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 بررسی فقهی و حقوقی شرط کتابت

 

   ایجی حسینی اسماعیل*، صفایی مریم دکتر

 

 بوشهر آزاد دانشگاه علمی هیت عضو

 بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه خصوصی حقوق ارشد کارشناسی دانشجوی

 

 ضمانت و است شده مقرر ایقاعات و عقود برخی برای خاصی تشریفات نیز ایران حقوق در چکیده:

 و کیفری اجراهای ضمانت و استناد قابلیت عدم اثبات، قابلیت عدم نفوذ، عدم بطالن، نظیر اجراهایی

 موجود ابهام و اجمال یا سکوت نقصان، که هرچند. است شده درنظرگرفته شکلی الزامات این در انضباطی

 اجراهای ضمانت مناسب کارایی عدم و دانانحقوق و قضات میان نظر اختالف سبب مقررات، و قوانین در

 ایران حقوقی نظام در موجود  فرمالیسم بررسی با تا شد آن بر سعی تحقیق این در. است شده مقرره

 حمایتی اهداف تحقق برای کارا و مناسب ابزاری مثابه به  و فرمالیسم صور از یکی عنوان به را «کتابت»

 نظام در موجود توجه قابل خألهای و نقائص ضعف، نقاط دیگر سوی از و  نموده شناسایی ارشادی یا

 توجه طریق از  خألها و نقائص ضعف، نقاط این وسیله بدین تا گردد،  معرفی زمینه این در ایران حقوقی

 نهایت در و شده حذف یا و تعدیل و جرح جدید، گراییشکل منطق به دانانحقوق و هادادگاه گذار،قانون

 ارشاد و هدایت و حمایت های حوزه در مؤثر و کارآمد جدید هایشکل بینیپیش و وضع به منجر

 .گردد گوناگون حقوقی اعمال تشکیل فرآیند در فردی هایاراده

 شرط کتابت؛ فرمالیسم؛ داللت لفضی؛ شکل گرایی کلیدی: واژگان

 

 :مقدمه

 "فَاکْتُبُوهُ" عبارت از آن نوشتن لزوم که است معامله سند یا قرارداد متن کتابت بر خداوند تصریح دَین، ی آیه رهنمودهای از یکی

 مستحب را آن برخی و واجب را داد قرار متن نوشتن عبارت، این به استناد با مفسرین از برخی. شود می فهمیده است، امر فعل که

 می موجب کار این اسالمی اندیشمندان نظر به بنا. دانند می معامله صحت شرط و توصلی امر یك را آن نیز برخی البته. اند دانسته

 نرود. بین از معامله طرف دو از یکی انکار یا مرگ نسیان، خاطر به مسلمان مال تا شود
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  :است بررسی و طرح قابل منظر دو از دین، کتابت حال، هر در

  :است کرده پراخت آن به دَین ی آیه که است مباحثی از دیگر یکی دَین، کتابت شروط و کیفیت: الف

 «!بنویسد شما میان در( را سند) عدالت، روى از اىنویسنده باید (؛ و828/بقره) «بِالْعَدْلِ کاتِبٌ بَینَکُمْ وَلْیکْتُبْ»

  :فرمایدمى شریفه ی آیه کند، امالء را قرارداد صورت باید طرفین از یك کدام معامله نوع این در اینکه

 امال باید اوست، ی عهده بر حق که کس آن و...»(؛ 828/بقره...« )شَیًا مِنْهُ لَایَبْخَسْ وَ رَبَّهُ اللَّهَ وَلْیَتَّقِ الْحَقُّ عَلَیْهِ الَّذِى وَلْیُمْلِلِ...»

 !...«ننماید فروگذار را چیزى و بپرهیزد، اوست پروردگار که خدا از و کند،

 فصل اول: مفهوم شناسی موضوع

 کتابت و گراییشکل مفهوم -6-6

 مفهوم شکل گرایی-6-6-6

حقکوق مکدنی شککل    گرایی در مفهوم لغوی و عام خود به معنی اصالت شکل یا دلبستگی به شککل اسکت. در   فرمالیسم یا شکل

گرایکی  توان چنین تعریف کرد: شکلگرایی، مدلول و مفهوم مورد اتفاق و متعینی ندارد، لیکن تعریف برگزیده در حقوق مدنی را می

های معین، انحصاری و فاقد معادل، الزام آور و دارای ضمانت اجرا که به نوعی بر اراده فردی تحمیکل  یا فرمالیسم یعنی اصالت شکل

ند و وقوع و صحت یا یکی از مراتب اثرگذاری عمل حقوقی یا مجازات و تنبیه یا مسئولیت مدنی فاعل آن را مقید و مشکروط  گردمی

 (14: 6922)قاسمی،  سازند.می

 کتابت مفهوم -6-6-8

انی آن از عربی شود، اما تمام معکتابت از واژگان دخیل است که از زبان عربی گرفته شده و اینك جزو واژگان فارسی شمرده می

به فارسی منتقل نشده است. کتابت در عربی عالوه بر نوشتن، به معنای خط و رسم الخط نیز هست، ولی در فارسی غالباً به معنکای  

رود و حوزه کاربرد آن، محدود به متون اسالمی است. امروزه برخی در علوم قرآنی، لفظ نگارش را به همان معنا به نوشتن به کار می

: 6926)رزم آرا،  .برند که کلمه ای فارسی، با هویت دستوری اسم مصدر است و کاربرد آن در ترکیب آیین نگارش رایج استیکار م

81) 

ثبکت ارادی  » یکا  « مکتوب»یا نوشته تعریف قانونی ندارد. در قوانین برخی از کشورها از نوشته به « مکتوب»در حقوق کشور ما 

 تعبیر می شود. « به هر شکل ملموس که نسبتا ثابت  و دائمی باشد 

متفاوت درباره آن پدید آمده اسکت. در  کتابت را باید از دیگر ابزار انشای عقد دانست که در منابع فقهی کهن و جدید دو رویکرد 

