
  
  

   ادپذیری ادله الکترونیک در فقه،سنجی استن امکان
  با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک ایران

  
 3، محمد اسحاقی2، علیرضا هدایی1تکتم قرایی

  )29/10/1400 تاریخ پذیرش مقاله: -8/12/99 (تاریخ دریافت مقاله:
  

  چکیده
 طور به» اسناد الکترونیک«در عصر حاضر همزمان با توسعه گسترده فناوری اطالعات، 

عنوان یکی  سازی هستند. ارزش اثباتی اسناد مزبور به روزافزون در حال تولید و ذخیره
گذار در قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده  از ادله اثبات دعوی توسط قانون

است؛ این در حالی است که تاکنون به مسأله اعتبارسنجی ادله الکترونیک از منظر فقه 
و منقح پرداخته نشده است. فقها حتی درباره اعتبار مخطوطات و طور کامالً مستقل  به

ها در محاکم قضایی با یکدیگر همداستان نبوده و  نویس و استنادپذیری آن اسناد دست
ناپذیر دارند و عمده دلیل آنان نیز وجود امکان تزویر و  در این زمینه اختالفاتی آشتی

  سازد. تبار میاع احتیال در این اسناد است که آنان را بی
ها، به  باره و نقد و بررسی آن آوری اقوال فقها دراین این نوشتار با روش تحلیلی پس از جمع

توان آن را  یابد که اسناد مکتوب خصوصیتی نداشته و از این حیث می این نتیجه دست می
ه است، مشابه اسناد الکترونیک قلمداد کرد و اگر آنگونه که در قانون تجارت الکترونیک آمد

نسبت به حفاظت از مندرجات اسناد یادشده اقدامات تأمینی مناسبی صورت بگیرد، 
طور مستقل و چه  عنوان یکی از ادله اثبات دعوی (چه به توان اسناد الکترونیک را به می
حساب آورد و برای اثبات ادعا در محاکم قضایی  ای مؤثر در علم قاضی) به عنوان قرینه به

شده، امکان جعل و تزویر  پیام مطمئن و رمزنگاری چه، استفاده از داده بدان تمسک جست؛
  توجهی کاهش خواهد داد. را حتی نسبت به اسناد کتبی به میزان قابل
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  بیان مسأله - 1
منظور  ای را به های تازه توان روش زارهای نوین ارتباطی، میامروزه با پدید آمدن اب

ها در ارتباطات روزمره  سازی، تولید و ذخیره اطالعات در نظر گرفت. این روش ارتباط
دلیل «هایی همچون تجارت، دلیلی نوین را با ساختاری متمایز با عنوان  مردم در حوزه

ساختار دلیل الکترونیک کامالً از دلیل که  به وجود آورده است. باوجود آن» الکترونیک
منظور تأمین اعتبار  هایی فنی به توان با کمک از قانون از روش سنتی متمایز است، می

را با » امضای الکترونیکی«و » پیام داده«این دلیل بهره برد؛ لذا قانون تجارت الکترونیک، 
مثابه یک دلیل  را به داند، همچنین دلیل الکترونیک نوشته و امضای سنتی یکسان می

  داند. جدید قلمداد کرده و آن را در محاکم، دارای ارزش اثباتی می
هرگاه وجود یک «ق.ت.ا مقرر کرده است:  6پیرامون حجیت اسناد الکترونیک ماده 

» است. پیام (سند الکترونیکی) در حکم نوشته   نوشته ازنظر قانون الزم باشد، داده
اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است «دارد:  ن بیان میهمین قانو 12همچنین ماده 

توان بر اساس قواعد ادله  هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی  پیام بوده و در صورت داده به
  »را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.  پیام موجود، ارزش اثباتی داده

عنوان دلیل اثبات  کی بهبدین ترتیب در حال حاضر تردیدی در اعتبار اسناد الکترونی
پیام مواجه  دعوی وجود ندارد. از سوی دیگر، در مقررات قانونی با نوع دیگری از داده

شده طبق شرایط مقرر  (سند الکترونیکی رمزنگاری» پیام مطمئن داده«هستیم که به آن 
انون را پیام مطمئن برای اینکه بتواند اعتبار مقرر در ق شود و یک داده در قانون) گفته می

 10عنوان مستند صدور حکم داشته باشد، باید اوصاف مشخصی که در ماده  در دادگاه به
 ق.ت.ا آمده را داشته باشد.

توان گفت که ازنظر حقوقی، اعتبار ادله الکترونیکی موردپذیرش قرار  براین میابن
صورت گرفته، اما به شرطی که اقدامات خاص حفاظتی و امنیتی نسبت به اسناد مزبور 

  ها اشاره خواهد شد. بگیرد که در ادامه به آن
آنچه اهمیت دارد، آن است که اسناد الکترونیک از منظر فقه نیز اعتبار سنجی شوند 
و ازآنجاکه بیشتر فقها به دلیل وجود امکان جعل و احتیال، اسناد کتبی را حجت و 

الکترونیک در نزد آنان بدون اولی بحث از اسناد  طریق دانند، به ارائه در محاکم نمی قابل
فایده خواهد بود و پرواضح است که با به رسمیت نشناختن ادله الکترونیک توسط شرع 

های فراوانی روبرو خواهد شد؛ چه در صورت عدم  در عصر حاضر، بشر امروز با چالش
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ای که  کم در محاکم دست وی از ادله اثبات مشروعیت تمسک به ادله الکترونیک، دست
  شود. وانست برای اثبات مدعای خود ارائه دهد کوتاه میت می

آن  اهمیت که –لذا ضروری است با نگاهی به مسأله تأمین امنیت اسناد الکترونیک 
 حفاظتی اقدامات ارزیابی و حقوق در –امروزه در جوامع بشری امری انکارناپذیر است 

ناد (فریبکاری و جعل) را نسبت به آن، بتوان عمده اشکال فقها درباره عدم اعتبار اس
  پاسخ داد و وفاقی در فقه و حقوق نسبت به معتبر شناختن اسناد مزبور ایجاد کرد.

  
  پیشینه تحقیق -2

های گوناگونی سخن گفته شده  به تناسب در پژوهش» اسناد الکترونیک«پیرامون مسأله 
بررسی قرار گفته طور مستقل مورد که در این میان، تنها در مواردی معدود این مسأله به

استنادپذیری «، »بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران«است که مقاالت 
ادله الکترونیکی و اثبات دعوا در «و » و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

از این مواردند. آنچه پیداست این است که در تمامی موارد » معامالت برخط اوراق بهادار
  ادشده، موضوع ادله الکترونیک تنها از منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفته است.ی

نوعی بحث فقهی هم  توان نام برد که در آن به ناگفته نماند که از جستارهایی نیز می
آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای «صورت گرفته است، مانند: 

؛ همانطور که از »فقهی قابل طرح در تجارت الکترونیکهای  بررسی«و » الکترونیکی
طور خاص به تبیین جایگاه ادله  عناوین موارد اخیر مشخص است، در این مقاالت به

  الکترونیک در فقه اسالمی و بررسی مبانی مشروعیت استناد به آن پرداخته نشده است.
د که اوالً در این توان چنین بیان نمو بنابراین وجوه نوآوری تحقیق حاضر را می

طور خاص مسأله اعتبار ادله الکترونیک از منظر فقها بررسی شده است در  نوشتار به
طور کامالً مستقل و منقح به  شده این مطلب به های انجام یک از پژوهش حالیکه در هیچ

