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و تحليل حقوقی دستورالعمل اجرایی آن
با رویکردی بر نظر امام خمينی

(س)
محمد رضایی
احمدرضا جمشيدی اوانکی

چکیده :در نظام بانکي ،از رايج تجيي شجه هجا اطاجا تيجتهالپ ،ايدادج در
قالب جعاله و جعالة ثان يه اس  .با ت ججه بجه ماههج جعالجه در وقج د مجدني و قجه
امامهه ،اي سؤال قابل طيح اس که ايج ماههج تجا هجه انجداز قاب هج دارد کجه در
بانکدار م رد استفاد قيار گهيد؟ در والي که بجي طقجق ق اطجد ط ج مي قياردادهجا
مع م و معه ب دن م رد معام ه از شيايط اساسي صح هي طقد اس  ،در جعاله،
ط م اج الي به ط ضه کا ي اس  .و وتي اجيپ ،ميت اند به ص رپ مشارک در
سج د واصج ه مقججير شج د .در ايج راسججتا از طقجاراپ امججام د هنجي

در تحريرالوسييی

بيميآيد که جعاله ميت اند نتهجه مضاربه را داشته باشجد بجي آنکجه محجدودي هجا
مضاربه را دارا باشد .از طيف ديگي طدم تعهه مدپ نهز ادتاللي در شجيايط صجح
انعقاد جعاله ايججاد ن جيکنجد .جعالجه در هجي ط جل وجالل و طقاليجي صجحه اسج ،
بنابياي در ه ة بخشها صنع  ،تجارپ ،کشاورز و ددماپ قابجل اجياسج  .و
ه ه ويژگي باطث شد اس که در قان ن بانکدار بدون ربا جايگاهي ويژ اهجدا
کند .لک جعاله به نح

که در قان ن بانکدار بجدون ربجا و دسجت رالع جل اجيايجي

جعاله مايح گيديد اس  ،دارا مشکالتي اس  .اي ن شتار در صجدد شناسجايي و
تح هل اي مشکالپ در مقام اجياس .
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مقدمه
به منظ ر ايجاد تيتهالپ الزم بيا گيتيش ام ر ت لهد  ،بازرگاني و ددماتي در اييان ،مجاده 4۱
قان ن ط هجاپ بجانکي بجدون ربجا بجه بانج

هجا اججاز داد تجا از جعالجه در نظجام بانکجدار اسجتفاد

ش د.ش را ا ل و اطتقار اييان نهز در سال  49۱9ش يي ،دست رالع ل اجيايي جعاله را به تص يب
رساند و اس از آن جعاله در نظام بانکي اييان م رد استفاد قيار گي

 .هماکن ن دييجد و جيوش

ستام ،گشايش اطتقاراپ اسناد  ،تع هي و اوداث را و سادت ان و صدور ض ان نامههجا بجانکي
ها انجام ش د .در نخيته ماده اي دست رالع ل ،از جعاله به طن ان

ميت اند در قالب جعاله در بان

«قيارداد» نام بيد شد که نشان ميدهد اي جعاله در نظام بانکدار تنتجا بجه شجکل جعالجه دجا
منعقد ميش د .در اي جعاله ،بان

ِ طيفِ قيارداد ،طامل اس

را تعتد ميکند و جاطل ،جُعل قيارداد را طي اقياطي به بان
بيطقق ماده هتارم دست رالع ل اجيايي جعاله ،بان
از کار را با طن ان «جعاله ثان
طقد در قيارداد نخي  .بان
اي ماده  ،بان
ذاتاً با ماهه

و انجام دادن کار مذک ر در قيارداد
ميايدازد.

اي ادتهار را دارد که انججام دادن قيج تي

» ،يا هي طن ان ديگي ،به کيي ديگي واگذار کند ،از ج ه به طجيف
م ظف اس

بي وي اجيا اي قيارداد نظارپ ن ايجد .بجه م ججب

ن يت اند انجام دادن ت امِ کارِ م رد جعاله را به ديگي واگذار کند؛ زييا اي کجار
جعالة اول منا اپ دارد .ه چنه بيت قيارداد معام ة ص ر جعاله با بان

تع هي سادت ان و سيمايهگذار ا ل دريا تي در جايي ديگي (مثالً در ي
م جب باالن جعاله ميگيدد .در اي

يض ،بان

ط ل تجار ) ،م ن ع و

وق دارد طالو بي استيداد جُعل ،اججيپال ثجل

کارهايي را که انجام داد اس  ،بگهيد .اکيا بانج
ميئ لهتي بيا بان

 ،مثالً بيا

بجه واگجذار طيوجي در قالجب جعالجه ،هجهچ

در بيابي طامل ايجاد ن يکند ،مگي اي که اس از ر ع اکجيا  ،جعالجه را تنفهجذ

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

ن ايد.
بي طقق ماده  ۰1قان ن ط هاپ بانکي بدون ربا ،بان
جعاله را به طن ان اهشدريا
اطتقار ،دريا

يا اهشايداد  ،با رطايج

کنند يا بپيدازند .بان

هجا اججاز دارنجد قيج تي از مق ج قجيارداد
ضج ابط مقجير از سج

شج را اج ل و

ها مع الً در قياردادها ن نة از ققجل تنظجهم شجد  ،ادتهجار

بيهم زدن جعاله را از طيف د د س ب ميکنند .ه چنه  ،ودود وظايف و ميجئ له هجا جاطجل
(هه بان

هه متقاضي تيتهالپ) در سند جعاله قهد ميش د تا ادتالف نظي به وج د نهايد.
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در تعييف بانکدار اسالمي گفتهاند :بانکدار اسالمي بجه شجه ا اطجالد مجيشج د کجه در آن،
شج د؛ يعنجي معجامالپ بانج

ض ابط تعهه شد از طيف شيع مقدس اسالم رطاي

شيط بند ها ويام و مانند اينتا به دور باشد .بنابياي  ،تعقهي «بان
مقيراپ شيع مقدس اسالم نهز رطاي
در اينجا م ک اس

ميش

از ربجا ،ق جار،

اسالمي» از تعقهي «بان

بدون

کجه نجه تنتجا در آن ربجاد ار نهيج  ،ب کجه ديگجي
د (معي

 9-91 : 49۰1؛ بت ند و بت ني .)4 :49۰1

کيي اي سؤال را مايح کند که آيا اساسجاً اصجاالح و تعقهجي بانکجدار

اسالمي اصاالح درستي اس ؟ در ااسخ به اي سؤال ميت ان گف
يفه اسالمي اس ؛ يعني به رغم اينکه بانکدار اديد ا اس

بانکدار اسالمي ههز نظهجي
که در غجي زاد شجد و دسج

ايوردة مغي زمه اس  ،اما مي ت ان نکاپ منفي آن را کنار گذاشته ،م ارد مثق

آن را اجذيي

و با استفاد از قه متيقي اسالم آن را ايورش داد و مج ارد نقصجان آن را بيطجيف ن ج د؛ آن گجا
اي ند «اسالمي» را هم بيا آن به کار بييم ،هنان که يفة ي نجان اجس از اجيورش و رشجدش در
دامان مي ه و تاقهق ض ابط اسالمي و ا زودن ميايل بيهار بي آن ،يفه اسجالمي نامهجد شجد
اس  .بنابياي  ،به دلهل آنکه اوکام طق ي جزء اوکام اهلل اس  ،بتي گهجي از ايج تعقهجياپ کجامالً
صحه اس  ،هنان که در مکتب اهل به (ع) هجم بجه آن تصجيي شجد اسج
گاهي از اي دو وج

(ک هنجي 49۱ج )4۱ :4

با تعقهي رس ل ظاهي و رس ل باطني ياد ميکنند .بجا ت ججه بجه ت ضجهحاپ

بهان شد در مييابهم که اصيار بعضي بي صحه نق دن تعقهي بانکدار اسجالمي و اينکجه بانکجدار
ي

اديدة غيبي و ناسازگار با دست راپ دي اسالم اس  ،اصيار نجابجهججايي اسج

499؛ رک :ماتي  .) 1-411 :49۰9در بيابي اي گ نه اشخا
اساس ًا اسالم بيا د د بانکدار دارد يا نجه ،الزم اسج

و جت

(ماتجي : 49۱1

ااسخ بجه ايج ايسجش کجه آيجا

بجه تفجاوپ مهجان مکتجب اقتصجاد و ط جم

اقتصاد ت جه ش د و ه ن اسالم دارا مکتب اقتصاد ميتقل از ديگي مکاتب اس  ،دارا سهيتم
و نظام بانکدار

ميتق ي نهز ميباشد (صدر . )4۱۰ : 49۱5

) معنای لغوی و اصطالحی جعاله
از نظي لغ

 ،واژة «جعاله» ،به ت جهم [و به ق لي :ت و کيي و ضم آن] ههز اس

کار بيا کيي قيار داد ميش

د (طييحي  414۱ج 991 :9؛ اب منظج ر  4141ج 444 :44؛ جج هي  4141ج

(س)

