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 و یرسم سند اعتبار یقرآن ادله
  دعوا اثبات ادله دیگر بر آن یرگیچ

  *فر حسانیا احمد  _______________________________________________________________  

  چکیده
 عصـر  در سـند  از گیـر  چشم استفاده عدم و شهادت به مربوط روایات تعداد فراوانی

 دآور پدید را وهمی چنین بود، عصر آن مردمان عمده سوادي بی دلیل به که تشریع
 را تـوهم  همـین  حاصل است. داشته مقدم سند بر را شهادت اسالم، حقوقی نظام که
 که دید شورا این فقهی مشورتی مجمع و نگهبان شوراي متعدد هاي هنظری در توان می

 برتري ضمنی صورت به امالك، و اسناد ثبت قانون و مدنی قانون مواد برخی ابطال با
  د.کر تأیید را رسمی سند بر شهادت

 اسـناد  اعتبـار  در شرعی و تعبدي جعل مبناي رسمی، سند اعتبار رد دلیل نتری اصلی
 دعـوا  اثبـات  ادلـه  عنـوان  به توانند می وسایلی وها  راه فقط اساس براین ؛است رسمی

 بنـابراین  ؛باشـند  شـده  شـناخته  معتبـر  شـارع  لفظـی  نـص  وسیله به که شوند محسوب
 قلمـداد  وسـیله  آن اعتبار مبناي تواند نمی واقع از آن کاشفیت و وسیله یک طریقیت

 و اسـت  نشـده  اقامـه  سـند  اعتبار بر شرعی نص هیچ معتقدند مبنا این به قائالن شود.
 نـص  یک به مقرون که تازمانی نیز واقع سوي به آن طریقیت و واقع از سند کاشفیت

  گردد. قلمداد سند اعتبار مبناي عنوان به تواند نمی د،شون شرعی
 دعـوا  اثبـات  ادلـه  اعتبار مبناي آنکه فرض بر که شد خواهد اثبات رو پیش مقاله در

 بقـره  سـوره  282 آیـه  در سـند  اعتبار شرعی جعل تنها نه باشد، شرعی و تعبدي جعل
 بر داللت ،آیه این در موجود هاي همبالغ و هاتأکید وجود بلکه است، گرفته صورت
  دارد. دعوا اثبات ادله ردیگ بر سند چیرگی

 282 هیـ آ ،یشـرع  جعـل  اقـرار،  دعـوا،  اثبات ادله شهادت، ،یرسم سند :کلیدي واژگان
  بقره. سوره

                                                   
  ).ehsanifarahmad@gmail.com(فرهنگ و اندیشه اسالمی پژوهشگاه  دکتري حقوق خصوصی* 
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  مقدمه
 دعـوا  اثبـات  ادله از یکی عنوان به را کتبی اسناد ،1258 ماده دوم بند در مدنی قانون
 سـند  مـاهوي  احکـام  تفصیلی بررسی به قانون این سوم جلد از دوم کتاب در پذیرفته،
  است. پرداخته

 و »یرسـم  سـند « ازانـد   عبـارت  که است گونه دو بر سند ق.م.،1286 ماده با منطبق
 ثبت اداره در هک ياسناد« از ستا عبارت ق.م.1287 ماده طبق رسمی سند .»يعاد سند«

 تیصالح حدود در یرسم نامأمور ریسا نزد در ای یرسم اسناد دفاتر ای كامال و اسناد
 ریغ« .م.ق1289 ماده با مطابق بنابراین ؛»باشند شده میتنظ یقانون مقررات طبق بر و آنها

  ».است يعاد اسناد ریسا ،1287 ماده در ورهکمذ اسناد از
 کههایی  تفاوت درحقیقت است؛ رسمی اسناد و عادي اسناد تفکیک دلیل مهم، نکته

 کـرده  متقاعـد  دو آن تمییـز  بـه  را قانونگـذار  دارند، داللت قوت و آثار در سند دو این
 قانونگـذار  کـه  بینـیم  مـی  .م.ق1292 ماده در را سند دو این نمیا تفاوت نتری مهم است.
 و انکـار  قابـل  را عـادي  سند مفاد ولی داند، نمی تردید و انکار قابل را رسمی سند مفاد

 و اسـت  جـاري  رسـمى  اسـناد  درمورد صحت اصل ه،ماد نیا طبق است. دانسته تردید
ـ ا ،شـود  آنبـودن   جعلى مدعى سند، دارنده مقابل شخص چنانچه  کـه  تازمـانی  ادعـا  نی

  ).211ص ،1ج ،1406 داماد، (محقق ستین مسموع ،نرسد اثبات به
 در رسـمی  سند دارنده آنکه هست عادي سند و رسمی سند میان که دیگري تفاوت

 دارنـده  که درحالی ،ندارد سند اصالت اثبات به نیاز و است منکر جایگاه در جعل، ادعاي
 سـند  صحت و اصالت باید بوده، مدعی جایگاه در تردید، و انکار ادعاي در عادي سند

 عمومی يها دادگاه دادرسی آیین قانون 219 و 216 ماده دو در تفاوت این .کند اثبات را
  است. شده مطرح مدنی امور در انقالب و

 گرفتـه  درنظـر  عـادي  سـند  برابردر رسمی سند براي قانونگذار کهاي  ویژه امتیازات
 نگشت متزلزل گرفت، انجام اسالمی انقالب از پس که قانون مکرر اصالحات در ،است

 شـرعی  ضـوابط  و اساسـی  قـانون  اصول با آنها مباینت عدم نگهبان، شوراي تأیید با و
 متعـدد  نظـرات  در دعوا اثبات ادله دیگر برابردر رسمی سند اعتبار حال بااین شد. تأکید
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  .یافت تزلزل نگهبان شوراي
 دیگر و رسمی سند مفاد نمیا تعارض در نگهبان، شوراي نظریات از پیش تا قانونی نظام

 بـه  نسـبت  رسـمی  سـند  چیرگی بر عادي، سند و شهادت دلیل دو ویژه به دعوا، اثبات ادله
 تقریبـاً  چیرگی این نگهبان، شوراي نظریات از پس ولی ،داشت اصرار دعوا اثبات ادله دیگر

 ایـن  بـا  ،دانست نمی معارضه قابل ،رسمی سند با را شهادت که .م.ق1309 ماده رفت. ازمیان
 ،شـده  محـرز  مـه کمح در آن اعتبـار  هک يسند ای یرسم سند درمقابل« بود: شده تمهید متن
 رغـم  بـه  ».گـردد  نمـی  اثبـات  شـهادت  بـه  ،باشـد  آن مندرجات ای مفاد با مخالف هک يدعو

 ،مـواد  برخـی  اصالح و حذف و 1379 و 1370 ،1361 هاي سال در مدنی قانون اصالحات
 در هـم  بـاز  نگهبان، شوراي نظریه از پس حتی و نشد اشاره ماده این ضمنی یا صریح نسخ

 کـل  اداره 302/1377ــ 1290/7 شـماره  نظریـه  نشـد.  حـذف  قانون متن از بعدي اصالحات
 در اینکـه  بـه  باتوجـه « گوید: می و نهد می صحه موضوع این بر نیز قضائیه قوه قوانین تدوین

 نگردیـده  حـذف  و نشـده  1309 مـاده  مـتن  بـه  تعرضی ،مدنی قانون 1370 سال اصالحات
  ».است اجرایی قدرت داراي موضوعاً ق.م.1309 ماده است،

 قـانون  4 اصـل  لحـاظ  بـا  نگهبـان  شوراي 8/8/1367ـ2655 شماره نظریه حال بااین
 اسناد دربرابر را شرعی نهبی شهادت که نظر ازاین ق.م.1309 هماد« دارد: می مقرر اساسی

  .»گردد می ابطال جهت بدین و تشخیص شرع خالف ،دانسته ارزش فاقد معتبر
 همسـو  و رسـمی  سند اعتبار از کاستن بر مبنی خویش هروی درادامه نگهبان شوراي

 (مصـوب  کشـور  امـالك  و اسـناد  ثبـت  قـانون  48 و 22 مواد ق.م.،1309 ماده ابطال با
  بود: کرده مقرر گونه این مذکور قانون 22 ماده کند. می اعالم باطل نیز را )1310

ـ  هک را یسک فقط دولت ،دیرس ثبت به كامال دفتر در قانون مطابق کیمل که همین  کمل
 در زین انتقال نیا و دهیردگ منتقل او هب مزبور کمل هک را یسک ای و شده ثبت او اسم هب

 ،باشد دهیرس او هب ارث یرسم کمال از مزبور کمل هکنیا ای دهیرس ثبت به كامال دفتر
  .شناخت خواهد کمال
 اسـتناد  قابـل  امـالك  ایـن  به بوطمر عادي سند که است آن ماده این مخالف مفهوم

 مـورخ  نظریـه  در مفهـوم  همین داشت. نخواهد را دعوا اثبات براي الزم اعتبار و نیست
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 نتیجـه در ؛گردیـد  اعـالم  باطل و شد تلقی شرع احکام با مغایر نگهبان، شوراي 4/8/95
  شد. پذیرفته نگهبان شوراي وسیله به امالك از دسته این به مربوط عادي اسناد اعتبار

 آور الـزام  را ذیـل  معـامالت  رسـمی  ثبت امالك، و اسناد ثبت قانون 47 و 46 مواد
  است: دانسته

 ثبـت  كامال دفتر در هک رمنقولهیغ اموال منافع ای نیع هب راجع معامالت و عقود هیلک ـ
  باشد؛ نشده

 ثبـت  كامال دفتر در قبالً هک کیامال منافع ای نیع هب راجع معامالت و عقود هیلک ـ
  ؛باشد شده

  .است شده ثبت كامال دفتر در قبالً هک یحقوق هب راجع معامالت هیلک ـ
 4/8/95 مورخ نظریه در شرعی ضوابط با معامالت این رسمی ثبت به الزام موافقت

 اسـناد  ثبت قانون 48 ماده نظریه، این در نگهبان شوراي ولی شد، تأیید نگهبان، شوراي
 ادارات از یک هیچ در« استناد غیرقابل را معامالت این به مربوط عادي سند که امالك و
 شوراي دهد. میرأي  آن ابطال به و کند می تلقی شرع با مخالف ،است دانسته »مکمحا و

  است: داشته مقرر نظریه این در نگهبان
 برخی در سند ثبت دانستن اختیاري صرفاً امالك و اسناد ثبت قانون 47 و 46 مواد مفاد