هکا را در ابکواب   آثار بسیاری از فقهای پیشین آمده است که کتابت در صورت  توانایی سخن گفتن کفایت نمی کند. این قبیل  گفته
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نکوان سکببی   گوناگون عقود اعم از بیع، نکاح, طالق، ضمان، رهن و مانند آن می توان دید. طبق نگرش این فقیهان، کتابت نکه بکه ع  

 شود. مستقل، بلکه سببی در طول لفظ محسوب می

کنکد ککه   های اخیر دچار دگرگونی شد.  محقق اردبیلی پس از این که به این نکته اشاره مکی رویکرد مذکور در بین فقیهان دوره

د و معتقد است در این باره دانکند، آن را همچون لفظ میکتابت در صورتی که احتمال برود حاکی از قصد و رضا نیست کفایت نمی

کنکد و چکون داللکت نداشکته باشکد      ها نیست. هر کدام داللت الزم را داشته باشد کفایت میهیچ فرقی بین الفاظ و اشارات و نوشته

ر گکرو  توان نتیجه گرفت که در نگاه وی تأثیر ابزارهای متفاوت اعم از قول و نوشکته و اشکاره د  کند. از این گفته فقیه میکفایت نمی

فخلعکی،   ) کدام ارزش استقاللی ندارند و بعضی جانشین بعضی دیگر نیسکتند. داللت آنها بر قصد و رضای طرفین است بنابراین هیچ

6920 :11) 

همچنانکه ذکر آن رفت نگرش فقهی سابق در مدار زمان دچار دگرگونی شده و بکه ویک ه در دوران حاضکر، فقیهکان بکه مکوازات       

گذاری در کشورهای اسالمی اهتمام مضاعفی به امر نوشته و اسناد مکتوب ورزیدند و آن را با لفظ یکسان نونگسترش فرآیندهای قا

یافتند. حتی بر آن شدند که انشای معامله به روش  کتابت از دقت و ظهور بیشتری نسبت به انشای لفظی برخوردار است. بنکابراین  

کتابت نسبت به انشای اخرس فاقد دلیل  است.  بنابراین با وجود قرائنی ککه داللکت   مقایسه آن با اشارۀ اخرس  یا فرو کاستن شأن 

 (11: 6920) فخلعی،  شود.بر مقصود یابد احتمال عبث و عدم جدیت درباه کتابت منتفی می

ای تسکجیل  هک های مکتوب و تکامل شکیوه در دنیای کنونی افزایش سواد و تحصیالت و درآمیختگی حیات اجتماعی با انواع داده

گذار هم برای مکتوبکات، ارزشکی بکیش از    ها موجب شده است تا نوشته نقش موثرتری را در زندگی مردم پیدا کند. به وی ه قانونآن

 (13: 6920)صفایی و امامی،  .منقوالت قائل شده است

ای ککه حقیقکت آن را آشککار    وسکیله  توان گفت اصل بر این است که قرارداد  به هکر در نهایت در ارتباط با کتابت  قراردادها می

تواند مفکاهیم و مقاصکد را بکه روشکنی     همانند لفظ میشود، کتابت هم به عنوان یکی از  ابزارهای انشای امر اعتباری نماید، واقع می

از کنایات نیست گردید نوشته در حالت عادی میچه از برخی از فقها به عنوان دلیل بر نپذیرفتن نوشته بیان بر خالف آن .بیان کند

باید به این نکته توجه نمود که عکالوه بکرآن ککه الفکاظ     (11: 6938)خورسندیان و شنیور،  .بلکه از مبرزات صریح دال بر قصد است

تری نسبت به مسموع و اشاره مفهم و ...برخوردارند گاه توافق طرفین و گاه اجبار قکانون وقکوع یکك    مکتوب از ظهور و صراحت بیش

 نماید.بات آن را منوط بر کتابت آن میعقد و یا اث

باید به  این امر توجه داشت کتابت، بنا به دالیلی که ذکر آن  خواهد رفت برای حفظ منافع و مصالح اشخاص و جامعه در برخی 

است تا حقکوق   قررادادها ضروری است  کما این که  در برخی عقود ثبت به مثابه  جلوه اظهر  کتابت، به حکم قانونگذار الزامی شده

قانون پیش فروش ساختمان پیش فروشندگان  84و منافع اشخاص را به بهترین شکل حمایت نماید به عنوان مثال به موجب  ماده 

خریداران برای تنظیم سند باید  به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و در آنجا تنظیم سند نمایند،  اهمیت این امر تا بدان جاسکت  و پیش

 تنظیم سند عادی برای این معامله جرم تلقی نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است.  که قانونگذار
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 کاشف از قصد و رضا -6-8

 قصد فقدان. است شده بیان دو آن مورد در متفاوتی احکام و شده است تفکیك هم از رضا و قصد مختلف موارد در اسالمی فقه در

 شده داده انشاء قصد تنها به معامالت انعقاد در سازندگی و خالقیت قدرت شده، تلقی عقد بطالن سبب و معامالت، عقود همه در

 (21: 6481) مراغی،  شود،می شمرده معامالت فقه در مبنایی و قواعد اساسی از للقصود تابعة العقود قاعده اساس، همین بر. است

 را غیرنافذ عقد تنها و شودنمی بطالن سبب مالك رضای نبوداکراهی  عقد در و ندارد رضا وجود فقدان مورد در اثری چنین اما

 حال، این با. است اسالمی فقه در آنها جدائی و تفکیك نشان دهنده آثار، در دو آن تفاوت و رضا و قصد ماهیت بنابراین، .گرداندمی

 تلقی یکسان نیز جهت آثار از کرده برقرار ایمالزمه آنها بین یا دانسته یکی درماهیت را رضا و قصد دانشمندان اسالمی از برخی

 .اندکرده

 فرایند داللت-6-8-6

 و تضمنی تطابقی، قسم سه به له موضوعٌ معنای و مدلول بین نسبت جهت از که گویند لفظی داللت را معنا به لفظ از ذهن انتقال

 تصدیقی مرحله و تفهیمی تصدیقی مرحله تصوری، مرحله از عبارتند که داللت گانهسه مراحل به توجه با. شودمی تقسیم التزامی

