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هدف: هدف این مقاله، شناسایی تعریف های ارائه شده دربارۀ سند، سنجش 

کیفی دایرۀ کاربرد هر یک از آنها، و بررسی امكان ارائۀ تعریفی جامع و مانع 

برای سند، جدای از تعریف تخصصی و حوزۀ كاربــرد هر واژه است. بحث 

دربارۀ تعریف سند از نظر آرشیو، هدف دیگر این بررسی است.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، کتابخانه ای است. در این مقاله، منابع 

مرتبط، شناسایی و تعریف های ذكر شده برای سند، گردآوری و دسته بندی 

شده و مورد بررسـی انتقـادی قرار گرفته اند. در این روش، بررســی کیفی 

تعریف ها و نیز گسرتۀ شمـول آنها مد نظر است. 

یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که واژۀ سند در سدۀ اخیر، عالوه بر 

کاربرد عام، با تغییراتی در ادبیات اداری كشورمان و رشته های مختلف دانش 

به کار رفته و این امر، به کاربردهای گوناگون واژۀ سند منجر شده که گاه 

اختالف هایی را در تفهیم و تفاهم بین كاربران متفاوت پدید آورده است. 

هنگامی که معانی تخصصی واژۀ سند مورد توجه قرار می گیرد، این چندگانگی 

و تفاوت در تعریف، خود را بیشرت می ´ایاند.

محدودیت های پژوهش: در تحقیقات قبلی دربارۀ  سندشناسی و سندپژوهی، 

تعریف سند به طور مستقل و همه جانبه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و 

حتی برخی منابع مورد استناد واقع نشده و ناشناس مانده است. مطالب 

مورد نیاز این پژوهش، از آثار مربوط به رشته های متعدد از جمله آرشیو، 

کتابداری، علوم اداری، تجارت، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ و مردم شناسی 

اخذ گردیده است. 

ارزش پژوهش: در مقالۀ حارض، واژۀ سند و کاربرد آن در رشته های گوناگون 

دانش (به زبان فارسی) مورد بحث قرار گرفته و ضمن شناسایی تعریف های 

مختلف، امکان استفادۀ بین رشته ای  این تعریف ها بررسی شده؛ در حالی که 

قبالً با این رویکرد و با این وسعت به موضوع پرداخته نشده است. این مقاله، 

که با حوزۀ معنا شناسی مرتبط است، به پژوهشگراِن تحقیقاِت مشابه، برای 

شناسایی گونه های سند و تعریف انواع مواد و منابع آرشیوی کمک می کند.
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بررسی تعریف سند از دیدگاه هاى گوناگون

 مقدمه
در بدو امر، شايد برخورد با پرسش «سند چيست؟» عجيب، خنده دار، و حتى بيهوده يا داراى 
پاسخى بديهى بنمايد؛ زيرا تقريباً اين واژه كاربردى وسيع و همگانى يافته و همة افراد جامعه 
به طور روزمره با نوعي از اسناد سروكار دارند. از اين رو، برداشتي از مفهوم «سند» در ذهنشان 
شكل گرفته است. عالوه بر كاربرد عام سند در گفتگوهاى روزانه، اين واژه در متون تخصصى 
و در ادبيات ادارى كشورمان در معانى متعدد به كار رفته و مى رود، كه اين امر نيز ناخواسته، در 
تفهيم و تفاهم تخصصى آن، ناهمسانى هايى را پديد مى آورد. شايد كاربردهاي مختلف عمومى 
و تخصصي اين واژه در رشته هاي مختلف، و حتى در متن قوانين و مقررات، يكي از داليل 

اصلي اين امر باشد، زيرا در هر يك از اين موارد، نوع خاصي از سند مد نظر بوده است.
به هر روى، اين امر سبب شده كه امروزه اين واژه در مفاهيم متعددي به كار رود؛ چنان كه 
واژة «سند» در فرهنگ هاى فارسى به انگليسى و انگليسى به فارسى(عمومى و تخصصى)، 
يكي از معاني واژه هاي زير و يا در ارتباط با آن، به كار رفته است: Act (آريان پور، 1381،  به 
 Document Archival ص3)،   ،1369 ايران،  ملي  اسناد  (سازمان   Archives ص1984)،  ج2، 
(سلطاني، راستين، 1379، ص147)، Bill (نويدى، 1381، صص34 و440)، Bond (آرام، 1378، 
�Certi (آريان پور، 1381، ج2، ص1984)، Citation (هاشمى، 1387، ج cate ،(671صص464 و
1، صConveyance ،(352 (آريان پور، 1385، ج 1، ص1107)، Deed (آرام، 1378، صص487 
و Document ،(671 (مؤسسه تحقيقات و برنامه ريزي آموزشي- مركز مدارك علمي، 1359، 
صDocumentation ، Evidence ،(43 (هاشمى، 1387، ج 1، ص352)، Exhibit (آريان پور، 1381، 
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ج2، صHolograph ،(1984 (مهاجرى،1372،ص543)، Indenture ،Instrument (آريان پور، 1381، 
ج2، صMuniment، Panchart ،(1984 (مهاجرى،1372، ص543)، Paper (نويدى، 1381، صص 
239 و Passavani ،(443 (مهاجرى،1372، ص543)، Proof ، Record (آريان پور، 1381، ج2، 
 Title ،(1984 آريان پور،1381، ج2،ص) Testament ،(543مهاجرى،1372،ص) Script ،(1984ص
(آريان پوركاشانى، 1385، ج6، صص5267-5266)، Voucher (آريان پور، 1381، ج2، ص1984) 
و Writ (آريان پور، 1385، ج 6، ص5741).1  حال آنكه حوزة كاربرد تخصصي هر يك از اين 

واژه ها، در علوم و رشته هاي مربوط، مستقل و متفاوت با واژه هاي ديگر است.
اين مسئله آنجا اهميت خود را مى نماياند كه به كارگرفتن اين واژه در ادبيات ادارى و 
علمى ايران در معانى متعدد، مى تواند مشكالتى را در تفهيم و تفاهم تخصصى از اين مفهوم 
پديد آورد. براى نمونه، اين واژه در ادبيات حقوقى، كتابدارى، و آرشيوى داراى معانى تا 

اندازه اى متفاوت است.
نگارنده، در مقالة حاضر، مى كوشد ضمن بررسى انتقادِى تعريف هاى ارائه شده براى 

سند، به پرسش هاى زير پاسخ دهد:
1. آيا واژة «سند» در ادبيات ادارى و علمى ايران در معانى متعدد، به كار رفته است؟

2. آيا مى توان يكى از تعريف هاى ارائه شده از سند را به عنوان تعريف عام مورد استفاده 
قرار داد؟

3. آيا مى توان واژة «سند» را در معناى تخصصى براى رشته هاى مختلف دانش به كار برد؟ 

پیشینۀپژوهش
موضوع مورد بررسى، تاكنون، به صورت مستقل مورد بررسى قرار نگرفته است، اما نويسندگانى 
كه مفاهيمى همچون سند، مديريت اسناد، اسناد الكترونيكى و مديريت آن، آرشيو، و حتى روش 
تحقيق را موضوع اصلى نوشته هاى خود قرار داده اند، بخشى را به تعريف و تبيين مفهوم سند 

اختصاص داده و اشاره  اى گذرا به تعاريف سند داشته اند.
با توجه به منابع مورد بررسى در اين پژوهش مي توان گفت نخستين فردى كه با اين 
رويكرد به گردآورى تعريف هاى سند پرداخته جعفر بوشهرى  است. وى در اثر خويش، كه 
نخستين بار در سال 1341 منتشر شده، سه تعريف را براى سند به موجب قانون مدنى ايران، 
از نظر نويسندگان مديريت اسناد، و طبق قوانين اياالت متحدة آمريكاى شمالى گردآورده 

است(1352، صص14-9). 
وزيرى، سه تعريف از سند را بر اسـاس قانون مـدنى، تبصرة قانون تأسيس سازمـان 

