دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن /سال هفتم /شماره  /13بهار و تابستان  /1398صص223-197

اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسالمی
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(تاریخ دریافت ،1396/6/15 :تاریخ پذیرش)1397/8/20 :

چکیده
پیشرفتهای علمی و پیدایش انواع ادارات و شرکتهای تجاری و شیوههای جدید کسب
درآمد از سویی و عدم امکان خرید یا مقرونبهصرفه نبودن خرید اعیان مورد نیاز آنها از
سوی دیگر ،موجب شده که اجاره بیشتر از یک سال در بین مردم و جوامع راه یابد .در
میان فقهای شیعه عالمه حلی برای اولین بار اجاره بیشتر از یک سال و شرایط آن را
بررسی و به مصادیقی از آن اشاره نموده است و در مذاهب فقهی اهلسنت نیز عنوان
«االجارة الطویلة» را اولین بار حنفیه بیان کردهاند .شافعی ،مالک و احمد بن حنبل نیز
چنین اجارهای را ممکن دانستهاند .در تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام
شده ضمن اشاره به ارکان اجاره ،با استناد به دالیلی صحت اجاره بیشتر از یک سال
نتیجه گرفته شده و اشاره گردیده که در گذشته به دلیل سادگی زندگی مردم و عدم نیاز
آنها به اجاره بیشتر از یک سال ،اجاره میانمدت یکساله و کوتاهمدت ماهانه و ...رواج
داشته است و با این حال در بخارا اجاره بلندمدت سیساله متداول بوده است .گرچه
برخی از فقها ،مانند شافعی ،از محدود بودن اجاره به سی سال و عدم جواز اجاره بیش از
آن سخن گفتهاند ،اما در توجیه آن گفته شده که عدد سی برای مبالغه است و از سویی
منظور از «سی سال» اجاره اعیانی است که بیش از این مدت امکان بقای آنها نیست ،از
این رو مدت اجاره به میزان بقای اعیان بستگی داشته و متغیر است و تعیین سقف خاصی،
چون سی سال برای آن معنی ندارد .مذاهب فقهی اسالمی برای جلوگیری از زیان طرفین
اجاره بیشتر از یک سال به دلیل تورم و ...از امکان تقسیط بهای اجاره و استفاده از
عقدهای متعدد سخن گفتهاند.
 .1دانشیار دانشگاه شیرازmrahimi@shirazu.ac.ir /
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کلیدواژهها :اجاره ،بلندمدت ،مدت بقاء.

طرح مسئله
گرچه در گذشته عمالً به اجاره بیشتر از یک سال احساس نیاز نمیشده ،اما پس از جنگ
جهانی به دالیلی هم چون تغییر سبک زندگی مردم و جوامع و گسترش ارتباطات جدید و
پیدایش روشهای بازرگانی نوین و نیز انواع ادارات و شرکتهای تجاری و اشتغالهای جدید،
اجاره بیشتر از یک سال به صورت گسترده وارد زندگی مردم شده است ،بهگونهای که
وسایل مورد نیاز منزل و ادارات و شرکتها و ...را نیز در بر گرفته است .از سویی گرچه در
فقه از اجاره و لزوم تعیین مدت و اجارهبهای آن سخن به میان آمده است ،اما از اجاره
بیشتر از یک سال و چگونگی تعیین اجارهبها و جبران خسارت احتمالی کمتر بحث شده و
بیشتر از اجارههای کوتاهمدت و میانمدت ماهانه و یکساله سخن به میان آمده است.
«االجارة الطویلة» (اجاره بلندمدت) به اجارهای گفته میشود که مدت آن بیش از یک
سال باشد و بر اساس تعریفی دیگر مدت آن بیش از سه سال باشد و بر اساس تعریف
سوم اجارهای است که مدت آن بیست سال باشد (طوری1418 ،ق31/2 ،؛ بهوتی ،بیتا،
 .)215/6بر اساس نگاهی دیگر تعیین اجاره بلندمدت به عهده عرف است.
عواملی چند بحث و پژوهش پیرامون این موضوع را توجیه میکنند ،از جمله .1 :با
توجه به تغییر شکل زندگی ،این نوع اجاره امروزه بسیار متداول و رایج است؛  .2با توجه
به تورم و باال رفتن قیمتها ،از جمله نرخ اجارهها راهکار جلوگیری از زیان طرفین اجاره
اهمیت بهسزا دارد؛  .3با توجه به لزوم معلوم بودن مدت و صیغه در اجاره ،بررسی اینکه
اجاره بیشتر از یک سال در ضمن یک عقد امکانپذیر است و یا به عقدهای متعدد نیاز
دارد ،مهم است؛  .4رواج اجاره بیشتر از یک سال در اموال موقوفه و اهمیت وقف و
فلسفه آن از جمله دالیل اهمیت بررسی این نوع اجاره است .5 .با توجه به اختالف در
شرعیت این نوع اجاره ،بررسی دالیل شرعیت این نوع اجاره اهمیت بهسزا دارد.
درباره پیشینه تحقیق باید گفت که به دلیل مبتالبه نبودن اجاره بیشتر از یک سال و نیز
به دلیل سادگی زندگی مردم ،فقها و مذاهب فقهی اسالمی کمتر از اجارههای بلندمدت
بحث نمودهاند ،بهگونهای که در فقه امامیه عالمه حلی برای اولین بار آن را مطرح کرده و
به نظرات ابوحنیفه ،مالک و احمد بن حنبل در اینباره اشاره نموده است .پس از عالمه
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حلی ،فقهای امامیه به آن نپرداختهاند ،تا آنکه برخی از فقهای معاصر امامیه به استفتائاتی
پیرامون اجاره های بلندمدت اعیان وقفی و غیر آن پاسخ گفته و در برخی از منابع فقهی به
آن اشاراتی داشتهاند .در فقه اهلسنت در کتاب اجاره ،به اجاره بیشتر از یک سال بیشتر
توجه شده است .اولین بار حنفیه اصطالح اجاره بلندمدت را به کاربرده و درباره آن اظهار
نظر کردهاند (ابنابیالوفاء ،بیتا .)67/2 ،شافعی اجاره سیساله را ممکن دانسته و احمد بن
حنبل گفته مدت اجاره به هر میزانی است که طرفین بخواهند (عینی ،بیتا-179/12 ،
 .)180درباره پژوهشهای جدید مذاهب فقهی اهلسنت میتوان گفت که مقاله مختصر
دوصفحهای در شماره  16مجله البحوث االسالمیة در سال 1406ق به چاپ رسیده است.
از آنجا که تحقیق مستقلی که همه جوانب اجاره بیشتر از یک سال را به صورت مقایسهای
بررسی کند وجود ندارد ،هدف از تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده،
آن است که ضمن تبیین اهمیت اجاره بیشتر از یک سال به پرسشهایی مانند« :آیا در آیات
قرآن و روایات میتوان پیشینهای از اجاره بیشتر از یک سال یافت؟»« ،دیدگاههای قابل
بحث پیرامون اجاره بیشتر از یک سال و دیدگاه درست در اینباره کدام است؟»« ،تعیین
اجارهبها در اجاره بیشتر از یک سال چگونه است؟»« ،شرایط اجاره بیشتر از یک سال
کدامند؟» و نظایر آنها پاسخ گوید.
با توجه به آنچه گذشت فرضیههای تحقیق هم عبارتند از« :دالیلی از قرآن و روایات
بر جواز این نوع اجاره داللت دارند» « ،درباره اجاره بلندمدت (بیش از یک سال) سه
دیدگاه حایز اهمیت هستند .1 :محدود نبودن اجاره به سقف زمانی خاص؛  .2عدم جواز
اجاره بیش از یک سال؛  .3بطالن اجارههای بیش از سی سال»« ،میتوان با راهکارهایی
همچون صیغههای متعدد از ورود ضرر به متعاقدین در اجاره بلندمدت جلوگیری نمود».