 تصوری داللت مرحله شامل فقط لفظی وضعی داللت که شودمی مشخص مرحله، هر در داللت مختلف مناشئ به توجه با و جدی؛

 داللت منشأ بلکه نیست؛ صحیح است، شده قلمداد لفظی داللت تطابقی، داللت نظران،صاحب کلیه عبارات در اینکه لذا است؛

 متکلم اراده و قصد از ناشی که است تصدیقی مرحله به مربوط اراده از داللت تبعیت. است متفاوت آن مختلف مراحل در تطابقی

 یا و احراز و کندمی کفایت وضع به علم و وضع ،لهموضوع معنای به ذهن انتقال در زیرا ندارد؛ تصوری مرحله به ارتباطی و است

 (3: 6938)آهنگران و زارع مویدی،  .ندارد آن در تأثیری اراده، احراز عدم

 حل مشکالت کتابت در جهت داللت -6-8-6

مشکل اصلی کتابت در رسیدن به مرز داللت بی سوادی عام بود. که این امر به نوبه خود در داللت کتبی موجب عدم اطالع عمومی 

شایع، خود از دو علت فرهنگی و تکنولوژیك ناشی می شد: در بخش فرهنگی از وضع واضع می گردید. پدیده بی سوادی عام و 

اموری چون نگرش عمومی نسبت به تعلیم و تربیت و احیاناً طبقه بندی های اجتماعی و محدودیت هایی که همواره عموم افراد و 

تیب داللت لفظی، آنچنان کل فضای داللت بدین ترجوامع برای یادگیری و تعلیم و تعلّم داشته اند بیشترین نمود را داشته است.

لذا به حکم  وضعی را تحت سیطره خود درآورد که مجالی برای احیای دیگر داللت ها از جمله داللت کتبی و کتابت باقی نگذارد.

 تبادر هر جا سخن از داللت وضعی بود، فرد شاخص یعنی داللت لفظی به ذهن متبادر و پیشی می گرفت. این تلقی خود از

 (.11: 6930)صدری،  مصادیقی بود که در راه کتابت سدی در راه مسدود نمودن آن ایجاد می نمود.

 ارتباط  شکل گرایی )فرمالیسم( و کتابت-1-2-2

همچنانکه ذکر گردید اصل رضایی بودن اعمال حقوقی اصلی شناخته شکده در حقکوق خصوصکی ایکران اسکت و بکه موجکب آن        

حقوقی، اراده متعاقدین، به تنهایی کارگزار و موثر بوده، مگر در موارد استثنائی، ایکن آزادی، در شککل خاصکی    اصوالًدر انعقاد اعمال 

( در formدر واقع تقابل مفهوم حقوقی شکل با اصالت رضا به خوبی آشکار است. شککل)  (21: 6920)کاتوزبان،  محصور نمی باشد.
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عمکل حقکوقی محکدود و بکدان      ننده اراده که اثر گکذاری آزاد آن را در وقکوع   هر گونه قید محدود ک» حقوق خصوصی، را می توان 

یا فرمالیسم نامید؛ به بیان دیگر شکرط تکاثیر اراده   « شکل گرایی» تعبیر نموده و گرایش به آن در رفتار حقوقی را « قالبی وی ه دهد

قکانون روابکط    63مکاده   8تبصکره   قانون ثبکت؛   42و  41 و41های وی ه اعم از کتابت )سند کتبی در مواد آزاد را اظهار آن در قالب

قکانون تجکارت در خصکوص انتقکال سکهم       609و  608در خصوص انتقال حق کسب و پیشه و تجارت؛ مواد 6911موجر و مستاجر 

نون بکه بعکد قکا    889در خصوص عقد بیمه، اسکناد تجکارتی مکواد     6961قانون بیمه  8الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود؛ ماده 

قانون مدنی در طالق( یا رفتکار)لزوم قکبد در حکق انتفکاع،      6694قانون مدنی در عقد نکاح؛ ماده  6018تجارت و...( یا گفتار )ماده 

قانون مدنی( تلقی نمود.  در واقع در بیان ارتباط فرمالیسم و کتابت به 132و118و914و13و41وقف، بیع صرف، رهن و هبه در مواد

گرایی است. توجه به ایکن گونکه   ها و اشکال فرمالیسم یا شکلنمود که کتابت در کنار گفتار و رفتار  یکی از قالباین مهم باید اشاره 

به یکباره رخ ننموده و حاصل تبعیت از آیکین   گذاران اولیه، اشکال و نظامات خاص حاکم  بر اعمال حقوقی و قراردادها توسط قانون

کتابت هم همچون دیگر صکور و  (11: 6934)عارفعلی،   االن تجارت در طول اعصار بوده است.ها و مذاهب، عرف  و  رسم تجارتی فع

 اشکال فرمالیسم از این قاعده مستثنی نیست.

 گرایی )فرمالیسم(بندی شکلانواع تقسیم-1-2-3

  بندی به اعتبار هدفتقسیم -1-2-3-1

ما را به دو نوع اصلی فرمالیسم جدید یعنکی حمکایتی و ارشکادی    استقراء در مصادیق گوناگون فرمالیسم در حقوق مدنی معاصر، 

 شود: های فرعی متعددی دارد رهنمون میی خود شاخهکه هریك به نوبه

 (formalism de protection ) فرمالیسم حمایتی -1-2-3-2

ای معین و خکاص مقکرر شکده،    هترین انواع آن در حقوق معاصر است، هدف شکلترین و گستردهدر این نوع فرمالیسم که شایع

 (894: 6922)قاسمی،  حمایت از اراده فاعل عمل حقوقی و منافع و مصالح او یا حمایت از منافع و حقوق اشخاص ثالث است.

