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بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران
مهدي حمزه هويدا ،١كورش بيات٢

در مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطـهي عقـد
اجاره با جعاله ،تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در ايـن مـورد ﻻزم و ضـروري
است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره بـا جعالـه بـا توجـه بـه ﻧظـرات
حقوقداﻧان است كه با روش جمعآوري كتابخاﻧهاي به اين ﻧتـايج دسـت يافتـه شـده اسـت.
اجاره از عقود معين محسوب ميشود در حالي كه در مورد عقد بودن جعاله اختﻼف ﻧظراتـي
وج ود دارد كه طبق تعريف عقد در قاﻧون مدﻧي ،جعاله ﻧيز جـزو عقـود محسـوب ميشـود و
جاعل و عامل متعهد به اﻧجام يك سري اعمال ميشوﻧد .تفاوت مهمي كه عقد اجاره بـا عقـد
جعاله دارد اين است كه عقد اجاره ﻻزم است ولـي عقـد جعالـه جـايز اسـت و همچنـين در
برخي احكام مثل تعيين عامل و عمل و مدت و عوض از شرايط صحت با هم فرق دارﻧد .هـر
چند كه عقد اجاره با عقد جعاله تفاوتهاي دارد ولي از جهتهاي ديگر ﻧيز شبيه هم هستند
مثل عهدي بودن ،معوض بودن ،اماﻧي بودن مثل هم هستند.
كليدواژگان :اجاره ،جعاله ،عقد ،لزوم ،جواز ،معوض.
ﻣﻘدﻣﻪ
اجاره يكي از عقود ﻻزم در حقوق مدﻧي و فقه محسوب ميشود و اجاره هماﻧـد ديگـر عقـود،
قبل از ظهور اسﻼم بودهاﻧد و در اديان گذشته استعمال ميشدﻧد و بـا ظهـور اسـﻼم ،احكـام

 -١استاديار داﻧشگاه آزاد واحد قروهmehdihoweyda@yahoo.com :
 -٢عضو مركز وكﻼي قوه قضاييهbayatkorosh@gmail.com :
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خاصي به آﻧها اضافه شده است و مورد امضاء و اجازه شارع مقدس قـرار گرفتـه اسـت و هـم
اكنون قاﻧونگذار با بيان برخي احكام ،آن را در قاﻧون مدﻧي به تصويب رساﻧده اسـت و بـراي
اجرا و عمل در جامعه ،تشريع كرده است .اجاره در حقوق ايران سه ﻧوع است اجارهي اعيان،
اجاره اعمال و اجاره حيواﻧات ميباشد كه هر كدام داراي احكامي هستند.
يكي از عقودي كه به اجاره ﻧزديك است جعاله است .در مورد عقد بـودن جعالـه ميـان
فقها و حقوقداﻧان اختﻼف وجود دارد ولي چنانكـه برخـي از حقوقداﻧـان گفتهاﻧـد :جعالـه
عقدى است عهدى و معوض و داراى دو طرف ميباشد ،و چنانكه مـادة » «٥٦٢ق .م .بيـان
كرده » :در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل )بضم جـيم( ميگوينـد« و
داراى دو مورد است يكى عمل و ديگرى اجرت كه در مقابل عمل قرار ميگيرد .جعاله يكـى
از عقود معينه محسوب مي شود و تمامى شرائط اساسـى بـراى صـحت معاملـه كـه در مـادة
» «١٩٠ق .م .ذكر شده است بايد در آن رعايت گردد و عـﻼوه بـر آن داراى شـرائط خاصـى
است كه عقد جعاله را تشكيل ميدهد).امامي ،١٣٨٩ ،ج ،٢ص.(١٢١
فقها و حقوق داﻧان قائل بر اين هستند كه جعاله خود يك ﻧـوع عقـد اجـاره اسـت ولـي
تفاوتهايي براي آن ذكر كردهاﻧد:
الف -در باب اجاره به صرف عقد اجاره مستأجر مالك عمل اجير و اجيـر مالـك اجـرت
مىگردد ،بر خﻼف جعاله كه عامـل پـس از اﻧجـام عمـل اسـتحقاق عـوض را پيـدا مىكنـد.
ب -اجاره طبق ﻧظر همة فقها و حقوقداﻧان از جمله عقود است لكن در جعالـه محـل خـﻼف
بوده و بسيارى آن را از جمله ايقاعات مىداﻧند .ج -در باب اجاره ،تعيين عامل و عمل ،مـدت
و عوض از شرايط صحت آن است ولى در جعاله اين چنين ﻧيست )مـادّة  ٥٦٣و  ٥٦٤ق .م(.
)طاهري ،١٤١٨ ،ج ،٤ص.(٢٨٣
بنابراين هر چند جعاله از جهتى شبيه اجاره است لكن از جهاتى با هم فرق دارﻧد .البته
در اين تحقيق اين تفاوتها مورد بررسي قـرار ميگيـرد تـا درسـتي يـا عـدم درسـتي آﻧهـا
مشخص شود و همچنين شباهتهاي ميان آن دو با توجه به ﻧظرات حقوقداﻧان معلوم شود.
البته اين ﻧكته را بايد ذكر كرد كه در مورد رابطه ميان عقد اجاره و جعالـه تحقيـق جـامع و
كامل صورت ﻧگرفته است هر چند كه تحقيقات جزئي به عمل آمده است .مثل مقاله عليرضا
پوربافراﻧي با عنوان» :تحقيقي در مورد ماهيت حقوقي جعاله و تفاوتهاي آن با اجاره مقاله«
اﻧديشمندان حقوق زمستان  - ١٣٩١شماره  ٩) ٢صفحه  -از  ١٣٣تا  (١٤١به چاپ رسـيده
است .در اين تحقيق فقط به تفاوتهاي اين دو عقد پرداخته شده است.
همچنين ميتوان به تحقيـق ابوالفضـل صـبحي كمـال و ﻏﻼمعلـي سـيفي بـا عنـوان:
»مقايسه اجاره اشخاص با قراردادهاي كار ،جعالـه و مقاطعـه كـاري در حقـوق ايـران و فقـه
اسﻼمي« پژوهش هاي فقه و حقـوق اسـﻼمي ،بهـار  ،١٣٩٩دوره  ،١٦شـماره ٥٩؛ از صـفحه
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 ١٤١تا صفحه  ١٥٧به چاپ رساﻧدهاﻧد .در اين تحقيق به صورت خﻼصه ميان عقـد اجـاره و
عقد جعاله مقايسهاي صورت گرفته است.
يا به مقاله محمدجواد ارسطا با عنوان» :تحليل ماده  ٥٠١و  ٥١٥قـاﻧون مـدﻧي )اجـاره
بدون مدّت(« فقه و حقوق  ١٣٨٣شماره  ٢به چاپ رساﻧده است .ايشان در ايـن تحقيـق بـه
صورت جزئي بين عقد جعاله و اجاره مقايسهاي صورت داده است .و در آخر ميتوان به پايان
ﻧامه صديقه زاهديفر با عنوان» :احكام اجاره در فقه اماميه با تاكيد بر ﻧظرات امام خمينـي«
كه در سال  ١٣٩٣در داﻧشگاه آزاد واحد تويسركان دفاع كرده است ،اشاره ﻧمود .ايشـان ﻧيـز
در اين تحقيق به صورت جزئي ميان عقد اجاره و جعاله به مقايسهاي پرداخته است.
چنانكه مشاهده ميشود در اين مورد ،تحقيقات جزئي صورت گرفته اسـت و تفـاوت و
شباهتهاي عقد اجاره و جعاله به خوبي تبيين ﻧشـده اسـت ولـي در ايـن تحقيـق تفـاوت و
شباهتهاي عقد اجاره و جعاله به خوبي و جامع تبيين ميشود .لـذا در ايـن تحقيـق هـدف
بيان شباهت و تفاوتهاي مهم عقد اجاره و جعاله با توجه به ﻧظرات فقها و حقوقداﻧان است.

