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Jurisprudential Principles of the Deeds and Properties Registration System 

 

Abstract 

Today, there is no doubt that the legal entity of the deeds and properties registration 

plays a sovereign role in society, and perhaps the subject of the deeds and properties 

registration system is the first civil-legal organization/entity in the privatization debate 

because it is being completely privately managed. Apart from the discussion of the civil 

law and the historical background of the deeds and properties registration, the 

foundations for the formation and establishment of a registration system are very 

thought-provoking from an Islamic point of view, because at the very least, the precise 

preparation of documents guarantees the administration of justice and strengthens the 

confidence of witnesses when testifying and prevents the creation of pessimism, 

suspicion and distrust among the members of the society. Therefore, in this article, a 

descriptive-analytical method has been used to study the jurisprudential principles of 

the deeds and properties registration system with regard to some Quranic verses and 

hadiths related to legal issues and document preparation in transactions, which are 

based on the peace of mind of both parties to the transaction, prevention of 

forgetfulness, prevention of denial, prevention of suspicion, prevention of possible 

intrusion and occupation, protection of rights and prevention of its wastage, etc. 

Keywords: Jurisprudential Principles, Registration System, Deeds and Properties, Civil 

Law 
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 مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و امالک

  1امین حسینی

  2مسعود شیرانی

  3داود نصیران

 چکیده

ست که نهاد حقوقی  سناد و امالکامروزه، تردیدی نی شی حاکمیتی در جامعه ایفا میثبت ا ضوع ، نق شاید مو کند و 

سازی، اولین شوند در بحث خصوصیصورت کامالً خصوصی مدیریت میاز حیث اینکه به نظام ثبت اسناد و امالک

ــ مدنی باشدف رارا از بحث حقوم مدنی و  ی ها و اسناد آن، مبانی شینه تاریخی ثبت مالکیتسازمان و نهاد حقوقی ـ

سیس  شکیل و تأ ستاز نقطه نظام ثبتیت ستف چرا که، د سیار قابل تأمل ا سالمی ب ضامن نظر ا سناد  کم، تنظیم دقیق ا

وءظن در اجرای عدالت و موجب تقویت اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت و مانع ایجاد بدبینی و بدگمانی و س

ست در این ف شودجامعه میمیان ارراد  شده ا سعی  صیفی  مقالهاز همین رو،  سی –با روش تو مبانی  تحلیلی به برر

تنظیم سند در که مربوط به مسایل حقوقی و  آیات قرآنی و احادیث برخی با توجه به نظام ثبت اسناد و امالک رقهی

ــت ــی،جلوگیری از  حی دو طرف معامله،آرامش رو؛ که مبنای آن معامالت اس ــوء  رراموش جلوگیری از انکار، از س

ضییع آن  ،ظن صرف احتمالی نابجا، حفظ حقوم و جلوگیری از ت شده و فففففجلوگیری از دخل و ت ،  رداخته مطرح 

 شودف
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 مقدمه

کل شـیء ییرحاضـرف از نظر دین که جمع مکسـر آن دیون اسـت از منظر صـاحب لسـان العرا عبارت اسـت از  

ای رسد هر نوع معاملهباشدف به نظر میاصطالح رقهی تحت عنوان قرض ذکر شده که از ملحقات بحث تجارت می

ستدانه و اشود را شامل شودف که عوض و معوض بعد از انعقاد قرارداد تسلیم می ستقراض یکی از مصادیق تداین ا

ــت ــف از این رو به نظر میاس ــد بهتر اس به تعهد عوض معلوم  ( قانون مدنی به جای تملک عین به338ت ماده  رس

ــود، تا هم دقیقتملک مورد معامله  ــان دهدف تر و هم معامله را واقعیبه عوض معلوم تبدیل ش توان گفت، میتر نش

ضوع علم رقه رعل مکلفان می شدف مو ضوع رقه رعل مکبا ست، بخمطابق با همین مطلب که مو را  شی از رقهلفان ا

و ففف بیان گریده « صــوم حص صــاله»های رقهی در قالب کتاا دهد که نمود آن در نوشــتهمکلف با خدا رانشــان می

ف نمود این مهم در ادبیات رقهی ردیده استگها و جامعه مطرح استف گاهی نیز رعل مکلف در ارتباط با سایر انسان

 یابدفتجلی می «اثمیر»و کتاا « دین قصاص جعاله»هایی چون در قالب کتاا

شود با وجود اینکه از نظر ادبیات شکلی مشتمل بر ادبیات و ضوعه بررسی میعنوان حقوم مو آنچه که امروز تحت

ستاذ حو رقه اسالمی از ابتدا به اهمیت قالب جدید است، اما نباید از این مطلب یارل شد که قرآن کریم  قوم ثبت ا

سی و تأمل در آیات قرآن و مبانی رقهی این ادعا اثبات  ست که با برر شته ا شود، همانطور که میو امالک توجه دا

  یرامون سایر احکام نیز این مطلب صادم استف

سناد و امالکنظام ساخت 1های ثبت ا ستند که تحقق اهداف زیر  ستهایی مهم ه سیا سناد و  ثبتاز هایی را که و  ا

ــورها تجهیز میامالک دنبل می ــود در همه کش ــاده، های مزبورنظاملذا  ف(Enemark, 2005: 7)کنند ش ، باید س

سب از نظر مالی و منطبق با نیازهای جامعه سریع، منا صورت میمطمئن،  سیله ای که ثبت در آن  گیرد، بوده و به و

موجود قانونگذاری و نهادهای اجتماعی  شــتیبانی شــوند و منابع مالی و انســانی کاری برای اعماه و نگهداری آنها 

