فصلنامۀ
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انفساخوعدمانفساخاجارهدرفرضمرگطرفین
1
از دیدگاه مذاهب فقهی اسالمی
مرتضیرحیمی

2

چکیده

پژوهــش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شــده در پی آن اســت که ضمن
بررســی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره ،نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن
بیان کند .گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اســامی اجاره را عقد الزم دانستهاند،
اما دربارۀ انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختالف دارند ،انفساخ،
ً
بطالن را نیز دربرمیگیرد .اختالف مزبور معلول عوامل چندی اســت :اوال؛ عقد اجاره از
یکســو با برخی از عقود جایز ،همچون عاریه و جعاله شــبیه اســت؛ از سویی با برخی از
عقود الزم ،همچون بیع و مســاقات شباهت دارد .برخی از مذاهب فقهی اهل سنت ،چون
مساقات را اجاره میدانند به استناد مساقات پیامبر با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط
خلفــای اول و دوم  ،بــر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفیــن اجاره ،اجاره باطل
ً
نمیشود .ثانیا؛همه مذاهب فقهی اسالمی فسخ عقد الزم اجاره را با برخی از اسباب ممکن
دانستهاند ،اما در اینکه مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختالف نظر دارند.
 .1تاریخ دریافت1397/07/22 :؛ تاریخ پذیرش.1397/12/09 :
 .2دانشیار فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شیراز؛ رایانامهmrahimi@shirazu.ac.ir :
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ً
ثالثا:تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین
اجاره ،هر دو دسته از قائالن انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد کنند.گرچه به نظر
درست ،عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمیشود ،اما در مواردی مانند موقوفه بودن
عین مستأجره و ...اجاره باطل میشود.
کلید واژهها :اجاره ،مرگ موجر ،مرگ مستأجر ،بطالن و عدم بطالن.
 .1طرح مسئله
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عقد به دو گونه الزم و جايز تقســیم میشود .عقد الزم يعنى عقد برگشتناپذیر
یــا عقدی که پس از انجام معامله ،رجوع از آن یا فســخ آن جز با اجازه طرف دیگر
ممکن نیست .در مقابل ،عقد جايز يعنى عقدی که طرفین در صورت اراده میتوانند
آن را به هم بزنند (شنقیطی ،بیتا ،)217 /2 ،با این حال ،در شرايط خاصی با مواردی
مانند خيار مجلس و ...فسخ عقد الزم ممکن است .برخی از عقود از هر دو طرف
الزم هســتند؛ مانند :عقود اجاره ،مزارعه ،مســاقات و ....برخــی از عقود از هر دو
طرف جایز هستند؛ مانند عقود وکالت ،ودیعه ،عاریه ،مضاربه ،وصیت ،قرض و هبه
در برخی از صور آن .برخی از عقود از یک طرف الزم و از طرف دیگر معامله جایز
هستند؛ مانند عقود رهن ،کفالت ،ذمه ،امان و به قولی هبه به خویشاوند و هبه معوضه
و هبه در فرض تصرف در مال هبه شده (حلی سیوری ،بیتا71 /2 ،و.)72
با وجود الزم بودن عقد اجاره از هر دو طرف آن ،در خصوص انفساخ یا بطالن
آن در فرض مرگ یکی از طرفین اختالف اســت .برخی با اســتناد به دالیلی مرگ
هر یک از طرفین عقد را موجب بطالن یا انفســاخ آن دانســته و برخی نیز با اســتناد
به دالیلی ،مرگ هیچ یک از طرفین را موجب بطالن عقد اجاره ندانســتهاند .برخی
نیز بین مرگ موجر و مستأجر تفصیل قائل شدهاند؛ از اینرو ،بررسی دالیل و مبانی
فقهی دیدگاههای مزبور مهم بهنظر میرسد.
پیشینه تحقیق

باید گفت تحقیق مســتقلی پیرامون لزوم و عدم لزوم عقد اجاره و رابطه فروض

مختلف مرگ طرفین اجاره با صحت و بطالن عقد اجاره و مبانی فقهی آنها وجود
ندارد ،اما در کتب فقهی در مبحث اجاره ،در این باره بحث شده است؛ لذا تحقیق
حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی آن اســت که به چنین پرســشهایی پاسخ
گویــد :از نگاه مذاهــب فقهی آیا عقد اجاره در فرض فوت یکی از طرفین فســخ
میشود؟ مبانی فقهی دیدگاههای گوناگون درباره امکان و عدم امکان انفساخ اجاره
در فرض فوت یکی از طرفین عقد اجاره چیست؟
 .2لزوم و جواز عقد اجاره

مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت درباره لزوم یا جواز عقد اجاره سخن گفتهاند که
در ذیل به بررسی آنها قرار میپردازیم.
 .1 -2لزوم و جواز عقد اجاره از نگاه فقه امامیه

فقهای امامیه درباره لزوم عقد اجاره اتفاق نظر داشــته ،فسخ آن را تنها با تقایل یا
یکی از اسباب موجب فسخ (مانند افالس و )...ممکن دانستهاند (عالمه حلی،1421 ،
ّ
56/5؛ محقق اردبیلی59/13،1403 ،؛ کمپانی اصفهانی ،)8/1 ،1409 ،با این حال،
ایشان درباره لزوم یا جواز اجاره معاطاتی اختالف دارند .مشهور آنها اجاره معاطاتی را
عقد جایز دانسته ،فسخ آن را توسط هر یک از طرفین اجاره معاطاتی ممکن میدانند؛
گرچه فسخ چنین اجارهای را به تصرف هر یک از طرفین یا یکی از آن دو در آنچه
به وی منتقل شده ،منوط و مشروط کردهاند .برخی از فقهای امامیه اجاره معاطاتی را
عقد الزم دانستهاند (یزدی25 /5 ،1419 ،؛ خویی29 /12 ،1338-1247 ،؛ حکیم،
111 /2 ،1410؛ ایروانــی .)110 /2 ،1427 ،برخی نیز تلف عوضین را همانند تصرف
در آن دو از اســباب لزوم اجاره معاطاتی برشمردهاند (گلپایگانی.)417 /1 ،1413 ،
 .2-2لزوم و جواز اجاره از نگاه فقه اهل سنت

از نگاه ایشان درباره جواز یا لزوم عقد اجاره سه احتمال متصور است:

ً
-1لزوم از جانب موجر و مستأجر (لزوم اجاره مطلقا)

