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چکیده:
بررسی آیهی شریفهی  282از سووره ی بقوره بوا عنایور بور اینموه تموامی قوواویی امالووری اسو می ایورا
می بایستی با فقه و مباوی شریعر اس می تطبیق وماید ،راهمار دقیق و کاملی را درخصوص استنباط و بالره-
برداری از آیه مربوط ارائه می وماید که ایوی راهموار درخصووص بور اختیواری و اابواری اسوناد و وزو
استشالاد و شرط عدا ر بر استشالاد ارائه شده اسر .با تفمر در ایی آیه بوه ووووم مسوائلی دربواره دیوی و
قرض ،چگووگی تنظیم اسناد تجاری ،بر اسناد ،آ ار بر و عد بر اسناد ،ویژگیهای شوالادت افوراد و
عدا ر شالود و ...را مشاهده میکنیم .ایی آیه وشاوه دقروظر و اامعیر اس و قرآ اسر که قر ها پیش
و در بیی مردماوی ااهل و بیسواد ،دقیقتریی مسائل حقوقی را مطرم کرده اسر .خداوود در قرآ کوریم
فرموده اود بر دیی ،امری ارشادی و وااب کفایی اسر و برای آحاد مسلماوا فراگیری ووشتی ،مسوتحب
عینی اسر .در ایی آیه ووراوی ،موووع شالادت ویز مطرم شده و شالادت زوا و مردا و اخت فات بیی آ
و همچنیی ا رات حقوقی مرتبط با آ ع وه بر بر و ووشتی دادوستد ،گرفتی دو شاهد عادل در ایی بیی را
ویز بیا کرده اسر .از طرفی با تواه به شرایط وزول آیه و امر به کتابر میتووا بوه اهمیور چایگواه سوند
ممتوب و بر آ در همه عقود و معام ت پیبرد .از اییرو میتوا گفر که کلیه عقود و معوام ت بویی
افراد و بنگاههای اقتصادی بایستی به درستی و دقر تما و همچنیی با در وظر گرفتی عدا ر و اوصاف بر
شده و در برخی موارد زو واود شاهد عادل ویز در وظر گرفته شود.
واژگانکلیدی :عقد دیی ،شالادت شالود ،بر اسناد ،آیه  282سوره بقره.

* دانشجوی دکتری رشته فقه؛ حقوق و اندیشه های امام خمینی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
** دانشیار دانشکده الهیات ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول) ahmari.hosein@yahoo.com
*** دانشیار دانشکده الهیات ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
از زماوی که اوسا ها او یی حلقههای زوجیره زوودگی ااتمواعی را تشومیل دادوود ،یوافتی راه کواری
برای صیاور از اموال و تثبیر ما میر خویش را به عنوا او ویر اول و دغدغه اصلی ،مورد تواوه
قرار دادود .ذا بر ام ک از دیرباز در بیی اوامع و دو رهای مختلو

دویوا معموول و متوداول و

همراه با زودگی ااتماعی بشر بوده و با پیشرفر تمد هوا بوه صوورتهوای گووواگو و بوه فراخوور
ویازهای هر عصر و تأمیی حقوق ما میر افراد اامعه و برقوراری وظوم و عودا ر ااتمواعی تنظویم و
صورت میپذیرفته اسر .حقوق بتی قسمتی از تاریخ عمومی حقوق ایرا اسر و در عداد حقووق
خصوصی و زیر گروه حقوق مدوی اسر و اغلب سرگذشر ا در محدوده حقوق قضوایی کشوور
ما اسر .مراد از حقوق بر اسناد و امو ک مجموعوه قوواویی و مقوررات مربووط بوه بور اسوناد و
ام ک اسر و منظور از بور ووشوتی قراردادهوا و معوام ت و چگوووگی امو ک اسور در دفواتر
دو تی حقوق بر مجموعه مقرراتی اسر که به مواب آ  ،حقووق اشوخاص در ما میور امووال و
روابط قراردادی مرد و وقل و اوتقال ما میرها و تعالودات بایود در دفواتر رسومی ،بور و گوواهی
شود که در موارد اخت ف رافع باشد.
هما طور که محققیی ووشتهاود ،بر ام ک سابقهای طوالوی دارد و قدیمیتریی سندی کوه در
ایی مورد از حفاریهای تلو به دسر آمده اسر ،مربوط به شالر دووگی واقع در کشور کلده اسور.
در مورد بر اسناد در مصر قدیم در زما حمومر اوزوریو

سور سلسوه فراعنوه مصور بوه دسوتور

وخوت وزیر معروف او برای بر اسناد و تعالدات سازما های دو توی وسویعی بوه واوود آمود کوه
تحر ریاسر فائقه فرعو و در قصر احمر قرار داشر و به وسیله یمی از بزرگا اداره مویشود .در
ایرا به دستور اووشیروا بر معام ت وزد قضاه و در دفاتر آوا اوجوا مویشود .در دو قور اخیور
بسیاری از مرااع دینی دفتری به وا دفتر شرعیات داشوتند کوه خ صوه معوام تی را کوه ووزد آووا
صورت میگرفر در دفتر مذکور درج میومودود و عدهای ویز ذیول صوفحه دفتور را تصودیق و در
بعضی وقاط طرفیی معامله هم ذیل بر معاملهی خود را امضاء یا مالر میکردود.
در قاوو بر تعریفی برای سند وشده اسر و ذا برای تعری آ به قاوو مودوی مرااعوه موی-
وماییم .مادهی  1284قاوو مدوی در تعری سند میگوید :سند عبارت اسر از هر ووشتهای کوه در
مقا دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .قاوو مدوی سند را بر دو قسم تقسیم وموده اسر :سوند رسومی
و سند عادی .گرچه در قاوو بر تعریو خاصوی از سوند رسومی وشوده اسور ،و وی از مطا عوهی
مجموع مواد مربوطه چنیی استنباط میشود که سند رسمی از وظر قاوو بر سندی اسر که مطوابق
قواویی در دفاتر اسناد رسمی بر شده باشد و در مورد سند عادی گفته شده اسر که :غیر از اسوناد
مذکوره در مادهی  1287سایر اسناد عادی اسر .بنابرایی سند رسمی از وظر قاوو بر اخص اسور
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از سند رسمی مذکور در مادهی  1287قاوو مدوی ،به ایی توویح که هر سوندی کوه از وظور قواوو
بر رسمی اسر از وظر قاوو مدوی هم رسمی اسر .حقوق بتی را در دو شاخه مویتووا بررسوی
کرد ،بر ام ک و بر اسناد .بر ام ک مربوط به تثبیر ما میر افراد اعم از حقیقی و حقووقی
در ام ک و اراوی اسر .اما بر اسناد آ قسمر از حقوق بتی اسر که قراردادهوای خصوصوی
اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی بر میومایند و بیشوتر بوه منظوور ا بوات،
ایجاد و اوتقال ما میرها ،تعالدات ،قراردادها و پیما ها به کار میرود.
خداوود متعال در طوالویتریی آیه قرآ  ،آیه  282سورهی بقره آورده در مورد بر اسناد اسر
که ایی آیه عبارت از« :اى کساوى که ایما آوردهاید ،هرگاه برخى از شما به وسیله قورض یوا وسویه
به برخى دیگر بدهمار شودید کوه بایود آ را توا سورآمدى معویّی بپردازیود ،آ را بنویسوید و بایود
وویسندهاى در میا شما متی قرارداد را به حق و عدل بنویسد و هیچ وویسندهاى وباید از ووشوتی آ و
چنا که خدا به او آموخته اسر و خوددارى کند .پو بایود او بنویسود و کسوى کوه دیوی برعالوده
اوسر (بدهمار) بر وى ام کند و از حساب و کیفر خدا ،پروردگار خود ،بترسد و بوه هنگوا امو
چیزى از آ وماهد و اگر کسى که دیی برعالده اوسر ،کوم خورد یوا وواتوا باشود ،یوا وتواوود موتی
قرارداد را ام کند ،و ى او به حق و عدل ام وماید و باید ع وه بر ووشتی سند از میا مرداوتا دو
تی را گواه بگیرید و اگر دو مرد وبودود ،یک مرد و دو ز از گواهاوى که مىپسندید ،شالادت آ -
ها پذیرفته اسر ،گواه باشند.
تعییی دو ز به ااى یک مرد براى ایی اسر که بیم آ مىرود که یمى از آ دو ز فراموو
کند که در ایی صورت باید یمى از آ دو که به خاطر دارد دیگرى را یوادآورى کنود .و گواهوا
وباید وقتى براى اداى شالادت دعوت مىشوود خوددارى کنند و از ووشتی دینوى کوه آ را بایود توا
سرآمد

