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 1021- 1033،صص1399(تابستان 10سوم،شماره دوم)پیاپی   شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعه ـفصلنامه علمی )مقاله علمی 

 عقد جعاله از منظر بانکداری اسالمی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی 

 1علیرضا بابامحمدی

 × ۲مهدی ذوالفقاری٬

 ۳احمدرضا بهنیافر

 :چکیده  

 آن هایودسوووراعمم  هانامه آئین و 1392سوا   مصوو  ربا بدون بانکی عملیات قانونبا مداقه در  

 موفاوت که گذاردند وجود عرصوه به پا از قراردادهایی بمضوی  اخیر قانون در که گرددمی مشوص 

. باشودمی بانکی های جماعه عقود این از که یکی هسوودد مدنی حقوق در خود، نام هم قراردادهای از

در بانکداری اسوممی رواب  اقوصوادی مردم بر اسوار قراردادهای اسوممی اسو . از جمله رواب   

 ها در جاممه اسوممیاقوصوادی دو جانهه که بین مردم با یکدیرراز ی  سوو و از سووی دیرر با بان 

ها به مردم هح  عداوین عقود اسووممی باشوود. اعیای هسوو یمت در بان وجود دارد؛ جماعه می

باشود. جماعه ی  ممامله قق ی بود  که در قانون ایران باشود که یکی از این عقود، عقد جماعه میمی

به عدوان یکی از عقود ممین ممرقی شوود  اسوو . در حقوق ماعتی، هسووریز در آزاد سووازی م وز 

های بانکی میابق با شووریم ، ماعتی را به ی  قیر رقابوی در نمام بانکداری   ان ام قماعی  ج 

مصولف با   یها  دهیکشوور در زم نیا ینحو  عملکرد بان  ها  یرسو بر  اسوممی ههدی  کرد  اسو .

ها و عملکرد  در ب هود رو   یهواند نقش موثر یم  م  یمدیهق بر عقود شور یاسووفاد  از رو  ها

  بیان  به هوصویفی  و هحلیلی  شویو   با مقاعه این در داشووه باشود. رانیدر ا یاسومم یبانکدارصودم   

عقد جماعه از مدمر بانکداری اسوممی و با رویکرد هیهیقی با حقوق کشوور   بر  حاکم های  چارچو 

 .ایمپرداخوه ماعتی

 تی.عقد، جماعه، بانکداری اسممی، جاع ، جم ، حقوق ایران، حقوق ماع :کلیدواژه

 دانشجوی دکتری،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسالمی،دامغان، ایران 1

 استادیار، گروه فقه و حقوق اسالمی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی، دامغان، ایران۲

 استادیار، گروه فقه و حقوق اسالمی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی، دامغان، ایران۳

 12/1398/  12: اق ی در خی هار

 1399/ 29/2:  ر ی پذ خی هار
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 مقدمه-1

جمواعوه در قوانون مودنی ایران بوه عدوان یکی از عقود ممین ممرقی شووود  و در قوانون عملیوات بوانکی  

م لس شوورای اسوممی به عدوان یکی از عقود اسوممی و قاعهی مموهر 1362بدون ربا مصوو  سوا   

صو  سووم قانون  برای اعیای هسو یمت بانکی به مردم در نمر گرقوه شود  اسو  و آی آیین نامه ق

اعمم  اجرایی جماعه مصووو  سووا   هئی  وزیران و همچدین دسوووور 1362مذکور مصووو  سووا  

عدوان  به جماعهشورای پو  و اعوهار شرای  و احکام آن به هفصی  بیان شد  اس . به عهارهی   1363

در ققه اسوومم اسوو  که   قیعم یاشووهیر ی( و دارا570ها  561)مواد    یقانون مدن  یاز ن ادها یکی

بدون ربا در   یبانک  اتیقانون عمل ر یبا هصووو  یوع  شوودیم  ادیکمور از آن   یقه  از انقم  اسوومم

در خصوووج جماعه از   یحقوق -  یقق   قاتیگرچه هحق  کرد.  دایپ  یمیکاربرد وسوو  1362  وریشوو ر

را از جوانر  که جماعه   یام موعه یخاع یعکن جا ان ام شد  اس   شیپژوهان کم و بدانش  یو س

ه  ئل. مسشودیاحسار م  ؛قرار دهدی مورد بررس یاسمم  یمصولف و از جمله کاربرد آن در بانکدار

از نمر    شوودیها مدمقد مکه در بان   یسوهک نیجماعه به ا  اسواسواً ایاسو  که آ نیبحث ا نیم م در ا

 هانامهنییو آ نیقوان  هیوجود داشووه باشود در ناح  یاشوکاع  دکهیاسو   و بر قر  ا  حیصوح  یعشور

ان ام  یخود  به ظاهر، کار دکهیبان  با ا ایاشوکاتت هد ا مربو  به مرحله اجرا اسو   آ ایاسو   

 ادر جماعه نقش عام  ر هواندیاسو  م  یبه عام  ثانو   هیو هد ا واسویه در رسواندن سورما  دهدینم

قماعی  داشووه و در حا  حارور مدیری  شومهه را به ع د    که خود در بان داشووه باشود  نرارند  

ندارد، هد ا در   یو اشوووکاع  ر یع چیمربو  به جماعه ه  نیکه قوان کددینوشووووار ثاب  م  نیدر ادارم  

اصوم     دیوجود دارد که با  یمربو  به جماعه موارد  یهااز بصشودامه یو برخ  ییدسوووراعمم  اجرا