ــوص  ــدف از همین رو، اهمیت مطالعه در خص ــناد و امالک باش ــن ماهیت رقهی نظام ثبت اس موجود در ایران روش

سالمشودف در این مطالعه می سند از دیدگاه قرآن و ا باید به عنوان یک مجموعه از اجزاء  یک کل( در نظر  جایگاه 

ــودف  ــناد و امالک، میگررته ش کرد که  توان نظام را اینگونه تعریفبا تأکید بر هدف مطالعه مبانی رقهی نظام ثبت اس

ست از:  ستته که ویژگیمجموعه»عبارت ا صر به هم  یو صر با یکدیگر و با ای از عنا شان مرتبط های این عنا محیط

ـــت به گونه ـــکیل می 2ای که یک کلاس ـــترا تش ـــیدن به یک هدف خاص اس ـــان رس ـــودش «  دهند و مقص

)87: 2002nbergen, Zeve(صلی 3«اطمینانقابلیت اعتماد و »های ثبت امالک، برای نظام ف ست که ا ترین  یامد ا

سبت داد، بلکه آن را به کل نظام آن را نمی صر ن ستگی دارد و انتظار نهایی جامعه نیز از توان به تعداد کمی از عنا ب

ماد یت اعت قابل ظام، همین  نارع در  این ن نده حقوم و م قانونی برای دار یت  باشـــد امالک میو موجود بودن امن

(Zevenbergen, 2004: 14-21)لذا باتوجه به مطالب مذبور، در بررسی و مطالعه وجهه رقهی نظام ثبت اسناد  ف

در قرآن کریم آیاتی تشریع شده که مبین احکام حقوقی اشخاص باید همواره به این نکته توجه داشت که  و امالک

 تواند ویژگی مزبور را تأمین نمایدفباشد که بهتر میاعم از حقوقی و حقیقی می

 تعریف مفاهیم -1

                                                           
1 Property and Document Registration Systems 
2 Whole 
3 Trustworthiness 
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 تعریف اصوه رقه -1-1

ست:  صوه چنین آورده ا سانی در تعریف علم ا ست از علم به قواعدی که برای به »محقق خرا صوه رقه عبارت ا ا

ست شده ا شرعی ررعی تهیه و آماده  ست آوردن احکام  شکینی، « د شه و چون تعریف خال (ف9: 1363 م ی از مناق

که به وسیله گوید بهتر است که اصوه رقه را چنین تعریف کنیمف اصوه رقه صناعتی است نیستف صاحب کفایه می

شوند که ممکن است از راه استنباط احکام قرار گیرند یا در مقام عمل کردن سرانجام به آنها آن قواعدی شناخته می

 تمسک شودف 

صوه رقه از دو کلمه تشکیل شده رقه و اصوه ا»گویند: می «اصوه رقهالموجز ری» جعفر سبحانی در کتاا اهللآیت

رقه را تعریف کردیم اما اصــوه رقه عبارت اســت از علم به قواعد اســتنباط احکام شــرعی از طریق ادله شــرعی که 

صوه رقه به ما کیفیت ارائه د سپس ا سنت، اجماع، عقل و ففف  شرعی را عبارتند از کتاا،  ستنباط حکم  لیل برای ا

 (ف15: 1308بحانی،  جعفری س «آموزدمی

 

 تعریف سند -2-1

ات ( قانون مدنی و سایر مقرر1285( و  1284اگر بخواهیم تعریف دقیقی از سند ارائه دهیم که قابل انطبام با مواد  

شد می شته توانبا ست از هر نو سند عبارت ا سگفت:  صی تنظیم میای که به و شخا شود که در یله و یا از طرف ا

حقوقی موثر بوده و در مقام اثبات دعوی یا دراع از آن، قابل اســتناد باشــد و مفاد آن برخالف ایجاد عمل یا واقعه 

شد سنه نبا سند بر دو 1286طبق ماده  ف (412: 1344 متین درتری،  قوانین و نظم عمومی و اخالم ح ( قانون مدنی 

ست:  شده ا سیم  سمی 1نوع تق سند ر سته2(  سند عادیف اما در د سند ذمهسند را می های دیگر،بندی(  ای، توان به 

 یره تقسیم کردفاالجرا، سند اجرائی و یسند الزم ای،سند وثیقه

 

 سند رسمی -3-1

سند رسمی عبارت است از: سندی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دراتیر اسناد رسمی و یا نزد مأمورین رسمی 

ثبوت مفم(ف سند رسمی دارای جنبه  1289تنظیم شده باشد  ماده در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقرارات قانونی 

ست  رازانی،  شخص می(ف 35: 1379و اثباتی ا سمی داللت بر وجود حقی به نفع  سند ر نماید  ثبوت حق( و یعنی 

سند به تنهایی می صورت لزوم همین  سازد از طرری، در  شن  تواند، به عنوان حکم قاطع دعوا بوده و تکلیف را رو

 ف درواقع بایستی، سند رسمی را در عرض حکم قطعی دادگاه قرار دادفنبه اثباتی( ج

 

 

 

 کریم قرآنجایگاه سند در  -2

صلی سالمی میقرآن کریم بعنوان ا شدف باترین منبع در حقوم ا سی اجمالی آیات کالم الهی می با بینیم نزدیک به برر

 انصد آیه وجود دارد که بطور ییرمستقیم بعنوان قانون اساسی به بیان احکام رقهی و حقوقی  رداخته استف در این 
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شرت و ب قرآنمیان برخی از آیات  شریح احکام در ارتباط مکلفین در معا صی کریم به ت رخورد در اجتماع توجه خا

 باشدف ی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی میه که مبین احکام حقوقکریم آیاتی تشریع شد قرآندر اندف نموده

