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  اسالمي شناسي، مدرس دانشگاه آزادپژوهشگر در علوم كيفري و جرم
  محمد آبيد

  رشد فقه و حقوقآموخته كارشناسي ادانش
  حميد هاشمي

  شناسيكيفري و جرم حقوقارشد  يكارشناسآموخته دانش
  

  )12/1390/ 20: نهايي تاريخ پذيرش  -  10/7/1390: تاريخ دريافت( 
  

  
 :چكيده

با توجه به ماهيـت  . جرم جعل و تزوير از ديدگاه فقهي بپردازيم بررسي در اين نوشتار سعي بر آن است تا به
اين جرم و بيان ريشه ها و معاني آن و تصريح فقها و حقوق دانان، جعل و تزوير از مصـاديق جـرايم تعزيـري    

مطـالبي از قبيـل واژه   و تمركز خود را بيشتر معطوف به رويكردهاي فقهـي قـرار داده    ،ررسيباين . مي باشد
  . دهدجعل و تزوير را با امعان نظر بيشتري  مورد مداقه  قرار مي هاي مترادف باشناسي فقهي و بيان واژه

از ديگر مباحث مـورد  مطالعه جعل و تزوير از نظرگاه قرآن و رهيافتي كه فقها براي تحليل آن داشته اند 
است براي شناخت بيشتر و بهتر از جـرم جعـل و تزويـر از     پژوهشيمقاله حاضر . توجه نگارندگان بوده است

در دعاوي و محاكم كيفري براي وكال، قضـات و  و قابل استفاده كاربردي  هاييبحثدر بردارنده  وديدگاه فقه 
  .كارشناسان دادگستري است

  
  .فقه، سند، جرمهاي ديني، آموزهزوير، جعل و ت :هاكليد واژه

  
                                                 

  Email: r.mohajrin@yahoo.com                                                                    :مسئول نويسنده* 
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  :همقدم
  :بيان موضوع. الف

سعادت جامعه در سايه حفظ نظم اجتماعي و بهبود بخشيدن  ،هدف از تشريع قانون ،از ديدگاه فقه
به وضع موجود است تا انسانها در پرتو آن بتوانند در امنيت مادي و معنوي به رشد و كمال نائل 

قوانين و مقررات جاودانه اش، با طبيعت همدوش، با فطرت انساني همگام، با  فقه اسالم با. شوند
فقه اسالم هدف صحيح . تحوالت زمان همراه و با زندگي انسانها هماهنگ و در تعامل كامل است

زندگي انسان را مشخص ساخته و با ارائه عناصر و عوامل خيزش و رشد و ترقي به كمك زندگي 
هاي پردازد و براي آنها راه حلهاي زندگي انسان ميه بررسي تمامي دشواريانسان شتافته است و ب

هاي جهان را شريعت اسالمي نه تنها توانسته مصالح عمومي تمامي ملت .ئه مي دهداقاطعي ار
ساز قوام اجتماعي هر فرد است كه سبب -بپذيرد، بلكه مدعي پيوندي ميان قوانين و منافع فردي 

خورد اين است كه تمامي اي كه در وضع احكام اسالمي به چشم مينكته. شودنظام اجتماعي مي
آنها بر پايه فضائل اخالقي فراگير و جامع مانند صداقت، وفاداري، اخالص در كار، تعاون اجتماعي، 

شود، يابي انسان به مقامات عالي ميخير خواهي براي مردم و ديگر صفات وااليي كه باعث دست
گويي، پيمان اي از احكام اين دين بر پايه پرهيز از دروغگونه كه پارههمان. استشدهبنيان نهاده 

توزي، حسادت، نيرنگ، خيانت، جعل و تزوير، خدعه و فريبكاري و چيني، كينهشكني، غيبت، سخن
كشد و جامعه را دچار مصيبتي بزرگ ديگر صفات ناپسندي است كه زندگي انسان را به تباهي مي

به درستي فقه اسالمي بر پايه هر آنچه كه صالح و مصلحت زندگي است و امور بندگان . دمي ساز
جرم جعل و تزوير را مي توان با تاريخ  هسابق. پذيرد بنا شده استخدا به وسيله آن سامان مي

بشر موفق به كشف الفبا و نوشتن حروف بر  ان دانست و در واقع از زماني كهكتابت انسان همزم
اي سوء استفاده كرده و جرم بر روي كاغذ گرديد، عده هاي بعدروي پوست درخت و يا در زمان

اهميت پيدا كرد به موازات آن جعل و  از هنگامي كه كتابت و نوشتن سند. آوردند جعل را به وجود
كتابت در برخي از حاديث چنين  علت اين توجه به نوشتن و. ورد تهديد واقع گشتتزوير سند نيز م

) القلب يتكل علي الكتابه: (عن ابي عبداهللا قال. ذكر شده است كه قلب آدمي بر كتابت اعتماد دارد
دليل آن را چنين بيان  امر به كتابت نمود و) ع(در حديث ديگري امام صادق  .)52 :1401 كليني،(

 »اكتبو فانكم التحفظون حتي تكتبوا«: كه بدون كتابت قادر به حفظ مطالب نخواهيد بودنمود 
اين احاديث در واقع اشاره به يك نكته عقاليي دارد و آن، اعتماد عقال بر سند و دليل ) همان(

دهند؛ زيرا به وسيله كتابت هم بهتر و هم بدين ترتيب ائمه دستور به كتابت مي. مكتوب مي باشد
توان مطالب را حفظ نمود و هم به مي –تزوير، خطا و نسيان  به دور از دستبرد، جعل و –تر يقدق

همين نكته عقاليي بود كه موجب شد . توان بر مكتوب اعتماد كردعنوان يك دليل عقاليي مي
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ر ترين ايام از كتابت و دليل كتبي استفاده كنند و بر اين اساس سيره و روشي دانسانها از قديم
و آيه وصيت در همين زمينه اشارتي دارند كه در متن  282همچنين آيه . ميان عقال شكل گيرد

مبتني بر جرايم  و استفاده از سند مجعول مرتبط با جعل  از آنجايي كه جرم. تحقيق آمده است
و  ستانيز بسيار گسترده از جهت ابزار و شيوه  بوده وكالهبرداري و اختالس  تزوير و فريب از جمله