خود را ارائه  یاصمح  یشد ادهایاشکاتت، پ  انیها، پس از بدر رمن بحث  نیشود. نرارند  همچد

  ی اشوووکاع  ؛دهدیان ام نم یبان  به ظاهر کار  دکهی. در مورد عام  بودن بان  در جماعه با ادهدیم

شوور    عم ،  ی(، مهاشوورت بان  را در اجرامتیهسوو   ی، جاع  )موقاروو اوتً  رایوجود ندارد ز

 هوانیکار اسو  که م  یکار، نوع  یبر حسون اجرا  یو نمارت قد  هیسورما نیمأه نیهم  ،اًیثان کدد،ینم

  ن، یندارند، بدابرا یازیاسو  و به قهو  ن قاعی، به نمر نرارند ، جماعه ادر قها  آن اجرت گرق ، ثاعثاً

  ن یو از ا  ؛شودیم کدد،یکه از واگذارکردن کار به مهلغ کمور به شوص  ثاعث مدز م یاهیمشومو  روا

ممامله   ای  هیآور مثا ، جماعه ثانو هب  .  . عمد  اشوکا  در مقام اجرا اسو سو  یوارد ن  یج  ، اشوکاع

 شوودیموارد مدمقد نم  شووریاند در بکرد  یدیبشیجماعه پ  ییو دسوووراعمم  اجرا نامهنییکه آ یررید

که عدوان جاع    یکسو  اصومً ای  شوود،یشود  اسووفاد  م نییاز موارد هم  ریجماعه در غ  متیاز هسو   ای
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  شود اد یرو، نرارند  پ نیاز آن دارد. از ا یهصوور غلی ای  سو  یجماعه چ  داندیبان ( نم  یدارد )مشوور

انمقواد و آثوار ممواممت   یدر مورد چرونر  دیو بوا اوتً  ،ییبرآرف کردن مشوووکمت اجرا  یبرا  کدودیم

  اً یداد  شوود ثان یآموز  همران  مایصودا و سو   ژ یبه و یگروه  یهااز جمله جماعه، در رسوانه یبانک

  مت یکه هسو   ین اقوصوادقماتبا  شوود و ثاعثا ً هریو جد  شووریب  ردادهامفاد قرا ینمارت بان  بر اجرا

ورد  به شوودت برخ رندیگ یکار نمشوود  به نییکه هم  یریجماعه را در مسوو  متیاز جمله هسوو  یبانک

هصلفات را جرم  نیا  ن،یآهق قوان  یو حو  کدددیم نیج ان چد  شورقوهیپ  یشوود، چدانکه در کشوورها

  ی و بوه م وازات حهس و جتا  ر یو همق  یگر اقوصوووادو موصلف را بوه عدوان م رم و اخم   داندودیم

انمقاد جماعه   و ی. نرارند  به مداسوه ، شو کدددیمحکوم م یاقوصواد  ازاتیاز امو    یمحروم  ای  ینقد

کرد  و در   یبیمن را بررسوو  ایجماعه در صووورت انحم    نیآرق  یآثار آن و رواب  حقوق ،یبانک

موارد کاربرد جماعه در   یبرخ  حیجماعه و هوروو   ییدسووووراعمم  اجرا  ادمو   یحقوق  یبه هحل  انیپا

اسوممی به ی  . زیرا بانکداری  پرداخوه اسو  و هیهیق آن با حقوق کشوور ماعتی  یاسومم یبانکدار

های عمیمی رو  و شویو  در کشوورهای مصولف اجرا نشود  اسو  و کشوور ماعتی با داشوون قابلی  

در زمیده بانکداری اسووممی کاممً اسووووار و پر رونق بود  اسوو . عذا با هوجه به رشوود روزاقتون  

ررسووی  های صوودم  بانکداری اسووممی در ماعتی و اقها  عمومی این شوویو  بانکداری، بموققی  

هواند نقش مؤثری  اعصصووج در جماعه، میهای مصولف علیهای این کشوور در زمیدهعملکرد بان 

 باشد.   ها و عملکرد صدم  بانکداری اسممی در ایران داشوهدر ب هود رو 

 بانکداری اسالمی -2

ویژ  از بوه  احکوام اسووومم نوعی بوانکوداری یوا قمواعیو  بوانکی اسووو  کوه بوا بوانکوداری اسوووممی 

بان  ن ادی    .شوووودهمریف می وصووواد اسوووممیاق همصوانی دارد و در قاعر   رباخواری و ربا دید

های پوعی، ماعی و اعوهاری را بر ع د  دارد. بانکداری نیت عهارت اسو  از حقوقی اسو  که عملیات

  ب وادار   اوراق  و  سووورموایوه  پو ،  انوقوا   و  نقو   داری؛  اموانو  :  مواندود  بوانکی  عملیوات  و  ی خودمواتارائوه

های  وصوو  میاعهات اسودادی؛ صودور بروات و حواعهکارگیری آن؛  قی و بهحقو  و حقیقی  اشوصاج

ه واری؛ اعیواو و هوزیز اعوهوارات و وام بوه اشوووصواج حقیقی و حقوقی؛ هوأمین اعوهوار در ج و   

 و  اسوکدار انوشوار ارز؛  و قیموی  قلتات  قرو  و خرید صودم ؛  و  کشواورزی  بازرگانی، یهوسوم 

