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مقدمه 

، عيـ مبميتسـل مناسـبت بـه وعيـ ببحـث درراميتسـل ي عمومقواعدهكاستمرسوم، فقهدر
مباحـث خـالل درنيـز  راعملانجام ومنفعتميتسلبهناظري اختصاصقواعدودسازنيممطرح
درمرسـوم رويـه خـالف بري مدنقانون. دهنديمقراراشارهمورد، اشخاصاجارةواءياشاجارة

ـ بمقـام دروعهـد بهي وفاعنوانزير راعملانجام ونيعميتسلبهمربوطمباحثعمده، فقه اني
مـواد قـانون مـدني    بهياجمالي نگاه. استكردهمطرح، تعهداتسقوطاسبابازسببنينخست
واسـت زينـاچ وك انـد اريبس، موادنياازعملميتسلايكارانجام بهتعهدسهمهكدهديمنشان
. اسـت ي خـارج مـال دادن، آنموضـوع كـه افتـه ياختصـاص ي تعهـدات بـه موادنيااعظمبخش

انجـام  بـه مربوطمباحثطرحي عيطبمحلهنيز كاشخاصاجارةثمبحدري مدنقانونمتأسفانه
وعمـل انجـام  بـه تعهـد موضـوع بـه ي ااشارهنتريكمازونكردهرفعراي استكنيا، استعمل

ازنيـز  اشـخاص ي اجـاره عقـد باي مدنقانونبرخوردي نحوه. استردهكغيدر، آنآثاروامكاح
و466مـاده دراجـاره فيـ تعرازپـس ي، مدنقانون. استي مدنقانونزيبرانگسئوالومبهمنقاط
اجـاره بـه رامـاده 50بيـ قر، اشـخاص ي اجارهووانيحي اجاره، اءياشي اجارهبهاجارهميتقس
ـ بـه اءياشـ ي اجارهبه، واقعدرووانيحي اجارهواءياش ـ ادرودادهاختصـاص آناعـم ي معن ني

اشـخاص ي اجـاره بهنوبتي وقتاما. استردهكاشارهازينموردوممهمسائلاكثربهبايتقر، مواد
ـ ابهراماده6تنها، بيعجي اگونهبهدهيرس ي حـد درجـز ودادهاختصـاص اجـاره ازقسـم ني
ردهكـ رهـا پاسـخ بـدون رااربردكپرومهمعقدنيابهمربوطمسائلي تمامبايتقر، محدوداريبس

دري مـدن قـانون سـندگان ينوي اصـل منبـع هكـ فقـه در هكشوديمتر ي بيشوقتتعجبنيا. است
عمـل انجـام  واشـخاص ي اجـاره موضـوع بـه ي اريبسـ فـروع ، بـوده نيمعـ عقودامكاحاقتباس

. استبودهاقتباسقابلي، مدنقانونسندگانينوي سوازي براحتوافتهياختصاص
ي بـاق اشـخاص اجارهعقدي برايچندانمصداق، كارقانونبهتوجهباشودگفتهاستممكن

بـوده بـاب نيـ ادرجـاز ياواختصـار بهي مدنقانونسندگانينوشيگراليدل، امرنيهمونمانده
نـام بـه ي قـانون ي، مـدن قـانون نيتـدو زماندراوًال، رايز. كرددييتأتوانينمرااحتمالنيا. است
ازراباشـد كـه ليقبهرازكارگراناجارهصراحتاي، مدنقانونثانيًا . استنداشتهوجودكارقانون
بـه ي مـدن قـانون تعـرض عـدم احتمالبابصراحتاوآوردهبحساباشخاصاجارهعمدهاقسام
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بـرخالف وخـود مرسـوم هيروخالفبري مدنقانونثالثًا . استكردهمسدودراكارگرانموضوع
ـ بمقـام دركـه كنـد يمـ حيتصـر ، اشـخاص اجارهبهمربوطموادصدردري سينوقانونقواعد اني

ـ ا، انيـ بنحوهنياروشنمفهومواستاشخاصاجاره» عمدهاقسام« اجـاره قلمـرو كـه اسـت ني
درتنهـا گـذار قـانون واسـت  ترگستردهاريبسونبودهمحدود،قانوندرمذكورمواردبهاشخاص

ي بـاق ي ديـ تردبيـ ترتنيبـد . اقسامي تماماحصاءنهبوده»اشخاصاجارهعمدهاقسام«انيبمقام
فقـه دركـه اندبودهقائلراي وسعتهماناشخاصاجارهي براي مدنقانونسندگانينوكهماندينم
بـا وحاضـر زمـان دري حتـ جيـ راتصوربرخالفنماندناگفته. داردوجود، اشخاصاجارهي برا

آنموضـوع كـه ييقراردادهـا ازي عيوسـ بخـش  ،اجاره اشخاص قانون مدنينيز كارقانونوجود
، ركـار يتعمچـون ي مشـاغل بـه تـوان يمـ ، مثـال عنـوان بـه . گيردرا در برمياستعملكانجام ي

درهـا  آنيقراردادهـا كـه نمـود اشاره، پزشكداموپزشكي حتوعكاس، نجار، اطيخ، كشلوله
). 561ص، 1374، انيـ كاتوز؛40ص، 2ج، 1376ي، امـام (رنـد يگيمـ ي جـا اشـخاص اجارهقالب

عقـد بـه ي وقتـ ي، مدنقانونسندگانينوروچهازكهاستي باقچنانهم، پرسشنيابيترتنيبد
ـ باي براسـت كـه ي ابگونه، انددهيگروجازياواختصاربه، حدنياتاانددهيرساشخاصاجاره آندي

. آوردبشماري مدنقانوندرمخّلجازياقيمصادازرا
ـ بارااشكالنياي اصلعواملازي كيرسديمنظربه قـانون سـندگان ينوي نابجـا ديـ تقلدردي

قـانون دراشـخاص اجـاره مبحـث بـه ي اجمـال ي نگاه. كردجستجوفرانسهي مدنقانونازي، مدن
ـ اكـه دهـد يمـ نشـان بوضـوح فرانسهي مدنقانونباآنسهيمقاورانياي مدن قـانون ازبخـش ني
ريتـأث فرانسـه ي مدنقانونازموادبودندكانجهتازهمونگارشنحوهثيحازهمرانياي مدن

، رانيـ اي مـدن قـانون نيمعـ عقـود ازكيـ چيهـ درراآنريـ نظكـه ي حدبه؛استرفتهيپذفراوان
ـ ام. ق513مـاده بافرانسهم. ق1779مادهسهيمقا. افتيتوانينم ريتـأث بـه قيتصـد ي بـرا ، راني

ـ يامقـنن بـر فرانسـه ي مـدن قـانون ي جد . اسـت ي كـاف ،نيتـدو ونگـارش وهنحـ ثيـ حازي، ران
نامتعـارف ريـ تعببـا 1779ي مـاده دررااشخاصاجارهبابدرخودسخني، فرانسوگذارقانون

انيمتصـد اجـاره «، »خدمهاجاره«دستهسهبهرا آنوكردهآغاز»خدماتي اجارهي عمدهاقسام«
ــطرازكــاالواشــخاصنقــلوحمــل ــدرونيزمــقي وكــاران ، مقاطعــهرانمعمــااجــاره«و» اي

اجـاره عمـده اقسـام از513مـاده درنيـز  رانيـ اي مـدن قـانون . 1اسـت كـرده ميتقس»هانيسيتكن

1. Article 1779 Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
- Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
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ـ كـه ي ريگچشمتفاوتا تنه. استگفتهسخناشخاص ي مـدن قـانون بـا رانيـ اي مـدن قـانون نيب
ـ زيتمارانياي مدنقانونسندهينوكهاستنياداردوجوداقسامانيبدرفرانسه خدمـه اجـاره نيب

كـارگران وخدمـه اجـاره «عبارتباو) 559ص، 1374، انيكاتوز(بردهانيمازراكارانمقاطعهو
رانيـ احقـوق دراشخاصاجارهعمدهاقساموكردهادغامهمدرراسومواولقسم»ليقبهراز
 .استدادهكاهش، قسمدوبهرا

تنهـا فرانسـه ي مـدن قـانون . استتوجهالبجقانوندونياشباهتنيز، موادتيكمثيحاز
ي اجـاره بـه افتهياختصاصموادبهنسبتهكدادهاختصاصاشخاصاجارهبهماده20بهكينزد
ي پـ درراي فرانسـو دانـان حقـوق ديشـد انتقادواعتراض، اختصارنياواستك انداريبس، اءياش

منبـع فرانسـه يي قضـا يـه  رو، عملدرهكدهيگردباعثو) 32000، شماره 2001، ژروم او(داشته
كـه اسـت جالـب و. )32003، شماره 2001، ژروم او(ديآبحسابعقدنيامسائلحلدري اصل
دركـاران  مقاطعـه ومعمـاران اجـاره ي عنياشخاصاجارهگانهسهاقسامازسومقسمحذفليبدل

ـ ابـه مربـوط موادحذفورانياي مدنقانون اجـاره بـه افتـه يصـاص اختمـواد تعـداد ، قسـم ني
. استشدهتر نيز كماستفرانسهي مدنقانوندرچه آنازرانياي مدنقانوندراشخاص
باعـث ، عمـل ميتسـل ايـ كـار انجـام  بهتعهدموضوعباي مدنقانونبرخوردنحوة، ريتقدبهر

ازياريبسـ هـاي  حـل راهاسـتخراج وبماندپاسخيبخصوصنيادري فراوانهاي پرسشدهيگرد
ـ ادر. باشـد روبروي جدهاي يدشواربا،يمدنقانونازعملانجام بهمربوطمسائل ،تـوب كمني

قـانون پراكنـده مقـررات وامـوال ميتسـل بـر حاكمي عمومقواعدازاستفادهباكوشش شده است 
قـانون هـاي  ياسـت كمقـدور حـد تـا ي فقهمعتبرمنابعازاستفادهبانيز وعملي فايابابدري مدن
مهـم هـاي  پرسـش ازي برخـ بـه وهشـد مرتفـع عمـل ميتسـل ايكارانجام بهتعهدبابدري مدن

