Determining the Lease property Surplus of the
Second Lease in Islamic Jurisprudence

Ahmad Moradkhani,1 Seyyed Mahsih Hosseini2
1

Assistant Professor, Islamic Azad University, Qom Branc, Qom, Iran(Corresponding Author).

ah_moradkhani@yahoo.com
2
PhD. Islamic Azad University, Qom Branc, Qom, Iran.

masih.1131@yahoo.com

Abstract
According to Article 644 of the Penal Code, a lease is a contract under which the lessee
owns the benefits of the same lessee and also Article 676 of the Penal Code stipulates:
the lessee can lease the same lessee, unless stipulated in the lease contract otherwise.
However, Article 11 of the Law on Owners and Tenants states "The lessee may not
transfer the lease interest in whole or in part to nontransferable property unless it has
been authorized in writing. Although there has been extensive discussion in legal books
of these cases, the surplus of rent has not been discussed for the same tenant (in whole
or in part) in the second lease contract, or sometimes less discussed, therefore in this
study, according to jurisprudential sources and Imami (Shiite) narration, has been
considered the statements of the jurists of the past and the latter. The findings show that
some of the Fatwas of contemporary referred separately to land and non- land Shiite
jurisprudential authorities who are detailed on surplus rent.
.
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چکیده
با توجه به ماده  644ق.م «اجاره ،عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود» و همچنین
ماده  676ق.م مقرر میدارد« :مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره دهد ،مگر اینکه در عقد اجاره خالف آن شرر
باشد»؛ ولی در ماده  11قانون مالک و مستأجر آمده است« :مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کالً یا جزئاً یا به نحو
اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید ،مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شرود» .هرچنرد در کترا هرای حقروقی
بحثهای مبسوطی در این موارد شده است ،ولی در مورد مازاد اجاره بر عین مستأجره (کالً یا جزئراً) در عقرد اجراره
دوم هیچ بحثی نشده یا بعضاً کمتر بحث شده است .لذا در این پژوهش ،با توجه به منابع فقهی و روایی امامیه(شریعه)
به اقوال فقهای متقدمین و متأخرین و متأخرینِ متأخرین پرداخته شد و در پایان به برخی از فتاوای مراجع فقه شیعهی
معاصر در مورد مازاد اجاره که قائل به تفصیل هستند به تفکیک در مورد زمین و غیر زمین اشاراتی شد.
کلیدواژهها :اجاره ،موجر ،أجیر ،مستأجر ،عین مستأجره ،منافع ،مازاد اجاره.
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 .1مقدمه
یکی از عقود معیّن بسیار مهم در حقوق مدنی عقد اجاره است که به واسطه آن ،موجر منافع عرین مسرتأجره را بررای
مدت زمان معیّن در مقابل اجارهبهاء ،به مستأجر واگذار میکند .در فقه مدنی عوض منافع در اجاره اشریاء و حیوانرات
را مالاالجاره گویند .امروزه اجارهبها بسیار شایع شده است و جای این اصطالح را گرفته است .در اجارهی خردمات،
عوض را اجرت میگویند(جعفری لنگرودی ،1116 ،ص .)397سرّ اینکه اجارهی عین به دیگری ممکن است آن است
که در قوام اجاره ،غیر از مالکیتِ منفعت چیز دیگری دخیل نیست؛ یعنی موجر باید مالک منفعت باشد تا آن منفعت را
به غیره به عنوان اجاره واگذار کند .چون اجاره تملیک منفعت است در مقابل عوض ،لذا موجر باید مالک منفعت باشد
وگرنه فضولی است ،خواه مالک عین باشد خواه نباشد .موجر که مملِّک منفعت است باید مالک منفعت باشد تا بتواند
منفعت را به دیگری واگذار کند ،این فیالجمله است نه بالجمله .بعد از تعریف اجاره ،نظم منطقی بحث اقتضاء میکند
که اول بحث شود آیا اصوالً مستأجر میتواند عینی را که اجاره کرده ،به دیگری اجاره دهد یا نه؟ بعد بحث شرود کره
آیا مستأجر میتواند به مازاد مالاالجاره را به دیگری اجاره دهد یا نه؟ نکته مهمتر اینکه چررا برا توجره منرابع روایری
معتبر ،مشهور قدماء قائل به حرمت هستند؟ گرچه در بین آنها فقهائی هستند که قائرل بره کراهرت هسرتند و مشرهور
متأخرین قائل به جواز هستند و در بین آنها فقهائی هستند که قائل به حرمت هستند و چررا مترأخرینِ مترأخرین ،برین
زمین و غیر زمین قائل به تفصیل شدند؟ به طوری که در مورد زمین قائل به جرواز هسرتند و در غیرر زمرین مثرل دار،
بیت ،حانوت و اجیر و امثال آنها ،قائل به جواز نیستند.

 .2تعریف شرعی اجاره
مشهور فقیهان امامیه ،اجاره را اینگونه تعریف کردهاند« :وهی العقد على تملیک المنفعة المعلومة بعوض معلوم» ،یعنی
اجاره عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت در مقابل عوض معلوم(محقق حلی1612 ،ق ،ج ،1ص132؛ حلی1613 ،ق،
ص292؛ فاضل اآلبری1611 ،ق ،ج ،2ص11؛ شرهید اول1611 ،ق ،ص161؛ حلری1611 ،ق ،ج ،1ص17؛ طباطبرائی،
1619ق ،ج ،9ص191؛ خوانساری1613 ،ق ،ج ،1ص.)631
بعضی(خراسانی1611 ،ق ،ص )12بر آن شدهاند که مورد اجاره را خودِ عینِ مستأجره قرار دهند ،زیرا موجر به هنگام
انشای ایجا

میگوید« :خانهام را اجاره دادم نه سکونت خانه را»؛ سپس افزودند که اجاره عبرارت اسرت از اضرافه و

رابطه خاص بین مورد اجاره و مستأجر .بنابراین آنچه در مقابل اجرت قرار میگیرد عین است نره منفعرت .پرارهای از
فقیهان نیز آن را تأیید کردهاند(طباطبائی یزدی1626 ،ق ،ج ،3ص .)7این سخن که موجر میگویرد« :خانرهام را اجراره
دادم» در واقع به منزله این است که بگوید« :منفعت خانه را تملیک کردم» ،چون که در مفهومِ اجراره ،تملیرکِ منفعرت
لحاظ شده است .مطابق با این تعریف نیز مورد معامله در قرارداد اجاره ،منفعت است با این تفراوت کره بنرا بره نظرر
مشهور ،تملیکِ منفعت ،مدلولِ مطابقی اجاره است ولی بر طبق نظر اخیر ،مدلول تضمنی آن است(اصرفهانی1619 ،ق،
ص132؛ پارساپور و عیسائی تفرشی ،1193 ،ص.)39
برخی از دیگر فقیهان ،اجاره را این گونه تعریف کرده اند« :وهی عقد ثمرتره تملیرک المنفعرة بعروض معلروم»(محقرق
حلی1619،ق ،ج  ،2ص611؛ محقق سبزواری1621 ،ق ،ج ،1ص461؛ رشتی ،1117،ص ،)2برخی اینگونه« :وهی عقد
ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم ،مع بقاء الملک على أصله»(محقق کرکی1611 ،ق ،ج ،7ص )11و برخری دیگرر نیرز
اینگونه« :عقد ثمرته نقل المنفعة»(عالمه حلی1611 ،ق ،ج ،2ص)211؛ یعنی تملیک منفعت از آثار عقد است و بهطور
صریح ،منفعت به عنوان مورد اجاره معرفی نشده است.
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آیتاهلل سبحانی نیز در درس خارج فقه فرمودند در عقد اجاره میبایست گفت« :تسلیط الغیر علی العرین لینتفرع بره».
فقهای ما غالباً اجاره را تعریف کرد ه اند به اینکه« :اإلجارة تملیک المنفعة» و حال آنکه این تعریف اجاره نیسرت بلکره
نتیجهی اجاره است (سبحانی.)1192 ،