خورد؛ ثانیاً به بحث از ادله الکترونیک در قانون تجارت الکترونیک ایران نیز  چشم نمی
توان گفت که تاکنون  عنوان وجه افتراق سوم می تر به داخته شده است؛ و از همه مهمپر

ای در میان فقه اسالم و قانون تجارت  درباره موضوع موردبحث، بررسی تطبیقی
الکترونیک ایران صورت نگرفته است. امید است که پژوهش حاضر بتواند گامی در جهت 

  طور خاص بردارد. م و ایران بهایجاد وفاق میان دو نظام حقوقی اسال
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  مفهوم شناسی - 3
  ادله -1- 3
]، 249، ص11، ج5: ـ به معنای مرشد و راهنما است [نک و در لغت »دلیل«، جمع »ادله«

آنچه قابلیت «رود و به معنای  اما در اصطالح شرعی، دلیل گاهی در معنای اعم به کار می
این صورت هم شامل دلیل (قطع و  است که در» از آن وجود دارد استنباط حکم شرعی

شود، اما دلیل در معنای خاص خود همان اماره است  اماره) و هم شامل اصل عملی می
  ].222، ص42که در مقابل اصل عملی قرار دارد [

قانون آیین دادرسی  194قانون مدنی ایران تعریفی از ادله ارائه نداده است، لکن ماده 
دلیل، «دارد:  امور مدنی، در تعریف دلیل چنین مقرر می های عمومی و انقالب در دادگاه

  »نمایند. عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می
  
  بیّنه  - 2- 3

چیزی که چیزی دیگر با آن «و » دلیل روشن«در کاربرد لغوی به معنای » بیّنه«واژه 
] این واژه در معنای 1ینه در فقه دو کاربرد دارد؛ []. ب156، ص24است [» شود اثبات می

] اما 2اعم، به همان معنای لغوی خود یعنی هر آنچه بتواند مجهولی را ثابت کند است؛ [
بینه در کاربرد اخص، به دو معنی استعمال شده است؛ اول شهادت دو مرد عادل و دوم، 

ر، همان معنای اول است شهادت شاهد به اضافه سوگند مدعی که البته معنای مشهو
 ]. 348، ص6، ج55[

تر معنای عام و عرفی واژه یادشده غالب بوده  رسد در روایات نیز بیش به نظر می
هر «اند که بینه را همچنان در معنای اعم خود، به  رو برخی از محققان بر آن است؛ ازاین

] که در این 24و12، صص4، معنی کنند [»وسیلۀ آن ثابت کرد آنچه بتوان ادعایی را به
مترادف دانست. دامنه این گسترش چنان شد » دلیل«توان این واژه را با واژه  صورت، می

 بینات شمار در – است علم متضمن که رو ازآن –که برخی از فقها علم قاضی را 
  ].486، ص29[ اند آورده
  

  سند - 3- 3
گاه و راهنمای مورد  تکیه«] در یک کاربرد عام،  به معنای 1دو معنی دارد؛ [» سند«

]. بر اساس این معنی، سند (چه 221، ص3، ج5: ـ ؛ نک1929، ص2، ج50است [» اعتماد
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که  تواند دیگران را نسبت به صحت ادعا متقاعد سازد، چنان نوشته باشد و چه گفتار) می
و منظور، آن است که افراد مورد اعتمادی » سند فالن روایت معتبر است«شود:  گفته می

] اما سند در معنای خاص، هر نوشته و مکتوبی است که در 2اند؛ [ نقل کرده آن را
تواند به کشف حقیقت کمک نماید؛ چنانکه در ماده  جایگاه اثبات ادعا یا دفاع از آن، می

 ].481، ص27 :ـ ق.م به آن اشاره شده است [نک 1284
دلیل و مدرک بر این اساس، نمی توان واژه سند در کاربرد خاصش را مترادف با 

ق.م مشاهده کرد؛ زیرا در ماده  1258ماده  2توان در بند  دانست. این کاربرد را می
توان به آن  عنوان یکی از دالیلی که در جریان دادرسی می به» اسناد کتبی«یادشده، 

شده » کتبی«مقید به » اسناد«تمسک جست، دانسته شده است؛ از همین روی، واژه 
با این ترکیب، از معنای عام سند (دلیل) منفک گشته است؛ لذا  است که در این صورت،

توان آن را  ذکر شده و نمی» اسناد«در قوانین جدیدتر هم قید مزبور مجدداً برای واژه 
  ١حشو و قبیح دانست.

  
  دلیل الکترونیک - 4- 3

ق.ت.ا آمده است، در تعریف دلیل  2پیام که در بند الف ماده  با توجه به تعریف داده
هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است، که با «توان چنین گفت:  الکترونیک می

های جدید اطالعات، تولید ارسال، دریافت، ذخیره  وسایل الکترونیک، نوری و با فناوری
  »کنند. شود و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می یا پردازش می

هر اطالعاتی که از یک ابزار «اند:  دله الکترونیک ارائه دادهبرخی تعریف دیگری از ا
که بتوان از این اطالعات  طوری الکترونیکی با واسطه دیجیتالی به دست آمده است، به

  ]193، ص30» [برای اثبات حقیقت امری استفاده نمود.
ین یک از قوان اند، حتی در هیچ قوانین اندکی به تعریف دلیل الکترونیک پرداخته 

  کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعریفی از دلیل الکترونیک ارائه نشده است [همانجا].
جز  توان یافت و به در حقوق ایران در خصوص ادله الکترونیک مقررات چندانی نمی

ویژه در مورد دعاوی مدنی و تجاری، هر  ای، و به شده قانون جرائم رایانه مقررات تازه تصویب

                                                                                                                                                                        
(تنظیم شده بر طبق » رسمی«ق.م اسناد را ازنظر درجه اعتبار به دو نوع  1286گفتنی است که ماده . 1

طورکلی از  منقسم نموده است. به  -  نیست خاصی تشریفات تابع آن تنظیم که –» یعاد«مقررات قانونی) و 
  ].101، ص48: ـ های مهم اسناد رسمی با عادی، قدرت اجرایی اسناد رسمی است [نک تفاوت
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  ].193، ص47است که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است [هایی  چه هست، همان
اگرچه در قانون تعریفی از ادله الکترونیکی بیان نشده است،لکن با توجه به مطالب 

پیامی است که  دلیل الکترونیک، داده«توان در تعریف آن چنین گفت:  شده، می گفته
  »نمایند. میاصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد 

 بر عالوه –که تعریفی پویا و موسع است  - پیام  با لحاظ کردن تعریف قانون از داده
)، Digital( دیجیتالی ابزارهای همچون دسترس در ابزارهای همه الکترونیک، ابزارهای

)، Magnetic( )،  مغناطیسیOptical( ، نوریElectromagnetic)( الکترومغناطیسی
رهایی که افزا ) و سایر نرمTelegram( ) و حتی تلگرامTeleprinter Exchange( تلکس

توان خاستگاه پیدایش  ازاین ارائه خواهند شد را می با پیشرفت و گستردگی فناوری پس
ها این است که  ]، اما وجه مشترک تمامی آن5، ص60دلیل الکترونیک دانست [نک: 

های صوتی و  توان  پوشه اس میپیام است؛ بر همین اس صورت داده ادله الکترونیک به
  تصویری را نیز دلیل الکترونیک به شمار آورد.