اسناد و قانون امحاي اسناد و اوراق آورده است(1350، صص17-15).
عالمه حائري، اين مسئله را فراتر از پيشنيان مورد بررسى قرار داده و ضمن ارائة دو 
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تعريف لغوى از سند، تعريف هاى سند را از نظر قانون مدني، حقوق اسالمي، قانون اسناد ملي 
ايران، قوانين مالي ايران، اصول حسابداري، و اصول بايگانى اسناد و مدارك اداري، بيان كرده 
و مورد نقد و بررسى قرار داده و سپس تعريفى از سند ادارى ارائه كرده كه ظاهراً نخستين 
كوشش از اين دست است. تعريف هاى ذكر شده توسط او، در برخي آثار بعدي، عيناً و يا با 

تغييراتى اندك آورده شده است(1351، صص29-19).
نيازمند، در اثر خويش به ارائة تعريف لغوى سند و مقايسة آن با مدرك پرداخته، 
بعد تعريف سند در قانون مدنى ايران، در امور ادارى، و در قانون امحاي اسناد و اوراق 
اياالت متحدة آمريكاى شمالى را آورده و در پايان تعريف تازه اى براي سند پيشنهاد كرده 

است(1353، صص45-43).
اميرشاهي، پس از ارائة تعريف لغوى سند، تعريف هاى سند را از نظر ادارى و بايگانى، از 
نظر حقوقى و قضايى، و از نظر سازمان اسناد ملى ايران آورده است. اين موارد تقريباً به همان 

شكل در چاپ هاى بعدى كتاب وى آمده است(1364، صص3 ، 5 و 6). 
دهقاني، ضمن اشاره به تعريف سند و مدرك و ورق، تعريف سند در قانون مدني ايران، 
در قانون اياالت متحدة آمريكا، و در قانون سازمان اسناد ملى ايران را آورده و آنگاه تعريفي 

كلي از سند ارائه داده است(1373، صص 2- 3 ).
سازمان اسناد ملي ايران، در طرح نظام ملي اسنادي كشور، نخست تعريف سند از نظر 
لغوي را به نقل از لغتنامة دهخدا، فرهنگ مشيري، و فرهنگ معين بيان كرده آنگاه به تعريف 
سند از ديدگاه حقوق اسالمي، قانون مدني، قوانين مالي ايران، اصول حسابداري و قانون 
تأسيس سازمان خود پرداخته و در پايان تعريفي از ديدگاه دانش كتابداري آورده است. شايان 
توجه است، تعريف سند از ديدگاه دانش كتابداري و دو معنى لغوى پيش از اين مورد استناد 

قرار نگرفته بود(1375، دي، ص2-1).
دالوند، تعريف سند را به نقل از لغتنامة دهخدا آورده و سه نكته در آن تشخيص داده و 

سپس تعريفى از سند ارائه كرده است(1377، ص17-16).
رضا دهقانى، موارد ذكر شده براى تعريف سند در خبرنامة نظام ملى اسنادى كشور 
(سازمان اسناد ملي ايران، 1375، دي، ص1-2) را آورده و سپس انواع سند را به نقل از ايرج 

افشار (1360، ص581) ارائه كرده است([1381]، ج 1، ص337-336).
علن، نخست، به دو واژة سند و مدرك اشاره كرده و آنگاه چند معنى لغوى سند را 
آورده و، سپس، تعريف سند را از ديدگاه هاى حقوقى، ادارى و «فن بايگانى و امروزه» آورده 

است(1389، صص35-33).
فدايي عراقي، در فصل نخست كتاب خويش، اشاره اي گذرا به تعريف سند و مدرك از 

نظر لغوي و اصطالحي دارد(1384، صص4-3).
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تيمـوري خاني، تعريف لغوي سنـد را آورده، آنگاه تعريفـي كلي از سنـد (برگرفته از: 
سازمان اسناد ملي ايران، 1375، دي، صص1-2) را بيان نموده و سپس دو معني عام و 
خاص سند را از ديدگاه كتابداري و اطالع رساني ارائه كرده و در ادامه تعريف سند را از ديد 
سازمان اسناد ملي ايران آورده و تعريف آخر را مورد نقد و بررسى قرار داده است(1385، 

ج2، ص1074).
مؤمن، به وجود دو «ديدگاه و منظر كلي» حقوقي- اداري و تاريخي- تحقيقي در تعريف 
سند اشاره كرده و سه تعريف را (تعريف سند در قانون مدني ايران در مادة 1284، از نظر 

اداري، و تعريفي از قائم مقامي) آورده است(1385، آبان، صص77-76).
صادقيان، ضمن اشاره به تعريف هايى از سند - به نقل از طرح نظام ملي اسنادي كشور 
(سازمان اسناد ملي ايران، 1375، دي، صص1-2) و ذكر توضيحى از فدايى عراقى و ارائة دو 
تعريف ديگر، اولى از حقوق ايران و دومى از كياني- سرانجام تعريفى را به عنوان تعريف سند 

گردآورده و ارائه كرده است(1386، بهار، صص73-72).
اكرمى و سورى، ضمن اشاره به تعريف لغوى سند و ارائة دو مفهوم عام و خاص سند، از 
ديدگاه كتابداري و اطالع رسانى، به نقل از تيمورى خانى (1381، ج1، ص1074)، تعريف هاى 
ذكر شده براى سند در طرح نظام ملي اسنادي كشور (سازمان اسناد ملي ايران، 1375، دي، 

صص1-2) و جمع بندى آن را با تغييراتي جزئى آورده اند(1387، بهار، صص79-78).
آقا صفري، ضمن بررسي معني لغوي و دو مفهوم عام و خاص سند از ديدگاه حقوقي 
و فقهي، مفهوم سند را از منظر قانون مدني را مورد نقد و بررسي قرار داده و تعريفي از سند 
ارائه كرده است. در ادامه شواهدي را از كاربرد سند در متون تاريخي دوران ناصري بيان كرده 
و از واژه هايى نظير چك، قباله، و خط -كه به گفتة وي، در متون قديمي هم معني با سند يا 

به جاي آن به كار رفته- ياد كرده است(1388، فروردين، صص125-113). 
كمرى، با اشاره به معنى لغوى واژة سند و تعريف آن در قانون تأسيس سازمان اسناد ملى 
ايران و دو تعريف از حوزة كتابدارى و آرشيو، به نقد و بررسى اين تعاريف ،به ويژه دو مورد 
اول، پرداخته است. وى در اين راه بر آن بوده است تا تعريفى از «سند جنگ / دفاع مقدس» 

را، با نگاهى به حوزة نشانه شناسى ارائه دهد(1388، صص11-7).
اين افراد، غالباَ، به دسته بندى تعريف ها نپرداخته اند. تنها مؤمن به وجود دو «ديدگاه و 
منظر كلي» در تعريف هاى سند اشاره كرده و آنها را اينگونه برشمرده است: «ديدگاه حقوقي- 

اداري، و ديدگاه تاريخي- تحقيقي»(1385، آبان، صص77-76).
در بررسى اوليه، تعريف هايى را كه در پژوهش حاضر براى سند آمده است، مى توان در 

دو گروه كلِى اصلي جاي داد: تعريف هاى لغوى و اختصاصى.
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نگارنده، اصطالح تعريف هاى لغوى سند را براى تعاريف يا معانى ارائه شده در فرهنگ ها 
و لغتنامه ها به كار مى برد و تعريف هاى اختصاصي را براى تعاريف خاص و اصطالحي سند 
در رشته هاى مختلف علمى و ادارى. از آنجا كه تعاريف اختصاصي در فرهنگ ها و لغتنامه ها 
مطرح شده است، بهتر است تعريف هاي اختصاصى را به دو گروه تعريف هاي ارائه شده در 
متن قوانين و تعريف هاي تخصصي در رشته هاي مختلف علمي تقسيم كنيم. بنابر اين، در 
نوشتة حاضر، سه گروه تعريف مورد بررسى قرار خواهد گرفت: الف. تعريف هاي لغوي ارائه 
شده در فرهنگ ها و لغتنامه ها، ب. تعريف هاي ارائه شده در متن قوانين، و پ. تعريف هاي 

تخصصي در رشته هاي مختلف دانش.

