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چكیده
انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است كه برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند
مجموعهای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی میباشد .یک نوع از این قراردادها ،قراردادهای
شغلی بی ن كارگر و كارفرما است؛ دارا بودن كار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و
كوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود ،الزمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است .در
بررسی امنیت شغلی ،قرارداد نقش بسیار مهمی دارا میباشد .در نحوهی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی
قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی كتبی میدانند .این
نوشتار ،به بررسی دیدگاه فقها و اختالفنظر آنها درباره لفظی و كتبی بودن قراردادها میپردازد و تالش
ً
میكند ،دالیل آنها را تببین نماید و بیان میدارد كه متن قرارداد باید كامال شفاف ،گو یا و بدون ابهام باشد و
كتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد كارگر و كارفرما خواهد بود.
کلیدواژهها :قرارداد ،امنیت شغلی ،قرارداد كتبی ،قرارداد لفظی.

 .1تاریخ وصول1131/4/11 :؛ تاریخ تصو یب1131/6/5:
 .2پست الکترونیکsadegh.elmi37@gmail.com :
 .1پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات)balvardit@gmail.com:
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.1مقدمه
یکی از مؤلفهها و اقسام مهم امنیت ،امنیت شغلی است .كار و كوشش ،عنصری در طلب
روزی است .الزمهی برطرف ساختن نیازهای معیشتی ،انجام كار و داشتن شغل امن و
مطمئن و نیز برقراری روابط قراردادی و كوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود
است .از این رو ،وجود شغل و فراهم بودن آن برای هر انسانی ابزار استقرار آرامش و امنیت
است .ضرورت وجود نظم تجاری و استواری معامالت و قراردادهای كاری كه افراد جامعه
منعقد میسازند ،ایجاب میكند كه تا حد ممکن از مخدوش شدن ،تزلزل و ناامنی عقود
جلوگیری شود.
مفروض از نظر ما قواعد مربوط به عقد در فقه و قرارداد در قوانین كار با یکدیگر
مترادف است .باید در نظر داشت ،در اصطالحات فقهی و حقوقی الفاظی مترادف با عقد
وجود دارد كه در كل ،با عقد هم معنی میباشد .مثل كلمه «معامله»« ،الزامات» و
«تعهدات» و آخرین كلمه «قرارداد» است كه همان معنای عقد را میدهد .تنها با این
اختالف كه كلمه عقد را در عقود معینه قرار میدهند ،ولی قرارداد ،بر همه عقود اعم از عقود
معینه و غیر معینه نسبت داده میشود( .بجنوردی ،بیتا ،ج ،2ص )184رابطه كارگر و
كارفرما براساس قرارداد میان آنها تعیین میشود .هدف از قراردادهای كاری ،جلوگیری از
تضییع حقوق كارگر و تأمین امنیت شغلی آنها و تعیین شرایطی كه به نفع هر دو طرف
باشد.
در این نوشتار به اهمیت امنیت شغلی و قرارداد كار توجه خواهد شد ،ایجاد امنیت
شغلی نیازمند شرایط و فراهم شدن لوازم و مقتضیاتی است .مهمترین شرایط ،توجه به نحوه
قراردادهای شغلی و شکل اجرای آنها میباشد .شرایط و نحوهی تنظیم و تدو ین قراردادها
را ،شرایط شکلی مینامند .از نظر شکلی ،قرارداد باید كتبی ،صریح و شفاف تنظیم شود تا
زمینه سوءاستفاه و خیانت را فراهم نکند .كتبی بودن قراردادها سبب اعتبار ،استحکام ،دوام
و سندیت آن تضمین گردد .كتابت ،به منزلتی رسیده كه حتی از الفاظ نیز در بیان اراده

نقش كتبی یا لفظی بودن قراردادها در امنیت شغلی از دیدگاه فقهی 111/

محکمتر بوده ،از استواری و اطمینان و امنیت بیشتری برخوردار است .از طرفی عقال و
عرف ،كتابت قرارداد را از آن جهت كه صالحیت برای انشا عقد دارد را مورد توجه قرار داده
است.
 .2امنیت شغلی در فقه و حقوق
احساس داشتن یک شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان
امنیت شغلی،
ِ
ً
عوامل تهدید كننده شرایط مناسب كاری در آن شغل است .معموال با نبود ترس از دست
كار دارای درآمد ،ادراک میشود« .بنابراین
دادن اشتغال و یا حمایت در برابر از دست دادن ِ

برای كارگران مزدبگیر و حقوق بگیر ،امنیت اشتغال در سازمانها و كشورهایی وجود دارد كه
حمایت قوی در برابر بیعدالتی یا اخراج ناعادالنه در آنجا وجود دارد و كارگران میتوانند
در برابر اخراجهای ناعادالنه ادعای خسارت كنند .بر این مبنا ،امنیت اشتغال مثل سایر
جنبههای امنیت اقتصادی-اجتماعی هر دو عناصر عینی و ذهنی را در خود دارد».
(رمضانیفرزانه ،9331 ،صص)77-77
بعد عینی امنیت شغلی ،نشان دهنده واقعیتها ،پدیدهها ،عوامل و منابعی است كه
جنبههای اساسی شغل یا خود شغل را تهدید میكند .این عوامل میتواند ناشی از و یژگیها
و اقتضائات خود فرد ،سازمان یا محیط باشد .بعد ذهنی به نحوه ارزیابی فرد از یک عامل یا
واقعیت تهدیده كننده امنیت شغلی مربوط میشود كه متأثر از احساس توانمندی فرد در
مقابله با عامل یا منبع تهدید كننده است( .اعرابی9331 ،ش ،ص )21به عبارتی احساس
امنیت شغلی ،برآیند ارزیابی شخص از شرایط سازمانی ،محیطی و فردی است كه القاكننده
اطمینان به تداوم اشتغال خواهد بود( .پیریایی9319 ،ش ،ص )31در همین راستا ،عدم
امنیت شغلی پروسه یا روند تهدید كنندهی نامعین كار و اشتغال است.
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جنبه حقوقی امنیت شغلی :سازمان بینالمللی كار(ایلو) 1همزمان با تشکیل جامعه
ملل ،بر طبق معاهده ورسای در سال  1313به وجود آمد( .غفوری9311،ش ،ص)213
این سازمان فعالیتهای مؤثری را در زمینه تدو ین آییننامهها و دستورالعملهای معتبر
ایمنی و بهداشتی انجام داده است .وظیفه اصلی  ،ILOرسیدگی به شرایط كار و بهبود آن در
سراسر دنیا است .فعالیتهای سازمان بینالمللی كار در طی سالها گسترش یافته است.
تنظیم ساعات كار ،برقراری دستمزد كافی ،حمایت كارگران در برابر بیماریها و صدمات
بدنی ،حمایت از زنان و كودكان در محیط كار ،به رسمیت شناختن اصل مزد برابر در مقابل
كار برابر ،از جمله این مسائل هستند( .آقایی9333 ،ش ،ص)972
قانون كار در ایران ،سال  1163پس از انتشار در روزنامه رسمی الزماالجرا گردید.
(رنجبری9319 ،ش ،صص)12-11
حقوق كار و مواد قانونی ،افزون بر اصل برابری افراد در اشتغال ،به گونهای بر امنیت
شغلی كارگران تأكید دارد .اگر آینده شغلی كارگران تضمین شود با دلگرمی بیشتری در
كارگاهها به تولید میپردازند و با آرامش روانی كامل به بهبود كیفیت ،محصوالت و
بهرهگیری بهتر از مواد اولیه و ماشینها میاندیشند( .توسلی نایینی1184 ،ش ،ص)977
ماده 11قانون كار مقرر میدارد ،قرارداد كار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین ،باید حاوی
موارد ذیل باشد:
الف .نوع كار یا حرفه یا وظیفهای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب .حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج .ساعات كار ،تعطیالت و مرخصیها.
د .محل انجام كار.
ه .تاریخ انعقاد قرارداد.
و .مدت قرارداد ،چنانچه كار برای مدت معین باشد.
1. ILO
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ز .موارد دیگری كه عرف و عادت شغل یا محل ،ایجاب نماید.
كارفرمایان هنگام بستن قرارداد ،موظفاند كارگران را نسبت به شرایط آتی شركت
(انتقال پیمانکار و )...قوانین مربوط به آن و همچنین نوع قرارداد (موقت بودن) آگاه كنند و
شرایط مندرج در ماده  3و  11قانون كار را رعایت كنند ،تا در زمان اتمام قرارداد (در برخی
پروندهها پروژه به پایان رسیده و استخدام كارگران فقط مربوط به همین پروژه بوده) با مشکل
مواجه نشوند.
جنبه فقهی امنیت شغلی :شاخص امنیت در فقه نیز تأثیرگذار بوده ،با این وجود در
ابواب مختلف فقه ،باب خاصی به امنیت اختصاص داده نشده و تعریفی هم از امنیت در
این ابواب نیامده است .معیار اساسی در مباحث پراكنده فقه مربوط به امنیت ،حفظ و ایمنی
ارزشهای اساسی و حیاتی مورد قبول جامعه است .در نظریه «فقه و امنیت» مباحثی مانند
جهاد ،حرب ،محارب ،بغی ،مفسد فیاالرض ،خوف ،ظلم ،تقیه ،ضرر ،قتل ،صلح،
قصاص ،حدود و مانند آن دستهبندی شده است .آموزههای فقهی در مسیر امنیت اقتصادی،
اجتماعی ،روانی ،فرهنگی و سیاسی جامعه اسالمی كاركردهای ویژه خویش را داشته و از
ً
واژهی «حفظ» در فقه معنایی تقریبا ،معادل یا نزدیک به واژهی امنیت استفاده میشود.