  
  ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق -4

و سوگند  ، سوگند ، شهادت ، علم قاضی اقرارادله فقهی اثبات دعوی عبارت است از 
 ادله میان دعاوی مدنی و کیفری مشترک است، اما ادله خاصاین  همراه با شهادت.

  .]76- 74، صص43و لعان [ دعاوی کیفری عبارت است از قسامه
اسناد  -2اقرار؛  -1ق.م، دالیل اثبات دعوی از این قرار است: 1258موجب ماده  به
قسم. هرچند که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی -5اماره و  - 4شهادت؛ -3کتبی؛

 .ردی همچون معاینه محل و رجوع به کارشناس نیز آورده شده استموا
  

  اعتبارسنجی اسناد کتبی در فقه -4-1
طور که گفته شد، یکی از ادله اثبات دعوی ازنظر قانون ایران اسناد کتبی است.  همان

ها و امور غیر  ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوی در نزاع ترین و رایج سند، هنوز هم مهم
است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل  کیفری

یک یا چند   حقوقی را به قوت حافظه  دهد، طرفین معموالً دلیل وجود چنین رابطه می
نمایند، بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و  ها واگذار نمی گواه و عمر دراز و صداقت آن

  .نمایند کنند تدارک می قراردادی را که منعقد می
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برخی از فقها معتقدند که سند و نوشته از جنس اشارات است؛ درست همانند انسان اللی که 
کند. افزون بر این نکته، ازآنجاکه اینان  هایی می برای انتقال مفاهیم با دست و سر خود اشاره

همین دلیل التفات خاصی به  توانند بیانگر مقصود انسان باشند، به معتقد بودند که تنها الفاظ می
سند از جنس افعال «نویسد:  اند؛ صاحب جواهر در این زمینه می ها و مخطوطات نداشته نوشته

  ]374، ص6، ج55» [توانند بیانگر مقاصد باشند. بوده و افعال نمی
تر به الفاظ است تا افعال و  در نقد مطلب فوق باید گفت که سند و نوشته نزدیک

صورت مکتوب درآمده و با الفاظ  آنکه اسناد کتبی، الفاظی هستند که بهاشارات؛ توضیح 
آسانی و حتی به جهت ثبات و قراری که  گونه هستند. پس سند به صوتی تقریباً از یک

  ].758، ص2، ج11:ـ تواند مقصود را بیان کند [نک دارد، بهتر از الفاظ می
  

  اصل عدم اعتبار سند عادی در فقه - 4-1-1
عنوان یک  ها را به ویژه متقدمان استنادپذیری مخطوطات، اسناد و نوشته ها بهبیشتر فق

اند، تا جایی که حتی برخی در این زمینه ادعای اجماع  دلیل مستقل قبول نکرده
العبرة عندنا بالکتاب إجماعا، سواء کان مختوما أو «آمده است:  قواعد األحکاماند؛ در  کرده

 ]456، ص3، ج17» [ال.
ال یجوز أن «نویسد:  ها می ریس حلی نیز ضمن اشاره به احتمال تزویر در نوشتهابن اد
ر عل ییرجع إل   ].188، ص2، ج1[ »الخطوط... یما یوجد في الکتب، فقد یزوّ

هر چند که در مقابل، برخی از فقها همچون آشتیانی معتقدند که میان گفتار و 
]. ایشان همچنین ادعای اجماع 714، ص2، ج8نوشتار از این حیث تفاوتی وجود ندارد [

  داند [همانجا]. ابن ادریس حلی مبنی بر عدم اعتبار نوشته مطلقاً را صحیح نمی
  
  دالیل عدم اعتبار سند کتبی در فقه -4-1-2

توان به دالیلی رسید که برای معتبر ندانستن اسناد کتبی،  با تتبع در آراء فقیهان، می
  اند از: اقامه شده است، این دالیل عبارت

طورکلی در احراز  نسبت به انتساب سند کتبی به امضاکننده آن و به -2-1- 4-1
دو خط با یکدیگر » تشبیه«توان اطمینان حاصل کرد؛ چه، احتمال  اصالت سند نمی

توان از روی جزم خطی را به کسی  سازی یا جعل سند) وجود دارد؛ پس نمی (شبیه
  ].374، ص6، ج55؛ 261، ص9: ـ نسبت داد [نک



 1400اییز و زمستان پ، دوم، شمارۀ پنجاه و چهارمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     452

  نقد و تحلیل نویسنده -4-1-2-1-1
آسانی تفاوت  کم امروزه کارشناسان خط به ضعف این دلیل آشکار است؛ چه، دست

صورت  یابند، هرچند که چنین کاری از افراد غیر کارشناس به ها را می دستخط
عالوه، در ادامه اشاره خواهیم کرد که امروزه در بحث  آید. به بخش برنمی اطمینان

توان با اتکا به آنان نسبت به اصالت  ت از اطالعات، شرایطی فراهم است که میحفاظ
  سند اطمینان حاصل کرد.

و » تزویر«برفرض احراز اصالت سند و انتساب آن به امضاکننده، احتمال  -2-2- 4-1
ای تنها  ]، لذا چنین نوشته285، ص2، ج8: ـ کاری و تحریف سند وجود دارد [نک دست

حَقِّ شَیئًا«کند که به حکم آیه  ان میافاده ظن و گم نَ الْ نِي مِ ا یُغْ نَّ لَ نَّ الظَّ ) 36(یونس/» إِ
  ].445، ص7غیرقابل اعتنا خواهد بود [

  
  نقد و تحلیل نویسنده -1- 4-1-2-2

طور که در پاسخ به استدالل پیشین ذکر شد، امروزه اصولی بر حفظ اصالت اسناد  همان
توان سند را  ها، عالوه بر احراز اصالت سند، می آن مکتوب حاکم است که با تمسک به

  مصون از هرگونه جعل و احتیال دانست.
ممکن است قصد کاتب سند از نوشتن آن، جدی نبوده نباشد (احتمال  -2-3- 4-1

توان سند یادشده را مدرکی علیه او  ، که در این صورت نمی»)عدم قصد بما رسمه«
  ].374، ص6، ج54 ؛43، ص3، ج2: ـ حساب آورد [نک به
  
  نقد و تحلیل نویسنده - 1- 4-1-2-3

این یک اصل عقالئی است که قصد متکلم و نویسنده در هنگام نوشتن، جدی است مگر 
توان با تمسک به این احتمال، حجیت نوشته را  آنکه خالف آن ثابت شود، بنابراین نمی

  مخدوش دانست.
دانند، به دو روایت از سکونی  یبرخی از دانشمندانی که سند را حجت نم -2-4- 4-1

اند، این در حالی است که برخی دیگر همچون  و طلحة بن زید در این زمینه استناد کرده
دانند؛ آشتیانی  آشتیانی این دلیل را نپذیرفته و اخبار یادشده را ازنظر سند ضعیف می

  ].284، ص2، ج8» [لکن قد یناقش في الروایتین سنداً و داللة...«نویسد:  باره می دراین
عنوان یک قاعده  دلیلی وجود ندارد مبنی بر اینکه شریعت سند را به -2-5- 4-1
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ای مبنی بر عدم حجیت سند و نوشته  کلی معتبر شناخته باشد، بلکه در این زمینه ادله
  ].374، ص6ج ،55 ؛435، ص5، ج3؛ 264، ص4 :ـ وجود دارد [نک