تعریف سند در فرهنگ ها و لغتنامه ها
از آنجاكه بيشتر لغتنامه نويسان براى معنى هر واژه كوشيده  اند تا تمام معانى مرتبط با آن 
واژه را ضبط كنند - نه تنها معناى عام آن را- اين دسته از تعاريف، كم و بيش دربردارندة 
معانى و تعريف هاى اختصاصى سند نيز مي باشند؛ مشخصه اي كه به ويژه در لغتنامة دهخدا 
مي توان آن را ديد. بنابر اين، تعريف هاى تخصصى واژة سند كه در فرهنگ ها و لغتنامه ها 

به كار رفته است، در جاى خود آورده خواهد شد.
سند واژه اى دخيل از زبان عربى است. به طور خالصه، مى توان گفت كه در زبان عربى 

نَد» به معانى زير به كار مى رود: واژة «السَّ
 «آن قسمت از كوه كه مقابل شخص قرار گيرد و از دامنة كوه بلندتر باشد، بالش، 
تكيه گاه، گونه اى جامة خط دار يمنى ...، هر تعهد قانونى كه بر قراردادى مشترك متكى باشد، 

سند، تعهدنامه» (ُجّر، 1365، ج2، ص1218).
اين وام واژه در زبان فارسى در معانى متعددى به كار رفته است. براى نمونه، برخي معاني 

كه در لغتنامة دهخدا، گرد آورده شده است به شرح زير مي باشد:
«تكيه گاه، آنچه پشت به وي گذارند، بالش، تكيه، آنچه پشت بدو دهند، آنچه پشت 
بدو باز نهند از بلند، تكيه، مسند، بلندي چيزي، جاي بلند در بيابان، كوه، روي كوه، نوعي از 
چادرها، ج. اسناد (واحد و جمع يكسان است)؛ در نزد اهل حديث عبارت از طريق باشد و 
جمله كساني باشند كه روايت كنند و طريق اخبار و روايات را از آن جهت سند گويند كه 
اعتماد علماء در صحت و ضعف حديث به آن است، آنكه از وي حديث بردارند؛ آنچه بدان 
اعتماد كنند، معتمد، مستند، حجت، قبض، نوشته، تمسك، دست آويز، خط، مكتوب كه دائن 
به مديون دهد و حاكي از دين خود يا امري مانند آن باشد، وامنامه كه وامدار به وام ده دهد، 

نوشته اي كه وام يا طلبي را معين نمايد؛
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ورنه جنسيت وفا تلقين كند. مولوي هر عداوت را سبب بايد سند  
و بدون سند چيزي به خرج خود ننويسد ... و شماره و سياهه برداشته، ضبط نمايد كه 
در روزي كه سند مي رسد زياده از آنچه آورده اند به خرج ننوشته باشند ... امثال: مستوفي سند 

مي خواهد قاضي گواه»(1373، ج8، ص12155).
دالوند، بعد از آوردن مطالب لغتنامة دهخدا دربارة سند، گفته كه تعريف هاي ارائه شده 
ساختاري مشترك دارد كه اجزاي آن عبارت است از: «حقيقتي كه سند آن را مشخص 
مي سازد و سند به خاطر آن ارزش پيدا مي كند، خواه اين حقيقت يك رويداد تاريخي يا عادي، 
يك سخن با ارزش يا بي ارزش، يك دين و بدهي، يك مطلب علمي يا غير علمي، يا هر چيز 
ديگري باشد؛ خودِ سند به عنوان يك رابط و يك وسيله يا ابزار[داراي ارزش است، زيرا] 
به نوعي و به ميزان تواني كه دارد حقيقت را روشن مي سازد و[براي] فرد يا افرادي كه در پي 

حقيقتي هستند و آن حقيقت براي آنان ارزش دارد [مهم است]»(1377، صص17-16).
عالمه حائري، ضمن اشاره به مطلبي كه سند را نوشته اي براي اثبات مطلبي معرفي 
مي كند، مي گويد كه الزم نيست سند را به اين عنوان در نظر گرفت: «وصف كتبى يا 
غيركتبى بودن سند كليت ندارد، چه ممكن است سند كتبى يا غيركتبى باشد به عالوه الزم 
نيست سند مطلبى را ثابت كند، زيرا اثبات هر مطلب از جنبة قضايى و ادارى نيازمند طى 
مراحل و تشريفات خاص مى باشد و از اين رو به نظر مى رسد دارا بودن قابليت استناد 

براى توجيه سند كافى است»(1351، ص19).
در فرهنگ نفيسى، سند، در دو معنى اصلى ثبت شده است. نخست به عنوان اسمى 
فارسى و مأخوذ از زبان عربى و به معنى «مهر و امضاى قاضى و حكم و فرمان پادشاهى و 
چك و دستاويز و نوشته و مكتوبى كه بدان اختيار شغل و ملكى را به كسى دهند». در دومين 
معنى، سند اسمى عربى خوانده شده و چنين معنى شده است: «آنچه روياروى شخص باشد 
از بلندى، و كوه، و تكيه گاه مردم، و آنكه از وى حديث بردارند. و نوعى از چادر ... »(1343، 

ج3، ص1944). 
در فرهنگ نظام، دو معنى براى سند ذكر شده است. نخست آنكه نويسندة اين فرهنگ 
نوشته است كه واژة سند در زبان علما، به معناى «تكيه گاه و آنچه پشت به وى گذارند و دامن 
كوه و بلندى چيزى» به كار رفته است. معنى دوم سند -كه به قول نويسندة فرهنگ، معنى 
«عام در تكلم و نثر و نظم» مى باشد- اينگونه معنى شده است: «نوشته اى است كه كسى براى 
مدعايى درآورد. نيز نوشتة بيع و قرض و امثال آنها». نكته اى كه وى در ادامه براى اين دو 
تعريف ذكر كرده بسيار جالب مى باشد. وى نوشته است كه «معنى دوم مأخوذ از اول و در 

عربى و فارسى جديد است»(داعى االسالم، 1363، ج 3، ص412).
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در سايـر فرهنگ هاي معاصـر فارسي نيز كم و بيش همين معاني براي سند ذكر شده است. 
لذا براي پرهيز از زياده نويسي در اينجا از آوردن همة آنها خودداري مي گردد.

تعریف های ارائه شده در قوانین
مي توان گروهِ دومِ تعريف هاي ارائه شده براي «سند» را تعريف هاي قانوني خواند. در برخي 
قوانين، به واژة سند اشاره و براي مشخص كردن حوزة كاربرد آن، تعريفي عملياتي ارائه شده 
است كه ناظر به كاربرد واژة سند در آن قانون مى باشد. گفتنى است كه تعاريف موجود را در 
اين گروه مي توان به دو دستة تعريف هاى به كار رفته در قانون و تعريف هاى متكى به موادى 

از قانون تقسيم كرد.