تواند به سه شاخه فرعی که هریك وی ه حمایت مشخصی از فاعالن عمکل حقکوقی و اشکخاص ثالکث     فرمالیسم حمایتی خود می

 است، تقسیم شود: 

 فرمالیسم حمایت از فاعل عمل حقوقی دربرابر اراده خود او-1-2-3-3

شود که اراده حقوقی شخص در برخی اعمال حقکوقی مهکم بایکد    آوری مقرر میدر این نوع فرمالیسم، شکل حقوقی معین و الزام

ثار و پیامدهای عمل خکود گکردد و از   در قالب آن یا همراه با آن اظهار گردد، با این هدف که وی وادار به بررسی و تأمل و سنجش آ

-آور بازداشته شود. بدین ترتیب فاعل عمل حقوقی در مقابل اعمال اشکتباه انجام معامالت غبنی و نابخردانه یا از روی اشتباه و زیان

 (891: 6922)قاسمی،  شود.آور خود به نحو مطلوبی محافظت و حمایت میآمیز و ناآگاهانه یا نابخردانه و زیان

 فرمالیسم حمایت از فاعل عمل حقوقی در برابر اراده طرف دیگر-1-2-3-4

آمیکز و متقلبانکه طکرف مقابکل را     تجربگی، فریب اعمال خدعکه تجربگی یا کمآگاهی و بیدر بسیاری از موارد اشخاص به سبب نا

ر عصکر حاضکر، فرمالیسکم حمکایتی     شوند. بدین جهت است که دای خود میکم قربانی سکوت عامدانه طرف حرفهخورده و یا دست
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-یا حمایت از طرف ضعیف و مصکرف  (Formalism informative ،8006 :13)  رسانیرا فرمالسیم اطالعتوان آندیگری که می

 (891: 6922)قاسمی،  کننده در قراردادها نامید، پدیدار شده و درحال رشد و گسترش است.

 فرمالیسم حمایت از اشخاص ثالث-1-2-3-5

 سازد:  اعمال حقوقی رضایی دو گروه از اشخاص ثالث را با خطر مواجه می

گروه اول، خانواده شخص فاعل عمل حقوقی است که ممکن است در اثر انجام اعمالی نظیر هبه و حتی عقود معاوضی، به نکوعی  

وم شامل هر شخصی از میان عموم مردم دچار نقصان، کمبود و محرومیت در برخورداری از امکانات مالی و یا معنوی شوند و گروه د

هکا ککه معمکوال بکه اطکالع      آگاهی از وقوع اعمال حقوقی رضایی یا مفاد دقیق و کامل آندر یك جامعه است که امکان دارد در اثر نا

 (892: 6922)قاسمی، رسد، اقدام به معامالتی نمایند که با معامالت قبلی در تعارض است. دیگران نمی

 لیسم اثباتیفرما-1-2-3-6

گذار، تنها یك دلیل خاص ککه امکروزه عمکدتا سکند کتبکی      شود که در نظام ادله قانونی، قانونفرمالیسم قانونی آنجایی ظاهر می

 (840: 6922)قاسمی،  است را برخوردار از قابلیت اثبات کنندگی نسبت به برخی اعمال حقوقی دانسته است.

 (.Formalism habilitant ) فرمالیسم صالحیت دهنده-1-2-3-7

لزوم کسب اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی مقامات صالح قضایی برای انجام برخی اعمال حقوقی مهم مرتبط با محجورین، نظیکر بیکع   

 (34: 6922)قاسمی،  قانون مدنی ایران( یکی از انواع فرمالیسم حمایتی است.6846یا رهن اموال غیرمنقول ایشان)ماده 

 (Formalism de simplification et de rapidite ) ساده سازی و سرعت دهیفرمالیسم -1-2-3-8

نظر آید، زیرا بهعامالت باشد، عجیب و دارای تناقد سازی و سرعت دادن به مشاید در نگاه اول، اینکه فرمالیسم عامل ساده

شکل خاصی که برای اسناد تجاری  آید. شمار میگرایی از عوامل پیچیده شدن و کندی روند تشکل اعمال حقوقی بهمعموال شکل

ها را درپی دارد، شناخت این اسناد و مفاد و مدلول آنسطه سادگی و یکنواختی فراگیری که است بوانظیر برات و چك مقرر شده

 (19: 6921برزی،  ) کند.آسان و سریع می

 (Formalism de controle – formalism de dirigisme ) فرمالیسم نظارتی و ارشادی-1-2-3-9

 تر تقسیم کرد: توان به سه نوع جزییفرمالیسم نظارتی و ارشادی را می

 (Formalism judiciaire)فرمالیسم قضایی -1-2-3-9-1

 تشریفات قضایی اعمال حقوقی اساساً مشتمل بر احکام قضایی ناظر به تأیید و تنفیذ است. 

گکذار در مکواردی،   قضایی اعمال حقوقی اساساً مشتمل بر احکام قضایی ناظر بکه تأییکد و تنفیکذ اسکت، چراککه قکانون      تشریفات 

مندی )به قاعده بودن( برخی اعمال حقوقی نظیر قرارداد تشکیل اموال مشترک خکانوادگی و نیکز سکنجش و    صالحیت کنترل قانون

ر قراردادهای راجع به تغییر و اصالح رژیم روابط مالی زوجکین و یکا قراردادهکای    ارزیابی تناسب در برخی دیگر از اعمال حقوقی نظی

راجع به تغییر و اصالح رژیم روابط مالی زوجین و یا قرارداد ارفاقی که اکثریت طلبکاران در پذیرش پیشکنهادهای شکخص بکدهکار،    

 (913: 6313)مزود،  فرانسه(.قانون مدنی  6931کند. )ماده ها واگذار میکنند، را به دادگاهمنعقد می
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 فرمالیسم اداری -1-2-3-9-2

ها برای برقراری و حفظ نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی است و امکان آگاهی طورکلی فرمالیسم اداری ابزاری در دست دولتبه

 (38: 6939)محبی،  سازد.ها را فراهم مییافتن مراجع اداری و کنترل مبادالت از سوی آن

 

 فرمالیسم مالیاتی -1-2-3-9-3

تشریفات مالیاتی که اصوال مشتمل بر ثبت معامله در دفاتر خاص و تنظیم آن در اوراق حاوی تمبر باطل شده مالیاتی اسکت، بکا   

 (816: 6922 قاسمی،) هدف تضمین تحقق درآمدهای مالیاتی دولت وضع شده است.

