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جایگاه فقه در حقوق و اخالق حرفهای سردفتر


محمدرضا شرافت پیما ،محمد ربیعی نیا

(تاریخ دریافت5932/04/52 :؛ تاریخ پذیرش)5932/00/50 :

چکیده
حقوق و اخالق حرفهای به عنوان پدیدهای نوظهور دنیای امروز ،پژوهشی بین رشتهای است ،که میتوان جایگااه را در فقاه و منااب
معتبر فقه اسالمی یافت .از این رو این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا تصاور برراراری راب اهای من قای میاان حقاوق و اخاالق
حرفه ای سردفتر با مباحث فقهی ،صحیح است یا خیر؟ آیا اساساً فقه را باید متکفّل این حوزه رلمداد کرد؟ در صورت مثبت باودن پاساخ،
مبنای وجود این راب ۀ من قی چیست؟ در مقام پاسخ باید اذعان داشت که موضاوعات م روحاه در حقاوق و اخاالق حرفاهای ساردفتر،
علیرغم نوین بودنِ آنها ،راب های مستقیم با کسب و کار و ارائه خدمات حاکمیتی سردفتر داشته و علومی مانند حقوق و اخالق به بهباود
و استحکام اینگونه روابط و تعامالت ،میپردازد .از سوی دیگر ،فقهاء و علمای دینی اسالم در کتب فقهی خود ،مبااحثی را تحات عناوان
«آداب کسب و کار»« ،آداب تجارت» (تجارت به معنای عام) و نظیر اینها م رح نمودهاند .لذا از آنجاایی کاه حقاوق و اخاالق حرفاهای
مورد توجه فقهاء بوده بنابراین به تبعیت از آن میتوان موضوعات م روحه در حوزۀ حقوق و اخالق حرفهای ساردفتر را باا آن دیاد اههاا
ت بیق داد.

کلیدواژگان
اخالق حرفهای ،آداب کسب و کار ،حقوق حرفهای ،سردفتر ،نهادهای حمایتی.

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
رایانامهsharafatpeima@yahoo.com :

 کارشناسارشد حقوق خصوصی ،سردفتر اسناد رسمی ،گیالن ،ایران
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مقدمه
آداب کسب و کار و تجارت از جمله مواردی است که در فقه و اخالق موورد اشواره اورار گرفتوه
است .در علوم امروزی کسب و کار اعم از داد و ستدِ کاال و خدمات بوده که تصدی سردفتری هم
از این مقوله مستثنی نیست .طبق نظر صاحب جواهر «مراد از تجارت در اینجا ،مطلوق مااوهوه و
هرگونه مبادله است همانطوری که در آیۀ شریفه آمده است و خدا فرمووده اسوت( :اموالتوان را در
میووان خووود بووه باطوو ن وریوود) مگوور ایوون کووه مبادلووۀ مووال از روی رهووایت شووما (طوورفین)
باشد»(نجفی/ 131/ج  .)22/لذا با استاانت از این تابیر سای شوده هومن تبیوین مفواهیم حقووق
حرفهای و اخالق حرفهای سردفتر ،برخی از مقوالت فقهی موردنظر و مرتبط ،حتی در باب رعایت
آداب کسب و کار سردفتر هم مطالاه شود .پس رعایت آداب کسب و کار ،لزوماً به مفهوم خرید و
فروش کاال به مانای أخص تجارت نمیباشد بلکه اعم از این مصادیق است .فرازی از شرح لماوه
اختصاص به «کتاب متاجر» دارد که «متاجر ،جمع مَتجَر بر وزن مَفاَ از مواد تجوارت بوه مانوای
کسب کردن است» و متاجر در مفهوم مصدر میمی ،به مانای تجارت کردن به کار رفته و این تابیر
موردنظر است(شهید ثانی/ 131/ج .)66/6از دیدگاه امام خمینی (ره) نیز هرکسی که اصد کسب و
کار و تجارت نمودن را داشته بر او واجب است که احکام و مسای مربوطه را آموزش ببینود(اموام
خمینی/ 136/ج .)16 /2امام علی (ع) در نهجالبالغه میفرمایود« :کسوی کوه بودون آمووزش فقوه
اسالمی تجارت کند ،به رباخواری آلوده شود»(نهجالبالغه/حکموت  .)416/444بنوابراین آمووختن،
فراگیری و حتی آگاهی یافتن از آداب و احکام کسب و کار بر اش اص واجب است و سردفتر هم
به عنوان فردی که اهتمام به امرار مااش و کسب و کار دارد مکلف به رعایت آن خواهد بوود .اموا
در مقام پاسخ دادن به این پرسشها یانی «تصور براراری رابطهای منطقوی میوان حقووق و اخوالق
حرفهای سردفتر با مباحث فقهی»؛ «تصور متکف بودن فقه» و «مبنای وجود ایون رابطوۀ منطقوی در
« .تف ّقه فیما تواّهّ ؛ یانی دانستن احکام و مسای کارهایی که متکف میشود و تصدی آن را بر عهوده مویگیورد»
(شهید ثانی/ 131/ج.) 42/6
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این حوزهها» باید به تبیین منابع و همچنین خاستگاه حقوق و اخالق حرفهای با مصوادیق فقهوی و
اینکه آیا از حیث منابع و مصادیق یکسان هستند یا خیر ،پرداخت.
حقوق حرفهای در حوزۀ منابع فقه و حقوق
از آنجایی که حقوق ایران برگرفته از فقه اسالمی است بنابراین بهرهگیری از منابع فقهوی در حووز
حقوق و به تبع آن حقوق حرفهای 5الزماالتباع است .از نظر باضی منابع حقوق عبارتند از. :اانون
(اساسی ،عادی ،تصویبنامهها و آییننامههای دولتوی)  .2عور