 .1استیال بر منافع
پذیرش این مطلب که مقارن با تسلیم عین ،تسلیم منفعت محقق خواهد شد با این اِشکال رو به روسرت کره منفعرت،
وجود خارجی نداشته و به تدریج از عین حاصل میشود .لذا ،این پرسش مطرح می گردد که تسلیم منفعت چه زمرانی
تحقق مییابد؟
از نظر عرفی خودِ عین نماینده ی منافع است ،کأنّه عین وجودِ جمعی منافع است ،همین که االن در اختیرار مرن اسرت
وجودِ جمعی منافع است ،منافع در اینجا جمع شده است و به قول بعضی از اساتید ما کأنّره ایرن «عرین» یرک قلمبره
ازمنافع است ،یعنی منافع در اینجا جمع شده است .بنابراین استیال بر منافع ،در طولِ استیال بر عین اسرت .همرین کره
انسان بر عین مستولی شد ،از خالل استیال بر «عین» کأنّه بر منافع هم مستولی شده است(همان).
نظم منطقی بحث اقتضاء میکند که اول بحث شود آیا اصوالً مستأجر میتواند عینی را که اجاره کرده ،به دیگری اجاره
دهد یا نه؟ بعد بحث شود که آیا مستأجر میتواند به مازاد مالاالجاره را به دیگری اجاره دهد یا نه؟
سرّ اینکه اجاره ی عین به دیگری ممکن است آن است که در قوام اجاره ،غیر از مالکیت منفعت چیزی دخیل نیسرت؛
یعنی موجر باید مالک منفعت باشد تا آن منفعت را به غیر به عنوان اجاره واگذار کند ،خواه مالرک عرین باشرد خرواه
مالک عین نباشد .بدین جهت ،مستأجر میتواند عین مستأجره را بدون اذن موجر به دیگری اجاره بدهد ،زیرا مستأجر
مالکِ منفعت آن است و هر مالکی میتواند در ملک خود هرگونه تصرفی بنماید .ولی اگر موجر شر کند بر مستأجر
به اینکه خودت شخصاً استیفای منفعت کن ،این صورت دو فرض دارد:
 - 1شر کند که خودت استیفای منفعت کن ،آن هم برای خودت نه برای دیگری؛ در این صورت مستأجر نمیتوانرد
آن را به دیگری اجاره دهد ،زیرا در حقیقت در اجاره شر کرده که شخصاً استیفای منفعت بنماید و مالک منفعت هم
خود او باشد.
 - 2شر کند که خودت استیفای منفعت کن ،ولی دیگر شر نکند که منفعت برای خودت باشد نه برای دیگرری .در
این فرض اگر مستأجر بخواهد عین را به دیگری اجاره بدهد ،از دو حال بیرون نیست:
الف  -اینکه بر مستأجر دوم شر نکند که من خودم شخصاً استیفای منفعت برای تو میکنم .در این صورت ،صرحیح
نیست به مستأجر دوم اجاره دهد و عین را به دست او بدهد.
 اینکه بر مستأجر دوم شر نماید که من خودم شخصاً استیفای منفعت برای تو میکنم .در ایرن صرورت ،اجرارهمستأجر اول به مستأجر دوم صحیح است ،زیرا این اجاره با آن شرطی که موجر با مستأجر اول کررده منافرات نردارد.
چون شرطی که موجر کرده بود این بود که خودت شخصاً استیفای منفعت از آن کن و این شر  ،اعم است از اینکره
استیفای منفعت از آن برای خودت باشد یا برای دیگری ،یعنی مستأجر اول چه استیفای منفعت برای خودش بکنرد و
چه استیفای منفعت برای دیگری کند در هر حال به آن شرطی که موجر کرده ،عمل نموده است و تخلف از آن نکرده
است .بنابراین ،صحیح است که اجاره به مستأجر دوم بدهد و عین در دست مستأجر اول باشد و استیفای منفعت از آن
برای مستأجر دوم باشد(قاروبی تبریزی1621 ،ق ،ج ،14ص.)91
اگر کسی مالی را اجاره کرده ،میتواند آن عین مستأجره را یا به اقل مالاالجاره یا مساوی به غیر اجاره دهد .در مرورد
اکثر مالاالجاره نمیتواند مگر در دو صورت :یا اینکه جنس مالاالجارهها متفراوت باشرند ،یرا در آن عرین مسرتأجره
تصرفی کرده باشد مانند رنگ کردن ،مرمت کردن و . ...
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اقوال فقهاء:
 -1مشهور بین قدماء قائل به حرمت هستند(به نقل از :محقق بحرانری1613 ،ق ،ج ،21ص )292گرچره در برین آنهرا
فقهائی هستند که قائل به کراهت هستند (شیخ مفید1611،ق ،ص.)417
 -2مشهور بین متأخرین قائل به جواز هستند(به نقل از :محقق بحرانی1613 ،ق ،ج ،21ص ،)292گرچه در برین آنهرا
فقهائی هستند که قائل به حرمت هستند.
 -1متأخرین المتأخرین قائل به تفصیل هستند ،در مورد زمین قائل به جرواز هسرتند و در غیرر زمرین مثرل دار ،بیرت،
حانوت و  ...أجیر حق ندارد به حداکثر مالاالجاره اجاره دهد(نجفی ،1196 ،ج ،27ص .)227محقق قمی گوید :اظهرر
این است که در همه اینها فرق است چون اجماع مرکب معلوم نیسرت(میررزای قمری ،1171،ص ،312- 311سرؤال
 .)241محقق در کتا

"مزارعه" تصریح به کراهت اجاره زمین کرده و در کتا

"اجاره" به حرمت مسکن و خران و

اجیر  ،کرده است(همان).
قاعدهی اولیه آن است که اگر کسی عینی را اجاره کرده ،میتواند به اکثر مالاالجاره اجراره دهرد .منرع ،دلیرل تعبردی
میطلبد.
شهید ثانی در مسالک(1616ق ،ج ،3ص )111فرمودند :اوالً اکثر اصحا
در با

گفتند(نه همه اصحا ) به استناد نصوصی که

احکام اجاره است ،این نصوص دو طایفه است که ظاهر بعضی روایات حرمت و ظاهر بعضی روایات کراهت

است(حملة للحرمة علی الکراهة ،تقدیماً للکراهة علی الحرمة) .ما جمعاً بینالنصوص ،فتوا به جواز میدهیم.
با ذکر روایات باید معلوم گردد که حق با معروف است که نصوصِ حرمت را بر کراهت مقدم داشتند ،یا حق با شهید
ثانی و همفکران اوست که نصوصِ کراهت را بر نصوصِ حرمت مقدم داشتند که چنین جمع داللی کردند.
روایت  ،1با

:21

ت رجمه ... :از سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل شده که من اکراه دارم(خوشم نمیآید) خود آسیا را اجراره کرنم،
سپس آن را به اکثر از آنچه اجاره کردم اجاره دهم ،مگر اینکه مرمت ،رنگکراری و امثرال آن برر آن کرنم یرا متحمرل
هزینهای شوم.
روایت  ،6با

:22

ترجمه :به استناد از حلبی ،از امام صادق(ع) نقل شده که شخصی خانهای را اجاره کند سپس آن را بره اکثرر از آنچره
اجاره کرده ،اجاره دهد .حضرت فرمود این کار صالح نیست مگر اینکه مرمت ،رنگکاری و امثال آن بر آن شود.
خالصهی جمع داللی:
شهید ثانی(1616ق ،ج ،3ص )227از این «أکره» کراهت اصطالحی فهمیدنرد و از کلمرهی «ال یصرلح» نفریِ صرالح
فهمیدند« .ال یصلح» نه اینکه فاسد است ،بلکه یعنی مصلحت نیست .لسانش ،لسان حضاضت است .آنگاه فرمودند :به
اینکه آن طایفه ی اولی را ما با قرینه ی طایفه ی ثانیة ،حمل بر کراهت میکنیم .لذا فتوا به کراهت دادنرد و همره اقسرام
«البیت ،الحانوت و األجیر» غیر از زمین را تجویز کردند .اما دیگران آمدند ظهور روایات طایفره ی اولری را برر ظهرور
روایات طایفهی ثانیة مقدم داشتند و فرمودند «ال یصلح» ممکن است در اصطالح ما ،بر اثبات حضاضت باشد ولری در
لسان حدیث و اصطالح حدیث ،بعید است به همین اصطالح باشد؛ چه اینکه کراهتی که ما تعبیر میکنیم ،کراهتی کره
در فقه مطرح است غیر از کراهت در لسانِ نصوص است .کراهت در لسان نصوص ،در عین حال که با کراهت فقهریِ
مصطلح میسازد با حرام هم میسازد .ما برای اینکه بفهمیم این «ال یصلح»« ،الیصلحِ» الزامی است یا نره ،بره طایفره ی
اولی مراجعه میکنیم .پس طایفه ی ثانیة زبانی ندارد که به طور روشن داللت کند بر اینکه کراهت اسرت ،لرذا هرم برا
حضاضتِ کراهتی میسازد و هم با حضاضتِ حرمتی.
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قول به تفصیل :گرچه صاحب جواهر ( ،1196ج ،27ص )227وقتی وارد مسأله میشود با یک جاللی مسأله را طررح
میکند که انسان خیال میکند مسأله نه تنها اجماعی است بلکه اجماع مدرک است ،بعد معلوم مریشرود کره نره تنهرا
اجماعی نیست ،شهرت محققهای هم آنچنان در کار نیست.
چون بین متقدمین و متأخرین یک خالف عمیقی است .بر فرض شهرتی در کار باشد یا اجماع ،با بودن روایات فراوان
در این با  ،اعتمادی به این اجماع نیست ،چون نه تنها محتملالمدرک است بلکه مظنونالمدرک هم است.
اختالفی که بین کلمات اصحا

