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بررسي جايگاه و اعتبار ارتباطات مکتوب از منظر اسالم
ابوالحسن سلطاني



مربي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،مشهد ،ايران

(تاريخ دريافت1310/40/12 :؛ تاريخ پذيرش)1310/47/15 :

چکيده
امروزه رايجترين ابزار ارتباط رسمي در نظامهاي اجتماعي مکتوبات است ،بهطوري که رسميت به عنوان يک ي از ابع اد ال ي س اتتاري
سازمان با معيار ميزان مقررات مکتوب سنجيده ميش ود .اعتمادس ازي مکتوب ات در رواب ا اداري ب هط وري اس ت ک ه ام روزه از نظ ر
حقوقدانان يکي از ادلة اثباتکننده در محاکم قضايي اسناد مکتوب است تا جايي که از نظر آنان اعتبار نوشتار و اس ناد مکت وب از ک م
شفاهي فراتر رفته است .با اين حال در فقه شيعه ،بر سر اعتبار مکتوبات براي اع م قصد و نيت و اتخاذ تص ميمه ا و عق د قرارداده اي
اداري اتت ف نظر وجود دارد .در اين تحقيق با رويکرد تح يل محتواي کيفي متون دين ي ،جايگ اه مکتوب ات در ق رآن ک ريم و رواي ات
معصومين (ع) واکاوي ،و ادلة اعتبار مکتوبات در روابا اداري بررسي شده است .يافتهها نشان ميدهد حداقل پنج دليل براي اثبات اعتب ار
مکتوبات در روابا اداري و سازماني قابل بيان است که عبارتاند از تأکيد قرآن کريم بر نوشتن و تنظيم سند مکتوب در روابا تج اري و
مالي ،سيرة عق يي متصل به عصر معصومين (ع) ،دليل فحوي و اولويت ،نفي احتمال تق و در نااي ت ،ال ل اعتم اد و اطمين ان در
ارتباطات .برتي از اين ادله حتي اعتبار باالتر ارتباطات مکتوب بر ارتباطات شفاهي را نشان ميدهند.

کليدواژگان
ارتباطات مکتوب ،اعتبار شرعي کتابت ،مکتوبات ،نوشتن ،نوشتار.

 رايانامة نويسندهAbolhasan.soltanee@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه در نظامهاي اجتماعي گوناگون از جمله سازمانها ،بخش عمدهاي از تعامالت توسط
مکتوبات و نوشتار انجام ميگيرد .اساساً در دنياي امروزي ،ارتباطات رسمي بيشتر نوشتارمحور
است تا گفتارمحور .غالب نظريهپردازان سازمان رسميت را يکي از ابعاد ساختار سازمان معرفي
ميکنند که عمدتاً به قوانين و مقررات مکتوب و نوشتاري اشاره ميکند (Daft, 2010, p.15؛ رابينز،
 ،6831ص .)38در يک نظام اداري انواع اعمال اداري شامل تصميمهاي اداري عام (مثل
آييننامهها) ،تصميمهاي اداري خاص (مثل گواهينامهها) و قراردادهاي اداري (مثل پيمانکاري
دولتي) (طباطبايي موتمني ،6831 ،ص )611از مجراي مکتوبات رسميت و اعتبار حقوقي مييابد.
قانون کار در قراردادهاي کاري نيز ،قراردادهاي کتبي را در کنار قراردادهاي شفاهي معتبر ميشمرد
(قانون کار ،مادة .)1
از همين رو امروزه از نظر حقوق دانان يکي از ادلة اثبات کننده در محاکم قضايي اسناد مکتووب
است تا جايي که از نظر آنان اعتبار نوشتار و اسناد نوشوتاري از کوالم شوفاهي فراتور رفتوه اسوت.
همچنين ،همة اسناد و مدارك مباحث ديني و ميراث علمي گذشتگان به صورت نوشتار بوه دسوت
ما رسيده است .امروزه نيز يکي از اساسي ترين راهبردهاي دروني کردن و مديريت دانوش افوراد در
سازمان مستندسازي مکتوب است ).(Haase et al., 2013, p.236
از سوي ديگر ،در فقه شيعه بهترين وسيله براي ابراز قصد ،گفتار شفاهي است و بر سر اعتبار
مکتوبات براي اعالم قصد و نيت ،اتخاذ تصميمها و عقد قراردادهاي اداري اختالف نظر وجود
دارد .برخي بهطور مطلق مکتوبات را بياعتبار و برخي معتبر ميدانند ،برخي نيز معتقدند اسناد
مکتوب اوالً و بالذات دليليت ندارد ،اما به دليل آنکه وسيلة کشف نيت و قصد است ،اعتبار
مييابد .البته فرهنگ شفاهي يا گفتاربنيادي فقط وجه غالب فرهنگ عربي و ايراني نبوده است،
بلکه بيشتر فيلسوفان قديم يونان مانند سقراط نيز اعتقاد زيادي به نوشتار نداشتند .از همين رو ،با
ديگران به بحث و جدل ميپرداختند و تالش ميکردند با گفتههاي خود آنها را وادارند تا در امور
جهان دقيقتر بينديشند و تناقضها را با فکرشان کشف کنند .افالطون ،مانند استاد خويش ،گفتار
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را بر نوشتار برتر ميدانست و نوشتن را کنشي بيپديدارانه ميخواند که يگانه بهرهاش ياري به
حافظة انسان است (عباسي و پوراکبر ،6886 ،ص.)613
از آنجا که شارع مقدس در نظامهاي اجتماعي و روابط بين اشخاص (حقيقي و حقوقي) از
شيوههاي معمول و متعارف در نزد عقال بهره برده است و آنها را تأييد ميکند .در اين تحقيق
برآنيم تا اعتبار مکتوبات و اسناد مکتوب را به عنوان ابزار معتبر و قوي ارتباطات در سازمان نشان
دهيم .اين تحقيق دو بخش دارد .در بخش اول جايگاه مکتوبات در قرآن و روايات بررسي ميشود
و در بخش دوم اعتبار اسناد مکتوب محل بحث قرار ميگيرد .شايان ذکر است بحث از نوشتار در
متون ديني و فقهي بهطور مستقل انجام نگرفته است و آنچه پيشينة تحقيق محسوب ميشود،
نخست بسيار جزئي ،و دوم ،پراکنده در بخشهاي مختلف اين متون است.
پرسشهاي تحقيق

