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چکـیده
جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم(جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به
ازای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین ،طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام میدهد عامل یا
پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع میکند جاعل یا کارفرما مینامند .جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد  760تا )751
و دارای ریشهای عمیق در فقه اسالم است که قبل از انقالب اسالمی کمتر از آن یاد میشد .ولی با تصویب قانون عملیات
بانکی بدون ربا در شهریور  0664کاربرد وسیعی پیدا کرد .طبق ماده  06قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها میتوانند
بهمنظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور تولیدی ،بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند؛ بنابراین جعاله در
همه بخشهای اقتصادی کاربرد دارد و ازاینرو میتواند بهعنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفاً مربوط به بخش
تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسالمی به حدی است که آن را ام العقود مینامند .دلیل این گستردگی
کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام بهوسیله آن
است .در بانکداری اسالمی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسالمی است ازجمله روابط اقتصادی دوجانبه همین
جعاله میباشد اعطای تسهیالت بانکی با رعایت حدود و مقررات اسالمی امری واجب و درخور توجه است؛ بنابراین مهم،
در این پایاننامه سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی تحلیل و بررسی این عقد در قالب رویکردی
فقهی و حقوق موضوعه و حل اختالفات موجود در آن شود.

واژگـان کلـیدی :جعاله ،تعهدات ،عملیات بانکی بدون ربا ،جُعل ،بانکداری اسالمی

 -0دانشجوی دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
 -4دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

11

 -1مقدمه
در نظام بانکی قراردادها تحت عناوین مختلف وجود دارند؛ مانند قرضالحسنهی مشارکت مدنی ،مضاربه مزارعه و جعاله و
غیره ،جعاله یک معاملهی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران بهعنوان یکی از عقود معین معرفی شده است؛ اما امروزه از عمل
حقوقی جعاله بر خالف گذشته که منحصراً برای امور جزئی مانند اشیای گم شده استفاده می شود .برای فعالیت های تولیدی،
بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراهها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ،صدور ضمانت نامه های بانکی،
عرضه ی اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ،تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده می شود .لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این
تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسالمی سوال ها و نیازهای امروزی جامعه مناسب داد .انسان با تولد خویش از همهی حقوق الهی
برخوردار می گردد حقوقی که بنابه انسان بودن ،هر انسانی حق بهرهمندی از آنان را دارا می شود .حقوق مدنی و طبیعی که در
قالب دین مبین اسالم برای افعال و اعمال مسلمانان قرارداده شده است .روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم
می نماید .روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی اجتماعی ،اقتصادی و غیره میباشد .اسالم با تاسیس بانک مخالف نیست بلکه
با فعالیت های ربوی و اعمال سیاست های پولی که موجب گسترش فقر عموم مردم می شود به شدت مخالف است .پس از
پیروزی انقالب اسالمی در نظام بانکداری جمهوری اسالمی اصالحاتی به عمل آمد و این اصالحات باید تا تطبیق کامل قوانین
بانکی با شرع مقدس اسالم ادامه یابند .در قانون اساسی نقش بانکها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی
جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و غیره از جامعه مشخص شده است.
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-2مبحث اول :واژه شناسی
واژه جعاله مشتق از مصدر جعل است .برای واژه جعل و مشتقاتش ،معانی مختلفی بیانشده است .تعدادی از آنها را نقل کرده
آنگاه معنای خاصی را که واژه جعاله بر آن داللت دارد ،یادآور میشویم.
ماده جعل به معنای بیان کردن مقدار اجرت برای انجام کاری است .زمخشری میگوید« :و اجعلت لفالنٍ فعمل لی کذا ،بینت
جعالً».
جعل به معنای نهادن و قرار دادن است .ابن منظور میگوید« :جعل الشیءَ یَجعَلُهُ جَعالً و مَجعَالً واجتعله وَضعَهُ».
جعل به معنای ساختن است .ابن منظور میگوید« :جعله یجعله جعالً :صنعه».
جعل به معنای (تبدیل) کردن است .ابن منظور میگوید« :جعل الین خزفاً و القبیح حسناً :صیره ایاه».
جعل یفعل کذا به معنای اقبل و اخذ؛ یعنی کار را شروع کرد.
جعل به معنای نسبت دادن است .زجاج میگوید :جعلت زیداً أخاک :نسبته الیک.
جَعَلَ به معنای عَمِلَ و هَیَّاَ؛ یعنی انجام داد و آماده کرد ،میباشد.
جعل به معنای حکم کردن به چیزی است .زبیدی میگوید« :جَعَلَ اهللُ الصَّلَوَاتِ المَفروضَاتِ خَمساً»؛ أی حَکَمَ بِهِ؛ یعنی خداوند
حکم کرده که نمازهای واجب پنج نماز است.
جعل به معنای آفریدن و خلق کردن است .ابن منظور میگوید « :قوله تعالی (و جعلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَیءٍ حَیٍّ ) ؛ أی خَلَقناهُ».
(انبیا ،آیه )61
در زبان فارسی جَعل به معنای تقلب کردن در (اسناد و غیره) نیز آمده که مصداقی از معنای سوم یا ششم است.
جعل به معنای وضع قانون کردن است که شاید مصداقی از معنای سوم باشد.
جعل به معنای حقالعمل و اجرت عامل است.
جعاله به معنای مژدگانی که از طرف شخص گم کننده چیزی به یابنده آن چیز پرداخت میشود.
جعاله به معنای تعهد پرداخت مال به کسی که عمل معینی را انجام دهد و این همان معنایی است که ما در صدد شرح و بیان
احکام آن میباشیم .ابن منظور میگوید« :جعل له کذا :شارطه به علیه و کذلک للعامل کذا»؛ یعنی علیه خودش تعهد کرد که در
مقابل انجام آن کار فالن مبلغ را بپردازد.
استعمال لفظ جُعل ،جِعال ،جَعلیه ،جُعاله ،جِعاله و جَعاله در معنای پاداشی است که به عامل میدهند .جُعل بر وزن قُفل و جَعلیه
بر وزن سفینه ،هر دو به معنای پاداش است که شخص یا اشخاصی آن را در ازای انجام عملی مشخص میکنند .ازاینرو ،از نظر
معنا ،جُعل ،اخص از اجرت و پاداش است .از نظر منطقی هم بین جُعل و اجرت ،عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر جُعلی،
اجرت به حساب میآید ،اما به هر اجرتی اصطالحاً جُعل گفته نمیشود ،بلکه تنها به اجرتی جُعل میگویند که قبل از انجام عمل
تعهد شده باشد)54 ,01( .
در بیان معنای لغوی واژه جعل شاید بتوان ادعا کردن که همه معانی یاد شده به معنا برمیگردد ،مثالً بگوییم :جَعل به معنای
نهادن و قرار دادن است؛ یعنی معنای اصلی جعل ،نهادن است و دیگر معانی ،هر یک بهنوعی به این معنا برمیگردد ،اما بیان موارد