حا  .  پوعی و کدور  ح م اعوهارات  گرد ؛ و اجرای سویاسو   در پو ِ ح م  هدمیم  و  ب ادار اوراق

ها را آهق قوانین اسمم مدیری  و اجرا کدیم، بانکداری اسممی اگر بصواهیم این خدمات و قماعی  

نتدیکور  اسووومم کدود: هرچه بانکوداری به نمراتآید. عفمی که مف ومی نسوووهی را بیوان میپدید می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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کدد ها عمو  بر به صوف  اسوممی، بانکدار را ملتم می   باشود، بیشوور اسوممی اسو . پس اهصواف بان

کارگیری  ز اعوهارات و بهها و خدمات ماندد اجودا  از ربا یا هوزیرعای  قوانین اسوممی در قماعی  

سرمایه در موروعات حرام ماندد هوعید و قرو  هرگونه جدس حرام؛ در ن ای ، هدف عاعی اهمام 

اسوو : ساسوومم دیدی اسوو  که با  آورد  اهلل خمیدیرو  مکارم اخمق را نیت دنها  کدد. همچدان که

 .«گشایدهای مادی را  را برای اعومی ممدوی انسان میهدمیم قماعی  

 مبنا و تعریف جعاله -3

حقوقی هر مسوئله ای، مورووع شوداسوی جایرا  رقیمی دارد. هر مورووعی به  –در بررسوی قق ی 

گیرد. به عمو ،  درسووی شوداسواند  و همریف شوود، هحلی  قق ی احکام مربو  به آن آسوانور ان ام می

ای مادی یا اعوهاری، پیشووویده و سووویر هاریصی آن،  آدمی عمقه مدد اسووو  در برخورد با هر پدید 

آور مثا  ها با یکدیرر را بداند. بهآن در دیرر کشوووورهای ج ان و هفاوت آن ها و نمیرهایمماد 

کدد، همای   وقوی کسووی برای اوعین بار با عدوان عقد جماعه از مدمر بانکداری اسووممی برخورد می

ها را بداند. هدرامی دارد همریف عقد، عقد جماعه، همریف بانکداری و هاریصچه مصوصوووری از این

اعه را دانسووو  که نوعی ممامله برای ان ام کار اسووو ، این پرسوووش برایش میر  که همریف جم

شووود که اسوواسوواً با وجود مماممت مشوواب ی مث  اجار ، چه دعیلی برای پدید آمدن این ن اد می

های اصلی، تزم اس  کلیاهی در پاسخ  حقوقی وجود داشوه اس   از این رو، قه  از ورود به بحث 

 کدیم.  به این نیازها بیان

 مبنای جعاله-3-1

از مهاحث م م اقوصوواد اسووممی که در مماممت کاربرد قراوانی دارد جماعه نام دارد. این را خو   

دانیم که هر گا  شووصصووی بصواهد خدموی برای دیرری ان ام دهد و در برابر آن اجرهی بریرد  می

و چرونری کاری که باید   ی همیین مدتموروووع این هواقق باید ممین باشوود یمدی باید به وسوویله

دهدد و در برابر  کددد؛ چه چیتی میان ام شووود دو آرف بداندد که چه خدموی را با پو  مهادعه می

گیرنود. )بحوث اجوار  اشوووصواج( امنوا همیین چرونری و مقودار کواری کوه بوایود ان وام  آن چوه چیت می

کرد که برای رسویدن به نوی ه بیدی هوان پیشپذیر نیسو  و از پیش به درسووی نمیشوود، گا  امکان

خواهد کدیم اهومهی  شوصصوی مفقود گردید  اسو  و این شوص  میمیلو  چه باید کرد. قر  می

شوود که این پادا  در مقاب  چه کاری  برای یاقون آن پاداشوی را همیین کدد. حا  سوؤا  میر  می

اس  چه مدت باید شوود  آیا مشوص  هسو  که شوصصی که این خدم  را به ع د  گرقوه  داد  می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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هوا ی آنهوا زیواد اسووو  وعی در هموهکوار کدود و چوه نوع کواری را بوایود ان وام دهود  از این نوع مثوا 

شوووود هد ا به نوی ه مورد نمر هوجه دارد و در برابر آن پو  کسوووی که ملوتم به دادن پاداشوووی می

 1عوتام ندارد.پردازد و دشواری یا سادگی را  رسیدن به این میلو  س می در میتان امی

 تعریف جعاله در لغت-3-2

در عغ   واژ  جماعه مشووق از مصودر جم  اسو  که برای این واژ  و مشووقات آن، ممانی مصولفی

کدیم و آنرا  ممدی ها را نق  میعر  آمد  اسو  ما در اید ا با اسووفاد  از مدابز مموهر، همدادی از آن

 آوریم.؛ میی جماعه بر آن دتع  داردخاصی را که واژ 

   2گوید: سماد  جم  به ممدی بیان کردن مقدار اجرت برای ان ام کاری.«مثمً زمصشری می

 3گوید: سجم  به ممدی ساخون، ههدی  کردن، نسه  دادن اس .«یا ابن مدمور مدمور می

آید. جم  به ممدی ورز قانون  در زبان قارسی جم  به ممدی هقلر کردن )در اسداد و غیر ( نیت می 

شوصصوی  کردن. جماعه به ممدی حق اعمم ، اجرت عام  اسو . جماعه به ممدی مژدگانی که از آرف

شووود. جماعه به ممدی هم د پرداخ  ما  به کسووی که عم   که چیتی را گم کرد  به کسووی داد  می