 .1رویوۀ اضوایی و اندیشوههوای

حقوای یا همان دکترین حقوق(کاتوزیوان ) 2 / 136/و برخوی دیگور آن را ینوین برشومردهانود:
.اانون (اساسی ،اوانین میانه ،اوانین عادی یا پارلموانی ،اووانین غیرپارلموانی)  .2شوریات و فقوه
اسالم (منابع ماتبر اسالمی ،فتاوای ماتبور)  .1عور

 .4رویوۀ اضوایی  .1دکتورین و اصوول کلوی

حقوای(دانشپژوه/ 13 /ج .) 42/2از نظر اصولیین و فقهوای امامیوه ،منوابع فقوه و ادلوۀ اسوتنبا
احکام به ترتیب عبارتند از . :کتاب  .2سنّت  .1اجماع و  .4عق (محمدی .) 41/ 136/به جهوت
تأسّی حقوق موهوعۀ ایران از شرع مقدس اسالم ،لذا انطبواق وهوع مقوررات بوا هموین مووازین
شرعی و اصول فقهی به عنوان یک هرورت ،مورد پذیرش ارار گرفته که این خود مؤیود اهمیوت
شووناخت منووابع فقهووی در ایوون حوووزه اسووت(همووان .)26/پووس همووانطور کووه حقوووق حرفووهای
زیرمجموعه ای از حقوق بوده و با عنایت به پیروی حقوق ایران از فقه و منوابع فقهوی از یکسوو و
همچنین با مطالاۀ سوابق فقهی و توجه به احکام وهای و وهع اانون نیز کوه موورد تأییود شوارع
مقدس بوده و نبودن هیچگونه منای در این رابطه از دیگرسو ،لذا بوا عنایوت بوه اصو اباحوه نیوز
برخورداری و وحدت منابع در حوز حقوق حتی حقوق حرفهای و وهع اوانین و مقررات مترای
در جهت حفظ مصالح عامه هرورت دارد.

1. Professional Rights
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حقوق حرفهای متأثر از کارکرد حق
جایگاه و خاستگاه اصلی حقوق حرفهای در کارکرد نهادی حق متبلور میشود و تحقوق ایون حوق
زمانی است که از سوی نهادها برای استیفای حقوق حرفوهای ،مطالبوه گوردد .بوه موجوب دیودگاه
بسیاری از اندیشمندان حقوق که دربار کارکردهای حق ،م تلف بوده فلذا یکوی از آن کارکردهوا،
«نهادی بودن حق» است .به تابیر صحیحتر «حقها میتوانند ...نهادی باشند ،یانی (این کوه خوودِ)
نهادها آنها را شناسایی و اجرا کنند(»...هال )41/ 13 /و حتی از نگاه باضی دیگر «حقوق زمانی به
وجود میآید که نهادها شروع به اعالم ،اجورا و اعموال هنجارهوا مویکننود (و) حقووق در شوک
نهادیاش ،بر پهنۀ اساسی ناهمسانسازیهای تفاوت اجتماعی اثر میگذارد»(تاماناهوا.) 13/ 13 /
با توجه به این ویژگی حق ،شاید بتوان گفت که تبلور ش صیت حقوای از مصادیق همین کوارکرد
نهادی حق باشد .به بیان دیگر ،فلسۀ وجودی ظهوور بسویاری از نهادهوای حموایتی نظیور «کوانون
سردفتران و دفتریارن» و غیره به عنوان ش ص حقوای در همین راستا بوده که این مقوله در فقوه و
حقوق اسالمی هم دارای پیشینه است .وجود نمونههایی از ابی منصب امامت و رهبوری (والیوت
فقیه) به عنوان مالک انفال ،یا امت اسالم (مسلمین) به عنوان مالوک اراهوی خراجیوه 2و یوا سوایر
موارد از ابی واف (مواوفات) ،عناوین عامه (غیرمحصوره) مث فقراء به عنوان مالک زکات و نیوز
جهووات عامووه ،جملگووی ،بیووانگر دیرینووه بووودن مفهوووم ش صوویت حقوووای در فقووه اسووالمی
است(صفار .)46/ 136/دلی اهمیت کارکرد نهادی حق تا بدانجاست که حتی از سوی فقهاء دالی
م تلفی و حتی آیات ارآن 9برای پذیرش یا عدم پذیرش والیت حاکمان جور و ظلم و نیوز ابوول
مناصب و مشاغ در حکومت آنان بیان شده و این خود ،حقوق و تکوالیفی را بور دوش اشو اص
1. The Institutional Right

 .زمینهایی که از طریق جنگ و یا لشکرکشی به مسلمانان میرسید و در اختیار حاکم اسالمی ارار میگرفت را اصوطالحا
مفتوح الانوه میگفتند»( ف ارطوسی/ 134/ج.)3/3
 .2آیۀ شریفۀ  33از سور مبارکۀ بقره« :و تُدلُّا هِبَ إلی احلُ ّک هم لهوأ ُکلُّا فَرتق ً همن أمّ هال النّ هس هِب ه
إلمث َو أنوُم تَعلَ ُمّن» و آیوۀ شوریفۀ  66از
َ
َ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
َّ
تد الشَّیط ُن أن تُضل ُهم ضالهً بَعیداً».
تدو َن أن تاَوَح َک ُمّا إلی الطّ غّت َو قَد أُم ُروا أن تَک ُفُروا به َو تُر ُ
سور مبارکۀ نساء« :تُر ُ
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ارار داده است (ف ارطوسی/ 134/ج )32-33/4؛ (عمیدزنجانی)14 -163/ 133/؛ (ابیلهایخویی/
 .)214/ 133به طور مثال بر اساس فرازی در تحریرالوسیله ینین آمده است :ورود به منصوبهوا،
تصدیها و مشاغ دولتی در زمان حکومت ظا لم موورد نکووهش اورار گرفتوه هرینود کوه شو
موردنظر ،مشروع باشد .اما زمانی که کسی تش یص دهد که از طریق آن ش

