     1»ما ترك المیت من حق فلوارثـه «: اندفرموده) ص (این حدیث، رسول خدا 
                                                                                                    

محمـد    -، ابـواب المواریـث  148، ص 3وافی ، ج . ك . ر» ما ترك المیت من حق فلوارثه« براي توضیح بیشتر  حدیث   .1
، ص 2سید علی طباطبـایی، ج   -) هـ ش 1365الکتب  االسالمیهچاپ ششم، دار(75، ص 23حسن نجفی  جواهر الکالم، ج 

  ). قم مکتبه بصیرتی، بی تا(280، ص2شهید ثانی، مسالک االفهام، ج  -) هـ ق 1404) ع(موسسه ال البیت ( 317
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پس در نتیجه، با . بر جاي مانده از آن وارث است)  متوفی(این است که هر حقی را که از میت  
اي، بوجود آمده، به تبـع  توفی در معاملهاستناد به این حدیث نبوي، حق رد و اجازه را که براي م

انـد منتقـل   صورت یک حق مستقل به وراثی که مالک مال مـورد معاملـه شـده   مالکیت مال نه به
منـد  توانند از حق رد و اجازه بهرهفقط کسانی که مالکیت مال به آنها منتقل شده، می. گردد می

. .  گردند

  مستندات حقوقی )  1-2
رسید حق رد و اجـازه در معـامالت غیـر نافـذ، در قـانون مـدنی حکـم        در خصوص به ارث 

اگر مالـک  «: داردم در خصوص عقد فضولی،  بیان می.ق 253صریحی وجود ندارد و فقط ماده 
دانـان کـه   با توجه به نظر فقها و حقوق. »قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث است

اند که عقد فضولی مصـداقی از  را مشاهده نمود، اینگونه بیان داشته توان این امردر آثار آنها می
توان احکام و آثار آن را در خصوص رد و اجازه به سایر عقود غیر باشد که میعقد غیر نافذ می

با توجه به اینکـه معاملـه فضـولی در بـین عقـود غیـر نافـذ از شـهرت و         (نافذ دیگر نیز تعمیم داد 
دانـان در مـورد جوانـب عقـد     ر اسـت بـه همـین علـت فقیهـان و حقـوق      اهمیت بیشتري برخوردا

با مطالعه آثـار فقهـا و   . اندموقوف یا غیر نافذ در باب فضولی بیشتر در این خصوص بحث نموده
ــوق ــانحق ــامی، (دان ــان،  –242-1، ص 1392ام ــوقی ( کاتوزی ــال حق  -105، ص 1383، )اعم

باشد کـه عقـد   نظریات آنها بر این می).   101، ص1382افتخاري،  -111-2،ص 1389صفایی، 
باشد پس احکام راجع به ارث رسیدن، رد و فضولی مصداق و نمونه اي از معامالت غیر نافذ می

) اجازه در بیع فضولی، قابلیت تعمیم به سایر عقود غیر نافذ را دارا می باشد
حقـوقی بـه همـه معـامالت      عنـوان مسـتند  تـوان ایـن مـاده رابـه    پس باتوجه به نظریه آنها می 

  .غیرنافذگسترش داد 
  

  حکم بودن رد و اجازه و قلمرو انتقال پذیري آن) 3–1
  حق یا حکم بودن رد و اجازه از منظر فقهاي امامیه ) 1-3-1

-1ص )بی تـا (انصاري، (درخصوص حکم بودن یا حق بودن رد و اجازه در فقه امامیه، فقها 
نظربـر  ). 269-2، ص1369آل بحرالعلوم، –256-1، ص 1357،خوانساري و میرزا نائینی -136
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شیخ انصاري در تحلیل ایـن نظریـه   . که در این صورت قابل وراثت نیست. حکم بودن آن دارند
اجـازه اثـري از   ). 357، ص 2، ج 1389محقق داماد و قنواتی، شبیري، عبدي پور فـرد، (گوید می

موضوع اجـازه، مالـک اسـت و بـه همـین دلیـل        در واقع،. آثار سلطنت مالک بر مال خود است
ورثـه مـال مـورد معاملـه     . شوددرصورت فوت مالک، قابل وراثت نیست و به ورثه او منتقل نمی

محقق نـایینی در  . توانند معامله را اجازه یا رد کنندبرند و به همین دلیل میغیر نافذ را به ارث می
مالـک و تـاثیر آن از قبیـل ثبـوت خیـار بـراي        ثبـوت اجـازه بـراي   : گویدتفسیر دیدگاه شیخ می

صاحب خیار، یعنی از حقوق مالی قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست، بلکه مانند جواز بیـع و هبـه   
توانـد ابتـدائا بـه مباشـرت یـا      طور کـه مالـک مـی   همان. از احکام شرعی ثابت براي مالک است

بـه همـین   . ا، در مـورد آن را اجـازه کنـد    تواند معامله فضـولی ر توکیل، مال خود را بفروشد می
البتـه بـا توجـه بـه اینکـه در اجـازه بیـع        . رسـد دلیل در صورت فوت مالک ، اجازه بـه ارث نمـی  

فضولی، مغایرت بین مالک در زمان عقد و مالـک در زمـان اجـازه پذیرفتـه شـده، ورثـه، یعنـی        
رث مال و نه ارث اجازه، معامله را توانند از باب اکسانی که مال از طریق ارث به آنها رسیده می

  ).97، ص 2، ج )بی تا (نائینی ( تنفیذ کنند 
محقق داماد وقنواتی، شـبیري، عبـدي پـور فـرد،     (در تحلیل دیگري از دیدگاه شیخ انصاري 

: که در واقع مورد پذیرش اکثر فقها نیـز قـرار گرفتـه اسـت، گفتـه شـده      ). 385، ص 2، ج 1389
نفوذ اجازه نیز اثر شرعی وضعی اسـت  . ست، نه حق، تا به ارث برسدجواز اجازه، حکم شرعی ا

که مترتب بر سلطنت مالک بر مال نیست، زیرا سـلطنت بـه مفهـوم قـدرت شـرعی بـر تصـرفات        
مباشري و تسبیبی در مورد مال است و قوام این سـلطنت بـه جـواز تصـرفات تکلیفـی و وضـعی       

در بر آن است، نه اینکه چون قدرت شرعی شرعی است و چون اجازه جایز است مالک شرعا قا
از این رو، حق ایـن اسـت کـه گفتـه شـود جـواز       . دارد تصرفات تکلیفی و وضعی او جایز است

بـه همـین   ( اجازه، مانند جواز تصرفات، از آثار ملک است، نه از آثار سلطنت مالـک بـر ملـک    
له واقع شده، آن را اجازه یـا رد  توانند به دلیل مالکیت بر مال مورث که مورد معامدلیل ورثه می

  ) . 187، ص 2؛ ج  1418محقق اصفهانی(کنند 
از عبارت شیخ چنـین اسـتنباط   : گویندبا وجود این، برخی فقیهان با انتقاد از دیدگاه شیخ می

شود که اگر اجازه از زمره حقوق تلقی شود، منعی براي به ارث رسـیدن آن وجـود نخواهـد    می
اند ؛ اما این موضوع را نباید از مسلمات دانست، زیرا اگر از مسلمات انگاشتهداشت و این امر را 
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مغایرت مجیز و مالک در زمان عقد را بپـذیریم مفهـوم آن ایـن اسـت کـه اجـازه، حتـی اگـر از         
معنـاي جـواز   . حقوق باشد، از حقوق مختص به مالک زمان عقد است کـه قابـل توریـث نیسـت    

بدین ترتیب معنا نخواهـد  . لیل انتقال ملک به او حق اجازه داردمغایرت این است که وارث به د
داشت که انتقال حق اجازه را به وارث حکم کنیم، زیرا الزمه این سخن آن است کـه وارث بـه   
دلیل مالکیت فعلی بر مال مستقال حق اجازه داشـته باشـد و در عـین حـال بـه واسـطه ارث، حـق        

ایـن  . که اجازه، امر واحدي است که تاب این معنا را نـدارد اجازه به او منتقل شده باشد، حال آن
نتیجه مانند آن است که شخصی در عین حال که اصالتا مالک چیـزي اسـت آن مـال بـه واسـطه      

محقـق دامـاد     312-311،صـص 1363، ) امام خمینی، به تقریر قدیري( ارث نیز به او منتقل شود 
  ).385ص ، 2، ج 1389وقنواتی، شبیري، عبدي پور فرد، 

خـود  ). 258،ص 10، ج 1391انصـاري، ترجمـه عباسـی،    (شیخ انصاري در کتاب مکاسـب   
هـا اجـازه عقـد فضـولی را هـم بیـان       دارد که در این مثـال طور تمثیلی بیان میاحکام شرعی را به

باشد که احکام راجع آن نمایند بطوریکه معامالت فضولی هم نوعی از معامالت غیر نافذ میمی
باشـد ،لـذا شـیخ اعظـم در بیـان حـق بـودن خیـار بیـان          ر عقد غیر نافذ نیز قابل سرایت مـی به سای

اجازه عقد فضولی، جواز رجوع در هبه و دیگر عقـود جـایز؛ بـراي    : حکم شرعی مانند«دارد می
آنکه  حکم شرعی و آنچه میان حکم بودن و حق بودن آن تردیـد اسـت قابـل ارث نیسـت، بـه      

  . »نتقال استدلیل آنکه اصل عدم ا
داننـد  رد و اجازه در عقد غیـر نافـذ را هـم قابـل وراثـت نمـی       1حنفیه و ظاهرا همه اهل سنت

تـوان گفـت کـه رد و اجـازه در     پس با ایـن مفهـوم مـی   ). 33،ص 1،ج1384جعفري لنگرودي،(
 و) قـرارداد (معامالت غیر نافذ از جمله احکام بوده و احکام غیر قابل انتقـال چـه از لحـاظ ارادي   

هاي حکم مختصر توضیحاتی ارائه در خصوص ویژگی.  باشدمی)  ارث(چه غیر ارادي و قهري 
  . گرددمی

  :اند عبارتندازهایی که مبین ماهیت و حقیقت حکمویژگی
  عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص) 1
  عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي) 2
  به سلب آن عدم امکان تعهد) 3

                                                                                                    
  16و رسائل مالهاشم ص  762،ص  6رد المحتار ، ج .  ك.براي مطالعه بیشتر ر.1
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توان علیه  حق تعهـد کـرد،   منظور از بیان ویژگی سوم حکم این است که، در مورد حق، می
توان علیـه حکـم تعهـد    بدین معنی که شخص تعهد کند فالن حق خود را اعمال نکند، ولی نمی