پرسشهاي تحقيق به شرح زير است:
 .6جايگاه نوشتار (کتابت) از منظر قرآن و روايات چيست؟
 .6آيا نوشتار و اسناد مکتوب در روابط سازماني اعتبار شرعي دارند؟
روش تحقيق
تحقيق با روش تحليل محتواي کيفي متون ديني انجام گرفته است .اين روش براي بررسي محتواي
پيامهاي موجود در يک متن بهکار گرفته ميشود (سرمد و همکواران ،6831 ،ص .)686در تحليول
محتواي کيفي قواعد مشخصي براي تحليل دادهها وجود ندارد .به همين دليل ،در بسوياري از مووارد
پژوهشگ ،خود روش تحليل دادهها را خود ابداع ميکند .تايلور اعتقاد دارد علت اينکوه بسوياري از
مردم تحليل دادههاي کيفي را دشوار ميدانند ،اين است که اين تحليل يک فرايند مکوانيکي يوا فنوي
نيست ،بلکه فرايندي از استدالل استقرايي ،تأمل ،و نظريهپردازي است .کويين پتن نيز فرايند تبوديل
دادههاي کيفي خام به صورت نوشتار روشمند را نوعي ترکيب تحليلوي پيچيوده و چنودوجهي ،کوه
برخوردار از خالقيت پژوهشگر است ،ميداند .از اين رو ،فرمول خاص و دستورالعمل صريح در اين
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زمينه را منتفي ميداند (رضواني ،6838 ،ص .)643متون تحليلشده در ايون تحقيوق عبوارتانود از
قرآن کريم و کتب معتبر تفسيري ،روايي و فقهي شيعه .با توجه به اينکه سازمان به مفهوم اموروزي
آن پديدهاي جديد محسوب ميشود در بررسي اعتبار مکتوبات در روابط اداري و سوازماني متووني
که اعتبار آن را در روابط درون نظامهاي اجتماعي  -مثل نظام قضا  -بيان ميکنند و نيز متووني کوه
بتوان خصوصيت آنها در يک زمينة خاص را الغا و يافتهها را تعميم داد ،بهکار گرفته شده است.
معناي نوشتار (کتابت)
در زبان عربي که زبان غالب در متون ديني اسالم است ،نوشتار را کتابت ميگويند .جبران مسعود
ميگويد الکتابه مصدر کَتب به معناي نوشتن است (جبرانمسعود ،6838 ،ص .)6468ابن منظور
مينويسد «کتاب» نام مجموعهاي از نوشتههاست و «الکتابه» نام شغلي است که کسي داراي آن
باشد (ابنمنظور 6466 ،هو ق ،ص .)66طريحي در مجمعالبحرين ميگويد «کتاباً» عبارت است از
دفتري که در آن مطالب نوشته شده و شکلها و صورتهايي است که در آن حروف هجاي الفاظ
نقش بسته است (طريحي 6881 ،هو ق ،ص .)646در مجموع ،ميتوان گفت نوشتار تعريف
اصطالحي خاصي ندارد ،بلکه در همان معناي لغوي بهکار گرفته ميشود .در متون ديني الفاظي
مانند کتابت ،صکّ ،سجّل ،دفتر ،ديوان ،محضر وثيقه و رساله بهکار گرفته شده است که اين الفاظ
در مواردي معناي مشترك با نوشتار دارند و در مواردي هر يک معناي خاص و ويژة خود را
دارند.
جايگاه نوشتار (کتابت) در قرآن کريم
اگرچه انديشة تفوق نوشتار بر گفتار پس از رنسانس در اروپا مطرح شد و سرانجام در پايان دهة
شصت و آغاز دهة هفتاد سدة بيستم ميالدي ،که دريدا تقابلهاي دوگانة محوري فرهنگ غرب را
شالودهشکني کرد ،وجه غالب آن فرهنگ شد ،در فرهنگ اسالمي ،قرآن کريم  -سرچشمة اصلي آن

