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 مقدمه

از تعامالت توسط  يا ها، بخش عمده گوناگون از جمله سازمان ياجتماع يها امروزه در نظام

شتر نوشتارمحور يب ي، ارتباطات رسميامروز ياياساساً در دن. رديگ مکتوبات و نوشتار انجام مي

 ياز ابعاد ساختار سازمان معرف يکيت را يرسمپردازان سازمان  هيغالب نظر. است تا گفتارمحور

نز، ي؛ رابDaft, 2010, p.15)کند  ياشاره م يمقررات مکتوب و نوشتارن و يکنند که عمدتاً به قوان يم

مثل )عام  يادار يها ميشامل تصم يانواع اعمال ادار يک نظام اداريدر (. 38، ص6831

 يمانکاريمثل پ) يادار يو قراردادها( ها نامهيمثل گواه)خاص  يادار يها مي، تصم(ها نامه نييآ

. ابدي يم يت و اعتبار حقوقيمکتوبات رسم ياز مجرا( 611، ص6831، يموتمن ييطباطبا( )يدولت

 شمرد يم معتبر يشفاه يقراردادها کنار در را يکتب يقراردادها ز،ين يکار يقراردادها کار در قانون

 (. 1 مادة کار، قانون)

 مکتووب  اسناد ييقضا محاکم در کننده اثبات ادلة از يکي دانان حقوق نظر از امروزه رو نيهم از

. اسوت  رفتوه  فراتور  شوفاهي  کوالم  از ينوشوتار  اسناد و نوشتار اعتبار آنان نظر از که ييجا تا است

 دسوت  بوه  نوشتار به صورت گذشتگان يعلم راثيم و ينيد مباحث مدارك و اسناد ن، همةيهمچن

 در افوراد  دانوش  تيريمد و کردن يدرون يراهبردها نيتر ياساس از يکي زين امروزه. است رسيده ما

  .(Haase et al., 2013, p.236) است مکتوب يمستندساز سازمان

است و بر سر اعتبار  يابراز قصد، گفتار شفاه يله براين وسيعه بهتريگر، در فقه شيد ياز سو

اختالف نظر وجود  يادار يها و عقد قراردادها ميت، اتخاذ تصمياعالم قصد و ن يمکتوبات برا

ز معتقدند اسناد ين يدانند، برخ يمعتبر م ياعتبار و برخ يطور مطلق مکتوبات را ب به يبرخ. دارد

ت و قصد است، اعتبار يلة کشف نيل آنکه وسيمکتوب اوالً و بالذات دليليت ندارد، اما به دل

است،  ايراني نبوده و عربي فرهنگ غالب وجه فقط ياديگفتاربن يا شفاهي البته فرهنگ. ابدي يم

 با رو، از همين .نداشتند نوشتار به يادياعتقاد ز نيز سقراط مانند يونان قديم فيلسوفان بيشتر بلکه

 امور در تا وادارند را ها آن خودهاي  گفته با کردند مي تالش و پرداختند مي جدل و بحث به ديگران

 خويش، گفتار استاد مانند افالطون،. کشف کنند فکرشان با را ها تناقض و بينديشند تر دقيق جهان



 082                                                                                   گاه و اعتبار ارتباطات مکتوب از منظر اسالميجا يبررس  

  

 

 به ياري اش بهره يگانه که خواند مي پديدارانه بي يو نوشتن را کنش دانست مي برتر نوشتار بر را

 (.613، ص6886و پوراکبر،  يعباس)است  انسان حافظة

از ( يو حقوق يقيحق)ن اشخاص يو روابط ب ياجتماع يها از آنجا که شارع مقدس در نظام

ق ين تحقيدر ا. کند يها را تأييد م هاي معمول و متعارف در نزد عقال بهره برده است و آن شيوه

ارتباطات در سازمان نشان  يم تا اعتبار مکتوبات و اسناد مکتوب را به عنوان ابزار معتبر و قويبرآن

شود   يم يات بررسيکتوبات در قرآن و رواگاه ميدر بخش اول جا. ق دو بخش داردين تحقيا. ميده

ان ذکر است بحث از نوشتار در يشا. رديگ يو در بخش دوم اعتبار اسناد مکتوب محل بحث قرار م

شود،  يق محسوب مينة تحقيشيطور مستقل انجام نگرفته است و آنچه پ به يو فقه ينيمتون د

 . ن متون استيمختلف ا يها ، و دوم، پراکنده در بخشيار جزئينخست بس

 ق يتحق يها پرسش

 :هاي تحقيق به شرح زير است پرسش

 ست؟يات چياز منظر قرآن و روا( کتابت)گاه نوشتار يجا .6

 دارند؟ ياعتبار شرع يا نوشتار و اسناد مکتوب در روابط سازمانيآ .6

 قيروش تحق

 يمحتوا يبررس ين روش برايا. انجام گرفته است ينيمتون د يفيک يل محتوايق با روش تحليتحق

ل يو در تحل(. 686، ص6831سرمد و همکواران،  )شود  يکار گرفته م ک متن بهيموجود در  يها  اميپ

مووارد   از ارييبسو  در ل،يدل نيهم به. ندارد وجود ها داده ليتحل براي يمشخص قواعد يفيک يمحتوا

 از ارييبسو  نکوه يا اعتقاد دارد علت لوريتا. کند يم ابداع خود راها  داده ليتحل روش پژوهشگ، خود

 يفنو  ايو  يکيند مکوان يفرا کي ليتحل نيا که است نيا دانند، يم دشوار را يفيکهاي  داده ليتحل مردم

 ليتبود  نديفرا زين پتن نييکو. است پردازي هينظر و تأمل، ،يياستقرا استدالل از ندييفرا بلکه ست،ين

 کوه  ،يچنودوجه  و دهيو چيپ يلو يتحلب يترک ينوع را روشمند نوشتار صورت به خام يفيکهاي  داده