 ،ندارد ایرادي خود هخودب مطلب این که است موارد سایر در آن دانستن الزامی و موارد
 بــر داللــت کــه آن 48 مــاده نیــز و امــالك و اســناد ثبــت قــانون 22 مــاده مفــاد امــا
 و نیقـرا  کـه  عادي سند درمورد آن اطالق ،دارد غیررسمی عادي اسناد اعتباردانستن بی
 امـا  و اسـت  باطل و شرع خالف ،باشد آنها مفاد صحت بر معتبر شرعی یا قانونی ادله

 شـهود  شـهادت  و نـه بی کـه  سندي مانند فوق ادله و نیقرا با همراه عادي سند درمورد
   است. معتبر اسناد این ،باشد آن صحت بر معتبر

 و داللـت  قـوت  شـهادت،  و عـادي  سند با معارضه درمقام رسمی سند اساس براین
 بـر  مبتنـی  قـانونیِ  نظـام  و دهـد  می ازدست موضوع اثبات درمقام را خود پیشین اعتبار

 سند ویژه امتیازات که درحالی ،ریزد فرومی دعوا اثبات ادله دیگر بر رسمی سند چیرگی
 و عمومی يها دادگاه دادرسی آیین قانون و مدنی قانون در که عادي سند برابردر رسمی
  بود. گرفته قرار نگهبان شوراي تأیید مورد بود، شده تصریح بدان مدنی امور در انقالب
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 موجـود  هاي محدودیت تمامی سوییاز اسالمی، انقالب از پس قانونگذارِ مبنا براین
 رسـمی  سـند  اثباتی قدرت از حتی دیگر سوياز ؛برد میاناز را شهادت اثباتی قدرت بر
 دلیـل  قدرتمنـدترین  عنـوان  بـه  شـهادت  تـا  فروکاست عادي سند و شهادت برابردر نیز

 اصـالحات  از پـیش  تا که رسمی سند و شود برخوردار قانونی اعتبار باالترین از اثباتی،
 و دعوا اثبات دلیل ثرترینؤم و نتری مهم عنوان به نگهبان شوراي نظریات و مدنی قانون
 تعارض درمقام تنها نه اکنون بود، دعوا اثبات ادله درمیان اثباتی توان نتری برجسته داراي

 دعاوي اثبات براي آن حجیت و اعتبار اصل بلکه گردید، اثباتی قدرت فاقد ،شهادت با
 ؛گرفـت  قـرار  انکـار  مـورد  شـرعی  قواعـد  مجـراي  از صراحتاً یگاه و تردید مورد نیز

 مـاده  درمـورد  خـویش  اظهارنظر در نگهبان شوراي فقهی مشورتی مجمع که گونه همان
 و اعتبـاري  بـی  بـر  آشـکارا  ،3/9/95 تاریخ در توسعه هاي برنامه دائمی احکام قانون 62

  .کرد تأکید دعاوي اثبات براي رسمی سند حجیت فقدان
 را بسیاري گوهايو گفت ،شورا فقهی مشورتی مجمع و نگهبان شوراي نظریات این

 هاي سخنرانی و کتب مقاالت، در نظریه این نقد و برانگیخت فقهی و حقوقی جامعه در
 نظریـات  محتـوایی  نقـد  و تحلیل ،حاضر نوشتار مسئله گرفت. قرار نظر مطمح متعددي
 برابـر در دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به رسمی سند اعتبار از کاستن در نگهبان شوراي

 نوشـته  حجیـت  شـرعی  میـزان  رو ازایـن  است؛ قرآنی ادله ازمنظر شهادت و عادي سند
 را دعـوا  موضوع بتواند و شود استناد دعوا درمقام و محکمه در بتواند که دلیلی عنوان به

  گردد. می بررسی قرآنی ادله مبناي بر رو پیش مقاله در کند، ثابت

  رسمی اسناد اعتبار بارهدر ها دیدگاه .1
 گیـرد  قرار اثبات دلیل عنوان به دعوا در بتواند اینکه براي رسمی سند اعتبار مورد در

  :دارد وجود اسالمی مذاهب تمامی فقه در دیدگاه سه
 حجت و معتبر مطلق، صورت هب موضوعات، همه در را رسمی سند نخست، دیدگاه

 دعـوا  ادلـه  از یکـی  عنـوان  بـه  سـند  اسـتقاللی  کارکرد برنظریه  این صاحبان پندارد. می
 نجفی، /445ص ]،تا بی[ همو، /210ـ209صص ،12ج ،1403 (اردبیلی، کنند می پافشاري
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 /13ـ12ص ،2ج ،1413 گلپایگانی، /65ص ،3ج ]،تا بی[ کاظمی، /304ص ،40ج ،1404
 ،شـاهرودي  هاشـمی  /141ص ،3ج و 366 و 145صصـ  ،1 ج ،1427 شـیرازي،  مکارم
 از دسـته  این ازمنظر درواقع ).19/3/96 تاریخ: ،960714 :له معظم دفتر از استفتاء شماره

 میـان  در شـود.  می محسوب دعوا اثبات براي مستقلی دلیل خود خودي به سند فقیهان،
 معاصـر،  فقیهـان  میـان  در و کاظمی فاضل و جواهر صاحب اردبیلی، محقق خر،أمت فقیهان

 ایـن  پیـروان  از شـاهرودي  هاشـمی  اهللا آیـت  و شـیرازي  مکارم اهللا آیت ،گلپایگانی اهللا آیت
  شوند. می محسوب دیدگاه

 ،6ج ،1407 (طوسی، پذیرد نمی موضوعات از یک هیچ در را سند اعتبار دوم، دیدگاه
ــ224ص ــن /225ـ ــس، اب ــه /176ص ،2ج ،1410 ادری ــ عالم ــف، ،1413 ی،حلّ  ،3ج ال
 را سند نخست، گروه :کرد تقسیم گروه سه به توان می را دیدگاه این صاحبان ).457ص
 ).214ص ،1408 حمــزه، (ابــنپذیرنــد  مــی شـهادت  همچــون دیگــري دلیــل همــراه بـه 

 دلیـل  عنـوان  بـه  توانـد  نمی مستقالً و شود می محسوب تکمیلی دلیل سند صورت دراین
 بـراي اي  وسـیله  و مقدمـه  عنـوان  به را سند دوم، گروه .گیرد قرار نظر مطمح دعوا اثبات

 درواقـع  شـوند.  مـی  منکر را سند استقاللی اعتبار و دانند می معتبر قاضی علم به وصول
 مبادي از یکی عنوان به را آن و اند قائل ابزاري و آلی کارکرد ،سند براي نظر این صاحبان

 نه را سند سوم، گروه پذیرند. می دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به قاضی علم گیري شکل
 داننـد  نمی معتبر قاضی، علم به وصول وسیله و ابزار عنوان به نه و تکمیلی دلیل عنوان به
  کنند. می تلقی دعوا مقام در کارکردي و کارایی هرگونه فاقد را سنددرحقیقت  و

 در سـند  اعتبـار  الناسـی،  حـق  و اللهـی  حـق  موضـوعات  در تفصیل با سوم، دیدگاه
 دوم دســته موضــوعات در را آن اعتبــار و دنــپذیر نمــی را نخســت دســته موضــوعات

 (آشـتیانی،  اسـت  شـده  نقل اسکافی جنید ابن از فقط امامیه فقه در دیدگاه این .پذیرند می
  ).707ص ،2ج ،1425

 طـور  بـه  کـه  دیدگاهینیز  و الناسی حق و اللهی حق موضوعات میان تفصیلی دیدگاه
 و ابـزار  یـا  تکمیلـی  دلیـل  عنـوان  به را آن حتی و است دانسته اعتبار فاقد را سند مطلق
 اسـالمی،  مـذاهب  تمـامی  فقـه  تاریخ طول در کند، نمی تلقی قاضی علم به وصول آلت
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 کـرده  جـذب  خـود  بـه  را فقیهـان  از کمـی  بسیار تعداد ،آورده دست به ناچیزي جایگاه
 و اسـتقاللی  کـارکرد  نظریـه  دو بـر  اسـالمی  مـذاهب  تمامی فقه در فقیهان عمده است.

 مبنـاي  بـر  را دیـدگاه  دو ایـن  ،مقالـه  درادامه بنابراین اتفاق دارند؛ سند تکمیلی کارکرد
  کنیم. تحلیل می قرآنی ادله

  دلیل کارکرد استقاللی اسناد رسمی .2
 مطلـق  طـور  بـه  را رسـمی  سند دعوا، اثبات در رسمی اسناد استقاللی کارکرد نظریه

 ایـن  بـا  منطبق پذیرد. می دعوا اثبات ادله از یکی عنوان بهآن را  حجیت و داند می معتبر
 هـم  اساس ؛ برایندارد کارایی دعوا اثبات براي مستقل یدلیل عنوان به رسمی سند نظریه،
 مبناي بر صرفاً تواند می قاضی هم و کنند استناد دلیل این به صرفاً توانند می دعوا طرفین

 ادله عنوان به را رسمی سند که فقیهانی عمده همچنین کند. صادر حکم رسمی سند مفاد
  پذیرند. می نیز را دیگرادله  بر آن تقدم دانند، می معتبر دعوا اثبات
 در را شاهرودي هاشمی اهللا آیت و شیرازي مکارم اهللا آیت توان می فعلی مراجع میان از
 ییاسـتفتا  بـه  پاسخ در شیرازي مکارم اهللا آیت آورد. شمار به نظریه این به باورمندان زمره

 فعلى معتبر اسناد نیبنابرا دارد؛ را لفظى انشاى مکح تبى،ک امضاى« نویسد: می باره دراین
 ياسـتفتا  بـه  پاسـخ  درایشـان   ).145ص ،1ج ،1427 شـیرازي،  (مکـارم  »اسـت  حجت
 بـاال  در هکـ  چنان ىیعقال معتبر هاى نوشته و اسناد« :نویسد موضوع می همین در دیگري

 ياسـتفتا  بـه  گـویی  پاسخ مقام دروي  ).366ص (همان، »است هیشرع حجت شد، گفته
 نیقرا هرگاه« دهد: می پاسخگونه  این شهادت، مفاد و اسناد مفاد تعارض بارهدر دیگري
  ).141ص ،3ج (همان، »است نهیب بر مقدم نباشد، اسناد درمورد خالفى

 بـر  مطلـق  طور به را رسمی سند ی،یاستفتا به پاسخ درنیز  شـاهرودي  هاشمی اهللا آیت
  است: شرح بدینپرسش و پاسخ  متن داند. می برتر دیگر ادله همه