مفهوم شناسی مقدماتی
 .1تعریف اجاره
فقهای متقدم امامیه همچون شیخ طوسی (طوسی1407 ،ق )463/3 ،از اجاره به عنوان
«عقد» تعبیر نکردهاند ،اما بعدها فقهایی چون محقق حلی (محقق حلی1418 ،ق،)140/2 ،
عالمه حلی (حلی1421 ،ق ،)67/3 ،شهید اول (شهید اول1410 ،ق )155 ،و ...از اجاره

200

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 13

به عنوان عقد تعبیر نموده و در تعریف آن گفتهاند« :اجاره عقدی است که بر تملیک منفعت
معلوم در برابر عوض معلوم داللت دارد».
مذاهب چهارگانه فقهی اهلسنت نیز تصریح به عقد بودن اجاره ،از آن تعریفهای
گوناگونی کردهاند ،مثالً برخی از حنفیه در تعریف اجاره گفتهاند« :اجاره عقدی است که بر
منفعت در برابر عوض داللت دارد» (سرخسی1406 ،ق« .)74/15 ،اجاره عقدی است بر
منفعت معلوم در برابر عوض و مدت معلوم» (شلبی1313 ،ق.)105/5 ،
مالکیه نیز در تعریف اجاره گفتهاند« :اجاره عقد معاوضی است که بر تملیک منفعت
موجود یا قراردادی در مقابل عوضی در مدت معلوم یا اندازه معلوم داللت دارد» (دردیر،
بیتا .)6/4 ،همچنین شافعیه در تعریف آن گفتهاند« :اجاره عقدی است که در مقابل عوض
معلوم بر منفعت مقصود و معلوم که قابل بذل و اباحه باشد ،داللت کند» (خطیب شربینی،
1377ق .)332/2 ،شافعیه در تعریف اجاره گفتهاند« :اجاره عقدی است که در مقابل
عوض معلوم بر منفعت مباح و معلوم از یک عین معلوم یا آنچه در ذمه بوده و توصیف
شده یا بر عمل معلوم در مدت معلوم داللت کند» (بهوتی1414 ،ق.)350/2 ،
 .2ارکان اجاره
از نگاه فقه امامیه اجاره دارای ارکانی است که عبارتند از :اول :ایجاب و قبول (صیغه)؛
دوم :متعاقدین (موجر و مستأجر یا مستأجر و اجیر) ،که باید بالغ ،عاقل و مختار باشند و
به دلیل سفاهت یا فلس محجور نباشند؛ سوم :عوضین .این رکن باید شرایطی را دارا باشد،
از جمله .1 :معلوم باشند تا غرر پیش نیاید؛  .2تسلیم آنها مقدور و ممکن باشد؛ .3
مملوک متعاقدین باشند و از این رو اجاره مال غیر تنها با اجازه وی صحیح است؛  .4عین
مستأجره با وجود بقای آن انتفاع از آن ممکن باشد؛  .5منفعت مباح باشد؛  .6استیفاء و
بهره برداری از منفعت مورد نظر عین اجاره شده ممکن باشد ،لذا اجاره زمینی که رسیدن
آب به آن ممکن نیست ،باطل است؛  .7مستأجر بتواند از عین اجارهشده استفاده کند ،از
این رو اجاره زن حایض برای تمیز کردن مسجد درست نیست (مرعشی نجفی1409 ،ق،
 .)30-34/2معلومبودن مدت اجاره نیز از جمله ارکان مهم اجاره است ،که در صورت
اخالل به آن اجاره باطل میشود (خویی ،بیتا.)167/3 ،
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مذاهب فقهی اهلسنت نیز به صور گوناگون از ارکان اجاره سخن گفتهاند؛ مثالً حنبلیها،
متعاقدین ،عوضین و صیغه را به عنوان «ارکان پنجگانه» اجاره تعبیر نمودهاند (بهوتی ،بیتا،
 .)547/3همچنین فقهای شافعی اشاره نمودهاند که متعاقدین ،صیغه ،اجرت و منفعت از
ارکان اجاره بهشمار میروند (غرالی1417 ،ق154/4 ،؛ خن و دیگران1413 ،ق،
 .)139/6حنفیه بر این باورند که «صیغه» تنها رکن اجاره است ،اما «متعاقدین» و «معقود
علیه» از اطراف و مقومات اجاره هستند ،لذا عقد اجاره با اجتماع همه موارد یادشده
ممکن است (طیار و دیگران1432 ،ق )180/6 ،و اما برخی از ایشان مواردی همچون:
«متعاقدین»« ،صیغه» و «معقود علیه» (اجرت و منفعت) را به طور جداگانه از ارکان اجاره
بهشمار آوردهاند (حیدر1411 ،ق .)471/1 ،مالکیه« ،متعاقدین»« ،أجر» و «منفعت» را از
ارکان اجاره دانستهاند (عبدری غرناطی1398 ،ق.)389/5 ،

مفهوم شناسی اجاره بلندمدت
اجاره بلندمدت که از آن به «االجارة الطویلة» تعبیر میپشود ،از مصطلحات حنفی بوده
(ابنابیالوفاء ،بیتا )67/2 ،و منظور از آن ،اجاره بیش از یک سال است در فرضی که
خانه یا مغازه مورد اجاره باشد؛ چنانچه زمین ،مورد اجاره باشد ،شرط بلندمدتبودن
اجارهاش آن است که به مدت سه سال یا بیش از آن باشد ،خواه در همه مدت مزبور
اجاره با یک عقد انجام شده باشد و یا چند عقد مترادف که عقد هر سال در مقابل اندازه
معلوم و مشخصی باشد (طوری1418 ،ق.)31/2 ،
بر اساس این تعریف در قانون مدنی عراق آمده است« :اجاره بلندمدت اجاره اموال
غیرمنقول است برای مدتی بیش از سه سال با یک عقد یا چندین عقد متصل به هم».
بهوتی از فقهای حنبلی در تعریف این اجاره گفته است« :اجاره بلندمدت آن است که
خانه ای را به مدت بیست سال اجاره کنند یا بر زمینی جهت کشاورزی سی سال قرارداد
اجاره ببندند و دیگر مدتهای طوالنی مشابه آنها» (بهوتی ،بیتا .)215/6 ،با توجه به
تعریف نخست ،در این تعریف به برخی از مصادیق اجاره بلندمدت اشاره شده است.
به نظر می رسد که عرف در تعیین مدت اجاره بلندمدت نقش تعیین کننده دارد ،از همین
رو برخی در تعریف آن گفتهاند« :اجاره بلندمدت هر اجارهای را گویند که از نظر عرف
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مدت طوالنی برای آن تعیین شده باشد .به این نوع اجاره« ،صبره» یا «حکورة» نیز گفته
میشود (مصلح1396 ،ش.)1 ،
با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت که عرف در تعیین بلندمدت بودن اجاره نقش
دارد .با این معیار میتوان بین دیدگاه بیشتر از یک سال بودن اجاره و دیدگاه بیشتر از سه
سال بودن آن جمع نمود.