در اين تحقيق دو واژه اجاره و جعاله با توجه به كتب لغتي فارسي زبان و عربـي زبـان مـورد
بررسي قرار ميگيرﻧد:
-١-١ﻣفهوم اجاره
اجاره هماﻧند اجر مصدر ثﻼثي مجرد از باب اجر يا جر است بـه معنـاي كرايـه ،مـزد ،عمـل،
پاداش است) .ابن منظور ،١٤١٤ ،ج  ،٤ص١٠؛ زبيدي ،١٤١٤ ،ج  ،٦ص١٢؛ راﻏب اصـفهاﻧي،
 ،١٤١٢ص  .(٦٤همچنين به معناي يعني رهاﻧيـدن ،كرايـه تمليـك منـافع ،مـزد مـالي كـه
مســتأجر مــوجر را در ازاي منفعــت دهــد ،بــه مــزد دادن خاﻧــه ،اجيــر داشــتن و ...معنــا
ميدهد).دهخدا ،١٣٤٧ ،ج ،٤ص١٠٢٦؛ معين ،١٣٧١ ،ج ،١ص١٤٣؛ خليل جر ،١٣٧٢ ،ج،١
ص.(٤٣
حقوقداﻧان در تأليفات خود به تبع از فقهاي اماميـه ،اول واژهي مـورد ﻧظـر را تعريـف
ميكنند بعداً احكام آن را مي گوينـد لـذا در تعريـف اجـاره ،ﻧظـرات زيـادي وجـود دارد كـه
اكثريت اين تعاريف يا ماﻧند هم و يا داراي اشتراكات زيادي هستند و با توجه به اهميت ايـن
عقد ،چند مورد را ذكر ميﻧماييم:
قاﻧونگذار با توجه به تعاريف فقها از اجاره در مادهي  ٤٦٦قاﻧون مدﻧي ،تعريفي جامع و
مشتركي از آﻧها برگزيده است و در تعريف آن آورده است» :اجاره عقدي است كه به موجـب
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آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشـود ،اجـاره دهنـده را مـوجر و اجـاره كننـده را
مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند«.
حقوقداﻧان ﻧيز با توجه به تعريف اجاره در ماده ي ،٤٦٦تعريفي ﻧيز ارائه داده اﻧد؛ البته
دليل آﻧها از تعريف اجاره ،وجود ايرادات در ماده  ٤٦٦است.
در مورد تعريف ارائه شده توسط قاﻧونگذار ايراداتي بيان شده است:
 -١عقد اجاره معوض است چون تمليك منافع به رايگان صورت ﻧميپـذيرد و مسـتأجر
ﻧيز در برابر موجر متعهد است كه مالي به او بپردازد .لذا در تعريف بـه معـوض بـودن اجـاره
اشاره ﻧشده است.
 -٢عقد اجاره موقتي و محدود به زمان خاصي است در حالي كه در تعريف اجاره بيـان
ﻧشده است) .كاتوزيان ،١٣٩١ ،ج ،١ص .(٣٤٧
پس تعريف قاﻧونگذار از اجاره داراي ايراد است :اول اين كه معـوض بـودن در تعريـف
ﻧياورده است و همين دليل مي شود كه به ذهن خطور شـود كـه تمليـك منـافع بـه صـورت
رايگان است در حالي كه اين طور ﻧيست .دوم اين كه ذكـر مـدت در عقـد اجـاره ،از اركـان
محسوب مي شود در حالي كه در تعريف ﻧيامده است و همچنين اين توهم به وجود مـيآورد
كه در عقد اجاره ،مستأجر مالك منافع هميشگي عين مورد اجاره ميشود در حالي كـه ايـن
طور ﻧيست.
از اين و با توجه به اين ايرادات و پيروي از سياق مـادهي  ،٤٦٦در تعريـف عقـد اجـاره
بايد فرمود » :اجاره عقدي اسـت كـه بـه موجـب آن مسـتأجر در برابـر مـالي كـه بـه مـوجر
ميپردازد ،براي مدت معيني مالك منافع عين مستأجره ميشود«) .همان(.
ولي همين تعريف ﻧيز خود داراي يك ايراد است .اين تعريـف يكـي از اقسـام اجـاره را
داخل در تعريف آورده است يعني اجاره اعيان ،در حالي كه اجاره اعمال را در تعريف ﻧياورده
است .چنان كه در علم منطق آمده اسـت تعريـف بايـد جـامع و مـاﻧع اﻏيـار باشـد .چنانكـه
مشاهده ميشود تعريف مذكور جامع ﻧيست هر چند ماﻧع اﻏيار است.
برخي از حقوقداﻧان ﻧيز به تعريف قاﻧونگذار در مـادهي  ٤٦٦توجـه ﻧكـرده اسـت و بـا
توجه به تعريف مشهور فقها فرمودهاﻧد» :اجاره عبارت است از تمليك منفعت به عوض معلوم
و ممكن است گفته شود اجاره در حقيقت تسليط مستأجر است بر عين براي اﻧتفاع از آن به
عوض معلوم«).امامي ،١٣٨٩ ،ج ،٢ص.(٥٤
اين تعريف هر چند معوض بودن عقد اجاره را ميرساﻧد ولي باز داراي ايراداتي است:
اول اين كه دقيقا تعريف مشهور فقها را بيان كرده است١.
 -١عﻼمه حلي ،بي تا ،ج ،٢ص٣١١؛ شهيد ثاﻧي ،١٣٨٤ ،ج ،٨ص ٩؛ شيخ بهايي ،١٣٩٠ ،ج ،١ص.٥٣٤
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دوم اين كه ذكر مدت را در آن قيد ﻧكرده است چنانكه تـوهم هميشـگي بـودن عـين
مورد اجاره براي مستأجر ميشود.
سوم اين كه تعريف ايشان دﻻلت بر يـك قسـم از اجـاره دارد )اجـاره اعيـان( .و اجـاره
اعمال را شامل ﻧميشود٢ .
از اين رو حقوقداﻧان براي اين كـه تعريـف جـامع و كامـل از اجـاره را ارائـه بدهنـد و
ايرادات قبلي را تكرار ﻧكنند در تعريف عقد اجاره دقت زيادي به عمل آوردهاﻧد.
مثﻼ آمده است» :اجاره را عقدي ميداﻧد كه به موجب آن يك طـرف منفعـت عـين يـا
ﻧيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معامله ميكند .مورد اجاره ممكن است اشياء حيوان يا
ﻧيروي اﻧسان باشد«) .لنگرودي ،١٣٩٠ ،ص.(٧
اين تعريف تا حدودي كامل است ولي باز ذكر مدت در آن قيد ﻧشده است خﻼصه ايـن
كه تعريفي كه از عقد اجاره ميتوان ارائه داد عبارت است از :اجار عقدي است كه به موجـب
آن يكي از طرفين عقد ،منفعت عين يا ﻧيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت ،در زمان معلوم
و مشخص معامله كند.