  
  نقد و تحلیل نویسنده - 4-1-2-5-1

عالوه، با تتبعی درآیات و روایات  رسد این دلیل مصادره به مطلوب است؛ به میبه نظر 
  شود. ها اشاره می یافت که به آن ای مبنی بر حجیت اسناد مکتوب دست توان به ادله می

  
  دالیل اعتبار سند کتبی در فقه - 4-1-3

د در شرع توان ادله و مؤیداتی را  برای معتبر دانستن سن طور که گفته شد، می همان
  اند از: اقامه کرد که عبارت

  
  آیات - 1- 4-1-3

یا «فرماید:  سوره بقره است که می 282ترین ادله برای حجیت نوشته، آیه  یکی از مهم
ینٍ إِلَ دَ تُمْ بِ اینْ ا تَدَ وا إِذَ ینَ آمَنُ ذِ یهَا الَّ م یأَ لٍ مُسَ جَ لِ یأَ عَدْ مْ کَاتِبٌ بِالْ کُ یکْتُبْ بَینَ وهُ وَلْ اکْتُبُ  فَ
. حَقُّ لَیهِ الْ لِ الَّذِي عَ لِ لْیمْ لْیکْتُبْ وَ ) بر اساس این آیه، مؤمنان باید اگر وامی 282(بقره/» ... فَ

گیرند، سند آن را توسط فرد عادلی تنظیم کنند. همچنین  تا سرآمدی معین از کسی می
که حقْ به عهده اوست باید  یوزیاد شدن بدهی و شرایط آن، کس برای اجتناب از کم

  امال کند.  نویسنده یکالمش را جهت تنظیم سند برا
اگر در آیه یادشده به ثبت کردن بدهی تکلیف شده است،مسلماً باید چنین سندی 

طور اجمال کارایی داشته باشد و اعتباربخشی به آن فراتر از لزوم  بتواند درجایی ولو به
  اجتناب از فراموشی مدنظر قرار گیرد.

قد یظهر من هذه التاکیدات فی امر الکتابة انها «نویسد:  اره میب یکی از مفسران دراین
]. تا آنجا که برخی از 65، ص3، ج37» [معتبرة و حجة شرعیة یصح التمسک بها...
در آیه حکم بر وجوب » فاکتبوه«ظاهر عبارت  مفسران همچون طبری و مالک با استناد به

دیگر از علمای اهل تسنن و بیشتر اند، هرچند که بر اساس نظر برخی  نوشتن نیز کرده
]. 48، ص2، ج39مفسران شیعه، عبارت فوق بیانگر استحباب و حکم ارشادی است [

را صرفاً به معنای نوشتن ندانسته و مراد از » فاکتبوه«افزون بر این، برخی از دانشمندان 
نوشتن  تری نسبت به اند که معنای عام و به معنای ثبت کردن دانسته» فاثبتوه«آن را 
  ].49، ص48دارد [
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این نوشتن] به نفع طلبکار «[نویسد:  طبرسی یکی از مفسران در ذیل آیه مذکور می
به سند و گواه خواهد بود و از بین نخواهد رفت؛ اما به  یکه حق او متک این یاست برا

 یانکار او نیست که انکار نماید و موجب گرفتار یبرا یکه راه این ینفع بدهکار است برا
نوشته  یکه آن قرض در سند او گردد و به نفع گواه نیز هست، زیرا وقتی یو کیفر اخرو

، 35» [او هست. یاو استوار خواهد بود و دچار اشتباه نگشته سبب یادآور یشد گواه
تواند موجب عدم انکار و جلوگیری از  ] واضح است که یک سند زمانی می682، ص2ج

که اعتبار و حجیت آن به رسمیت شناخته شده باشد، راه یافتن فراموشی و تحریف شود 
 ١حساب آورد. را بیانگر حجیت اسناد کتبی به البیان مجمعتوان عبارت صاحب  پس می

  
  روایات - 2- 4-1-3

ها اسناد مکتوب را معتبر و حجت  توان با تمسک به آن روایاتی وجود دارند که می
به حضرت «گوید:  زید است که میقلمداد کرد؛ یکی از این روایات، روایت عمر بن 

صادق(ع) گفتم: کسی مرا درباره سندی به دادن گواهی فراخوانده است و دست خط و 
بینم، اما درباره باقی آن چیزی در خاطرم نیست. حضرت  مهر خود را در آن نوشته می

ت، اعتماد اس در جواب فرمودند: اگر دوست تو مورداطمینان تو و همراه او نیز مردی قابل
  ].322، ص27، ج34» [به نفع او شهادت ده

شود، شهادت دادن مشروط به دو شرط است:  طور که از این روایت برداشت می همان
طلبد مورداطمینان باشد؛ دیگری آنکه به همراه  یکی آنکه فردی که او را به شهادت می

  عنوان شاهد باشد. او فردی نیز به
اطر مورداطمینان بودن طرف همراهی آنچه مسلم است، آن است که حضرت به خ

اند تا احتمال جعلی بودن سند کتبی به حداقل برسد،  شهادت یک شاهد را الزم دانسته
درواقع انضمام دو شرط مزبور در نگاه عقال موجب تضعیف احتمال جعل سند خواهد 

اری عنوان ابز توان دریافت که اعتبار سند به شد. پس با اندکی تأمل در این حدیث، می
  برای اثبات موضوع در نزد شارع پذیرفته شده است.

  

                                                                                                                                                                        
الزم به ذکر است اگرچه آیه شریفه درباره کتابت دین وارد شده است، اما بدون شک اسناد مکتوب . 1

توان چنین بیانی را به هر نوعی از سند همچون اسناد  یچ خصوصیتی ندارند، پس میمرتبط با دین ه
  الکترونیک تسری داد.
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  دلیل عقلی -3- 4-1-3
واضح است که تنظیم سند و قرارداد در میان افراد، موجب جلوگیری از اختالل و 

ها از اعتبار الزم  ومرج در نظام اسالمی خواهد شد، حال اگر اسناد مکتوب و نوشته هرج
طور کامل مدیریت  ا و روابط بین اشخاص را بهتوان دادوستده برخوردار نباشند، نمی

نمود. نسبت به مسأله اهمیت حفظ نظام اجتماعی بسیاری از فقها در موارد مختلف به 
]. عالوه بر 495، ص22؛ 6، ص41، ج21: ـ اند [برای نمونه، نک آن اشاره و استدالل کرده

تجاری و... مردم با  مسأله ضرورت حفظ نظم در جامعه، ازنظر عقلی اگر در میان روابط
یکدیگر، سند از اعتبار برخوردار نباشد، عقالً امضا و تأیید مواردی همچون معامالت در 

ساز خواهد بود؛ چه، مردم اگر اقدام به  بسا مشکل شرع مقدس لغو و بیهوده و چه
معامالت کنند، اما برای عمل حقوقی خود نتوانند مدرک معتبری ارائه دهند، هدفی مه 

  شود. الجمله معامالت داشته است، تأمین نمی مقدس از تأیید فیشارع 
  

  سیره متشرعه - 4- 4-1-3
نظر از آیات، روایات و دلیل عقل، سیره متشرعه نیز بر اعتبار اسناد مکتوب داللت  صرف

هایی که  دارند، این مطلب در سیره متشرعه نیز مشهود است؛ اگر به تاریخ اسالم و نامه
های گوناگون فرستاده شده است، نگاهی اجمالی  (ص) به حکومتدر زمان رسول خدا
باره  توان به اعتبار داشتن اسناد کتبی پی برد. صاحب جواهر دراین انداخته شود، می