 باشویم.یدی را ان ام دهد و این همان ممدایی اسو  که ما در صودد شور  آن و بیان احکام آن میمم

شودار  هایی که اسووادان عغ  در بیان ممدی عغوی واژ  جم  شواید بووان ادعا کرد که همه این ممدی

مدی ممدی گردد. مثمً بروییم که جم  به ممدی ن ادن و قراردادن اسو  یاند به ی  ممدی برمیآورد 

گردد. امنا بیان موارد ها هر کدام به نوعی به این ممدی برمیاصوولی جم ، ن ادن اسوو  و دیرر ممدی

اسوومماعی که در کور عغ  ککر شود  خاعی از قاید  نیسو  مضواقاً بر ایدکه هوجیه کردن همه موارد 

  4کاربرد در قاعر ی  ممدی، کار بسیار مشکلی اس .  

 قه تعریف جعاله در ف -3-3

 5قق ا جماعه را عهارت از اعوتام عو  مملوم در مقاب  عم  دانشوه اند.

 
 . 193، ص 1397ها و صلح، چاپ یازدهم، تهران، گنج دانش، . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت1
 . 172جا، دار مطابع الشعب، بی تا، ص . زمخشری، ابوالقاسم محمد بن عمر، اساس البالغه، بی2
 .300، ص 1408لسان العرب، جلد دوم، چاپ اول، بیروت، لبنان، احیاء التراث العربی، . ابن منظور االفریقی المصری، محمد ین مکرم، 3
 12-11صص   جعاله در بانکداری اسالمی، تک جلد،مظاهری، رسول،. 4
 . 149، ص 11االسالم، ج  ع یشرح شرا ی مسالک االفهام ف  ،یبن عل  نی الد ن یز  ،یثان  دی شه ،یعامل .5
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برخی دیرر نیت ان را عهارت از انشواو اعوتام به عو  در مقاب  عم  حم  مقصوود که به وسویله   

  1داندد.گردد، میای که بر آن دتع  دارد؛ مدمقد میصیغه

جرت شووام  اجرت اعمسوومی و اجرت اعمث  جماعه در این نرا  اخ  از اجرت اسوو  چرا که ا

گردد در حاعیکه جماعه قق  اجرت اعمسمی خواهد داش . عذا قق ا مموقدند اگر در جماعه میتان می

اعمث  را به عام  پرداخ   جم  دقیقاً مملوم نرردد و م  و  باشوود بر جاع  تزم اسوو  ها اجرت

  2نماید.

اسوووومموا  اجر و جمواعوه را بوه جوای یکودیرر جوایت    از این کمم مملوم اسووو  بر خمف عغویین کوه

دانسوودد، در این ممدا این اسوومما  جایت نصواهد بود. پس باید بیان داشو  که ممدای اصویمحی می

که به هر سه    در عغ  از نمر قق ا این اس   جماعهباشود.  جماعه اخ  از اجرت در ادبیات قق ی می

قراردادن  یجم  که درعغ  به ممدا شووهیاز ر  و  3شووودیاعرا  قوحه و روومه و کسوور  خواند  م

را به همان   لهیجم تین یبرخ  4اخذ شود  اسو .  دهد،یکه ان ام م  یانسوان در مقاب  کار یبرا  یتیچ

   6.باشدیجمز آن جماتت و جمائ  م 5اند.کرد   انیممدا ب

  اند.را از اجرت دانسوووه م ج اصووف انی،   حسووین بن محمد راغر ماندد عغ   اه   یاز علما  یبرخ

  7اند.ممدا نمود   یتیجماعه را به اجرت بر چ ررید  یگروه

هرد ققی ان امامیه، جماعه عهارت اسو  از وعد  دادن بای پرداخ  مهلغ ممیدی به کسوی که عملی را 

عمو  م  و  بواشووود. بدوابر همریف محقق حلی  ان وام دهود، گرچوه مقودار کوار تزم برای هحقق آن  

سجماعه آن اسو  که کسوی بروید: سهر کس گمشود  مرا بیابد و به من برگرداند یا قمن کار را ان ام 

دهم« و نیواز بوه قهو  هم نودارد. بر هر عمو  حمعی کوه مورد هوجوه عقم دهود، قمن مهلغ را بوه او می

ند م  و  باشود؛ چرا که جماعه ماندد مضواربه ی  عقد هواباشود، می هواند واقز شوود و آن عم  می

   8جایت اس .«

 
 .185، ص  35ی شرح شرایع االسالم، جلد . نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم ف1
 . 127. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، جلد سوم، ص 2
 . 149، ص 11ج   مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم،   ،یبن عل  نی الد ن یز  ،یثان  دی شه ،یعامل .3
 .156صحاح العربیه، جلد چهارم، ص تاج اللغه و   -. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح 4
 . همان. 5
 .110، ص 11ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد  .6
 276. جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و االثر، جلد اول، ص 7
 .163. جعفر بن حسن )محقق حلی(، شرایع االسالم، جلد سوم، ص 8
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گوید: س اند. محقق اردبیلی میهای مشووواب ی ارائه کرد هر ی  از قق ای موقدم و موأخر نیت همریف

هیچ دعیلی بر عتوم مملوم بودن پوادا  وجود نودارد، جت ایدکوه شووور  مملوم بودن در کمم قق وای  

راین هیچ مدمی برای م  و  بودن پادا  وجود ندارد، مشوورو  بر ایدکه به بترگ آمد  اسوو . بداب

