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حمید مسجدسرائی

*

**

مصطفی جبّاری

چکیده
آنان که با مفاهیم استخدام ،حقوق ،بازنشستگی و مستمرّی آشنایی دارند میدانند که پس از فوت مستخدم،
حقوق وی برابر مقرّرات خاصّی به شماری از بازماندگان وی میرسد .در این مورد ،تفاوتی وجود ندارد که مستخدم،
در حین اشتغال به کار فوت کرده باشد ،یا پس از بازنشستگی .این نوشتار ،در تالش برای یافتن پاسخی قانع کننده
برای سؤاالتی از این قبیل است که :ماهیّت «مستمرّی» چیست؟ آیا مستمرّی ماهیّتاً «ترکه» است؟ اگر چنین است
چرا از قواعد ارث پیروی نشده و فقط به برخی از ورثه داده میشود نه به همه آنان؟ یافته اصلی این تحقیق آن
است که بر خالف مصوّبات قانونی ،حقوق مستمرّی ،ماهیّت «ترکه» را داشته و در نتیجه ،تابع احكام و قواعد خاصّ
«ارث» خواهد بود.
کلید واژهها :بازنشستگی ،حقوق بازنشستگی ،حقوق مستمرّی ،ترکه ،ورثه قانونی

 -1تاریخ وصول1394/7/28 :

تاریخ پذیرش1396/6/21 :
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 -1طرح بحث
فصل هشتم مجموعه قوانین و مقرّرات استخدامی از ماده  70تا  102به بازنشستگی و وظیفه و فصل
نهم آن به مباحثی چون فوت مستخدم و آثار مالی مترتّب بر آن و ورّاث قانونی حایز شرایط دریافت حقوق
وظیفه و میزان سهم هر یک از ورّاث پرداخته است .از آنچه در ماده  71به بعد آمده است میتوان مفهوم
ماهوی آنچه را که به عنوان حقوق بازنشستگی پرداخت میشود دریافت هر چند نتوانیم تعریفی جامع و
مانع از آن ارایه دهیم« :وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مكلّفند هر ماه ،هشت و نیم درصد از جمع حقوق و
تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمرّ و فوق العادههای مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به
استثنای فوقالعاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم کرده و بابت سهم مستخدمین به
صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند» .در پاورقی همین ماده آمده است« :طبق تصویب نامه شماره
/55880ت23358ه مورخ  79/12/7و به استناد ماده  12قانون اصالح پارهای از مقرّرات مربوط به حقوق
بازنشستگی مصوب  79نرخ کسور بازنشستگی کلیّه کارکنان بخش دولتی اعمّ از کشوری و لشگری از
تاریخ  79 7/1به میزان  9درصد سهم کارکنان و  1/5برابر آن سهم دولت تعیین میشود» .در ماده 72
همین قانون آمده است« :وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مكلّفند حقوق و فوقالعاده
شغل اوّلین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته میشوند برداشت
کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند» .و در ماده  73مقرّر است که« :وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی مشمول این قانون مكلّفند عالوه بر کسور موضوع ماده  71هر ماه مبلغی برابر  8/5درصد حقوق
مستخدمین رسمی و رسمی آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند .آنچه به عنوان قدر
متیقّن از این مواد به دست میآید این است که بر اساس ضوابط خاصّی که دولت تعیین میکند مقداری
معیّن از حقوق مستخدم در صندوقی ذخیره میشود تا در دوران بازنشستگی به وی عودت داده شود و
بنابراین ،آنچه به او بازگردانده میشود تماماً یا بخشی از آن ،همان است که به نام وی ،از حاصل تالش
دوران خدمت خود او در آن صندوق نگهداری شده است .اکنون میتوان چنین فرض کرد که اگر دولت به
مستخدم ،در واریز وجوهی به نام وی ،به صندوق بازنشستگی کمكی نكرده باشد پس همه آنچه در آن
صندوق ذخیره میشود از آنِ مستخدم خواهد بود .اگر چنین باشد میتوان پرسید که آیا همه آنچه در آن
صندوق پس انداز شده و عودت داده میشود در حكم «دینی» است که مستخدم بر ذمّه دولت دارد؟ به این
معنا که طی قراردادی معیّن ،مبلغی معیّن و طی زمانی معیّن به صندوق واریز شده است .صندوق از این
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ذخیره برداشته و در اختیار کسانی که قبالً بازنشسته شده اند قرارداده است .اما صندوق متعهّد است تا وجوه
واریزی هر شخص را طی مقرّرات خاصّی ،در دوران بازنشستگی به خود او بازپس دهد .اکنون با طرح چند
سؤال شاید بتوانیم برای پرسش خود ،پاسخی داشته باشیم:
 -2ماهیّت حقوق بازنشستگی
با عنایت به ماده  71و  72و 100قانون استخدامی میتوان گفت« :حقوق بازنشستگی و وظیفهای که
به بازنشستگان یا به بازماندگان آنها پرداخت می شود وجوه رایگان و بالعوض نیست بلكه مستمرّیهای
مزبور در حقیقت ،وجوهی است که مطابق شرایط مقرّر در قانون ،در مدت خدمت کارمندان به عنوان کسور
از حقوق و مقرّری آنها برداشت ،برای زمان پیری و بازنشستگی و کارافتادگی آنها در صندوق مخصوصی
پس انداز میشود» (طباطبایی مؤتمنی.)205 ،1378 ،
توجه داشته باشیم که ذیل ماده صد آمده است« :در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی،
دولت مكلّف است کمبود آن را در بودجه کلّ کشور از محلّ درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند ».پس
میتوان گفت گاه همه آنچه که در صندوق موجود است همان نیست که از مستخدمین کسر شده است
بلكه دولت نیز در آن میان ،آوردهای دارد تا کمبود موجودی صندوق را تأمین کند و استفاده کنندگان دچار
مشكل نشوند .اما اگر وجوه پس انداز شده در آن صندوق به اندازهای باشد که کفاف پرداخت را بكند و
دولت کمک به صندوق نداشته باشد و از همان پساندازها به بازنشسته و پس از حیات او برابر ضوابط
معیّن به کسانی پرداخت شود ،باید گفت که این همان «دینی» است که بازنشسته متوفّی بر صندوق دارد و
اکنون به ورثه وی پرداخت میشود .اگر این تحلیل درست باشد اینک میتوان همان پرسش را مطرح کرد:
«آیا حقوق مستمرّی ،ترکه است؟» .اما از نظر برخی نویسندگان« ،سرشت و ماهیّت حقوق بازنشستگی
روشن نیست .با کسور بازنشستگی که مستخدمان کشور در مدّت سی سال خدمت میپردازند بهطور
متوسّط میتوان سه سال و هشت ماه حقوق بازنشستگی مستخدم را پرداخت کرد ،ولی مستخدمانی که در
سنّ  55سالگی بازنشست میشوند با توجه به باالرفتن سالهای زندگی ،حدّ متوسط  15سال دیگر بعد از
بازنشستگی زندگی خواهندکرد( ».ابوالحمد .)1370،220،در پاورقی همین منبع آمده است« :بر طبق آمار،
متوسّط مدّتی که یک بازنشسته یا وارث قانونی او از حقوق بازنشستگی یا وظیفه استفاده میکند  33/7سال
است در حالیکه کسور بازنشستگی از سوی مستخدم به طور متوسّط برای  3سال و  8ماه کافی است».
