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چکیده
در تحلیل ماهیت جعاله ،دیدگاههای متفاوتی ابراز شده است؛ دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودد
جعاله؛ هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند .طرفدارا عقدی بدد جعاله ،قبود و
مدافقت عامل را شرط تحقق جعاله میدانند؛ اموا در اندیشوه فقیاوانی کوه نهریوه ایقواعی بودد جعالوه را
برگزیدند ،قبد عامل ،تأثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عندا رکن در جعاله ،تلقی نمیشدد؛ این فقیاا ،
عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قداعد عمدمی عقدد میدانند .در مقابل معدودی از فقیاا نیز
نهریات دیگری همچد  :تسبیب ،برزخ بین عقد و ایقاع ،اقتضایی بدد جعاله ،را مطرح کرده اند و معتقدند
که جعاله به طدر مطلق نه عقد است و نه ایقاع .در میانه این اخوتف ررا ،،ندشوتار ضا ور ومن بررسوی
ضقیقت جعاله ،نهریه اقتضایی بدد جعاله را پی میگیرد.

کلیدواژه :جعاله ،عقد ،ایقاع ،برزخ بین عقد و ایقاع ،تسبیب ،اقتضایی.
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 -1طرح مسأله
جعاله یکی از معامفت مشروع در مکتب فقای اسفم است که در تمام کتب فقای اعم از امامیه و
اهل سنت ،ضقیقت ،اضکام و رثار مترتب بر ر  ،نسبتاً به تفصیل ،مدرد بررسی قرار گرفته است .اما برخف
ابدابی چد بیع ،که رویکرد فقیاا به ر  ،به گدنهای است که گدیا اساس و شالدده سایر عقدد محسدب
می شدد و بر همین اساس ،اضکام عمدمی ر را به عقدد مشابه تسری میدهند ،رویکردشا نسبت به
جعاله ،صرفاً به ردّ ما و اضیاناً انجام عمل با چارچدب بسیار محدود منحصر شده است تا جایی که صاضب
جداهر به منقح نبدد اضکام جعاله اذعا دارد .ضتی در فقه ضنفی جعاله را رنقدر محدود دانستهاند که ر را
در باب لقطه مدو کردهاند (سرخسی ،بیتا .)18 ،11 ،در این میا با گسترش روزافزو روابط اقتصادی و
مالی به ویژه در ضدزه کار و خدمات انسانی ،و متعاقب ر پدید رمد عقدد و قراردادهایی که در زما شارع
متعار و معادد نبدده اند تا اضکام شرعی رناا تبیین گردد ،رورت تبیین جعاله و اضکام ر را امری اجتناب
ناپذیر مینماید .مسأله اصلی در این مقاله ،تبیین ماهیت جعاله است؛ ررا ،و نهرات فقیاا پیرامد ماهیت
جعاله گستره ای را تشکیل داده است که یک سدی ر طرفدارا عقد بدد جعاله و سدی دیگر ر را
طرفدارا ایقاع بدد جعاله اضاطه کرده است؛ در این میا نیز نهرات متفاوتی همچد «برزخ بین عقد و
ایقاع» و «تسبیب» و «اقتضایی بدد » مطرح شده است .متن قاند مدنی هم درخصدص ماهیت جعاله
صراضت ندارد.
بی شک تدصیف دقیق مفادم جعاله و تبیین ماهیت ضقدقی ر  ،بسیاری از اباامات مدجدد در این
زمینه را برطر و رثار ضقدقی ر را روشن میسازد .لذا در این جستار برای تحلیل درست و رسید به
نتیجه منطقی ،پس از بیا مفادم «جعاله» ،نهرات و ررا ،فقیاا را در ارتباط با ماهیت جعاله مطرح تا از
یک سد بتدا ررا ،ایشا را به درستی تحلیل نمدد و از سدیی دیگر نسبت به ماهیت جعاله اتخاذ مد ع
کرد.
 -2مفهوم جعاله
 -1-2جعاله در لغت
واژه «جعاله» ،مثلثة الجیم (فیروزربادی ،بیتا )476،3 ،و اسم مصدر از ماده «ج ع » است؛ به معنای
دستمزد و اجرتی که شخصی در مقابل انجام عملی تدسط شخص دیگر مقرر میدارد (ابن منهدر،1414،
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 )111 ،11مترادفات ر از همین ماده« ،الجُعل»« ،الجَعیلة»« ،الجِعا » (جدهری1656،4 ،1410،؛ ابن
فارس )460،1404،1 ،و جمع ر «الجَعاالت»« ،الجعائل» و «الجُعل» به م یا فتح را ،و «جِعف »
(طریحی338 ،5 ،1375 ،؛ واسطی109 ،14 ،1414 ،؛ فیدمی ،بیتا )103 ،2 ،هستند .مصدر این واژه
«جَعل» است؛ به معنای قرار داد عدض و اجرت در مقابل عمل دیگری ،و مشتقات ر ؛ «جاعل» به
معنای اعطاکننده اجرت و «مُجتَعِل» به معنای اخذکننده اجرت است (واسطی.)109 ،14 ،1414 ،
بنابراین جعاله دارای سه رکن است :جاعل (کارفرما) ،مجعد له (عامل) و جُعل (عدض ،اجرت) .در
برخی کتب لغت ،در معنای جَعاله (به فتح جیم) ،واژه رشده را نیز روردهاند (ابن منهدر )111 ،11 ،1414 ،و
یا ندشتهاند« :جاعَلَه :رَشاه» (فیروزربادی ،بیتا )477 ،3 ،ولی باید تدجه داشت که این تراد بر وجه تساوی
نیست .زیرا اگرچه رشده هم در لغت به معنای جُعل و صله و پاداش و دستمزد است (ابن منهدر،1414،
 )322 ،14اما رشده اخص از جعاله است و به معنای مطلق جُعل نیست و در لغت و عر  ،به هر ندع ضق
العملی رشده گفته نمیشدد .بلکه متبادر از رشده ،صلهای است که به قا ی یا هر شخص صاضب نفدذ در
امری داده می شدد تا با استفاده از سلطه و قدرت خدیش ،ضکمی صادر کند یا عملی را به نفع رشدهدهنده
انجا م دهد .پس جعاله به لحاظ لغدی ،اعم مطلق از رشده است .اگرچه به لحاظ اصطفضی و با نهر به رثار
فقای هریک ،نسبت میا این دو اگر تباین نباشد ،عمدم و خصدص من وجه خداهد بدد.
 -2-2جعاله در اصطالح
در تعریف اصطفضی جعاله میا اندیشمندا ضقدق اسفمی اختف