است نشان میدهد که نه سخن از اجماع است که نتواند مخالفت کنرد ،نره سرخن از

شهرت محققه است که نتواند مخالفت کند؛ بلکه مشهور بین قدماء ،حرمت است و مشهور بین متأخرین ،جواز است؛
یعنی از عالمه به بعد خیلی فتوا به به جواز دادند .این را نه شهید ثانی در مسالک(1616ق ،ج ،3ص )111که صرریحاً
فتوا به جواز دادند ،عالمه حلی در متن قواعرد االحکرام(1611ق ،ج ،2ص )214و محقرق کرکری در جرامع المقاصرد
(1611ق ،ج ،7ص )119و فخرالمحققین در ایضاح و خیلی از بزرگان فتوا به صحت دادند ،به طوری که فخرالمحققین
در ایضاح ( ،1111ج ،2ص )231میگوید جدّم هم همین حرف را زده است .همچنین صاحب حدائق میگوید مرحوم
پدرم در مختلف از قول پدرش ،قول به کراهت نقل کررد .بره طروری کره مرحروم صراحب حردائق (1613ق ،ج،21
ص )292میگوید مشهور بینالمتأخرین ،جواز است علی الکراهة؛ چه اینکه مشهور بینالقدماء ،منع است .این فاصلهی
فکری بین متقدّمین و متأخرین است؛ منشأ این هم قواعد عامه نیست ،چون سخن از ربا و امثال ذالک فقط در کلمات
شیخ طوسی بود که نوعاً محققین آن را رد کردند .بنابراین ،منشأ همهی اختالفها برین متقردّمین و مترأخرین ،کیفیرت
استنبا روایات با

اجاره است .متقدّمین حرمت فهمیدند و متأخرین کراهت فهمیدند ،متقدّمین جمع کردند به نحرو

حرمت و متأخرین جمع کردند به نحو کراهت.
پس اختالفی که در فتوای متقدّمین و متأخرین است در نحوه ی جمع داللی بین این طوایرف متعارضره اسرت ،وگرنره
نصوص را همه معتبر دانستند و تا حدودی به همهی نصوص عمل کردند.
منشأ اختالف این است که آن بزرگانی که قائل به فتوا به جواز همه شدند و آنهایی که قائل به فتروا بره حرمرت همره
شدند ،آنها از این عناوین تمثیل فهمیدند نه تعیین .مثالً فخرالمحققین در ایضاح یا محقق ثانی در جامعالمقاصد وقتری
میخواهند استدالل کنند بر اینکه مستأجر میتواند عین مستأجره را به مالاالجاره ی زائد در اجاره ی دوم اجاره بدهرد،
به همین روایات «أرض» تمسّک میکنند ،آنها از «أرض» مطلق عین مستأجره فهمیدند .چون ایرن روایرات صرریح در
جواز است ،آن روایاتی که منع میکند ،حمل بر حضاضت و کراهت میشود .از زمین الغاء خصوصیت کردند .متقرابالً
مرحوم صاحب حدائق هم خصیصهای برای «دار ،بیت ،حانوت و أجیر» قائل نیست و حرمت را توسعه میدهد ،منتهرا
روایات مانعه را معیار قرار داده است.
فقیه با مشاهده افراد ،پی به ضابطه ی کلی میبرد؛ همانطور که لغوی با تأمل در موارد استعمال ،پی بره ضرابطه ی کلری
میبرد.
سؤال :تفصیل در فتوای بین متأخرین متأخرین از کجا پیدا شد که در زمین جایز است و در غیر زمین جایز نیست؟ با
اینکه این نصوص ،مورد مشاهدهی همهی این اصحا

بود.

عدهای از بزرگان یعنی متأخرین متأخرین ،قائل به تفصیل شدند .البته در بین این مفصرلین گروهری از مترأخرین هرم
وجود دارند ،اینها بین زمین و غیر زمین(بیت ،حانوت ،دار و أجیر) قائل به تفصیل شدند .عدهای چون فهمیدنرد منشرأ
این همه اختالف فتوا ،اختالف تعبیر در لسانِ نصوص است ،آمدند این نصروص را بررسری کردنرد؛ از جملره ی آنهرا
مرحوم محقق اصفهانی (1619ق ،ص )279بود .این بزرگان آمدند محصول این نصوص را در شرش عنروان خالصره
کردند .آنها فرمودند به اینکه مسألهی آسیا و کشتی علیحده مطرح است و مسألهی زمین جدا و عناوین «بیت ،دار،
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حانوت و آجیر» که حکمشان یکی است ،جداگانه بحث شود .این بزرگان فرمودنرد کره چرارهای جرز بررسری نطراق
روایت نیست .لذا صاحب جواهر راه سوم را انتخا

کرده و تفصیل را اولی و احق میداند.

پس محور بحث فرمایش این بزرگان ،کیفیت استنبا از نصوص است نه از قواعرد .چراره جرز ایرن نیسرت کره ایرن
روایات هر یک بررسی شود که آیا نطاق این روایات واقعاً الغاء خصوصیت میدهد؟ یا در محدودهی خاص خرودش
است.
روایت  ،1با :21
من کراهت دارم آسیایی را که به تنهایی اجاره کردم ،به اکثر مالاالجارهی اول به دیگری اجاره دهم .آیرا ایرن کراهرت
روایی است یا فقهی ؟ این ظهور در حرمت ندارد تا بتواند با اطالقات اولیه و قواعد عامه معارضه کند ،چون اطالقرات
اولیه و قواعد عامه ،بر جواز است.
روایت  ،1با

:21

ترجمه ... :از سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) نقل شده که من اکراه دارم (خوشم نمیآید) خود آسیا را اجاره کرنم
سپس آن را به اکثر از آنچه اجاره کردم اجاره دهم ،مگر اینکه مرمت ،رنگ کراری و امثرال آن برر آن کرنم یرا متحمرل
هزینهای شوم.
مضمون روایت  2و  : 1زمینی را از کشاورزان (کسانی که بر روستا س لطه دارند ،دهقانان ،دهبانان نه دهبان مصرطلح)
اجاره کردم .آیا میشود به اکثر مالاالجارهی اول ،به دیگری اجاره داد؟ و مالیاتش را خودش بپردازد .حضرت فرمرود:
«ال بأس به ،إن األرض لیست مثل األجیر ،وال مثل البیت إن فضل األجیر والبیت حرام».
وقتی میفرماید زمین مثل أجیر نیست و زمین مثل بیت نیست ،معلوم مریشرود کره زمرین خصیصرهای دارد و معلروم
می شود همهی أعیان مستأجره ،یک حکم ندارند .اگر حضرت فرمود« :ال بأس به» مثل آن نیست ،یعنی آیا حکم آنهرا
آسانتر است؟ نفی مماثله گاهی به این است که در زمین مکروه است و یا در بقیه اصالً کراهت نیست ،یا نفی مماثلره
به این است که در زمین جایز باشد و در بقیه حرام باشد؟ و نفی مماثله اعم از آنهاست که حکم «بیت و أجیر» شردید
باشد یا خفیف .لذا حضرت فرمود حکمشان شدید است .این زمینه می شود که فرمایش فخرالمحققین ،محقق ثرانی و
صاحب حدائق درست نباشد؛ یعنی آنهایی که میگویند مطلقاً جایز است ،تام نیست و آنهایی که میگویند مطلقاً حرام
است ،تام نیست .چون نصوصِ مفصله به صراحت فرق میگذارد.
این روایت  ،6نصّی در فرق زمین و غیر زمین است و جا برای الغاء خصوصیت نمیگذارد؛ نه برای قائلین به کراهرت
مثل عالمه ،فخرالمحققین و محقق ثانی و نه برای صاحب حدائق و امثال آنها.
نه میتوان حکم زمین را به غیر زمین داد ،کاری که عالمه ،فخرالمحققین و محقق ثانی کردند و نه میتوان حکم «بیت،
حانوت و أجیر» را به زمین داد.
محقق اصفهانی میفرمایند بره اینکره دیگرران فرمودنرد در صرورت وحردتِ جرنس ،اشرکال دارد و در صرورتی کره
مالاالجاره ی دوم جنسش غیر از جنس مالاالجاره ی اول باشد ،اشکال نردارد .چررا؟ چرون کره طبرق روایرات ،اکثرر
مالاالجاره ی اولیه ممنوع است .ایشان میفرمایند که همه ی روایات ،اکثر ندارد بلکه فضل دارد .آنجرا کره فضرل دارد
مگر ناظر به مسأله مالیت نیست؟ مثال اینکه مالاالجاره ی اول  11مَن گندم باشد و مرالاالجراره ی دوم ،فررش باشرد.
فضل که صادق است ،الزم نیست که اکثر باشد.
تاکنون سه عنوان «بیت ،حانوت و أجیر» خارج شد ،نه تنها نفی مماثله کرد بلکه تصریح کرد که حکمش حرمت است.
این روایت  -3هم مثل دو روایت قبل اوالً نفی مماثله کرد ،ثانیاً حکم بیت و أجیر را شدید دانست و خصیصرهای کره
این روایت دارد این است که بیت و أجیر را جداجدا ذکر کرد.
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حال که فضای بحث روشن شد بحث در دو مقام است:
مقام اول :اگر ما الغاء خصوصیت نکنیم و این اشیاء را بر تعیین حمل کنیم نه بر تمثیل ،حکم چه خواهد بود؟
مقام دوم :اگر ما الغاء خصوصیت بکنیم و این اشیاء را بر تمثیل حمل کنیم نه بر تعیین ،حکم چه خواهد بود؟ حق برا
قدماء است یا متأخرین؟
مقام اول :در خصوص «دار ،حانوت ،بیت و أجیر» چند روایت وارد شده که ظاهرشان تحریم است(حرّعاملی1116،ق،
ج ،19روایات  ،2،6،3با