  است؟ مقدم یک کدام ،ادله دیگر با رسمی سند تعارض درمقام ... :پرسش
 :لـه  معظـم  دفتـر  از اسـتفتاء  شـماره  ،شاهرودي (هاشمی است مقدم رسمی سند :پاسخ

  ).19/3/96 تاریخ: ،960714
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 رسـمی  سند حجیت و اعتبار بر که است دلیلی نتری مهم بقره مبارکه سوره 282 آیه
 سـند  اعتبار شرعی جعل متضمن آیه این نهد. می صحه دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به

  .ستدعوا اثبات ادله از یکی عنوان به رسمی
 هـدف  ایـن  بـا  فقیهـان،  و مفسـران  عقیده به آیه این در معامله سند تنظیم به دستور

 قطب گردد. مستقر و تثبیت معامله آثار و طرفین حقوق و دیون کهاست  گرفته صورت
 بـه  بیشـتر  اعتمـاد  باعـث  سـند  که است آن سند تنظیم به دستور علت گوید می راوندي
 از معاملـه  چراکـه  ؛آورد مـی  بار هب بیشتري امنیت و گردد می معامله و حق و یند تثبیت
 گردانـد  تـر مـی   سـخت  را طـرفین  از یکی انکار احتمال و است امان در فراموشی خطر

 سـند  تنظـیم  در اهداف این بیان بر عالوه اردبیلی محقق ).378ص ،1ج ،1405 (راوندي،
 و دینـی  مصلحت دربردارنده معامله سند تنظیم که کند می اشاره نیز نکته این به معامله،
بخشـی از   از استمداد با همچنین ).442ص ]،تا بی[ (اردبیلی،است  معامله طرفین دنیوي

 بـر  تأکیـد  نیـز  جمله این که گیرد می نتیجه گونه این ،»تَرْتابوا أَلّا أَدنى و« :فرماید می که آیه
 طرفین در تردید و شک زدودن سبب که است معامالت سند تنظیم فواید از دیگر یکی

 از بخش همین تعلیل در کاظمی فاضل ).447ص (همان، گردد می معامله شرایط مورد در
 و حفـظ  قابلیـت  و افتد می اتفاق دیرتر سند زوال که کند می اشارهمذکور  مطلب به آیه

 متعـاملین  از تردیـد  و شک زوال براي بهتري وسیله دلیل همین به و است بیشتر آن دوام
 کـه  آیـه  از قسمت این شرح در ایشان ).64ص ،3ج ]،تا بی[ (کاظمی، شود می محسوب

 تفسـیر  گونـه  این را خداوند نزد سندبودن  تر عادالنه از قصودم ،»عنْداللّه أَقْسطُ« فرماید: می
زیرا  ؛است دورتر کذب و جهل از وتر  نزدیک راستی و یقین به ،مکتوب سند که کند می

  ).63ص (همان، گردد می یادآوري و حفظ باعث
 حکـم  بر داللت چه و نماید، وجوبی حکم بر داللت چه آیه، در »فاکتبوه« امر صیغه
 و اغـراض  در دقـت  درهرصـورت  نمایـد،  ارشادي امر بر داللت چه و نماید استحبابی
 اسناد به اعتباربخشی مستلزم است، شده لحاظ سند تنظیم براي آیه این در که مقاصدي

 بـا  آیـه  در نوشـتن  بـه  امـر  آنکـه  ویـژه  بـه  ست؛دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به رسمی
 تنظـیم  در ملحـوظ  مقاصـد  و اهـداف  برخی بیان و بسیار تحریضات و فراوان اتتأکید
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 فراوانـی  تشویق که است کرده تصریح مطلب این به کاظمی فاضل است. شده بیان سند
ـ  اهتمـام  در مبالغه و آن ترك از نهی و امتناع از نهی و سند تنظیم امر بر آیه در که  نداب

 دلیلی کتبی سند اگر ).62 و 58صص (همان، رساند می را آن شرعی وجوب ،است شده
 نـه  باشد، نداشته منظور این براي کافی اعتبار و نگردد قلمداد دعوا موضوع اثبات براي
 ؛بود خواهد ثرترؤم ،تردید و شک رفع براي نه وتر  محکم و استوارتر دادن شهادت براي

 سند آیه، تصریح به آنکه حال دانست؛تر  نزدیک قسط و عدل بهآن را  توان نمی درنتیجه
 أَالَّ أَدنَـى  و للشَّـهادةِ  أَقْـوم  و عنْداللَّه أَقْسطُ مکذل« باشد: يآثار چنین دربردارنده باید مکتوب

 کـه یـابیم   درمـی  .اسـت  بـوده  غایـات  ایـن  به وصول براي سند نوشتن اساساً و »تَرْتَابوا
 منجـر  تحـریض  و تأکیـد  همـه  ایـن  لغویت به که داد ارائه آیه این از تفسیري توان نمی

  نویسد: می باره دراین تسنّ اهل معاصر فقیه و مفسر ،زحیلی گردد.
 امـر  ایـن  داللـت  در مفسـران  و فقیهـان  و است کرده سند تنظیم به امر کریمه آیه این

 ارشادي امري آنکه یا استحباب بر داللت یا دارد وجوب بر داللت آیا که دارند اختالف
 مزبـور  آیـه  نماید، استحباب بر داللت چه و نماید وجوب بر داللت چه امر این است؟
 وقتـی  بنابراین ؛است کرده مقرر معامالت تضمین و توثیق وسیله عنوان به را سند اعتبار
 و مفـاد  بـه  اعتمـاد  باعـث  کـه  اسـت  آن ،سـند  توسـط  معامله استحکام و توثیق فایده

 بـه  اسـتدالل  و احتجاج قابلیت باعث همچنین و گردد می انکار درحالت آن مندرجات
 حکـم  در سند مفاد به استناد قابلیت باعث همچنین و گردد می قاضی نزد در سند مفاد

 گردد؛ تلقی غیرمعامالت و معامالت در دلیل و حجت سند باید گردد، می قاضی توسط
 نوشـتن  بـه  امر کرد، استفاده دلیل و حجت عنوان به سند از نتوان اگر صورت درغیراین

 دارد بیـان  معنـا  بـی  سـخنی  اینکـه  از است دور خداوند و گشت می معنا بی آیه این در
  ).426ـ425ص ،1402 (زحیلی،

 سـخن  دیـون  سـند  ثبـت  بارهدر فقط بقره سوره 282 آیه که شود ایراد است ممکن
ـ « عبارت از آیه ابتداي در زیرا است؛ نداشتهاي  اشاره معامله سند ثبت به و گفته  هـا یأَ ای

نُوا نَیالَّذیتَدا إِذا آمنْتُم لٍ إِلى نٍیبِدى أَجمسکفَا موهنگاشـتن  براي دستور کهکند  می استفاده »تُب 
 ،نیسـت  دیـون  ثبـت  فقط قصودم کهاند  کرده تصریح فقیهان و مفسراناست، ولی  دیون
 /378ص ،1ج ،1405 (راونـدي،  گـردد  مـی منجـر   یـن د به که است معامالتی ثبت بلکه
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  ).55ص ،3ج ]،تا بی[ کاظمی، /441ص ]،تا بی[ اردبیلی،
 عقال حکم به است ارشادي مفسران، برخی عقیده به آیه در موجود امر همچنین

 کمک توسعه و تسري این به ارشاد این ).619ـ618ص ،12ج ،1386 آملی، (جوادي
 حکم به قرآن و دانند می ضرورت را یند رسمی ثبت که عقالیی همان زیرا کند؛ می

 و تأکید بیشتر لزوم با را یند ازتر  مهم حقوقیِ اعمال رسمی ثبت کند، می ارشاد اینان
 آینده در انکار و نسیان از ممانعت را ثبت این علت آیه اینکه برافزون  دهند. می توجه

 نسیان و انکار قابل آینده در یند و قرض که صورت همان به است روشن و داند می
 و انکار قابل آینده در نیز طرفین تعهدات و حقوق و آنها آثار و دیگر معامالت ،باشد می

 قیاس یا خصوصیت الغاي با باید ییعقال و عقلی صورت به شکل همین به است. نسیان
ن را داب اعتباربخشی و رسمی سند تنظیم لزوم نیز حقوقی اعمال دیگر به نسبت اولویت
  دانست. جاري

 اثبات ادله از یکی عنوان به سند اعتبار به نسبت مذکور آیه داللت بر که دیگري ایراد
امر  نیز شاهد گرفتن به سند، تنظیم به امر ازپس  آیه این در آنکهاست  شده مطرح دعوا
 از شـهادت  به انضمام بدون و تنهایی به سند اگر ».رجالکم من شهیدین واستشهدوا« :کند می

 به آیه همین درادامه نداشت دلیلی بود، برخوردار دعوا اثبات براي الزم کارایی و اعتبار
  شود. امر شهادت گرفتن

 شـهادت  و سند این آیه که کند می استدالل آیه ظهور به ادعا این به پاسخ در زحیلی
 ؛است داده دعوا اثبات براي کافی اعتبار یکهر به ،آورده یکدیگر از مستقل و منفصل را

ـ  نیز اشهاد اگر و دارد اعتبار خود خودي به سند بنابراین  و تأکیـد  ،شـود  ضـمیمه  آن هب
  ).426ص ،1402 (زحیلی، یابد می بیشتر توثیق

 تأکیـد  گونـاگون  رهايتعبی با سند تنظیم مسئولیت به مرتبه پنج آیه این در همچنین
 ،»یکتـب  ان کاتـب  یـاب  ال و« ،»بالعـدل  کاتـب  بیـنکم  لیکتب و« ،»فاکتبوه« مانند: ؛است کرده

 بـه  مربـوط  احکام جزئیات ذکر به حتی .ً»کبیرا وأ صغیراً تکتبوه ان التسئموا و« و »فلیکتب«
 سـند،  تنظیم کیفیت سند، تنظیم شرایط همچون مسائلی و است پرداخته نیز سند تنظیم
 ،جزئیات ذکر و هاتأکید این یتمام .کند می بیان را او ولی یا مدیونوسیله  به سند امالي
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 همچـون  دیگـر  دلیـل  یـک  به رسانی کمک منظور به فقط آنها، به کامل اهتمام و تفاصیل
 آن بـر  ظهور ،سند تنظیم بر مکرر هايتأکید ، بلکهنیست حکیم شارع خور در شهادت،