های احوالی و شبیه به آن موجود باشد مبنی بر اینکه  معتقد است که اگر قرینه
ظاهراً می توان به آن عمل  نویسنده، معنای الفاظ نوشته شده، مراد کاتب بوده است،

کرد؛ چه، سیره مستمره در ازمنه و امکنه  گوناگون بر چنین چیزی جریان یافته است، 
ویژه با در نظر گرفتن رویه عملی  توان این مطلب را از ضروریات دانست، به بلکه حتی می

متعارف در های  ها و نوشته علما که در انتساب مخالفت و موافقت به یکدیگر و... به کتاب
  ]304، ص40، ج55: ـ کنند [نک میان خود استناد می

  
  سیره عقالء -5- 4-1-3

عنوان دلیلی برای اعتبار سند تلقی  تواند به عالوه بر سیره متشرعه، سیره عقال نیز می
اند؛ زیرا  های مورداطمینان را پذیرفته گردد؛ بدین بیان که عقالء عمل به کتابت و نوشته

ها، پرواضح است که اسناد مکتوب برای آنان  مناسبات و روابط میان آن با در نظر گرفتن
  کند. ایجاد اطمینان می
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عنوان دلیلی  اند که سیره به برخی از معاصران نیز ضمن اشاره به همین مطلب، افزوده
؛ جهت 13، ص2، ج53برای حجیت سند مورد انکار شرع اسالم قرار نگرفته است [

  ].117، ش26:  ـکسب اطالعات بیشتر، نک
  

  تحلیل نویسنده در مسأله -4-2
رسد دالیل یادشده مبنی بر عدم اعتبار سند و نوشته از سوی برخی از  به نظر می

راحتی ممکن  فقیهان، ناظر به زمان گذشته بوده که اوالً احراز اصالت اسناد و مکتوبات به
در زمان حال و با پیشرفت نبوده و ثانیاً امکان تزویر و تغییر آن زیاد بوده است، اما 

های یادشده دیگر توجیهی نخواهند داشت. حتی نسبت به تردیدی که  فناوری، استدالل
توان گفت که امروزه رعایت  کننده سند وجود داشته، می نسبت به قصد جدی تنظیم

ای برای احراز  تواند قرینه تشریفات خاصی همچون گرفتن امضا و اثرانگشت، خود می
  حساب آید. ص متعهد بهقصد جدی شخ

طور که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره شد، سند بر دو گونه  به بیان دیگر، همان
که احتمال  - رسد در کتب فقه، عموماً با اسناد عادی  است: عادی و رسمی؛ به نظر می
 اند؛ لذا اصل عدم اعتبار سند عادی را مطرح روبرو بوده -تزویر و جعل در آن بسیار است 

توان به فرضی اشاره کرد که اگر کسی مال صغیری را در  عنوان نمونه، می اند؛ به کرده
دست داشته باشد و با مال خویش مخلوط نماید و با دیگری معامله کند و به خاطر 

ازآنکه صغیر بزرگ شد، اگر ادعا کرد که  مصلحتی از او سندی به نام صغیر بگیرد، پس
توان گرفت یا خیر؟  ه است، مال اوست، آیا بدون دلیل میمجموع آنچه در نوشته ثبت شد

دهد که صرف کاغذ و نوشته ازنظر شرع دارای  محقق قمی به این پرسش اینگونه پاسخ می
عنوان  تواند به تنهایی نمی اعتبار نبوده و حتی اگر نوشته به اسم صغیر نیز ثبت شود، به

حتی  -دارد که سند  ی چنین بیان می]. ایشان در جای دیگر701، ص54اقرار تلقی شود [
باوجود خط و مهر شخص انکارکننده و همچنین باوجود شهادت افراد عادل مبنی بر 

  ].723: همان، صـ شرعاً معتبر نیست [نک -انتساب نوشته به شخص منکر 
مکاتبه عبارت  اند؛ را ضعیف دانسته» مکاتبه«از همین روست که برخی از اهل علم، 

نگاری از امام معصوم رسیده باشد، بدین معنی که از  یتی که توسط نامهروا«است از: 
، 4 :ـ [نک» دهند. شود، ایشان نیز پاسخ را کتباً می طریق نامه از معصوم سؤال می

  ]374، ص6ج ،55؛ 370ص
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بنابراین شاید عمده دلیل مخالفت فقها با معتبر دانستن اسناد کتبی، آن است که 
ای از فقها  ین اسنادی بسیار زیاد است؛ از همین روی، عدهاحتمال جعل و تحریف چن

ها را برای نویسنده آن الزم  نیز برای حجیت سند، وجود برخی از شرایط و ویژگی
که امروزه مطرح است  -» اعتبار سند رسمی«تواند مبنایی برای  اند. این اعتقاد می دانسته

چون بلوغ، عقل، اسالم و عدل را برای مثال، محقق حلی صفاتی هم عنوان قرار بگیرد؛ به - 
] و صاحب جواهر نیز در کالمی مشابه در 76، ص4، ج44داند [ نویسنده الزم می

خصوص حجیت نوشته و سند به صفات فوق اشاره کرده و معتقد است که سند باید 
به آن اطمینان کرد و توسط فردی تنظیم گردد که واجد شرایط یادشده باشد تا بتوان 

  ].109، ص40، ج55: ـ بر اساس آن اقدام به صدور حکم کرد [نک
برخی از فقیهان معاصر نیز با تأکید بر لزوم این مسأله، تأسیس اداراتی خاص را برای 
ثبت سند ضروری دانسته و معتقدند در شرایطی که داوری برای محافظت از اجتماع و 

د، این مطلب تنها با بسترسازی و فراهم ساختن زمینه نظمی ضرورت دار ممانعت از بی
  ].299، ص52: ـ ثبت اسناد تحقق پیدا خواهد کرد [نک

از همین روی، برخی از فقها درجایی که امکان جعل سند یا تغییر و تحریف به 
حداقل برسد و قصد کاتب سند قابل احراز باشد، قائل به عمل بر اساس محتویات اسناد 

اگر نوشته با «نویسد:  نامه می مثال، محقق خوئی درباره وصیت عنوان د؛ بهان مکتوب شده
منظور وصیت کردن  امضا و مهر باشد، اگر منظور وی فهمیده شود و منکشف شود که به

  ].480، ص20» [مکتوب کرده است، ضروری است که بر اساس آن رفتار شود...
است که در مسأله موردبحث امام خمینی نیز در کالمی مشابه مطلب فوق، معتقد 

شرط آنکه نویسنده در مقام وصیت کردن بوده و قصد  توان به نوشته اکتفا کرد، به می
عالوه، باید بتوان از قرائنی همچون خط، امضا و مهر  چنین کاری را داشته باشد، به

موصی وصیت را به وی منتسب کرد، در این صورت وصیت یادشده معتبر خواهد بود 
 ].217، ص16، ج23؛ 94، ص2، ج19: ـ [نک

توان گفت اگر مسأله حفاظت از سند تأمین و  بر اساس اقوال این دسته از فقها، می
توان ازنظر فقهی معتبر دانست و  کننده آن احراز گردد، سند و نوشته را می قصد تنظیم

ه نامه نداشته و نسبت ب توان گفت که این مطلب اختصاصی به وصیت با تنقیح مناط می
تمامی اسناد جریان دارد. به همین دلیل، این قیم، قائل به حجیت سند است؛ او معتقد 
است که اگر اعتماد به مخطوطات در نظر شارع جایز نبود، تأکیداتی که نسبت به نوشتن 

