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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

  0.اند: تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوضفرموده ره مشهور در مورد تعریف اجاهمانطور که گقته شد، 

مطلبی که باید به آن توجه داشت این است که ، دعوی بر سر تعریف لغوی و لفظی از اجاره نیست، یعنی ما بحث بر سر ماده 

عوی ، دبنابراین دعوی  آید که تعاریف متعددی از اجاره ارائه شده است.. زیرا بعدا در خالل بحث میکنیمیره نمالغوی اج

و یا در   ،مصباح المنیر قیومی در تعریف اجاره چه گفته استاللغوی نیست که رجوع به فرهنگ لغات شود و مثال ببینیم در 

یا در کتاب العین خلیل بن احمد فراهیدی در مورد لغت اجاره چه چیزی بیان شده است  چه گفته است ابن منظور لسان العرب

بر سر منشاء معاملی عقد اجاره است ، دعوی بر سر این است که ماهیت حقوقی اجاره و چگونه تعریف شده است. دعوی 

در  باشد.چیست؟ دعوی بر سر تحدید و تشخیص حدود و ثغور مفهومی اجاره به لحاظ ماهیت فقهی و حقوقی که دارد می

ا بحث مباحث دیگر فقهی از جمله غنواقع این بحث که بیان شد در مقام پاسخ به مستشکل احتمالی است که بگوید: چرا در 

 شود. در واقع در اینجا تحقیقگردد، لکن در بحث اجاره به قول لغوی برای حل نزاع مراجعه نمیمفهوم شناسی لغوی مطرح می

موضوع برای ترتب حکم  ،خورد که عنوانلغوی در جایی به درد می مفهوم خورد، تحقیقمفهوم لغوی به درد کار ما نمی

 نابراین. بموضوع برای ترتب حرمت واقع شده است که در لسان ادله در مواضع مختلفی،. مثل غناء باشد لسان ادله درشرعی 

ه رویم. در یک جملما نحن فیه بعد از اینکه متوجه شدیم مفهوم لغوی اجاره چیست بر سر مفهوم فقهی و ماهوی اجاره می در

  3شود.بر معنای اصطالحی اجاره بار می ،باید گفت: در این مقام احکام فقهی

خالصه اشکال ایشان عبارت است از  تعریف اجاره بود،  درخوئی)رضوان اهلل علیه( آیت اهلل العظمی  بحث در اشکال مرحوم

موضوع آثار و احکام در کلمات  نیست، و همچنین شارع در لسان موضوع عقد اجاره  موجب عقد اجاره، فعل موجر یااینکه: 

 ایجاب و قبول است.   شود حاصل ترکیب که بر آن اثر بار میآنچه فقها نیست. 

 

 

 

                                                           
 تقریر: دکترمحمدعلی معیرمحمدی -1 

 02۲ص ،0۲ج الکالم راجع به تعاریف دیگر اجاره رجوع کنید به جواهر  -0 

در مورد لغت نامه ها و مراجعه به کتب لغت باید گفت:آیات و روایات در قرن اول و دوم در مکه و مدینه صادر شده اند ، لیکن لغت نامه  للبابدر اینجا طردا  -3 

ود. ش ت نامه ها سخت مین ضمیمه می گردد ، رجوع به لغبایده زپددر بصره و کوفه تدوین شده اند ، زمانی که این خالء به سیال بودن ون بعدی قر هاعمدتا در

 بیان نماید.  به طور کامل تواند فضای محاوره شارع در عصرحضوررابنابراین لغت نامه ها نمی
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 خوئی)رضوان اهلل علیه(: آیت اهلل العظمی جواب اشکال مرحوم

ایجاد  لمادر واقع در ع دهیم.قرار می در تعریف اجاره اشکال وارد نیست. زیرا وقتی تملیک عمل یا منفعت را به عنوان جنس 

 فعل یک نفر هک عقدی است نه تملیکیآید. به عبارت دیگر مقصود تملیک و اعتبار تملیکی مدنظر است که بعد از قبول می

وقتی شخص ایجاب را می خواند اجاره محقق نشده است ، چه در مقام اخبار و چه در مقام انشاء وقتی صحبت از بیع ،  .است

 ، منظور از آن ، خلق و ایجاد مخلوقی است که  نمائیمکنیم ، حتی زمانی که بحث از فعل موجب میاجاره و سایر عقود می

ثل این است نه مطلق تملیک. در فارسی م فرع بر تقاعد و توافق است که آن دخیل است. یعنی تملیکی در طرف مقابل نیزقبول 