 (ارسـطا،  نـد ک ثابـت  را دعـوا  تواند می دیگر، دلیل به نیاز بدون و تنهایی به سند که دارد
  ).52ـ51ص ،1389

  رسمی سند با دلیل قرآنی اعتبار نوشته مشابهت .3
 و شـرایط  نیز و است دیده الزم مکتوب سند براي آیه این که یهای ویژگی و شرایط

 طرفین براي که وظایفی همچنین و است دانسته الزم سند نویسنده براي که یهای ویژگی
 ؛دارد اخیر روزگار در رسمی سند تنظیم فرآیند با يبسیار مشابهت است، داشته ملحوظ

 نویسـنده  کـه  اسـت  آن گویاي »بِالْعدلِ اتبک مکنَیب تُبیکلْ و« عبارت با مزبور آیه مثال براي
 توافـق  مورد شرایط و دنک اقدام سند نگارش به محتاطانه و صحیح و باشد امانتدار باید
 کننـده  تنظـیم  دیانـت  شـرط  بر آیه از قسمت این همچنین .کندن زیاد یا کم را معامله در

 آیـه  از مفسـران  و فقیهانبراین  افزون ).443ص ]،تا بی[ (اردبیلی، ندک می داللت نیز سند
 مقررات، قوانین، به آگاه و عالم باید سند کننده تنظیم کهاند  دهکر استنباط گونه اینمذکور 
 یکتـب  ان کاتـب  یاب ال و« فرماید: می که آیه قسمت این طبقزیرا  باشد؛ ضوابط و قواعد

 اقـدام  سـند  نگاشتن به خداوند مرضیات با هماهنگ باید سندکننده  تنظیم ،»اهللا علمه کما
 قواعـد،  بـه  آگـاه  و عـالم  که کند رعایت را خداوند مرضیات تواند می درصورتی و کند

 ،3ج ]،تـا  بـی [ کـاظمی،  /379ص ،1ج ،1405 (راوندي، باشد ضوابط و اصول مقررات،
  ).487ص ،1402 زحیلی، /57ص

 شـرط  دو شـامل  ،است گرفته درنظر سندکننده  تنظیم براي مزبور آیه که شرایط این
 رسـمی  اسـناد  دفتـرداران  مورددر حاضر درحال شرط دو این باشد. می اخالقی و علمی

 اسـناد  دفتـرداران  و گیـرد  مـی  قـرار  ارزیابی و سنجش مورد حکومتی نهادهاي سوياز
 تأیید مورد داري امانت از برخورداري نیز و حقوقی سواد از برخورداريلحاظ  به رسمی

  گیرند. می قرار حکومت
 اسـت،  داشـته  مقـرر  رسـمی  سندکننده  تنظیم براي را یهای ویژگی چنین قرآن اینکه
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 عـادي  سـند زیـرا   ؛اسـت  کنونی عصر در عادي سند و رسمی سند نمیا تفکیک یادآور
 و ضـوابط  از آشنایی ،قرآن آنکه حال شود؛ می نگاشته حقوق دانش با ناآشنایانوسیله  به

  است. دانسته ضروري سندکننده  تنظیم براي را قواعد
 عصـر  در رسمی سند تنظیم شرایط با آیه این در موجود شرایط نمیا دیگر مشابهت

 آن خـاص  شـرایط  وها  ویژگی که کسی بر را سند تنظیم ،مذکور آیه که است آن کنونی
 آیه از قسمت این اردبیلی محقق ).443ص ]،تا بی[ (اردبیلی، است دانسته واجبرا دارد، 

 کـه  اسـت  آن قصـود م :کنـد  مـی  تفسـیر  گونه این را »تُبوهکتَ أَنْ تَسئَموا ال و« فرماید می که
 ملـول  و گیـر  دل کننـدگان  مراجعه کثرت از نباید سند تنظیم براي الزم شرایط دارندگان

 /446ص ،همـان ( وانهنـد  را حقـوق  و دیون و معامالت به مربوط اسناد تنظیم و شوند
 تنظیم وجوب اساس ؛ براین)487ص ،1402 زحیلی، /62ص ،3ج ]،تا بی[ کاظمی، ر.ك:
 بـراي  قـانونی  لـزوم  همـین  ).58ص ،3ج ]،تـا  بی[ (کاظمی، گردد می مستفاد آیه از سند

 ثبـت  از اسـتنکاف  حـق  کـه هسـت   کنونی عصر کاتبان عنوان به رسمی اسناد دفترداران
  ندارند. ،شوند ثبت باید قانون طبق که را معامالتی

»الشَهِید و بکات الیضَار مطـرح  آیـه قسـمت   این در کهاست  احکامی از دیگر یکی »و 
 اسـت.  کنونی عصر در رسمی سند و آیه در مطروحه سند میان مشابهت گویاي و شده

 با نباید سندکننده  تنظیم که است آن قصودم :گوید می عبارت این شرح در اردبیلی محقق
 متعهـد وسـیله   بـه  یـا  المـال  بیت از باید او عمل اجرت ؛ بنابراینشود متضرر سند تنظیم

 /65ص ،3ج ]،تـا  بـی [ کـاظمی،  ر.ك: نیـز  /448ص ]،تـا  بـی [ (اردبیلـی،  گردد پرداخت
  ).487ص ،1402 زحیلی،

  در قرآن رسمی سند اعتبار شرعی جعل .4
رأي  شـهادت  برابردر رسمی سند اعتباري بی بر خویش نظریه در که نگهبان شوراي

 در و نیست شرعی جعل دربردانده سند کهدارد  برمی گام فقهی مبناي این بر است، داده
؛اسـت  نشـده  مطـرح  دعـوا  اثبـات  ادلـه  از یکـی  عنوان به سند روایتی، یا آیه هیچ نص 

 شـارع  تأییـد  به دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به آن دلیلیت و اعتبار که شهادت رو ازاین
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 تأیید به گاه هیچ آن حجیت که شود می سندي بر مقدم تعارض، حالت در است، رسیده
 نظـر  از هـم  و مبنـایی  نظـر  از هم ،نگهبان شوراي نظر این است. نرسیده شارع تقریر و
  .دارد ایراد ییبنا

 حقـوقی  نظام در دلیل هر حجیت و دلیلیت مالك در تدقیق بارأي  این مبنایی ایراد
 اسـتنباط  و اجتهـاد  مقـام  هماننـد  دعـوا،  اثبات مقام در اسالم حقوقی نظام .است اسالم
 و قضـاوت  بـراي  مرحلـه  نخسـتین  را قطـع  و علـم  بـه  وصول معتبر، مدارك از احکام
 دعـاوي  پیچیـدگی  و علـم  بـه  وصول دشواري از شارع حال بااین داند. می حکم صدور

 حکـم  صـدور  و قضـاوت  راه تنهـا  علـم  به وصول اگر داند می و است مطلع گوناگون
 منصـب  پـذیرش  بـراي  کسـی  و شـود  تضـییع  بیشـتر  مـردم  حقوق بسا چه گردد، تلقی

 مـردم  حقـوق  اسـتیفاي  در اهمـال  بـراي اي  زمینـه  امـر  ایـن  و نباشـد  حاضـر  قضاوت
 وصـول  اگـر  کـه  است کرده مقرر گونه این دوم، مرحله در شارعدلیل  همین به گردد. می
 ایـن  بـه  عمـل  عادتـاً  کـه  دارد وجود واقع کشف براي ییها راه گردید، نامقدور علم به

 کـه هـا   راه برخی به شارعبنابراین ؛ باشد واقع از کاشف تواند می آنها از استفاده وها  راه
 اسـت؛  کـرده  اشـاره  ،آمـد  مـی  شمار هب واقع کشف نوعی طرق عنوان به تشریع زمان در

بـراي   شـهادت  راه از شـارع  واقـع،  بـه  قاضـی  علـم بـودن   مسـدود  اساس هنگـام  براین
  است. کرده استفاده واقع از برداري پرده

 حقوقی نظام در دعوا اثبات ادله دلیلیت و حجیت مالكگفته،  باتوجه به مطالب پیش
 شـده  تنظـیم  عرفی و نوعی علم محور بر سپس و یقین و قطع محور برنخست  اسالم،
 این در، ولی رسد می نوبت آور ظن ادله به نوعی، علم به دسترسی عدم درصورت است.

 اسـالم،  حقـوقی  نظـام  اینکه به باتوجه که است آن بر فقیهان بیشتر کالم صریح مرحله،
 بهـره اي  ادلـه  از یعنی خاص ظنون از توان میفقط  ،کند می رد را مطلق ظنّ کارگیري هب

 ).136ص ،15ج ،1418 ی،ی(طباطبا ندا نقلی ادله در منصوص و شارع مجعول که گرفت
 ایـن  امضـاي  و تأیید بدون ولی است، شده تنظیم عقال سیره با منطبق اگرچه جعل این

 گرفت. بهره دعوا اثبات براي يآور ظن دلیل هر از توان نمی شارع، ازسوي عقالیی سیره
 بتوانـد  دلیلـی  هـر  که است آن بر دالّ ،دیگر فقیهان برخی کالم ظهور یا نص مقابل، در
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 گـروه  این .باشد می استناد قابل و مقبول نماید، ظن ایجاد دعوا موضوع کشف به نسبت
 اجتهـاد  قواعد میان تفکیک با ،شود می بررسی درادامه آنان فتاواي و گفتار که فقیهان از
 صدور و قضاوت قواعد با حکم کشف منابع و مدارك از فقهی فرعی احکام استنباط و

 فقهـی  احکـام  استنباط قواعد در فقط مطلق ظنون کارگیري به جواز عدم معتقدند حکم،
 و قضـاوت  مقـام  در ، بلکهندارد جریانرأي  صدور و قضاوت قواعد در و دارد جریان
 و شـارع  مجعـول  اگـر  حتـی  ؛اسـت  جـایز  يآور ظن دلیل هر از استفاده ،حکم صدور

 فراتـري  ظـنّ  کـه  دلیلـی  نیز آور ظن ادله تعارض مقام در نباشد. نقلی ادله در منصوص
  شود. می محسوب ارجح دلیل بیافریند،

 مفـاد  و نـوعی  علـم  مفیـد  ،سـند  مفاد ،رسمی سند و شهادت مفاد میان تعارض در
 نکتـه  ایـن  بـر  اردبیلـی  محقـق  اسـت.  ساده ظنی تولیدکننده حالت، باالترین در شهادت
 (اردبیلـی، کنـد   تولید مـی  ساده ظن ،شهادت و علم به متآخم ظن ،سند که دارد تصریح
 در کـه  کنـد  مـی ایجـاد   اطمینـان  و وثوق نیز علم به متآخم ظن ).209ص ،12ج ،1403
 جازم قطع ماننده عادي و نوعی علم گویند. نوعی علم یا عادي علم نداب فقهی ادبیات
 ،3ج ،1417 (نایینی، باشد آن ماهیت و ذات جزء حقیقت کشف یعنی حجیت که نیست

