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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

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

 5: هکتاب االجار

  .ويمكن أن يقال : إنَّ حقیقتها التسلیط على عین لالنتفاع بها بعوض[ ،  5وهی تملیك عمل أو منفعة بعوض ] 

 گردد بحث تعريف اجاره است.که مرحوم سید صاحب عروه در کتاب االجاره متعرض آن میمطلبی اولین   [ 5] 

ملیك تتعريفی که در متن به آن اشاره شده است تعريف اصطالحی مشهور از اجاره است که : اجاره عبارت است از 

  ؛ اعیان . اجاره2. اجاره اشخاص 5  گردد:از آنجايی که اجاره به دو قسم منقسم می عمل يا منفعت در ازای عوض.

اند اجاره تملیك عمل است و اين در خصوص لذا در تعريف هم اين دو شق منعكس شده است يعنی تاره فرموده

د در مقابل عوض تملیك می کناجاره اشخاص است يعنی کسی که اجیر می شود بنا بر تعريف مشهور عمل خود را 

رود يعنی عمل خود را اجاره می دهد و تملیك می نمايد ، مثل اين که شخص برای تدريس در مدرسه يا دانشگاه می

به اجاره اشخاص تعبیر می شود. البته در مورد اجاره اشخاص هم در حقوق وضعی و هم در  در واقع اين تملیك عمل

يا تعهد به انجام عمل است که ان شاء اهلل در همین مباحث  تزامفقه تعبیر های ديگری نیز وجود دارد و همان بحث الت

می باشد، مثل جايی که منفعت  شق دوم تملیك منفعت است که در خصوص اجاره اعیان به آن اشاره خواهیم کرد.

 خانه را اجاره بدهیم ، و بدين نحو منفعت آن را تملیك نمائیم. يك 

لیكن  ؛تملیك عین از اجاره و بیع از تعاريف آنها مشخص می شود. در واقع بیع عبارت است ماهویبنابراين فرق 

كن در شود لیتملیك می ،کتاب در مقابل عوض تملیك منفعت يا کار شخص. در بیع مثالً از اجاره عبارت است

 . گرددسكونت خانه يا عمل تملیك میمثل منفعت  ،منفعت تملیك می گردد ،اجاره

 2تعريف مشهور اشكال کرده اند: بهبرخی از بزرگان از جمله مرحوم آيت اهلل العظمی خوئی)رضوان اهلل علیه( 

ی شود. از موجر صادر م يا منفعت تملیك عمل تعريف فعل او است، اين تعريف ناظر به فعل موجر است. در واقع که،

در حالی که اجاره اسمی است برای منشاء معاملی و حاصلی که از ترکیب فعل موجر و مستاجر بوجود می آيد. در 
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بیع ، عقد)شود حاصل ترکیب ايجاب و قبول می که اسامی هستند از برای مسبب و منشاء معاملی ،عقود عناوينواقع 

 و...( مضاربه  کفاله، صلح، مزارعه، اجاره ، نكاح ،

 معاملی مدنظر است. در واقع عقد دو طرفه است و در اين تعريف ءفعل يكطرفه مقصود نیست بلكه منشاخالصه آنكه،  

                   نیستیم ما در ابواب معامالت  "اجاره دادن"تنها به يك طرف آن اشاره شده است. ما در اينجا در پی تعريف 

ت است معنای دوم اس احكام و آثار موضوع آثار و بار شدن  که زییبنابراين چخواهیم حاصل را تعريف کنیم. می

اء طرف اول بیع صحیح است نه بر انش :گويیميعنی منشاء معاملی. معنای مسببی مدنظر است نه معنای سببی. وقتی می

یان شود که ب طوریبیع مترتب می گردد. لذا در تعريف بايد  صحت ت کهترکیب و حاصل ايجاب و قبول اس بلكه

در آيات و روايات نیز مقصود از معامالت همین معنای دوم است. مثال زمانی که  5مسبب و منشاء معاملی تعريف شود.

    .را حرام کرده است مسببيعنی  2ی فرمايد: ذروا البیعم
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