ضرورت دارد از منظر  ،اسكناس، گذرنامه و غيره شيوع دارد، در اسناد مهمي مانند اوراق بهادار
هاي در مورد جرم جعل و تزوير از ديدگاه حقوقي بحث .به جرم جعل و تزوير پرداخته شودفقهي 

تصويب اصل با ايران گذار ونقان. فراواني شده است ولي در آثار فقهي اين موضوع مغفول مانده است
قاضي موظف است كوشش كند كه « :داردكه مقرر ميجمهوري اسالمي ايران قانون اساسي  167

حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد واگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر، 
ارض قوانين مدون، از تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعحكم قضيه را صادر نمايد و نمي

 پشتوانهاستفاده از مسير و قوانين عادي متعاقب آن، ، »به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد رسيدگي
جرم جعل وتزوير  كه نموده استهموار در سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران را علمي و فقهي 

  .هم از اين قاعده مستثني نيست
به نقش دانش و پژوهش فقهي در رفع معضالت، تحقيق  با توجه به آنچه بيان شد و با توجه

  :كند كه عبارتند ازحاضر چهار هدف را دنبال مي
  .بررسي و شناخت جرم جعل وتزوير از ديدگاه فقه) الف
  .ارائه معيارهاي شناخت فقهي براي كاربرد در محاكم كيفري و حقوقي) ب
  .  ير از ديدگاه فقهيشناخت جعل و تزو برمترتب بندي آثار تنظيم و دسته) ج
اين جرم و تحقق دادرسي آسان و از ايجاد زمينه و بستر مساعد براي شناخت و پيشگيري ) د

  . هاي فقهيدسترسي سريع به عدالت با توجه به آموزه
  : هاي ذيل هستيمگويي به پرسشهمچنين براي رسيدن به اهداف مذكور به دنبال پاسخ

  جعل و تزوير بحث شده است؟ از) فقه(آيا در آموزهاي ديني  -1
    آيا از ديدگاه فقهي تقسيم بندي جامعي در مورد جرم جعل و تزوير ارائه شده است؟ -2
و به انواع جعل و تزوير گويي ، توانايي پاسخاستفاده از پشتوانه فقهيآيا قوانين جاري بدون  -3

  ن را دارد؟امقابله با مجرم
  

  :هاي تحقيقفرضيه .ب
هايي ها و فرضيههاي ديني، مستلزم ارزيابي تئورياز منظر آموزه رم جعل وتزويربحث درمورد ج

اين  كه در يفرضيات .است كه در انجام كيفيت و نتيجه تطبيق نقش اساسي و تعيين كننده دارند
  :بدين شرح است هتحقيق به بررسي آن پرداخته شد
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بحث مستقل و يا يك بخش مجزا در بيان و كالم فقها به صورت مبسوط و تحت عنوان يك  -1
فقط در موضوعاتي كه  بحث از سند و اعتبار آن  .به جعل و تزوير پرداخته نشده است كتاباز يك 

علت آن را  واند ارائه اين مطلب كه سند بدون شاهد اعتبار چنداني ندارد پرداخته هشود، فقها بمي
دانستند كه شاهدي ماني داراي اعتبار ميدانند و آن را هم زهم احتمال جعل و تزوير در سند مي

  .دال بر ايمن بودن سند از جعل و تزوير وجود داشته باشد
ن به صورت الفؤبندي و بيان جرم جعل و تزوير از ديدگاه فقهي، در اثري از آثار متقسيم-2

اد اي و يافته هاي شخصي و تفسير و اجتهو بيشتر به صورت سليقه هجداگانه و تخصصي مطرح نشد
  .ه استاالت و شبهات روزمره بودؤن و فقها و در حد پاسخ به سامحقق
-نداشته و آموزهدر حال تحول جعل و تزوير را گويي به مسائل توانايي پاسخ قوانين موجود -3

گذار و  روي قانونهاي فقهي مي تواند در موارد سكوت يا اجمال قانون راهكارهاي مناسبي پيش
  .قضات قرار دهد

  
  :ژه شناسيوا .ج
  :جعل و تزوير) 1

دهـد كـه   هـاي اسـالمي و احاديـث و روايـات، نشـان مـي      لغت و دائره المعارف هايكتابنگاهي به 
اي هائي هستند كه در فرهنـگ اسـالمي متـداول و داراي سـابقه    هاي جعل و تزوير از جمله واژه واژه

و پنجـاه مرتبـه در آيـات     در قرآن مجيد واژه جعل و مشـتقات آن بـيش از سيصـد   . ديرينه هستند
كما اينكه واژه تزوير و مشـتقات آن نيـز قريـب بـه شـش      . مختلف و به مفاهيم گوناگون آمده است

بـه   »بـه فـتح جـيم و سـكون عـين و الم     « مفاهيم و معاني مجرد واژه جعل. مرتبه ذكر شده است
 :طورخالصه عبارتست از

ت دادن چيزي به سوي چيزي، بزرگ ناميدن، پيدا كردن، آشكار نمودن، آغاز نمودن، نسب
داشتن و گردانيدن، دگرگون نمودن، گمان كردن، منصوب نمودن، قرار داد بستن، دادن و اعطا 
 كردن، خلق كردن، ساختن، قرار دادن، آفرينش، تغيير دادن مبدل ساختن، دگرگون كردن، از

د شيء از شيء و تكوين آن و حالتي به حالتي ديگر در آوردن، آفريدن، از عدم بوجود آوردن، ايجا
هر چيزي كه كسي « .)205 :1414 حسيني زبيدي،( هر چيز ساختگي كه درآن دعوي اصل نمايند

: 1338 دهخدا،( آن دعوي اصل نمايند نقل چيزي كه بر )ناظم االطباء( »از پيش خود اختراع كند
از . يد نيز مالحظه نمودبسياري از مفاهيم مذكور را مي توان در آيات متعددي از قرآن مج .)30

ي از قبيل خلق كردن، دگرگون نمودن، ساختن و تغييردادن با هايانميان مفاهيم مذكور تنها مع
تزوير از باب تفعيل و . سازگاري و قابليت انطباق دارد 523مفهوم و مصاديق بزه موضوع ماده 
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ه در معاني ذيل در قرآن است كه ريشه آن واژه زور است و اين واژ» زور«مشتقق از ثالثي مجرد 
واژة تزوير از مادة زور به معني ساختگي، تقلبي، افترا و در باب تفعيل، . مجيد استعمال شده است