استعمالی که در کتابهای لغت ذکرشده نیز ،خالی از فایده نیست؛ مضافاً بر اینکه توجیه کردن همه موارد کاربرد در قالب یک معنا،
کار بسیار مشکلی است)00،041( .
معنای فقهی جعاله از معنای لغوی آن دور نیفتاده است؛ یعنی جعاله یک حقیقت شرعیه نیست .فقها تنها کوشیدهاند مشروع
بودن یا عدم مشروعیت آن را ثابت نمایند .سپس ،به فرض مشروع بودن ،الزماالجرا بودن یا نبودن آن را اثبات کنند .آنگاه ،در
صورت الزماالجرا بودن ،ضوابط شرعی آن را مشخص و مراعات کنند.

-3مبحث دوم :اقسام جعاله در حقوق ایران

-1-3گفتار اول :جعاله خاص
در این نوع جعاله  ،جاعل شخص خاصی را مخاطب میسازد و به او میگوید :اگر فالن کار را برای من انجام دهی ،فالن مبلغ
به تو خواهم داد .در اینجا شخصیت عامل برای جاعل به دلیلی دارای اهمیت است ،مثالً ممکن است از متخصصان زبردست باشد،
به طوری که کار مورد نظر تنها از او ساخته است(مانند این که نقاش ماهر یا معمار با تجربه و یا پزشک حاذقی است که به کار او
اعتماد دارد) یا اینکه از خویشان یا دوستان او است و میخواهد بدینوسیله او را به فعالیت وا دارد .بنابراین ،در چنین فرضی اگر
کس دیگری آن کار را انجام دهد ،مستحق پاداشی نخواهد بود ،چون جاعل تعهد نکرده بود که به هرکسی که کار را انجام دهد آن
پاداش را بپردازد(.)96،5
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قانون مدنی ایران در ماده  760جعاله را چنین تعریف کرده است « :جعاله ،عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم
در مقابل عملی ،اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین ».و در مادهی بعدی میگوید « :در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را
عامل و اجرت را جُعل میگویند)54 ،6(».
چنانکه از این تعریف به دست میآید جعاله یکی از معامالت معوض است .لذا جاعل مکلف است که پس از انجام کار عوض
تعیین شده را بپردازد  .جعاله ،یک تأسیس حقوقی ریشهدار در فقه اسالمی است و تعریفی هم که در ماده  760قانون مدنی ،ارائه
شده دقیقاً همان چیزی است که اکثر فقها مطرح کردهاند.
ماده  66آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مصوب  0664/01/04هیات وزیران و ماده  0دستورالعمل
اجرایی جعاله مصوب  64/01/09مصوب شورای پول و اعتبار  ،جعاله را اینگونه تعریف کرده است « :جعاله ،عبارت است از التزام
شخص «جاعل» یا «کارفرما» به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جُعل) در مقابل انجام عملی معین ،طبق قرارداد .طرفی که عمل را
انجام میدهد« عامل» یا « پیمانکار» نامیده میشود».
تف اوت این تعریف با تعریف قانون مدنی در آن است که اوالً  ،برای هر یک از دو واژه عربی جاعل و عامل ،معادلهای فارسی
کارفرما و پیمانکار را نیز آورده و ثانیاً  ،عبارت « اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین» را که در متن ماده  760قانون مدنی
وجود دارد ،حذف کرده است .البته چنین حذفی صحیح به نظر نمیرسد ،چون همانطور که پیش از این اشارهشده ،بانکها نیز
گاهی نیازمند بهرهگیری از جعاله عام هستند)010 ،04( .
در توضیح این مطلب  ،مناسب است متذکر شویم که در فقه و حقوق جعاله را به دو قسم تقسیم کردهاند :الف) جعاله خاص و
ب) جعاله عام.