ع از ناحیه  س از آنچه از لوازم قانونگذاری بر وجه اکمل و از مختصات تشری»نویسد: شهابی میدر این خصوص، 

ا بطور یمجید بطور اجماه  قرآنرود و در نایت حضــرت باری تعالی به شــمار میمبادی اوه و از شــئون لطف و ع

 (ف 1: 1378 شهابی، « استتفصیل موجود و مقرر 

ضح در تایید و حجیت این مطلب که در  سالم تنها من قرآنبا وجود عدله متقن و وا صرف احواه کریم احکام دین ا

تاسفانه بعضی شخصیه نیست بلکه احکام اجتماعی و روابط ارراد با یکدیگر در اجتماع را نیز مدنظر داشته استف م

استف با  ل  اسخگوییاند که در جای خود قابام شخصی بودن احکام اسالم را زدهاز  ژوهشگران و مستشرقین اته

ــناد دو  هایگذری بر کتاا ــند و تنظیم اس ــوص س ــت که درخص یه آمربوط به آیات االحکام گویای این مطلب اس

 اندفود دارد که به این موضوع  رداختهوج

 سوره بقره: 283و  282آیات  

سیه معامله کنید تا زمانی معیای اهل ایمان، چون به قرض » سنده و ن ست نوی شد، و بای شته در میان با سند و نو ن، 

 ندارد ولی ءت امالیه یا ناتوان  صغیر( است و صالحیو اگر مدیون سف،  ففففف امله میان شما را بنویسدتکاری معدرس

 1ف«ففففف  کند و دو تن از مردان خود  از مسلمانان عاده( گواه آرید ءاو به عده و درستی امال

به « تداینتم»رت آیه روم عباشود معروف به آیه تداین استف البته در قرآن نیز محسوا میاین آیه که بزرگترین آیه 

سیه  معنای صورت  یش رروش یا ن شد و یا اجاتباده دین  یعنی قرض بگیرید و قرض بدهید( اعم از اینکه به  ره با

صه هر معامله شد در نظر دارد که عوض یا معوض مدت ای راخال سیوری، دار با از کتابت ه در این آی (ف95: 1422 

ضییع شی و مرگ و انکار موجب ت ست تا حق طلبکار محفوظ بماند و عواملی مانند ررامو شده ا صحبت  حق  دین 

  وی نگرددف

عبارت دیگر بیه روم از باا مثاه است نه از باا انحصار؛ آاز باا قاعده جری و تضییع، بدون شک این مندرج در 

یه مذکور ر آدهای متعددی که تعلیماز باا تمثیل ذکر شده استف  اهمیت ثبت اسناد و امالک نه از باا حصر بلکه

شروط و  ست از باا تنقیح منات عمومیت  شن میمندرج ا ر این که دکندف احکامی ضوابط را در همه معامالت رو

 شود:سیار است که مهمترین آنها ذکر میشود بآیه مبارکه استفاده می

 لزوم کتابت دین؛ (1

 بت؛شرطیت عدالت برای کتا (2

 جواز خودداری کاتب از نوشتن دین؛ عدم (3

 باشد؛امالء سند از ناحیه مدیون  (4

 سفیه یا ضعیف یا ناتوان از امالء؛وجوا امالی ولی از ناحیه مدیون  (5

 احضار دو شاهد مرد؛ (6

 کند؛دو مرد یک مرد و دو زن کفایت می در صورت عدم وجود (7

                                                           
ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتِب  » 1 ُ   ِباْلعَْدلِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم ِبدَْيٍن ِإَلى أََجٍل ُمَسمًّ فَْليَْكتُْب  َوََل يَأَْب َكاتِب  أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َللاَّ

َ َربَّهُ َوََل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ سَ َوْليُْمِلِل   سوره بفره(. 282)آيه  ...« ِفيًها أَْو َضِعيفًاالَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق َللاَّ
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 خودداری کنند؛دت دعوت کنند نباید چنانچه شاهدان را به ادای شها (8

 سامحه نمود؛دین چه کم باشد چه زیاد نباید در رد و بده کردن سند آن م (9

 و انصاف؛ لزوم احتیاط (10

 ر مطلق معامالت حتی معامالت نقدی؛لزوم کتابت د (11

 ه کتابت و شاهد زیان رسانده نشود؛ب (12

 ف(39-43: 1398 گرجی،  کندامی بر مشروعیت این نیز داللت میآیه شریفه به داللت التز (13

 زیل به مهمترین آن اشاره شده است:که در  ستالبته راضل مقداد ذیل آیه مذکور بیست و یک حکم رقهی آورده ا

به ممکن است احتیاج  ض گررتن مباح است زیرا قرض گررتن جزء اموری است که انسان در زندگی خویشقر (1

 ؛(95: 1393 کلینی،  باشدآن  یدا کند بنابراین جایز می

شد زیرا در  (2 شخص امینی با سنده دین باید  صفت، برای « عاده بودن»صفت  قرآننوی ست و این  را بکار برده ا

 ؛نویسنده است

یسنده نو»و معنای عبارت چنین است: « همانگونه که خداوند به او آموخته است باید بنویسد»ده دین باید: نسنوی (3

 ؛«که خداوند به او یاد داده است اینباید امتناع کند از نوشتن بگونه

ست (4 ست که دین برعهده او سی ا شتن دین بر ک ست باماله فوجوا نو اید در آنچه که کننده که همان مدیون ا

 کند، تقوی را رعایت نماید؛اقرار و اماله می

نیز به طریق اولی ون شاهد باید از مردان مومن و بالغ باشد بنابراین شهادت کودک  ذیررته نیست و شهادت مج (5