تمدن  -نقطة عطفي در تبديل فرهنگ شفاهي به فرهنگ مکتوب بود يا به تعبيري ،زمينهساز گذار
از گفتار بنيادي به نوشتاربنيادي شد (عباسي و پوراکبر ،6886 ،ص.)611
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در قرآن کريم آيات زيادي وجود دارد که جايگاه نوشتار و قلم را بهخوبي بيان کرده است .از
جملة اين آيات اولين آية سورة مبارکه قلم است که خداوند متعال به نون ،قلم و آنچه مينويسند
سوگند ميخورد .طبرسي در مجمعالبيان ميگويد قلم چيزي است که به آن نوشته ميشود و
خداوند به خاطر منافعي که خلق در آن دارند ،قسم خورده است زيرا قلم يکي از دو زبان است.
آنچه در قلب است به وسيلة او ادا ميشود .همانطور که زبان از نزديک ابالغ ميکند ،قلم دور را
نيز ابالغ ميکند .به وسيلة قلم احکام دين نگهداري و امورات عالم پابرجا ميشود (طبرسي6818 ،
هو ق ،ص.)886
در تفسير نمونه دربارة جايگاه قلم چنين بيان شده است :چه سوگند عجيبي! در واقع ،آنچه در
اينجا به آن سوگند ياد شده است ،ظاهراً موضوع کوچکي است :يک قطعة ني ،يا چيزي شبيه به آن
و کمي مادة سياهرنگ ،سپس ،بهطوري که بر صفحة کاغذ ناچيز رقم زده ميشود ،اما در واقع ،اين
همان چيزي است که سرچشمة پيدايش همة تمدنهاي انساني و پيشرفت و تکامل علوم و بيداري
انديشه و افکار ،و شکلگرفتن مذهبها و سرچشمة هدايت و آگاهي بشر است تا آنجا که دوران
زندگي بشر را به دو دوران تقسيم ميکند ،دوران تاريخ و دوران قبل از تاريخ .دوران تاريخ بشر از
زماني شروع مي شود که خط اختراع شد و انسان توانست ماجراي زندگي خود را بر صفحات
نقش کند ،يا به تعبير ديگر دوراني است که انساني دستبهقلم شد (مکارم شيرازي،6831 ،
ص .)611قرطبي در کتاب الجامع االحکام القرآن ميگويد قلم چيزي است که به وسيلة آن ذکر
نوشته مي شود و خداوند به قلم قسم خورده است به خاطر آنکه قلم مانند زبان بيان است و شامل
هر قلمي است که به وسيلة آن نوشته ميشود ،آنچه در آسمان و زمين است (قرطبي 6443 ،هو ق،
ص.)641
بعضي از مفسران قلم را در اينجا به قلمي تفسير کردهاند که فرشتگان بزرگ خداوند وحي
آسماني را با آن مينويسد ،يا نامة اعمال آدميان را با آن رقم ميزنند ،ولي مسلماً آيه مفهوم
گستردهاي دارد که اين تفسير بيان يکي از مصداقهاي آن است .همانطور که «ما يَسطرون» نيز
مفهوم وسيعي دارد و همة آنچه را در طريق هدايت تکامل فکري ،اخالقي و عملي به رشته تحرير
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ميآورند ،شامل ميشود و منحصر به وحي آسماني يا اعمال انسانها نيست (مکارم شيرازي،
 ،6831ص .)813فخر رازي دربارة قلم در آية مبارکة يادشده ميگويد دربارة قلم دو قول وجود
دارد ،يکي اينکه منظور از قلم جنس قلم است و آن عبارت است از هر قلمي که به وسيلة آن آنچه
در زمين و آسمان است ،نوشته مي شود ،دوم مقسم به جنس قلم نيست ،بلکه منظور قلم معهودي
است که در خبر ابن عباس آمده است .او ميگويد اولين چيزي که خداوند خلق کرد قلم بود.
سپس ،خداوند متعال به قلم دستور داد و گفت بنويس آنچه تا قيامت اتفاق ميافتد .پس قلم به
حرکت درآمد تا روز قيامت اجلها و اعمال را نوشت (فخر رازي 6818 ،هو ق ،ص.)13
اولين آيات سورة مبارکه علق جايگاه قلم و نوشتار را بهخوبي ترسيم ميکند« :بخوان به نام
پروردگارت که (هستي را) آفريد (او که) انسان را از خون بسته آفريد ،بخوان که پروردگار تو از
همه گراميتر است .او که با قلم آموخت آنچه را انسان نميدانست» .6به اعتقاد اکثر مفسران ،اين
سوره نخستين سورهاي است که بر پيامبر اکرم (ص) نازل شده است و پاية اسالم از همان آغاز بر
علم و قلم گذارده شده است و از افتخارات اسالم اين است که کارش را با قرائت و علم و قلم
شروع کرد .بي دليل نيست که قومي به آن اندازه عقبمانده ،به قدري در علوم و دانشها پيش
رفتند که علم و دانش را به همة جهانيان صادر کردند.
آية  636سورة مبارکة بقره از زواياي گوناگون موضوع نوشتار را مطرح کرده است .اين آيوه از
بزرگترين آيات کريمة قرآن است و در آن و آية بعدي بويش از  66حکوم بيوان شوده اسوت کوه
بخشهاي عمدة آن مربوط به کاتب و نوشتار است .خداوند ميفرمايد:
«اي کساني که ايمان آوردهايد ،هنگامي که بدهي مدتداري به يکديگر داريد ،پس آن را
بنويسيد .کسي که قدرت بر نويسندگي دارد ،نبايد از نوشتن خودداري کند همانطور که خداوند
به او تعليم داده است ،پس بايد بنويسد و آن کس که حق بر ذمّه او است ،بايد امال کند و از خدا
بپرهيزيد و چيزي فروگذار نکني د و اگر کسي که حق بر ذمّه او هست سفيه يا از نظر عقل ضعيف،
 .6علق6-4 /
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يا توانايي بر امالکردن ندارد .بايد ولّي او با رعايت عدالت امال کند و دو نفر از مردان خود را
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
هنگامي که آنها را (براي شهادت) دعوت ميکنند ،خودداري کند و از نوشتن (بدهي) کوچک يا
بزرگ مدتدار ملول نشويد .اين در نزد خدا به عدالت نزديکتر و براي شهادت مستقيمتر و براي
جلوگيري از شک ،شبهه و ترديد دورتر است .مگر اينکه تجارت و دادوستد نقدي باشد که در
ميان خود دست به دست ميکنيد که گناهي بر شما نيست که آن را ننويسد و هنگامي که
خريدوفروش (نقدي) ميکنيد ،شاهد بگيريد و نبايد به نويسنده و شاهد زياني برسد و اگر چنين
کنيد از فرمان خداوند خارج شدهايد و تقواي الهي پيشه کنيد و خداوند شما را تعليم ميدهد و
خداوند به هر چيزي داناست».