-2-3گفتار دوم :جعاله عام
در جعاله عام ،جاعل این است که آن کار مشخص انجام شود ،اما اینکه چه کسی آن را انجام دهد اهمیت چندانی ندارد ،مثالً
نوعی بیماری ناشناخته فراگیر میشود و هر روز عده زیادی در سراسر کشور از بین میروند؛ وزیر بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی اعالم میکند :به هرکس که بتواند دارو و یا واکسن پیشگیری از این درد را کشف کند و بسازد ،یکصدمیلیون تومان جایزه
میدهیم؛ ممکن است برای تشویق بیشتر داروسازان داخل کشور این قید را اضافه کند که چنانچه سازنده ،ایرانی باشد دویست
میلیون تومان پاداش دریافت خواهد کرد و یا مثالً بانک مسکن قصد دارد شهرک جدیدی بسازد اعالم میکند :به هرکس که تا دو
ماه دیگر بهترین طرح برای این پروژه ساختمانی را ارائه کند ،فالن مبلغ پاداش تعلق خواهد گرفت ،چون بهطور دقیق نمیداند که
کدامیک از مهندسان میتواند این کار را انجام دهد؛ مضافاً با این کار فکرهای خالق به فعالیت وا داشته میشوند)80 ،5( .
بنابراین جعاله به این شکل نیز میتواند مورد استفاده بانکها باشد و چه بسا در برخی موارد ضروری باشد ،اما طبق ماده 65
آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها موظف شدهاند که از جعاله خاص استفاده کنند .متن ماده چنین است:
«بانکها میتوانند بهمنظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور تولیدی ،بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بهعنوان «عامل»
یا عنداالقتضا بهعنوان « جاعل» مبادرت به جعاله نمایند»)05 ،6( .
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اینکه گفته است« با تنظیم قرارداد» بانکها مبادرت به جعاله کنند و در ماده  66آییننامه نیز در تعریف جعاله ،عین تعریف
مذکور در ماده  760ق.م را نیاورده و عبارت « اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین» را حذف کرده  ،دلیل بر این است که
دولت خواسته است که در بانکهای جمهوری اسالمی ایران تنها از جعاله خاص استفاده شود)54 ،4(.
تعریفی که از جعاله در ماده  66آییننامه آمده ،با این اشکال مواجه است که ماهیت جعاله را در برابر اجازه اشخاص که با آن
شباهت زیاد دارد ،معین نمیکند ،چون در اجاره اشخاص نیز مستأجر ملتزم میشود که اجرت معلومی را در برابر کار معینی بپردازد،
چنانکه بعداً در مبحث مربوط به مقایسه جعاله با دیگر نهادهای حقوقی خواهیم گفت« :بین جعاله و اجاره این تفاوت اساسی وجود
دارد که در عقد اجاره ف اجرت و میزان کار باید معلوم و معین باشد و طرف ایجاب نیز شخص معینی است که بهعنوان اجیر آن را
میپذیرد و ملتزم به کار می شود ،ولی در جعاله نه تنها میزان کاری که باید انجام شود ،به درستی معلوم نیست ،اجرت نیز ممکن
است به طور کامل معلوم نباشد(ماده  766ق.م )» (.)68 ،6
این اشکال در تعریف جعاله ذکر شده در ماده  760قانون مدنی چندان خودنمایی نمیکند ،چراکه در آنجا با آوردن قید« اعم از
اینکه طرف معین باشد یا غیر معین» خودبهخود عقد اجاره خارج میشود و به اصطالح علم منطق ،تعریف قانون مدنی مانع اغیار
است ،اما در ماده  66آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده  0دستورالعمل اجرایی آنهم به این ویژگی
جعاله اشاره نشده است .شایسته است تنظیمکنندگان این مواد به هنگام بازنگری در آنها آن را تعریف کرده یا طی موادی جداگانه
خصوصیات جعاله را بیان کنند تا همه بدانند که قانونگذار در جعاله ،سختگیریهای کمتری از خود نشان داده تا نیاز مردم به
اینگونه معامالت برآورده شود ،همچنان که اشکال «مانع اغیار نبودن» نیز از تعریف زدوده شود)42 ،06( .
سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :بهار 1911
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-4مبحث سوم :دالیل اعتبار جعاله در بانکداری اسالمی
در این مبحث توضیح خواهیم داد که جعاله مورد استفاده در بانکداری ،با اندک تفاوتی همان جعاله شناخته شده در فقه
اسالمی است و عالوه بر جعاله های ویژه بانکی  ،جعاله به همان شیوه ساده دیرینهاش نیز در بانک داری کاربرد دارد .ازاینرو،
دالیل اعتبار جعاله به طور مطلق آورده میشود .برای اثبات اعتبار و مشروعیت جعاله به ادله زیر استناد کردهاند.

