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Contractual security; Challenges and solutions from the perspective of the Holy Quran 

Abstract 

Man is a social being with social ties who is bound by a set of human and social obligations and 

contracts to meet his needs and achieve his goals. There are different opinions between jurists and 

in terms of the Holy Quran on how to arrange the contract and the formal conditions of the contract. 

A number of scholars consider the creation of a contract to be oral and some in writing. This article 

examines the security of contracts and its principles in the Holy Qur'an and tries to explain their 

reasons. Create people in the community. Therefore, solutions can be found in the Qur'anic 

principles such as the transparency of the text of the contract, as if the contract was unambiguous 

and written, which will lead to the strength and security of the contract. One of the most important 

reasons given for the non-legal monopoly of contracts is the holy verse, "O you who believe, and 

you who enter into contracts." In this article, which has been written in a descriptive-analytical 

manner and using library resources, the meaning of the verse is not limited to contracts in the time 

of the Shari'a, as well as the problems raised around it. "Contracts" refers to emerging contracts. 

Keywords: contractual security, fulfillment of promise, termination of contract, contract, 

transaction . 
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 ها و راهکارها از منظر قرآن کریم چالش  قراردادی؛  امنیت

 
 ١عیلرضا باریکلو 

 ٢علیرضا آذربایجانی

  ٣حسن امیدوار

 

 چکیده 
انسان موجود اجتماعي و داراي پيوندهاي اجتماعي است که براي رفع حوايج و رسيدن به اهدافش دربند 

باشد. در نحوه تنظيم قرارداد و شرايط شکلي ای از تعهدات و قراردادهاي انساني و اجتماعي می مجموعه
ايجاد قرارداد را  علما    از   شماري      .وجود داردو ازنظر قران کريم    قرارداد نظرات متفاوتي بين فقها  

  امنيت قراردادها و بررسی مبانی آن در قران کريم دانند. اين نوشتار، به بررسي  شفاهي و برخي کتبي می 
چالش هايی چون روشن نبودن متن قرارداد، ابهام و    نمايد  تبيينها را  کند، داليل آنپردازد و تالش میمی

د می تواند اختالفات زيادی در روابط خصوصی بين افراد  اجمال و همچنين عدم تنظيم دقيق يک قراردا
، گويا و بودن متن قرار داد  شفاف  جامعه ايجاد نمايد. از اين رو راهکارهايی در مبانی قرآنی همچون

  از   .شدسبب استحکام و امنيت قرارداد خواهد    يافت می گردد که    و کتبي بودن قرارداد  بودنبدون ابهام  
فُوا    آَمنُوا    الَِّذينَ   أَيَُّها  يَا»  شريفة   آية  شده،بيان   عقود  شرعی   انحصار  عدم  برای   كه  داليلی  ترينمهم   « بِال عُقُودِ   أَو 
 بررسی   به  شده،نوشته  ایکتابخانه  منابع   از  استفاده   و  توصيفی_تحليلی   شيوه  به  كه  نوشتار  اين  در.  است
  پرداخته   آن  پيرامون  مطرح  اشکاالت  نيز  و  شارع   زمان  در  عقود  نبودن  منحصر   بر  مذكور  آية  داللت  نحوة
 بر«العقود»  واژة   شمول  و  شرعی  عقود  انحصار   عدم  بر   كامل  طوربه  شريفه     آية   كه  شدهبيان  و  است
 . دارد داللت نوپديد عقود
 

 : امنيت قراردادی، وفای به عهد، فسخ قرار داد، پيمان، معامله. کلمات کلیدی

 
 
 
 حقوق خصوصی  دانشکده حقوق دانشگاه تهران )پردیس فارابی ( استاد تمام گروه 1 

 استادیار بازنشستۀ گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران )پردیس فارابی(، تهران، ایران2 

   دانشجو دکتری گرایش حقوق خصوصی دانشگاه تهران واحد بین الملل پردیس ارس3 

 

 
 مقدمه 

 را  ارتباطات بشر  كه  آيندمی  پديد  نوينی  قراردادهای   و  عقود  ها،انسان  روابط  گسترش  و  شدن  ترپيچيده  با
 مباحث   از  نوظهور  عقود  به   پرداختن.  دهند و نيازمند نوعی امنيت قراردادی استمی   قرار  خود   سلطه  زير
 شودمی   ياد  آن  از  اراده  حاكميت   اصل  عنوان  با  حقوق،  در  كه  رودمی  شمار  به  اسالمی  حقوق  و  فقه  مهم
  قراردادهای   اثبات  رو،ازاين   و  دارد  اشاره  آن  به  نيز  ايران  اسالمی  جمهوری   مدنی  قانون  10مادة  و

  .يابدمی فراوانی اهميت شارع، زمان عقود در هاآن  انحصار عدم و نوظهور
  قراردادهايی   و  نيازمندند، عقود  آن  به  همواره  و  دارد  كليدی  نقش  هاانسان  زندگی  در  كه  مواردی  از  يکی
 نيز   و  جوامع  و  تمدن  پيشرفت تمدن و  با  کنند.می  عمل  آن  مطابق  و  سازندمی  منعقد  خود  ميان  كه  است
 و   گيردمی  خود  به  تریشکل پيچيده  آن   هایمؤلفه   و  اجتماعی   زندگی  مردم،  ميان  در  جديد  نيازهای  بروز
  عقود،   در  افراد  ارادة.  آيدمی  پديد  است،  نبوده  معمول  درگذشته  كه  نوينی  قراردادهای  و  معامالت  آن،  تبعبه

   4/1401/ 10 تاريخ دريافت :

7/6/1401تاريخ پذيرش:   
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  صورت به  مشتری  به  نسبت  و  ايجابی  بايع  به  نسبت  كه  طرفين  انشايی  ارادة  و  دارد  ایکنندهو تعيين  مهم  نقش
  ارادة   بر  مبتنی  نيز اصوالا   عقد  از  ناشی  حقوقی   آثار  و   است  عقد   تحقق  اصلی   علت   يابد،می  تبلور  قبول

 (.  19 ق:1407  زحيلی،) هاست.آن  خواست و طرفين

 شارع  يا است، شارع زمان در شدهبيان عقدهای به منحصر عقود كه است اين عقود زمينة در مهم سؤال
   عمل   برای  قراردادها،   انحصار  عدم  صورت  در    است؟  فرموده  امضا  را  مردم   ميان  متعارف  عقود  صحت

  جاری   جامعه  در  را  قراردادها  اين  آثار  بتوان  تا  هستيم،  شارع   جانب  از  هاآن  صحت  اثبات  نيازمند  ها،آن   به
 بر  را حمل  ايقاع  يا  عقد  آن  صحت،   اصل  به  بنا  شود،می   ايجاد   ترديدی   يا   شک   کههنگامی.  ساخت
 نماييم می  تنظيم  را  خود  معاملة  و  فقهی  رابطة   ها،آن   به  بخشيدن  بااعتبار  ترتيب،اينبه  و  کنيممی  صحت

 بنا  بايد  شود،  شک  قراردادی   و  معامله  فساد  يا   صحت  در   هرگاه  بنابراين،  (.211:  1380داماد،    محقق)

   اصل .  شود  آورده    معامله   فساد   بر   دليلی  اينکه  مگر  بدانيم،  نافذ  را  آن  و  گذاشت  قرارداد   آن  صحت  بر  را
  تراض   عن  تجارة»  و  « بالعقود   أوفهوا »   آيه    مانند   لفظی    ادلة    اطالقات  و    عمومات   اقتضای    به   صحت

  اين  به كه  است لفظی  دالئل اين مجموع از  .است  شده تأسيس«  شروطهم  عند  المؤمنون» روايت و« 
بريم،  پی   اصل   خويی، )  است  فساد  ايقاعات،  و  عقود   معامالت،  در  اولی   اصل  وگرنه  می 
 (. 262و258ق: 1400