 کتابت شرط حقوقی و فقهی فصل دوم: بررسی

 از منظر قرآنی -8-6

 سوره بقره به رعایت برخی تشریفات در معامالت اشاره دارد. در این آیه آمده است:  828آیه 

کْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ ال یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمکا عَلَّمَکهُ   أَجَلٍ مُسَمًّى فَا یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى»

سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ ال یَسْکتَطیعُ   کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ ال یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ

نِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْ

أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْکدَ   وَ ال یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ ال تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلى تُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرىتَضِلَّ إِحْداهُما فَ

ۀً حاضِرَۀً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَالَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبکایَعْتُمْ  أَالَّ تَرْتابُوا إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَۀِ وَ أَدْنى

 (828)بقره/ «.ءٍ عَلیمٌشَیْ اللَّهُ بِکُلِّ وَ ال یُضَارَّ کاتِبٌ وَ ال شَهیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ

 (113: 6461)طباطبایی،در تفسیر المیزان در تفسیر این آیه آمده است:  

ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه بکه یککدیگر وامکی تکا مکدت      »یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه: 

دهیکد آن را روی  قرض دادن و قرض گرفتن است، یعنی وقتی به یکدیگر قرض مکی تداین به معنای « معینی دادید آن رابنویسید... 

ای دربین و باید نویسنده»کاغذ مکتوب نمایید تا بعداً اشکال پیش نیاید و سند در دست داشته باشید، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل: 

در امور جامعه است تا اساس اجتماع حفظ و رعایکت   یعنی عدالت شرط الزم در معامالت دائر« شما آن را به درستی و عدل بنویسد

و هیچ نویسنده ای نباید از آنچکه خکدایش آموختکه    »گردد، والیاب کاتب ان یکتب کما علمه اهلل فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق: 

امکالل هکردو بکه معنکای     امکالء و  « باشد، امالء کنکد. دریغ کند، پس حتما بنویسید و باید کسی که حق به عهده اوست و بدهکار می

آنست که کسی بگوید و دیگری بنویسد، در اینجا شخص قرض گیرنده باید امال کند و کاتب بنویسد تا اقرار بکه حکق داشکته باشکد،     

امالل را با تقوی قرین نموده « و باید از خدا که پروردگار اوست بترسد و چیزی از آن کم نکند»ولیتق اهلل ربه و ال یبخس منه شیئا: 

گردد و باید حساب پس دهکد و حقکوق را ککم و زیکاد نکنکد و      است تا به بدهکار یادآوری کند که در روز قیامت به سوی خدا بازمی

چیزی از مال را کم نگذارد و حیف و میل ننماید، فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا او الیستطیع ان یمکل هکو فلیملکل ولیکه     

یعنکی  « تواند امالء کند، سرپرستش باید به عدل امالء کندو دیوانه یا ضعیف و کوچك است و یا نمی پس اگر بدهکار سفیه»بالعدل: 

هکم  دار شئون اوست و بر او والیت دارد به جای او امالء کند، آندر صورتی که بدهکار سفیه و صغیر و ناتوان بود باید کسی که عهده
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و دو مرد از آشنایان را به »ونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء: به عدل، واستشهدو اشهیدین من رجالکم فان لم یک

پسکندید شکاهد   گواهی بگیرید و اگر دو مرد در دسترس نبود، یك مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانکت و تقوایشکان را مکی   

او رابه یاد بیاورد، ان تضل احکدهما فتکذکر احکدهما    ها فراموش کرد، دیگری باشدکه این به جهت آنست که اگر یکی از آن« بگیرید

تا اگر یکی از دو شاهد فراموش کرد، دیگکری بکه   »االخری وال یاب الشهداء اذاما دعوا و ال تسئموا ان تکتبوه صغیرااو کبیرا الی اجله: 

ز مدت باشد و چه کوتاه مدت، ملکول  یادش آورد، و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدند نباید امتناع کنند و از نوشتن وام چه درا

لکذا شکاهدان نبایکد از ادای    »پس کسی که شهادت را کتمان کند قلبش گنهکار است. فمن یکتم الشهاده فانکه اثکم قلبکه:    « نشوید.

، ذلککم اقسکطعنداهلل واقکوم    «شهادت امتناع کنند و درضمن وام به هر صورت که باشد، باید مکتوب شود تکا سکندیت داشکته باشکد    

چکون  « تر اسکت تر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن شما مناسبکه این نزد خدا درست»شهاده و ادنی اال ترتابوا: لل

ماند، اال ان تکون تجاره حاضره تدیرونها بیکنکم فلکیس علکیکم    شود و جای تردیدی باقی نمیبه وسیله نوشتن خاطر شما آسوده می

و این « دهید، پس در ننوشتن آن حرجی بر شما نیستنکه معامله ای نقدی باشد که بین خودتان انجام میمگر آ»جناح االتکتبوها: 

و چون معامله ای کردید گکواه  »امر برای تسهیل معامالت نقدی رایج بین مردم است، واشهدوا اذا تبایعتم وال یضار کاتب وال شهید: 

و اگر زیان رساندید، ضرری به خودتان است ککه  »و ان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوااهلل: ، «بگیرید و نباید نویسنده و گواه زیان ببینند

انجامد و تقوی در چون ضرر زدن به گواهان مفسده ای است که به ضایع شدن حقوق می« از اطاعت خارج شده ایدو از خدا بترسید

دهد و او به همه چیز و خدا شما را تعلیم می»بکل شی ء علیم: معامالت الزمه اش تقوی داشتن در عبادات است، ویعلمکم اهلل واهلل 

کالمی است نو و مستانف که در مقام منت نهادن ذکر شده تا به مردم بگوید در مقابل نعمت اراده شرایع و مسائل حالل و « داناست

اند ککه تقکوی سکبب تعلکیم الهکی      مطلب گرفتهای این آیه را دال بر این پذیر درگاه الهی باشند، اما اینکه عدهحرام شکرگزار و منت