عبـارت دیگـر   بـه . تواند متعهد شود که فالن حکم از او سلب گرددبراي مثال شخص نمی. کرد
زئی حق تمتع یا حق اجراي حقوق مدنی از صاحب حق امکان پذیر اسـت، ولـی سـلب    سلب ج

قانون مدنی ایران مقرر داشـته   959گذار در ماده به همین دلیل است که قانون.حکم امکان ندارد
طور کلی حق تمتع و یا حق اجراي تمام یا قسمتی از حقـوق مـدنی را از   هیچ کس نمی تواند به«

طور کلی عبـارت اسـت از اهلیـت    را حق تمتع و حق اجراي حقوق مدنی به؛ زی»خود سلب کند
اهلیـت تمتـع و اسـتیفا    . تمتع و استیفا،که حکم است و سلب حکم از خود، امکـان پـذیر نیسـت   

طور کلـی  الزمه شخصیت حقوقی و از لوازم ذاتی حیات انسانی فرد است و سلب  این حقوق به
  ).287، ص 2، 1381محقق داماد،(.به معنی سلب لوازم حیات انسان است

هاي سه گانه مذکور این اسـت کـه اختیـار و زمـام حکـم در دسـت       علت وجود خصوصیت
حـاکم  . گذار بوده و محکوم علیه یا مکلف در این بـاره فاقـد اختیـار اسـت    حاکم شارع و قانون

رك کنـد و  تواند به مکلف رخصت داده که در مورد مباحث، فعلی را انجام دهد یا آن را تـ می
نهایت اینکه اگـر حکمـی بـر موضـوعی معلـق باشـد و شـخص مکلـف داخـل در محـدوده آن           
موضوع باشد، حق دارد که خود را از حیطه آن موضوع خارج کند و با انتفـاي موضـوع، حکـم    

.شود که این امر درصورت حفظ موضوع، با اسقاط حکم متفاوت استهم منتفی می
  

  داناناجازه از منظر حقوق حق یا حکم بودن رد و)  1-3-2
  - 117، ص1378، قاســـم زاده،282–281، صـــص1382افتخـــاري، (دانـــان از نظـــر حقـــوق 

در خصـوص حـق یـا حکــم    ). 360- 359ص1، 1392، امـامی،  133–132، ص  1391،2کاتوزیـان، 
توابـع مـال    بودن، رد و اجازه در معامالت غیر نافذ، بیشتر آنها نظر بر حکم بودن آن دارنـد و آن را از 

باشـد  دانند و بر این عقیده هستند که رد و اجازه غیر قابل انتقال بوده و از مصادیق بـارز احکـام مـی   می
توان دخل و تصرفی نمود و خالف آن عمل کرد یعنی نه مـی تـوان آن را سـاقط    پس در احکام نمی

، 1، 1384ي لنگـرودي، جعفـر (دانـان  امـا در آثـار بعضـی از حقـوق    . نمـود ویـا بـه دیگـري انتقـال داد     
باشـد را در زمـره   گردد که اجازه عقد فضولی که از مصادیق معامالت غیر نافذ میمشاهده می)32ص

  .حقوق  و در کنار حق خیار، حق شفعه و حق حبس رهن و حق اقاله بیان نموده است
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اصل به ارث رسیدن رد و اجازه در معامالت غیر نافذ )  1-4
دن رد و اجازه از نظر  فقه امامیه  اصل به ارث رسی)  1-4-1

فقهاي امامیه درخصوص به ارث رسیدن رد و اجازه همچنان کـه در بحـث حکـم بـودن آن     
باشد بلکه به تبع مالکیـت مـال   بیان شد بر این نظر هستند که حق اجازه و یا رد، حق مستقلی نمی

بنا بر این با تغییر مالـک در  . کندصورت یک اختیار تبعی و عرضی وجود پیدا میمورد معامله به
تواند در مورد سرنوشت معامله غیـر  رسد و به تبع آن مالک میواقع تنها مورد معامله به ارث می

با این حال  ممکـن اسـت در مـواردي،    . نافذ  بر مال خود تصمیم بگیرد و آن را اجازه یا رد کند
یعنـی  . )351،ص8ري، بـی تـا،   انصا(چگونگی تعیین وارث با ارث حق خیار فسخ متفاوت باشد 

اینکه در اینجا وارث به تبع مالک شدن به مال مورد ارث یا همان ترکه، نسبت به رد و اجاز حق 
کند با این توضیح که در اینجا بر خالف حق خیار فسخ که همه وراث داراي حق بودند پیدا می

ال بعنـوان ارث بـه آنهـا    باشـند یعنـی مـ   در اینجا فقط کسانی که داراي حق مالکیت بـر مـال مـی   
پـس حـق رد و اجـازه را  نبایـد     . توانند اعمال حق رد و اجازه نسبت به معامله نماینـد رسد میمی

) بـی تـا  (انصاري، (رسد و قابل انتقال و اسقاط است حقی مستقل به شمار آورد که به میراث می
). 269، ص2،  1369آل بحرالعلـوم،  –256، ص 1، 1357، خوانساري و میرزا نـائینی، 136، ص1

.که آن حقی تبعی می باشددرصورتی
  

  دانان و قانون مدنیاصل به ارث رسیدن رد و اجازه از نظرحقوق)  1-4-2
آید که حق اجازه و رد، از آنجا که وسیله تحصیل مال نظر میشاید در نخستین نگاه چنین به

بـا سـایر اجـزاي دارایـی بـه      گیرد، حقی است مالی که پس از فوت صاحب آن، همـراه  قرار می
که قبال اشاره گردید قانون مدنی نسبت به ارث رسیدن حق رد و اجـازه  همچنان. رسدمیراث می

را بیـان   253در معامالت غیر نافذ حکم صریحی ندارد و تنها در مورد معامالت غیـر نافـذ مـاده    
کند اجازه یا رد بـا وارث  در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت «داشته است که 

رسـد یـا   طور تبعی یعنی با مالکیـت مـال بـه ورثـه مـی     و در خصوص اینکه آیا این حق به» است
دانان در بیان نظریـات خـود از فقـه امامیـه     طور مستقل چیزي بیان ننموده است، اما اکثر حقوقبه

حقی مسـتقل و بـیش از آنچـه    عقد غیر نافذ براي مالک آنها بر این اعتقادندکه، . اندپیروي کرده
هـر مالـک   . اختیار اجازه و رد از آثار و توابع حق مالکیت اسـت . آوردوجود نمیداشته است به
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تواند براي تصرف در مال خود به دیگري نمایندگی دهد خـواه آن نماینـده پـیش از تصـمیم     می
ن پـس در اجـراي   طور فضـولی انجـام داده باشـد یـا بخواهـد از آ     مالک موضوع نمایندگی را به

رسد و پس نباید این اختیار تبعی را حقی مستقل به شمار آورد که به میراث می. نیابت اقدام کند
  .قابل انتقال و اسقاط است

  بررسی وضعیت به ارث رسیدن رد و اجازه در معامالت عهدي غیر نافذ )  1-5
همانگونـه کـه   . اسـت  مسأله قابل طرح دیگر در این بحث، حق اجازه یا رد، در عقد عهـدي 

دانیم یکی از اختالفات موجود در بحث  عقود غیر نافذ، اختالف در جریان یـا عـدم جریـان    می
احکام ارث حق رد و اجازه  در معامالتی است که موضوع آن دین وتعهد کلـی اسـت نـه مـال     

ي بـدانیم  را تنهـا در مـال معـین جـار    ) رد و اجازه(که قواعد معامالت غیر نافذ در صورتی. معین
بحث اجازه یا رد وارث در سایر موارد موضوعیت نخواهد داشت اما اگر جریان قواعد و احکام 
آن را درکلیه معامالت مورد پذیرش قرار گیرد این سوال پیش خواهد آمد کـه آیـا وارث حـق    

اجازه یا رد در معامله عهدي و دینی را خواهد داشت یا خیر؟ 
ملیکی، دوعقود عهدي، این تقسیم که به اعتبـار اثـر عقـد    عقود بر دوقسم است یک عقود ت

م نسـبت بـه   .ق 825شود، به عنوان قاعده عمومی در قانون مدنی نیامده، لیکن در مـاده  انجام می
قانون مدنی وصیت را به تملیکی و عهدي تقسیم می کند؛ بـه ایـن   . وصیت پیش بینی شده است

است و نتیجه وصیت عهدي ایجاد تعهد براي وصـی  اعتبار که اثر وصیت تملیکی انتقال ملکیت 
  . در انجام دادن مفاد وصایت، و براي وارثان در سپردن کار موضوع وصایت به وصی

عقـدي راکـه نتیجـه مسـتقیم آن انتقـال      : توان استفاده کـرد ازاین معیاردرسایرقراردادها نیزمی
، وعقـدي راکـه   )واجاره وصـلح مانندعقدبیع (نامیده » تملیکی«ملکیت یاحق عینی جزئی تراست 

، ص 1383)اعمـال حقـوقی  (کاتوزیان، (شمرد » عهدي«سبب ایجاد و انتقال وسقوط تعهد است 
شـودکه اثراصـلی و بـی واسـطه آن ایجـاد، انتقـال یـا        پس عقد عهدي به عقـدي گفتـه مـی   . )34

مـاده  (، حوالـه  )م.ق 684مـاده  (، ضـمان  )م.ق 351مـاده (مانند عقد بیـع کلـی   . سقوط تعهد است
ــدیل  ) م.ق 546مــاده(، مضــاربه )م.ق 734مــاده (، کفالــت )م.ق 724 وانتقــال دیــن و طلــب و تب
حال باید دید کـه، رد و اجـازه در معـامالت عهـدي غیـر نافـذ هـم قابلیـت ارث  دارد یـا          . تعهد
  خیر؟
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  بررسی نظریات مخالفین ) 1-5-1
از اجازه هنـوز دینـی بوجـود     دلیل آنکه پیشبه اعتقاد برخی از نویسندگان درعقد عهدي به

نیامده است تا در صورت مرگ مورث به وارث منتقل شود، و از سوي دیگر اختیار اجازه عقد، 
حق مالی مستقل نیست تا به ارث رسد عقد عهـدي غیـر نافـذ ماننـد عقـد فضـولی عهـدي باطـل         