۱. تعریف های به کار رفته در قانون:
 در مقالة حاضر، منظور از تعريف هاى به كار رفته در قانون، تعريف هايي مى باشد كه قانون گذار حوزة 

كاربرد سند را در آنها مشخص كرده است. مانند:
1-1. سند از ديدگاه قانون مدنى ايران: در مادة 1284 قانون مدني ايران (و مادة 370 به بعد 
آيين دادرسي مدني) سند چنين تعريف شده است: «سند عبارتست از هر نوشته اي كه در مقام 

دعوي يا دفاع قابل استناد باشد» (به نقل از جعفري لنگرودي، 1372، ص363). 
دربارة اين تعريف –كه به عنوان تعريف سند از ديدگاه حقوقى مطرح شده (علن، 1389، 

ص34؛ اميرشاهى، 1384، ص8)- چهار نكتة مهم قابل اشاره است:
- نوشته بودن سند؛ نخست آنكه بنا به اين تعريف هر سندى نوشته است. به عبارت ديگر، 
يكى از ويژگى هاى اصلى سند، نوشته بودن آن است، به هر شكل و در معناِي عامِ نوشته؛ 
فارغ از محل، وسيله، و شكل نوشتن (ر.ك.: بوشهري، 1352، ص9). از اين رو، محدوديت 
خاصي در مورد شكل نوشته وضع نشده است (مؤمن، 1385، آبان، ص76) و آنچه نوشته 

نيست، سند نيست.
آقاصفري، بر قيد نوشته بودن خرده گرفته و معتقد است كه اسنادي وجود دارد كه 
مكتوب و نوشته نيست و مثال هايي ارائه كرده كه از آن جمله است: نور خورشيد، سند 
روز است؛ و باران، سند ابر. اما به نظر مي رسد وي «سند» و «دليل» را يكسان به كار برده 

باشد(1388، فروردين، ص114).
از طرف ديگر، برخي - از جمله حقوق دانان كيفري (ر.ك.: فتح آبادي، 1384، بهار 
و تابستان، ص191)- در تعريف نوشته با هم اتفاق نظر ندارند. پس در اينجا بايد به تبيين 
مقصود خود از نوشته بپردازيم و مشخص كنيم منظور و برداشت ما از نوشته چيست؟ اين 
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نكته را بايد در نظر داشت كه زبان داراى دو صورت يا نمود ملفوظ (ارتعاشات صوتى) و 
مكتوب (نوشته) است (باقرى، 1371، ص33-35). بنابر اين، خط، نوشته و نوشتار، فن و 
وسيله اى براى نگهدارى، ثبت و انتقال انديشه و زبان است (َدن، 1375، ج2، ص7). از اين رو، 
بين نوارى صوتى كه با استفاده از شيوة مكانيكى بر روى يك محمل ثبت شده و متن همان 
سخنرانى كه با حروف الفبا و به صورت دست نوشته پديد آمده، اختالفى در رسانه و محمل 
آن وجود دارد، اما در هر دو مورد، نمودِ ظاهرى و ملفوِظ نظامِ ذهنِى زبان تجلى يافته است. 
از اين روست كه متن رمانى «كه بر روى موم صفحة موسيقى حك شده، خطابة يك وزير كه 
بر نوار ضبط صوت ضبط شده است، جزو اسناد و شواهد كتبى به شمار مى آيند، هر چند 
فهم و درك اين متون از راه چشم صورت نمى گيرد بلكه با گوش انجام مى شود» (َدن، 1375، 

ج2، ص7- 8).
- سند نبودن همة نوشته ها؛ در مادة 1285 همين قانون، شهادت  نامه سند محسوب نگرديده 
و فقط براى آن اعتبار شهادت قائل شده است (عالمه حائري، 1351، ص21) بنابر اين، هر 

نوشته اي سند نيست. 
- قابليت استناد در دعوا يا دفاع. شرط ديگرى كه در اين تعريف آمده، داشتن قابليت 
استناد در دعوى يا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد. بنابر اين، نوشته اى كه در 
دعوا يا دفاع قابليت استناد نداشته باشد، سند نيست. به عبارت ديگر، در برخى موارد، هر 
نوشته اي هم قابل استناد نيست. اما اين امر چه زمانى محقق مى شود؟ دو فرض براى اين 
وضعيت پيش بيني شده است: نخست، زماني كه رابطة سند و نويسنده اش به دليل وجود 
نداشتن قصد، قطع شده باشد (مثل نوشته هاي كودكان و ديوانگان)؛ و دوم، زمانى كه نوشته 
به دليل جعل، خراشيدگي، و مواردي از اين دست، قابليت استناد خود را از دست داده باشد 
(بوشهري، 1352، صص9-10). بنابراين، از نظر حقوقي، هر نوشته اي كه در مقام دفاع و 
دعوي به كار نيايد، سند محسوب نمى گردد و در نتيجه، از اين منظر، بخش عمده اي از اسناد 

تاريخي، سند نيست (مؤمن، 1385، آبان، صص77-76).
- هر نوشته اى كه قابليت استناد در خارج از دعوا يا دفاع را داشته باشد هم، الزاماً سند 
نيست. به عبارت ديگر، اين تعريف آن دسته از منابعي كه نوشته نيست، ولي قابليت استناد 
به ويژه در پژوهش ها را دارد، نيز در بر نمي گيرد. بنابراين، بر اساس تعريف سند در مادة 1284  -
قانون مدنى، آنچه نوشته نيست و قابليت استناد در خارج از حيطة دفاع يا دعوا را دارد هم سند 

نيست؛ مانند نوار صوتى يا صوتى- تصويرى صورت مذاكرات ادارى.
بنا به آنچه گفته شد، به نظر نمي رسد بتوان تعريف سند در مادة 1284 قانون مدنى را 

خارج از گسترة قانونى خودش مورد استفادة عام تري قرار داد.
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2-1. در تبصرة مادة اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران مصوب 1349/2/17 
آمده است: «اسناد مذكور در اين ماده شامل كلية اوراق، مراسالت، دفاتر، پرونده ها، عكس ها، 
نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلم ها، ميكروفيلم ها، نوارهاى ضبط صوت، و ساير اسنادى است 
كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و بطور مداوم يا غيرمداوم در 
تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى، اقتصادى، قضائى، سياسى، فرهنگى، علمى، فنى و 

تاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند».
از اين تبصره، به عنوان تعريف سند از نظر سازمان اسناد ملى ايران ياد شده است 
(وزيرى، 1350، ص16؛ سازمان اسناد ملى ايران، 1375، دي، صص1-2) و برخى بر اين 
اساس، به تجزيه و تحليل آن پرداخته اند. با بررسى تبصرة ياد شده، به نظر مى رسد كه در 
آن تبصره، واژة سند تعريف نشده است. اما از آنجا كه به عنوان تعريف سند از نظر قانون 
تأسيس سازمان اسناد ملى ايران (وزيرى، 1350، ص16) و نظاير آن (علن، 1389، ص35) 

تلقى شده است، در اينجا به بررسى آن پرداخته مى شود. 
- همچنان كه اشاره گرديد، با بازخوانى تبصرة ياد شده چنين به نظر مى رسد كه در آن 
واژة سند تعريف نشده، بلكه قانون گذار به بيان شمول موضوعى و مصاديق آن (به صورت 
كلى) پرداخته و چون سند را تعريف نكرده، عبارت ساير اسناد را -كه در عناوين مذكور 

در تبصره ذكر نشده- جزء موارد شمول آورده است (عالمه حائري،1351، ص23).
- از ديگر سو، به كار رفتن عبارت «ساير اسناد» مى تواند حاكى از اين نكته باشد كه 
قانون گذار، آگاهانه كوشيده است كه اين تعريف را به مصاديق ذكر شده محدود نسازد. 
شايان ذكر است يكى از موارد پيشنهادى در قانون گذارى براى آرشيوها و اسناد جارى، 
آن است كه تعريف سند آرشيوى «بايد همواره داراى ارزش باشد. مثًال چنانچه از انواع 
موجود اسناد نام برده شود با پيشرفت تكنولوژى و تغيير انواع اسناد، اين تعريف ارزش 

خود را از دست خواهد داد» (شوراى جهانى آرشيو، 1373، ص3).
- عالمه حائرى نيز گمان كرده كه قصد قانون گذار از به كار بردن عبارت «ساير اسناد» 
در اين تبصره، اين بوده كه «مقنن خواسته است تمام موضوعات و مواردى [را] كه احيانًا 
از قلم افتاده و يا در زمان حاضر وجود ندارد و در آينده موجود خواهد شد، جزو اسناد 

درآورد»؛ از اين لحاظ به نظر مى رسد تبصره، جامع است(1351، ص24-23).
- همچنان كه پيش از اين وزيرى تأكيد كرده است، باوجود صراحت نداشتن متن اين 
قانون، سند از محدودة نوشته خارج شده و به اشيايى سرايت يافته كه «در رديف نوشته، 