ایط ( قانون آئین دادرسی کیفری شر155شودف ماده  یشود زیرا عقل نداردف شهادت کارر نیز  ذیررته نم ذیررته نمی

داند: بلوا، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد زیر را در شاهد شرعی الزم می

 و عدم اشتغاه به تکدی؛ و طررین دعوا شاهد و دنیوی بین ی، عدم وجود دشمنییا ررع ضرر از و

شد که عوض و معوض در (6 صورت نقدی با شتن دیون وجود دارد که اگر معامله به  ستثنایی برای نو همان زمان  ا

 ماه تردیدی در آینده وجود ندارد؛شود و دیگر نیازی به کتابت دین وجود ندارد زیرا احتقرارداد، رد و بده می

نی از اوامر و نواهی اند و موجب ناررماد کنند از دســتورات الهی خارج شــدهاگر شــاهد و کاتب ضــرری را وار (7

 خداوند است؛

شهادت و کتابت دین از خ (8 سبت به آنچه خداوند در ادر  ست که ن سید این عبارت به معنای آن ا مور دنیا و دا بتر

 یزکار باشید؛دهد،  رهآخرت به شما دستور می

این اشاره بر آن دارد باشد که مصلحت شما در آنهاستف یان شد آموزش خداوند برای شما میتمامی احکام که ب (9

 (ف47: 1422 سیوری، استحسان احکام شرعی را بدست آورد توان از راه قیاس و که نمی

کنند که حقوم مطرح مینان متخصص در تاریخ حقوقی و حتی حقوقدا ترسد آنچه را که امروزه در ادبیابه نظر می

شورهای یربی برمی شاء و تاریخ به ک سالم در حقوم ثبت از لحاظ من  قرآنگرددف با این مطلب که در نظام حقوم ا

کریم قبل به ثبت و ررهنگ کتابت در قرردادها توجه شده قابل  اسخ است و با احراز مساله اخیر این نکته نیز قابل 

کریم آیاتی وجود دارد که  قرآنبلکه در  ،سری قوانین عبادی و شخصی نیستست که احکام اسالم صررا یکاذکر 

ای شــده اســتف چنانکه گذشــت توجه ویژهبه مصــلحت نوعیه و اجتماع و رشــد و توســعه رراه و تامین اجتماعی 
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وابط امر رمدنی و  یامدهای آن وارد شــده اســت و این خود بیانگر اهمیت کریم  یرامون حقوم  قرآنبزرگترین آیه 

 شخاص اعم از حقیقی و حقوقی استف اجتماعی و روابط ححقوقی ا

 

 جایگاه سند در اسالم -3

 اسالم و قانون معامالت و تثبیت مالکیت -1-3

شد در  شاره  سناد و مدارک اهمیت و مع به سوره مبارکه بقره 283و  282 هر دو آیههمانطور که قبال هم ا تبر بودن ا

شاره شده  سناد و قوانین حقوقی  ایه امنیت و حقوم مردم را است، چراا متزلزه و دستخوش امیاه دیگران که نبود ا

ــت می ــایی حائز اهمیت اس ــان نمایدف از طرف دیگر تثبیت مالکیت در محارل قض ــاوت را آس و همین امر کار قض

 باشدف ماید و نیازی به ادله دیگر نمینمی

هایی را که رسوه خدا  ص( به زمین» :اندررموده «وضه کاریر»های که در کتب علی  ع( در یکی از خطبه حضرت

ش ضرت اجراء ن صاحب آنها بدهم و حکم  باید من دمردی واگذار کردف ولی حکم آن ح ضرت را آنها را به  آن ح

مســـجد را  م و آن قســـمت ازاش بازگرداناند( به ورثهرا که  داخل در مســـجد الحرام کردهخانه جعفر  اجراء کنم؛

 (ف86-87: 1383کلینی،  « خراا کنم

داد و به همین لحاظ برای ارراد و اجتماع اهمیت میحقوم  کشــاورزان ودین اســالم که تا ین حد به کشــاورزی و 

ـــادر نمود  ـــمردن حق مالکیت جلوگیری از تجاوز به مالکیت ارراد و رعایت حق دیگران او امری ص و با محترم ش

ــویق به خودک ــتف رردی و تش ــابقه نداش ــاوات و تجدید مالکیت به وجد آورد که تا آن زمان س با اری یک نوع مس

صر تعمیقی محرز می سانی که نه مخت ساوی بودن حقوم ان سالم به جوامع و ملل م صلی نفوذ دین ا شود که عامل ا

صل طبقاتی را از  شر را  رهیزکاربرد بلکه اختالرات نژادی را به کلی نابود و امتیاز ارراد میتنها روا ی و اجتناا از ب

 ترین نوع تثبیت حقوم انسانی استف یگر قرار داد که این امر با عالیهای دتجاوز به حق انسان

 

 حدود مالکیت در اسالم -2-3

ستف  س از  سانی ا صل نظری و ان شد ا ضوعی اعتباری با صل مالکیت  یش از آنکه مو شأ احکام حقوقی ا آن من

توانیم،  یش از توجه به قوانین ز آن  دید آورده است، چنان که میاعی، اقتصادی و سیاسی اهای اجتمگردیده، ملک

سالم  شاهده نمائیمف در رقه ا سان م ساده ان ساس به این عالقه و حق را در یریزه حیوانات و رطرت  و اعتبارات، اح

 برای مالکیت حدودی مشخص شده استف 

زمین و منابع طبیعی ملک خاص هیچ کس نیست  نه ررد و نه اجتماع( رقط سر رست مسلمانان  امام+ ولی امر(  (1

ی جزء در مواردی و برحسب مصلحت عموم بر زمین و منابع آن نظارت داردف  اصل اباحه و عدم مالکیت خصوص