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(همان؛ نیز برای دیدن منابعی در حقوق اداری که اصوالً از ماهیّت حقوق بازنشستگی و وظیفه سخنی
نگفته و فقط به مباحث شكلی و اجرایی پرداختهاند (مثالً رجوع شود به :عباسی 229 ،1389 ،تا ،231
همچنین موسی زاده.)231-223 ،1384 ،
از آنجا که تجربه و آمار نشان میدهد که کسورات بازنشستگی ،کفاف حقوق بازنشستگی و مستمرّی
را نخواهد کرد « ،برای تأمین حقوق بازنشستگی مستخدم و کشور با هم شرکت دارند .به دستور ماده 100
اصالحی ق.ا.ک .که با قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در 68/12/12
به تصویب رسیده است :در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی ،دولت مكلّف است کمبود آن را
در بودجه کلّ کشور از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت کند( ».ابوالحمد .)207 ،1370،وقتی قانونگذار
دولت را مكلّف به پرداخت چنین وجهی کرده است آیا نمیتوان نتیجه گرفت که این وجه به مالكیّت
مستخدم در میآید و او حقّ دارد درباره آن هر تصمیمی بگیرد و از جمله نسبت به آن وصیّت کند؟ بهویژه
که قانونگذار این پرداخت را مقیّد به هیچ قید یا شرطی نكرده است.
این مبنا در فقه امامیّه نیز پذیرفته شده است؛ آنجا که فقها سخن از حیازت مباحات به میان آورده و
آن را یكی از اسباب تملّک محسوب مینمایند؛ نظیر تور ماهیگیری که شخصی در زمان حیات به دریا
میاندازد ولی پس از فوت وی ،تور از ماهی پُر میشود؛ در اینجا چون سبب این تملّک را که همان حیازت
مباحات باشد در زمان حیات ایجاد کرده است پس از فوت ،وی مالک آن ماهیان محسوب میگردد .بر
همین اساس است که مطابق مبانی فقهی و نیز حقوقی ،یكی از مالکهای تشخیص دارایی شخص پس
از حیات ،چیزهایی است که انسان پس از فوت مالک آن میگردد ولی «سبب تملّک» آن را در زمان حیات
خود ایجاد کرده است .به نظر میرسد از نظرگاه فقهی ،عنوان مستمرّی نیز از همین قبیل اموال بازنشسته
باشد که سبب تملّک آن را در زمان حیات خود ایجاد کرده است و در نتیجه ،مشمول حكم سایر اموال وی
از قبیل وصیّت به آن و یا تقسیم ارث خواهد گردید.
 -3وصیّت مستخدم به حقوق بازنشستگی خود
آیا میتوان تصوّر کرد که مستخدم وصیّت کند تا مقدار معیّنی -با رعایت ضوابط مقرر در قانون و
شرع -از حقوق بازنشستگی وی ،پس از فوت او ،هر ماه به حساب بنیاد یا انجمن خیریّهای واریز شود؟ آیا
چنین وصیّتی نافذ است؟ میدانیم که شخص میتواند وصیّت کند تا منفعت معیّنی از باغ یا خانه یا حتی از
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یک درخت ،طی زمان معیّنی به موصیله داده شود .همانگونه که وصیّت به عین صحیح است وصیّت به
منفعت نیز صحیح است1.چه تفاوتی است میان چنین وصیّتی ،با آن که شخص بر حقوق ماهانه خود وصیّت
کند؟ اثر صحّت چنین وصیّتی آن است که پیش از پرداخت حقوق مستمرّی به ورثه ،هر ماه باید سهم آن
بنیاد یا انجمن پرداخت شود .حتی در صورتی که برابر ماده صد ،دولت به صندوق بازنشستگی کمک می-
کند نیز چنین وصیّتی دچار مشكل و تردید نخواهدبود .قدر متیقّن این است که مستخدم نسبت به سهم
خود از این دارایی مشترک می تواند وصیّت کند( .کرکی :102 ،10 ،1415 ،و لو أوصی بالمشترک صحّ فی
نصیبه الختصاصه به  ،...دلیل این است که این نصیب ،به موصی اختصاص دارد .).شاید بتوان کمک دولت
را در قالب هبه به «شخصیّتی حقوقی» (که همان صندوق است) تحلیل کرد .درست است که «شخص
متوفّی» اهلیّت قبول هبه را ندارد اما برای «صندوق» میتوان چنین اهلیّتی درنظر گرفت .از سوی دیگر،
میتوان پذیرفت که پساندازهای همه اشخاصی که در دوران استخدام ،درصدی از حقوق ماهانه آنان کسر
و به آن صندوق واریز شده است و رشدی که توسّط سازمان اداری و مالی صندوق در آن پس اندازها به-
وجود آمده ،باعث آن است تا هر سال به پرداختیهای مستمرّیبگیران چیزی افزوده شود و البته کمکهای
دولت را هم نباید نادیده گرفت .اما هرچه باشد آنچه به بازنشسته پرداخت میشود «حقّ» اوست و بنابراین
او میتواند در این حقّ تصمیم بگیرد :بر پایه آن ضامن کسی شود که وام میگیرد ،بر پایه آن خود را وامدار
بانكی یا صندوقی کند ،هر ماه به انجمن یا بنیاد خیریّهای کمک کند ،برای انجمنی یا بنیادی از حقوق
بازنشستگی خود وصیّت کند و ....
 -4رابطه حقوق مستمرّی با ترکه
شاید با تبیین مفهوم «ترکه» ،تصویر روشنتری از این پرسش داشته باشیم که آیا حقوق مستمرّی،
همان ترکه است؟ از نظر فقها ،ترکه شامل همه آن چیزهایی است که میّت از خود به جا میگذارد .شامل
آنچه قبل از موت مالک آن شده است؛ خواه عین باشد یا دین یا حقّی از حقوق مالی یا  ...و نیز شامل آنچه
بعد از موت مالک شده است مانند صیدی که در توری میافتد که او در زمان حیات گسترده است یا جنایتی
 -1برای دیدن نظری که مشابه آن را در متون فقهی ،بسیار میتوان یافت مثالً رجوع کنید به تحریر الوسیله« :یشترط فی الموصییلیه أن
یكون ماالً أو حقّاً  ،...من غیر فرق فی المال بین کونه عینا أو دینا فی ذمّه الغیر أو منفعه ،و فی العین بیین کونهیا موجیوده أو ممّیا سییوجد.