.)4۱9۱ :1

که در ازا
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) مفهوم «بانکداری اسالمی»
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در اصاالح قتي نهز جعاله به ه ان معنجا لغج
وقهق

آن بجه کجار ر تجه اسج ؛ يعنجي جعالجه يج

شيطهه نهي  .قتا تنتا ک شهد اند مشيوع ب دن يا طدم مشيوطه

امام د هني ابتدا آن را هنه تعييف ميکند « :جعالجه طقجارپ اسج
مع م در ازا کار والل و دارا مقص د طقاليي» .ايشان سپس ي

آن را ثاب

ن ايند

از التجزام بجه دادن طج ض
بار تعقهي «انشجا التجزام« را

جنس تعييف قيار ميدهد و ديگي بار «قيار دادن ط ض» را جايگزي «التزام» مين

ايجد (امجام د هنجي

 49۰5ج و  )191 :4بيهار از قتا جعاله را صهغها ميدانند که ايدة آن ،تحصهل طجه يجا منفعج
در ازا طججج ض اسججج

( قعجججان 415 :4141؛ مصجججاف

 ۰9 :41 9؛ نجفججج  4111ج  .)41۰ :99بيدجججي

ن ييندگان نهز در ج عبند سخنان قتا ،جعاله را «تعتد به ايدادج

مجالي معجه در بيابجي کجار

والل و در د ر اطتنا طقال» دانيتهاند .ه انا ر که اهداس  ،تعييف ادهي ،با تعييف نخي
د هني تفاوپ مت

امام

ي ندارد (ج ع از اژوهشگيان  41 ۱ج .)54 :9

 )3جعاله ویژه بانکی
در جعاله ،گاهي جاطل ا ل ندارد که نقداً به اه انکار بپيدازد تا کار مج رد نظجيش را انججام دهجد.
غالب اه انکاران هم از انجام کار نيهه (اقياطي) د ددار مجيکننجد؛ وجال اگجي در هنجه وجالتي
شخص ثالثي ،مثل بان

اهدا ش د که کار را در ققال جُعل اقياطي انجام دهد ،مشکل جاطجل وجل

ميش د .القته در بهش تي م ارد که بان

نقش طامل را اهدا ميکند ،بجه دلهجل اينکجه دج د بانج

امکاناپ انجام کار م رد جعاله (مثل وفي ها ط هق ،تع هي ماشه  ،تع هي يا اوداث را و سادت ان)
را ندارد ،با شخص ديگي جعالة دومي منعقد ميکند؛ يعني بان

که در جعالة اول طامل اس

جعالة دوم ،نقش جاطل را اهدا ميکند .ه چنه به دلهل صجي ه جج يي در وقج
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

استادکار د استه ن ي ش د که به بان
طيف بان

بهايد ،ب که بان

بنابياي  ،قيارداد که به امضا مي رسد دس
وکال .

و هزينجه ،از دج د

به جاطلِ جعاله اول ،وکال

با آن شخص ثالث که ت ان انجام کار م رد نظي را دارد ،جعالة ثان

در

ميدهد که از
منعقد کند.

کم مشت ل بي دو انشجا اسج  .4 :جعالجة اولهجه؛ .
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يکي از ويژگي ها جعاله آن اس

که م ض ع آن مي ت اند تا ودود مجت ل باشد و الزم نهي

مقاله

 )4برخی موارد كاربرد جعاله
به ط ر دقهق مقدار کار که طامل بايد انجام دهد در هنگام انشا جعاله مع م باشد .امام د هنجي
در اي دص

مي يمايد« :يج ز أن يک ن الع ل مجت الً ي الجعالة ب ا ال يغتفي

ي اإلجارة» (امام

آن را شيط تحقق جعاله ن يدانند (شتهدثاني  4141ج  )111 :1و وتجي بيدجي نظهجي شجتهد اول تح جل
غير در جعاله را از طق د ديگي  -ازج ه از اجار  -بهشتي دانيتهاند (شجتهدثاني  4141ج  .)999 :1امجام
د هني نهز در م رد جعاله بي مالالتجار و جعل قيار دادن جالن درصجد از سج د واصج ه – کجه در
وه انشا جعاله ،نامع م اس  -قائل به صح

جعالجه شجد و آن را در ايج جيض ،مفهجد ايجدة

مضاربه ميداند ،بدون اينکه شيايط مضاربه در آن شيط باشد

(امام خمینی  9731ج 9و  484 :2م 48؛

811 :9781؛ اصفهانی  .)421 :9781ايج ويژگجي سجقب شجد کجه جعالجه بيجتي مناسجب بجيا انججام
معامالپ مجت ل به ويا آيد .از اي رو ،کارها و عاله هايي که بان
انجام دهند بيهار اس  .به دلهل رطاي

ها بت انند در قالب جعاله

ادتصار به هند م رد اکتفا ميش د.

 )4تعمير و احداث راه و ساختمانتع هي و اوداث را و سادت ان ،مانند هي کار طقاليي و مشيوع ديگي ميت اند م ض ع جعالجه قجيار
گهيد .جعالههايي که در بان
دلهل آن هم اي اس

ها ج ت ر اسالمي اييان منعقد ميش د ،بهشتي از اي ن ع اس .

که بي اساس اصل  19قان ن اساسي دول

وظهفه دارد در تأمه ميک  ،ميدم

را يار دهد.
 )4اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ()LCاطتقاراپ اسناد با ه کار بانکداران و بازرگانان به وج د آمد اس  .آغاز استفاد جد از آن
را در نه ه دوم قين ن زدهم ميت ان يا

 ،ولي استفاد ط مي از آن تنتا اس از جنگ جتاني اول

هنگامي که تجار غيبي سعي در گيتيش عاله ها تجار د د داشتند به وق ع اه س

(مزينجي و

متاجي تتياني  )499 :49۰1با ت ضهحي که در ادامه ميآيد ،مع م ميش د که اطتقاراپ اسناد ن طي

(س)

جعاله اس .
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د هني  49۰5ج 4و  )195:بعالو اينکه ،در م رد مع م ب دن ط ض نهز ادتالف نظجي هيج

و بيدجي
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 .4اطتقار اسناد به زبان ساد روش يا وسه ه ا اس
دارج دييدار يا دريا
 .اطتقار اسناد ي
 .9اطتقار اسناد ي

بيا ايداد

بتا کجاال يجا دجدماتي کجه از

ميش د؛

تعتد ايداد

مشيوط بانکي اس ؛

روش به کار ر ته بي نظهي جتاني اس

قق ل بازرگاني را ارائه مي دهد و به وسه ه آن ايداد

کجه را رسجهدن بجه يج

ت ا جق قابجل

در مقابل اسجناد کجه ن اينجد کجاال اسج ،

تأمه ميش د و وسه ه انتقال وق د آن کاال را م ک ميسازد؛
 .1اطتقار اسناد تعتد اس
(متقاضي) بيا

بان

کتقي از س

بازکنندة اطتقار بنجا بجه تقاضجا و دسجت ر دييجدار
کجيدن يجا ققج ل کجيدن يجا

يوشند (ذ نفع) که ارائه ميش د تا (اس از ايداد

معام ه کيدن) تا مهزان تعهه شد مق غي ا ل (مق اطتقار) را در دالل مدپ معه (سي رسهد اطتقار)
و در مقابل اسناد معه (اسناد و ل) به يوشند بپيدازد.
 .9بيابي ماد  4و  ،UCP600اطتقاراپ اسناد  ،ن طي شه ايداد
که بان

به درد اس

و يکي از ددماتي اسج

دييدار ،به منظ ر دييد يا سفارش کاال يا ددماپ از ي

دارجي و يا مناطق آزاد و مناطق ويژ و به نفع و بيقيار مين

يوشند کشج ر

ايد (مزيني و متاجي .)499 :49۰1

 )4- -مراحل انجام كار در یك قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

 .4ابتدا دييدار و يوشند نيق

به طقد قيارداد که بي اسجاس آن اطتقجار اسجناد بايجد گشجايش

ش د ،اقدام ميکنند.
 .دييدار از بان
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

درد اس
 .9بان

دج د درد اسج

مجي کنجد يج

اطتقجار اسجناد بجي اسجاس شجيايط مج رد

به نفع يوشند گشايش کند؛
گشايشکنند اطتقار ،اطتقار را گشايش کيد  ،بيا بان

کارگزار در کش ر يوشند

ارسال ميدارد؛
 .1بان

کارگزار در کش ر يوشند  ،اي گشايش اطتقار را به ذ نفع اطتقار ( يوشند ) ابجال

ميکند؛
 .9ذ نفع اطتقار ( يوشند ) اس از دريا
داد  ،در ص رتي که آن را ماابق قيارداد يا