.)21

تعبیر حرمت گاهی به هیأت «التستأجر» است و گاهی به ماده که در این موارد خیلی صریح و ظهور قوی در حرمرت
دارد که از ماده ی حرمت استفاده شده نه هیأت .اگر بخواهیم این روایات طایفه اولی را حمل بر کراهت کنیم ،مسألهی
اعراض اصحا

و مسألهی اجماع یا شهرت و امثال ذالک در بحثهای مقدماتی بحث شده که در کار نیست .بنابراین،

اگر بخواهیم دست از ظهور این روایات برداریم باید از روایات معارضهی اقوی دست برداریم ،یعنی در جهات داخلی
این نصوص ،معارضی پیدا کنیم.
آنچه میتواند معارض این نصوص باشد دو روایت است(حرعاملی1116،ق ،ج ،19روایت  2و  ،6با
مفهوم روایت  ،2با

.)22

« :22إذا أصلح» این است که «إذا یصلح بأس» یعنی اگر کار جدیدی (مرمت  ،رنگ و  )...نکرد،

در آن اِشکال است.
در روایت مذکور ،درباره «األرض أو السفینة» نوعاً قائل به جوازند چه مرمت بکند چه نکنرد .وحردت سریاق اقتضراء
میکند همهی این سه عنوان «الدار ،األرض و السفینة» یک حکم داشته باشند .الزمهی حفظ وحدت سیاق این است که
کلمهی «بأس» به معنای منع در همهی موارد یا به معنای کراهت در همهی موارد باشد .دیگر تبعیضی در ظهور «بأس»
نمیشود قائل شد .پس «بأس» در روایت  2از با
روایت  ،6با

 ،22کراهت است.

 :22کلمه «ال یصلح» در مقابلش «یفسد» است ،آیا این ظهور در کراهت دارد؟ یا با کراهت میسرازد؟

جوا  :با کراهت میسازد ،آنگاه ظهور طایفهی اولی را حمل بر کراهت مغلظه خواهیم کرد .مفهوم میگوید کره ایرن
«بأس» را حمل بر کراهت نمیکنیم بلکه حمل بر جامع بین کراهت و حرمت میکنیم(کلینی ،1147،ج ،3ص  ،271ح
 ،22ح .)6

1؛ حرعاملی1116،ق ،ج ،19ص 111؛ اصفهانی1619،ق،

در مورد آسیا و کشتی که جزء عینهای مستأجره هستند روایات را بررسی میکنیم.
دربارهی آسیا دو روایت بدون معارض وارد شده است:
روایت  ،1با

 :21این روایت گرچه لسانش کراهت است و کراهت در لسانِ نصوص ،غیر از کراهرت در برا

فقره

است و کراهت فقهی در مقابل حرمت است و کراهت در لسان قرآن و روایات بر آن حضاضت مطلقه اطالق میشود
که اعم از کراهت فقهی و حرمت فقهی است ولی دلیلی بر هیچ یک از اینها نیست ،مگر آنکه مؤید خارج تعیین کند
و چون قاعدهی اولیه جواز است ،قدر متیقّن این کراهت است و آن حضاضت فیالجمله است نه بالجمله .لذا هر سره
گروه یعنی متقدمین ،متأخرین و متأخرین متأخرین ،دربارهی آسیا فتوا به کراهت دادند(حرعراملی1116،ق ،ج ،19ص
126؛ اصفهانی1619،ق،
روایت  ،3با

 ،21ح .)1

 :22ایرن روایرت همران مضرمون روایرت  1از برا

حرعاملی1116،ق ،ج ،19ص111؛ اصفهانی1619،ق،
امّا دربارهی سفینه :روایت  ،2با

 21را دارد (کلینری ،1147،ج ،3ص ،271ح9؛

 ،22ح .)3

:22

این روایت ظاهرش این است که «زمین ،خانه و کشتی» را میشود با مالاالجارهی بیشرتر در اجرارهی دوم ،بره کسری
اجاره داد.
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عبارت «إذا أصلح» در این روایت ،مفهومش این است که با «إذا الیصلح» در آن اِشکال است .در اینجا نمیشود گفرت
که از مفهوم جمله ،حرمت میفهمیم .چرا؟ چون که مسألهی «دار» گرچه این چنین است ولی «أرض» اینچنین نیست.
در زمین چه بازسازی بشود چه نشود ،اجارهی دوم به اکثر مالاالجاره جایز است ،چون این روایت هر سه را به همراه
دارد و در «أرض» مستأجر اول چه بازسازی کند(یعنی تسطیح کند ،نهری احداث کند و )...یا بازسازی نکند ،میشود با
مالاالجارهی اکثر به شخص دیگر اجاره داد .پس این «بأس» فیالجمله بیش از حضاضت و کراهت را نمیفهماند .البته
به معنای کراهت مصطلح هم نیست ،چون در «دار» حرام است و در زمین حرام نیست .پس این «بأس» که مفهوم ایرن
جمله است ،جامع بین حضاضت و حرمت است و به معنای اصل مرجوحیّرت مریباشرد (حرعراملی1619،ق ،ج،19
ص ،129با

 ،22حدیث.)2

در مورد زمین ،سه طایفه روایت است:
طایفهی اولی داللت دارد که اجاره به اکثرِ مالاالجاره ،جایز است (کلینی ،1147،ج ،3ص ،272ح 2؛ 29؛ شیخ صدوق،
1613ق ،ص191؛ حرعاملی1116،ق ،ج ،19ص127؛ اصفهانی1619 ،ق،

 ،21ح  1و .)6

طایفه ی ثانی میگوید :اجاره به اکثر مالاالجاره جایز نیست ولی مزارعهاش صحیح اسرت ،یعنری مریشرود زمینری را
مزارعه از صاحبش گرفت و بعد همین شخص عامل در مزارعه ی دوم به عامل دیگری به مالالمزارعه ی بیشتر واگذار
کند ،ولی اجارهاش صحیح نیست(کلینی ،1147،ج ،3ص ،272ح1؛ حرعاملی،؟؟ ،ج ،19ص 123؛ اصرفهانی1619 ،ق،
 ،21ح .)6
طایفه ی ثالثه میگوید :زمین را مطلقاً چه با اجاره و چه با مزارعه نمیشود به اکثر اجاره یرا مزارعره داد(کلینری،1147،
ج ،3ص  ،272ح 4؛ حرعاملی1116،ق ،ج ،19ص124؛ اصفهانی1619 ،ق،

 ،21ح .)1

راه جمع داللی این سه طوایف چیست؟
آیا بیاییم روایت اولی را که مطلق است حمل بر صورتی که « ...اذا اصلح فیها شیئاً  »...کنریم؟ یعنری در مراده تصررف
کنیم؟ این ممکن نیست ،چون حمل مطلق بر مقید یک ضابطهای دارد و آن معیار ظهور است (مطلرق ،ظراهر اسرت و
مقید ،اظهر).
یا بیاییم این طایفه ی ثانیه را شاهد جمع قرار دهیم و آن را بر دو طایفه ی اولی و ثالثه مقدم بداریم و بگوییم به اینکره
مزارع ،جایز است ولی اجاره ،جایز نیست .این طایفه ی اولی که میگفت اجارهاش صرحیح اسرت ،منظرورش مزارعره
است؛ چه اینکه در بعضی از نصوص با