گوید: شخصی می گوید: چه کسی اجاره کرد؟که شخص بگوید: من خانه ام را اجاره داده ام ، در مقابل شخص دیگری می

ر اینجا در د این. بنابربه دیگری اجاره دادمیعنی قرار بود قبول اجاره نماید قبول نکرد ولی من  ،کردکه باید قبول اجاره می

اسماء عقود و ایقاعات )مثل بیع ، اجاره ، کند. ایجاد عقد نمی ،ایجابصرف  شود: پس تو اصال اجاره نداده ای.پاسخ گفته می

نکاح و...( عناوین مسببات اعتباری است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که این عناوین مسببات هستند لیکن نه به معنای 

خذ شده ا. یعنی حیثیت صدوری نیز در آنها ندوضع شده ا لکه برای محصول و مخلوق اعتباری منشاء معاملیحاصل مصدری ب

اعتباری وضع شده است حیثیت صدوری نیز برای آن لحاظ شده است. به عنوان مثال  بزمانی که برای مسب ،در واقع اسم .است

است. به تعبیری که سیدنا االستاذ در اضواء و آراء در بحث ما به ازاء طالق جدایی نیست بلکه طالق برای ایقاع وضع شده 

 موضوع له الفاظ اخذ شده است ، وجدان لغوی ما هم شاهد بر همین امر است. درء صحیح و اعم دارند ، در مسبب حیثیت انشا

ود که شاین الفاظ برای مسببات وضع شده اند. در این صورت شبهه پیدا می :فرمایندمرحوم شهید صدر)رضوان اهلل علیه( می

در فاسد چه کنیم؟ مثال در بیع فاسد یا نکاح فاسد که معامله باطل است ولی در عالم خارج ایجاب و قبول لحاظ شده است و 

 ع شده است و آن اعم از مسبب قانونیدر واقع فروخته شده است.  حل این موضوع اینجا است که ، این اسماء برای مسببات وض

و حتی تعبیری که مرحوم شهید صدر)رضوان اهلل علیه( دارد  .یعنی برای مسبب شخصی هم وضع شده است ،شخصی مسبب و

ین اخذ شده حیثیت تعهد هم برای عناویعنی  ست،یافته مسبب شخصی ا تطورت این است که ، حتی مسبب قانونی و اعتباری هم

شود و آن هم از این عناوین یده میدر نتیجه چه شخص در مقام انشاء باشد و چه در مقام اخبار باشد یک چیز وجدانا است. 
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در نتیجه تملیک عقدی که مورد   0.سیدنا االستاذ )دام ظله( در اضواء فرموده اندچنانکه   1.ایجاد مسبب در عالم خارج است

 3آید.باشد تملیکی است که در طول ایجاب و قبول مینظر ما می

 

 

                                                           
 عام وبشکل، لعقدیا التملیک منه المراد النَّ ، االثنین إلّابفعل یتحقق ال أیضاً التملیک فانَّ ، واحد بمعنى واالنشائی االخباری االستعمالین فی االجارة انَّ:  والجواب -1 

 على مفهوماً احدو فانها - الشرعی أو العقالئی أو الشخصی المسبب ارید سواء - طرفین بین واالتفاق بالتعاقد الحاصل للمسبب موضوعة وعناوینها المعامالت اسماء

 ویتسبب یحققه اعتبارهب ، المعنى نفس فی یستعمله أیضاً آجرت أو بعت مادة یستعمل حینما والموجب ومصدره االعتبار منشأ فی واالختالف ، البیع مبحث فی ماحققناه

 بفعل ذلک کونی األمر غایة واالنشاء الفعل بنفس واالنباء االمر مادة فیه یحقق الذی «أنبئک أو آمرك» قوله نظیر ، القبول طول فی ولو االیجاب بنفس ایجاده الى

 1۲، ص  1/ کتاب االجاره ، ج . الناحیة هذه من بینهما فرق وال المقام فی االثنین وبفعل المثال فی الواحد

 1۲، ص  1/ کتاب االجاره ، ج النَّ المراد منه التملیک العقدی -0 

 بالتعاهد وماًومتق ، والقبول االیجاب طول فی یکون الذی العقدی التملیک بل ، الواحد فعل هو الذی التملیک بعوض التملیک من المقصود لیس:  والحاصل -3 

 1۲، ص 1. / کتاب االجاره، جالمکاسب من البیع بحوث فی ماحققناه على ، االخبار أو االنشاء مقام فی االیجار أو البیع عنوان وقع سواء ، الطرفین بین والتوافق