اینگونـه  دیگر ). 282و 281، ص 1382افتخاري،(و بعضی). 359-1، ص1392امامی،(خواهد بود 
» م.ق 399و  234و  196مـواد  «اند چون اجازه در تعهد به نفع یا ضرر غیر، حکم است بیان داشته

  . لذا حکم، قابل انتقال به ورثه نیست. نه مال یا حق
  

  بررسی نظریات موافقین )  1-5-2
یق اند که،کلی در ذمه وعهده که مصـاد ها  نسبت به نظریات مخالفین ایراد وارد نمودهبعضی

بـه  ). 152-2، ص )بـی تـا  (امـام خمینـی   (شود آن مال است از نظر عقالء و عرف، مال فرض می
طور مثال، اگر فضولی یک تـن بـرنج   شود، بههمین دلیل در مقابل تعهد و ذمه، مال پرداخت می

پـس اینگونـه   . دهـد را بر عهده شخصی قراردهد، عرف، در مقابل آن ما به ازاي مـالی قـرار مـی   
اگر فضولی بودن معاملـه عهـدي پذیرفتـه شـود     . قبل ازاجازه هیچ چیزي موجود نباشد نیست که

بنـابراین  . گـردد طبعاً اختیار اجازه یا رد بـراي متعهـد ایجـاد مـی    .  )251-8، ص )بی تا(انصاري(
البتـه چنانچـه دیـن بصـورت کامـل      . نباید تصور کرد که پیش از اجازه دینی بوجود نیامده است

آن است کـه بخشـی   )  فضولی( معناي معامله غیر نافذ . شد دیگر بحث بی معناستایجاد شده با
  . از معامله، موجود گشته اما بخش دیگر آن تحقق نیافته است

. رودممکن است گفته شود که تعهد، قائم به شخص است وبا مرگ شخص تعهد از بین می
تـوان آن را قـائم بـه شـخص     نمـی  اما این سخن نیز اشکال دارد، زیرا به صرف کلی بودن معامله

توانـد چنـین خاصـیتی را ایجـاد کنـد،  بعضـی از       دانست و غیر نافذ بودن معاملـه کلـی نیـز نمـی    
بـا ایـن توضـیح کـه، جـز در      . اندپاسخ داده»  1دارایی«دانان، این اشکال را بر مبناي نظریه حقوق

ایـن  . ارایی بدهکار اسـت مواردي که تعهد قائم به شخص مورث است، موضوع دین، در واقع د
پـس او  . یابـد هـاي خـود بـه وارث انتقـال مـی     دارایی، با تمـام حقـوق و تعهـدات و خصوصـیت    

                                                                                                    
،ش 42اصر کاتوزیان،دوره مقدماتی حقوقی مدنی،اموال و مالکیت،مقدمه علم حقوق،چاپ ن: ك.براي دیدن این نظریه،ر.1

  .252تا  248
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بـه بیـان دیگـر،    . تواند، به عنوان مالک دارایی، عقدي را که درباره آن بسته شده تنفیـذ کنـد  می
دهد، وارث  توانست درباره تصرف در دارایی خود به فضول نمایندگیگونه که مورث میهمان

دانیم هیچ ضرورتی ندارد کـه اجـازه دهنـده همـان     نیز چنین اختیاري را داراست، به ویژه که می
  .مالک زمان عقد باشد

گونه که اگر کسی تعهدکامل ونافذي را در مورد پرداخت یک تن برنج کلـی  بنابراین همان
گـردد چنانچـه تعهـد    مـی ایجاد کند با مرگ متعهد، تعهد مذکور در مجموعه دارایـی او منتقـل   

یا از نظـر تحلیلـی،   ) بودن تعهد) فضولی(بنابر پذیرش غیر نافذ  (مذکور غیر نافذ و فضولی باشد 
کند که فضول خانه مورث را به صد هزار ریال بفروشد و وارث به عنـوان مالـک   چه تفاوت می

گنـدم از دارایـی   جدید آن را اجازه دهد، یا تعهد کند که صد هـزار ریـال پـول یـا پـنج خـروار       
اي به فروشنده بدهد و وارث به عنوان مالک تمام دارایی این عقد را مورث در برابر تملک خانه

القاعده باید دین مذکور در مجموعـه دارایـی شـخص منتقـل گـردد اگـر چـه        امضاء نماید؟ علی
اطالق ماده از طرف دیگر . باشد و اختیار اجازه یا رد به آن ضمیمه شود» عدم نفوذ « وصف آن 

پـس، از ظـاهر و اطـالق مـاده     ). 122-2،ص 1391کاتوزیـان، (کنـد  نیز این نظر را تأیید می 253
سـاخت کـه موضـوع معاملـه غیـر نافـذ       نباید دست برداشت و آن را مقید بـه مـوردي   . م.ق 253

عین معین باشد، زیرا مجموعه انتزاعی از روابط حقوقی شخص نیز از حیث تعلق بـه او  ) فضولی(
  . و انتقال به وارث در حکم عین معین است

  
  بررسی وضعیت به ارث رسیدن رد و اجازه در معامالت اکراهی)   1-6

هرگاه قبل از رد یا امضاء معامله، مکره فوت نماید و بـه موجـب آن بـراي مکـره حـق مـالی       
وارث   شـود و ایجاد شده باشد آن حق، جز در صورت قید مباشرت مکره به وارثان او منتقل می

تواند آن را امضاء نماید و قائم مقام مورث خواهد بود، چنانکه در مورد معامله فضولی است می
این امـر در مـورد   . زیرا از نظر تحلیلی معامله مکره مانند معامله فضولی می باشد) م.ق 253ماده (

توانـد  او مـی شـود و  عقد تملیکی است زیرا مال مورد عقد مکره در اثر ارث به وارث منتقل مـی 
طور اکراه تعهـد بـه ضـرر خـود نمـوده      عقد را اجازه دهد ولی در مورد عقد عهدي که کسی به

. است چنانچه فوت کند چیزي به وارث او منتقل نمی شود تا وارث بتوانـد آن را امضـاء بنمایـد   
 ولی هر گاه در اثر). 241-243،صص1392امامی(گردد لذا به فوت مکره، عقد عهدي باطل می
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ــان او منتقــل مــی     ــه وارث ــه مکــره انتقــال یابــد ایــن حــق ب ــالی ب ــز م شــود تنفیــذ عقــد عهــدي نی
  ). 181-1،ص1390شهیدي(

رسد حق ناشی از اثر معامله را نباید با حق تنفیذ و رد معاملـه اکراهـی   با وجود این به نظر می
دارد ولی حـق تنفیـذ و   اشتباه گرفت، در انتقال حق ناشی از اثر معامله به وارثان تردیدي وجود ن
، 1376کاتوزیان،(شود رد معامله اکراهی خود حق دیگري است و این امتیاز به وارثان منتقل می

  ). 546-1ص 
تـوان در دو مـورد منتفـی    همچنین است که انتقال تنفیذ و رد معامله اکراهی را به وراث مکره مـی 

مباشرت مکره در برابر اجرتی باشـد کـه    دانست، یکی موردي که موضوع قرارداد، انجام عملی با قید
در صورت انجام مورد قرارداد به وسیله شخص دیگري غیر از مکره ممکـن نیسـت و بـا فـوت مکـره      

  .پیش از تنفیذ و رد معامله ، در حقیقت موضوع قرارداد غیر قابل اجرا خواهد شد
ه باشـد، ماننـد   مورد دیگر قراردادي است که به صورت غیر معوض به زیان مکره انشـا شـد   

اینکه شخص تحت تاثیر اکراه تعهد کند دستگاه حرارتی ساختمانی را به رایگان نصب کند، که 
. در این مورد، اصوال حقی بـراي مکـره در نظـر گرفتـه نشـده تـا قابـل انتقـال بـه وراث او باشـد          

  ).  181، ص 1390:1شهیدي،(
  

الت غیر نافـذ از ارث اصـل   تابعیت یا عدم تابعیت ارث  حق رد و اجازه در معام - 2
  مال 

  بررسی نظریات پیرامون تابعیت یا عدم تابعیت ارث رد و اجازه از مال )  2-1
م  اجـازه و رد در  .ق 253طور که قبال اشاره گردید با توجـه بـه وحـدت مـالك مـاده      همان

مـوت  ظاهر عبارت ماده آن اسـت کـه پـس از    یعنی اینکه . باشدمعامالت غیر نافذ قابل ارث می
این احتمال وجود دارد که اختیار مذکور . مالک، اجاره یا رد در اختیار و به دست وارث اوست

به این معنا که حـق اجـازه یـا رد مالـک     . م ناشی از حق توریث اجازه یا رد باشد.ق 253در ماده 
یت نظر از مال مورد معامله قابلپس ازمعامله غیر نافذ، یک حق مالی مستقل فرض شود که صرف

بنابراین در مورد این .توریث را دارد و یا اینکه نسبت به مال تابعیت داشته و مستقل فرض نگردد
که در بحث حق یا حکم بودن ارث رد و اجازه مورد تحلیل قرار گرفت دو نظریه بحث همچنان

  . یا دو تقریر وجود دارد
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  نظریه مخالفین تابعیت ارث رد و اجازه از ارث  اصل مال) 2-1-1
گـردد کـه   مشاهده مـی ).  32-1، ص 1384جعفري لنگرودي،(دانان در آثار بعضی از حقوق

باشـد را در زمـره حقـوق  و در    رد و اجازه عقد فضولی را که از مصادیق معامالت غیر نافذ مـی 
نابراین، با تحقق عقـد  ب. کنار حق خیار، حق شفعه و حق حبس رهن و حق اقاله بیان نموده است

در اموال مالک وارد )  حق رد و اجازه( نند، عقد  فضولی در حقیقت یک حق جدید غیر نافذ ما
لـذا بـا قطـع نظـر از چگـونگی      . رسـد شود که با موت مالک به همراه اموال دیگر به ارث میمی

تقسیم ونسبت سهام ورثه، مطابق با اصول کلـی در ارث، تمـامی ورثـه در حـق مـذکور شـریک       
  .خواهند بود

ین دلیل برخی از نویسندگان حقوقی، حـق رد واجـازه را در بحـث حقـوق قابـل      ظاهراً به هم
البته این نظریه چه در بین فقها و چه در بین . اندوراثت در کنار حق خیار و حق شفعه ذکر کرده