پیشینه اجاره بلندمدت
 .1فقه امامیه
در فقه امامیه ،عالمه حلی برای اولین بار اجاره بلندمدت و امکان و صحت آن را مورد
بررسی قرار داده و گفته است« :اجاره از نظر بیشترین مدت ،اندازه خاصی ندارد ،بلکه هر
مدتی که طرفین عقد بر آن توافق نموده و راضی باشند جایز است» (حلی1421 ،ق،
 )88/3و در جای دیگر گفته است« :اجاره از نظر کم یا زیادی مدت آن ،اندازه خاصی
ندارد ،از این رو جایز است که ملکی را برای یک لحظه و یا صد هزار سال اجاره کنند»
(حلی ،بیتا.)316 ،
پیش از عالمه حلی ،شیخ مفید مدت معلوم را شرط ضروری اجاره دانسته و گفته
است« :اجاره منعقد نمیشود مگر به زمان مشخص و در برابر چیزی معلوم» (مفید،
1413ق .)439 ،از عبارت شیخ مفید برمیآید که در اجاره ،معلوم بودن مدت اجاره و
معلوم بودن اجرت آن ضروری است ،اما به حداکثر و حداقل مدت ممکن برای اجاره
اشارهای نکرده است.
شیخ طوسی نیز به ضرورت معلوم بودن مدت اجاره ،بیآنکه به حداکثر یا حداقل مدت
ممکن آن اشاره کند ،تصریح نموده و گفته است« :مزارعه و اجاره جز به مدت معلوم
صحیح نیستند و در صورت عدم ذکر مدت در اجاره ،اجاره باطل خواهد بود» (طوسی،
1400ق.)441 ،
ابنادریس حلی و محقق حلی نیز مشابه دیدگاه شیخ طوسی را بیان داشته و به حداکثر
و حداقل مدت ممکن زمان اجاره اشاره نکردهاند (ابنادریس حلی1410 ،ق448/2 ،؛
محقق حلی1412 ،ق.)270/2 ،
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از جمله دالیلی که برای لزوم ضبط مدت اجاره به آن استناد شده آیه ذیل است« :أرِيدُ
أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ :من مىخواهم یکى از این دو
دخترم را به همسرى تو در آورم به این شرط که هشت سال براى من کار کنى( ».قصص،
( )27فاضل مقداد ،بیتا ،)73/2 ،زیرا در آن به مدت هشت سال اجیر شدن حضرت
موسی اشاره شده است.
 .2فقه اهلسنت
در فقه اهل سنت بحث از اجاره بلندمدت سابقه طوالنی دارد ،زیرا شافعی از امکان اجاره
سیساله سخن گفته است (عینی ،بیتا179/12 ،؛ ماوردی1419 ،ق .)883/7 ،همچنین
احمد بن حنبل گفته است« :مدت اجاره به هر مقداری است که طرفین بخواهند» (عینی،
بیتا )179-180/12 ،و اما ابنقیم حنبلی به مفاسد و معایب اجاره بلندمدت ،بهویژه در
وقف اشاره نموده و گفته این نوع اجاره موجب آن میشود که به مرور زمان مستأجر،
خودش را مالک بداند و از سویی این نوع اجاره را یک نوع حیله غیرمجاز دانسته است.
با این حال در پاسخ پرسش از «اجاره صدساله خانههای خراب مکه و اجازه دادن به
مستأجر جهت تعمیر این خانهها از مالاالجاره» اشاره نموده که در صورت مصلحت می-
توان چنین خانههایی را برای مدت طوالنی که بقای آنها در آن ممکن است ،اجاره داد
(ابنقیم ،بیتا.)213-214/1 ،
اجاره بلندمدت در فقه حنفی نیز پیشینه طوالنی دارد ،زیرا چنان که گذشت اصطالح
«االجارة الطویلة» از مصطلحات حنفی است (ابنابیالوفاء ،بیتا )67/2 ،و از همین رو
درباره اجاره بلندمدتی که در بخارا متداول و رایج است سخن گفتهاند ،زیرا بر اساس این
اجاره اهل بخارا زمین یا خانه را به مدت سی سال متوالی اجاره میدهند ،اما از هر سال
سه روز را استثناء میکنند و برای هر یک از  29سال اجاره خاصی تعیین میکنند و مقدار
باقیمانده را برای سال سیام قرار میدهند .ابوحنیفه – به دلیل آنکه یک اجاره است-
چنین اجارهای را صحیح نمیداند ،اما برخی از حنفیه چنین اجارهای را جایز دانستهاند
(بلخی1411 ،ق.)512/4 ،
مالک بن انس نیز در پاسخ پرسش «شخصی خانهاش یا کنیز و بنده خودش را برای
مدت ده سال اجاره میدهد و شرط میکند که اجاره این مدت را از پیش بپردازد ،آیا
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چنین اجارهای صحیح است؟» گفته است« :چنین اجارهای درست است» (مالک بن انس،
1415ق.)69/11 ،
شربینی از فقهای شافعی ضمن اشاره به لزوم معلوم بودن مدت اجاره ،اجاره بلندمدت
را از شرط مزبور استثناء کرده و در اینباره به کار «عمر» استناد نموده که به سبب برخی
مصالح ،زمینهای عراق را به صورت مؤبّد (همیشگی) اجاره داده است .وی عالوه بر مورد
یادشده برخی دیگر از مصادیق اجاره که از شرط معلوم بودن مدت اجاره مستثنی هستند
را بر شمرده ،که از جمله آنها عبارتند از .1 :اجاره خانه به مدت یک ماه ،در حالی که
کمیت آن دقیقاً معلوم نیست ،زیرا برخی از ماهها سیروزه و برخی بیستونهروزه هستند؛
 .2عقد جزیه ،بنا بر آنکه آن را یک نوع اجاره برای سکونت اهلکتاب در سرزمین اسالم
تلقی کنیم؛  .3اجاره قسمت باالی یک ساختمان برای ساختمانسازی یا جاری نمودن
روی آن ،در اجاره مزبور معلومبودن مدت ضروری نیست؛  .4اجیر نمودن کافر ذمی برای
جهاد ،بیآنکه مدت اجاره وی را تعیین کنند؛  .5اجاره نمودن کسی برای اذان گفتن در
مقابل دستمزد ماهانه وی از بیتالمال (خطیب شربینی1377 ،ق.)349/2 ،

حکم اجاره بلندمدت
 .1دیدگاه امامیه :محدود نبودن اجاره به سقف زمانی خاصی
از دیدگاه امامیه ،بیع و اجاره در خصوص لزوم تعیین مدت متفاوت هستند ،زیرا در
صورت تعیین مدت در عقد بیع ،عقد مزبور باطل میشود ،چنانکه بحرالعلوم گفته است:
« در اجاره الزم است که مدت اجاره تعیین شود بر خالف بیع که به تعیین مدت نیاز ندارد
و در صورتی که در آن مدتی را تعیین کنند ،بیع باطل خواهد شد» (بحرالعلوم1403 ،ق،
.)292/2
از جمله شواهدی که مؤیّد تفاوت بیع و اجاره در مسئله مدت است ،آنکه اگر فرد
فضولی خانهای را به دو نفر به مدت یک سال اجاره دهد ،به این صورت که مستأجر اول
شش ماه در خانه ساکن شود و پس از وی مستأجر دوم به مدت شش ماه از منفعت
سکونت در آن خانه بهرهمند شود .چنانچه مالک یکی از آن دو اجاره را اجازه دهد،
اجاره فردی که مالک آن را اجازه داده صحیح است ،اما اجاره دیگری باطل است
(بحرالعلوم1403 ،ق )292/2 ،و اما اگر بایع فضولی خانه ای را به دو نفر بفروشد ،یعنی
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نیمی از آن خانه را به یک نفر و نیم دیگر آن را به فرد دیگری بفروشد ،اگر مالک هر دو
بیع را اجازه دهد ،هر دو بیع صحیح خواهند بود ،زیرا در بیع ،عین مبادله میشود ،اما در
اجاره منافع عین مبادله میشوند.
با توجه به لزوم تعیین مدت در اجاره بر خالف بیع ،این پرسش پیش میآید که اجاره
بلندمدت چه حکمی دارد؟ در پاسخ این پرسش باید گفت که از دیدگاه همه فقهای امامیه
در صورت مضبوط و معلوم بودن مدت اجاره ،اجاره به مدت خاصی محدود نیست؛
چنانکه عالمه حلی گفته است« :اجاره از نظر کم یا زیادی مدت آن ،اندازه خاصی ندارد،
از این رو جایز است که ملکی را در صورت مضبوط بودن مدت برای یک لحظه و یا صد
هزار سال اجاره کنند ...همه فقهای ما این دیدگاه را قبول دارند» (حلی ،بیتا.)316 ،
عالمه حلی همچنین گفته است« :اجاره از نظر بیشترین مدت ،اندازه خاصی ندارد،
بلکه هر مدتی که طرفین عقد بر آن توافق نموده و راضی باشند جایز است» (حلی،
1421ق.)88/3 ،
 .1-1شرایط جواز اجاره بلندمدت
در صورت تحقق شرایط ذیل اجاره بلندمدت جایز است:

الف) مضبوط و دقیقبودن مدت تعیینشده برای اجاره (حلی ،بیتا.)316 ،
ب) بقای مورد اجاره در طول مدتی که برای اجاره تعیین میشود .هر چند که عالمه
حلی اجاره بلندمدت صدهزارساله ممکن و جایز دانسته است (همانجا).
عالمه حلی بر اساس شرط دوم (بقای مورد اجاره در طول مدتی که برای اجاره تعیین
می شود) صحت اجاره را منوط به بقای مورد اجاره در طول مدت اجاره کرده است ،از
این رو اگر عین مورد اجاره بهگونهای باشد که برای طول مدت تعیینشده باقی نمیماند،
اجاره آن به شکل طوالنی درست نیست ،مثالً اجاره االغ برای مدت دویست سال درست
نیست ،زیرا االغ عمر محدودی دارد .بدیهی است که بین این شرط و امکان اجاره
صدهزارساله منافاتی وجود ندارد ،زیرا مواردی ،مانند زمین محدودیت عمر ندارند ،از این
رو اجاره بلندمدت آن به صورت بسیار بلندمدت مجاز است.
در تأیید آنچه گذشت میتوان به سخن دیگر عالمه درباره اجاره بلندمدت اشاره نمود
که در آن گفته است« :اگر شخصی لباسی را برای هزار سال اجاره دهد ،اجاره مزبور
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صحیح نیست ،نه به دلیل زیاد بودن مدت آن ،بلکه به دلیل علم به فساد عین و عدم انتفاع
از آن در طول مدت مزبور» (حلی1414 ،ق.)257/10 ،
این سخن عالمه با سخن دیگر ایشان که در آن به امکان اجاره صدهزارساله اشاره
نموده و همچنین با سخن دیگر ایشان که بقای عین مورد اجاره را شرط الزم اجاره
بلندمدت دانسته منافات ندارند ،زیرا اعیان اجاره از حیث مدتی که امکان بقا دارند،
یکسان نیستند.
تأیید دیگر آنکه عالمه حلی از فقهای امامیه اجاره بنده به مدت سی سال ،یا
صدوبیست سال ،اجاره چارپا به مدت ده سال ،اجاره لباس به مدت یک یا دو سال و
اجاره زمین را به مدت صد سال ،یا هزار سال ممکن دانسته است (حلی ،بیتا.)316 ،
 .2-1دالیل جواز اجاره بلندمدت
برای جواز اجاره بلندمدت میتوان به دالیل زیر استناد نمود:

 -1آیه «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ
أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِك :من مىخواهم یکى از این دو دخترم را به همسرى تو در آورم
به این شرط که هشت سال براى من کار کنى و اگر هشت سال را به ده سال تکمیل کنى
محبتى کردهاى» (قصص.)27 ،
به موجب آیه مزبور ،حضرت شعیب در مقابل تزویج یکی از دخترانش به حضرت
موسی ،حضرت موسی را به مدت هشت سال اجیر نموده است .با توجه به آنچه در
مفهوم اجاره بلندمدت گذشت ،اجاره مزبور به دلیل آنکه بیش از یک سال است ،از
مصادیق اجاره بلندمدت بهشمار میرود .از سویی تا زمانی که مشروعیت چیزی در شرایع
پیشین ،از جمله اجاره بلندمدت که آیه به آن اشاره دارد ،نسخ نشده ،آنچه در شرایع
پیشین مشروع دانسته شده برای مسلمانان نیز مشروع است (حلی1414 ،ق.)316/2 ،
 -2روایت علی بن یقطین از امام موسی کاظم که در آن آمده است« :سَأَلْتُ أَبَا
الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ أَوِ السَّفِینَةَ سَنَةً وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ
الْکِرَى لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَى إِلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَى إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ
إِنْ شَاءَ تَرَک :از امام کاظم سؤال کردم شخصى از کسى خانهاى یا لنجى یکساله یا
کمتر یا بیشتر اجاره کرده است ،فرمود :بر اوست کرایه را تا آخر مدّت بپردازد و صاحب
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آن در گرفتن اجرت مختار است .اگر بخواهد آن را در اوّل دریافت مىکند و اگر بخواهد
گرفتن آن را در آغاز ترک می کند تا مدت تمام شود» (ابنبابویه1413 ،ق.)252/3 ،
 -3روایت محمد بن سهل از امام موسی کاظم که شبیه روایت پیش بوده و در آن
آمده است« :سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ مُوسى عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارى مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ وَالسَّفِینَةَ سَنَةً،
أَوْ أَکْثَرَ ،أَوْ أَقَلَّ؟ قَالَ« :کِرَاهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَاهُ إِلَیْهِ ،وَالْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرى إِلى
رَبِّهَا ،إِنْ شَاءَ أَخَذَ ،وَإِنْ شَاءَ تَرَکَ» (کلینی1429 ،ق.)475/10 ،
در هر دو روایت قید «الکراء» دو بار به کار رفته است« .الکراء» نخست مصدر و به
معنای اجاره است ،اما «الکراء» دوم به معنای اجرت است .از سویی کلمه «اکثر» در هر
دو روایت نشان میدهد که اجاره بیش از یک سال و به عبارت دیگر اجاره بلندمدت
چیزی مانند خانه و لنج مجاز است ،از همین رو شهید اول از فقهای امامیه با استناد به
روایات مزبور ،اشاره نمودهاند که لزوم اجاره به زمان حیات طرفین اجاره محدود نیست،
بلکه لزوم مزبور پس از مرگ طرفین نیز برقرار است (شهید اول1414 ،ق.)321/2 ،
 -4روایت ابیالربیع شامی از امام صادق که در آن آمده است« :سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ یُرِیدُ
رَجُلٌ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا فَأَیُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أُحِلَّ قَالَ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِینَ
مُسَمَّاةٍ فَیَعْمُرُ وَ یُؤَدِّی الْخَرَاجَ قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عُلُوجٌ فَلَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ
لَا یَحِلُّ :از امام صادق درباره زمینی پرسش کردم که شخصی میخواهد آن را قرارداد
ببندد ،چه شکل قرارداد حاللتر است؟ حضرت فرمود :زمین را در مقابل چیزی معلوم تا
سالهای معلوم با صاحبان آن قرارداد میبندد و آن را آباد میکند و خراج میپردازد»
(طوسی1365 ،ش.)201/7 ،
گرچه روایت مزبور درباره خراج سخن میگوید ،اما فقهای امامیه با استناد به آن
درباره مدت اجاره سخن گفتهاند (سیفی مازندرانی1383 ،ش)72/1 ،؛ زیرا کلمه «القبالة»
در روایت مزبور بر اعم از مزارعه و اجاره داللت دارد (نجفی ،بیتا )14/27 ،و لذا با
توجه به کلمه جمع «سنین» در آیه میتوان جواز اجاره بلندمدت را نتیجه گرفت.
 -5روایت عبد اهلل بن عمیر از امام صادق که در آن آمده امام صادق فرمودند:
« فِی الْقَبَالَةِ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَیَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً :در قرارداد،
شخص زمین خراب را ذکر میکند و آن را به مدت بیست سال با صاحبان آن قرارداد می-
بندد ».از این روایت نیز برای استفاده حکم مدت اجاره استناد شده است (همان)15/27 ،؛
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از این رو همانند روایت پیش بر جواز حلیت اجاره بلندمدت داللت دارد و از سویی قید
«عشرین» برای بیان یکی از مصادیق اجاره بلندمدت بوده و دلیل بر عدم جواز اجاره
بیش از آن نیست.
 -6هر چیزی که عقد یکساله آن جایز باشد ،عقد بیش از یک سال آن نیز جایز است؛
عقود بیع ،نکاح و مساقات چنین هستند (حلی1414 ،ق.)316/2 ،
 -7اصل (همانجا) .منظور از اصل مزبور اصل استصحاب است ،یعنی با توجه به یقین
سابق که صحت عقد اجاره یکساله و کمتر از آن است ،در صورت شک در صحت بیش
از این مقدار ،با اصل استصحاب به صحت آن حکم میشود.
با توجه به دالیل یادشده ،مدت اجاره از نظر زیادی و کمی سقف مشخص و محدودی
ندارد ،از این رو تعیین سقف یکساله یا سیساله که شافعی در یکی از دو دیدگاهش و
برخی از فقهای شافعیه از آن سخن گفتهاند (ماوردی1419 ،ق )883/7 ،منطقی نیست،
زیرا دو سقف یاد شده بر مقدار بیشتر و کمتر از آن دو ترجیح و مزیت و برتری ندارد.
 .2دیدگاه مذاهب فقهی اهلسنت
چنانکه در تعریف اجاره گذشت ،از نگاه مذاهب فقهی چهارگانه اهلسنت تعیین مدت
اجاره از شرایط ضروری تحقق اجاره و صحت آن است (سرخسی1406 ،ق74/15 ،؛
شلبی1313 ،ق105/5 ،؛ دردیر ،بیتا6/4 ،؛ خطیب شربینی1377 ،ق332/2 ،؛ بهوتی،
1414ق .) 350/2 ،شرط مزبور در اجاره مواردی ،چون زمین و ...اهمیت بیشتری مییابد
(حیدر1411 ،ق .)471/1 ،با توجه به شرط مدت میتوان نتیجه گرفت که اجاره باید
معلومالمدة باشد ،با این حال در صورت طوالنی بودن مدت اجاره و بلندمدت بودن آن،
مذاهب فقهی اهلسنت درباره حکم آن اختالفنظر دارند و دیدگاههای متفاوتی را بیان
نمودهاند ،که به شکل ذیل بررسی میشوند:
 .1-2دیدگاه اول :محدود نبودن اجاره به سقف زمانی خاصی
حنابله ،همانند فقهای امامیه بر این باورند که اجاره از نظر زمانی ،سقف محدود و به-