میتوانود بوه حفوظ

مصلحت مسلمانان و جلوگیری از بروز هرگونه مفسده و منکر دینی و شرعی کمک نمایود ،داخو
شووودن بوووه آن شوو

بووورای او تکلیوووف ایجووواد مووویکنووود (اموووام خمینوووی/ 136/ج)166/2؛

(ف ارطوسی/ 134/ج 6 /4و .) 66به عبارت بهتر ،کارکرد اصلی حوق در حووز نهوادی بوودنش
(منصر

از نوع حکومت) میتواند مؤثر و مفید به حال عموم باشد .نتیجه اینکه هد

از طرح این

مبحث آنست که هر نهاد حمایتی 5به عنوان یک ش صیت حقوای ،ممکن است منشاء ایجواد حوق
گردد .فلذا با توجه به نهادی بودن حق و بیان مثالهایی از نحو اعمال و اجرای حق توسط برخوی
نهادهای حمایتی در فقه ،میتوان به مصادیق منشاء ایجواد حوق حتوی در حووز حقووق حرفوهای
سردفتر دست یافت .از این رو برای تبیین بهتر موهوع نحو اجرا و اعمال کوارکرد نهوادی حوق و
بررسی منشاء ایجاد این گونه حق در حوز حقوق حرفهای ،تحلی باضی عناوین هوروری اسوت
که عبارتند از :هماندیشی و اجماع سردفتران و ایجاد وحدت رویۀ ثبتی.
هماندیشي و اجماع سردفتران

یکی از مصادیق تأثیرپذیری حقوق حتی حقوق حرفهای از نهاد حمایتی که میتواند منشواء ایجواد
حق گردد همین مقولۀ هماندیشی و اجماع است .از نظر اصوولیین ،اجمواع یکوی از ادلوۀ اسوتنبا
احکام بوده و جزء منابع فقه اسالمی محسوب میشود(2مظفر/ 13 /ج .) 36/1بر اسواس تاریفوی
«اجماع در ل ت به مانای اتفاق (نظر) است .خداوند در آیۀ  1سور یوسف میفرماید :همین کوه
1. Supporting Institutions

 .البته طبق نظری م الف «اجماع را جزو منوابع حقووق نمویتووان دانسوت .در حقووق اسوالم هوم ایون مسوأله اختالفوی
است»(جافریلنگرودی.) 62/ 132/
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یوسف را به صحرا بردند ،اتفاقنظر پیدا کردند که او را در یاه بیندازند»(سبحانی/ 134/ج.) 66/2
از نظر فقهاء و علمای اه تسنّن و تشیّع ،اجماع در مانای اصطالحی ،تاواریف م تلفوی داشوته و
حتی مستند حجیت اجماع نیز مح اختال

است .یراکه از دیودگاه اهو سونّت مبنوای حجیوت
5

اجماع ،حدیث نبوی است که میفرماید« :امت اسالم به خطاء و باط اتفاق نمیکنند» اموا از نظور
علمووای شوویاه ،اجموواع در صووورتی حجیووت دارد کووه کاشووف از اووول ماصوووم (ع) باشوود
(مظفر/ 13 /ج) 36/1؛ (محققداماد .)31/ 134/یکی از ااسام اجماع ،اجماع ت صصوی یوا هموان
اجماع اه ت صص است که در اصول فقه از آن به عنوان اجماع ماتبر در فنوون علوم هوم تابیور
شده و مقصود ،اجماع مت صصین در یک زمینۀ خاص علموی اسوت (انصواری -طواهری/ 133 /
ج  .)34 /این دیدگاه از نظر فقهای امامیه حتی در صورتی که اتفاقنظر در گروه اندکی نیز بوجوود
آید ینانچه کاشف از اول ماصوم (ع) باشد حجیت دارد و در حکم اجماع است(مظفر/همان) .بوه
نظر میرسد هرورت وجود اجماع ت صصی در حوزههای م تلف ،خود مؤید منشاء ایجواد حوق
در حیطۀ حقوق حرفهای است و به تابیر امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله میتواند ایجاد تکلیوف
برای احیای حقوق عامه حتی در زمان حکومت جائران نیز نماید.
ایجاد وحدت رویۀ ثبتي