. داده شودپاسخآنرامونيپ
يمدنقانونوفقهدرعملميتسلگاهيجاومفهوم

ـ ابـر ، مـال ميتسـل ي عمـوم قواعـد ازاستفادهو» عملميتسل«آثارواحكامبابدرگفتگو ني
امـا . گفـت سـخن » ميتسـل «ازبتواناموالريسامانندنيز عملمورددركهاستي مبتنفرضشيپ

- Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des 
personnes ou des marchandises ;
- Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou 
marchés.
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مـورد «: يمـدن قـانون 214مـاده بموجباست؟ي رفتنيپذفرضشيپنياماحقوقدري براستايآ
راآن»فـاء يا«ايـ »ميتسـل «تعهـد نيمتعـامل ازكيـ هـر كـه باشـد »يعملـ «ايـ »مـال «ديبامعامله

مصـداق » عمـل «ي، مـدن قانونسندهينونظرازاوًالكهديآيمبرنيچنمادهنياظاهراز. »دينمايم
ـ ابـه . اسـت متفـاوت ، عمـل ومالمورددر، عهدبهي وفاثانيًا واستآنميقسونبوده» مال« ني

ورديـ گيمـ صـورت »ميتسـل «باعهدبهي وفا، باشد»مال«معاملهموردكهي درصورتتنهاكهامعن
بلكـه »ميتسـل «بـا نهعهدبهي وفا، است» عمل«، عقدازي ناشتعهدايمعاملهموردكهي مورددر
صـادق امـوال مـورد درتنها»ميتسل«، مادهنياظاهراساسبرنيبنابرا. رديپذيمصورت»فاءيا«با

وبـوده ي نادرسـت ريـ تعب»عملميتسل«ريتعبهماناي»عمل«ي برا» ميتسل«ريتعبازاستفادهواست
مـورد درامـوال ميتسـل ي عمومقواعدازاستفادهوعملميتسلاحكاموتيفيكازسخنجهينتدر

قـانون ي مبـان بـه مراجعـه . سـت ينگونـه نيا، تيواقعاما. استموضوعانتفاءبهسالبه، عملانجام 
بـا بلكـه ي فقهـ ي مبانباتنهانه، مادهنياظاهركهدهديمنشان، قانونموادريسادرتأملوي مدن
نيـ اظـاهر بـه تـوان ينموستينسازگاري نيز مدنقانونبرحاكمقواعدواصولومقرراتريسا

ـ امامفقـه تبـع بـه مـا حقـوق دراوًال، رايـ ز. كرداعتمادماده ؛3ص، 1406ي، خراسـان آخونـد (هي
مسـلم قيمصـاد ي از كـ يخـود »عمـل «، 1فرانسهحقوقخالفبرو) 20ص، 1ج، 1368ي، نيخم

قسـم و) 4، ص1368ي، لنگـرود ي جعفر؛ 380ص، 4جو19ص، 2ج، 1366، يامام(بوده» مال«
بـه معاملـه مـورد ميتقسـ رغميعلي نيز، مدنقانونسندهينو. ديآينمبحساب، آنبرابر دري مستقل

215مـاده دربالفاصـله اسـت عمـل ومـال زيتمـا وتفـاوت مـوهم كه214مادهدرعملايمال
دسـت بـه ي روشـن نـه يقر،معاملهمورد» تيمال«لزومبهحيتصرابوكردهتداركراخودمسامحه

عمـل سـنخ ازكـه استي اموالي عنيآناخصي معنابهمال، مادهنيادرمالازي ومرادكهداده
ضـرورت بـه م. ق215مـاده حيتصـر وجـود بـا . »مـال «قلمـرو از» عمل«كردنخارجنه، ستندين

يكـي  يك از اين تقسـيمات از عمـل بـه عنـوان     انسه مال را از جهات متعددي تقسيم كرده اند ولي در هيچدر حقوق فر. 1
اساسا در انديشه فرانسوي مال چيزي است كه مـي توانـد موضـوع يكـي از حقـوق      . سخن بميان نيامده استاز اقسام مال

اي مـي بـود، در   لكيـت عمـل مفهـوم شـناخته شـده     بايسـت ما شدن عمل، ميتلقيبنا براين در صورت مال. عيني قرار گيرد
م فرانسـه عقـد   .ق1710حاليكه بدون ترديد در حقوق فرانسه چيزي بنام مالكيت عمل وجود ندارد و بر همين اساس مـاده 

دانان فرانسوي نيز، بـه صـراحت بـين متعلـق تعهـد بـه       حقوق.اجاره اشخاص را از زمره عقود عهدي بحساب آورده است
را متعلق تعهـد بـه فعـل    (services)را متعلق تعهد به انتقال و خدمات(biens)هد به فعل تفكيك كرده و اموالانتقال و تع

).3، ص 2010بنابنت، (اند دانسته



84ªªحقوق خصوصي

رايـ زاسـت مـال ازي مصـداق خـود نيـز  عمـل كـه مانـد ينمـ ي بـاق ي ديترد، معاملهموردتيمال
. نداردآنبودنمالجزيي معنازيچكيداشتنتيمال

عمـل ي مـدن قـانون نظرازكهديآيمبدستي بروشننيز م. ق467و466و29موادجمعاز
بـه راالامـو ، فقـه دركـه نياحيتوض. دهديمليتشكرااموالازي قسموبودهمنافعمقولهازنيز 
واءياشـ منـافع ازاعـم ي، بنـد ميتقسنيادرمنافعازمرادوكننديمميتقسمنافعوانياعقسمدو

ازفقـه درگـاه البتـه . 1استاشخاصمنفعتي براي گريدانيبنيز » عمل«واستاشخاصمنافع
اخـص ي نـا معبـه منفعت، منفعتازمرادصورتنيادركهشوديمادي» عمل«ناركدر» منفعت«

اذا اجتمعـا افترقـا و اذا افترقـا    (2اسـت اشـخاص منفعـت ، عمـل ازمرادواءياشمنفعتي عن، يآن
بـه تيـ مالكاز» امـوال «بهنسبتاشخاصعالئقانيبمقامدر29مادهدري نيز مدنقانون. )اجتمعا
اعـم «عبـارت ذكرباوكنديمادياموالبااشخاصي اعتبارعلقهورابطهنيترمهمونياولعنوان

مقولـه ازاسـت ممكـن ، تيمالكمتعلقماِلكهكنديمگوشزد» تيمالك«ازپس» منفعتاينيعاز
ـ ااستممكني مدنقانونميمفاهوي مبانباانيناآشناي برا. باشدمنافعايانياع مطـرح تصـور ني

آنشـمول از، عمـل ايـ صاشخامنافعواستاءياشمنافعتنها، مادهنيادرمنافعازمرادكهشود
عنـوان بـه فقـه درموضـوع بـودن يهيبدازنظرصرفكهدر رد اين تصور بايد گفت. استخارج
ي نيـز  مـدن قـانون خود، عملتيماللزومبهم. ق215مادهحيتصروي مدنقانونبخشالهاممنبع

. اسـت كـرده نيـي تبارمنـافع ازخـود مرادوبستهرانادرستپندارنياباب467و466مواددر
» منـافع «مالـك مسـتأجر ، اجـاره عقدبموجبكهكنديمحيتصراجارهفيتعردرم. ق466ماده

مسـتأجره نيعـ ايـ اجـاره موردكهكنديمحيتصر467مادهدربالفاصلهوشوديممستأجرهنيع
عقـد جـه ينتي،مـدن قـانون منظـر ازگـر يدعبـارت بـه . باشدانسانايوانيحاياءياشاستممكن
ـ انسـان ازاعـم مستأجرهنيع» منافع«بهنسبتمستأجرتيمالكازاستعبارت، اجاره وانيـ حاي

نمونه را بنگريد به تعريف اجاره در كتاب منهاج الصالحين مرحوم سيد محسن حكيم كه عينا در كتاب منهاج .1
هي المعاوضة على المنفعة عمال كانت أو «: آمده استهاج الصالحين آيت اهللا سيستانيمنالصالحين مرحوم محقق خويي و

). 2/106: 1410حكيم، (»غيره، فاألول مثل إجارة الخياط للخياطة، و الثاني مثل إجارة الدار
ل منفعت ذكر نموده عمل را نيز،، بدنبا،نمونه را بنگريد به عبارت صاحب كتاب العروه الوثقي كه درتعريف اجاره. 2

و جالب است كه مرحوم كاشف ) 5/7: 1419طباطبايي يزدي، . ( اإلجارة و هي تمليك عمل أو منفعة بعوض: است
گردد و مين نموده كه منفعت خود شامل عمل بر اين تعريف حاشيه زده و بيا-صاحب كتاب تحرير المجله- الغطاء
).5/7: 1419ايي يزدي، طباطب( تنها جنبه ي استدراك دارد»عمل«ذكر 
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ازشـخص منفعـت ايـ عمـل اوًالي مـدن قـانون نگـاه ازكهنداردوجودي ديتردنيبنابرا. اءياشاي
نـد يآيمـ حسـاب باموالقيمصاداز،اءياشواشخاصمنفعتازاعممنافعثانيًا وبودهمنافعزمره

ي بـزود كـه ي لـ يدالبـه گـذار قـانون كـه استي امسامحهمادهنيادرعملومالنيبتقابللذاو
شـروح ازي اريبسـ دردهيـ گردباعثمسامحهنيا، متأسفانه. استآمدهگرفتاربدان، ديدميخواه
نشـود ي ااشـاره عمـل تيـ مالبهوشدهاديگريكديميقسعنوانبهعملومالازي نيز، مدنقانون

، 2ج، 1382، شــاهباغي حــائر/108ص، 1380، عبــدهي بروجــرد/106ص، 1385، عــدل: ك. ر(
) 127ص، 2ج، 1382يي، صفا/298ص، 1377، تعهداتوقراردادهاليتشكي، ديشه/185ص

ـ اگرفتـه صورتم. ق214مادهدركهي گريدمسامحهاماو ي اگونـه بـه مـاده كـه اسـت ني
بـه اختصـاص ميتسـل وگفتسخن» ميتسل«نهادازتوانينم» عمل«مورددرايگوكهشدهميتنظ

» مـال «شـمول بـاب درچه آناساسبر. گفتسخن» فاءيا«ازديبا» عمل«ي براودارداعمالريغ
ي مصـداق خـود نيز، عملانجام كهشوديمروشني بخوبشدگفته، انسانمنفعتهمانايعملبه
ي نيـز، حـاكي   مدنقانوني فقهي مبانوي فقهمتونبهمراجعه. استآنعامي معنابهمالميتسلاز