جعاله به كسر و فتح و ضم جيم مالى است كه به عنوان اجرت براى عملى قرار دهند).امامي،
 ،١٣٨٩ج ،٢ص .(١٢١جعاله از ريشـهي جعـل ميباشـد كـه در لغـت بـه معنـي قـراردادن
ميباشد).راﻏب اصفهاﻧي ،١٤١٢ ،ص.(٩١
در فقه اين گوﻧه تعريف شده است» :عبارت است از ملتزم شدن به عـوض معلـومي در
كاري كه حﻼل و مورد قصد و توجه باشد بدون آن كه علم به عمل و عوض به شرط باشـد«.
)شهيد ثاﻧي ،١٣٨٤ ،ج ،٨ص١٨٩؛ امام خميني ،١٣٦٠ ،ج ،٢ص.(٥١٣
حقوقداﻧان در تعريف جعالـه بـه همـان تعريـف قاﻧونگـذار اكتفـا كردهاﻧـد).كاتوزيان،
 ،١٣٩١ج ،٢ص .(٢٤٠قاﻧونگذار در مادهي  ٥٦١در تعريف جعاله آورده است»:جعاله عبارت
است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي ،اعم از اينكه طرف معين باشد يـا
ﻏيرمعين« .در جعاله ،ملتزم را جاعل ،طرف ديگر را عامل و اجرت را جعل )با ضـم »جـيم«(
ميگويند.
 -٢در فقه مورد اجاره يا منفعت است؛ مثﻼً منفعت عين يا حيواﻧي ،منفعت خاﻧه و مغازه و يا ﻧيـروي كـار اﻧسـاﻧي
مثل دوختن و شستن ،از اولي به اجارهي اعيان و از دومي به اجارهي اعمال تعبير ميشود بـه اجـاره دهنـده در
اجارهي اعيان ،موجر و در اجارهي اعمال ،اجير گفته ميشود .امام خمينـي ،١٣٦٠ ،ج  ،٢ص ٤٨٥؛ شـاهرودي،
 ،١٤٢٦ج  ،١ص  .(٢٥٤و اجاره در حقوق براساس مادهي  ٤٦٧ق .م ممكن اسـت ،اشـياء يـا حيـوان يـا اﻧسـان
باشد.

٥

 -١-٢ﻣفهوم جعالﻪ
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با توجه به موارد فوق ميتوان گفت :تعريف جعاله شبيه تعريـف اجـاره اشـخاص اسـت
چون در اجاره اشخاص ﻧيز مستأجر ملتزم مىشود كه اجرت معلومى را در برابر كـار معيّنـى
بپردازد .ولي با اين وجود تفاوتها و شباهتهايي ميان اين دو عقد وجود دارد.

٦

-١-٣اقسام اجاره
اجاره در حقوق براساس مادهي  ٤٦٧ق .م ممكن است ،اشياء يا حيوان يا اﻧسان باشد:
 -١اشياء» :منظور از اشياء ،اجسام ﻏير ذي روحي ميباشند كـه بـراي اﻧتفـاع از آن بـه
اجاره واگذار ميشوﻧد .سنجش مقدار منفعت در اشياء به وسيلهي تعيين مدت ميباشد ،مثﻼً
در اجاره ي مزرعه يا خاﻧه بايد مدت اجـاره معـين شـود و تعيـين مـدت بـه وسـيلهي زمـان
ميباشد ،بنابراين ﻧمي توان منفعت مزرعه را به كشت بهاره يـا پـاييزه و معـين ﻧمـود و آن را
براي يك كشت يا چند كشت به اجاره ،واگذار كرد زيرا مدت كشت به اعتبار تغييراتي كه در
هوا پيدا ميشود در هر سال تفاوت ميﻧمايد«) .امامي ،١٣٨٩ ،ج  ،٢ص  .(٦٧در قاﻧون مدﻧي
اجارهي اشياء مادهي  ٤٦٨گفته شده است در مدت اجاره بايد تعيين شود و اﻻ اجـاره باطـل
است.
ممكن است در بعضي اشياء ﻧيز مقدار منفعت به وسـيلهي مسـافت و يـا محـل تعيـين
شود ،چناﻧكه در اتومبيل ،كشتي و وسايل ﻧقليه موتوري ديگر ميباشد .مثﻼً اتومبيل سـواري
را براي رفتن و برگشتن از تهران تا صدكيلومتري اجاره ﻧمود .همچنانكه ميتوان آن را براي
رفتن و برگشتن از تهران به قزوين اجاره كرد«).همان(.
 -٢حيوان :دومين مورد از اﻧواع اجاره كه در ق .م بـه آن اشـاره شـده اسـت ،اجـارهي
حيواﻧات است ،اجارهي حيوان در قاﻧون مدﻧي چند ماده را به خود اختصاص داده است.
 -٣انسان :سومين قسم از اقسام اجاره ،اجارهي اﻧسان است كه بـراي اﻧجـام خـدمت و
عملي شخص استخدام و اجـاره ميشـود .در قـاﻧون مـدﻧي مـواد  ٥١٢تـا  ٥١٧بـه اجـارهي
اشخاص پرداخته است و اجاره اشخاص را به دو بخش تقسيم ﻧموده است:
»در ماده  ٥١٣ق.م آمده است :اقسام عمدهي اجارهي اشخاص از قرار زير است«:
 .١اجارهي خدمه و كارگران از هر قبيل.
 .٢اجارهي متصديان حمل و ﻧقل اشخاص يا مال التجاره اعم از راه خشكي يا آب و هوا.
»در اجارهي اﻧسان مقدار منفعت ممكن است به مدت تعيين شود ،چنانكه كسي براي
يك ماه اجير شود كه باﻏباﻧي باﻏي را بنمايد و يا هر كاري كه به او رجوع شود اﻧجـام دهـد و
ممكن است به اﻧجام عمل معيني باشد ،چناﻧكه كسي اجير شود كه يك دسـت لبـاس بـراي
ديگري بدوزد«) .امامي ،١٣٨٩ ،ج  ،٢ص .(٧٠