  .دانان مورد پذیرش نبوده و تایید اکثریت را ندارد حقوق
  

  ارث اصل مال  نظریه موافقین تابعیت ارث رد و اجازه از)  2-1-2
دانــان  در مقابــل مخــالفین تابعیــت ارث رد و اجــازه از ارث مــال، اکثــر فقهــا و حقــوق       

ــم زاده،   -282-281، ص 1382افتخــاري،( ــان، -117، ص1378قاس ــص1391کاتوزی -3، ص
رد و اجازه را حکم تلقی نموده و به ارث رسـیدن آن را  . )360-359، صص 1392امامی، -133

شـاید در نخسـتین   . انـد منتفی دانسته و ارث آن را تابع ارث مال معرفـی نمـوده  به صورت مستقل 
گیرد، حقـی  آید که حق اجازه و رد، از آنجا که وسیله تحصیل مال قرار مینظر مینگاه چنین به

ولی، این . رسداست مالی، که پس از فوت صاحب آن همراه با سایر اجزاي دارایی به میراث می
ذهن زدود، زیرا عقد غیر نافذ مانند عقد فضولی براي مالک حقی مستقل و بیش  توهم را باید از

هر . اختیار اجازه و رد از آثار و توابع حق مالکیت است. آورداز آنچه داشته است به وجود نمی
تواند براي تصرف در مال خود به دیگري نماینـدگی دهـد خـواه آن نماینـده پـیش از      مالک می

طـور فضـولی انجـام داده باشـد یـا بخواهـد از آن پـس در        نمایندگی را بهتصمیم مالک موضوع 
پس نباید این اختیار تبعی را حقی مستقل بـه شـمارآورد کـه بـه میـراث      . اجراي نیابت اقدام کند

ــی ــت    م ــقاط اس ــال و اس ــل انتق ــد و قاب ــاري، (رس ــا (انص ــی ت ــرزا   -1/136) ب ــاري و می خوانس
ــاقی ). 269-2، صــص1369وم،آل بحرالعلــ –256-1،صــص 1357نــائینی، اکنــون، ایــن ســوال ب
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ماند که اگر اجازه و رد حق قابل وراثت نیست، چگونه وراث می تواند معامله را اجازه یا رد می
کنند؟

پاسخ دادن به این سوال دشوار نیست، عقد غیر نافذ هیچ حقی براي شخصـی مالـک بوجـود    
امکان اجازه و رد از توابع حق مالکیت است و . آورد، زیرا پیش از اجازه نفوذ حقوقی نداردنمی

در نتیجه، لزومی نـدارد کـه اجـازه دهنـده همـان      . تواند آن را تنفیذ کندمالک، هر که باشد، می
صالحیت اجـازه دهنـده در زمـان انجـام عمـل      . شخصی باشد که هنگام معامله مالک بوده است

به عنوان مالک جدید اختیار اجازه  پس،وارث. معتبر است) اعطاي سلطه و نیابت(حقوقی جدید 
.کند نه به عنوان قائم مقام مورثرا پیدا می

باشـد و چـون بـا    مـی  "ارث"عبـارت از  . م.ق 140ماده  4زیرا یکی ازاسباب تملک طبق بند 
شود، لـذا وارث  فوت مالک، مبیع معامله غیر نافذ جزء سایر ماترك او به وراث متوفی منتقل می

  .موضوع معامله، حق اجازه یا رد معامله غیرنافذ را خواهند داشت با مالک شدن مبیع
پس تقریر دیگر از مسأله آن است که حـق اجـازه یـا رد، حـق مسـتقلی نباشـد بلکـه بـه تبـع          

بنـابراین بـا   . کنـد مالکیت مال مورد معامله به صورت یک اختیار تبعی وعرضی وجـود پیـدا مـی   
توانـد در مـورد   رسـد وبـه تبـع آن مالـک مـی     بـه ارث مـی  تغییر مالک در واقع تنها مورد معامله 

با این تقریـر ممکـن   . سرنوشت معامله غیر نافذ  برمال خود تصمیم گیرد وآن را اجازه یا رد کند
صـص  )بی تا(انصاري،  (است درمواردي چگونگی تعیین وراث با صورت قبل تفاوت پیدا کند 

8-351 .(  
  

  یا عدم تابعیت  قول و نظر مختار در تابعیت )  2-1-3
به اعتقاد برخی از محققان، اختیار اجازه یا رد  ، یکی از آثار و توابع حق مالکیت و تسلط مالـک   

بنابراین بـا  . و مستقالً قابل تصور نیست). 289، ص 5، ترجمه عباسی، ج 1392انصاري (بر مالش است 
شود، لذا نباید حق اجـازه یـا رد   میعقد غیر نافذ حق جدیدي عالوه برمالکیت در مورد معامله ایجاد ن

بـه تعبیـر برخـی دیگـر از ایشـان، اجـازه از حقـوق        . را مانند حقوق مالی، قابل انتقال یا توریث دانست
اي است که  بـراي مالیکـت   و شوون سلطه)  یا شرعی( نیست بلکه اجازه ونفوذ آن از احکام عقالیی 

از ). 67، ص 1406آخوندخراسـانی،   –219- 2، صـص  )بـی تـا  (امـام خمینـی،   (شود واموال ثابت می
آیـد و فـرض انتقـال آن از    سوي دیگر حق اجازه یا رد، اصالتاً ازطریق انتقال مالیکت مال بوجـود مـی  
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ممکن است تصور شود که حـق اجـازه یـا رد از دو    . بر مورد معامله معقول نیستطریق دیگري عالوه
تـوان انتقـال حـق    براي این حق وجود دارد لذا می رسد و به عبارت دیگر دو سببطریق به وارث می

اما در مقابل گفته شده است که این تصور معقـول نیسـت   . طور مستقل نیز تصور نموداجازه یا رد را به
تـوان گفـت   زیرا این حق یک امر واحد و بسیط است و با مواردي مانند خیارات تفاوت دارد لذا نمی

آورد واگرچـه سـبب دیگـري بـراي همـان      مجدداً بدست می که شخص حقی را دارد و همان حق را
  ). 219،ص )بی تا(امام خمینی، (امر واحد تصور شود 

نظر از بحث فوق، مطابق بـا برخـی از نظـرات کـه شـرط اجـازه دهنـده، مالـک بـودن          البته صرف
ق اجـازه  رسد زیرا درچنین حالتی اصوالً حدرحین عقد دانسته شده است حق اجازه یا رد به ارث نمی

. گرددیا رد مقید به قید یا شرطی است که پس ازفوت مالک به دلیل فقدان قید یا شرط منتفی می
نیـز انتخـاب شـده اسـت، الزم نیسـت       1اما براساس بعضی از نظرات دیگر که در قانون مدنی

مطـابق بـا نظـر اخیرنمـی تـوان از راه حـل       . اجازه دهنده درحین عقد مالـک مـورد معاملـه باشـد    
پـس اجـازه   . رکسی که مالک مال باشد، خواه مورث یا وارث، اجازه یا رد، در اختیـار اوسـت  ه

با ایـن توضـیح   . وحتی رد را نباید با حق فسخ مقایسه نمود اگر چه برخی از آثار آنها مشابه باشد
روشن می گردد که اجازه یا نفوذ آن  از احکام شرعی یا عقلی است که براي مالک وجود دارد 

نگونه که مالک اختیار دارد مسـتقیماً یـا از طریـق وکالـت معاملـه کنـد اختیـار دارد معاملـه         وهما
فضولی درمال خود را اجازه دهد لذا اجازه نمی تواند در ماترك قرار گیـرد و بـه همـین جهـت     
ــال       ــت ارث م ــه،از جه ــت بلک ــازه نیس ــی از ارث اج ــار وارث ناش ــه اختی ــت ک ــده اس ــه ش گفت

.)256-1، صص1357خوانساري،(است
که بین حق یا حکـم بـودن اجـازه شـک وجـود داشـته       صورتیبه اعتقاد برخی از محققان در

طباطبـایی یـزدي،   (باشد اصل آن است که آثار حق، مترتب نشـود واجـازه، حکـم تلقـی گـردد      
  .رسدبنابراین اجازه و رد به عنوان یک حق مستقل به ارث نمی). 160، ص 1378

ارث رد و اجازه در معامالت غیر نافذ از مال مورد ارث ، بایـد   در نتیجه در خصوص تابعیت
باشـد،  گونه بیان نمود که رد و اجازه از جمله احکام بوده و غیر قابل انتقال از طریق ارث میاین

لذا رد و تنفیذ تابع مورد مال و مالکیت ورثه بوده و با انتقال مال از طریق ارث به ورثه و مالکیت 
                                                                                                    

  ».در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است « : 253ماده : طور مثال به .1
از آن به نحوي از انحا ء به معامله کننـده فضـولی منتقـل شـود      هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد« : 254ماده 

  » . صرف تملک موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود
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گـردد و  د و اجازه هم به تبعیت از آن به وارثانی که مالک شدن، به آنها منتقل مـی آنها برمال، ر
  . باشدطور مستقل و جدا از تبعیت مال و مالکیت ورثه، منتفی میبه ارث رسیدن رد و اجازه به

  
  ارث وارث  قاتل و کافر از حق رد و اجازه در معامالت غیر نافذ  ) 2-2

موانع ارث اموري است که وجود هـر یـک   . باشدوانع ارث میقاتل و کافر بودن مورث از م
رغم وجود شرایط وراثت، یعنی فوت مورث و وجود وارث و ترکه براي مـورث، مـانع   از آن به

براي حکم به محرومیـت خویشـاوندان متـوفی از ارث او الزم اسـت کـه      . شوداز تحقق ارث می
، کسـی کـه داراي خویشـاوندي قابـل     اثبات گردد ودر صورت شک در وجود مـانع وجود مانع 

موانع ارث در فقه زیـاد اسـت و برخـی از فقهـا تـا      . وراثت با متوفی است، از او ارث خواهد برد
اند؛ اما صاحب شرایع آن را سه مانع مشهور دانسته است کـه عبـارت اسـت از    بیست مانع شمرده

سـید   –502-13صـص  ،1412شیخ نجفی، -295، ص 1377محقق حلی،(قتل، کفر و برده بودن 
: این موانع در قانون مدنی چهار مـانع اسـت کـه عبـارت اسـت از      ). 337-2، صص 1307علی، 

  . قتل، کفر، لعان و والدت از زنا
قتل از موارنع ارث است بنابراین کسـی  : گوید می 880قانون مدنی در ماده   :قتل) 2-2-1