ريـ تعبازاسـتفاده درفقهاءواستي جيراوشدهشناختهمفهومكامًال» عملميتسل«ريتعبكهاست 
1.ندارندي ديتردچيهاعمالمورددرميتسل

ـ ادركـه سـت اي تقابلدادهرخم. ق214مادهدركهي گريدمسامحهباالخرهو ـ مـاده ني نيب
ايـ عقـد موضـوع كـه شـده دادهاختصـاص ي مـوارد به» فاءيا«وگرفتهصورت» فاءيا«و» ميتسل«

همـان ايـ عهـد بـه ي وفـا معـادل رانيـ اي مـدن قـانون در» فـاء يا«كهيحالدراست؛» عمل«، تعهد
»Paiement «تعهـد شـامل ،تتعهداسقوطاسبابازسببنياولمنزله بهوبودهفرانسهحقوقدر

ـ  بهتعهدونيدهيتادي، خارجمالميتسلوانتقالبه درقضـا  ازوگـردد يمـ كـار تـرك اانجـام ي
بـر سـخن م. ق279، 267، 266مـواد همچـون گفتـه سخنفاءياازي مدنقانونكهي موارداكثر
كـه ي تعهـدات بـه فاءيااختصاص، نيبنابرا. عملانجام نهاستي ماداموالميتسلونيدهيتادسر

. استناسازگاري، مدنقانوندرفاءياجيراومسلمي كاربردهابااستعملآنموضوع
م. ق214مـاده متوجـه راي گـر يداشـكال تـوان يمـ نيـز،  م. ق215و214مادهدوجمعاز

بـه بعـد و سـاير شـروح و     53صـفحه  5جلـد  » العـروه الـوثقي المحشـي    «نمونه را بنگريد به كتاب االجـاره از كتـاب   . 1
البته نمي توان انكار نمود كه در زبان فارسي استفاده از تعبير تسليم در مورد عمـل، تعبيـر رايـج و مانوسـي     . تعليقات عروه

وما تسليم اموال مادي متبادر به ذهن مي گردد و شايد همين امر را بتوان توجيـه و عـذر قابـل قبـولي     نيست و از تسليم عم
.براي نويسندگان قانون مدني بحساب آورد
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وكنـد يمـ اعـالم عمـل ايـ مـال رامعاملـه مـورد 214درمـاده نخستي مدنقانون. دانستي مدن
ـ عنـوان بـه تيمالضرورتبربعدمادهدربالفاصله ديـ تاكمعاملـه مـورد طيشـرا ازشـرط نياول

ي دارااسـت ممكـن كـه » عمل«مورددري شرطنيچنامكاناستروشنكهگونههمان. دينمايم
، تيـ مالرايـ ز. نـدارد معناي شرطنيچنتصور» مال«مورددرامااستحيصحنباشدايباشدتيمال

ي مـدن قـانون سـنده ينونيبنـابرا . نـدارد تصـور مـال ازآنكيتفكفرضواستمالي ذاتوصف
مـبهم وعـام ريـ تعبازعمـل ومـال ي بجـا انيفرانسـو مانندستيبايماياشكالنياازفراري برا
چـون ي ريتعـاب ازايـ و» ....كـه استي زيچمعاملهمورد«: گفتيممثالونموديماستفاده1»زيچ«
. باشدريپذامكانها آنمورددرتيمالعدموتيمالفرضكهنموديماستفادهمنفعتونيع

شـه يرامـا . گرفتسراغتوانيممادهنيادركهاستي مسامحاتوراداتياازي بخشتنهانهايا
كجاسـت؟ در2كـرده تيسـرا نيـز  مـا ي حقـوق اتيادببهمتأسفانهكههايآشفتگوتسامحاتنيا

دري مسـامح ريتعـاب نيچنـ وجـود بـر عـالوه راي مدنقانونسندهينومسامحهشهيررسديمبنظر
ـ ام. ق214مـاده قيـ دقريـ غاقتبـاس وترجمهدرديبارانياي حقوقوي فقهاتيادب مـاده ازراني

ي زيـ چقـرارداد هـر موضـوع «: فرانسهم. ق1126مادهبموجب. كردجستجوفرانسهم. ق1126
ـ  بهمتعهداي يگريدبهآندندابهمتعهد، نيطرفازي كيكهاست . »3شـود يمـ آنتـرك اانجـام ي

اسـتفاده » عمـل ايـ مـال «ريـ تعباز» زيچ«ي معنابه» chose«بجاي كلمه رانيايمدنقانونسندهينو
» ميتسـل «بـه ، اسـت ي كسـ بـه ي زيچدادنكهآني لغوي معنااساسبررا» donner«كلمهوكرده

ـ ادر» donner«ازمـراد كهاندكردهحيتصري فرانسودانانحقوقكهيحالدركردهترجمه مـاده ني
حـق انتقـال آنازمـراد بلكـه ستيني مادميتسلاي يكيزيفدادني عنيآني لغووي ظاهري معنا

اءياشـ ميتسـل بهتعهداساسًاو). 1926، ص 2004، ه؛ كاربوني325، ص 2005كرنو، (4استي نيع

1. Chose
به عنوان نمونه مقايسه اين دو عبارت از مرحوم امامي در باب ثمن در بيع و اجرت در اجـاره كـه در يكـي عمـل را بـه      .2

دائـرة امـوالى كـه    « : ز مصاديق مال و در ديگري آن را به عنوان قسيم مال ذكـر كـرده خـالي از لطـف نيسـت     عنوان يكي ا
هـر مـال يـا عملـى كـه منفعـت عقالئـى        . م. ق» 215و 214«است و طبق مـواد  } از مبيع{ترميتواند ثمن قرار گيرد وسيع

هر مـالى ميتوانـد عـوض منـافع در     «: ديگر مي نويسدو در جاي ) 426،ص1ج.(»توان ثمن قرار داد مشروع داشته باشد مي
).19،ص2ج(» اجاره واقع شود، خواه عين باشد يا منفعت يا حق قابل انتقال و يا عمل و خواه كلى فى الذمه باشد

3. Article 1126 Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, 
ou qu'une partie s'oblige à faire
ou à ne pas faire.

برخي از اساتيد برجسته حقوق ايران   نيز،، صراحتا از تعبير تسليم در اين ماده انتقاد نموده و اظهـار داشـته انـد در مـاده     .4
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، انيـ كاتوز(اسـت گانـه يبمـال انتقـال بهتعهدازوبودهفعلانجام بهتعهدقيمصادازخودي ماد
ازاسـت آمـده » دادنانجـام «ي معنـا بـه مـاده نيادركه» faire«كلمهترجمهدرو) 50ص، 1374

اسـتفاده -اسـت » عملانجام«ازاعمي مدنقانوني بعدي كاربردهااساسبركه-»فاءيا«اصطالح
214مـاده درراعمـل ومالماگذارقانوندهيگردباعثچه نآداستيپكهگونههمان. استكرده

ـ مـاده ليـ ذدركـه اسـت ي كيتفكي براي سازنهيزموديتمه، سازدجداگريكدياز وميتسـل نيب
عمـل شـده مجبـور ، مـاده ليذوصدرقيتطبي براگذارقانونوگرفتهصورت) عملانجام(فاءيا

-كـرده ريـ تعب» فـاء يا«بهآنازغلطبهگذارقانونالبتهو-كنديمصدقآنمورددر» انجام«كهرا
ومـال نيبـ كسويازكهخودي فعلشكلبهم. ق214مادهريتقدهربه. دينماجدااموالريسااز

ي بجـا » ميتسـل «ي نـ يگزيجـا درخطـا ارتكـاب بـر عـالوه گـر يدي سـو ازوكردهكيتفكعمل
بـا كـامال نـه ، داده» عمـل انجـام «بهاختصاصرا» فاءيا«و» مال«بهاختصاصرا» ميتسل«، »انتقال«

بـا كـه نداردوجودنياجزي اچارهورانياحقوقي مبانوفقهبانهداردي همخوانفرانسهحقوق
ومـواد ريسـا وي فقهي مبانبهمراجعهباوشستهمادهظاهرازدست، مسامحهبرمادهظاهرحمل
. ي دانسته شودمدنقانونسندگانينوي عواقمقصودي، مدنقانوناصول
، نيعـ ميتسـل شـامل فقهـاء اصـطالح درمـال ميتسل، فقهدرمالمفهومي گستردگبهتوجهبا

تنهـا هكـ » ميتسـل «مفهـوم ازقيمضوهياولتصورخالفبر. گردديمعملميتسلومنفعتميتسل
ـ ادرميتسـل ، سـازد ميمتبادرذهنبهراي خارجنيعاعطاءوليتحو ي مفهـوم ، عيوسـ ي معنـا ني
مينكنـ فرامـوش . 1داردامـروز حقوقدرعقدازي ناشتعهدي اجراايعهدبهي وفابامعادلبايتقر
كـه سـت يناصـطالح درمشـاحه انيـ حوزواصـطالح بهوريتعبدراختالفكيسربرسخنكه

ي تلقـ در. اسـت نهـاد نيـ اتيـ ماهليتحلبهمربوطمسألهبلكه. نداردراوقتصرفارزشالبته
ـ اازوي؛ كـ يتملنهاستي عهدعقدك، ياستعملانجام آنموضوعكهي عقدي، فرانسو روني

انيـ مدرعقـد طـرف بـه مـال انتقـال ازسـخن واسـت تعهـد ، انجام استمتعهدعهدهبرچه آن
ردمـو كـه ي، فقهـ ي تلقدركهيحالدر).3، ص 2010؛ بنابنت، 2009، ص 2004، هكاربوني(ستين

).159،ص2،ج1369كاتوزيان،(م تعهد به تمليك، به غلط تعهد به تسليم تعبير شده است .ق214
ايـن كلمـه در   . وجـود دارد » Paiement« سه نيز، شبيه چنـين وضـعيتي در مـورد كلمـه     جالب است كه در حقوق فران.1