اطتقار ،آن را به دق
 ،نيق

بجا قجيارداد منعقجد ماابقج

به تتهة مقدماپ صدور کاال اقدام مجيکنجد.
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آن اقدام کند آنگا يوشند  ،کاال را و ل کيد  ،اسناد و ل را به بان

ابال کنند اطتقار تح يل

مقاله

در غهي اي ص رپ م ارد ادتالف را بيدرنگ به اطالع دييدار ميرساند ،تا و نيق

به اصجالح

ميدهد (مزيني و متاجي .)499 :49۰1
 )4- -3اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی

طي ه (در م رد طدم ايداد
يوشند ) الزم اس
قه

قه

کاال از س

دييدار يا طجدم ايدادج

که شخص يا نتاد ثالثي وارد شد و با دريا ج

م رد ت ا ق را به يوشند داد و سپس از دييدار دريا
اميوز بان

ايداد

دج د کجاال از سج

اسجناد وجاکي از و جل کجاال،

دارد (بهدار .)459 :49۰4

ها اي وظهفه را به طتد گي تهاند و هنه نح تجارتي ،بدل بجه متجمتجيي شجه

در تجارپ به ال ل گشته اس ؛ يعني سفارش دهند کاال به بانج

مجيگ يجد کجه اگجي

ط ل گشايش اطتقار را بيا او انجام دهد ،مق غي را به طن ان کارمزد به بانج

و

بان

اس از انجام ط ل گشايش اطتقار ،وق دارد کجه آن مق ج را از او دريا ج

ديگي ،قيارداد گشايش اطتقار اسناد ي

قيارداد جعاله اس

(بختهار

د اهجد ايدادج

کنجد .بجه طقجارپ

ي )4 :49۰1

 )4- -4ماهيت فقهی – حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

در دص

ماهه

 .4م ک اس

قتي – وق قي اوت االپ زيي وج د دارد:
ط ل گشايش اطتقار از با جعاله باشد؛ که به تناسب رشجد و ت سجعة تججارپ،

شيايط و ض ابط ياواني اهدا کيد اس

و وتي بعضي از شيايط آن به ص رپ رمجز و اشجار ا

در قيارداد جعاله گنجاند ميش د .با تص يب قان ن ط هجاپ بجانکي بجدون ربجا در شجتيي ر 49۱
بان

ها ج ت ر اسالمي اييان تيجتهالپ اطاجايي دج د را در قالجب طقج د اسجالمي و از ج جه

جعاله در ادتهار ميدم قيار ميدهند .يکجي از مصجاديق آن ،کجه در بانج
مي گهيد و ن نه قيارداد بيا آن به وسه ه کارشناسان وق قي بان

سجپه مج رد اسجتفاد قجيار
تنظهم شد « ،قيارداد جعالجه

به منظ ر گشايش اطتقار اسناد وارداتي» اس .
 .طقد ميتقل باشد.
 .9ميت ان قيارداد گشايش اطتقار را در قالب طقد ص

انجام داد (ماد  ۰91د .م).

(س)

مشكالت اجرايي جعاله و جعالة ثانويه در بانكداري ايران و تحليل حقوقي دستورالعمل اجرايي آن با رويكردي به نظر امام خميني

در قياردادها بهع به ال ي که مع الً ک تي ميش د اط هنان کيد ،بيا کاهش داياپ اوت الي
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 .1قيارداد گشايش اطتقار را طقد اجار هم مي ت ان داني ؛ يعني دييدار ،بانج

را بجيا ايج

ط ل اجهي مي کند و کارمزد ايدادتي متناسب با بتا کاال م رد سفارش که م رد ت ا ق بان
دييدار اس  ،باب

اجيپ اي کار به بان
ط ل بان

 .9ه چنه م ک اس

و

ميايدازد.

را ي

ن ع معام ة دييد و

يوش بدانهم (د يي .)115: 4111

 )4-3ضمانت نامههای بانکی
مصداد ديگي که بيا جعاله وج د دارد ض ان
هه از دول

و هه از اشجخا

نامهها بانکي اس  .شخصي ،انجام کجار را

دص صجي ،بجه صج رپ اه انکجار ققج ل مجيکنجد (مجثالً اوجداث

سادت ان مدرسه يا به ارستان يا جاد و مانند اينتجا) و در ضج
اط هنان نيق

قجيارداد ،صجاوب کجار بجه منظج ر

به وي انجام کار ،از اه انکار ض ان نامة بانکي به مق معهني ماالقه ميکند تجا در

ص رپ تخ فِ اه انکار از انجام اصل کار يا تخ ف از شيايط قيارداد ،بجه طنج ان جقجيان ديجارپ
اوت الي آن تخ ف ،از ض ان
به بان

 ،صدور ض ان

نامه استفاد کند و وجهالض ان را دريا

نامها به مق م رد تقاضا صاوب کار را درد اس

تض ه الزم به نفع اه انکار ض ان

نامه صادر ميکند و بيا صدور ض ان

الض ان از اه انکار کارمزد ميگهيد .اي کارمزد که بان
دريا

مي کند ،ظاهياً جايز اس ؛ زييا صادر کيدن ض ان

بي آن جايز اس  .از نظي وق قي ايدادج

کجارمزد بجه بانج

اه انکار مق کارمزد را بيا انجام ط ل و صدور ض ان
اس

دارد .اه انکار با مياجعه

از مصاديق اجار باشد؛ يعني اه انکار ،بان

باب

صجدور ضج ان

ميکند .بانج
نامه بجه نيجق

بجا
وججه

نامجه از اه انکجار

نامه ،ط ي محتجيم و اججيپ گجي ت
در ايج مج رد از بجا جعالجه اسج .
نامه ،جُعل قيار ميدهد .ه چنه م ک

را به اي مق بيا انجام آن ط ل اجهي ميکنجد

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

(د يي .)141 :4111

 )4-4خرید و فروش سهام
يکي ديگي از مصاديق جعاله دييد و يوش ستام اس  .يکي از معجامالپ رايج  ،دييجد و جيوش
ستام شيک ها ستامي اس  .ستام ،ج ع ستم و هي سجت ي نشجانگي و ن اينجد جزئجي از اججزا
متياو سيمايه ي
شيي

اس .

شيک

اس  .مال

ستم به مهزان ستامي که دارد ،در سج د و زيجان شجيک
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بان

به طن ان وکهل سپيد گذاران ،صاوب سيمايه نقد اس  ،متقاضهان سيمايه نقد در جامعه

به دو گيو تقيهم ميشج ند :الجف) کيجاني کجه متقاضجي شجياک
اقتصاد هيتند ) .کياني که متقاضي تأمه ت ام سيمايه الزم بيا
بيويب ت ا ق شيي

عاله

عالهج

م رد نظي هيجتند .در

به طن ان جاطل ،سيمايه الزم را تأمه ميکنجد و بجا طامجل در سج د

ميش د .در وال واضي در قان ن ط هاپ بانکي بدون ربا ،با طقجد شجيک ،

ه ان دص صهتي که در اي طيح م رد نظي اس  ،وج د دارد ،ولي طقد جعالجه بجه ايج وسجع
طيح نشد اس

دص صه

و

(مهيمعز .) 5 :4914

 )5عملکرد و مشکالت فقهی و اجرایی جعاله در نظام بانکی
قان نگذار در جت

شيطي ن دن ق انه بانکي در ي

اقدام طاجل ،قان ن بانکدار بجدون ربجا را

تص يب کيد .اي قان ن در ول ميائل يارو نظام بانکدار اسالمي با هالشهجايي م اججه بج د
اس

و در وص ل به اهداف مصيح در مادة ي

جا مدييي
ب د اس

قان ن مزب ر به دلهل نگيش مدييي

س د دهي به

کارآيي و استفادة بهشتي از تيتهالپ ک تا مدپ در تخصهص منابع مجالي ،نجام ق

(هدايتي. ) 49 :49۰9

به ط ر که در مج ع ،ط کيد بانکدار بدون ربا در اييان از ه ة کش رها ت سجعه يا تجه
ضعهف تي اس

و در مقاييه با کش رها مشابه نهز از وضجعه

ما ج بي بيدج ردار نهيج

(م سجايي

. )495 :49۰5

از اي ديدگا اهم ويژگيها نظام بانکي جديد را در م ارد ذيل ميت ان دالصه کيد:
 .4تيتهالپ اطاايي وام و اطتقار قط در قالجب قجيضالحيجنه مح جي قجان ني دارد و هنانچجه
تيتهالپ مذک ر به نح

از انحاء در قالب سايي طق د قيار گهيد ،در واقع تحييف و نقض غيض

آشکار در شال د و بنهان بانکدار اسالمي شکل گي ته اسج
کا ي اس

و در ايج مج رد ،بجه طنج ان ن نجه،

به اکت رها ص ر در بيدي از مضاربهها يا سفتهها ص ر در دييد ديج و غهجي

اشار کيد.
 .در کش ر ما تيتهالپ اطاايي با ت جه به شکل وق قي و نح ة ط ل در هتجارد ابجزار مجالي
تعقهه شد اس