-1-4گفتار اول :قرآن
از میان آیات قرآن -چنان که صاحب جواهر و دیگران اشاره کردهاند -دستکم به چهار آیه زیر میتوان استناد کرد:
« قالوا نَفقِد صُواعَ المَلِکِ ولِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ و أنا به زعیمٌ »؛ یعنی پیمانه زرین سلطنتی را گم کردهایم ،هرکس آن را پیدا
کند و بیاورد مالک یک بار شتر گندم میشود.
بسیاری از فقها و مفسران حکم مشروعیت جعاله را از این آیه شریفه استنباط کردهاند .از مفسران اهل سنت ،زمخشری در
کتاب الکشاف ،اسماعیل بن کثیر در کتاب تفسیر القران العظیم ،ابن العربی در کتاب احکام القرآن ،آلوسی در کتاب روح المعانی،
قرطبی در کتاب الجامع الحکام القرآن ،جَصّاص(حنفی) در کتاب احکام القرآن و از مفسران شیعه ،فیض کاشانی ،شریف الهیجانی،
مشهدی قمی ،عالمه طباطبائی ،محمد جواد مغنیه و ...تصریح کرده اند که حکم جعاله از این آیه استنباط میشود .مرحوم مغنیه در
تفسیر آیه شریفه « وَلِمَن جاءَ بهِ حِملُ بَعیرٍ و اَنَا بهِ زَعیمٌ » .میگوید  :این آیه در دو باب از ابواب فقه کاربرد دارد :یکی  ،جعاله و
دیگری ،ضمان ،ضمان به معنای تعهد به وفا است ،مانند ضمانی که از عبارت « انا به زعیم» استفاده می شود .در حدیثی وارد شده
که زعیم به معنای پرداخت کننده خسارت است(.)44،210
شهید ثانی در کتاب مسالک میفرماید « :واالصل فیها قبل االجماع ،قوله تعالی« :وَ لِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعِیرٍ»؛ یعنی عمده دلیل
برای صحت و مشروعیت جعاله ،همین آیه شریفه است و اگر اجماعی هم در این باره نقل میشود احتماالً مستند به این آیه و
روایات باب جعاله است .و روایات باب جعاله است.
مرحوم صاحب جواهر بعد از آوردن این آیه ،قیدی بدین مضمون اضافه میکند که «بناءً عَلَی حُجِّیِّهِ مِثلِهِ مت لَم یُعلَم نَسخُه»؛
یعنی پذیرش این آیه بهعنوان دلیل اعتبار جعاله مبتنی بر این فرض است که اینگونه آیات را که بیانکننده احکام امتهای قبل از
اسالم است ،در مورد امت پیامبر(ص) نیز حجت بدانیم(.)41،010
به نظر نگارنده این حکم برای ما نیز حجت است؛ چون همانطور که شهید مطهری در کتاب ارزشمند وحی و نبوت گفتهاند:
دین الهی بیشتر از یک دین نبوده و نیست و اساساً تعبیر به ادیان الهی ،یک تعبیر مشامحی است .یک دین بوده که به مرور زمان
تکامل یافته و تا زمان حضرت محمد (ص) (که مردم که آمادگی دریافت و حفظ دین کامل الهی را پیداکرده بودند) ادامه یافت .لذا
آنچه توسط پیامبران پیشین بیانشده ،بر قوت و اعتبار خود باقی است ،مگر آنکه به صراحت یا ضمنی ،اختصاص آن به امتهای
پیشین اثبات شده باشد .و یا به صراحت یا ضمنی توسط پیامبر اسالم نسخ شده باشد ،درحالی که درباره آیات و روایات یاد شده
چیزی وارد نشده ،پس حکم آن همچنان باقی است)86 ،2( .
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ »؛

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،مال یکدیگر را به ناحق نخورید ،مگر آنکه تجارت و داد و ستدی از روی رضا و رغبت کرده
باشید(نساء.)48 ،
خداوند در این آیه استفاده از اموال دیگران را منع کرده ،مگر مالی که از طریق تجارت و با رضایت طرفین معامله منتقل شده باشد و جعاله،
یکی از مصادیق تجارت با رضایت است ،پس ،مشروعیت دارد.
« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» ای کسانی که ایمان آوردهاید به عهد و پیمان خود وفا کنید (مائده.)0 ،