تزوير يعني آراستن و برپاي داشتن چيزي راست و نيكو كردن آن و بهتان . جعل كرد، تقلب كرد
  .)790: 1377 سياح،(  ريبستن و ايضĤ كلمة تزوير به معني تقلب، جعل، كالهبرداري، گوش ب

در نهج البالغه تزوير برابر با حيله به كار رفته ) 391 :1414طريحي، ( تزوير يعني تزيين الكذب
در قرآن كريم كلمة الزّور كه تزوير از ريشة آن است در بعضي از  .)202و207: 1376دشتي، ( است

پس از 30/حج. (»اجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من االوثان و«آيات به كار رفته است از جمله 
  )جعل شفاهي( )ها پرهيز كنيد و نيز از شهادت دروغ اجتناب كنيدپليدي بت

  .غدار، حيله گر، دروغگو ، دروغ پرداز: تزويرگر
از » واجتنبوا قول الزور«سخنان دروغ، گفتار باطل، شهادت ناحق، سخنان ناپسند يا خالف واقع 

آنان كه به ناحق و =والذين اليشهدون الزور) 30آيه  حج،( ق اجتناب كنيدگفتار دروغ و باطل و ناح
همانا اين مردم سخن ناپسند و = فقد جاؤ ظلماً و زورا ) 72آيه فرقان،( باطل و دروغ شهادت ندهند

همانا اين مردم سخن = زورا  من القول وا انهم ليقولون منكر )4آيه فرقان،( باطل و دروغ گويند
  .)2آيه مجادله،( طل و دروغ گويندناپسند و با

عالوه بر مطالب فوق، لغات متعددي از لحاظ معاني مترادف و شبيه به واژه جعل و تزوير 
هستند كه با توجه به اهم موضوعات و تبيين اين واژه و اينكه در واقع بيانگر جعل شفاهي هستند، 

  :مي توان جعل شفاهي را چنين بيان كرد
  .له دروغ يا شهادت كذب و ادعايي خالف واقع براي رسيدن به اهداف نامشروعاقدام متقلبانه بوسي

  
   :حيله) 2

 حيله از ريشه حول به معني قدرت بر تصرف، نيرنگ، فريب، مصلحت و صالح ديد به كار رفته است
و احتيال و تحايل درمعناي نقشه كشيدن، حيله به كار بردن، نيرنگ،  )227-228: 1377 سياح،(

گر، كالهبردار، گوش بر، شياد، متقلب، قاچاق به كار رفته فريب و محتال نيز يعني حيله دسيسه،
 تصرف در امور و خدعه است حيله به معناي جودت نظر، قدرت بر )428-429 ،همان( است

، حذاقت در امور و ةحيله اسم كلمه احتيال است به معني قو) 209 :م1989، ديگران و مصطفي(
حيله در لغت از ماده ) 249 :1414 حسيني زبيدي،( ا رسيدن به مطلوب و مقصوددگرگوني فكر، ت

، داللت بر ةو رِكبـَة ، مثل جِلسـةحيله، بر وزن فعلَـ .معناي تغيير، تحول و دگرگوني استحول به 
نوع و حالت دارد و آن عبارت است از نوع مخصوصي از تصرف و عمل كه به واسطه آن، انجام 

: بحيري گويد .)106 :ق1407 ابن تيميه،( كندز حالتي به حالتي ديگر تحول پيدا ميدهنده آن، ا
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هاي پنهان اطالق شود كه براي رسيدن به در عرف لغوي چنين رواج يافته كه اين واژه بر شيوه«
توان آنها را اي كه تنها با نوعي زيركي و تيز هوشي ميگيرد به گونههدف، مورد استفاده قرار مي

   .)35: 1376بحيري، ( »افت و كشف كرددري
  
  :تقلب) 3

 بار، به كار رفته است 11بار و كلمة تقلب نيز  168در قرآن، كلمة قلب، با همة مشتقات آن، 
  . از نظر لغوي، تقلب به معني برگشتن و تغيير از حالتي به حالتي ديگر است )551تا549 همان،(

و مقلَب، به معني دسيسه، نقشه و دوز و كلك به كار قُلَّّب، به معناي شخص ناقُالي چند پهلو 
  . تزوير نزديك هستند اين معاني به كلمة جعل و .)1637 :1377سياح، ( رفته است

  
  :خدعه) 4
)هعخَد (Ĥو خَدع Ĥدعفريفت او را، رسانيد به او مكروهي كه او مطلع نشد و خديعه برابر است با : خ

عـحيله ، فريب و نيرنگ، يعني ة مكر و فريب و خُد.  
خَيدع به معني كسي است كه بر دوستي او اعتماد  باز وگر و حقهخَداع و مخادع يعني حيله

  .)450، همان( توان كرد و اخداع، از باب افعال به معني پنهان كردن چيزي استنمي
  

  :كيد) 5
رنگ تزوير، دسيسه، اسباب ني: ةبه معناي نيرنگ، تزوير، خشم آزردگي به كار رفته است و مكيد

حيله، مكر، بدسگالي و كيديِّ از : جمع است به معني مكر و خدعه و كيد) اسم كاد( چيني و مكائد
  .)1770: 1377سياح، ( روي مكر و حيله

  
  :مكر) 6

فريبنده : حيله گر، آب زيركاه، ناقال و ماكر:خدعه و مكّار: ةفريب، نيرنگ، زرنگي، زيركي و مكرَ: مكر
 ،عميد( فارسي، مكر به معني فريب، حيله و خدعه مي باشد در )1408 : 1377سياح، ( بدانديش و

1378 :1127(.   
  
