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در قسـمت قبل به برخی سـواالت متداول بین فعاالن و کاسـبان و توﺿیﺤاتی
اجمالـی بـه عنـوان پاسـﺦ اشـاره گردیـد و همانگونـه کـه ذکر شـد فقﻂ بـه موارد
مﺤـوری پرداختـه شـده اسـت .در ایـن قسـمت بـدون مقدمـه بـه مـواردی اشـاره
مینماییـﻢ کـه مردم بیشـتر بـا آن درگیر هسـتند:
تفاوت حﻖ سرقفلی و حﻖ کسب و پیشه کدام است ؟
سـرقفلﯽ از اول اجـاره حتـﯽ به مﺤﺾ اتمام سـاخت وسـازمکان تجاري وجود
دارد .بـه طـوري کـه مشـهور اسـت بعـد از اتمام سـاخت وسـاز مکانهـاي تجاري
سـرقفلﯽ ملـﮏ را بـا انـواع جمـالت مشـابه مﺜل»سـرقفلﯽ ایـن ملـﮏ بـه فـروش
مﯽرسـد« در معـرض فـروش قـرار مﯽگیـرد در حالﯽ که حﻖ کسـب و پیشـه بدوا ً
موجـودي نداشـته و تدریجـاً بـا فعالیت مسـتﺄجر حاصل مﯽشـود.
اسـقاط حـﻖ کسـب و پیشـه در اول اجـاره بـا توجـه به اینکـه هنوز بـه وجود
نیامـده بـه لﺤاظ عدم امکان اسـقاط مال موجب ممکن نیسـت در حالـﯽ که توافﻖ
طرفیـن اجـاره مبنﯽ بر اسـقاط سـرقفلﯽ مواجهـه با هیچ ایرادي نیسـت.
مبنـاي سـرقفلﯽ ناشـﯽ از پرداخـت مبلـﻎ در اول اجاره اسـت در حالـﯽ که مبناي
حﻖ کسـب و پیشـه بستگﯽ به حسن شـهرت و جمﻊآوري مشتري ورونﻖ کسـب دارد.
حتـﯽ اگـر مـکان تجاري بدون دریافت سـرقفلﯽ اجاره داده شـود ممکن اسـت
مسـتﺄجر بعـد از اتمـام مـدت اجـاره ،داراي حـﻖ کسـب و پیشـه وتجـارت شـود و
برعکـﺲ قﻀیـه هﻢ صادق اسـت یعنﯽ فـردي مکانﯽ را بـا پرداخت سـرقفلﯽ اجاره
کند و به عنوان گاراژ از آن اسـتفاده کند در این حالت حﻖ کسـب پیشـه و تجارت
براي مسـتﺄجر متصور نیسـت.
میزان حﻖ کسـب و پیشـه به تعداد مشـتريهاي مﺤل کسـب و رونﻖ کسـب
و کار بسـتگﯽ دارد درحالـﯽ کـه میـزان حـﻖ سـرقفلﯽ باموقعیـت وکیفیـت بنا در
ارتباط اسـت.
اجاره چیست؟
قـرارداد اجـاره در واقـﻊ قـراردادی برای انتقال منافﻊ اسـت .هر شـیای از عین
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و منافـﻊ تشـکیل شـده اسـت کـه عیـن در واقـﻊ همـان موجودیت آن شـی اسـت
کـه حاﺿـر اسـت و منافﻊ چیزی اسـت کـه از آن عین بـه صـورت تدریجی حاصل
میگـردد بـا ایـن حـال ممکـن اسـت کـه خـود ایـن منافـﻊ در صـورت تراکـﻢ به
صـورت عیـن درآینـد جهت روشـن شـدن مطلـب مﺜالهایـی را مطـرح میکنیﻢ.
بـه طـور مﺜـال سـاختمان یﮏ عین اسـت ولی اسـتفادهای کـه میتـوان از آن کرد
منفعـت آن اسـت مﺜـال در آن زندگـی کرد ،کار کـرد یا مﺜال یﮏ تاکسـی یﮏ عین
اسـت ولـی اسـتفادهای کـه میتـوان از آن کرد منفعت آن اسـت مﺜال مسافرکشـی
سـودی اسـت کـه از آن حاصـل میشـود ،مﺜـال یـﮏ درختـی کـه عین اسـت ولی
میـوهای کـه از آن حاصـل میآیـد منفعـت آن اسـت کـه در اﺛر مرور زمـان حاصل
شـده و پـﺲ از تراکـﻢ ،خـودش تبدیل بـه یﮏ عین میگـردد .مدت در عقـد اجاره
از اهمیـت باالیی برخورداراسـت به طـوری که قانون مدنی مقرر مـیدارد» :دراجاره
اشـیاء مـدت اجـاره بایـد معین شـود واال اجاره باطل اسـت.
مﮑاسـب :اگر با سـﭙردن پول به کسـی ،بخواهیﻢ در هر ماه درصد مشـخصی
از سـود پـول از او دریافـت کنیﻢ؛ راه حل بدون ربا چیسـت؟
اگـر پـول را بـه شـخصی بدهید و هر ماه به طور مشـخﺺ سـود بگیریـد؛ ربا و
حـرام اسـت و بـرای دوری از ربا ،چنـد راه وجود دارد:
گیرنـده پـول را وکیـل کنیـد تا با پول شـما ،کاالیـی بخـرد و آن را به هر کﺲ
کـه بخواهـد (هـر چنـد به خـودش) ،بـه صـورت نسـیه بفروشـد .در هر مـاه مبلﻎ
مشـخصی (علـی الﺤسـاب ) بـه شـما بدهـد و در پایـان باقی مانـده را ـ که شـامل
اصـل پـول نیز می شـود ـ بـه شـما برگرداند.
او را وکیـل کنیـد تـا بـا پـول شـما کار حـالل و مشـروع نماید .هر چه سـود
بـه دسـت آیـد ،بـه شـما تعلـﻖ میگیـرد و بـه او حـﻖ وکالت بدهیـد ،بـا او عقد
مﻀاربـه انجـام دهیـد؛ بـه ایـن ترتیب که سـرمایه از شـما و کار از او .سـودی که
حاصـل میشـود ،بیـن هـر دو ـ به نسـبتی که در عقد قـرار میگذارید ـ تقسـیﻢ
میگـردد.
ادامه دارد