در صورتی که جعاله در قالب عقد به وجود آید ،به طور قطع مشمول این آیه خواهد بود ،اما اگر در قالب ایقاع انشا شود ،مثل
جعالههایی که خطاب به عموم مردم به وجود میآید ،در صورتی مشمول این آیه میشود که واژه عقود در این آیه به معنای عهود
باشد .روایتی از امام صادق(ع) در تفسیر عیاشی نقلشده که آن حضرت فرمودهاند :عقد در این آیه شریفه به معنای عهد است.
بنابراین ،امر خداوند در این آیه ،جمیع عقود و ایقاعات و حتی همه تکالیف عبادی(یعنی انجام واجبات ،ترک محرمات و رعایت همه
دستورات) را دربرمیگیرد .صاحب جواهر این دو آیه اخیر را نیز در شمار ادله خود آورده است.
«اوفوا بالعَهد انّ العَهدَ کانَ مَسئوال ً»؛ همه به عهد خود باید وفا کنید که البته از عهد و پیمان سوال خواهد شد(اسراء . )62 ،
داللت دو آیه فوق بر صحت جعاله بدین گونه است که اوالً ،جعاله مصداقی برای دو عنوان عقد و عهد است (و طبق تفسیری
که از امام صادق(ع) نقل کردیم این دو به یک معنا میباشند)؛ ثانیاً در هردو آیه فعل «اَوفُوا» به کار رفته که صیغه امر است و
ظهور در وجوب دارد و ثالثاً ،از آیه دوم که میفرماید « :انَّ العَهدَ کانَ مسئوالً» معلوم میشود که وفای به عهد و انجام تعهد واجب
است و گرنه بازخواست کردن به خاطر مستحبات معنا ندارد(.)428 ،47

-2-4گفتار دوم :سنت
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روایات مستفیض یا متواتر متعددی که مورد قبول فقهای شیعه و سنی است بر صحت و اعتبار جعاله داللت دارد که چند نمونه
از آنها را بیان میکنیم:
روایت علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن (ع) قال« :سألتُهُ عن جُعل اآلبِقِ و الّضالَّهِ  ،فقال :البَأسَ» .راوی میگوید :از امام
کاظم(ع) درباره جعاله و تعیین پاداش برای یافتن و بازگرداندن عبد فراری و اشیا و حیوانات گم شده پرسیدم؛ امام فرمودند :اشکالی
ندارد(.)021 ،44
روایتی است که شهید ثانی در مسالک تنها به آن استناد کرده و روایت دیگری نیاورده است .گویا همین یک روایت را در اثبات
صحت جعاله کافی دانسته اند(.)420 ،44
مضمون روایت این است که عدهای از اصحاب پیامبر(ص) در یکی از مسافرتهای خود در نزدیکی قبیلهای از قبایل عرب
فرود آمدند و از ایشان خواستند که آن ها را به مهمانی بپذیرند ،اما آن قبیله از این کار خودداری کردند .ساعتی بعد ،رئیس قبیله را
مار گزید .هرکس از افراد قبیله هرکاری که از دستش برمیآمد انجام داد ،اما سودی نبخشید و رئیس از شدت ناراحتی به خود
میپیچید .در این هنگام یکی از آنها گفت :ای کاش میرفتید از آن مسافران کمک میگرفتید .شاید در بین آنها کسی باشد که
بتواند کاری انجام دهد .ازاینرو ،به نزد ایشان آمدند و گفتند بزرگ قبیله ما را مار گزیده است ،هر کاری کردیم بهبودی حاصل
نشد ،آیا در بین شما کسی هست که بتواند او را مداوا کند؟ یکی از آنها گفت :آری ،اما چون شما از پذیرایی ما خودداری کردید
من هم این کار را برای شما انجام نمی دهم ،مگر اینکه برای ما جُعل و پاداشی معین کنید .افراد قبیله هم موافقت کردند که به
آنها در مقابل کاری که برایشان انجام میدهند ،سی رأس گوسفند (یک قَطیع از غَنَم) بدهند .آنگاه آن شخص کارش را به شیوه
مرسوم در آن روز شروع کرد  ....و بی درنگ تاثیر گذاشت و بهبودی یافت .بعضی از افراد گروه گفتند جُعل و پاداشی را که دریافت
کردیم در بین خود تقسیم کنیم ،ولی کسی که آن کار را انجام داده بود ،گفت فعالً دست نگه دارید تا خدمت پیامبر (ص) برسیم و
ببینیم نظر آن حضرت درباره کار ما چیست(اشکال شرعی نداشته باشد) .پس به حضور پیامبر(ص) آمدند و قصه را نقل کردند.
حضرت فرمودند  :این عمل شما درست است و گوسفندها را که بهعنوان پاداش تعیین کرده بودید ،بگیرید.
در این جا ممکن است کسی اشکال کند که مورد این روایت ،اجاره اشخاص است ،نه جعاله؛ چون هم کار معین است و هم
اجرت آن ،ولی در پاسخ میتوان گفت :اگر استخدام و به کار گیری پزشک به این صورت باشد که بیمار از پزشک بخواهد فقط او را
ببیند و در مورد مداوای او هرچه به ذهنش میرسد (یعنی نظر کارشناسی خود را ) بگوید ،مصداقی از قرارداد اجاره است ،اما چنانچه
موضوع قرارداد ،مداوای بیمار به شرط رهایی وی از بیماری باشد و پاداش تعیین شده ،تنها در صورت بهبودی به پزشک پرداخت
شود ،مورد از موارد جعاله خواهد بود  ،نه اجاره؛ زیرا حصول شفا قطعی نیست.
عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال «:سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ یُعالِجُ الدَّواءَ لِلنّاس ،فَیَأخُذُ عَلَیهِ جُعالً ،فَقال :ال بَأسَ بِهِ»  .محمد
بن مسلم میگوید :از امام باقر(ع) درباره مردی که بیمارستان را معالجه میکند و برای کار خود پاداش میگیرد سؤال کردم،
فرمودند :اشکالی ندارد(. )57 ،09این که در روایت تعبیر به جُعل شده اشاره به این دارد که مبلغ دریافتی از قبل مشخص بوده است.
عن عبداهلل بن سِنان قال « :سُئِلَ ابو عَبدِاهلل (ع) وَاَنَا اَسمَعُ فَقِیلَ لَهُ :انّا نَأمُرُ الرَّجُلَ فَیَشتَری لَنا االَرضَ وَالغُالمَ والجارِیَهَ ،وَنَجعَلُ
لَهُ جُعالً ،قالَ :ال بَأسَ بِذلک» .راوی میگوید :من در محضر امام صادق (ع) بودم که کسی به امام عرض کرد :ما به شخصی
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سفارش میدهیم که برای ما زمین ،غالم و کنیز بخرد و در عوض این کارها ،برای او جُعل و پاداش تعیین میکنیم .آیا این کار ما
صحیح است؟ امام فرمودند :هیچ اشکالی در آن نیست.
در روایت دیگری نیز همین مطلب ،به اضافه این که شخص ،سفارش خرید خانهای را هم داده و برای انجام آن جُعل تعیین
کرده ،آمده است.