عـم از اینکـه قتـل بالمباشـره باشـد یـا       شـود ا که مورث خود را عمـداً بکشـد از ارث ممنـوع مـی    
  ). بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگر

: مقـرر داشـته اسـت     14/8/70مکرر قانون مدنی الحاقی مصـوب   881ماده   :کفر) 2-2-2
برد و اگر در بین ورثـه متوفـاي کـافري، مسـلم باشـد وراث کـافر ارث       کافر از مسلم ارث نمی«

در حقوق اسالم مسلم اسـت کـه   » .از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند  برند، اگر چهنمی
برند براي استشهاد عبـارت لمعـه و شـرح لمعـه در     وارثی که کافر باشد از مورث خود ارث نمی

الکفریمنع االرث للمسلم الکفر بجمیـع اصـنافه و ان انتحـل معـه االسـالم      : (این مورد چنین است
...).ام ذمیاً ام خارجیاً ام ناصیباً ام غالیاً  فالیرث الکافر حربیاً

پس اگر وارثی بعد از تملک ترکـه و پـیش از   . کفر و ایمان در زمان تحقق ارث معیار است
در فقه، اگر خویشاوندان کافر پیش از تقسیم ترکـه  . تقسیم آن کافر شود، از ارث محروم نیست

گیرد کـه سـزاوار وارث مسـلمان    ن مقام قرار میپیوندد و در همااسالم آورد، به زمره وارثان می
). 238، ص 1388) شفعه، وصیت، ارث ( کاتوزیان، (است 
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خود قتـل و کفـر را از موانـع ارث     881و  880در نهایت باید گفت که قانون مدنی در مواد  
کند که موضوع  ارث چه باشد، یعنی اینکه  موضوع ارث مال باشـد  پس فرقی نمی. دانسته است

ا حق و حقوق، در هر حال قتل و کفر هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ حقوقی  از موانـع ارث  ی
حال اینکـه  . گردد که وارث چیزي را از مورث به ارث نبردبوده و وجود این دو مانع، باعث می

). 260-10، صص1391انصاري، ترجمه عباسی ، (خواهد باشد موضوع ارث، هر چیزي که می
رث قاتل و کافر از ارث مال، محرومند که به تبع محرومیت از مـال از رد و اجـازه آن   بنابراین وا

البتـه بایـد بـه ایـن     . ارث  گردند همچنین است در سایر موانـع در معامالت غیر نافذ هم محرم می
نکته اشاره نمود که بحث قتل و کفر در اینجا به صورت تمثیلی بیان گردید بـا ایـن توضـیح کـه     

در قانون مدنی، موانعی برشمرده شده است و با توجـه بـه تبعیـت ارث رد و اجـازه از     براي ارث 
قواعد و ادله عمومی ارث بدلیل تبعیت از مال، در صورت وجود موانعی که در قانون مدنی بیان 
شده، مانع به ارث رسیدن اصل مال به ورثه و در نتیجه عدم توانایی ایشان براي اعمـال ایـن حـق    

  . خواهد بود در معامله 
  

  منقول نافذ در  اموال غیرمعامالت غیر ارث زوجه متوفی نسبت به حق رد و اجازه در)3- 2
  ارث زوجه در اموال غیر منقول از نظر قانون مدنی  ) 2-3-1

زوجـه فقـط از امـوال منقـول و     ) ش.ه(1307قانون مدنی، مصوب  947و  946بر اساس مواد 
مجلـس شـوراي اسـالمی، دامنـه     ) ش.ه(1387اصـالحیه سـال   . بردقیمت ابنیه و اشجار ارث می

مندي زن از اموال شوهر را تا قیمت اموال غیر پیش بـرد، تـا جـایی کـه اگـر ورثـه از       شمول بهره
پس در خصوص . تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفاء کنداداي قیمت امتناع کنند، زن می

صورت یک حق همچنان که قبال اشاره گردید این حق به ارث رد و اجازه در معامالت غیر نافذ
گردد، این حـق هـم بـه    رسد بلکه به تبع مال مورد ارث که به ورثه منتقل میمستقل به ارث نمی

با این توضیح که ورثه بعنوان مالک شدن بر مبیع، حق رد و اجازه را هم به . شودایشان منتقل می
1387م مصـوب سـال   . ق 946علیحده، پس با حکم مـاده  برند نه به صورت جداگانه و ارث می

برد و به نوعی بـر  با توجه به اینکه زوجه از اصل مال بر اساس سهم االرث خود، ارث می) ش.ه(
نماید در نتیجه به تبعیت از مالکیت بر مال بـر اسـاس سـهم االرث خـود در     مال، مالکیت پیدا می

  .  بود خصوص اعمال حق رد و اجازه هم دخیل خواهد
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  ارث زوجه در اموال غیر منقول از نظر فقه امامیه  )  2-3-2
ترین منبع حقوق اسالمی و معیار درستی سایر منابع است، زن نیـز  در قرآن مجید،که مهم -1

از سوره نساء به صراحت  12در آیه . برد و هیچ قید و استثنایی ندارداز تمام ترکه شوهر ارث می
الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، فان کان لکم ولد فلهن الـثمن ممـا   ولهن «: اعالم شده است

اي از فقیهان نیز در توضیح و بیان آیـه هـیچ قیـد و مخصصـی بـراي آن      و مفسران و پاره» ترکتم
و در تقسیم ترکه با وارثان دیگر نیز سهم زوجه را یک چهارم یا یک هشتم از تمـام  » 1نگفته اند

دهـد کـه در داللـت قـرآن بـر      و این سکوت و تغافل دست کم نشـان مـی   اندترکه شوهر آورده
  2.برد سخنی ندارنداینکه زن از تمام اموال شوهر ارث می

دهد که پیامبر در مقام بیان حکم و خطاب به کسـانی  تاریخ و حکمت نزول آیه نیز نشان می
مقـام بعیـد اسـت کـه تمـام       اند، و در ایـن دادهبوده است که به زنان از میراث شوهران ارث نمی

اتفاق سـایر مـذاهب   . حکم، و از جمله حرمان زن از زمین و اعیان بنا و درخت، گفته نشده باشد
اسالمی براي اجراي بی قید و شرط حکـم قـرآن هـم شـدت ظهـور و صـراحت حکـم را تاییـد         

  . کندمی
رو ارث دارد؛ در  اخبار معصومان نیز بعضی داللت بر برابري زن و شـوهر از جهـت قلمـ    -2
که در روایت ابن ابی یعقور و ابان و فضـل بـن عبـدالملک، کـه دربـاره پاسـخ ارث زن از       چنان

ابـن  (و اسـکافی  » یرثها و ترثه من کـل شـی ء تـرك و ترکـت    «: فرمایدمی) ع(زمین، امام صادق
مرتضـی  دهد که زن از تمام ترکه شوهر ارث می برد و سید نیز بر پایه همین خبر نظر می)  جنید

دانـد  منـد مـی  نیز براي جمع بین اخبار، زن را از تملک عـین زمـین محـروم و از قیمـت آن بهـره     
انـد کـه اختصـاص    و بعضی نیز احتمـال داده ). 330، ص 1388، )ارث.وصیت.شفعه (کاتوزیان (

می باشد که پاداش جهـاد بـراي مـردان    )  مفتوح الغنوه( هاي فتح شده زمین به مردان ویژه زمین
  . ها، زن ارث می بردت و درباره سایر زمیناس

ها یکسان نیسـت و هشـت نظـر زیـر در گفتـه هـا       ها و اندیشهدر میان فقیهان نیز برداشت  -3
  :نمایان است

                                                                                                    
شیخ طبرسی، مجمع البیان فی  –326، ص 1فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القران، ج : براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به .1

شـیخ طوسـی،    –465مقدس اردبیلی، زبده البیان، ص  –729-728رازي، ص   ابوالفتوح -17و 1، ص  2تفسیر القران، ج 
  ). از کشف الرموز 270، ص 39جواهر الکالم، ج : نقل از( تفسیر تبیان ف مقنع و مراسم 

  . براي مطالعه رجوع شود به کتاب النجعه فی شرح اللمعه، کتاب عتق تا میراث، شیخ محمد تقی التستري  .2
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  .1بردزن در تمام موارد از زمین و عین بنا و درختان ارث می) 1
  . باشدی هم همین میکه نظر سید مرتضبردزن از قیمت زمین و اعیان و اشجار ارث می) 2

منظور جلوگیري از ورود احتمالی شوهر بیگانـه بـر اهـل و بازمانـدگان     بر اساس این نظر و به
میت، درصورت ازدواج زن با فرد دیگر، بهترین وجه این است که قیمت زمـین و بنـا بـه زوجـه     

ق آیـه  از آنجـا کـه بـر اسـاس اطـال     ) . 175، ص 1415سید مرتضی علم الهدي، (پرداخت شود، 
سـوره مبارکـه نسـاء و     12برد، با هدف جمع  بین آیـه  قرآن، زوجه از همه اموال شوهر ارث می

روایات و عدم وجود اجماع بر محرومیت زوجه، از عین و قیمـت و توجـه بـه علـت و حکمـت      
عدم تحویل عین زمین و بنا به زوجه و روایاتی که داللت بر ارث بردن زوجه از جمیـع مـاترك   

عالمـه حلـی   ( تـر اسـت   نماید، پرداخت قیمت زمین و بنا به زوجه به صـواب نزدیـک  زوجه می 
  . بر این نظرند ) ره(و عالمه حلی ) ره(سید مرتضی : بزرگانی چون). 52، ص 1381،

بـرد و زنـی کـه عقـیم     زنی که از همان شوهر فرزند دارد از تمام ترکه ارث می) 3
  . 2وم استمانده از زمین و عین ابنیه و اشجار محر

برخی از فقها، از جمله محقق در شرایع، قائل بـه ایـن هسـتند کـه محرومیـت زوجـه از عـین        
اموال غیر منقول اعم از زمین و بنا، منحصر به همسري است که از این شـوهر و یـا شـوهر دیگـر     

بزرگانی همچون  محقق، حسینی عاملی، نـوري طبرسـی، جبلـی عـاملی، شـیخ      (فاقد فرزند باشد 
و چنانچـه زوجـه داراي فرزنـد باشـد، از     )  انـد اي به این امر اشاره نمودهو آیت اهللا خامنهطوسی 