ن يا در حيصر دستورالعمل و خاص رو، فرمول نيا از .داند يم است، پژوهشگر تيخالق از برخوردار
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انود از   ق عبوارت يو ن تحقيو شده در ا ليمتون تحل .(643، ص6838، يرضوان)داند  يم يمنتف را نهيزم

 ينکه سازمان به مفهوم اموروز يتوجه به ابا . عهيش يو فقه يي، روايريم و کتب معتبر تفسيقرآن کر

 يمتوون  يو سوازمان  ياعتبار مکتوبات در روابط ادار يشود در بررس يد محسوب ميجد يا دهيآن پد

کوه   يز متوون يکنند و ن يان ميب -مثل نظام قضا  - ياجتماع يها که اعتبار آن را در روابط درون نظام

 .کار گرفته شده است م داد، بهيها را تعم افتهينة خاص را الغا و يک زميها در  ت آنيبتوان خصوص

 (کتابت)نوشتار  يمعنا

جبران مسعود . نديگو ياسالم است، نوشتار را کتابت م ينيکه زبان غالب در متون د يدر زبان عرب

ابن منظور (. 6468، ص6838مسعود،  جبران)گويد الکتابه مصدر کَتب به معناي نوشتن است  مي

نام شغلي است که کسي داراي آن « الکتابه»هاست و  از نوشته يا نام مجموعه« کتاب»نويسد  مي

عبارت است از « کتاباً»گويد  مي البحرين مجمعطريحي در (. 66هو ق، ص 6466منظور،  ابن)باشد 

الفاظ  يهايي است که در آن حروف هجا ها و صورت دفتري که در آن مطالب نوشته شده و شکل

ف يتوان گفت نوشتار تعر يدر مجموع، م(. 646هو ق، ص 6881، يحيطر)ته است نقش بس

الفاظي  ينيدر متون د. شود يکار گرفته م به يلغو يندارد، بلکه در همان معنا يخاص ياصطالح

کار گرفته شده است که اين الفاظ  مانند کتابت، صکّ، سجّل، دفتر، ديوان، محضر وثيقه و رساله به

ک معناي خاص و ويژة خود را يدر مواردي معناي مشترك با نوشتار دارند و در مواردي هر 

 . دارند

 در قرآن کريم ( کتابت)جايگاه نوشتار 

 دهة پايان در سرانجام و شد مطرح در اروپا رنسانس از پس گفتار بر نوشتار اگرچه انديشة تفوق

 را غرب فرهنگ محوري دوگانةهاي  تقابل ميالدي، که دريدا بيستم سدة هفتاد دهة آغاز و شصت

 آن اصلي سرچشمة - کريم قرآن اسالمي، فرهنگ در فرهنگ شد، آن غالب ، وجه کرد شکنيشالوده

 گذار ساز زمينه تعبيري، به يا بود مکتوب فرهنگ به شفاهي تبديل فرهنگ در عطفي نقطة - تمدن

 .(611، ص6886و پوراکبر،  يعباس)شد  به نوشتاربنيادي بنيادي گفتار از
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از . خوبي بيان کرده است در قرآن کريم آيات زيادي وجود دارد که جايگاه نوشتار و قلم را به

نويسند  جملة اين آيات اولين آية سورة مبارکه قلم است که خداوند متعال به نون، قلم و آنچه مي

شود و  گويد قلم چيزي است که به آن نوشته مي مي البيان مجمعطبرسي در . خورد سوگند مي

. خداوند به خاطر منافعي که خلق در آن دارند، قسم خورده است زيرا قلم يکي از دو زبان است

کند، قلم دور را  طور که زبان از نزديک ابالغ مي همان. شود آنچه در قلب است به وسيلة او ادا مي

 6818، يرسطب)شود  به وسيلة قلم احکام دين نگهداري و امورات عالم پابرجا مي. کند نيز ابالغ مي

 (.886هو ق، ص

در واقع، آنچه در ! چه سوگند عجيبي: ان شده استيدر تفسير نمونه دربارة جايگاه قلم چنين ب

يک قطعة ني، يا چيزي شبيه به آن : اينجا به آن سوگند ياد شده است، ظاهراً موضوع کوچکي است

شود، اما در واقع، اين  ه ميطوري که بر صفحة کاغذ ناچيز رقم زد رنگ، سپس، به و کمي مادة سياه

هاي انساني و پيشرفت و تکامل علوم و بيداري  همان چيزي است که سرچشمة پيدايش همة تمدن

ها و سرچشمة هدايت و آگاهي بشر است تا آنجا که دوران  گرفتن مذهب انديشه و افکار، و شکل

دوران تاريخ بشر از . از تاريخکند، دوران تاريخ و دوران قبل  زندگي بشر را به دو دوران تقسيم مي

شود که خط اختراع شد و انسان توانست ماجراي زندگي خود را بر صفحات  زماني شروع مي

، 6831، يرازيمکارم ش)قلم شد  به نقش کند، يا به تعبير ديگر دوراني است که انساني دست

به وسيلة آن ذکر  گويد قلم چيزي است که مي القرآن االحکام  الجامعقرطبي در کتاب (. 611ص

شود و خداوند به قلم قسم خورده است به خاطر آنکه قلم مانند زبان بيان است و شامل  نوشته مي

هو ق،  6443، يقرطب)شود، آنچه در آسمان و زمين است  هر قلمي است که به وسيلة آن نوشته مي

 (.641ص

تگان بزرگ خداوند وحي اند که فرش بعضي از مفسران قلم را در اينجا به قلمي تفسير کرده

زنند، ولي مسلماً آيه مفهوم  نويسد، يا نامة اعمال آدميان را با آن رقم مي آسماني را با آن مي

نيز « ما يَسطرون»طور که  همان. هاي آن است اي دارد که اين تفسير بيان يکي از مصداق گسترده