 
 بیان مسئله -1

  در  شود،می   شناخته  اراده  حاكميت   اصل  عنوان  با  حقوق  در  كه   منزله امنيت قراردادهابهاين نوشتار   
  عدم انحصار   يا  انحصار  به  نسبت  اسالم  علمای  كه  است  مواردی  از  يکی  و  است  بوده  بحث   فقها محل  ميان
كه  ترينمهم  . اندداشته  نظراختالف  شارع،  زمان  قراردادهای   و  عقود   در   عقود   عدم  اثبات  برای   دليلی 

 دقيق  واكاوی  و   تام  نيازمند  كه   است.  «بالعقود   أوفوا»  آية  ذکرشده،  شارع  زمان  در   قراردادها   انحصار
  ،   خصوصی   قراردادهای    كه   كرد   ادعا   توانمی   هنگامی  شد،  گفته  آنچه   به  توجه  با.  باشدمی  فقهی

  عقود  بودن  غيرحصری  و   حصری    نظرية  دو  است  الزم   اوالا   كه  هستند  شرعی   موازين  مطابق  و  شرعی
ا   و   گردد   بيان  است،  بوده  فقها  موردتوجه  کهآن   غير  و  شارع  زمان  در  معامالت  و   آية   داللت  نحوة  ثانيا
 نظرية   تقويت  با  بايد  و   شود  تبيين    است،   بوده   شارع   موردنظر   آنچه   و   شود   بررسی  « بالعقود  أوفوا»

 .كرد منطبق آن بر  را خصوصی قراردادهای آن، ادلة   آوردن  و بودن غيرحصری
  پژوهش پیشینة-2

  به   آن   ادلة   بررسی  به   دارد،  وجود  نوظهور  قراردادهای  و امنيت    اثبات  زمينة  در   كه  هايیپژوهش  بيشتر
  به   تخصصی  صورتبه   ایمقاله   هيچ  نگارنده،  جستجوی  مطابق.  است   گرفته   صورت  كلّی   و  عام  نحو

  ميان  از.  است  نشدهنوشته   «بالعقود  أوفوا»  شريفة  آية  به  نگاه  با  نوپديد  قراردادهایعقود    امنيت    بررسی
  كرد. اشاره مقاالت اين به توانمی يادشده هایپژوهش
  در   راد   موسوی   سيد حسين  نويسندگی  به«  نوظهور  عقود  صحت  مستندات  بررسی»  عنوان  با  پژوهشی
 .  است شده چاپ1392 سال  در تمدن تاريخ و فقه نشرية

 «اسالمی  حقوق در تطبيقی رويکردی با نامعين قراردادهای امنيت  مبانی بازخوانی» عنوان با ایمقاله -
  مدنی   حقوق  دانش  نشرية  در  و  است  تحريردرآمده  رشتة  به  سعيدی   مهدی  و  آهنگران  محمدرسول  قلم  به
 . است شده چاپ1395 سال به

  حاكميت   اصل به روايات و آيات نگرش»، شده نگاشته اراده حاكميت  اصل زمينة در كه ديگری مقاله 
 پژوهش  مجلة   در  كه  است  مليحی  سيدحميدرضا  و  سيدخاموشی  سيدمهدی  قلم  به«  حقوقی  اعمال  در   اراده
 برای   نو  ای    دريچه  حاضر  مقالة  شود،می  مشاهده  كه  چنان.است  شده  چاپ  1396  سال  در  دينی

  با«   بالعقود  أوفوا »  كريمة  آية   داللت  بررسی  و  است  آورده   پديد  اسالمی  حقوقو    فقه  عرصة  پژوهشگران
 . است گرفته نوظهور ازنظر قرآن کريم صورت قراردادهای امنيت  اثبات در بااليی نظر دقت

 
 «بالعقود أوفوا»  كریمة آیة بررسی  -3

فُوا  آَمنُوا  الَِّذينَ  أَيَُّها  است : » يَا  مائده  مبارکۀ  سورۀ   اول  آية   محور  حول َن عَامِ   بَِهيَمةُ   لَُكم    أُِحلَّت     بِال عُقُودِ   أَو    اْل 
ي دِ  ُمِحِلّي َغي رَ  َعلَي ُكم   يُت لَى َما إاِلَّ  َ  إِنَّ   ُحُرم   َوأَن تُم   الصَّ ُكمُ  َللاَّ  يُِريُد « َما يَح 

و بدانيد( بهائم بسته زبان  )ای اهل ايمان، )هر عهد که با خدا و خلق بستيد( به عهد و پيمان خود وفا کنيد 
برای شما حالل گرديد جز آنچه )بعداا( برايتان تالوت خواهد شد و جز آن صيدی که بر شما در حال  

شأن    بنيادينِ   و   عمده  مبحث  سه  شريفه  آيۀ   اين   در   .احرام حالل نيست. همانا خدا به هر چه خواهد حکم کند

عقود: عقد در اصل  که در اينجا کلمه    است  شده   بررسی  آن   گسترۀ  و  حوزه  و  مفردات  َمفّسرِ   اسناد   و  نزول
بهيمه: زبان   ت.به معنى بستن و گره زدن است. جمع آن عقود است. مراد از آن در اينجا همه پيمانهاس 

شود. اعم از آنچه در خشكى    يعنى در صوتش ابهام هست. آن به چهارپايان غير درنده اطالق مى  ،بسته
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انعام: نعم: چهارپا. انعام: چهارپايان. مراد از آن در آيه ظاهرا چهارپايان حالل گوشت   .باشد يا در دريا

حلين به معنى حالل  محلى: محل: حالل كننده، حالل دان. محلى در اصل م .است. اعم از اهلى و وحشى

حرم: )بر   .صيد: شكار كردن و شكار. مصدر و اسم هر دو آمده. مراد از آن معناى دوم است .دانها است

 (. 114: 1377. )قريشی، ها. كسى را كه در حال احرام حج و عمره است محرم گويندوزن شتر( محرم

  آمده،   114  ى  آيه  در  كه  آسمانى  ى  مائده  نزول  براى  السالم  عليه  عيسى  حضرت  دعاى  خاطر  به  سوره  اين

 سوره   اين  آياتِ   مجموع   در  شده،  گذارى  نام  نيز  «عقود»  و  «عهد»  به  البتّه   است؛  شده  ناميده   «مائده»
  ردّ   رهبرى،  و  واليت:  قبيل  از  مسائلى  شامل  سوره  اين  .دهد   مى  هشدار  مهم  شكنى  پيمان  يك  به  نسبت
  احكام   ها،  خوردنى  احكام  قتل،  تحريم  عدل،  به  دادن   گواهى  ها،پيمآن  و  عهد  به  وفاى  تثليث،  ى  عقيده
  .باشد  مى...    و  زنا  سرقت،   قصاص،   وصيّت،  احكام  و  اجتماعى   عدالت  به   سفارش  تيّمم،  و  غسل   وضو،
فُوا»   ى  جمله  با  شده،  نازل  كه  است  هايى  سوره  آخرين  از  چون  به  سفارش  سوره،  آغاز  در  «بِال عُقُودِ   أَو 
 ( 228:  2ش، ج1374 )قرائتی، .دارد هاپيمآن و تعّهدات ى همه انجام

 كه كسى  (. 144  16:1ق،ج1410)مجلسی،  «له عهد ال لمن دين ال: »فرمود آله و عليه هللا صلى پيامبر

 وهرج   ريزدمى  بهم  عمومى  واعتماد  جامعه  اساس  نشود،  عمل  هاپيمان  به  اگر  آرى،.  ندارد  دين   ندارد،  وفا
وا»  داند،مى  الزم  را  مشركان  با  حتّى   پيمان  به  وفاى   قرآن،   .آيدمى  پيش  ومرج َدهُم    إِلَي ِهم    فَأَتِمُّ  إِلى   َعه 
)كافى،  .است الزم هم  فاجران پيمان به وفاى السالم  عليه صادق امام از حديثى طبق ( و 4 )توبه/«ُمدَّتِِهم  