بپردازید چه کم باشد یا زیاد ملول وشوید .ایی کار وزد خودا عادالووهتور و بوراى شوالادت

استوارتر و بوه مصوو ماوود شوما از تردیود وزدیوکتور اسور .آرى ،تموامى قراردادهواى خوود را
بنویسید ،مگر ایی که دادوستدى وقدى باشد که کاال و بالاى آ را میا خود دسور بوه دسور موى
گرداوید که در ایی صورت بر شما بواکى ویسور کوه آ را ونویسوید ،و وى هرگواه خریود و فورو
کردید بر آ گواه بگیرید و مبادا وویسنده و گواه از سوى شما زیاوى ببیند که اگر چنیی کنیود خودا
را وافرماوى کردهاید و از خدا پروا کنید و بداوید که خداوود احما دیی را به شما مىآموزد و خودا
به هر چیزى داواسر ».خداوود در سورهی بقره احما شرعی را بیا کرده اسر ،آیه بر اینموه دیوی
باید یادداشر گردد و ویز گواه بر آ گرفته شود ،زیاد تأکید کرده اسر .از اییرو اوالً خداووود بوه
کتابر دستور میدهد :فاکتبوه .اویاً فرموده اسر :والتسئموا ا تمتبوه :از کتابر دیی خسته وشوید.
ا ثاً حممر کتابر و گواه گرفتی را بیا کرده اسر :ذ مم اقسط ..و اقو  ...و ادوی.
با واود ایی بسیاری از فقالای مذاهب اس می ،کتابر در دیی و در خرید و فرو و ویوز گوواه
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گرفتی بر آ را وااب ومرده اود ،بلمه امر به ا را بر استحباب حمول وموودهاوود .مییود ایوی فتووای
فقالا ،سخی خداوود اسر که پ

از دستور داد به کتابر و گواه گورفتی فرمووده اسور :فوا اموی

بعضمم فلیود ا ذی او تمی اماوته :اگر طلبموار بودو چوک و گوواه بودهمار را امویی بداوود و بوه او
اعتماد کند ،بر بدهمار اسر که دیی خود را پرداخر کند .در واقع ایی امله آشمارا ترک کتابر
و گواه گرفتی را مجاز داوسته اسر .در واقع آیه به چند ومته اشواره دارد :مووووع امور بوه کتابور،
علر امر به کتابر ،دال ر امر به کتابر بر واوب یا استحباب و امر به شاهد گرفتی بر دیوی .قواوو
مدوی در مادهی  1258دالیل ا بات دعوی را پنج چیز شمرده که یموی از آ هوا شوالادت اسور .در
مقررات مربوط به آییی دادرسی کیفری و آییی دادرسی مدوی ویز از شالادت به عنوا دالیل ا بوات
حق یا ا بات ار و ووابط و ترتیبات مربوط به آ یاد شده اسور .منظوور از گوواه گورفتی ،شواهد
گرفتی اسر .از آوجا که قواویی ایرا برگرفته از فقه اس می میباشد ،در تودویی قوواویی مربووط بوه
شالادت ویز از وظر انسیر و تعداد افراد ،مطابق فقوه عمول شوده اسور .شوالادت در صوورتی معتبور
اسر که شاهد شرایط الز و وروری را داشته باشد .برخی از ایی شرایط مربوط به درک و شعور،
قدرت تعقل و تشخیص شاهد اسر؛ ماوند شرط بلوغ و عقل ،برخی مربووط بوه اعتمواد بوه شواهد و
اطمینا از صحر گفتار او؛ ماوند عدا ر و و اقر و برخی ویز مربوط به حصول اطمینا از شوالادت
شاهد و و اقر او اسر؛ ماوند شیعه بود و طالارت مو د بود  .بر همیی اساس موادهی  1313قواوو
مدوی بلوغ ،عقل ،عدا ر ،ایما و طالارت مو د را ازء شرایط شواهد برشومرده اسور .در صوورت
فقدا مردا  ،یک مرد و دو ز شالادت میدهند .ا بته در دیو  ،معام ت و هر آوچه که مقصود از
آ مال اسر .ایی حمم از ایی فراز از آیه استفاده میشود« :فإ میموووا رالویی فراول و اراتوا ».
در علر ااوشینی دو ز به اای یک ز گفته شده اسر که ایی امر به د یل تورس از فراموشوی یوا
وسیا یمی از آ دو ز میباشد ،زیرا زوا به علر وع

اودیشه و برودت مزاج بیشتر در معورض

وسیا و فراموشی قرار دارود .در ایی آیه به صراحر او ویر اول بوه دو شواهد مورد داده شوده و در
دراهی دو شالادت ز هم به اوضما شالادت مرد پذیرفته شده اسر؛ بر ایوی اسواس کوه شوالادت
دو ز معادل شالادت یک مرد محسوب میشود.