خصوصی ندارد .احمد بن حنبل در اینباره گفته است« :مدت اجاره به هر مقداری است
که طرفین بخواهند» (عینی ،بیتا.)179-180/12 ،
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ابنقدامه از فقهای حنبلی نیز گفته است« :اجاره از نظر حد اکثر مدت زمانی اندازه
خاصی ندارد ،بلکه جای ز است عین را تا مدت زمانی که باقی است ،اجاره دهند ،هر چند
که مدت آن زیاد باشد» (ابنقدامه ،بیتا.)7-8/6 ،
برخی از فقهای شافعی ،همچون نووی و شربینی نیز به چنین دیدگاهی گرایش دارند
(نووی ،بیتا ،) 405-406/14 ،اما چنانکه گذشت ،شربینی از فقهای شافعی از شرط تعیین
و معلوم بودن مدت اجاره ،شش مورد را استثناء نموده است که پنج مورد آن از مصادیق
اجاره بلندمدت بوده و نشانگر آن هستند که اجاره محدودیت زمانی ندارد .این موارد پنج-
گانه عبارتند از .1 :اجاره مؤبد و همیشگی سرزمین عراق توسط عمر به دلیل مصالح
عمومی؛  .2عقد جزیه چنانچه آن را اجاره سرزمین اسالم به اهل ذمه تلقی کنیم؛ .3
اجاره قسمت باالی ساختمان برای حق بنا و ساختن و یا عبور دادن آب از روی آن؛ .4
اجیر نمودن کافر ذمی برای جهاد بیآنکه مدت اجاره را تعیین کنند؛  .5اجیر نمودن کسی
برای اذان گفتن و پرداخت ماهیانه دستمزد وی از بیتالمال (خطیب شربینی1377 ،ق،
.)349-350/2
 .1-1-2دالیل محدود نبودن مدت اجاره از نظر زیادی و کمی

شافعی در یکی از دو قولش (ماوردی1419 ،ق ،)883/7 ،همچنین شربینی و نووی
(خطیب شربینی1377 ،ق349-350/2 ،؛ نووی ،بیتا )405-406/14 ،و ...به دیدگاه
یادشده باور دارند ،در تأیید این دیدگاه به دالیلی استناد شده است که به شکل ذیل
بررسی میشوند:
 -1آیه «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ
أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِك :من مىخواهم یکى از این دو دخترم را به همسرى تو در آورم
به این شرط که هشت سال براى من کار کنى و اگر هشت سال را به ده سال تکمیل کنى
محبتى کردهاى» (قصص.)27 ،
با توجه به بیانی که گذشت ،آیه مزبور از وقوع و صحت اجاره هشتساله ،که از
مصادیق اجاره بلندمدت است ،سخن گفته است ،هر چند که ممکن است در طول مدت
هشت سال میزان دستمزد افزایش یافته و یا کاهش یابد .از سویی هر چند که اجاره مزبور
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در شریعت پیش از اسالم واقع شده ،به دلیل آنکه دلیلی بر نسخ آن نداریم ،مجاز بودن آن
در اسالم را نتیجه میدهد (دردیر ،بیتا474/3 ،؛ بهوتی ،بیتا.)215/6 ،
 -2سنت :احادیثی یافت میشود که به استناد آنها جواز اصل اجاره نتیجه گرفته شده
است ،مانند « :إنّ النبی و أبابکر إستأجرا رجالً من بنی الدیل هادیاً خریتاً :همانا پیامبر و
ابوبکر مرد خبرهای را برای هدایت و نشان دادن راه از قبیله بنیالدیل اجیر نمودند»
(بخاری1401 ،ق )48/3 ،و نیز مانند« :ثَلَاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ یوم الْقِیَامَةِ وَمَنْ کُنْت خَصْمَهُ
خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أَعْطَى بِی ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَکَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیرًا فَاسْتَوْفَى
منه ولم یُعْطِهِ أَجْرَهُ( ».همان .)41/3 ،این نوع احادیث ،اجاره را به مدت و زمان خاصی
محدود نکردهاند ،بلکه اجاره برای هر مدتی که طرفین بر آن توافق کنند صحیح است،
مشروط به آنکه مدت توافق شده معلوم و معین باشد و همچنین در مدت مزبور ،بقای عین
مورد اجاره و برخورداری از نفع آن ممکن باشد (بهوتی ،بیتا215/6 ،؛ دردیر ،بیتا،
.)47-49/6
 -3هر عقدی که انعقاد آن برای مدت یک سال صحیح باشد ،انعقاد آن برای بیش از
یک سال نیز صحیح است .عقدهای کتابت ،بیع ،نکاح و مساقات چنین هستند (نووی ،بی-
تا405-406/14 ،؛ دردیر ،بیتا.)47-49/6 ،
با توجه به دالیل یادشده ،تعیین سقف یکساله یا سیساله که برخی از آن سخن گفته-
اند (ماوردی1419 ،ق ) 883/7 ،منطقی دانسته نشده ،زیرا سقفهای زمانی یادشده بر مقدار
بیشتر و کمتر از آن دو ترجیح و مزیت و برتری ندارند (ابنقدامه ،بیتا.)7-8/6 ،
 .2-1-2شرط صحت اجارههای بلندمدت حتی بیش از سی سال

چنانکه گذشت برخی از شافعیه ،همچون نووی و شربینی و برخی از فقهای حنبلی ،هم-
چون دردیر ،اجاره بلندمدت بیش از سی را جایز دانستهاند (دردیر ،بیتا474/3 ،؛ بهوتی،
بیتا215/6 ،؛ نووی ،بیتا405-406/14 ،؛ خطیب شربینی1377 ،ق ،)349-350/2 ،با
این حال اجاره مزبور را به شرایطی منوط نمودهاند ،که از جمله آنها میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:
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الف) ظن غالب بر بقای عین مورد اجاره در طول مدت مزبور و امکان انتفاع از آن در
مدت یادشده (بهوتی ،بیتا .)215/6 ،بدیهی است که با توجه به شرط مزبور ،مدت زمان
ممکن برای اجاره متغیر است.
ب) افزایش و کاهش قیمت موجب ضرر و غرر طرفین اجاره نشود (همان.)215/6 ،
 .2-2دیدگاه دوم :عدم جواز اجاره بیش از یک سال
چنانکه گذشت شافعی از امکان اجاره سیساله سخن گفته است (عینی ،بیتا179/12 ،؛