6

حسيني جرجاني در ذيل اين آيه ميگويد :مخفي نماند که آيه بر چند حکم داللت ميکند،
يکي جواز قرضگرفتن ،دوم ،جواز قراردادن ميعاد براي اداي دين ،سوم ،وجوب تعيين آن ميعاد بر
وجهي که ابهامي نماند ،چهارم ،استحباب نوشتار دين ،و پنجم ،اشتراط عدالت کاتب تا امن باشد
از آنکه خيانت کند (حسيني جرجاني ،6816 ،ص.)16
راوندي در کتاب فقهالقرآن ميگويد« :همانا خداوند دستور داده به نوشتار دين ،زيرا نوشتار
دين موجب وثوق و اطمينان و ايمن از نسيان و باعث دوري از انکار است و امر در آية مبارکه دالّ
بر استحباب است» (راوندي 6818 ،هو ق ،ص.)813
راوندي اضافه کرده است در اين آيه  66حکم بيان شده است ،نخست ،جواز قرض؛ دوم اينکه
قرض مدتدار بايد نوشته شود؛ سوم بايد کاتبي بين آنها باشد؛ چهارم ،بايد به عدل رفتار کند؛
پنجم ،نبايد از نوشتن خودداري کند؛ ششم ،بايد امال کند؛ هفتم ،نبايد چيزي را در امال فروگذارد؛
هشتم ،اگر کسي خود ضعيف است و نهم ،اگر کسي سفيه است ،ولّي او بايد امال کند؛ دهم ،اگر
 .6بقره636 /
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قدرت بر نوشتن ندارد ،بايد ولّي او امالء کند؛ يازدهم ،بايد با رعايت عدالت امال کند؛ دوازدهم،
طرفين قرارداد بايد دو شاهد بگيرند؛ سيزدهم ،اگر دو شاهد مرد نبود ،يک مرد و دو زن شهادت
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،
در صورت تقاضا براي اداس شهادت نبايد از شهادت خودداري شود؛ هجدهم ،در معامالت نقدي
نيازي به نوشتن نيست؛ نوزدهم ،در معامالت نقدي اگرچه نوشتن الزم نيست ،ولي بايد شاهد
بگيرند؛ بيستم ،کاتب بايد در امان باشد؛ و بيستويکم ،شاهد نيز بايد در امان باشد (راوندي،
 6818هو ق ،ص.)818
مقدس اردبيلي ميگويد ضمير در جملة «فاکتبوه» به دين برميگردد ،زيرا نوشته و سند نسبت
به صاحب دين و مديون مطمئن تر است و در نوشتن دين مصلحت دين و دنيا وجود دارد .سپس،
ميگويد آية مبارکه داللت بر احکامي دارد که يکي از آنها داللت بر استحباب نوشتار است
(مقدس اردبيلي 6831 ،هو ق ،ص.)446
جايگاه نوشتار (کتابت) در روايات
در احاديث اسالمي تعبيرها ،تعريفها و تحليلهايي وجود دارد که نشان ميدهد نوشتار و
نويسندگي جايگاه رفيعي دارد .براي نمونه مرحوم کليني در کتاب شريف اصول کافي بابي را با
عنوان باب «روايه الکتب و الحديث و فضل الکتابه و التمسک بالکتب» آورده است و نيز مرحوم
شيخ حرّ عاملي در کتاب وسائلالشيعه در چندين باب به موضوع نوشتار پرداخته است (حر
عاملي 6883 ،هو ق ،ص .)481شهيد ثاني در کتاب منيه المريد في آداب المفيد و المستفيد ،ضمن
بيان رواياتي در فضيلت و اهميت نوشتار به صورت مبسوط به آداب نويسندگي پرداخته است که
همة اين عناوين ،سرفصلها و احاديث بيانکنندة جايگاه واالي نوشتار در اسالم است .در ادامه،
نمونههايي از اين روايات را بيان ميکنيم.
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ادريس پيامبر اولين قلمزن

رسول خدا (ص) به اباذر فرمود :اي اباذر چهار تن از پيامبرانند که سريانياند و آن آدم ،شيث ،نوح
و اخنوخ همان ادريس است و نخستين کسي است که با قلم نوشته است (مجلسي 6448 ،هو ق،
ص.)86
ارزش طنين قلم

پيامبر خدا (ص) فرمود :سه چيز است که پردهها را ميدرد و پژواك آن در فرجام به خدا ميرسد،
بانگ قلمهاي دانشمندان ،بانگ قدمهاي مجاهدان ،و بانگ چرخ بافندگي پاکزنان (مکارم شيرازي،
 ،6831ص .)811امام صادق (ع) فرمود :آنگاه که روز رستاخيز شود ،خداي بزرگ همگان را در
جايگاه بلندي گردهم آورد و ترازوهاي ارزشسنج در پيش نهاده شود و چون خونهاي شهيدان
با مرکب قلم دانشمندان به سنجش آيد ،مرکب قلم دانشمندان بر خون شهيدان برتري يابد
(صدوق 6464 ،هو ق ،ص.)683
پاداش تأليفات و مکتوبات

رسول خدا (ص) فرمود :مؤمن چون از دنيا رود و برگهاي از خود بر جاي نهد ،اين برگه در روز
رستاخيز ميان او و آتش دوزخ پرده اي شود و خداوند متعال براي هر حرفي که بر آن برگه نوشته
شده باشد ،شهري به فراخناکي هفت گيتي به وي بخشد (محمدي ريشهري 6466 ،هو ق،
ص .)8163همچنين ،پيامبر خدا (ص) فرمود :کسي که از من علمي يا حديثي را بنويسد ،مادامي
که آن علم و حديث باقي است ،بر او پاداش نوشته ميشود (محمدي ريشهري 6466 ،هو ق،
ص ،)8163و نيز فرمود هر که از دن يا رود و ميراثش دفترها بود ،بهشت بر او واجب شود (ديلمي،
 6883هو ق).
در جايي ديگر حضورت رسوول اکورم (ص) فرمودنود در روز رسوتاخيز قلموزن را در توابوتي
آتشناك بياورند که قفلهاي آتشناك نيز بر آن بسته باشند ،آنگاه به قلموش بنگرنود کوه در چوه راه
بهکار بسته است .اگر در فرمانبري و خرسوندي خداونود بوه کوار بسوته اسوت ،آن توابوت را از او
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برگيرند و اگر در معصيت خدا بهکار بسوته ،هفتواد خوزان در آن توابوت عوذابش کننود (محمودي
ريشهري 6466 ،هو ق ،ص.)8436
دستور و امر به نگارش

رسول خدا (ص) فرمود :علم را در بند کنيد .گفته شد چگونه علم در بند ميشود ،فرمود :با نوشتن
(محمدي ريشهري6466 ،هو ق ،ص .)8161امام حسن (ع) روزي فرزندان خود و فرزندان
برادرش را دعوت کرد و فرمود شما کوچکهاي قوم هستيد و بهزودي بزرگان قوم خواهيد شد
پس علم را فراگيريد و کسي که قدرت حفظ آن را ندارد ،آن را بنويسد و در خانة خود قرار دهد
(مجلسي 6448 ،هو ق ،ص .)616امام صادق (ع) به مفضّل فرمودند :دانش خويش را به نگارش
درآور و در ميان برادرانت گسترده دار ،و چون مرگت فرا رسد نگاشتة خويش را براي فرزندانت
به ارث گذار که مردمان را روزگاري در پيش است آشوبدار و همدمي ندارند بهجز نوشتار
(محمدي ريشهري 6466 ،هو ق ،ص.)8161
نوشتار عامل جاودانگي