سند ناميده شده، محدود و مشخص شده اند»(1350، ص16).
- تيموري خاني نوشته، موارد ذكر شده در تبصره، عبارت از «سند براي سازمان» اسناد 
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مى باشد و در ادامه چنين افزوده كه «تعريف فوق، سند را به آنچه كه در عرصة عمومي توليد 
مي شود، محدود مي كند. حال آنكه عرصة خصوصي نيز مولد اسناد با ارزش هاي آرشيوي 
است ...» (1385، ج2، ص1075). كمرى نيز در همين زمينه نوشته است كه «طبق اين 
تعريف و تلقى از سند، مفهوم سند مؤكد بر اسناد كتبى و آرشيوى دستگاه هاى دولتى متمركز 
است. به عبارت ديگر، غلبة نگاه ديوان ساالرانة دولتى، در تشخيص و تقسيم بندى سند، كامًال 
محرز است»(1388، ص10). البته اين نقدها به طور كامل وارد نيست؛ زيرا قانون گذار با 
به كار بردن عبارت «يا به دستگاه دولت رسيده است» قسمتى از اسناد بخش خصوصى را هم 
لحاظ كرده است و از سوى ديگر، مادة اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران، مصوب 
1349، ضمن برشمردن داليل تشكيل، آورده است كه: «تمركز پرونده هاى راكد وزارتخانه ها 
و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت»، و بدين ترتيب، گروه هاى هدف خويش را مشخص 
كرده است. موضوعى كه در بند ب مادة ششم همان قانون دگرباره به آن اشاره شده است: 
«وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مكلفند كلية اسناد و پرونده هاى راكد را 
...، براى نگهدارى موقت به سازمان اسناد ملى بسپارند مگر آنكه از تاريخ تهيه و تنظيم سند 
و يا تاريخ آخرين برگ پرونده، مدت چهل سال گذشته باشد كه در اين صورت بايد به طور 
دائم به سازمان اسناد ملى منتقل شود»؛ بنابر اين، در اينجا، قانون گذار قصد تعريف واژة سند 
را نداشته، بلكه تكليف دستگاه ها را براى انتقال اسنادشان به سازمان در نظر داشته است و 
عمًال و قانوناً نمى خواسته بخش خصوصي را -كه اسنادشان را به صورت هاى ديگر به سازمان 

مى سپارند- مكلف و موظف به تحويل اسناد به سازمان مذكور كند. 
علمى،  فرهنگى، سياسى، قضائى، -  به كار رفتن عبارت «از لحاظ ادارى، مالى، اقتصادى،
فنى و تاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند» در 
تبصرة مورد نظر، برخوردهاى دوگانه اى را در پى داشته است. برخالف وزيرى، كه نوشته با 
ذكر اين ارزش ها «تمام جهاتى، كه اسناد را داراى ارزش مى كند، در نظر گرفته اند»(1350، 
ص16)؛ عالمه حائري معتقد است كه در تقسيم بندي اسناد در اين تبصره مسامحه شده 
است، زيرا مي توان اسناد را از ديدگاه هاي ديگري همچون مذهبي، هنري، صنعتي، اخالقي، 

و اجتماعي نيز مورد بررسي قرار داد(1351، ص24).
بنابراين، به نظر نمي رسد بتوان از اين تبصره به عنوان تعريف جامع و مانع و كامل سند 

- ولو به صورت عام- استفاده كرد.
3-1. در قوانين مالى: در قوانين مالي ايران، سند به صورت كلي تعريف نشده، بلكه 
بر حسب مورد تعريف گرديده است. مادة 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 21 صفر 1329 
بيان مي دارد: «بودجة دولت سندي است كه معامالت دخل و خرج مملكتي براي مدت 
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معيني در آن پيش بيني و تثبيت مي گردد. مدت مزبور را سند ماليه گويند، كه عبارت است از 
يك سال شمسى». با تغيير قوانين بعد - همچون قانون محاسبات عمومى مصوب 10 اسفند 
1312 و 15 دى 1349- واژة سند به كار رفته در اين قانون، حذف شد (عالمه حائري، 1351، 

ص 24). 
به نظر نمي رسد بتوان از تعريف «سند ماليه» در اين قانون -كه به عنوان «تعريف سند از 
نظر قانون محاسبات عمومي» مشهور شده است- به عنوان تعريف سند – خاص يا عام- 

استفاده كرد.

۲. تعریف های متکی به قانون. 

دستة دوم تعريف هاي قانوني را شايد بتوان تعريف هايي دانست كه نويسندگان و پژوهشگران 
با توجه به موادي از قانون، براى انواع سند ارائه كرده اند كه عبارت است از سند دولتى، سند 
ادارى، و سند تجارى. بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه اين دسته بندى فقط به اين اعتبار در اينجا 
آورده مى شود كه در تعريف آنها به موادى از قانون استناد گرديده يا از قانون استفاده شده، و 

بحث انواع اسناد مد نظر نبوده است.
1-2. سند دولتى: عالمه حائري، با توجه به مادة 259 قانون مجازات عمومي كه 
مي گويد: «هر كس عالماً دفاتر و قبالجات و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري 
تلف كند ...»، براي اسناد دولتي تعريف زير را ارائه كرده است: «اسناد دولتي عبارت از اسنادي 
است كه به نحوي از انحاء [به] وسيله اجزاء و صاحب منصبان و مأموران دولتي در حدود 
صالحيت و وظايف آنها تهيه مي شود و اين اسناد ممكن است احكام و نوشته ها - اوراق و 
قراردادها- تذكرة عبور يا اقامت- تصديق نامه ها و تحريرات و سجالت و دفاتر و غير آنها 

اعم از رسمي و غير رسمي باشد» (1351، ص36).
به نظر مي رسد اين تعريف براى كاربرد عام واژة «سند»، جامعيت ندارد، زيرا:

- مصاديق ذكر شده در آن، تماماً نوشتاري است و مواد غيرنوشتاري، مانند مواد ديداري و 
شنيداري را -كه در دستگاه هاي دولتي ايجاد و يا دريافت و نگهداري مي شود- در بر نمى گيرد. 
- اين تعريف آنچه را كه توسط افراد عادي (غير از اجزاء و صاحب منصبان و مأموران 
دولتي) تهيه شده، اما به دستگاه هاي دولتي رسيده و به طور مداوم يا غير مداوم در تصرف آنها 

بوده و در اين دستگاه ها نگهدارى مى شود نيز سند دولتي ندانسته است. 
- هرچند از عبارت «به نحوي از انحاء ... تهيه مي شود» مفهوم دريافت كردن بر نمي آيد، 
اما آيا مي توان آنچه را توسط افراد غيردولتي تهيه شده و به دستگاه هاي دولتي رسيده و توسط 

مأموران دولتي مورد بررسي قرار گرفته و موجد اثر واقع شده است، نوعي توليد دانست؟ 
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قانون امحای اسناد و اوراقتعریف عالمه حائری

 «سند عبارت است از كلیۀ كتاب ها، اوراق، نقشه ها، تصاویر و موادی

 نظائر آن، رصف نظر از شــكل ظاهری یا خصوصیات آنها كه وسیلۀ

 یك ســازمان یا جانشــین آن در تعقیب وظایف و یا در زمینۀ امور

 مربوطه، به عنوان سوابق مثبته بر انجام وظائف چگونگی خط مشی،

 تصمیÛت، روش ها، عملیات و دیگر فعالیت ها یا به مناسبت ارزش

 اطالعاتی محتوی آنها ایجاد و دریافت و نگهداری شــده و یا دارای

 ارزش نگاهداری می باشــد، بدین ترتیب آنچه مشمول تعریف باال

ی باشد به خصوص موادی كه رصفاً به منظور مراجعه  نیست اسناد́ 

 یا ´ایــش در كتابخانه هــا و موزه ها نگاهداری می شــود»(۱۳۵۱،

 ص۲۸).