  1ای باشد که نتاعی پیش نیاید.«گونه

پس اگر جاع  بروید هر کس قمن کار را ان ام دهد پادا  خواهم داد، جماعه صووحیح اسوو   و 

نیت همین نمر  برای همیین جم  باید از نمر کارشوودار اسوووفاد  شووود. قصراعمحقنقین و شوو ید او   

ای در همریف جماعه گفوه اسو : سجماعه اعوتام اند. از سووی دیرر، آقای کمر محقق اردبیلی را داشووه

به اجرت عملی اسوو  که همیین مقدار اجرت و شووص  عام  اخویاری اسوو  و در صووورت عدم  

   اعمث  اسو  چدانکه در صوورت عدم همیین عام ، هر کس عمهمیین اجرت، عام  مسووحق اجرت

گردد.« هفاوت این همریف با آنچه محقق حلی قرمود  این مم ود را ان ام دهد، مسووحق اجرت می

داند، یمدی تزم نیسو  اجرهی اسو  که همریف اخیر صورف اعوتام به پرداخ  اجرت را جماعه می

دهد که اجرت آن عم  را بپردازد، مملوم برای آن کار در نمر گرقوه شوود بلکه کسوی که وعد  می

جماعه محقق شود  اسو . در حاعی که محقق حلنی م  و  بودن عو  جم  را، ماندد برخی قق ای  

داند. در همام رساعه های هوریح اعمسائ  علمای مماصر، با هأیید نمر مش ور  دیرر، مهی  جماعه می

و با داشوون اخومف جتئی همریف جماعه چدین آمد  اسو : جماعه آن اسو  که انسوان قرار برذارد 

دهدود، ما  ممیدی بدهد، مثمً بروید هر کس گمشووود  مرا پیودا ر مقواب  کاری که برای او ان وام مید

گذارد، جاع  و به کسوووی که کار را کدد، قمن مهلغ را به او می دهم؛ به کسوووی که این قرار را می

د   در کوور قق ی هقسووویم جمواعوه بوه جمواعوه عوام و خواج نیت دیو   2گویدود.دهود، عوامو  میان وام می

 3شود.می

 تعریف جعاله در قانون مدنی-3-4

میابق قوعد عمومی قراردادها یکی از شورای  اسواسوی صوح  مماممت، ممین بودن مورووع ممامله 

همان قانون مورد ممامله ما  یا   214قانون مدنی( و بر آهق ماد    190ماد    3یا عورین اس . )بدد 

مقاب  دیرری هم د به ان ام کاری نماید دو آرف باید بداندد  باشود. بدابراین اگر کسوی در  عم  می

گیرنود. وعی همیین چرونری  دهدود و در برابر چوه میکددود، چوه میکوه چوه خودموی را بوا پو  مهوادعوه می

 
 . 149، ص 10دبیلی( مجمع الفائده و البرهان، جلد . احمد مقدس )محقق ار1
 . 25. مظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسالمی، ص 2
 . 204، ص 18االحکام، ج . موسوی سبزواری، سید عبداالعلی، مهذب3
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پذیر نیسو  و از پیش به درسووی نمی هوان پیش بیدی  و مقدار کاری که باید ان ام شوود گا  امکان

ی خود  ی ه میلو  چه باید کرد: قر  کدیم ماعکی حیوان مورد عمقهکرد که برای رسووویدن به نو

خواهود برای یواقون آن پواداشوووی ممین کدود. این پوادا  در برابر چوه را گم کرد  اسووو  و اکدون می

شوود  آیا مملوم هسو  کسوی که این خدم  را بر ع د  گرقوه اسو  چه مدت باید کاری داد  می

ان وام دهود  مثوا  دیرر ایدکوه: ثروهمدودی برای کشوووف داروی   کوار کدود و چوه نوع کواری را بوایود

کدد وعی آیا مملوم اسو  که در برابر چه مقدار کار این پو  بیماری سورآان مهلغی جایت  ممین می

هوا کسوووی کوه ملوتم بوه دادن پوادا  کدود  در این مثوا پردازد یوا در برابر چوه کسوووی هم ود میرا می

پردازد، و دشوواری یا سوادگی را  ر هوجه دارد و در برابر آن پو  میشوود هد ا به نوی ه مورد نممی

رسویدن به این میلو  سو می در میتان اعوتام ندارد یمدی هم د عام  هم د به نوی ه اسو  نه قراهم 

هوان انومار قانون مدنی( مردم به چدین هواققی نیاز دارند و همیشووه نمی 567کردن وسوویله. )ماد   

پس از اعمم  216ر برابر کار ممین پرداخوه شوود. قانون مدنی ما هم در ماد   داشو  که دسوومتد د

عتوم مملوم بودن مورد ممامله موارد خاصه را که علم اجماعی به آن کاقی اس ؛ اسوثداو کرد  اس .  