فتصحّ الوصیّه بما تحمله الدّابه أو تثمر الشّجر فی المستقبل» (خمینی ،بیتیا )240،همچنیین ر.ک :کاتوزییان145 ،144 ،69 ،1369 ،؛ بیرای
دیدن بحثی درباره وصیّت به عین و وصیّت به منافع).
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که بر متوفّی شده و دیه آن را گرفته اند 1.همچنین گفتهاند« :ما خلّفه المیّت من مال أو حقّ ،یعنی آن چه
از اموال و حقوق که میّت از خود به جا میگذارد را ترکه گویند و چون این حقوق ،شامل حقوق مالی مانند
حقّ شفعه و غیر مالی مانند حقّ قصاص و حقّ قذف می شود لذا مفهوم ترکه از دایره امور مالی هم تجاوز
میکند» (جعفری لنگرودی به نقل از اعانه الطّالب .)22 ،1369 ،به عبارت دیگر ،برابر منطق حقوقی نیز
میتوان در مفهوم «ترکه» توسعه داده ،و آن را شامل موارد ذیل دانست:
 )1آنچه که میّت «قبل از فوت» مالک بوده است ،خواه عین باشد یا دین ،و خواه حقّ مالی نظیر
تحجیر و حقّ خیار یا حقّ شفعه و  )2 ،....آنچه که میّت «به واسطه فوت» مالک آن می شود مانند دیه)3 ،
آن چه که میّت «پس از فوت» مالک آن می شود مانند صیدی که در تور واقع میشود و میّت آن تور را در
زمان حیات خود برپا کرده بوده است.
ذکر نكته مهمّ دیگری در اینجا ضروری است و آن این است که« :تعریف ترکه به ما یک اطّالع
اجمالی یا یک دورنما میدهد .از نظر ما ،عناصر ترکه از قرار زیر است -2..... :انتقال حقّ از میّت به وارث.
در تحقّق ترکه ،انتقال حقّ از میّت به ورثه شرط است .به عبارت دیگر ،ذیحقّ در ترکه باید حقّ خود را از
متوفّی تلقّی کند .تلقّی حقّ از میّت ،عنصر مهم ترکه است که نمیتوان از آن چشم پوشید .این مسأله که
به ظاهر بدیهی به نظر میرسد میتواند در پارهای از موارد ،بحث انگیز باشد مانند موارد ذیل:
یک– دیه ،جزو ترکه میّت است و حال این که دیه نفس ،بدل نفس است و تا جان در تن مجنیٌعلیه
است بدل وجود ندارد .وقتی جان از تن رفت مرده ،مالک دیه نمیشود ،پس چگونه ورّاث مقتول ،دیه را از
متوفّی که یک لحظه هم مالک دیه نشده است تلقّی میکنند؟ به عبارت دیگر« ،حقّی» که مقتول بر دیه
داشت و آن هم پس از کشته شدن ایشان ایجاد میگردید این حقّ با کشته شدن وی به ورثه او منتقل
میشود و ورثه ،ذی حقّ محسوب میگردد؛ حال سؤال اساسی این است که انتقال این «حقّ» به ورثه،
جزو ترکه محسوبشدن دیه مورّث مقتول ،چگونه رخ میدهد؟ تصوّر این که این حقّ (حقّ بر دیه) ،به
مقتول تعلّق داشته است از این راه است که مقتول اگر پس از وقوع ضرب منتهی به قتل و پیش از وقوع
قتل ،میخواست از دیهای که احتماالً تعلّق میگرفت چشم بپوشد و آن را اسقاط کند این حقّ را داشت.
« -1الترکه اسم لالشیاء التی یترکها المیّت و هی -1 :ما یملكه قبل الموت عینا کان أو دینا أو حقّا مالیّا کحقّ التحجیر  ...أو حیقّ الخییار ...
أو حقّ القصاص أو الجنایه اذا کان ولیّا عن المقتول کما لو قتل ولده شخص ثمّ مات القاتل قبل االقتصاص منه فانّ حقّ القصاص ینقلب ما
الیوخذ من ترکه القاتل تماماً کالدّین -2.ما یملكه بعد الموت کما وقع الصّید بعد موته فی الشّبكه الّتی نصبها فی حیاته أو جنیی علییه جیان
بعد موته فقطع عضوا من أعضائه فأخذت منه الدّیه ،کلّ ذلک و ما الیه یحسب من التّرکه» (مغنیه.)182 ،1379 ،
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مجنیعلیه بر دیه کافی است .یا باید گفت که دیه در حكم مال
ٌ
پس همین اندازه برای تصوّر تعلّق حقّ
میّت است همانطور که چک در حكم اسناد رسمی .این «حقّ اسقاط» و یا «در حكمِ مال میّت بودن دیه»
راهی است که سبب میگردد تا همان حقّی که مقتول (پس از ضرب و قبل از فوت) بر دیه از آن برخوردار
بود به وراث وی انتقال یابد و به عبارت دیگر ،این حقّ را از مقتول تلقّی کنند؛ نمونههای حكمی در علم
حقوق از باب طبقهبندی حقوق و تكالیف افراد کم نیست.
دو -ماده  24قانون بیمه مصوب 1316 /12/7میگوید« :وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت
شود به ورثه قانونی متوفّی پرداخته میشود مگر این که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید
دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه ،متعلّق به کسی خواهد بود که در سند بیمه ،اسم برده شده
است» .آیا وجه بیمه عمر قبل از فوت حتّی یک لحظه مال متوفّی شده بود که ورثه به عنوان وراثت ،حقّ
وجه بیمه عمر را از متوفّی تلقّی کنند؟ معذلک این وجه هم مانند دیه در حكم مال میّت است.
سه – حقوق وظیفه و حقوق بازنشستگی که به وررثه داده میشود( .جعفری لنگرودی.)23 ،1369 ،
پس از ذکر این مطالب ،دکتر لنگرودی پرسشی مطرح و به آن پاسخ میدهند« :آیا در این موارد ،ورّاث که
حقوق وظیفه را دریافت میکنند حقّ مزبور را از متوفّی تلقّی میکنند و این میراث است؟» پاسخ این است
که« :وراث حقّ مزبور را از میّت تلقّی نمیکنند .با موت مستخدم ،او دیگر حقّی بر وجوه عمومی ندارد.