 منظور از اســناد در این قانون كلیۀدفاتر، اوراق، نقشه ها، تصاویر و

 دیگر اشیای قابل استناد است كه توسط یكی از ادارات حکومت ایاالت

 متحده بر وفق قانون حكومت مركزی یا به سبب انجام امور عمومی

 ایجاد یا دریافت و نگهداری گردیده یا حفظ آنها به عنوان مدركی از

 سازمان، وظایف، سیاست های كلی، تصمیÛت، روش ها و عملیات یا

 دیگر فعالیت های دولت یا به علــت ارزش اطالعات مندرج در آنها

 از طرف ادارۀ مذكور یا جانشین قانونی آنها مقتضی تشخیص[ داده]

ایش،  شود. آنچه كه كتابخانه ها یا موزه ها فقط به منظور مراجعه یا́ 

 تهیه یا دریافت و نگهداری می كنند و همچنین نســخه های اضافی

 اسناد كه منحرصاً برای سهولت مراجعه، نگهداری می شود و نرشیات،

 مشــمول تعریف ســند مندرج در این قانون نخواهد بود (بوشهری،

۱۳۵۲، صص۱۱-۱۰).

دربارة اين تعريف بايد به نكته هاى زير اشاره كرد:
- نويسنده، در آغاز تعريف، «كتاب» را در زمرة اسناد آورده است و در پايان - با نگاهى 
به قانون امحاي اسناد و اوراق مصوب ژوئن 1943 اياالت متحدة آمريكا- موادي را «كه صرفًا 
به منظور مراجعه يا نمايش در كتابخانه ها و موزه ها نگاهداري مي شود»، از حوزة تعريف سند 

خارج كرده است و ظاهراً در اينجا دچار لغزش و تضاد شده است.
- در اين تعريف، اوراق از جملة اسناد شمرده شده، اما حوزة معنايى دقيق آن مشخص 
نگرديده است. از لحاظ لغوى، اوراق جمع ورق و به معنى برگ درخت، برگة كاغذ و كتاب 
است كه شامل دو صفحة پشت و روست، واحد شمارش برگ هاى كاغذ و پوست نازكى 
كه روى آن چيز نويسند (معين، 1386، ج4، ص5007 ). در اين صورت نويسنده «آنچه نوشته 

شده بر كاغذ» را مد نظر داشته است.
- مالك اعتبار در اين تعريف، ارزش اطالعاتى و نگهدارى مدارك و آن  چيزي است 
كه به چگونگى اتخاذ تصميم ها و فعاليت هاى سازمان ها مربوط مى باشد (عالمه حائري، 

1351، ص29).
- اين تعريف براى سند ادارى ارائه شده و باوجود تأكيد بر «دريافت» يا دارا بودن 
«ارزش نگاهداري» -كه بر دامنة شمول تعريف سند ادارى افزوده است- در برگيرندة همة 

اسناد افراد حقيقى نيست.
3-2. اسنـاد تجارتى: كاتبـى، با اشاره به اين نكته كه در قانون تجـارت عبارت «اسناد 

2-2. سند ادارى: عالمه حائري با توجه به تعريف سند در قانون امحاي اسناد و اوراق 
مصوب ژوئن1943 اياالت متحدة آمريكا، تعريف زير را براي سند اداري ارائه داده است:
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تجارتي... فصل و عنوان خاصى ندارد»، از به كار رفتن نام سه سند عمدة تجارتي يعنى «برات، 
فته طلب، و چك در ذيل باب چهارم» اين قانون نتيجه گرفته، قصد قانون گذار «ايجاد مقرراتي 
براي عمده ترين اسناد تجارتي معمول» بوده است. به همين دليل وى از سه سند يادشده، 
ذيل اسناد تجارتي بحث كرده و نوشته است: تعريف سند در مادة 1284 قانون مدنى «شامل 
اسناد تجارتي مذكور در قانون تجارت مي شود ولي قانون مدني در مقام تعيين انواع سند آن 
را به رسمي و عادي تقسيم كرده ، سند رسمي را فقط سند تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي يا 
نزد مأمورين رسمي در حدود صالحيت آنها و بقيه را سند عادي دانسته  است. بنابراين چون 
اسناد تجارتي خارج از شمول تعريف سند رسمي هستند بناچار اسناد عادي تلقي خواهند 
شد. معذالك مزايائي بر اسناد عادي دارند كه آنها را برزخ اسناد عادي و رسمي قرار مي دهد 

و به اين جهت اطالق اسناد تجارتي به آنها مي شود»(1385، صص183-182). 
وى «اختصاري بودن دعاوي مربوط به اسناد تجارتي، مسئوليت تضامني امضا كنندگان، 
مرور زمان اختصاصي، قابليت واخواست، امتياز در تأمين خواسته بدون توديع زيان احتمالي 
طرف، مسئوليت كيفري در مورد چك و اعتبار اسناد تجارتي نزد بانك ها و اشخاص» را 

به عنوان مزاياى اصلى اسناد تجارتى برشمرده است. 
برخالف نظر كاتبـى به نظر نمى رسـد در اينجا تعريف دقيق و جامعى از سنـد تجارتى 
ارائه شده باشد. اگر بخواهيم اين نظر را خالصه كنيم احتماالً بايد بگوييم از ديدگاه وى 
سند تجارتى عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و در 

حدفاصل اسناد عادى و اسناد رسمى قرار دارد1.
- در خصوص قسمت اول اين تعريف، ذيل بند 1-1 بحث شد. 

- قسمت دوم هم ناظر بر چگونگى و محل تنظيم سند مى باشد و كمك چندانى به 
تعريف واژه نمى كند و به نظر نمى رسد بتوان از آن در معناى عام واژة سند استفاده كرد.

تعریف های تخصصی
گروه سوم تعريف هاي ارائه شده در مورد سند را مي توان تعريف هاى تخصصي در رشته هاي 

مختلف ناميد. اين گروه شامل موارد زير مي باشد:

۳. تعریف سند از دیدگاه علوم اداری و بایگانی:
1-3. از اُدل2 و استرانگ3 نقل شده كه: «سند عبارت است از حقايق كتبي دربارة وقايع و 
معامالت سازمان، كه ممكن است در نامه، فرم هاي چاپي، كارت، اوراق كاغذ يا كتاب منعكس 

شود» (بوشهري، 1352، ص10؛ نيازمند، 1353، ص44). 
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۱.  فرهیخته در تعریف سند تجاری 
Commercial Document آورده است 
«حقوق تجارت کلیۀ اوراق بهادار از قبیل 
چک، سفته، برات، اوراق گمرکی، حواله و 
غیره را اسناد تجاری می داند که باید گفت 

افزون بر این همه، کلیۀ اوراق و اسناد 
مربوط به معامالت و قراردادها را نیز در 

این رده قرار می دهد»(۱۳۷۷، ص۴۹۳).

2. Margaret K. Odel
 3.  Earl P. Strong
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- گرچه در نگاه اول اين تعريف جامع به نظر مى رسد، اما فقط مواد كتبى و نوشتارى 
را در بر مى گيرد.