مزارعه ،کلمه ی اجاره بر مزارعه اطالق شده است .پس طایفره ی اولری کره

میگوید اجاره به اکثر مالاالجاره جایز است را حمل بر مزارعه کنیم به قرینه ی طایفه ی ثانیه ،چون طایفه ی ثانیه برین
اجاره و مزارعه فرق میگذارد .پس طایفهی اولی را بر طایفهی ثانیه حمل میکنیم و این طایفهی ثانیه میشود مفصّرل،
آن وقت طایفه ی ثالثه را به قرینه ی طایفه ی ثانیه تفصیل میدهیم که اجاره جایز نیست ولی مزارعه جرایز اسرت .ایرن
جمع ،یک جمع تبرعی بیش نیست و ما هرگز نمیتوانیم با دو راه یاد شده ،در ماده تصرف کنیم .ناچاریم تصررف در
هیأت کنیم و بگوییم آنجایی که منع شده ،یعنی کراهتش اَشدّ است و آنجایی که منع نشده ،کراهت دارد نه بره شردت
مواردی که منع شده است (فاضل لنکرانی1621 ،ق ،ص.)134
مقام دوم :اگر ما الغاء خصوصیت بکنیم و این اشیاء را بر تمثیل حمل کنیم نه بر تعیین ،حکم چه خواهد بود؟ حق برا
قدماء است یا متأخرین؟
اگر این عناوین ششگانه را الغاء خصوصیت کنیم  ،چه اینکه قدماء و متأخرین کردند و از این عناوین ششگانه ،عرین
مستأجره فهمیدند .در این محور ،حق با متقدمین است یا متأخرین؟
کاری که صاحب حدائق و امثال او کردند به صراحت تصریح میکند که لغوی -یک کارشناس لغت -برا تتبّرع مروارد
جزئی به ضابطهی کلی پی میبرد ،یک فقیه هم با تتبّع موارد ششگانه به آن ضابطهی کلی پی میبرد.
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آن روایاتی که حتی کلمهی حرمت دارند ظهور در حرمت دارند ،اگر الغاء خصوصیت شود حق با متقردمین اسرت یرا
متأخرین؟ چون حرمت بر کراهت مغلظه در روایات هم استعما ل شده ،این صریح بر حرمت مصطلح نیست ،این قابل
بر کراهت مغلظه است .پس حق با متأخرین است.
نکاتی در مورد «اختالف جنس» در کالم فقهاء:
به نظر بعضی از فقهاء (ابن جنید ،به نقل از :محقق حلی1619 ،ق ،ج ،2ص )111در صورتی که جنس دو اجاره یکری
باشد مثالً هر دو دینار یا درهم باشد ،مستأجر نمیتواند عین مستأجره را به بیش از آنچه اجاره کرده به دیگری اجراره
بدهد ،زیرا مستلزم رباست (به نقل از :ایزدیفرد ،1111،ص .)111برای تصحیح چنین اجارهای ،دو راهحل از سوی این
دسته از فقهاء مطرح شد -1 :نوع مالاالجاره مختلف باشد -2 .مستأجر بر روی عین مستأجره کاری انجام بدهد.
نکته دیگری که میشود اشاره کرد این است که گرچه تمام فقهاء (به نقل از :فهیم کرمانی ،1111 ،ج ،1ص )111اتفاق
نظر دارند که «ربا» با دو شر در بیع ،ثابت است :اول اینکه عوضین از جنس واحد باشند ،دوم اینکه از جنس مکیل و
موزون باشند .در بحث مذکور ،مستأجر در معاملهی جداگانه با مستأجر دوم قرارداد میبندد.
نکاتی در مورد کلمه «اکثر» در کالم فقهاء:
نکته اول :این اوراق بهادار گرچه به حسب ظاهر ،اختالف جنس دارند ولی محور ارزش آنها ،مالیرت اسرت و مالیرت
دومی بیش از مالیت اولی است .حال اگر در اجارهی اول ،مالاالجاره  11درهم و در اجارهی دوم ،مالاالجاره  11دینار
و مانند آن باشد ،اینجا صادق است که مالاالجارهی دومی ،اکثر از مالاالجارهی اول باشد.
نکته دوم :آن است که معاملهها و دادوستدها در همه اطراف یکسان نیست .محورِ ارزش پیشِ بایع ،مالیت مال اسرت.
بایع میخواهد بفروشد تا مال به دست بیاورد ،ولی مشتری همواره به دنبال کاال با خصوصیتش میرود .کاالها اگر فرق
کند ،در اهداف خریدار فرق میکند .در اجاره هم ،مستأجر به دنبال عین خاص میگرردد ولری مروجر بره دنبرال مرال
میگردد .مثالً مستأجری که واحد تجاری میخواهد واحد مسکونی به سود او نیست ،ولی صاحب آن عین ،بره دنبرال
مال میگردد .بنابراین اگر کسی در اجارهی اولی ،مالاالجارهاش گندم بود و همین شخص در اجارهی دوم ،به فرشری
اجاره بدهد ،اینجا هم صادق است که مالاالجارهی دومی اکثر از مالاالجارهی اول باشد .زیرا هرگز مروجر بره سررا
خصوصیت عین نمیرود ،وی به دنبال مال حرکت میکند ،این مستأجر است که معوض و آن کاال پیشِ او معتبر است.
درست است که کلمهی «اکثر» که در نصوص آمده ،افعل تفضیل است و افعل تفضیل ،مادهی مشترک میطلبد (فاضرل
لنکرانی1621 ،ق ،ص )169ولی در این مورد فرق میکند و محورِ ارزش ،مالیت است.
نکته سوم :گرچه بعضی از نصوص کلمهی «اکثر» را دارد ،ولی بعضی از نصوص هم کلمهی «فضرل» را دارد« .فضرل»
مادهاش زیادی است ،کلمهی «افضل» نیست که وحدت ماده طلب کند .صادق است که بگویند فررش زائرد برر گنردم
است .این امور زمینه را فراهم میکند به اینکره وحردت جرنس ،معیرار نباشرد .برا اینکره متقردمین و مترأخرین الغراء
خصوصیت کردند و تمثیل فهمیدند نه تعیین ،متقدمین فتوا به حرمت دادند و متأخرین فتوا به کراهت مع جواز دادنرد.
حاال کم کم زمینهی آن بحث روشن میشود که فقهای گذشته خیلی بیراه نرفتند ،چون به حسب ظراهر ،انسران خیرال
می کند که چطور اینها دربارهی همهی عین مستأجره فتوا دادند درحالیکره روایرات دربرارهی «دار ،بیرت ،حرانوت و
أجیر» است .چگونه الغاء خصوصیت کردند؟
نوع فقهاء ،آنهایی که تفصیل دادند ،این اعیان ششگانه را از سایر اعیان مستأجره جدا کردند .به چه مناسبت دربرارهی
حانوت و کاروانسرا که میشود بازسازی و نوسازی کرد و یا در أجیر که میشود او را صنعت یاد داد یا علم آموخت،
آنگاه میتوان با مالاالجارهی بیشتر اجاره داد ،در روایات راجع به اینها نیامد .پس معلروم مریشرود شرما هرم الغراء
خصوصیت کردید ،یعنی از «دار و بیت» به «حانوت و أجیر» رسیدید .از این مرحلره براالتر ،مرحروم صراحب شررائع
دربارهی مسکن هم فرمود و این مسکن را از کجا درآورد؟ ولی در روایات مسکن نبود.
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اگر تعدّی است ،پس معلوم است دست دیگران هم باز است .لذا هم ،محقق ثانی با دست براز از حسرنه حلبری چیرز
مطلق میفهمید ،معلوم میشود تمثیل فهمید نه تعیین و از موارد جزئی ،الغاءِ خصوصریت کررده و یرک جرامع نسربی
فراهم کرد و حال اگر بتوان یک جامع نسبی فراهم آورد چرا آن کاری که محقق ثانی و فخرالمحققین کردهاند ،آن کار
را نکنیم؟
مثالً محقق ثانی در جامع المقاصد(1611ق ،ج ،7ص  )119-111وقتی عبرارت عالمره حلری(1611ق ،ج ،2ص)214
«ویجوز أن یؤجر العین بأکثر مما استأجرها به وإن لم یحدث شیئا مقومرا وکران الجرنس واحردا علرى رأی» را شررح
میکند ،به حسنه حلبی با یک دستِ بازی استدالل میکند ،استدالل وی این است« :هذا مخترار جمرع مرن األصرحا
لألصل ،ولعموم(:أوفوا بالعقود) (مائده ،)1،ولروایة أبی المغرا -فی الحسن -عن أبی عبرد اهلل علیهاالسرالم فری الرجرل
یستأجر األرض ثم یواجرها بأکثر مما استأجرها فقال :ال بأس إن هذا لیس کالحرانوت وال األجیرر إن فضرل الحرانوت
واألجیر حرام .قال محمد بن الحسن :هذه األخبار مطلقة فی جواز إجارة األرض بأکثر مما استأجرها وینبغی أن نقیردها
بأحد أشیاء ،إما أن نقول یجوز له إجارتها إذا کان استأجرها بدراهم أو دنانیر معلومة ان یوجرها بالنصرف أو الثلرث أو
الربع وإن علم أن ذلک أکثر ،یدل على ذلک».
مازاد مالاالجاره در بخشی از أعیان مستأجره:
یک وقت مستأجر عینِ مستأجره را بازسای ،نوسازی و  ...می کند و با مالاالجارهی اکثر ،اجاره میدهد که مطالرب آن
گذشت .حال در این قسمت ،بعضی از عین را برای خود نگه میدارد و بخشی را به دیگرری اجراره دهرد ،ایرن چنرد
صورت دارد:
فرع اول :فرع این است که عینی را مستأجر با مالاالجارهای اجاره کرد ،بعضری از آن را خرودش اسرتفاده مریکنرد و
بعضی دیگر را با اقل از مالاالجاره ،به مستأجر دیگر اجاره دهد .سخنی در جواز آن نیست.
فرع دوّم :فرع این است که عینی را مستأجر با مالاالجارهای اجاره کرد ،بعضری از آن را خرودش اسرتفاده مریکنرد و
بعضی دیگر را با اکثر از مالاالجاره ،به مستأجر دیگر اجاره دهد .به دو دلیل جایز نیست:
 - 1مفهوم موافقه نصوص مانعه :این حکمش روشن است .وقتی روایات میگوید کل عرینِ مسرتأجره را در اجرارهی
دوم ،به مالاالجارهی اکثر نمیتواند اجاره دهد ،بعض را یقیناً به طریق اولی نمیتواند اجاره دهد.
 - 2منطوق بعضی از نصوص هم همین را تأیید میکند (روایت  -1با