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ پژوهشﻨﺎﻣﻪ حقوق ﺧﺼوﺻي احرار

در حقوق ،جعاله به دو قسم تقسيم شده است؛ »جعالـه« بـه اعتبـار عامـل و طـرف خطـاب
جاعل ،به دو قسم عام و خاص قابل تقسيم است) :طاهري ،١٤١٨ ،ج ،٤ص.(٢٨٥
الف( جعالة عام :در جعالة عام ،هدف اصلى جاعل ،رسيدن بـه ﻧتيجـة مطلـوب اسـت و
براى او فرق ﻧمىكند كه عامل آن كار چه كسى باشد ،لذا خطاب و ايجاب او به طرف عمـوم
است؛ مثل اينكه مىگويد :هر كس گمشدة مرا پيدا كند ،فﻼن مبلغ به او خواهم داد .لـذا در
مادّة  ٥٦٤ق .م آمده است» :در جعاله گذشته از عدم لـزوم تعيـين عامـل ،«...يعنـى تعيـين
عامل در جعاله ﻻزم ﻧيست .در جعالة عام ممكن است عامل يك ﻧفر باشد و ممكن است چند
ﻧفر و در صورتى كه عامل متعدّد باشند و عمل مورد جعالـه را بـه شـركت و كمـك يكـديگر
اﻧجام داده باشند طبق مادّة  ٥٦٨ق .م» ،به ﻧسبت عمل خود مستحقّ جعل خواهنـد بـود« و
اجرت به ﻧسبت تأثير عمل هر يك در پيدايش ﻧتيجه ،بين عاملين تقسيم مىگردد) .ﻧجفـي،
 ،١٤٠٤ج  ،٣٥ص .(٢٠٩
ب( جعالة خاص :در جعالة خاص ،جاعل شخص معيّنى را مخاطب قرار داده و مىگويـد
هرگاه گمشدة مرا پيدا كنى فﻼن مبلغ را به تو خواهم داد .در اين صورت اگر عمل به وسيلة
شخص ديگرى اﻧجام گيرد آن شخص مستحق اجرت ﻧخواهد بود؛ زيرا مقصود جاعل از عقـد
اﻧجام ﻧشده است؛ چرا كه ﻧظر جاعل اين بود كه اين كار به وسيلة همان شخص كه او تعيين
كرده بود اﻧجام گيرد ،البته آن شخصى هم كه طرف خطاب و مقصـود جاعـل بـود ﻧيـز حـق
اجرت ﻧدارد؛ زيرا عملى را اﻧجام ﻧداده است.
با توجه به اين موارد ميتوان گفت :جعاله بر دو ﻧوع است كه هر كدام احكام مخصوص
به خود دارﻧد و جعاله خاص شبيه اجاره اشخاص است.
-١-٥ويژگيهاي ﻣهم عﻘد اجاره و جعالﻪ
حقوقداﻧان با توجه به تعريف اجاره و جعاله چند ويژگي براي آﻧها ذكر كردهاﻧد:
عقد اجاره سه وصف ممتاز دارد كه آن را از ديگر عقود معين تمايز ميدهد) :كاتوزيان،
 ،١٣٩١ج ،١ص ٣٤٨؛ طاهري ،١٤١٨ ،ج ،٤ص.(١٨٧
الف( اجاره عقد تمليكي است:
هر چند عقد اجاره عهدي ﻧيز محسوب ميشـود ولـي در ﻧظـر قاﻧونگـذار ،اجـاره عقـد
تمليكي است و اثر آن تمليك منفعت است به مستأجر ؛ يعني او پـس از عقـد مالـك منـافع
مورد اجاره مي شود يا ،به بيان بهتر ،در مدت اجاره از همان سلطه و حقـوق مالـك اسـتفاده
ميكند و ماﻧند او صﻼحيت اﻧتفاع از عين را در اختيار خود ميگيرد) .كاتوزيان ،همان(.

٧

 -١-٤اقسام جعالﻪ
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ب( اجاره عقدي است معوض:
در اجاره ،تمليك منافع در برابر عوض معين اﻧجام ميگيرد ،يعني مستأجر ﻧيز مـالي را
به موجر ميدهد يا تعهد پرداخت آن را ميكند .وجود عوض ،ماﻧند منـافع مـورد تمليـك ،از
عناصر اصلي عقد اجاره است و به همين جهت عدم تعيين اجاره ،يا توافق دربارهي بيعـوض
بودن اجاره ،عقد را باطل ميكند .به بيان ديگر وجود عوض مقتضيات ذات اجـاره اسـت و بـا
قرارداد خصوصي ﻧميتوان اين وصف را از اجاره گرفت) .همان ،ص.(٣٥١
ج( اجاره عقدي است موقت:
مقصود از موقت بودن اجاره اين است كه تمليك منافع بايد در مدت معين اﻧجام شـود،
چنانكه ماده  ٤٦٨قاﻧون مدﻧي در اين باره ميگويد» :در اجـارهي اشـياء مـدت اجـاره بايـد
معين شود واﻻ اجاره باطل است« و همين حكم را مادهي  ٥١٤در مورد اجارهي اشخاص ﻧيز
تكرار كرده است).همان ،ص» .(٣٤٩خادم يا كارگر ﻧميتواﻧـد اجيـر شـود مگـر بـراي مـدت
معيني يا براي اﻧجام امر معيني است« .براى جعاله )خواه عقد باشد يـا ايقـاع( چنـد ويژگـي
بيان شده است) :طاهري ،١٤١٨ ،ج ،٤ص:(٢٩٠

٨

الف -جعالﻪ تعهّدى است جايز:

طبق مادّة  ٥٦٥ق .م» ،جعاله تعهدى است جايز و مادامىكه عمـل بـه اتمـام ﻧرسـيده
است هر يك از طرفين مىتواﻧند رجوع كنند ولى اگر جاعل در اثناء عمل رجوع ﻧمايـد بايـد
اجرة المثل عمل عامل را بدهد« .با توجه به اين ماده ميتوان گفـت :تعهـد عامـل تعهـد بـه
ﻧتيجه است ﻧه تعهد به وسيله.
ب -اﻣين بودن عاﻣل نسبت بﻪ ﻣال ﻣورد جعالﻪ:

طبق مادة  ٥٦٩ق .م» ،مالى كه جعاله براى آن واقع شده است از وقتى كـه بـه دسـت
عامل مىرسد تا به جاعل رد كند ،در دست او اماﻧت است«.
بنابراين ،عامل ضامن تلف يا ﻧقصان آن مال ﻧيست ،مگر آﻧكـه تعـدّى يـا تفـريط كـرده
باشد؛ چناﻧكه در مادّة  ٦١٤ق .م آمده است» :امين ضـامن تلـف يـا ﻧقصـان مـالى كـه بـه او
سپرده شده است ﻧمىباشد مگر در صورت تعدى يـا تفـريط« خـواه اماﻧـت مـالكى باشـد يـا
شرعى.
-٢رابطﻪ عﻘد اجاره و جعالﻪ
ميان عقد اجاره با عقد جعاله از جهتـي شـباهتهايي ديـده ميشـود و از جهتهـاي ديگـر،
تفاوتهايي ديده ميشود كه به مهمترين آﻧها اشاره ميشود:
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-٢-١تفاوت ها
حقوقداﻧان در مورد عقد بودن اجاره شكي ﻧدارﻧد؛ چـون قـاﻧون مـدﻧى در مـادة » «٤٦٦بـه
صراحت بر عقد بودن اجاره اشاره كرده است» :اجاره عقدى است كـه بموجـب آن مسـتأجر
مالك منافع عين مستأجره ميشود«.
حقوقداﻧان مشهور يعني دكتر امامي ﻧيز اين طور بيان كرده است» :اجاره عقدى اسـت
معوض و داراى دو طرف و دو مـورد ميباشـد كـه عوضـين هسـتند«) .امـامي ،١٣٨٩ ،ج،٢
ص.(٢
در اينكه »جعاله« در زمرة عقـود اسـت يـا در شـمار ايقاعـات ،در قـاﻧون مـدﻧى حكـم
صريحى وجود ﻧدارد و ﻧويسندگان قاﻧون مدﻧى در اين رابطه تصميم قاطعى ﻧگرفتهاﻧـد ،بلكـه
به همان ترديدى كه بين فقها وجود داشته باقى ماﻧدهاﻧد؛ زيـرا از طرفـى جعالـه را در شـمار
عقود معيّنه هماﻧند مضاربه ،مزارعه ،وديعه و اجاره آوردهاﻧد ،ولى از سـوى ديگـر ،در تعريـف
جعاله از به كار بردن كلمة عقد احتراز كرده و اين عمل حقوقى را به »التزام بـه اداى اجـرت
معلوم« تعبير كردهاﻧد )مادّة  ٥٦١ق .م( و در مادّة  ٥٦٥در بيـان اختيـار طـرفين در بـر هـم
زدن جعاله چنين گفتهاﻧد» :جعاله تعهدى است جايز).«...طاهري ،١٤١٨ ،ج ،٤ص.(٢٨٥
اين اجمال گويى قاﻧونگذاران سبب شده كه ﻧويسندگان حقوق مدﻧى ﻧيز عدّهاى جعاله
را در زمرة عقود بداﻧند).امامى ،١٣٨٩ ،ج  ،٢ص .(١٢١
مثﻼ فرموده اﻧد :جعاله يكى از عقود معينه است و تمامى شـرائط اساسـى بـراى صـحت
معامله كه در مادة » «١٩٠ق .م .ذكر شده در آن بايـد رعايـت گـردد و عـﻼوه بـر آن داراى
شرائط خاصى است كه عقد جعاله را تشكيل ميدهد .يا باز گفته است :جعالـه عقـدى اسـت
عهدى و معـوض و داراى دو طـرف ميباشـد ،و چنانكـه مـادة » «٥٦٢ق .م .ميگويـد» :در
جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل )به ضم جيم( ميگوينـد« و داراى دو
مورد است يكى عمل و ديگرى اجرت كه در مقابل عمل قرار ميگيرد) .همان(.
ولي عدّهاى ديگر در شمار ايقاعات آن را ميداﻧند) .بروجردى عبده ،١٣٩٧ ،ص .(٣١٧
برخي از حقوقداﻧان آن را ايقاع ميداﻧند و چند دليل ذكر كردهاﻧد) :كاتوزيـان،١٣٩١ ،
ج ،١ص٥٤٠؛ طاهري ،١٤١٨ ،ج ،٤ص.(٢٨٧
دليل اوّل :هر چند جعاله در قاﻧون مدﻧى در عداد عقود معيّنـه آورده شـده اسـت ولـى
تعريفى كه از آن به عمل آمد ﻧشان دهندة آن است كه از جمله ايقاعات است؛ زيرا:
اوّﻻ :تعيين عامل كه يك طرف قضيه است در جعاله شرط ﻧيست.
ثاﻧيا :قبول كه يكى از اركان عقد است در جعاله ﻻزم ﻧيست؛ زيرا با ﻧداشـتن مخاطـب
مخصوص ﻧيز جعاله واقع مىشود ،با آﻧكه هر عقدى محتاج به قبول اسـت و تنهـا بـا ايجـاب

٩

الف-عﻘد بودن

١٠
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تحقق پيدا ﻧمىكند؛ چرا كه عقد قائم به اراده طرفين است و ايقاع است كه تنها با ارادة يـك
طرف تحقق پيدا مىكند.
ثالثا :در تحقق عقود توالى و تقارن ايجاب و قبول شرط اسـت لكـن در جعالـه چنـين
شرطى وجود ﻧدارد.
دليل دوّم :شرايط صحتى كه براى عقود مقرر شده در جعالـه ﻻزم ﻧيسـت؛ زيـرا طـرف
جعاله ،يعنى عامل اگر مجنون و يا صغير ﻏير مميّز هم باشد و عمل را اﻧجـام دهـد مسـتحق
اجرت خواهد بود با آﻧكه در عقد قبول )لفظى يا عملى( شرط است و به اتفاق جميـع فقهـا و
حقوقداﻧان اسﻼمى ،قول و فعل صغير و مجنون اعتبار ﻧداشته و اينان فاقد اهليت هستند ،لذا
حتى طرف عقد جايز هم ﻧمىتواﻧند قرار گيرﻧد.
دليل سوّم :اگر كسى بدون اينكه عبارت و ايجاب جاعل را شنيده باشد عمل مطلوب را
اﻧجام دهد مستحق عوض خواهد بود و اين امر با عقد بودن آن سازگار ﻧيست.
دليل چهارم :اگر شخصى در حال استدعاى جاعل قصد عمـل داشـته سـپس منصـرف
شده و لو اينكه شروع به كار هم كرده باشد ،اين اﻧصراف ماﻧع ﻧخواهد بود از اينكه بعدا عمـل
را به جا آورده و مستحق اجرت گـردد؛ و همچنـين بـالعكس اگـر در حـال اسـتدعا قصـدى
ﻧداشته و بعد از وقوع جعاله در صدد اﻧجام كار برآمده است ،احكام جعاله در ايـن مـورد ﻧيـز
جارى است و صدق جعاله در اين موارد دليل بر آن است كه جعاله داخل در ايقـاع و از بـاب
تسبيب است و اﻻ اگر اﻧصراف عامل را از باب فسخ بداﻧيم ايجاب اوّل كافى ﻧبوده و محتاج به
ايجاب جديد خواهد بود.
طبق اين دﻻيل ايقاع بودن جعاله به چشم ميخورد.
حقوقداﻧان ديگر ﻧيز هر كدام دﻻيلي بر ايقاع بودن جعاله بيان كردهاﻧد:
مثﻼ برخي گفتهاﻧد :در جعاله قواعدي است كه با عقد سازگاري ﻧدارد:
 -١در جعاله ﻻزم ﻧيست كه عامل معلوم باشد و جعاله را قبول كنـد -٢.در جعالـه ﻻزم
ﻧيست كه اجرت از هر جهت معلوم باشد-٣.در جعاله ممكن است عمل مـردد و كيفيـات آن
ﻧامعلوم باشد).ضيايي بيگدلي ،١٣٩٤ ،ج ،٢ص.(٣٩٠
برخي ديگر گفتهاﻧد :جعاله عام از ايقاعات است به اين علت كه از فرض ﻧفوذ جاعل بـه
كسي ضرر ﻧمي رسد و طرف عقد معلوم ﻧيست و ممكن است عامـل صغيرباشـد) .لنگـرودي،
 ،١٣٨٨ج ،١ص.(٤٠٣
برخي ديگر آوردهاﻧد:
 -١ماده  ٥٦١ق.م از لفظ التزام به جاي لفظ عقداستفاده كرده است و از قبـول حرفـي
به ميان ﻧياورده است.
 -٢در حقيقت جاعل با التزام خود سبب سازي ميكند تا رابطه در صورت اﻧجام عمـل