باشد، چون این آیه درصدد بیان این مطلب نیست، بلکه ذکر این نکته است که خداوند به بندگان احکام و شکرایع  است، صحیح نمی

بکا کمکاالت   دهد و جهتش هم این است که خداوند به همه چیز علم دارد. لذا دین مجموعه ای از احکام الهی است ککه  را تعلیم می

شود و هدف از این احکام هم حفظ حقوق تمام افراد اجتماع است، بدون آنککه بکا مقتضکای    ها جدا نمیاخالقی آمیخته بوده و از آن

فطری بشر در اموری که له یا بر علیه اوست منافات داشته باشد. از نکات مورد توجه در این آیه آنسکت ککه دیکن مبکین اسکالم در      

ککرده بارهکا امکر بکه نوشکتن و امکالء در       شبه جزیره عربستان تعداد افراد باسواد از انگشتان یك دست تجاوز نمی زمانی که در تمام

 باشد.هنگام قرض دادن یا قرض گرفتن و همچنین در معامالت نموده است و این خود اعجازی در حفظ حقوق افراد اجتماع می

 تحلیل آرای فقهی در باب کتابت  -2-2

نگریستند و آنان را فقکط بکه صکورت عجکز از سکخن      قبلی معلوم شد که مشهور فقیهان به کتابت با دیده تردید می هایاز گفته

پذیرفتند. آنان کردند و داللت آن را به همراه اشاره میگفتن اختصاص داده بودند. بسیاری از آنان کتابت را در ذیل اشاره تحلیل می

) کاشکف الغطکا، بکی تکا:     مگکر آنککه اشکاره متعکذر باشکد.      (630)حلی، بی تکا:  کند. ایت نمیکردند کتابت بدون اشاره کفتصریح می

کردنکد. در رویککرد مشکهور فقیهکان در     البته فقیهایی نیز حضور داشتند که کتابت را در عرض اشاره یا مقدم بر آن تحلیل می(894

 مورد عدم اعتبار کتابت از جمله استدالل شده بود به اینکه: 
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کند بر عقدی که با کتابت انشاء عقد همان ایجاب و قبول لفظی است، همچنان که بر معاطات عنوان عقد صدق نمیحقیقت  -6

 (862: 6914)نجفی،  گیرند.کند. در نتیجه، مشمول ادله وجوب وفای به عهد قرار نمیشود نیز عنوان عقد صدق نمی

وند و چون جواز انشای معامله به وسیله کتابت ثابکت نیسکت   اسباب شرعی امور توقیفی هستند که بایستی از شرع گرفته ش -8

 (800: 6402)کرکی، الجرم باید به عدم آن حکم کرد.

رود که غیر از انشای عقد چیکز  باید یا احتمال میکند چون در آن عدم جدیت راه میکتابت به تنهایی داللت بر مقصود نمی -9

بعضکی   (903: 6402)کرککی،   ه در عبارات عالمه حلی و پس از او تکرار شده بکود. ترین دلیلی بود کدیگری اراده شود و این فراگیر

 (603: 6488)مکارم شیرازی،  گفتند: کتابت از افاده مقاصد باطنی قاصر است.نیز می

این نگرش فقهی نیز در مدار زمان دچار دگرگونی شکد و بکه ویک ه در دوران حاضکر، فقیهکان بکه مکوازات گسکترش فراینکدهای          

گذاری در کشورهای اسالمی اهتمام مضاعفی به امر نوشته و اسناد مکتوب ورزیدند و آن را با ملفوظ یکسان یافتنکد. حتکی بکر    ونقان

تری نسبت به انشای لفظی برخوردار اسکت. بنکابراین مقایسکه ان بکا     آن شدند که انشای معامله به روش کتابت از دقت و ظهور بیش

 (661: 6488)مکارم شیرازی،  تابت نسبت به انشای اخرس فاقد دلیل است.شان کاشاره اخرس یا فروکاستن

دالیل مشهور نزد معاصران اینگونه پاسخ داده شد: اوالً، حقیقت عقد، ایجاب و قبول نیست. الفاظ ابزار انشاء و سبب تحقق آننکد.  

اند. شارع اسالم در این بکاره بنکا بکر    د، بلکه عرفیثانیاً، اسباب انشای عقد امور شرعی و توفیقی نیستن(661: 6488)مکارم شیرازی، 

 معامالت عرفی و عقالیی را مورد امضا قرار داده است. « اوفو بالعقود»تأسیس نداشته و درصدد امضا بوده است. عمومات 

عقکد لفظکی و    شود که بیع عرفکی و عقالیکی در  امام خمینی در کتاب البیع پس از فراغت از بحث بیع معاطاتی، ظاهرا بر آن می

شود، زیرا حقیقت بیکع  معامالتی منحصر نیست، بلکه با هر وسیله ای که حقیقت بیع را آشکار کند، از قبیل کتابت و اشاره، واقع می

همان مبادله دو مال یا تملیك عین در برابر عوض است. بنابراین اشاره مفهم و کتابت و جز آن دو ابزار انشای امر اعتبکاری هسکتند.   

فظ یا فعل مخصوصی در این باره وی گی خاصی ندارد بلکه همه مبرزات، وسیله انشاء، در عرض یکدیگر و سکبب مسکتقلی در   هیچ ل

هرگاه الفاظ مکتوب در افاده مقصود از صراحت یا ظهور کافی برخوردار باشکند   (908: 6913)موسوی خمینی،  ایقاع معامله هستند.