نهر وجدد دارد .برخی ،چد

عفمه(ره) تعریفی از جعاله ارائه نداده و به ذکر مثالی در این خصدص قناعت کرده اند؛ «و الجعاله فی اللّغة
ما یجعل لإلنسا على شی ٍ،یفعله ،و کذلک الجُعْل و الجعیلة .و أمّا فی الشرع فصدرة عقد الجعالة أ یقد :
مَنْ ردّ عبدی اآلبق ،أو :دابّتی الضالّة ،أو :مَنْ خاط لی ثدباً ،أو :مَنْ قضى لی الحاجة المعیّنة ،و بالجملة ،کلّ
عملٍ محلَّلٍ مقصددٍ ،فله کذا» بدین صدرت که هر کس ضیدا مرا برگرداند یا لباس مرا بدوزد و یا هر کس
فف ضاجت معین مرا بررورده کند ،وبه طدر کلی هر عمل ضفلی که مقصدد عقف است ،برای او فف
پاداش است (عفمه.)423 ،17 ،1414 ،
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برخی نیز جعاله را تحصیل منفعت در مقابل عدض میدانند با این قید که علم به عمل و عدض در
صحت ر شرط نیست (شاید او )165 ،1410 ،؛ این تعریف صر التزام به پرداخت عدض را جعاله می-
داند بدین معنا که الزم نیست اجرتی معلدم برای انجام کار منهدر شدد.
بعضی دیگر ،جعاله را التزام به عدض معلدم بر عمل دانستهاند(عاملی149 ،11 ،1413 ،؛ سبزواری،
512 ،2 ،1423؛ سیستانی165 ،2 ،1417 ،؛ خمینی ،بیتا .)586 ،1 ،در خصدص این تعربف ،برخی متذکر
شدهاند که جعاله از انشائیات است پس نباید گفت :جعاله التزام یا تعاد است؛ مسامحه است از باب ذکر
مسبب و اراده سبب ،سبب انشا ،است و مسبب ،التزام و تعاد (لنگرودی .)420،2،1393 ،اما به نهر میرسد
در معامفت ،باید تعریف به مسبب صدرت بگیرد و سبب لفهی هم مام نیست؛ بنابراین تعریف به صیغه
غلط است .نکته دیگر اینکه در این تعریف ،عدض باید معلدم و معین باشد ،در غیر اینصدرت جعاله باطل
است .مسأله معلدمیت عدض از شروط صحت جعاله است و نمیتدا امری را که شرط صحت است در
تعریف جعاله رورد چه رنکه ابتدا باید ماهیت جعاله را شناسایی کنیم بعد ر را متصف به صحیح و فاسد و
شروط و اضکام ر را بیاوریم؛ چیزی که در رتبه متأخره و از شرایط صحت است در تعریف جعاله اخذ شده
و این صحیح نیست.
مؤلف جداهر نیز در تعریف جعاله گفته است« :إنشا ،االلتزام بعدض على عمل محلل مقصدد ».یعنی
جعاله انشا ،التزام به عدض است بر عملی مشروع؛ بنا بر نهر ایشا تناا انشا ،التزام از طر جاعل برای
جعاله کافی است (نجفی )187 ،35 ،1404 ،اشکا اخیری که به تعریف قبلی وارد بدد به تعریف ایشا وارد
نیست.
بدیای است در باور بزرگانی که التزام را قائم به رابطه طرفینی میدانند ،تعریف صاضب جداهر و
همینطدر تعاریف دیگر فقیاا  ،که اساس تعریف خددشا را بر التزام و تعاد ناادهاند؛ دارای نقص است و
نمیتداند تعریف جامعی باشد .چهرنکه در جعاله عام فقط یک طر (جاعل) را میتدا تصدر کرد و طر
دیگر (عامل) قابل تصدر نیست ،زیرا بنا به فرض ،ممکن است هرگز عاملی پیدا نشدد (لنگرودی،1393 ،
!)210 ،2
به نهر میرسد برای ایجاد تعاد ،طرفینی بدد رابطه الزم نیست؛ همانگدنه که در عقد ما نیز
تعاد انشا ،شده فقط متدجه یک طر عقد یعنی امن است و او بدو اینکه تعادی را از طر مقابل
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خدد بخداهد به تناایی ملزم به ادای دین کسی میشدد که در تحقق عقد ما هیچ دخالتی نداشته است.
بنابراین اشکالی از این جات به تعاریف جعاله وارد نیست.
گروه معدودی از فقیاا هم اذ را در تعریف جعاله داخل کردهاند و گفتهاند« :صیغةٌ دالةٌ علی االذ
فی العمل بعدض» (ضلی .)441 ،4 ،1420 ،این تعریف جامع افراد نیست چهرنکه گاهی جعاله بر ترک فعلی
از افعا منعقد میشدد و ضا ر که در ترک فعل ،اذ معنا ندارد .برای مثا جعاله میتداند بر ترک سیگار
واقع شدد  .بنابراین نباید جعاله را از اذنیات دانست به دلیل رنکه اگر جعاله از اذنیات بدد باید در همه
مصادیق جعاله اذ در تصر داده میشد و ضا رنکه چنین نیست (لنگرودی.)246 ،2 ،1391 ،
با این تفاسیر تعریفی که صاضب جداهر ارائه کردند ،نسبت به تعاریف دیگر جامعتر به نهر میرسد؛
قاند مدنی نیز به تبعیت از فقه در ماده  561اعفم میدارد« :جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا،
اجرت معلدم در مقابل عملی ،اعم از اینکه طر معین باشد یا غیر معین».
در یک جمع بندی کلی ،بر تعاریف سنتی جعاله و تعریف قاند مدنی که بر گرفته از هما تعاریف
است چند اشکا عمده وارد است :این تعاریف ماهیت جعاله را در برابر اجاره اشخاص ،که با ر شباهت
زیادی دارد را معین نمیسازد .زیرا در اجاره اشخاص نیز مستأجر ملتزم میشدد که اجرت معلدمی را در برابر
کار معین بپردازد(کاتدزیا  .)280 ،1 ،1388،در جعاله خاص که هم عمل مشخص است و هم عدض ،در
تعریف ،وجه افتراق ر با اجاره معلدم نیست؛
شایا ذکر است که تعاریف ارائه شده ،شامل وکالت با ضق الدکاله و جائزه یا پاداش و رشده نیز می-
شدد در ضالی که هیچ یک از ایناا جعاله نیستند(هما .)204 ،2 ،1393 ،
برخی از ضقدقدانا معتقدند که این تعاریف جامع اقسام جعاله نیست چهرنکه مدرد جعاله ممکن است
فعل یا ترک فعل باشد .ماده 561ق.م که به تقلید از سلف که فقط فعل را ذکر کرده است خطا است .در
نصدص امامیه مدرک بر تعمیم جعاله به افعا و تروک دیده میشدد 1.از امام باقر (ع) پرسیدند که به کسی
که در منزلی ساکن است مالی میدهند که او را ی به تخلیه منز شدد؛ چگدنه است؟ فرمددند :اشکالی
ندارد .تخلیه منز  ،ترک سکدنت است که مد دع جعاله قرار گرفته است .پس جعاله اختصاص به افعا
ندارد(لنگرودی.)205 ،2 ،1393،

 . 1سئل الباقر (ع) عن الجر رشدا الرشده علی ا یتحد من منزله فیسکنه؟ فقا (ع) ال بأس.
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در خصدص این ایراد اخیر ،به نهر میرسد که از این جات اشکالی به تعاریف وارد نباشد چهرنکه
فعل ،میتداند ایجابی و مثبت باشد( انجام فعلی معین) و یا سلبی و منفی باشد( ترک فعل معین) .لذا از این
جات ،تعریف جعاله ،جامع اقسام خدد است.
پس از نگاهی اجمالی به تعاریف «جعاله» و بررسی اشکاالت وارده ،میتدانیم تعریفی را برای ر
برگزینیم؛ باتر است جعاله را تعریف کنیم به «التزام به عدض در مقابل فعل مشروع».
به هر روی از نهر تحلیلی باید گفت که در جعاله ،عمل مدرد التزام جاعل ،باید مشروع باشد ،پس
رشده از تعریف خارج شد؛ از طرفی مدرد التزام جاعل ،داد اجرت (= ما الجعاله) برای فعل معین یا ترک
فعل معین است و این فکر تعدیض در جائزه وجدد ندارد ،بنابراین جائزه از زیر چتر جعاله بیرو شد ،چهرنکه
در جائزه وعده داده میشدد و وعده دهنده ملتزم به عمل به وعده نیست( لنگرودی.)270 ،1378 ،
گفتنی است قید التزام در تعریف جعاله ،اجاره اشخاص را از ر خارج کرده است ،چهرنکه ،جدهره
اصلی اجاره و قصد اولیه در ر تملیک است؛ به عبارت روشنتر ،مستأجر در اجاره اشخاص به محض انعقاد
عقد اجاره ،مالک عمل اجیر میشدد و اجیر نیز مالک اجرت میشدد در ضالی که در جعاله ،عامل تناا پس
از انجام عمل ،استحقاق دریافت جعل را پیدا میکند.
تفاوت های دیگری نیز برای تمییز جعاله از اجاره اشخاص بر شمرده شده است از جمله اینکه :در
جعاله ،معلدم نبدد عمل به صحت ر خدشهای وارد نمیسازد (شاید ثانی ،)439 ،4 ،1410 ،در ضالی که
اجاره بدو ذکر عدض و معلدم نبدد عمل ،باطل و بیاثر است .دیگر رنکه اجاره عقدی است الزم ،در
ضالی که جعاله با مفضهه اختف نهرهایی که وجدد دارد اعم از اینکه عقد باشد یا ایقاع یا صر تعاد،
جایز است (خمینی ،بیتا.)589 ،1 ،
 -3اقسام جعاله
فقیاا به اعتبار چگدنگی ایجاب جاعل ،از جعاله خاص و جعاله عام سخن گفتهاند(ضلی،17 ،1414 ،
430؛ قمی.)498 ،8 ،1426 ،
در جعاله خاص ،جاعل ،ایجاب را برای شخص یا اشخاص معینی بیا میدارد؛ برای مثا مسافری
که به راننده تاکسی مقصد خدد را میگدید و سدار تاکسی میشدد ،تدافق مسافر با راننده تاکسی ،جعاله
خاص محسدب میشدد.
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در جعاله عام ،جاعل ایجاب خدد را خطاب به عمدم بیا میدارد و برای وی رسید به مقصدد و
مطلدب خدد ،مام است و اینکه چه کسی ر را به انجام برساند ،مام نیست .ایجاب به نحد عام بدین
صدرت است که جاعل ،خطاب به عمدم بیا کند هر کس ماشین گمشده مرا پیدا کند و تحدیل من دهد
برای او فف مبلغ میباشد.
 -4ماهیت شناسی
مطالعه رثار مکتدب فقیاا نشا میدهد که اندیشمندا ضقدق اسفمی در خصدص ماهیت جعاله
اختف نهر قابل تدجای دارند به گدنهای که همین تشتت ررا ،به ندیسندگا کتب ضقدقی نیز سرایت
کرده است .این امر دلیل بر رورت بحثی مستقل در این زمینه خداهد بدد .سؤالی که در این بحث باید به
دنبا پاسخ ر باشیم اینست که ،ریا با تدجه به این امر که جعاله در کتب فقای در عداد سایر مباضث عقدد
مطرح شده است ،این نااد نیز از عقدد معین شمرده میشدد و در تحقق خدد نیاز به قبد طر عامل دارد؟
یا اینکه صرفاً ندعی التزام یا تعاد است بدو اینکه واجد برخی از شرایط اساسی برای تحقق عقد باشد؟
ممکن است ادعا شدد که جعاله از اعما ضقدقی نمیباشد بدین معنا که جعاله نه عقد است و نه ایقاع.
قاراّ رثاری که به دنبا هر یک از رناا میرید متفاوت خداهد بدد.
طرح این سؤاالت مدجب میشدد قبل از هر چیز در پی تعیین ضقیقت جعاله باشیم .بدین معنا که ابتدا
باید روشن گردد که جعاله از نهر فقای و ضقدقی چه ضقیقتی دارد؟ یا به عبارت دیگر ضقیقت جعاله به
عندا یک فعل انشائی چیست؟
 -1-4حقیقت جعاله
برخی از اندیشمندا ضقدق اسفمی ،در خصدص ضقیقت و ماهیت جعاله ،اضتماالتی را مطرح کرده-
اند 1که در ذیل به رناا میپردازیم:

 .1یتصدّر فی االجعاله -بدواً -ثفثة اضتماالت :االضتما االو  :أ تکد معاو ه بین العمل و الجعل؛ االضتما الثانی :أ یفرض أ ّ
الجعالة تملیکٌ للما تملیکاً مشروطاً بالعمل؛ االضتما الثالث :و هد الصحیح ،و ضاصله :إ ّ أضد مدجبات ما العمل المحترم عقفئیاً هد
التسبیب ( شاید صدر.)13 ،1427 ،
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احتمال اول :میا عمل و جعل معاو ه باشد؛ به این معنا که ،بین عمل و جعل ،معاو ه شده است؛
این اضتما به یقین از نهر فقای و عقفیی ساقط است؛ بنابر تسالم و تدافق فتدایی و ارتکازی ،جعاله،
معاو ه نیست؛ چه رنکه ،اگر ضقیقت جعاله معاو ه بدد ،جاعل ،عمل را در مقابل جعل ،مستحق و مالک
میشد ،با اینکه چنین استحقاقی ندارد .این درست فرق باب جعاله با اجاره است.
به عبارتی دیگر ،با تدجه به تعریفی که در فقه از جعاله ارائه شده است ،بعید به نهر میرسد که
ضقیق ت جعاله را بتدا معاو ه نامید؛ معاو ه در معنای اصطفضی ،تحصیل و به دست رورد چیزی است
که شخص ر را در اختیار ندارد در برابر واگذاری رنچه که در اختیار دارد؛ در جعاله ،جاعل با انشای جعاله،
در برابر ضصد نتیجه مطلدب ،خدد را ملتزم به داد مالی میکند ،نه منفعتی به جاعل تملیک میشدد نه
ضق انتفاعی برای وی ضاصل میشدد.
احتمال دوم :جعاله ،تملیک ما مشروط به عمل است؛ به این بیا که باب جعاله ،باب تملیک
مجانی است ،لکن به صدرت معلق ،یعنی معلق بر انجام عمل؛ تعلیق مزبدر بر خف قداعد اولیه صحیح
است؛

1

این اضتما اگر چه از اضتما او به ذهن و واقع نزدیکتر است ،لکن برخف ارتکاز عقفیی و فقای
است؛ زیرا:
اوالً :در ارتکاز عقف ،جعاله تملیک مجانی و بفعدض نیست؛ بدین معنا که ،ارتکاز عقف جعاله را
چیزی غیر از هبه میداند ولد اینکه معلق بر انجام عمل باشد.
ثانیاً :به ضسب نص و فتدا ،هر جا جعاله به هر دلیلی باطل گردد ،چنانچه عامل ،عملی را انجام داده
باشد ،مستحق اجرت المثل خداهد شد؛ نمیتدا تصدر کرد که جعاله تملیک مجانی باشد و ما قائل به این
ضکم باشیم .چهرنکه در این فرض ،علتی برای ما اجرت و جُعل وجدد ندارد؛
ثالثاً :گاه جاعل ،دو جُعل که از ضیث وصف متفاوت است را برای یک عملی قرار میدهد ،به عندا
مثا  :جاعل یک بار اعفم میدارد« :اگر گمشدهام را برایم پیدا کنی ،پانصد هزار تدما به تد میپردازم».
بار دوم جاعل اعفم میدارد« :اگر گمشدهام را برایم پیدا کنی ،یک میلید تدما به تد میپردازم ».در این
صدرت ،بنا به تصریح فقیاا  ،جعاله دوم ،ناسخ جعاله او خداهد بدد؛ چهرنکه ،در ضقیقت ندعی معار ه و
منافات بین دو جعاله وجدد دارد و لذا دومی ناسخ اولی خداهد بدد .بدیای است که ،اگر طبق اضتما دوم،
 . 1مقتضای قداعد اولیه ،عدم صحت تملیک تعلیقی است .بنابراین ممکن نیست گفته شدد« :اگر رسما ببارد ،این درهم ما تدست»
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جعاله ،مجرد هبه مشروط بدد ،نباید منافاتى میا دو هبه به وجدد مىرمد و صر اینکه ر دو بر یک چیز
معلق باشند ،باعث ضصد منافات میا رناا نمىشدد.
قرائن فدق ضاکی از ر است که جعاله ،غیر از تملیک مجانى صر است.
احتمال سوم :یکى از مدجبات ما  ،تسبیب است؛ در نهر بگیرید شخصی ،به کسی امر کند تا
مدى سر او را بزند ،بدو اینکه با وی معامله ای کرده باشد یا با وى عقد اجاره بسته باشد ،بدیای است که
رمر ،قیمت مثل این عمل را امن است؛ هما گدنه که نسبت به امدا  ،ما ید برقرار است ،در اینجا
نیز ما غرامت وجدد دارد.
قاند مدنی نیز به تبعیت از فقیاا در ماده  336اعفم میدارد «هرگاه کسی بر ضسب امر دیگری
اقدام به عملی نماید که عرفاً برای ر عمل اجرتی بدده و یا ر شخص عادتاً مایای ر عمل باشد ،عامل
مستحق اجرت عمل خدد خداهد بدد مگر اینکه معلدم شدد که قصد تبرع داشته است».
به عندا مثا  :شخصی اعفم میدارد «هرکس این پارچه را برای من بدوزد ،فف مقدار اجرت
دارد ».در این فرض ،قراردادی وجدد ندارد ،یک اقدام است و یک اعفم .بدین معنا که بر مبنای تدافق،
تعادی شکل نگرفته است بلکه صرفاً از سدی شخص ،اعفمی صدرت گرفته و طر دیگر اقدام کرده و
پارچه را دوخته است .چ د اقدام مبتنی بر اعفم ر شخص بدده است لذا ظادر در این دارد که استیفا،
مجانی نیست و ما رور است؛ این ما نیز از قبیل ما غرامت است نه ما معاو ه.
شایا ذکر است که اصل اوّلى در ما غرامت ،اگرچه قیمت است ،لکن ممکن است امن و
مضمد له بر بد معیّنى به عندا

ما تدافق کنند .پس قاند

ما غرامت ،به تناایى خداها بد

مزبدر است .این قاند دو اثر دارد :یکى ما به قیمت بازارى ،و دیگرى ما مبلغی که بر ر  ،تدافق
کردهاند.
ضاصل رنکه ،باب جعاله در واقع ،نه باب معاو ه است و نه باب مجانیت ،بلکه از باب تسبیب به عمل
با تعیین بد غرامت و انتقا ر از قیمت بازارى به چیز دیگر است .پس بد در باب جعاله ،هما بد در
باب غرامت است ،نه باب معاو ه؛ مدعای شاید صدر نیز اضتما سدم است.