-3-4گفتار سوم :اجماع
مرحوم صاحب جواهر در کتاب جعاله میگوید« :ال خِالفَ بَینَ المسلمین فی مشروعیتِها ،بل االجماعُ بِقِسمَیهِ علی ذلک»؛ در
مشروعیت و صحت جعاله هیچ نظر مخالفی در میان مسلمانان نیست ،بلکه اجماع محصل و اجماع منقول بر اعتبار آن وجود دارد.
این که گفتهاند هیچ نظر مخالفی بین مسلمانان وجود ندارد با آنچه پیش از این از بیش تر علمای حنفی نقل کرده ایم که جعاله را
باطل می دانند ،سازگاری ندارد؛ بله ،صحت جعاله در بین علمای شیعه اجماعی است و جمهور فقهای اهل تسنن هم آن را معتبر
می دانند .البته با وجود دالیلی از قرآن و سنت ،نمی توان از اجماع بهعنوان یک دلیل مستقل یاد کرد .در اصطالح اصولیان چنین
اجماعی ،اجماع مدرکی است و مستند آن هم همین مدارک موجود است ،لذا نمیتواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد .به همین
دلیل ،شهید ثانی در مقام استدالل بر جعاله چنین گفته اند« :وَاالَصلُ فیها قبلَ االجماع قولُه تعالی« :وَلِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ» و خبر
الذی رواه الصّحابیُّ بالفاتحه علی قطیع من الغنم»؛ یعنی قبل از اجماع ،آن دالیل وجود داشته ،لذا این اجماع ارزش مستقل
ندارد(. )51 ،41