بــر اســاس این احتمال ،هیچ یــک از طرفین عقد اجاره نمیتوانند آن را فســخ
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کنند ،مگر با رضایت طرفین یا اسبابی چون عیب و( ...قرهداغی ،بیتا479 /13 ،؛
سمرقندی514 /2 ،1405 ،؛ ابنرشد ،بیتا372 /2 ،؛ نووی ،بیتا ،روض173 /5 ،؛
بهوتی ،بیتا ،کشف.)23 /4 ،
 -2لزوم اجاره از یک ســو و جواز آن از ســوی دیگــر (وزارة االوقاف ،بیتا/1 ،
ً
286؛ بابکر)383 /12 ،200 ،؛ مثال :حنفیه در یکی از دیدگاههای خود گفتهاند عقد
اجاره نسبت به مستقبل الزم ،اما نسبت به حال ،جایز است .تفاوت بین اجاره مستقبل
و اجاره غیرمستقبل از نگاه حنفیه از آن روست که عقد اجاره عقد بر منافع است ،در
حالی که از نگاه همین حنفیه ،منافع مال نیســت و عقد اجاره نیز منجز نیست؛ زیرا
مستأجر عین را قبض نکرده تا بتواند از منافع آن بهرهمند شود ،لذا از نگاه ایشان عقد
اجاره در آغاز جایز اســت تا آنکه عین به قبض مستأجر درآید و عقد آغاز شود (ابن
شحنه.)301 ،1393 ،
اجاره بلند مدت مال موقوفه و نیز فرضی که اجرت در اجاره کمتر از اجرة المثل
باشد نیز از لزوم عقد اجاره مستثنا هستند؛ یعنی در دو فرض مزبور ،اجاره عقد جایز
است نه الزم (قرهداغی ،بیتا479 /13 ،؛ سمرقندی514 /2 ،1405 ،؛ ابن رشد ،بیتا،
372 /2؛ نووی ،بیتا ،روض173 /5 ،؛ بهوتی ،بیتا.)23 /4 ،
 -3جواز عقد اجاره از هر دو طرف موجر و مستأجر (جواز اجاره مطلقا)

گروهاندکی از فقهای اهل سنت از جمله شریح قاضی (شافعی30 /4 ،1403 ،؛
قاســانی201 /4 ،1385 ،؛ زیلعی145 /5 ،1313 ،؛ سرخسی )3 /16 ،1406 ،به این
دیدگاه باور دارند .این دیدگاه قول شاذ است و با اجماعی که بر لزوم اجاره از هر دو
طرف داللت دارد ،همخوانی ندارد (شنقیطی ،بیتا.)217 /3 ،
ّ
اجیر شدن حضرت موســی که آیه إنی أرید أن أنکحک إحدی إبنتی هاتین
علی أن تأجرنی ثمانی حجج( قصص )27 /به آن اشاره دارد ،برای جواز اجاره مورد
استناد قرار گرفته است؛ زیرا بر حضرت موسی واجب نبوده که از ابتدا وارد عقد
اجاره شــود .از سویی اگر موسی تمایلی به اجرت ذکر شده در آیه نمیداشت و
در وسط مدت اجاره ،کار را ادامه نمیداد و آن را ترک میکرد ،الزم نبود که اجاره
را تمام کند (ابنتیمیه115 /30 ،1416 ،؛ شوکانی.)190 /3 ،1405 ،

ابنتیمیه انفســاخ اجاره را در طول مدت آن ممکن دانسته است :اگر کسی در
ضمن عقد اجاره عدم انفســاخ آن را شــرط کند ،مخالفت بــا نص و اجماع نموده
اســت (ابنتیمیه .)43 /1 ،1432 ،همچنین ابوحنیفه و اصحاب وی فسخ اجاره را با
عذرهایی مانند آتش گرفتن ،سرقت یا غصب مال و ...ممکن دانستهاند (سمرقندی،
.)593 /1 ،1386
 .3اسباب انفساخ اجاره از نگاه فقه امامیه

چنانکه گذشــت ،عقد اجاره یک عقد الزم اســت و هیچ یک از طرفین جز با
رضایت طرف دیگر یا اســباب موجب فسخ ،حق فسخ آن را ندارند .انفساخ اعم از
بطالن است و برخی از فقها از بطالن به انفساخ تعبیر نمودهاند (هاشمی شاهرودی،
 .)1388 /4 ،1423فقهای امامیه موارد چندی همچون تقایل ،افالس ،مرگ طرفین
و ...را از اســباب انفساخ اجاره برشمردهاند .در ذیل ،مرگ طرفین به عنوان یکی از
اسباب انفساخ اجاره مورد بررسی قرار میدهیم:
 .1-3بطالن اجاره به سبب مرگ یکی از طرفین آن

فقهــای امامیه درباره بطالن اجاره در فرض مرگ یکی از طرفین به یکی از چند
دیدگاه زیر گرایش نمودهاند:
 .1بطالن اجاره در صورت مرگ هر یک از موجر و مستأجر

بر اساس این دیدگاه ،مرگ هر یک از طرفین اجاره موجب بطالن اجاره و انفساخ
آن میشــود .سالر ،شیخ طوســی ،ابن براج و ابن حمزه به این دیدگاه گرایش دارند
(طوسی491 /3 ،1407 ،؛ صیمری312 /2 ،1420 ،؛ ابنبراج.)501 /1 ،1403 ،
 .2بطالن اجاره با مرگ مستأجر و عدم بطالن اجاره با مرگ موجر

شــیخ طوســی این دیدگاه را به اصحاب نسبت داده است (طوسی/3 ،1407 ،
 .)491ابن براج گفته اســت« :بیشــتر اصحاب ما به این عمــل کردهاند که مرگ
مســتأجر موجب فســخ اجاره میباشــد» (ابنبراج .)501 /1 ،1403 ،ابن ادریس
حلی نیز گفته است« :اصحاب ما به این دیدگاه گرایش نمودهاند که مرگ موجر
موجب بطالن اجاره نیست» (ابنادریس حلی ،)450 /2 ،1401 ،اما ابن جنید گفته
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است« :اگر مســتأجر بمیرد ،ورثه وی جانشین او میشوند» (عالمه حلی،1413 ،
.)143 /6
 .3بطالن اجاره با مرگ موجر و عدم بطالن اجاره با مرگ مستأجر