سوال اصلی ایی تحقیق عبارت اسر از اینمه آیا ارز ا باتی شالادت در مورد اسناد طبق آیوه-
ی قرا به حاظ انسیتی (شالادت یک مرد به اوضما دو ز و یا شالادت دو مرد) تفاوت دارد؟

بررسی آیهی شریفهی  282از سورهی بقره با عنایر بر اینمه تموامی قوواویی امالووری اسو می
ایرا میبایستی با فقه و مباوی شریعر اس می تطبیق وماید ،راهموار دقیوق و کواملی را درخصووص
استنباط و بالره برداری از آیه مربوط ارائه میوماید کوه ایوی راهموار در خصووص بور اختیواری و
ااباری اسناد و زو استشالاد و شرط عودا ر بور استشوالاد ارائوه شوده اسور .از طرفوی هودف ایوی
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تحقیق در وهلهی اول بررسی زوایای آشمار و پنالا عد بر برخی از اسناد که واوب بر آوالوا
ا زامی اسر می باشد .از طرفی قاوو بور امالووری اسو می ایورا درخصووص بور اختیواری و
ااباری اسناد ارائه ی حموم ومووده اسور کوه بعضو ًا بوا ووص صوریح قورآ تعوارض دارد .از طرفوی
مصلحر مواود در اامعه ویز با ظاهر قرآ که بر را به وظر مویرسود ،غیور ا زاموی ومووده اسور،
تعارض ومنی دارد .به وظر می رسد بررسوی اینگوووه تعارووات خوود اوزء مالمتوریی اهوداف ایوی
تحقیق میباشد .ومی اینمه ارائهی راهمار در ایی خصوص در والایر منتالی بوه هودف اصولی ایوی
تحقیق میشود.
امروزه به د یل افزایش بیش از حد بالای اموال منقول و غیرمنقول و به منظور حراسور از حوریم
ما میر اشخاص و تنظیم امور مربوط به وصول مطا بات دو تی ،ااباری ومود قاوووی و بر کلیوه
معام ت اموال و ام ک و کاستی از هزینههوا و ایجواد تسوالی ت و حوذف تشوریفات غیرووروری
تنظیم اسناد رسمی مالم اسر .خداوود متعال در قرآ بعد از بیا احمامى که مربوط به اوفاق در راه
خدا و همچنیی مسئله رباخوارى بود در آیه282سوره بقره که طوالوىتریی آیه قرآ اسور ،احموا
و مقررات دقیقى براى امور تجارى و اقتصادى بیا کرده تا سرمایهها هرچه بیشتر رشد طبیعى خوود
را پیدا کنند و بیبسر و اخت ف و وزاعى درمیا مرد رخ ودهد .با عنایر به طرم دعواوی خواص
مبنی بر عد بر برخی از وقایع حقوقی و ایجاد ترافع و درگیری بیی مرد که واشوی از عود بور
برخی از عقود و وقایع حقوقی میباشد ،که متعاقباً و تبعواً ایجواد اطا وهی دادرسوی مویومایود ،بور

اینگووه عقود و وقایع حقوقی با تواه به دستور قرآ کریم در آیه  282سورهی بقره را ا زامی موی-
وماید .از طرفی قاوو بر مجری در وظا امالوری اس می ایرا بور برخوی از عقوود را اابواری
وموده اسر .قرآ کریم ویز در آیهی مزبور عد بر داد و ستد را در صورت عود تمایول طورفیی
غیرا زامی داوسته اسر .بر همیی م ک و مناط بررسی حدود و غوور بور وقوایع و عقوود حقووقی

میا مرد ورورت دارد .کما اینمه زوایای پنالا و عد بر برخی از عقود و ایجاد مشم تی کوه
میوماید ،راه را برای محاکم و مرد به عنوا مخاطبا فقه و قاوو باز میوماید توا مشوم تی ایوی-
گووه ایجاد وشود .در ایی پژوهش آیه را مورد واکاوی قرار داده و از ایی االر کموک شوایاوی بوه
حل تعاروات ،مشم ت مواود اامعه و رفع وواقص قاوووی میکند.
 .1پیشینه تحقیق
با تواه به بررسیهای صورت گرفته در موووع مورد وظور در کتوب حقووقی ،فقالوی ،سوایرهوای
اینتروتی و پرسش از اساتید داوشگاهها و منابع و مآخذ مواود در کتابخاووههوا مشوخص گردیود کوه
موووع حاور تاکنو بوه صوورت مسوتقل و بوه قودر وورورت موورد بحوگ قورار وگرفتوه اسور و
پژوهشهایی که مرتبط و وزدیک به ایی موووع هستند را در ذیل بوه اختصوار موورد بررسوی قورار
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میدهیم.
وریما فر ( ،)1396در پژوهشی تحر عنوا بررسی تطبیقی و وقود وقوش شوالادت شوالود در ا بوات
دعاوی بیا داشته اسر :شالادت به مفاهیم مختلفی چو حضور ،معاینه ،اطو ع ،تعبیور شوده اسور.
شالادت ،اخباری اسر به حق که در آ شک و تردیود وباشود و از روی صوداقر و راسوتگویی ادا
شود .در تمامی ادوار تاریخ و در همه وظا های حقوقی شناخته شده ،شالادت شالود به عنووا یموی
از اد ه ا بات دعوا تعری میشود ،یمی حدود اسوتفاده و دراوه اعتبوار آ از کشووری بوه کشوور
دیگر متفاوت اسر .استناد به شالادت ،به عنوا د یل دعوا در دورا گذشته به د یل پواک سرشوتی
اوسا ها از یک سو و فقدا دستاوردهای عملی و تمنیموی از سوویی دیگور بویش از دورا معاصور
بوده اسر.
وقیب ( ،)1392در پژوهشی تحر عنوا شالادت در امور حقوقی و فقه اسو می ،بیوا داشوته اسور
که :شالادت به عنوا یمی از اد ه ا بات دعوی مورد قبول تما تظوا هوای حقووقی از املوه اسو
قرار گرفته اسر چناومه قرآ کریم ویز در ک ووراوی خوود مووووع شوالادت را مطورم ومووده و
بدا ا ر حقوقی بخشیده اسر .شالادت برای صیاور و حفاظر از حقووق بوه معنوی اعوم خوود چوه
حقا ناس و چه حقاهلل تشریع شده و از دو مرحله تشمیل میشود ،مرحله تحمول شوالادت و مرحلوه
ادای شالادت .از وظر شرعی شاهد گرفتی از امله حقوق خصوصی افراد اسر ویمی ادای شوالادت
یک ووع وااب شرعیسر و کسی که واظر بر وقووع اموری بووده در صوورتی کوه از او درخواسور
شالادت داد شود باید شالادت دهد .شالود بایود دارای شورایطی از قبیول عودا ر ،حو ل زادگوی،
ایما  ،بلوغ ،عقل و غیره باشند و شالادت ویز باید از روی علوم و یقویی ادا شوود و ایوی در حا یسور
که مطابقر موووع گواهی با موووع ادعا و اتحاد مفاد گواهی گواها هم شورط صوحر و قبوول
شالادت اسر .حق اهلل محض برای ا بات ،ویازمند چالار شاهد عادل مرد اسر یمی در حوق ا نواس،