از دیگر مصادیق تأثیرپذیری حقوق حرفهای از نهاد حمایتی که منشاء ایجاد حوق مویشوود ایجواد
وحدت رویه بوده که در حوز سردفتری این مقوله یکی از وظایف کوانون سوردفتران و دفتریواران
طبق ماد  66اانون دفاتر اسناد رسمی ایجاد وحدت رویۀ ثبتی است و از جمله منوابع حقووق نیوز
محسوب میگردد .گاهی به اشتباه ینین گمان میرود که اندیشۀ رویوۀ اضوایی در حقووق اسوالم
وجود نداشته و برگرفته از حقوق الئیک است ،اما به موجب مستندات میان اهو تسونن و تشویع،
این نظریه نفوی مویگوردد و حتوی از آن تحوت عنووان «مکتوب رویوۀ اضوایی» یواد شوده اسوت
« .2ه ََتوَ هم ُع ّأموی َعلَی اخلَطَ ء».
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(جافریلنگرودی 36/ 132/و  .) 3در میان منابع روایی به ویژه آیات ارآن ،مسوتندات محکموی
در رابطه با وجوب حاکمیت اضایی عنوان شده ،نظیر آیات شریفۀ  43و  43از سور مبارکۀ نوور و
آیۀ  26از سور مبارکۀ «ص» و آیۀ  16از سور بقره 5کوه اشواره بوه ایون امور دارد (عمیودزنجانی/
)143/ 133؛ (ابیلهایخویی211/ 133/و .)246همچنین در باب اضاوت شورح لماوۀ شوهید ثوانی
یکی از وظایف ااهی ،توانایی علمی وی و تالش و تحقیق فراوان او در این زمینه عنوان شده کوه
مستند آن آیۀ  63از سور عنکبوت است (شهیدثانی 5.) / 136/بنابراین ایجاد وحدت رویه فقوط
منحصر به امر اضا نبوده بلکه این اجماع در میان فقهای امامیه علیرغم وجود اختالفات فراوان در
اکثر مقوالت حکایت از آن داشته که اتفاق نظرات مستند و متکی به دالیلوی اطاوی بووده و بودون
پشتوانه مث اتفاق نظر صاحبان آراء دیگر مذاهب نیست (سبحانی/ 131/ج .)266/2پس همانگونه
که پیشتر بیان شد با کارکرد نهادی حق ،دو رویکورد متصوور اسوت کوه رویکورد اول در راسوتای
استیفای حقوق حرفهای نظیر افزایش توان علمی و ت قیقی است و رویکرد دوم که به تبع رویکرد
اول است همان حفظ منافع عامه نام دارد که مورد توجه فقهاء و منابع فقهی است .بنوابراین ایجواد
وحدت رویه ثبتی هم از مصادیق احقاق حقوق عامه بوده و به نظر میرسود ایجواد وحودت رویوۀ
ثبتی به تأسّی از اجماع ،میباید مستند به دالی اطای شرعی و اانونی بوده تا حجیت داشوته باشود
و این امر اجتنابناپذیر است.
کارکرد اخالق حرفهای در منابع فقهي
از آنجایی که دایر شمول «مسؤولیت» در بسیاری مسای فلسفی ،دینی ،اخالای و حقوای گسوترده
هه ه
ه
ه
ضاّن* َو إن تَ ُکان َهُُام احلاَ ت ُت ُاّا
عر ُ
 .آیات شریفۀ  43و  43از سور مبارکۀ نورَ « :و إذَا ُد ُعّا إلی هللا َو َر ُسّله لیَح ُک َم بَیانَا ُهم إذَا فَرتا م م ُ
انهم ُم َ
ه
ه
انی النّا هس هِبحلاَ هّ َو َهتَاوَّه ُاع اهَاّ َ » و آیوۀ
ک َخلی َفهً فهی
األرض فَاأک ُکم بَ َ
داووُد إ ّّن َج َعلنَ َ
إلیه ُمذعننی» و آیۀ  26از سور مبارکۀ "ص"ََ «:ی ُ
 16از سور بقره« :و إذ قَ َل ربت َ ه
ه
األرض َخلی َفهً».
لمالئه َک هه إنّی َج هع مل فهی
کل َ
َ
َ
ه
ه
َّ ه
ه
َّ
َّهم ُسُالَنَ َو أن هللا لَ َم َع املحسننی».
تن َج َه ُدوا فینَ لَنَهدتاَنا ُ
َ « .2و الذ َ
ُ
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است لذا پذیرش مسؤولیت نسبت به رفتار و اعمال اخالای مستقیم یوا غیرمسوتقیم انسوان ،اموری
بدیهی است (مصباحیزدی 3/ 133/و  .) 2در زمینۀ اخالق حرفهای هم همن اای بودن به این
تاام و همکاری با سایر همکاران و راباء نیز به تبع آموزههای دینی و سیر عملی ،رعایت برخوی
اصول از منظر این مسؤولیتهای اخالای وجود دارد .حضرت امیور (ع) طوی ناموهای خطواب بوه
فرزندش حضرت امام حسن مجتبی (ع) در راستای رعایوت حقووق دوسوتان مویفرماینود« :یوون
برادرت (دوستت) از تو جدا گردد ،تو پیوند دوستی را برارار کن ،اگر روی برگرداند توو مهربوانی
کن ،و یون ب

ورزد تو ب شنده باش ،هنگامی که دوری مویگزینود توو نزدیوک شوو ،و یوون

س ت میگیرد تو آسان گیر ،و به هنگام گناهش عذر او بپذیر ،گویا بند او میباشی ،و او صاحب
نامت تو میباشد(نهجالبالغه /نامۀ  .)114/ 1بوا عنایوت بوه فرازهوایی از فورامین اموام علوی (ع)
میتوان به هرورت مسؤولیت فرد در مقاب دوسوتان و همکواران و ارزش واالی رعایوت مووازین
اخالای در حوز اخالق حرفهای پی بورد .بنوابراین کوارکرد اساسوی رعایوت اخوالق حرفوهای در
مواجهه با همکاران که مورد توجه منابع فقهی و یا سویر ماصوومین «علویهمالسوالم» بووده بیوانگر
مسؤولیت و تکالیفی است .بررسی باضی از مصادیق آنها در اخالق حرفوهای عبارتنود از :رعایوت
اص احترام به همکاران و حفظ حریم و اسرار ش لی آنان.
رعایت اصل احترام به همکاران

احترام در وااع یک نوع فضیلتی است که درجات گوناگونی داشته و درجوۀ پوایین و بواالی آن بوه
عنوان احترام حداالی و احترام حوداکثری الموداد مویگوردد(اخوالق سوازمانی «مجموعوۀ اخوالق
حرفهای .) 36/»2یقیناً حوز احترام در مقوالت اخالای ،منحصر به اشر یا جاماۀ خاصی نیست و
تمامی آداب و رسوم حتی آداب و رسوم درونصنفی را شام میگردد .حضرت امیور مؤمنوان (ع)
در این خصوص فرمودند« :هماهنگی در اخالق و رسوم مردم ،ایمن ماندن از دشمنی و کینوههوای