 (. 162 :2  ج ق،1420

  رعايت   مسلمانان  ديگر  بر  داد،  امان  كافر  دشمن  به  اشاره،  با  حتّى  مسلمان  يك  اگر  ديگر،  روايتى  اساس  بر
  قديم   عهد  بود،  وفادار  آنها  به  بايد  و  هستند  خداوند  عهد  آسمانى،  كتب   .است  الزامى  اى،اشاره  پيمان  اين
»خوانيممى  حديث  در(.  قرآن)  اخير  عهد  و(  انجيل)  جديد  عهد  ،(تورات) )کافی، «َللاّ   عهد  القرآن: 

 (. 97: 6ق،ج1420

 
 راهکارها  ازنظر قرآن کریم  -4

 كتبى؛  لفظى،  قراردادهاى   چه  باشند،  پايبند(  گروه،  هر  و  كس  هر  با)  ها،پيمان  ىهمه  به  بايد  مسلمانان(1

 مثل)  خدا  با  دشمن،  يا  دوست  با  ضعيف،  يا  قوى  با  خانوادگى؛  ويا  اجتماعى  اقتصادى،  سياسى،  هاىپيمان
.  المللى بين قراردادهاى يا منطقه كشورهاى با بزرگ، يا كوچك با جامعه،  يا فرد با مردم، يا( عهد و نذر
فُوا . »شودمى  قراردادها ىهمه  شامل كه است «الم و  الف»  داراى «بِال عُقُودِ » ىكلمه  «بِال عُقُودِ  أَو 
فُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا. »هاستپيمان  و عهد به وفاى ضامن  ايمان، كه دارد  اشعار -2  « بِال عُقُودِ  أَو 

فُوا    هاىپيمان  به  پس  است،  گذاشته  ما  اختيار  در   را  هانعمت  انواع  خداوند  كه  حال  -3 او وفادار باشيم. »أَو 

 «بِال عُقُوِد أُِحلَّت  لَُكم  
فُوا. »هاستخوردنى در وحرام  حالل احكام به توّجه الهى، هاىپيمان از يكى -4  «لَُكم   أُِحلَّت   بِال عُقُودِ  أَو 

  اجتماعى   ىمسئله   عهد،   به   وفاى. )دارد  توّجه  اقتصادى   مسائل   به  هم   و  اجتماعى  مسائل  به   هم  اسالم،   -5

فُوا.( »است اقتصادى مسائل از حيوانات، از گيرىوبهره اقتصادى و َن عامِ  بَِهيَمةُ  لَُكم   أُِحلَّت   بِال عُقُودِ  أَو   «اْل 
فُوا.  خداست  با  پيمان  و  عهد  به  وفاى  موارد  جمله  از  احرام،  محّرمات  به  عمل  -6  ُمِحِلّي  َغي رَ ...    بِال عُقُودِ   »أَو 

ي دِ   » ُحُرم   أَن تُم   وَ  الصَّ
فُوا. است خداوند با پيمان و عهد  احرام، -7  »ُحُرم   أَن تُم   وَ ...  بِال عُقُودِ  »أَو 

 ( 54:  1373)حائری، «ُحُرم    أَن تُم   وَ . »است احترام  داراى و  ويژه و خاص حالتى  احرام، -8
 

 رضایت  با تجارت تنفیذ  امنیت قراردادی با -1.  4

يکی از موضوعاتی که بايد در بحث امنيت قراردادی به آن اشاره کرد اين است که در صورتی امنيت  
افراد تا حد زيادی به قرارداد خود پايبند اند که رضايت در بين هر دو طرف  قراردادی حاصل می شود و  

وجود داشته باشد و اال امنيت قراردادی پديد نمی آيد. بنابراين در داد و ستد تجاری بايد به نحوی صورت  
 بگيرد که امنيت قراردادی در آن مورد توجه قرار گيرد.

و  تأُکلوا   ال  آمنوا  الَّذينَ   »أيّها   إِنَّ   أَن فَُسُکم  تَق تُلُوا  ال  و  ِمن ُکم  َعن  تَراض    تِجاَرةا   تَُکونَ   أَن    إالّ   بالباطلِ   بَي نَُکم    الَُکمأَم 
ا    بُِکم    کانَ   هللاَ  َوالَُكم  بَي نَُكم  بِال بَاِطِل إاِلَّ أَن  تَُكوَن تَِجاَرةا َعن  تََراض  َرحيما  ِمن ُكم   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأ ُكلُوا أَم 
َ  إِنَّ تَق تُلُوا أَن فَُسُكم    َوالَ   ( 29«)نساء/اَرِحيما  بُِكم   َكانَ  َللاَّ

 نامشروع نخوريد،   و   باطل  راه  از   خودتان  ميان   در  را   ودخ  دارايی های  آورده ايد،  ايمان   که  کسانی  ای
 نکشيد،  را  همديگر  و  باشد  شما  بارضايت  و  داد و ستد  و   تجارت  راه  از   اموال   اين   به  دستيابی  آنکه  مگر

 است. مهربان به شما نسبت خداوند که به درستی
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  كه   باشد  آن   شايد  است،   آمده  « تَأ ُكلُوا  ال»  خورى،حرام   از   نهى  بدنبال  «تَق تُلُوا  ال»  قتل،   از   نهى  اينكه  رمز 
  هالكت   و  قتل  پيدايش  و  هابروزدرگيرى  و  زراندوزان  عليه  محرومان  قيام  ىزمينه  ناسالم،  اقتصادى  سيستم
  كه   بداند  و  بگيرد  قرض   كه  كسى:  فرمود  آيه   اين  تالوت  هنگام  به   السالم  عليه  صادق   است. امام   جامعه
  ذيل   در  السالم  عليه  باقر  امام  (  44:  5ق،ج1420)کافی،  .است  خورده  باطل  مال  كند،  بازپرداخت  تواندنمى

  صلى   خدا  ( رسول158ق:1383)حويزی،  .است  باطل  مصاديق  از  ظلم  و  فروشىكم  قمار،  ربا،:  فرمود  آيه

  إِنَّ   أَن فَُسُكم    تَق تُلُوا  ال  وَ : »فرمود  دارد   جانى  خطر   كه  آنجا  سرد،  آب  با  غسل  و  وضو  درباره  آله  و   عليه  هللا
 َ ا  بُِكم   كانَ  َللاَّ    )پيشين(.«َرِحيما
 توصیه به کتابت قرارداد در قرآن   -2. 4

 دارد  عموميت  و  مستحب  است  امری  است  شريفه   آيه  نظراين   مورد  که  مواردی  در  کتبی  قرارداد   نوشتن
  برای  تضمين  ايجاد  شريفه  آيه  اين  هدف.  خويشان  غير  يا  باشند  خويشان  از  که  کند  نمی  طرفين  بين  فرقی  و
  کار از   معروف  قول  به   و  است  افراد   اعتماد  حسن  از  استفاده  سوء  از   گيری  جلو  و   قرض  گرفتن  پس  باز

  آيه   از  قسمت  ازاين   البته.    باشد  نزديک  اقوام  بين   گرفتن  و   دادن   اگرقرض  حتی   کند  نمی  عيب  کاری  محکم
ا   بَع ُضُکم    أَِمنَ   »فَإِن  :  فرمايد  مى  که تُِمنَ   الَِّذی   فَل يَُؤدِّ   بَع ضا  يکديگر   به  اگر:  (283أَمانَتَهُ« )سوره بقره/    اؤ 