بنابراین سیر تحول مفهوم امنیت در فقه و بررسی نوع نگاه فقها به موضوع امنیت ،ذیل
عناوینی از قبیل حفظ دین ،حفظ جان ،حفظ عقل ،حفظ عرض و آبرو ،حفظ مال ،حفظ
داراالسالم و ...به عنوان مقومات جامعه اسالمی جستجو میشود كه به منظور حفاظت و
حمایت از دین ،عقل ،نسل ،جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت ،جرایم و
مجازاتهای اسالمی تبیین شده است .از دیگر مباحث مربوط به امنیت و حمایت انسان
حرمت نگه داشتن و ارج نهادن به مسلمان و حرمت جان ،آبرو و مال انسان میباشد.
اقسام مختلف امنیت در ابواب فقهی مورد توجه قرار گرفته است همچون بحث امنیت
شغلی ،اما امنیت شغلی در فقه ،بخش و باب مستقلی به خود اختصاص نداده است .با این
وجود ،در ابواب بیع ،اجاره ،جعاله ،مزارعه ،مساقات و ...بدان پرداخته شده است .در
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بررسی منابع فقهی ،به مواردی برمیخوریم كه میتوان آنها را به عنوان مبانی و
خاستگاههای امنیت شغلی ،مطرح ساخت.
 .3ارکان عقد و قرارداد
ركن هر شیء ،چیزی است كه جزو ماهیت آن است .به گونهای كه وجود و عدم شی ،وابسته
و متوقف بر آن باشد .از این رو ،با تحقق اركان و عناصر ،آن شیء محقق میشود و با فقدان
آنها ،شیء به وجود نمیآید( .قنواتی1113 ،ش ،ج ،1ص)11
در فقه ،اركان عقد و قرارداد؛ ایجاب و قبول و شرایط آن ،اصول تشکیلدهنده عقد و
قراردادها ،طرفین عقد و مورد عقد است .الزمه امنیت شغلی طرفین قرارداد ،رعایت حقوق
افراد در كار میباشد .توجه به این شرایط در فقه تضمین كننده امنیت شغلی در قراردادهای
كاری است.
هر عقد و قراردادی مركب از دو عنصر ایجاب و قبول است .برخی فقها ،عقد را به
صیغه ایجاب و قبول تعریف كردهاند( .شریف مرتضی9191 ،ق ،ص233؛ طوسی،
9117ق ،ج ،3ص7؛ طبرسی9191،ق ،ج ،9ص111؛ ابن حمزه9113 ،ق ،ص237؛
ّ
ابن ادریس حلی9191،ق ،ج ،2ص211؛ عالمه حلی9191،ق ،ج ،2ص7؛ عالمه حلی،
9121ق ،ج ،2ص271؛ ج ،3ص271؛ شهید اول9191 ،ق ،ج ،3ص9111؛ شهید
ثانی1411،ق ،ج ،1ص221؛ حسینی عاملی9191 ،ق ،ج ،92ص177؛ نجفی9111 ،ق،
ج ،22ص )3همه فقهای متقدم بهجز شیخ مفید( ،شیخ مفید9193،ق ،ص )119قایل به
لزوم ایجاب و قبول جهت انعقاد عقد بیع شدهاند .محقق یزدی در العروة الوثقى ایجاب و
قبول را از اركان عقد دانستهاند( .یزدی1413 ،ق ،ج ،2ص )514معامله فاقد این دو یا یکی
از آنها را فاقد اثر و اعتبار تلقی میكنند .ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین میباشد و باعث
هدایت انشای عقد میگردد ،معهود بین فقها این است كه قوام عقد به دو طرف ایجاب و
قبول است .طرفی كه میخواهد قرارداد را منعقد كند ،ایجاب عقد را انجام میدهد و طرف
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دیگر آن را قبول میكند .هر كدام از ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است كه داللت بر
ایجاب و قبول كنند .قصد طرفین ،كتبی یا شفاهی یا عملی میتواند ابراز گردد .كتبی و
شفاهی بودن قرارداد كار ،از مباحث مهم قراردادهای شغلی است .در مورد اینكه ایجاب و
قبول باید لفظی باشد و یا كتبی ،نظرات متفاوتی بین فقها است كه مورد بررسی قرار خواهیم
داد.
 .4لفظی و شفاهی بودن قرارداد کار
برای انعقاد هر قرارداد و عقدی شرایطی الزم است .وجود حداقل ،قصد و ارادهی طرفین
برای ایجاد قرارداد ،یکی از این شرایط است .برخی فقها ،انشا را ایجاد معنی به وسیله لفظ
میدانند و لفظ را وسیلهای كه میتواند كاشف از قصد اراده باشد .و بر این اعتقادند كه برای
ً
تحقق ایجاب و قبول ،لفظ ضرورت دارد ،به حدی كه بدون آن ،اساسا یا عقد تحقق پیدا
نمیكند یا آثار مقصود بر آن مترتب نمیشود( .محقق حلی1413 ،ق ،ج ،2ص1؛
كاشفالغطا1153 ،ق ،ج 1قسم ،1ص41؛ نائینی1111 ،ق ،ج ،1ص44؛ حکیم ،بیتا،
ص )38صاحب جواهر در تعریف قرارداد ،میگو ید« :گفتاری است از دو طرف قرارداد یا
گفتاری از یکطرف و رفتاری از طرف دیگر كه شرع ،اثر مورد نظر طرفین قرارداد را بر آن
مترتب كرده است»( .نجفی1414 ،ق ،ج ،22ص )1براساس این تعریف ،آنچه كه اهمیت
اساسی دارد ،اراده طرفین است .در واقع عقد ،توافق دو اراده است كه شرع و قانون ،آثاری بر
آن مترتب كرده است .الزم است این قصد و اراده بیان شود ،تا معلوم گردد كه شخص قصد
انعقاد معامله را دارد .قصد و ارادهای كه برای انعقاد قرارداد اعالم و ابراز شده است را ارادهی
ظاهری یا ارادهی خارجی یا اعالم اراده مینامند( .صفایی1184 ،ق ،ص)64
فقها هم به این امر اشاره دارند دو نظریه :ارادهی ظاهری و ارادهی باطنی ،وجود دارد.
چیزی كه نشانگر قصد و ارادهی طرفین قرارداد (براساس نظریهی ارادهی ظاهری) است،
ایجاب و قبول نامیده میشود .برخی فقها انعقاد عقد و قرارداد را با لفظ ایجاب و قبول
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صحیح میدانند( .ابن زهره1411 ،ق ،ص583؛ ابن حمزه9113 ،ق ،ص237؛ ابن
ادریس9191،ق ،ج ،2ص211؛ فاضل آبی9197 ،ق ،ج ،2صص13-17؛ عالمه حلی،
9333ق ،ج ،9صص172؛ 9193ق ،ج ،9ص923؛ شهید ثانی9193 ،ق ،ج ،3ص917؛
شهید اول9191،ق ،ص911؛ محقق ثانی9113 ،ق ،ج ،2ص )113شماری نیز لفظ و
تکلم را در ایجاب و قبول و عقد معتبر میدانند( .فاضل آبی9197 ،ق ،ج ،2ص13؛ شهید
ثانی1411،ق ،ج ،1ص221؛ محقق حلی1418 ،ق ،ج ،9ص993؛ نجفی9111 ،ق،
ج ،22ص )219عالمه حلی و محقق كركی ،برای لزوم صیغه در عقود مینویسند :معاطات
كافی نیست ،زیرا افعال از داللت بر مقاصد باطنی قاصر هستند( .عالمه حلی9193 ،ق،
ج ،1ص19؛ فخرالمحققین9373 ،ق ،ج ،9ص )192به همین دلیل بسیاری از فقها در عقد
بیع ،صرف معاطات را كافی نمیدانند( .محقق حلی9113 ،ق ،ج ،2ص7؛ شهید ثانی،
9191ق ،ج ،3ص )222شیخ انصاری بر این نظر است :اعتبار لفظ در صورت قدرت بر
لفظ میباشد و در صورت عجز و ناتوانی از تلفظ مانند انسان الل میتوان برای تلفظ عقد،
وكیل گرفت( .شیخ انصاری1415 ،ق ،ج ،1ص )118عالمه در تحریر األحكام و تذكره
میگو ید :در صورت قدرت بر تلفظ ،نوشتن و اشاره كافی نیست( .عالمه حلی9121،ق،
ّ
ج ،2ص271؛ عالمه حلی9333 ،ق ،ج ،91ص )1عقد باید با الفاظ منعقد شود .اشاره و
كتابت در صورت توانایی بر لفظ كفایت نمیكند ،اگر چه فرد غایب باشد( .عالمه حلی،
9121ق ،ج ،2ص)271
برخی فقها معتقدند :لفظ ماضی صراحت در انشاء دارد( .عالمه حلی1411 ،ق ،ج،1
ّ
ص13؛ شهید ثانی9191 ،ق ،ج ،3ص221؛ فخر المحققین حلی9337 ،ق ،ج،9
ص192؛ محقق كركی9191 ،ق ،ج ،1ص11؛ نجفی9111 ،ق ،ج ،22ص212؛
انصاری9191 ،ق ،ج ،3ص )931عالمه در لزوم به كارگیری ماضی در صیغه ادعای اجماع
كرده است( .عالمه9333 ،ق ،ج ،91ص )3فخرالمحققین هم بر این نظر است :هر عقدی
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باید با لفظ مخصوص شکل گیرد و از این رو نوشته را كافی نمیداند( .فخرالمحققین،
9337ق ،ج ،3ص)92
شماری ،نخست عقد را به «لفظ دال بر نقل عین» معنی كردهاند و میگویند :تقابض
بدون لفظ ،كفایت نمیكند .منظور ایشان از تقابض بدون لفظ همان معاطات است.