این قول عکس قول دوم اســت و در محکی از التذکرة به برخی از فقها منسوب
اســت (عاملیحسینی17 /15 ،1409 ،؛نجفی ،بیتا207 /27 ،؛ روحانیقمی ،بیتا،
ّ
74 /19؛ خلخالی ،)222 ،1427 ،اما محقق اردبیلی گفته است« :هیچ یک از فقها
ّ
به این دیدگاه گرایش ننمودهاند» (محقق اردبیلی.)65 /10 ،1403 ،
س��خن یکی از فقهای معاصر در اینباره اینطور است« :اجاره با مرگ صاحب
ّ
ملک باطل میشود ،اما با مرگ مستأجر باطل نمیشود و آن حق تا آخر مدت براى
ورثه مستأجر باقى مىماند» (مکارم شیرازی.)350 ،1424 ،
 .4عدم بطالن اجاره با مرگ هر یک از موجر و مستأجر
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برخی از فقهای متقدم (ابن ادریس حلی106 /4 ،1401 ،؛ شهید ثانی/4 ،1410 ،
330؛ ابوالصالح حلبی )348 ،1405 ،و مشــهور فقهای متأخر به این دیدگاه گرایش
دارند (روحانی قمی ،بیتا74 /19 ،؛خلخالی.)222 ،1427 ،
 .1-1-3دالیل دیدگاه بطالن اجاره با مرگ هر یک از موجر و مستأجر
 .1-1-1-3دالیل بطالن اجاره با مرگ موجر

 -1اجماع

ابنزهره حلبی در این باره گفته است« :به دلیل اجماعی که پیش از این به آن
اشــاره رفت ،اجاره با فوت یکی از متعاقدین فسخ میشود ،زیرا مخالفت برخی از
فقها به اجماع مزبور خدشــه وارد نمیکند» (ابنزهره حلبی .)189 ،1417 ،شــیخ
طوســی نیز به اجماع مزبور اشــاره نموده و قول مخالف آن را شــاذ دانسته است
(طوســی .)492 /3 ،1407 ،دلیل مزبور از یک سو به دلیل مدرکی بودن اجماع،
خالی از اشــکال نیست و از ســوی دیگر ،با وجود سه دیدگاه دیگر درباره صحت
ّ
یــا بطالن اجاره با فوت طرفین آن ،تحقق اجماع منتفی و ســالبه به انتفای موضوع
است.

 -2روایات

برخی آن را «اخبار الفرقة» تعبیر کرده است (طوسی )492 /3 ،1407 ،از جمله
این روایات ،روایت ابراهیم همدانی درباره زنی است که زمینی را به مدت ده سال به
گونهای اجاره داده که پایان هر سال اجاره بهای همان سال را دریافت کند ،اما پیش
از اتمام ده سال فوت نموده است .از امام هادی پرسش شده که در این حال آیا
الزم اســت ورثه اجاره را تا پایان مدت ادامه دهند یا آنکه با مرگ زن ،اجاره منقضی
و فســخ میشــود؟ امام فرمودهاند :اگر اجاره زمان معینی دارد و موجر پیش از
آن فوت کند ،اجاره در دس��ت ورثه است (کلینی402 /7 ،1429 ،؛ طوسی،1365 ،
1
.) 207/7
در نقد این دلیل گفته شده که روایت مزبور ضعیف است (خویی/30 ،1418 ،
 )126و بر بطالن اجــاره با مرگ موجر داللت ندارد؛ زیرا برای اثبات صحت اجاره
در فرض مرگ موجر نیز به آن استناد شده است .استفاده از روایت مزبور برای اثبات
صحــت اجاره در فــرض مرگ موجر در صورتی ممکن اســت که کلمه «الوقت»
در پایان پرســش و پاسخ را بر اصل مدت اجاره حمل کنیم و برای همخوانی جمله
شــرطیه دوم با جمله شرطیه نخســت ،جمله شرطیه نخست را به معنای عدم تکمیل
مدت اجاره بدانیم .از سویی ،باید منظور از جمله «فلورثتها تلک االجارة» آن باشد
که ورثه حق دارند درباره ّرد یا امضای اجاره تصمیم بگیرند .همچنین باید منظور از
جمله «فیعطی ورثتها» بیان میزان سهم االرث ورثه آن زن (نصف یا یک سوم) باشد
(کمپانی اصفهانی21 ،1409 ،و.)22
اگر کلمۀ «اإلجارة» در جمله «فلورثتها تلك اإلجارة» به معنای اجرت باشد ،از
آنجا که اجرت این معامله نسبت به مدت گذشته ،فعلی و نسبت به آینده در انتهای
ّ
هر سال متعلق به ورثه میباشد ،روایت مزبور بر صحت اجاره در فرض مرگ موجر
داللت میکند.
ْ ُ
َ َْ َ ْ ُ
َ
َْ
ُ ِّ
َ َ َ َ َّ َ َ
ْ َ
ْ
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ُ
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َما ل ْم َي ْم
ون َِ
َ
ال َج َ َارة ْ من ُت ُ ِ َق ُ َْ
ِ
َ
ْ
َ
ْ َ َ َ َ َِ ْ ِ ٌ ِ ُ َ ًّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ َِ ْ َ ِ َ ُ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ َ ْ َ َْ
ب َم ْو
ت ال َم ْرأ ِة فك َت َبِ إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت ف ِلورث ِتها ِتلك ِالجارة ف ِإن لم تبلغ ذ ِلك الوقت و بلغت ثلثه أو
ِ ْ َ ُِ َ ْ َ ْ ً ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ
ُ
ِنصفه أو شيئا ِمنه فيعطى ورثتها ِبقد ِر ما بلغت ِمن ذ ِلك الوق ِت ِإن شاء الله(کلینی.)402/7 ،1429 ،
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با وجود ضعف روایت مزبور ،عمل مشهور قدما به آن ،ضعفش را جبران میکند
(ســیفی مازندرانی)565 ،1385 ،؛ لذا میتوان از آن صحت اجاره را در فرض مرگ
یکی از طرفین آن نتیجه گرفت.
 -3موجر تا زمانی حق تملیک منافع عین خویش را دارد که مملوک وی است؛
لذا اگر پس از انعقاد عقد اجاره ،عین مستأجره تلف شود ،اجاره از هنگام تلف عین
فســخ میگــردد و در صورت مرگ موجر ،عین اجاره داده شــده از ملکیت موجر
خارج شــده ،به ملکیت ّوراث وی در میآید ،با انتقال عین مســتأجره ،منافع نیز از
ملکیت موجر خارج شده و اجاره فسخ میشود (روحانی قمی ،بیتا .)75 /19 ،دلیل
ذکر شده در صورتی منطقی است که تا زمان بقای عین ،موجر ،مالک منافع نباشد،
مالک منافع عین اجاره داده شده میباشد؛ بنابراین در هنگام مرگ
حال آنکه موجر،
ِ
ِ
فاقد منفعت به ورثه منتقل میشود (روحانیقمی ،بیتا.)75 /19 ،
موجر،
عین ِ
ِ
 -4ســپری شدن زمان اجاره جزء مقتضی یا شرط تأثیر عقد اجاره است؛ لذا در
صــورت تلف عین ،حتی پس از قبض ،عقد اجاره باطل میشــود .همچنین مرگ
متمم سبب با مرگ موجر
موجر موجب بطالن اجاره میشــود؛ زیرا مصادف شدن ِ
موجب میشــود که عقد اجاره ـ همانند مرگ پیش از قبض در بیع صرف ـ بیتأثیر
باشد (روحانی قمی ،بیتا.)75 /19 ،
ّ
عبارت «فإن المکتری دخل علی أن یســتوفی المنفعة من ملک المکری فکیف
یستوفی من ملک غیره و قد زال ملک المکری»( 1طوسی )492 /3 ،1407 ،از شیخ
طوسی به این دلیل اشاره دارد.
ً
جزء مقتضی بودن یا شرط
دلیل باال نیز خالی از اشــکال نیست؛ زیرا اوال
ادعای ِ
ًِ
شدن اجاره در فرض
بودن سپری شدن مدت اجاره فاقد دلیل است .ثانیا باطل ِ
تأثیر ِ
تلف عین ،از آن روســت که عین مورد اجاره فاقد منفعت میباشد؛ لذا نقص سبب
ً
(عدم سپری شــدن مدت اجاره) در بطالن اجاره نقشی ندارد .ثالثا دالیلی همچون
 .1زیرا کرایهکننده با این هدف وارد عقد اجاره شده که در ملک کرایهدهنده از منفعت اجاره شده به طور کامل بهرهمند
شود .با توجه به زایل شدن ملکیت کرایهدهنده به سبب مرگ وی ،کرایهکننده چگونه از منفعت کامل در ملک دیگری
(وراث) استفاده کند.