مربوط تكميل شود ولو عامل ﻧداﻧد.مثل ﻧذر كردن براي بهبـودي بيمـار يـا وجـوب حـج كـه
متوقف بر استطاعت است.
 -٣اگر صغير مميز عمل را اﻧجام دهد مستحق جعل است ،حال آﻧكـه در صـورت عقـد
بودن از اين كار ممنوع است.
 -٤اگر كسي بدون شنيدن خبر )التزام( عمل را اﻧجام دهد مستحق جعـل اسـت حـال
آﻧكه اين امر با عقد بودن سازگار ﻧيست.
 -٥در جعاله عام قبول شخص ،ايجاد كننده عقد ﻧيست.كما اينكه ديگـري ميتواﻧـد آن
را رد كند و به التزام آسيبي ﻧرسد.
 -٦اﻧجام كار و اﻧصراف در ميان آن ماﻧع اﻧجام مجدد ﻧيست).مظاهري ،١٣٨١ ،ص.(٥
برخي ديگر از حقوقداﻧان براي رد اين ادعاها و اثبات عقد بـودن جعالـه ،دﻻيلـي ذكـر
كردهاﻧد:
 -١فرق عقد و ايقاع در مدخليت قصد و رضاي طرفين است حال آن كه ايجاب جاعـل
بدون عمل عامل مدخليتي پيدا ﻧكرده است يعني عمل عامل كاشف از قبـول اسـت) .عـدل،
 ،١٣٨٥ج ،٢ص.(٣٧٥
 -٢دكتر شهيدي ميگويد :عدهاي جعاله را ايقاع ميداﻧند به دليل تصرف تصريح قاﻧون
)ماده » .(٥٦١التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي «...كه اين تعريف صـحبتي
از ايجاب و قبول ﻧمي كند و صحبت از التزام است .وليكن به ﻧظر ايشـان بـا توجـه بـه بحـث
فسخ و امكان آن)ماده ٥٦٦و ٥٦٥ق.م ( كه دو طرف را براي جعالـه ﻻزم ميداﻧـد آن را عقـد
داﻧستهاﻧد) .شهيدي ،١٣٩٨ ،ص ،١١٠ش.(٩٠
مـاده  ٥٦٥ق.م بـراي جعالـه دو طـرف ميشناسـد و مـاده  ٥٦٦ق.م صـحبت از فســخ
ميآورد كه مخصوص عقد است) .شهيدي ،١٣٩٨ ،ص.(٧٣
 -٣دكتر كاتوزيان ﻧيز آورده است :در جعاله عام ﻧيز ايجاب موجودي اعتباري است كـه
با وجود رد يكي از افراد كل باز هم باقي است ،چون فرض برآن است كه از بين ﻧرفته است و
ايجاب براي او تحقق ﻧيافته است) .كاتوزيان ،١٣٩١ ،ش.(٢٩٠
ثمرة عقد يا ايقاع بودن جعاله اين است كه پس از استدعاى جاعل ،بدون قصد اجرت و
بدون قصد تبرع ،عمل از عامل صادر شود .اگر جعاله ايقاع باشد مستحق اجرت خواهـد بـود؛
زيرا مقتضى براى استحقاق كه عبارت از اﻧشاى التزام و ايجاد سببيت باشد وجود پيدا كـرده
و عمل مطلوب هم واقع شده است ،لكن اگر جعاله از عقود باشد مستحق اجرت ﻧخواهد بـود؛
زيرا اﻧجام عمل بدون قصد عوض كافى ﻧبوده و به وسـيلة آن ،عقـد تحقـق پيـدا ﻧمىكنـد و
وقتى عقد حاصل ﻧشد سبب مملّكى وجود ﻧدارد) .طاهري ،١٤١٨ ،ج ،٤ص.(٢٨٨
شايد اين دﻻيل كافي براي ايقاع بودن جعاله باشد ولي اگر مادهي  ١٨٣قاﻧون مـدﻧي را

١١

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ پژوهشﻨﺎﻣﻪ حقوق ﺧﺼوﺻي احرار

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ پژوهشﻨﺎﻣﻪ حقوق ﺧﺼوﺻي احرار

حاكم قرار بدهيم ،عقد بودن جعاله ﻧزديك به صواب است:
قاﻧون مدﻧي در ماده  ١٨٣عقد را اين چنين تعريف كرده است» :عقـد عبـارت اسـت از
اينكه يك يا چند ﻧفر در مقابل يك يا چند ﻧفر تعهد بر امري ﻧمايند و مورد قبول آﻧها باشد«.
چنانكه مشاهده ميشود ميان جاعل و عامل تعهد به كاري صـورت ميگيـرد و هـر دو
تراضي و قبول دارﻧد .از اين رو ميتوان گفت :جعاله ﻧيز عقد است.