اصطالح روزمره به معناي تاديه وپرداخت وجه نقد است در حاليكه در زبان حقوقي به معناي مطلق اجـراي تعهـد اعـم از    
).979، ص 1996، لس ابليگيشن، تره ، تعهدات(تعهد به تسليم مال يا انجام و ترك عمل است 
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گـردد يمـ نيـز  » عمل«بهريتعبآنازكهشخصمنفعتاوًال، گرفتهقراررانياي مدنقانونمتابعت
و) 297ص، 2ج، 1423ي، شـاهرود ي هاشـم ؛ 107ص، 1ج، 1423ي، حـائر (بـوده مـال اقساماز
، مسـتأجر ، اشـخاص اجـاره عقـد بموجـب ثانيـًا  ورديـ گقرارمعاوضهومعاملهموضوعتوانديم

، مـا ي مـدن حقـوق وفقـه ليتحلدر،گريدانيببه). م. ق466و467ماده(گردديممالنيامالك
كيـ تملمسـتأجر بـه ديـ آيمـ بحسـاب مالي حقوقلحاظبهكهراخودعمل، عقدبموجبرياج
» ميتسـل «وجـوب جـز يي معنـا ومبنـا ، عقـد موضوع» عمِلانجام«بهاوفيتكلواقعدروكنديم

نگـرش درعقـد موضـوع عمـل انجـام  نيبنـابرا . نـدارد ، كـرده كيتملمستأجربهعقدباكهمالي
ـ اازواستمالميتسلقيمصادازي كيخودي، فقه ميتسـل ونيعـ ميتسـل بـا ي تفـاوت ،ثيـ حني

ميتسـل «ي بجـا » فـاء يا«ريـ تعبازاسـتفاده كـه ستيننياسخناننياازمامرادالبته. نداردمنفعت
، اتمـام ، فـاء ياچـون ي ريتعـاب ازاستفادهماي فقهاتيادبدرقضاازكه، استي نادرستريتعب» عمل

ـ امـا مـراد بلكـه 1سـت ينهـم اندك،عملميتسلي بجاها آنرينظاووفا، زجاان بـر كـه اسـت ني
» مـال ميتسـل «مقولـه ازعقـد موضوععمِل، انجام ماحقوقي مباناساسبر، فرانسهحقوقخالف

عنـوان بـه . نـدارد نيعـ ميتسـل بـا متفـاوت ي تيماهواستمالميتسلي عمومقواعدبهمحكومو
وريـ اجي بـرا حـبس حـق وجـود بـه حكـم ي بـرا راه، مـال ميتسـل برعملانجام قيتطببامثال

ميتسـل «تواننـد يمـ معاوضـه نيطرف، معاوضهي عمومقاعدهطبقرايز. استهمواركامال، مستأجر
ميمقدورالتسـل شـرط ازاسـتفاده . ندينمامقابلي سوازمالميتسلبهمنوطراخودبهمربوط» مال

بـر ي مبتنـ ديـ فواگـر يدازنيز، عملانجام بررياجقدرتلزوماثباتي براعقدموضوعمالبودن
ـ ابرتوانيمي نيز گريداريبسمواردواستقيتطبوليتحلنيا مباحـث دركـه افـزود مـوارد ني

ايـ فـا ياوعمـل ميتسـل ريتعبازفقهاءكهنياسخندهيگز. د شدخواهاشارهها آنازي برخبهي آت
عبـارت درتفـنن وريـ تعبدرتعددتنها، اصطالحدرتفاوتنياودارندي واحدمراد، عملانجام 
ـ باي معاوضـ عقـد درمتعهدكهاستنياشانيامقصودمورددوهردرواست ايـ هيـ معقودعلدي

بـه ونهـاده ي واريـ اختدر، كـرده كيـ تملعقـد طرفبهعقدموجببهكهراعقدموضوع» ماِل«
درژهيبـو عيـ مبميتسـل ي مبنـا وتيـ ماهبا، آنالزامي مبناوتيماهوكندميتسلي وبهاصطالح

نمونه را بنگريد به كتاب بحوث في الفقه مرحوم محقق اصفهاني، كتاب االجـاره از كتـاب العـروه الـوثقي مرحـوم سـيد       . 1
از مرحوم سـيد محسـن حكـيم، موسـوعه االمـام الخـويي، كتـاب االجـاره،         12محمد كاظم طباطبايي؛ مستمسك العروه ج 
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. نداردي تفاوتي، كلعيب
گفتـه  ميتسـل عـام مفهومدرآناندراجوعملانجام قتيحقبابدرچه آنبهتيعنابااكنون

ي مـدن قـانون كهرسديمكارانجام بهتعهدبهمربوطمهمفروعازفرعچندي رسبربهنوبتشد، 
. ستيني حيصرحكمي حاوها آنخصوصدر

عملانجام بهتعهددرميتسلتحققزمانوي چگونگ

مـوارد ريسـا وعمـل ميتسـل مـورد درميتسلي مبناوتيماهوحدتبابدرچه آنرغميعل
، بـودن الحصـول يجيتـدر ونامحسـوس همچـون ، عمـل ي ذاتهاي يژگيولحاظبه، ميگفتميتسل

نيـي تع. داردي جـد تفـاوت ، اسـت ي خـارج نيع، ميتسلمتعلقكهي مواردباعملميتسلتيفيك
ي مهمـ احكـام . اسـت برخـوردار ي فراوانـ تيـ اهماز، عملميتسلدرميتسلتحققتيفيكوزمان

نيـي تع. اسـت ميتسـل زمـان قيدقنييتعگرودراجرتمطالبهامكانوحبسحقسقوطهمچون
. ميكنـ يمـ انتخـاب ، عمـل ميتسـل تيـ فيكدركهاستيي مبنانييتعگرودرنيز ميتسلتحققزمان
. استتصورقابلاحتمالچندخصوصنيدرا

حكـم درمنفعـت واجـد نيعـ ميتسـل ، اءياشـ اجـاره دركهگونههمانهكنيانخستاحتمال
ومنفعـت آنـات تيـ فعلبـر متوقـف ، اجـرت مطالبـه ي براموجراستحقاقوبودهمنفعتميتسل

دري وي آمـادگ اعـالم ومسـتأجر نـزد ريـ اجحضورنيز، اشخاصاجارهدرستينمدتي انقضا
شـرط عمـل انجـام  ايـ مـدت ي انقضـا وگردديماجرتمطالبهمستحقوبودهعملميتسلحكم

). 135ص، 1ج،1422،الغطاءكاشف(ستيني واستحقاق
اسيـ ق، اشـخاص اجـاره وانياعاجارهسهيمقارايز. ستينرشيپذقابلاحتمالنيا،گمانيب

مسـتأجر ارادهبـه تنهـا نيعـ ازفاءياست، نيعميتسلازپسانياعاجارهدرهكچرا. استالفارقمع
، ريـ اجي آمـادگ صـرف به، اشخاصاجارهدرهكيحالدرست؛ينآنبرابردري مانعوداردي بستگ
انكـ ماكآنتيـ فعلوعملتحققرايزآوردبدسترياجازرانظرموردمنفعتتواندينمأجرمست

. نداردعملرساندنتيفعلبهبري اسلطهمستأجرواسترياجطرهيستحت
محقـق نيعـ ميتسـل بـه منفعـت ميتسـل هكـ اءياشاجارهخالفبرهكاستنياگريداحتمال

كـه ميباشـ آنبـر وميبدانعملاتماموانجام بهمنوطراميتسلتحقق، اعمالاجارهدر، ديگرديم
، مسـتأجر چنـان هـم وسـت يناجـرت مطالبهمستحقنرساندهانجام بهراعملهتا زماني كمتعهد

ـ ا. داردحبسحق ). 116ص، 7ج، 1419ي، عـامل (انـد  دادهنسـبت فقهـاء مشـهور بـه راقـول ني
هكـ عمـل ازيـي  جزهـر ازاءبـه رياجهكاستنياشدهمطرحي برخي سوازهي كگريداحتمال
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ـ كلنفاضـل (اسـت نسـبت همـان بـه اجـرت مستحق، داردوجودي اجرتآنمقابلدرعرفا ي، ران
جـزء هـر ميتسـل باوبودهي جيتدرعملنفستبعبهعملميتسل،گريدانيببه). 255ص، 1423
. گردديماجرتمستحق، رياجوشدهساقطنسبتهمانبهمستأجرحبسحق، عمل

مختلـف ، عمـل نـوع حسـب بـه راميتسلتحققوشدهكيتفكبهقائل، معاصري فقهااغلب
ــد دانســته ــان(ان ــا؛ 77و76، صــص1409ي، كمپ ــطباطب ــيخم؛ 53، ص 5ج، 1419ي، زديي ي ي، ن

ـ ااسـاس بـر ). 63، ص 1410، ميحك؛ 576و575، صص 1ج، 1414 موضـوع عمـل ، دگاهيـ دني
ايـ شينمـا ي اجـرا ، حـج انجـام  ليقبازي امور،اجارهموضوععملگاه: استنحوچندبراجاره

دري اثـر ي دارا،اجـاره متعلـق عملوگاهماند؛ينمي باقخارجدرآنازي اثرهكاستي خوانندگ
اثـر هكـ نياحسـب بـه خودنيز، قسمنياه، كشوديمواقعمستأجربهمتعلقنيعبروبودهخارج
منـزل ي نقاشـ ايـ چـاه حفـر ماننـد مانـد ي ميباقمستأجرتصرفوالءياستتحت، عملازحاصل

اطيـ خنـزد هي كـ لباسـ ماننـد استرياجارياختدرنيز عملازپسعملازحاصلاثرا؛ يمستأجر
. گردديمميتقسقسمدوبه، است

ي بـاق آنازي اثـر ونشـده واقـع مسـتأجر بـه متعلـق موضـوع بـر رياجعملهكاولقسمدر
راميتسـل ، گذشـته ي فقهـا باهماهنگ معاصرفقهاءثركا، آنامثالوشينماي اجراماننداندمينم
مسـتحق عمـل اتمـام محـض بهرارياج،اساسنيهمبرواند دانستهمحققعملانجام صرفبه

ــ(انــد دانســتهاجــرتمطالبــه يي، خــو؛ 575، ص1414ي،نــيخم؛ 237، ص27جق، 1394ي، نجف
ميتقسـ مختلـف فـرض دوبـه نيـز  راقسمنيا،ماروزگارهمفقهاءازيكي). 86، ص 2ج، 1410
ي هاشـم (اسـت كـرده ارائـه اسـت سـازگارتر نيـز  موجـود عـرف باهكراي جالبدگاهيدوكرده