خالقي و عملي به رشته تحرير مفهوم وسيعي دارد و همة آنچه را در طريق هدايت تکامل فکري، ا
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، يرازيمکارم ش)ها نيست  شود و منحصر به وحي آسماني يا اعمال انسان آورند، شامل مي مي

گويد دربارة قلم دو قول وجود  ادشده مييفخر رازي دربارة قلم در آية مبارکة (. 813، ص6831

قلمي که به وسيلة آن آنچه دارد، يکي اينکه منظور از قلم جنس قلم است و آن عبارت است از هر 

شود، دوم مقسم به جنس قلم نيست، بلکه منظور قلم معهودي  در زمين و آسمان است، نوشته مي

. گويد اولين چيزي که خداوند خلق کرد قلم بود او مي. است که در خبر ابن عباس آمده است

پس قلم به . افتد مي سپس، خداوند متعال به قلم دستور داد و گفت بنويس آنچه تا قيامت اتفاق

 (.13هو ق، ص 6818، يفخر راز)ها و اعمال را نوشت  حرکت درآمد تا روز قيامت اجل

بخوان به نام »: کند خوبي ترسيم مي اولين آيات سورة مبارکه علق جايگاه قلم و نوشتار را به

روردگار تو از انسان را از خون بسته آفريد، بخوان که پ( او که)آفريد ( هستي را)پروردگارت که 

به اعتقاد اکثر مفسران، اين . 6«دانست او که با قلم آموخت آنچه را انسان نمي. تر است همه گرامي

نازل شده است و پاية اسالم از همان آغاز بر ( ص)اي است که بر پيامبر اکرم  سوره نخستين سوره

با قرائت و علم و قلم  علم و قلم گذارده شده است و از افتخارات اسالم اين است که کارش را

ها پيش  مانده، به قدري در علوم و دانش ل نيست که قومي به آن اندازه عقبيدل يب. شروع کرد

 . رفتند که علم و دانش را به همة جهانيان صادر کردند

ه از يو ن آيا. سورة مبارکة بقره از زواياي گوناگون موضوع نوشتار را مطرح کرده است 636آية 

حکوم بيوان شوده اسوت کوه       66آيات کريمة قرآن است و در آن و آية بعدي بويش از  ترين  بزرگ

 :فرمايد خداوند مي. هاي عمدة آن مربوط به کاتب و نوشتار است  بخش

د، پس آن را يداري به يکديگر دار  ايد، هنگامي که بدهي مدت اي کساني که ايمان آورده»

طور که خداوند  بايد از نوشتن خودداري کند همانکسي که قدرت بر نويسندگي دارد، ن. بنويسيد

به او تعليم داده است، پس بايد بنويسد و آن کس که حق بر ذمّه او است، بايد امال کند و از خدا 

د و اگر کسي که حق بر ذمّه او هست سفيه يا از نظر عقل ضعيف، يبپرهيزيد و چيزي فروگذار نکن
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ولّي او با رعايت عدالت امال کند و دو نفر از مردان خود را  بايد. کردن ندارد يا توانايي بر امال

شاهد بگيرد و اگر دو مرد نبودند، يک مرد و دو زن از کساني که مورد رضايت و اطمينان شما 

هستند، انتخاب کنيد تا اگر يکي از آن زنان فراموش کرد، ديگري به او يادآوري کند و شهود نبايد 

کوچک يا ( بدهي)کنند، خودداري کند و از نوشتن  دعوت مي( شهادت براي)ها را هنگامي که آن

تر و براي  تر و براي شهادت مستقيم اين در نزد خدا به عدالت نزديک. دار ملول نشويد بزرگ مدت

مگر اينکه تجارت و دادوستد نقدي باشد که در . جلوگيري از شک، شبهه و ترديد دورتر است

که گناهي بر شما نيست که آن را ننويسد و هنگامي که  کنيد ميان خود دست به دست مي

کنيد، شاهد بگيريد و نبايد به نويسنده و شاهد زياني برسد و اگر چنين  مي( نقدي)خريدوفروش 

دهد و  د و خداوند شما را تعليم مييشه کنيپ ياله يايد و تقوا کنيد از فرمان خداوند خارج شده

  6.«خداوند به هر چيزي داناست

کند،  مخفي نماند که آيه بر چند حکم داللت مي: گويد ن آيه مييني جرجاني در ذيل احسي

دين، سوم، وجوب تعيين آن ميعاد بر  يگرفتن، دوم، جواز قراردادن ميعاد براي ادا يکي جواز قرض

وجهي که ابهامي نماند، چهارم، استحباب نوشتار دين، و پنجم، اشتراط عدالت کاتب تا امن باشد 

 (.16، ص6816، يجرجان ينيحس)نکه خيانت کند از آ

همانا خداوند دستور داده به نوشتار دين، زيرا نوشتار »: گويد مي القرآن فقهراوندي در کتاب 

دين موجب وثوق و اطمينان و ايمن از نسيان و باعث دوري از انکار است و امر در آية مبارکه دالّ 

 (.813هو ق، ص 6818، يراوند)« بر استحباب است

حکم بيان شده است، نخست، جواز قرض؛ دوم اينکه  66راوندي اضافه کرده است در اين آيه 

ها باشد؛ چهارم، بايد به عدل رفتار کند؛  دار بايد نوشته شود؛ سوم بايد کاتبي بين آن قرض مدت

ال فروگذارد؛ پنجم، نبايد از نوشتن خودداري کند؛ ششم، بايد امال کند؛ هفتم، نبايد چيزي را در ام

هشتم، اگر کسي خود ضعيف است و نهم، اگر کسي سفيه است، ولّي او بايد امال کند؛ دهم، اگر 
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قدرت بر نوشتن ندارد، بايد ولّي او امالء کند؛ يازدهم، بايد با رعايت عدالت امال کند؛ دوازدهم، 

