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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1هلللعن علی اعدائهم اعداء اهلل الی یوم لقاء العلی رسول هلل و علی آله آل اهلل و السالم او والصالهالحمد هلل 

 بحث ما در تعاریف مختلفه ای بود که از اجاره مطرح شده است و در اشکاالتی بودیم که بر تعریف مشهور از عقد اجاره کرده اند. 

ت اهلل العظمی خوئی)رضوان اهلل تعالی علیه( به آن ی است که در کلمات مرحوم آیگیرد، اشکالاشکالی که امروز مورد بحث قرار می

 ورمزبایشان، این اشکال را عمده اشکاالت بر تعریف مشهور از عقد اجاره قرارداده اند و سپس سعی به جواب دادن اشاره شده است و 

یرد، گ. طرف تملیک مستاجر قرار میاست همانطور که گفته شد، تعریف مشهور از اجاره تملیک عمل یا منفعت به عوض معلوم 2د.نکنمی

قی دارد که تملیک و تملک در آنها صورت یکند. اشکال در اینجا است که ، اجاره مصادر کسی است که منفعت را تملک میمستاج

ی یک گیرد. مثل زمانی که حاکم شرعنمی ملکی در آنها صورتتگیرد. یعنی مصادیقی داریم که قطعا اجاره هستند ولی تملیک و نمی

کند. ولی امر زکات حاکم شرعی است، در این مثال حاکم شرعی برای کوی اجاره میزی اموال ساختمان یا انباری را برای نگهدار

کوی؟ به ز؟ آیا به خود اموال شودتملیک میکند. اینجا منفعت به چه کسی کوی مثل گوسفندان مکانی را اجاره میزنگهداری اموال 

گیرد. در واقع این منفعت به صرف خود در اینجا تملیکی صورت نمیدر واقع کند.در ولی وقف عام نیز صدق می وردولی امر؟ این م

کوی یا نمائات وقف نیست. بنابراین اصل زمعاوضی است. ولی امر که مالک اموال  ،رسد نه به شخص ولی. در اینجا عقدوی میکزاموال 

بلیت کوی که قازدر واقع نماء وقف و یا اعیان اشکال در اینجا است که طرف مقابل در مثال هایی که زده شد قابلیت تملک را ندارد. 

کوی نیز مالک نیستند که بتوانند منفعت را تملک نمایند. خالصه اشکال زتملک را ندارند و همچنین ولی وقف عام یا ولی امر در اعیان 

گیرد در حالی که آن نمیکنیم که تملیک در آنها صورت این است که ، ما در برخی از مصادیق عقد اجاره به مواردی برخورد می

 مصادیق ، از مصادیق قطعی عقد اجاره هستند. 

 دهند و یک جواب حلی.مرحوم آیت اهلل العظمی خوئی)رضوان اهلل علیه( برای حل این اشکال یک جواب نقضی می

زی برای موقوفه چیف عام به عنوان ولی وقاگر این اشکال در اجاره وارد باشد در بیع نیز وارد است. وقتی بخواهید  جواب نقضی:

کات ولی امر صالح بداند که برای ز صورتی کهدر  یا در زکات خریداری کنید. بیع عبارت است از تملیک عین در برابر عوض معلوم. 

ضمان است و تملیکی هم صورت نگرفته است. بنابراین اشکال باید در بیع نیز وارد شود القرضی بنماید. در اینجا قرض تملیک علی وجه 

 و حال آنکه فقها در بیع اشکال نفرموده اند.

                                                           
 تقریر: دکترمحمدعلی معیرمحمدی -1 

 11الی  12مستند العروه الوثقی کتاب االجاره ، ص  -2 
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جایگاه ، منصب یا عنوان  کند.د منفعت را تملیک میخو 1در اینجا ولی امر یا ولی در وقف عام به شخصیت حقوقی جواب حلی:

  2.پذیردو به این لحاظ تملیک و تملک صورت می .گیردشخص مدنظر قرار می

اما  3ریم.پذیما اصل شخصیت حقوقی ، مالکیت عناوین و جهات را میاشکال آیت اهلل العظمی هاشمی شاهرودی)دام ظله(: 

واند مالک تزیرا ولی امر  یا ولی وقف عام به شخصیت حقوقی خود نیز نمی نیست.نیز شخصیت حقوقی  طرف تملیکحتی در ما نحن فیه 

تواند در مورد اجاره تصرفات مالکانه نماید. به تعبیری که خود مرحوم آیت اهلل العظمی فع گردد. شاهداین امر نیز این است که او نمیامن

اضافه و  یعنی بین شخص و مال یک .بارت است از تغییر دادن جهت اضافهخوئی)رضوان اهلل علیه( در تحلیل بیع و مالکیت دارند: بیع ع

حال اشکالی که سیدنا االستاذ)دام ظله(  1کند. یعنی در واقع تبادل اضافات است.نسبتی هست که در فرآیند بیع این اضافه و رابطه تغییر می

ه ولی امر رد در مانحن فییگخوئی )رضوان اهلل علیه( کرده اند، این است که، این تبادل اضافه که صورت می آیت اهلل العظمی بر مرحوم