1. Professional Ethics
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آنان است»( 5نهجالبالغه/حکمت  .)426/46لذا کینهتوزی و دشمنی را باید از موانع اصلی اجورای
اخالق حرفهای نسبت به همکاران تلقی نمود .همچنین براساس فورازی از بیانوات اموام علوی (ع)
دربار پرهیز از دشمنی و کینهتوزی نسبت به فردی که در تالش بور هودّ دشومن خوویش بسویار
میکوشید ،ینین فرمودند که« :تو مانند کسی هستی که نیزه (را) در بدن خود فرو بَرَد تا دیگری را
که در کنار اوست بکشد»( 2نهجالبالغه/حکمت  .)466/236نتیجه اینکه یکی از اصول اساسی برای
جلوگیری از دشمنی و کینهتوزی ،تمسک به اص اخوّت بووده کوه از کارآمودترین و کامو تورین
طرحهای اسالم در براراری عدالت اجتماعی و ااتصادی محسوب میگردد (ایروانوی.) 41/ 136/
به نظر میرسد دایر شمول این اص مترای اسالمی ،ماطوو

بوه ایون حووزه نباشود و کوارکردی

ماورای این مقوله دارد اما میتوان از آن به عنوان مبنایی فقهی و اسالمی برای تحقق اخالق حرفه-
ای و اجرای اص احترام نام برد.
حفظ حریم و اسرار شغلي آنان (همکاران)

دسترسی به حریم خصوصی ش لی و حرفهای دیگران ،تحت هر عنوان ممنوع بوده و امری مذموم
است .در تأیید این موهوع «حفظ اسرار» از منظر حضرت علی (ع) در نهجالبالغه اینگونوه اسوت:
«ش

همراه با پاکدامنی ،بهتر از ثروت فراوانی است که با گناهان به دست آید؛ مورد بورای پنهوان

نگهداشتن اسرار خویش سزاوارتر است؛ یه بسا تالشکنندهای که به زیان خود میکوشد ،هورکس
پرحرفی کند؛ یاوه میگوید ،و آن کس که بیندیشد؛ آگاهی یابد»(نهجالبالغه /نامۀ  .)112/ 1فلذا با
تفقّه در فرمایش امام ،دست یافتن به این نتیجه دور از ذهن نیست کوه یکوی از آثوار پاکودامنی در
مشاغ و تصدیها ،حفظ اسرار المداد میشود .در منابع فقهوی «حفوظ حوریم و حرموت» نیوز در
آداب تجارت به گونۀ دیگری اریب به این مضمون تحت عنوان «داخ نشدن در مااملۀ دیگوری»
 « .هم َق ربه (مف رقه) النَّ هس فهی َ ه
من همن َغ َّائهلههم».
ََ ُ
أخالقهم أ م
ه
َّ
ه
فسهُ لهیَقوُ َل هردفَهُ».
ن
ن
ع
ط
ل
ک
أنت
َّ « .2إَّنَ َ َ
َ َ
« .1ترک دخّل املؤمن فی سّم أخیه».

1
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بیان شده است که ااوال م تلفی دارد .در شرح لماۀ شهید ثانی فرد مؤمن ،حق دخالوت در مااملوۀ
برادر مؤمن خویش را تحت هر عنوان یه در خریود و یوه در فوروش نودارد (شوهیدثانی/ 131 /
ج .) 16/6طبق نظر صاحب جواهر از جمله مکروهات کسب و کار آن است که کسوی در مااملوۀ
برادر مسلمانش اعم از خرید یا فروش دخالت نماید (نجفی/ 131/ج .)211/1همچنوین نظور اموام
خمینی (ره) در تحریرالوسیله ینین است« :وارد شدن به مااملهای کوه اوبالً موؤمنی گفتگوویش را
کرده و میخواهد آن را ب رد که باضی از فقهاء به حرمت آن فتوی دادهاند لکن به نظر موا مکوروه
است»(5امامخمینی/ 136/ج .)162/2نتیجه اینکه با توجه به ظرافت و نیکاندیشوی فقهواء در بیوان
مباحث «عدم مداخله در ماامالت دیگری» ،صر

نظر از حکم (حرام یا مکروه بودن) ،نفس عم

یه در مبادالت کاال و یه در ارائه خدمات ،مذموم و ناپسند بوده و این خود نیز از مصادیق حفوظ
حریم و حرمت نسبت به راباء و همکاران به شمار میآید.
رویکرد تکلیفي اخالق حرفهای در قبال دیگران
از آنجایی که واژگانی نظیور «حوق» و «تکلیوف» دو روی یوک سوکه هسوتند بنوابراین در راسوتای
استیفای حقوق حرفوهای ،رعایوت تکوالیف حرفوهای در ابوال دیگوران و حفوظ حقووق عاموه ،از
بدیهیترین مقوالت اخالای به شمار میرود .در حووزههوای مودیریتی و اخوالق سوازمانی از ایون
مبحث عموماً تحت عنوان «مشتری مداری» یا «اخالق مشتریمداری» یاد مویکننود و ایون مفهووم
اخالای نیز در حوز اخالق حرفهای هم نقش مهمی ایفاء مینماید(اراملکی .)241/ 133/دیدگاه و
سفارش امام علی (ع) در رابطه با نحو مااشرت و طرز زندگی بوا موردم ینوین اسوت« :بوا موردم
آنگونه مااشرت کنید ،که اگر مُردید بر شما اشک ریزند ،و اگر زنده ماندید ،با اشتیاق سووی شوما
آیند» 2و همچنین «خوشرویی وسیلۀ دوستیابی ،و شکیبایی ،گورستان پوشانند عیبهاسوت ...و
« .الدخّل فی سّم املؤمن علی األظهر و قیل ِبحلرمه».
ه
س ُمَُ لَطَهً إن ُموتم َم َع َه بَ َکّا َعلَی ُکمَ ،و إن هعشوُم (غ وم) َکنتّا إلَی ُکم».
َ « .2خ لطُّا النَّ َ
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انسان از خود راهی ،دشمنان او فراوانند»( 5نهجالبالغه/حکمت  .)624/ 6از این رو جایگاه اصولی
مشتریمداری ،در صوب ۀ تکلیفوی اخوالق حرفوهای نموود بیشوتری دارد .دیودگاه ماصووم (ع) در
خصوص طرز زندگی و نحو مااشرت در مانای اعم آن ،شام آداب کسب و کار و تجوارت نیوز
هست .حفظ حقوق عامه که در بیان فقهاء مشهود است در وااع همان حفوظ نظوم عموومی موورد
توجه حقوق است که از اصول اساسی محسوب میشود .برخی مصادیق تکلیفوی ایون رویکورد از
اخالق حرفهای عبارتنود از« :عودالت حرفوهای»« ،صوداات حرفوهای» و « حفوظ اسورار حرفوهای
دیگران».
عدالت حرفهای