  :تدليس و غش) 7

دلَّس و تدليسĤ به معني پنهان كردن . مادة دلس به معني خدعه، فريب، نيرنگ و مكر مي باشد
شود، ي غش هم استعمال ميتدليس به معن .)605: 1414 طريحي،( عيب متاع از خريدار است
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 مانند ضرب مسكوك تقلبي، كه نوعي از تدليس است و در اين صورت تدليس مفهوم جزائي دارد
تدليس از باب تفعيل و از دلس به معناي ظلمت و  .)11779، 145ش: 1384 جعفري لنگرودي،(

آنچنان كه تاريكي  تاريكي است و تدليس آن است كه بوسيلة كارهاي خود، واقع را از نظر بپوشاند،
فقهاء تدليس ماشطه را، از جمله مكاسب محرّمه ) 289: 1376 ،فيض( داردچشم را از ديدن باز مي

اي است عربي به معني نيرنگ سازي، تزوير و حيله غش، كلمه .)205: 1410 شهيد اول،( دانندمي
ي فريبنده و خائن و غُشون به معن -وفايي و غُشبازي و غش يعني خدعه و فريب، نادرستي، بي

اغتَش ، انغش ، حيله و تزوير به . غَشّاش يعني كالهبردار، متقلب خدعه كننده، غاش يعني خائن
در فارسي غش به معني خيانت، حقه، سياهي  .)1408: 1377سياح، ( كار برد و در آن خيانت نمود

بها كه با چيز گرانبها مخلوط  هر چيز كدر و آلوده و يا آغشته، چيزي كم ،تيرگي در هر چيزي قلب،
شرح  لغات مشابه به  .)930: 1378 ،عميد( كنند مانند فلز كم بها را كه با زر يا سيم تركيب كنند

 تزوير  با هدف تبيين بيشتر موضوع و تداعي معاني و مفاهيم برخي از واژه و جرم جعل و
مناسبتري براي تبيين و ارزيابي و  واينكه شرايط بهتر  قانوني  و اصطالحات پركاربرد متون فقهي و

شويم كه ها متوجه ميلذا با بيان اين گونه واژه. ايمگيري از بحث اصلي فراهم شود پرداختهنتيجه
باشد كه پرداختن به آنها ما را در فهم موضوع اصلي ياري اي ميتزوير داراي معاني گسترده جعل و

  . نمايدمي
  

  در پرتو آيات قرآنيمطالعه جعل و تزوير : فصل اول
  :بيان مفاد آيه دين) الف

كتابت و ضرورت بعد از تاكيد بر سوره بقره كه به آيه دين معروف است  282در آيه خداوند متعال 
و . بر اساس عدالت، ميان شما بنويسد] صورت معامله را[اى  بايد نويسنده«: فرمايدمي نوشتن دين، 
و كسى . رى كند؛ همان گونه كه خدا او را آموزش داده استاى نبايد از نوشتن خوددا هيچ نويسنده

  .1»بنويسد]  نويسنده[=كه بدهكار است بايد امال كند، و او 
نگارش نامه و قرارداد، آن گونه بايد صورت  :در تفسير و توضيح اين آيه تاكيد شده است كه 

ن قسمت متعلق به كلمه گفته شده است اي» كما علمه اهللا«: پذيرد كه خداوند تعليم داده است
ديگر . امر بعد از نهي و تاكيد قول خداوند متعال است» فليكتب«. است يعني امتناع نورزد »بأي«

آنكه او بنويسد، آن گونه كه خداوند آن را آموزش داده و طوري ننويسد كه برخالف مقتضاي تعاليم 
                                                 

اتب أَنْ يكْتُب كَما أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه و لْيكْتُب بينَكُم كاتب بِالْعدلِ و ال يأْب ك  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا تَداينْتُم بِدينٍ إِلى. 1
شَي ْنهم خَسبال ي و هبر تَّقِ اللَّهلْي قُّ والْح هلَيلِ الَّذي علملْي و كْتُبفَلْي اللَّه هلَّم282، آيه بقرهسوره (ئاً ع.(  
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وليتَّقِ اهللا ربه «: دامه كه مي فرمايدو در ا .كندي است و ضرر و زياني عائد متعاملين ميفقهالهي و 
در اين جا نقش تقوا » و از خداي پروردگار خود بترسد و چيزي از آن را نكاهد= ولَا يبخَس منه شَيئاً

شود، چه ممكن است وام گيرنده به حقه بازي بپردازد و در ضمن نوشتن، به همه ديني آشكار مي
بنابراين الزم است از همان آغاز با ترس . پرداخت آن را تغيير دهد كه دارد اعتراف نكند و يا مهلت

در اندازه گيري، به » بخس« .از خدا، براي خوردن مقداري از مال مردم نوشته رسمي را تغيير ندهد
معني كاستي و به معني كم فروشي و كم و زياد كردن حق مردم و به طور عام بي عدالتي در داد و 

كند و چنين ي با نوشتن خالف حق، كاستي در حقوق ديگران ايجاد مياتب گاهك. ستد است
  .)450: 1377 مدرسي،( سندي با واقعيت تطابق نخواهد داشت

، به معني امداد، اطاله، امهال، پركردن، سنگيني، »االمالل«همچنين با توجه به معناي لغوي 
آن معني  بهدر آيه » وليملل«از  منظور گفته شده است كهاندازه گيري، انفاق و بدون كم و زياد 

است كه بدهكار آنچه كه دين بر عهده دارد را مطابق با حق و بدون كم و زياد و به طور كامل بر 
أن «. )223: 1388 عميد زنجاني،( مايدنكاتب انشاء و القا نمايد، تا او دين را به حق ثبت و كتابت 

اللت به معناي لغزيدن است كه كنايه از از ض» تضل«. »تضّل احدهما فتذكّر احدهما األخري
به . ضاللت، در اين مورد به معني فراموشي است. انحراف از جاده حق و دچار اشتباه شدن است

كه يادآوري در مورد كسي به كار مي آيد كه مطلبي را فراموش » فتذكّر احديهما األخري«قرينه 
يزي جز آن، بر زبان مي آورد، درحقيقت از كند و چالبته شاهدي كه واقعيت را فراموش مي. نمايد

» تأسي«جاده حق منحرف و گمراه شده است، لكن اين نوع انحراف و گمراهي از آنجا كه در مورد 
عمدي نيست، مسئوليتي به دنبال ندارد و نسيان نيز معموالً موجب گمراهي از درك حقيقت مي 

ت ولي شاهد گرفتن براي آن بهتر است، در معامله نقدي تنظيم سند و نوشتن آن الزم نيس. شود
) نقدي( هنگامي كه خريد و فروش«: فرمايدلذا مي. گيردزيرا جلو اختالفات احتمالي آينده را مي

و چون داد و ستدي = واشهدوا اذا تبايعتم«). 254: 1383 رازي،شيمكارم (» كنيد شاهد بگيريدمي
و نبايدكه نويسنده و گواه زيان = تب وال شهيدو ال يضار كا«. گرديد كساني را به گواهي بگيريد

اند در معرض زيان هاي ايشان بودهو از اين كه گفتار طرفين را نوشته يا گواه شنيدن گفته .»ببيند
از باب اطالق اسم . به معني ضرر نرساندن است» واليضار« .)452: 1377 مدرسي،( قرار گيرند