امام صادق (ع) خطاب به مفضّل فرمودند :اي مفضل تأمل کن ،از نعمتهاي الهي بر آدمي نوشتن
باشد که به وسيلة آن رخدادهاي گذشتگان براي بازماندگان و رويدادهاي بازماندگان براي آيندگان
به بند کشيده ميشود و نوشتارهاي اخالقي و علمي و جز آن جاودانه ميماند (نوري 6441 ،هو ق،
ص.)613
نوشتار آرامش دل و رساترين گوينده

امام علي (ع) فرمود :پيک نمايانکنندة خرد توست و نوشتار تو رساتر از گفتار توست (محمدي
ريشهري6466 ،هو ق ،ص ،)8161و نيز فرمود :بهترين گوينده نوشتن است (آمدي،6811 ،
ص .)884امام صادق (ع) فرمود :دل با نگارش مطمئن ميشود (مجلسي 6448 ،هو ق ،ص.)616
مردي از انصار همواره در مجلس پيامبر حضور مييافت و احاديثي را ميشنيد و شيفتة آنها
ميشد .ولي نميتوانست آن را حفظ کند .مشکل خود را به پيامبر عرض کرد حضرت به او
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فرم ودند ياري بجو از دست خويش ،و حضرت به دست او اشاره کرد که با آن بنويس (مجلسي،
 6448هو ق ،ص.)11
نوشتن زکات دست

امام صادق (ع) فرمود :زکات دست بذل و بخشش ،و سخاوت از نعمتهايي که خداوند به تو
ارزاني داشته است و جنباندن آن دست به نگارش دانشها و بهرههايي که مسلمانان از آن در راه
فرمانبري خداي بزرگ بهرهمند شوند (قمي ،6811 ،ص.)416
بررسي اعتبار ارتباطات مکتوب
همانطور که پيشتر بيان شد ،در فقه شيعه بهترين وسيله براي ابراز قصد ،گفتار شفاهي است و بر
سر اعتبار مکتوبات براي اعالم قصد و نيت ،و اتخاذ تصميمها و عقد قراردادهاي اداري اختالف
نظر وجود دارد .اما از آنجا که امروزه در سازمانها و ساير نظامات اجتماعي رايجترين ابزار براي
برقراري ارتباطات رسمي مکتوبات است ،و اساساً رسميت سازمانها از مجراي مکتوبات تحقق
مييابد و نميتوان روابط سازماني بدون مکتوبات و نوشتار را متصور شد و هم از آنجا که شارع
مقدس در نظامات اجتماعي و روابط بين اشخاص (حقيقي و حقوقي) از شيوههاي معمول و
متعارف در نزد عقال بهره برده است و آنها را تأييد ميکند ،در ادامه ،برخي ادلة اعتبار و حجيت
مکتوبات در روابط را بيان خواهيم کرد.
داليل اعتبار ارتباطات مکتوب