 اى  نوشته  اينکه  گو)  بپردازد  را  حق  موقع  به  بايد  است  او  گردن  بر  حقى  که  کس  آن  باشيد  داشته  اطمينان
 احتمال  و  نباشد  بين  در  کامل  اطمينان  که  است  جايى  به  مربوط  حکم   اين  که  شود  مى  استفاده(  نباشد  کار  در

  آن   است، شده  ذکر  معامالت  براى  سند،  تنظيم  مورد  در   آيه اين  در   که  دقيقى  احکام  .باشد  اختالفاتى  بروز
  قرآن،   که  است  عميقى  توجه  بيانگر  مجيد، قرآن  آيه  ترين  طوالنى  در   مراحل،  تمام  در   جزئيات  ذکر  با  هم

  در  آسمانى  کتاب  اين   اينکه  به   توجه   با  مخصوصا  دارد،   آنها  کار   نظم  و  مسلمين   اقتصادى  امور  به  نسبت
  اين   آورنده  حتى   و  بود  کم   بسيار  آن،  در   نوشتن  و   خواندن  سواد  حتى  که  گشت  نازل  اى   مانده  عقب  جامعه
 و   سو،  يک  از   قرآن   عظمت  بر  است  دليلى  خود  اين   و  بود،  نرفته  مکتب  به  و  بود  نخوانده  درسى   قرآن، 
 (65: 1380)اقايی، .ديگر سوى از مسلمين اقتصادى نظام اهميت

 آَمنُوا  الَِّذينَ   أَيَُّها  در خصوص لزوم کتابت قراردادها در راستای امنيت قراردادی در قرآن آمده است: » يا 
ى  أََجل    إِلى  بَِدي ن    تَدايَن تُم    إِذا تُبُوهُ   ُمَسمًّ تُب    وَ   فَاک  لِ   کاتِب    بَي نَُکم    ل يَک  تُبَ   أَن    کاتِب    يَأ بَ   ال  وَ   بِال عَد  ُ   َعلََّمهُ   َکما  يَک    َللاَّ

تُب   ِللِ   وَ   فَل يَک  َ   ل يَتَّقِ   وَ   ال َحقُّ   َعلَي هِ   الَِّذی  ل يُم  ا   ِمن هُ  يَب َخس    ال  وَ   َربَّهُ   َللاَّ ا   ال َحقُّ   َعلَي هِ   الَِّذی   کانَ   فَإِن    َشي ئا   أَو    َسِفيها
ا َضِعي تَِطيعُ   ال  أَو    فا ِلل    هُوَ   يُِملَّ   أَن    يَس  لِ   َوِليُّهُ   فَل يُم  ِهُدوا  وَ   بِال عَد  تَش    َرُجلَي نِ   يَُکونا  لَم    فَإِن    ِرجاِلُکم    ِمن    َشِهيَدي نِ   اس 
َرأَتانِ   وَ   فََرُجل   ن    ام  نَ   ِممَّ َضو  داهُما   تَِضلَّ   أَن    الشَُّهداءِ   ِمنَ   تَر  رَ   إِح  داهَُما  فَتُذَّکِ رى  إِح  ُخ    إِذا   الشَُّهداءُ   يَأ بَ   ال  وَ   اْل 

ئَُموا  ال  وَ   ُدُعوا  ما تُبُوهُ   أَن    تَس  ِ   ِعن دَ   أَق َسطُ   ذِلُکم    أََجِلهِ   إِلى  َکبِيراا   أَو    َصِغيراا   تَک    أاَلَّ   أَد نى  وَ   ِللشَّهاَدةِ   أَق َومُ   وَ   َللاَّ
تابُوا تُبُوها  أاَلَّ   ُجناح   َعلَي ُکم    فَلَي سَ   بَي نَُکم    تُِديُرونَها  حاِضَرةا   تِجاَرةا   تَُکونَ   أَن    إاِلَّ   تَر  ِهُدوا  وَ   تَک   ال   وَ   تَبايَع تُم    إِذا  أَش 
َ   اتَّقُوا وَ   بُِکم    فُُسوق    فَإِنَّهُ   تَف عَلُوا  إِن    وَ   َشِهيد    ال  وَ   کاتِب    يَُضارَّ  ُ   يُعَلُِّمُکمُ   وَ   َللاَّ ُ   وَ   َللاَّ   282)  َعِليم «  ء    َشی    بُِکلِّ   َللاَّ

 ( سوره بقره 
 پيدا  يکديگر  به(  ستد  و  داد   يا  وام   خاطر   به)  دارى   مدت  بدهى  که  هنگامى!  ايد  آورده   ايمان   که   کسانى  اى

  قدرت که کسى و! بنويسد شما ميان در( را  سند) عدالت،  روى از اى نويسنده بايد و! بنويسيد را آن کنيد،
 بنويسد،  بايد  پس!  کند  دارى   خود   -داده  تعليم  او   به  خدا  که  طور  همان  -نوشتن  از  نبايد  دارد،   نويسندگى  بر
 را  چيزى  و  پرهيزد،  به  اوست  پروردگار  که  خدا  از  و  کند،  امال  بايد  اوست،  عهده  بر  حق  که  کس  آن  و

 به)  يا  است،(  مجنون  و)  ضعيف(  عقل  ازنظر)  يا  سفيه  اوست،  ذمه  بر  حق  که  کسى  اگر  و!  ننمايد  فروگذار
 و!  کند  امال  عدالت،  رعايت  با(  او،  جاى  به)  او  ولى  بايد  ندارد،  کردن  امال  بر  توانايى(  بودن،  الل  خاطر
 زن،   دو  و  مرد  يک  نبودند،  مرد  دو  اگر  و!  بگيريد  شاهد(  حق  اين  بر)  را  خود(  عادل)  مردان  از  نفر  دو
  قرار   شاهد  هم  با  بايد  زن،   دو  اين  و! )کنيد  انتخاب  هستند،  شما  اطمينان  و  رضايت  مورد  که  کسانى  از

  براى)  را  آنها  که  هنگامى  به  نبايد  شهود  و.  کند  آورى  ياد  او  به  ديگرى  يافت،  انحرافى  يکى  اگر  تا(  گيرند،
 ملول   بزرگ،  يا  باشد  کوچک  چه(  خود،  بدهى)  نوشتن  از  و!  نمايند  خوددارى  کنند،  مى  دعوت(  شهادت
 براى و تر، مستقيم  شهادت براى و تر، نزديک عدالت  به خدا نزد در اين،(! بنويسيد باشد چه هر) نشويد

 خود،   بين  که  باشد  نقدى  ستد  و  داد  اينکه  مگر  باشد،  مى  بهتر(  گفتگو  و  نزاع  و)   شک  و  ترديد  از  جلوگيرى
  و  خريد  که  هنگامى  ولى.  ننويسيد  را  آن  که نيست شما  بر  گناهى  صورت،  اين  در  .کنيد  مى  دست  به  دست
  و )  برسد  زيانى (  حقگويى،  خاطر  به)  شاهد،  و  نويسنده  به  نبايد  و!  بگيريد  شاهد  کنيد،  مى(  نقدى)  فروش
 خداوند  و  پرهيزيد  به  خدا   از .  ايد  شده  خارج  پروردگار   فرمان  از  کنيد،  چنين  اگر  و(!  گيرند  قرار   فشار  تحت
 (.65:ص 1380)اقايی، .داناست چيز همه به  خداوند دهد، مى تعليم شما به

 طوالنى  که  آيه   اين   در   بود   رباخوارى  مساله  همچنين  و  خدا   راه  در  انفاق  به  مربوط  که   احکامى  بيان   از  بعد
 هر  ها  سرمايه  تا  کرده  بيان  اقتصادى   و  تجارى  امور  براى  دقيقى  مقررات  و  احکام  است،  قرآن  آيه  ترين
  اين   در  .ندهد   رخ  مردم  ميان  در  نزاعى  و   اختالف  و  بست  بن  و  کنند  پيدا  را   خود  طبيعى  رشد  بيشتر  چه
:  فرمايد  مى  حکم  نخستين  در  -1.است  شدهبيان  ذيل  ترتيب  به  مالى  ستد  و  داد  مورد  در  مهم  دستور  نوزده  آيه