  ].53، ص14: ـ آمد [نک حساب می نامه وجود دارد، عبث به وصیت
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. نسبت به سند از بین برود، نوشته همان نظر آشتیانی نیز اگر احتماالت تزویر و.. از
  ].284، ص2، ج8اعتبار گفتار را خواهد داشت [

  
  سند الکترونیک، مصداقی از اسناد مکتوب - 4-3

گفته شد که مسأله اصلی نسبت به عدم اعتبار نوشته و سند در فقه، وجود احتمال 
 ١دانستند، ت نمیکاری بوده و به همین دلیل برخی از فقها سند را حج احتیال و دست

اما از مطالب پیشین روشن شد که اگر مسأله حفاظت از اسناد مکتوب تأمین شود، این 
  عنوان دلیلی معتبر تلقی شوند.  توانند به اسناد می

پیام در مقام  داده«ق.ت.ا نیز مقررشده است:  52به همین دلیل است که در ماده 
ارزش اثباتی «چنین آمده است:  54ماده و سپس در » دعوی یا دفاع قابل استناد است...

پیام با توجه به شرایط ایمنی برای تولید، ذخیره و ارسال و نیز شرایط ایمنی که برای  داده
  »شود. شده و سایر عوامل مربوط تعیین می پیام به کار گرفته اطمینان از حفظ تمامیت داده

و اسناد الکترونیک وجود گوییم از این نظر، تفاوتی در میان اسناد قدیمی  حال می
طور که شرط پذیرش اسناد قدیمی رعایت اقدامات حفاظتی برای  ندارد و همان

توان گفت اگر نسبت به اسناد الکترونیک نیز اقدامات مزبور شکل بگیرد،  هاست، می آن
  عنوان دلیلی معتبر در محاکم به شمار آیند. توانند به این اسناد نیز می

خورد؛ دیوان  وانین بسیاری از دیگر کشورها به چشم میچنین مطلبی حتی در ق
مقرر کرده است:  1997عالی تمیز فرانسه در رأی صادره مورخ دوم ماه دسامبر سال 

نوشته ممکن است بر روی هر حاملی همچون تله کپی، به وجود آمده و نگه داشته «
کم] مورد اعتراض شود، به شرطی که احراز انتساب آن به کاتبانجام بپذیرد یا [دست 

در حقوق انگلیس نیز این مسأله مطرح بوده و پیشنهادشده ازآنجاکه » قرار نگیرد.
طورکلی  های هوشمند، و به صوت، گوشی استفاده از ابزارهای الکترونیکی، مثل ضبط

های  توان با بررسی دقیق از راه ناپذیر است، لذا می های دیجیتال اجتناب استفاده از داده
  ].82، ص58اعتمادتر کرد [ اد به این قسم از اسناد را قابلفنی استن

البته گفتنی است که شاید نتوان تمامی ادله الکترونیک را از حیث اعتبار به 

                                                                                                                                                                        
این نگرانی، اختصاصی به فقهای امامیه ندارد، بلکه در میان قضات، وکال و اندیشمندان حقوقی هر کشوری، . 1

گیرد، به دلیل اینکه به سهولت  این یک نگرانی عمومی است؛ شواهدی که در قالب فرمت دیجیتال قرار می
 ].84 -  80، صص58کاری است چندان مورد اعتماد و استناد نیست [ تغییر و دست قابل
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های  و خودکارسازیها  اسنادی که از طریق اتوماسیونشکل دانست و مثالً میان  یک
ها تفاوت قائل  رسان در پیامهای مبادله شده  شوند، اسناد بانکی و پیام اداری مبادله می

شد، اما مالک کلی آن است که بر اساس مطالب گفته شده، هرقدر تأمین امنیت در 
تبع،  اعتمادتر و به ها را قابل توان آن تر صورت بگیرد، می طور کامل اسناد الکترونیکی به

  قابل استنادتر دانست.
  

  سناد الکترونیکامضای الکترونیکی، اقدامی در جهت تأمین امنیت ا -4-4
: کند می تعریف چنین را الکترونیک امضای آنسیترال، 2001 راهنمای 2بند الف ماده 

است که با انضمام یا وابستگی منطقی آن به  امضای الکترونیک عبارت از داده دیجیتال«
 پیامی پیام، مؤید شخصیت انحصاری امضاکننده و قبول وی نسبت به همان داده یک داده

  »به آن منضم شده یا با آن وابستگی منطقی دارد. داده دیجیتال است که آن
الکترونیک  امضای تعریف در ،2از ماده » ی«ایران نیز در بند  قانون تجارت الکترونیک

امضای الکترونیک عبارت از هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو «دارد:  چنین مقرر می
 پیام ناسایی امضاء کننده دادهاست که برای ش پیام منطقی متصل شده به داده

  »گیرد. مورداستفاده قرار می
هرگاه قانون، وجود امضا را «ق.ت.ا مقرر داشته است:  7گذار متعاقباً در ماده  قانون

 7توان متخذ از ماده  تعریف مزبور را می» الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
  .دانست –ر مورد امضا است که د -قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال 

صورت  گردد، هر تأییدی که به طور که از تعاریف صورت گرفته مستفاد می همان
الکترونیک به وجود آمده و احتمال دارد یک عدد، کلمه، عالمت، رمز یا حتی یک تصویر 

رود که توسط  دیجیتال یا هر نشان الکترونیکی باشد که برای احراز هویت به کار می
وی اخذ و به قرارداد (یا هر سند دیگری) ضمیمه شده باشد را  مقام ننده یا قائمک تنظیم

توان امضای الکترونیک دانست. ضرورتاً باید اذعان داشت که امضای الکترونیک  می
نویس در پیامدهای حقوقی، یکسان است و ازنظر قانون باید  همچون امضای دست

  مندرجات آن ملتزم شد.
کننده و احراز نمودن قصد وی  ونیکی، شناساندن فرد ارسالکارکرد امضای الکتر

کننده  پیام را به شخص ارسال است، همچنین امضای الکترونیکی وظیفه دارد که داده
خرد، تا زمانی که  وسیله رایانه کتابی را می که فردی به مثال، وقتی عنوان منتسب نماید؛ به
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توان از  اهی هویت وی را تأیید نکنند، نمیپیام توسط خریدار امضا نشود و مراجع گو داده
 داشتن اهلیت خریدار اطمینان حاصل کرد.