١٢

ب -از جهت لزوم و جواز

عقد اجاره يكي از عقود ﻻزم است چنانكه برخي از حقوقداﻧان فرمودهاﻧد» :عقد اجاره ماﻧند
عقد بيع ﻻزم ميباشد و طبق مادة » «٢١٩ق .م .بين طرفين و قـائم مقـام قـاﻧوﻧى آﻧهـا ﻻزم
اﻻتباع است مگر اينكه به رضاى طرفين اقاله و يا به علت قاﻧوﻧى فسخ شـود ،بنـابراين اجـاره
ماﻧند عقود جايزه به فوت يا جنون يكى از طـرفين منحـل ﻧميگـردد .ايـن اسـت كـه مـادة
» «٤٩٧ق .م .ميگويد» :اجاره به فوت موجر يا مسـتأجر باطـل ﻧميشـود«).امـامي،١٣٨٩ ،
ج ،٢ص.(٢٣
قاﻧون مدﻧي ما هم به پيروي از فقهاي اماميه عقد اجاره را در زمرهي عقود ﻻزمـه قـرار
داده است و در مادهي  ٢١٩به آن اشاره كرده است .از اين ماده بر ميآيد كه پـس از اﻧعقـاد
قرارداد اجاره هيچ كدام از طرفين عقد حـق فسـخ معاملـه را ﻧدارﻧـد حتـي قـائم مقـام و يـا
وكيلشان ﻧميتواﻧند معامله را بر هم زﻧند مگر با رضايت يكديگر آن را به هم زﻧند.
بنابراين عقد اجاره ﻻزم است و تا زماﻧي كه مدت آن پايان ﻧيافته است اصوﻻً ﻧـه مـوجر
حق دارد تخليهي مورد اجاره را بخواهد و ﻧه مستأجر حق دارد اجاره را فسخ كند .در ﻧتيجـه
اگر مستأجري براي مدت يك سال خاﻧهاي را اجاره كند و پس از شش ماه آن را رهـا سـازد،
هرگاه موجر راضي به اﻧحﻼل اجاره ﻧباشد بايد اجاره را تا پايـان يـك سـال بپـردازد .اﻧحـﻼل
اجاره در اين مدت تنها در مواردي ممكن است كه قاﻧون به يكي از دو طرف حق فسخ دهد،
يا مالك و مستأجر در اﻧحﻼل اجاره با هم توافق كنند) .كاتوزيان ،١٣٩١ ،ج ،١ص.(٣٩٢
پس وقتي قرارداد اجاره منعقد شود متعاملين بايد به مفاد آن عمل كنند و هـيچ كـدام
حق فسخ آن را ﻧدارﻧد و مهمترين دليل بر رعايت مفاد عقد ،آيه »اوفوا بالعقود«٣اسـت يعنـي
وفاي به قراردادها .و وقتي قرارداد منعقد شد وفاي به آن ﻻزم است.
ولي حقوقداﻧان طبق قاﻧون مدﻧي بر اين عقيدهاﻧد كه جعاله ،تعهدي جايز است.
مثﻼ برخي گفتهاﻧد» :جعاله از جمله تعهدات جايزه است كه هر يك از جاعـل و عامـل
هرگاه خواستند مىتواﻧند آن را فسخ ﻧمايند«) .طاهري ،١٤١٨ ،ج ،٤ص.(٢٩٣
دكتر امامي در اين مورد بيان ميكند :طبق مادة » «٥٦٥ق .م» :.جعاله تعهـدى اسـت
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جائز و مادامىكه عمل به اتمام ﻧرسيده است هر يـك از طـرفين ميتواﻧنـد رجـوع كننـد.«...
بنابراين جعاله ماﻧند عقود جائزة ديگر طبق مـادة » «٩٥٤ق .م .كـه ميگويـد» :كليـه عقـود
جائزه بموت )و جنون( احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه در مواردى كـه رشـد
معتبر است« به موت و جنون هر يك از طرفين منفسخ ميشود و همچنين است در مواردى
كه جاعل سفيه گردد ،زيرا التزام بپرداخت اجرت ،تصرف در امور مالى اسـت و سـفيه داراى
اهليت مزبور ﻧميباشد ،ولى به ﻧظر ميرسد كه سفه عامل موجب اﻧفساخ عقد جعالـه ﻧگـردد
زيرا سفيه ميتواﻧد ابتداء عامل در عقد جعاله قرار گيرد).امامي ،١٣٨٩ ،ج ،٢ص.(١٢٥
خﻼصه اين كه اجاره يك عقد ﻻزم است اما جعاله يك عقد جـايز اسـت .بـدين معنـي
پس از اﻧعقاد عقد اجاره ،هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ عقد را ﻧدارﻧد مگر در مـواردي
كه قاﻧونگذار گفته است اما پس از اﻧعقاد عقد جعاله ،هريك از طرفين عقد ميتواﻧند معاملـه
را فسخ كنند.
عقد اجاره با جعاله در ﻏير از موارد فوق ،در برخي احكام ﻧيز با هم فرق دارﻧد.
 -١در باب اجاره تعيين عامل و عمل و مدت و عوض از شرايط صحت آن است ولى در
جعاله اين چنين ﻧيست )مادّة  ٥٦٣و  ٥٦٤ق .م() .طاهري ،١٤١٨ ،ج ،٤ص.(٢٨٣
 -٢مستاجر در ا جاره ،عمل را بر اجير ،و اجير ،اجرت را بر مستاجر با خود عقـد ،مالـك
ميشود برخﻼف جعاله ؛ زيرا جعاله اثري ﻧدارد جز اينكه عامل بعد از اﻧجـام عمـل ،جعلـي را
كه قرار داده شده بر جاعل مالك ميشود) .امام خميني ،١٣٦٠ ،ج ،٢ص.(٥١٣
-٣عقد اجاره به واسطهي فوت موجر يا مستاجر باطـل ﻧميشـود٤.امـا عقـد جعالـه بـه
خاطر جايز بودﻧش در صورت فوت يكي از طرفين منفسخ ميشـود) .كاتوزيـان ،١٣٩١ ،ج،٢
ص.(٢٦٠
 -٤در اجاره مد ت بايد مشخص باشد و اﻻ اجاره باطل است اما در جعالـه مـدت ﻧقشـي
ﻧدارد البته ميتوان مدت را در آن شرط كرد.
 -٥در اجاره اشخاص اجير هميشه شخص معين است ولي در جعاله يـك موقـع عامـل
مشخص است كه به آن جعاله خاص گويند و يـك موقـع عامـل مشـخص ﻧيسـت كـه آن را
جعاله عام ميﻧامند).كاظمي فروز ،١٣٩٦ ،ص.(٢
 -٦اجاره اشخاص مبتني بر مغابنه است لذا علم تفصيلي ﻻزم دارد ولي جعاله مبتني بر
مسامحه است لذا علم اجمالي كفايت ميكنـد و حتـي بـه موجـب مـاده  ٥٦٣و  ٥٦٤قـاﻧون
مدﻧي موردش هم ميتواﻧد مردد باشد).همان(.
 -٤قاﻧون مدﻧي ،مادهي .٤٩٧
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-٢-٢شباهتها
ميان عقد اجاره و جعاله شباهتهاي زيادي ميتوان پيدا كرد هر چند ميتوان گفـت :جعالـه
خود ﻧوعي عقد اجاره ميباشد.
 -١بر فرض عقد بودن جعاله ،هر دو عقد محسوب ميشوﻧد :بدين صورت كه قـراردادي
بين دو ﻧفر ايجاد ميشود يعني معاملهاي بين دو ﻧفر ايجاد ميشود.
 -٢هر دو عقد از جمله ي عقود معينه بدين معني كه در هـر دو عقـد ،تمـامي شـرايط
اساسي براي صحت معامله كه در مادهي  ١٩٠قاﻧون مدﻧي آمـده اسـت بايـد داشـته باشـند.
)مادهي  ١٩٠ق مدﻧي( براي صحت معامله شرايط ذيل اساسي است.
اول :قصد طرفين و رضاي آﻧها.
دوم :اهليت طرفين.
سوم :موضوع معين كه مورد معامله باشد.
جهارم :مشروعيت جهت معامله.
 -٣جعاله ،ماﻧند اجاره بر هر كاري كه حﻼل و در ﻧظر عقﻼ مـورد توجـه باشـد صـحيح
است.
 -٤در هر دو عقد اجرتي وجود دارد بدين معني كه پس از عقد اجـاره ،اجيـر مسـتحق
اجرت است و در عقد جعاله هم پس از تسليم متعلق جعاله عامل مسـتحق اجـرت ميشـود.
)مدﻧي ،١٣٩٢ ،ج ،٥ص.(٦٤
 -٥هر دو عقد معوض و عهدي هستند.
 -٦هر دو اماﻧي هستند و ضامن خسارتهاي احتمالي ﻧيستند مگـر ايـن كـه تعـدي و
تفريط كنند.
نتيجﻪگيري
اجاره و جعاله قراردادي هستند كه شبيه به هم)مثل تعهدي ،رضايي ،اماﻧي ،معوض ،مـوقتي
و ...اشاره كرد( هستند تا جايي كه ميتوان گفت :جعالـه خـود ﻧـوعي عقـد اجـاره محسـوب
مي شود ولي احكام خاصي دارد و با اجاره در برخـي احكـام تفـاوت دارد و همـين تفاوتهـا
سبب شده است كه جعاله از عقد اجاره تفكيك شود و در قاﻧون مدﻧي و فقه جداگاﻧـه بحـث
شود .اجاره عقد است ولي در عقد بودن جعاله ميـان فقهـا و حقوقداﻧـان اخـتﻼف اسـت در
حالي كه عقد بودن آن ﻧزديك به صواب است چون شامل اطـﻼق تعريـف عقـد ،ﻧـزد قـاﻧون
مدﻧي و فقها است .عقد اجاره ﻻزم است و هيچ يك از طرفين حـق بـرهم زدن آن را ﻧدارﻧـد
همچنين به فوت يكي از طرفين ،عقد فسخ ﻧميشود .مگر بـا مـواردي كـه قاﻧونگـذار گفتـه
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است مثل اعمال يكي از خيارات .در حالي كه عقد جعاله جايز است و طرفين ميتواﻧند آن را
بهم بزﻧند.
ﻣنابع و ﻣآخذ:
 .١ابن منظور ،محمد بن مكرم ،(١٤١٤) ،لسان العرب ،لبنـان :دار الفكـر للطباعـة و النشـر و
 .٢امامي ،سيد حسن امامي ،(١٣٨٩) ،حقوق مدﻧي ،تهران :اﻧتشارات اسﻼميه.
 .٣امام خميني ،سيد روح اﷲ موسوي ،(١٣٦٠) ،تحريرالوسيله ،ترجمهي علي اسـﻼمي ،قـم:
اﻧتشارات اسﻼمي.
 .٤بروجردى عبده ،محمد ،(١٣٩٧) ،حقوق مدﻧى ،تهران :مجد.
 .٥خليل جر ،(١٣٧٢) ،فرهنﮓ ﻻروس ،ترجمهي سيد حميد طبيبيان ،تهران :اﻧتشارات امير
كبير.
 .٦دهخدا ،علي اكبر ،(١٣٤٧) ،لغت ﻧامه ،زير ﻧظر دكتر معين ،تهران :شركت چاپ.
 .٧راﻏب اصفهاﻧي ،حسين بن محمد ،(١٤١٢) ،مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان :دار العلم.
 .٨زبيدى ،سيد محمد مرتضى حسينى ،(١٤١٤) ،تاج العروس من جواهر القـاموس ،بيـروت:
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.