شالادت دو شاهد مرد هم کفایر میکند .باووا در حقوق ما ی و یا حقوقی که منجر بوه موال موی-
گردد میتواوند به اوضما مردا گواهی دهند و ی در امور باطنی زوا  ،گواهی آوا بودو حضوور
مردا پذیرفته اسر .الز به ذکر اسر چناوچه شالود بوا شورایط ،تعوداد و انسویر مقورر در قواوو
مبادرت به ادای شالادت کنند قاوی ممل به صدور رای بر اساس آ میباشد.
گلباوگ ( ،)1393در پژوهشی تحر عنوا بررسی فقالی و حقوقی مباوی محدودیر شوالادت زووا
در ا بات دعاوی بیا داشته اسر :یموی از مسوائل مطروحوه در بحوگ شوالادت ،وقوش انسویر در
اعتبار شالادت اسر ،امروزه در اغلب کشورهای االا شرط مرد بود در زمره شورایط الز بورای
اعتبار شالادت ویسر و ی در قاوو امالوری اس می ایرا تفاوتهایی در اعتبار شالادت ز وسوبر
به مرد واود دارد و ویز در وظرات رایج و متداول فقالا ایی تفاوت به چشم میخورد.
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 .2ماهیت و آثار آیه  282سوره بقره
ایی آیه که طوالویتریی آیه در قرآ کریم مىباشد ،درباره «حقا نواس» یعنوى حفو حقووق موا ى
مرد مىباشد .به دوبال آیات قبلى درباره احما اقتصادى اس

که با تشویق مرد به اوفاق و قورض

آغاز و با تحریم ربا ادامه یافر ،ایی آیوه شویوه درسور داد و سوتد را ،چوه وقودى و چوه وسویه بیوا
مىدارد تا معام ت مرد از هرگووه اشتباه یا ستمى به دور ماود و هیچ یک از طرفیی زیاوى وبینند.
شرایطى که ایی آیه براى صحر داد و ستد قرار داده اسر در موارد زیر خ صه مىشود:
 -3براى هر دَینى ،چه وا و چه معامله وسیه ،چه کم و چه زیاد ،باید سندى تنظیم و ووشته شود.
 -4وویسندهاى غیر از دو طرف معامله باید آ را بنویسد ،و ى براساس اقرار کسى که بودهى بوه
گرد او مىآید.
 -5بدهمار و وویسنده باید خدا را در وظر گیرود و چیزى از حق فرو گذار ومنند.
 -6ع وه بر ووشتی باید دو شاهد مورد اطمینا ِ طرفیی بر اوجا معامله گواه باشند.
 -7در معام ت وقدى ،ووشتی الز ویسر ،و واود گواه کافى مىباشد.
از آموزههای ایی آیه میتوا به طور خ صه به موارد زیر اشاره کرد:
 -1اس دینى اامع و اامعهوگر اسر و ع وه بر تواه به بعد فردى و رشد روحوى اوسوا  ،بوه
مسائل حقوقى و اقتصادى اامعه ،وگاه ادّى و عمیق دارد.
 -2سفار

به ووشتی ،در عصرى که عمو مرد از سواد بالرهاى وداشتهاود ،وشاوه تواه دیوی بوه

امر سوادآموزى و رشد علمى افراد اسر.
 -3سفار به ووشتی قرارداد ،در االر پایدار کرد اعتماد و اطمینا میا مرد اسر ،وه آومه
وشاوه بىاعتمادى باشد ،زیرا امورى چو فراموشى ،اشتباه یا اومار ،آرامش و امنیر اقتصادى اامعه
را بالم مىزود.
 -4بر و وبط دقیق معام ت سه فایده دارد :اول آومه وامی ااراى عدا ر اسر ،دو آوموه
مستندى براى گواها معامله اسر و سو آومه ماوع رشد بدبینى و بىاعتمادى در اامعه مىگردد.
 .3ترجمه آیه
ای اهل ایما  ،چو به قرض و وسیه معامله کنیود توا زمواوی معویّی ،سوند و ووشوته در میوا باشود ،و
بایسر وویسنده درستماری معامله میا شما را بنویسد ،و وباید کاتب از ووشتی خودداری کنود ،کوه
خدا به وی ووشتی آموخته پ باید بنویسد ،و مدیو باید مطا ب را ام ء کنود ،و از خودا بترسود و
از آوچه مقرّر شده چیزی وماهد ،و اگر مدیو سفیه یا واتوا (صغیر) اسر و صو حیّر امو وودارد
و یّ او به عدل و درستی ام کند و دو تی از مردا خود (از مسلماوا عادل) گواه آرید ،و اگور دو
مرد ویابید یک مرد و دو ز  ،از هر که (به عدا ر) قبول دارید گواه گیرید توا اگور یوک وفور از آ

 /204ارزش اثباتی شهادت در مورد اسناد طبق سوره بقره به لحاظ جنسیتی

دو ز فرامو

کند دیگری به خاطر

آورد ،و هرگواه شوالود را (بوه محمموه) بخواونود امتنواع از

رفتی ومنند ،و در ووشتی آ تا تاریخ معیّی مسامحه ومنید چه معامله کوچوک و چوه بوزر

باشود.