که يکي از اي ابزارها جعاله اس

اي هتارد ابزار در سه گيو اص ي مشارک ها

(س)

مشكالت اجرايي جعاله و جعالة ثانويه در بانكداري ايران و تحليل حقوقي دستورالعمل اجرايي آن با رويكردي به نظر امام خميني

ه ة بخش ها اقتصاد  ،بان

در سجيماية الزم بجيا

مقاله

 )4-5رفع خأل موجود در عقود مشاركتی (در بخش صنعت و خدمات)
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مدني و وق قي ،سجيمايه گجذار هجا ميجتقهم ،مزارطجه و ميجاقاپ) مقجادالپ

(مضاربه ،مشارک

( يوش اقياطي ،اجار به شيط ت ه

 ،س ف و دييد ديج ) و تعتجداپ (جعالجه و  L.Cو صجدور

ض انتنامه) م رد استفاد قيار ميگهيد.
در وال واضي ،اطاا تيتهالپ در قالب جعاله در نظام بانکي از جتاتي محل اشکال اس که
دالصها از اي اشکاالپ به شيح زيي اس :
 )4تص ر واکم بي جامعه بي رب

ب دن تيتهالپ اطاايي در قالب طقد جعاله و غهجي اسج

سهيتم بانکدار جديد با سنتي تفاوتي ندارد ب که قط اسم و طن ان و قالب تغههي کيد اس
تص ر نادرس

در جامعه باطث ک ينگ يجا زايجل شجدن ويمج

ربجا گيديجد اسج

و

و اي

و طامجة مجيدم

استدالل ميکنند که اگي ربا واقعاً ويام اس ؛ هيا در ط هاپ بانکي باألدص جعالجه وجيام نهيج
(مصقاوي .)11 :49۰4

) در بيهار م ارد جعاله اصالً منعقد ن يش د و ت ا ق به ارادة طي ه محقق ن يگيدد؛ زييا
ظاهي امي نشان ميدهد که در بهش تي م ارد هدف مشتي استفاد از تيتهالپ و هدف اص ي بان
اط هنان از بازدهي هند درصد س د اس

و به قصد و رضا طي ه هجهچ تج جتي ن جيشج د .مجثالً
و بان

مشتي اوتهاج به ا ل دارد و تع هي منزل بتانه اس

هم ما ع اس

که شخصي که بي طقجق

قيارداد جعاله تيتهالپ اطاا مي کند قصد تع هي منزل نجدارد و قجيارداد بجه صج رپ صج ر امضجا
ميش د (رئهيي.) 14 :49۰9

 )9وضعه

وق قي جعاله ها بجانکي در قجان ن بانکجدار بجدون ربجا و آيجه نامجة اجيايجي آن

باألدص مادة  ۱۰به طن ان ي

طقد ،تقهه شد اسج

(دجاور  )999 :49۰4ولجي قتجا امامهجه در

طقد يا ايقاع ب دن جعاله ادتالف نظي دارند (شجتهد ثجاني  4149ج 415 :44؛ محقجق و جي  4111ج  )4 ۱ :9و
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

هه بيا نظيية ايقاع ب دن آن ق
 )9 9 :41 ۰امام د

هني در تحريرالوسی

االيقاطاپ ط ي االق
 .1هزينة بان

تي و ب که مشت
در ض

ر باشد (طقاطقايي وکهم  4141ج 494 :؛ سهف مازندران

بهان يدها جعاله با اجار  ،مجيگ يجد« :هجي مج

» (امام د هني  49۰5ج  4و .)191 :

در تيتهالپ اطاايي جعاله سنگه اس ؛ زييا بان

قاع نظجي از هزينجة يصج

سيمايه بايجد هزينجة نهيوهجا انيجاني و اججارة سجادت ان و مصجارف آ و بجيد و گجاز و ت فج را
ايداد

ن ايد و در ص رتي که جعاله ثان يه را منعقد کيد بايد نظارپ بي ط ل طامل داشته باشد و

اي ام ر م جب هزينة باال تيتهالپ اطاايي در قالب جعاله ميگيدد (صدر .)۰9: 4991
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م رد جعاله وج د ندارد و تعداد بازرسان بان

ميکز محدود اس

در مقابل  41111شعقة بانکي تنتا  91نفي بازرس ب د اس

به ط ر کجه در سجال 49۰1

مقاله

 .9نظارپ و کنتيل کا ي جت

تحقق و سالم

جييان تيتهالپ اطاايي بان

ها بجاألدص در

(متدو نجم آباد .)۰4 :49۰1

 .۱امکان ت ديد مدپ در بيهار از تيتهالپ اطاجايي جعالجها وجج د نجدارد و ايج يکجي از
 .۰بان
امي شقته رب

ها بيا تأدهي در ايداد

ماالقاپ ناگزيي به تعهه ديارپ تأدهي تأديه هيتند و ايج

ب دن را از ديدگا شيطي به ذه متقادر ميکند که طجد ا از قتجا دريا ج

آن را

مجاز و بيدي ديگي آن را غهي جايز ميدانند (متدو نجم آباد . )۰1 :49۰1
 .1اطاا تيتهالپ در قالب جعاله را در قالب سايي طق د هم ميتج ان ايدادج
طق د در قان ن بانکدار بدون ربا که يکي از آنتا هم جعاله اس
شد که آثار از ج ه کاهش سيط

ط کيد بان

کجيد و تعجدد

باطث اهچهدگي مقيراپ بجانکي

ها و ا زايش هزينة ط کيد بانج

هجا و طجدم

تفتهم مقيراپ ط هاپ بانکي بدون ربا به متقاضهان تيتهالپ را به ه يا داشته اس .
 .5تعهه اجيپ مع م در ققال ط ل معه  ،شيط جعالهها بانکي اس  .وال آنکه از نظي قتجا
ط م به ط ل و ط ض شيط نهي

(شتهدثاني  4141ج .)195 :1

 .41ماابق نظي قتا امامهه و قان ن مدني تعهه مهزان جعل بي طتدة جاطل اس
نقشي در آن ندارد ،لهک در جعالهها بانکي اگي بان

و ارادة طامجل

طامل باشد ماابق بند  1دست رالع ل مهزان

جعل را طامل تعهه ميکند و تعهه جعل به وسه ة طامل بيدالف مقتضا طقد اس

(داور :49۰4

.)991

 .44در جعالهها بانکي شيط يخ وج د دارد .وال آنکه قتايي که جعاله را طقجد مجيداننجد
آن را جايز دانيتهاند .به ط ر که جاطل و طامل هي دو ميت انند بدون دلهل م جه طقد را بجه هجم
بزنند .لهک در جعاله ها بانکي وق مشتي د ا جاطل باشد يا طامل ،ساقط شد اس
اينکه طق د جايز با پ و جن ن و سفه منفيخ ميش د ولي بان
يا پ ،وارث مت

ها با ادذ وثهقه ،در ص رپ وجي

ي را م زم به انجام تعتد ميکنند (مهيآد ر .) 1۰ :49۰1

 .4بانکدار بدون ربا مفت مي اس
ي

و ط يرغم

بيا آن ن ع از بانکدار که بدون بتي ادار ميش د و

بانکدار اسالمي نهي ؛ زييا بانکدار اسالمي به طن ان بانکدار ه اهنگ با ويژگجيهجا

ادالقي نظام ارزشي اسالم تعييف شد اس

و در ود ايد آل ،نظام بانکدار اسالمي نظامي اس

(س)

مشكالت اجرايي جعاله و جعالة ثانويه در بانكداري ايران و تحليل حقوقي دستورالعمل اجرايي آن با رويكردي به نظر امام خميني

مشکالپ نظام بانکدار بدون ربا اس .
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بي مقنا مشارک

که اوالً ک هة معامالپ بان

بازد و ريي

است ار باشد؛ ثانهاً هي معام ة بانکي بيقيار راباة شياک
مججدي ن ،از مهججان روشهججايي کججه امکججان مشججارک

و رطاي

به بان

در ريي ج

طجدال

بجه ک هجة شجيکا

و مشتي باشد نه راباة داي و
و بججازد را بججه تججأمه کننججدگان و

استفاد کنندگان سيماية مالي ياهم ميسازد مي ت ان به مضجاربه و مشجارک

اشجار ن ج د و جعالجه

جزء آن نهي .
 .49کيي که انجام کار را متققل شد اس  ،جايز نهيج
شخص ديگي واگذار کند

(طالمه و ي: 4951

انججام آن را بجه مق ج کجمتجي بجه

).