مرد و دو زن شهادت  طرفين قرارداد بايد دو شاهد بگيرند؛ سيزدهم، اگر دو شاهد مرد نبود، يک

دهند؛ چهاردهم، بايد مورد رضايت شما باشند؛ پانزدهم، بايد شاهدها مورد اطمينان باشند؛ 

شانزدهم، دو زن به اتفاق هم شهادت دهند تا اگر يکي اشتباه کرد، ديگري يادآوري کند؛ هفدهم، 

معامالت نقدي  در صورت تقاضا براي اداس شهادت نبايد از شهادت خودداري شود؛ هجدهم، در

نيازي به نوشتن نيست؛ نوزدهم، در معامالت نقدي اگرچه نوشتن الزم نيست، ولي بايد شاهد 

، يراوند)ويکم، شاهد نيز بايد در امان باشد  بگيرند؛ بيستم، کاتب بايد در امان باشد؛ و بيست

 (.818هو ق، ص 6818

گردد، زيرا نوشته و سند نسبت  به دين برمي« فاکتبوه»در جملة  گويد ضمير مقدس اردبيلي مي

سپس، . تر است و در نوشتن دين مصلحت دين و دنيا وجود دارد به صاحب دين و مديون مطمئن

ها داللت بر استحباب نوشتار است  از آن يکيگويد آية مبارکه داللت بر احکامي دارد که  مي

 (.446هو ق، ص 6831، يليمقدس اردب)

 در روايات( کتابت)گاه نوشتار يجا

دهد نوشتار و  هايي وجود دارد که نشان مي ها و تحليل در احاديث اسالمي تعبيرها، تعريف

بابي را با  کافي اصولنمونه مرحوم کليني در کتاب شريف  يبرا. نويسندگي جايگاه رفيعي دارد

آورده است و نيز مرحوم « لکتبروايه الکتب و الحديث و فضل الکتابه و التمسک با»عنوان باب 

حر )در چندين باب به موضوع نوشتار پرداخته است  الشيعه وسائلشيخ حرّ عاملي در کتاب 

ضمن  المستفيد، و المفيد آداب في المريد منيهشهيد ثاني در کتاب (. 481هو ق، ص 6883، يعامل

سندگي پرداخته است که بيان رواياتي در فضيلت و اهميت نوشتار به صورت مبسوط به آداب نوي

در ادامه، . کنندة جايگاه واالي نوشتار در اسالم است ها و احاديث بيان همة اين عناوين، سرفصل

 .ميکن يان ميات را بين رواياز ا ييها نمونه
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 زن ادريس پيامبر اولين قلم

آدم، شيث، نوح  اند و آن اي اباذر چهار تن از پيامبرانند که سرياني: به اباذر فرمود( ص)رسول خدا 

هو ق،  6448، يمجلس)و اخنوخ همان ادريس است و نخستين کسي است که با قلم نوشته است 

 (.86ص

 ارزش طنين قلم

رسد،  درد و پژواك آن در فرجام به خدا مي ها را مي سه چيز است که پرده: فرمود( ص)پيامبر خدا 

، يرازيمکارم ش)چرخ بافندگي پاکزنان هاي مجاهدان، و بانگ  هاي دانشمندان، بانگ قدم بانگ قلم

آنگاه که روز رستاخيز شود، خداي بزرگ همگان را در : فرمود( ع)امام صادق (. 811، ص6831

هاي شهيدان  سنج در پيش نهاده شود و چون خون جايگاه بلندي گردهم آورد و ترازوهاي ارزش

خون شهيدان برتري يابد با مرکب قلم دانشمندان به سنجش آيد، مرکب قلم دانشمندان بر 

 (.683هو ق، ص 6464صدوق، )

 پاداش تأليفات و مکتوبات 

اي از خود بر جاي نهد، اين برگه در روز  مؤمن چون از دنيا رود و برگه: فرمود( ص)رسول خدا 

اي شود و خداوند متعال براي هر حرفي که بر آن برگه نوشته  رستاخيز ميان او و آتش دوزخ پرده

هو ق،  6466، يشهر ير يمحمد)هري به فراخناکي هفت گيتي به وي بخشد شده باشد، ش

کسي که از من علمي يا حديثي را بنويسد، مادامي : فرمود( ص)امبر خدا ين، پيهمچن(. 8163ص

هو ق،  6466، يشهر ير يمحمد)شود  که آن علم و حديث باقي است، بر او پاداش نوشته مي

ديلمي، )يا رود و ميراثش دفترها بود، بهشت بر او واجب شود ، و نيز فرمود هر که از دن(8163ص

 (. هو ق 6883

فرمودنود در روز رسوتاخيز قلموزن را در توابوتي     ( ص)گر حضورت رسوول اکورم    يد ييدر جا

هاي آتشناك نيز بر آن بسته باشند، آنگاه به قلموش بنگرنود کوه در چوه راه      آتشناك بياورند که قفل

کوار بسوته اسوت، آن توابوت را از او      فرمانبري و خرسوندي خداونود بوه   اگر در . کار بسته است به
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 يمحمود )کار بسوته، هفتواد خوزان در آن توابوت عوذابش کننود        برگيرند و اگر در معصيت خدا به

 (.8436هو ق، ص 6466، يشهر ير

 دستور و امر به نگارش

با نوشتن : شود، فرمود يگفته شد چگونه علم در بند م. علم را در بند کنيد: فرمود( ص)رسول خدا 

روزي فرزندان خود و فرزندان  (ع) امام حسن(. 8161هو ق، ص6466، يشهر ير يمحمد)

زودي بزرگان قوم خواهيد شد  هاي قوم هستيد و به برادرش را دعوت کرد و فرمود شما کوچک

رار دهد پس علم را فراگيريد و کسي که قدرت حفظ آن را ندارد، آن را بنويسد و در خانة خود ق

