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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1هلللعن علی اعدائهم اعداء اهلل الی یوم لقاء اللسالم والصاله علی رسول هلل و علی آله آل اهلل و ااالحمد هلل و

می اشکال مرحوم آیت اهلل العظ به تعریف اجاره،اشکال نخست تعریف مشهور از اجاره وارد شده است. بهبحث در اشکاالتی بود که  

اصل اشکال این بود که اگر اجاره را به تملیک عمل یا منفعت تعبیر کنیم تنها فعل موجر علیه( بود که گذشت. خویی)رضوان اهلل تعالی

 :گوییدمی وقتی مقصود از تعریف است.منشاء معاملی  همان و طرفه است و ترکیب ایجاب و قبول یارا بیان نموده ایم و حال آنکه اجاره د

 عل واحدتملیک ف ملیک در تعریف ،تعریف شده است. در جواب عرض شد، مراد از ت ارت است از تملیک یعنی فعل یکطرفاجاره عب

 ر نیست. شود و تملیک یکطرفه منظود واقع میعاقنیست ، تملیکی است که در طول ت

آخوند صاحب کفایه)رضوان اهلل علیه( در حاشیه  آقای مرحومیکی دیگر از اشکاالتی که بر تعریف مشهور شده است ، اشکالی است که 

را تغییر داده اند. مرحوم شیخ  ده ای هم به تبع ایشان اشکال را تقویت کرده و پذیرفته اند. و تعریف اجارهو ع مطرح کرده اندبر مکاسب 

المراد بالمضمون مورد العقد و مورد الععقد فی ...  فرمایند: اعظم انصاری)رضوان اهلل علیه( یک عبارتی در مکاسب دارند که می

االجاره المنفعه فالعین یرجع فی حکمها الی القواعد...2 یعنی مصب عقد اجاره عبارت است از منفعت. در حاشیه بر این فرمایش، 

کما هو المتوهم من تعریفها بتملیک المنفعه، ولکن التحقیق ، ان مورده فیها ، فرمایند: می )رضوان اهلل علیه(مرحوم آخوند

نفس العین، و لذا یقال آجرت الدار، و استاجرتها.3 یعنی مصب عقد اجاره خود عین است. با توجه به این کالم تعریف اجاره نزد 

انّ اإلجارة عبارة عن، إضافة خاصة بین العین المؤجرة و المستأجر، و شود که:مرحوم آخوند)رضوان اهلل علیه( به این صورت می

و من آثارها تملّک منفعتها. و التعریف بالتملیک، تعریف بالرّسم، مع انّه لو سلّم انّه بالحدّ، کان مورد عقدها أیضا، نفس 

العین، فإنّها تملیک المنفعة، و ال یکاد یکون مورده، و متعلّقه، الّا العین، فافهم.4 یعنی اصل اجاره بر عین واقع میشود. و تعریف 

اجاره ، تعریف به حد نیست ، تعریف به رسم است و در مورد تعریف به رسم نیز همانطور که مشخص است، از عرض خاص  مشهور از

شود. به رسم استفاده از عرض خاص است ، بر خالف تعریف به حد که در آن از ذاتیات استفاده میشود ، در واقع قوام تعریف استفاده می

در مانحن فیه هم مرحوم آخوند)رضوان اهلل  .آیددر تعریف می اگر حد تام بود جنس قریب و فصل اگر حد ناقص بود جنس بعید و فصل

س پذاتی اجاره نیست لذا تعریف مشهور تعریف به حد نیست بلکه تعریف به رسم است.  ،منفعت تملیک اینجاکانه  فرمایند: علیه( می

لذا است که مرحوم . شوددادم این اجاره یک اضافه خاصه است که بین عین مستاجره و مستاجر ایجاد می گویند خانه را اجارهمیوقتی 

 توانبلکه می حقیقت اجاره نیست کند: تملیک منفعت به عوضدر حاشیه خود بر عروه همین مطلب را بیان می نیز امام )رضوان اهلل علیه(

اگر کسی به جای اجرت بگوید ملکت فرماید: لذا ادامه می در آورد ویک معامله خاص که به دنبال خود تملک منفعت را می :گفت