قانونگذار به مناسبت مرگ او به معاش ورّاث و عایله او کمک میکند .به همین جهت ،نمیتوان آن را حتّی
در حكم ترکه دانست» .و نیز میافزاید که« :فقها نیز در مورد مواجب و حقوق (و به اصطالح خودشان:
ارتزاق) میگویند که قابل وراثت نیست» (همان 23 ،تا  .)26تعریف دیگری از همین نویسنده از ترکه چنین
است« :دارایی زمان فوت متوفّی که به سبب موت وی از مالكیّت او خارج میشود قبل از اخراج واجبات
مالی ،دیون و ثلث» (جعفری لنگرودی ،149 ،1367 ،اصطالح ترکه) .البته میتوان ترکه را گاه معادل و
مترادف ارث دانست و« :آن عبارت است از دارایی متوفّی که دیون و واجبات مالی و ثلث از آن خارج شده
باشد .این مال است که مالیات بر ارث به آن تعلق میگیرد» (همان) .اما سؤال اصلی این است که آیا آن
چه پس از فوت مستخدم به ورثه وی پرداخت میشود و چنین به نظر میآید که از «وجوه عمومی» داده
میشود حقیقتاً و ماهیت اً از وجوه عمومی است؟ یا همان است که از مال خود مستخدم پس انداز شده و نزد
صندوق به امانت مانده است تا در دوران بازنشستگی به خود وی و پس از فوت وی به ورثه وی پرداخت
شود؟ و شاید بر اساس همین مبنا میتوان پرسید که چرا از همین وجوه عمومی به کسانی که کار کردهاند
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ولی حقّ بازنشستگی نپرداختهاند چیزی پرداخت نمیشود؛ حال این که بسیاری از آنان هم نیازمندند و هم
عایله دارند؟ به نظر میرسد که باید گفت اینان بر عهده صندوق چیزی ندارند تا در دوران خاصّی ،خود یا
ورثه آنان ،از آن بهرهمند باشند .پس بعید است که بتوان با نظری موافق بود که اعالم میکند ....« :به
همین جهت نمیتوان آن را حتّی در حكم ترکه دانست» (جعفری لنگرودی .)24 ،1369 ،فقها نیز مفهوم
«ترکه» را چنان گسترده تبیین کردهاند که بعید به نظر میرسد بتوان حقوق بازنشستگی را از آن بیرون
دانست .برای آگاهی از نظر برخی فقهای معاصر ،در استفتاء به عمل آمده توسّط نگارندگان از یكی از
مراجع حاضر ،چنین آمده است -:متن سؤال :شخص بازنشستهای پس از فوت و قبل از تقسیم ترکه ،از
بانكی که حقوق بازنشستگی خود را دریافت میکرده است در قرعه کشی بانک برنده یک خودروی سواری
میشود مشخّص فرمائید :اوّالً -خودرو مذکور جزو ترکه ایشان محسوب میشود یا نه؟ ثانیاً -آیا فقط افراد
مستمرّیبگیر نامبرده ،استحقاق تملّک خودرو را دارند و یا این که به تمامی ورّاث شرعی ایشان تعلّق می-
گیرد؟ پاسخ استفتاء« :آن خودرو جزو ماترک میّت محسوب شده و باید مطابق قانون ارث بین ورثهاش
تقسیم شود1».همانگونه که مالحظه میشود این نكته که ماهیّت این دسته از اموال ،ماهیّتی جدای از
ماهیّت «ترکه» نیست هم در متن سؤال و هم در پاسخ معظمٌله به صراحت ذکر شده است .به هنگام
سخن از مقدار ترکه و این که چه زمانی ترکه« ،ترکه» محسوب میشود تا بتوان درباره ثلث آن تصمیم
گرفت معتقدند که «زمان فوت» ،معتبر است نه زمان وصیّت و نه زمان میان وصیّت و فوت .زیرا وقت
تعلّقگرفتن وصیّت به اموال متوفّی ،همان زمان وفات است و از اینجا نتیجه میگیرند که« :فلو قتل
فاخذت دیته حسبت الدّیه من ترکته و اعتبر ثلثها لثبوتها بالوفاه و إن لم تكن عند الوصیّه» .درست است که
دیه در زمان وصیّت وجود نداشته است ولی چون با وفات ،دیه جزو اموال میّت میشود پس اگر کسی
کشته شود و اولیای دم دیه بگیرند ،دیه در شمار ترکه محسوب میشود (شهید ثانی37 ،5 ،1403 ،؛ یزدی،
893 ،2 ،1409؛ نجفی291 ،28 ،1368 ،؛ بحرالعلوم.)91 ،4 ،1403 ،

2

 -1استفتاء از آیه اهلل ناصر مكارم شیرازی ،تاریخ ارسال استفتاء1395/06/14 :؛ تاریخ دریافت پاسخ.1395/06/17 :
« -2و یعتبر الثلث وقت الوفاه ال وقت الوصایه  ....و لو اوصی ثم قتله قاتل او جرحه کانت وصیته ماضییه مین ثلیث ترکتیه و دیتیه و ارش
جراحته» .همچنین وی دیه را در زمره اموال میّت میداند« :الدیه فی حكم اموال المقتول ،یقضی منها دیونه و یخرج منها وصایاه سواء قتل
عمدا فاخذت دیته أو خطاء» .نیز رجوع شود به :بحرانی 431- 427 ،22 ،1363 ،که بحثی درباره دخول دیه و ارش جنایت در وصییّت دارد و
پس از نقل روایاتی در این مورد از کتاب مسالک شهید ثانی نیز مطالبی در همین خصوص میآورد ... :قال فی المسیالک :اذا قتیل شیخص
عمدا و علیه دین فان اخذ الورثه الدیه صرفت فی دیون المقتول و وصایاه کغیرها من أمواله لما تقدم غیر مرّه من أنّ الدیه فی حكیم امیوال
المیت سواء وجبت أصالهً أو صلحاً ( »...محقّق حلّی.)471 ،1403 ،
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اکنون تصوّر کنیم که متوفّی ،مجروح شده و خود شخصاً دیهای دریافت کرده و آن را نزد صندوق
یا بانک یا شخصی به امانت سپرده است .بدیهی است که پس از مرگ وی ،آن مبلغ در شمار ترکه وی
محسوب خواهد شد .پس میپرسیم چه تفاوتی است میان این که شخص ،مبلغ معیّنی در بانک بگذارد و
این که در دوران استخدام ،برابر مقرّرات خاصّی هر ماه ،مبلغی از دریافتی وی ،کسر و در صندوق
بازنشستگی ذخیره شده باشد؟ به اصطالح میتوان گفت متوفّی« ،سبب» آنچه را که پس از فوت به ورثه
پرداخت میشود در زمان حیات فراهم کرده است ،مانند این که در زمان حیات دامی گسترده و در زمان
فوت چیزی در آن افتاده باشد1.نظر شهید ثانی درباره دیه و این که در حكم اموال میّت به شمار میآید در
متون فقهی دیگر نیز یافت میشود؛ به عنوان مثال ،همین نظر در تحریرالوسیله نیز دیده میشود« :الدّیه
فی حكم مال المقتول یقضی منها دیونه و یخرج منها وصایاه اوّالً قبل االرث ثمّ یرث الباقی کسائر
االموال» (خمینی ،بی تا .)501 ،همچنین است نظر علّامه حلی ( :)343 ،3 ،1421و لو أوصی ثم قتل او
جرح خرجت الوصیّه من ثلث ماله و دیته و أرش جراحه ،سواء کان القتل عمدا أو خطاً (نیز رجوع شود به:
محقّق کرکی :116 ،10 ،1415 ،و یعتبر الثلث وقت الوفاه ال الوصیّه سواء کانت بمعیّن أو ال  ،.....و لو قتل
2

خطاء أو استحقّ أرشاً خرجت الوصّیه من ثلث ترکته و ثلث دیته و أرشه وکذا العمد إذا تراضوا بالدّیه).