 با شرایط خاص(؛

ـــررات مفید و عمل مثمره دارای حق خا (2 ـــی و محدود دارراد در حد تص ـــرف زمین و منابع طبیعی آن ص ر تص

 ند؛باشمی

 آن است تعریف و شرایط خاصی دارد؛احراز مالکیت و اعماه مفیدی که منشأ  ایرقه اسالمی بر( 3
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تواند دیگران را قه خاصــی قرار گیرد؛ و کســی هم نمیمنابع طبیعی  انفاه( نباید در تصــرف و اختیار ارراد و طب (4

 برداری از آنها منع نماید؛در بهره باید شرایط خاصی

 وضع نموده، از قبیل خمس و زکات؛ اسالم برای عدم بازگشت ثروت مقررات خاصی را (5

بر  سر رست و ولی امر مسلمین برحسب مصلحت عمومی حق تصرف در امواه و بستن خراج و تعیین حد آن (6

 زمین  منابع طبیعی را دارند؛

 شودف آید موجب مالکیت نمیقمار و مشروبات الکلی( به دست میو  سودی که از امواه نامشروع  ربا (7

ست از  صولی ا شا این احکام و ناظر و حاکم بر آنها ا سنت و عقل و عرف مانند امواه خودتان را در میان قرآنمن  ،

ای ماه مردم را بخورید، سیله رشوه و زور،  ارهید که به وفکنرید و کار را به محاکمه قاضیان نیخودتان به باطل نخو

 دانیدف ینکه شما بطالن دعوای خود را میابا 

 

 جایگاه سند در احادیث و روایات  -4

 ثبت اسناد از دیدگاه سنت -1-4

جه  یامبر گرامی و ائمه اطهار خصــوصــا حضــرت علی  ع( بودهف وی یکی از ثبت امالک و اســناد همیشــه مورد تو

شاورزانی که بر روی زمینمحامیان و  شت و زرع میدارعان ک ث  یامبر اکرم  ص( احادی نمودند بودفهای زراعتی ک

 یامبر اکرم  ص( گرددف آن بزرگوار نقل شده ذیال بیان میاند که احادیثی که از طرف زیادی در این مورد بیان ررموده

ــاهد بگیرید؛ و ادا وها و ماهبرای دین» :دنررمو ــیت خدا ا رعایت کنیدهای خود ش یرا که در این کار نفع و ز ،ص

 «فکنید تا  شیمانی به شما روی آوردباشد و با دین وصیت مخالفت نبرکت می

 

 نمونه اسناد در زمان معصومین  ع( -2-4

شـدند و تا سـاه نهم هجرت گرویدن به اسـالم تدریجی و کند ت به تدریص وارد به دین اسـالم میمردم از روز بعث

ــوی مدینه طیبه به راه  ــالم بود، بعد از رتح مکه اقوام مختلف عرا از دور و نزدیک به س ارتادند و به این ترتیب اس

ــلمان می می کهو هنگا آورندمی ــدند جمعی از بزرگان قبیلگروه زیادی از اعراا، مس یامبر نزد  « ورد»ه را بعنوان ش

ن حضرت دستور  ذیرایی از رسیدند تا آشدند و به حضور رسوه اکرم میوارد مدینه می« ورد»ررستادندف وقتی می

ــادر و م ــوه یزبانی را نیز برای آنها معین میمهمانان را ص ررمود،  س از چند روز اقامت در مدینه طیبه و نماز با رس

شنایی با خدا  ص(  سالمی اجالساو آ صوه ا صی میم و ا سوه اکرم  ررتندف درگررتند و میازه مرخ هنگام ررتن، ر

نقوه محترم اســت به آنها مرحمت وه و ییرمشــان، منقاند و امواهی بعنوان اینکه اینها مســلمان شــدها ص( نامه

شته در واقع  یمانمی سند ررمود، این نو سالم  شکر ا سالمی بود که در برخورد با ل سلمانی آنان بود ونامه ا چون  م

سالم می سوه خدا  ص( در آن نامه تایید و در دنباله آن احترام ماها ررمودندف معنای نامه این شان را ذکر میآورند ر

کیت خصــوصــی آنان تحکیم و تایید شــان محترم و مالبود که اینان مســلمان شــدند و چون مســلمان شــدند امواه

 گرددف می

 گردد:آن ذکر میهایی از که در ذیل نمونه

 «فبه درستی زمین دارد ماه خود اوست»اند، چنین آمده است: نوشته« خالدین ضماد» ای که  یامبر  ص( برایدر نامه
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 اند چنین آمده: اسود  از بزرگان قبیله طی( نوشتهای که برای عامرین در نامه

 «ف قبیله طی( محفوظ خواهد بوداش ی او و طایفهااند برآوردن دارا بودههایی که در حاه اسالم ها و آاآبادی »

 اند آمده: نوشته« ازد»از طایفه « رزند حارثعمیر ر» یاای که بردر نامه

سالم را برگ» سی که ا سالم بهرهاز طایفه  یامر( آن ک شد و خون و زید، از مزایای ا مالش محترم خواهد مند خواهد 

ـــتههبود و نیز زمین ـــالم آوردن داش از روایات و بحث در  «فملک آنان باقی خواهد مانداند در ایی که در حاه اس

ــیل ــت که در این نامهها و دقت در مدارک این نکنامهتفص ها حق مالکیت آنها که به حکم رطرت و ته قابل تامل اس

 شدف عقل  ذیررته است امضا و انفاد می

ــتور ــات زیادی در مورد زمیندر زمان خالرت امام علی  ع( دس ــفارش خراج و نحوه ، مالیات، الکیتداری، مها و س