عمومات «أوفوا بالعقود» (مائده )1 /و اصل عدم ،نشانگر آن است که صحت اجاره
به سپری شدن مدت آن نیاز ندارد.
 .2-1-1-3دالیل بطالن اجاره در فرض مرگ مستأجر

دالیل چندی بر بطالن اجاره در فرض مرگ مستأجر مورد استناد قرار گرفتهاند.
در ذیل به این دالیل پرداخته میشود:
 -1اجماع :بحث از این دلیل در دلیل نخست بطالن اجاره با فوت موجر گذشت
(ر.ک :ابن زهره حلبی.)189 ،1417 ،
 -2دومین دلیل که برای بطالن اجاره در فرض فوت مستأجر همان دلیل چهارم
بیان شــده برای بطالن اجاره در فرض موجر میباشــد .بر اساس دلیل مزبور سپری
شــدن زمان اجاره جزء مقتضی یا شــرط تأثیر عقد اجاره است؛ لذا در صورت تلف
عیــن  -حتی پس از قبض  -عقد اجاره باطل میشــود ،در صورت مرگ موجر نیز
اجاره باطل میشود ،زیرا مصادف شدن متمم سبب با مرگ موجر موجب میشود که
عقد اجاره ـ همانند مرگ پیش از قبض در بیع صرف ـ بیتأثیر باشد (روحانیقمی،
بیتا .)75 /19 ،دلیل مزبور به دالیلی مانند عموم أوفوا بالعقود( مائده )1 /و ...و
نادرستی قیاس بطالن اجاره در فرض تلف عین با بطالن اجاره در فرض فوت یکی
از طرفین و ...خالی از اشکال نیست.
 -3از آنجا که اجرت از مستأجر مطالبه میشود ،با مرگ مستأجر ،دریافت اجرت
ّ
از وی متعذر و مشــکل اســت .دلیل مزبور نیز خالی از اشــکال نیست؛ زیرا اجرت
در ذمه مســتأجر است؛ لذا در فرض مرگ مستأجر ،اجرت اجاره همانند دیگر دیون
مستأجر از ترکه وی خارج میشود (روحانیقمی ،بیتا.)75 /19 ،
 -4منفعت امرى غيرقار و تدريجىالوجود اســت؛ لذا منافعى كه پس از مرگ،
مالک آن مىشــود به وجود نيامده و تمليکپذیر نيســت؛ ازاینرو ،با مرگ يكى از
طرفین اجاره باطل مىشود .در پاسخ میتوان گفت که ملكيت موجر نسبت به عين،
متوقف بر زنده بودن وی نيست ،بلكه با مرگ وی به ورثه منتقل مىشود؛ لذا مرگ
مطلق مرسل
مانند دیگر نواقل ،ســبب انتقال است .ملكيت موجر نسبت به منافع نيز ِ

انفساخ و عدم انفساخ
اجاره در فرض مرگ
طرفین از دیدگاه مذاهب
فقهیاسالمی

63

و مانند آن اســت كه به منفعت عينى از اعيان امالكش براى شخصى و برای مدتی
طوالنى يا كوتاه وصيت كند.
 -5چه بســا مالک به استیفای منفعت عین مورد اجاره توسط خود مستأجر نظر
دارد نه دیگری؛ لذا با مرگ مســتأجر اســتیفای منفعت از عین مورد اجاره متعذر و
منتفی میشــود؛ زیرا اغراض موجر نسبت به افراد مختلف میباشد (طوسی،1407 ،
492 /3؛ ابنزهره حلبی287 ،1417 ،؛ طباطبایی .)195 /9 ،1418 ،دلیل یادشده در
فرضی منطقی است که در ضمن عقد اجاره شرط شود که خود مستأجر حق استیفا
از منفعت عین مورد اجاره را دارد .بدیهی اســت که در این فرض با فوت مســتأجر،
اجاره باطل میشود.
 .3-1-1-3فروض مختلف مرگ مستأجر
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بر اساس یک تقسیمبندی مستأجر به سه گونه فرض میشود:
الف) مباشــرت مستأجر مورد و محل اجاره باشد؛ یعنی به گونه قیدیت ،منفعت
مقید به استیفای آن توسط مستأجر باشد.
از نگاه بیشــتر فقهای امامیه مرگ این نوع مســتأجر موجب فســخ اجاره است
ّ
(ابنزهره حلبی287 ،1417 ،؛ شــهید ثانی175 /5 ،1413 ،؛ محقق اردبیلی،1403 ،
66 /10؛ طباطبایی197 /9 ،1418 ،؛ یزدی ،)30 /5 ،1419 ،اما برخی از فقهای امامیه
در فرض مزبور اجاره را صحیح دانســته ،گفتهانــد :ملکیت منفعت مزبور به ّوراث
مستأجر منتقل میشود؛ گرچه استفاده ّوراث از منفعت مزبور به اجازه مالک منوط
است (یزدی.)30 /5 ،1419 ،
ب) به گونه اشتراط ،مباشرت مستأجر در استیفای منفعت مورد نظر باشد.
برخی از فقها گفتهاند که در فرض مرگ این نوع مســتأجر ،اجاره فسخ میشود
و در فرض عدم اشتراط مباشرت مستأجر ،اجاره فسخ نمیشود (شهید ثانی،1413 ،
ّ
175 /5؛ محقق اردبیلی66 /10 ،1403 ،؛ بحرانی541 /21 ،1405 ،؛ سبزواری ،بیتا،
649 /1؛ هاشمی شاهرودی .)390 /4 ،1423 ،برخی فقها از جمله صاحب جواهر و
صاحب عروه بر این باورند که در فرض مرگ این نوع مستأجر ،موجر به دلیل تعذر