1

 .1فإ الجعاله فی الحقیقه لیس باباا باب المعاو ه ،و ال باب المجانیه ،بل باب التسبیب إلی العمل مع تعیین بد الغرامه ،و تحدیله من
القیمه السدقیه إلی شی ،رخر ،فالبدلیه المطلقه فی باب الجعاله هی بدلیه باب الغرامه ،ال باب المعاو ه (هما ).
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احتمال چهارم :ضقیقت جعاله ،اذ است؛ بدین معنا که جاعل با ایجاب خدد ،عامل را در انجام
عمل مأذو میسازد ،عامل نیز بر اختیار خدد باقی است ،هم میتداند ر فعل را انجام دهد و هم میتداند
ر را ترک کند؛ گرچه برخی از فقیاا برای جعاله چنین ضقیقتی قائل هستند 1.اما یکی از اشکاالتی که
می تدا به ر وارد کرد این است که هد از انشای جعاله ،داد جُعل در برابر انجام عمل است نه اذ در
تصر

در ما جاعل؛ در نهر بگیرید شخصی اعفم میدارد «هر کس ماشین گمشده من با فف

مشخصات را پیدا کند ،یک میلید تدما به او خداهم داد ».درست است که ،عامل در ردّ ما گمشده به
جاعل ،مأذو در تصر است اما این اذ در مقام اجرای جعاله است مانند اذ مؤجر ،در اجاره اعیا به
قبض عین مستاجره که خارج از ماهیت اجاره است .پس در مرضله شناساند ماهیت جعاله ابداً اذ دخالت
ندارد .بعفوه ،در پارهای از مدارد جعاله که راجع به ترک فعل است مانند داد ما الجعالة برای تخلیه
دکا  ،اذ تصدر ندارد ( لنگرودی.)240 ،2 ،1393 ،
احتمال پنجم :ضقیقت جعاله ،تعاد یا التزام است ،بدین معنا که جدهره اصلی جعاله و قصد اولیه در
ر  ،التزام یا تعاد است ،بر این اساس جاعل در جعاله انشا ،تعاد میکند و خدد را در برابر دیگری متعاد
می سازد که اگر عامل ،عمل مطلدب را انجام داد ،وی جُعل معین شده را پرداخت کند .شاید یکی از دالیلی
که اکثر فقیاا  ،جعاله را به التزام تعریف کردهاند برای اشعار به همین مطلب بدده است.
ضاصل رنکه :از پنج اضتما مطرح شده ،اضتما پنجم و سدم مدجه است؛ در این خصدص به نهر
میرسد نهریه «تسبیب» منافاتی با اصل «التزام» بدد جعاله ندارد؛ ناایت اینکه ارتباط میا جاعل و
عامل بنا بر نهر تسبیب ،مبتنی بر نهریه مدجبیت تسبیب در ما است ضا رنکه در نهریه پنجم ،ارتباط
بین این دو بر مبنای عادی که میا رناا ایجاد شده قابل تدجیه است .بدین معنا که شخص جاعل در
مقابل عامل مشخص و یا عام ،ملتزم به پرداخت جُعل میشدد و عامل نیز با انجام ر  ،خدد را مستحق
جُعل قرار میدهد .ریشه استحقاق در اولی رابطه ما و در دومی نفس تعاد جاعل است.
 -2-4نحوه تحقق جعاله
بعد از روشن شد ضقیقت جعاله ،این بحث مطرح میشدد که این ماهیت در تحقق خدد نیاز به قبد
طر عامل دارد یا ندارد؟