ایی عادالوه تر اسر وزد خدا و محممتر برای شالادت و وزدیمتر بوه اینموه شوکّ و ریبوی در معاملوه
پیش ویاید (که مواب وزاع شود) مگر آومه معامله وقد حاور باشد که دسور بوه دسور میوا شوما
برود ،در ایی صورت باکی ویسر که ونویسوید ،و گوواه گیریود هرگواه معاملوه کنیود ،و وبایسور بوه
وویسنده و گواه ورری رسد (و بی اار ماوند) ،و اگر چنیی کنید وافرماوی کرده اید .و از خدا بترسید
و خداوود هم به شما تعلیم مصا ح امور میکند و خدا به همه چیز داواسر (ا الی قمشهای.)1380 ،
 .4مفردات
تداینتم :تدایی به معنى معاملهاى اسر که در آ دیی باشد اعم از وسیه و سول « :تودایی ا قوو .
تعاملوا با دیی» (قرشی ،بی تا .)532 :به همدیگر وا دادیی و تدایی ا قو یعنی امعیتی بوه همودیگر
قرض دادود (طبرسی.)200 :1384 ،
یأب :از «اباء» به معنى امتناع کرد (قرشی ،بی تا.)532 :
یملل :ام ل و ام ء به معنى دیمته کرد و گفتی مطلبى اسر که بنویسند .ام ل غور حجواز و
بنى اسد ،ام ء غر بنى تمیم و قی اسر (اقرب ا موارد) (هموا  .)533-532 ،اإلمو ل و اإلمو ء:
ایی دو واژه یک معنا دارود و آ عبارت اسر از :ا قا کرد (مغنیه)752 :1378 ،؛ و از منظر طبرسی
به معنای گفتی و اظالار اسر و معنای کلمه فلیملول :بایود بگویود و تصوویق کنود (طبرسوی:1384 ،
.)200
یبخ  :بخ کم کرد و وواقص کورد اسور« :بخسوه بخسوا :وقصوه» (قرشوی ،بوی توا.)533 :
ا بخ  :کم ،واچیز (مغنیه .)752 :1378 ،الیبخ  :کم ومند و بخو بوه معنوای وقوص و کوم شود
اسر و « می بخ » یعنی بالای کم و واقص (طبرسی.)200 :1384 ،
سفیه :سبک عقل و وادا و اصل »سفه» خفر و سبمی اسر.
ا شالید :مبا غه شاهد و از «شالد ا شیء؛ در وزد آ چیز حضور یافر» گرفتوه شوده اسور (مغنیوه،
.)752 :1378
الیأب :دریغ ومند و اباء سرپیچی و به اا ویاورد کار اسر (طبرسی.)200 :1384 ،
تضل :و ل و و ر به معنى اوحوراف از حوق اسور ،فراموو کورد را وو ل گوینود کوه
اوحراف از یادآورى اسر ،آ در آیه ظاهراً به معنى وسیا و فراموشى اسر (قرشی ،بوی توا.)533 :
ا ض ل :گمراهی و مراد از آ در اینجا «خطوا» اسور (مغنیوه .)752 :1378 ،فراموو کنود و اصول
«و ل» به معنای ه کر اسر و بعضی میگویند اصل آ رفتی چیزی اسر کوه دیگور بوه دسور
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ویاید (طبرسی.)200 :1384 ،
تسئموا :سئم به معنى م ر و د تنگى اسر که در ا ر مفصل بود چیزى عارض شوود (قرشوی،
بی تا .)533 :ا سأ  :ملول شد و خستگی (مغنیه ،ص  .)752التسئموا :ملول وشوید و «سأ » به معنای
م ر اسر (طبرسی.)200 :1384 ،
اقسط :قسط (بمسر سیی) عدا ر و به فتح آ ظلم و اوحراف اسر (اقرب ا موارد) اقسط :ظاهرا
وص اسر وه اسم تفصیل ،راوع به (اقرب ا موارد) (قرشی ،بی تا .)533 :اقسط :عادالوهتر؛ اقوو :
استوارتر (مغنیه .)752 :1378 ،عادالوهتر و قسط به معنای عدل اسر (طبرسی.)200 :1384 ،
ادوى :دوى :وزدیک .ادوى :وزدیمتر (قرشی ،بی تا .)533 :ادوی :وزدیمتر (مغنیه.)753 :1378 ،
تدیرو ها :اداره به معنى گرداوید اسر (قرشی ،بی تا.)533 :
فسوق :فسق و فسوق به معنى خروج از حوق ،اصول آ معنواى خوروج موىدهود (هموا .)533 ،
ا فسوق :فسق و بیرو شد از فرما خدا (مغنیه.)753 :1378 ،
 .5احکام نهفته در آیه
هما گووه که گفته شد در ایی آیه احما فراواوی واود دارد که ذی ً به برخی از آ ها اشاره شوده
اسر (قرباوی الهیجی:)165-153 :1384 ،

 -1برای اینمه سند معامله و قرار داد ،از مداخ ت احتما ی طرفیی ،سا م بماود و آ ها از تالمر
به دور باشند ،وویسنده سند ،باید شخص ا گ باشد( .و یمتب بینمم کاتب) که ظاهر ایوی کو

بوه

قرینه «بینمم» ،و «کاتبه که ومره امده بر ایی امر دال ر دارد.
 -2وویسنده سند باید در ووشوتی آ  ،حوق را در وظور بگیورد و چیوزی بور خو ف واقوع ونویسود
(با عدل).
 -3وویسنده سند وباید از ووشتی آ  ،شاوه خا ی کند ،بلمه هما گووه که خداوود وعمر خواود
و ووشتی را به او آموخته اسر الز اسر به شمر آ  ،طرفیی معاملوه را در ایوی راه یواری و کموک
وماید (و الیأب کاتب ا یمتب کما علمه اهلل فلیمتب).
ا بته امله «کما علمه اهلل» را طور دیگر ویز معنی کردهاود و آ اینمه :هما گووه که خداووود بوه
او موازیی فقه و منافع طرفیی را تعلیم داده الز اسر که سوند معاملوه را ویوز بور ایوی اسواس ،تنظویم
وماید که ایی معنی عباره اخرای هما «با عدل» خواهد که در فراز قبل ذکور شوده بوود ،و وی معنوی
اول ،ارائه معنی ادیدی اسر و مفاد آ هماوند آیه «احسی کما احسی اهلل ا یوک مویباشود و طبعواً
تأسی او ی از تأکید اسر( .قصص ،آیه .)77
 -4گرچه «وال یأب» والی از امتناع از کتابر اسر که ظاهر آ حرمر امتناع اسر و طبعاً املوه
«فلیمتب» ویز ظاهر در واوب ووشتی خواهد بوود ،و وی اکثور فقالواء هوم املوه اول (الیوأب) را بوه
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کراهر و هم امله دو (فلیمتب) را به استحباب و با واوب کفائی که در موورد توک توک افوراد