 پيدا   يکديگر  به(  معامله  يا  دادن  وام  خاطر  به)  دارى  مدت  بدهى  که  هنگامى!  ايد  آورده  ايمان  که  کسانى  اى
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ى  أََجل    إِلى  بَِدي ن    تَدايَن تُم    إِذا  آَمنُوا  الَِّذينَ   أَيَُّها  يا)   بنويسيد  را  آن  کنيد تُبُوهُ   ُمَسمًّ  هم  تعبير،  اين  از  ضمنا  (.فَاک 
  آيه،  در  اينکه  توجه   قابل  .وامها  براى  مدت  تعيين  هم  و  شود   مى  روشن  وام   و   قرض  بودن  مجاز  مساله
 مى  کار  به   يکديگرند  مانند  که  چيز  دو  مبادله  در  تنها  قرض  زيرا  قرض،  نه  شده  برده  کار  به  دين  کلمه
 را   بدهکارى  گونه  هر  دين  ولى  برگرداند  را  آن  همانند  بعدا  که  گيرد  مى  وام  را  چيزى  اينکه  مثل  رود،
 فروش،  و  خريد  و  صلح  و  اجاره  مانند  ديگر  معامالت  يا  باشد  گرفتن  قرض  طريق  از  خواه  شود،  مى  شامل
 که  شود  مى  هايى  بدهى  عموم  شامل  بحث  مورد  آيه  اين  بر بنا  بگيرد،  ذمه  به  را  چيزى  طرفين  از  يکى  که
 بعضى  اينکه  و  شود،  مى  شامل  هم  را  قرض  اينکه  عين  در  نسيه،  و  سلف  مانند  دارد،  وجود  معامالت  در
 سلف  بيع  آن  نزول  شان  است  ممکن  چند  هر  است  دليل   بى  کامال  اند  دانسته  سلف   بيع  مخصوص  را  آن

 بماند،  سالم  طرفين  احتمالى  مداخالت  از  قرارداد  و  شود،  بيشترى  اطمينان  جلب  اينکه  براى  سپس  .باشد
تُب    وَ )  بنويسد(  را  بدهکارى  سند)  عدالت  روى  از   اى  نويسنده  بايد:  افزايد  مى لِ   کاتِب    بَي نَُکم    ل يَک    بنا  (.بِال عَد 
  اين  ظاهر  چه   گر.  باشد  عادل  شخص   آن  و  گردد  تنظيم  سومى  شخص   وسيله  به  بايد  قرارداد   اين   اين،  بر

  و   دارد،   وجوب  بر  داللت  امر  زيرا  است  واجب  قراردادهايى   چنين  نوشتن  که  است  اين   سابق  جمله   و  جمله
  علماى   بزرگان  ميان  مشهور  ولى  دانند،  مى   واجب  را  کار  اين  سنت،  اهل  فقهاى  از  بعضى  دليل  همين  به

 براى راهنمايى و ارشادى جنبه امر اينکه  يا. )است آن استحباب ديگر، دالئل خاطر به  سنت اهل و شيعه
 وصفى  فوق،  عبارت  در  عدالت  که  است  مالحظه  قابل  نيز  نکته  اين( .  دارد  درگيرى  و  نزاع  از  پيشگيرى

  عدالت   روى  از  نوشتنش  تا  باشد  عادل   نويسنده   بايد  که  شود  مى  معلوم  آن  از  ولى  است،  کتابت  براى
  او  به خدا که همانطور و کند خوددارى  نوشتن از نبايد دارد نويسندگى بر قدرت که کسى  .گيرد صورت
تُبَ   أَن    کاتِب    يَأ بَ   ال   وَ )  بنويسد  بايد  است  داده  تعليم ُ  َعلََّمهُ   َکما  يَک  تُب    َللاَّ  که   موهبتى  اين  پاس  به  يعنى  (.فَل يَک 
  کمک   مهم  امر  اين  در  را  معامله  طرفين  بايد   بلکه  کند،  خالى  شانه  قرارداد  نوشتن  از  نبايد  داده  او  به  خدا
 َللاَُّ   َعلََّمهُ   َکما   جمله  (.باشند  کم  سواد  با  افراد  که  آيه  نزول  محيط  مانند  محيط هايى  در  مخصوصا)   نمايد
  و   باشد،  ديگرى  حکم  به  اشاره  که  دارد  احتمال  ولى  است  بيشتر  تشويق  و  تاکيد  براى  فوق،  تفسير  مطابق

 . نمايد تنظيم دقيقا را سند داده، تعليم او به خدا که چنان آن يعنى است، نوشتن در امانت نهايت رعايت آن
 مى  ساقط  ديگران  از  بعضى  انجام  با  زيرا  نه،  مسلما  دارد؟   عينى  وجوب  اسناد  تنظيم  براى  دعوت  قبول  آيا

  کار  اين  که   اند  گفته  بسيارى  ولى   اند  کرده  آن  کفايى  وجوب  به  حکم  فقهاء  از  بعضى  دليل   همين  به  شود،
  جمله   از  و شود،  مى  محسوب(  ها  نيکى  انجام در  کمک)  التقوى  و   بالبر  تعاون  نوعى  و  است  مستحبّ   نيز
  آنجا   حال تا  هر  به   ولى   آورد،  دست  به  استحباب  بر  شواهد   از  اى  پاره  است  ممکن  نيز  آيه  اين   آينده  هاى
 آيا .باشد  مى   مستحبّ   آن،   فراسوى   در  و  است،  واجب  کار  اين  کند،  مى  ايجاب  اسالمى  جامعه  نظام  که

  اند   کرده  تصور  بعضى  شايد  کيست؟  عهده  بر  قلم  و   کاغذ  و   دوات  هزينه  و  بگيرد  اجرتى  تواند  مى  نويسنده
  اجرت   گرفتن  زيرا.  نيست  صحيح   سخن   اين  ولى  ندارد،  نيز  را  اجرت  حق  و   است  کاتب  عهده  بر  اينها  همه
  مى   انجام  او   براى   کار   که  گيرد   مى  تعلق  کسى  به   نيز  ها   هزينه  و   ندارد  اشکالى   واجبات  گونه   اين  بر
 (. 35: 1387)مقداد، .شود

ِللِ   وَ )  کند  امالء  بايد  است  او  ذمه  بر  حق  که  کس  آن  و  -5  معامله  طرفين  از  يکى  مسلما(.ال َحقُّ   َعلَي هِ   الَِّذی   ل يُم 

  بر   حق   که  کس  آن:  گويد  مى   آيه  طرفين؟  از  يک  کدام  اما  بنويسد  کاتب  تا  بگويد  را   قرارداد   صورت  بايد
 که هنگامى و است  بدهکار امضاى  اسناد،  در  اصلى امضاى  هميشه اصوال کند، امالء  بايد است او  گردن

 . گرفت  خواهد را انکارى گونه هر جلو بگيرد، انجام او امالى با
َ  ل يَتَّقِ  وَ ) نکند فروگذار را چيزى و پرهيزد به خدا از بايد بدهکار -6 ا  ِمن هُ  يَب َخس   ال وَ  َربَّهُ  َللاَّ  (.َشي ئا

 به)   يا  و  باشد(  مجنون  و)  ضعيف(  عقل  ازنظر)  يا  سفيه(  بدهکار)  است  او  ذمه  بر  حق  که  کسى  گاه  هر  -7