 عادي علم در بلکه )،18ص ،2ج ،1417 (خویی، آید شمار به آن ذات لوازم از یا )6ص
 تـوان  نمـی  ،هسـت  معلـوم  مورد خالف بر اندکی احتمال همچنان آنکهدلیل  به نوعی و

 آن طریقیـت  و کاشفیت درجه ازآنجاکه، ولی پنداشت آن ذاتی را واقع کشف و حجیت
 برتريباید،  می ساده ظن بر مبتنی که شهادت دلیلیت بر است، ساده ظن از بیش واقع به

 دعـوا  اثبـات  ادلـه  از یکـی  عنـوان  بـه  را سـند  اعتبـار  کـه  فقیهانی دلیل همین به ؛یابد می
 را سـند  وگذارند  می فراتر گامی ، بلکهکنند نمی بسنده آن اعتبار بیان بهفقط  پذیرند، می

 بـر  سـند  تقدم اقتضاي که دانند می یهای اولویت و مزایا داراي ،مثبته ادله دیگر به نسبت
 شـیرازي،  مکـارم  /210ــ 209ص ،12ج ،1403 (اردبیلـی،  آورد مـی  فـراهم  را ادله دیگر

  ).141ص ،3ج ،1427
 ماننـد ه آور ظـن  دلیلبه  نسبت آور علم دلیل به عمل اولویت بر فقها اتفاق به قریب

 ،1417 زهـره،  ابـن  /244ص ،6ج ،1407 (طوسـی، اند  کرده تصریح قضاوت در شهادت



  ...ادله  گریآن بر د یرگیو چ یاعتبار سند رسم یادله قرآن  
141

 

 ).385ص ،13ج ،1413 ثــانی، شــهید /406ص ،8ج ،ب ،1413 ی،حلّــ عالمــه /437ص
 ادلـه  بر آور علم ادله برتري بر باره دراین قانونگذار اراده آخرین عنوان .م.ا. بهق212 ماده
  ه:ماد این با منطبق .کند تصریح میآور  ظن

 بماند، یباق نیب علم، اگر ،باشد درتعارض گرید یقانون ادله با یقاض علم که یدرصورت
 ادلـه  رد جهـات  و خود علم مستندات رکذ با یقاض و ستین معتبر یقاض يبرا ادله آن
  .ندک یم صادررأي  گر،ید
 حالـت  یـک  دررا  قاضـی  علـم  ،داننـد  نمـی  حجـت  را قاضی علم که فقیهانی حتی

 ،شـود  می اثبات رسمی سند با که مواردي تمامی تقریباً کهاند  پنداشته حجت ـ استثنائاً ـ
 حجیـت  منکران از که شاهرودي هاشمی اهللا آیت باشد. می ییاستثنا حالت همین مشمول

 علـم  بتوانـد  قاضـی  اگـر  کـه  نـد ک می ابرازگونه  این حالت این درباره ،است قاضی علم
 کنـد،  ارائـه  موضـوع  اثبـات  بـراي  واضح حسیه قطعیه قرینه صورت به را خود شخصی

 حجـت  را علم این توان می گردد، مبرهن و روشن قضیه نیز دیگران براي کهاي  گونه هب
 رسـمی  سـند  کرد ادعا توان می ).320ـ319ص ،1ج ،1423 شاهرودي، (هاشمی دانست

 چنـین  از نگـردد،  رو روبه قطعی نیقرا به محفوف و قوي معارض دلیل با که درصورتی
 گردانـد.  آشـکار  ایشان براي را واقع و سازد اقناع را همگان که است برخوردار قابلیتی

 و علمـی  صـالحیت  اثبـات  با رسمی اسناد دفترداران که است آن مفروضگفتنی است 
 مسـتمر  نظـارت  تحـت  نیـز  کـار  مدت طول در و اند شده واصل جایگاه این به اخالقی
 از ایشـان اي  حرفه مداري اخالق یا وثاقت صورت دراین که دارند قرار حکومتی ارزیابان

اي  حرفـه  اخـالق  بـه  اعتمـاد  درباره لنگرودي جعفري است. برخوردار قبولی قابل درجه
 از حاصـله  ظـنّ  بـا  آن مقایسه و رسمی سندوسیله  به ایجادشده نوعی علم و سردفتران

  نویسد: می شهادت
 خـود  گیرند. می مراقبت تحت را آنان شود خواسته که هروقت [رسمی] دفاتر بازرسان
 ارباب و مردم اعتماد جلب در سعی ،دفترخانه و صنفی حیثیت حفظ براي هم سردفتر
 اصـالً  رسـمی  سند از ناشی عادي علم است. انگیز اطمینان دقت، همه این دارد. رجوع

 است اعم معنی به نهبی رسمی، سند نیست. شاهد دو شهادت از ناشی ظنّ با قیاس قابل
 از آن اعتبـار  و اسـت  معتبـر  و حجـت  »علم به لک لیس ما تقف ال« کلی دستور طبق و
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 لنگـرودي،  (جعفـري  اسـت  باالتر مراتب به ،شده آن اصالت به اظهارنظر که عادي سند
  ).79ـ78ص ،1358

 بـاب  و کنـد  مـی  اشـاره هـا   انسان نزد اثبات ادله ضعف به آنکه از پس انصاري شیخ
 مطلـب  ایـن  به بیند، می مسدود دعاوي بسیاري در را قاضی براي قطع و علم به وصول
 کـه  ــ  قـوي  ظـن  که کند رجوعاي  ادله به باید شرایط این در قاضی که کند می تصریح

 و حجیـت  او کنـد.  مـی  فراهم او براي را ـ گویند »خاطر اطمینان« و »وثوق« بدان عرفاً
 دانـد  مـی  روایـی  نصـوص  بـه  مسـتند  ،رسند می ظن از مرتبه این به کهرا اي  ادله اعتبار

 بالغ، عاقل، نویسنده نگاشته از کهرا  اي نینهأطم جواهر صاحب ).64ص ،1414 (انصاري،
 نوشته مفاد طبق حکم صدور براي مقتضی غالبی، صورت به ،خیزد برمی عادل و مسلمان

  ).109ص ،40ج ،1404 (نجفی، داند می
 هـا وگو گفت بیشترین نقلی، ادله در گرچه که دارد تصریح مطلب این به مقداد فاضل

 شهادت دلیلیت و حجیت مبناي دانست باید ولی است، شده مطرح شهادت دلیل درباره
 ابـراز  گونـه  ایـن  درنهایـت  يو باشـد.  ظنّ مفید تواند می شهادت که است آن شارع نزد
 اسـت و  حکمت مخالف ،دیگرادله  بر ،است آور ظن دلیل که شهادت برتري که ندک می

 مقـداد،  (فاضل باشد می محال ،شارع ازسوي حکمت و ردخ نظام با مخالف امري تأیید
 از یکی عنوان به شهادت به بخشی حجیت مبناي و مالك این اگر ).242ص ،4ج ،1404

 آفرینـی  علم بتواند که دلیلی که شود می روشن گیرد، قرار مالحظه مورد دعوا اثبات ادله
 بـه  آنکه جاي هب رو ؛ ازاینیابد می غلبه شهادتهمچون  يآور ظن دلیل بر شارع نزد کند

 دلیلیت و حجیت مالك و مبنانخست  است بهتر شود، افکنده نظر شهادت روایات تکثر
 ادلـه  از هریـک  جایگـاه  و نقـش  از آن مبنـاي  بـر  بتـوان  تاشود  تحلیل دعوا اثبات ادله

  آورد. عمل به صحیحی ارزیابی
 درصـدد  صـرفاً  قاضـی  یعنـی  دارد؛ طریقیت اسالم حقوقی نظام در دعوا اثبات ادله
 ،آید نمی وجود هب واقع به قطع و علم که زمانی در شارع .یستن ادله صوري آوردن فراهم

؛ شهادت مانند ؛دارد طریقی جنبه تماماً کهاست  کرده معرفی دعوا اثبات براي را طریقی
 که گونه همان ؛ستدعوا اثبات ادله حجیت مالك ،وثوق ایجاد و نمایی واقع اساس براین
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 فایـده  بلکه داند، نمی قاضی براي قطع و علم حصول را شهادت فایده عناوین، صاحب
 مطـابق  ).655ص ،2ج ،1417 (مراغی، است دانسته قاضی براي وثوق ایجاد را شهادت

 و اطمینان است، کرده معتبر دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به را شهادت آنچه ،نظر این با
 دیگـري  دلیل از که وثوقی و اطمینان اگر اساس ؛ براینخیزد برمی آن از که است وثوقی
 توان می باشد، شهادت از حاصل وثوق و اطمینان از فراتر ،خیزد برمی رسمی سند بسان

  کرد. دفاع شهادت بر دلیل آن غلبه از
 و شـهادت  همچـون اي  ادلـه  برابـر در قاضـی  علـم  حجیت از که هنگامی ادریس ابن
 هـاي  آگـاهی  مبنـاي  بـر  وقتـی  قاضـی  که ندک می استدالل گونه این کند، می دفاع سوگند

 رسد، می باطنی و قلبی اطمینان و آرامش به کند، می اقدام حکم صدور به خود شخصی
 چنـین  بسـا  چـه  رانـد، ب حکـم  سـوگند  و شهادتمانند اي  ادله مبناي بر وقتی آنکه حال

 از کهاي  نکته ).542ص ،3ج ،1410 ادریس، (ابن نشود ایجاد او براي اطمینانی و آرامش
 بـه  بتواند شهادت، دلیل از غیر دیگري دلیل اگر آنکه کرد برداشت توان می استدالل این

؛ دارد برتــري شــهادت دلیــل بــر قطعــاً بینجامــد، قاضــی شخصــی اطمینــان و آرامــش
 عبارت شارع نزد دعوا اثبات ادله دلیلیت و حجیت مالك ادریس ابن نگاه از اساس براین

 روشـن  رو ازاین ؛گردد منجر قاضی باطنی و قلبی آرامش و اطمینان به آنچه هر از ستا
 ،شـده تأیید اخالقـی  و علمی حیث داراي افرادوسیله  شده به تنظیم رسمی سند که است
  آورد. ارمغان به قاضی براي را اطمینانی و آرامش چنین تواند می دیگرادله  از فراتر