پس دیه ماهیّتاً دینی است که مقتول یا مجنیٌعلیه بر عهده قاتل یا جانی دارد .اما چون مقتول به
لحاظ طبیعت و تكوین شخصاً قدرتِ گرفتن دین خود را ندارد دین او قهراً وارد اموالش شده و ورثه نسبت
به آن تصمیم می گیرند .همچنان که وقتی وی به دیگری بدهكار است قهراً مالی از اموال او باید خارج شود
و در اختیار طلبكار قرارگیرد .سؤال این است که چرا وقتی متوفّی بدهكار است عمالً از سهم همه وراث
کسر می شود تا دین وی پرداخت گردد ،اما وقتی حقوقی تحت عنوان «مستمرّی» پرداخت میشود همه
ورثه از آن سهمی نمیبرند؟ غیر از دشواری در اجرای این پرداخت که قهراً پیچیدگیهای خاصّ خود را
دارد و شاید بتوان گفت قانونگذار باإلجبار این شیوه را برگزیده ،حقوق مستمرّی را فقط به شماری از ورثه
اختصاص داده است ،این پاسخ که همه آنچه ذخیره شده و پس از فوت به بازماندگان پرداخت میشود
 -1یحسب من الترکه ما یملک بالموت کالدیه .وکذا ما یملک بعد الموت اذا اوجد المیّت سببه قبل موته مثل میا یقیع فیی الشیبكه التیی
نصبها المیّت فی زمان حیاته ،فیخرج منه دین المیّت و وصایاه( .خمینی ،بی تا)243 ،
 -3البته حكم مذکور مبتنی بر روایات عدیدهای است که در کتاب وسائل الشیعه نیز ذکر شده است؛ از جمله در روایتی از امام باقر (ع) آمیده
است که فرمودند « :شخصی یک سوم یا یک چهارم مالش را برای شخص دیگر به طور قطعی وصیّت کرد ،سپس موصی ،به طور غیر عمد
کشته شد و اولیای دمّ دیه او را گرفتند .امام باقر (ع) فرمود که علی (ع) حكم کرد که وصیّت او همانطور که وصیّت کرده اسیت از میال و
دیه اش اجرا شود» (حرّ عاملی.)286 ،19 ،1414 ،
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اندوخته شخص متوفّی ،منحصراً نبوده و دولت نیز آوردهای دارد نمیتواند پاسخ قانع کنندهای باشد ،زیرا
حداقلّ میتوان چنین خدشه کرد که دولت میتواند راجع به آورده خود و نحوه تقسیم آن و افراد مشمول
آن مستمرّی تصمیم بگیرد و حقّ ندارد درباره آن بخش که منحصراً ذخیره شخص متوفّی و از حقوق
ماهانه خود او است تصمیمی اتّخاذ نماید .در اینجا باید متذکّر نكتهای شد و آن عبارت است از تفاوت میان
حوزه «ثبوت» و «اثبات» :مباحث مربوط به دشواریهای اداری و اجرایی ،به حوزه اثبات مربوط میشوند و
این سؤال که آیا مستمرّی ماهیّتاً ترکه میّت است یا نه؟ بحثی ماهوی و ثبوتی است .پس باید گفت که
پاسخی از این دست ،که حوزه حقوق اداری و استخدامی با حوزه حقوق خصوصی و فقهی متفاوت است و
با عینک اندیشههای فقهی و حقوق خصوصی نباید موضوعات حقوق اداری را تحلیل کرد پاسخی چندان
قانع کننده به نظر نمیرسد .با چنین تحلیلی باید بپذیریم که دولت به دلیل برقراری نظم عمومی و مصالح
و ضرورتهای اجتماعی و مفاهیم کلّی و گاه مبهمی از این قبیل نمیتواند هرگونه برداشتی از مفاهیم اولیّه
فقهی داشته باشد .به نظر میرسد که از تعریف برخی از حقوقدانان از «دارایی» ،میتوان در تبیین مفهوم
ترکه کمک گرفت« :وجود ترکه ،یعنی دارایی مثبت برای متوفّی و در زمان فوت او ،یكی دیگر از شرایط
تحقّق ارث است ....دارایی شامل اموال عینی ،منفعت و طلب و کلّیه حقوق مالی است» (شهیدی،1374 ،
 .)42و نیز این تعریف که« :و منظور از دارایی ،اموال و حقوق مالی متوفّی است که او در حین فوت دارا
بوده است» (امامی .)169 ،1370 ،با این همه ،هنوز تردید وجود دارد که آیا حقوق مستمرّی ،در شمار ترکه
است یا خیر؟ پاسخ برخی از حقوقدانان به این سؤال صریحاً منفی است« :باید پذیرفت که اصل ،انتقال
تمام اموال و حقوق مالی مورّث است و ترکه شامل تمام اجزای دارایی ،اعمّ از منقول و غیر منقول ،اعیان و
منافع و حقوق و دیون و مطالبات است .منتها آن توده ناخالص باید تصفیه شود و ترکه ناب به دارایی
وارثان بپیوندد  ....همچنین تمام اموالی که بعد از مرگ به دارایی مورّث میپییوندد و سبب آن به وسیله
مورّث فراهم آمده است جزو ترکه محسوب میشود .برای مثال ،اگر به حساب پس انداز او یا قرضه ملّی
خریداری شده در زمان حیات ،جایزهای اصابت کند یا در توری که در رودخانه گسترده است ماهی بیفتد،
این اموال در شمار اموال مورّث و از توابع ترکه است» (کاتوزیان 1.)125 ،1376 ،این برداشت به فقه مستند
 -1نیز نگاه کنید به (کاتوزیان )514 ،1388 ،ذیل بحث از ماده  845که آمده است -1 :در محاسبه میزان دارایی موصی نه تنها همه امیوال
و حقوق و مطالبات موصی منظور میشود اموالی هم که سبب تملک آن به وسیله موصی ایجاد گردییده و بعید از میوت بیه ترکیه افیزوده
گردیده است جزو دارایی به حشاب می آید -4 .... .وجه بیمه عمر که ذینفع معیّن داشته باشد جزو ترکه نمیآید هرچند که از وارثان باشید
ولی هرگاه به سود ترکه باشد یا ذینفعی نداشته باشد در حكم اموال بیمه گذار است».