بنابراین روشن شد که مقرراتی که امروزه نسبت به محافظت از اسناد الکترونیک در 
مقابل هرگونه سوءاستفاده حاکم است، نسبت به محتویات اسناد ذکرشده اطمینان آور 

بت به حجیت این اسناد در فقه یعنی وجود احتیال است، بر این اساس، مانع جدی نس
توان اسناد امضاشده را همچون اسناد دستی مصداقی معتبر  اساساً منتفی بوده و می

  ها را مصداقی از مصادیق اسناد کتبی دانست. تلقی کرد و ازنظر حقوقی نیز آن
  

  اسناد امضاشده در حکم اقرار - 4-5
 –توان در حکم اسناد کتبی  های و مخطوطات را می تا اینجا بحث از این بود که نوشته

نیز اشاره  نکته این به است خوب اما آورد؛ شمار به – است دعوی اثبات ادله از یکی که
شود که برخی از دانشمندان، اسناد امضاشده را در حکم اقرار کتبی (نه اسناد کتبی) 

]. از سوی دیگر، برخی 52، ص14[ »اإلقرار بالکتابة کاإلقرار باللسان«دانسته و معتقدند: 
دیگر از فقها ارزش اثباتی اقرار را حتی بیش از بینه (شهادت) دانسته و در مقام تعارض 

إذا تعارضت «نویسد:  باره می اند؛ یکی از معاصران دراین با شهادت، قائل به تقدم اقرار شده
، 51...» [حجة عند العقالء  یو[البینة] مع اإلقرار ... فالظاهر تقدیم اإلقرار علیه، ألنه أق

  ].75، ص2ج
توان گفت اگر اسناد امضاشده را در حکم اقرار بدانیم، نسبت به  بر این اساس می

شهادت ارجحیت دارد؛ این در حالی است که ازنظر فقهی، سند عادی (نه رسمی و واجد 
ی بدون اثر گرفت، سند عاد شرایط اعتبار) اگر در تعارض با موردی همچون تصرف قرار می

شد؛ توضیح آنکه درگذشته که سخن از ضروری بودن مکتوب شدن معامالت و  تلقی می
های منقول و غیرمنقول،  تهیه اسناد دال بر مالکیت به میان نیامده بود، تصرف در دارایی

آمد؛ در این صورت اگر تعارضی میان تصرف  حساب می ای برای مالکیت به نشانه و اماره
شد؛ چه، سند مزبور  گرفت، تصرف فعلی مقدم می ادی معتبری صورت میفعلی با سند ع

  الجمله بیانگر مالکیت ذینفع بود، لکن بیانگر مستمر بودن مالکیت او نبود.  فی
توان ملکی را از  در این زمینه محقق قمی معتقد است که بدون دلیل معتبر نمی

، 54: ـ م آور باشد [نکمتصرف گرفت، حتی با سند کتبی معتبری که برای قاضی عل
کند که تصرف در اموال غیرمنقول  ]. ایشان سپس دلیل خود را چنین مطرح می716ص
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توانستند با  هایی داشته است؛ چه، صاحبان قدرت به سهولت می در طول تاریخ مفسده
نَّ «جعل بینه اثبات ید بر اموال غیرمنقول دیگران کنند؛ ایشان سپس با تمسک به آیه  إِ

هَ سَانِ اللَّ حْ لِ وَ اْلإِ عَدْ رُ بِالْ مُ معروف  ) معتقد است که بر اساس قواعد امربه90(نحل/» یأْ
ها و همچنین نگهداری سند مالکیت به اجرای عدل در  اجباری کردن ثبت معامله

  : همانجا].ـ کند [نک اجتماع کمک می
مصادیق  خالصه آنکه چه سند و نوشته را جزو اسناد کتبی بدانیم و چه مصداقی از

عنوان دلیلی از دالیل اثبات دعوی در محاکم قضائی  تواند مستقالً به هرحال می اقرار، به
  تلقی شود.

  
  عنوان دلیلی غیرمستقل سند و نوشته به - 5

عنوان دلیلی مستقل (چه از باب  توان اسناد رسمی را به برخی از فقها معتقدند که نمی
جهت که موجب   آن ب آورد، بلکه اسناد مزبور ازحسا اسناد کتبی و چه از باب اقرار) به

]. برای 480، ص2، ج38؛ 113، ص15: ـ پذیرش است [نک شود، قابل علم قاضی می
توضیح این مطلب، باید گفت که بسیاری از فقها معتقدند که ادله اثبات دعوی از منظر 

معین منحصر ای  فقه طریقیت دارد، بدین معنی که آنان ادله اثبات دعوی را به ادله
توانند هر دلیلی را که در توان دارند برای قانع کردن در  اند و طرفین دعوی می نکرده

تواند از ادله هر دلیلی را بپذیرد که به  صحت ادعایشان ارائه نمایند و قاضی هم می
ترین طرفداران این نظریه ابن قیم  رساند. یکی از بزرگ نظرش دعوی را به نتیجه می

که قرائن عدل آشکار شد و چهره عدل به هر طریقی  هنگامی«نویسد:  است، وی می
واسطه آن  روشن گردید، این همان شرع خدا و دین وی است، پس هر طریقی که به

  ١].16، ص4 :ـ [نک» عدل و قسط به دست آید ازجمله دین است و مخالف دین نیست.
ت دعوی شد، بدین معنی رسد ازنظر فقهی باید قائل به طریقیت ادله اثبا به نظر می

ومرج، در صورت عدم  که شارع برای مختل نشدن زندگی مردم و جلوگیری از هرج
های دیگری را همچون اقرار، بینه و... البته با شرایط خاصی برای  حصول علم (یقین)، راه

استدالل به «نویسد:  باره چنین می اثبات ادعا مشخص نموده است. یکی از علما دراین

                                                                                                                                                                        
در مقابل، گروهی نیز بر این باورند که طرق اثبات دعوی در تعدادی خاص از ادله معین منحصر است، . 1

شود. در  موردنظر دلیل دیگری پذیرفته نمیکه در محکمه قضایی از طرفین دعوی غیر از اقامه ادله  طوری به
  ].463، ص4، ج3: ـ همین راستا ابن عابدین معتقد است که قضا تنها هفت طریق دارد [نک
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بات بینه و دیگر موارد، برای منحصر کردن ادله اثبات دعوی در چهارتا یا هر ادله اث
دانیم که تمامی موازین شرعی (ادله یادشده)،  وجه است؛ زیرا، می تعداد دیگری، واقعاً بی

  ]10، ص1، ج25» [امارات بر واقع هستند [و برای کشف واقع، جنبه طریقیت دارند].
  

  از ادله اثبات دعوی در فقهعنوان یکی  علم قاضی به - 2- 5
طریقیت داشتن ادله مثبت دعوی بدین معناست که قاضی مجبور نیست که با فراهم 

ها اقدام به اصدار حکم کند، بلکه  بودن ادله ذکرشده (اقرار، بینه و...) حتماً بر اساس آن
ور ترتیب تواند به ادله مزب اگر قاضی به دلیلی علم به فساد هر یک از آنها پیدا کرد، می

را فیصله دهد.  دعوی – هستند علم مفید که –اثر ندهد و بر اساس اماره یا قرائن دیگر 
یکی از حقوقدانان معتقد است که در حقوق اسالم، تحصیل دلیل از طرف قاضی 

تواند از قراین موجود در هر دعوایی بهره گیرد و آن علمی که از  ممنوعیتی ندارد و او می
  ].446، ص10آید، معتبر است و باید بر اساس آن داوری کند [ میاین طریق به دست 

  
 اعتبار علم قاضی در فقه - 1- 2- 5
  نظر فقها در خصوص اعتبار علم قاضی - 1- 1- 2- 5

نظر همراه  اعتبارسنجی علم قاضی از موضوعاتی است که همواره در میان فقها با اختالف
در همه احکام، تواند  یا قاضی میمشهور فقهای شیعه معتقدند که حاکم   ١ بوده است.
الناس) در صدور حکم به علم خود استناد نماید. همچنان که  هللا و چه حق (چه حق
شده باشد یا پیش از آن. سید  کند که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل فرقی نمی

]، ابن 436، ص16]، ابن زهره [322، ص3، ج36]، شیخ طوسی [486، ص29[مرتضی 
، 3، ج17]، عالمه حلی [75، ص4، ج46]، محقق حلی [542، ص3، ج1ادریس [