دانش خويش را به نگارش : به مفضّل فرمودند( ع) امام صادق(. 616هو ق، ص 6448، يمجلس)

درآور و در ميان برادرانت گسترده دار، و چون مرگت فرا رسد نگاشتة خويش را براي فرزندانت 

جز نوشتار  به ارث گذار که مردمان را روزگاري در پيش است آشوبدار و همدمي ندارند به

 (.8161هو ق، ص 6466، يشهر ير يمدمح)

 نوشتار عامل جاودانگي

هاي الهي بر آدمي نوشتن  اي مفضل تأمل کن، از نعمت: خطاب به مفضّل فرمودند (ع)امام صادق 

باشد که به وسيلة آن رخدادهاي گذشتگان براي بازماندگان و رويدادهاي بازماندگان براي آيندگان 

هو ق،  6441، ينور)ماند  نوشتارهاي اخالقي و علمي و جز آن جاودانه ميشود و  به بند کشيده مي

 (.613ص

 نوشتار آرامش دل و رساترين گوينده

 يمحمد)کنندة خرد توست و نوشتار تو رساتر از گفتار توست  پيک نمايان: فرمود (ع) امام علي

، 6811، يآمد)بهترين گوينده نوشتن است : ، و نيز فرمود(8161هو ق، ص6466، يشهر ير

(. 616هو ق، ص 6448، يمجلس)شود  دل با نگارش مطمئن مي: فرمود( ع) امام صادق(. 884ص

ها  شنيد و شيفتة آن يافت و احاديثي را مي مردي از انصار همواره در مجلس پيامبر حضور مي

مشکل خود را به پيامبر عرض کرد حضرت به او . توانست آن را حفظ کند ولي نمي. شد مي
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، يمجلس)ودند ياري بجو از دست خويش، و حضرت به دست او اشاره کرد که با آن بنويس فرم

 (.11هو ق، ص 6448

 نوشتن زکات دست

هايي که خداوند به تو  زکات دست بذل و بخشش، و سخاوت از نعمت: فرمود (ع) امام صادق

لمانان از آن در راه هايي که مس ها و بهره ارزاني داشته است و جنباندن آن دست به نگارش دانش

 (.416، ص6811، يقم)مند شوند  فرمانبري خداي بزرگ بهره

 اعتبار ارتباطات مکتوب يبررس

است و بر  يابراز قصد، گفتار شفاه يله براين وسيعه بهتريان شد، در فقه شيشتر بيطور که پ همان

اختالف  يادار يقراردادهاها و عقد  ميت، و اتخاذ تصمياعالم قصد و ن يسر اعتبار مکتوبات برا

 ين ابزار برايتر جيرا ير نظامات اجتماعيها و سا اما از آنجا که امروزه در سازمان. نظر وجود دارد

مکتوبات تحقق  يها از مجرا ت سازمانيمکتوبات است، و اساساً رسم يارتباطات رسم يبرقرار

متصور شد و هم از آنجا که شارع  بدون مکتوبات و نوشتار را يتوان روابط سازمان يابد و نمي يم

هاي معمول و  از شيوه( يو حقوق يقيحق)ن اشخاص يو روابط ب يمقدس در نظامات اجتماع

ت يادلة اعتبار و حج يکند، در ادامه، برخ يها را تأييد م متعارف در نزد عقال بهره برده است و آن

 .م کرديان خواهيمکتوبات در روابط را ب

 ات مکتوبل اعتبار ارتباطيدال

اين آيه . کنندة حجيّت و اعتبار مکتوبات است سورة مبارکه بقرة است که بيان 636آية : دليل اول

ترين آيات کريمه قرآن است که دربارة مسائل حقوقي و تنظيم اسناد تجاري ارائة طريق  بزرگ

نة يهايي که در زم شيعه و سني، و نيز در کتاب يرهايمختلف، اعمّ از تفس يرهايدر تفس. کند مي

ويژه کتابت  ه دربارة کتابت و بهين آياز ا يمتعدد يها احکام قرآن تدوين شده است، احکام و نکته

. افتيز دريتوان حجيت و اعتبار مطلق مکتوبات را ن مي آنبه عالوه، از . دين به دست آمده است

 :شود ور مهم دربارة دادوستد مالي به ترتيب ذيل بيان ميدر تفسير نمونه از اين آيه نوزده دست
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دادن يا معامله به  داري به خاطر وام هنگامي که بدهي مدت: فرمايد در نخستين حکم مي. 6

 .يکديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد

اي  نکه قرارداد از مداخالت سالم بماند، بايد نويسندهيپس از آن، براي اطمينان بيشتر و ا. 8و  6

و جمله سابق « فليکتب»اگر چه ظاهر جمله . بنويسد( سند بدهکاري را)از روي عدالت 

اين است که نوشتن قراردادها واجب است، زيرا امر داللت بر وجوب دارد به « فاکتبوه»

دانند ولي مشهور ميان بزرگان  اهل سنت اين کار را واجب مي يهمين دليل بعضي از فقها

 .دانند آن را مستحب مي شيعه و اهل سنت يعلما

طوري که خداوند به  کسي که قدرت نويسندگي دارد، نبايد از نوشتن خودداري کند و همان. 4

 .او تعليم داده است، بايد بنويسد

 .و آن کسي که حقّ بر ذمّة او است، بايد امال کند. 1

 .بدهکار بايد از خدا بپرهيزد و چيزي را فروگذار نکند. 1

حق بر ذمّة او است سفيه يا از نظر عقل ضعيف و مجنون باشد، يا توانايي  هرگاه کسي که. 1

 .بر امالکردن را ندارد، بايد ولّي او امال کند

ولّي نيز بايد در امال و اعتراف به بدهي کساني که تحت واليت او هستند، عدالت را رعايت . 3