چيزي را كم و يا اضافه مي كند، در حقيقت عمل او مسبب بر سبب، زيرا وقتي كاتب و يا شاهد 
همچنين اگر كاتب و شاهد از انجام كار خود امتناع ورزند سبب زيان . گرددموجب ضرر و زيان مي
و اگر چنين =ان تفعلوا فانه فسوق بكم«و  .)397: 1388 عميد زنجاني،(شود و تضييع حق خود مي

يان رساندن به نويسنده، يا گواه، آنان را به انحراف از حق و پس ز. »ايدكنيد از راه خدا بيرون رفته
ممكن است تو امروز نيرومندتر باشي ولي فردا . كندميدار پناه بردن به آن كه نيرومندتر است وا
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اگر زيان رساندن و آزار نويسنده و گواه در . دشمن تو چنين شود، در صورتي كه حق هم با تو است
هاي نادرست به جريان افتد، تو قرباني اين فسوق و نتيجه اسناد و گواهيجامعه رواج يابد و در 

يعني تباهي و فسادي است » فسوق بكم«: اي، به همين سبب قرآن گفته استانحراف از حق شده
شود و در پايان خدا ما را به ارتباط ميان پرهيزگاري و دانش متذكر مي. گيردكه همه شما را فرا مي

گيرد، علم و دانش نيز نعمتي خدايي است تقوي، از ايمان به خدا سرچشمه مي اگر: فرمايدمي
و از خدا بترسيد و او است كه به شما علم آموخته و = واتقواهللا و يعلمك اهللا و اهللا بكل شيئ عليم«

قرار گرفتن دو جمله فوق در كنار يكديگر، اين ). 452 :1377 مدرسي،( خدا بر هر چيزي داناست
رساند كه تقوا و پرهيزگاري و خداپرستي اثر عميقي در آگاهي و روشن بيني و فزوني  مي مفهوم را

و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خير و صالح آنهاست براي «. علم و دانش دارد
  .)254 :1383 مكارم شيرازي،( »داردآنها مقرر مي

مشتمل است بر ارتباط ميان پنهان و آشكار و  اين آيه بلندترين آيه در قرآن است و بحث آن 
آيه ن ايدر   .هاي اجتماعيروح و جسم و ايمان و علم و در نتيجه ميان اندرزهاي اخالقي و نظام

شود با استفاده از هر وسيله مادي يا معنوي مشروع و ممكن، بكوشيم تا به حق برسيم و توصيه مي
جديد وسايل و افزارهاي  آموزه هاي شريعت، استفاده از مي توان از مفاد اين آيه استفاده كرد كه

و نيز استفاده  شناسي و خطاز جمله انگشت نگاري  كشف حقيقت جهت درتحقيقات جنايي براي 
مجاز مي  را، از طريق كند و تند شدن ضربان قلب و نظاير اينها )دروغ سنج( دروغ كشفاز اسباب 

هر وسيله مادي را كه سبب دست يافتن ما به  ستفاده ازاسالم در حقيقت ابه بيان ديگر، . شمارد
باره حقيقت مي شود، مجاز مي داند و در كنار اعتماد به روح تقواي برخاسته از  علم قطعي در

   .)453 :1377 مدرسي،( هاي مومنان، اعتماد بر آنها را نيز مي پذيردجان
  
  :بيان مفاد آيه وصيت) ب

پس هرگاه كسي پس ازشنيدن : سوره بقره آمده است 182و  181در قرآن كريم در آيات 
وصيت، آن را تغيير دهد و برخالف حقيقت رفتار كند، گناه اين كار بر آنان است كه عمل به خالف 
وصيت كنند و خداوند به هرچيزي دانا و شنواست و هركس چنين پندارد كه از وصيت موصي به 

پردازد گناهي بر او نيست، زيرا خداوند آمرزنده گناه  وارث او جفا و ستمي رفته است و به اصالح آن
   .1باشدحق همه مهربان مي خلق است و در

                                                 
1.  دبلَى الَّذينَ يع هفَإِنَّما إِثْم هعمما س دعب لَهدنْ بليمفَمع ميعس إِنَّ اللَّه لُونَه  . لَحإِثْماً فَأَص نَفاً أَووصٍ جنْ مم نْ خاففَم

 بينَهم فَال إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم
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تبديل وصيت . به معني تفسير و عمل كردن به نحوي است كه با وصيت منطبق نباشد» بدله«
 آن باشد و ممكن است در عمل انجام گيرد) جعل شفاهي( ممكن است به صورت تحريف لفظي

. در هر دو صورت هدف از تبديل وصيت عمل نكردن به مقتضاي آن مي باشد .)جعل كتبي(
: 1388 عميد زنجاني،( به معني تمايل به افراط و قصد زياده روي و يا اضرار به غير است» جنفا«

354(.  
هر چند وصيت امري جايز است، ولي عمل به آن پس از فوت موصي، با توجه به مفاد اين آيه،  

هر كس وصيت را تغيير دهد، يا تبديل  :به همين جهت فرمود. استبديل واجب بدون تغيير و ت
پس از آن كه شنيده است و به حقيقت آن رسيده ... نمايد، اعم از وصي، شاهد، وارث، حاكم و 

در » خداوند شنوا و دانا است«: و عبارت .باشدمي تغيير دهندهعهده  است، گناه اين تبديل بر
فوت نمي علم و احاطه الهي تغيير دهنده، يعني تغيير و تبديل چيزي از  وعيدي است به حقيقت

   .)580 :1385 سيوري، مقداد( شود
همچنين تغيير و تبديل وصيت، تا آنجا كه از مقوله فعل باشد، متعلق تحريم است، مگر جاهلي 

ج موضوعي كه وصيت را نشنيده و يا متن وصيت به او نرسيده است و اين دو مورد در حقيقت خرو
، زيرا جاهل و كسي كه دسترسي به استاز عنوان تحريم تغيير وصيت دارد و از آن تخصصا خارج 

. است» سالبه بانتقاء موضوع«مقوله  وصيت پيدا نكرده، نمي تواند آن را تغيير دهد و به اصطالح از
آيه كسي نيز استثناي منقطع است و در مورد » فمن خاف من موص جنفا«چنان كه استثناي هم