 .٨شاهرودى ،سيد محمود هاشمى ،(١٤٢٦) ،فرهنﮓ فقه مطابق مـذهب اهـل بيـت علـيهم
السﻼم ،قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه اسﻼمى بر مذهب اهل بيت عليهم السﻼم.

 .٩شيخ بهايي ،بهاءالدين عـاملي ،(١٣٩٠) ،جـامع عباسـي ،ترجمـهي موسسـهي اﻧتشـارات
اسﻼمي ،قم :مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسﻼمي.
 .١٠شهيد ثاﻧي ،زيدالدين بـن علـي ،(١٣٨٤) ،شـرح لمعـه ،ترجمـهي علـي شـيرواﻧي ،قـم:
موسسهي اﻧتشارات دارالعلم.
 .١١شهيدي ،مهدي ،(١٣٩٨) ،حقوق مدﻧي - ٦عقودمعين ،١تهران :مجد.
 ،(١٣٩٨) ،...................... .١٢حقوق مدﻧي ٣تعهدات ،تهران :مجد.
 .١٣ضيايي بيگدلي ،محمدرضا ،(١٣٩٤) ،حقوق مدﻧي ،تهران :گنج داﻧش.
 .١٤طاهرى ،حبيب اﷲ ،(١٤١٨) ،حقوق مدﻧى ،چاپ دوم ،قم :دفتر اﻧتشارات اسﻼمى وابسته
به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 .١٥عدل ،مصطفي ،(١٣٨٥) ،حقوق مدﻧي ،تهران :طه.
 .١٦عﻼمه حلي ،جمال الدين حسن) ،بي تا( ،تبصره المتعلمين ،به قلم حاج شيخ ابوالحسـن
شعراﻧي ،بيجا :بيﻧا.

١٥

التوزيع  -دار صادر.
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 .١٧كاتوزيان ،ﻧاصر ،(١٣٩١) ،عقود معين ،تهران :شركت سهامي اﻧتشار.
 .١٨كاظمي فروز ،مهران ،(١٣٩٣) ،شباهت و تفـاوت عقـد اجـاره اشـخاص بـا عقـد جعالـه،
مقاﻻت حقوقي.
 .١٩لنگرودي ،محمد جعفر جعفري ،(١٣٩٠) ،ترمينولوژي حقوق ،تهـران :كتابخاﻧـهي گـنج
داﻧش.
 ،(١٣٨٨) ،............................................... .٢٠دايره المعارف حقوق مدﻧي و تجارت ،تهـران :گـنج
داﻧش.
 .٢١مدﻧي ،سيد جﻼل الدين ،(١٣٩٢) ،حقوق مدﻧي ،تهران :اﻧتشارات پايدار.
 .٢٢مظاهري ،رسول ،(١٣٨١) ،جعاله در باﻧكداري اسﻼمي ،قم :بوستان كتاب قم.
 .٢٣معين ،محمد ،(١٣٧١) ،فرهنﮓ معين ،تهران :موسسهي اﻧتشارات امير كبير.
 .٢٤ﻧجفى ،محمد حسن ،(١٤٠٤) ،جواهر الكﻼم في شرح شرائع اﻹسـﻼم ،چـاپ  ،٧بيـروت:
دار إحياء التراث العربي.

١٧
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