هما معنی استحباب را خواهد داشر ،حمل کردهاود ،و ی برخی دیگر آ را وااب عینی داوسوته-
اود که با امله «وال یضار کاتب وال شالید» وسخ شده اسر که ایی احتمال به االات زیر بعید اسور:
اوالً با تواه به اینمه امله «والیضار کاتب »...در ذیل همیی آیه قرار دارد و معنوی وودارد کوه ذیول
آیه صدور آ را وسخ کند و اویاً در صورتی که می به ا مفایه در ووشتی سند واود داشوته باشود و
آ را بنویسد دیگر واوب عینی وسبر به دیگرا معنی وخواهد داشر ،بهخصووص چنوا کوه قوب ً
گفتیم آیه «فلیود ا ذی اتمی اماوته» و املوه «والتسوأموا ا تمتبووه صوغیرا او کبیورا» در همویی آیوه
دال ر بر عد واوب کتابر دارد (مجمع ا بیا  ،ج 397 :2؛ مراغی ،بیتا.)73 :
 -5از آوجا که طرف اصلی قرار داد ،بدهمار اسر از ایی رو باید به گووهای سند را تنظویم کنود
که طلبمار او را در تنگنا قرار ودهد و او ویز محتوای سند را اومار ومند و ذا ،ام ء قراردادوامه بایود
از واحیه او گفته شود (و یمثل ا ذی علیه ا حوق) بنوابرایی امو ل» هموا امو ء اسور و «ا وذی علیوه
ا حق» ویز به معنی بدهمار اسر.
 -6بدهمار هنگا ام ء سند باید خدا را در وظر بگیرد و چیزی را کم و زیاد ومند (و یتق اهلل بوه
وال یبخ منه شیئا) گرچه گفته شوده ،ممموی اسور دسوتور رعایور تقووی و کوم و زیواد ومورد
محتوای قرار داد ،مربوط به وویسنده باشد ،و ی اصل واالقورب یمنوع االبعود» ایجواب مویکنود کوه
ومیر «و یتق اهلل» و «الیبخ

منه» به ا ذی علیه ا حق» که هما بدهمار اسر برگردد ،وه «کاتب».

 -7هرگاه بدهمار کم شعور و یا بچه یا پیر فرتوت یا الل و یوا ااهول بوه غتوی کوه بوا آ سوند
ووشته میشود و ...باشد ،در همه ایی موارد «و ی» و سرپرسر آ ها باید سند را ام ء کنود و کاتوب
بنویسد (فا کا ا ذی علیه ا حق سفیالا او وعیفا او الیسوتطیع ا یمول هوو فلیمنول و یوه) .بنوابرایی
منظور از «سفیه» هما کم شعور اسر که قدرت بر تشخیص کامول خیور و شور

را وودارد ،ماونود

افراد ابله و خل و منظور از وعیفه هما واتوا اسر که شامل مجنو و طفل و پیور مختول ا مشواعر
میشود و منظور از «الیستطیع ا یمل هما الل و ااهل به غر و وظائر اینالوا خواهود بوود کوه ا بتوه
معاوی دیگری ویز گفتهاود که الز اسر به کتب مربوطه مرااعه شود (احما ا قورآ ابویعربوی ،ج
 :249 :1مسا ک االفالا کاظمی ،ج .)1391 ،2
 -8او یا و وکیل و وماینده افراد یادشده که قدرت بر تصدی بر ام ء قرار داد و سوند را وداروود،
باید عدا ر و مصلحر را در حق آوا و اصل معامله رعایر وماید فلیملل و یه با عدل).
9۔ معامله افراد یاد شده صحیح وخواهد بود ،چرا که قدرت بر تشوخیص مصوا ح خوود و امموا
ام ء سند را ودارود (فلیملل و یه با عدل).

10۔ طرفیی معامله صرفوظر از ووشتی سند الز اسر دو شاهد ویز بگیرود واستشالدوا شالیدیی).

 /207فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،49پاییز 1399

 -11از کلمه «راال» در آیه فالمیده میشود که گواها بور معاملوه در دراوه اول بایود دو مورد
باشند (می راا مم).
 -12از خطاب در «راا مم» فالمیده میشود که شاهدها باید عاقل ،با غ و مسولما باشوند؛ چورا
که در غیر ایی صورت از مردا شما مومنیی که در صدر آیوه بوه آ خطواب شوده وخواهنود بوود و
قدرت بر شالادت وخواهند داشر.
 -13اگر دو مرد االر شالادت وباشند ،یک مرد و دو ز ویز میتواونود گوواه بور معاملوه باشوند
(فا م یمووا رالیی فرال وامراتا ).
 -14شالود ،باید مورد اعتماد و عادل باشند (ممی تروو می ا شالداء).
گرچه از امله «ممی تروو » هم میشود و وق شاهد ،مورد روایر باشد اگر چه عادل وباشود
و هم میشود و وق و عدا ر با هم موورد رووایر باشود و وی اخبوار و فتووای فقالواء معنوی دو را
ترایح میدهند (تفسیر کاش  ،ج .)446 :1
از مواد یازده تا اینجا اگرچه به ظاهر اوحصار گواه به دو مورد یاد شده به دو مرد یا یوک مورد و
دو ز فالمیده میشود و گواهی ز بدو مرد را اایز وداوستهاوود (اموا ما میوو و امامیوو و شوافعیو)
گواهی دو ز و یک قسم را کافی داوستهاود که برای آگاهی بیشتر الز اسور بوه مصوادر مربوطوه
مرااعه شود (احما ا قرآ ابی عربی ،ج  ،253 :1تفسیر کاش .)446 :
 -15از آوجا که زوا مواودات عاطفی هستند و مممی اسر تحر توأ یر عواطو

قورار گرفتوه

در گفتی حقیقر و شالادت بحوق بواز بماونود ،و یوا اینموه چوو ووعواً در کوار تجوارت و معوام ت
ممارسر و دخا ر ودارود ذا ایی ووع مسائل در خاطرههای آوا کمتر مویماوود از ایوی رو دو وفور
آ ها به اای یک وفر به حساب آمده و الز اسر هر دو به اتفاق یمدیگر شوالادت بدهنود توا اگور
یمی از روی عاطفه قوی گمراه و یا از روی عد او
فرامو گردید ،دیگری یادآور
فتذکر احدیالما االخرى).

به ایی ووع کارها واقعیر از ذهونش رفور و

باشد (تفسیر ا منیر ،110 :کنز ا عرفا ( .)52 :،ا تضل احودیالما

بنابرایی به حساب آورد دو شاهد ز به اای یک شاهد ،اقدا بورای حفو و صویاور حقووق
دیگرا اسر وه خدای واکرده اهاور به بواووا و وومنا ایوی املوه بوه منز وه تعلویم تعودد شواهد در
قسمر باووا اسر و «تضل» هم میتواود به معنی گمراهی از راه غلبه عواط و هم به معنی وسویا
از راه عد ممارسر باشد .گرچه در مورد عود امتنواع بور شوالادت سوه اوور گفتوه شوده :وخسور
شالادت هنگا معامله ،شالادت در محممه قضاء ،عد امتناع بر هر دو ،و ی ظاهر آیه هما قول اول
اسر؛ چرا که آیه درصدد بیا چگووگی ایقاع معامله و شرائط آ اسر وه بیوا تملیو شوالود در
محممه قضاء و اما ذکر «شالداء» پیش از وقوع آ به اعتبار تنزیل ما یقع اای ما وقع اسور (مجموع
ا بیا 398 :؛ دار احیاء ا تراث ا عربی .)144 :از آوجا که اس میخواهد معامله از هر االور محموم
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و دور از وزاع صورت گیرد ،از ایی رو دستور میدهد که بدهی و حوق طورفیی کوم باشود یوا زیواد،
کوچک باشد یا بزر