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است« :در فقه امامیّه نیز مشهور ،دیه را در حكم مال میّت میدانند و نظری که در قتل عمد ،دیه را از
اموال وارثان شمرده (که در اثر صلح یا قصاص به دست آوردهاند) چندان مهجور افتاده است که نویسندگان
عنایتی به آن ندارند» (همان .)126 ،اما وقتی سخن از حقوق وظیفه و بازنشستگی است ،بی آنكه دلیل
مشخّصی بر تفاوت ماهوی آن با دیگر موارد بیان شود حكمی استثنایی برای آن قایل شدهاند ....« :حقوق
وظیفه و بازنشستگی که با شرایطی به وارثان تحت تكفّل و نیازمند متوفّی داده میشود در واقع کمكی به
بازماند گان به مناسبت خدمات اوست و نباید آن را در زمره ترکه و متعلّق حقّ طلبكاران آورد .در واقع ،این
گونه درآمدها کمک به عایله کسی است که خدماتی برای عموم کرده است ،به طور مستقیم به ملكیّت
آنان (ورثه) در میآید .به همین جهت ،مستحقّان باید آن را به تساوی قسمت کنند نه طبق قواعد ارث و
طلبكار از متوفّی نیز نمیتواند آن را به سود خود توقیف کند .همچنین برای تعیین میزان ثلث و موصیبه،
در مواردی که وصیّت به حصّه مشاع از ترکه میشود این حقوق در محاسبه میزان ترکه در بخش اموال و
حقوق نمیآید .ولی حقوقی که به عنوان پاداش خدمت در یک بار به او تعلّق میگیرد و بعد از فوت به
وارثان کارگران و کارمندان پرداخته میشود جزو ترکه محسوب است» (همان .)130 ،میتوان گفت که اگر
مناط حكم ،در حقوق وظیفه و بازنشستگی و این که جزو ترکه نیست آن باشد که کمک و پاداش به
«عائله» کسی است که خدماتی برای عموم کرده است همین مناط در خصوص «پاداش آخر خدمت» هم
وجود دارد .مگر نه این است که پاداش بر اساس سنوات خدمتی و رتبه استخدامی و سایر ضوابط اداری
پرداخت میشود؟ اما آنگاه که سخن از «وصیّت به حقوق مالی» است میگوئیم« :موضوع وصیّت تملیكی
باید مال و قابل انتقال باشد .حقوق مالی نیز از اموال است زیرا میدانیم آنچه به ملكیّت در میآید و به
دیگران انتقال مییابد در واقع حقّ مالی است که ارتباط معنوی و اعتبار میان شخص و اشیاء را برقرار می-
کند» (کاتوزیان .)155 ،1369 ،و نیز گفته میشود که ...« :حقوق مالی مانند حقّ ارتفاق و حقّ تحجیر
ممكن است مورد وصیّت واقع شود .همچنین طلبی را که موصی از دیگران دارد هرچند مربوط به خدمات
باشد میتواند به موجب وصیّت به دیگران واگذار کند» (همان .)155 ،البته در خصوص نحوه واگذاری ترکه
به ورّاث شرعی ،باید راه قانونی انحصار وراثت را پیمود که تابع تشریفات قانونی و اجرایی خود است :مثالً
افتتاح حساب به نام هر یک از ورثه و واریز سهم هر کدام به همان حساب .اگر بتوانیم حقوق بازنشستگی
را «طلب مستخدم» از صندوق بدانیم باید بگوئیم که شخص در دوران حیات خود میتواند نسبت به آن
وصیّت کند معنای این سخن آن است که چنین طلبی در زمره «ترکه» قرار خواهدگرفت .بدیهی است که
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چنین طلبی ،مصداق همان طلبی است که مربوط به خدمات ارایه شده توسّط مستخدم است .آیا آن کس
که در حین استخدام فوت میکند مصداق همان کسی نیست که در زمان حیات ،سبب پیوستن مالی را که
همان حقوق مستمرّی پس از فوت است ،به اموال خود فراهم کرده و آن مال پس از مرگ او به اموالش
پیوسته است؟ در زمان حیات توری گسترده و ماهی پس از مرگ وی در تور افتاده یا اوراق قرضهای خریده
و پس از مرگ او جایزه ای به او اصابت کرده است و این اموال در شمار اموال او درآمده و از توابع ترکه
شده است؟ (کاتوزیان125 ،1376 ،؛ خمینی ،بی تا .)243 ،فقها به این سؤاالت پاسخ مثبت داده و اموال
مذکور را جزو ترکه دانستهاند (مغنیه182 ،1379 ،؛ محمصانی281-278 ،1997 ،؛ مغنیه.)496 ،1377 ،
 -5مستحقّین حقوق مستمرّی
اما از نگاه قانون استخدام کشوری ،حقوق مستمرّی منحصراً به کسانی داده میشود که قانون آنان را
«ورّاث قانونی» نامیده است .از متن این قانون (فصل هشتم و نهم) چنین بر میآید که به حقوق مستمرّی
نباید به عنوان «ترکه» نگاه کرد .ظاهراً اصطالح «ورّاث قانونی» در برابر «ورّاث شرعی» ،که مفهوم و آثار
و تبعات فقهی و حقوقی خاصّی دارد ،اصطالحی است که با قیود و شرایط خاصّی ،به وسیله جعل
قانونگذار ،وضع و آثار خاصّی بر آن مترتّب شده است .نتیجه تأسیس قانونگذار این است که آنچه به ورّاث
قانونی میرسد دقیقاً عنوان «ترکه شرعی» را ندارد و همه احكام ترکه بر آن بار نمیشود؛ چنان که
نویسندگان حقوق اداری نیز متعرّض این نكته شده اند« :حقوق وظیفه وراث مستخدمین ،مشمول مقرّرات
قانون مدنی راجع به ارث نیست و قاعده «للذّکر مثل حظّ األنثیین» در مورد آنان اجرا نمیشود بلكه طبق
قانون استخدام کشوری به طور مساوی بین وراث قانونی قسمت میشود و چنانچه طبق قانون ،سهم یكی
از ورّاث قطع شود به سهم بقیّه وراث اضافه خواهد شد»( .ماده  87قانون استخدام کشوری ،نیز ر.ک:
طباطبایی مؤتمنی205 ،1387 ،؛ همچنین میتوان مراجعه کرد به :ابوالحمد 226 ،1370 ،که ذیل عنوان
ورثه مستخدم از همان وارثان مذکور در متن قانون استخدام کشوری سخن گفته و فقط به این بسنده کرده
است که این ورثه با ورثه پیش بینی شده در قانون مدنی یكی نیست ،بی آن که دلیلی بر این تفاوت ذکر
کرده باشد .).ورّاث قانونی متوفّی برابر ماده  86این قانون عبارتند از -1 :فرزندان یا نوادگانی که پدر و
مادرشان فوت شده و در کفالت متوفّی بودهاند -2 ،زوج یا زوجه  -3،پدر و مادری که در کفالت متوفّی
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بودهاند1.البته در همان ماده برای هر یک از ورثه ،شرطی گذاشته است که با داشتن آن شرط میتوانند
مشمول آن مستمرّی باشند؛ مثالً شرط فرزندان و نوادگان ذکور این است که «از بیست سال کمتر داشته
باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یكی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی عالی رسمی مشغول
به تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق آنان در بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد»؛ و
نیز مثالً شرط مادر متوفّی آن است که شوهر نداشته باشد( .برای دیدن این شرایط ر.ک :بندهای شش گانه
ذیل همین ماده ) .حال اگر قائل شویم که مطابق نظر قانونگذار ،این حقّ به «ورّاث قانونی» متوفّی میرسد
باید چنین گفت که قانونگذار ،یا باید چنین مالی را «ترکه» نداند که ظاهراً نیز چنین به نظر میرسد ،یا باید
برای این ادّعا که به صِرف جعل اصطالح «ورّاث قانونی» ،میتوان عدّهای از ورثه را محروم کرد باید دلیلی
اقامه کند و راه دیگری برای برون رفت از این مغایرت به نظر نمیرسد .در نتیجه باید گفت با این کار که
قانونگذار از ورثه ،عدّهای را کم کرده است تأسیس جدیدی نموده است.