اي صورت ثلث در معرض تعدي به حقوق ديگران قرار گرفته، اگر مصالحهبر وصيت به مازاد با كه 
پذيرد و وارث و موصي  بر مازاد ثلث توافق نمايند، تغيير وصيت محسوب نخواهد شد و تراضي خود 

حق به ر تغييحقيقت  در ،ممنوع حكايت از عمل به وصيت خواهد داشت و به عبارت ديگر، تغيير
 مفهوم مخالف صحت وصيت درموارد جنف و اثم، در. صورت باطل است نه تغيير باطل به حق

به حكم اولي چنين وصيتي باطل و غيرنافذ است،  ،صورت مصالحه آن است كه قبل از مصالحه
مانند وصيت به تمليك مالم يملك يا تمليك محرم و يا فعل گناه و نظائر آن، هر چند اطالق جنف 

بر ثلث نوع بي عدالتي و تبعيض در وصيت را شامل مي گردد، لكن تا آنجا كه وصيت به مازاد هر 
اموال خود، تصرف مجاز محسوب خواهد  مصداق عمل منهي عنه نباشد به لحاظ تسلط مالك بر

بنابراين بايد گفت آيه در . شد، باالخص اگر در اين تبعيض مصلحت و خيري وجود داشته باشد
عميد ( آيه با اجماع تخصيص خورده است نين اطالقي نيست و يا حكم مطلق درمقام بيان چ

هايي باال باشد، از هر نظر محترم و هنگامي كه وصيت جامع تمام ويژگي .)355: 1388 زنجاني،
كسي وصيت را بعد « :گويدلذا اين آيه مي. مقدس است و هر گونه تغيير و تبديل در آن حرام است

فمن بذله بعد ما سمعه (» دهنددهد، گناهش بر كساني است كه آن را تغيير مياز شنيدنش تغيير 
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هايشان خبر ندارد سخت در و اگر گمان كنند كه خداوند از توطئه) فانما اثمه علي الذين يبدله
كه  داردآيه فوق اشاره به اين حقيقت ) ان اهللا سميع عليم( »خداوند شنوا و دانا است«. اشتباهند
هرگز اجر و پاداش وصيت كننده را از ) انجام وصايا است دارعهدهكه كسي (» وصي«هاي خالفكاري
بر گردن وصي است كه تغييري در كميت يا تنها گناه  بلكه برد، او به اجر خود رسيده، بين نمي

   .)159: 1383 مكارم شيرازي،( كيفيت و يا اصل وصيت داده است
و نكات قابل استفاده از  هابرخي از پيام ،اياني و ترجمهمحدوديت هاي زب در مجموع با توجه به
    :اين آيه به شرح ذيل است

... وليكتب : ... خودش چيزي كم و زياد نكند نويسنده از: تشريفات تنظيم سند در خصوص
   ...كاتب بالعدل 

 تقواي الهي پيشه كند و چيزي از مفاد نوشته كم: فضاسازي معنوي براي جلوگيري از لغزش
  .)45: 1377مدرسي، ...( وليتق اهللا ربه و اليبخس منه شيئا : نكند

  »ان تضل احدهما فتذكر احديهما االخري« عبارت: بيني فرض اختالف در مفاد سندپيش
وضع و پيش بيني مواردي، نظير شرايط كاتب . داردسند  دررض ااشاراتي به قواعد رسيدگي به تع

ت تنظيم سند و تكليف و تضمين هايي براي شاهد و نويسنده  و شاهد و تشريفا) مأمور ثبت سند(
فرض اختالف نيز مورد اشاره قرار  در عين حال، .در پيشگيري از تعارض در اسناد مؤثرندجملگي 

و معلوم است كه پديداري اختالف ميان شهود، » إن تضل احدهما فتذكر احدهما االخري«گرفته 
-  به عبارت ديگر، زماني نوبت به اختالف گواهان مي. است منطقًا، مسبوق به اختالف طرفين دين

و البته بسيار  –همين فقرة اخير نيز به صورت تلويحي . رسد كه اختالف طرفين مفروغّ عنه باشد
فقرة مزبور، همچنين، اشاره » إن تضل احدهما«اي دارد به فرض لغزش شاهدان اشاره –محترمانه 

  .ن ذيل سنددارد به فرايند تحقيق از مسجلّي
  )جعل كتبي( ممكن است عملي باشد و) جعل شفاهي(تبديل به صورت تحريف  :فمن بدله

تهديدي براي كساني است كه وصيت را تغير دهند، يا تبديل نمايند، : فمن بدله بعد ما سمعه
  .)580 :1385سيوري، ( ضمانت اجراي آن گناه مبدل است

  
  ر رويكرد فقها درتببين جعل وتزوي: فصل دوم

گرديد، در متون فقهي از جعل وتزوير در نوشتجات و  عالوه بر مراتب فوق كه از متون قرآني احصاء
اين فقها معموال در آخر مبحث محاربه به . به طور اجمال بحث شده استاز نوشته جعلي استفاده 

مردم با  نويسد كسي كه تصاحب در مالدر كتاب النهايه مي )ره( شيخ طوسي. انداشاره كرده بحث
ها روا دارد مجازات و تأديب وي واجب است و بايد آنچه گرفته است مكر و خدعه و تزوير در نوشته
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است حاكم او را علني مجازات كند تا ديگران عبرت گرفته و در  طور كامل بازپس دهد و سزاواربه
   .)743: 1343طوسي، ( دنگونه اعمال نگردآينده گرد اين

تصريحاً به جرم و قابل تعزير بودن جعل و استفاده از سند مجعول فتوا  ،فقهابرخي ديگر از      
لو اخذ «فرمايند در زمينه استفاده از سند مجعول مي) هر(امام خميني  ،به عنوان نمونه .اندداده

المال بغير محاربه ففيها اليجري حد المحارب و ال حد السارق و لكن عليه التعزير حسب مايراه 
مشابه همين گفتار را شيخ طوسي در نهايه و عالمه حلي در تبصره المتعلمين و ساير  .»الحاكم

ال يقطع «نويسد محقق حلي در شرايع مي )34: 1386 ساالري،رك ( فقهاء در كتب خود دارند
المختلس وال المحتال علي اموال الناس بالتزوير و الرسائل الكاذبه بل يستعاد منه المال  المستلب وال