 بـراي آن را  اسـتقاللی  اعتبـار  سـند، بـودن   آور اطمینان رد با فقیهان برخی میان دراین
 282 آیـه  به باتوجه اینکه مهم اند. کرده انکار دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به قرارگرفتن

 وکرده است  جعل دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به را رسمی سند حجیت که بقره سوره
 را سند حجیت فقیهانبرخی  بر چه اساسی رسمی، سند مفادبودن آور مینانطا به باتوجه
  اند؟ رانده سخن آن دلیلیت فقدان بر و اند انگاشته نادیده

 به فقیهان ظن سوء ،برده پی فقیهان از دسته این هاي نگرانی از یکی به اردبیلی محقق
 توانـد  می سند که داند می منظر ازاین را فقیهان نگرانیوي  است. کرده یابی ریشه را سند

 رخ آن در تحریـف  و وضـع  عملیـات  شود، دستکاري و سازي مشابه رانهمزواي  گونه به
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 بیفتـد.  اصـالت  از توانـد  می سند درمجموع، و پردازد آن در تزویر به گري دسیسه دهد،
 نمتعامال و متعهدان کنندگان، تنظیم به انتساب و استناد قابلیت مزبور سند صورت دراین

 (اردبیلـی،  کـرد  تلقی ایشان ارادي هاي خواسته را آن مفاد توان نمی و داشت نخواهد را
  ).708ص ،2ج ،1425 آشتیانی، /209ص ،12ج ،1403 همو، /445ص ]،تا بی[

 بیان گونه این ،اند پرداخته سند اعتبار انکار به کهرا  فقیهانی واقعیرأي  اردبیلی محقق
 که است آن اعتبارش شرط وباشد  می معتبر مشروط و اجمالی صورت به سند که کند می

 مطلـب  ایـن  بـه  ایشـان  ).445ص ]،تـا  بـی [ (اردبیلی، گردد احتمالی خطرات از مصون
 بـه  بتـوان  نـی یقرا به تمسک با که حالتی در امامیه فقهاي از یک هیچ که کند می تصریح
 میـان از اسناد درمورد را تزویر و جعل تحریف، تغییر، احتمال و علم یافت سند اصالت

 ، بلکـه انـد  نشـده  گیـرد،  قـرار  دعوا اثبات دلیل بتواند آنکه براي سند حجیت منکر برد،
 نتوان کهاند  دادهرأي  سند اعتبار فقدان به حالتی در ،اند شده اعتبار این منکر که فقیهانی
 بـه  نسـبت  خـاطر  اطمینـان  و تزویـر  عـدم  حالت در، وگرنه برد میاناز را تزویر احتمال
  ).210ص ،12ج ،1403 ،همو( یستن سند اعتبار منکر فقیهی هیچ سند، اصالت

  نویسد: می باره دراین لنگرودي جعفري
 تبحري با خط کارشناس و شود رسیدگی اگر ... چیست؟ اسالم حقوق در سند ارزش

 سـندي  چنـین  آیا است؟ اعتبار فاقد آیا ،دهد نظر آن اصالت به ،دارد خود رشته در که
 ،هستند امروز که خط آزموده کارشناسان همه این اگر کند؟ نمی علم ایجاد قاضی براي

 تحـول  عامـل  ندارد؟ اعتبار قرطاس گفتند می باز ،بود ها دادگاه دراختیار قدیم دنیاي در
 همـه  آن تـا  بـود؟  کجـا  سـواد  و خـط  همـه  ایـن  سابقاً برد. یاد از توان نمی را فرهنگ

 گشـاده  سـند  اصـالت  تشخیص در ها دادگاه دست و باشد آبادي هر در خط کارشناس
  ).72ص ،1357 لنگرودي، (جعفري گردد

  نویسد: می دیگر درجايوي 
 بـود  ایـن  ،اند نکرده نگاه مستقل دلیل عنوان به عادي سند به اسالم صدر در اینکه علت

 نظـر  از اسـتفاده  بـا  جعل با که نداشت امکان و بود محدود نوشتن و خواندن سواد که
 دو میخـی  خطـوط  که امروزه گیرد. صورت مبارزه دادگاه هر در خط ماهر کارشناسان

 خـوبی  بـه  اسـناد  در جعـل  تشـخیص  عهـده  از ،خواننـد  می را قبل سال پانصد و هزار
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  ).74ص (همان، آیند برمی
 رسـمی  اسـناد  دفـاتر  عملکـرد  بـر  حکـومتی  متعدد هاي دستگاه کهن حاضر زما در
 آن تحریـف  و تغییـر  احتمـال  تقریبـاً  رسـد،  می ثبت به که رسمی سند هر دارند، نظارت
 قابلیـت  عـدم  بـه  نسـبت  فقیهان عمده نگرانی صورت دراین اعتناست. غیرقابل و ناچیز
 جعفـري رو  ؛ ازایـن رود مـی  میاناز تقریباً احتمالی، خطرات دلیل به سند انتساب و استناد

 دلیـل  و حجـت  را علـم  ایـن  و دانـد  مـی  علم مفید کنونی روزگار در را اسناد لنگرودي
  ).75ص ،1358 ،همو( پندارد می

 سـوره  282 آیه نص و مقاصد اهداف، گرفتن نادیده نگهبان، شورايرأي  ییبنا ایراد
 باز ،پذیرفته شود دعوا اثبات ادله شرعی جعل به محض تعبد مبناي اگر حتی .است بقره
 و حجیـت  ،اعتبـار  بـر  بلکه کاهد، نمیچیزي  رسمی سند حجیت و اعتبار از تنها نه هم

  افزاید. می دعوا اثبات ادله دیگر بر آن کامل چیرگی
 ادلـه  از یکـی  عنـوان  بـه  سند شرعی جعل به که است فقیهانی ازجمله اردبیلی محقق

 مکرر اتتأکید ظهور او دارد. قطعی باور بقره مبارکه سوره 282 آیهوسیله  به دعوا اثبات
 سـند  شـرعی  حجیـت  و اعتبار بر دالّ ،سند تنظیم امر بررا  آیه این در موجود متعدد و

 نظـر  ایـن  بر و کند می اشاره سند اعتبار عدم بر مبنی فقیهان برخی نظر به آنگاه داند. می
 را سـند  فایـده تنهـا   فقیهـان  از دسـته  ایـن  کـه  کند می تصریح يو .سازد می وارد انتقاد

 دعوا اثبات براي استقاللی اعتبار ،سند براي و دانند می شده فراموش موضوعات یادآوري
 این با را آن و کند می رد مذکور آیه داللت و ظهور اساس بر را نظر این او نیستند. قائل
 (اردبیلـی،  دانـد  نمـی هماهنگ  ،است شده سند تنظیم امر بر آیه این در که يتأکید همه

  ).445ص ]،تا بی[
 اعتبار بر شرعی جعل رامذکور  آیه کهاست  مفسرانی و فقیهان دیگر از فاضل کاظمی

 ،اردبیلـی  محقـق  ماننـد ه . ويداننـد  مـی  دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به سند حجیت و
 آن دلیلیـت  و حجیـت  معنـاي  بـه  را سـند  تنظیم امر بر آیه این در مبالغه و تأکید کثرت
  ).65ص ،3ج ]،تا بی[ (کاظمی، است دانسته
 ،نشده واگذار اطهار ائمه و پیامبر یعنی وحی، مفسران اخبار به شرعی جعل این
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 شـرعی  جعـل  در اصـلی  مـدرك  عنوان به آیه تااست  شده مطرح خداوند کالم خود در
  شود. محسوب دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به سند

 ،اهتمـام  مـورد  قـرآن  در سند اندازه به دعوا اثبات دیگر ادله از یک هیچهمچنین 
 سند اعتبار چیرگی بر دالّ ،تأکید از حد این ظاهر و است نگرفته قرار مبالغه و تأکید
 در نگهبـان  شوراي برگزیده مبناياساس  براین ست؛دعوا اثبات ادله دیگر به نسبت

 رسـمی  سـند  اعتبار تضعیف و تزلزل به نباید تنها نه دعوا اثبات ادله به اعتباربخشی
 بر سند این اقوائیت سبب و دهد افزایش را رسمی سند اعتبار باید بلکه گردد،منجر 
 گردد. دعوا اثبات ادله دیگر

  متعاملین اقرار منزله به رسمی سند .5
یحقـ  بـه  اخبـار  از عبـارت  اقـرار « کند: می تعریف گونه این را اقرار ق.م.،1259 هماد 
 برخـوردار  مصـداق  وسـعت  از اخبـار  این خارجی مبرز ».خود ضرر بر ریغ يبرا است
 حتـی  یـا  کتبـی  هـاي  واژه مشافهی، الفاظ تواند می اخبار این وسیله کهاي  گونه هب است؛
 هـاي  اشاره کارایی و ق.م.1260 ماده در مشافهی الفاظ کارایی باشد. جوارحی هاي اشاره

 اخبار دارد، اهمیت تحقیق این ازمنظر آنچه است. شده بیان ق.م.1261 ماده در جوارحی
 ق.م.1280 مـاده  در را وسـیله  ایـن  کـارایی  قانونگـذار  که است کتبی هاي واژه وسیله به

 اخبـار  اگر اساس ؛ براین»است یشفاه اقرار مکح در یتبک اقرار« دارد: می مقررگونه  این
 شـفاهی  اقـرار  منزلـه  بـه  گـردد،  مکتـوب اي  نوشـته  در خود ضرر به و غیر نفع به حقی به

  است. برخوردار دعوا اثبات در توانمندي و اعتبار همان از و شود می محسوب
 دراي  معاملـه  رسـمی  ثبـت  افتـد،  مـی  اتفـاق  معـامالت  رسمی اسناد تنظیم در آنچه
 در کـه  نمتعامال از هریک .است حکومتی نهادهاي ازسوي شدهتأیید نمایندگان حضور
 را معاملـه  رسمی ثبت و نماید میاظهار اي  معامله انعقاد به رسمی اسناد دفتردار حضور

 بـه  تعهـد  یـا  مـال  پرداخـت  بـه  تعهد که معامله از قسمتی در کند، می تقاضا دفتردار از
 اخبـار  درواقـع  اسـت،  کـرده  قبـول  معاملـه  طـرف  نفع به و خود ذمه بر را کاري انجام