جماعه نیت یکی از این اسووثدائات اسو  که رورورت زندگی اجوماعی قانونرذار را بر آن داشووه که 

کددد و ی خود پادا  ممین میی عقود ممین بیواورد. اقراد برای پیودا کردن گم شووود زمر آن را در 

قانون مدنی در  564ی کار ممین اسو  و نه چرونری و مدت عم . ماد   دهدد عی نه عام  و ان ام

گوید: سدر جماعه، گذشووه از عدم عتوم همیین عام ، ممکن اسو  عم  هم مردد ی آن میهأیید قاید 

خوانیم: سجمواعه قانون مدنی چدین می 561کیفیوات آن نامملوم باشووود.« در همریف جمواعه در ماد   و 

عهارت اسو  از اعوتام شوصصوی به اداو اجرت مملوم در مقاب  عملی، اعم از ایدکه آرف ممین باشود 

قی،  های اصوویم  شوود  در این عم  حقو قانون مدنی نیت در مقام بیان واژ  562یا غیرممین.« ماد   

گویدود.«  را جواعو ، آرف را عوامو  و اجرت را جمو  )بوه رووومن جیم( می اقتایود: سدر جمواعوه، ملوتممی

سوازد. زیرا این همریف ماهی  جماعه را در برابر اجار  اشوصاج، که با آن شوهاه  دارد، ممین نمی

دازد: شوووود که اجرت مملومی را در برابر کار ممین بپردراجار  اشوووصاج نیت مسووووأجر ملوتم می

همانرونه که اشوار  شود بین جماعه و اجار  این هفاوت اسواسوی وجود دارد که در عقد اجار ، اجرت  

را  و میوان کوار بوایود مملوم بواشووود و آرف ای وا  نیت شوووص  ممیدی اسووو  کوه بوه عدوان اجیر آن

به درسووی شوود؛ وعی، در جماعه، نه هد ا میتان کاری که باید ان ام شوود پذیرد و ملوتم به کارمیمی

قانون مدنی( و ای ا   563مملوم نیسو ، اجرت نیت ممکن اسو  به آور کام  مملوم نهاشود. )ماد   

ممکن اسو  خیا  به عموم شوود یمدی جاع  اعمن کدد که ملوتم اسو  به هر کس که کار مورد 

سصوریری نمر را ان ام دهد قمن پادا  را بدهد. بدابراین در جماعه نسوه  به شورای  درسوی اعوتام 
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کموری شووود  اسووو  ها نیواز مردم به ایدرونه ممواممت برآورد  شوووود. پس عقود جمواعه با عهارات  

گردد: جماعه عهارت اسو  از اعوتام شوص  ها بیان میمصولفی همریف شود  اسو  که برخی از آن

از )جواعو ( یوا کوارقرموا بوه ادای مهلغ یوا اجرت ممین )جمو ( درمقوابو  عملی ممین آهق قرارداد اعم  

ایدکوه آرف ممین باشووود یا ناممین . بدوابراین دو گونه جمواعه داریم: جمواعه عام و جمواعه خاج؛ اگر  

   1عام  شص  ممیدی باشد به آن جماعه خاج و اگر ناممین باشد به آن جماعه عام گویدد.

ی جمواعوه اعوتام بوه پرداخو  عو  مملوم در مقوابو  عمو  مهوا  و ممقو  اسووو . این عقود در هموه

هواند اجرت ثاب  یا سو می از سوود باشود، های اقوصوادی کاربرد دارد و از ان ا که جم  میبصش

هوان مفاد عقود مضواربه، مسواقات، متارعه و اجار  را به جماعه انشواو کرد، در نوی ه از این عقد می

سوفاد   ی عوام  و نیروی کار خدماهی و مشارک  کار و سرمایه، اهوان به نحو میلوبی در اجار می

 2کرد.  

جماعه به ممدی اعوتام شووص  به ادای مهلغ یا اجرت مملوم در مقاب  عملی ممین اسوو  که در ان  

دهد را عام  یا پیمانکار و شوصصوی که هم د پرداخ  اجرت یا کارمتد  آرقی که عم  را ان ام می

هواندد ها میدد. بان نماید را جاع  یا کارقرما و مهلغ پرداخوی به عام  را جم  یا عو  گویرا می

به مدمور ای اد هسو یمت تزم برای گسوور  امور هوعیدی، بازرگانی و خدماهی به عدوان عام  یا  

 3عدد اتقوضاو به عدوان جاع  اقدام به جماعه نمایدد.

 مقایسه بانکداری اسالمی کشور ایران و مالزی در عقد جعاله-4

 یرا در مؤسوسوات بانکداری خود اجرا م یموفاوه  یو ماعتی اصوو  شورع رانیاگرچه در کشوور ا

قاب  اجرا در  یاصوو  شورع. اسو    یهای بانک    یکشوور حذف ربا از قماع دوهر  ، اما هدفددینما

در مورد عقد جماعه به این صووورت اسوو  که مهادتهی که موجر   و ماعتی رانیبانکداری کشووور ا

شوود در کشوور ماعتی، مضواربه، قرو  اقسواآی، خرید دین، اجار  به دریاق  هتیده و کارمتد می

شوور  هملی ، وکاع ، کفاع ، حواعه و غیر  اسوو  که در مقاب  در حقوق ایران سوولف، قرو   

 نمام در موجود مفاهیم و ماعی هأمین ابتارهای 4اشود.باقسواآی، جماعه و اجار  به شور  هملی  می

 مسووامحه اندکی با رود،کار میبه ایران در اسووممی عقود در که آنچه با ماعتی اسووممی بانکداری

 
 .11، ص  1387 رابطه عقود اسالمی در سیستم بانکی با کاهش فقر،  ،یبدیم یجندق. 1
 . 63، ص 7813 های فقهی امام خمینی )ره( و قانون اساسی، گیری از دیدگاههای مناسب برای عقود بانکی با بهرهدیلجعاله و صلح، ب  ،یمعز ریم. 2
 . 125، ص 1387 مقایسه نظری کارایی بانکداری غیر ربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع، ،یلیسه. 3
 . 53، ص 1384مالی در بانکداری اسالمی ایران و کشور مالزی، ای ابزارهای تأمین . فرجی، فتحی آشتیانی، بررسی مقایسه4
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 اعحسوده، اجار ، قر  هملیکی، شور  به اجار  اقسواآی، قرو  مفاهیمی چون نماید.می میابق  