ووشته شود و کمی و کوچمی دیی سبب وشود که آ ها کسول شوده تنبلوی

در ووشتی آ ومایند که بعد گرفتار وزاع و تخاصم گردود (والتسأموا ا تمتبوا صغیرا او کبیورا ا وى
االه) و آوگاه در ذیل ایی دستور سه فلسفه برای آ میشمرد.
اول اینمه ایی کار وزد خدا به عدا ر وزدیکتر اسر (ذا مم اقسط عنوداهلل) چورا کوه ووشوته بوه
یقیی و صدق اقرب و از اعل و کذب دورتر اسر.
دو اینمه استوارتر در مرحله شالادت و گواهی اسر (واقو لشالادة) چرا که مایوه یوادآوری و
تذکر اسر.
سو اینمه سبب میشود کوه در اون
وگروه اای شک باقی اسر.

و قودر و زموا آ شوک ومنیود (وادووی آ ال ترتوابوا)

در معامله وقدی که وه پای وسیه بود می و وه مثمی در کار اسر ،ووشتی قورارداد الز ویسور؛
چرا که از یمسو از تنازع و وسیا دور اسر و از سوی دیگر سخر و دردسور اسور ،و وی در عویی
حال ووشتی ب ماوع و اائز اسر (اال ا یمو تجارة حاورة تدیرووالا بینمم فلی علویمم انوام اال
تمتبوها) .بنابرایی امله راال ا تمو تجاره حاورة تدیرو ها بینمم» استثناء اسر از دستور ووشوتی
قرارداد (فاکتبوه) و منظور از «تجارة حاورة تدیرو ها» یعنی معامله کام وقدی کوه ووه موی وسویو
اسر و وه مثمی و هر دو حاور اسر و دسر به دسر میگردد :و املوه «فلوی

علویمم انوام اال

تمتبوها ااازه ونوشتی سند را میدهد ،اما با ایی حال از آ استفاده میشود که ووشوتی سوند ب مواوع
اسر؛ چرا که از قدیم گفتهاود کار از محممی عیب ومیکند.
 -20در معامله وقدی ،گرچه ووشتی سند و تنظیم قرار داد الز ویسر ،و ی گرفتی شاهد شایسوته
اسر؛ چرا که مممی اسر ومول و یا اومار و اخت ف صورت گیرد (واشوالدوا اذا تبوایعیم) و طبعواً
ایی دستور استحبابی و ارشادی اسر و برای آومه مسوتلز تمورار وشوود تنالوا مربووط معاملوه وقودی
اسر وه مطلق معامله (کنز ا عرفا  ،ج .)55 :2
 -21وباید به وویسنده و گواه به خاطر ووشتی مطا ب حق و گواهی براساس عدل و یا وداد حوق
اعل به االر قطع مسافر و صرف وقر و به کارگیری قلم ،دوات و کاغذ و وظائر اینالا زیا وارد
گردد (والیضار ماتب والشالید).
وظر به اینمه کلمه «ال یضار» مضاع اسر و امما فعلی معلو (وار) و مجالوول (یضوارژ) هور
دو را دارد و فتح «ر» ویز در آ به خاطر ایی اسر که فتحه اخر حرکات اسر ،برخوی از مفسوریی
آ را صیغه معلو پنداشتهاود که معنی آ چنیی خواهد بود :وباید وویسونده و گوواه دعووت طورفیی
معامله را ااابر ومند و یا برخ ف واقع چیزی بنویسند و گواهی دهند و از ایوی رهگوذر بوه آ هوا
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زیا وارد سازود ،در صورتی که در صدر آیه گفته شده :کاتوب و شواهد بایود عوادل باشوند و اگور
معلو خواوده شود تمرار گذشته خواهد بوود و حوال آوموه تأسوی