واژ عدالت عالوه بر آن که از مباحث مهم اخالای است ،در حوز حقووق نیوز مویتووان آن را از
بنیادیترین اصول و مبانی برشمرد(امید .)242/ 132/البته باید گفت که «عدالت» فقط منحصور بوه
حوز حقوق و اخالق نبوده بلکه در فقه ،کالم ،سیاست ،ااتصاد و بسیاری از حوزههای دیگور هوم
کاربرد دارد(دهقان .)1 / 132/مثالً در شرح لماه شهید ثانی آمده که با طور هوای مااملوۀ خوود،
انصا

و عدالت را به ط ور مساوی بوین آنوان رعایوت نماییود و ایون نیوز حکایوت از هموین امور

دارد(شهیدثانی/ 131/ج .) 41/6از امام علی (ع) در رابطه بوا تفواوت میوان عودالت و ب شوش و
برتری هریک بر دیگری پرسش شده که ایشان فرمودنود« :عودالت ،هور ییوزی را در جوای خوود
مینهد ،در حالی که ب شش ،آن را از جای خود خارج میسازد .عدالت ،تدبیر عمومی مردم است،
در حالی کوه ب شوش ،گوروه خاصوی را شوام اسوت ،پوس عودالت شوریفتور و برتور اسوت»
(نهجالبالغه/حکمت  .)414/414در تصدیهایی نظیر اضاوت و سردفتری ،به دلی ارتبا مسوتقیم
خدمات موردنظر با امور حاکمیتی ،محدودیتهوا و ممنوعیوتهوایی پویشروی سوردفتر و ااهوی
گذارده شده که از آن جمله میتوان در تصدی سردفتری به ماد  11اانون ثبوت و مواد  1اوانون
ه
ّب ...و من ر هضی عن نَ ه
ه
ه
ط َعلَ هیه».
الس هخ ُ
فس هه َکثاَُر َّ
« .الَ َش َشهُ کَ لَهُ املَََّّد َ ،و اإلکو َم ُل قَربُ العُیُ ه َ َ َ َ َ
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دفاتر اسناد رسمی از مصادیق ردّ سردفتر اسناد رسمی اشاره داشت(شهری .) 13/ 133/از دیدگاه
امام خمینی (ره) به عدالت و انصا

رفتار کردن یانی تفاوت اائ نشدن میان طرفین ماامله بودین

ترتیب که با همه به یک ایمت ماامله کند اما تنها وجه رجحان در این خصوص میتواند بوه دلیو
فضیلت و دین و امثال اینها باشد(امامخمینی/ 136/ج .)16 /2لذا این نظور خوود ،بیوانگر رعایوت
عدالت و اصنا

و فرق نگذاشتن بین مراجاین به عنوان یکی از آداب کسب و کار (تجارت) بوده

و رویکرد تکلیفی اخالق حرفهای در ابال دیگران است.
صداقت حرفهای

داشتن صداات و شرافت حرفوهای یکوی از مهومتورین اوصوا

کسوب و کوار ،حتوی در تصودی

سردفتری به شمار میآید .طبق ماد  66اانون ثبت و ماد  16اانون دفاتر اسوناد رسومی ،تنظویم و
ثبت هرگونه سندی که مفاد و مدلول آنها برخال

اوانین موهوعه ،نظم عمومی و اخوالق حسونه

باشد ممنوع است .اص صداات حرفهای سردفتر ایجاب میکند که به منظور صر ِ کسب منفات،
اادام به تنظیم و ثبت سند ننماید .براساس نظر امام خمینی (ره) ش صوی کوه دنبوال رزق و روزی
است باید «با تأنّی و آگاهی اادام کند و در طلب رزق ،میانهرو باشد .نه تنبلی و سه انگاری کند و
نه حرص بورزد» (امامخمینی/ 136/ج .)162/2در فقه هم این مقوله تا آنجایی است که اگر طور
ماامله از انجام مااملۀ خود منصر

و پشیمان شد (حتی در صوورت فقودان خیوار فسوخ) ،طور

دیگر نیز آن ماامله را نادیده گرفته و برهم زنود(هموان .)16 /اموام صوادق (ع) مویفرماینود« :هور
مسلمانی که عقد بین خود و مسلمان دیگر را اااله [و فسخ] نمایود خداونود متاوال روز ایاموت از
ل زشها و اشتباهاتش در میگذرد» (شهیدثانی .)32/ 136/اگریه تالش برای کسب روزی حوالل
و امرار مااش ،بسیار سفارش شده اما غفلت از رویکردهای تکلیفی ناشی از همان آداب تجارت یا
به تابیر بهتر عدم رعایت اخالق حرفهای هم امری ناپسند خواهد بود.
 .ماد  11اانون ثبت اشاره به ممنوعیت تنظیم سند برای افراد تحت والیت ،وصایت ،ایمومت و ااربوای نسوبی توا درجوۀ
یهارم و سببی تا درجۀ سوم و همچنین خدمۀ سردفتر داشته و ماد  1اانون دفاتر اسناد رسومی نیوز هموین موانوع را
برای ااربای نسبی و سببی تا درجۀ یهارم از طبقۀ سوم در نظر گرفته است.
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حفظ اسرار حرفهای دیگران