باشد، بـه  این نظر که واجد کمترین تخصیص در عموم قرآن می. مند  شودتواند بهرهعین هم می
بـرد و از ایـن   طور کلی از همـه امـوال شـوهر، حتـی از عـین نیـز ارث مـی       این معناست که زن به

در این نظر، فقط زنانی کـه فاقـد فرزنـد هسـتند،     . بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداردجهت، 
قیمت اموال غیر منقول بازمانده از شوهر خود را به ارث می برند و عین امـوال مـذکور بـه آنـان     

مندي کامـل زن از امـوال شـوهر نزدیـک اسـت، انگیـزه       این نظریه که به بهره. شود تحویل نمی
  . بوده است) ش.ه(1387قانون مدنی در سال  948و  946ب قانون اصالحی مواد اصلی تصوی

                                                                                                    
  . که  این مطلب را بیان داشته است) 209، ص 39ج ( هر الکالم و او هم از دعائم االسالم درباره اخبار نقل از جوا .1
اذا کان للزوجه من المیت ولد، ورثت فی جمیع ما ترك، ولو لم یکن، لم ترث من االرض شیئا و اعطیت خصـتها  « : محقق، شرایع .2

؛ تحریـر و مختلـف و   ) 189، ص 8مفتـاح الکرامـه، ج   ( عالمه حلـی، قواعـد   . ك،  همچنین، ر835، ص »من قیمت االال ت و االبنیه
  . 467شیخ عبداهللا مامقانی، مناهج المتقین، ص  –ارشاد و تبصره و ایضاح و لمعه و بسیاري دیگر  نقل از مفتاح الکرامه 
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  . بردزن مطلقاً از زمین و عین ابنیه و اشجار ارث نمی)  4
قـانون مـدنی مصـوب     947و 946مبنـاي مـواد   . این نظر که قول مشـهور فقهـاي امامیـه اسـت    

هـاي باقیمانـده از   مـامی زمـین  بر طبق ایـن نظـر، زوجـه از عـین و قیمـت ت     . باشدمی) ش.ه(1307
برابـر ایـن نظـر زوجـه تنهـا از قیمـت       . محروم است .. شوهر، از قبیل مزروعی، مسکونی، باغ ، و

اسـتدالل اصـلی پیـروان قـول     . برد و از عین آنها بـی بهـره اسـت   آالت ، ابنیه و درختان ارث می
مندي زوجه از تمام بهره) ءسوره مبارکه نسا 12آیه (مشهور، این است که اگر چه از ظاهر قرآن 

شود، لیکن ظاهر قرآن بـا روایـات وارده تخصـیص خـورده و بـه عمومیـت       ما ترك استنباط می
در حقیقت با وجود روایات مانعه، علـم  . توان استناد کردقرآن، گر چه در ظاهر باقی است، نمی

شـیخ  بزرگـانی همچـون   ) ( 58، ص 1391صـادقی مقـدم،  (به وجود مخصص حاصل شده است 
انصاري، شیخ طوسی، حسینی عاملی، طباطبایی یزدي، فخرالمحققین، محمد حسن نجفی، شهید 
اول، شهید ثانی، خوانساري، طباطبایی حکیم، طباطبایی بروجردي، محقق حلی، عالمه حلی ، بر 

  ).باشنداین نظر  می
ابـن   شیخ مفید و(زن از عرصه خانه و مسکن محروم است و از زمین ارث می برد) 5

  ).) 190، ص5نقل از  فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج (ادریس 
بـرد برد و از قیمت ابنیه و عین اشـجار ارث مـی  زن بی فرزند از زمین ارث نمی) 6

  ؛ ) 329و  328-3، صص 1401فیض کاشانی،(
  شوهر نیز مانند زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار محروم است ؛) 7
  . است)  مفتوح الغنوه( ویژه زمینهاي فتح شده  حرمان ارث زن) 8

دو نظر سوم و چهارم مشهور تر از سایر نظرها است و نگاه اجمالی به شمار فقیهـانی کـه زن   
صاحب فرزند از شوهر را از تمام ترکه او بهره مند می دانند نشان می دهد کـه در تاییـد مشـهور    

در فرزندان متوفی به شدت تردید است و حتی به درباره ما) سابق(م .ق 946فقیهان از حکم ماده 
. شــفعه(کاتوزیــان،(نظــر مــی رســد کــه مشــهور بزرگــان بــه وراثــت زن بچــه دار تمایــل دارنــد  

  ).331-330،صص 1388) ارث.وصیت
وسـایر   367-2،صـص  1307سید علی طباطبـایی ، (درفقه و در  بین نظریات باال، قول مشهور 

منشـا  . که زوجه مطلقا از ارث زمین و قیمت آن محـروم اسـت  این است ) علماي پیرو این نظریه
اظهار نظر به محروم بودن زوجه از ارث زمین، شماري از روایات فقهی اسـت کـه در برخـی از    



30
1393پاییز، هشتمم، شماره صلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوف

کـه اگـر زوجـه    . )13/622: 1412نجفی،(آنها ارث نبردن زوجه از زمین چنین توجیه شده است 
بیله شوهر متوفایش برود و بعدا با مـرد دیگـري   متوفی از زمین ارث ببرد، ممکن است زوجه از ق

ازدواج کند و همسر دوم او یا فرزند او از همسر دوم، مزاحم خانواده شوهر اول، در مورد زمین 
بـه ایـن ترتیـب،    . موروثی زوجه که تعیین کننده قلمرو حاکمیت قوم شوهر سابق زن است شوند

ر قلمرو حاکمیت قوم شوهر سـابق اسـت   علت محرومیت زوجه از ارث زمین، پیدایش اختالل د
-201،صـص  1390)ارث(شهیدي،(و حکم مزبور ریشه در زندگی قومی و قبیله اي گذشته دارد

202  .(  
در نتیجه از نظر فقهی اگر زن مال مورد مامعله رابه ارث نبرد بـه تبـع آن از ارث رد و اجـازه    

  . آن هم به دلیل تبعیت از مال ، محروم خواهد بود 
هایت و جمع بندي نهایی  با عنایت به موارد مطروحه فوق در خصوص ارث در ن

با :زوجه از رد و اجازه در معامالت غیر نافذ مربوط به اموال غیر منقول زوج، باید گفت که 
اصالح شد و ماده  948و  946که در نتیجه آن مواد  1387اصالح موادي  از قانون مدنی مصوب 

بـه موجـب ایـن    . رفی در اموال موضوع ارث زوجه بوجود آمـد  حذف گردید ، تحول شگ 947
قانون ، زوجه که تاکنون از عرصه اموال غیر منقول بی بهره بود، از قیمـت زمـین هـم بهـره منـد      

این تحول ، نتیجه فقه پویاي امامیه است که با استفاده از مبانی ، همراه بـا پـاي بنـدي بـه     . گشت 
سوره مبارکه نساء و حمـل روایـات بـر محرومیـت زوجـه از       12ه اصول و با استفاده از اطالق آی

بـا توجـه بـه    . عین اموال غیر منقول ، زوجه را مستحق دریافت قیمت اموال غیر منقـول مـی دانـد   
نظریات مختلفی که در فقه امامیه در موضوع مورد بحث یعنی بهره منـدي یـا عـدم بهـره منـدي      

گذار به بهره مندي زوجه از قیمـت  مطرح است ، قانون )عین یا قیمت(زوجه از اموال غیر منقول 
.اموال غیر منقول تمایل پیدا کرده است 

پس در خصوص ارث رد و اجازه در معامالت غیر نافذ همچنان که قبال اشـاره گردیـد ایـن    
حق به صورت یک حق مستقل به ارث نمی رسد بلکه به تبع مال مورد ارث که بـه ورثـه منتقـل    

حق هم به ایشان منتقل می گردد با این توضیح کـه ورثـه بعنـوان مالـک شـدن بـر       می گردد این 
مبیع ، حق رد و اجازه را هم به ارث می برند نه به صورت جداگانه و علیحده ، پس با حکم ماده 

که با توجه به اینکه زوجه از قیمت مـال بـر اسـاس سـهم     )  ش.ه(1387م مصوب سال . ق   946
برد و به نوعی بـر مـال، مالکیـت پیـدا مـی نمایـد در نتیجـه بـه تبعیـت از          االرث خود ، ارث می 
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مالکیت بر مال بر اساس سهم االرث خود در خصوص اعمال حق رد و اجازه هم دخیل خواهـد  
  .  بود

  ارث سایر وراث غیر از پسر بزرگتر از حق رد و اجازه در حبوه ) 2-4
  حبوه  و انواع آن) 2-4-1

معنی عطیه یعنـی مـالی اسـت کـه بخشـیده مـی شـود و در اصـطالح          حبوه در لغت عرب  به
عبارتست از بعضی اموال اختصاصی پدر که با فوت او بـه بزرگتـرین فرزنـد ذکـور او داده مـی      

انگشتري که میت معمـوال اسـتعمال مـی کـرده و همچنـین      «: م اعالم می دارد.ق 915ماده . شود
او می رسـد بـدون اینکـه از حصـه او از ایـن       قرآن، رختهاي شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ

دادن امـوال  . »حیث چیزي کسر شود، مشروط بر این که ترکه میت منحصر به این امـوال نباشـد   
حبوه به پسر بزرگ از احکام اختصاصی فقه امامیه است و روایات زیادي در مورد آن وارد شده 

ــه   ــروریات مـــذهب امامیـ ــه عـــده اي آن را از ضـ ــه طـــوري کـ ــد اســـت، بـ علـــی (دانســـته انـ
  ). 571-ص13، 1412شیخ نجفی، -235،ص 1307طباطبایی،

م اموال حبوه، عبارت است از انگشتري، قرآن، رختها و شمشیر اختصاصی .ق 915طبق ماده 
در  1. در بعضی روایات فقهی به جاي لبـاس ، زره از امـوال حبـوه بـه شـمار آمـده اسـت       . متوفی

م مذکور، سالح، زره، کتب، مسکن و اثاثیه داخل آن و نیـز  برخی دیگر از روایات، بر چهار قس
  . مرکب اضافه شده است

  
  شرط عدم انحصار ترکه به حبوه) 2-4-2

م اختصاص یافتن حبوه به پسر بزرگ را مشروط به این دانسته است  که ترکـه  . ق  915ماده 
  . متوفی منحصر به اموال حبوه نباشد 