او وی از تأکیود اسور (مجموع

ا بیا  ،هما منبع ،ج  ،2ص 399؛ ا تفسیر ا منیور113 :؛ تفسویر بیضواوی ،ج 145 :1؛ زبودة ا بیوا 8 :
احما ا قرآ ابی عربی260 :؛ قرطبی .)405 :به عو وه املوه بعودی (ا تفعلووا فاووه فسووق )...کوه
خطاب به مرد اسر قرینه اسر که حمم عد ویز مربوط به آ هاسر و آوگاه به دوبال حمم فووق،
تأکید میکند :هرگاه کسی وویسنده و گواه را به خاطر رعایور حوق و عودا ر موورد آزار و زیوا
قرار دهد ،مرتمب فسق و گناه شده و از راه و رسم بندگی خدا بیرو رفتوه اسور (وا تفعلووا فاووه
فسوق بمم).
و در پایا آیه مرد را دعوت به تقوی و پرهیزگاری میکند (و اتقوا اهلل) و ویز یادآور میشوود
که خداوود همه احما و تما یفی که آدمی در دویا به آ ها ویاز دارد به او تعلیم داده و مویدهود (و
یعلممم اهلل) چرا که او بر همه چیز آگاه اسر (واهلل بمل شیء علیم) و احما و تما ی او براساس
حممر و مصلحر اسر و باید پیروی کرد .برخی از مفسریی ،امله رو اتقوا اهلل و یعلمموم اهلل» را
به منز ه وا تتقوا اهلل یجعل مم فرقاوا (اوفال  .)29داوسته و گفتهاود :از آوجا که تقوی دل را وووراوی
میکند از ایی رو قلب ووراوی با وور خدا میبیند ینظر بنور اهلل) و بیی حوق و باطول فورق مویگوذارد
(یجعل مم فرقاوا) و آیه مورد بحگ ویز مرد را دعوت به تقوی میکند توا علوم ودوی را بوهدسور
آورد (و اتقوا اهلل و یعلممم اهلل) و از اشراقات ا الی بالرهمند گردد (تفسیر قرطبی ،ج 406 :3؛ تفسویر
ومووه ،ج .)289 :2
و ی در عیی اینمه ایی مطلب یک اصل قرآوی و مورد قبول اسر ،یمی آیوه حامول ایوی معنوی
ویسر؛ چرا که اگر منظور ایی بوده میبایسر میفرمود :اتقوا اهلل علممم بدو واو و به از فعل به
خصوص که تمرار ف «اهلل» در هر سه امله (واتقوا اهلل و یعلممم اهلل واهلل بمل شویء علویم) وشواوه
استق ل آ ها اسر که اگر آ طوری که آ بعض گفتهاود باشود ،تمورار توایوه درسوتی وخواهود
داشر (تفسویر ا ماشو  ،ج 450 :1؛ تفسویر بیضواوی ،ج 145 :1؛ ا منوار ،ج  .)129 :3و وذا اسوتاد
ع مه طباطبائی در ایی باره چنیی میوویسد:
و ما قیل :ا قو ه« :و اتقوااهلل و یعلممم اهلل» یدل على ا ا تقوى سبب لتعلیم اال الى فیوه اووه وا
کا حقا یدل علیه ا متاب و ا سنه می هذه اآلیو بمعزل عی ا دال و علیه مموا «واو» ا عطو علوى
ا هذا ا معنى ال ی ئم سیاق اآلیو و ارتباط ذیلالوا بصودرها و یییود ماذکرووا تمورار فو ا ج وو....
اینمه گفته شده قول خداوود متعال «و اتقوا اهلل ویعلممم اهلل» دال ر دارد بر اینمه تقوی سبب تعلویم
ا الی اسر ،گرچه یک واقعیر اسر که قرآ و سونر بوه آ دال ور داروود ،اموا آیوه موورد بحوگ
دال ر بر مطلب ودارد؛ چرا که واو عط با ایی معنی سازگار ویسر .به ع وه ایی معنی مناسوب بوا
سیاق آیه و ارتباط ذیل آ بوا صودر آ ومویباشود و تاییود مویکنود گفتوه موا را تمورار فو اهلل...
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(ا میزا  ،ج  »)435 :2در هر صورت در ایی آیوه صورفنظر از احموامی کوه یوادآور گردیود ،وموات
علمی و ادبی و ااتماعی دیگری ویوز واوود دارد کوه الز اسور بورای آگواهی از آ هوا بوه کتوب
مربوطه مرااعه شود (تفسیر روم ا بیا  ،ج 440 :1؛ تفسیر صافی ،ج  ،233 :1تفسیر ابویکثیور ،ج :1
.)414
نتیجهگیری
خداوود متعال در قرآ و در آیه  282سوره بقره کوه طووالویتوریی آیوه قورآ مویباشود ،احموا و
مقررات دقیقی را در خصوص امور تجاری و اقتصادی بیا کردهاود تا افراد بتواوند در سایه عمل به
ایی احما و موازیی حقوقی ،از وظر اقتصادی هر چه بیشتر رشد کرده و اخت فات و درگیوریهوای
مربوط به معاوالت و داد و ستدها کاهش یابد .در ایی آیه شریفه میخواویم کوه دو وفور زمواوی کوه
پول یا وامی را به یمدیگر قرض میدهند که باید در زما معینی بازپرداخر کنند ،وظیفه دارود که
ایی معامله و قرض خود را یادداشر کرده و بوه صوورت ممتووب ووزد خوود وگواه داروود توا بعودها
مشم تی پیش ویاید و هر دو طرف سندی برای پرداخر و دریافر وا در دسور داشوته باشوند .از
اییرو می توا فالمید که کتابر و تالیه سند بورای اووواع وا و قورض و هور وووع معاملوه دیگوری از
وروریات اسر و دو طرف معامله باید ایی مالم را اوجا دهند.
در ادامه ایی آیه شریفه میخواویم که باید وویسندهای عادل میا دو وفر معاملهگر باشد توا شورم
معامله یا قرض را به درستی و عدا ر مشواهده و سوپ

ممتووب کنود .پو

وتیجوه مویگیوریم کوه

عدا ر و اوصاف شرط الز در تمامی معام ت بیی افراد و سایر اموور اامعوه بوه شومار مویرود توا
اساس ااتماع حف و رعایر گردد .از شرایط ووشوتی و سوند کورد ایوی اسور کوه فوردی مواوقع
مع امله را با زبا ااری کند و دیگری عیناً بنویسد و با تواه بوه معنوی و تفسویر آیوه شوریفه «...بایود
کسی که حق به عالده اوسر و بدهمار میباشود ،امو ء کنود »...یعنوی شوخص قورضگیرووده بایود
شرایط را بگوید و شخص دیگر عیناً بنویسد تا اقرار به حق داشته باشد .و در وگار و سوند کورد
باید پروردگار را واظر بر اعمال خود بداود و هیچ امری را در کتابر کم یا زیاد ومند.
در ایی آیه اشاره شده اسر که زما کتابر ،دو مرد از آشنایا را به گواهی و شوالادت بگیریود
و اگر دو مرد در دسترس وبودود ،یک مرد و دو ز از گواهاوی که خود شما دیاوور و تقوایشوا را
می پسندید و قبول دارید ،به عنوا شاهد بگیریود .و ایوی امور از آ االور اسور کوه اگور یموی از
شاهدا فرامو کرد ،شاهد دیگر او را یادآوری وماید .و اگور شواهدا در هور زمواوی بوه گوواهی
دعوت شدود وباید امتناع کنند و از ووشتی وا چه دراز مدت باشد و چه کوتاه مدت ملوول وشووید.
پ هیچم وباید شالادت را کتما کند ،زیرا گناهمار شناخته مویشوود .بوا تفمور در ایوی بخوش
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مشاهده میکنیم که ورورت داشتی شاهد برای اوجا معام ت و دادوستدهای افراد بویش از پویش
ملموس اسر .شالادت در اصط م اخبار از روی علم به بوت یا وفی اموری اسور کوه کسوی را در
قبال دیگری ملز میگرداود .مشالور فقالای شیعه ،شالادت را از مقو ه تملیو

داوسوته و ادای آ را

وااب میداوند و حتی قائل به ااماع علما بر کفایی بوود ایوی وااوب شودهاوود .برخوی ویوز آ را
وااب عینی داوستهاود .عدهای ویز قائل بوه تفصویل شوده و معتقدوود« :در صوورت فراخواووده شود
شاهد به تحمل شوالادت ،ادای آ وااوب اسور و در صوورت عود فراخوواوی وی ،ادای شوالادت
وااب ویسر .با ایی تفاسیر میتواویم وتیجه بگیریم که شالادت امری مالم به شمار میآید و در هموه
اا همراه شالادت ،کلمه عدا ر ویوز آموده اسور ،از ایوی رو کوه شواهد بایود بوا عودا ر و اوصواف
شالادت دهد.
تشکر و قدردانی
پژوهشگرا  ،از عزیزاووی کوه در فرآینود ویراسوتاری ادبوی و صوفحهآرایوی ایوی مقا وه هممواری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشمر و امتنا را دارود.
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