 .کند

 .عالوه بر اين دو شاهد نيز بگيرند. 8

 .شاهد بايد از مردان باشنداين دو . 66و  64

 .اگر دو مرد نباشند کافي است يک مرد و دو زن شهادت دهند. 66

بودن  شاهد از کساني باشند که مورد رضايت و اطمينان شما باشند که از اين جمله عادل. 68

 .شود شهود نيز استفاده مي

مستقل شهادت  طور توانند به ک مييدر صورتي که شهود مرکب از دو مرد باشد، هر . 64

اتفاق يکديگر شهادت  اما در صورتي که يک مرد و دو زن باشند بايد آن دو زن به. بدهند

 .بدهند
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بنابراين، تحمل . دعوت کنند، نبايد خودداري کنند( براي تحمل شهادت)هرگاه شهود را . 61

 .شهادت واجب است

 .بدهي کم باشد، يا زياد، بايد آن را نوشت. 61

 .ديدادوستد نقدي باشد، در آن صورت گناهي بر شما نيست که آن را ننويس مگر اين که. 61

اگر چه در معاملة نقدي تنظيم سند و نوشتن آن الزم نيست، ولي شاهدگرفتن براي آن . 63

 .بهتر است

، 6831، يرازيمکارم ش)گاه نويسندة سند و شهود نبايد مورد ضرر و آزار قرار گيرند  هيچ. 68

 (.416ص

مانند  ييعلما يها ن، از عبارتيرا بايد به ديد فقهي و استداللي نگاه کرد، بنابرا اين بحث

، کاظمي در (41ص) کنزالعرفانالدين سيوري در  ، جمال(441ص) البيان زبدهمحقق اردبيلي در 

، و (418ص) الغرائب بحر و کنزالدائق، (813ص) القرآن فقه، راوندي در (11ص) االفهام مسالک

با ديد فقهي يک سري قواعد و احکام کلي از آية مبارکه ( 86ص) الصادق االمام فقهمغنيه در 

 :رندياستنباط و استفاده خواهد شد، که به شرح ز

اي  در معامالت و تجارت مکتوبات وسيله. مکتوبات يکي از ابزارها و وسيلة اثبات است. 6

 . طور ويژه است براي اثبات دين به

 . بدهکاري خود را امال کند بر بدهکار واجب است. 6

 . امتناع از شهادت حرام است. 8
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مجموعة اين قواعد و احکام دربردارندة يک واقعيت است و آن اعتبار و حجيت مکتوبات 

دف و غرض آن اعتبار و حجيت مکتوبات را بايد در ه ياما استفاده از آية کريمه برا. است

بر وجوب داللت کند، يا بر استحباب، يا بر « فاکتبوه»زيرا امر به نوشتار در جملة . وجو کرد جست

مطلق طلب، يا صرفاً ارشادي باشد، آن هدف عبارت است از دفع ضرر و حفظ حقوق مردم 

ط بر تحقق اين هدف منو. طور که در بسياري از کتب فقها و مفسران به آن تصريح شده است آن

اين است که نخست نوشته و نوشتار اعتبار داشته باشد، دوم، نوشته و اسناد کتبي يکي از طرق 

اثبات باشد، وگرنه اگر مکتوبات مطلقاً اعتباري نداشته باشد و مکتوبات و اسناد کتبي هم يکي از 

، لذا. خواهد بودطرق اثبات نباشد، امر به نوشتن در آية مبارکه با هر عنواني که باشد، لغو و عبث 

خصوصيت دين، حجيت  يد گفت تحقق هدف با الغايبراي آن که در آية مبارکه لغو الزم نباشد، با

 .کند در سازمان اثبات مي يو اعتبار مکتوبات را در همة افعال از جمله افعال و اعمال ادار

فحووي و دليول   دليلي است که محقق اردبيلي به آن تمسک کرده است که به داللت : دليل دوم

گويود از ابون    محقق اردبيلي براي حجيت و اعتبار مکتوبات پس از آنکه موي . اولويت شهرت دارد

گويود ايون گفتوه بعيود      الناس است، مي جنيد نقل شده است که وي قائل به اعتبار مکتوبات در حق

سوت از  تور ا  شود، قووي  ن به علمي که از طريق مکتوبات حاصل مييقيک به ينيست، چون ظن نزد

طور که شهادت شواهدان معتبور اسوت،    پس همان. شود  ظنّي که از طريق شهود شاهدين حاصل مي

 (. 648هو ق، ص 6448، يلياردب)مکتوبات به طريق اولي معتبر خواهد بود 

راث يو زوال بر اثر گذر زمان در م ين نکته که نوعاً سهو، فراموشيل با عطف توجه به اين دليا

 . ابدي يم يشتريت بيارد، اهممکتوب کمتر راه د

اند، از کالم  صراحت به سيره تعبير نکرده اگرچه فقها از آن به. عبارت است از سيره :سوم دليل

معتقد  يو. توان عنوان سيره را استنباط کرد مي جواهرالفائده و البرهان و صاحب  مجمعمحقق در 

و قرائني هم داللت کرد که حاکم با است هرگاه قرائن نشان دهد نوشته و خط، نوشتة حاکم است 

ن حاصل يقيک به يت آن را نوشته است و از اين قرائن براي حاکم دوم علم و ظنّ نزديقصد و ن

گويد اين سيره و روش علما  محقق مي. شد، بر حاکم دوم واجب است بدون توقف آن را اجرا کند
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اي را اجازه  علما عمل به روايات مکاتبهبه همين دليل، . و فقها در همة اعصار و امصار بوده است

دادند  هايي قابل قبول و معتمد اجازه مي دادند و نيز فراگيري مسائل، علوم و احاديث را از کتاب مي

نيز پس از آن که فرموده است دليلي بر حجيت  جواهرصاحب (. 664هو ق، ص 6448، يلياردب)

ن حاليّه و غير آن اقامه شود بر اينکه کاتب از گويد هرگاه قرائ نوشتار از جهت نوشتار نيست، مي