                                                                                                                                                                        
 الخالفکه شیخ طوسی در  طوری خورد، به در میان اهل تسنن نیز چنین اختالفی به چشم می. 1

و مثل آن چیزی است که ما گفتیم شافعی در حقوق الناس دو قول دارد: یکی از آن د«نویسد:  می
کند و به این قول  (یعنی قبول مطلقاً ) و قول دوم این است که به هیچ حالی به علمش قضاوت نمی

، پس اگر قائل باشد به استاند و اما در حقوق هللا تعالی مبنی بر دو قول  مالک و احمد نیز قائل شده
س اینکه در حقوق هللا قضاوت نکند اولی است و کند پ اینکه در حقوق آدمیان به علمش قضاوت نمی

کند، پس در حقوق هللا دو قول است و  اگر قائل باشد به اینکه در حقوق آدمیان به علمش قضاوت می
فرقی نیست بنابر هر دو قول بین اینکه بعد از تولیت در موضع والیتش علم پیدا کند یا قبل از تولیت 

  ]322، ص3، ج36» [یتش.یا بعد از تولیت در غیر موضع وال
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]، شهید ثانی 77، ص2، ج31]، شهید اول [312، ص4، ج41]، فخر المحققین [430ص
، 40، ج55]، صاحب جواهر [660، ص2، ج28]، محقق سبزواری [384، ص13، ج32[

، 58]، سید یزدی [94، ص33]، شیخ انصاری [530، ص2، ج55]، فاضل نراقی [88ص
] از کسانی 12، ص8، ج21] و محقق خوئی [367، ص2، ج19]، امام خمینی [479، 3ج

 دانند. طور مطلق حجت می هستند که علم قاضی را به

  
  اعتبار علم قاضی در قوانین ایران -2- 2- 5

عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت  در قوانین قبل از انقالب علم قاضی به
ق.م به عمل آمد، علم  1335قالب با اصالحی که در ماده نشده بود، پس از ان شناخته

توان  شده و می  قاضی که مبتنی بر اسناد و امارات بود، ازجمله ادله اثبات دعوی شناخته
  آید. حساب می عنوان دلیلی برای امری به حکم قانون یا در نظر قاضی به گفت اماره به

الناس به علم  هللا و حق اند در حقتو حاکم شرع می«دارد:  ق.م.ا مقرر می 105ماده 
 »خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و الزم است مستند علم را ذکر کند...

  
  بررسی اولویت علم قاضی نسبت به سایر ادله - 3- 2- 5

برخی از فقها همچون آیت اله بروجردی معتقدند که علم قاضی، در طول ادله دیگر قرار 
تواند با استناد به علم  دست قاضی از بینه و... کوتاه شد، میدارد، بدین معنی که هرگاه 

]؛ اما در مقابل، گروهی از فقها چنین اعتقادی ندارند و 86، ص18: ـ خود حکم کند [نک
معتقدند که علم قاضی نسبت به سایر ادله اثبات دعوی تقدم دارد، یکی از معاصران 

» لم حاکم شرع به خالف جایز نیست.حکم کردن بر اساس بینه و یمین با ع«نویسد:  می
  ]222، ص6[

توان بینه را در مقام داوری معتبر دانست که اعتبار  در توضیح باید گفت زمانی می
اولی از اعتبار  طریق آن به جهت کاشفیت و طریقت باشد. بدیهی است که علم قاضی به

قع است ولی بینه بیشتری برخوردار خواهد بود؛ بدین معنی که علم، کاشفیت یقین از وا
  ].80، ص40، ج55: ـ و غیر ذلک، از امارات ظنیه است [نک

واقع کاشف است، ولی سایر  و نسبت به خالصه آنکه علم قاضی موضوعیت داشته 
  ادله طریق بوده و به جهت حصول علم برای قاضی است.

، یکی از حقوقدانان در این زمینه بر آن است که علم عادی از هر راهی حاصل شود
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تواند از آن بگیرد  معتبر است؛ چه، حجیت و اعتبار علم (یقین) ذاتی بوده و کسی نمی
  ].367، ص2، ج19: ـ ؛ همچنین نک107، ص12: ـ [نک

  
  ها نتایج و یافته

نظر وجود دارد، برخی قائل به  در میان فقهای اسالم اختالف» سند«نسبت به اعتبار  -1
ها، تردید در صحت انتساب سند به  دلیل آنعدم اعتبار اسناد کتبی بوده و عمده 

کننده آن و وجود احتمال تزویر و تحریف در آن است؛ اما روشن شد که اگر به  تنظیم
دهنده قصد جدی کاتب است منضم شده و به روش  این اسناد مهر یا امضا که نشان

پیام مطمئن و  مطمئنی از آن تغییر و احتیال در آن محافظت گردد (داده
عنوان دلیلی از ادله اثبات دعوی در نظر گرفت و در  توان آن را به شده)، می اریرمزنگ

  محاکم به آن استناد کرد. 
توان هرگونه ثبت  در کالم فقها مخطوطات و اسناد کاغذی خصوصیتی نداشته و می - 2
توان ادعا کرد با پیشرفت فناوری،  اعتمادی را در حکم سند دانست؛ از همین روی، می قابل

پیام تا حد بسیار زیادی از هرگونه تحریف و تغییر  طورکلی داده امنیت اسناد الکترونیک و به
شده و با ضمیمه شدن امضای الکترونیک به آن، احراز صحت انتساب به صاحب آن  تأمین

  تواند موجب علم و اطمینان قاضی شود. ای نبوده و می نیز کار دشوار و پیچیده
تنهایی  الناس) به هللا و چه در حق م قاضی (چه در حقازنظر مشهور فقها عل -3

که در هنگام تعارض آن با سایر ادله،  طوری حجت بوده و در طول ادله دیگر قرار دارد، به
توجه آن است که منظور فقها از علم  شود. نکته قابل علم قاضی اولویت داشته و مقدم می

و یقین منطقی که احتمال » فلسفی علم«(اطمینان عرفی) است، نه » علم عادی«قاضی، 
  خالف در آن عقال محال باشد.

عنوان دلیلی برای اثبات دعوی، فقها با  به» سند«درباره استقالل یا عدم استقالل  -4
یکدیگر همداستان نیستند؛ هرچند که این مطلب درنتیجه، تفاوت خاصی ندارد، بدین 

اشته و هر دلیل معتبری که بتوان معنی که برخی معتقدند ادله اثبات دعوی طریقیت د
حساب آید؛ ازنظر اینان،  عنوان دلیل به تواند به در صدور حکم به آن استناد کرد، می

که در حقوق امروزه مطرح است و » اسناد کتبی«چه با عنوان  - توان سند و نوشته را  می
وص دینی شده در نص دلیلی مستقل و در عرض ادله دیگر بیان - » اقرار«چه با عنوان 

دانست؛ اما از منظر گروه دیگری از فقها، ادله اثبات دعوی جنبه موضوعیت داشته و تنها 
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طورکلی هر آنچه  باید به آنچه در شرع آمده اکتفا کرد؛ لذا اینان معتقدند که سند و به
حساب آورد و درنهایت علم  به» علم قاضی«در صدور حکم تأثیر دارد را باید زیرمجموعه 

  کننده است، نه سند و مشابه آن. عنوان دلیلی مستقل تعیین ت که بهقاضی اس
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