
 

  عالهجٌ

Ju'alah 

معنی چیزی است که در مقابل کاری براای بهعاله در لغت جٌ

در اصرالح   و (35/187: ق1404 ،)نجفری دهندمی فاد قاار

التزام به عرض  در مقابرل انجرام کراری  را  :عبارت است از

 اسرت دادن عض  در مقابل انجام کاری التزام  ا قاار یانشا

ملتزم به عض  شرد  که به کسی (. 1/586 :ق1390، )خمینی

عرل دهند  کار عامرل و بره عرض  جٌانجاماست جاعل و به 

الترزام اسرت ای  عنی از گضنهعاله از ا قاعات است جٌگض ند. 

 له براعافقط نیاز به ا جاب دارد و نیازی به قبضل ندارد. جٌ که

ام را انجر عام که در آن هرا کرآ آن کرار -1 :دو قسم است

ه عرض  در کرخاص است  -2دهد مستحق عض  است و 

است  شخص خاصی قاار داد  شد  وسیلهبهمقابل انجام کار 

  )همان(. 

شرضد. از می عاله به کتاب و سنت استناد داد مشاوعیت جٌ    

 :ضسر  ) «عِیاٍبَ حِمْلُ بِهِ اءَٰ وَ لِمَنْ ج»با آ ه شا فه آ ات قاآن 

 :مائرد ) «دِبِرالْعُقُض ضاأَوْفُ آمَنُضا الَّذِ نَ أَ ُّهَا  ا» شا فه آ ه و( 72

: ق1404نجفری، ) استدالل شد  استباای مشاوعیت آن ( 1

عالره ز مشراوعیت جٌ. در باخی از روا ات نی(187-188 /35

 -1 :شرضدمی عنضان نمضنه به دو مضرد اشرار هآمد  است که ب

 (سرحمالعلیره )کند که از امام صادق می وهب بن وهب نقل

 اری)اجات( در مقابل  افتن بند  فاعل دادن جٌ قاار در مضرد

حرا حضات فامضدند اشکالی ندارد ) ،ال کادمؤشد  سگمو 

مررن کترراب  -و غیررا  1 -البرراب ،16ج  ق،1391 العرراملی،

کنرد کره رردرم از امرام می بداهلل بن سنان نقلع -2الجعالة(. 

 رد گضمی چه بسا کسی به ما :ال کادؤس (علیه السحم)صادق 

ا در خا داری کن و مای زمین  ا غحم  ا خانه  ا جار هباا م 

حضرات  دهیم،مری )اجات( قراارعل ا ن کار جٌانجام مقابل 

عالرة مرن کتراب الج -4 -البراب همان،)فامضد اشکالی ندارد 

 (. 1الحد ث 

 

  عالهاحکام جٌشرایط و 

الحجا عردمدر جاعل شاا ط بلرض،، عقرل، ق،رد، اختیرار و 

اعتبار شد  است اما در مضرد عامل فقط امکران انجرام عمرل 

نبا د با مرانعی عقلری  را شراعی عامل  ،بناباا ن .شاط است

ه عالر(. ج1/587ٌ: 1390خمینی، باای انجام کار مضاجه باشد )

ححل  تعهدعمل و کار مضرد الًی صحیح است که اوردادر مض

قابل آن اجات در مراداخت  معمضل عقحًطضر به اًثانیو باشد 

عمرل حرحل شرامل مبرا ، (. 1/586 :دانند )همانب را معقضل

 ه در مضرد عمل حراامعالجٌ ،بناباا ن ،مستحب و مکاو  است

عاله قبل از تمام جٌ (.35/192: ق1404نجفی، صحیح نیست )

 وسریلهبهچند کرار  هاشدن عمل از ها دو طاف جا ز است 

 عامل شاوع شد  باشد. اما بعد از شاوع کار اگا جاعل فسخ

 :1390خمینرری، ) المثررل اسررتاجاتکنررد عامررل مسررتحق 

1/589) . 