توان به مضمون نامه و نوشته عمل کرد، به دليل  نوشتار مدلول لفظ را اراده کرده، ظاهر آن است مي

، ينجف)توان ادّعاي ضرورت کرد  اي که در همة اعصار و امصار بوده است، بلکه مي سيرة مستمره

صر معصومين متصل است و با توجه به اينکه مکاتبات و ي به عياين سيرة عقال(. 844، صم6836

يه مورد تأييد و امضا معصوم يمکتوبات در عصر ائمة معصومين نيز شايع بوده است، سيرة عقال

بوده و در اين سيره تفاوتي بين الفاظ شفاهي و الفاظ نوشتاري وجود نداشته است و معصومين نيز 

تواند بهترين دليل بر حجيت نوشتار باشد  اين مي. ئل نبودندبين الفاظ شفاهي و مکاتبات تفاوتي قا

 . و نيز بهترين دليل حتي بر اولويت مکتوبات بر ساير ادلة مثبته خواهد بود

است، با تمسک  ين بشرينو ياز دستاوردها يکيآن  يامروز ين، اگرچه سازمان به معنايبنابرا

توان اعتبار مکتوبات  ياست، م( ع)ن يمعصوم رةيخ بوده و متصل به سيکه در طول تار يا رهيبه س

نه اشاره کرد که يمد يمان عموميتوان به پ ينمونه م يبرا. را ادعا کرد يو سازمان يدر روابط ادار

مهاجران و انصار  يآن را برا( ص)اسالم  يامبر گراميبود و پ ينامه در حکومت اسالم ن نظامينخست

ن، يهمچن(. 641، ص6831، يدلشاد تهران)ن کرد يگر تدويد ينه از سويان مديهوديک سو و ياز 

ن يشاهد ا ير جامعة اسالميدر مقام مد( ع)ن يمنؤرالميها و مکتوبات ام عهدنامة مالک اشتر، نامه

 .مدعاست

اين دو . اعتبار مکتوبات به دو روايت نيز استدالل کرده است يمحقق اردبيلي برا :چهارم دليل

توان بر اعتبار مکتوبات در  خصوصيت شهادت مي ياست، با الغا روايت اگرچه دربارة شهادت

 . نيز استدالل کرد يو سازمان ير امور از جمله امور اداريسا

نقل ( ص)است که آن حضرت از رسول خدا ( ع)روايت اولي روايت سکوني از امام صادق 

نوشتاري کرده داشتن به اينکه چه کسي  کرده است که فرمود شهادت نيست مگر در صورت علم
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ن ياستفاده از ا(. 681هو ق، ص 6883، يحرّ عامل)باشد، يا مهر خويش را بر آن نقش نموده باشد 

مفهوم . ر استيپذ اعتبار مکتوبات با تمسک به مفهوم روايت امکان ياثبات مدعا يت برايروا

هي از يعني ن. دهد آنچه مانع از حجيت مکتوبات است، احتمال تزوير است يت نشان ميروا

بنابراين، اگر احتمال تزوير منتفي شد، معلول نيز . شهادت در روايت به تزوير معلق شده است

پس در صورتي که در نوشته احتمال تزوير نباشد، آن نوشته حجت و معتبر . منتفي خواهد بود

 . خواهد بود

گويد  ه مييزيد است ک روايت دومي که بر اعتبار مکتوبات استدالل شده است، روايت عمربن

عرض کردم مردي از من درخواست اداي شهادت کرده است در حالي که من ( ص)به امام صادق 

به من ( ع)آورم، امام  شناسم و چيزي بيشتر، يا کمتر از آن را به ياد نمي خط و مهر خويش را مي

ي نيز با کننده مورد اعتماد است و شاهد مورد اعتماد ديگر فرمود در صورتي که آن مرد درخواست

توان از  خصوصيت شهادت مي يبا الغا(. 684هو ق، ص 6883، يحرّ عامل)او است، شهادت بده 

اي وجود دارد که در اين نوشته  ز بر اعتبار مکتوبات استفاده کرد يعني اگر بيّنهيمفهوم اين روايت ن

  .هيچ تغييري و تحريفي حاصل نشده است، اين نوشته معتبر خواهد بود

 يافزارها نرم توسط يسازمان مکتوب ارتباطات امروز غالب ياياست که در دن ان ذکريشا

 يها و روش يشرفت فناورين، با پيهمچن. رديگ يم انجام يصورت دست و نه به يادار ونياتوماس

 .افته استي يريکاهش چشمگ ير در خط و مکتوبات رسمياحتمال تزو يشناس خط

در مقررات اجتماعي اسالم دستوراتي وجود دارد که هدف از آن ايجاد اعتماد و  :پنجم ليدل

ن، هر چيزي بيشتر اعتماد يبنابرا. اطمينان براي طرف مقابل است، مانند مقررات رهن و کفالت

طور روزافزون در  که امروزه به ياست ابزار يهيايجاد کند، شارع مقدس آن را تأييد کرده و بد

مؤثر است، مکتوبات است  يدر روابط ادار ييکردن بستر پاسخگو و فراهماعتماد جاد يا

(Sundqvist, 2011, p.277) .ن معنا که يبد. ه استين مکتوبات و اعتماد دوسويجالب آنکه رابطة ب

 يل به مستندسازيز بر تمايشود، اعتماد ن يجاد اعتماد در سازمان ميطور که مکتوبات باعث ا همان

 (.Renzl, 2008, p.206)افراد اثرگذار است  يها ربهمکتوب دانش و تج
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 جهينت

ترين ضمانت  ترين و موثق دارند و قوي يدر روابط اجتماع يدر عصر ما مکتوبات نقش بسيار مهم

المللي و  ويژه قراردادهاي بين بسيار خطير و مهم، به يکه قراردادها يطور شوند، به محسوب مي

ها جز به دستور مکتوب و صدور حکم  کنند و در انتصاب الدول، را با اسناد مکتوب منعقد مي بين