 )22این روایت هم ،چون کل عینِ مسرتأجره

را شامل میشود که مورد استشهاد و استدالل در کل بود ،بعض را به طریق اولی هم شامل میشود .چون اصالً مرورد
این روایت ،بعض است.
فرع سوم :فرع این است که عینی را مستأجر با مالاالجارهای اجاره کرد ،بعضی از آن را خرودش اسرتفاده مریکنرد و
بعضی دیگر را با مالاالجارهی مساوی ،به مستأجر دیگر اجاره دهد.
روایاتی که دربارهی بعض وارد شده(مالاالجارهی مساوی) ،سه طایفه است:
روایات طایفهی اولی ،روایتی مطلق است که از اطالقش شاید بتوان استفاده کرد و آن ،این است(روایت  ،1با

:)22

«ورواه علی بن جعفر فی (کتابه) عن أخیه(علیهالسالم) مثلره وزاد .قرال :وسرألته عرن رجرل اسرتأجر أرضرا أو سرفینة
بدرهمین فآجر بعضها بدرهم ونصف وسکن هو فیما بقی أیصلح ذلک؟ قال :ال بأس».
گرچه این سخن در کالم سائل است نه کالم مجیب ،اما اگر سؤال سائل اطالق داشت و معصوم(ع) در هنگام جروا
تفصیلی نداد ،میگویند ترکِ استفصال کرده و اگر تفصیلی نداد در حالی که سؤال سائل مطلق برود ،ایرن بره منزلرهی
اطالق در مقال خود امام است .پس این روایت به طور مطلق بر جواز داللت میکند.
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گرچه مالاالجارهی دوم اقل از مالاالجارهی اوّل است ،چون مالاالجاره ی اول دو درهم و مالاالجارهی دوم درهرم و
نصف است؛ ولی اگر چنانچه این بعض ،اطالق داشت و شامل نصف و یا زائد بر نصف برود ،ممکرن اسرت بگروییم
نیمی از عینِ مستأجره را به درهم و نصف اجاره داد و نیمی دیگر را خودش استفاده کرده است در حالی که مجمروع
مالاالجارهی اجارهی اولی ،دو درهم است .اگر این زمرین دو هکترار برود و برا دو درهرم اجراره کررد ،نیمری از ایرن
زمین(یک هکتار) را به درهم و نصف اجاره داد و نیمی دیگر(یک هکتار) را خودش استفاده میکرد ،ایرن روایرت بره
اطالقه این نصف را میگیرد و میفرماید این جایز است.
اگر ما جمود بر ظاهر کنیم این مالاالجاره نه اکثر است نه مساوی و اگر بخواهیم برای منع بره روایراتِ اکثرر تمسّرک
کنیم ،اینجا مالاالجارهی دوم ،اکثر از مالاالجارهی اول نیست .ولی اگر بخواهیم برای منع بره روایراتِ فضرل تمسّرک
کنیم ،باز اینجا را هم شامل نمیشود .گذشته از اینکه روایت در خصوص کشتی و زمین است که خارج بحرث اسرت،
در اینجا فرق است بین «فضل علی االجارة» با «فضل االجارة الثانیة علی االجارة االولی» .بهطور مثال ،مالاالجارهی اول
دو درهم و مالاالجارهی دوم سه درهم باشد ،در اینجا مالاالجارهی دوم نسبت به مالاالجارهی اول ،فضلی دارد ،یعنی
عندالتحلیل یک سود زائدی عائد مستأجره میشود .برای اینکه کل زمین اگر دو هکتار باشد و به دو درهم اجاره کررد
و نیمی از زمین را به درهم و نصف به اجارهی دوم واگذار کند که عندالتحلیل مثل اینکه کل زمرین را بره سره درهرم
اجاره داده است ،نه اینکه اجارهی دوم فضلی بر اجارهی اول داشته باشد .اگر ما در مورد نص چون برر خرالف اصرل
است به خصوص مورد نص اقتصار کنیم در اینجا حکم جواز است .چرا؟ برای اینکه مرالاالجرارهی دوم نره اکثرر از
مالاالجاره ی اول است ،نه عنوان فضل صادق است ،برای اینکه مالاالجاره ی دوم فضلی بر مالاالجرارهی اوّل نردارد.
آری ،فضل بر مال االجاره عائد مستأجر میشود  ،یعنی مستأجر گذشته از اینکه به مقدار دو درهم استفاده کررد ،چیرزی
زائد بر دو درهم نصیبش شد .سرّ این دقت آن است که چون حکم برخالف قاعده است بایرد در محرور نرص تعبرداً
اقتصار کنیم.
چند اِ شکال در روایت  ،1با

:22

اوالً :این روایت در مورد کشتی و زمین است که این دو مورد خارج بحث است،
ثانیاً ،اینکه اگر هم اطالق داشته باشد آن صورتی را بگیرد که فضل علی االجاره است نه فضل االجرارة الثانیرة .پرس
طایفهی اولی مطلقه است که به سود ما نیست به چند جهت.
طایفهی ثانیة :نص در جواز است منتها در خصوص زمین(روایت  ،1با :)22
« ...عن الحلبی ،عن أبی عبداهلل (علیهالسالم) قال :لو أن رجال استأجر دارا بعشرة دراهم فسکن ثلثیها وآجر ثلثها بعشرة
دراهم لم یکن به بأس ،وال یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به إال أن یحدث فیها شیئا .ولو ثبت الربا فی الثانی لثبرت فری
األول».
اگر شخصی خانهای را به ده درهم اجراره کر رده و دو سروم را خرودش اسرتفاده مریکنرد و یرک سروم را بره همران
مالاالجاره(ده درهم) اجاره دهد ،حضرت فرمود« :لم یکن به بأس» و اگر بخواهد به بیش از مالاالجارهی اول ،اجراره
دهد جایز نیست ،مگر اینکه احداثی کند و امثال آن(شیخ طوسری ،1143 ،ج  ،7ص  ،219ح919؛ حرّعراملی1116،ق،
با

 ،22ح ،1ج ،11ص.)241

طایفه ی ثالثة :طایفهی ثالثه معارض است منتها در خصروص زمرین(روایرت  ،1برا
ص ،219ح919؛ حرّعاملی1116،ق ،با

 ،22شریخ طوسری ،1143 ،ج،7

 ،22ح ،1ج ،11ص )241و اگر در زمین جایز نیست در غیر زمرین هرم بره

طریق اولی جایز نیست ،چون عنوان «اکثر» و «فضل» صادق نیست نمی تواند داللت بر جواز کند.
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روایت  ،1با

 ...« :22لما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ،عن أحدهما (علیهمراالسرالم) قرال :سرألته عرن رجرل

یستکری األرض بمائة دینار فیکری نصفها بخمسة وتسعین دینارا ویعمر هو بقیتها؟ قال :ال بأس .احتج الشیخ بأنه ربرا،
وبما تقدم من األخبار ،وأیضا فقد روى الحلبی فی الحسن ،عن الصادق(علیهالسالم) فی الرجل یستأجر الدار ثم یؤجرها
بأکثر مما استأجرها ،قال :ال یصلح ذلک ،إال أن یحدث فیها شیئا».
شخصی زمینی را به صد دینار کرایه کرده ،نصف آن زمین را به نود و نُه دینار اجاره داده است و بقیه را خرودش آبراد
میکند ،حضرت فرمود :ال بأس.
این گرچه عندالتحلیل هم اکثر صادق است و هم فضل ،معلوم میشود که اگر چیزی را با مالاالجارهی مشخص اجاره
کردند و در اجاره ی دوم مقداری از این عین را با مالاالجرارهی مسراوی اجراره دادنرد نره همرهی عرین را ،حضررت
فرمودند :این عیب ندارد منتها در خصوص زمین .پس اگر در روایت( -1با