شرط ،خیار فسخ اجاره را دارد (نجفی ،بیتا312 /27 ،؛ یزدی.)30 /5 ،1419 ،
ج) مطلق بودن از جهت نخست و دوم ،یعنی بدون هیچ قیدی ،مستأجر ،مالک
منفعت باشد (هاشمی شاهرودی1423 ،ق.)389 /4 :
مشهور متقدمان از فقهای امامیه بر این باورند که با مرگ این نوع مستأجر ،اجاره
باطل میشود (طوســی491 /3 ،1407 ،؛ نجفی ،بیتا .)206 /27 ،ابن براج دیدگاه
مزبور را به اکثر فقهای امامیه نسبت داده است (ابن براج ،)501 /1 ،1406 ،اما شیخ
طوسی ضمن اشاره به اینکه از نگاه برخی از فقها اجاره با مرگ این نوع مستأجر باطل
میشود ،آن را دیدگاه شاذ دانسته است (طوسی .)492 /3 ،1407 ،در مقابل ،فقهای
متأخر امامیه بر این باورند که مرگ هیچ یک از موجر و مستأجر موجب بطالن اجاره
نیست (روحانی قمی ،بیتا74 /19 ،؛ خلخالی.)222 ،1427 ،
 .2-3عدم بطالن اجاره با مرگ هر یک از متعاقدین

از نگاه حقوقدانان عقد اجاره مانند عقد بيع الزم است (امامی ،بیتا )24 /2 ،و بر
اســاس مادۀ  219ق .م .اجاره بين طرفين و قائم مقام قانونى آنها الزم االتباع است،
مگر اينكه به رضاى طرفين اقاله يا به علت قانونى فســخ شــود؛ لذا اجاره به مرگ يا
جنون يكى از طرفين منحل نمیشــود .در مادۀ  497ق .م .آمده اســت« :اجاره به
فوت موجر يا مستأجر باطل نمیشود».
برخی از فقهــای متقدم امامیه (ابن ادریس حلی106 /4 ،1401 ،؛ شــهید ثانی،
330 /4 ،1410؛ ابوالصالح حلبی )348 ،1403 ،و مشهور فقهای متأخر ایشان به این
دیدگاه گرایش دارند (روحانی ،بیتا74 /19 ،؛ خلخالی.)222 ،1423 ،
ابن ادریس حلــی ضمن بیان دیدگاههای گوناگون پیرامــون رابطه فوت طرفین
اجاره با صحت و بطالن آن گفته اســت« :نظر صحیح آن اســت که همانند ســید
مرتضی به طور یکســان مرگ موجر و مســتأجر را موجب بطالن اجاره ندانیم؛ زیرا
دلیل هر یک از آن دو یکی است و حق هر دوی آنها میباشد و وارث ایشان به دلیل
آیه مواریث آن را به ارث میبرند؛ ازاینرو ،هرکس عدم بطالن اجاره را به مرگ یکی
از طرفیــن اجاره محدود بداند ،به دلیل نیازمند اســت؛ لذا مرگ هیچ یک از آن دو
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موجب بطالن حق طرف دیگر اجاره نیست» (ابن ادریس حلی.)460 /2 ،1401 ،
چنــان که از عبارت ابن ادریس برمیآید از نگاه وی ،ســید مرتضی مرگ هیچ
یک از طرفین اجاره را موجب بطالن اجاره نمیداند ،اما استناد دیدگاه مزبور به سید
مرتضی مورد تردید قرار گرفته است و گفته شده که منظور از عبارت «سوی بینهما»
آن اســت که ســید مرتضی مرگ هر یک از طرفین اجــاره را موجب بطالن اجاره
میداند (حلی ســیوری ،)255 /2 ،1404 ،با این حال ،سخن سیدمرتضی در مسئله
 200کتاب الناصریات نشانگر آن است که از نگاه وی مرگ مستأجر موجب بطالن
اجاره نیست (شریف مرتضی.)436 ،1417 ،
 .1-2-3دالیل دیدگاه عدم بطالن اجاره با فوت هر یک از طرفین اجاره
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این دالیل به شرح ذیل است:
 -1اطالق أوفوا بالعقود( مائده )1 /مقتضی آن است که پس از فوت یکی از
طرفین اجاره ،عقد اجاره صحیح است (سیفی مازندرانی.)564 ،1385 ،
 -2اجاره حق مالی و منفعت مورد توجه است؛ لذا معاوضه بر آن و انتقال به ارث
و مشابه آن صحیح است.
 -3اســتصحاب حکم اجاره :بر اســاس این دلیل در هنــگام وقوع عقد اجاره،
عقد اجارهای که صحیح واقع شده ،در فرض فوت هر یک از طرفین اجاره ،حکم
آن (لزوم) اســتصحاب میشود .برخی از فقها همچون مکارم شیرازی در اشکال به
دلیل یاد شده گفتهاند :در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشود؛ زیرا موضوع
ً
اســتصحاب در آن تغییر کرده اســت ،چون قبال زنده بوده ،اما اکنون مرده اســت
(ر.ک ،25/09/1387 .www.makarem.ir :کد)20938
ً
در ّرد ایــن دالیل میتوان گفت :اوال همــان گونه که برخی از اصولیان تصریح
نمودهاند ،اســتصحاب در شــبهات حکمیه نیز امکان اجرا دارد (صدر/1 ،1387 ،
ً
 .)384ثانیا در بحث فوت طرفین اجاره ،موضوع اســتصحاب تغییر نمیکند ،بلکه
حق میباشــد که پس از مرگ طرفین اجاره به ّوراث ایشــان میرسد؛ از سویی ،در
دیگر عقود الزم با وجود آنکه در فرض فوت یکی از طرفین ،موضوع تغییر میکند،