 ایـن  شـامل  کـه را  سـندي  تـوان  مـی  رو ازاین ؛نماید می خود ضرر به و غیر براي حقی به
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  دانست. کتبی اقرار ،است اخبار
 منزلـه  بـه  رسـمی  سند مندرجات کهاند  کرده تصریح مطلب این به حقوقدانان برخی

 فقیهـان  ).80ـ79 و 76صص ،6ج ]،تا بی[ (امامی، شود می محسوب متعامله طرفین اقرار
 انعقـاد  و تعهـد  به اقرار همانا سند، تنظیم کهاند  نهاده صحه مطلب این بر نیز مفسران و

 این تفسیر در ایشان نظر است. شده ارائه اردبیلی محقق وسیله به تحلیل این .است معامله
 »الْحـقُّ  هیعلَ يالَّذ مللِیلْ و« فرماید: می که یابد می تبلور بقره مبارکه سوره 282 آیه از بخش

 تعهد باید کند، می اقدام خود تعهد مکتوب ثبت براي که متعهدي که است آن معناي به و
 اقدام سند تنظیم به يو هاي گفته مبناي بر او تا نماید بیان سندکننده  تنظیم براي را خود
 بیان به متعهد آنکه علت که کند می مستفاد گونه این آیه قسمت این از اردبیلی محقق کند.
 قرار مقرّ نقش در حالت این در يو آنکه موظف است سندکننده  تنظیم براي خود تعهد
؛ )443ص ]،تـا  بـی [ (اردبیلـی،  باشـد  مـی  خـویش  تعهد به نسبت اقرار درحالت و دارد

 دادگـاه  اسـناد  در تا کند می بیان را اقرار موضوع مقرّ، محاکم، در که گونه همان بنابراین
 مکتـوب  تـا  کنـد  بیـان  سندکننده  تنظیم براي را خود تعهد باید نیز متعهد شود، مکتوب

 شـریفه  آیـه  از قسـمت  ایـن  بـه  وقتـی  آیه، این فقهی تفسیر درادامه اردبیلی محقق شود.
کننـده   تنظیم به متعهد ازسوي تعهد عادالنه بیان معناي به که »بِالْعدلِ هیول مللْیفَلْ« رسد: می

امر داللت دارد  این بر آیه ازمذکور  قسمت که کند می تصریح مطلب این به ،است سند
 مبنـاي  بر عقد و پذیرفته که صورت همان به را خویش تعهد است واجب متعهد بر که
 زبـانی  اقـرار  بایـد  و اسـت  مقرّ او زیرا بگوید؛ سندکننده  تنظیم به ،است شده منعقد آن

 محقق آنگاه نماید. اقدام آن ثبت به سندکننده  تنظیم تا کند بیان صحیحاي  گونه هب را خود
 انجام به متعهد که است آن سند اثرعقیده دارد  يو کند. می اشاره سند این اثر به اردبیلی

 شـده  مکتـوب  سند این در آنچه چراکه باشد؛ میموظف  سند در خویش شده ثبت تعهد
  ).444ص (همان، است بوده تعهدش به يو خود اقرار همان ماهیتاً ،است

 بـا  او دانـد.  می نامتعاهد اقرار را سند ماهیت که است فقیهانی دیگر از کاظمی فاضل
 نکته این به ،»الْحقُّ هیعلَ يالَّذ مللِیلْ و« بقره: مبارکه سوره 282 آیه از قسمت این به اشاره
 خـویش  تعهـد  به متعهد اقرار که است آن آیهمذکور  قسمت از مستفاد که کند می اشاره
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 بـا  همچنـین  يو 1).58ص ،3ج ]،تـا  بی[ (کاظمی، است واجب سندکننده  تنظیم برابردر
 بـه  تقـوا  رعایـت  بـا  دهـد  مـی  دستور سندکننده  تنظیم به که آیه از قسمت این به اشاره

 در متعهـد  که است آن آیهمذکور  قسمت از مستفاد است معتقد کند، اقدام سند نگاشتن
 آیه، از قسمت این نیز و نکاهد آن از چیزي و کند رعایت را صداقت باید خویش اقرار

 قسـمتی  به اشاره با او همچنین 2(همان). است داشته برحذر یند اقرار ترك از را متعهد
 تصریح مطلب این به ،است نهاده او ولی عهده رب را محجور تعهد بیان وظیفه که آیه از

 ذمـه  بـر  تعهـد  کـه  شخصـی  اقرار اگر که است آن آیهمذکور  قسمت معناي که کند می
ـ  مـی  اقدام سندکننده  تنظیم نزد علیه مولی تعهد اقرار به او ولی نباشد، معتبر ،اوست  دکن
  3).59ص (همان،

 ازلحـاظ  آیـه  این مبناي بر را سند کهاست  فقیهانی دیگر از براّج عبدالعزیز ابن قاضی
 دلیل را آیه این در علیه مولی تعهد به نسبت ولی اقرار وي داند. می اقرار منزله به ماهوي
  4(همان). است دانسته اقرار در نیابت صحت
 عمـل  به بقره مبارکه سوره 282 آیه بندهاي از فقیهان و مفسران که تحلیلی مبناي بر
 و ساخت مزبور قرآنی دلیل به مستند را رسمی سند اقرارگونه ماهیت توان می اند، آورده
  کرد. تلقی خدا کتاب را نمتعامال اقرار و رسمی سند ماهوي برابري گاه تکیه

 یبـاب  گشـایش  عـدم  اساسـاً  اسـت  معتقـد  ،عامه معاصر فقیهان و مفسران از زحیلی
 اسـت  علت بدین آن، حجیت و اعتبار ادله و اسناددرمورد  بحث منظور به فقه در مستقل

 رو ؛ ازایندانستند می معاملی تعهدات بر کتبی اقرار همان را سند ماهیت فقیهان برخی که
 باب گشودن براي لزومی دلیل همین به ؛کردند می تلقی اقرار بحث بر متفرع را سند بحث

 (زحیلـی،  کردنـد  قلمـداد  اقـرار  اعتبار ماننده را سند اعتبار و ندیدند سند براي مستقل

                                                   
 ».یستفاد منه وجوب اإلقرار من صاحب الحق بما علیه منه. «1
2» ."هبلْیتَّقِ اهللا ر ال من قدره و ال من صفته، بـل یجـب علیـه     فی اإلمالل، فال ینقص من الحق الذي فی ذمته شیئاً "و

  ».اإلقرار بما کان فی ذمته. و فیه تحذیر عظیم من ترك اإلقرار بما علیه من الحق کمال
 ».هفالمعتبر هو إقرار ولی والمعنى ان الذي علیه الدین إذا لم یکن إقراره معتبراً. «3
 ».و قال القاضی و هو دلیل جریان النیابۀ فی اإلقرار. «4
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  1).433ص ،1402
 اقـرار  ماهیت گردد، می مکتوب رسمی سند در که ینید یا معامله ،مذکور آراي طبق

 برخـوردار  اقـرار  داللـی  قـوت  همان از رسمی سند صورت دراین است روشن یابد. می
 کـه  شارع زیرا یابد؛ می برتري شهادت بر اقرار ماننده ادله تعارض در ویژه به و باشد می
 دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به اقرار حجیت به »جائز نفسهمأ علی العقالء قرارإ« قاعده در

 یتمـام  بایـد  و است کرده تأیید و امضا باره دراین را عقال و عرف بناي است، داده نظر
 با آنکه مگر ،هست عقال و عرف نزد که باشد کرده امضا صورتی همان به را اقرار شئون
 مقـام  در باشـد.  زده تخصیص عقال و عرف بناي از را اقرار شئون از یکی خاصی دلیل

 دلیلـی  هیچ بوده، استوار اقرار چیرگی بر عقال و عرف بناي نیز شهادت و اقرار تعارض
 ).74ص ،2ج ،1411 شیرازي، (مکارم است نشده صادر بنا این با مخالف شارع، ازسوي

 کـه  کنـد  مـی  خالصـه  نکتـه  ایـن  در را عقال بناي این علت بجنوردي موسوي سیدحسن
 ،3ج ،1419 بجنـوردي،  (موسوياست  شهادت کاشفیت از بیش ،واقع از اقرار کاشفیت

 افعال به انسان ،ثانیاً کند؛ نمی اقرار خود علیه دروغ به متعارف انسان ،اوالً زیرا ؛)38ص
 بـه  نسـبت  شخص اقرار در اشتباه احتمال و است آگاه دیگران از بیش خویش اقوال و

؛ باشـد  می شخص قول و فعل به نسبت دیگران اشتباه از کمتر بسیار خویش قول و فعل
 ،8ج ،1387(طوسـی، انـد   کـرده  تصـریح  شـهادت  بـر  اقـرار  چیرگـی  به فقیهانرو  ازاین
ــ عالمــه /114ص  /203ص ،4ج ،1404 مقــداد، فاضــل /416ص ،8ج ب، ،1413 ی،حلّ

  ).305ص ،1ج ،1425 آشتیانی، /749ص ،2ج ،1423 سبزواري،
 هـاي  دادگـاه  دادرسـی  آیـین  قانون 202 ماده از توان می را دیگر ادله بر اقرار برتري

 هرگـاه « است: کرده مقررگونه  این که آورد دست به نیز مدنی امور در انقالب و عمومی
 ثبـوت  براي دیگري دلیل باشد، او طرف بودن حق ذي دلیل که نماید امري به اقرار کسی

 تصـریح  .م.ا.ق213 مـاده  در شـهادت  بـر  اقرار ترجیح و تقدم همچنین ».نیست الزم آن
  ».است مقدم ... یشرع شهادت بر اقرار گر،یکدی با ادله ریسا تعارض در« است: شده

                                                   
  ».ًمستقال قرار، فلم یخصصوا لها فصالًجزء من اإل إعتبر کثیر من الفقهاء ان الکتابۀ. «1
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 محسـوب  طـرفین  معـاملی  تعهـد  بـر  اقـرار  یتاًماه رسمی سند ازآنجاکه اساس براین
 یابـد.  برتـري  شـهادت  بر شهادت، مفاد و سند مفاد نمیا تعارض مقام در باید شود، می

 شود می محسوب اقرار از پس انکار متعهد، وسیله به رسمی اسناد مفاد انکار براین افزون
 /174ص ،4ج ،1414 ،اول شـهید  /35ص ،1426 (طوسی، نیست استماع قابل اصوالً که

  ).150ص ،9ج ،1414 عاملی، کرکی

  متعاملین اقرار بر شهادت منزله به رسمی سند .6
 و معاملـه  انعقاد به دفتر منشی و دفتریار سردفتر، حضور در معامله طرفین ازآنجاکه