ا   ال َحقُّ   َعلَي هِ   الَِّذی   کانَ   فَإِن  )  کند  امالء  او ولى  بايد  ندارد،   کردن  امالء  بر  توانايى(  بودن  الل  خاطر  أَو    َسِفيها
ا  تَِطيعُ   ال  أَو    َضِعيفا ِلل    هُوَ   يُِملَّ   أَن    يَس    کسانى  کند،  امالء  بايد  ولى  طايفه،  سه   مورد  در  اين  بر  بنا  (.َوِليُّهُ   فَل يُم 

  بخشند   سامان  و  سر   را  خويش  مالى  امور  و   دهند  تشخيص  را  خويش  نفع  و  ضرر  توانند  نمى  و   اند  سفيه  که
  پيران   و  سال   و  سن   کم  کودکان  مانند  يا  اند   ضعيف  فکرى  ازنظر  که  کسانى  و(  نيستند  ديوانه  چند  هر)

  چند   هر  ندارند  را   کردن  امالء  توانايى  که  کسانى  يا  و  الل،  و  گنگ  افراد   و  ها  ديوانه  يا  هوش  کم  و  فرتوت
  تصرفات   بودن  ممنوع  جمله  از  شود،  مى  استفاده   ضمنى  طوربه  نيز  ديگرى  احکام  جمله  اين  از.نباشند  گنگ
:  1369)عاملی،  .امور  گونه  اين   در  ولى  دخالت  جواز  مساله  همچنين  و  العقلها  ضعيف  و  سفيهان  مالى

58  .) 

  کند   رعايت  را  عدالت  هستند،  او  واليت  تحت   که  کسانى   بدهى  به  اعتراف  و  امالء   در  بايد  نيز  ولى  -8

 . بردارد گام آنها زيان به نه و بگويد آنها حق از بيش چيزى نه(.بالعدل)
ِهُدوا وَ ) بگيريد شاهد دو اين، بر عالوه:  کند مى اضافه سپس -9 تَش   (. َشِهيَدي نِ  اس 
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  به  تعبير)  باشند مسلمان هم بالغ،  هم يعنى(.ِرجاِلُکم   ِمن  )  باشند شما مردان از بايد شاهد دو اين -11 و 10

  گروه  اينجا  در  مخاطب  زيرا  را،  اسالم  کم   ضمير  به  آن  کردن  اضافه  و  رساند  مى  را  بودن  بالغ  رجال،
 (. است مسلمين

  وَ   فََرُجل    َرُجلَي نِ   يَُکونا  لَم    فَإِن  )  دهند  شهادت  زن  دو  و  مرد  يک  است  کافى  نباشند  مرد  دو  اگر  و  -12

َرأَتانِ   (.ام 
ن  )  باشند  شما  اطمينان  و  رضايت  مورد  که   کسانى  از   -13 نَ   ِممَّ َضو    مساله   جمله  اين   از (.الشَُّهداءِ   ِمنَ   تَر 

 طوربه   نيز  اسالمى  روايات  در  که  شود  مى  استفاده  شهود،  بودن  اطمينان  و  اعتماد  مورد  و  بودن  عادل
  مانند )  نباشد  متهم  بايد  شاهد   که  اند  کرده  استفاده  تعبير  اين  از  بعضى  ضمنا. است  شده   اشاره  آن  به  گسترده
 (. دارد خاصى منافع دعوا  آن  در که کسى
  صورتى   در  اما  بدهند  شهادت  مستقال  توانند  مى  کدام  هر  باشند  مرد   دو  از  مرکب  شهود  که   صورتى  در   -14

 يافت، انحرافى يکى اگر تا کنند شهادت اداء يکديگر اتفاق به  زن دو  آن بايد باشند، زن دو و مرد يک که
داهُما  تَِضلَّ   أَن  )  کند  يادآورى  او  به  ديگرى رَ   إِح  داهَُما  فَتُذَّکِ رى  إِح  ُخ   قوى   عواطف  خاطر  به  زنان  زيرا  (.  اْل 
  مسير   ديگر،  جهات  يا  فراموشى  خاطر  به  شهادت  اداء  هنگام  به  و  شوند،  واقع  تاثير  تحت  است  ممکن
 هست،   نيز  مردان  باره  در  احتمال  اين  البته  کند،  مى  يادآورى   را  ديگرى  يکى،  لذا  و  نکنند،  طى   را  صحيح
 . کمتر و تر پايين حدى  در ولى
 خود  کنند، دعوت( شهادت تحمل براى) را شهود گاه، هر که است اين باب اين احکام از ديگر يکى -15

  کار،   اين  براى  دعوت  هنگام  به  شهادت  تحمل  اين   بر  بنا  (.ُدُعوا  ما  إِذا  الشَُّهداءُ   يَأ بَ   ال  وَ )  ننمايند  دارى
  است،  الزم(  واقعه  ديدن )  شهادت  تحمل  براى  دعوت  پذيرفتن  هم   که   شده  داده   نيز  احتمال  اين.است  واجب

 . شهادت اداى براى هم و
 ايجاب  است  اسالم  نظر  مورد  که  اقتصادى  روابط  سالمت  که  چرا  نوشت  را   آن  زياد  يا  باشد  کم  بدهى  -16

  جمله   در  لذا  و  نشود،  کوتاهى  سند  نوشتن  از  نيز  کوچک  بدهکاريهاى  به  مربوط  قراردادهاى  در  که  کند  مى
 ال  وَ )  نشويد  خسته  و   ملول  است   مدت  داراى  که   بزرگى  يا  کوچک(  بدهى)  نوشتن  از   و :  فرمايد  مى  بعد

ئَُموا تُبُوهُ   أَن    تَس   براى  و  تر  نزديک  عدالت  به  خدا  نزد  در  اين:  افزايد  مى  سپس(.أََجِلهِ   إِلى  َکبِيراا   أَو    َصِغيراا   تَک 
ِ   ِعن دَ   أَق َسطُ   ذِلُکم  )  است  بهتر  ترديد  و  شک  از  جلوگيرى  براى  و  تر،  مستقيم  شهادت  وَ   ِللشَّهاَدةِ   أَق َومُ   وَ   َللاَّ
تابُوا  أاَلَّ   أَد نى  مى  است،  معامالتى  اسناد  نوشتن  مورد  در  فوق  احکام  فلسفه   به   اشاره  جمله  اين  واقع   در  (.تَر 
  و   تقويت  موجب   ديگر،  سوى  از  و  عدالت  اجراى  ضامن  سو  يک  از  آن  در  دقت  و  اسناد  تنظيم:  گويد

  اين   .شود  مى  جامعه  افراد  ميان  در  بدبينى  ايجاد  مانع  سوم  سوى  از  و  شهادت  اداى  هنگام  به  شهود  اطمينان
  قضات   توجه  مورد  مدرکى  و  شاهد  عنوان  به  تواند  مى  شده  تنظيم  اسناد  که   دهد  مى  نشان  خوبى  به  جمله
 (98: 1377)امامی، .اند نکرده آن به چندانى اعتناء فقهاء از جمعى متاسفانه چند هر گيرد، قرار
 جنس )  که  باشد  نقدى  ستد  و  داد  اينکه  مگر:  فرمايد  مى  کرده، استثناء  حکم  اين  از  را  مورد  يک  سپس  -17

 إاِلَّ )  ننويسيد  را  آن   که  نيست  شما   بر  گناهى  صورت  آن   در  کنيد،  دست  به دست   خود  ميان  در (  را  قيمت  و
تُبُوها  أاَلَّ   ُجناح    َعلَي ُکم    فَلَي سَ   بَي نَُکم    تُِديُرونَها  حاِضَرةا   تِجاَرةا   تَُکونَ   أَن    نقد   معامله  معنى  به   حاِضَرةا   جاَرةا  ِ(.تَک 