 )22گفتند در زمین جایز نیست ،در غیر

زمین هم به طریق اولی جایز نیست .این معارض است منتها در خصوص زمین اسرت و بایرد یرک راه فقهری بررایش
عالج کرد و آن ،این است که چون روایت در با
مجوزه در با

زمین است ،این روایت معارض را که مانع است با سرایر روایرات

زمین باید سنجید و آن روایاتی که مجوزه در زمین است صریح یا نص است ،اظهر در جواز است ،این

روایت منع بر کراهت حمل میشود .این راه جمع داللیاش خواهد بود.
اما اصل روایت ،روایت  -4با

 -22است« :عن سماعة قال :سألته عن رجل اشترى مرعى یرعى فیه بخمسین درهمرا

أو أقل أو أکثر فأراد أن یدخل معه من یرعى فیه ویأخذ منهم الثمن؟ قال :فلیدخل معه من شاء ببعض مرا أعطرى ،وإن
أدخل معه بتسعة وأربعین وکانت غنمه بدرهم فال بأس وإن هو رعى فیه قبل أن یدخله بشهر أو شرهرین أو أکثرر مرن
ذلک بعد أن یبین لهم فال بأس ،ولیس أن یبیعه بخمسین درهما ویرعى معهم وال بأکثر من خمسین وال یرعى معهم إال
أن یکون قد عمل فی المرعى عمال ،حفر بئرا أو شق نهرا ،أو تعنی فیه برضا أصحا

المرعى فال بأس ببیعه بأکثر ممرا

اشتراه ،ألنه قد عمل فیه عمال فبذلک یصلح له».
مضمون روایت این است که شخصی چراگاهی را که خودش دامدار است به  31درهم خریده به اقل یا اکثر(یعنری برا
مالاالجارهی مشخص) و خواست یک دامدار دیگر را در آن زمین راه بدهد تا دامهای خود را بچراند و از گرروه دوم
ثمن دریافت کند .حضرت فرمود :هر کس را که خواست میتواند راه بدهد ،اما به کمتر از مالاالجرارهی اول واگرذار
کند ولو یک درهم( 69درهم).
و خودِ مستأجر اول ،یکی دو ماه زودتر در چراگاه آمد و دامش را چراند ،این عیب ندارد و همین مطلب را به مستأجر
دوم بگوید .در این مورد اخیر ،دو فرع است:
 -1اگر مالاالجارهی دوم ،مساوی مالاالجارهی اول باشد و خودش هم دامش را بچراند جایز نیست.
 -2خودش حضور ندارد و کل چراگاه را به دامدار دوم با مالاالجارهی اکثر واگذار کند هم جایز نیسرت ،مگرر اینکره
نهری حفر کند یا شق نهر کند یا به زحمتی بیفتد ،تسطیح کند ،راه احداث کند و مانند آن.
چون هیچ کدام از احکام یادشده در بیع راه ندارد ،به قرینه این کلمات «اشتری ،ثمن و بیع» به معنای ایجار ،اسرتیجار و
مالاالجاره ذکر شده است.
این روایت ،معارض با موضوع است؛ منتها مشکلی که هست این است که اگر این روایت در با

«دار ،بیت ،حرانوت

و أجیر» بود جا داشت ،ولی روایاتی که درباره زمین است نص در جواز است .پس این روایت مانعه ،حمل بر کراهت
میشود یا اگر اصل حکم در زمین ،کراهت بود اینجا بر شدت کراهت حمل میشود.
گرچه روایات مربو به زمین تا حدودی بیان شد ،اما آیا راه جمع همین است؟ یا راه جمع دیگری دارد کره دیگرران
طی کردند؟
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مرحوم شیخ طوسی (شیخ طوسی ،بیتا ،ج ،1ص )111-129چهار راه برای جمع روایات زمین طی کرده کره مرحروم
صاحب حدائق (بحرانی1613 ،ق ،ج ،21ص )111در این وجوه ،نقد فراوان دارد و راهحلی پیداه نکررده و مریگویرد:
جمع داللی بین روایات با

زمین ممکن نیست ،چون فتوای عامه پیش من نیست ،نمیدانم که حکم آنها درباره زمین

چیست؟ نمیتوانم جمع سندی بکنم ،شاید یک جمع سندی داشته باشد که حمل بر تقیه بشود .بررسی این امر خرود
یک تحقیقی جدا میطلبد.
مصادیق تفصیلی فتاوای مراجع بین زمین و غیر زمین:
 - 1در مورد زمین:
به نظر عدهای از مراجع ،اگر کسی زمینی را اجاره کند و مالک با او شر نکند که فقط خودش از آن اسرتفاده نمایرد،
اگرچه بیشتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد ،اشکال ندارد (امام خمینی ،1172 ،ص296؛ نروری همردانی،
 ،1171ص611؛ روحانی ،1171 ،ص173؛ حکیم1614 ،ق ،ج ،2ص ،167ج2؛ خروئی1612 ،ق ،ص111؛ خراسرانی،
1621ق ،ص419؛ بنی هاشمی خمینی ،1114 ،ج ،2ص .)126به نظر عدهای از دیگر مراجع ،احتیرا الزم بره اجراره
ندادن زیادتر از آنچه اجاره کرده است ،میباشد (گلپایگانی1611 ،ق ،ص171؛ صافی گلپایگانی1616 ،ق ،ص )611و
بعضی در مورد زمین على األظهر جایز ندانستند(حکیم1614 ،ق ،ج ،2ص.)167
 - 2در مورد غیر زمین:
اگر غیر زمین مثل خانه یا دکّان یا اطاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شر کند که فقط خود او از آنهرا اسرتفاده
نماید ،مستأجر نمیتواند آن را به دیگرى اجاره دهد و اگر شر نکند ،میتواند آن را به دیگرى اجاره دهد؛ ولرى اگرر
بخواهد به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد ،باید در آن کارى ماننرد تعمیرر و سرفیدکارى انجرام داده
باشد ،خواه به غیر جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا بره همران جرنس(امرام خمینری ،1172 ،ص296؛ نروری
همدانی ،1171 ،ص611؛ روحانی ،1171 ،ص173؛ اراکی ،1171 ،ص197؛ گلپایگانی1611 ،ق ،ج ،2ص69؛ حکریم،
1614ق ،ج ،2ص167؛ فیاض ،بیتا ،ج ،2ص.)214
ولى برخی فرمودند اگر بخواهد به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد ،باید در آن کارى ماننرد تعمیرر و
سفیدکارى انجام داده باشد یا به غیر جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد؛ مثالً اگر با پول اجاره کرده ،بره گنردم یرا
چیز دیگر اجاره دهد و در غیر این دو صورت ،بنابر اظهرر ،اجراره بره مقردار زیرادتر جرایز نیسرت (بهجرت،1177 ،
ص.)161
ولی برخی فرمودند (امام خمینی ،1113 ،ص )236در مورد خانه یا اطاق و یا دکّان نمیتواند بیشتر از آنچه اجاره کرده
اجاره دهد ،مگر اینکه کاری از قبیل تعمیر یا سفیدکاری و امثال اینها در اینجا انجرام داده باشرد و یرا آن را بره غیرر
جنسی که اجاره کرده اجاره بدهد و بنابر احتیا مستحب ،آسیا و کشتی و کاروانسرا نیز مثل خانه و دکّان است.
برخی دیگر فرمودند اگر بخواهد خانه یا دکّان یا کشتى  -و همچنین بنابر احتیا واجب اطاق یا آسیا  -را به زیادتر
از مقدارى که آن را اجاره کرده اجاره دهد ،باید در آن کارى مانند تعمیر و سفیدکارى انجام داده باشد یا به غیر جنسى
که اجاره کرده آن را اجاره دهد؛ مثالً اگر با پول اجاره کرده ،به گندم یا چیز دیگرر اجراره دهرد (خراسرانی1621 ،ق،
ص.)419
اگر خانه یا دکّان یا اطاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شر کند که فقط خود او از آن استفاده نمایرد ،مسرتأجر
نمیتواند آن را به دیگرى اجاره دهد و اگر شر نکند ،میتواند آن را به دیگرى اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد به زیادتر
از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد ،بنابر احتیا الزم باید در آن کارى ماننرد تعمیرر و سرفیدکارى انجرام داده
باشد ،خواه به غیر جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همران جرنس (صرافی گلپایگرانی1616 ،ق ،ص.)611
برخی برای کشتی احتیا وجوبی قائل شدند و فرمودند بنابر احتیا وجوبى ،کشرتى حکرم خانره را دارد (روحرانی،
بیتا ،ص149؛ خوئی1612 ،ق ،ص.)111
16