                                                           
 تقریر: دکترمحمدعلی معیرمحمدی -1 

 453،ص1مکاسب ، ج -7 

 47حاشیه المکاسب لآلخوند ، ص -4 

 47حاشیه المکاسب لآلخوند ، ص -3 
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صیغه صریح عقد اجاره نیست.1 برخی دیگر از آیات عظام مثل مرحوم حکیم ، بروجردی و گلپایگانی )رضوان اهلل علیهم اجمعین( به 

همین مطلب اشاره فرموده اند.7 زیرا مصب و مورد اجاره عین است نه منفعت. و همچنین به هیمن استدالل است که تعریف اجاره در نزد 

ان اهلل تمسک و مرحوم بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی)رضوبرخی از بزرگان مثل مرحوم حکیم در مسبه تبع او  مرحوم آخوند و 

تملیک منافع است. ،شود که نتیجه آن تسلیطعلیهم اجمعین(  این است که : اجاره عبارت است از معامله ای که نوعی تسلیط بر عین می  

ن اهلل علیه( آمده است که این اشکال اضعف اشکاالت بر تعریف واضات مرحوم آیت اهلل العظمی خوئی)ردر کالم جواب اشکال:

ود شجهت که وقتی منفعت قائم بر عین است ، مشخص است که تملیک مطلقه وجود ندارد، منفعت خاصه تملیک میاجاره است. از آن 

 4الدار مترادف است.  ههذمنفعه  کالدار و ملکت ههذ کشود. برای همین وقتی کسی بگوید آجرتو لذا مصب عقد اجاره عین می

لط بین انَّ هذا خ: وفیهفرمایند: ین اشکال را تقویت فرموده اند و میستاذ آیت اهلل العظمی هاشمی شاهرودی)دام ظله( نیز اسیدنا اال

وهما اعتباران -، مجال المنشأ المعاملی فی باب االجارة ثبوتاًوانه التملیک للمنفعة أو التسلیط على العین  مجالین

بحث عن ومجال آخر هو ال وهذا هو البحث عن حقیقة االجارة کعقد من العقود وتعریفه فقهیاً وقانونیاً ،-مختلفان 

ین این فرمایش مرحوم آخوند)رضوان اهلل علیه( خلط ب یعنی مدلول مادة االجارة لغةً ، وانه هل یکون بمعنى التملیک أم ال ؟

ه از تملیک منفعت یا تسلیط بر عین ک ء معاملی آیا عبارت استدو عرصه است. یک مجال این است که تحلیل ما این باشد که منشا

فرمایند این دو اعتبار عقالئی مختلف است. که در این صورت بحث از تعریف فقهی و حقوقی اجاره است و مجال دیگر ور که میهمانط

قایان آ اینجا خلط شده است :فرمایندمی سیدنا االستاذ)دام ظله(بحث از ماده لغوی اجاره است که آیا به معنی تملیک است یا خیر؟

د. تعریف تواند به معنای تملیک منفعت باشگیرد. پس نمیاعیان تعلق نمی جزچون در زبان به  از تملیک نیست،فرمایند: اجاره عبارت می

مشهور از اجاره ، تعریف اصطالحی است نه تعریف لفظی و لغوی. اجاره در لغت نه به معنای مطلق تملیک است نه به معنای تملیک 

گوییم :خداوند به تو اجر دهد، زیرا اجر و ثواب بر عملی و به هیمن دلیل است که میخاص است.معنای لغوی اجاره اجر و ثواب است، 

رای توانیم یک قدر جامعی نیز بمعنای لغوی می مینخدمت به شخصی نموده است. از ه که است یا در قبال خدمت شخصی است یا عینی

                                                           
مریداً به  -مثلًا -رة الدابل هی معاملة یستتبعها ذلک، و لیس التملیک مفاداً أوّلیّاً لإلجارة، و لهذا یکون لفظها الصریح آجرتک و أکریتک، و أمّا ملّکتک منفع -1 

اإلجارة بمثله، کما أنّ التسلیط على العین لیس حقیقتها، بل التسلیط االعتباری على فرضه من أحکامها العقالئیة أو لوازمها اإلجارة فلیس من اللفظ الصریح و إن صحّت 

 413على وجه./ العروة الوثقى مع تعالیق اإلمام الخمینی؛ ص:  -أیضاً -کذلک فی مثل إجارة األعیان المملوکة أو غیرها