-4-4گفتار چهارم :سایر ادله(دلیل عقلی ،بنای عقال و )....
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هر گاه در کنار کتاب و سنت و در عرض آن دو ،از دلیل عقلی نام برده می شود ،مقصود حکمی است که بهوسیله عقل آدمی
درک شود و موجب قطع به حکم شرعی گردد؛ به عبارت دیگر ،هر قضیه عقلی را که از طریق آن ،علم قطعی به حکم شرعی پیدا
شود ،در اصطالح« ،دلیل عقلی» می گویند .علم تصدیقی به حکم شرعی و قانونی به طور قطع محصول یک قیاس؛ سعنی
استدالل تشکیل یافته از د و مقدمه استثنائی یا اقترانی است .این دو مقدمه ،گاهی هر دو غیر عقلی است که دلیل زاییده از آن ها را
در اصطالح دلیل شرعی می گویند و گاهی هر دو مقدمه یا یکی از آن دو ،عقلی است؛ یعنی از مواردی است که عقل بدون اعتماد
بر حکم شرع به آن حکم میکند ،چنین دلیلی را در اصطالح ،دلیل عقلی گویند که خود بر دو قسم است:
 -0این که هر دو مقدمه ،عقلی باشد (مانند حکم عقل به حسن یا قبح چیزی و سپس حکم عقل به این که :هر آن چه را عقل
به آن حکم کند ،شرع نیز بر طبق آن حکم خواهد کرد) در اصطالح ،به این گونه احکام «مستقالت عقلیه» می گویند.
 -4تنها یکی از دو مقدمه عقلی باشد (مانند حکم عقل به وجوب مقدمه در هنگام وجوب ذی المقدمه عقلی محض است و
مقدمه دیگر ،حکم شرعی است که برای ذی المقدمه وجود دارد) در اصطالح ،به این گونه احکام «غیر مستقالت عقلیه یا عقلیات
غیر مستقله» می گویند(.)041 ،08
اکنون می گوییم ازجمله احکام عقلی ،حکم عقل است به وجوب مطابقت حکم خداوند با آن چه عقال در آرای محموده خود
بدان حکم می کنند؛ به تعبیر دیگر ،در جای خودش ثابت شده که «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ»؛ هر حکمی را که عقل
الزم بداند شرع مقدس نیز آن را الزم می داند؛ چرا که شارع رئیس عقال و خالق آن هاست .در بحث ما عقل حکم میکند که در
یک نظام حقوقی کامل و معقول ،از یک طرف ،نیکو و الزم است که نوعی قرارداد کار همراه با مقداری جهل در میزان کار ،اجرت
و عامل وجود داشته باشد .که در اصطالح چنین قراردادی جعاله نامیده می شود ،مردم برای انجام امور خود به چنین چیزی
نیازمندند( .صغرای عقلی) و از طرف دیگر ،هر چه را عقل نیکو و الزم بداند ،شرع مقدس اسالم نیز نیکو و الزم می داند (کبرای
عقلی)؛ پس ثابت می شود که اعتبار و مشروعیت جعاله ،یک حکم شرعی است که به طور مستقل توسط عقل فهمیده می شود و
طبق تقسیم بندیهایی که بیان کرده ایم ،از مستقالت عقلیه است.
به بیان سادهتر میتوان گفت :یکی از مصادیق دلیل عقل« ،قاعده حاجت عمومی» است؛ یعنی به رغم اینکه نیازمندی
همگانی ممکن است به حد اضطرار نرسد و جلوه ای از اضطرار محسوب نشود ،با وجود این ،چون به صالح مردم است ،نیکو است
و طبق مالک تشریع ،عنوان قانونی پیدا میکند .جعاله نیز از این گونه موارد است لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک می گویند :هم
چنان که مردم به مضاربه و اجاره نیاز دارند ،به جعاله نیز نیازمندند .پس جایز است .هم چنین که صاحب جواهر میگویند :حاجت
عمومی و نیاز مردم از ما دعوت میکند که مشروعیت و صحت جعاله را بپذیریم؛ چرا که در بعضی موارد ،کاری را که میخواهیم
انجام شود ،مجهول است و در قالب عقد اجاره نمی گنجد ،مثالً پیدا کردن و باز گرداندن حیوان یا چیز گم شده(.)92 ،6
معلوم نیست که عامل چه مقدار باید تالش کند تا حیوان یا شیء گم شده را پیدا کند و به صاحبش برگرداند و یا در مورد
تولیدات صنعتی و کشاورزی ممکن است شرکتی اعالم کند :هر کس بتواند قطعه ای با فالن خصوصیات بسازد ،فالن قدر پاداش
دارد و یا یک موسسه کشاورزی برای کشف و ساخت نوعی سم که بتواند حشره خاصی را از بین ببرد بدون این که به محصول