« .1صیغه داله علی االذ فی العمل بعدض» (ضلی.)441 ،4 ،1420 ،
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فقیاا و ضقدقدانا اسفمی ،در این خصدص به اظاار نهر پرداختهاند که ضاصل رناا پنج نهریه
است که ذیفً به بررسی رناا میپردازیم:
 -1-2-4نظریه عقد بودن جعاله
 جعاله عقد است؛ در میا فقیاا امامیه ،عفمه ضلی در تبصره المتعلمین ()107 ،1411؛ محققکرکی در جامع المقاصد()189،6 ،1414و شیخ طدسی در مبسدط()332،3 ،1387؛ شاید ثانی در شرح لمعه
( )439 ،4 ،1410قبد و مدافقت عامل را شرط تحقق جعاله میدانند .یعنی جعاله یک عمل ضقدقی دو
سدیه است که وقدع ر متدقف بر انشای اراده جاعل به عندا مدجب و عامل به عندا قابل است و اگر
عامل قبد نکند و در مقابل ایجاب جاعل اراده خدد را مبنی بر پذیرش ایجاب به گدنهای ابراز نکند ،جعاله
محقق نمیشدد .از سدی طرفدارا عقد بدد جعاله استداللی دیده نشده است ،فقط از جات قبد فعلی
عامل به عقد بدد نهر دادهاند؛ بدین معنا که مستحق جُعل شد عامل ،متدقف بر انجام عمل به قصد
استحقاق است ،پس همین انجام داد عمل تدسط وی ،قبد ِ عملی محسدب میشدد و با ر عقد کامل
میشدد .چه رنکه جعاله عقدی جایز است و برای تحقق ،نیاز به قبد لفهی ندارد بلکه قبد عملی کفایت
میکند .به عندا مثا  :جاعل خطاب به عامل معینی اعفم میدارد که اگر شما این پارچه را برای من
بدوزی ،پنج هزار تدما به تد میدهم .یا ممکن است جاعل به طدر عمدم اظاار دارد که هر کس این
پارچه را برای من بدوزد ،پنج هزار تدما به او میدهم .عامل در هر دو فرض ،یا در خداست جاعل را می-
پذیرد و لفهاً اعفم میکند یا بدو اعفم لفهی ،از روی ر ایت و رغبت ،شروع به دوختن پارچه میکند؛
در فرض او قبد لفهی و در فرض دوم قبد عملی صدق میکند .در هر دو مدرد جعاله به درستی منعقد
شده و رثار صحت بر ر مترتب خداهد بدد و ماّم نیست ابراز و اظاار قصد طرفین جعاله با لفظ باشد یا هر
عمل و فعل دیگری که ضاکی از قصد رنا است .عقد بدد جعاله زمانی بیشتر نمایا میشدد که برای
طرفین ضق فسخ قرار داده شدد ،چرا که اعطای ضق فسخ به عامل ،دلیل بر این است که تحقق جعاله نیاز
به قبد عامل دارد (شایدی .)110 ،1390 ،پس در جعاله تدافق میا جاعل و عامل صدرت میگیرد که
مفادم عقد ،ر را شامل میشدد.
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 -1 -1-2-4بررسی نظریه عقدی بودن جعاله
عمده استدال پیروا این نهریه ،وجدد عنصر ترا ی و دخالت اراده دو طر در تحقق جعاله است؛
برخی از فقیاا در انکار عقدی بدد جعاله گفته اند :جدهره اصلی هر عقد ،ایجاد تعاد و انشای ر است
که باید مبتنی بر ترا ی باشد؛ این ترا ی در جعاله وجدد ندارد؛ اگر تدافقی بین جاعل و عامل برای اقدام
به عمل صدرت میگیرد صرفاً برای انگیختن شدق به عمل است( .طباطبایی ضکیم )131 ،1435 ،به
عبارت روشنتر ،ر ایت عامل به خاطر جعل اجرت از طر جاعل است .قطعاً رسید به اجرت تعیین شده،
انگیزه عامل است اما ایجابِ جاعل ابتنایی بر قبد و ر ایت عامل ندارد ،به عبارتی ،تحقق تعاد و التزام
جاعل وابسته به پذیرش عامل نیست .لذا نمیتدا ر را به عندا رکن در جعاله تلقی کرد .زمانی ما قبد
را در یک عمل ضقدقی دخالت میدهیم که در ایجاد اثر ضقدقی ر عمل تاثیر داشته باشد که این امر در
جعاله منتفی است.
شایا ذکر است که قرار داد ضق فسخ برای طرفین در جعاله و نسبت داد فسخ به عامل بعد از
شروع به عمل ،تسامح در تعبیر است؛ درست است که عامل میتداند از انجام عمل خددداری کند اما باید
در نهر داشت که امتناع از عمل؛ غیر از فسخ است.
در مجمدع ،به دالئل ذیل که مبیّن فساد دعدی عقد بدد جعاله است ،جعاله را نمیتدا در زمره
عقدد دانست:
 -1رعایت شرایط صحتی که برای عقدد مقرر شده ،در جعاله الزم نیست ،چهرنکه صغیر ممیز بدو
اذ ولی ،میتداند عامل در جعاله واقع شدد ،ضتی گفته شده اگر صغیر ،غیر ممیز و مجند هم باشد و عمل
مدرد نهر را انجام دهد اضتما صحت جعاله میرود با رنکه در عقد ،قبد لفهی یا عملی شرط است و به
اتفاق فقیاا  ،قد و فعل صغیر و مجند فاقد اعتبار است و لذا ضتی طر عقد جایز هم نمیتدانند قرار
بگیرند(نجفی.)189 ،35 ،1404 ،
 -2جعاله با نداشتن مخاطب خاص نیز واقع میشدد؛ ضا رنکه اگر عقد بدد قائم به دو طر بدد و با
ایجاب تناا ،تحقق پیدا نمیکرد چهرنکه هر عقدی محتاج به قبد است؛ این اشکا وا حتر میشدد در
جایی که عاملی پیدا شدد و بدو اینکه ایجاب جاعل را شنیده باشد عمل را با قصد عدض انجام دهد و
مستحق جُعل شدد .ضا ر که این امر با عقد بدد جعاله سازگار نیست(نجفی189 ،35 ،1404 ،؛ شاید
ثانی151،11 ،1413 ،؛ خمینی ،بیتا.)588 ،1 ،
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 -3مداالت از شروط صحت عقدد است1و ضا رنکه در جعاله مداالت شرط نیست( .نجفی ،همانجا)
 -4اگر شخصی در ضا استدعای جاعل قصد عمل داشته ،سپس منصر شدد ،هر چند شروع به کار
کرده باشد ،این انصرا مانع نخداهد بدد از این که بعدا عمل را بجا رورد و مستحق اجرت شدد .صدق
جعاله در امثا این مدارد دلیل بر این است که جعاله عقد نیست وگرنه اگر انصرا عامل را از باب فسخ
بدانیم محتاج به ایجاب جدیدی خداهد بدد(نجفی190،35 ،1404،؛ روضانی.)407 ،19 ،1412 ،
البته ناگفته نماند که ظاهر عبارت برخی از فقیاا ضاکی از ر است که جعاله را عقد دانستهاند 2.اما
به قرینه سخنا قبلی وی ،به نهر میرسد که ایشا سخن را بر مبنای مسامحه و مجازگدیی مبتنی کرده-
اند .و این برخف سخنا دیگرا است که به عقد بدد یا مانند ر تعبیر کردهاند و به این امر که جعاله
ایقاع است و نیاز به قبد ندارد ،تصریح نکردهاند 3.عفوه بر این ،اگر ایشا اعتقاد به عقد بدد جعاله
داشتند جعاله را در قسمت عقدد ذکر میکردند نه در ایقاعات.
 -2 -2-4نظریه ایقاع بودن جعاله
برخی از فقیاا شیعه ،جعاله را در شمار ایقاعات به ضساب میرورند و تحقق ر را نیازمند قبد
عامل نمیدانند(نجفی189 ،35 ،1404 ،؛ محقق ضلی126 ،3 ،1408 ،؛ خدیی116 ،2 ،1410 ،؛ خمینی ،بی-
تا 586 ،1 ،؛ سیستانی165 ،2 ،1417،؛ قمی498 ،8 ،1426 ،؛ روضانی)214 ،19 ،1412 ،
استدال قائلین بدین شرح است که:
 -1جعاله ،معامله بین طرفین نیست تا نیاز به قبد داشته باشد (.خدئی )116 ،2 ،1410 ،بدین معنا
که به صر ایجاب جاعل ،وی متعاد میشدد که جُعل را به عامل تسلیم کند .از سدی دیگر مفک در
 .1ناگفته نماند که این مسأله اختففی است؛ این شرط را ابتدا ،مرضدم شیخ طدسى در باب خلع ذکر فرمدده و پس از ایشا علّامه و
شاید اوّ و شاید ثانى و محقّق ثانى و فا ل مقداد رنرا اعتبار نمدده اند .دلیلشا این است که ایجاب و قبد یک أمر متدرِّج است و یک
هیئت اتصالیه دارد ،مانند :مستثنی و مستثنی منه؛ لذا نباید فاصله ای بین ر دو باشد ،و خدد شیخ نیز فرمدده :عقد مرکب از ایجاب و قبد
است و قائم به نفس متعاقدین است و به منزله کفم واضد است و بعض ر مرتبط به بعض دیگر می باشد ،لذا تخلّل ،فصل فاسد است و به
هیئت اتصالیه اخف میرساند و عقد را از بین می برد ( .شیخ انصاری )376،1 ،1411 ،در مقابل فقاای معاصر مانند مرضدم خدئی و
امام ،تدالی بین ایجاب و قبد را الزم ندانسته و بر این باور هستند که ،همین که عرفا ،بین ایجاب و قبد ارتباط وجدد داشته باشد ولد
متصل بام نباشند؛ کفایت میکند( .برای مطالعه بیشتر ر.ک.خدئی ،بیتا 58،3،؛ خمینی)162،1 ،1418 ،
 .2ال یفتقر إلى قبد و یصح على کل عمل مقصدد محلل و یجدز أ یکد العمل مجادال ألنه عقد جائز کالمضاربة (.محقق ضلی،
)126 ،3 ،1408
 .3جعلاا من اإلیقاع و عا و ضکما
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استحقاق جعل برای عامل ،انجام ر چیزی است که جاعل در ایجاب خدد با همه قیدد و شرایط ر خداسته
است ،به تعبیر فقیاا پرداخت جعل ،زمانی بر جاعل واجب میشدد که عامل ،عمل مطلدب جاعل را انجام
بدهد( .شاید ثانی )442 ،4 ،1410 ،لذا جعاله به منزله تعاد است و به صر ایجاب جاعل ،هیچیک از
طرفین ،مالک چیزی نخداهند شد و ملکیت بعد از عمل محقق خداهد شد.
 -2از رنجا که جعاله مشتمل بر یک التزام است و در ضقیقت خدد قائم به یک طر میباشد ،قطعاً
در تحقق خدد نیاز به قبد ندارد (روضانی)214 ،19 ،1412 ،؛ بدین معنا که ،در مقابل التزام جاعل ،التزامی
وجدد ندارد .بدین ترتیب از رنجا که اصل اساسی در فرق گذاری بین عقد و ایقاع اینست که عقد بر التزام و
پایبندی طرفینی به مضمد واضد مبتنی است ،ضتی در عقددی مثل هبه و وکالت؛ زیرا در عقد هبه ،طرفین
به انتقا مدهدب (رنچه بخشیده میشدد) و تملّک ر از جانب واهب به مدهدبله التزام دارند و در وکالت
نیز طرفین ملتزم میشدند که وکیل به جای مدکل قیام کند و نسبت به مدرد وکالت ،مسؤولیت مدکل را به
عاده بگیرد .اما در ایقاع تناا بر التزام از سدی یک طر مبتنی است هر چند اثر ر در ضق دیگری مترتب
شدد؛ (هما )
 -3برخی فقیاا در استدال بر یک طرفه بدد التزام جاعل در جعاله ،به عمدم ادلّه شروط اشاره
داشتهاند(روضانی)131 ،1435 ،؛ از رنجا که جاعل خدد را به طدر مطلق ملتزم نساخته (مانند التزام طفق
دهنده به طفق) و پرداخت جُعل را مندط به انجام یا ترک عمل مطلدب خدد کرده است؛ بنابراین میتدا
ادعا کرد که مشمد عمدم ادلّه شروط خداهد شد و جاعل از نهر شرعی ملتزم است ،مشروط به اینکه،
شرط محقق شدد .در خصدص این استدال  ،پرسشی که مطرح میشدد و باید بدا پاسخ گفت این است
که ،با تدجه به اینکه این شرط برای طر مقابل یعنی(عامل) الزامی به وجدد نیاورده؛ ریا عندا شرط بر ر
صدق میکند؟ چهرنکه در فرض صدق عندا شرط بر ر  ،مشمد ادلّه شروط خداهد شد .در پاسخ به این
پرسش باید گفت :ظاهر رنست که التزام جاعل در صدق عندا شرط کفایت میکند هر چند مبنی بر التزام
طر دیگر او به چیزی نباشد .چهرنکه جُعل مشروط به عملی شده است؛ در نهر بگیرید شخصی بگدید:
ملتزم می شدم مبلغ یک میلید تدما به تد بپردازم؛ این شخص در قبا پرداخت یک میلید تدما  ،کاری
از طر مقابل خدد نخداسته است؛ اما اگر هما شخص اعفم کند اگر فف کار معین را برای من انجام
بدهی یا فف کار معین را ترک کنی ،یک میلید تدما به تد میدهم؛ در فرض او میگدییم این از
قبیل جعل ابتدایی است و ادلّه شروط شامل ر نمیشدد اما در فرض دوم شخص ،پرداخت مبلغ یک
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میلید تدما را مشروط به انجام عملی معین یا ترک فعلی کرده است .بدیای است در صدرت او  ،وعده
شخص الزمالدفا ،نیست اما در صدرت دوم که محل بحث ما است ،نافذ است و مشمد ادلّه شروط خداهد
شد .به عبارت روشنتر ادله شروط عام است و هم شروط الزامرور برای طر مقابل را در بر میگیرد و هم
شروطی که برای طر مقابل الزامرور نیست.
 -4ارتکاز عقف :برای اثبات اینکه جعاله ایقاع است ،به ارتکاز عقف استناد کردهاند؛ بدین معنا که
عقف بر اساس ارتکاز خدد به نافذ دانستن التزام بر جاعل ،ضکم میکنند( .طباطبایی ضکیم )132 ،1435 ،از
میا روایاتی که در خصدص جعاله و لقطه وارد شده است ،میتدا به روایت صحیحه علی بن جعفر اشاره
نمدد که در ضقیقت وجدد این ارتکاز را تقدیت میکند .روایت از این قرار است:
«م حمّد بن یعقدب عن محمّد بن یحیى عن العمرکیِّ عن علیِّ بن جعفر عن أخیه أَبی الحسن ع قا :
سألته عن جعل اآلبق و الضّالّة قا ال بأس به».
راوی می گدید :از امام کاظم علیه السفم درباره جعل و تعیین پاداش برای یافتن و بازگرداند عبد
فراری و اشیا ،گمشده پرسیدم؛ امام فرمددند :اشکالی ندارد( .عاملی )189 ،23 ،1409 ،در همین مضمد
روایت دیگری در باب  21لقطه وارد شده است:
محمّد بن الْحسَن بإسْناده عن محمّد بن أَضمد بن یحیى عن أَبی جعفر عن وهب عن جعفر عن أبیه
(ع) قا  :سأَلْته عن جعل الْآبق و الضّالَة قا ال بأْس الْحدیث(هما .)466،25 ،
«ال بأس به» در این روایات ،هیچ داللتی به لزوم قبد از طر عامل ندارد و تناا به این مطلب
اشاره کرده است که قرار داد جعل اشکالی ندارد و عمل مشروعی است .بدین معنا که این عمل ،ضرمت
شرعی ندارد و بالمفزمه اثبات میشدد که اخذ جعل هم مانعی ندارد.
باید تدجه داشت که الفاظی نهیر« ربق» و « الّه» هم بر این مطلب اشاره دارد که جعالهها عمدتاً
برای گمشده قرار داده میشده و گمشده هم براضتی قابل دسترسی نبدده ،لذا نمیتدانسته التزامی برای
عامل به همراه بیاورد.
بنابراین مستفاد از اضادیث مذکدر اینست که ایجاب عام برای تحقق جعاله کفایت میکند .نتیجه رنکه
اشتراط قبد  ،معلدم نیست و عندا جعاله هم در دلیل اخذ نشده است که ما بگدییم این روایت ناظر به
تحدید مفادم جعاله به معنای خاصش است.
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 -1-2 -2-4تفاوت عقد با ایقاع بودن جعاله
ضا پرسش اینست که :چه تفاوتی است میا اینکه جعاله را ،عقد به ضساب روریم ،یا ر را ایقاع
بدانیم؟
فرض کنیم فردی کیف ضاوی مدارک خدد را گم کرده و برای پیدا کرد ر اطفعیه داده که هر
کس کیف را پیدا کند یک میلید تدما مژدگانی خداهد گرفت.
ضا فرض کنیم مأمدر شارداری بدو اینکه اطفعیه را شنیده باشد ر را پیدا و از روی ردرسِ
داخلِ کیف ،ر را به صاضبش تحدیل دهد؛ بنابر ایقاع بدد جعاله ،یک میلید تدما از نهر شرعی متعلق
به این مامدر شارداری خداهد بدد؛ چهرنکه مقتضی برای استحقاق که عبارت است از انشای التزام جاعل و
ضاصلشد عمل مطلدب ،مدجدد است؛ اما اگر قائل به عقد بدد جعاله باشیم در اینصدرت باید بگدئیم
چد قبدلی واقع نشده و از رنجایی که وی اصفً از وجدد جعاله بر یافتن کیف مطلع نبدده پس مستحق
جُعل (یک میلید تدما ) هم نخداهد بدد و جاعل میتداند از داد مژدگانی خددداری کند.
سرّ مطلب اینست که در عقد و قرارداد ،قبد طر دیگر ایجاب ،رکن ر محسدب میشدد بدین معنا
که اگر جعاله را با اراده یکطر قابل تحقق بدانیم ،نفدذ و تأثیر ر از هنگامی است که عامل به ابراز اراده
جاعل ،رگاهی یابد و خددش را ملتزم به عمل کند؛ اما چنانچه ر را در زمره عقدد به ضساب روریم ،عفوه
بر اطفع یافتن عامل از ایجاب جاعل ،ر ایت و ابراز اراده وی نیز رورت دارد و تمامیت جعاله از زمانی
است که عامل ر را قبد کند.
 -3 -2-4نظریه سبب بودن جعاله
بنابر رنچه پیشتر گفتیم ،بر نهریه عقد اشکاالتی وارد بدد که باعث میشد این نهریه از استحکام الزم
برخدردار نباشد؛ از طرفی در مداردی که جعاله به صدرت خاص واقع میشدد و تمامی عناصر یک عقد را
دارد ،فکر ایقاع بدد جعاله را طرد میکند ،لذا برخی فقیاا بر ر شدند برای دفع اشکاالت مزبدر ،جعاله را
بطدر مطلق نه ایقاع بدانند و نه عقد؛ از اینرو نهریه تسبیب 1را مطرح کردند ،بدین معنا که جعاله عبارت
 .1الجعاله و هی :التسبیب لعمل بعدض سدا ،تحقق فیاا القبد أم لم یتحقق عاما کانت مثل« :من بنى داری فله کذا من النقدد» أم خاصا
مثل« :إ بنیت داری فلک کذا من النقدد» فیستحق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل (سبزواری ،بیتا.)335 ،
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است از سبب قرار داد انجام عملی برای استحقاق پاداشی ،چه قبدلی از ناضیه عامل به ر