ز مکتوبات حتي از الفاظ شفاهي و ينة تجارت و معامالت عادي نيدر زم. کنند کتبي عمل نمي

ها ماهيت نوشتاري دارند، مانند  زارهاي جديد که غالب آناشارات فراتر رفته است و امروزه با اب

عقود و ايقاعات  يتوان از کنار مکتوبات و انشا کپي، مکتوبات اينترنتي و تجارت الکترونيکي، نمي

ل اثبات يترين وسا مکتوبات را از مهم يواضعان قوانين ادار. سادگي گذشت به وسيلة نوشتن به

گويند مکتوبات فراگيري بيشتري نسبت  اند، از جمله اينکه مي يي قائلکنند و براي آن مزايا يم يتلق

ي که معتقدند اصل اوليه در اثبات هر يشود، تا جا ر ادله دارد و شامل اثبات نوع دعوا مييبه سا

بسا در قوانين اعتبار بيّنه  موضوع و حقي آن است که به وسيلة مکتوبات ثابت شده باشد، بلکه چه

دهند و معتقدند عوامل ضعف و ترديد در نوشته  ست و به مکتوبات اولويت ميرا ملغي کرده ا

اند و  اند فقط به اعتبار آن بسنده نکرده که براي مکتوبات اعتبار قائل ينظران صاحب. راهي ندارد

اند مکتوبات به نسبت ساير ادلة مثبته مزايا و اولويت دارند و براي اثبات  گامي فراتر گذاشته و گفته

گاه آن يجا( نوشتار)کتابت  يان معنايق پس از بين تحقيدر ا. اند اي استدالل کرده ن مدعي به ادلهاي

م شده است، ينوشتار و قلم ترس يبرا يعيدر قرآن کريم جايگاه رف. شد ن ييم تبيدر قرآن کر

 و مکتوب فرهنگ به شفاهي تبديل فرهنگ در عطفي م را نقطةيکر قرآنتوان  يکه م يطور به

توان به اولين آية  ياز جمله م .دانست به نوشتاربنيادي گفتاربنيادي از گذار ساز زمينه تعبيري، به

از  ياتين، آيهمچن. خورد يسد سوگند مينو يسورة قلم اشاره کرد که خداوند به قلم و آنچه م

ده از يرس اتيدر روا. کند يان مين بيينوشتن را تب يت و کارکردهايعلق و بقره که موقع يها سوره

است و  ياديد زيد و حفظ دانش شده تأکيت نوشتار به منظور توليز بر اهمين( ع)ن يائمة معصوم

دان در يمرکب قلم دانشمندان بر خون شه يان شده است، مثل برترينه بين زميدر ا يرات جالبيتعب

مکتوبات با  يسندة آن، دربندکردن علم با نوشتن، همدمينو يز، پاداش مکتوبات برايروز رستاخ
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نده، ين گويه آرامش دل و رساتري، نوشتن مايانسان در روزگار آشوب، مکتوبات عامل جاودانگ

ت مکتوبات در روابط يق ادلة اعتبار و حجين تحقين بخش ايآخر. نوشتن به مثابة زکات دست

کتوبات قابل اثبات اعتبار م يل برايدهد حداقل پنج دل يها نشان م افتهي. کرده است يرا بررس يادار

سورة بقره است  636ة يطور مشخص، آ م و بهياز قرآن کر ياتيل آين دليتر ن و مهمياول. اقامه است

 ل، سيرةين دليدوم. کند يد ميتأک يو مال يم سند مکتوب در روابط تجاريکه بر نوشتن و تنظ

 ائمة عصر در مکتوبات و مکاتبات اينکه به توجه با .است معصومين عصر به متصل ييعقال

 بين تفاوتي سيره اين در و بوده معصوم يامضا و تأييد مورد يهيعقال سيرة بوده شايع نيز معصومين

 يتواند حت يم( ع)د معصوم ييرة مورد تأيس. است نداشته وجود نوشتاري الفاظ و شفاهي الفاظ

ت مشهور يل اولويل که به دلين دليسوم. باشد مثبته ادلة ساير نسبت به مکتوبات اولويت بر يدليل

است  يتر از ظن يشود، قو يجاد ميق مکتوبات ايکه از طر ين دارد که چون ظنياست، داللت بر ا

ق يتوان گفت به طر يم يشود، مکتوبات اعتبار دارد و حت يحاصل م يق شهادت حضوريکه از طر

شود،  يمکتوبات م دهد آنچه مانع اعتبار ياست که نشان م ياتيل چهارم، روايدل. اعتبار دارد ياول

م يدان يطور که م شود و همان يجاد ميشد اعتبار ا ين احتمال منتفياحتمال تقلب است و اگر ا

انجام  يون ادارياتوماس يافزارها توسط نرم يسبب آنکه غالب ارتباطات مکتوب سازمان امروزه به

ار ينه بسين زمير در ايص خط و امضا، احتمال تقلب و تزويتشخ يها يز به مدد فناوريرد و نيگ يم

د در مقررات يو مورد تأک ياز اصول اساس يکيل با تمسک به ين دليآخر. افته استيکاهش 

شارع . ن ارتباطينان در طرفيشود که عبارت است از اصل اعتماد و اطم ياسالم اقامه م ياجتماع

داست، يناگفته پ د کرده است وييجاد کند، تأيرا که اعتماد ا يزيهر چ يمقدس در روابط اجتماع

به اندازة مکتوبات  يچ ابزاري، هيشدن روزافزون ارتباطات ادار دهيچيامروزه با گسترش و پ

دادن آن  تيمکتوبات و ارجح يشدن برا ل اعتبار قائليجاد کند و دلينان ايتواند در سازمان اطم ينم

 .ستن کارکرد آن ايز هميغالب کشورها ن ين اداريگر در قوانيد يها نسبت روش
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