ماوردی1419 ،ق .)883/7 ،همچنین برخی از فقهای شافعی به جواز اجاره بیش از یک
سال (خطیب شربینی1377 ،ق349-350/2 ،؛ نووی ،بیتا )405-406/14 ،باور دارند؛
اما برخی از شافعیه (عینی ،بیتا179-180/12 ،؛ نووی ،بیتا )406-405/14 ،به عدم
جواز اجاره بیش از یک سال معتقد هستند ،که دالیل آنها به شکل ذیل بررسی میشود:
 .1عقد مزبور عقد بر ثمرهای است که هنوز به وجود نیامده و برای رفع نیاز یکساله
مجاز شمرده شده است .از سویی نیز برای رفع نیاز به بیش از یک سال نیاز نیست (نووی،
بیتا405-406/14 ،؛ رافعی قزوینی ،بیتا )333/12 ،و به بیان دیگر با توجه به ترکیب
سال از چهار فصل و محصوالتی که در هر یک از فصلهای چهارگانه به دست میآیند،
نیاز انسان با محصوالت چهار فصل رفع میشود ،از این رو به اجاره بیش از یک سال نیاز
نیست.
دلیل یادشده گرچه با مزارعه و مساقات که از دیدگاه مذاهب فقهی شافعی ،حنبلی،
مالکی و حنفی نوعی اجاره و یا شبیه به اجاره تلقی شدهاند (نووی ،بیتا)405-406/14 ،
مرتبط است ،اما با دیگر موارد همچون اجاره مسکن ،مغازه و موارد مشابه آنها که به طور
مستقیم با محصوالت چهارفصل سر و کار ندارند ،بیارتباط است .از سویی نیازهای انسان
به محصوالت چهارفصل محدود نیست ،بلکه نیازهای دیگری ،همچون هزینه پوشاک،
تحصیل ،مسکن ،مسافرت و ...دارد؛ از همین رو ابنقدامه حنبلی از این دلیل به عنوان
«تحدیدٌ ال اصل له» :اندازهگیری بیاصل و ریشه (الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة،
1406ق )95/16 ،تعبیر نموده است.
 .2غرریبودن اجاره بیش از یک سال (ماوردی1419 ،ق.)364/7 ،
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 .3-2دیدگاه سوم :بطالن اجارههای بیش از سی سال
با وجود آن چه در دالیل دیدگاه نخست گذشت ،برخی از شافعیه ،اجارههای بلندمدتی که

سقف زمانی آنها بیش از سی سال است را باطل دانستهاند (حصکفی1415 ،ق 601/4 ،و
287/6؛ نووی ،بیتا405-406/14 ،؛ ماوردی1419 ،ق 883/7 ،و  .)364دیدگاه مزبور
یکی از دو دیدگاه شافعی است ،زیرا شافعی در دیدگاهی دیگر ـ که صحیحتر است ـ
اجاره بیش از سی سال را جایز دانسته است .در عبارت شافعی (تجوز الی ثالثین سنة) دو
توجیه ممکن است :توجیه اول :کلمه «ثالثین» به عنوان مثال و برای مبالغه ذکر شده است.
توجیه دوم :کلمه «ثالثین» به مواردی حمل میشود که بیش از این مدت باقی نمیمانند
(ماوردی1419 ،ق 883/7 ،و .)364
با توجه به این دیدگاه ،اجاره های بلندمدت تا سقف سی سال مجاز هستند .برای این
دیدگاه میتوان دالیل زیر را بررسی کرد:
 -1مدت سیساله ،نصف عمر انسان است (رافعی قزوینی ،بیتا.)333/12 ،
 -2اعیان مورد اجاره بیش از سی سال باقی نمیمانند ،یا تغییر میکنند (همانجا).
 -3گذشت بیش از سی سال موجب تغییر قیمت و دستمزد میشود (همانجا).
 -4به دلیل افزایش و کاهش قیمت ،چنین اجارههای بلندمدتی موجب غرر و ضرر
طرفین اجاره یا یکی از آن دو هستند (بهوتی ،بیتا)215/6 ،؛ از همین رو پیامبر از غرر
نهی نمودهاند (مسلم نیشابوری ،بیتا.)3/5 ،
 -5اجاره بیش از سقف سی سال ،اکل مال مسلمان به باطل تلقی میشود (بهوتی ،بیتا،
.)215/5
دالیل دیدگاه سوم ،خالی از اشکال نیستند ،زیرا با توجه به لزوم عقد اجاره و عدم
بطالن آن حتی پس از مرگ طرفین اجاره ،نصف عمر بودن مدت مزبور دلیل بر بطالن
اجاره بلندمدت بیش از سی سال نیست ،از سویی گرچه در بسیاری از موارد ،مورد اجاره
در مدت مزبور باقی نمانده یا تغییر میکند ،اما بسیاری از اعیان مورد اجاره ،در مدت
مزبور باقی مانده و تغییر نمیکنند .این امر را میتوان از «شرط مدت زمانی ممکن برای
بقای عین مورد اجاره» (همان )215/6 ،و نیز اشاره عالمه حلی به بطالن اجاره لباس
برای مدت هزار سال (حلی1414 ،ق )257/10 ،به دلیل باقی نبودن لباس برای این مدت
زمانی نتیجه گرفت.
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چنانکه خوا هد آمد با توجه به تعیین و تغییر میزان اجاره با توجه به تورم ،غرر احتمالی
از بین میرود ،از سویی غرر مورد اشاره در اجارههای کمتر از سی سال که به جواز آنها
حکم شده نیز وجود دارد.
دیدگاه دوم (عدم جواز اجاره بیش از یک سال) نیز با توجه به مصادیق زیاد اجاره که
زمین و محصوالت چهارفصل نیستند و نیز با توجه به آنکه دیدگاه مزبور بر خالف صریح
آیه «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ
عَشْراً فَمِنْ عِنْدِك :من مىخواهم یکى از این دو دخترم را به همسرى تو در آورم به این
شرط که هشت سال براى من کار کنى است» (قصص )27 ،دیدگاه منطقی نیست.
با توجه به شرایطی که فقهای امامیه و مذاهب فقهی شافعی ،حنبلی ،مالکی و حنفی
برای اجاره بلندمدت بیان نمودهاند ،میتوان گفت از میان دیدگاههای سهگانهای که به آنها
اشاره رفت ،دیدگاه نخست (محدود نبودن اجاره به سقف زمانی خاصی) که همه فقهای
امامیه به آن باور دارند ،بهترین دیدگاه است و از سویی اعیان از حیث سقف زمانی برای
اجاره یکسان نیستند ،زیرا برخی از آنها مدت بیشتری دوام داشته و باقی هستند و برخی
نیز مدت کمتری دوام داشته و باقی هستند ،از این رو تعیین سقف زمانی مشخص ،همچون
یک سال یا سی سال و مشابه آن برای همه اعیان مورد اجاره درست نیست.
برخی از فقهای امامیه ،همچون عالمه حلی (حلی ،بیتا )316 ،و برخی از فقهای
حنبلی ،مانند ابنقدامه حنبلی (ابنقدامه ،بیتا )7-8/6 ،و برخی از فقهای شافعی ،همچون
نووی و هم چنین ابوحنیفه و مالک بن انس از دیدگاه یادشده با عنوان «جواز اجاره عین
تا زمانی که باقی است» تعبیر نمودهاند (نووی ،بیتا405-406/14 ،؛ حلی ،بیتا.)316 ،
بدیهی است که تعبیر یادشده تعبیر مناسبی است و با توجه به آنکه اعیان سقف زمانی
متفاوتی در بقا دارند ،همه سقفهای بیانشده را در بر میگیرد.
با توجه به آنچه گذشت ،سقف سی سال که برخی از شافعیه به آن اشاره نمودهاند
(ماوردی1419 ،ق ،)883/7 ،به عنوان نمونه و برای مبالغه بیان شده یا در مورد اعیانی
است که بیش از سی سال باقی نمیمانند (نووی ،بیتا406-405/14 ،؛ الرئاسة العامة
إلدارات البحوث العلمیة1406 ،ق.)95/16 ،
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ابنقدامه حنبلی از تعبیر «جواز اجاره عین تا زمانی که باقی است» با عنوان «هذا قول
کافّة أهل العلم» (این قول همه اهل علم است) تعبیر نموده (ابنقدامه ،بیتا )7-8/6 ،که به
نوعی جمعبندی یادشده را تأیید میکند.
با توجه به شرط «لزوم بقای عین» اجاره آنچه انتفاع از آن مستلزم از بین رفتن آن
است ،هم چون نان برای خوردن ،شمع برای روشنایی و هیزم برای سوزاندن درست نیست
(خمینی ،بیتا571/1 ،؛ سرخسی1406 ،ق )31/16 ،و اما تلف تدریجی عین مورد اجاره
و استهالک تدریجی آن با وجود بقای آن در اجاره بلندمدت ،هر چند که عمر اقتصادی آن
را تحت پوشش گیرد ،مشکلی برای اجاره ،هر چند که بلندمدت باشد ،ایجاد نمیکند ،زیرا
انتفاعاتی از این قبیل با انتفاعاتی ،همچون نان برای خوردن و ...که اتالف تلقی میشوند
فرق دارند .در واقع چنین مواردی استهالک تلقی میشوند که الزمه طبیعی انتفاع از عین
مورد اجاره است.