ر صورتی به پسر بزرگ داده می شود که ترکه منحصـر بـه آن   در فقه این حکم که اموال حبوه د
نباشد، مورد قبول همه است زیرا اصل، وراثت همه وراث است و اطالق ادله حبـوه کـه منصـرف بـه     
موارد اغلب است یعنی مواردي که از متوفی غیر از حبوه اموال دیگري نیز باقی مانـده باشـد بـا اصـل     

گر در صورت انحصار امـوال بـه حبـوه، امـوال حبـوه فقـط بـه پسـر         عالوه امذکور تعارض ندارد و به
                                                                                                    

  ». مصفحه و خاتمه و درعهاذا مات الرجل فالکبر ولده سیفه « ) : ع( روایت ربعی بن عبداهللا از امام صادق  .1
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ولـی در اینکـه   ). 353- 2، صـص  1307علی طباطبـایی، (بزرگ داده شود به ورثه اجحاف شده است 
  . اموال حبوه باید چه نسبتی با سایر اموال ترکه داشته باشد، اختالف نظر وجود دارد

شود که بـیش از سـهام هـر یـک از     اده میعده اي معتقدند حبوه درصورتی به پسر بزرگ د
یابد که بـیش از ثلـث   اي دیگر حبوه زمانی به پسر بزرگ اختصاص میبه نظر عده. وراث نباشد

ترکه نباشد و به نظر برخی دیگر حبوه نباید بیشتر از مجموع سهام سـایر ورثـه باشـد و سـرانجام     
قـانون مـدنی   .  ذکور متوفی بیشتر باشـد  گروهی از فقها نیز معتقدند که حبوه نباید از سهم فرزند

  .موال حبوه باشد بسنده کرده استفقط به بیان اینکه ترکه نباید منحصر به ا
  

  ارث رد و اجازه معامله غیر نافذ در حبوه) 2-4-3
عنوان حبوه از آنها یاد می گردد به پسر بزرگتر تعلق همانطور که اشاره گردید، اموالی که به

اما همـین قـانون   . این امر را مورد پذیرش قرار داده است 915مدنی هم در ماده گیرد و قانون می
یک شرط و استثنایی را بیان نموده است که حبوه را در حـاالت متفـاوت داراي مـالکین متعـدد     

باشد و در قسمت دوم می نماید، زیرا در قسمت اول این ماده ، مالک حبوه فقط پسر بزرگتر می
پـس در خصـوص ارث رد و اجـازه در معـامالت غیـر نافـذ       . آن می باشـند آن همه ورثه مالک 

رسد بلکـه بـه تبـع    صورت یک حق مستقل به ارث نمیهمچنان که قبال اشاره گردید این حق به
گردد بـا ایـن توضـیح    گردد، این حق هم به ایشان منتقل میمال مورد ارث که به ورثه منتقل می

صـورت  یع، حـق رد و اجـازه را هـم بـه ارث مـی برنـد نـه بـه        عنوان مالک شدن بر مبکه ورثه به
جداگانه و علیحده، پس با توجه به اینکه طبق مواردي که در باال اشاره گردید و قول مختار فقها 

اگر حبوه ماترك منحصر باقی مانده از متوفی نباشد، در این حالـت ایـن   . م.ق  915و حکم ماده 
حق ردو اجازه نسبت به آن در عقد غیر نافذ به تبع مـال از آن  اموال به پسر بزرگتر منتقل شده و 

پس سایر ورثه در حق رد و اجازه در معامالت غیر نافذ  نسبت به حبوه بـر  . ایشان خواهد گردید
، ص 1378طباطبـایی یـزدي،   (گونه حقی نخواهند داشت عکس به ارث رسیدن ارث خیار، هیچ

ا اگر حبوه فقط تنها مال باقی مانده از متوفی باشد و ام).  67، ص1406آخوند خراسانی،  –160
عنـوان  ترکه منحصر به آن باشد در این صورت این اموال به پسر بزرگتر نخواهد رسـید بلکـه بـه   

ماترك باقی مانده از متوفی به تمامی ورثه خواهد رسید، ورثه تماما مالک ایـن امـوال شـده وبـه     
  . غیرنافذ، ازآن تمامی آنها خواهد شدتبع آن حق رد و اجازه آن در معامالت 
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  کیفیت استحقاق ورثه از  حق رد و اجازه در معامالت غیر نافذ  -3
  بحثطرح 

که وارث  حق رد و اجازه در معامله غیر نافذ، یک فرد باشد، انتقال به او و اعمال درصورتی
رد معاملـه اسـت و   وارث قائم مقام متوفی و مالک فعلی مـال مـو  . حق با مشکلی روبرو نمی شود

طـرف دیگـر نیـز از ایـن انتقـال      . همانند او می تواند دربـاره رد  و تنفیـذ قـرارداد تصـمیم بگیـرد     
طور کامل برهم زند یا آن را چنان بیند زیرا صاحب جدید مال هم یا باید عقد را بهاي نمیصدمه

ولی در فرضـی کـه    .رود و تعادل قراردادي حفظ می شودتبعیضی به کار نمی. که هست بپذیرد
چند وارث وجود داشته باشند و مال مورد معامله به همه آنها به نسبت سهم االرث شـان،  منتقـل   

طـور مثـال    گـردیم، بـه  گردد، در این حالت با مشکل وجود چند اعمـال کننـده حـق مواجـه مـی     
ه یا رد از صورت  فضولی فروخته شود و مالک اصلی قبل از اعالم اجازاي بهکه خانهدرصورتی

شود، در تقسیم می 2به  1دنیا برود و یک دختر ویک پسر داشته باشد از آنجا که خانه به نسبت 
.واقع پسر به نسبت دو برابر دختر اختیار اجازه یا رد معامله فضولی را خواهد داشت

و ها سبب شده است که درباره چگونگی انتقال حق رد و اجازه  بـه وارثـان   گونه اشکالاین
قانون مدنی نیز در ایـن بـاره، راه   . شیوه اجراي آن میان فقیهان و نویسندگان اختالف بوجود آید

هایی پیشنهاد شده، باید بر کند، پس با تحلیل اصول حقوقی و فقه راه حلحل صریحی ارائه نمی
  .روح قانون دست یافت و نتیجه مطلوب را گرفت

  
  جازه توسط ورثهاعمال حق رد و اچگونگی استحقاق و ) 3-1

  . توان چند حالت را بیان نمود در مورد چگونگی استحقاق هر ورثه از حق رد و اجازه، می
  

  نظریه استحقاق هر ورثه به صورت عموم مجموعی ) 3-1-1
این نظریه بر این پایه استوار است که  مجموع ورثه بصورت عموم مجموعی حق رد و اجازه 

برند به این معنی که یا باید با هم رد کنند یا با هـم امضـا نماینـد    می در معامله غیر نافذ را به ارث
  ).160، ص1378طباطبایی یزدي، (

این نظریه در مورد حق خیار فسخ مورد پذیرش می باشد، زیرا خیـار یـک حـق مـی باشـد و      
ولی در ارث رد و اجازه این خود حق رد و اجازه نیست کـه  . حقوق،  غیر قابل تجزیه می باشند



34
1393پاییز، هشتمم، شماره صلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوف

گردد و بـه تبـع آن   به ارث می رسد بلکه مال مورد معامله است که از مورث به وارث منتقل می
گردد، در نتیجه هر ورثـه نسـبت   حق رد و اجازه در صورت غیر نافذ بودن آن  به ورثه منتقل می

گردد پس حق مالکیت با آن ورثه اسـت و کسـی   به مال مورد ارث به انداز سهم خود مالک می
ند مالکان را اجبار نماید که به یک صورت اعمال حق نمایند یعنی اینکه همـه مـالکین را   توانمی

پس نظریه فوق با توجه به اینکه اجـازه و رد بـه تبـع    . مجبور به امضا و یا رد معامله غیر نافذ نمود
ا عالوه با قواعـد ارث نیـز منافـات  دارد و تـ    به. مالکیت مورد معامله است صحیح بنظر نمی رسد

  . وقتی دلیل قاطعی وجود نداشته باشد نباید از آن عدول نمود
  

  صورت حق رد و اجازه مستقل همانند مورث نظریه استحقاق هر ورثه به)  3-1-2
چنین بیان نمود که، هـر یـک از ورثـه مسـتقال حـق رد و اجـازه       توان ایندومین حالت را می

وانند معامله را تنفیذ یا رد  نمایندو بعد از و هریک می ت) 160، ص 1378طباطبایی یزدي، (دارند
  . توانند اقدام به رد و یا اجازه معامله غیر نافذ نماینداقدام یکی از ورثه سایر ورثه دیگر نمی

توان طبق همان مواردي که در نظریه اول بیان شـد ایـراد گرفـت زیـرا در     در خصوص این هم می
نیستیم بلکه مالکیـت متعـددي وجـود دارد، یعنـی در ارث      اینجا ما همانند حق خیار با یک حق روبرو

حق رد و اجازه یک مال با ورثـه متعـدد کـه هـر کـدام داراي مالکیـت بـر اسـاس سـهم االرث شـان           
  . پس در این حالت طرف مقابل یعنی خریدار در مقابل چند مالک قرار گرفته است. باشندمی

ن نمود که هر ورثه نسـبت بـه مـال مـورد     پس در خصوص رد این نظریه می توان اینگونه بیا
ارث داراي حق مالکیت بوده و سایر ورثه نمی توانند به جاي مالک دیگر نسبت بـه بقـاء و دوام   
و زوال عقد تصمیم بگیرند و ایشان فقط می توانند به نسبت مالکیت خود در خصوص عقد غیـر  

اجازه و رد به تبع مالکیت مورد معامله  پس این نظریه هم با توجه به اینکه. نافذ اظهار نظر نمایند
  . است صحیح بنظر نمی رسد

  
  نظریه استحقاق هر ورثه بر اساس نصیب یا همان سهم االرث  خودش)  3-1-3

هریک از ورثه به نسبت سهم االرث خود حق رد و اجـازه  : باشد که نظریه سوم اینگونه می 
آید و اگر بعضـی امضـا کننـد بحثـی پـیش      یهرگاه همگی رد یا امضا کنند بحثی پیش نم.دارند 

که بعضی از ورثه معامله غیر نافذ هماننـد مامعلـه فضـولی را رد نماینـد و     آید، اما درصورتینمی



35
افذبررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معامالت غیر ن

شود و نسبت به آن بعضی دیگر آن عقد را بپذیرند عقد به اعتبار مورد منحل به عقود متعدده می
،ص 1390امامی، (سبت به بقیه باطل خواهد بود گردد و ناند معامله نافذ میبعض که قبول نموده