 )6تحليل حقوقی و نقد و بررسی اشکاالت دستورالعمل اجرایی جعاله
ماد  4۱قان ن ط هاپ بانکي بدون ربا (بتي ) مقير ميدارد« :بان

ها مجيت اننجد ،بجه منظج ر ايججاد

تيتهالپ الزم بيا گيتيش ام ر ت لهد  ،بازرگاني و ددماتي مقادرپ به جعاله ن ايند».
به استناد ماد  ۰ه ه قان ن ،وزارپ ام ر اقتصاد و دارايي م ظف شد آيه نامه اجيايي اي
قان ن را با اهشنتاد بان

ميکز ج ت ر اسالمي اييان تتهه و اجس از تصج يب ههجأپ دولج

بجه

ميو جة اجججيا بگججذارد .اججس از تص ج يب آيججه نامججه ،ش ج را اج ل و اطتقججار در تججاريخ 49۱9/4/45
دست ر الع ل اجيايي جعاله را به تص يب رساند .از آنجا که به استناد ماد  1قان ن ط هاپ بجانکي
بدون ربا (بتي ) و م اد  ۱۱تا  ۰1آيه نامه صل س م آن قان ن ،ه ة بان

هجا ج تج ر اسجالمي

اييان م ظفند ن نه قياردادها جعاله د د را بي اساس ه ه دست رالع ل تنظهم کننجد .الزم اسج
م اد آن از نزدي

م رد نقد و بيرسي قيار گهيد:

ماد  4ميگ يد« :منظ ر از جعاله در اي دست رالع ل طقارپ اس

از التزام شخص (جاطجل يجا

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

کار يما) به ادا مق يا اجيپ مع م (جُعل) در مقابل انجام ط ل معه «طقق قيارداد»؛ طي جي کجه
ط ل را انجام ميدهد «طامل» يا «اه انکار» نامهد ميش د».
دست رالع ل اجيايي جعاله در ماد  4جعاله را به شک ي تعييف کيد که ماابق تاوا مشجت ر
قتا نهي :
الف) در تعييف د ذکي نشد که اي قيارداد طقد اس
ب دن اوکام ميب ط به د دش بي آن بار ش د.

يا ايقاع ،تا در ص رپ طقد يا ايقجاع
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شد ،از نظي امام د هني  -که نظام ج ت ر اسالمي اييان از نظياپ ايشجان اهجيو مجيکنجد – نهجز
جايز اس

مقاله

) اينکه اجيپ و ط ل بايد مع م باشد ق ل مشت ر قتا نهي  .و ه انگ نه که اهشتي گفته
که در جعاله ،ط ل ،مجت ل باشد (امام د هنجي  49۰5ج  4و  195 :م  )9وتي بعضجي از قتجا

معتقدند که بايد ط ل وت اً مجت ل باشد .گيهه امام مي يمايد ،ط ل هم ميت اند مع ج م باشجد در
با اجيپ مع م که بيا ا ياد معه د اند ميش

ماد « :بان

ها مي ت انند به منظ ر ايجاد تيتهالپ الزم بيا گيتيش ام ر ت لهد و ددماتي

با تنظهم قيارداد به طن ان «طامل» يا طند االقتضا به طن ان «جاطل» مقادرپ به جعاله ن ايند».
الف) اشکال اساسي به اي ن ع قياردادها آن اس
جعاله آگا اس  ،ولي طامه ميدم از ماهه

که گيهه کارگزار بانج

جعاله اطالطي ندارند ،از س

از مفجاد قجيارداد

ديگي با ت جه بجه اينکجه

بعضي ميدم بهي اد يا کم س اد هيتند ،تفتهم اي دو قيارداد جعالجة اولجي و جعالجة ثجان
مشکل يا در بعضي م ارد غهي م ک اس  .ه چنه به ط

اينکه ا جياد ت ججه کجا ي بجه قيادادهجا

ندارند و يا ديد شد که در م ارد ا ياد اوتهاج به ا ل دارند و تع هي منزل بتانه اس
بان

بجه آنتجا

هم به ط ل مخت ف – آشنايي با صاوقخانه يا طدم ت جه کارمند بان

قيارداد جعاله وام مي دهد در والي که قصد او تع هي منزل نهي

و کارگزار

– به شخصي بجي طقجق

و وام گهيند وتجي مفجاد قجيارداد
منظج ر او گجي ت وام

بان

را ماالعه ن يکند يا الاقل ت جه زياد به آن ندارد هج ن در وقهقج

اس

نه قيارداد جعاله؛ بنابياي يکي از اص ل قيارداد جعالجه کجه قصجد و رضجا طجي ه اسج

در

يض مذک ر محقق نهي  .اي قيارداد به ط ر وتم باطل و س د واصل از آن ويام اس .
) مشکل اساسي ديگي اي ن ع قياردادها شيط طدم يخ در قيارداد اس
نظي مشت ر قتا ،جعاله ايقاع يا طقق نظي بعضي از قتا – بجه دصج
اس  ،که در هي دو ص رپ از د ا

قتجا طامجه – طقجد ججايز

ايقاع و طقد جايز ،يخ و رج ع جاطل يا طامل اسج  .اگجي

شيط طدم يخ در قيارداد باشد مخالف مقتضا طقد اس
اس

و شجيط دجالف مقتضجا طقجد باطجل

يا اينکه در اي ن ع قياردادها در ط ل ه ن صجاوقخانه  -کجه مالج

قيارداد اس

به ط ر که طقق

– وق اضا ه کجيدن هجهچ شجيطي را نجدارد ،در وقهقج

بانج

اصج ي و طجيف اصج ي
وجاکم و صجاوقخانه

محک م اس .
ماد « :9بان

ها م ظفند ،ققل از اقدام به انعقاد قيارداد ،ط هاپ م ض ع جعاله را در وجد نهجاز

(س)

بيرسي و از اجيا قيارداد و بيگش

جُعل اط هنان واصل ن ايند»...

مشكالت اجرايي جعاله و جعالة ثانويه در بانكداري ايران و تحليل حقوقي دستورالعمل اجرايي آن با رويكردي به نظر امام خميني

صهغهها دا

د (امام د هني  49۰5ج  4و .)1۱1 :
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اوتهاط کيدن بان

ها در معامالپ امي اينديد ا اس ؛ هيا که در غهي اي ص رپ به ال ال
نکته راجع به اي ماد گفتني اسج

مي ه تضههع ميش د .تنتا ي

و آن اينکجه تنظجهم کننجدگان

دست رالع ل ها و ن نه قياردادها بايد از به کار بجيدن تعقهيهجايي کجه مج هِم ججد نقج دن قجيارداد
اس  ،به شدپ اجتنا کنند؛ به طن ان مثال در اي ماد  ،تعقهي «بيگش
ه ن يض بي اي اس

که بان

جُعل» تعقهي د بي نهيج ؛

قق ل کيد  ،مثالً در تع هي ماشه يجا سجادت ان بجا هزينجه دج دش

تع هياپ را انجام دهد و سپس جُعل را به ط ر اقياط از جاطل دريا

کنجد .بنجابياي بانج

گا در اي قيارداد جُع ي نپيدادته اس  ،ولي از ظجاهي تعقهجي «بيگشج

جُعجل» ايج گ نجه ت هجد

مي ش د که گ يا متقاضي تيتهالپ بيا انعقاد جعاله بجا شجيک
بان

اه انکجار ،جُعجل مج رد نهجاز را از

قيض مي گهيد و سپس به ص رپ اقياط ماهانه با بتي اش به بان

ربا ويام اس
«بيگش

هجهچ

بيميگيداند که اي ه ان

و قاعاً م رد نظي قان نگذار نهي  .اگي به جا آن از تعقهي «بيگش

هزينجههجا» يجا

جُعل در جعالة ثان يه» استفاد ميشد ،اي اشکال وارد نق د.
طامل جعاله اس  ،بايجد در قجيارداد جعالجه ،ادتهجار بانج

ماد « :1در م ارد که بان

واگذار انجام قي تي از ط ل معه به غهي تح
در ص رپ انعقاد قيارداد جعاله ثان
تقصي – در م ارد که بان

 ،بان

طن ان جعالة ثان

مک ف اس

بجيا

يا هي طن ان ديگجي قهجد شج د.

بي وي اجيا قيارداد نظارپ ن ايد».
بان

 ،جاطل جعاله باشد طامل مي ت اند با م ا ق

انجام قي تي

از کار را به ديگي واگذار ن ايد».
اگي بان
وکال

د د را م ظف به انجام ههچ کجار نکنجد و ه جة کجار م ضج ع جعالجه را در قالجب

يا طن ان ديگي به جاطل (متقاضي تيتهالپ بانکي) واگذار کنجد ،اشجکال اساسجي بجي آن

وارد اس ؛ هيا که بيدالف مقتضا ذاپ جعاله ط ل کيد اس .
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

ماد  1ن نه قيارداد جعالة بان

صادراپ شج ار (ن  9111 – 495د 411

اشکال را دارد .اي ماد مقير ميدارد« :بان
جاطل با قق ل ن ايندگي بان

 ۰9ش -چ) ايج

بيا انجام م ض ع جعاله ،به جاطل ن اينجدگي داد و

 ،متعتد شد م ض ع جعاله را در مدپ و تح

شيايط مقجير در ايج

ماد انجام دهد .بي اي اساس مق غي به طن ان هزينة انجام م ض ع جعاله متناسب با اهشي
جعاله ،ويب تشخهص د د در ادتهار جاطل قيار د اهد داد .اقدام جاطل به ن ايندگي بان
ميباشد»...