ّ
(محقق حلی9113 ،ق ،ج ،2ص217؛ سبزواری9192 ،ق ،ص219؛ عالمه حلی،
9121ق ،ج ،2ص 271؛ حسینی عاملی9191 ،ق ،ج ،92ص )137اگر این تعریف را
بپذیریم ،ایجاب و قبول به هر لفظی كه صریح در مقصود باشد ،عقد خواهد بود .اعم از
اینكه الفاظ بهكار گرفته شده ،الفاظ مخصوص باشد یا نباشد ،عربی باشد یا نباشد.
ً
در صورتی در عقد ،لفظ به كار نرود ،آنچه به وجود میآید ،صرفا تراضی طرفین بر
معنای حقوقی آن واقع نشده است .به نظر میرسد ،دلیل اینكه
امری است و عقد قرارداد به
ِ
برخی فقها ،لفظی بودن عقد نکاح را الزم شمردهاند ،به سبب صریح بودن لفظ در اعالم

اراده میباشد .ادله طرفداران لفظی بودن عقد و قرارداد از این قرار است:
الف .اجماع :برخی فقها بر عدم صحت عقد بدون لفظ ،بر اعتبار و اشتراط لفظ
دعوی اجماع نمودهاند( .انصاری1415 ،ق ،ج ،1ص )111برخی هم با استناد به اجماع و
با آوردن عباراتی مانند «الخالف» و«باالجماع» قایل به عدم انعقاد معامالت به وسیله
كتابت شدهاند( .شیخ طوسی9337 ،ق ،ج ،1ص23؛ فاضل مقداد9111 ،ق ،ج،2
ص313؛ محقق كركی9191 ،ق ،ج ،1ص311؛ انصاری1415 ،ق ،ج ،1ص)111
ب .شهرت :بر اعتبار و اشتراط لفظ ،شهرت عظیم بر آن محقق میباشد( .انصاری،
1415ق ،ج ،1ص)111
ْ
ّ
ج .روایت « ّإنما یحل الكالم و ّ
یحرم الكالم» :خالد بن حجاج نقل میكند كه به
امام صادق(ع) گفتم :مردی میآید و میگوید :این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود
میدهم .امام فرمود :آیا اینطور نیست؟ كه اگر خواست ترک میكند و اگر خواست
ّ
ّ
یحل ْالکالم و ّ
یحرم الکالم»
میگیرد؟ گفتم :آری ،چنین است .امام فرمود« :ال بأس به إنما
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(طوسی9117 ،ق ،ج ،7ص )11مانعی ندارد ،همانا این كالم است كه حالل میكند و این
كالم است كه حرام مینماید.

ِّ
محلل و ِّ
محرم
نحوه استدالل به روایت فوق آن است كه امام در این روایت كالم را
ّ
نامیده است و با توجه به كلمه «انما» ،در روایت حصر معلوم میشود .حصر و اطالق بدین

معنی است كه الفاظ تمام اثر را دارند و اراده ظاهری بر اراده باطنی مقدم است ،در نتیجه
ّ
محل و ّ
محرم است ،غیر آن اثری ندارد .از سوی دیگر اگر چه صدر
فقط كالم است كه
روایت ناظر به باب بیع است ،ولی ذیل آن قاعده كلی به دست میدهد .مفاد آن ِّ
مبین یک
قاعده كلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان مییابد .در نتیجه
معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است( .مراغی حسینی9197 ،ق ،ج،2
ص )33بنابراین با استناد به این روایت قایل به اعتبار و لزوم لفظ در معامالت شدهاند و
معتقدند كه بدون كالم معامله صحیح نیست.
د .کلیه افعال و از جمله کتابت و نوشته از بیان مقاصد باطنی قاصر و ناتواناند.
بنابراین اكتفا به نوشته در انشای معامالت جایز نیست( .عالمه حلی9333 ،ق ،ج،91
ص )1حداكثر موجب پیدایش ظن و گمان میشوند ،ظن و گمان برای اعتماد كافی نیست.
(انصاری1415 ،ق ،ج ،1ص)271
ه .اصل فساد و عدم ترتب اثر به عقود نوشته شده( .مکارم شیرازی9122 ،ق،
ص)911
و .در نوشته احتمال عبث بودن و عدم صدور از روی جد و تزو یر وجود دارد.
(عالمه حلی9193 ،ق ،ج ،2ص911؛ حائری طباطبایی9193 ،ق ،ج ،91ص931؛
اردبیلی9113 ،ق ،ج ،92ص 211؛ آشتیانی9121 ،ق ،ج ،2ص)799
این گروه از فقها لفظ را بدان سبب كه صریح در اعالم اراده و قصد باطنی است،
معتبر میدانند .چرا كه آنچه در انعقاد عقود و قراردادهای كاری ضروری است ،اعالم اراده
ً
ً
متعاملین میباشد و صرفا هر روشی كه عرفا موجب هدایت انشاء باشد ،میتواند به عنوان
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اعالم اراده در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد .اعتبار لفظ در قراردادها را همگان مفروغعنه
گرفتهاند و به عنوان رایجترین وسیله اعالم اراده ،نزد همه دارای حجیت است .چون بنای
شرع مقدس بر آسانگیری و عدمسختگیری و افراط در احتیاط و زیاد نکردن تشریفات
است اصل را بر اعتماد به سخن و كالم یکدیگر نیز قرار داده است.
باید گفت كه الفاظ بین كارگر و كارفرما (ایجاب و قبول) در عالم تکو ین تغییری ایجاد
نمیكند .اما این دو لفظ ،ظرف میشود برای اینكه عقالء و شارع ،ملکیت را بین خریدار و
ً
ً
فروشنده و بین زن و مرد علقه زوجیت را اعتبار كنند .این اعتبار ،هم حدوثا و هم بقائا وجود
دارد .پس این الفاظ ،موضوع و ظرف هستند؛ بنا بر اعتبار عقال ،یعنی عقال معتقدند هرگاه
چنین الفاظی رد و بدل شد آنگاه ما ملکیت را اعتبار میكنیم.
 .5اشاره ایجاب و قبول در صورت ضرورت
جنبه حقوقی
مادهی  132قانون مدنی مقرر میدارد« :در مواردی كه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ

ممکن نباشد اشاره كه مبین قصد و رضا باشد كافی خواهد بود» .پس قرارداد با اشاره نیز
ً
منعقد میگردد .برخی حقوقدانان معتقدند :اشاره نمیتواند كامال مقصود را بفهماند.
ً
معموال افراد در روابط اجتماعی خود تا بتوانند ،از اشاره استفاده نمیكنند .بدین جهت قانون
به پیروی از روش معمولی عرف ،اشاره را در صورت عدم قدرت بر تلفظ ،كاشف از قصد
قرار داده است .و الزم نیست طرفین به كسی وكالت دهند تا به وسیله لفظ عقد را منعقد
سازد .در این صورت ،این ماده قانون مدنی در مواردی كه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ
ممکن نباشد ،اشاره مبین قصد و رضا را برای تحقق عقد كافی میداند( .امامی1131 ،ش،
ص )128
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جنبه فقهی
مواردی كه برای فرد ،تکلم ممکن نیست ،راه دیگری كه جانشین لفظ (نجفی9111 ،ق،
ج ،22ص )219بوده و با قدری ّ
تنزل ،در داللت بر قصد باطنی صریح باشد ،تجویز شده
است .برخی فقها معتقدند :فردی قدرت بر سخن گفتن ندارد ،به وسیله اشاره كردن با
دیگران ارتباط برقرار نموده و میكوشد ،مراد خود را از این طریق به دیگران تفهیم نماید.
طبق نظر فقها اشارهای كه تفهیم كنندهی اراده الل باشد ،همچون لفظ محسوب
میگردد( .شهید ثانی9193 ،ق ،ج ،3ص912؛ امام خمینی ،بیتا ،ج ،9ص )111اشاره
فقط در صورت عجز از تلفظ ،واجد صالحیت برای ابراز اراده است( .اردبیلی9113 ،ق،
ج ،3صص911-911؛ شهید ثانی9193 ،ق ،ج ،3ص912؛ نجفی9111 ،ق ،ج،22
ً
ص )219طبق نظر برخی فقها ،اشاره صرفا ،برای كسی كه قدرت نطق نداشته باشد ،صحیح
است .تا انعقاد قرارداد و عقد برای او امکانپذیر شود( .شهیدثانی9193 ،ق ،ج ،3ص912؛
بحرانی آل عصفور ،بیتا ،ج ،99ص271؛ انصاری ،9191 ،ج ،3ص997؛ نجفی،9111 ،
ج ،22ص219؛ مکارم شیرازی9122 ،ق ،ص )911شیخ انصاری و صاحب جواهر به
صحت عقد بدون لفظ تنها در صورت ضرورت رأی دادهاند( .انصاری9191 ،ق ،ج،3
ص997؛ نجفی9111 ،ق ،ج ،22ص)219
صاحب تحریر المجله میگو ید :امامیه بر این متفقند كه اشاره اخرس كه مفهم
مقاصد او باشد ،همان مرتبه لفظ را دارد و برای انعقاد عقد كافی است( .كاشف الغطاء،
9311ق ،ج ،9قسم ،9ص)17
نکته قابل تأكید این است كه اشاره باید واضح و صریح بوده و بهصورت متعارف از
آن ،مراد فرد فهمیده شود لذا اشارههای كنایی و استعاری نمیتواند وسیله انعقاد عقد
محسوب گردد( .آلعصفور ،بیتا ،ج ،99ص271؛ نائینی9193 ،ق ،ج ،9ص )273قایالن
به اعتبار اشاره در صورت عجز بر این نظرند كه عدم دلیل صریح ،بر تراضی در مورد اشاره
سبب شده است كه این وسیله تنها در موارد ضروری قائممقام الفاظ شده است و از اسباب
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اعالم اراده محسوب شود .نیز بر این باورند كه وسایل اعالم اراده باید متعارف و عقالیی
باشد ،از آنجا كه اعالم اراده به وسیله اشاره در انشاء معامالت غیر متعارف است ،این
وسیله اعالم ،جنبهی ثانوی پیدا كرده است.