- اين تعريف مانع نيست چرا كه هر نوشته اى «درخصوص وقايع و معامالت سازمان»، 
غير از «اكاذيب و اطالعات خالف واقع به هر شكل و صورت» (بوشهري، 1352، ص10)، 

سند محسوب مي شود (مقايسه كنيد با: مؤمن، 1385، آبان، ص77)، حتى كتاب.
- به كار بردن قيد سازمان در اين تعريف سبب شده است كه انواع مكاتباتى كه بين افراد 

رد و بدل مى شود سند محسوب نگردد (نيازمند، 1353، ص44).
2-3. تعريف نيازمند براى سند اينگونه است: «سند نوشته اي است كه داراي حداقل 
يكي از ارزش هاي اصلي باشد». وي ارزش اصلي را «ارزشى كه موجب نگهدارى نوشته يا 
شئ مى شود» دانسته و انواع آن را نظامي، سياسي، تاريخي، حقوقي، علمي، فني، و تحقيقي 

برشمرده است(1353، ص45).
- در اين تعريف، قيد نوشته سبب مي شود تا آن دسته از موادي كه به نحوى روزافزون 
جاي خويش را در سازمان ها و همچنين در پژوهش ها باز كرده است (از قبيل: سى دى، نوار، 
و فيلم)، در زمرة اسناد شناخته نشود. شايان ذكر است نيازمند نوشته اي را كه حامل آن از قبيل 

كاغذ و سنگ و نظاير آن داراي ارزش باشد، مدرك مى داند (1353، ص45).
3-3. برخى، اسناد «را اوراقى مى دانند كه براى مدت طوالنى ارزش حفظ و نگهدارى داشته و 
بايگانى سازمان در سراسر مهلت مقرر مكلف به حفاظت آنها است» (بوشهري، 1352، ص14).

- منظور از اوراق در اين تعريف ظاهراً ورق و كاغذ است (بنگريد ذيل بند 2-2). اگر 
اوراق را در مفهوم عام در نظر بگيريم، اشكال ذكر شده در بند 2-3 بر آن متصور خواهد شد.

- «ارزش حفظ و نگهدارى» «براى مدت طوالنى» و «مهلت مقرر»، از ديگر واژگان مبهم 
و كلى به كار رفته در اين تعريف است كه اجازه نمى دهد اين تعريف كاربردى فراتر از حوزة 

خودش را داشته باشد.
4-3. «نويسندگان بايگانى دولتى، اسناد را سوابقى مى دانند كه راكد بوده، مورد احتياج و 

مراجعة روزانة دستگاه نمى باشد ...» (بوشهري، 1352، ص14).
- بوشهري نوشته است كه اطالق راكد بودن به خودي خود كافي نيست، زيرا ممكن 

است به هر دليل سند از بايگاني راكد خارج شده و دوباره به جريان بيفتد.
- در اين تعريف، سند «سابقة راكد» دانسته شده، ولى تعريف دقيق سابقه ارائه نگرديده 
در اين تعريف، سابقه، داراى ارزش آرشيوى مى باشد. در اين صورت محل  است. ظاهراً 

نگهداري سوابق نه در بايگاني راكد كه در آرشيو است.
5-3. سند «در فرهنگ ادارى، به طور كلى حاصل خدمت و فعاليتى است كه از طرف افراد 
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و سازمان هاى مختلف به صورت نوشته يا صور مختلف ديگر كه با رعايت موازين و مقررات 
تهيه و تنظيم شده و براى مراجعات بعدى قابل نگهدارى باشد، اطالق مى شود» (اميرشاهى، 

1384، صص 5 و 6؛ با اندكى تفاوت در: علن، 1389، ص35).
- از نظر نوع رسانه، اين تعريف نسبتاً جامع است، زيرا فقط به نوشته اتكا نكرده و 

حاالت ديگر را هم در نظر گرفته است.
- اين تعريف هر چند جامع است، اما مانع نيست؛ زيرا انواع مختلفى از توليدات 

سازمانى مثل كتاب را نيز در بر مى گيرد.
- در اين تعريف، دو عبارت «صور مختلف ديگر» و «با رعايت موازين و مقررات تهيه 
و تنظيم شده ... باشد»، مبهم و كلى است و خواننده به طور دقيق و واضح، مقصود نويسنده 

را در نمى يابد.

۴. تعریف سند از دید اصول حسابداری:
 «هر نوشته اي كه ذمه سازمان يا شخص حقيقي يا حقوقي را كه به نحوي از انحا با سازمان 
طرف حساب و معامله است مشغول يا بري نمايد، يا مبين پرداخت وجهي جهت خريد 
كاال يا خدمات و يا حاكي از انعقاد قرارداد يا وقوع عقدي يا ايقاع باشد و يا از آثار ناشيه 
از حقوق خاصي حكايت نمايد به شرط وجود اهليت و دارا بودن امضاء مجاز الزم براي 
رسيدن به يكي از مقاصد باال سند محسوب مي شود ...» (عالمه حائري، 1351، ص 26). 

- اين تعريف جامع نيست، زيرا سند را به نوشته محدود كرده است.
- به نظر مى رسد اين تعريف بسيار خاص است و به نوعى «اسناد مالى» را در نظر دارد. 

از اين رو، قابليت استفاده به عنوان تعريفى عام براي سند را ندارد.

۵. تعریف سند از دیدگاه کتابداری، سندپردازی، و اطالع رسانی
در برخى آثار كتابداران و اطالع رسانان، تعريف هايى براى سند به شرح زير ارائه شده است:

1-5. «سنــد و مدرك در مفهـوم كلـى خود به رسـانه اى داللت دارد كه توسـط آن 
داده ها، اطالعات و دانش بدون توجه به صفات يا شكل ظاهرشان ثبت مى شود. رسانه ها تمام 
مواد نوشتاري اعم از دست نوشته، ماشيني يا چاپي را شامل مي گردند، ولي به آنها محدود 
نمي شوند؛ بلكه كلية نقاشى ها، طراحى ها و حكاكى ها، وسايل ضبط صوت، عكس هاى 
چاپ نشده و نيز فيلم آنها، چه بصورت ساكن و چه بصورت متحرك و سينمايى، موادى 
كه اطالعات بر روى آنها پرداخته شده و چه بصورت برگه هاى منگنه اى، چاپى يا كدگذارى 
شده و چه به شكل نوار يا ديسك هاى مغناطيسى و نيز نسخه هاى مكرر مدارك فوق را به 
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هر روش كه تكثير شده باشند، در بر مى گيرند (ويسمان، 1373، ص27).
- هر چند تعريف ويسمان جامع است، اما تعريفى عام براى سند به شمار مى رود و 

به نظر مي رسد بيش تر ناظر بر مدرك (Document) است (بنگريد به بند بعد).
- از آنجا كه اين تعريف عام است، به نحوة توليد (دريافت يا ايجاد) اسناد نيز در آن اشاره 

نشده است.
- در اين تعريف، سند، با رسانه و محمل انتقال اطالعات يكى انگاشته شده است.

- اين تعريف شامل كتاب و مجله هم مى شود، در صورتى كه، اكثر تعريف هاى ديگر، 
كتاب و نظاير آن را از شمول سند خارج دانسته است.

بنابر آنچه گفته شد، به نظر نمى رسد تعاريفى را كه در سندپردازى (دكومانتاسيون) مورد 
نظر است، بتوان به عنوان تعريفى جامع و مانع براي سند محسوب كرد.

2-5. آذرنگ، در تعريف Document -كه براى آن معادل هاى مدرك و سند را برگزيده- 
آورده است: 1. هر اثر چاپى، خطى يا عكسى،2. هر وسيلة قابل رؤيت و لمسى كه حاوى 
اطالع يا خبر و پيامى باشد، 3. در عرف سندپردازى ، هرآنچه كه بتواند اطالع علمى را انتقال 

دهد و در تحقيق مورد استفاده قرار گيرد (1359، ص43).
- حوزة فعاليت هاى سندپردازى ايجاب مى كند كه «هر آنچه كه بتواند اطالع علمي را 
انتقال دهد و در تحقيق مورد استفاده قرار گيرد» سند انگاشته شود، اما در حوزه هاى ديگر 
اطالع رسانى، به ويژه آرشيودارى و حتى كتابدارى هر كدام از اين مواد نامى خاص دارد. براى 
نمونه، «هر اثر چاپي، خطي يا عكسي» الزاماً سند انگاشته نمي شود. همچنين، نويسندگان علوم 
ادارى در كاربرد دو واژة سند و مدرك، كه در اينجا توامان به يك معنى به كار رفته است، از 

روية يكسانى پيروى نمى كنند.1  
- اين تعريف نيز همچون تعريف بند1-5.، ناظر بر مدرك است و از اين رو، تعريفى 

بسيار كلي براى سند به شمار مى رود.
3-5. در برخــى ديگر از منابع كتابــدارى، سند مترادف با مـدرك و دبيزه، معــادل 
واژةDocument ترجمه، و اينگونه تعريف شده است: «به هر نوع نوشتة خطى، چاپى، عكسى 
و يا به صورت هاى ديگر و هر شيئ مادى را كه بتوان از محتواى آن اطالعى به دست آورد 

دبيزه (مدرك) گويند  [سند؛ مدرك]  » (سلطاني، راستين، 1365، ص131؛ 1379، ص147).
- اين تعريف جامع است و همة شكل هاى سند را در برمى گيرد.