بتواند مکان را د بایمالک منافع شده است ،  خود به شخصیت حقوقی او تواند تصرفات مالکانه نماید. اگریا ولی زکات نیست ، زیرا نمی

د و تواند اجاره دهد، تبدیل نماییمشود زیرا نبا اجازه موجر. در واقع در ما نحن فیه آثار مالکیت حاصل نمیبه دیگری واگذار کند، ولو 

  مورد اجاره مترتب نماید. در دیگر آثار مالکانه را

ه جهت ود بشگیرد. یعنی تملیک انجام میاین است که ، در اینجا نیز همان عناوین هستند که منفعت به آنها تعلق می صحیح جواب پس

نابراین بزکات یا به جهت وقف عام. زکات یا وقف عام خود یک عنوان است ، چه اشکالی دارد که تملیک منعت به او تعلق بگیرد. 

تعریف به تملیک که در عقود  ،گردد این است کهاشکال اصلی که در اینجا مطرح  می 9گردد.مالک منافع می ،عنوان و شخصیت قانونی

یک تعریف مسامحی است. لذا نباید از این بیم داشت که برخی از مصادیق شامل تعریف نگردد. در عقود  گرددمعاوضی مطرح می

 کند. گیرد. بلکه تنها جایگاه مالکیت تغییر میمعاوضی تملیک به معنای اخص صورت نمی

ه مالک شده است. یعنی ولی مالک نیست. نبنابراین ملکیت در اینجا جعل ن در واقع در ما نحن فیه ملکیت به معنای سلطنت وجود ندارد.

وان تگرد به نیابت از مال زکوی یا عین موقوفه است. پس نمیاعیان و نه به تبع مالک بدل آنها. واگر هم تصرفی در این مال صورت می

 اداره اموال وجود دارد.برای ولی تنها حق در مانحن فیه گفت: منافع برای ولی جعل شده است. زیرا ولی تنها حق مدیریت را دارد.  

                                                           
 گویند.به شخصیت حقوقی در زبان عربی شخصیت افتراضیه نیز می -1 

شخص  فرمایند: بیع عبارت است از تغییر جهت اضافه و نسبت بینبه تعبری که مرحوم آیت اهلل العظمی خوئی)رضوان اهلل علیه( در مورد تعرف بیع دارند که می -2 

 کند.اضافات است. جهت اضافه تغییر میو دیگری. یعنی در حقیقت تبادل 

 البته بحث از محدوده پذیرش شخصیت حقوقی در جای خودش باقی است که آیا در حدود امضائات شارع است یا بیشتر از آن -3 

 ؛ ما هو المراد من کلمة المبادلة المأخوذة فی تعریف البیع؟ ء من األعیان بعوض فی جهة اإلضافةالبیع مبادلة شی -1 

لکی یمتاز  بوجه من الوجوه، ال بتمام الوجوه -بالفتح -قد عرفت آنفا: أن التعاریف اللغویة إنما هی تعاریف لفظیة. و قد سیقت لشرح االسم، و اإلشارة إلى المعرف

لمبادلة. لیس إال اإلشارة الى أن البیع من سنخ ا -لأنه فی األصل مبادلة مال بما -عن جمیع ما عداه. و على هذا فغرض الفیومی من ذکر کلمة المبادلة فی تعریف البیع

 23و  22،ص 2اهه ، جق/ مصباح الف

 11، ص 1/ کتاب االجاره ، جکشخصیة قانونیة عنوانیة ال حقیقیة خارجیة -9 
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باشد. در اینجا ال جرم تملیک برای کسی رخ همان زکات یا عین موقوفه می اینجاکه در است  در واقع تملک برای خود جهت یا عنوان   

 1 .دهد که تحت اداره ولی است یعنی خود زکات یا عین موقوفهمی

                                                           
یکون  ابوصفه العنوانی وبما هو ولی ومن هنویالحظ على ماذکره فی مقام حل االشکال بأن والیة الولی على التصرف ال تعنی تملکه للمال الموقوف علیه حتى  -1 

  . ى علیه من دون فرق فی ذلک بین الولی العام أو الخاص أو الوقف العام أو الخاصلبیع الولی للصبی أو للمجنون ال لنفسه فهو ینشئ التملیک للموَ

شخص وال بما هو ولی ولیست والیته الّا بمعنى ملکه للتصرف القانونی فی ذلک  لیس الولی للوقف العام أو الزکاة مالکاً ال لهما وال لبدلهما ال بما هو : فالحاصل

زکاة فیجوز وقف والالمال للمولَّى علیه ال اکثر بحیث لو حصلت اضافة الملکیة بین البدل وبینه ولو بما هو ولی اوجب ذلک خروج الزکاة أو الوقف عن حکم ال

وهذا مما ال یمکن االلتزام به بل ال دلیل على صحة تصرف الولی بتغییر جهة االضافة فی بدل الوقف أو الزکاة جزماً فلو اعطاؤها للهاشمی مثالً وصرفه فی غیر مصرفه 

 17و  11، ص1/ کتاب االجاره ، ج. قصد ذلک کان باطالً ایضاً