 

 عاله در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایرانجٌ

 شخ،ری بره ادایقانضن مدنی بره الترزام  561عاله در ماد  جٌ

 که طاف معین باشدا ناعم از  ،اجات معلضم در مقابل عملی

 عاله معلضم بضدن اجات ا غیامعین، تعا   شد  است. در جٌ

ا کسی ملتزم شرضد اگ ،بناباا ن الجهات الزم نیست.مِن جمیع

 مشراع معینری از آن او را ریدا کند ح،ه که ها کآ گمشد 

ر (. د563صحیح است )مراد   عالهجٌ ،او خضاهد بضدمتعلق به 

تعیین عامل، ممکن اسرت عمرل  نبضدن زمالعاله گذشته از جٌ

عالره جٌ(. 564هم مرادد و کیفیرات آن نرامعلضم باشرد )مراد  

گرا  عمرل مرضرد ندرا در ها(. 565تعهدی جا ز است )ماد  

 ر  از اجرزا مق،رضد هاعاله دارای اجزای متعدد برضد  و جٌ

عامرل از  شرضد عالره فسرخو جٌجاعرل برضد  باشرد  باالصاله

اسرت مسرتحق شد   جامانالمسمی به نسبت عملی که اجات

که فسخ از طراف جاعرل باشرد  را از ا ناعم از  ،خضاهد بضد

عرل (. عامرل وقتری مسرتحق ج566ٌطاف خضد عامل )مراد  

  باشرد عاله را تسلیم کاد   را انجرام دادکه متعلق جٌ شضدمی

دست  الی باشد از وقتی که بهعاله م(. اگا متعلق ج567ٌ)ماد  

رسد تا به جاعل رد کند در دسرت او امانرت اسرت عامل می

 (.569)ماد  
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 عاله در بانکداری و تأمین مالیکاربرد جٌ

 شضد. باخی ازمی عاله در بانکداری بدون ربا نیز استفاد از جٌ

خردماتی و  هرایعالره بره بخ تسهیحت بانکی در قالب جٌ

هرای صرنعت و ا رن عقرد در بخ شرضد. می م،افی ارائره

 خردمات معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگرانی و

. در حرال )قانضن عملیات بانکی بردون ربرا( شضدمی استفاد 

براای   عمردطضر برهعالره کشضر از عقرد جٌ هایحاضا بان 

دانگ و دارای ش اعالای تسهیحت تعمیا مسکن )فاقد سند 

 کنند. در باخری از مرضارد نیرز ازمی د ادانگ( استفش سند 

تضلیردی و  هرایا ن عقد باای اعالای تسهیحت اجاای طا 

 الره در مرضاردیعاجاای عقد جٌ درشضد. می خدماتی استفاد 

بان  ضمن انعقاد قراارداد برا متقاضری،  است که بان  عامل

ه تضجه ب بابان  سپآ  ،کندمیانجام کاری مشخص را قبضل 

قراارداد حسرب مرضرد تمرام  را  شاا ط خاص کار مضضرضع

 شرد  را طبرق قرااردادرذ افتهعملیات اجاا ی کار  قسمتی از

کنرد. ا فرای تعهرد می تاتیرب ا رن برهدوم به غیا واگذار و 

 تفاوت مبلغ دو قاارداد سضد چنرین قااردادهرا ی را تشرکیل

عالره اساس عقرد جٌ تسهیحت اعالا ی باراداخت بازدهد. می

لعمل )دستضرا دو تا حداکثا رنج سال استمعمضل بین طضر به

 .(109-108 :1396، اجاا ی معامحت و تسهیحت اعتباری

  