در فرض فوت ،لزوم عقد استمرار دارد.
 -4عقد اجاره ناقل اســت؛ ازاینرو ،مستأجر مالک منفعت و موجر مالک مال
االجاره میشود .حال در فرض وقوع مرگ ،حق هر یک از آن دو به وارث وی منتقل
میشود (عالمه حلی143 /6 ،1413 ،و.)144
 -5اجماع :صاحب ریاض در اینباره گفته اســت[« :دیدگاه عدم بطالن اجاره
با فوت هر یک از طرفین] بین متأخرین صحیحتر و مشــهورتر است ،به گونهای که
گویا اجماع ایشــان است .شــهید ثانی نیز به همین دیدگاه تصریح نموده است که
گویا همین گونه اســت؛ لذا میتوان آن را حجت دانست» (طباطبایی/10 ،1418 ،
13؛ شهید ثانی .)321 /1 ،1413 ،این دلیل به سبب مدرکی بودن اجماع خدشهپذیر
است.
 -6شهرت :بر اساس این دلیل که از سخن ابن ادریس در بحث مزارعه مستفاد
شــده ،دیدگاه عدم بطالن اجاره با فوت هر یک از طرفین آن با شــهرت قدیم یاری
میشود (ابن ادریس حلی449 /2 ،1401 ،؛ طباطبایی.)13 /10 ،1418 ،
 -7اطالق روایات مســتفیض که بر لزوم اجاره در همه مدت تعیین شده داللت
دارنــد .از جمله این روایات ،این روایت اســت که از امام موســی کاظم درباره
مردی که خانه یا کشتی را به مدت یک سال یا بیشتر یا کمتر از کسی اجاره نموده،
پرســش شد .حضرت در پاســخ فرمودند« :الكراء الزم له إلى الوقت الذي تكارى
إليه ،و الخيار في أخذ الكرى إلى ّربها إن شــاء أخذ و إن شاء ترك» (طوسی،1365 ،
)209 /7؛ یعنی اجاره تا وقتی که مال االجاره به مالک پرداخت میشود ،الزم است.
پس از آن ،مالک در گرفتن کرایه حق خیار دارد؛ اگر بخواهد ،همان مبلغ اجاره را
بگیرد و اگر بخواهد ،آن را فسخ کند.
هر چند در روایت مزبور به میت بودن طرف اجاره تصریح نشده ،اطالق روایت،
فرض فوت را نیز شامل میشود .استفاده مزبور در صورتی است که «الکراء» مذکور
در پرســش و پاسخ به معنای اجاره باشــد؛ زیرا با توجه به آنکه امام در مقام بیان
اســت ،اطالق حکم به لزوم عقد اجاره تردید بطالن اجاره با مرگ طرفین را از بین
میبرد.
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نمونه دیگر ،روایت محمد بن عیســی یقطینی از امام هادی اســت که در آن
آمده اســت :محمد بن عیســی به امام نامه نوشت و در آن اشاره نمود که مردی
پسر خویش را برای انجام کار خیاطی در مقابل اجرت مشخصی در اختیار شخص
دیگری قرار داده است .آن گاه شخص دیگری آمده و به پدر آن پسر گفته فرزندت
را در مقابل اجرت بیشتری در اختیار من قرار بده .از امام پرسید آیا پدر پسر حق دارد
که اجاره نخســت را فسخ کند؟ حضرت فرمودند« :تا زمانی که فرزند وی بیمار یا
ناتوان نشده باید به قرارداد نخست وفا کند» (حر عاملی .)118 /19 ،1409 ،با توجه
به اســتفاده لزوم اجاره از این روایت ،ماهیت عقد الزم آن اســت که با فوت طرفین
باطل نمیشود.
 -8روایت ابراهیم همدانی :چنان که در دیدگاه پیش گذشــت ،از جمله دالیل
صحت اجاره در فرض فوت یک��ی از طرفین اجاره ،روایت ابراهیم همدانی در باره
زنی اســت که زمینی را به مدت ده سال اجاره داده که در پایان هر سال اجاره بهای
همان ســال را دریافت کند ،اما موجر پیش از اتمام ده ســال فوت نموده اســت .از
امام هادی پرســش شده که در این حال آیا الزم است ورثه اجاره را تا پایان مدت
ادامه دهند یا آنکه با مرگ زن ،اجاره منقضی و فســخ میشــود؟ امام در پاســخ
فرمودهانــد :اگر اجــاره زمان معینی دارد و موجر پیــش از آن فوت کند ،اجاره در
دست ورثه خواهد بود (طوسی207 /7 ،1365 ،؛ کلینی .)402 /7 ،1429 ،استفاده
صحــت اجاره از این روایت در فــرض وقوع فوت یکی از طرفین اجاره مبتنی بر آن
است که منظور از عبارت «فلورثتها» از امام آن باشد که منفعت اجاره از آن ورثه
است.
دیدگاه «عدم بطالن اجاره با موت هر یک از طرفین» ،مواردی استثنا شدهاند:
از
ِ
الف) عین موقوفه وقف موجر و نســل پس از وی باشــد .در این صورت ،اگر
موجر پیش از ســپری شــدن مدت اجاره فوت کند ،فوت وی موجب بطالن اجاره
خواهد بود؛ زیرا به دلیل فوت وی حق وی به وراثش منتقل میشود و او حق تصرف
در مــال ورثه و اتــاف آن را ندارد .با این حال اگر موجر ،ناظر وقف باشــد و عین
موقوفه را به دلیل مصلحت نســلهای بعد اجاره داده باشد و آن گاه در اثنای مدت

اجاره و پیش از ســپری شدن مدت اجاره بمیرد ،اجاره باطل نخواهد شد (وجدانی
فخر.)17 /10 ،1426 ،
ب) در صورتی که شــرط شده باشد که خود مســتأجر حق استیفا داشته باشد.
در این صورت ،اگر مســتأجر پیش از سپری شــدن مدت اجاره بمیرد ،اجاره باطل
نمیشود.
ٰ
موصی له در زمان حیات خود ،موصی به را اجاره دهد و آنگاه پیش از
ج) اگر
سپری شدن مدت اجاره بمیرد ،اجاره باطل میشود؛ زیرا زمان حق انتفاع وی سپری
شده است (روحانی قمی ،بیتا.)79 /19 ،
 .4بطالن اجاره با مرگ أجیر