تکوان  گیرد. حتی میاثبات شده است که بیعت ظواهر الفاظ مسموع و مکتوب را در برمی ها نیست. در جای خودهیچ قصوری در آن

تری نسبت به مسموع برخوردارند. بنابراین با وجود قرائتکی ککه داللکت بکر مقصکود یابکد       ادعا الفاظ مکتوب از ظهور و صراحت بیش

توان ادعا کرد این احتمال در باب الفاظ مسموع نیز قائم یشود. افزون براینکه ماحتمال عبث و عدم جدیت درباره کتابت منتفی می

 (661: 6488)مکارم شیرازی،  شود.است که با وجود قرائن منتفی می

به هرحال، روح این نگرش فقهی جدید را باید در این مسأله یافت که موضوعات معامالت به دست عکرف سکپرده شکده و نقکش     

گاه عقدی نزد عقال اعتبار کافی یابد حکم شارع مقدس در وجوب وفای به عقد برآن مترتکب  شارع صرفا بیان حکم است. بنابراین هر

شود. هرچند از عقود نو پیدایی باشد که در ازمنه گذشته نشانی از آن سبب عقالیی محسوب شود، این سخن درباره انشای عقکد  می

یابد. خالصه آنکه مسأله انشای عقد نزد عقال امری پکر  ر مینیز مطرح است. هر آنچه سبب عقالیی محسوب شود، نزد شارع نیز اعتبا

هکا  شود گاه همچون معاطات یا سبب فعلی و گاه با کتابکت. بایکد توجکه داشکت ایکن سکبب      دامنه است. گاه با سبب لفظی انجام می
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نبوده، امکروزه ایکن اهمیکت را بکه      تواند با مرور زمان دچار دگرگونی شود. ابزاری که در گذشته از اهمیت و اعتبار الزم برخوردارمی

 (602: 6488)مکارم شیرازی،  دست آورده است.

 

 تحلیل آرای فقهی در باب اشاره -2-3

تر مطرح شد که بنا بر نگرش مشهور فقیهان اشاره به عنوان جانشین صیغه لفظی در مورد اشخاصی که قکدرت بکر گویکای    پیش

تقین از اجماع و نصوصی که درباره ضرورت به کارگیری لفظ وارد شده اسکت صکورتی   یابد و قدر مندارند، همچون اخرس، اعتبار می

لیکن فقیهان معاصر در رویککرد جدیکد خکود حقیقکت عقکد را       (661: 6480)انصاری،  است که شخص قدرت بر سخن گفتن دارد.

اعتباری به وسیله اشاره ای ککه حکاکی از مکراد     کند و ابراز این امراند که با مبرز و کاشف خارجی بروز میهمان اعتبار نفسانی یافته

 (64: 6480)موسوی خویی،  است به حمل شایع مصداق عقد و در نتیجه مشمول عمومات صحت و نقوذ عقد است.

پرسشی برای صاحبان هردو دیدگاه پیش آمدهاست و آن اینکه در صورتی که اشاره و کتابت هردو از ابزارهای ابراز امر اعتبکاری  

 آیا شخص بین یکی از آن دو مخیر است یا یکی از آن دو بر دیگری مقدم است؟باشند 

 طوری که کتابت را به همراه اشاره پذیرفته بودنکد. تر از کتابت قائل شده بودند. بهاغلب فقیهان پیشین برای اشاره اعتباری افزون

)انصکاری،   تری نسبت به کتابت برخکوردار اسکت.  صراحت بیشدلیل این گروه این بود که اشاره در انشای عقد از (630)حلی، بی تا: 

 (11: 6469)جبعی عاملی،  یابد.و اینکه در کتابت بدون اشاره عبث راه می(662: 6480

دادند. نخستین بار ابن ادریس حلی بر ایکن بکاور شکد ککه کسکی ککه       برخی از فقیهان نیز به عکس کتابت را بر اشاره ترجیح می

ندارد، در صورتی که آشنای به نوشتن است، طالق را به دست خود بنگارد و اگر نتواند این ککار را نیککو انجکام    توانایی سخن گفتن 

: 6401)بحرانکی،   تکر از اشکاره یافتکه بکود.    دهد به آن اشاره کند صاحب حدائق نیز از آن دسته فقیهائی بود که داللت کتابت را قوی

861) 

دانست و بر آن بکود  اصفهانی مالک در سنجش آن دو را قوت داللت و کشف از معنای مقصود میدر میان فقیهان معاصر، محقق 

تر از اشاره نیست. ولی سرانجام بر این بکاور  تر است، چون کتابت در صراحت و ظهور تابع لفظ است و کمکه کتابت از اشاره مضبوط

شود ککه بکر اشکاره    شود، اصرح بودن کتابت موجب نمیب میگشت که چون اشاره مفهم به مثابه عهد موکد از سوی اخرس محسو

 (811: 6462)اصفهانی،  کند.برتری یابد و هر آنچه نشانه عهد موکد و تحقق دهنده حقیقت عقد است در این باره کفایت می

غیرقابل استناد آیت اهلل خویی نیز وجوهی را که در طرف قضیه بدان تمسك کرده بودند، استحصانی و در استنباط حکم شرعی 

 پنداشت و بر آن بود که حتی اگر اصرح یا اضبط بودن یکی از آن را بپذیریم باز دلیلی بر برتری یکی بر دیگری در دست نیسکت. می

کند مگر آن ککه در  طبق مبنای این فقیه هر چه صالحیت ابراز اعتبار نفسانی را داشته باشد کفایت می(61: 6480)موسوی خویی، 

شود که کتابت مقکدم بکر اشکاره    چه از بعضی روایات وارد در باب طالق اخرس استفاده میخاص در دست باشد. چنان موردی دلیل

 (61: 6480)موسوی خویی،  است.