حفظ اسرار و امتناع از افشای آنها در میان مشاغ و تصدیهای م تلفی مشوهود اسوت کوه از آن
تحت عنوان «اسرار حرفهای» یواد مویکننود .در وااوع اسورار حرفوهای بوه آن دسوته از اطالعوات
محرمانهای گفته میشود که مشتری به فراخور شرایط حرفهای و ش لی صاحبان حِورَ  ،در مودت
زمان استمرار آن روابط حرفهای برای وی بازگو کورده و در نتیجوۀ آن نیوز صواحبان مشواغ هوم
مکلف به رازداری گردند (رهبری .) 6/ 133/سوردفتر بوه دلیو بورآوردن خواسوتۀ موراجاین در
راستای وظایفش و مشورتدهی به آنان به منظور تنظیم و ثبت سند ،میبایسوت از مشوتریان خوود
اطالعات کام و دایقی کسب نماید که لزوماً طر

مقاب برخی از اطالعات و اسورار محرمانوه را

بدین منظور در اختیار وی ارار خواهد داد (آدابی .)226/ 133/بنابراین اص عدم افشوای اسورار و
اطالعات در تمامی زمینهها از جمله صدور و تنظیم اسوناد ،مکاتبوات ،محواورههوا و مشواورههوای
حضوری و همچنین بایگانی و نگهداری اسناد و اختصاص دادن مکانی خاص برای این منظور کوه
از دسترس سایر اش اص دور باشد ،از مصادیق اخالق حرفهای است که حتی در میوان سوردفتران
اتحادیۀ اروپایی تحت عنوان رعایت تاهد اسرار حرفهای الزماالجراست(یوسفیمحله.) 34/ 133/
طبق فرمایش حضرت امیر (ع)« :سینۀ خردمند ،صندوق راز اوست» 2و یا این که «الوب احموق در
دهان او ،و زبان عاا در الب او ارار دارد»( 9نهوجالبالغوه/حکموت  .)612 /4بوه دلیو اهمیوت
موهوع نیز شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب ،مبحثوی را تحوت عنووان «حقووق بورادر دینوی»

4

اختصاص داده و امام صادق (ع) در این باره ینین فرمودند« :خداوند به عبادتی باالتر از ادای حوقّ
 .همچنین به عنوان مثال رابطۀ میان موک و وکی دادگستری ،کارگر و کارفرما ،پزشک ماوالج و بیموار ،متصودی بانوک و
صاحبان حساب بانکی ،مالم و شاگرد ،مشاورین امالک و اربابرجوعش و ...از جمله روابطی بووده کوه حفوظ اسورار
حرفهای نزد صاحبان حرفه به طور همنی حاکی از توافقات نانوشتهای است(استنلی.)26/ 13 /
« .2صدر ه
وق هسّهره».
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« .4کقّق املسلم علی أخیه».
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مؤمن ،ستایش نگشته است» (ف ارطوسی/ 134/ج .) 66/6همچنوین در کتواب وسوائ وکشوف
الریبه به نق از کنز الفوائد شیخ کراجکوی ،روایتوی از رسوول اکورم (ص) آورده شوده کوه «بورای
مسلمان بر برادر دینی اش ،سی حق ثابت است که وی از عهد حقوق یاد شده جز به انجام آن ،یوا
مورد ب شش ارار گرفتن ،بیرون ن واهد آمد؛  .1 ...و اسرارش را پوشانده و رازداری امین باشد ...
 .3و اگر نسبت به وی تاهدی کرده ،آن را مراعات نموده و مورد عم ارار دهد ( 2»...همان.) 64/
حضرت علی (ع) به نق از پیامبر اسالم (ص) ینین فرمودند« :یکی از شما حقی از ،حقوق بورادر
مؤمن خویش را وامیگذارد و در روز ایامت ،صاحب حق (برادر دینوی) آن را از وی مویطلبود ،و
در نتیجه به نفع صاحب حق و به هرر آن که حق را به جا نیاورده ،حکم میگردد»( 1هموان.) 6/
نتیجه اینکه حفظ اسرار از زمره حقوای است که عالوه بر صب ۀ اانونی ،شارع مقدس بودان توجوه
داشته و همن در برداشتن مسؤولیت دنیوی اعم از مسؤولیت مدنی یوا کیفوری ،واجود مسوؤولیت
اخروی در نزد خداوند متاال بوده و از زمره حقوق الناس محسوب میگردد که رعایوت آن ،بنابوه
دالی عقلی و نقلی مذکور ،دارای اهمیت بوده و الزماالجراست.
نتیجه
با توجه به مطالب مورد بررسی در پژوهش حاهر این نتیجه به دست میآید که حقووق و اخوالق
حرفهای سردفتر هم به مانند بسیاری از تصدیها و مشاغ  ،با یالشهایی روبرو است از جمله در
حوزههای اوانین و مقررات که به همت و یاری فقه و موازین فقهی نیازمند بوده .از این رو ،همن
اذعان به عدم کارآمدی اوانین در باضی مصادیق حقوق حرفهای ،تمسک و توجه به منابع و مبانی
ماتبر فقهی و احیای آنها نظیر اجماع ،وحدت رویه ،فتاوی ماتبر و عر

و عادت مسلم ،هوروری

به نظر میرسد.
« .م ُعهدهللا بشیء أفضل من أداء ک ّ املؤمن».
ذموه .»...
« .2ق ل رسّل هللا (ص) :للمسلم علی أخیه ثالثّن ک ّق ً ه براء له منه ّإه أبدائه  ،أو العفّ؛  .3 ...و تسرت عّرته  .9 ...و ترعی ّ
َّ « .1
إن أکدکم لیدع من کقّق أخیه شیئ ً فیط ل ه به تّم القی مه فیقضی له علیه».
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از آنجایی که نهادی بودن حق ،نه تنها در حووز حقووق حرفوهای ،بلکوه از دیربواز در حقووق
اسالم به انحای م تلف و تحت عناوین دیگری وجود داشته ،بنابراین بهرهمندی از این نوع کارکرد
حق در راستای استیفای حقوق حرفهای سردفتر و حتی احیای حقوق عاموۀ موردم ،اموری منطقوی
است.
ن تیجۀ دیگر آن که با عنایت به تاسّوی نظوام حقووای ایوران از فقوه اسوالمی و میورا