در بیان دلیل ترجیح اشاره بر كتابت ،در صورت عجز از تکلم و تلفظ میگو یند :اشاره
نسبت به كتابت صریحتر است( .فاضل آبی9197 ،ق ،ج ،2ص13؛ عالمه حلی9191 ،ق،
ج ،2ص7؛ انصاری1415،ق ،ج ،3ص)993
تا آن جا كه برخی فقها بر این مطلب ادعای اجماع نموده و معتقدند :اختالفی بر جواز
اكتفاء به اشاره نبوده و قراردادی كه فرد الل بواسطه اشاره منعقد میكند ،معاطاتی نبوده و در
حکم قرارداد با لفظ میباشد( .مکارم شیرازی9122 ،ق ،ص )992بنابراین ،اشاره تنها
وسیله ابراز اراده وی به حساب میآید و محروم كردن او از بیان اراده ایجاب و قبول با اشاره،
باعث ضرر به او میشود و این ،با قاعده «الضرر و الضرار» منافات دارد( .مکارم شیرازی،
ً
9121ق ،ج ،9صص )13-73ادله موجود در مقابل اصل «فساد معامالت» صرفا
قراردادهایی را كه به سبب عجز از تکلم ،با اشاره منعقد میگردد را صحیح میداند( .نائینی،
9193ق ،ج ،9صص)277-272
براساس این قاعده فقهی مشهور ،قاعده «االشاره المعهوده لالخرس كالبیان باللسان»
بنیان گذاشته است( .كاشف الغطاء9311 ،ق ،ج ،9ص17؛ حکیم9197 ،ق ،ج،7
صص )291-293شیخ انصاری در بیان دلیل ترجیح اشاره بر كتابت در صورت عجز از
تکلم مینویسد :شاید به خاطر آن باشد كه اشاره نسبت به كتابت صریحتر است( .انصاری،
1415ق ،ج ،3ص )993
بنابراین فقدان داللت صریح بر تراضی در مورد اشاره ،سبب شده است این وسیله تنها
در موارد ضروری قائممقام الفاظ شده و از اسباب اعالم ایجاب و قبول محسوب شود.
همگان برای عاجز از تکلم ،اشاره را كافی دانستهاند .پس لفظ در عقد ،موضوعیت ندارد و
اعتبار آن طریقی است .برخی آن را سببی مستقل در كنار الفاظ و افعال نمیدانند.
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دهندهی ارادهی شخص بر انعقاد معامله بوده و
گونهای باشد كه نشان 
البته اشاره باید به 
شکی در آن نباشد .شماری دیگر از فقها نوشته را بر اشاره مقدم میدانند .این گروه برای
اثباتنظر خو یش دالیلی دارند كه مهمترین آنها مربوط به طالق شخص عاجز است.
(نجفی9111 ،ق ،ج ،22ص219؛ خو یی9191 ،ق ،ج ،2ص )91بنابراین اگر كسی امکان
تکلم نداشته باشد ،راه دیگری كه جانشین لفظ بوده و با قدری ّ
تنزل ،در داللت بر قصد
باطنی صریح باشد ،برای او تجویز شده است .برای عاجز از تکلم ،اشاره را كافی دانستهاند.
بنابراین لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است.
 .6کتابت در صورت ضرورت
برخی فقها ،نوشته را در صورت عجز از تلفظ و اشاره ،حجت میدانند( .انصاری1415 ،ق،
ج ،1ص )118برخی ،در این صورت كتابت را ،ابزار اراده میدانند( .شهید ثانی9193 ،ق،
ج ،3ص912؛ حسینی عاملی9191 ،ق ،ج ،92ص121؛ خو یی9377 ،ق ،ج ،3ص)91
یعنی در صورت ناتوانی از سخن گفتن كتابت را صحیح میدانند .شهید ثانی بعد از ذكر این
مطلب بیان داشته :نوشته بر ورق ،لوح ،چوب ،خاک و مانند آن ،همچون اشاره در صورتی
كه فرد ناتوان از سخن گفتن باشد ،جایگز ین لفظ میشود( .شهید ثانی9193 ،ق ،ج،3
ص912؛ محقق اردبیلی9113 ،ق ،ج ،3ص  )911صاحب جواهر اضافه كرده ،میتوان از
اشکال دیگر مانند اشاره و به طریق اولی ،كتابت استفاده كنند( .نجفی1414 ،ق ،ج،22
ص)251
ظاهر این است در صورت عجز از اشاره ،كتابت و نوشتار كافی است .به خاطر
اولو یت نصی كه بر جواز كتابت در طالق وارد شده است( .شهید ثانی1411 ،ق ،ج،1
ص222؛ انصاری1415 ،ق ،ج ،1ص )118شخص الل در بیان آنچه در قلب وی وجود
دارد ،با اشاره یا نوشتن آزاد است .ولی نوشتن اولی است .خو یی بر این نظر است :دالیل
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هیچیک دارای قدرت الزم نمیباشد ،مگر اینكه بگو ییم نوشته را به خاطر مضبوط بودن بر
اشاره مقدم كنیم( .خو یی1411 ،ق ،ج ،2ص)15
 .7کتابت قرارداد
جنبه حقوقی :اصل بر این است؛ در روابط حقوقی و شغلی ،قرارداد چه به صورت كلی و
چه جز یی به شکل نوشته تنظیم گردد ،آن را مهر و یا امضاء نمایند .هر قرارداد و سندی كه
دارای امضاء ،مهر و یا اثر انگشت باشد ،له یا علیه او معتبر خواهد بود .همچنین سندی كه
اثر انگشت كسی را دارا باشد.
ماده  913قانون مدنی میگو ید« :انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی كه مبین
قصد و رضا باشد ،مثل قبض و اقباض حاصل گردد ،مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده
باشد» .میتوان استنباط نمود كه انشاء معامله به هر وسیلهای كه ابراز شود ،صحیح بوده و
موجب ترتیب اثر میباشد .و عقد ،اعم از اینكه به وسیله لفظ صورت بگیرد یا به وسیله
كتابت ،تحقق مییابد .چون عقد به معنای تعهد و تطابق دو اراده میباشد ،لفظ و كتابت
مبرز آن میباشد( .محمودی دشتی9373 ،ش ،ج ،9ص )227پس اشکالی در تحقق عقد و
ابرام آن به وسیله كتابت به نظر نمیرسد.
ماده  7قانون كار ،به صورت صریح اشاره دارد ،كه قرارداد میتواند كتبی یا شفاهی
باشد« .قرارداد عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال
دریافت حقالسعی كاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای كارفرما انجام
ً
میدهد»« .ممکن است كسانی بر این عقیده باشند كه قرارداد حتما باید كتبی باشد در
حالیكه عقد و عقود میتواند هم بهصورت كتبی باشد و هم به صورت شفاهی .اگر
بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز كنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها بر
طبق این مادهی قانون كار ،نیز میتوانند هم به صورت كتبی و هم شفاهی باشند»( .امامی،
9331ش ،ص )911
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در تبصرهای كه به ماده  7قانون كار افزوده شد آمده است« :قراردادها با بیش از 31
روز باید به صورت كتبی و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار در اختیار طرفین قرار
میگیرد ،باشد».
با تصویب این تبصره كارفرمایان كمتر تمایل به انعقاد قرارداد كتبی خواهند داشت و از
آن جایی كه ارسال یک نسخه كتبی از قرارداد از طرف كارفرما به اداره كار الزامآور است .این
تبصره سبب شده كه كارفرمایان اقدام به انعقاد قراردادهای شفاهی بیستونه روزه نمایند تا
از بیمه كارگر و ا رائه نسخه كتبی قرارداد كه سند قابل استنادی برای كارگر در اداره كار خواهد
بود برای پیگیری مسائل بیمه فرار كنند .كارفرما هر زمان كه اراده كند ،میتواند كارگر را
اخراج و حداكثر خسارت اخراج كسری از  31روز خواهد بود .كارگران نیز امکان اثبات
ً
امری را به دلیل كتبی نبودن قرارداد ،ندارند ،كامال متضرر خواهند شد.
ماده  1284قانون مدنی مقرر میدارد« :سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام
دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» .هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است.
(كاتوزیان1131 ،ش ،ج ،1ص )216امروزه در عقد و قراردادهای كاری ،لفظ به تنهایی
ً
نیست و قرارداد كاری باید ثبت شود .حتی در بعضی از عقود ابدا انشاء لفظی اعتبار ندارد
مثل قراردادهایی كه شركتها و كارفرمایان بزرگ و یا دولتها با هم دارند.
جنبه فقهی :مادهی «كتب» به معنای جمع و ضمیمه كردن چیزی به چیز دیگر است.