ط هاپ
تقيطاً
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بان

ميکز طي بخشنامه ا واگذار انجام ط هاپ جعاله از طييق وکال

بجه جاطجل را م نج ع

مقاله

بيا بيطيف کيدن اي اشکال و اشکاالپ مشابه در ن نه قياردادها جعاله ديگجي بانج

هجا،

اطالم کيد.
ماد « :9تدارک مقدماپ و تتهجه مج اد و مصجال و سجايي لج ازم مج رد نهجاز بجيا انججام ط جل
جعاله از ن ع معامالپ مع ض اس

ولي نه در قه و نجه در قجان ن مجدني تيتهجب داصجي بجيا

انجام کار م ض ع جعاله معه نشد اس  .در ط جل ،آنچجه در ه جة جعالجههجا وجج د دارد ،والج
تعادل طي ي به وظايف طي ه (از نگا جاطجل) اسج  .از ايج رو ،هجي هجه ميجئ له هجا طامجل
بهش تي باشد ،به ط ر طقهعي مهزان جُع ي که جاطل در نظي ميگهيد بهشتي د اهد ب د .القتجه تعجادل
واقعي الزم نهي ؛ ب که منظ ر اي اس

که جاطجل بجا در نظجي گجي ت هنجه محاسجقاتي ،جُعجل را

اهشنتاد ميکند.
يا ايداد

ماد « :۱دريا
ايداد » ت سط بان

قي تي از مق قيارداد جعاله به طن ان «اهش دريا ج » و يجا «اجهش

ها مجاز ميباشد .وداقل يا وداکثي «اهش دريا

» و «اهش ايداد » ت سط

ش را ا ل و اطتقار تعهه د اهد شد».
ه ان ط ر که گفته شد  ،استحقاد طامل نيق

به دريا

مق جُعل اس از انجام کار م ضج ع

جعاله اس ( .ماد  9۱۰د .م) (طالمه و ي  4141ج  ) 11 :که اي مقتضا اطالد جعالجه اسج  ،امجا
طي ه مي ت انند بي دالف آن ت ا ق کنند ،هه بيا بيا ج ب اطت اد طامجل يجا تتهجه مصجال مج رد
نهاز ،الزم باشد که بخشي از جعل ،ه ان ابتدا کار به طامل ايداد

ش د.

ماد « :۰مدپ انجام و تصفهه ماالقاپ ناشي از جعاله وداکثي دو سال تعهه ميگيدد».
تقصي – مدپ انجام جعاله در م رد طيح ها ت لهد و ددماتي از ش ل اي ماد ميتثنا و به
تشخهص ههأپ مديية هي بان
اي ماد بان

تعهه د اهد شد.

ها را مک ف کيد که مدپ انجام کار م ض ع جعالجه و مجدپ ايدادج

اقيجاط

جُعل را به جز در م رد طيحها ت لهد و ددماتي وداکثي دو سال تعهه کنند .تعهه مجدپ اگجي
هه در اار ا معامالپ ،مثل اجار اشهاء از ارکان آن به ويا مجيآيجد (مجاد  1۱1د .م) ،امجا در
جعاله هنه ويژگي وج د ندارد و از اي نظي ما ق اس  .بدي جت

در قان ن مدني ههچ اشار ا

(س)

به مدپ جعاله نشد اس  .جاطل ميت اند بيا انجام کار ،مدپ تعهه کند يا نکند.

مشكالت اجرايي جعاله و جعالة ثانويه در بانكداري ايران و تحليل حقوقي دستورالعمل اجرايي آن با رويكردي به نظر امام خميني

ميت اند طقق قيارداد بي طتد جاطل يا طامل باشد».
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صاوب جواهر ميگ يد« :در جعاله ،ج ع به مدپ و کار جايز اس ؛ يعنجي هجم کجار را معجه
کند و هم بخ اهد که در ظيف مدپ مشخصي انجام ش
طالمه و ي نهز تصيي کيد اس

د» (نجفي  49۱5ج. )45۱ : ۰

به اينکه « :اگي جاطل بگ يد هي کس گم شدة مجيا تجا يج

ما ديگي به م بيگيداند الن مق به او ميدهم ،جعالة صحهحي انشا کيد اسج
اس

تا ي

که اگي کيي ت اني

ما ديگي گم شد او را بهاورد ،استحقاد دريا ج

مي کند و اگي تا آدي ما نهاورد ،ديگي اجيتي نخ اهد داش ؛ ه ن نت انيته اس
ط

و نتهججهاش ايج
مق ج را اهجدا

بجه شجيط جاطجل

ل کند» (طالمه و ي  414۱ج .) 15 :۱

روش اس

که ايج سجخ نادرسجتي اسج ؛ هج ن هجدف جاطجل را دج د او بتتجي از ديگجيان

مي ت د ،هه بيا انجام آن کار تنتا در مدپ مشخصي بيا جاطل مفهد باشد و اجس از آن در نظجي
او ارزش ناههز داشته باشد؛ بيا مثال دانشج يي که د د را بيا آزم ن ورود مقاع تحصه ي
بججاالتي آمججاد مججيکنججد و بججدي جت ج

ه جة منججابع ميب ج ط بججه آزم ج ن را ماالعججه و در د تججي

دالصهن ييي کيد  ،اگي اي د تي را که بيايش ده ي ارزش دارد گم کند ،م کج اسج
اطالن ط مي در ج ع ميدم و دانشج يان بگ يد هي کس د تي دالصهها ميا تا ي

در يج

هفته ققجل از

آزم ن به م بيساند ،الن مق به او ميدهم؛ تعهه مدپ در اي م رد امي معقج ل و ديدمندانجها
اس

و به ط ر قاع ي

جعاله صحه انشا کيد اس .

ماد « :1جُعل دريا تي از طيف بان
واو س د معه بيا بان

ها بايد طالو بي ا شش هزينجه هجا انججام شجد ميبج ط،

باشد ،وداکثي يا وداقل مهزان س د ت سط ش را ا ل و اطتقار تعهجه

د اهد شد».
با ت جه به اينکه ام ال و داراييها م رد استفادة بان
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

دص صي اشخا
بان

اس

که به طن ان قيض يا وکال

ها قيار گي ته ،الزم اس

رو ،اي ماد بان

بان

ها يا از به

ال ال ميج ه يجا از امج ال

در سيمايه گذار يا طناوي ديگي در ادتهار

مياقق ها الزم را در جت

وفظ آنتا به ط ل آورد .از اي

ها را م ظف سادته در انعقاد جعاله ها ،جُع ي را بپذيينجد کجه طجالو بجي ا شجش

هزينهها انجام شدة ميب ط ،در بيدارند س د معه بيا بان

باشد .از نظي اسالم ،ميدم بي امج ال

د د مي ط ميباشند .هي کس هي گ نه بخ اهد مي ت اند در ام ال دج د تصجيف کنجد .بانج
وکهل و ن ايند ميدم در بتي بيدار از ام ال و تيجتهالپ بجانکي اسج
م کالن د د را رطاي

نهجز،

و بايجد غقاجه و مصج ح ِ

کند .بنابياي صدور هنه دست ر از ناوهه ش را ا ل و اطتقار به شجعب
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ها ههچ منع شيطي ندارد .از آن جا کجه شجعقههجا بانج

تشخهص و بيآورد مهزان جعل مناسجب را نداشجته باشجند ،را آن را در مجاد  1مقجير کجيد اسج :

مقاله

بان

هجا م کج اسج

د دشجان قجدرپ

«وداکثي يا وداقل مهزان س د از طيف ش را ا ل و اطتقار تعهه د اهد شد».
يکي از منتقدان به آن ديد گي ته و آن را شيطي بي دالف مقتضا طقد انداشجته اسج  .و
ميگ يد« :اشکال مت ي که در اي دست رالع ل اجيايي به نظي ميرسد ،مض ن مجاد  1اسج

ميباشد ».ط ي الظاهي اي

در آن قهد شد (زماني که بان

طامل اس ) تعهه اجيپ به طتد بان

شيط دالف مقتضا طقد اس

و شيطي اطتقار دارد که با مقتضا طقد يا قيارداد مغايي نقاشد .در

قيارداد جعاله مقدار اجيپ از طيف جاطل تعهه ميگيدد ،نه طامجل و ايج شجيط مخجالف اصج ل
قيارداد جعاله اس
م ک اس