تصودی

سردفتری از مراجع و آیات عظام ،و از سوی دیگر وفق صراحت مقررات که تنظویم و ثبوت سوند
برخال

نظم عمومی و اخالق حسنه ،منع شده فلذا التفات داشتن به مقوالت با صوب ۀ اخالاوی و

یا اخالق حرفهای در تاام به همکاران و دیگران (اربابانرجوع) حائز اهمیت است.
و نتیجۀ آخر این که به دلی پویایی فقه و منابع حقوق اسالمی ،استفاده از این مبانی و مووازین،
در احیای برخی اصول اخالق حرفهای سردفتر ،علیرغم تضمین مسؤولیتهای دنیووی ،مویتوانود
مستمسک و حب المتینی برای رفع مسؤولیتهای اخروی در ابال صاحبان حق هم باشد.
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انتشارات جنگ (جاودانه) ،تهران ،یاپ اول.
 .2استنلی ،پائول ،) 13 ( ،حقوق حفظ اسرار ،ترجمۀ وکیلیمقدم ،محمدحسین ،انتشارات کتواب
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 .1ایروانی ،جواد ،) 136( ،اخالق ااتصادی از دیدگاه ارآن و حودیث ،انتشوارات دانشوگاه علووم
اسالمی رهوی ،مشهد ،یاپ دوم.
 .6تاماناها ،برایان.ز« ،) 13 ( ،.حقوق و جاماه» ،رویکردهای حقوای و رهیافتهوای فراحقووای،
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البهیّه فی شرح اللماه الدمشقیّه) ،ترجمۀ لطفی ،اسداهلل ،انتشارات مجد ،تهران ،یاپ نهم.
 .3الجبایالااملی ،زینالدین{،شهیدثانی} ،) 131(،ترجمه و تبیین شرح لماه ،جلد ششم ،ترجموۀ
شیروانی ،علی ،عباسی ،محمدمساود ،مؤسسۀ دارالالم ،ام ،یاپ دوازدهم.
 .3جافریلنگرودی ،محمدجافر ،) 132( ،مکتبهای حقوای در حقووق اسوالم ،کتاب انوۀ گونج
دانش ،تهران ،یاپ سوم.
 . 6دانشپژوه ،مصطفی ،) 13 ( ،حقووقشناسوی عموومی«دور میوانی »2منوابع حقووق «یافتگواه
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انتشارات فکرسازان ،تهران ،یاپ اول.

در حقوق خصوصوی بوا نگرشوی در حقووق انگلویس،
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 . 2رهبری ،ابراهیم ،) 133( ،حقوق اسرار تجاری ،انتشارات سمت ،تهران ،یاپ اول.
 . 1سبحانی ،جافر ،) 131( ،المؤجز فی اصول الفقه ،جلد دوم ،ترجمۀ غرویان ،محسن ،طالبیوان،
سیدمحمدرها ،انتشارات دارالفکر ،ام ،یاپ دهم.
 . 4سبحانی ،شیخ جافر ،) 134( ،ترجمه و شرح المؤجز فوی اصوول الفقوه ،جلود دوم ،ترجموۀ
زراعت ،عباس ،انتشارات حقوق اسالمی ،ام ،یاپ هشتم.
 . 1سیدرهی (ره) ،) 136( ،نهجالبالغه؛ ترجمۀ دشتی ،محمود ،مؤسسوۀ انتشوارات مشوهور ،اوم،
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 . 6شهری ،غالمرها ،) 133( ،حقوق ثبت اسناد و امالک ،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد عالمه
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 . 4صفار ،محمدجواد ،) 136( ،ش صیت حقوای ،انتشارات بهنامی ،تهران ،یاپ اول.
 . 3عمیدزنجانی ،عباسالی ،) 133( ،آیات االحکام (حقوای و کیفوری) ،انتشوارات مجود ،تهوران،
یاپ اول.
 . 3ف ارطوسی ،جواد ،) 134( ،شرح محرّمه (مکاسب) در محضور شویخ انصواری بوا اسوتفاده از
تقریرات درس آیت اهلل پایانی ،جلد ششم ،نشر دارالحکمه (عالمه) ،ام ،یاپ پنجم.
 .26ف ارطوسی ،جواد ،) 134( ،شرح محرّمه (مکاسب) در محضور شویخ انصواری بوا اسوتفاده از
تقریرات درس آیت اهلل پایانی ،جلد هفتم ،نشر دارالحکمه (عالمه) ،ام ،یاپ پنجم.
 .2ف ارطوسی ،جواد ،) 134( ،شرح محرّمه (مکاسب) در محضور شویخ انصواری بوا اسوتفاده از
تقریرات درس آیت اهلل پایانی ،جلد نهم ،نشر دارالحکمه (عالمه) ،ام ،یاپ پنجم.
 .22ابیلهایخویی ،خلی  ،) 133( ،آیات االحکوام (حقووق مودنی و جزایوی) ،انتشوارات سومت،
تهران ،یاپ هفتم.
 .21اراملکووی ،احوودفرامرز ،) 133( ،اخووالق سووازمانی«مجموعووۀ اخووالق حرفووهای ،»2جلوود دوم،
انتشارات سرآمد ،تهران ،یاپ اول.
 .24کاتوزیان ،ناصر ،) 136( ،مقدمۀ علم حقوق و مطالاه در نظام حقوای ایران انتشارات شورکت
سهامی انتشار ،تهران ،یاپ بیست و هشتم.
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ترجمۀ نایبزاده ،اکبر ،انتشارات خرسندی ،تهران ،یاپ اول.
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