  . است  معامله  بودن  نقد  بر  تاکيدى(  بگردانيد  دست  به  دست  خود  ميان  در)  بَي نَُکم    تُِديُرونَها  جمله  و  است،
 سندى   اگر  هم  نقدى  معامله  صورت  در   که  شود  مى  استفاده(  ندارد  مانعى)  ُجناح    َعلَي ُکم    فَلَي سَ   کلمه   از  ضمنا
  وجه   پرداختن  مساله   در  کشمکشهايى  نيز  نقدى  معامالت  در  که  شود   مى  بسيار  زيرا   است،  بجا  کنند  تنظيم
 پايان  آنها  به  باشد  ميان  در  کتبى  سند  اگر  که  شود  مى  پيدا  خيارات  به  مربوط  مسائل  يا  آن  مقدار  و  معامله
 (58: 1389)امامی، .دهد مى
 است،   بهتر  آن  براى  گرفتن  شاهد  ولى  نيست،  الزم  آن  نوشتن  و  سند  تنظيم  چه  گر  نقدى  معامله  در  -18

 مى (  نقدى)  فروش  و  خريد  که  هنگامى:  فرمايد  مى  لذا  گيرد  مى  را  آينده  احتمالى  اختالفات  جلوى  زيرا
ِهُدوا  وَ )  بگيريد  شاهد  کنيد،   تمام   در  گرفتن  شاهد  منظور  که  دارد  وجود  نيز  احتمال  اين  (.تَبايَع تُم    إِذا  أَش 

 اين   -اندکى  گروه  جز  -سنت  اهل  و  شيعه  فقهاى  حال  هر  به  و  نسيه،  يا  باشد  نقدى  خواه  است  معامالت
  مسلم   و.دارد  وجود  مساله  اين  بر  شاهدى  نيز   بعد  آيه  در  -وجوبى  نه  دانند  مى  استحبابى  امر  يک  را  دستور
)انصاری،    .شود  نمى  شامل  را(  آن  مانند  و  غذا   و  نان  خريدن  مثل)  روزانه،  کوچک  بسيار  معامالت  که  است

 ( 69ق: 1422
  خاطر   به)  شهود  و  سند  نويسنده  نبايد  هيچگاه:  فرمايد  مى  شده،  ذکر  آيه   اين  در  که  حکمى  آخرين   در   -19

 از   کنيد  چنين   اگر  که  (.َشِهيد    ال  وَ   کاتِب    يَُضارَّ   ال  وَ )  گيرند  قرار  آزار  و  ضرر  مورد(  عدالت  و  حق  بيان
 مى   امنيت  و  مصونيت  شاهدان،  و  کاتبان  به   قرآن  ترتيباينبه  و(.بُِکم    فُسُوق    فَإِنَّهُ )  شديد  خارج  خدا   فرمان
 . نشوند عدالت و حق  کنندگان اقامه اين متعرض که خواهد مى مردم  از مؤکدا و دهد،
 

  نوظهور عقود و معهود عقود -5
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 و معتبر عقودی  تنها كه باورند اين  بر ای عده شود،می منعقد مردم ميان كه  عقودی و  قراردادها ميان در

 هر  و  است  دانسته  صحيح  را  عقود  اين  تنها  نيز  شارع  و  است  داشته  جريان  شارع  زمان  در  كه  است  جايز
 را   عقود  دانان،  حقوق  و  فقها  از  زيادی  تعداد  مقابه،  در.  باشدمی  بطالن  به  محکوم  هاآن   از  غير  عقدی

  در  را  مردم  ميان  قراردادهای  و  عقود  شارع  كه  باورند  بر اين  و  ندانسته اند  شارع  زمان  عقود  در  منحصر
 با   مخالف عقود اين  كه   صورتی در  و  است  كرده  هاآن  صحت  به   حکم  و  است   شناخته  معتبر  هازمآن   همة

 . بود خواهد جايز هاآن  به  عمل نباشد، و قانونی فقی احکام
 
   نوظهور عقود 7-1

  ( 68ق؛1410خمينی،    ؛125ق:  1417   نراقی، )  مفسران  از   بسياری  و   متأخر  و  معاصر  فقهای  بيشتر
  اند   بوده  متداول  شارع  زمان  در  كه  نيست  عقودی  به  منحصر  شارع  تأييد   مورد  عقود  كه  باورند  اين  بر
   هستند،    عقاليی و   نياز مورد  كه را قراردادهايی كلية  شارع كه شودمی  چنين برداشت  لفظی   ادلة  از  و

 است: نموده تأييد و امضا اند، آمده وجود به  مردم جانب از كه نيازهايی و ها ضرورت برحسب
  و   بحث  ديات،  آخر   تا   طهارت  اول  از  را  فقه  و  بنشينند  كه   نبوده  طور  اين(  ع)اطهار  ائمة   سليقة   و  رفتار
  دادند   می  قرار  متن  را  مردم   جاری  كارهای  و   روزمره   زندگی(  ع)ين  طاهر  ائمة  بلکه  فرمايند،  تدريس

   كه   ای   معامله  هر  است. در  بوده  مالک  جامعه  و  ملت  ديگر،  عبارت   به   زدند؛   می   حاشيه   آن  به  و
 و  معامله  هر  دادند. لذا   می  توضيج  را   مسئله  و   شدند  می  متذكر  كنند،  می  اشتباه  مردم   كردند   می   مشاهده

  «است  صحيج  است،  وارد نشده  آن   بر   ردعی   شارع  جانب  از  و  دادند  می  انجام  را   آن  مردم  كه  قراردادی
 (.  81:1366رضوی،)

 جزء  عهد   به   وفای   كه   شهد  متذكر  بايد  مردم  ميان  قراردادهای  و  تعهدات  استحکام و امنيت    دربارة
 مسلمانان  به  هاپيمآن  و   عهدها   وفاداری  به   نسبت  كريم  قرآن  و  است  اجتماعی  زندگی  شرايط  ترين  اساسی
  زندگی   در  انسان   و   بود  نخواهد    ممکن  اجتماعی  همکاری   هيچ  عمالا   آن  بدون   چراكه  دهد؛   می  دستور

 گسترده   گفت  توانمی شد.    مختل خواهد  آن  اثرات  و   اجتماعی  زندگی  و   ،  مشکل  دچار  خود  اجتماعی
  مرج   و  هرج   آن  بدون  و  است  پيمان  و  عهد  به  وفای  موضوع  دارد،   اهميت   اجتماع  در   كه   چيزی  ترين
 . شودمی مردم خاطر اطمينان و آسايش سلب  موجب و  شد  خواهد
  ازاين .  است  عهد  به   وفای   شده،   تأكيد  آن   بر  كه  موضوعاتی  ترينمهم از  يکی  الهی،  واجبات  ميان  در

  عواقب  زيرا  شمردند؛  می   محترم   خود   بين  در  را   ها   پيمان  جاهليت  زمان  در  پرستان  بت  كه  روست
 (. 144: 16  ج ،.ق1403  مجلسی، ک؛.ر)   بودند  فهميهده را شکنی پيمان

 نمی   بندگانش  از   را    صالح    عمل   جز   چيزی   خداوند   كه    است   شده   نقل(  ع)علی  امام   از  همچنين، 
 .(  53  ن/  البالغه  نهج ک؛.ر) كند نمی قبول را هاپيمآن و شروط به وفای جز و پذيرد
 موضوعات  از   و  قبول دارند  را  آن   هاانسان  همة  كه  است  مواردی   از  عهد  به  وفای  كه  است  سبب  همين  به

 .رودمی  شمار به هاانسان تمام حقوق جزء و فرادينی
 

 قراردادی .چالش های پیش روی امنیت 6

  به  وفای  زيرا  نيستند؛  «  بِـال عُقُود  ا   »أُوفُـو   آية  مشمول  عقود،  از  بسياری  كه  نيسهت  ترديدی  مورد اول:
  اين   و  شودمی  ها   اين  مانند  و  مردم       ميان  قراردادهای  و  الهی  احکام   شامل  عقود   اين  و  نيست  الزم  هاآن 