سناد و قباله شدف همچنین دراتر منظمی برای وتنظیم ا ستانها داده  ها و امواه وجود صل مالیات امالک، بایات، نخل

ای عباسی ت اطالع دادند که شریح قاضی خانهشده استف بعنوان نمونه، وقتی به حضره که طبق آنها عمل میداشت

ای را شهود گررته است، او را راحضار نمودند و به ای تنظیم کرده و عدهه و برای آن قبالهتاد دینار خریدبه مبلغ هش

کند و نه از شــهودت ات را نگاه میآمد که نه قبالهای شــریح به زودی کســی که به ســرایت خواهد »وی ررمودند: 

 ف «دهدکند و به قبرت تحویل می رسد، تو را از بیرون میمی

ـــند مالکیت  ـــت خریداری نموده، ای که آماده کای ذلیل از مردهای که بندهاین خانه» چنین بود:آن س وچ کردن اس

 «فشودن، این خانه به چهار حد محدود میلکا-هاچهای از سرای یرور در محله رانی شوندگان و در کوخانه

شیطان  ه و حد چهارم بههای سست کنندم به مصائب، حد سوم به هوی و هوسیک حد به آرات و بالها، حد دو»

ـــی که  س از مدت ردد و در خانه از همین جا باز میگایواگر منتهی می ـــودف این خانه را مغرور آرزوها از کس ش

ستی خریداری نمود ن رخت بر میکوتاهی از این جها بندد و به مبلغ خروج از عزت قناعت و دخوه در ذلت دنیا ر

ست، آن گاه که سند عقل ا شاهد این  سالم به در  ففف،  از تحت تاثیر هوی و هوس خارج گردد و از عالئق دنیا جان 

 ف(835-836: 1365 ریض االسالم،  «برد

سناد و قبالهبطوریکه مالحظه شد د صوا از ر صدر اسالم نوشتن ا ضات من ها در اختیار خلیفه و بعدها در اختیار ق

لم بود کســانی را که عده و اجتهاد و ادا دانی آنها مســطرف خلیفه بود و قاضــیان که در واقع حاکم شــرع بودند، 

نوشتند و در حاه حاضر نیز این امر توسط سران کردند یا گاه خود مستقیما میها معین میبرای تنظیم اسناد و قباله

 شودف گردند انجام میی قوه قضائیه منصوا میدراتر که از سو

 

 حدود اعتبار اسناد -5

سناد را، اع شخاص ثالث و قابلیت بطورکلی ا ستناد به آن در مقابل ا سمی و عادی، از حیث اعتبار و قابلیت ا م از ر

اجرا، باید براسـاس قانون و شـرایطی که دارند، مورد ارزیابی قرار دادف برخی از اسـناد عادی، در شـرایطی در حکم 

د نسبت زم در ردیف اسناسند رسمی محسوا شده و گاهی ممکن است یک سند رسمی به دلیل نداشتن شرایط ال

سی  سمی و عادی و به یکدیگر دارند قابل برر سناد ر صوص حدود اعتبار ا سمت درخ ستف در این ق صل ا اینکه ا

صوص برخی از مسائل و دیدگاهااولیه بر اعتبار یا بی هایی که در این زمینه عتباری سند عادی است، بررسی و درخ

 شودف دارد بحث می وجود
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 اعتبار اسناد رسمیحدود  -1-5

ر آن، دهای مندرج ا( قانون ثبت اسـناد و امالک، تمام مفاد و محتویات یک سـند رسـمی و امضـ70ده  براسـاس ما

شود و مطابق ماده   سمی ( قانون مدنی، در مق1292دارای اعتبار خواهند بود، مگر جعلی بودن آن اثبات  سناد ر ابل ا

د مزبور ادعای ناتواند نسبت به اسکار و تردید مسموع نیست و طرف مید انیا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دار

ـــناد مزبور به جهتی از جهت قانونی از اعتبار ارتاده و راقد اعتبار ا ـــتف ماده  جعل کند یا ثابت کند که اس ( 1290س

اث و قائم مقام ین و ورقانون مزبور حدود اعتبار این اســناد را تعیین کرده و مقرر داشــته: اســناد رســمی درباره طرر

ستف طبق صریح کرده ا ست که قانون ت صورتی ا شخاص ثالث در  سبت به ا ست و اعتبار آنها ن آنچه در  آنان معتبر ا

ررین و وراث و طته و درباره شادو مورد اعتبار اسناد رسمی را د ( قانون مذکور آمده، اسنادی عادی، در1292ماده  

 قائم مقام آنان معتبر است:

 دف ر طرری که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نمایاگ -1

ه کمه ثابت شود که سند مزبور را طرری که آن را تکذیب یا تردید کرده ری الواقع امضا یا مهر کردهرگاه در مح -2

 استف 

زوم اسناد است و اصل اولیه بر اعتبار و لبنابراین درخصوص اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی دارند 

ز اعتبار دادن به ا( قانون ثبت، قضات و مامورین دیگر دولتی که 73ماده   تردیدی در اعتبار آن وجود ندارد و مطابق

صیر قضات یا شوند و در صورتی که این تقمحکمه انتظامی یا اداری تعقیب میاسناد ثبت شده استنکاف نمایند در 

حکمه دون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود ممامورین ب

ـــارت وارده نیز محکوم خواهد نمود انتظام یا اداری عالوه بر مجازات  بند دوم ماده  واداری، آنها را به جبران خس

دن به ز خودداری از اعتبار دامجلس شـورای اسـالمی نی 27/07/1390( قانون نظارت بر ررتار قضـات مصـوا 16 