(رئهيي .) 95 :49۰9

به تعقهي «س د معه بيا بان

کيي نيق

» اشکال کند که ها ر در جعاله سخ

از س د معه به مهان آمد اس  ،در والي که جعاله تعهجه اجاداش بجيا انججام کجار اسج  .ايج
اشکال با ت جه به اينکه ميب ط به دسجت ر الع جل اسج  ،نجه ن نجه قجيارداد ،بيطجيف مجيشج د .ايج
دست رالع ل مانند آن اس

که ادر به وسه ه نامه ا به يزندش دست ر دهد يجا سجفارش کنجد در

معامالتش با ديگيان دقج

داشجته باشجد و تنتجا کجار را ققج ل کنجد کجه در مج ج ع بجا ت ججه بجه

هزينههايي که ميکند ،س د د بي بيايش داشته باشد.
ماد « :5دريا

يا ايداد

جُعل طقق قيارداد ،ت سط بان

ها د عتاً واود و يا بجه د عجاپ بجه

اقياط مياو يا غهي مياو در سيرسهد يا سي رسهدها معه بالمانع اس ».
در ههچ ي

از مت ن قتي شهعه يا غهي شهعه و نهز در ههچ ي

از م اد قجان ن مجدني تصجييحي

وج د ندارد بي اينکه جُعل جاطل بايد بال اص ه اس از انجام کار و به ص رپ نقجد ايدادج
آن چه م رد تصيي واقع شد اي اس

که استحقاد طامل نيق

در م رد کارهايي که دارا بخشها ميتقل اس
طامل اس از تحقق هي ي

و هجي يج

از بخشها آن به ه ان نيق

شج د.

به جُعل اس از انجام کار اسج

و

بجيا جاطجل دارا ارزش اسج ،

استحقاد اهدا ميکنجد (شجتهدثاني 4141ج

. )119 :1

اي مقتضا اطالد جعاله اس  ،ولي جاطل مي ت اند با ت جه به اط هناني کجه بجه انججام کجار از
طيف طامل دارد ،از ه ان ابتدا شيوع به کار ،جعل را به ص رپ اقياط مياو يا غهي مياو به
طامل بپيدازد.

(س)

مشكالت اجرايي جعاله و جعالة ثانويه در بانكداري ايران و تحليل حقوقي دستورالعمل اجرايي آن با رويكردي به نظر امام خميني

کجه
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ماد  41دست رالع ل اجيايي جعاله به بانج

هجا ادتهجار داد در مج ارد کجه طامجلانجد جتج

وص ل اط هنان از انجام تعتداپ جاطل ،بت انند تأمه کا ي از جاطل ادذ کنند.
ماد  44نهز از بان

ها د استه اس

تيتهقي دهند تا در ص رپ لزوم ،امج ال م ضج ع ط هجاپ

جعاله به ه ش د؛ يعني بي ويب م رد ،د د بان
بانکي بخ اهد که اي

هزينجه به جه را بپجيدازد يجا از متقاضجي تيجتهالپ

کار را انجام دهد (مظاهي .)495 :4914

با ت جه به ماد  44و ح ا مج ع م اد ،به نظي ميرسد که آنتا بهشتي به س د بان
تص يبکنندگان دست رالع ل بهشتي منا ع بان
يد که با بان

قيارداد مي بندد ،مجق ر اس

اس  .و

ها را در نظي گي تهاند تا ميدم را .ه ن از آنججا کجه
بي طقق اي مص باپ قيارداد منعقد کند ،وتي ي

شيط از طيف ميدم قابل طيح و اجيا نهي .
اشکال ديگي :طقق ماد  591د.م .ک هة طق د جايز بجه مج پ اوجد طجي ه منفيجخ مجيشج د و
ه چنه به سفه ،دي انگي در م ارد که رشد معتقي اس .
در يازد ماد دست رالع ل جعاله ههچ اشار ا به اي م ضج ع نشجد اسج  .امجا طقجق ط کجيد
بان

که در قياردادها وثهقه م کي از صاوقخانه گي ته ميش د ،در ص رپ پ ،سفه يا دي انگي

صاوقخانه که هم جاطل و هم طامل اس  ،وراث مت ي م تزم به انجام تعتد ميباشند.
اشکال ديگي آنکه :ت امي قتا امامهه متفق الق ل هيتند که جاطل ن يت اند کا ي ذمي باشجد.
و به آية شييفة «وَلَ يَجْعَلَ ال ّهُ لِ ْکَا ِيِي َ طَ َ الْ ُجؤْمِنِه َ سَجقِهالً» (نيجاء« )414 :دداونجد بجيا کجا يان
تي اي بي مي انان قيار نداد اس » استناد کيد اند.
وتي بعضي از قتا امامهه بي اي طقهد اند که کا ي ذمي ،طامل هم ن يت اند باشد .بجه جتج
تي ط ضعهفي که کا ي بي مي ان در اي م رد اهدا ميکنجد .اکنج ن بجا ت ججه بجه اينکجه در کشج ر
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

اسالمي اييان طد ا از ميدم غهي ميج ان هيجتند [اق هج هجا مجذهقي از ققهجل ميجهحي ،يتج د ،
زرتشتي و ]...و قان ن بانکدار اسالمي هم تفاوتي به اييانهان قائل نشد اس  ،تک هف اي م ارد،
ماابق قان ن مزب ر روش نهي .

نتيجهگيری
 .4در اسالم ،نظام بانکدار به گ نة مکتب ،نه قط ط م ،وج د دارد؛ يعني ه انطج ر کجه مکتجب
اقتصاد اسالمي داريم ،بانکدار اسالمي نهز که زيي مج طها از مکتب اقتصاد اسالم اسج ،

اصالح س م 4951/1/ 9

78
شيع مقدس اسالم رطاي

مشت ل بي ربا ،ق جار ،غجير ،شجيطبنجد هجا

ويام و ديگي طناوي مجيمانه و م ن ع نقاشد؛ لذا ميت ان گف
ايداد

ا ل کار ن يکند ،اما ا ل را ميتقه اً به کيي ميدهد کجه در جتج
که ن طاً بيگش

اس

اسالمي

اسالمي ،اگي هه واساة اطتقاراپ مالي ميش د و تقييقاً جز
ت لهجد يجا تججارپ

به ن طي بي اي مصيف نظارپ دارد .و اي بيدالف بان

ها غهي اسالمي

ا ل و س د آن بيا آنتا متم اس  ،نه ههز ديگي.

 .بيهار از اشکاالپ وارد بي جعالة ويژة بانکي ،بي اي اساس اس

که جعالة مزب ر به طنج ان

مصداقي از جعالة معت دِ قه ،ت قي شد اس  .لذا با قائل شدن به اينکه ماهه

وق قي مزب ر ،ن طي

قيارداد جديد و مش ل آية شييفة «اَو ا بجالعق د» اسج  ،بيجهار از مج ارد جعالجة بجانکي ،بجدون
مشکل د اهد ب د .القته مشيوط بي اينکه از جت

ق اطد ط مي اقد اشکال باشد.

 .9بي اساس نظيية ايقاع ب دن جعاله که نظيية اق
مقاشيپ طامل نشد باشد ،انشا جعالة ثان

و ب که مشت ر اس  ،در جاهايي کجه شجيط

به جُعلِ کمتي ،بي اشکال اسج  ،هجي هنجد طامجل در

جعالة اولهه ههچ کار انجام ندهد .ولي طقق نظيية طقد ب دن جعاله ،انشا جعالجة ثجان

بجه مق ج

جعلِ کمتي اشکال دارد ،مگي اينکه طامل مقدار (هي هند انجدک) از کجار مج رد جعالجه را انججام
دهد.
 .1جعاله ههز شقهه ص
با اي تفاوپ که ص

اس

که هي ي

از معامالپ ميت اند در قالجب آن گنجانجد شج د؛

به وسه ه دو طيف انشا ميش د ،ولجي جعالجه تنتجا بجا ارادة جاطجل بجه وجج د

مججيآيججد .از اي ج رو ،بيججهار از دججدماپ بان ج

هججا از ج ججه گشججايش اطتقججار اسججناد  ،صججدور

ض ان نامه ها بانکي ،اطاا تيتهالپ بيا تع هي ميک يا وسايط نق هه م ت ر  ،تحصهل و نقد
کيدن سفته و بيواپ ،قق ل بياپ (در مج رد کجه بانج
ميت اند تح

از ققجل بجدهکار نهيج ) و جيوش سجتام

طن ان جعاله انجام ش د.

 .9بي اساس قان ن ط هاپ بانکي بدون ربا و آيه نامه و دسجت رالع ل اجيايجي آن ،جعالجههجا
بان

تنتا در قالب قيارداد و جعالة دا

منعقد ميگيدد و ههچگا در قالب جعالجة طجام صج رپ

ن ياذييد.وال آنکه ههچ دلهل مناقي بيا اي محدودي

وج د ندارد .و هي کار که در طجيف

(س)

دارا ارزش باشد ميت اند م ض ع جعاله قيار گهيد .د ا جعاله طام و د ا دا ..