 مراجعه کنید به حاشیه عروه الوثقی چاپ جامعه مدرسین  -7 

ایة الضعف، بداهة أن تملیک المنفعة ال بد و أن یتعلق بالعین فانا ال ندعی أن مفهوم اإلجارة هو التملیک المطلق بل حصة خاصة و أظن ان هذا االشکال ضعیف غ -4 

المنفعة و إال لرجع بمعنى لتعلقه  منه و هی المتعلقة بالمنفعة، فالتقید بها مأخوذ فی مدلول اإلجارة و مشروب فی مفهومها و ما هذا شأنه ال مناص من تعلقه بالعین، و ال

 الى قولنا إن اإلجارة هی تملیک منفعة المنفعة و ال محصل له.

 فالتملیک المتعلق بالمنفعة متعلق بالعین بطبیعة الحال. فیقال: آجرتک الدار ال منفعة الدار.

ة الدار الذی ال . فإن قولک آجرتک الدار بمنزلة قولک ملکتک منفعو على الجملة: فالتملیک و إن کان متعلقا بالمنفعة إال أن تملیک المنفعة متعلق بالعین بالضرورة

 11ص:  جارة،بد من تعلقه بالعین، فال ینافی ذلک کون اإلجارة بمعنى تملیک المنفعة کما هو أوضح من أن یخفى. / المستند فی شرح العروة الوثقى؛ اإل
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ین ارتباطی بجود یک طرفی که صاحب اجر شود الزم است . اگرچه در اعیان واجاره اشخاص و اعیان پیدا کنیم و آن جامع لغوی است

ه یک نکته ی اجاره بشود. این نکتاین دو مجال نیست. شایسته نیست که در مقام تشخیص عالم اعتبار و منشاء معاملی بحث لغوی از معنا

ره معاطاتی گردد. حتی در اجالغوی و ادبی است در حالی که مانحن فیه بحث ثبوتی است و به لغت مربوط نیست و در هر زبانی مطرح می

االت ماده لغوی مآید که آیا تملیک منفعت است یا تسلیط بر عین در انتفاع است. لذا باید مستقل از استعنیز تحلیل حقیقت اجاره می

  1اجاره بحث کرد.

                                                           
وهو  -لوضوح انَّ مادة االجارة اللغویة التعنی التملیک أصالً ، ال مطلق التملیک وال الحصة الخاصة منه ،  والتعریف المذکور تعریف فی المجال األول ال الثانی -1 

ان یضاف فالبدَّ و« . آجرك اللَََّّه»کما قیل فی حل االشکال المذکور ، لوضوح انَّ األجر لغة هو المکافأة والثواب على عمل وفی قبال خدمة ، ومنه  -تملیک المنفعة 

 ، وبهذا التفسیر لمفهوم االجارة اللغوی یظهر امکان ، النَّ االجر والثواب یکون على عمل أی فی قبال خدمة شخص أو عین مادة االجارة باالعیان أو االشخاص وتتعلق

سواء کان وراً ومکافئاً أی جعل أجر بازائه، وهو جعله مأج ارجاع معنى هذه المادة فی باب آجرتک أو استأجرتک أو استأجرت الدار الى معنى واحد جامع فی البابین

کون ، الّا انَّ االضافة والتعلق بلحاظ مای ، وهو مالک العین فی قبال خدمة شخصٍ أو عینٍ خارجیة ، وان کان الالزم فی االعیان وجود طرف یملک ذلک االجر ویستحقه

، وال ینبغی ان یستند فی تشخیص ما هو المنشأ االعتباری فی موارد عقد االجارة الى کیفیة  سألتینوالمقصود انه ال ربط بین الم . االجر فی قبال خدمته ال من یملکه

، فانَّ هذه النکتة لغویة أدبیة ، بینما البحث األول بحث ثبوتی غیر مربوط بلغة دون لغة ، بل یرد حتى  حیث اضافته الى االعیان دون المنافع استعمال مادة االجارة لغة من

ین لالنتفاع التسلیط على الع االجارة المعاطاتیةالتی اللفظ فیها وال استعمال أصالً . وعلى هذا االساس البدَّ من بحث انَّ حقیقة االجارة هل هی تملیک المنفعة أوفی 

 16و19، ص  1/ کتاب االجاره ، ج . مستقالً عن استعماالت مادة االجارة