نظريه ( :نماينددر همين رابطه محقق اردبيلي چنين اظهار مي .)182: 1373 محقق حلي،( »يعزر و
بدين معني كه حكم به صحت آن  .مشهور در ميان فقهاي اماميه آن است كه كتابت اعتبار ندارد

ممكن است از  ،شود، زيرا احتمال تزوير در آن وجود دارد و بر فرض ايمني از چنين احتمالينمي
معيني را نداشته،  ةروي قصد جدي نوشته نشده باشد، مانند اين كه نويسنده قصد خبر دادن از واقع

ايشان پس از آن به نقل ديدگاه ابن جنيد پرداخته كه ). بلكه فقط قصد مشق كلمات را داشته  است
به  .است نظريه ابن جنيد را تقويت كرده و در خصوص حقوق الناس، اعتبار كتابت را نپذيرفته است

 ايشود، به گونهحاصل مي) ظن متاخم به علم(اين بيان كه گاهي از كتابت، گمان نزديك به يقين 
تر است بلكه گاهي علم  به ايمني از تزوير حاصل مي گردد و كه از ظن حاصل از شهادت بينه، قوي

 اردبيلي،محقق (نيز  علم حاصل مي شود كه نويسنده از روي قصد نوشته است نه بدون قصد 
بنابراين، در هرموردي كه احتمال تزوير منتفي باشد و احراز شود از روي قصد جدي  .)209: 1416

البته احراز قصد نويسنده كار مشكلي نيست، چرا كه . نوشته است، مي توان بر كتابت اعتماد نمود
رين خط، دست اصل و قاعده اوليه در اين خصوص آن است كه نويسنده قاصد بوده و صرفا براي تم

ي عقاليي قصد گوينده در سخن گفتن همان طور كه به كمك همين قاعده. به قلم نبرده است
در اين باره ) ره( امام خميني .)10: 1409حسيني شيرازي، ؛ 12: 1414 گلپايگاني،( گردداحراز مي

ين طور است اگر مال را بدون محاربه بردارد حكم محاربه بر او جاري نمي شود و هم« :نويسدمي
ها استفاده كند بودن مال از وسايلي مانند تزوير در اسناد يا نامهر اگر مالي را بردارد و فراركند يا در

لمعه مي نويسد سه گروه مشمول شرح شهيد ثاني در . )243: 1366 امام خميني،(شود تعزير مي
  :شوندعقوبت قطع نمي

  )ربايداز غير حرز مي مال را( مختلس -1
  )بردمي كسي كه مال را علناً( تلبمس -2
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هاي جعلي خود به اين نحو كه با نامه. كسي كه به واسطه حيله، مال را از ديگران اخذ مي كند -3
كه اگر كسي  :كندنقل مي) ع( ولي در روايتي حلبي، از امام صادق. دهدرا عامل اخذ مال جلوه مي

كنند اگر چه احتياج او را د، دستش را قطع ميهاي جعلي و دروغ اخذ نمايمال را به واسطه نامه
در . اندمرحوم شيخ طوسي اين روايت را بر مجازات افساد حمل كرده. وادار بر اين كار كرده باشد

  . حالي كه اين حمل با ظاهر روايت كه در باب سرقت آمده است منافات دارد
تزوير پذيري آن قابل استناد  نوشته را، به خاطر جعل و "شرايع االسالم" محقق حلي در كتاب

اليحل ان يحكم بما يجده مكتوبا  بخطه : در مجمع الفائده، در باب كيفيت حكم آمده كه. داندنمي
حالل  .)95 :1414 مقدس االردبيلي،( من دونه الذكر كاشهاده و لو كن الخط عنده وامن التزوير

يعني بر طبق آن ( كندپيدا مي به آنچه كه مكتوبي را به خط خود) قاضي( نيست كه حكم كند
بدون اينكه آن را به ياد آورد، مانند شهادت، اگر چه آن خود نزد او بوده، از ) كند نوشته حكم صادر

- در خصوص اين عبارت در پاورقي همان كتاب، مرحوم مقدس اردبيلي مي. تزوير هم امن باشد
و امنه عن التزوير مالم يتذكر، انه يمكن  يجده مكتوباً بخطه مع علمه به  بأنه خطه، فرمايند كه بما

فقهاي حنفي عدم جواز عمل به خط . فيحصل العلم و انه كاشهاده و هي ال تجوز بمثله ال عتبارالعلم
اول، احتمال دارد كه كاتب قصد معاني حقيقي و كلمات و الفاظي را كه . اندرا به دو امر تعليق نموده

دوم، . د تجربه به خط خود يا مجرد سرگرمي را داشته باشدكتابت كرده، نداشته باشد و فقط قص
 ابن الجوزيه،( در حالي كه خطوط تا مقداري زياد شبيه به هم باشند. روداحتمال تزوير در خط مي

- فقهاي شافعي هم چنين نظري دارند كه علت آن را ترس از جعل و تزوير ذكر مي .)205: 1380
  : ر را براي اصل عدم اعتبار سند گردآورده استصاحب جواهر الكالم داليل زي. كنند

خطي را به كسي  به صورت قطعيتوان امكان تشبيه دو خط با يكديگر در بين است، پس نمي -1
  . نسبت داد

  .ممكن است نويسنده قصد جدي درنوشتن نداشته باشد -2
لي برخالف آن اينكه علي االصول سند حجت است در دست نيست، بلكه دلي در شرع دليلي بر -3

  .)762: 1381 لنگرودي،( وجود دارد
در تأييد اين بيان كه مالك شهادت مطابق مفاد يك سند، ايمني از تزوير است مي توان به     

هرگاه براي شخصي، نامه اي بياورند كه دستخط : تمسك نمود كه مي فرمايد) فقه الرضا(عبارتي از 
ر مفاد آن چيزي به ياد نداشته باشد، پس نبايد شهادت ي وي در آن باشد ولي از شهادت بو نشانه

اي نيز گفتار او ه مدعي ثقه باشد و شاهد ثقهكدهد، زيرا خطوط به يكديگر شباهت دارند، مگر اين
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نكته ). 413، 1407محدث نوري، (1شهادت دهد) مدعي(را تأييد كند پس در اين هنگام به نفع وي
جود در آن است كه مي فرمايد، نبايد شهادت بدهد، زيرا خطوط تعليل مو ،تقابل توجه در اين عبار

شباهت خطوط به يكديگر  ،بنابراين، آنچه موجب عدم جواز شهادت است. به يكديگر شباهت دارند
گردد لذا هرگاه اين احتمال مي باشد كه باعث پيدايش احتمال عقاليي جعل و تزوير در سند مي