میمه شدد و

چه نشدد ،چه سبب سازی نسبت به عمدم مردم باشد ،مانند ر که بگدید( :هر کس خانه مرا بسازد ،فف
مبلغ را مالک میشدد) و چه خطاب به شخص خاصی ،مانند ر که بگدید( :اگر تد خانه مرا بسازی ،مالک
فف مبلغ پد میشدی).
در هر دو مثا  ،جاعل ،عمل خاصی را سبب استحقاق عامل نسبت به عدض قرار میدهد ،هر زما
که عامل عمل مدرد نهر جاعل را انجام دهد طبق ر سبب عمل کرده و استحقاق اجرت مذکدر را دارد
(سبزواری ،بیتا .)335 ،صاضب جداهر نیز این نهریه را ممکن دانسته است(نجفی.)189،35 ،1404 ،
از سدی برخی از ضقدقدانا این نهریه مدرد نقد قرار گرفته است ،بدین بیا که :جعاله هزارا سا
در عر عادت ،وجدد داشته است و عر اصفً در اندیشه جعل سبب نبدده است .جعل سبب را ضقدقدانا
اختراع کردهاند نه عر (لنگرودی.)263 ،1387 ،
عفوه بر این می گدید در مدردی که قبل از التزام جاعل ،کسی ما مفقدد او را یافته و تحدیل پاسگاه
پلیس داده است و قصد تبرع هم نکرده است .صرفاً عمل ضسبی صدرت داده است اما عمل ضسبی با
استحقاق اجرت مانعه الجمع نیست (لنگرودی.)263 ،1387 ،
شایا ذکر است که اضسا در اعما ضقدقی= انشائیات با فکر تعدیض جمع نمیشدد ولی در خارج
انشائیات = وقایع خارجی با اخذ عدض و استحقاق عدض جمع میشدد یعنی مانعه الجمع نیست .پس اگر
ضریق روی ده د و اتدمبیل کسی در شر اضتراق باشد و عابری مشاهده کند و مالک اتدمبیل ضا ر در
محل نباشد ،عابر میتداند به قصد اضسا  ،اتدمبیل را کمی به نقطه دورتر ببرد ،پارک کند .او بابت این
اضسا  ،استحقاق اجرت دارد به قاعده اضترام عمل مسلم.
اگر اندیشه جعل سبب که گفته است درست باشد ،سبب نسبت به رینده مؤثر است نه نسبت به
گذشته(هما ! )159 ،
امّا ضق اینست که ،اوالً :نقد این نهریه با استناد به عر مدجه نباشد؛ چهرنکه عر از واژه عقد و
ایقاع هم تصدر صحیحی ندارد.
ثانیاً :استحقاق اجرت به صدرتِ مطلق را داشتن ،منافاتی ندارد با اینکه استحقاق جُعل( بصدرت
خاص) را نداشته باشد.
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 -4 -2-4نظریه اقتضایی بودن جعاله
ممکن است ماهیت جعاله به اختف مصادیق و خصدصیات هر یک متفاوت باشد ،بدین گدنه که
گاهی به وسیله ایجاب و قبد صدرت پذیرد که در این ضالت «عقد» است؛ در مداردی نیز با ایجاب جاعل
و تناا همراه با ر ای عامل و عدم رد او باشد ،که در ر صدرت« ،ایقاع» است؛ در بعضی از مدارد ،جعاله با
قصد سبب سازی برای رسید به مراد و مقصدد ،بدو مراعات شرایط عقد و ایقاع ،تحقق مییابد که در
این صدرت «تسبیب» است .بحث در این مسأله از سه زاویه مطرح است:
 -1بحسب اصل عملی  -2به ضسب مرتکزات عرفی  -3به ضسب استهاار از ادلّه شرعی؛
اولی :با تدجه به اطفقی که جعاله نسبت به خصدصیت عقد و ایقاع دارد ،مقتضای اصل عملی ،عدم
اعتبار خصدصیت هر یک از این دو عندا در جعاله است مگر اینکه دلیل معتبری بر عقد یا ایقاع بدد ر
وج دد داشته باشد ،لذا در فرض فقدا دلیل ،مقتضای اصل عملی ،اقتضایی بدد جعاله نسبت به هر سه
عندا فدق است.
دومی :قدر متیقن در اذها عمدم ،مطلق تسبیب است و مقدار زاید بر ر نزد عر مشکدک است لذا
معتبر نیست.
سدم :از قاعده صحت و سلطنت و خبر علی بن جعفر ،1چیزی بیش از تسبیب استفاده نمیشدد ،بنابراین
ممکن است جعاله به اختف مدارد ،بصدرت عقد یا ایقاع یا تسبیب تحقق یابد (سبزواری،18 ،1413 ،
.)203
 -5 -2-4نظریه برزخ بین عقد و ایقاع
سؤالی که در بادی امر مطرح میشدد و باید بدا پاسخ گفت اینست که برزخ بین عقد و ایقاع به چه
معناست و اساساً یک عمل ضقدقی را در چه شرایطی میتدا برزخ بین عقد و ایقاع دانست؟
پاسخ به این سؤا اینست که ،عمل ضقدقی که بر ترا ی متکی باشد و از طرفی ،فاقد برخی از
عناصر عمدمی عقدد و ایقاعات هم باشد ،به ر «برزخ بین عقد و ایقاع» اطفق میگردد( .لنگرودی،
 )2،36 ،1391از میا فقیاا برخی بر این باورند که جعاله در قالب عقد و ایقاع نمیگنجد(کاشف الغطا،،
 .1محمّد بن یعقدب عن محمّد بن یحیى عن العمرکیِّ عن علیِّ بن جعفر عن أخیه أَبی الحسن ع قا  :سألته عن جعل اآلبق و الضّالّة قا
ال بأس به.
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 )29 ،3 ،1366ایشا جعاله را برزخ بین عقد و ایقاع عندا میکنند اما استداللی برای ر مطرح نمی-
کنند.