مشكالت اجرايي جعاله و جعالة ثانويه در بانكداري ايران و تحليل حقوقي دستورالعمل اجرايي آن با رويكردي به نظر امام خميني

و بان

غهي اسالمي اي اس

مصيف ميکند و بان

که بان

از تفاوپها ط دة بان

مقاله

وج د دارد .بانکدار اسالمي آن شه از بانکدار اس
ش د؛ يعني معامالپ بان

که در آن ،ض ابط تعهه شجد از طجيف
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 .۱مقتضا ذاپ طقد جعاله ،قيار گي ت جعل در مقابل انجام ط ل م رد جعاله اس
بان

در جعاله ،به طن ان طامل قيار گهيد و با اندراج شيط يجا شجيوطي ط جالً دج د را م ظجف بجه

انجام ههچ کار نکند و ه ة م ض ع جعاله را در قالب وکال
واگذار کند ،م ک اس
اصل و ذاپ جعاله اي اس
اس

وال اگجي

که بان

يا طناوي ديگي بجه دج د جاطجل

اي شيوط به طن ان شيط دالف مقتضا طقد جعالجه ت قجي شج د هج ن
که جاطل کارش را به طامل واگذار کند .اساسيتيي و بتتيي را آن

ها وداقل بخش ک هکي از کار م رد جعاله را انججام دهنجد ،وتجي اگجي ايج کجار،

نظارپ ني و مياقق

بي وي اجيا ط هاپ باشد

منابع


اب منظ ر ،مح د ب مکيم4141( .د) لسان العرب ،بهيوپ :دار الفکي للطباعة و النشي و الت زيع 49 ،ج د.



اصفتاني ،سهد اب الحي  )4911( .وسيلة النجاة (مع حواشي اإلمام الخمیني) ،تتيان :مؤسيه تنظهم و نشي
آثار االمام الخ هني( قدس سي ).



امام د هني ،سهد روح اهلل )49۰5( .تحرير الوسی  ،تتيان :مؤسية تنظهم و نشي آثار امام د هني ،هاپ اول.



جججججججججججججججججج  )4911( .العروة الوثقي مع تعالیق االمام الخمیني ،تتيان :مؤسية تنظهم و نشي آثار امام
د هني ،هاپ اول.



بختهار

ي ،قاسم« )49۰1( .ماالعه تاقهقي جعاله در وق د اسالم و اييان و کاربيد آن در ام ر بانکي».
(ع)

رسال کارشناسي ارشد ،دانشگا امام صادد .


بت ند ،مح د و مح د بت ني )49۰1( .بانکداري داخ ي – (تجهیز منابع پولي) ،تتيان :مؤسية بانکدار
اييان (بان
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ميکز ج ت ر اسالمي اييان) ،هاپ انجم.

بهدار  ،ويه  )49۰4( .اعتبار اسنادي وارداتي و صادراتي .تتيان :ادار آم زش و مدييي

بان

مي

اييان ،هاپ اول.


ج ع از اژوهشگيان زيي نظي سهد مح د هاش

شاهيود  41 ۱( .د) فرهنگ فق مطابق مذهب اهل

بیت ع یهم السالم ،قم :مؤسيه دائرة ال عارف قه اسالم بي مذهب اهل به

ط هتم اليالم .



ج هي  ،اس اطهل ب و اد 4141( .د) تاج اللغة و صحاح العربية ،بهيوپ :دار الع م ل اليه  ،الطبعة االولي.



داور  ،مح درضا )49۰4( .حقوق بانکي ،تتيان :مؤسيه بانکدار اييان ،هاپ دوم.



د يي ،سهد اب القاسم4111( .د) مباني العروة الوثقي ،الجزء الثالث ،قم :مطبعة الع هه.



رئهيي ،مصافي )49۰9( .جعال در اقتصاد اسالمي ،قم :د تي تق هغاپ اسالمي.
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د هن قدس سي  4 ،ج د.


مقاله

سهف مازندران  ،ط

اکقي 41 ۰( .د) دلیل تحرير الوسيلة -المضاربة ،تتيان:مؤسيه تنظهم و نشي آثار امام
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شتهد ثاني ،زي الدي ب ط ي 4141 ( .د) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،قم :کتابفيوش داور ،
 41ج د.



جججججججججججججججججج  4149 ( .د) مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمية49 ،



صدر ،سهد کاظم )4991( .بنیادهاي عمومي بانك در جامع اسالمي ،تتيان :انتشاراپ روزبه.



جججججججججججججججججج  .)49۱5( .مج طة سخنرانيها و مقاالت ارائ شده ب دومین سمینار بانکداري اسالمي ،تتيان.



طقاطقايي وکهم ،سهد محي  4141( .د) منهاج الصالحین ،بهيوپ :دار التعارف ل اق طاپ ،الطبعة االولي،
ج د.



طييح  ،خي الدي  414۱( .د) مجمع البحرين ،تتيان:کتابفيوش ميتض



طالمه و ي ،وي ب ي سف 4951( .د) تبصرة المتع مین في احکام الدين (ب انضمام فق فارسي) ،با تع هق

 ،الطبعة الثالثة.

اب الحي شعياني ،تتيان :کتابفيوشي اسالمهه ،هاپ اول.


جججججججججججججججججج 4141( .د) ارشاد األذهان الي احکام االيمان ،قم :مؤسسة النشي االسالمي التابعة لجماعة
ال درسه  ،الطبعة االولي.




جججججججججججججججججج 414۱( .د) مخت ف الشیع في احکام الشريع  ،قم :مکتب االطالم االسالمي ،هاپ اول.
قعان  ،ط

ب ط

ب مح د ب ط 4141( .د) الدر المنضود في معرفة صیغ النیات و اإليقاعات و العقود،

قم :مكتبة إمام العصر (عج) العلمية 1 ،ج د.


ک هني ،مح د ب يعق



محقق و ّ  ،نجم الدي جعفي ب الحي 4111( .د) شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم :مؤسسة

 )49۱ ( .االصول من الکافي .تتيان :دارالکتب االسالمهه ،الاقع الخاميه.

اس اطه هان ،الطبعة الثانية.


مزيني ،ميع د و مح د وي متاجي تتياني )49۰1( .عم یات بانکي بین الم ي ( ،)2تتيان :مؤسية
بانکدار اييان (بان



ميکز ج ت ر اسالمي اييان) ،هاپ دوم.

مصقاوي ،غالميضا )49۰4( .مجموع مقاالت سومین کنفرانس بانکداري اسالمي ،تتيان :مؤسية طالي
بانکدار اييان.



مصاف

 ،سهد مح د کاظم 41 9( .ق) فق المعامالت ،قم :د تي انتشاراپ اسالم وابيته به جامعه

مدرسه و ز ط هه قم 4 ،ج د.


ماتي  ،ميتضي )49۱1( .مسأل ربا (ب ضمیم بیم ) ،تتيان :انتشاراپ صدرا ،هاپ دوم.



جججججججججججججججججج  )49۰9( .نظري بر نظام اقتصادي اسالم ،تتيان :انتشاراپ صدرا ،هاپ دوم.



مظاهي  ،رس ل )4914( .جعال در بانکداري اسالمي ،قم :ب ستان کتا .

(س)
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ج د.
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معي

 ،مح دهاد ( .زميتان « )49۰1نقش زمان و مکان در يآيند اجتتاد در نظيد اهي از دانش ران»،

(مهزگيد) ،مج نقد و نظر(فصل نام ) ،سال دوم ،ش ار .9



م سايي ،مهثم )49۰5( .بررسي عم کرد بانکداري بدون ربا در ايران ،م سية تحقهقاپ ا لي و مالي.
متدو نجم آباد  ،سهد ويه  )49۰1( .مجموعة سخنرانيها و مقاالت ارائ شده ب ششمین سمینار بانکداري

اسالمي ،تتيان.


مهيمعز  ،سهد ويه « )4914( .ص
ديدگا ها



و جعاله بديل ها مناسب بيا طق د بانکي ،با بتي گهي

از

قتي امام د هني و قان ن اساسي» ،فق اهل بیت ،ش ار ها  45و . 1

مهيآد ر ،طقاس )49۰1( .مطالعات نظري در بانکداري و مالیة اسالمي ،تيج ة مح د ضهايي مؤسية
بانکدار اسالمي.



نجف  ،مح د وي  4111( .د) جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،بهيوپ :دار إوهاء التياث العيبي،
هاپ هفتم.



جججججججججججججججججج 49۱5( .د) جواهر الکالم في شرح شرايع االسالم ،تتيان :دارالکتب االسالمهه 19 ،ج د.



هدايتي ،ط ي اصغي ،ط ي اصغي سفي و وي ک تي )49۰9( .عم یات بانکي داخ ي ،222تتيان :مؤسيه
بانکدار اييان وابيته به بان

ميکز ج ت ر اسالمي اييان ،هاپ انجم.

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