نتیجه گیری
بعد از بررسی و مطالعه تطبیقی عقد جعاله در فقه و همچنین حقوق موضوعه اعم از قانون مدنی و نگاهی به قوانین اختصاصی
همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا به نتایج ذیل دست پیدا شدکه بدان اشاره می شود.
-0جعاله دارای دو خصوصیت است :الف) عمل حالل است نه حرام و نامشروع و مقصود عند العقال است ،نه بی فایده بدین
منظور قانون مدنی در ماده 751بیان میدارد جعاله در عمل نامشروع یا بر عمل غیرعقالیی باطل است همچنین برکارهای
نابخردانه مگر این که همان کار در مورد خاصی مفید باشد.
-4جعاله دارای اقسامی است ،جعاله خاص :که جاعل به شخص یا اشخاصی که قابل احصاء هستند گفته می شود و جعاله عام:
طرف جاعل نسبت به ایجابی که میکند مشخص نیست عقدجعاله مانند هر عقد جایز دیگری با درج ضمن عقد الزم ،به صورت
غیر قابل انحالل ،نسبت به مشروط علیه درخواهد آمد.
-6به نظر میرسد که از میان نظریات معرفی شه فوق نظریه عقد بودن جعاله در حقوق موضوعه ایران ازقوت و استحکام
بیشتری برخوردار باشد .در عقد بودن جعاله ی خاص تردید کمتری وجود دارد زیرا اگر کسی به شخصی پیشنهاد انجام عملی را در
مقابل گرفتن یا مال معینی بنماید و او پیشنهاد را بپذیرد و کار مورد نظر را انجام دهد ،توافق طرفین منشاء تعهدات آنهاست و نمی
توان ادعا کرد که فقط اراده جاعل موجب التزام او شده و قصد عامل در آن موثر نبوده است .تردید در عقد یا ایقاع بودن جعاله،
بیشتر در جعاله عام مطرح است.
-2در کشور ما تسهیالت اعطایی با توجه به شکل حقوقی و نحوه عمل در قالب ابزارهای تعبیه شده است که یکی از این
ابزارها جعاله است .کاربرد جعاله در تسهیالت بانکی ضمن ماده  06قانون بانکداری بدون ربا تجویز شده و مقررات آن ضمن مواد
 66الی  51آئین نامه فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستور العمل اجرایی آن مصوب  0666/0/08شورای عالی پول و اعتبار
تعیین شده است.
 -7وضعیت حقوقی جعاله های بانکی در قانون بانکداری بدون ربا و آئین نامه اجرایی آن باالخص ماده  65به صورت عقدی
جائز تبیین شده است که به نظر می رسد خالف قول مشهور فقهای امامیه چون حضرت امام خمینی باشد.
-6در جعاله های بانکی شرط عدم فسخ وجود ندارد و حال آن که عده قلیلی از فقهای امامیه که جعاله را عقد میدانند آن را
جائز دانستهاند به طوری که جاعل و عامل هر دو میتواند بدون دلیل موجه عقد را به هم بزنند لیکن در جعاله های بانکی حق
مشتری خواه جاعل باشد یا عامل ساقط شده است و علی رغم این که عقود جائز با فوت و جنون و سفر منفسخ می شود ولی
بانکها با اخذ وثیقه در صورت حجر وارث متوفی را ملزم به انجام تعهد می کنند.
-5در بین تسهیالت اعطایی بانک ،مشارکت مدنی با طیف وسیع کاربردی خود ،مناسب ترین ابزاری است که در تامین
نیازهای مالی تولیدی ،بازرگانی و خدماتی به سادگی و آسانی میتواند مورد استفاده قرار گیرد و با این وصف مشکل تمدید اعتبار و
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زیان برساند ،جایزه و پاداش تعیین میکند .بنابراین ،در این گونه موارد نمی توان از عقد اجاره استفاده کرد؛ چون که مقدار کاری که
باید انجام شود مشخص نیست ،اما به هر حال مردم به آن نیاز دارند ،پس حکم عقل جایز و مشروع است.
در مورد اعتبار و صحت جعاله ،چنان که بیان شد دالیل متعددی در قرآن و سنت وجود دارد که به فرض اگر وجود نمی داشت
یا کسی در داللت آن ها تردید داشته باشد ،به کمک دلیل عقل می توان مشروعیت جعاله را ثابت کرد؛ چون در روایات معتبر از
عقل ما بهعنوان حجت الهی یاد شده است( )44،59؛ بدین معنا که در موارد سکوت قانون شرع که مطلقاً قانونی (آیه یا حدیثی)
وجود ندارد یا قاعده و قانون وارده بسیار کلی است ،باید به سراغ دلیل عقل یا عرف و عادت عقال رفت ،مثالً به موجب آیه (ال
تَاکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ الّا تَکُونَ تِجارَهً عَن تَراضٍ)( ،)70 ،44تراضی در معامالت و و مبادالت را به هر صورت معتبر دانسته
است .این یک قاعده حقوقی وسیع در حقوق اسالمی است ،اما از این قاعده نمیتوان به تنهایی در عقد بیمه استفاده کرد؛ چرا که
بعد از تصور حدود بیمه به کمک عرف و عادت (و گاهی به کمک مقررات یک سیستم حقوقی دیگر) ،در تصور مختصات این
تأسیس حقوقی چندان استفاده ای از آن نص کلی نمی توان کرد .این ها از موارد سکوت قانون شرع است که باید از عرف و عادت
عقال به دست آید( .)46،08جعاله نیز این گونه است؛ یعنی از معامالتی است که با تراضی طرفین به وجود می آید ،اما برای تصور
مختصات آن ،مثل مجهول بودن عمل مورد جعاله باید از دلیل عقل و بنای عقال کمک گرفت .در حقوق کشوورهای الئیک که
تنها بر اساس عقل و عرف جامعه ،قوانین خود را وضع می کنند نیز ،عقد جعاله را پذیرفته اند؛ چون در بعضی موارد از یک طرف،
انسان واقعاً نمی داند که چه مقدار کایر باید انجام شود ،و از طرف دیگر ،به جای آن از معامالت دیگر هم نمیتواند استفاده کند،
بنابراین ناگزیر است مقداری جهل در مورد معامله را بپذیرد.
پس ،به دلیل نیاز مردم و به حکم عقل جعاله صحیح و معتبر است ،چنان که فقها( )24،08میگویند :حاجت عمومی مانند
اضطرار است و مورد حاجت را مشروع می گرداند.

11

اخذ وثیقه از متقاضی و مطالبه ی خسارت تاخیر و نظارت اعتبار دهنده و سادگی اعتبار در فهم و آموزش و کاهش هزینهها و تامین
سرمایه به دفعات برای متقاضی از مشکالت جعاله است مرتفع می گردد.
-9آموزش بانکداری موجب می شود که تفاوت بین بانکداری اسالمی و بانکداری ربوی روشن شود و این تصورکه بانکداری
کنونی چیزی شبیه بانکداری ربوی است زایل گردد و اقدامات نادرستی مثل صوری ،عملکرد ناشی از نا آشنایی با قوانین و مقررات
بانکی کاهش یابد.
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