 -6تشابه حقوق مستمرّی با دیه
آنجا که اولیای دمّ ،از قاتل یا عاقله وی دیه طلب دارند ،خواه در قتل عمدی که قصاص به دیه
مصالحه شده باشد ،خواه قتل شبه عمد باشد و خواه در خطای محض که عاقله عهدهدار دیه است؛ میتوان
چنین تصوّر کرد که دیه ،طی زمان پرداخت میشود .معنای این سخن آن است که طلب شخص متوفّی و
البته چون خود وی اینک حیات ندارد طلب اولیای دمّ (که همان طلب متوفّی را میگیرند) به صورت
«دین» بر ذمّه دیهپردازان مستقرّ شده و به تدریج از ملک آنان وارد ملک اولیای دمّ میشود .آیا در مورد
حقوق بازنشستگی و مستمرّی نمیتوان چنین نظری داشت؟ طلبی که مستخدم از صندوق بازنشستگی دارد
همان است که صندوق طی سالها و برابر مقرّراتی از حقوق وی برداشته و گویا صندوق به مستخدم وامدار
شده است .اکنون که مستخدم ،بازنشسته شده همان دین است که برابر ضوابطی به او بازپرداخت میشود.
اما ماهیّت این قرارداد را چگونه باید تحلیل کرد؟ صندوق از حقوق مستخدم طی سال ها درصد معیّنی کسر
میکند ،از این مبلغ میتواند استفادههای اقتصادی ببرد یا به آنان که پیشتر بازنشسته میشوند حقوق

« -1به موجب ماده واحده مصوّب فروردین  ،1310برادر و خواهر کارمند متوفّی در صورتی که در کفالیت او باشیند جیزو ورّاث قیانونی بیه
شمار میروند و به نظر میرسد که این ماده به موجب قانون جدید استخدام کشوری نسخ شده اسیت» (طباطبیایی میوتمنی.)205 ،1387 ،
این تصویب نیز نشان میدهد که از نگاه قانونگذار ،حقوق مستمرّی ترکه نیست.
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بازنشستگی و مستمرّی بپردازد ،امكاناتی برای رفاه و سفر و  ...ایجاد کند اما در کنار این کسر حقوقها
دولت نیز از سوی بازنشسته و به سود وی ،مبلغی به صندوق کمک میکند که میتوان آن را «هبه
بالعوض» دانست ،به شرط آن که صندوق به بازنشسته ،تا زمانی که خودش در قید حیات است حقوق
بازنشستگی بپردازد و پس از فوت او به بازماندگانی از او ،و برابر ضوابطی ،مستمرّی بدهد .اما آیا این تحلیل
را می توان پذیرفت؟ رجوع به پیشینه بازنشستگی در ایران و ورود این مفهوم از جامعه غرب به ایران و
پذیرش آن از سوی حقوق اداری ایران ،ظاهراً بی آنکه در عرف حقوق اداری ایران نظریّهپردازی خاصّی بر
آن شده و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران تبیین شده باشد نشان میدهد که چنین تحلیلی از نظر عرف
جامعه فقهی حقوقی ایران ،مسبوق به سابقه نیست .گواه این مدّعا آن است که همه آنان که از بازنشستگی
و مستمرّی سخن گفتهاند فقط به همین بسنده کردهاند که این حقوق به ازای خدمات گذشته شخص
مستخدم به وی داده میشود تا کمک معاش وی و عایلهاش باشد .حتّی برخی از حقوقدانان با تردید سخن
گفته و ضمن آن که آن را مشمول «مفهوم ترکه» میدانند اما مشمول «اصول قانونی راجع به ترکه»
نمیدانند .این نظر ،به نوعی بازگوکردن و پذیرفتن مفادّ همان موادی است که پیشتر گفته شد و گویا
ریشه در دشواریهای اجرایی دارد« :تقاعد یا بازنشستگی در اصل ،برکنار کردن کارمند دولت از خدمت ،به
جهت فتور ناشی از تحلیل قوا و طول سنوات خدمت و مانده شدن از کار است با دادن حقوق مخصوصی
که مناسب با سنّ و دوره خدمت است و آن را حقوق تقاعد میگویند .حقوق تقاعد هرچند مشمول مفهوم
ترکه است ولی مشمول اصول قانونی راجع به ترکه نبوده و علی القاعده تابع مقرّرات راجع به حقوق تقاعد
است» (جعفری لنگرودی ،1376،اصطالح  ،1382تقاعد) .پس هنوز این تردید باقی است که چرا حقوق
تقاعد با این که مشمول مفهوم ترکه است مشمول اصول قانونی راجع به ترکه نیست؟ آیا میتوان به اصل
استناد کرد؟
اگر بپذیریم که مستخدم در دوران حیات خود ،مالک حقّ بازنشستگی است به گونهای که هزینههای
جاری زندگی ،صدقهها ،نذرها و  ...را از آن محلّ میپردازد ،هبه میکند ،ضامن بدهیهای کس دیگری
میشود ،خود را وامدار شخص حقیقی یا حقوقی میکند ،میتواند به بخشی از آن وصیّت کند و  ،...آنگاه
شکّ کنیم که آیا با مرگ وی این حقوق به گونهای از ملک وی خارج میشود که مفهوم ترکه بر آن

درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی»

137

صادق نباشد شاید بتوان گفت که مفادّ اصل استصحاب1این است که این حقوق نیز مانند سایر مایملک
مستخدم و مانند همه طلبهای دیگری که از دیگران دارد (نظیر ثمن مبیع ،اجره المثل عمل ،اجاره منزل
یا دکان یا  ،...دیه ،آن چه به عنوان موصیبه ،حقّ او شده و پیش از اخذ آن فوت کرده است و  )...در زمره
ترکه وی محسوب خواهد بود .در واقع ،مفادّ اصل این است که وقتی یقین داریم که چیزی ملک کسی
است و پس از مرگ وی شکّ میکنیم که با فوت وی ،به نحوی از مالكیّت وی خارج میشود که مفهوم