بر همين  ).96: 1404 اردبيلي،( اد سند، منعي نخواهد داشتمنتفي باشد، شهادت دادن مطابق مف
بسياري از فقها پذيرفته اند كه اگر شخصي دستخط و مهر خود را در سندي شناسايي كند،  ،اساس

ولي اصل واقعه را به خاطر نياورد در صورتي كه مدعي ثقه باشد و شاهد مورد اطميناني نيز ادعاي 
مزبور جايز خواهد بود كه مطابق سند ارائه شده گواهي دهد، از او را گواهي نمايد، براي شخص 

 شيخ مفيد،( شيخ مفيد )130: 1390 شيخ طوسي،( توان به شيخ طوسيجمله اين فقها، مي
، شيخ )530: 1375 عالمه حلي،(عالمه حلي  ،)561:،1406 ابن براج،( قاضي ابن براج )728: 1410
حتي بعضي از . اشاره كرد) 382: 1401شيخ كليني، ( ليني،، و ك)43 ،3ج  شيخ صدوق،( صدوق

در ) ره(امام خميني ). 453: 1412طباطبايي، ( اندفقها اين نظريه را در بين قدما مشهور دانسته
هاي عادي كه با امضاي علماي بزرگ با مهر ضمن اين سوال كه آيا اسناد رسمي مملكتي و يا نوشته

معني شاهد يا حجت باشد، اين گونه پاسخ مي دهد كه  در فصل خصومت مي تواند. مهمور باشد
: 1367 شيرازي،. رك( اسناد كتبي، حجت شرعي ندارند، مگر آن كه بر قاضي موجب علم باشد

هايي بود كه در گذشته جهت اطمينان از محتواي سند انجام مهر كردن سند، يكي از روش) 303
مطابق نقل عالمه  .ر سيره نبوي اشاره نمودي از آن دهاي بارزتوان به نمونهگرفت كه ميمي

در سال ششم هجرت، قصد نامه نوشتن به ) ص(هنگامي كه پيامبر اكرم ،مجلسي در بحار االنوار
شاهان و حاكمان را داشتند به حضرتش گفتند، پادشاهان به نامه بدون مهر اهميت نمي دهند لذا 

سال، شش نفر از صحابه  نامه هاي آن  حضرت براي خود مهر تهيه كردند و در ذي الحجه همان
در واقع ). 382: 1385 ،مجلسي( حضرت را براي پادشاهان كشورهاي بزرگ آن روزگار بردند

اين حديث . شدمهركردن نامه موجب اطمينان گيرنده آن نسبت به انتساب نامه به صاحب مهر مي
  . 2را اهل سنت، نيز در موارد متعددي نقل كردند

  

  :گيرينتيجه
مطالعات انجام شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه فقها، با ارائه اين مطلب كه سند به  با توجه

زماني  ن را احتمال جعل و تزوير در سند مي دانند و آن را آعلت  ،بدون شاهد اعتبار چنداني ندارد
                                                 

ثقه ومعه اذا اتي الرجل بكتاب فيه خطه و عالمته ولم يذكر الشهاده فال يشهد الن الخط يتشابه اال ان يكون صاحبه  و. 1
 .شاهد آخر ثقه فيشهد له حنيئذ

  .65، كتاب العلم، ج1سوره نحلو بخاري، ج -31-29رك االمام القرطبي، الجامع الحكام القرآن، ذيل آيات  .2
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اي پاره .باشدتزوير وجود داشته  داراي اعتبار مي دانند كه شاهدي دال بر ايمن بودن سند از جعل و
از اقوال فقها بيان كننده اين نظر است كه عدم اعتبار، زماني است كه به جز سند دليل ديگري كه 
. صحت واقعه مندرج در سند را ثابت كند در بين نباشد و گرنه اشكالي در اعتبار سند نخواهد بود

سطه دليل ديگري چون واهبه عبارت ديگر، سند هر چند از ديد فقهي حجت و معتبر نيست، اما ب
سوره بقره به همراه دو شاهد بيان شده  282در آيه . شاهد، اماره يا علم قاضي، حجت و معتبر است

ا شاهد يا با وجود قرائن مفيد علم به سند اعتبار داده شده بو در روايات وارده از ائمه هم اكثرا 
و سابق، مي توان گفت دليل بي  عدم اهتمام كافي مكتوبات فقهي موجود با وجودبنابراين . است

ناشي از نگراني در به چشم مي خورد، در خصوص سند هاي فقهي و حقوقي اعتباري كه در پژوهش
شهادت بر سند، نوعي مصون ماندن  توجيه،با اين . خصوص جعل و تزوير در نوشتجات بوده است

هي براي سنجش و آزمودن سند از جعل و تزوير و دستكاري در آن است كه در آن روزگاران دستگا
براي شناخت صحت و سقم سند و يا به عبارتي  ابزاريشاهد از نظر آنان، به مثابه  .آن وجود نداشت

  . براي شناخت جعل و تزوير در سند بود
بيان جعل شفاهي همراه با   هاي اسالمي مورد توجه قرار گرفته است،نكته ديگري كه در آموزه    

 181سوره بقره و بخصوص آيه  79سوره نساء و آيه  46آيه  مفاد ين زمينهدر اجعل كتبي است كه 
كه با  در همين رابطه مي توان نتيجه گرفت .بررسي قرار گرفت اشاره ومورد سوره بقره  182و 

توجه به اينكه شهادت تنها راه اثبات جعل و تزوير در اسناد بود و در واقع تنها راه اعتبار اسناد از 
   .ر شهادت بود، در آيات و روايات به جعل شفاهي بيشتر از جعل كتبي اشاره گرديدجعل و تزوي

 خاص برايدر مجموع مي توان گفت با وجود اين كه  در بحث هاي تفسيري و فقهي به صورت      
نشده است، ولي نصوص و مدارك تعيين مجازات جعل و تزوير يا استفاده از سند و مدرك جعلي 

مي تواند پشتوانه مناسبي براي جرم جعلي ها در خصوص استناد به اسناد و مدارك نگراني وموجود 
جاعالن و كساني كه از اين طريق آسايش و آرامش شهروندان را براي مجازات تعيين دانستن و 

 .  مورد تعرض قرار مي دهند فراهم كند
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