 الزمة  پس(.  117:  1ج:ق1421   خمينی،)   آيد  الزم   اكثر  تخصيص  كريمه،  آية  در  كه  آيدمی  پديد  اشکال

  به  يا نيست، جايز كه است اكثر تخصيص به شدن  قائل يا قرآن، آية مشمول  از عقود از بسياری خروج
  كه   است  معهود  قراردادهای   به  قرآن   آية    حمل  آن،   الزمة  يا   و  آيد   الزم  اكثر  تخصيص   است    ممکن  ندرت
  عقودی   به  قرآن    آية  و  كرد  استناد   قرآن   آية  به  نتوان  مشکوكی  عقد  هر  در  شودمی  سبب  نيز  كار  اين

  هدف  كه حالی  در ،(17: 2 ج ،.ق1417  است)مراغی، متعارف آن ها نوع  يا فرد كه يابدمی اختصاص

 اكثری  تخصيص  هر  اينکه  بر  عالوه   گفت   بايد   پاسخ    در.  است  مواردی  چنين  در  قرآن  آية  به  استناد  ما
  بسياری  و  زيادی  با  ولی  باشد،  كم  بسيار  ماند،  می   داخل   آنچه  كه  مستهجن است  جايی  بلکه  نيست،  مستهجن

 (.118: 1 ج ق،1421 خمينی،) نيست مستهجن  ما  بحث  مانند آن

  نداشته  وجود  عموم  برخالف   ای  قرينه  كه  كرد  عموم  بر   حمل  توانمی  صورتی  در  را   عام  لفظ  مورد دوم:
  كه  شودمی  آن   مانع  نباشد،  چنين  اگر   و  برود  آن  بودن  قرينه   احتمال  كه  باشد  نداشته  وجود   چيزی  يا  باشد،
- 77:  1،ج1397  عليدوست،)  نمود(  عموم)  معنای حقيقی  بر   حمل   را   آن  و  كرد    عمل   عام   هر   به  بتوان
 ميشود سبب كه است   داشته وجود قبالا  معهودی قراردادهای كه نيست ترديدی بحث، مورد آية در (.76

  قراردادها   اين   قبلی  وجود  يا  و  شود  معهود  قراردادهای  همان   به  منصرف  ،  قرآن   آية  در   عقود  واژة
 احتمال   اين  ديگر،  به عبارت  نمايد؛  خاص  قراردادهای  به  منصرف  را   قرآن  آية   عموم  كه   دارد  صالحيت
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 همان  مختص  و  سازد  خارج  آن  عموميت  از  را   قرآن    آية  عموم  معهود،  قراردادهای  كه  دارد  وجود
  و   گرديد  نازل  كه   است  هايی  سوره  آخرين  جزء  مائده  كه سورة  نيست  ترديدی.  نمايد  معهود  قراردادهای

  عقود   اين  از  برخی  و  داشت  وجود  حرامی  و  واجب  احکام  و  قراردادها  آيه،   اين  نزول  از   قبل  شک  بی
همان   به  منصرف  فقط  قرآن  آية  كه  شودمی  سبب  احکام  و  قراردادها  اين  وجود  بنابراين،.  بودند  صحيج
 . (17-16ق: 1417  نراقی،) شود قراردادها و عقود

 تأسيس  برای  هم  و  تأكيد  برای  هم  كه  است  آن  اش  الزمه  شود،  عموم  بر   حمل  قرآن  آية  اگر  مورد سوم:
 بنابراين،.  بود  واجب  قراردادها   برخی  به  وفای  شود،   نازل  بِال عُقُوِد«  »أُوفُوا  آية  آنکه  از    قبل   زيرا  باشد؛
 برای  حکمی  قبالا   كه  ديگر  قراردادهای  به  نسبت  و  رد  دا  تأكيدی  جنبة  قراردادها  اين  به  نسبت  مزبور  آية

  و  تأكيدی  جنبة  همزمان  مزبور  آية  نيست  جايز  و  دارد  تأسيسی  جنبة  بود،  نشده  بيان  هاآن  به  وفای  وجوب
  حمل  رو،  اين  از  و  كرد  استعمال  معنا  يک  از  بيشتر  در  تواننمی  را  مشترک  لفظ  زيرا  باشد؛  داشته  تأسيسی

 و  كرد  تأسيس  بر   حمل  يا  و  نمود  تأكيد  بر    حمل  را  آن  بايد  يا  بنابراين،.  نيست  صحيج  معنا  دو    بر  آيه
  ممنوعيت  كه   شدهبيان  چنين   اشکال  اين   به  پاسخ  (. در 20:  1417  نراقی،)  ندارد   عامی   معنای  آيه   رو،   ازاين

  حالی  در ، نشده ثابت استعمالی چنين كه  است آن سبب به يا معنا، يک از بيشتر در مشترک لفظ استعمال
  داخل   را  وحدت   اگر  كه  است  آن  سبب  به  يا  و  كرد  انکار  را  آن  تواننمی  و   است  شده   ثابت  اينجا  در  كه

 و   تأكيد  برای   قرآن    آية  اينکه  و  ندارد  وجود  تناقضی  اينجا  در   ولی  شود،می  تناقض  موجب  گردانيم،
 برای  هم  منعی  و  باشد ممنوع  تا   رفته  كار  به معنا  دو  در  كه  نيست   آن  معنايش است،  رفته  كار  به تأسيس
  كه  بس  همين  تأسيس،  و  تأكيد  در   آيه  صحت استعمال  برای .  ندارد  وجود  تأسيس  و  تأكيد  در  آيه  استعمال

  نخواهد  توجهی آن   به بشود، استعمالی چنين جواز  عدم اگر ادعای   و اند كرده استعمال  را آن عرف،  اهل
 .شد
 

  گیری . نتیجه7

  عقود   نبودن  يا  بودن  توقيفی  به  نسبت  آن  بر  وارده  اشکاالت  و  بِال عُقُوِد«  »أُوفُوا   آية  داللت  ميزان  و  نحوه
 پيشين   فقها و علمای  بيشتر    كه  دهد   می  نشان  در قرآن کريم    تاريخی  سير.  شد  بررسی  و   نقد  مقاله   اين   در
  با  ليکن داشتند،  خاص عنوانی   و است رفته كار  به شارع زمان  در كه دانستند می معتبر را عقودی تنها

  طوریبه  شد،  احساس  پيش  از  بيش  نامعيّن  عقود  وجود  به  نياز  افراد  ميان  تعامالت   پيشرفت  و  زمان  گذشت
  ادلة  مجموع  از  آنچه.  باشند  می  عقود  نبودن  توفيقی  به   قائل   اماميه،  فقهای  غالب  معاصر،  زمان  در  كه

. باشد   می  شارع  زمان  در  كاررفته  به  عقود  به  عقود،  تخصيص  عدم  شود،می  برداشت  عقال  بنای  و  لفظی
 معامالت   شارع   چراكه  است؛  شارع  جانب  از  معامالت  نبودن  تأسيسی  ضروری،  و  مهم  نکتة  زمينه،  اين   در
 امضا   الهی،  احکام    و  شرع  با  نبودن  مخالف  صورت  در  بوده،  رايج  مردم  ميان  كه  را  قراردادهايی  و

  نشود،   قانون  و  شرع  با  مخالفت  موجب  كه  جايی   تا  افراد  ارادة  بنابراين،.  است    گذاشته  صحه  آن  بر  نموده،
و برای حفظ و امنيت    .نيست  آن   از   قبل  خاص  عنوانی   وجود  به   الزم  قرارداد   انعقاد  برای  و  است  آزاد 

متن قرارداد کامالا شفاف، گويا و بدون ابهام باشد و کتبي بودن قرارداد سبب استحکام و   اين عقود بايد  
 .امنيت قرارداد خواهد بود
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