اجرت در اجاره بلندمدت
با توجه به لزوم تعیین میزان اجرت در اجاره ،این پرسش پیش میآید که در اجاره
بلندمدت ،تعیین میزان اجرت چگونه است؟ آیا میتوان برای مدت مزبور یک میزان ثابت
را به عنوان اجرت تعیین نمود؟ برای پاسخ به اینگونه پرسشها باید دیدگاه مذهب فقهی
امامیه و مذاهب فقهی اهلسنت به طور مجزا اشاره و بررسی شود.
 .1دیدگاه امامیه
فقهای متقدم امامیه ،از جمله محقق حلی از امکان اجاره دادن بلندمدت مالی که وقف
خاص است ،سخن به میان آورده و گفتهاند اگر بطن اول موقوفعلیهم مال موقوفه را
اجاره دهند و در اثناء مدت اجاره بمیرند ،اگر موت موجر را موجب بطالن اجاره بدانیم،
بی تردید اجاره مزبور باطل است .اگر موت موجر را موجب بطالن اجاره ندانیم ،باز به نظر
بهتر اجاره مزبور باطل است ،زیرا مدت باقیمانده اجاره به نسل بعد تعلق دارد و از این
رو آنها میتوانند اجاره را فسخ کنند یا آن را اجازه دهند (محقق حلی1408 ،ق.)175/2 ،
بر همین اساس مروج جزایری (د 1419ق) از فرضی سخن به میان آورده که یک خانه
وقفی را برای مدت  50سال اجاره دهند و پس از گذشت  40سال بطن مزبور که آن را
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اجاره داده بمیرد .در مدت ده سال باقیمانده عقد اجاره فضولی است و به اجازه نسل
جدید نیاز دارد (جزائرى مروج1416 ،ق .)635/6 ،تعبیر مزبور نشانگر آن است که اجاره
بلندمدت وقف خاص ممکن است ،گرچه از چگونگی میزان اجاره در آن سخنی به میان
نیامده است.
در خصوص چگونگی تعیین اجرت در اجاره بلندمدت عالمه حلی اشاره نموده که در
اجاره بلندمدت و کوتاهمدت ،مانند اجاره یکماهه ،تقسیط (تقسیم) اجرت بر اجزای مدت،
هم چون سال و روز ضرورتی ندارد ،یعنی الزم نیست مشخص شود که هر روز یا هر سال
چه سهم و مقداری از اجرت کلی را به اختصاص میدهند ،با این وجود تقسیط و تقسیم
اجرت بر اجزای مدت بالمانع و صحیح است (حلی1421 ،ق )88/3 ،و در جای دیگری
اشاره نموده که درباره عدم وجوب تقسیط اجرت در اجارههای بیش از دو سال ،فقهای
امامیه اجماع دارند (حلی1414 ،ق .)217/2 ،از سویی شهید ثانی گفتهاند که درباره عدم
وجوب تقسیط ،اختالفی وجود ندارد (شهید ثانی1413 ،ق .)211/5 ،در تأیید حکم مزبور
پیرامون تقسیط به وجود مقتضی و عدم مانع استناد شده است ،زیرا همانگونه که در بیع
چند چیز مختلف با هم ،که قیمت متفاوتی دارند ،تعیین قیمت هر یک ضروری نیست ،در
اجاره یکساله نیز تعیین اجرت هر ماه ضروری نیست (محقق کرکی1414 ،ق.)239/7 ،
اجاره بیش از یک سال و کمتر از یک سال نیز چنین است.
فقهای متأخر امامی نیز درباره اجاره بلندمدت و چگونگی آن سخن گفتهاند ،مثالً آیت-
اهلل فاضل لنکرانی در پاسخ پرسشی پیرامون اجاره کردن خانهای به مدت  21ماه به ماهی
دوازده هزار تومان و ادعای موجر به اینکه در اجاره مزبور مغبون شده ،گفتهاند« :اگر
موجر شرعاً ثابت کند که در حین عقد مغبون بوده و از غبن اطالع نداشته ،مىتواند عقد
اجاره را فسخ کند و اال حق فسخ ندارد» (فاضل لنکرانی1397 ،ش).
آیت اهلل مکارم شیرازی نیز تعیین یک مبلغ ثابت را برای اجرت سنوات اجاره بلندمدت،
حتی به صورت اشتراط آن در ضمن عقد اجاره ممکن و صحیح دانسته و اشاره نمودهاند
که اگر شدت تورم بهگونهای باشد که موجب غبن موجر شود ،وی میتواند از خیار غبن
بهره گیرد (مکارم شیرازی1396 ،ش.)1 ،
هم چنین با وجود سختگیری در اجاره بلندمدت اراضی موقوفه به دلیل مصلحت وقف،
تمدید اجاره آنها به صورت چند سال به چند سال ضروری دانسته شده است (همانجا) .از
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این رو اجاره چندساله زمینهای اوقافی با یک میزان اجاره ثابت صحیح است و تمدید
چند سال به چند سال اجاره این زمینها برای تعیین میزان اجاره بهای جدید و تأمین
مصلحت وقف پیشنهاد شده است.
 .2دیدگاه مذاهب فقهی اهلسنت
مذاهب فقهی اهلسنت درباره اجرت اجاره از دو جهت اختالف دارند:
 -1لزوم و عدم لزوم عقدهای متعدد اجاره
برخی از حنفیه بر این باورند که در اجارههای بلندمدت و مثالً چندساله باید از حیله
شرعی مجاز بهره گرفته شود ،یعنی مثالً در اجاره بیستساله یک عین باید از عقدها و
اجرتهای متعدد بهره گیرند و از این رو در اجاره بیستساله باید  20عقد به کار برده شود.
ابنعابدین در این باره گفته است« :حیله (مورد نیاز در اجاره بلندمدت) آن است که عقود
اجاره مترادف را به کار گیرند ،یعنی برای هر سال یک عقد به کار ببرند» (ابنعابدین،
1415ق.)600/4 ،
ابن عابدین هرچند که حیله مزبور را در مورد اجاره زمین ضروری ندانسته و بیان داشته
که میتوان هر سه سال اجاره زمین را با یک عقد انجام داد ،در مورد اجاره خانه حیله
مزبور را ضروری دانسته و درباره شکل عقدهای مزبور گفته است« :مثالً میگویی فالن
خانه را در سال  940به تو به فالن مبلغ اجاره دادم ،همین خانه را در سال  50به فالن
مبلغ به تو اجاره دادم و آن را در سال  51به فالن مبلغ به تو اجاره دادم و همینطور
ادامه میدهد تا سالهای اجاره تمام شود» (ابنعابدین1415 ،ق .)600/4 ،از این عبارات
برمی آید که ضمن ضرورت عقدهای متعدد برای اجاره خانه در هریک از عقدها باید میزان
اجرت تعیین شود و بدیهی است که در هر سال ممکن است میزان خاص و متفاوتی برای
اجرت اجاره تعیین شود.
برخی از حنفیه بر بطالن اجاره بلندمدت مال موقوفه حتی با استفاده از حیله عقدهای
متعدد فتوا دادهاند (حیدر1411 ،ق .)560/1 ،برخی از ایشان جواز چنین اجارهای را به
اجازه دادن حاکم شرع منوط نمودهاند (کلیبولی1419 ،ق.)514/3 ،
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مذاهب فقهی شافع ی ،مالکی و حنبلی هرچند که به امکان بهرهگیری از چند عقد در
اجاره بیش از یک سال باور دارند (علیش ،بیتا ،)239/2 ،اما بهرهگیری از عقود متعدد را
ضروری ندانستهاند.
 -2لزوم تقسیط و تعیین میزان اجارهبهای هر سال و عدم آن
مذاهب فقهی اهلسنت در خصوص لزوم و عدم لزوم تعیین میزان اجارهبهای هر سال
(تقسیط) و عدم آن اختالفنظر دارند ،زیرا:
احمد بن حنبل ،همانند فقهای امامیه تعیین میزان بهای هر سال را ضروری ندانسته
است ،با این استدالل که منفعت در اجاره ،همانند عین در بیع است ،یعنی همانگونه که در
بیع چند عین با یکدیگر ،تعیین ثمن هر یک از اعیان به طور جداگانه ضروری نیست ،در
اجاره بلندمدت نیز تعیین میزان اجارهبهای هر سال (تقسیط) ضرورتی ندارد (دردیر ،بیتا،
47-49/6؛ ماوردی1419 ،ق883/7 ،؛ نووی ،بیتا405-406/14 ،؛ ابنقدامه ،بیتا،
 .)7-8/6از اینکه درباره دیدگاه احمد بن حنبل درباره تعیین میزان بهای هر سال و...
ادعای اتفاق شده (ابنقدامه ،بیتا )56/6 ،میتوان نتیجه گرفت که دیدگاه مزبور دیدگاه
مذهب فقهی حنبلی است.
در مقابل دیدگاه یادشده ،شافعی در یکی از دو قولش بر این باور است که تعیین سهم
هر سال از اجارهبها (تقسیط) ضروری است ،زیرا با اختالف سال ،منافع نیز مختلف و
متفاوت شده و این امر عقد اجاره را در معرض خطر فسخ قرار میدهد و در صورت فسخ
عقد اجاره میزان اجارهبهایی که می توان به آن مراجعه کرد ،معلوم نیست (دردیر ،بیتا،
47-49/6؛ ماوردی1419 ،ق883/7 ،؛ نووی ،بیتا405-406/14 ،؛ ابنقدامه ،بیتا،
.)8-7/6
حنفیه درباره اجارههای طوالنیمدت امالک وقفی سختگیری نموده و به دلیل امکان
تملک آنها توسط مسأجرین ،اجاره بلندمدت آنها را جایز ندانسته و از قول ابوجعفر از
بطالن آنها سخن گفتهاند .با این حال اگر برای هر سال عقد جداگانهای منعقد شود ،اجاره
بلندمدت آنها را جایز دانستهاند (حصکفی1415 ،ق 601/4 ،و  .)287/5این سختگیری
درباره اجاره بلندمدت زمین بیتالمال و یتیمان نیز به چشم میخورد (ابننجیم ،بیتا،
.)299/7
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درباره دیدگاه مالکیه در خصوص چنین اجارهای و چگونگی پرداخت کرایه آن باید
گفت که از امام سحنون درباره شخصی که خانهای را به مدت یک سال اجاره نموده،
پرسش شده که چه زمانی کرایهاش را بپردازد؟ سحنون گفته این پرسش را از مالک کردهام
و وی در پاسخ گفت« :اگر با موجر شرط نکرده ،در مقابل هر مقدار که در آن سکونت
کرده کرایه آن را بپردازد (بهتدریج) ».به سحنون گفته شده اگر کرایه خانه در عرف آنها
نقد باشد چگونه بپردازد؟ سحنون گفته« :پاسخ این پرسش را درباره کرایه خانه از امام
مالک نشنیدم ،ولی مالک درباره کرایه شتر گفت بر اساس کرایهای که بین ایشان متداول
است آن را باید بپردازند .اگر کرایه آن را نقد میپردازند ،باید نقداً پرداخت شود .فکر کنم
کرایه خانه نیز همینگونه باشد و اگر در عرف مردم آن شهر کرایه نقداً پرداخت میشود،
باید کرایه آن نقداً پرداخت شود» (مالک بن انس1415 ،ق.)525/3 ،
درباره کرایه نمودن خانه به مدت ده سال – که نوع اجاره بلندمدت است و مالک خانه
شرط کرده که کرایه آن نقداً پرداخت شود -نیز از سحنون پرسش شده که آیا در مذهب
مالک چنین اجاره ای صحیح است؟ وی گفته است « :بلی صحیح است ،مالک گفته که
چنین اجارهای درست است »(همانجا).