 

 نتیجه گیری:
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 که دهدمی نشان بیستم قرن در آن نوزایی سپس و جدید عصر در آن فرود تا باستانی جوامع در آن فراز از گراییشکل تحول سیر

 از تنها نه اسناد، و حقوقی اعمال در شکل آزادی کلی اصل سلطه و گراییشکل از رهایی به جدید عصر حقوقی هاینظام تمایل

 اجتناب و الزم فنی ابزارهای از یکی گراییشکل بلکه نیست، و نبوده بشری جوامع در عقالنیت و توسعه و رشد ضروری مقتضیات

 حقوق در که تفاوت این با رود،می شمار به بشری جوامع تکامل و تحول زمانی مقاطع از یك هر در حقوقی نظام یك برای ناپذیر

 همبستگی بر مبتنی ساختار با باستانی جوامع غیرعقالنی و آئینی و تعبدی خشن و خشك فرمالیسم از گذر از پس معاصر،

 که ایم رسیده مندهدف و عقالنی گرا، فایده منعطف، هوشمندانه، فرمالیسمی به احساسی و سنتی غیرعقالیی هایکنش و مکانیکی

 و نیازها و می دهد پاسخ دارند، هوشمند و عقالنی ارگانیك همبستگی بر مبتنی ساختاری که امروزی پیشرفته جوامع مقتضیات به

 مدنی حقوق( پارادایم) کلی اصول از یکی به که رودمی و می سازد برآورده را جوامع این گرای واقع و شده حساب و معقول اهداف

 حقوق طورکلیبه و اداری حقوق دادرسی، آیین در که طورهمان شود، تبدیل آمیزمخاطره و پراهمیت حقوقی اعمال در معاصر

 .است تحقق حال در یا شده محقق امر این نیز تجارت حقوق و عمومی

 و لوازم و نمادها از یکی عنوان به تواندنمی دیگر حقوقی عمل و اراده اظهار شکل آزادی اصل همان یا رضا اصالت اینکه خالصه

 در موجود بت های سایر همچون باید نیز را ذهنی بت این و شود تلقی حقوقی نظام یك در عقالنیت و توسعه و پیشرفت مقتضیات

 راه و شکست گیرندمی قرار استناد و ستایش مورد ها،انسان عینی زندگی واقعیت از فارغ و مجرد بصورتی که حقوقی جامعه اذهان

  .نمود هموار جامعه و فرد سعادت و عدالت و نظم سوی به سریع تر و کاملتر هرچه حرکت برای پیش از بیش را

 و قبد) رفتاری و( لفظی صیغ) گفتاری ،(عادی یا رسمی سند تنظیم و ثبت) نوشتاری هایشکل ایران، مدنی حقوق در گرچه

 از اما شود،می دیده شکلی الزامات این در انضباطی و کیفری اجراهای ضمانت و است شده مقرر حقوقی اعمال از برخی در( تجویز

 در دانانحقوق میان توجهی قابل نظر اختالف به منجر ،(مقررات و قوانین)منابع در موجود ابهام و اجمال یا سکوت نقصان، سو، یك

 غایت و محور هدف که جدید گراییشکل منطق دیگر سوی از و است شده مزبور هایشکل از یك هر اجرای ضمانت خصوص

 واقع قضایی رویه و گذارقانون توجه مورد شاید و باید کهچنان است، فردی هایاراده هدایت و حمایت به معطوف و شناختی

 مهم بسیار عملی کارکرد و اهمیت از را ما حقوقی جامعه و داده هم دست به دست که است عواملی همه اینها. است نگردیده

 .است کرده غافل معاصر دوران در هادولت ارشادی و حمایتی اهداف تأمین در جدید هایشکل

 منابع :

 ق.6462 اول، چ علمیة،, قم ،6ج ،«المکاسب حاشیة: »حسین محمد شیخ اصفهانی، -6

 .9ج. ق6480 اول، چ باقری، مؤسسه قم، ،«المکاسب کتاب: »مرتضی انصاری، -8

 سال اصول، و فقه اسالمی، مطالعات فقه، اصول منظر از لفظی داللت رایند مؤیدی، زارع فاطمه و رسول محمد آهنگران، -9

 .6938 ،34 پیاپی شمارۀ پنجم، و لھچ

 ق.6401 اول، چ المدرسین، جماعة قم، ،8ج ،«الناظرۀ الحدائق: »یوسف بحرانی، -4

 .9ج. ق6469 اول، چ االسالمیة، المعارف مؤسسة قم، ،«االفهام مسالك: »علی بن الدین زین ،(ثانی شهید) عاملی جبعی -1

 9ج. بی تا ،(سنگی چاپ) البیت آل مشهد، ،«االحکام تحریر: »مطهر بن یوسف بن حسن منصور ابی( عالمه) حلی، -1
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 6913 اول، چ خمینی، امام آثار و نشر تنظیم موسسه, تهران ،6ج ،«البیع کتاب: »اهلل روح سید خمینی، -1

 شماره ،4 دوره سایبری، فضای در نکاح انعقاد جواز حقوقی و فقهی مبانی واکاوی قادر، شنیور، محمدعلی؛ خورسندیان، -2

 .6938 پاییز و تابستان ،1

 قرآن قرآن، تهران: گلستان زبانشناسی مرتضی، آرا، رزم -3

 .6930 نور، پیام چاپ تهران، ،(مشروعیت و ماهیت مبانی،) الکترونیك، معامالت محمد، صدری،  -60
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 .39،6934 شماره حقوق، مدرسه تجارتی، اسناد در گرایی شکل فلسفه مجید، عارفعلی، -68

 .113 و 112: 8 ج المیزان تفسیر طباطبایی، عالمه -69
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 .6920 متین، پ وهشنامه

 .اول چاپ میزان، نشر مدنی، حقوق در گرایی شکل ،(6922) محسن، قاسمی، -61

 6920 برنا، بهمن همکاری با انتشار سهامی شرکت پنجم، چاپ اول، جلد قراردادها،  عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان، -61

 تا. بی اسالمی، تبلیغات دفتر قم، ،4ج الشریعة، مهمات عن العضاء کشف خضر، بن جعفر العضاء، کاشف -61
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 علوم کاربردی های پ وهش ملی کنگره( 6939)قرض، عقد در حقوقدانان و فقها نظرات اختالف بررسی  سجاد،, محبی -63

 .گرگان کارگر خانه کاربردی و علومی مرکز گرگان، اسالمی، انسانی

 ق.6488 اول، چ ،(ع) اإلمام مدرسة قم، ،«هامّة فقهیة بحوث: »ناصر شیرازی، مکارم -80

 6480 الخویی، االمام آثار احیاء موسسة قم، ،4ج ،«الوثقی العروۀ شرح فی مبانی: »سیدابوالقاسم موسوی خویی، -86
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