درجه شش تا  هایزات مرتکبین آن را یکی از مجازاتمفاسد اسناد ثبتی را یکی از تخلفات انتظامی برشمرده و مجا

ــت مطابق ماده   ــایی ( قانون مذکور 13ده تعیین کرده اس ــاره حداقل تنزه یک  ایه قض حداکثر  ومجازات مورد اش

ستف خاتمه خدمت از طریق بازخریدی  سابقه ا ساه  ست و  نص  شتن حداقل بی صورت دا ستگی در  ش و یا بازن

ساس ذیل ماده   سمتی از وج (70برا سمی راجع به اخذ تمام یا ق سناد ر ه یا ماه و یا قانون مذکور انکار مندرجات ا

انکار روم را ئی تعهد به تادیه وجه یا تسلیم ماه مسموع نیست و مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزا

هد به تادیه مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحا مندرجات سند رسمی را درخصوص رسید وجه یا ماه یا تع

ن ذکر است که وجه یا تسلیم ماه معتبر ندانند به شش ماه تا یک ساه انفصاه موقت محکوم خواهند شدف البته شایا

 بوده و قابل استماع خواهد بودف ادعای در مقابل سند رسمی ییر از انکار آن 

 

 دود اعتبار اسناد عادیح -2-5

ساس بند دوم ماده   سناد عادی، علیریم اینکه برا صوص ا سناد کتبی یکی از ادله اثبات 1258اما درخ ( قانون مدنی ا

شم شده و یکی از طوالنیدعوی  سرین  1به آیه الدینکه  قرآنترین آیات رده  ست و به اعتقاد برخی از مف معروف ا

                                                           
 .282سوره بقره، آيه   1
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ــت قرآن ــناد تجاری اس ــوص تنظیم اس ــیرازی،  درخص ــل اولیه مبتنی بر اعتبار یا ف اینکه (382: 1373 مکارم ش اص

سناد عادی بی ضوع مورد باعتباری ا صریح در قانون و منابع رقهی وجود ندارد و مو ست، نص  عنوان یکی از ادله ا

 اختالف استف

 

 رقها دیدگاه (1

: 1362 جعفری لنگرودی،  اندی را مطرح کردهداند، اصل عدم اعتبار سند عاعموما با اسناد عادی روبرو بوده رقها که

 ف(761

؛ و در این (63: 1390زاده،   ور بدخشان و درویش عتبار نداردامشهور در بین رقها این است که، سند ری حد نفسه 

صوص میرزای قمی در شتات در بحث وقف می خ سد: کتاا جامع ال شد »نوی صورت جزم با نه به  ،اوال باید در 

صورتی ندارد و بر ررض ادعا  مجرد مالحظه کایذف  س هرگاه بخواهد دعوی خود را از حکم حاکم  یدا کند ظاهرا 

  ف(18: 1371 قمی،  «ون شاهد حیشود بدهمین کایذ موضوف، حجیت شرعیه نمیبر سبیل جزم، مجرد 

این عبارات چنین استنباط ف «نامه، حجت شرعیه نیستمحض کایذ وصیت»ایا مرقوم داشته: همچنین در کتاا الوص

ست مگر آنشود که نظر محقق قمی بر عدمی شته ا سند و نو صحتم اعتبار  شته  یدا  که حاکم علم یه  مندرجات نو

 ف(221-222: 1373 محمودی دشتی،  که شاهدی زنده بر صحت آن شهادت بدهدکند و یا آن

صالحین بین نوآیت سوی خویی در کتاا منهاج ال سم مو سید ابوالقا ای که بعنوان وقف که بر روی کتاا یا شتهاهلل 

در صورت اوه آن نوشته دلیل وقف است »نویسد: ن نوشته مستقل ررم قائل شده و میظرف، نقش شده باشد و بی

ستقلی  شته م سند و نو شد که رالن منزه ولی اگر  شده با شته  سند نو شود که در آن  ست در امواه میت  یدا  وقف ا

سند، دلیل وقف نمی شد مگر آن س آن  سند به میت محرز گرددبا ساا آن  سوی «که انت ف (274: 1397خویی،   مو

: 1389ی،  موسوی خمین رتوای امام خمینی  ره( در تحریرالوسیله در کتاا الوقف نیز قریب به همین مضمون است

ستند که، کتابت را بعنوان یکی از(82 سته ف البته رقهی دیگری نیز ه ضوع، معتبر دان مله آنها که از ج اندفادله اثبات مو

 ف(46: 1388 ارسطا،  توان اشاره کرداهلل سید محمدرضا گلپایگانی میبه عالمه آشتیانی و آیت

 

 حقوقدانان دیدگاه (2

ســتادان حقوم ســند عادی را حمل بر ادگان حقوقی هم وجود داردف برخی از نســنویاین اختالف بین حقوقدانان و 

ستناد به مواد   صالت کرده و با ا ستلزم 217( و  216ا سناد عادی را م صالت ا سیدگی به ا سی مدنی که ر ( آئین دادر

عبارت به تکرار دیده  ی هم اینانکار و یا تردید کرده و بر ای آن مهلتی در نظر گررته اســت و اینکه در رویه قضــای

ه از ظاهر قانون و ای کاو محموه بر صحت  است، با نتیحه شود که سند عادی منتسب به خوانده با عدم تکذیبمی

 ف(324-325: 1395 کاتوزیان،  دانندی جاری میگیرد اصل صحت را در اسناد عادرویه قضایی می

ستناد به ماده   سمی داده و درباره ( قانون مدنی که 1291برخی دیگر با ا سناد ر سناد عادی، در دو مورد اعتبار ا به ا