ـ ا). 323ص، 2ج1423ي، شاهرود آثـار فاقـد ،اجـاره موضـوع عمـل هكـ راي مـوارد ، محقـق ني
يـك  . اسـت ردهكـ ميتقسـ قسـم  دوبهراشودينمواقعمستأجربهمتعلقنيعبرواستي خارج
قابـل اجـرت وگرفتـه قرارعمللكقبالدراجرتهكاستنمازايحجانجام رينظي اعمالقسم
عمـل اساسـا هكاستآنمانندندكرهاتماممهينراعمل،رياجاگروستينعملاجزاءبرطيتقس

نيـز  آناجـزاء هكـ اسـت محـل يـك  ازي بـان نگهماننـد ي اعمـال گريدقسمواستندادهانجام را
نيـ ادگاهيـ داسـاس بـر . سـت يننظرمورد، ريناپذهيتجزلبه صورت يك كعملواستمطلوب

ـ اسـت رشيپذقابلاولقسم درتنهامشهورقول، شمندياند تـوان ينمـ دومقسـم  مـورد دري ول
عمـل ازي بخشـ ريـ اج،فرضحسببهرايز. دانستعملي تمامانجام بهمنوطرارياجاستحقاق

ـ با،معاوضـه ي مقتضـا بـه وكردهميتسلداردوجوداجرتآني براعرفًاهكرا اجـرت بتوانـد دي
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سـال چنـد ي بـرا ي محلـ ازي نگهبـان ي براي سكاگرنيبنابرا. دينمامطالبهرابخشنيابهمربوط
ي انقضـا ودعقـ موضـوع تمـام انجـام  تـا راي وتوانينمعقداطالقصورتدر، باشدشدهرياج

، اجـرت تمـام مطالبـه هكستيني ديتردي آر. ندانستاجرتازيي جزچيهمستحق،اجارهمدت
. استعملي تمامميتسلبهمنوط

در تحقـق محـض بهعملازحاصلاثرهي كمواردي عن، يگانهسهاقسامازدومصورتدراما
انجـام  بـا هكـ نداردوجودي ديتردابيتقرنيز مستأجرمنزلدرچاهحفرماننداستمستأجراختيار 

هي كـ صـورت امـا و. اسـت خـود اجـرت مطالبـه مستحق،رياجوگرفتهصورتنيز، ميتسل، عمل
بـه متعلـق نيعـ بـر رياجعملهكاستي موردي عنيسومصورتگرفتهقرارانظاروآراءهكمعر

نـزد ريـ تعمي بـرا هكـ يونيـ زيتلومانند.استرياجتصرفدرنيز نيعآنوشوديمواقعمستأجر
در، ةعـرو صـاحب وجـواهر صاحبمانند ي برخ. استاطيخنزدهي كاپارچهاياستاركريتعم

شـرط رامسـتأجر بـه عمـل محـل ومتعلـق ميتسلودانستهعملاتمامبهراميتسلنيز مواردنيا
ق، 1419ي، زد؛ يـ 237، ص 27جق، 1394ي، نجفـ (داننـد ينمـ اجـرت بـه نسبترياجاستحقاق

ـ ادر»هعـرو بـر هيحاشـ «دري نييناي رزايمچوني برخ،مقابلدرو) 54ص، 5ج ، مـوارد گونـه ني
شـرط رامسـتأجر بـه عمـل محـل ميتسلوندانستهي افك،ميتسلتحققي براراعملاتمامصرف
).54ص، 5جي، زدي(داننديمميتسلتحقق

وانـد  شـده متوسلي ازكارتوي منضشرطبهفقهاءازي برخي، نيينامرحومدگاهيدهيتوجدر
حسـب بـه هكـ بـوده ي اطيـ خعمـل مـثال عملانجام نفس، اجارهمتعلقهكاستدرستاند گفته

تـا راريـ اجعقـالء وعـرف ي، ازكـ ارتوي ضمنشرطيك اساسبري ولاستشدهمحققفرض
يي، خـو (ننـد  دانمـي اجـرت مطالبهمستحقشدهدوختهپارچهي مثًال عني،عملمحلميتسلازقبل

). 200ص، 30ج، 1422
گفتـه وشـده قائـل زيتما، ميتسلمتعلقواجارهمتعلقنيبي بدرست،شمندانياندازگريديكي 

ـ ادرنونكاماسخناما،استعملانجام نفس، اجارهمتعلقهكاستدرستاست هكـ سـت ينني
شـده محقـق اجـاره متعلـق ،مـل عاتمـام بـا شودگفتهتانهايردهكجادياراعقدمتعلق،رياجايآ

.نـه ايـ دهيـ گردحاصـل ، مسـتأجر بـه » منفعـت ميتسـل «ايآهكاستنياسربرسخنهكبل. است
ازبتوانـد مسـتأجر هكـ گـردد يممحققي صورتدرتنها،مستأجربهمنفعتميتسلهكاستروشن
ي روبـر عمـل هكـ ي مـوارد درگمـان يبوگرددانتفاعازنكمتمباصطالحومندبهره، رياجعمل

موضـوع ِنيعـ بـر دسـتيابي  باجز، عملازمستأجرانتفاعانكام، شدهواقعمستأجربهمتعلقنيع
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ـ ادر،نيبنـابرا ). 325ص، 1ج، 1423ي، شاهرودي هاشم(ستينپذير انكام، عقد ، مـوارد گونـه ني
ميتسـل ، سـت انگرفتـه قـرار مسـتأجر ارياختدرگرفتهصورتآني روبرعملكهي مالكهمادام
كنـد كـه   مجبوررامستأجرتواندينمرياجونشدهساقط، مستأجرحبسحقونشدهمحقق، عمل

. دستمزد خود را پرداخت كند
ودهيرسـ مشـابه جـه ينتبـه بـاال ليتحلبهيك نزدي ليتحلبانيزحقوقنظران صاحبازي برخ

). 586ص، 1ج، 1374، انياتوزك(اند دانستهاالكميتسلبهمنوطعرفًاراميتسلتحقق
آثـار ونبـوده ي نظـر بحـث يـك  تنهـا اشـخاص اجارهدرميتسلتحققزمانوتيفكيبحث

هكـ اسـت يي جـا در اسـت مترتبرياخبحثبرهي كمهمآثارازيكي . داردبدنبالي، مهمي عمل
اتمـام اگـر رايـ ز. شـود تلـف ي احادثـه اثـر درمستأجربهميتسلازقبلوعملانجام ازپساالك

مقـرر اجـرت مستحق، رياجنيبنابراوشدهواقع، ميتسلازپس،تلف، مينكقلمدادميتسلراعمل
ي رويـ پمسـتأجر بـه االكـ ميتسـل ازپـس ميتسلتحققي عنيگريدي مبناازاگر، سكعبرواست

هكـ بلسـت يني اجرتـ مسـتحق ريـ اجتنهـا نهوبودهقبضازقبلتلفقيمصادازاالكتلف، مينك
ي، زديـ (داردمسـترد ، افـت يدرصـورت درراي مسـم اجرتستيباميرياجوشدهمنفسخعقد

، اسـت مترتـب بحثنيابرهثمره مهم ديگري ك). 594ص، 1374، انياتوز؛ ك54ص، 5ج، 1419
بـا نيسـت جـز آنكـه    ي اچـاره ،نخسـت ي مبنا، بر ترروشنانيببه. استحبسحقسقوطمسأله
مينـده اجـازه ي وبهودانستهاجرتپرداختبهملزمرامستأجر، االكميتسلازقبلوعملاتمام

ي مبنـا اسـاس برهكيحالدر.ندكامتناعاالكافتيدرتااجرتپرداختازحبسحقعنوانبههك
ازحـبس حـق اسـتناد بـه توانـد يمـ مستأجر، ندادهليتحومستأجربهرااالكرياجهكمادام، دوم

. دينماعامتنا، اجرتپرداخت
وكـرده ميتقسـ ي فرعـ وي اصـل تعهـدات بـه رارياجتعهدات، فرانسهحقوقدراستي گفتن

بشـمار ، ريـ اجي فرعـ تعهـدات ازراعمـل محـل 1»ميتسـل «ومـوجر ي اصـل تعهـد راعملانجام 
وجـود ريـ اجي بـرا تعهـد دوهـر استمحّلي دارا،اجارهكهي موارددراساسنيابر. اندآورده
تعهـد ، آنامثـال وي خواننـدگ ماننـد شـود ينمواقعي خاصمالبرعملكهي موارددري ولدارد

. )569، ص 1998، كوالر دوتوي(استي منتف، عملمحّلِميتسلبهرياج

1. Livraison
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متعهدريغهيناحازعملمانجا

شـده شـرط ، متعهـد شـخص مباشـرت كـه ي صورتدري فعلانجام «. م. ق268مادهبموجب
قـانون 1237مـاده معادلمادهنيا. »لهمتعهدتيرضابامگرستينممكني گريدلهيوسبهباشد
ـ نبا، )225ص، 1379ي، لنگـرود ي جعفـر (ي برخدگاهيدخالفبري ول. استفرانسهي مدن آندي
كـه دهـد يمـ نشـان قانون مدني فرانسه، بارانيام. ق268مادهسهيمقا. دانستآنترجمهنايعرا
ازراآنمعـادل قاعـده ، مـاده ترجمهي بجا، اوستعادتكههمانگونهانرياي مدنقانونسندهينو

ي مـدن قـانون 1237مـاده اساسبر. استنشاندهآنمقابلدروكرده استخراجخودي بومحقوق
، داردوجـود متعهـد شـخص ي سـو ازعملانجام دري نفع، كارطلبي براكهي موارددر«فرانسه

درفقهـاء كلمـات بـه مراجعـه . »نداردامكان، لهمتعهدتيرضابدوني گريدي سوازتعهدي فايا
اصـطالحات اسـاس بـر وفقهازتيتبعبهي مدنقانونسندهينوكهدهديمنشاني بخوبنهيزمنيا