اجاره مجهول المده در نگاه مذاهب فقهی اسالمی
از آنچه در قسمت ارکان وقف گذشت میتوان نتیجه گرفت که از نگاه مذاهب فقهی امامیه
و مذاهب فقهی چهارگانه اهلسنت تعیین مدت اجاره و معلوم بودن آن شرط ضروری
اجاره است (مرعشی نجفی1409 ،ق34-30/2 ،؛ طوسی1400 ،ق441 ،؛ سرخسی،
1406ق74/15 ،؛ شلبی1313 ،ق105/5 ،؛ دردیر ،بیتا6/4 ،؛ خطیب شربینی1377 ،ق،
332/2؛ بهوتی1414 ،ق )350/2 ،و از همین رو برخی از فقهای امامیه از آن به عنوان
رکن اجاره تعبیر نمودهاند (خویی ،بیتا ،)167/3 ،لذا اجاره مجهول المدة موجب غرر بوده
و به همین سبب باطل است.

نتیجه
 .1طرح مسئله اجاره بلندمدت (بیشتر از یک سال) در فقه امامیه برای اولین بار توسط
عالمه حلی و عدم توجه فقهای پیش و پس از ایشان به اجاره بلندمدت ،تا زمان معاصر،
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نشانگر آن است که به دلیل سادگی زندگی مردم و جوامع و راههای کسب درآمد ،اجاره
یک ساله و کمتر از آن پاسخگوی نیاز بوده است .توجه اندک پیشوایان مذاهب فقهی اهل-
سنت و دیگر فقهای ایشان به موضوع مزبور نیز از همین امر ناشی میشود و میتوان از
دلیل قائالن عدم جواز اجاره بیش از یک سال نتیجه گرفت که یک سال را به دلیل
محصوالت چهارفصل برای اجاره کافی دانستهاند.
 .2طرح اعدادی چون بیست یا سی سال برای حداکثر سقف مجاز اجاره در فقه اهل-
سنت به عنوان تنها مصادیق اجاره بلندمدت نیست ،بلکه اعداد مزبور برای مبالغه و یکی از
مصادیق اجاره بلندمدت است.
 .3با توجه به شرط بقای عین مورد اجاره ،طول مدت ممکن برای اجاره اعیان به
میزای بقای آنها بستگی داشته و متغیر است ،از این رو تعیین سقف خاصی برای همه اعیان
درست نیست.
 .4استناد فقهای مذاهب فقهی اسالمی اعم از امامیه و اهلسنت به آیه «ثمانی حجج»
پیرامون اجیر شدن هشتساله حضرت موسی برای جواز اجاره بلندمدت ،از یک سو
نشانگر آن است که موضوعات آیات فقهی به آنچه در کتب آیات االحکام بیان شده
محدود نیست و از سویی مؤیّد آن است که دیدگاهی که سقف مدت مجاز اجاره را به یک
سال محدود میکند درست نیست.
 .5از جمله دالیل سختگیری برخی از فقهای مذاهب فقهی اسالمی درباره اجاره
بلندمدت ،احتمال غرر و ضرر یکی از طرفین اجاره است .مشکل مزبور از طریق عقدهای
اجاره متعدد که برخی از فقهای اهلسنت به آن گرایش نمودهاند و نیز از طریق اعمال
خیار غبن که فقهای امامیه به آن اشاره کردهاند و نیز از طریق تعیین مبالغ متفاوت اجارهبها
برای سالهای گوناگون قابل رفع است.

پیشنهادها
 .1با توجه به کاربردیبودن اجاره بلندمدت و رواج آن حتی بین کشورها تحقیق و بررسی
ابعاد آن ،همچون چگونگی مالیات ،زکات ،عوارض و ...در چنین اجارههایی حایز اهمیت
است.
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 .2از آنجا که اجاره بلندمدت ،به عنوان یکی از مباحث مفید فقه با علوم دیگر ،همچون
اقتصاد ،حقوق ،بازرگانی و ...ارتباط تنگاتنگ دارند ،تحقیق درباره موضوعات میانرشته
ای در اینباره مفید است.
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