بانکداری  نمام در موجود مفاهیم میابق ههه و وکاع ، حواعه رهن، کفاع  )رومان(، مسولم)سولف(،

 عهارهدد از: ودیمه ماعتی اسوممی نمام بانکداری در اسووفاد  مورد مفاهیم سوایر اسو . ایران اسوممی

 برهاد اسوممی بان  عملکرد اسووی ار. بررسوی و دین بیز مرابحه، مشوارک ، رومان ، مضواربه، با

 قرو  آریق ماعی از هأمین های رو  از درصود پد ا  و سوه دهد،می نشوان  2008سوا    در ماعتی

 آریق از درصود سوه و اسووصوداع آریق از پدج درصود  مرابحه، عقد آریق از درصود ه د  اقسواآی،

 سویسووم به کارگیری رغم این به بر عمو  اسو . گرقوه صوورت هملی  شور  به اجار  و اجار 

 انوقا  اسممی قاب  ابتارهای و گذاری سرمایه های سپرد  قاعر  وجو  در ه  یت و دوسویه مضاربه

 در هسو یمت گردد. اعیایمشواهد  می مضواربه هسوودد، مف وم مهدای بر ابتار دو هر که هاسوپرد 

 مداسووهی جایرا  از آن باتی به دعی  ریسوو  ماعتی اسووممی بانکداری در عقد مضوواربه قاعر 

 ندارد. کاربردی اسممی ماعتی بانکداری نمام در نیت جماعه عقد و نیس   برخوردار
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 گیرینتیجه -5

 هوان به صورت کی  خمصه کرد و پیشد ادهایی در این راسوا ارائه نمود:نوی ه این هحقیق را می

 اسو   مدنی جماعه همان بانکی جماعه.  دار در ققه اسومم اسو    شوهیر  یحقوق سیهأسو    یجماعه -1

 و باشود ماع  از غیر شوصصوی هواند می جاع  دو هر در ایدکه  جمله از؛  محدودهر ایگونه به امنا

 عام  عدوان به بان  اوعیه جماعه در که قرار این به نیسو    روروریات از باشود ماع  جاع  ایدکه

 قرار جاع  جدید قرارداد انمقاد با جماعه از قسوموی  ان ام واگذاری حق به هوجه با و گیردمی قرار

  ات یدر قانون عملنماید. می نمارت وجو   مصووارف و واریت نحو  و اجرایی عملیات بر و گرقوه

شد  که چدد   یدیبشیپ یعقد شرع  نوزد کدد،   دایپ  یجدهه شرع یبانک  یسودها دکهیا  یو برا یبانک

قراردادها اسو . در قرارداد جماعه، علم  نیاز ا  یکیها ارواقه شود  و عقد جماعه به آن  رریقرارداد د

 نینامم هواندیم تیآرف مقاب  جاع  ن ررید  یاسوو  و از سووو   یکاق  نیبه عوروو  نیآرق  یاجماع

 نیبرخوردار اسوو  و با هوجه به ا  ازاتیامو نیاز ا نیمم  یقراردادها رریباشوود. جماعه نسووه  به د

  وادیبوه مدمور ا  هواندودیهوا مه بوانو شووود  اسووو  کو   دیو بودون ربوا هواک   یدر قوانون بوانکودار  هوایژگ یو

های مشوریان،  های اسممی ه  یت سپرد ی بان در کلیه. عقد اسوفاد  کددد  نیمومدد از ا  یها  یقابل

گذاری صوورت  انداز و حسوا  سورمایهبه آور کلی در قاعر سوه نوع؛ حسوا  جاری، حسوا  پس

ها را در قاعر  عمو  بر عقد وکاع  این حسووا های اسووممی از جمله ماعتی، پذیرد. اکثر بان می

 گیرند.عقد مشارک  و به آور عمد  مضاربه نیت به کار می

های بانکی میابق با شوریم ، ماعتی را به ی  هسوریز در آزادسوازی م وز ج   ان ام قماعی  -2

ی از اما در حقوق کشووور ماعتی سووصداسوو .  قیر رقابوی در نمام بانکداری اسووممی ههدی  کرد   

آن با   قیو هیه  یاسوومم یعقد جماعه از مدمر بانکدار  دهیدر زمعقد جماعه نشوود  اسوو . به عهارهی  

و   رانیدو کشوووور)ا نیرو ، در ا   یبه  یاسووومم یگف  که بانکدار دیبا یحقوق کشوووور ماعت

ا  هد  یمومدد اسومم  یهابان  انیاجرا نشود  اسو  چدانکه از م باشود؛ی( که مورووع بحث ما میماعت

 .  شودیگرقوه م  اربه ک  یها جماعه بانکاز آن  یدر برخ

 ،یدیگسوور  امور هوع یتزم برا متیهسو    ادیبه مدمور ا رانیا یبانکدار  سوومیجماعه در سو -3

. بدابراین با هوجه  اسووفاد  شوود یها اجاز  داد ها از جماعه در نمام بانکداربان   یو خدماه  یبازرگان

های خاج بانکداری اسوممی و نمر به مسوائ  اقوصوادی مصو  کشوورمان، پیشود اد  پیچیدگیبه 