وجـود نـه ، 1اسـت كردهاستوار» مباشرتشرط«نهاداساسبررامسألهخودسنتي حقوقخاص
منتخـب ي مبنـا اسـاس بـر نيبنابرا. لهمتعهدشخصي وسازعملانجام درلهمتعهدي براي نفع
ازعمـل ، انجـام  باشدنشدهمتعهدمباشرتشرطي، ضمنايحيصربه صورت اگرايرانحقوقدر
ـ ، متعهـد خـود ي سـو ازعملانجام درچندهر؛گرددميمتعهدبرائتموجب، ريغي سو ي منفعت
انجـام  بـه متعهدلـه اگـر ديـ آيمبرمادهليذزاكهگونههمانالبته. باشدتصورقابلمتعهدلهي برا

ومتعهـد تعهـد سـقوط موجـب نيـز،  ثالـث ي سوازعمل، انجام دهدتيرضاريغي سوازعمل
ـ با،ليـ تحلمقامدر. شدخواهدمقرراجرتبهنسبتاواستحقاق درمتعهدلـه تيرضـا گفـت دي

اصـل رشيپـذ ورتمباشـ شـرط ازي ناشـ حـق اسـقاط ي معنـا به، شدهمباشرتشرطكهيي جا
). 133ص، 1392، 7ج، ميحك(استآنشرطبدون، تعهد

267مـاده بـه توجـه ، استراهگشاكامال، ريغي سواز، تعهدانجام بحثدركهي گريدنكته
. اسـت زيجـا نيز، ونيمدريغهيناحازنيدفاءيام. ق267مادهبراساس. استبحثنيادرم. ق
ـ ابـه ريـ غهيناحازعملانجام موضوعدررانياي مدنحقوقسندگانينوچندهر اسـتناد مـاده ني

كـه ي حيتوضـ بـه امـا .انددانستهبيگانه، ريغي سوازعملانجام موضوعباراآنايگوواندنكرده
انجـام  مسـأله ، فقـه درمسألهنهيشيپبهتوجهباي مدنقانونسندگانينورسديمنظربهآمدخواهد

إذا تبرع عن العامـل متبـرع بالعمـل جـاز     «: از مرحوم سيد محمد كاظم يزدي قابل توجه استبه عنوان نمونه عبارت زير.1
).748، ص 2، جالعروة الوثقى(» إذا لم يشترط المباشرة
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مـواد دركـه ي اساسـ راتييـ تغوانـد كـرده 268و267مادهدودرمجموعاراريغهيناحازتعهد
1326مـواد ي عنـ يفرانسـه ي مـدن قـانون درخـود معـادل مـواد بهنسبترانيام. ق268و267

. استگرفتهصورتاساسنيهمبر، اندداده1327و
ازتعهـد انجـام  سألهمحلي برافقهاءي سوازكهي اصلاريمعكهدهديمنشانفقهبهمراجعه

اي يـ كلـ مال، عقدموضوعمالكهاستي مواردنيبكيتفك، گرفتهقراراستفادهمورد، ريغهيناح
در. نـدارد قـرار ذمـه برواستي خارجمال، عقدموضوعمال، عكسبركهي مواردواستنيد

1نامنـد يمـ » نيـ د«، آنجـاد يامنبـع ازنظـر صرف، راداردقرارشخصي ذمهبرهي كلكمال، فقه

ممكـن ي كلـ مـال و) 65، ص2، ج 1413ي، گـان يگلپا؛ 465،ص 1380ي، اصـفهان دابوالحسنيس(
اصـطالح درنيـ د، جيـ رابرداشـت  برخالف، نيبنابرا. باشداعمالايمنافعايانياعمقولهازاست

بلكـه باشـد ينمـ اسـت نيعـ آنموضـوع كـه ي نـ يدي حتاي يپولنيدبهمنحصرماي سنتحقوق
. باشداعمالايمنافعمقولهازونيمدنيداستمكنم

؛اسـت متعهـد ي خـارج منفعت، عقدموضوعگاه. ستينخارجنوع دواز، عقدموضوععمل
منفعـت ايـ تمام، نيمعمدتي براي شخصنكهيامانند. گرددمشغولي زيچبهاوذمههكنيابدون
تـوان يمـ ، ذهنبهبيتقري برا. كندكيملتي گريدبهراي اطيخمنفعتمثالخودمنافعازي خاص

كيـ منـافع ، عقـد موضـوع منفعـت جا نيـز،  آندركهنمودهيتشبنيمعنيعاجارهبهراموردنيا
منـافع مـثال اجارهموردكهي موردبخالف.ستينمشغولي زيچبهموجرذمهواستنيمعنيع

مـوجر ذمـه بـر كـه استي نافعم، عقدمتعلق،صورتنيادركه، استاتوبوسدستگاهككلي ي
گـاه . ديـ نماي بـر راخـود ذمـه واداءراخـود نيد، قراردادبامنطبقمصداقدادنباديباواست

بـه . اسـت عمـل كيـ ليتحصـ ، عقـد موضـوع بلكـه ستينرياجشخصمنفعت، اجارهموضوع
ذمـه بـه راي عملـ تحقـق بلكـه ، كنـد ينمكيتملراخودمنافعرياج، مواردنيادر، گريدعبارت
قـرار ريـ اجذمـه بر، نيدبه صورت » هيعلمستأجٌرعمل«صورتنيادركهشوديممتقبلوگرفته

عمـل انجـام  دراگـر البتـه ). 127ص، 2ج، 1410، مكـي ح(استونيدي لكامكاحتابعورديگمي
گـر منـدارد امكـان ، ريـ غهيـ ناحازنيـ دي اداباز، باشدشدهاعتبار، متعهدشخصمباشرتي، كل

گفـت تـوان يمـ خالصـه بطورنيبنابرا. دهدتيرضانيز ريغهيناحازصادرعملبهلهمتعهدآنكه
وذمـه بـر نيدصورتبه، عملهكداردانكامريغي سوازي موارددرتنها،عملميتسلاانجام ي

.هو المال الكّلي الثابت في ذمة شخص آلخر بسبب من األسباب: الدين. 1
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1).80ص، 5ج ، 1419ي، زدي(باشدنشدهاعتبار، آندرمتعهدمباشرتوبودهي لك

بـا م. ق268و267مـاده دودري مـدن قـانون سـنده ينوكهشدي مدعتوانيم،حيوضتنيابا
ازتعهـد انجـام  موضـوع ، هيامامفقهي عنيرانياي سنتحقوقي مباناساسبرونيتحسقابلي ظرافت

. استكردهفصلوحلي، فقهي مباناساسبررامتعهدريغي سو
عملانجام لوازمومقدماتميتسل

قـانون متأسـفانه هكاستي اربردكپرومهماريبسمسائلازعملانجام لوازموقدماتممسأله
درنـه ،موضـوع نيـ اي نيـز  حقـوق آثاردراالسفمع. استنگفتهسخنآنرامونيپي بروشني مدن

هي كـ تعهـد ي فايابحثدرنه وتعهداتي عمومقواعدبحثدري حتنهواشخاصاجارهبحث
ـ ابـه ، اجـاره بـاب درفقهاءاغلب. استنگرفتهقرارتوجهمورد، استعملانجام آنموضوع ني
نمـودن فـراهم بـه مـوجر دانستنلفكمدربايتقرهكاءياشاجارهخالفبراما.اندپرداختهموضوع
ومقـدمات هيـ تهمسـئول نيـي تعدر، نـدارد وجـود آناننيبي توجهقابلاختالف، انتفاعمقدمات

ماننـد جا نيـز  ايندرمعتقدندي برخ. داردوجودي جدنظراختالف،هانيفقنيب، عملانجام لوازم
وي اطيـ خدرسـوزن ونـخ ماننـد ، اسـت الزممنفعـت يفاياستي براچه آنتمام، اشخاصاجاره

انجـام  مقـدمات ،امورنياهكاستنياآنان استدالل. استرياجي عهدهبر، تابتكدرقلمواغذك
مقدمـه وجـوب بـاب ازنيـز  آنمقـدمات هيـ ته، اسـت واجبرياجبرعملانجام چونوعملند
). 338ص، 27ج، 1418ي، نجفـ ؛ 150ص، 2ج، 1408ي، حلـ محقـق (اسـت واجباوبر، واجب

ـ تبر؛ 133ص، 2ج، 1410، ميحكـ (داردي اديـ زطرفـداران معاصري فقهانيبدردگاهيدنيا ي، زي
ــ، يروحــان؛ 137ص، 2ج، 1420ي، ســتانيس؛ 109ص، 2ج، 1426 ــايب ــاره2).174ص، 2ج، ت ي اپ

عمـل انجـام  تنهـا ، گرفتـه عهـده برعقدبموجبرياجچه آنهكاستداللنيابانيز فقهاءازگريد
رااسـت متوقـف آنبـر عملانجام هي كمقدماتولوازماساختنيمه، آنازشيبي زيچنهواست

). 230ص، 5ج، 1413، مـو ه/359ص، 4ج، 1410ي، ثـان ديشـه . (انـد دانسـته مسـتأجر عهـده بر
ـ باايخصوصنيادرهكمعتقدندي نيز، برخ ـ ننـد كفيـ لكتنيـي تعنيطـرف دي عـادت وعـرف اي

ومكـ محوشـده ي غرر، اجاره، تيمالدرموثرجهالتواجمالليدلبهاالو، باشداركدري روشن

الغير عنه و تفرغ ذمته بذلك و يستحق األجرة المسماةإذا استوجر لعمل في ذمته ال بشرط المباشرة يجوز تبرع . 1
در حقوق كشورهاي عربي همچون مصر، سوريه، ليبي، عراق و لبنان  نيز، تهيه ادوات و ابزار الزم براي انجام عمل بر . 2

).66، ص7، ج2009سنهوري،(عهده اجير و به هزينه اوست 
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؛144ص، 12ج، 1392، مكــيح؛ 85ص، 10ج، 1403ي، لــياردبمقــدس(بــودخواهــدبطــالنبــه
). 314ص، 3ج، 1426، بهجت

روبـرو ي وازپـس هـان يفقاقبـال باكهكردهارائهي گريدليتحلي اصفهانمحققدر اين باب، 
نخسـت شـان يا). 303ص، 1409ي، اصـفهان (ديـ آيمبحسابمسألهدردگاهيدنياستوارتروشده