 توانـد  مـی  آنکـه  بـر  عـالوه  رسمی سند تنظیم کنند، می اقرار قراردادي تعهدات پذیرش
 توانـد  مـی  شـود،  محسـوب  قـراردادي  تعهدات پذیرش و قرارداد انعقاد بر طرفین اقرار

 باتوجـه بـه اینکـه    آیـد.  شمار هب نیز اقرار این مفاد بر دفترداران شهادت ماهیت، ازحیث
 صـورت  قـرارداد  شروط و توافقات جزئیات از آنان تفصیلی علم از پس مزبور شهادت

 از آنـان  آگـاهی  و برخوردارنـد  حقوق تخصصی دانش از افراد این ازآنجاکه و گیرد می
 توسـط  اخذشـده  هـاي  آزمـون  اسـاس  بـر  قراردادهـا  حقوق و معامالت قانونی شرایط

 نـوع  نتـری  قـویم  را رسـمی  سـند  تـوان  مـی  اسـت،  رسـیده  تأییـد  به حکومتی نهادهاي
 شـاهد  علمـی  هاي توانایی دیگر، هاي نامه شهادت در اگر زیرا آورد؛ شمار هب نامه شهادت
 رسـمی  اسـناد  در اسـت،  نرسـیده  حکومتی نهادهاي تأیید به شهادت موضوع به نسبت

 را رسـمی  سند باید رو ازاین ؛است رسیده حکومتی نهادهاي تأیید به علمی توانایی این
 و رسـمی  سـند  تعـارض  در صـورت  درایـن  .محسوب کـرد  نامه شهادت نوع نتری متقن

 شـهود  خبرویـت  چراکه یابد؛ می تفوق رسمی سند ی،یعقال و نوعی صورت به شهادت،
 سـند  منـدرجات  صـحت  بـه  نسـبت  را بیشـتري  ظـنّ  رسـمی،  سـند  تنظـیم  در حاضر

 سـند  بایـد  نـوعی  صـورت  بـه  حیـث  ازایـن  ؛کند می ایجاد را باالتري وثوق و آفریند می
  .داد برتري دیگر عادي هاي شهادت بر را رسمی

 شـهادت  همـان  را رسـمی  سـند  ماهیت که تفسیري و فقهی متون نتری مهم از یکی
 البیانةزبد باعنوان اردبیلی محقق تفسیري کتاب داند، می نمتعامال اقرار به سندکننده  تنظیم
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 را آن ماهیـت  دانـد،  مـی  نمتعـامال  اقـرار  همان را سند ماهیت که گونه همان يو .است
 282 آیـه  از قسـمت  دو تفسـیر  در او اسـت.  آورده شمار هب نیز سندکننده  تنظیم شهادت

 اسـت  معتقـد  ،»بِالْعدلِ هیول مللْیفَلْ« و »الْحقُّ هیعلَ يالَّذ مللِیلْ و« :ازاند  عبارت که بقره سوره
کننـده   تنظـیم  کـه  است منظور بدین سندکننده  تنظیم حضور در متعهد وسیله به تعهد بیان

  ).444ـ443ص ]،تا بی[ (اردبیلی، باشد می مشهودعلیه متعهد، و اقرار این شاهد سند،
 آنکه از پس بقره، مبارکه سوره 282 آیه از قسمت همین به اشاره با نیز کاظمی فاضل

 سـند  تنظـیم  عملیـات  در متعهـد  که کند می تعلیل گونه این را متعهدوسیله  به تعهد بیان
 شـهادت  سـند،  تنظـیم  از هدف که کند می تصریح مطلب این به دارد، مشهودعلیه نقش
 ]،تـا  بـی [ (کـاظمی،  اسـت  گرفته قرار متعهد ذمه بر که است تعهدي بر سندکننده  تنظیم

  ).58ص ،3ج
 بقـره  مبارکـه  سـوره  282 آیـه  از مفسران و فقیهان از دسته این که تحلیلی اساس بر
 نسبت نامتعاهد اقرار به سندکننده  تنظیم شهادت منزله به سند ماهیت اینکه اند، داده ارائه

 است. توجیه قابل خدا کتاب منبع با و دارد قرآنی ریشه باشد، خویش تعهد به
 گونه این عامه فقیهانزبان  از زحیلی دارد. مهمی طرفداران نظریه این نیز عامه فقه در

 اش ذمـه  بر که باشد تعهدي به نسبت شخص اقرار متضمناي  نوشته اگر که کند می نقل
 شـهود  بـه  یا بنویسد شهود حضور در را برگه این مدیون خوداعم از اینکه  ـ دارد قرار

 کـه  برگـه  مفـاد  بـه  تواننـد  می شهود حاالت این در ـ بدهد را برگه این نگاشتن دستور
 و اراده از کـه  اسـت  تعهدي حاوي نوشته زیرا دهند؛ شهادت ،است متعهد اقرار حاوي
 نگـارش  بـه آن را  و شـنیده  یا دیده را اقرار این نیز شاهد و گیرد سرچشمه می مقرّ قصد

 شـهود  کنـد،  انکـار  را خـویش  تعهـد  دادگـاه،  در مقرّ اگر حالت این در است. درآورده
 ایـن  مفـاد  طبـق  بایـد  نیـز  قاضـی  و دهنـد  شهادت او علیه نوشته به استناد با توانند می

 گردد میملزم  مکتوب سند مفاد طبق عمل به مقرّ ؛ بنابرایندهد حکم مقرّ علیه ،شهادت
 کـه  افزایـد  مـی  نیـز  را مطلـب  ایـن  زحیلی نیست. معتبر سند نگارش از پس او انکار و

 شـود  می مربوط مالی امور به آنچه هر و مالی حقوق تمامی در مکتوب اقرار بر شهادت
  ).473ـ472ص ،1402 (زحیلی، است معتبر ـ وقف و وصیت طالق، ازدواج، مانند ـ
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 بـه  دفتر منشی و دفتریار سردفتر، شهادت منزله به ماهیت ازحیث رسمی اسناد وقتی
 بـا  شـهادت  تعـارض  مشمول دیگر، شهادت با تعارض در شود، محسوب طرفین اقرار

 یـا  علـم  بـه  وصـول  بـراي  آن طریقیـت  و ادله کاشفیت نظام در ، ولیگردد می شهادت
 کشـف  براي بیشتري داللی قدرت و قوت از که دلیلی هر علم، به بیشتر هرچه نزدیکی

  گردد. می مقدم بیافریند، را بیشتري ظنّ و باشد برخوردار واقع
 ،شود می دیگر دلیل بر یدلیل برتري سبب که مرجحاتی دعوا، اثبات ادله تعارض در

 تفاوت آنها موضوعات حسب بر گوناگون دعاوي در ترجیح طرق ، بلکهنیست حصري
 حـاالت  تمـامی  در و موضـوعات  همه با دعاوي تمامی در مرجحات برخی اما ،کند می

 و داللت در قوت مانند ؛شوند می دیگر دلیل بر یدلیل چیرگی سبب وشوند  می استعمال
علت  بدین رود می شمار هب ترجیح عام اسباب از دلیل یک داللت در قوت اینکه دلیلیت.

 اسـت  واقـع  از نـه بی برداري پرده میزان و مبینیت به قائم نه،بی در ترجیح سبب که است
  ).811ص (همان،

 سند حجیت و اعتبار جهتدر عامه فقه در هم و شیعه فقه در هم که دالیلی از یکی
 استدالل این با اردبیلی محقق .است اولویت قیاس یا افحو دلیل ،است شده مطرح رسمی

 سـاده  ظنّ شهادت، از حاصل ظنّ و باشد می علم به متآخم ظنّ سند، از حاصل ظنّ که
 استدالل این با زحیلی ).209ص ،12ج ،1403 (اردبیلی، کند می اشاره دلیل این به است،

 متخصصـان  جـزء  همگـی  رسمی سند کنندگان تنظیم که جوید می تمسک افحو دلیل به
 در آنـان  خبرویـت  کـه  شـوند  مـی  محسوب حکومتی نهادهاي شدگانتأیید از و حقوق
 در تخصصـی  شـهود  شـهادت،  در کـه  ، درحـالی است شده اثبات اسناد تنظیم و تدوین

  ).431ص ،1402 (زحیلی، ندارند موضوع
 و خبـره  قـول  بلکـه  اسـت،  شـاهد  چند شهادت بر مشتمل تنها نه رسمی سند تنظیم
 کاشـفیت  ازآنجاکـه  شـهادت،  و سـند  تعارض در صورت دراین باشد. می نیز کارشناس

 شـهادت  از بیش ند،تأیید مورد منش و دانش ازلحاظ که خبره شهود وسیله به که سندي
 شهود شهادت که مواردي در جز ؛دانست اقوي و اولی را سند باید است، غیرخبره افراد

  بگرداند. رسمی سند از بیشآن را  کاشفیت که باشد دیگري نیقرا به محفوف
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  نتیجه
 دعوا اثبات ادله مواد تطبیق و بررسی در آن، فقهی مشورتی مجمع و نگهبان شوراي

 داده رخ دلیـل  ایـن  به مبنا در اشتباه است. اشتباه دچار بنا در هم و مبنا در هم شرع، با
 بر مبتنی شرعی و تعبدي مبناي را دعوا اثبات ادله حجیت و اعتبار مبناي شورا که است

 هر نزدیکی نه و واقع از دلیل کاشفیت و طریقیت میزان نه داند، می شارع لفظی نصوص
 میزان نه است، لفظی دلیل منتظر ،ادله حجیت تحصیل براي رو ازاین ؛واقع سوي به دلیل

 فـرض  بـا  که است داده رخ علت بدین بنا در نگهبان شوراي اشتباه واقع. از دلیل کشف
 آیه که درحالی ،کند می تلقی شارع ازسوي لفظی دلیل فاقد را سند انتخابی، مبناي صحت

 وجود بر يدیگر دلیل هر از بیش بلکه ،کرده جعل را سند اعتبار تنها نه ،بقره سوره 282
 شـرعی  جعـل  توانـایی  مزبور آیه اگر اینوجودبا ؛است دهکر تأکید آن شرایط بیان و آن

 و تحریضـات  همـه  بـا  آیه تمامی باشد، نداشته دعوا اثبات ادله از یکی عنوان به را سند
 تفسـیر  درصـدد  که مفسرانی که است امري این و بود خواهد عبث آن مکرر تشویقات

    دارند. اصرار آن بر ،برآمدند آیه فقهی
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