 عالهصکوک جٌ

اسراس  اسرت کره برا اوراق مالکیت مشاع خردمتیصکضک 

عاله تعهد انجام و تحض ل شد  است. بعرد از را ران قاارداد جٌ

عالرره( صرراحبان اوراق مالرر  مشرراع خرردمت )مضضررضع جٌ

اسراس  هستند کره براای شد تعمیاشد   ا ساخته هایی دار

باخی از محققان ا رن اوراق  نجام شد  است.عاله اقاارداد جٌ

 هایرا باای بازسازی و تعمیرا اساسری باخری از سراختمان

 و  را احرداث و واگرذاری هترل، مهمانسراامیااث فاهنگری 

باای ترممین  ،بناباا ن .اندفاهنگی مناسب دانسته هایسسهؤم

تضسط  رآ از اخذ مجضزهای قانضنی معمضالًمالی مضارد فضق 

آوری شد  بره جمعشضد و وجض  می    واساله اوراق منتشا

انجرام عاله براای اساس قاارداد جٌ ها باوکالت از صاحبان آن

د. گیرامی ریمانکاری )تعمیا  ا احداث( در اختیار عامل قراار

سسره واسرط ؤحساب برا ریمانکراران متسض هرآ از اتمام و 

کند و سپآ سرضد حاصرله را می العمل خضد را کساحقابتدا 

ترضان می کند. در باخری مرضاردمی بین صاحبان اوراق تقسیم

در ندرا امکان تبد ل اوراق به سرهام را باای صاحبان اوراق 

ترضان می  افتهسرازمانگافت. در صرضرت وجرضد بازارهرای 

عاله را قبرل از سارسرید در بازراهرای ثانض ره مرضرد اوراق جٌ

چنرد ا رن  هرا. (584-570 :1391مضسض ان، ) دادقاارمبادله 

در عمرل امرا هنرضز اند صضرت ندای طااحی شرد هاوراق ب

 .استفاد  قاار نگافته استچنین اوراقی منتشا و مضرد

 

 شناسیکتاب

 قرآن کریم

   یتسلل  و مللل م   یلل اجرا دسللاارامل ا .(۱۳۹۶اداره کللا ابارلل را   

ران: (، اداره کلا ابارل را  ب  لل مال  ایلران، ت ل۲۰ی  بخشن مه ابار ر

 ب  ل ما  ایران.

لا وسل لا امشلیله امل  تح لیا مسل  .(۱۳۹۱  مح د بن امحسلن ،حر امل ما 

   .رب دار احی ء اماراث امل :بیرو  ،امطرله امرابله، ۱۶امشریله، ج 

 ىٰ  من لل ج ام لل محین  ام حلل ّ .(۱4۱۰  محسللن ار ارلل ی سیدحكللیم، 

  .دار امال رف ما طراب  چ پ اول، بیرو : جاد،  ۲(، ماحكیم

ه دار امكاللا املا یلل :قللمتحریللر اماسللیاه،  .(۱۳۹۰  اهللروحسللیدخ ینلل  

لله رافسل  ا  امطرلله امن  یله مط :امنجل  اشرلرف اس  بیای ن  جفل (، 

  .اآلداب

ر و کشلا  بل م اانیلبله م لراه آراء د  ق  ان مد (. ۱۳۹۲  م ر اد ، حیمس

ت لران:  ،چل پ چ ل ر  ، ملد   یو قل  ان مسللام   ظرا  اداره حقاق

 .یخرسند

 ، ت لران: مرکل  بل  ك قررا م و نیقاا  مج ابه(. ۱۳۶8 ژاد، مرتض   وام 

  .آما ش ب  كداری ب  ل مرک ی ج  اری اس م  ایران

ه  پژومشلل قللم: (، ۱  بلل  ار سللرم یه اسلل م  .(۱۳۹۱  بر سسللیدماسللای ن، 

 .فرمنگ و ا دیشه اس م 
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، ۳5جاامر امك   ف  ررح رلرال  اسسل  ، ج  .(۱4۰4  حسنمح د جف ، 

 .دار إحی ء اماراث املرب چ پ مفام، بیرو : 

 سيّدهادي عربي
 جمهوري قم، ،قم دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده اقتصاد، گروه

 ایران اسالمي