بـر عمـل هي كـ نجـار وي اطيـ خاعمالي ماننـد  باي گريدي برانمازوحجي مانند انجام اعمالنيب
عمـل انجـام  را چـه  هـر نخسـت ي دسـته مورددرواندشدهقائلكيك تفشوديمواقعي موضوع
بـاب ازنمـاز نيحـ درپوشـش ي بـرا لباسايطهارتي براآبي هيتهماننداستآنبرمتوقف
بـه مربـوط نـزاع اصلكهدومنوعاعمالخصوصدراماو. انددانستهواجبرياجبرعملمقدمه 

وجـوب بـاب ازرامقـدمات يـه  تهوگذاشتهتفاوت،عملموضوعوعملمقدماتنيب، استآن
نـد يآيمـ بشمارعملي براموضوعليقبازهي كامورردنكفراهمودانستهرياجي عهدهبرمقدمه

جـزء دوبـه يي بنـا وي اطيـ خچـون ي اعمال، شانياليتحلاساسبر. استنهادهمستأجرعهده بر
جـز ي زيـ چشـده واقـع آنبـر اجـاره كهي عملهكاستروشنواستليتحلقابلأتيهوماده

وبكيـ تربـا اسـت لـف كمرياجهكمعنانيبد. ستين، عقدموضوعموادي براديجدأتيهجاديا
دروسـاختمان يـك  لكشـ بـه يي بّنـا درديـ جدأتيهنياهكنديافريبي اتازهأتيه، موادفيتال

أتيـ هجـاد ياي مقدمهكهچه آنتنهانيبنابرا. شودميآشكارلباسيك قالبدرنخوپارچهمورد
ومـاده بـه مربـوط چـه  ي آنهيـ تهواسـت رياجي عهدهبرواجبمقدمهبابازآني هيته، است

نيبنـابرا . نـدارد ي فيلكتآنبهنسبترياجواستمستأجردوشبراستيي بناوي اطيخموضوع
يي بنـا ابـزار سـاختن فـراهم ومسـتأجر ي عهدهبري اطيخدرنخوپارچهويي بنادرمصالحيه ته

. استرياجعهدهبري اطيخدري اطيخچرخوي چيقوسوزنايلنگكوليبمثل
وكـرده ريـ تقري گـر يدي گونهبهراشانياليتحلي، اصفهانمحققمرحومشاگردانازي برخ

مسـتأجر نـزد آننيعـ واسـت عمـل ي مقدمـه چه آننيبريتقرنيادر. انددهيرسمشابهجهينتبه
نيعـ واسـت عملموضوعومعروضچه آنويي بناوي نجارلوازموسوزنمانندماندينمي باق
شـده قائـل ليتفص، منزلي نقاشدررنگولباسدوختدرنخمانندمانديمي باقمستأجرنزدآن
مسـتأجر عهـده بـر را اسـت دومقسمازچه آنوموجرعهده بهرااستنخستقسمازچه آنو

ونيعـ نـه استمنفعتميتسلي مقتض، اجاره، اندگفتهكيك تفنياهيتوجدرفقهاءنيا. انددانسته
پارچـه ي هيـ تهمـورد دركه چناناستمستأجرخودبا،باشدنيعبذلمستلزمعملانجام اگرلذا
بـا يي بنـا مصـالح وپارچـه ي هيتههكنداردديتردسكچيه،ييبنامصالحهيتهايلباسدوختدر
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هجـا كـ  آنازانـد گفتهگريدقسم هيتوجدروباشدشدهشرطآنخالفهكآنمگراستمستأجر
ازنيـز  نظـر مـورد أتيهجادياي براالزمابزاروآالتليتحص، استواجبرياجبرأتيهجاديا

). 401ص، 30ج، 1422يي، خو(1استواجبرياجبرمقدمهباب
عـرف ايـ شـرط هكاستي مواردبهناظر،فوقبحثهكاستنيابرداديازدينباهي كاتهكن
هي كـ صـورت دراالونباشـد نيبـ درعمـل تحقـق ي براالزمابزاروموادي هيتهزمينه دري روشن
ـ ادرعـرف ايواندردهكفيلكتنييتع، مسائلنياخصوصدرضمناايصراحتانيطرف نـه يزمني

ي ديـ ترد، عـرف درنـون كا،مثـال عنـوان به. رسدينمفوقهاي اريمعاعمالبهنوبت، استقاطع
. استاطيخباي اطيخنخي هيتههكنداردوجود
ازي اريبسـ درامـروز عـرف درچنـد هرهكاستنيااستالزمآنبهتوجههي كگريدتهكن

بـه اقـدام خـود شكلولهاياركبرقمثالگردد؛يمهيتهرياجتوسطمصالحوموادي، خدماتمشاغل
ريـ اجعهـده بـر راموادنياهيتهعرفكهستينمعنانيابهامرنيااماندكيملولهايميسي هيته
ي جـدا راشـده مصـرف مـواد نهيهزرياج، مواردگونهنيادركهاستنيامدعانياشاهد. دانديم
ـ اهيـ تهاگـر كـه يحالدركند؛يمافتيدرراآنوكردهدرجصورت حساب درخوداجرتاز ني

ـ ادرواقـع درپـس . نداشـت ي وجهـ ، آنمتيقافتيدرومحاسبه، بودرياجفيوظاازموارد ني
الزممـواد كـه گردديممجاز، اركليتسهبمنظوروي عرفي ضمنتوافقيك اساسبررياج، موارد

. كنددرخواست كارصاحبازراآننهيهزوكردههيتهخودرا
رياجي نفقهنيتام

ريـ اجواسـت متفـاوت مسـتأجر اسـتقرار محلبارياجاركمحلهي كاطيخچوني موارددر
. اوسـت خـود عهده بر، رياجي نفقهنيتامهكنداردوجودي ديترد، ستينخاصرياجقسمازنيز 
هي كـ محلـ دري طـوالن مـدت ي بـرا سـت يبايمرياجهكاستي ابگونهاجارهموردعمل،گاهاما

امثـال وسـاختمان ي نقاشـ ي، شكلوله، بناساختمانندبپردازد؛عملانجام بهكردهنييتعمستأجر
نيتـأم خـاص بطورورياجي نفقههي كاربردكومهمپرسشنيابهپاسخ، مواردگونهنيادر. آن

يبقى منه فيه أثر، كإجـارة الدابـة المتوّقـف عليهـا الحـج، و شـراء المـاء لوضـوء         فينبغي التفصيل بين ما يعد مقدمة للعمل و ال .1
و بين ما هو معروض العمل و موضوعه و يبقى أثره بعـد العمـل، كـالخيوط فـي الثـوب، و الحبـر فـي        . الصالة، فعلى عاتق األجير

مسـتأجر بعـد االنتهـاء مـن العمـل، فتحصـيل هـذه        القرطاس، و الصبغ في الباب، و الجص في الدار، حيث إّن هذه اآلثار تبقـى لل 
المواد من وظائف المستأجر و ليس في عهدة األجير ما عدا إحداث الهيئات فيها حسبما عرفت
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ازروزسـه هكـ ي كـارگر ي غذانيمأتمثال. ستينآسانچندان، ستي كيعهدهبررياجآبوغذا
ـ ااوسـت؟ كـار صـاحب بـا استمشغولخانهكيشوفاژريتعمايچاهحفربهغروبتاصبح ني

بـه  كننـد يمـ كـار ي كسـ ي بـرا ي متمادانيسالي براكهي خانگهاي كلفتونوكرمورددرپرسش
، گـردد يمـ نيـز  رهيـ غودرمانولباسهاي نهيهزشاملكهترگستردهسطحدروتريجدصورت 

. استطرحلقاب
چنـان عـرف ايـ وباشندكردهي ضمنايحيصرتوافقمسألهنيدرانيطرفاگرهكاستروشن

بـا نفقـه نيتاممسئولنييتع، باشدعرفمكحبهتيرضابرحملنيطرفوتكسهكباشدروشن
كارفرمـا خانـه دركـه هـايي  كلفـت ونـوكر مـورد درعـرف مثالعنوانبه. ستينروبروي لكمش

ـ اپرسشاما. داندميمستأجرومخدومباراي زندگهياولحتاجيمانيتام، كننديمي زندگ اسـت ني
ي، مـدن قـانون . نمـود فصـل وحـل ديباچگونهرامسألهنيا، عرفاي يتراضفقدانفرضدرهك
واصـول اسـاس بـر وي مـدن قـانون ي مبـان بهمراجعهبابايد ونداردنهيزمنيادري حيصرمكح

ـ اهكـ نمانـد ناگفته. دادپاسخپرسشنيابهي حقوققواعد ي عنـ ي،نيشـ يپي مسـأله بـا ، مسـأله ني
ي بـرا الزمهـاي  نهيهزبودمطرحمسألهآندرچه آنرايز. استمتفاوت،عملمقدماتهاي هزينه
عمـل عامـل بـه مربـوط هـاي  نـه يهزاستبحثموردجا ايندرچه ي آنول، بودعملنفستحقق
وجـوب ي عنـ ي،واحـد ي مبنـا بـر مسـأله دوهـر پاسخ، اختالفنياوجوداب. عملخودنهاست
ـ مبادلـه ،اجـاره متعَلق، سويكازرايز. استاستوار، عملميتسلمقدماتكردن فراهم وعمـل نيب
ي زيـ چبـه مسـتأجر الزامبري ليدلنيبنابرا. ستينعقدمدلولدرداخل، رياجنفقه واستاجرت

عـرف ايـ اشـتراط هكـ آنمگر) 407ص، 30ج، 1422يي، خو(نداردوجودي، مسماجرتازشيب
ازپـس .اسـت عملانجام برعاملقدرتمقدماتازآبوغذا، گريدي سواز. ندكاقتضاءنيچن

ي، شـاهرود ي هاشـم (اسـت ريـ اجخودبرآننيتأموهيته، واجبمقدماتليتحصوجوبباب
بـر زائـد ازمسـتأجر ي ذمـه برائـت ز نيـ شـك فـرض در، اصلي مقتضاو) 322ص، 2ج، 1424
. استمقرراجرت

عملميتسلانكموزمان

عمـل انجـام  ايـ مالدادنبهتعهدازاعم، تعهدانجام انكمفيلكت280يمادهدري مدنقانون
ـ ادرمـال ميتسـل بـه تعهـد وعمـل انجام بهتعهدنيبي تفاوتواستكردهمشخصرا مكـ حني