لکن طرف دیگر معامله خیـار تـبعض   ). 67، آخوند خراسانی،360،ص 1387، ره پیک، 1-360
  .کند که این امر مطابق با ادله و قواعد ارث نیز می باشد صفقه پیدا می

اند کـه ورثـه   مودهبر این نظریه ایراد وارد ن). 160، ص1378طباطبایی یزدي، (ها البته بعضی 
توانند بر اسـاس سـهم االرث   طور کلی معامله را باید اجازه یا تماما آن را رد نمایند و آنها نمیبه

نسبت به آن تصمیم بگیرند این شبه ناشی از آن  است که اجازه و رد در معامله انجام شده یـک  
اجازه یـا رد دارنـد کـه یـا     حق واحد بوده و بنابر این پس از موت مالک، ورثه نیز تنها یک حق 

هـر گـاه یـک یـا چنـد نفـر از       «م .ق 824شبیه حکم مـاده  . باید کل معامله را تنفیذ و یا رد نمایند
توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نماینـد  وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی

  » نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایندو باید یا از آن صرف
توان  چنین بیان نمود که اوال در ارث حق رد و اجاز ه در معامالت در پاسخ به این شبهه می

رسـد، یعنـی   رسد بلکه به تبـع مـال بـه ارث مـی    غیر نافذ، این حق به صورت مستقل به ارث نمی
عنوان مالک اعمـال نماینـد یعنـی بـا     شود که ورثه حق رد و اجازه را بهمالکیت بر مال باعث می

رسـد ایـن اختیـار    عنایت به مباحث قبلی و پذیرش تبعی بودن اختیار اجازه یا رد ورثه، بنظـر مـی  
قابل تبعیض باشد زیرا اختیار آنها به اعتبار معامله و موضـوع ایجـاد شـده اسـت و از ایـن جهـت       
انحالل معامله به معامالت متعدد اشکالی ندارد، لذا هریـک از ورثـه بـه دلیـل مالکیـت در سـهم       

 824دوم اینکه مـاده  ) 67آخوند خراسانی، ص (تواند نسبت به سهم خود تصمیم بگیرد ود میخ
که رد و باشد و حق شفعه همانند حق خیار از جمله حقوق است، درصورتیناظر به حق شفعه می

رسند تا بحثی در واحد بودن یا نبودن آن باشد و سوم اجازه از احکام بوده و احکام به ارث نمی
تـوان  نماید و نمیه ارث حق رد و اجازه به دلیل تبعیت از اصل مال از قواعد ارث تبعیت میاینک

نماینـد و حکـم   از این قواعد عدول نمود ولی حق خیار و حق شفعه از قواعـد ارث تبعیـت نمـی   
  .دیگري است که براي اجراي آن دالیلی وجود دارد 

  
  عمال حق رد و اجاز توسط ورثه نظریه مختار در خصوص کیفیت استحقاق و ا) 3-1-4

رسد که نظر سـوم، یعنـی اسـتحقاق    نظر میبا توجه به  مباحثی که در گذشته اشاره گردید به
هر ورثه نسبت به حق رد و اجازه بر اساس نصیب یا همان سهم االرث موافق بـا ادلـه ارث باشـد    
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رسند بلکه این مال مورد میصورت مستقل به ارث نباشد و بهزیرا رد و اجازه خود از احکام می
رسد و ورثه در صورت اعمال حق مالکیـت  باشد که با توجه به قواعد ارث به ورثه، میارث می

شوند پس بـرخالف حـق شـفعه و    نام رد و اجازه روبرو میاي بهنسبت به سهم مال خود با پدیده
در عقـد غیـر نافـذ از     ارث رد و اجـازه )  که به ارث رسیدن آنها دالیل دیگـري دارد (حق خیار 

  . نمایدقواعد کلی ارث تبعیت می
همچنین با توجه به اینکه در مباحث گذشته هم مطرح گردید رد و اجازه از اصل مال تبعیت 

نماید حال این اصل مال بواسطه ارث به ورثه منتقل گردیده، داراي چند مالک گردیده است می
نصیبشان نسبت به این مال یا ماترك ادعـاي مالکیـت   که هر کدام از آنها به میزان سهم االرث و 

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق «دارد م که بیان می.ق 30دارند و با وحدت مالك به ماده 
هـیچ مـالی را از   «دارد همـین قـانون کـه اشـاره مـی      31و ماده » ..همه گونه تصرف و انتفاع دارد

توان به این نتیجه رسـید کـه دو   می» م قانونتوان بیرون کرد مگر به حکتصرف صاحب آن نمی
تـوان از آن نظریـه پیـروي    نظریه اول خالف این دو ماده قانونی بوده و در اعمال ایـن حـق نمـی   

  .کرد
پس در اعمال حق رد و اجازه در معامالت غیر نافذ، هر یک از ورثه به نسـبت سـهم االرث   

باشد زیرا اختیار آنهـا  این اختیار قابل تبعیض می توانند معامله را اجازه و یا رد نمایند کهخود می
به اعتبار معامله و موضوع آن ایجاد شده است و از این جهت انحالل معامله به معـامالت متعـدد   

توانند نسبت بـه سـهم خـود    لذا هر یک از ورثه به دلیل مالکیت در سهم خود می. اشکالی ندارد
  ). 67، ص )1406(آخوند خراسانی،(تصمیم بگیرند 

چنانچه  یکی از وراث معامله  را اجازه کند و دیگري آن را رد نماید  علـی القاعـده معاملـه    
، 1392امـامی، (غیر نافذ را باید به دو حالت تقسیم نمود یکی راصحیح و دیگري راباطل دانسـت  

آیـد ایـن نـوع تبعـیض حتـی در زمـان مالـک        که در اینجا تبعیض بوجود می). 360و 1/359ص 
  1. نیز قابل تصور استاصلی 
  

                                                                                                    
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدي منتقل کند یا انتقال مالی را براي خـود  « : م آمده است .ق 256در ماده  .1

حتی مـی تـوان تصـور نمودکـه در مـواردي      » و دیگري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است 
  . ی از معامله انجام شده بر مال خود موافقت کند و بقیه را رد نمایدمالک صرفا با بخش



37
افذبررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معامالت غیر ن

گیري نتیجه
باشد یعنی اینکه اجازه و رد هم حق رد و اجازه، در معامالت غیر نافذ از جمله احکام می -1

گردد در نتیجه با توجه به عدم به ارث رسیدن و دانان حکم محسوب میاز نظر فقها و هم حقوق
قـانون مـدنی، ارث رد و    253ولـی مـاده   . انتقال احکام، رد و اجازه قابلیت به ارث رسیدن ندارد

تـوان  دانان میاجازه را مورد پذیرش خود قرار داده است با بررسی نظریات و آثار فقها و حقوق
قـانون مـدنی، اعمـال     253به این امر پی برد که رد و اجازه قابلیت توارث را ندارد و منظور ماده 

این صـورت کـه ارث حـق رد و اجـازه از      به. باشداین حق بعد از مالک شدن از طریق ارث می
گیـري  نماید اگر ورثه، از طریق ارث صاحب مال شـدن، بـراي تصـمیم   ارث اصل مال تبعیت می

عنـوان وارث حـق رد و اجـازه بـه     نمایند نه بـه نسبت به مال از باب مالکیت اعالم رد و اجازه می
  .نمایدیباشد که این ارث، از قواعد عمومی ارث تبعیت مهمین خاطر می

در خصوص مستندات به ارث رسیدن، رد و اجازه در معامالت غیر نافذ، باید گفت کـه،  -2
طور کلی، احکام ارث توان همان آیات و روایاتی که بهمستندات به ارث رسیدن این حق را می

ود بـا  عنوان مستندات فقهی و روایی بیان نمـ نمایند را بهو به ارث رسیدن اموال متوفی را بیان می
دارند، مالی کـه از میـت بـاقی بمانـد از طریـق ارث بـه ورثـه        این توضیح که آیات ارث بیان می

باشد پس وارثی که مال را به گردد  لذا با توجه به اینکه رد و اجازه هم از توابع مال میمنتقل می
پس در ارث رد و  . برد در معامله غیر نافذ، رد و اجازه هم به تبع مال به او خواهد رسیدارث می

اجازه در معامالت غیر نافذ بر عکـس ارث حـق خیـار فسـخ کـه بـراي بـه ارث رسـیدنش دلیـل          
خاصی وجود داشت در ارث رد و اجازه دلیل خاصی وجود ندارد و این حق با تبعیت از قواعـد  

  . نمایندشود و ورثه بعنوان مالک عمل میو ادله عمومی ارث، به ورثه منتقل می
صوص کیفیت استحقاق ورثه در خصوص اعمـال حـق رد و اجـازه در معـامالت     در خ   -3

غیر نافذ، بر عکس حق خیار و با توجه به تابعیت ارث حق رد و اجازه از ارث اصل مال، به دلیل 
پیش آمدن بحث مالکیت ورثه، بهترین صورت استحقاق ورثه، اعمال حق ورثه بر اساس نصیب 

شد که درصورت متعدد بودن ورثه و اختالف بین آنهـا در اعمـال   بااالرث آنها مییا همان سهم
پس هر کدام از آنها به میزان سهم االرث و نصیبشان نسبت بـه ایـن   . آیدحق، تبعیض بوجود می

هـر  «دارد م کـه بیـان مـی   .ق 30مال یا ماترك ادعاي مالکیت دارند و با وحدت مالك بـه مـاده   
همین قانون کـه   31و ماده » ...نه تصرف و انتفاع داردمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گو
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» توان بیـرون کـرد مگـر بـه حکـم قـانون      هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی«دارد اشاره می
الذکر، اقـدام و اعمـال بـر اسـاس سـهم      توان به این نتیجه رسید که بر اساس همان نظریه فوقمی

  . باشداالرث  مورد پذیرش می
بعیت ارث رد و اجازه  در معامالت غیر نافذ باید گفت که رد و اجازه بـه  در خصوص تا -4

باشـد پـس در   صورت مستقل را دارا نمیتنهایی به دلیل ماهیت حکم بودن آن، قابلیت توارث به
رسد  به همین خاطر است که در ارث رد و نتیجه این حق با تابعیت از اصل مال به ورثه ارث می

  . گردد ر نافذ بر عکس  ارث حق خیار فسخ، عمل میاجازه در معامالت غی
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