یکی از اقسام اجاره ،اجیر شدن کسی برای انجام کاری در برابر دریافت دستمزد
مشخص اســت .از نگاه برخی از فقهای امامیه ،اگر اجاره به کار خاصی – نه عمل
ّ
کلی در ذمه أجیر-تعلق گرفته باشد ،با مرگ اجیر ،اجاره باطل میشود ،بشرط آنکه
موجر شــرط کرده باشــد که خود أجیر ،آن را انجام دهد (فاضــل لنکرانی،1424 ،
 .)209در چنین فرضی به دلیل تخلف شــرط ،موجر حق فســخ اجاره را دارد .اگر
موجر اجاره را به ســبب تخلف شرط فسخ نکند ،عمل مزبور از ماترک أجیر کامل
میشــود؛ یعنی با بهرهگیری از ماترک أجیر کسی را برای انجام و تکمیل کار اجاره
میکنند.
اگر عدم وفای به شــرط ـ نه ضمان اجرت فوت شــده ـ موجب انفســاخ اجاره
باشــد ،مرگ أجیر که انجام عمل را برای خود وی شــرط کردهاند ،موجب انفساخ
اجاره میشــود (هاشــمی شــاهرودی .)388 /4 ،1423 ،اما برخی از فقها همچون
ّ
محقق خویی بر این باورند که اگر متعلق اجاره به زمان خاصی مقید و محدود باشد،
چنان که موجر پیش از سپری شدن مدت تعیین شده برای اجاره بمیرد ،اجاره باطل
میشود و منفسخ نمیشود .همچنین در فرضی که اجاره بر عمل کلی در ذمه است،
اگــر أجیر بالفاصله پس از عقد اجــاره یا در اثنای آن بمیرد ،إجاره باطل میشــود
نه منفســخ (خویی226 /16 ،1418 ،و)227؛ لذا تعبیر به «انفساخ اجاره» در فرض
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مزبور ،تعبیر دقیقی نیست.
در برخی از موارد ممکن است فوت اجیر موجب بطالن یا انفساخ اجاره نباشد؛
ً
مثال اگر اطالق عقد یا تقیید آن مقید به زمانی طوالنی شود ،آنگاه پس از مدتی ـ که
انجام عمل در آن توســط اجیر ممکن است ـ اجیر بمیرد ،به دلیل آنکه اجیر با سوء
اختیار خود انجام کار را به تأخیر انداخته ،بطالن یا انفساخ عقد اجاره منطقی نیست؛
زیــرا عجز مزبور به ارکان عقــد اجاره خللی وارد نمیکند ،امــا از آنجا که به دلیل
عروض مرگ موجر ،انجام عمل متعذر میباشــد ،بایــد بدل آن را جایگزین کنیم.
همچنین از آنجا که عدم تســلیم عوض از جمله موجبات خیار فسخ است ،مستأجر
حق دارد که ضمن فســخ اجــاره أجرة المثلی را که پرداختــه ،پس بگیرد (خویی،
.)136-134 ،1338-1247
ّ
اگر عمل کلی در ذمه اجیر متعلق اجاره باشــد و شرط نشده باشد که خود اجیر
آن را انجام دهد ،در فرض مرگ اجیر ،اجاره فســخ نمیشــود ،بلکه از ماترک وی
فردی را برای انجام آن کار اجیر میکنند (شهید ثانی210 /5 ،1413 ،؛ نجفی ،بیتا،
 .)299 /27امــا برخی فقها گفتهاند که اگر زن مرضعه بمیرد ،از ماترک وی مبلغی
را که برای شــیر دادن کودک به وی پرداخت شــده ،به مستأجر پرداخت میکنند
(بجنوردی ،)292 /2 ،1419 ،اما از آنجا که انجام کار توســط فرد دیگر امکانپذیر
اســت ،پرداخت قیمت به مستأجر منطقی نیست؛ هر چند که در فرض باال از طریق
اقاله و تراضی ،فســخ اجاره امکانپذیر اســت .با این حال ،اگــر اجیر به فرد متوفی
منحصر باشــد و جز وی فرد دیگری که کار مورد نظر را انجام دهد وجود نداشــته
باشد ،فسخ اجاره منطقی مینماید (خویی69 ،1338-1247 ،؛ هاشمی شاهرودی،
.)389 /4 ،1423
 .5بطالن اجاره در فرض مرگ طرفین آن از نگاه فقه اهل سنت

چنانکه گذشت ،فقهای مذاهب فقهی اهل سنت بر لزوم عقد اجاره اتفاق نظر
وجود دارند (الرئاســة العامة إلدارات البحوث العلمیة ،بیتا479 /13 ،؛ سمرقندی،
514 /2 ،1405؛ ابنرشــد ،بیتــا372 /2 ،؛ نووی ،بیتــا ،روض .)173 /5 ،گروه

اندکی از ایشــان از جمله شریح قاضی (شافعی30 /4 ،1403 ،؛ قاسانی/4 ،1385 ،
201؛ زیلعی1312 ،ق145 /5 :؛ سرخســی )3 /16 ،1406 ،به عدم لزوم عقد اجاره
باور دارند .برخی نیز همچون اصحاب رأی و حنفیه در شرایطی به لزوم اجاره از یک
طرف و جواز آن از طرف دیگر معتقدند (وزارة األوقاف و الشــؤون اإلسالمية ،بیتا،
286 /1؛ بابکر383 /12 ،2000 ،؛ بغوی.)265 /8 ،1403 ،
با توجه به دیدگاه غالب مذاهب فقهی اهل ســنت که لزوم اجاره از هر دو طرف
آن باشــد ،در اینکه آیا مــرگ طرفین اجاره موجب بطالن اجاره اســت یا خیر؟ دو
دیدگاه بررسی میشود:
الف) بطالن اجاره با مرگ یکی از متعاقدین

حنفیه و برخی از فقهای تابعین به این دیدگاه گرایش دارند .بر همین اساس ،حنفیه
اســتصناع را در فرض مرگ یکی از طرفین به این دلیل باطل دانســتهاند که شباهت
به اجاره دارد .همچنین حنفیه مرگ مرضع را موجب انفساخ اجاره دانستهاند ،با این
حال ،ایشان فوت مسترضع را موجب انفساخ اجاره ندانستهاند .سبب را آن دانستهاند
که مسترضع برای خود موجر اجاره نشده ،بلکه برای شیردادن به دیگری اجاره شده
است.
دالیل حنفیه بر بطالن اجاره با مرگ یکی از متعاقدین