در. سـت يني خاصـ ي قاعـده  دربردارنـده ي، مـدن قانون، عملميتسلزمانبابدراما. نداردوجود
صـراحت بـه ، تعهدانجام موعد،گاه. نمودتصورراصورتچهارتوانيم، عملانجام زمانمورد
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دونيـ درا. سـازد مـي مشـخص راي خاصـ زمـان ، احـوال واوضـاع وعرف،گاهودهيگردنييتع
لـه متعهدبـا انجـام،  موعـد نيـي تعنيـز،  گاه). 48ص، 1382ي، ديشه(استروشنفيلكت،فرض
، 1386، انيـ زداني(سـازد مـي مشـخص راانجـام  موعـد ،متعهدلـه مطالبـه نيز حالتنيادر. است
گرفتـه صـورت ي تراضنه، عملانجام موعدبهنسبتهكاستچهارمفرضدرالكاش). 322ص

دري برخـ . اسـت شـده سـپرده تعهدلـه مبهموعدنييتعارياختنهوداردوجودي روشنعرفنهو
ـ ادرانـد گفتهخوددگاهيدهيتوجدرودانستهتعهدي فورانجام بهلفكمرامتعهد، فرضنيا ني

). 49ص، 1386ي، ديشـه (شـود اجراعقدازپسبالفاصلهدادقرارهكندكيماقتضاءعرفموارد
درمسـأله فـرض رايـ زاسـت زگارناسـا ، مسألهفرضباكهستاروبرواشكالنيابادگاهيدنيا

عـرف اقتضـاء ازسـخن لـذا ونـدارد وجودتعهدانجام موعدخصوصدري عرفكهاستيي جا
ي معنـا ازريـ غيي معنـا ، »عـرف اقتضـاء «ريتعبدرعرفازشانيامرادكهنيامگر، گفتتوانينم
روشـن . كنـد يمـ ركدراتيفور، عقداطالقازعرفكهباشدنيامنظورمثالوبودهعرفجيرا

بمنزلـه ونيمتعاقـد مـراد كشـف بري انهيقركهي معامالتعرف، عرفازمرادجا ايندركهاست
ومعـامالت ريسـا مالحظـه ازنهتيفوربهحكم،صورتنيادررايز. ستين، استي ضمنشرط

، طالقاصـالةاال ماننـد  ،مـراد كشـف بـر حـاكم ي لفظاصولاساسبربلكهها، آندرمتعارفهيرو
. استشدهاستفاده
عقـد اطـالق ي مقتضـا راتعهـد انجـام  تيـ فورصـراحتاً نظران ديگـري  صاحب،ريتقدهربه

بـه ، ونيـ دبـودن حـال اصـل اسـاس برگريدي برخو) 325ص، 1ج، 1376ي، امام(اندبرشمرده
ـ نمامطالبـه رانيـ دي ادابخواهـد زمـان هـر هكـ انددادهحقمتعهدله ، 4ج، 1368، انيـ اتوزك(دي

ملـزم ، متعهـد ، نخسـت دگاهيـ دي مبنـا بررايز. نمودي تلقسانيكدينبارادگاهيددونيا). 58ص
ـ نماتعهـد انجـام  بهاقدامبالفاصلهاست ـ ادرلـه متعهدي مطالبـه ودي در.نـدارد ي نقشـ انـه يمني

متعهدلـه هكـ معنـا نيابه. استشدهستهينگر، موضوعبهلهمتعهدمنظرازدومدگاهيددرهكيحال
اسـاس بـر هكـ استروشنودينمامطالبه، متعهدازراتعهد، انجام عقدازپسبالفاصلهتوانديم
وجـوب شـرط ، مطالبـه واستتعهدانجام بهلفكملهمتعهدي مطالبهازپستنهامتعهد، مبنانيا

، فقهـاء همـه بـا يرتقچنـد هـر . داردوجـود نيز، فقهاءنيبدراختالفنيارينظ. استعملميتسل
ازي برخـ مـراد . اسـت مختلـف ، ليـ تعجازفقهاءمراداماانددانستهاجارهعقدي مقتضاراليتعج

ـ باريـ اجكـه اسـت نيااستليتعجي مقتض، اجارهاطالقنكهياازفقهاء انجـام  راعمـل فـورا دي
؛ 349ص، 4ج،1410ي، عـامل (باشـد نكـرده ايـ كردهمطالبهراعملانجام ،عقدطرفخواه، دهد
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ودنبـ حـالّ ، ليـ تعجازگريدي برخو). 245ص، 12ج، 1380ي، آمل؛ 56ص، 11ج، 1392، ميحك
ريـ اجازراعمـل انجـام  توانـد يمبخواهدزمانهر، مستأجركهي معننيابه. اندكردهارادهراعقد

مرحـوم ، رونيهمـ از. گـردد يمـ واجـب رياجبرعمل، انجام مستأجرمطالبهباوكنددرخواست
ي ومـراد كـه كنديمحيتصرشبهههرگونهازاجتنابي براخودكتابدري زديكاظممحمدديس
چنـين  ، اسـت فقـه درمشـهور دگاهيـ دبامطابقكهي وعبارت. تيفورنهاستحلول، ليتعجاز
يـل  بمعنى الحلول في مقابل األجل ال بمعنى الفوريـة إذ ال دل يقتضي التعجيلإطالق اإلجارة«: ستا

»فحالها حال البيع في أن إطالقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معهـا ... عليها
). 559ص، 4ج، 1419ي، زدي(

ـ ابـا . اسـت ندادهبدستمسألهنيادري روشنمكحي، مدنقانون، ريتقدهربه ، بـه  وجـود ني
بـودن حـال ي عنـ يفقـه درمشـهور دگاهيـ دباي مدنقانون، موجودهاي اهدگيدنيبدررسديمنظر
ـ ا. باشدسازگارتر، مطلقعقد بطـور وي مـدن قـانون 278و226مـواد ازتـوان يمـ رادگاهيـ دني

ي خاصـ ، زمـان  تعهـد مي انجـا بـرا كـه ي فرضدر226مادهليذ. نموداستفاده226مادهازخاص
كـه دانسـته مجـاز ي فرضـ درتنهاراخسارتپرداخت، استمطلق،عقدباصطالحونشدهنييتع
ـ امفهـوم از. باشدكردهمطالبهراعملانجام اووبودهمتعهدلهبا، عملانجام موقعنييتع مـاده ني

تـوان ينمـ ، لـه متعهدمطالبهعدموعقداطالقفرضجملهازومواردريسادركهشوديماستفاده
نيـ اجـز يي معنـا امـر نيا. نمودخسارتمطالبه، متعهدازتعهدي اجراعدمايريتاخعنوانتحت
لحـاظ بـه سـت يبايماالواستنبودهتعهدي فورانجام بهمكلف،متعهد، فرضنيادركهندارد

. ، خسارت را درخواست كردتعهدانجام عدمليدلبهي واز، تعهدانجام ازتخلف

جهينت

: ديرسريزجينتابهتوانيمميگفتچه آناز
تعهـد ي فـا ياوعقـد ازي ناشـ تعهدي فاياايعقدي اجرامعادل، خودعاماصطالحدر،ميتسل

بـر حـاكم قواعـد واحكـام نيـي تبي بـرا ،اساسنيهمبر. استعملميتسلمعادلعملانجام به
انيـ بعهـد بـه ي وفامبحثدرگذارقانونكهي قواعدبرعالوهتوانيم، عملانجام بهتعهدي فايا

ـ بمبحـث درپراكندهبطوركهميتسلبهطمربوي عمومقواعداز، داشته ي مـدن قـانون اجـاره ايـ عي
. جستبهره، استآمدهفقهاشخاصاجارهمبحثدركهعملميتسلاحكامنيز وآمده

وشـدند يمـ محسـوب شـده ميتسـل ،منـافع نيعـ ميتسـل محضبهكهاءياشمنافعخالفبر
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ـ با، عملميتسلمورددر، ديگرديماجرتهيتادبهمكلفمستأجر ـ دي كيـ تفك، عمـل اقسـام نيب
، مانـد ينمـ ي بـاق هـا  آنازي اثـر كـه سـرود خوانـدن ايـ شينماي اجراي مانند اعمالدر. شدقائل
،فعـل اثـر كـه منـزل ي نقاشـ ايچاهحفري مانند اعمالدر. شوديممحققها انجام آنباتنها، ميتسل
صـورت ميتسـل ، عمـل انجـام  صـرف بـه نيـز  اسـت مسـتأجر ارياختدراثرنياي ولمانديمي باق
ميتسـل ، اطيـ خي سـو ازجامـه دوخـت ماننـد استرياجنزدعملاثركهي اعمالدراما. رديگيم

. استمستأجربهعملمحلميتسلبهمنوط، عمل
صـورت بـه ، عقدموضوععملاگركهاستنيا، متعهدريغي سواز، عملانجام امكاناريمع

اسـت ريپـذ امكان، ونيمدريغي سوازي گريدنيدهرمانندآن، انجام دباشونيدمقولهازوي كل
شـخص ي خـارج منفعـت ، عقـد موضـوع عمـل اگرو. باشدتعهدديق، متعهدمباشرتآنكهمگر

. استي منتف، متعهدريغي سوازآنانجام امكان، باشدمتعهد
ي بـرا موضـوع بمنزلـه هـا آنازي بخشـ . انـد دسـته چندعملي انجام براالزمادواتوآالت

مگـر اسـت مسـتأجر عهـده بـر شـك بدون، مواردنياهيته. لباسي براپارچهمانندعملندانجام 
. قسـمند دوبـر خـود ستندينموضوعبمنزلهكهي ليوساوابزاراما. باشدشدهآنخالفبري تراض
درنـخ ماننـد ، رنـد يگيمـ قرارمستأجرارياختدرورفتهبكار، عقدموضوعمالدرها آنازي برخ

قـرار مسـتأجر اريـ اختدر،گـر يدي برخـ . نگارشدرمركبوزيمساختدرخيمولباسدوخت
بـاب ازريـ اخقسـم ي ابزارهـا هيـ ته. ينجـار درشـه يتوارهاي ياطيخدرسوزنمانندرنديگينم

بـا ، عـرف ايـ خـالف شـرط صـورت درجـز گـر يدقسـم هيتهي ولاسترياجبر، واجبمقدمه
. نيعكيتملنهواستمنافعكيتملي مقتضتنها،اشخاصاجارهرايز. استتأجرمس
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