 - 1در مورد أجیر:
( )1مسأله  :2177اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى خود انسان کار کند ،نمىشود او را به دیگرى اجاره داد و
اگر شر نکند ،چنانچه آن را به چیزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد ،باید زیادتر نگیرد؛ بلکه اگر به چیز دیگررى
هم اجاره دهد ،باید زیادتر نگیرد (روحانی ،1171 ،ص.)173
( )2مسأله  :2119اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى خود انسان کار کند ،نمیشود او را به دیگررى اجراره داد
مگر به نحوى که در مسأله قبلى گذشت و اگر شر نکند ،میتواند او را به دیگرى اجاره دهد ،ولى چیزى کره بره او
اجاره میدهد باید در قیمت ،بیشتر از اجرتى که براى أجیر قرار داده نباشد و همچنین است اگر خودش أجیرر کسرى
شود و براى انجام آن عمل ،شخص دیگرى را به کمتر اجاره نماید .ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده
باشد میتواند دیگرى را به کمتر اجاره نماید (سیستانی1613،ق ،ص.)632
( )1مسأله  :2171اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى خود انسان کار کند ،نمیشود او را به دیگررى اجراره داد
مگر به نحوى که در مسأله قبلی گذشت و اگر شر نکند ،چنانچه او را به چیزى که اجرت او قرار داده اجراره دهرد،
بنابر احتیا باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد میتواند زیادتر بگیرد و همچنرین اسرت اگرر خرودش
أجیر کسى شود و براى انجام آن عمل ،شخص دیگرى را به کمتر اجاره نماید .ولى اگر مقداری از آن عمل را خودش
انجام داده باشد میتواند دیگرى را به کمتر اجاره نماید (روحانی ،بیتا ،ص.)149
( )6مسأله  :2119اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى خود انسان کار کند ،نمیشود او را به دیگرى اجاره داد و
اگر شر نکند ،بنابر احتیا الزم ،باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد ،خواه به همان جرنس اجراره
دهد یا به غیر جنسى که اجاره کرده (گلپایگانی1611 ،ق ،ص.)171
( )3مسأله  :2119اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى خود انسان کار کند ،نمیشود او را به دیگررى اجراره داد
مگر به نحوى که در مسأله قبلى گذشت و اگر شر نکند ،چنانچه او را به چیزى که اجرت او قرار داده اجراره دهرد،
باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد ،میتواند زیادتر بگیرد و همچنین است اگر خودش أجیر کسى شود
و براى انجام آن عمل ،شخص دیگرى را به کمتر اجاره نماید .ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد،
میتواند دیگرى را به کمتر اجاره نماید (خوئی1612 ،ق ،ص.)111
( )4مسأله  :2111اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى خود انسان کار کند ،نمیشود او را به دیگرى اجاره داد و
اگر شر نکند ،چنانچه او را به چیزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد ،باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگرى اجاره
دهد ،میتواند زیادتر بگیرد (امام خمینی ،1172 ،ص.)296
( )7مسأله  :2173اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى خود انسان کار کند ،نمىشود او را به دیگرى اجاره داد و
اگر شر نکند ،باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد ،خواه به همان جنس اجراره دهرد یرا بره غیرر
جنسى که اجاره کرده (نوری همدانی ،1171 ،ص.)611
( )1مسأله  :2119اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى خود انسان کار کند ،نمیشود او را به دیگرى اجاره داد و
اگر شر نکند ،بنابر احتیا الزم ،باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد ،خواه به همان جرنس اجراره
دهد یا به غیر جنسى که اجاره کرده (صافی گلپایگانی1616 ،ق ،ص.)611
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( )9مسأله  :2219اگر أجیر با انسان شر کند کارى که براى آن اجیر شده براى خود انسان باشد و به دیگرى منتقرل
نکند ،نمىشود او را به دیگرى اجاره داد و اگر شر کند که عمل را خودش استیفا کند  -به نحوى که در مسألهی قبل
گذشت – مىشود او را به دیگرى اجاره داد و در صورتى که مىتواند به دیگرى اجاره دهد ،چنانچه او را به چیزى که
اجرت او قرار داده اجاره دهد ،نمىتواند زیادتر بگیرد و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد ،مىتواند زیرادتر بگیررد و اگرر
خودش أجیر کسى شود جایز نیست براى انجام آن عمل ،شخص دیگرى را به کمتر اجاره نماید .ولى اگر مقردارى از
آن عمل را خودش انجام داده باشد ،مىتواند دیگرى را به کمتر اجاره نماید (خراسانی1621 ،ق ،ص.)419
(  )11مسأله  :1723اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى او کار کند ،نمیشود او را به دیگررى اجراره داد و اگرر
شر نکند ،چنانچه او را به چیزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد ،باید زیادتر نگیرد و اگر به چیرز دیگررى اجراره
دهد ،میتواند زیادتر بگیرد و اگر خودش أجیر کسى شود و هنگام قرارداد شر نکرده باشند که خود او شخصاً کار را
انجام دهد ،بنابر اظهر ،نمیتواند شخص دیگرى را به مُزد کمتر أجیر نماید .ولى اگر مقدارى از آن کرار را انجرام داده
باشد میتواند در باقیماندهی کار ،دیگرى را به مُزد کمترى أجیر نماید (بهجت ،1177 ،ص.)161
مصادیق فتوایی در بخشی از أعیان مستأجره:
اگر خانه یا دکّانى را مثالً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید ،مىتواند نصف دیگر
آن را به صد تومان اجاره دهد ،ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقدارى که اجراره کررده  -مرثالً بره صرد و
بیست تومان  -اجاره دهد ،باید در آن کارى مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسى که اجاره کرده ،اجراره دهرد
(خراسانی1621،ق ،ص419؛ صافی گلپایگرانی1616 ،ق ،ص611؛ نروری همردانی ،1171،ص611؛ روحرانی،1171 ،
ص173؛ روحانی ،بیتا ،ص149؛ گلپایگانی1611 ،ق ،ص171؛ سیستانی1613 ،ق ،ص632؛ خوئی ،ق ،1612ص111؛
امام خمینی ،1172 ،ص296؛ حکیم ،ق ،1614ج ،2ص.)167
برخی فرمودند :اگر خانه یا دکّانى را مثالً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید ،بنابر
اظهر ،میتواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ،ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقدارى که اجاره
کرده  -مثالً به صد و بیست تومان -اجاره دهد ،باید در آن کارى مانند تعمیر انجام داده باشد یرا بره غیرر جنسرى کره
اجاره کرده ،اجاره دهد (بهجت ،1177 ،ص.)161
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 .6نتیجهگیری
اجاره یکی از عقود معین است که به واسطه آن ،موجر منرافع عرینِ مسرتأجره را بررای مردت زمران معرین در مقابرل
اجارهبها ،به مستأجر واگذار میکند.
اگر مستأجر ،خانه یا دکّان یا اتاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شر کند که فقط خود او از آنها استفاده نمایرد،
مستأجر نمىتواند آن را به دیگرى اجاره دهد و اگر شر نکند ،مىتواند آن را به دیگرى اجاره دهد.
هرچند علما فرق مابین اینها و غیر اینها از اعیان مستأجره نگذاشته اند و جمعى قائل به حرمت شرده انرد و جمعرى
قائل به کراهت شدهاند ،به شر اینکه وجه اجاره از همان جنسى باشد که به آن اجاره کرده یا در آن تصرف و احداث
حدثى و اصالحى نکرده باشد که در برابر آن ،زیادتى باشد و اال ضررى ندارد؛ یعنى اگر وجه اجراره از همران جرنس
نباشد و یا کارى و اصالحى در آن کرده باشد ،اِشکال و کراهتى نمیماند ولکن اظهر این است که فررق باشرد ،چرون
اجماع مرکب معلوم نیست و محقق قائل به فرق است ،چون در کتا
و در کتا

"مزارعه" تصریح به کراهت اجارهی زمین کرده

"اجاره" به حرمت مسکن و خان و أجیر تصریح کرده و احادیث دال بر فرق صریحاً موجود است (میرزای

قمی ،1171 ،ص 311و « ،312سؤال .)»241
اگر غیر خانه و دکّان و اتاق و أجیر ،چیز دیگری مثالً زمین را اجاره کند و مالک با او شر نکند که فقط خرودش از
آن استفاده نماید ،اگرچه بیشتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد ،اِشکال ندارد.
اگر أجیر با انسان شر کند که فقط براى خود انسان کار کند ،نمىشود او را به دیگرى اجاره داد و اگر شرر نکنرد،
چنانچه او را به چیزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد ،باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد ،مىتوانرد
زیادتر بگیرد.
اگر خانه یا دکّانى را مثالً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید ،مىتواند نصف دیگر
آن را به صد تومان اجاره دهد ،ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقدارى که اجراره کررده  -مرثالً بره صرد و
بیست تومان -اجاره دهد ،باید در آن کارى مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسى که اجاره کرده ،اجاره دهد.
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