ترکه بر آن صادق نباشد ،به یقین سابق عمل و حكم میکنیم که آن مال به «ورثه» میرسد ،زیرا از یک
سو ،دلیلی نداریم که مستمرّی را از عموم ترکه خارج کند و از سوی دیگر ،در مقام ثبوت و نظریّهپردازی
نمی توانیم مقرّرات دولتی را مخصّص مسلّمات فقهی دانسته و قایل شویم که مفهوم ورثه ،به شمار خاصّی
از آنان منصرف است .آیا ترجیح شماری از ورثه بر دیگران« ،ترجیح بال مرجّح» نیست؟
 -7نتیجه گیری
از مجموع مباحث مطرح شده در این نوشتار میتوان چنین نتیجه گرفت:
با توجه به این که مطابق مبانی فقهی ،چیزی را که متوفّی سبب ملكیّت آن را در زمان حیات خود
ایجاد کرده است به ملكیّت وی در می آید و از سوی دیگر ،با عنایت به این مبنا که قواعد ارث ،آمره بوده و
احكام آن توقیفی است؛ در نتیجه باید اذعان کرد که بر مستمرّی نیز عنوان «ترکه» صادق بوده و باید
مطابق سایر ماترک ،بین ورّاث شرعی متوفّی تقسیم گردد .وانگهی ،تأسیس «ورّاث قانونی» در برابر «ورّاث
شرعی» ،توسّط قانونگذار ،جعل اصطالحی است که با مبانی شرعی و فقهی سازگاری ندارد؛ بنابراین ،علی-
رغم این که قانون مذکور ،مستمرّی را «ترکه» -با مفهوم و آثار مشخّص فقهی آن -تلقّی نكرده و تقسیم
آن را تابع قواعد ارث ندانسته است اما با عنایت به آنچه گفته شد میتوان پذیرفت که حقوق مستمرّی،
«ترکه» است و دشواریهای مقام اثبات و اجرا را نباید به مقام ثبوت تسرّی داد.
فهرست منابع
 .1ابوالحمد ،عبدالحمید ،)1370( ،حقوق اداری ایران ،انتشارات توس ،تهران ،چاپ چهارم.
 .2امامی ،سیّدحسن ،)1370( ،حقوق مدنی ،کتابفروشی اسالمیه ،تهران ،چاپ ششم.
 -1تصوّر نشود که چنین استصحابی ،استصحاب کلّی است بلكه مستصحب ،خودِ «مستمّری» اسیت کیه پیس از فیوت ،ملكیّیت آن بیرای
مستخدم استصحاب میگردد.
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 .3بحر العلوم ،سیّد محمدتقی ،)1403( ،بلغه الفقیه ،مكتبه الصادق(ع) ،تهران ،چاپ چهارم.
 .4جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1369( ،ارث ،کتابخانه گنج دانش ،تهران ،چاپ دوم.
 .5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1376( ،ترمینولوژی حقوق ،کتابخانه گنج دانش ،تهران ،چاپ اول.
 .6حرّ عاملی ،محمد بن حسن ،)1414( ،تفصیل وسائل الشّیعه الی تحصیل مسائل الشّریعه ،مؤسسه آل البیت ،قم،
چاپ دوم.
 .7شهیدی ،مهدی ،)1374( ،ارث ،انتشارات سازمان سمت ،تهران ،چاپ اول.
 .8طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،)1387( ،حقوق اداری ،انتشارات سازمان سمت ،تهران ،چاپ چهاردهم.
 .9کاتوزیان ،ناصر ،)1376( ،ارث ،نشر دادگستر ،تهران ،چاپ اول.
 .10کاتوزیان ،ناصر ،)1369( ،وصیّت در حقوق مدنی ایران ،کانون وکالی دادگستری با همكاری نشر یلدا ،تهران،
چاپ دوم.
 .11کاتوزیان ،ناصر ،)1388( ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان ،تهران ،چاپ بیست و یكم.
 .12عباسی ،بیژن ،)1389( ،حقوق اداری ،نشر دادگستر ،تهران ،چاپ اول.
 .13مجموعه قوانین استخدام کشوری.
 .14محمصانی ،صبحی رجب ،)1997( ،المبادی الشّرعیه و القانونیّه فی الحجر و النّفقات و المواریث و الوصیّه ،دار
العلم للمالئین ،بیروت ،چاپ هشتم.
 .15موسی زاده ،رضا ،)1384( ،حقوق اداری ( 1و  ،)2کلیات و ایران ،نشر میزان ،تهران ،چاپ هفتم.
 .16بحرانی ،یوسف ،)1363( ،الحدائق النّاضره فی احكام العتره الطاهره ،موسسه النشر االسالمی ،قم.
 .17حلّی(علّامه) ،حسن بن یوسف بن المطهر ،)1421( ،تحریر االحكام الشّرعیه علی مذهب االمامیه ،موسسه االمام
الصّادق ،قم ،چاپ اول.
 .18خمینی(امام) ،سیّد روح اهلل( ،بی تا) ،تحریر الوسیله ،مكتبه العلمیه االسالمیه ،تهران.
 .19شهید ثانی ،زین الدّین بن علی ،)1403( ،الرّوضه البهیّه فی شرح اللّمعه الدمشقیّه ،با تعلیقات سیّدمحمد کالنتر،
دار الهادی للمبطوعات ،قم.
 .20محقّق حلّی ،ابوالقاسم نجم الدّین جعفر بن حسن ،)1403( ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،با
تعلیقات سیّدصادق شیرازی ،دار الهدی ،قم ،چاپ سوم.
 .21محقّق کرکی ،علی بن حسین ،)1415( ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،موسسه دار احیاء التراث ،قم ،چاپ دوم.
 .22مغنیه ،محمدجواد ،)1379( ،فقه االمام جعفر الصّادق ،موسسه انصاریان ،قم ،چاپ دوم.
 .23مغنیه ،محمدجواد ،)1377( ،الفقه علی المذاهب الخمسه ،مؤسسه الصّادق ،تهران ،چاپ چهارم.
 .24نجفی(صاحب جواهر) ،محمدحسن ،)1368( ،جواهر الكالم فی شرح شرائع االسالم ،تحقیق عباس قوچانی ،دار
الكتب االسالمیّه ،تهران ،چاپ سوم.
 .25یزدی ،سیّد محمدکاظم ،)1409( ،العروه الوثقی ،مؤسسه األعلمی ،بیروت ،چاپ دوم.