1

 -6 -2-4بررسی و نقد نظریههای مطرح شده
از میا نهرات پنجگانهای که گفته شد ،نهریه پنجم نمیتداند صحیح باشد و ر را نمیپذیریم زیرا
الزمه پذیرفتن این قد رنست که بین عقد و ایقاع ،قسم مستقلی به عندا برزخ وجدد داشته باشد ،ضا
رنکه تتبع در رثار فقای ضاکی از ر است که این نااد به عندا یک قسم از اعما ضقدقی شناخته شده
نیست؛ اگرچه این تعبیر در باب وصیت رمده است اما بدا معنا نیست که ر را قسم مستقل از اعما
ضقدقی بدانند .از سکدت فقیاا راجع به اضکام ر برمیرید که برزخ بین عقد و ایقاع به عندا یک عمل
ضقدقی مستقل ،مدرد قبد بیشتر فقاا نیست.
از سدیی دیگر عر هم چنین ناادی را به رسمیت نمیشناسد و شاید به همین علت مدرد تدجه
فقیاا قرار نگرفته تا اضکام ر را بیا کنند و لذا به نهر میرسد تعبیر به برزخ ،به این دلیل است که در
پارهای اضکام شبیه عقدد است ،نه اینکه واقعیتی در میانه این دو باشد.
نهریه او و دوم ،از این جات که اراده را در وقدع جعاله مدثر دانستهاند به هم شباهت دارند و
تفاوتشا در این است که یکی فقط اراده جاعل را الزم میداند و دیگری اراده طرفین را؛ رنانکه جعاله را
ایقاع می دانند معیارشا این است که تحقق التزام و تعادِ جاعل وابسته به پذیرش عامل نیست ،این امر
نشا میدهد که اراده عامل در وقدع جعاله بیتأثیر است؛ اما طرفدارا نهریه او معتقدند که انجام عملِ
عامل در هر ضا  ،نشانه ر ایت عامل و ضاکی از قبد او به ایجابی است که از ناضیه جاعل واقع شده
است.
اشکا نهر کسانی که جعاله را صرفاً ایقاع میدانند ،انکار تأثیر اراده عامل در تحقق این عندا فقای
و ضقدقی است که بررسی مصداقهای مختلف جعاله ،خف چنین اندیشهای را ثابت میکند.
زیرا در مداردی که جاعل برای شخص خاصی ،انشای التزام میکند و عامل نیز ر را قبد و عمل
مطلدب وی را انجام میدهد ،قطعاً جعاله ی واقع شده عقد است لذا این نهریه که ضتی کدچکترین نقشی
 .1وی در کتاب تحریرالمجله نیز وصیت را برزخ بین عقد و ایقاع معرفی میکند(همد .)62 ،2 ،1359 ،شیخ محمد ضسین اصفاانی نیز در
ضاشیه بر مکاسب ،وصیت را برزخ بین عقد و ایقاع میداند (اصفاانی.)294 ،1 ،1418 ،
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برای عامل قائل نیست و ر ایت عامل را به طدر مطلق بیتأثیر میداند ،نمیتداند مبین ماهیت ضقدقی
جعاله باشد.
کسانی هم که ر را عقد میدانند مداردی را نادیده گرفتهاند که تحقق تعاد از سدی جاعل نیازی به
ر ایت و قبد عامل ندارد .بنابراین ،دو نهریه مذکدر به دلیل اشکا وارده ،از استحکام الزم برخدردار
نیستند.
به نهریه «تسبیب» هم ،همین اشکا وارد است ،همانطدر که صاضب جداهر بعد از بیا نهریه
تسبیب نیز بدا اشاره کرده است« :ال تمنع إیقاع الجعالة فی بعض أفرادها على نهم العقد المشتمل على
اإلیجاب و القبد  )191 ،35 ،1404 ( »...مانعی نمیبینیم پارهای از اقسام جعاله را عقد بدانیم.
ضاصل رنکه ،به نهر میرسد نهریه اقتضایی جمع میا نهرات است ،بدین معنا که جعاله را به طدر
مطلق نه ایقاع بدانیم و نه عقد و نه تسبیب؛ بلکه در مداردی که به وسیله ایجاب و قبد صدرت میپذیرد
ر را یک عمل ضقدقی دو سدیه بدانیم که اراده هر دو طر در تحقق ر الزم است و در جایی که التزام،
یک طرفه باشد ،ر را ایقاع به شمار روریم که تناا با اراده جاعل واقع میشدد؛ در مداردی هم که جعاله از
سدی جاعل با قصد سبب سازی انشا میشدد ر را مقتضی تسبیب بدانیم.
اینگدنه تحلیل از ماهیت عناوین فقای از سدی فقیاا  ،در ابداب دیگر هم مشاهده شده است؛ مانند
وصیت که برخی از فقیاا وصیت تملیکی را (عقد) و وصیت عادی را تصرفی یکطرفه (ایقاع) میدانند
(یزدی.)877 ،2 ،1409 ،
نمدنه دیگر طفق خلع است ،با وجدد اینکه فقیاا طفق را ایقاع میدانند اما در مدرد طفق خلع
اختف دارند که ریا عقد است یا ایقاع؛ برخی معتقدند که خلع عقد است و در ضقیقت معاملهای است بین
ز و شدهر و مانند هر عقد دیگری به ایجاب و قبد نیاز دارد (فیض.)325 ،1382 ،
این نهر عفوه بر اینکه با ایرادهای وارد بر نهریات یاد شده مداجه نمیشدد ،سبب تصر در ماهیت
جعاله هم نمیگردد و ماهیت جعاله را در همه مدارد و مصادیق ر یگانه میداند.
اگر پرسیده شدد که چطدر ممکن است که یک عمل ضقدقی در برخی مدارد عقد و در مداردی ایقاع
و در بعضی سبب باشد؟ پاسخی ساده دارد و ر اینکه جعاله چه در مدردی که عقد است و چه زمانی که
ایقاع است و یا سبب؛ ماهیت ر التزام یا تعادی است که در تحقق خارجی ،اقتضای هر سه عندا را دارد،
لذا تبّد در ماهیت جعاله هم صدرت نگرفته است.
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شایا ذکر است اقسامی که فقیاا برای جعاله ذکر کردهاند با عندا جعاله عام و جعاله خاص ،خدد
مثا خدبی است بر اینکه جعاله به هر دو صدرت عقدی و ایقاعی واقع میشدد.
 -5نتایج
با بررسی نهریات مختلف در باب جعاله ،ناایتاً معلدم شد دالیلی که برای اثبات عقد یا ایقاعی بدد
جعاله از سدی مدافعا این دو نهریه مطرح شده ،در مداجاه با مصادیق متندع جعاله ،از استداری الزم برای
اثبات مدعایشا برخدردار نیست.