(ابن فارس9111 ،ق ،ج ،1ص913؛ راغب9192 ،ق ،ص )711كتابت به معنی :نوشتن،
نگاشتن و چیزی كه نوشته شده ،میباشد( .ابن منظور9191 ،ق ،ج ،9ص713؛ راغب،
9192ق ،ص)711
در بعضی از ابواب فقهی مثل :وكالت ،بیع ،ضمان ،وقف ،طالق و وصیت به كتابت
عقد اشاره شده است ،از حجیت و اعتبار نوشته در قرارداد سخن به میان آمده( .حسینی
عاملی1413 ،ق ،ج ،11ص21؛ خمینی ،بیتا ،ج ،2ص13؛ طباطبایی یزدی1416 ،ق،
ج ،2ص )184چنانكه توجه فقها در باب طالق به كتابت ،بدون تردید در صالحیت آن،
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برای انعقاد عقد نشان میدهد .روایاتی هم بیانگر این امرند كه غایب میتواند با كتابت،
طالق دهد( .شیخ طوسی1181 ،ق ،ج ،5ص23؛ ابن حمزه1418 ،ق ،ص121؛ شهید
ثانی1411 ،ق ،ج ،2ص )12روایات باب وصیت ،كتابت را یکی از ابزار متعارف اعالم
اراده میدانند .گروهی از فقها ،كتابت در انعقاد معامالت را مهم دانسته و به صحت آن نظر
دادهاند.
آنچه بین فقها امامیه شهرت یافته ،حتی بر آن ادعای اجماع شده است ،عدم جواز
انشاء به وسیله كتابت است ،حتی آن را در شمار اشاره قرار دادهاند و گاه جایگاه نوشته را
پایینتر از اشاره قلمداد نمودهاند .با این وجود گروهی معتقدند :قرارداد باید به صورت
مکتوب باشد تا اعتبار ،استحکام ،دوام و سندیت آن تضمین گردد .سند كتبی از زمانهای
دور یکی از معتبرترین راههای اثبات بوده است .به گونهای كه در قوانین بابلی و آشوری
اهمیت زیادی به سند داده میشد و هر جا سند كتبی وجود داشت توجهی به سایر ادله
نمیشد و خالف آن قابل اثبات نبود( .زراعت9333 ،ش ،ص )223
عالمه در تذكره ،به صورت احتمال ،كفایت نوشته را با قدرت بر تکلم پذیرفته است.
استدالل وی آن است :نوشته ،همانند كنایه در الفاظ است و همانگونه در وصیت ،كنایهای
در داللت صریح نیست به همراه قرینه میتواند وسیله اعالم باشد .به وسیله نوشته .نیز،
قابلیت انشای معامله وجود دارد( .عالمه9333 ،ق ،ج ،2ص )112صاحب عروه الوثقى،
تحقق وصیت به وسیله نوشته را اقوا میداند ،حتی نوشته را در حال اختیار و توانایی بر سخن
گفتن ،كافی میداند( .یزدی طباطبایی1413 ،ق ،ج ،2ص )881برخی اشاره كردهاند :در
كافی بودن كتابت ،هیچ اختالفی بین فقها وجود ندارد( .شهید ثانی1411 ،ق ،ج،1
ص222؛ انصاری1415 ،ق ،ج ،1ص )118حسینی عاملی ،علت عدم كفایت كتابت ،در
موارد امکان تکلم را؛ محتمل بودن كتابت میدانند( .حسینی عاملی9191 ،ق ،ج،93
ص)93
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ً
ً
نراقی اصال لفظ را در باب عقود معتبر نمیدانند( .اعتبار؛ یعنی اینكه انشاء منحصرا
باید با لفظ واقع شود) بلکه میگو یند :انشاء ،هم با لفظ ،هم با عمل و هم با كتابت منعقد
میشود( .نراقی1415 ،ق ،ج ،14ص )243حکیم در منهاج الصالحین جواز عقد بیع به
نحو كتابت را به نحو احتمال تأیید كرده است( .همان) صاحب جواهر بر این نظر است كه:
عقد بدون صیغه هم میتواند موجب نقل و انتقال گردد و نتیجه آن با عقد منتج از صیغه
لفظی تفاوتی ندارد ،زیرا هر دو الزم و دارای استحکام كافی هستند( .نجفی9111 ،ق،
ج ،22ص )213شهید صدر نیز در تعلیقه خود بر منهاج الصالحین میگو ید :اقرب آن
است كه انشاء عقد بیع به نحو كتابت جایز است حتی در صورت تمکن از تلفظ( .حکیم،
9191ق ،ج ،2ص )22مقصود از عبارت ایشان این است كه بر آنچه در باطن میگذرد،
داللت نماید و كتابت نیز مانند كالم یکی از این دالیل است ،انسان همانطور از آنچه در
باطن دارد به لفظ خبر میدهد ،به كتابت نیز خبر میدهد .اگر چه داللت كتابت بر لفظ
ضعیفتر است.
برخی فقها معتقدند عقد به وسیله كتابت را چه فرد توانایی سخن گفتن داشته باشد و
نمود بارزتری یافته
چه ناتوان از سخن گفتن باشد ،محقق میشود .این نظریه در عقود جایزِ ،

است( .حسینی شیرازی9193 ،ق ،ج ،11ص )91برخی دیگر از فقها ،كتابت را به صورت
مطلق و فراگیر با وجود توانایی بر سخن گفتن كافی میداند( .حسینی عاملی9191 ،ق،
ج ،97ص319؛ ج ،23ص71؛ خو یی9191 ،ق ،ج ،2ص213؛ خمینی ،بیتا ،ج،2
ً
ص ،11خوانساری9111 ،ق ،ج ،1ص )11صاحب جواهر بیان نموده با نوشته غالبا،
طمانینه و آرامشی كه بتوان حکم را مستند بر نوشته كرده ،حاصل میشود( .نجفی،
9111ق ،ج ،11ص )911
در بحث وكالت ،حسینی عاملی ،عزل وكیل را به وسیله كتابت و نوشته معتبر میداند
و معتقد است :اگر موكل به وكیل بگو ید« :هر گاه نوشته را خواندی تو عزل شده به حساب
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میآیی» ،هر گاه نوشته بر وكیل خوانده شود عزل میشود ،قبل از خواندن عزل نمیشود.
(حسینی عاملی9191 ،ق ،ج ،11ص)21
محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان ،بر خالف نظر مشهور فقها بر این عقیده
است كه در انعقاد بیع ،نیازی به وجود صیغه و لفظ نمیباشد( .اردبیلی9113 ،ق ،ج،3
ص931؛ خو یی1111 ،ش ،ج ،1ص )14خوئی در مصباح الفقاهه ،بعد از ذكر اقوال
طرفداران لفظی و كتابت عقد ،اشاره دارد .اگر ما صراحت در اشاره و مضبوط بودن كتابت را
بپذیریم ،دلیلی بر مقدم داشتن هیچیک بر دیگری نداریم ،چرا كه «انشاء» عبارت است از
اعتبار معامله در افق نفس ،هر امری كه صالحیت ابراز داشته باشد میتواند مبرز آن باشد،
اعم از این كه آن مبرز ،لفظ یا فعل باشد ،مثل قبض و اقباض در معاطات یا كتابت.
(خو یی1111 ،ش ،ج ،1ص)14
امام خمینی بر این عقیدهاند :ایجاب و قبول با لفظ و تعبیری كه مقصود را برای اهل
محاوره بفهماند ،واقع میشود( .خمینی9129 ،ق ،ج ،1صص )211 ،63 ،4نیز اشاره
دارند :رد پایی از حجیت نوشته در بابهای فقه میتوان یافت كه با تأكید بر كاشفیت
وسایل ابراز اراده .بهخصوص فقیهان معاصر بدان اشاره كردهاند و نوشته را در كنار سایر
وسایل معتبر دارای حجیت و اعتبار دانستهاند ( .خمینی9129 ،ق ،ج ،1صص)111-112
امروزه بها و ارزشی كه عرف به كتابت میدهد ،به عقود لفظی نمیدهد .اگر انشاء با
كتابت باشد ،یک انشاء عقالئی است و معاطات هم نیست تا ادعای اجماع بر بطالن شود و
در بین عقال هم معمول بوده است.