گیری از ه ار  دیرر کشوورها  های مذکور و ب ر شوود با نراهی دقیق هر و عمیق هر به مورووعمی
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از جملوه ماعتی در زمیدوه بانکوداری اسوووممی، در ج و  همواعی هر چه بیشوووور در این مسووویر، گام 

ابراین یکی از مسووائلی که ها به حا  در کشووور کمور داشوووه ایم؛ برگتاری سوومیدارها و برداریم. بد

های بانکداری اسوممی و اسووفاد  از ه ربیات دیرر کشوورها از جمله ماعتی اسو . نیاز به کدفرانس

شوود که خیلی از محققین اسوممی  بانکداری اسوممی اآمع زیادی از این امر وقوی مشوص  می

شود در این زمیده تزم اس  بین حوز   اسممی در خارج از کشور ندارند. عذا پیشد اد میبانکداری 

 و دانشرا  و بان  مرکتی و وزارت اقوصاد و دارایی هماهدری و همکاری بیشوری صورت گیرد.

 منابع

( ، نشووور 1واتثر )جلود    ث یو اعحود  ر یو غر  یق  هیو اعد وا   (،1384)مهوار  بن محمود،  ر،یابن اث-1

 .چاپ او  ر،یفسداراعو

ق(، عسوووان اعمر ، جلد دوم ، بیروت، 1408ابن مدمور اتقریقی اعمصوووری، محمد ین مکرم،) -2

 عهدان، احیاو اعوراث اعمربی، چاپ او . 

 (، عسان اعمر ، جلد یازدهم، بیروت،  1369ابن مدمور اتقریقی اعمصری، محمد بن مکرم، ) -3

 پ او .عهدان، داراعفکر و اعدشر و اعووزیز، چا

ی شور   ق  (، م مز اعفائد  و اعهرهان1379اردبیلی )محقق اردبیلی(، احمد بن محمد، )مقدر -4

، چاپ  اتسوممیاعدشور، موسوسوهاعملمیه بقماعحوز اعمدرسوین قیجماعه ،قم، جلد دهم،  اتکهانارشواد

 سوم.

 (،اعصووحا )هاج اعلغه و صووحا  اعمربیه(، جلد چ ارم،  1369)جوهری، اسووماعی  بن حماد،   -5

 ناشر امیری، چاپ او .

، جلد مسووائ  اعحم  و اعحرام  یاتسوومم ق زیشوورا (،  1391محقق حلی، جمفر بن حسوون، ) -6

 سوم، نشر ققاه ، چاپ چ ارم.

 مشو د،  (، رابیه عقود اسوممی در سویسووم بانکی با کاهش ققر،1387قرشووه، ) ،یهدیم  یجددق-7

 اقوصادی. و اداری علوم دانشکد  قردوسی، دانشرا 

 .ها یدار میابز اعشمر، ب جا،یاسار اعهمغه، ب (،1395)ابواعقاسم محمد بن عمر،  ،یزمصشر -8



  

1033 

زی 
مال

ر 
شو

 ک
وق

حق
با 

ن 
ق آ

طبی
و ت

ی 
الم

اس
ی 

دار
نک

 با
ظر

 من
 از

اله
جع

د 
عق

 

ها و صوولح، ، ه ران، گدج دانش، چاپ   (، حقوق مدنی، مشووارک    1397کاهوزیان، ناصوور، )-9

 یازدهم.

 شور  قی اتق ام ق(، مسواع 1417احمد، ) بن علی بن اعدین زین ،(ثانی شو ید) جهمی عاملی -10

 او . چاپ اتسممیه، اعممارف موسسه قم، اتسمم، جلد یازدهم،  شرایز

، نشوور  (35شوور  شوورائز اتسوومم )جلد   یجواهر اعکمم ق (،  1397ن فی، محمدحسوون، ) -11

 ی، چاپ سوم.بقم اعمشرقه، موسسه اعدشر اتسمم نیاع ماعه اعمدرس

 (، مقایسوه نمری کارایی بانکداری غیر ربوی و ربوی در ه  یت و 1387سو یلی، کیومرث،) -12

 هصصی  مدابز، میاعمات اقوصاد اسممی، سا  او ، شمار  ی ، پاییت و زمسوان.

 در ماعی هأمین ابتارهای ایبررسوی مقایسوه  (،1384حمید،) قوحی آشوویانی، ؛ قرجی، یوسوف -13

 عاعی اسممی، ه ران،مؤسسه بانکداری همایش شانتدهمین ماعتی، کشور ایران و اسوممی بانکداری

 ایران. آموز  بانکداری

مرکت   ،قم  بوسووان کوا   ، نشورقم ،یاسومم  یجماعه در بانکدار (،  1381)  رسوو ، ،یمماهر -14

 او . ی، چاپاسمم قاتیمیاعمات و هحق

اعحرام، جلد  و اعحم  بیان قی اتحکام ق(، م ذ 1416اتعلی، ) عهد موسوووی سووهتواری، -15

 چاپ چ ارم. ،سهتواری سید اعمممی اعه مکور آی   قم، ه دم،،

جماعه و صولح، بدی  های مداسور   (، م له ققه اه  بی ،  1378، سوید حسوین، )میرممتی -17

 19برای عقود بانکی با ب ر  گیری از دیدگا  های قق ی امام خمیدی )ر ( و قانون اسواسوی، شومار   

 ، پاییت و زمسوان.20و 

 