روایات باب جعاله نیز ،ناظر به تحدید مفادم جعاله ذیل یک عندا خاص (عقد یا ایقاع) نیست و
همچنین از قداعد فقایه مرتبط ،نهیر قاعده صحت و سلطنت نیز چیزی بیش از تسبیب ،مستفاد نمیگردد.
از طرفی ،قدر متیقن در اذها عمدم ،مطلق تسبیب بدده و مقدار زاید بر ر  ،نزد عر مشکدک
است ،لذا اعتباری ندارد.
در فرض فقدا دلیل نیز ،با تدجه به اطفقی که مفادم جعاله نسبت به خصدصیات عقد و ایقاع دارد،
مقتضای اصل عملی ،اقتضایی بدد جعاله نسبت به هر دو عندا فدق است .ضاصل رنکه ،ضقیقت جعاله
تعاد یا التزام است؛ و تحقق این ضقیقت در برخی مدارد ،نیاز به قبد دارد و عقد است و در برخی مدارد
دیگر ،بدو قبد طر مقابل ضاصل میشدد و ایقاع است .برخی از مصادیق جعاله نیز ،مطلق انشا ،سبب
است بدو اینکه خصدصیات عقد یا ایقاع ،در رناا لحاظ شدد.
شایا ذکر است که با پذیرش نهریه اقتضائیت ،جعاله در زمره قراردادهای پرکاربرد و با ظرفیت
معنایی وسیع معرفی خداهد شد که میتداند برای غالب معامفت وارد بر عمل امروزی که بعضاً در
مشروعیت رناا ،میا فقیاا و اندیشمندا ضقدق اسفمی اختف

نهر وجدد دارد ،قالبی مشروع و با

اضکامی مقرر از سدی شریعت باشد.
فهرست منابع
 .1ابن منهدر ،ابدالفضل ،جما الدین ،محمد بن مکر ،)1414( ،لسا العرب ،دار الفکر للطباعه و النشر و التدزیع
دار صادر ،لبنا .
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 .2ابدالحسین ،اضمد بن فارس بن زکریا ،)1404( ،معجم مقائیس اللغه ،انتشارات دفتر تبلیغات اسفمى ضدزه
علمیه ،قم.
 .3اصفاانى ،محمد ضسین کمپانى ،)1418( ،ضاشیه کتاب المکاسب (لألصفاانی ،ط  -الحدیثه) .أندار الادى ،قم.
 .4جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1387( ،اندیشه و ارتقا ،،گنج دانش ،تارا .
 .5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1391( ،الفارق ،گنج دانش ،تارا .
 .6جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1393( ،فلسفه ضقدق مدنی ،گنج دانش ،تارا .
 .7جدهرى ،اسماعیل بن ضماد ،)1410( ،الصحاح  -تاج اللغه و صحاح العربیه ،دار العلم للمفیین ،لبنا .
 .8ضلّى ،عفمه ،ضسن بن یدسف بن مطار اسدى ،)1411( ،تبصره المتعلمین فی أضکام الدین ،مؤسسه چاپ و
نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسفمى ،تارا .
 .9ضلّى ،عفمه ،ضسن بن یدسف بن مطار اسدى ،)1414( ،تذکره الفقاا( ،ط  -الحدیثه) ،مؤسسه ر البیت
علیام السفم ،قم.
 .10ضلّى ،عفمه ،ضسن بن یدسف بن مطار اسدى ،)1420( ،تحریر األضکام الشرعیه على مذهب اإلمامیه (ط -
الحدیثه) ،مؤسسه امام صادق علیه السفم ،قم.
 .11ضلّى ،محقق ،نجمالدین ،جعفر بن ضسن ،)1408( ،شرائع اإلسفم فی مسائل الحف و الحرام ،مؤسسه
اسماعیلیا  ،قم.
 .12خمینى ،سید روح اللّه مدسدى( ،بیتا) ،تحریر الدسیله ،مؤسسه مطبدعات دار العلم ،قم.
 .13خدیى ،سید ابد القاسم مدسدى ،)1410( ،منااج الصالحین (للخدئی) ،نشر مدینه العلم ،قم.
 .14روضانى ،سید صادق ،)1412( ،فقه الصادق علیه السفم (للروضانی) ،دار الکتاب  -مدرسه امام صادق علیه
السفم ،قم.
 .15سبزوارى ،سید عبداألعلى ،)1413( ،ماذّب األضکام (للسبزواری) ،مؤسسه المنار  -دفتر ضضرت ریه اهلل ،قم.
 .16سبزوارى ،سید عبد األعلى( ،بیتا) ،جامع األضکام الشرعیه (للسبزواری) ،مؤسسه المنار ،قم.
 .17سبزوارى ،محقق ،محمد باقر بن محمد مؤمن ،)1423( ،کفایة األضکام ،دفتر انتشارات اسفمى وابسته به
جامعه مدرسین ضدزه علمیه قم ،قم.
 .18سرخسی ،محمد بن ابی سال( ،بیتا) ،المبسدط ،دار المعرفه ،بیروت.
 .19سیستانى ،سید على ضسینى ،)1417( ،منااج الصالحین (للسیستانی) ،دفتر ضضرت ریهاهلل سیستانى ،قم.
 .20شایدی ،مادی ،)1390( ،ضقدق مدنی ،عقدد معین ،1مجمع علمی و فرهنگی مجد ،تارا .
 .21صدر ،السید محمد باقر ،)1427( ،بقلم السید کاظم ضائری ،فقه البندک( ،االجتااد و التجرید) ،بیجا.
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 .22طباطبایی ضکیم ،السید محمد سعید ،)1435( ،مصباح المنااج ،دارالاف  ،قم.
 .23طباطبایى قمّى ،سیدتقى ،)1426( ،مبانی منااج الصالحین ،منشدرات قلم الشرق ،قم.
 .24طریحى ،فخر الدین ،)1416( ،مجمع البحرین ،کتابفروشى مرتضدى ،تارا .
 .25طدسى ،ابدجعفر ،محمد بن ضسن ،)1387( ،المبسدط فی فقه اإلمامیه ،المکتبه المرتضدیه إلضیا ،اآلثار
الجعفریه ،تارا .
 .26عاملى ،ضرّ ،محمد بن ضسن ،)1409( ،وسائل الشیعه ،مؤسسه ر البیت علیام السفم ،قم.
 .27عاملى ،شاید او  ،محمد بن مکى ،)1410( ،اللمعه الدمشقیه فی فقه اإلمامیه ،دار التراث  -الدار اإلسفمیه،
لبنا .
 .28عاملى ،شاید ثانى ،زین الدین بن على ،)1410( ،الرو ه البایه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى  -کفنتر).
قم.
 .29عاملى ،شاید ثانى ،زین الدین بن على ،)1413( ،مسالک األفاام إلى تنقیح شرائع اإلسفم ،مؤسسه المعار
اإلسفمیه ،قم.
 .30عاملى ،کرکى ،محقق ثانى ،على بن ضسین ،)1414( ،جامع المقاصد فی شرح القداعد ،مؤسسه ر البیت
علیام السفم ،قم.
 .31فیروزربادی ،محمد بن یعقدب( ،بیتا) ،القامدس المحیط ،دار الکتب العلمیه ،بیروت.
 .32فیض ،علیر ا ،)1382( ،مبادی فقه و اصد  ،انتشارات دانشگاه تارا  ،تارا .
 .33فیدمى ،اضمد بن محمد مقرى( ،بی تا) .المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی .منشدرات دار الر ی،
قم.
 .34کاتدزیا  ،ناصر ،)1388( ،ضقدق مدنی ،گج دانش ،تارا .
 .35نجفى ،محمد ضسن ،صاضب الجداهر ،)1404( ،جداهر الکفم فی شرح شرائع اإلسفم ،دار إضیا ،التراث العربی،
بیروت.
 .36نجفى ،کاشف الغطا ،،محمد ضسین بن على بن محمدر ا ،)1359( ،تحریر المجله ،المکتبه المرتضدیه ،نجف
اشر .
 .37نجفى ،کاشف الغطا ،،محمد ضسین بن على بن محمدر ا ،)1366( ،وجیزه األضکام ،مؤسسه کاشف الغطا،،
نجف اشر .
 .38واسطى ،زبیدى ،ضنفى ،محب الدین ،سید محمد مرتضى ضسینى ،)1414( ،تاج العروس من جداهر القامدس،
دار الفکر للطباعه و النشر و التدزیع ،لبنا .
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 .39یزدى ،سید محمد کاظم طباطبایى ،)1409( ،العروه الدثقى (للسید الیزدی) ،مؤسسه األعلمی للمطبدعات،
لبنا .