در قدیم االیام انشاء عقود با الفاظ بود نه با كتابت ،ولی گاهی برای اینكه نتیجه
عقدها محفوظ بماند و طرفین آن را انکار نکنند و جزئیات فراموش نشود و سندی داشته
باشند بعد از انشاء لفظی آن را مینوشتند كه نوشتن به عنوان انشاء نبود ،بلکه به عنوان حفظ
نتیجه عقد لفظی بود .به تدریج این مسئله تغییر شکل داد و انشای كتبی یکی از دو قسم
انشای شد كه جزئیات معامله را نوشته و بعد امضا میكردند كه این امضا به معنی «قبلت و
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بعت» بود و اكنون به جایی رسیده كه در بعضی از معامالت مهم ،انشای لفظی اهمیت
خود را از دست داده و انشای معتبر همان انشای كتبی شده است .یعنی برای الفاظ ارزش
قایل نیستند( .مکارم شیرازی1424 ،ق ،ج ،1ص)31
مکارم شیرازی مکتوب بودن عقد را داری امتیازاتی میداند؛ از جمله :كتابت بقا دارد
در حالی كه الفاظ باقی نیست .انشای كتبی را به آسانی نمیتوان انکار كرد ،ولی انشای
لفظی قابل انکار است .به همین دلیل در زمان معصومین علیهمالسالم وصیت را مینوشتند
چون احتمال انکار ّوراث در میان بود .انشای لفظی ممکن است با مقاوله مشتبه شود و یا
ّ
جد و هزل با هم مشتبه شود ،ولی در امضای اسناد شوخی و یا مقاوله معنا ندارد .عالوه بر
ای ن موارد ،در عصر و زمان ما كه اكثر مردم با سواد هستند ،كتابت مرسوم شده است .پس
باید در همه جا انشاءات مکتوبه را پذیرفت( .مکارم شیرازی1424 ،ق ،ج ،5ص)11
 .8ادله موافقان مكتوب بودن قراردادها
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
الف .آیه  282سوره بقره« :یا أیها ال ِذین آمنوا ِإذا تداینت ْم ِبدین ِإلی أجل ُمس ًّمی فاكت ُب ُوه
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ْ ْ
ولیک ُت ْب بینک ْم ك ِات ٌب ِبالعد ِل وال یأب ك ِات ٌب أن یک ُتب كما علم ُه الل ُه فلیک ُت ْب ولی ْم ِلل ال ِذی
ْ
َّ
ْ
ْ
َّ
ًِ
ً
ً ْ
ْ
علی ِه الح ُّق ولی َّت ِق الله ر َّب ُه و ال ی ْبخ ْس ِم ْن ُه ش ْیئا ف ِإن كان الذی عل ْی ِه الح ُّق سفیها أ ْو ضعیفا أو ال
ُ
ُ
ْ ْ ُ
ْ ُ ْ ُ َّ ُ ْ ُ ْ ْ ُّ ُ ْ ْ
ْ
ْ ْ
جالک ْم ف ِإن ل ْم یکونا
یستطیع أن ی ِمل هو فلیم ِلل و ِلیه ِبالعد ِل و استش ِهدوا شهیدی ِن ِمن ِر ِ
ُّ
ْ َّ ْ ُ ُ ِّ ْ ُ ْ ُ ْ
ْ
ر ُجل ْین فر ُج ٌل و ْ
داهما اْلخری
داء أن ت ِضل ِإحداهما فتذكر ِإح
أ
ر
ام
تان ِم َّمن ت ْرض ْون ِمن الشه ِ
ِ
ِْ
ُّ
ُ ْ ُ
ً
ً
ْ ُ ْ ْ
ُُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ذالکم أقسط ِعند
و ال یأب الشهداء ِإذا ما دعوا و ال تسئموا أن تکتبوه صغیرا أو كبیرا ِإلی أج ِل ِه ِ
ْ ُ َّ
ْ ُْ
ُ
ْ ّ ْ ُ
تابوا إ ّال أ ْن ت ُکون تجار ًة حاضر ًة ُت ُ
دیرونها ب ْینک ْم فل ْیس علیکم
ِ
ِ
ِ
الله و أقوم ِللشهاد ِة و أدنی أال تر ِ
ٌ ْ ْ ُ َّ ُ ُ ُ ٌ
ُ ٌ ّ ْ
ْ ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ٌ
َّ
ُ
وق ب ُکمْ
ْ
جناح أال تکتبوها و أش ِهدوا ِإذا تبایعتم و ال یضار ِ
كاتب و ال شهید و ِإن تفعلوا ف ِإنه فس ِ
َّ ُ
ُ
ُ ِّ ُ ُ ُ ُ
الله ب ُک ِّل ش ْی ٍء ع ٌ
لیم».
و اتقوا الله و یعلمکم الله و ِ
ای كسانی كه ایمان آوردهاید! هنگامی كه بدهی مدتداری (به خاطر وام یا داد و ستد)
به یکدیگر پیدا كنید ،آن را بنویسید! و باید نویسندهای از روی عدالت( ،سند را) در میان
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شما بنویسد! و كسی كه قدرت بر نویسندگی دارد ،نباید از نوشتن _همانطور كه خدا به او
تعلیم داده_ خودداری كند! پس باید بنویسد ،و آن كس كه حق بر عهده اوست ،باید امال
كند ،و از خدا كه پروردگار اوست بپرهیزد ،و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر كسی كه حق
بر ذمه اوست ،سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است ،یا (به خاطر الل بودن)
توانایی بر امال كردن ندارد ،باید ولی او (به جای او) با رعایت عدالت ،امال كند! و دو نفر از
مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند ،یک مرد و دو زن ،از
كسانی كه مورد رضایت و اطمینان شما هستند ،انتخاب كنید! (و این دو زن ،باید با هم
شاهد قرار گیرند) تا اگر یکی انحرافی یافت ،دیگری به او یادآوری كند .و شهود نباید به
هنگامی كه آنها را (برای شهادت) دعوت میكنند ،خودداری نمایند! و از نوشتن (بدهی
خود) چ ه كوچک باشد یا بزرگ ،ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این ،در نزد خدا به
عدالت نزدیکتر ،و برای شهادت مستقیمتر ،و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و
گفتگو) بهتر میباشد؛ مگر اینكه داد و ستد نقدی باشد كه بین خود ،دست به دست
میكنید .در این صورت ،گناهی بر شما نیست كه آن را ننویسید .ولی هنگامی كه خرید و
فروش (نقدی) میكنید ،شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد( ،به خاطر حقگویی)
زیانی برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین كنید ،از فرمان پروردگار خارج شدهاید.
از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم میدهد؛ خداوند به همه چیز داناست.
آیه اشاره دارد كه قراردادها و اسناد تنظیم شدهای كه همراه با گواهی عادل باشد ،قابل
استشهاد است.
ً
قطعا بایستی سند مکتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چیز اجمالی ،كارایی
داشته باشد و هر معاملهای ،نیاز به كاتب و شاهد دارد.
محقق اردبیلی مستفاد از آیه كریمه مواردی را ذكر میكند :همه تأكیدات آیه شریفه بر
كتابت ،كیفیت و شرایط آن بر این مطلب داللت دارد كه نوشته به عنوان یک حجت مستقل
شرعی نزد شارع مقدس مطرح است .اینكه برخی فقها آن را معتبر نمیدانند .سبب عدول
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آنها از ظاهر آی ِهی شریفه و رو یکردشان بر عدم اعتبار نوشته ،تنها به خاطر وجود اجماع و
ً
اخبار است .آنها بنا را بر این نهادهاند كه نوشته صرفا ،برای یادآوری است ،دلیل و حجت
به شمار نمیرود .از سو یی امکان دارد نوشته فیالجمله دارای حجت باشد ،نه بالجمله.
(اردبیلی ،بیتا ،ص)455
ب .روایات :امام صادق(ع) در روایتی فرمودند :اگر كسی در معامله سند و شاهد
نگیرد و مالش در معرض تلف قرار گیرد ،هر چه دعا كند ،خداوند مستجاب نمیكند و
میفرماید :چرا به سفارشات من عمل نکردی؟! (قرائتی1132 ،ش ،ج ،1ص)454
پیامبر(ص) در تأكید نوشتن و كتابت فرمودند« :قیدوا العلم بالکتابة» (ابن ادریس،
9191ق ،ج ،9ص)11
ج .رد اجماع :طرفداران لفظی بودن قرارداد .اجماع ایشان مستند به ادله است و یا
الاقل احتمال استناد وجود دارد .همین امر اجماع را مدركی ساخته است و موجب عدم
پذیرش آن میشود .زیرا قول معصوم از این فتوی كشف نمیشود و از سوی دیگر بسیاری از
علما بسیاری به جواز اكتفا به نوشته در ابواب وصیت و وكالت رای دادهاند.
د .با گسترش علم و فناور ی در جوامع؛ توجه به كتابت و نگارش بیشتر شده است.
كتابت قراردادها و اسناد ،سبب افزایش ضریب امنیتی و اطمینانخاطر خواهد بود .همچنین
امکان جعل و تزو یر در اسناد و قرارداهای ثبت شده كمتر روی میدهد.
كتابت و نوشته مانند الفاظ میتواند بر تراضی طرفین در قرارداد داللت كند .ظواهر
الفظ چه شفاهی و چه كتبی حجت هستند ،به همین دلیل به ظاهر قرآن و روایت اعتماد
میشود .بلکه گاهی نوشته ،داللتی صریحتر از الفاظ دارد( .مظفر1415 ،ق ،ج،2
ص)141
ه .بنا عقال :روش و سیره عقال بر عمل به مفاد قرارداد استوار است .بسیاری از عقود
و قراردادهای خو یش را به وسیله نوشته منعقد میسازند .هر چیزی را كه عقال ،عقد و
ّ
معامله دانستهاند شارع امضا كرده است ،اال ما خرج بالدلیل و مثل عبادات ،امور توقیفیه
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نیستند .پس اساس در معامالت بناء عقال است .هر چیزی كه عقد عقالیی محسوب شد،
در تحت عنوان «اوفوا بالعقود» داخل استّ ،
حتی عقود مستحدثه مثل بیمه .كتابت به عنوان
ً
انشاء عقد در بین عقال متعارف است (سابقا بوده و االن بیشتر است) اوفوا بالعقود تمام
عقودی را كه انشائش با الفاظ است شامل میشود ،دلیلی بر منع در باب بیع هبه ،وصیت و
سایر معامالت نداریم( .مکارم شیرازی1424 ،ق ،ج ،1ص)31
گرچه هر دو قرارداد كتبی و شفاهی ،معتبر است اما قرارداد شفاهی در زمان بروز
اختالف بین كارگر و كارفرما ،تضمین كننده رابطه كارگر و كارفرما نیست و اثبات وجود
رابطه با كارگر نمیباشد .لذا اگر قرارداد را به صورت كتبی منعقد كنند ،از امنیت شغلی
ً
ً
باالتری برخوردار میگردد .رسما روی مکتوب بودن قراردادها تأكید شده ،اصوال كتبی بودن
را یکی از مشخصههای امنیت در قراردادها بیان كرده است.