دليل اول :آية  636سورة مبارکه بقرة است که بيانکنندة حجيّت و اعتبار مکتوبات است .اين آيه
بزرگ ترين آيات کريمه قرآن است که دربارة مسائل حقوقي و تنظيم اسناد تجاري ارائة طريق
ميکند .در تفسيرهاي مختلف ،اعمّ از تفسيرهاي شيعه و سني ،و نيز در کتابهايي که در زمينة
احکام قرآن تدوين شده است ،احکام و نکتههاي متعددي از اين آيه دربارة کتابت و بهويژه کتابت
دين به دست آمده است .به عالوه ،از آن ميتوان حجيت و اعتبار مطلق مکتوبات را نيز دريافت.
در تفسير نمونه از اين آيه نوزده دستور مهم دربارة دادوستد مالي به ترتيب ذيل بيان ميشود:
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 .6در نخستين حکم ميفرمايد :هنگامي که بدهي مدتداري به خاطر وامدادن يا معامله به
يکديگر پيدا کنيد ،آن را بنويسيد.
 6و  .8پس از آن ،براي اطمينان بيشتر و اينکه قرارداد از مداخالت سالم بماند ،بايد نويسندهاي
از روي عدالت (سند بدهکاري را) بنويسد .اگر چه ظاهر جمله «فليکتب» و جمله سابق
«فاکتبوه» اين است که نوشتن قراردادها واجب است ،زيرا امر داللت بر وجوب دارد به
همين دليل بعضي از فقهاي اهل سنت اين کار را واجب ميدانند ولي مشهور ميان بزرگان
علماي شيعه و اهل سنت آن را مستحب ميدانند.
 .4کسي که قدرت نويسندگي دارد ،نبايد از نوشتن خودداري کند و همانطوري که خداوند به
او تعليم داده است ،بايد بنويسد.
 .1و آن کسي که حقّ بر ذمّة او است ،بايد امال کند.
 .1بدهکار بايد از خدا بپرهيزد و چيزي را فروگذار نکند.
 .1هرگاه کسي که حق بر ذمّة او است سفيه يا از نظر عقل ضعيف و مجنون باشد ،يا توانايي
بر امالکردن را ندارد ،بايد ولّي او امال کند.
 .3ولّي نيز بايد در امال و اعتراف به بدهي کساني که تحت واليت او هستند ،عدالت را رعايت
کند.
 .8عالوه بر اين دو شاهد نيز بگيرند.
 64و  .66اين دو شاهد بايد از مردان باشند.
 .66اگر دو مرد نباشند کافي است يک مرد و دو زن شهادت دهند.
 .68شاهد از کساني باشند که مورد رضايت و اطمينان شما باشند که از اين جمله عادلبودن
شهود نيز استفاده ميشود.
 .64در صورتي که شهود مرکب از دو مرد باشد ،هر يک ميتوانند بهطور مستقل شهادت
بدهند .اما در صورتي که يک مرد و دو زن باشند بايد آن دو زن بهاتفاق يکديگر شهادت
بدهند.
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 .61هرگاه شهود را (براي تحمل شهادت) دعوت کنند ،نبايد خودداري کنند .بنابراين ،تحمل
شهادت واجب است.
 .61بدهي کم باشد ،يا زياد ،بايد آن را نوشت.
 .61مگر اين که دادوستد نقدي باشد ،در آن صورت گناهي بر شما نيست که آن را ننويسيد.
 .63اگر چه در معاملة نقدي تنظيم سند و نوشتن آن الزم نيست ،ولي شاهدگرفتن براي آن
بهتر است.
 .68هيچگاه نويسندة سند و شهود نبايد مورد ضرر و آزار قرار گيرند (مکارم شيرازي،6831 ،
ص.)416
اين بحث را بايد به ديد فقهي و استداللي نگاه کرد ،بنابراين ،از عبارتهاي علمايي مانند
محقق اردبيلي در زبده البيان (ص ،)441جمالالدين سيوري در کنزالعرفان (ص ،)41کاظمي در
مسالک االفهام (ص ،)11راوندي در فقهالقرآن (ص ،)813کنزالدائق و بحر الغرائب (ص ،)418و
مغنيه در فقه االمام الصادق (ص )86با ديد فقهي يک سري قواعد و احکام کلي از آية مبارکه
استنباط و استفاده خواهد شد ،که به شرح زيرند:
 .6مکتوبات يکي از ابزارها و وسيلة اثبات است .در معامالت و تجارت مکتوبات وسيلهاي
براي اثبات دين بهطور ويژه است.
 .6بر بدهکار واجب است بدهکاري خود را امال کند.
 .8امتناع از شهادت حرام است.
 .4امتناع کاتب از نوشتن حرام است.
 .1اگر بدهکار معذور بود ،بر ولّي او واجب است که بنويسد يا شاهد بگيرد.
 .1بايد دو مرد بر سند و نوشته شهادت دهند.
 .1اگر دو نفر مرد براي شهادت پيدا نشد ،بهجاي يک مرد ميتواند دو نفر زن جايگزين شود.
 .3ضررزدن به کاتب و شاهد حرام است.
 .8هزينة حضور شاهدين و کاتب واجب است.
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مجموعة اين قواعد و احکام دربردارندة يک واقعيت است و آن اعتبار و حجيت مکتوبات
است .اما استفاده از آية کريمه براي اعتبار و حجيت مکتوبات را بايد در هدف و غرض آن
جستوجو کرد .زيرا امر به نوشتار در جملة «فاکتبوه» بر وجوب داللت کند ،يا بر استحباب ،يا بر
مطلق طلب ،يا صرفاً ارشادي باشد ،آن هدف عبارت است از دفع ضرر و حفظ حقوق مردم
آن طور که در بسياري از کتب فقها و مفسران به آن تصريح شده است .تحقق اين هدف منوط بر
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
طرق اثبات نباشد ،امر به نوشتن در آية مبارکه با هر عنواني که باشد ،لغو و عبث خواهد بود .لذا،
براي آن که در آية مبارکه لغو الزم نباشد ،بايد گفت تحقق هدف با الغاي خصوصيت دين ،حجيت
و اعتبار مکتوبات را در همة افعال از جمله افعال و اعمال اداري در سازمان اثبات ميکند.
دليل دوم :دليلي است که محقق اردبيلي به آن تمسک کرده است که به داللت فحووي و دليول
اولويت شهرت دارد .محقق اردبيلي براي حجيت و اعتبار مکتوبات پس از آنکه مويگويود از ابون
جنيد نقل شده است که وي قائل به اعتبار مکتوبات در حقالناس است ،ميگويود ايون گفتوه بعيود
نيست ،چون ظن نزديک به يقين به علمي که از طريق مکتوبات حاصل ميشود ،قوويتور اسوت از
ظنّي که از طريق شهود شاهدين حاصل ميشود .پس همانطور که شهادت شواهدان معتبور اسوت،
مکتوبات به طريق اولي معتبر خواهد بود (اردبيلي 6448 ،هو ق ،ص.)648
اين دليل با عطف توجه به اين نکته که نوعاً سهو ،فراموشي و زوال بر اثر گذر زمان در ميراث
مکتوب کمتر راه دارد ،اهميت بيشتري مييابد.
دليل سوم :عبارت است از سيره .اگرچه فقها از آن بهصراحت به سيره تعبير نکردهاند ،از کالم
محقق در مجمع الفائده و البرهان و صاحب جواهر ميتوان عنوان سيره را استنباط کرد .وي معتقد
است هرگاه قرائن نشان دهد نوشته و خط ،نوشتة حاکم است و قرائني هم داللت کرد که حاکم با
قصد و ني ت آن را نوشته است و از اين قرائن براي حاکم دوم علم و ظنّ نزديک به يقين حاصل
شد ،بر حاکم دوم واجب است بدون توقف آن را اجرا کند .محقق ميگويد اين سيره و روش علما
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و فقها در همة اعصار و امصار بوده است .به همين دليل ،علما عمل به روايات مکاتبهاي را اجازه
ميدادند و نيز فراگيري مسائل ،علوم و احاديث را از کتابهايي قابل قبول و معتمد اجازه ميدادند
(اردبيلي 6448 ،هو ق ،ص .)664صاحب جواهر نيز پس از آن که فرموده است دليلي بر حجيت
نوشتار از جهت نوشتار نيست ،ميگويد هرگاه قرائن حاليّه و غير آن اقامه شود بر اينکه کاتب از
نوشتار مدلول لفظ را اراده کرده ،ظاهر آن است ميتوان به مضمون نامه و نوشته عمل کرد ،به دليل
سيرة مستمرهاي که در همة اعصار و امصار بوده است ،بلکه ميتوان ادّعاي ضرورت کرد (نجفي،
6836م ،ص .)844اين سيرة عقاليي به عصر معصومين متصل است و با توجه به اينکه مکاتبات و
مکتوبات در عصر ائمة معصومين نيز شايع بوده است ،سيرة عقالييه مورد تأييد و امضا معصوم
بوده و در اين سيره تفاوتي بين الفاظ شفاهي و الفاظ نوشتاري وجود نداشته است و معصومين نيز
بين الفاظ شفاهي و مکاتبات تفاوتي قائل نبودند .اين ميتواند بهترين دليل بر حجيت نوشتار باشد
و نيز بهترين دليل حتي بر اولويت مکتوبات بر ساير ادلة مثبته خواهد بود.
بنابراين ،اگرچه سازمان به معناي امروزي آن يکي از دستاوردهاي نوين بشري است ،با تمسک
به سيرهاي که در طول تاريخ بوده و متصل به سيرة معصومين (ع) است ،ميتوان اعتبار مکتوبات
در روابط اداري و سازماني را ادعا کرد .براي نمونه ميتوان به پيمان عمومي مدينه اشاره کرد که