 طررین و وراث و قائم مقام آنان معتبر دانسته استف 

سند بر علیه او اق ست: اگر طرری که  سبنخ صدور آن را از منت ست  شده ا صدیق نماید؛ و دوم: هرگاه در امه  الیه ت

لواقع امضا یا مهر کرده استف اینگونه ایب یا تردید کرده ریکه آن را تکذمحکمه ثابت شود که سند مزبور را طرری 
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( قانون 1292کند، به موجب ماده  نیز اعتبار سند رسمی را  یدا می در این دو مورد سند عادیکند چون استداله می

سندی نیز انکار و تر سبت به چنین  شنیده نمیمدنی ن دف بنابراین تواند مورد ادعای جعل قرار گیرمینها شود و تدید 

( قانون ثبت آمده، ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی 70اصل اصالت و صحت سند که در ماده  

 ف (155: 1381 شمس،  برخوردار نیست

شود نزد دادگاه مورد به او نسبت داده میده دیگری با این استداله که عموما انتساا سند عادی به کسی که نسنوی

، چنانچه دادرس امضا و مهر کسی که سند به او نسبت داده شده بشناسد باشد و در بعضی موارد نادر همتردید می

سلم بداند نمیو انت سند را به او م سمت اوه ماده  ساا  ستفاد از ق ( قانون آئین 358تواند به علم خود عمل کندف م

عدم  اسخ یا سکوت  دعوی تحصیل علم کندفبرای اصحاا  گوید: هیچ دادگاهی نباید سابق( که می دادرسی مدنی

ردف بنابراین، سند عادی ر گیاتواند قرینه صحت انتساا سند به او قرر علیه او ابزار شده، منحصرا نمیکسی که سند ب

شد و آن زمانی می سلم با شده م سی که بر علیه او ابراز  صدورش از ناحیه ک ستناد دادگاه قرار گیرد که  تواند مورد ا

شده اثرانگشت از کسی است که سند به او نسبت داده شده  ازی است که از طرف کسی که بر علیه او ابردر صورت

 ف(169-170: 1395 امامی،  و مورد تکذیب یا تردید یا سکوت طرف قرار گررته است

ست این نتیجه ست زیرهر چند ممکن ا شدف اما قابل تامل ا ضایی مخالف با قانونگذار  اگیری با ظاهر قانون و رویه ق

در حد یک ادعا برای آن اعتبار قائل شده و در صورت انکار و یا تردید این ارائه کننده سند است که باید بر اصالت 

صحت آ سمی که انکار و تردید در مقابل آن ن دلیل بیاورد و ناری را نفی کفایت میو  سند ر سموع کندف برخالف  م

ست و طرف مق سمی و  تواند ادعای جعلابل رقط مینی سناد به ر سیم ا کند و بار اثبات آن را باید تحمل کند این تق

سمی و ی سناد ر سمی را دعادی، و اعتباری که قانونگذار برای ا سند ر سنادی که اعتبار  شاید ا ا ارند در نظر گررته، 

ت تعیین کرده دلیل بر دلیلی بر این رقدان اعتبار باشــدف اما اینکه قانونگذار در آئین دادرســی برای انکار و تردید مهل

 این نیست که ما اصل صحت را جاری کنیمف 
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 گیرینتیجه

 و خدا راه در انفام به مربوط که احکامی بیان از بعد ،کریم قرآن مســلمانان، مکتوا شــرعی ســند معتبرترین در

 دقیقی مقررات و احکام است، قرآن آیه ترینطوالنی که بقره مبارکه سوره 282 آیه در بود رباخواری مساله همچنین

 اختالف و بستبن و کند  یدا را خود طبیعی رشد بیشتر چه هر هاسرمایه تا کرده بیان اقتصادی و تجاری امور برای

 ســند جایگاه اهمیت به توانمی کتابت به امر و آیه نزوه شــرایط به توجه با ف لذاندهد رخ مردم میان در نزاعی و

 بردف  ی رراموشی و تردید و انکار برابر در دیون، مورد در خصوصا معامالت و عقود همه در مکتوا

سی از بعد سیممی نتیجه این به سند، حجتیت مورد در شرعیه ادله برر سیده مطالب به توجه با که ر  اقدام رقها از ر

 رقهی آرای با مطابق و صــحیح کامال شــرعی موازین باقانون مدنی  1309 ماده مغایرت اعالم در نگهبان شــورای

شدف می شتر ملتأ امابا ستندات در بی سائلی به را ما توجه حقوقدانان، نظرات کنار در حدیثی، و نیقرآ م  به تا که م

 نمایدف می جلب مانده دور نظرها از امروز

ثبت اســـناد و امالک در ایران از زمانی که به شـــیوه نوین آیاز گردید، مبتنی بر نظام ثبتی عینی بوده که با مبنا قرار 

سناد و امالک معامالتی راجع به آنها را به گونه ستمر و  ویا برعهده داردف همین دادن حق مالکیت، وظیفه ثبت ا ای م

شده تا نظام ثبتی قابلیت اعتماد و سبب  شته، امر  سیله اطمینان را دا ای جهت انتظام جامعه به کار بتواند به عنوان و

 رقه که ایران کشور در الخصوص علی و جهانی گوناگون حقوقی نظامات در موجود قوانین به عنایت با گررته شودف

سالمی سدمی نظر به چنین آمده، آن یاری به نیز ا شررت با که ر شم  ی سیده ررا آن زمان هاحوزه تمامی در گیرچ  ر

ست سبت دار صالحیت ادارات و نهادها و هاارگان تمامی قانون طبق که ا سئولیت به ن  جهت در خود قانونی هایم

 کنندف اجتناا مطروحه مناقشات از و برداشته گام خود جامعه مشکالت حل در تسهیل
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