مشخص است ،فقها در جستجوی راهی برای اعالم صریح قصد باطنی هستند ،به
همین دلیل به لفظ روی آوردهاند و غیرلفظ را چون صریح نیست ،معتبر نمیدانند« .در
ً
گذشته تأكید زیادی بر تلفظ صورت میگرفت به طوری كه تقریبا لفظ ،وسیله منحصر به
فرد در بیان اراده و انعقاد قرارداد تلقی میشد .به همین دلیل در فقه اسالمی نیز برای مدت
طوالنی اعتبار یا لزوم عقد معاطاتی انکار میشد یا مورد تردید قرار میگرفت»( .نجفی،
9111ق ،ج ،22ص )219محقق ثانی بیان كرده كه الفاظ متعارف كه در انشای عقود و
معامالت به كار میروند ،از شرایط لزوم هستند ،اما تملیک مورد نظر در معامله با هر
وسیلهای كه داللت بر انشای تملیک كند حاصل میشود( .محقق كركی9191 ،ق ،ج،1
ص )13البته تأكید فقها بر وجود الفاظ در معامالت به دلیل قداست آنها و اعتقاد به اصل
ً
شکلی بودن معامالت و عقود نیست ،بلکه صرفا به این دلیل است كه الفاظ بهترین،
سادهترین و متداولترین وسیلهی ابراز مقاصد و نیات باطنیاند و به همین دلیل ،حتی در
صورت صحت و لزوم بیع معاطاتی ،بحث از شرایط صیغه منطقی و معقول است .زیرا این
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احتمال وجود دارد كه شارع در صیغه بیع شرایطی را برای صحت و لزوم ناشی از آن اعتبار
كرده باشد كه با فقدان آنها بیع فاسد تلقی گردد( .خمینی9129 ،ق ،ج ،9ص)319
عقد و قرارداد كاری باید به صورت مکتوب باشد تا اعتبار ،استحکام ،دوام و سندیت
آن تضمین گردد .تأسیس دفاتر اسناد رسمی سبب شده كه امضا جای انشا را بگیرد.
ّ
ّ
انشائات لفظی در حد مقاوله و گفتگوهای مقدماتی معتبر است ،به همین جهت ما در
معامالت ،كتابت را جانشین انشای لفظی میدانیم .كتابت ،به منزلتی رسیده كه حتی از
الفاظ نیز در بیان اراده محکمتر بوده ،از استواری ،اطمینان و امنیت بیشتری برخوردار است.
از طرفی عقال و عرف ،كتابت قرارداد را از آن جهت كه صالحیت برای انشا عقد دارد ،مورد
توجه قرار داده است.
از طرفی «تفسیر در اعم و اغلب موارد ،ناظر به قراردادهای مکتوب است .چرا كه اول:
ً
حصول توافق شفاهی نسبتا نادر است .دوم :در خصوص قراردادهای شفاهی ،در عین
فرض
ِ
ً
انتفای تفسیر ،اختالف طرفین غالبا راجع به ،بود و نبود قرارداد است»( .صالحیراد،
1181ش ،ص)53
نتیجه
اصل در قراردادها ،عقود و معامالت ،عرف مردم و عقالی جامعه است .از آنجا كه كتابت
و نگارش قراردادهای شغلی با قواعد و اصول شارع مقدس منافات ندارد و عمومات و
اطالقات باب عقود و قراردادها ،آن را در برمیگیرد .بر پایه اطالقات و عمومات آیاتی؛
ّ ّ ْ
ْ ُ ْ ُُْ
ُُْ ْ
ُ
ود»«،ال تأ كلوا أ ْموالک ْم» و «أحل الل ُه الب ْیع» صحیح خواهد بود و از نظر
چون« :أوفوا ِبالعق ِ
حقوقی ،آثار صحیح بر آن جاری میگردد .زیرا در قراردادها ،روش كلی قانونگذار اسالم،
اختراع قرارداد خاص و و یژهای نبوده ،بلکه بیشتر به ترسیم قواعد و اصولی پرداخته كه عقود
رایج و متعارف ،باید بر مبنای آن ،سنجیده شود و ناسازگاری با آن نداشته باشد.
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آیه كریمه  282سوره بقره ،دلیل كافی و وافی بر لزوم ،كتابت قراردادها است .هدف
شارع مقدس بر كتابت قراردادها تأكید بر اهمیت امنیت اقتصادی ،اجتماعی و شغلی است.
آیه توصیه میكند :قراردادها باید مکتوب باشد تا سند بماند ،با كتابت ،قرارداد تثبیت و
ماندگار میشود و اینگونه ،از بسیاری از اختالفات پیشگیری خواهد شد .در صورت
مکتوب نبودن قراردادهای شغلی ،ممکن است كه لغزشهای اخالقی و منازعاتی بین كارگر
و كارفرما پیش آید و به هر یک از طرفین ظلم مالی شود .یا ممکن است ،بسیاری از
تعهدات ،به فراموشی سپرده شود.
عالوه بر آن اشاره آیه بر شاهد گرفتن در قراردادها ،گواه بر این است .قراردادها و اسناد
تنظیم شدهای كه همراه با گواهی عادل باشد ،در دادگاه قابل استشهاد است .به تعبیر قرآن «و
ُ
ْ ْ
ْ ْ
لیک ُتب َّب ْینک ْم ك ِات ٌب ِبالعد ِل» یعنی :قرارداد باید توسط فردی كاردان و خبره بر اساس
عدالت ،نوشته شود .حق مداخله و دخلوتصرف در قرارداد را ندارد .یعنی خبرگانی كه
عدالت در نوشتن نیز دارند ،تا سوءگیری در معامالت دیده نشود .هدف آیه ،ایجاد تضمین،
اطمینان و امنیتخاطر برای جلوگیری از سوءاستفاده از حسن اعتماد افراد به یکدیگر در
قراردادها میباشد .بهتر است قراردادهای شغلی در چهارچوب قوانین حقوقی و فقهی،
تنظیم شود تا امنیت شغلی كارگر و كارفرما لحاظ گردد.
در فقه ،با توجه به اصل حاكمیت اراده ،شکل و نحوهی تنظیم قرارداد به ارادهی طرفین
واگذار شده است .نخواسته است تا اعتبار و ارزش توافقهایی را كه با لفظ و گفتار و با
استفاده از شهود انجام میشود ،منکر شود .بعضی از فقها ،در كنار تأكیدی كه بر كتابت
شده است ،برای بعضی از عقود ،الفاظ خاصی را مقرر كردهاند كه هر لفظ یا كنایهای كه
بیان مقصود كند ،كافی است .ولی در عین حال روی كتبی بودن قراردادها تأكید فراوان شده
است .الفاظ و انشای لفظی ،اصل و كتابت ،فرع بود .و حتی كتابت به عنوان شاهد برای
اصل عقد محسوب میشد .علت آن این بود كه اكثر مردم خواندن و نوشتن را نمیدانستند.
از اینرو كتابت در عقود و قراردادها ،امری دشوار و مشکل بود .اما به مرور زمان ،وقتی اكثر
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مردم توان خواندن و نوشتن پیدا كردند ،انشای لفظی ،فرع شده و اكثر عقود به كتابت انجام
میشد ،با وجود این ،كتبی بودن قراردادها مورد عنایت شارع مقدس میباشد .به همین
دلیل ،قراردادهای بینالمللی در دوران رسالت به صورت مکتوب ،منعقد گردیده است.
ً
اگر قرارداد بین عامل و مستأجر و كارگر و كارفرما ،كامال صریح و واضح نگاشته شود
و به تمام جزئیات توجه نماید ،نه تنها مخل نظام اجتماع و سبب بروز تنازع و اختالف
نمیشود ،بلکه مانع منازعات و اختالفات و درگیریهای احتمالی خواهد بود .تا حد زیادی
تضمین كننده امنیت شغلی كارگران و حتی كارفرمایان میباشد .بنابراین با توجه به
برتریهای شکلی قرارداد كتبی ،به لحاظ امکان نظارت بیشتر بر نحوه اجرای مقررات كار،
امنیت آن و سهولت بیشتر رسیدگی به اختالفات ناشیه در مراجع حل اختالف ،چنانچه
امکان تبدیل قرارداد شفاهی به كتبی آن موجود باشد ،نه تنها این تبدیل مغایرتی با مقررات
قانون ندارد ،بلکه به نظر میرسد ،ارجح و اصلح هم هست.
منابع
آشتیانی ،محمد حسن ،كتاب القضاء ،ج ،2چ ،9قم ،انتشارات زهیر ،كنگره عالمه آشتیانی قدس سره،
9121ق.
آقایی ،داوود ،سازمانهای بین المللى ،چ ،3تهران ،انتشارات نسل نیکان9333 ،ش.
ّ
ابن ادریس حلی ،محمد بن منصور ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج9و ،2چ ،2قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم9191،ق.
ابن حمزه ،محمد بن علی ،الوسیلة إلى نیل الفضیلة ،چ ،9قم ،انتشارات كتابخانه آیة الله مرعشی نجفی،
9113ق.
ابن زهره ،حمزة بن علی ،غنیة النزوع إلى علمى األصول و الفروع ،چ ،9قم ،مؤسسه امام صادق علیه
السالم9197 ،ق.
ابن فارس ،احمد بن زكریا ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،1قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
قم9111 ،ق.

نقش كتبی یا لفظی بودن قراردادها در امنیت شغلی از دیدگاه فقهی 125/
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،9بیروت ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع دار صادر،
9191ق.
اردبیلی ،احمد بن محمد ،زبیده البیان ،تهران ،المکتبة الجعفریة إلحیاء اآلثار الجعفریة ،بیتا.
اردبیلی ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد األذهان ،ج3و  ،92قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم9113 ،ق.
اعرابی ،محمد ،راهبردها ،برنامهها و راهكارهای تحقق امنیت شغلى مناسب در نظام اداری ،مطالعات
مدیریت و بهبود تحول ،شماره 21و9331،31ش.