نخستين نظامنامه در حکومت اسالمي بود و پيامبر گرامي اسالم (ص) آن را براي مهاجران و انصار
از يک سو و يهوديان مدينه از سوي ديگر تدوين کرد (دلشاد تهراني ،6831 ،ص .)641همچنين،
عهدنامة مالک اشتر ،نامهها و مکتوبات اميرالمؤمنين (ع) در مقام مدير جامعة اسالمي شاهد اين
مدعاست.
دليل چهارم :محقق اردبيلي براي اعتبار مکتوبات به دو روايت نيز استدالل کرده است .اين دو
روايت اگرچه دربارة شهادت است ،با الغاي خصوصيت شهادت ميتوان بر اعتبار مکتوبات در
ساير امور از جمله امور اداري و سازماني نيز استدالل کرد.
روايت اولي روايت سکوني از امام صادق (ع) است که آن حضرت از رسول خدا (ص) نقل
کرده است که فرمود شهادت نيست مگر در صورت علمداشتن به اينکه چه کسي نوشتاري کرده
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باشد ،يا مهر خويش را بر آن نقش نموده باشد (حرّ عاملي 6883 ،هو ق ،ص .)681استفاده از اين
روايت براي اثبات مدعاي اعتبار مکتوبات با تمسک به مفهوم روايت امکانپذير است .مفهوم
روايت نشان مي دهد آنچه مانع از حجيت مکتوبات است ،احتمال تزوير است .يعني نهي از
شهادت در روايت به تزوير معلق شده است .بنابراين ،اگر احتمال تزوير منتفي شد ،معلول نيز
منتفي خواهد بود .پس در صورتي که در نوشته احتمال تزوير نباشد ،آن نوشته حجت و معتبر
خواهد بود.
روايت دومي که بر اعتبار مکتوبات استدالل شده است ،روايت عمربنيزيد است که ميگويد
به امام صادق (ص) عرض کردم مردي از من درخواست اداي شهادت کرده است در حالي که من
خط و مهر خويش را ميشناسم و چيزي بيشتر ،يا کمتر از آن را به ياد نميآورم ،امام (ع) به من
فرمود در صورتي که آن مرد درخواستکننده مورد اعتماد است و شاهد مورد اعتماد ديگري نيز با
او است ،شهادت بده (حرّ عاملي 6883 ،هو ق ،ص .)684با الغاي خصوصيت شهادت ميتوان از
مفهوم اين روايت نيز بر اعتبار مکتوبات استفاده کرد يعني اگر بيّنهاي وجود دارد که در اين نوشته
هيچ تغييري و تحريفي حاصل نشده است ،اين نوشته معتبر خواهد بود.
شايان ذکر است که در دنياي امروز غالب ارتباطات مکتوب سازماني توسط نرمافزارهاي
اتوماسيون اداري و نه بهصورت دستي انجام ميگيرد .همچنين ،با پيشرفت فناوري و روشهاي
خطشناسي احتمال تزوير در خط و مکتوبات رسمي کاهش چشمگيري يافته است.
دليل پنجم :در مقررات اجتماعي اسالم دستوراتي وجود دارد که هدف از آن ايجاد اعتماد و
اطمينان براي طرف مقابل است ،مانند مقررات رهن و کفالت .بنابراين ،هر چيزي بيشتر اعتماد
ايجاد کند ،شارع مقدس آن را تأييد کرده و بديهي است ابزاري که امروزه بهطور روزافزون در
ايجاد اعتماد و فراهمکردن بستر پاسخگويي در روابط اداري مؤثر است ،مکتوبات است
) .(Sundqvist, 2011, p.277جالب آنکه رابطة بين مکتوبات و اعتماد دوسويه است .بدين معنا که
همانطور که مکتوبات باعث ايجاد اعتماد در سازمان ميشود ،اعتماد نيز بر تمايل به مستندسازي
مکتوب دانش و تجربههاي افراد اثرگذار است (.)Renzl, 2008, p.206
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نتيجه
در عصر ما مکتوبات نقش بسيار مهمي در روابط اجتماعي دارند و قويترين و موثقترين ضمانت
محسوب ميشوند ،بهطوري که قراردادهاي بسيار خطير و مهم ،بهويژه قراردادهاي بينالمللي و
بينالدول ،را با اسناد مکتوب منعقد ميکنند و در انتصابها جز به دستور مکتوب و صدور حکم
کتبي عمل نميکنند .در زمينة تجارت و معامالت عادي نيز مکتوبات حتي از الفاظ شفاهي و
اشارات فراتر رفته است و امروزه با ابزارهاي جديد که غالب آنها ماهيت نوشتاري دارند ،مانند
کپي ،مکتوبات اينترنتي و تجارت الکترونيکي ،نميتوان از کنار مکتوبات و انشاي عقود و ايقاعات
به وسيلة نوشتن بهسادگي گذشت .واضعان قوانين اداري مکتوبات را از مهمترين وسايل اثبات
تلقي ميکنند و براي آن مزايايي قائلاند ،از جمله اينکه ميگويند مکتوبات فراگيري بيشتري نسبت
به ساير ادله دارد و شامل اثبات نوع دعوا ميشود ،تا جايي که معتقدند اصل اوليه در اثبات هر
موضوع و حقي آن است که به وسيلة مکتوبات ثابت شده باشد ،بلکه چهبسا در قوانين اعتبار بيّنه
را ملغي کرده است و به مکتوبات اولويت ميدهند و معتقدند عوامل ضعف و ترديد در نوشته
راهي ندارد .صاحبنظراني که براي مکتوبات اعتبار قائلاند فقط به اعتبار آن بسنده نکردهاند و
گامي فراتر گذاشته و گفتهاند مکتوبات به نسبت ساير ادلة مثبته مزايا و اولويت دارند و براي اثبات
اين مدعي به ادلهاي استدالل کردهاند .در اين تحقيق پس از بيان معناي کتابت (نوشتار) جايگاه آن
در قرآن کريم تبيين شد .در قرآن کريم جايگاه رفيعي براي نوشتار و قلم ترسيم شده است،
بهطوري که ميتوان قرآن کريم را نقطة عطفي در تبديل فرهنگ شفاهي به فرهنگ مکتوب و
بهتعبيري ،زمينهساز گذار از گفتاربنيادي به نوشتاربنيادي دانست .از جمله ميتوان به اولين آية
سورة قلم اشاره کرد که خداوند به قلم و آنچه مينويسد سوگند ميخورد .همچنين ،آياتي از
سورههاي علق و بقره که موقعيت و کارکردهاي نوشتن را تبيين بيان ميکند .در روايات رسيده از
ائمة معصومين (ع) نيز بر اهميت نوشتار به منظور توليد و حفظ دانش شده تأکيد زيادي است و
تعبيرات جالبي در اين زمينه بيان شده است ،مثل برتري مرکب قلم دانشمندان بر خون شهيدان در
روز رستاخيز ،پاداش مکتوبات براي نويسندة آن ،دربندکردن علم با نوشتن ،همدمي مکتوبات با
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انسان در روزگار آشوب ،مکتوبات عامل جاودانگي ،نوشتن مايه آرامش دل و رساترين گوينده،
نوشتن به مثابة زکات دست .آخرين بخش اين تحقيق ادلة اعتبار و حجيت مکتوبات در روابط
اداري را بررسي کرده است .يافتهها نشان ميدهد حداقل پنج دليل براي اثبات اعتبار مکتوبات قابل
اقامه است .اولين و مهمترين دليل آياتي از قرآن کريم و بهطور مشخص ،آية  636سورة بقره است
که بر نوشتن و تنظيم سند مکتوب در روابط تجاري و مالي تأکيد ميکند .دومين دليل ،سيرة
عقاليي متصل به عصر معصومين است .با توجه به اينکه مکاتبات و مکتوبات در عصر ائمة
معصومين نيز شايع بوده سيرة عقالييه مورد تأييد و امضاي معصوم بوده و در اين سيره تفاوتي بين
الفاظ شفاهي و الفاظ نوشتاري وجود نداشته است .سيرة مورد تأييد معصوم (ع) ميتواند حتي
دليلي بر اولويت مکتوبات نسبت به ساير ادلة مثبته باشد .سومين دليل که به دليل اولويت مشهور
است ،داللت بر اين دارد که چون ظني که از طريق مکتوبات ايجاد ميشود ،قويتر از ظني است
که از طريق شهادت حضوري حاصل ميشود ،مکتوبات اعتبار دارد و حتي ميتوان گفت به طريق
اولي اعتبار دارد .دليل چهارم ،رواياتي است که نشان ميدهد آنچه مانع اعتبار مکتوبات ميشود،
احتمال تقلب است و اگر اين احتمال منتفي شد اعتبار ايجاد ميشود و همانطور که ميدانيم
امروزه بهسبب آنکه غالب ارتباطات مکتوب سازماني توسط نرمافزارهاي اتوماسيون اداري انجام
ميگيرد و نيز به مدد فناوريهاي تشخيص خط و امضا ،احتمال تقلب و تزوير در اين زمينه بسيار
کاهش يافته است .آخرين دليل با تمسک به يکي از اصول اساسي و مورد تأکيد در مقررات
اجتماعي اسالم اقامه ميشود که عبارت است از اصل اعتماد و اطمينان در طرفين ارتباط .شارع
مقدس در روابط اجتماعي هر چيزي را که اعتماد ايجاد کند ،تأييد کرده است و ناگفته پيداست،
امروزه با گسترش و پيچيدهشدن روزافزون ارتباطات اداري ،هيچ ابزاري به اندازة مکتوبات
نميتواند در سازمان اطمينان ايجاد کند و دليل اعتبار قائلشدن براي مکتوبات و ارجحيتدادن آن
نسبت روشهاي ديگر در قوانين اداري غالب کشورها نيز همين کارکرد آن است.
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.681-611