مرگ موجر ملکیت وی را باطل میکند؛ در نتیجه ،عقد اجاره او باطل میگردد.
در فرض مرگ مســتأجر نیز ّوراث وی ،عقد اجارهای با موجر ندارند .از سویی،
منافعی که پس از مرگ مستأجر به وجود میآید ،جزء ترکه مستأجر نیست (دسوقی،
بیتا32 /4 ،؛ حیدر)19 /3 ،1411 ،؛ زیرا آن منافع ،مال نیســت .از ســویی ،وراثت
نشــانگر آن است که وارث جانشین میت (مورث) است ،و جانشینی مزبور در مورد
مالی قابل تصور اســت که در زمان حیات وارث و مورث موجود باشــد ،حال آنکه
منافع چنین خصوصیتی ندارند (الرئاسة العامة الدارات البحوث العلمیة.)350 /76 ،
با توجه به دیدگاه مزبور ،حنفیه مثالهای چندی به شکل زیر بیان نمودهاند:
 - 1اگر شــخصی خانهای را برای مدت یکسال از دیگری اجاره کند ،مرگ هر
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یک از آن دو موجب انفساخ عقد اجاره است.
 - 2اگر فردی زمینی را اجاره کند و آن گاه آن را به دیگری اجاره دهد و سپس
بمیرد ،هر دو اجاره منفسخ است.
 - 3اگر دو نفر مستأجر باشند و یکی از آن دو بمیرد ،اجاره مستأجری که وفات
یافته صحیح است ،اما اجاره مستأجر دیگر منفسخ میشود؛ زیرا بیماری عارض شده
(مرگ مستأجر) موجب فساد عقد اجاره نیست.
ظاهریه نیز مرگ أجیر یا مستأجر را از جمله اسباب بطالن اجاره در مدت باقیمانده
ُ ُ ُّ ْ َّ َ
َ َ ْ
ــب كل َنف ٍس ِإل َعل ْيها( االنعام/
و ال تك ِس
دانســته و گفتهاند  :دالیلی همچون آیه
 )164و سخن پیامبر« دمائکم و أموالکم علیکم حرام» (بخاری1401 ،ق)62 /8 ،
بر آن داللت دارد (ابن حزم اندلسی ،بیتا184 /8 ،و.)185
ب) صحت عقد اجاره در فرض مرگ یکی از طرفین
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ابن سیرین ،ایاس بن معاویه ،عثمان بتی ،شافعی و مالک بر این باورند که اجاره با
مرگ یکی از طرفین آن فسخ نمیشود (قدوری3596 /7 ،1427 ،؛ غاوجی،2003 ،
 .)744 /2ابن تیمیه نیز گفته است« :از نگاه جمهور علما موجر حق ندارد به سبب
مرگ مستأجر اجاره را فسخ کند» (ابنتیمیه ،بیتا ،مجم157 /30 ،و .)158
برای دیدگاه مزبور به دالیلی به شکل ذیل استناد شده است:
ّ
 -1حدیــث «إذا مات االنســان إنقطع عمله إل من ثالثة» (نســائی/6 ،1348 ،
 :)251ظاهر این حدیث مقتضی آن اســت که همه عقود انســان با مرگ وی باطل
میشــوند ،مگر عقودی که دلیل خاصی بر صحت آنها دال باشد (قدوری،1427 ،
.)3596 /7
 -2اجاره از عقود الزم است؛ لذا تا زمانی که منافع به طور کامل مورد بهرهبرداری
قرار نگرفته باشد ،مرگ یکی از طرفین اجاره موجب فسخ اجاره نخواهد بود (دسوقی،
بیتا.)32 /4 ،
 -3عقد اجاره عقد صحیح است؛ لذا جز با دلیل ،نقض نمیشود .قائالن بطالن
عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین آن ،در ّرد این دلیل گفتهاند  :عین حبس شده دلیل

مزبور را نقض میکند .در پاسخ ایراد مزبور گفته شده که خداوند مالک عین حبس
شده میباشد و محبس علیهم تنها حق بهرهبرداری از منافع آن را دارند؛ لذا در عین
حبس شــده اجاره با مرگ هیچ یک از طرفین آن باطل نمیشود (ابنحزم اندلسی،
بیتا184 /8 ،و.)185
 -4روایتــی که در آن آمده پیامبــر با مالک قرار دادن مســلمانان ،خیبر را با
کار پیامبر گروهی از یهود و
مســاقات در اختیار یهود قرار داد .بیتردید پــس از ِ
گروهی از مســلمانان فوت نمودهاند ،در عین حال مســاقات باقی اســت (ابن حزم
اندلســی ،بیتا184 /8 ،و .)185استدالل مزبور مبتنی بر آن است که مساقات یک
نوع اجاره باشد؛ چنانکه شافعیه و حنفیه به اجاره بودن آن تصریح نمودهاند (نووی،
بیتا ،مج402 /14 ،؛ ابنعابدین .)602 /6 ،1423 ،بر همین اساس ،عبد الله بن عمر
گفتــه که خلفای اول و دوم به قرارداد مزبور بســنده نمــوده و با اهالی خیبر قرارداد
جدید نبستهاند (بغوی.)265 /8 ،1423 ،
 .6نتیجهگیری

با وجود آنکه بیشــتر نزدیک به اتفاق فقهای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت به
لــزوم عقد اجاره باور دارند ،درباره بطالن و عدم بطالن عقد اجاره به ســبب مرگ
یکی از طرفین اختالف نظر هست .اختالف مزبور از عوامل چندی ناشی میشود:
 -1شــباهت عقد اجاره با برخی از عقود جایز همچون عاریه ،جعاله و مساقات
از نگاه فقه اهل ســنت از یک سو و شــباهت آن با برخی از عقود الزم همچون بیع
که مورد اســتناد برخی از فقهای امامیه و اهل تسنن قرار گرفته است .اجاره دانستن
مســاقات از نگاه فقه اهل سنت موجب شده که به استناد مساقات پیامبر با اهالی
خیبر و عدم تجدید آن مساقات توسط خلفای اول و دوم عدم بطالن عقد اجاره در
فرض مرگ یکی از طرفین نتیجه گرفته شود .شباهت اجاره با بیع نیز موجب شده که
عدم بطالن اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین نتیجه بگیرند.
 -2همه مذاهب فقهی اســامی در باره امکان فســخ عقــد الزم اجاره با برخی
از اســباب اتفاق نظر دارنــد؛ از همین رو ،برخی مرگ طرفین عقد اجاره را ســبب
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فســخ دانستهاند و برخی از ایشان مرگ یکی از طرفین اجاره را از اسباب فسخ بودن
ندانستهاند.
 -3برخی از روایات که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره مورد استناد قائالن
به بطالن و عدم بطالن عقد اجاره قرار گرفته است.
با آنکه هر دو دســته قائالن بطالن عقد اجاره و عدم بطالن آن در فرض مرگ
یکی از طرفین به اجماع اســتناد نمودهاند ،اختالفهای موجود نشــان میدهند که
ّ
اجمــاع تحقق نیافته اســت و بر فرض پذیرش اجماع ،اجمــاع مدرکی بوده و معتبر
نیست.
با توجه به تقسیم اجاره به انواعی چون مشروط ،مطلق و...میتوان گفت که در
اجاره مشــروط که کار کردن خود اجیر در آن شــرط شده ،در فرض مرگ اجیر ،به
سبب تخلف از شرط ،فسخ اجاره ممکن است.
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