امامی ،حسن ،حقوق مدنى (الحاقات و تجدبد نظر و تطبیق با قوانین جدید ،فاطمه زارعى) ،چ،31
تهران ،انتشارات اسالمیه9319 ،ش.
امامی ،مصطفی« ،ماده  91قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی» ،مجله كانون وكال،
9331ش.
انصاری ،مرتضی ،كتاب المكاسب ،ج9و3و ،1قم ،كنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،
9191ق.
بجنوردی ،محمد ،قواعد فقهیه ،ج ،2تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،موسسه چاپ و
نشر عروج ،بیتا.
بحرانی ،آل عصفور ،األنوار اللوامع فى شرح مفاتیح الشرائع ،ج ،99مجمع البحوث العلمیة ،قم ،بیتا.
پیریایی ،صالحه ،ارشدی ،نسرین ،اثر امنیت شغلى و عدالت سازمانى بر قصد ترک شغل :نقش
واسطهای اعتماد به مدیریت ارشد ،مشاوره شغلی و سازمانی ،شماره 1131 ،11ش.
توسلی نایینی ،منوچهر« ،جهانی شدن و امنیت شغلی كارگران» ،اطالعات سیاسى – اقتصادی ،شماره
 213و 1184 ،221ش.
حائری طباطبایی ،علی بن محمد ،ریاض المسائل ،ج ،91چ ،9قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
9193ق.
حسینی شیرازی ،محمد ،الفقه ،القواعد الفقهیة ،چ ،9بیروت ،مؤسسه امام رضا علیه السالم9193 ،ق.
ّ
حسینی عاملی ،جواد بن محمد ،مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العالمة ،ج92و ،93چ ،9قم ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم9191 ،ق.
حکیم طباطبایی ،محسن ،مستمسک العروة الوثقى ،ج2و ،7چ ،9قم ،مؤسسة دارالتفسیر9197 ،ق.
همو ،نهج الفقاهه ،چ ،9انتشارات  22بهمن ،قم ،اول ،بیتا.
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ّ
خمینی ،روح الله ،تحریر الوسیلة ،ج9و ،2چ ،9قم ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،اول ،بی تا.
همو ،كتاب البیع ،ج ،9چ ،9تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره9129 ،ق.
خوانساری ،احمد بن یوسف ،جامع المدارک فى شرح مختصر النافع ،ج ،1چ ،2قم ،مؤسسه
اسماعیلیان9111 ،ق.
خو یی ،ابو القاسم ،مصباح الفقاهة (المكاسب) ،مقرر ،محمد علی توحیدی9377 ،ق.
همو ،منهاج الصالحین ،ج ،2قم ،نشر مدینة العلم9191 ،ق.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،چ ،9لبنان ،سوریه ،دار العلم ،الدار الشامیة،
9192ق.
رمضانی فرزانه ،طاهره« ،انعطاف پذیری بازار كار و امنیت اشتغال» ،مجله كار و جامعه ،شماره 79و،72
9331ش.
رنجبری ،ابوالفضل ،حقوق كار :به ضمیمه قانون كار ،تهران ،انتشارات مجد9319 ،ش.
زراعت ،عباس ،ادله اثبات دعوی ،ج ،9كاشان ،انتشارات قانون9333 ،ش.
سبزواری ،علی ،جامع الخالف و الوفاق ،چ ،9قم ،زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السالم9129 ،ق.
شریف مرتضی ،علی بن حسین ،االنتصار فى انفرادات اإلمامیة ،چ ،9قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم9191 ،ق.
شهید اول ،محمد بن مکی ،غایة المراد فى شرح نكت اإلرشاد ،چ ،9قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم9191،ق ،ج.3
همو ،اللمعة الدمشقیة فى فقه اإلمامیة ،چ ،9بیروت ،دار التراث ،الدار اإلسالمیة9191،ق.
ّ
شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی كالنتر) ،ج ،3چ،9
قم ،كتابفروشی داوری9191،ق.،
همو ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،ج ،3چ ،9قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،قم9193 ،ق.
شیخ طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن ،الخالف ،ج ،3چ ،9قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم9117،ق.
همو ،المبسوط فى فقه اإلمامیة ،ج2و ،1چ ،3تهران ،المکتبة المرتضو یة إلحیاء اآلثار الجعفریة،
9337ش.
همو ،تهذیب األحكام ،ج ،7چ ،1تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران9117،ق.
شیخ مفیدّ ،
محمد بن محمد ،المقنعة ،چ ،9قم،كنگره جهانی هزاره شیخ مفید ،رحمة الله علیه9193 ،ق.

نقش كتبی یا لفظی بودن قراردادها در امنیت شغلی از دیدگاه فقهی 121/
صالحی راد ،محمد« ،منع باژگونه نمایی معنای روشن قراردادها» ،حقوقى دادگستری ،شماره،14
1181ش.
صفایی ،حسین ،حقوق مدنى ،تهران ،نشرمیزان1184 ،ش.
طبرسی ،فضل بن حسن ،المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف ،ج ،9مشهد ،مجمع البحوث
اإلسالمیة9191 ،ق.
ّ
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد األذهان إلى أحكام اإلیمان ،ج ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم9191،ق.
همو ،تحریر األحكام الشرعیة على مذهب اإلمامیة ،ج2و ،3چ ،9قم ،مؤسسه امام صادق علیه السالم،
9121ق.
همو ،تذكرة الفقهاء ،ج9و ،91چ ،9قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم9333 ،ق.
همو ،قواعد األحكام فى معرفة الحالل و الحرام ،ج9و ،2چ ،9قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم9193 ،ق.
همو ،مختلف الشیعة فى أحكام الشریعة ،ج ،1چ ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم9193 ،ق.
غفوری ،محمد ،سازمانهای بینالمللى ،چ ،1تهران ،سازمان مطالعه و تدو ین كتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت)1131،ش.
فاضل آبی ،حسن بن ابی طالب ،كشف الرموز فى شرح مختصر النافع ،ج ،2چ ،3قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم9197 ،ق.،
ّ
فاضل مقداد ،مقداد بن عبد الله ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،ج ،2چ ،9قم ،انتشارات كتابخانه آیة
الله مرعشی نجفی – ره9111 ،ق.
ّ
فخرالمحققین حلی ،محمد بن حسن ،إیضاح الفوائد فى شرح مشكالت القواعد ،ج ،9قم ،مؤسسه
اسماعیلیان9337 ،ق.
قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،ج ،1مركز فرهنگی درسهایی از قرآن1132 ،ش.
قنواتی ،جلیل ،وحدتی شبیری ،حسن ،عبدیپورفرد ،ابراهیم ،حقوق قراردادها در فقه امامیه ،زیر نظر
مصطفی محقق داماد ،ج ،1چ ،9انتشارات سمت1113 ،ش.
كاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثباث -قواعد عمومى اثبات ،اقرار و سند ،ج ،1چ ،1نشر میزان1131 ،ش.
همو ،قانون مدنى در نظم حقوق كنونى ،چ ،31بنیاد حقوقی المیزان1131 ،ش.
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همو ،قواعدعمومى قراردادها ،چ ،3تهران ،شركت سهامی انتشار1114 ،ش.
كاشف الغطاء ،محمد حسین ،تحریر المجلة ،ج ،9چ ،9نجف اشرف ،المکتبة المرتضو یة9311 ،ق.
كیومرثی ،مجتبی« ،بررسی وضعیت امنیت شغلی نیروی كار در پرتو خصوصی سازی» ،مجله كار و
جامعه ،شماره1131 ،152ش.
ّ
محقق حلی ،نجم الدین جعفر بن حسن ،المختصر النافع فى فقه اإلمامیة ،ج ،9چ ،7قم ،مؤسسة
المطبوعات الدینیة9193 ،ق.
همو ،شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرام ،ج ،2اسم المعلق السید صادق الشیرازی ،چ ،2تهران،
انتشارات استقالل1418 ،ق.
محقق كركی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد فى شرح القواعد ،ج1و7و ،1چ ،2قم ،مؤسسه آل البیت
علیهم السالم9191 ،ق.
محمودی دشتی ،علی اكبر ،ادله اثبات دعوی ،قم ،جمع الفکر االسالمی1111 ،ش.
مراغی ،میرعبد الفتاح ،العناو ین الفقهیة ،ج ،2چ ،9قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم9197 ،ق.
مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،ج ،2نشر دانش اسالمی1415 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،أنوار الفقاهة -كتاب البیع ،ج ،9چ ،9قم ،انتشارات مدرسة اإلمام علی بن أبی
طالب علیه السالم9121 ،ق.
همو ،بحوث فقهیة هامة ،چ ،9قم ،انتشارات مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم9122 ،ق.
همو ،كتاب النكاح ،ج9و ،1چ ،9قم ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السالم9121،ق.،
موسوی بجنوردی ،محمد ،قواعد فقهیه ،چ ،1تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ،موسسه
چاپ و نشر عروج.
نائینی ،محمد حسین ،المكاسب و البیع ،ج ،9چ ،9قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم9193 ،ق.
نجفی ،محمد حسن ،جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم ،ج22و ،11چ ،7بیروت ،دار إحیاء التراث
العربی9111 ،ق.
نراقی ،احمد بن محمد مهدی ،مستند الشیعة فى أحكام الشریعة ،ج ،91چ ،9قم ،مؤسسه آل البیت
علیهم السالم9191 ،ق.

نقش كتبی یا لفظی بودن قراردادها در امنیت شغلی از دیدگاه فقهی 123/
یزدی طباطبایی ،محمد كاظم ،العروة الوثقى ،ج ،2چ ،9قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم9111 ،ق.