 .66سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس؛ حجازي ،الهه ( .)6831روشهاي تحقيق در علوم رفتاري .تهران،
نشر آگه.
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 .68السيوري ،جمالالدين المقداد بن عبداهلل (6834هو ق) .کنزالعرفان في فقه القرآن .جلد دوم،
تهران ،المکتبه المرتضويه.

 .64صدوق ،ابي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي (6464هو ق) .من
اليحضره الفقيه .جلد چهارم ،تهران ،دارالکتب االسالميه.
 .61طباطبايي موتمني ،منوچهر ( .)6831حقوق اداري .تهران ،سمت.

 .61طبرسي ،الشيخ ابوعلي الفضل بن الحسن (6818هو ق) .مجمعالبيان .جلد دهم ،بيروت،
داراحياء التراث العربي.
 .61طريحي ،فخرالدين (6881هو ق) .مجمع البحرين .تحقيق سيداحمد حسيني ،تهران ،منشورات
المکتبه المرضويه.
 .63عباسي ،حبيباهلل؛ پوراکبر کسمايي ،صديقه (« .)6886تقدم نوشتار بر گفتار از ديدگاه
قلقشندي» .فصلنامة نقد ادبي ،سال پنجم ،شمارة  ،68صفحات .614-631
 .68فخر رازي ،محمد بن عمر ( 6818هو ق) .التفسير الکبير .جلد سيام ،بيروت ،داراحياء التراث
العربي.
 .64القرطبي ،ابي عبداهلل احمد االنصاري (6443هو ق) .الجامع الحکام القرآن .جلد هيجدهم،
بيروت ،دارالکتب العلميه.
 .66القمي المشهدي ،محمدرضا ( .)6811کنزالدقائق و بحرالغرائب .جلد دوم ،تهران ،مؤسسة چاپ
و نشر وزارت ارشاد.
 .66کاظمي ،جواد بن سعيد ( .)6811مسالک االفهام الي آيات االحکام .جلد سوم ،تهران ،انتشارات
کتابفروشي مرتضوي.
 .68مجلسي ،محمدباقر (6448هو ق) .بحاراالنوار .بيروت ،مؤسسة الوفاء.
 .64محمدي ريشهري ،محمد (6466هو ق) .ميزان الحکمه .تهران ،دارالحديث.
 .61مسعود ،جبران ( .)6838الرائد .جلد دوم ،ترجمة رضا انزابينژاد ،مشهد ،انتشارات آستان قدس
رضوي.
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