- باوجود جامع بودن، اين تعريف براي سند مانع نيست، زيرا در بردارندة «هر شيئ 
مادي» است كه «بتوان از محتواي آن اطالعي به دست آورد» ولو شي ء باستاني يا اثر جرم.

4-5. سلطانى و راستين، واژة سند را به عنوان يكى از معانى Document Archival [آرشيو 
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دبيزه؛ سند؛ مدرك آرشيوى]  نيز برگزيده و در معنى آن نوشته اند كه: «دبيزه يا سندى كه 
در شكل اصلى خود، يا تا به آنجا كه ممكن است نزديك به شكل اصلى، به طور دايم 
نگهدارى شود، به نحوى كه بتوان همواره از فرم فيزيكى و محتواى آن استفاده كرد»(1379، 

ص147).
- اين تعريف جامع است و همة شكل هاى سند را در برمى گيرد.

- اين تعريف، باوجود جامع بودن، مانع نيست و به عنوان مثال اشياى باستانى را هم 
شامل مى شود.

5-5. «واحدى از مواد حاوى اطالعات؛ در اينجا تأكيد بر محتواى اطالعات است تا شكل 
ظاهرى ماده» (فوترگيل، بوچارت، 1382، ص14).

- اين تعريف جامع است و همة شكل هاى سند را در برمى گيرد.
- اين تعريف براي سند مانع نيست، زيرا حد نهايتى براى آن تصور نشده است.

6-5. جهان پناه، سند را «انتشارات غير از كتاب مانند گزارش نشست ها، گزارش فعاليت هاى 
مديران، جزوه ...» تعريف كرده است (1371، ص 11، زير نويس ش2).

- اين تعريف جامع نيست، زيرا خود را به انتشارات محدود كرده است و بنابر اين، همة 
شكل هاى سند را در برنمى گيرد.

- اين تعريف مانع نيست، زيرا به جز كتاب، هر آنچه را قيد انتشارات بر آن اطالق 
مى شود، در بر مى گيرد. 

7-5. به عنوان يك جمع بندى عمومى براى تعريف واژة سند، تيمورى خانى نوشته است: 
«از ديدگاه كتابدارى و اطالع رسانى، سند به دو معنا به كار مى رود يكى به معناى اخص، و 
آن متنى است كه براى ثبت رويداد خاصى در يك يا چند نسخة محدود توليد مى شود. 
اينگونه سندها معموالً در آرشيوها و بايگانى ها نگهدارى مى شوند و جزء انتشارات عمومى 
محسوب نمى گردند. ديگرى، سند به معناى عام است كه به هر نوع نوشته خطى، چاپى، 
عكسى و يا به صورت هاى ديگر، و هر شىء مادى كه بتوان از محتواى آن اطالعاتى به دست 
آورد، مى گويند (دبيزه). اين نوع اسناد معموالً در نسخ فراوان و به تعداد زياد منتشر مى شوند» 

(تيموري خاني، 1385، ج2، ص1074).
- در خصوص تعريف اخِص ذكر شده در اينجا بايد گفت كه:

• سند در اصل براي «ثبت رويداد خاصي» توليد نمي شود، بلكه براي انجام وظايف محوله 
و در اجراي قانون و مقررات است.

• عبارت هاِي «در يك يا چند نسخة محدود توليد مي شود» و «اينگونه سندها معموالً در 
آرشيوها و بايگاني ها نگهداري مي شوند و جزء انتشارات عمومي محسوب نمي گردند»، از نقاط 
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قوت اين تعريف براي سند محسوب مي شود و «مانع» بودن تعريف را در پي داشته است. 
• اين تعريف، باوجود مانع بودن، جامع نيست. براي نمونه، همة اسنادي را كه بخش 

خصوصي توليد مي كند شامل نمي شود.
- در خصوص معني عام ذكر شده، پيش از اين ذيل بندهاي 2-5 و 3-5 بحث شد.

۶. تعریف سند از دیدگاه تاریخی و پژوهشی
قائم مقامى  تاريخى معروف شده،  از ديدگاه  تعريف سند  به  ،كه  را  تعريف  اين   .6-1
ارائه كرده است: «اسناد تاريخي شامل كلية فرمانهاى سلطنتي، مكاتبات و اسناد سياسي، 
معاهدات، نوشته هاي اداري اسناد قضايي و مالي و حقوقى، گزارش هاى اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى و نظامى و برخى از مكاتبات خصوصي و و دوستانه و خانوادگي مى باشد كه در 

قديم به آنها سلطانيات و ديوانيات و اخوانيات مى گفتند»(1350، صص6-5).
هر چند قائم مقامى اين مطلب را در پاسخ به پرسش «سند چيست» ننوشته است و از 
اين منظر شايد بهتر بود در اين مقاله مورد نقل و بررسى قرار نمى گرفت، از آنجا كه اين تعريف 
سال هاست مورد استفاده و استناد گروهى از تاريخنگاران و آرشيوداران و كتابداران قرار گرفته 
است، به ذكر اين نكته اكتفا مى شود كه تعريف نقل شده از قائم مقامى، تعريف عام سند 
نيست، بلكه وى تعريفى براى «سند تاريخى» مطرح كرده و «ديگران» آن را به عنوان تعريف 

«سند» ارائه كرده اند.
2-6. تعريف سند از ديدگاه مورخان را شايد بتوان تعريف زير دانست كه در كتاب 
تاريخ پيش دانشگاهى  ارائه شده است: «سند نوشته ا ى است كه قابل استناد باشد، بتواند 
اطالعى علمى را انتقال دهد و در تحقيق مورد استفاده قرار گيرد و ارزش نگهدارى دايمى 

داشته باشد»(هيئت مؤلفان، 1373، ص78).
- بر طبق اين تعريف، سند، نوشته است. به عبارت ديگر، يكى از ويژگى هاى اصلى سند 
نوشته بودن آن است، به هر شكل و در معناِي عامِ نوشته؛ و آنچه نوشته نيست، سند نيست. لذا 
اين تعريف، اسناد غيرنوشتاري را -كه در دستگاه هاي دولتي ايجاد و يا دريافت و نگهداري شده 

است-  در بر نمى گيرد.
- شرط ديگرى كه در اين تعريف ذكر شده، داشتن قابليت استناد است. بنابر اين، 
نوشته اى كه قابليت استناد نداشته باشد، سند نيست. به عبارت ديگر، در برخى موارد، هر 
نوشته اي هم قابل استناد نيست. اما مشخص نشده اين امر چه زمانى محقق مى شود و مرجع 

تشخيص قابليت استناد كيست؟ 
آيا مى توان تصور كرد -كه به هر دليل- نوشته اى براى يك مورخ قابليت استناد داشته 
باشد و براى ديگرى خير؟ بر اين اساس «سنديِت» سند مفهومى َعَرضى است و اين نوشته، 
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گاه سند محسوب مى گردد و گاه نه؟ به ياد داشته باشيم كه بر طبق تعريف ذكر شده در 
مادة 1285 قانون مدنى شهادت نامه نوشته اي است كه اعتبار شهادت دارد، ولى سند نيست 

(بنگريد به بند 1-1).
- در اين تعريف، دو مالك قابليت انتقال اطالعى علمى و قابليت استفاده در تحقيق 
،به عنوان دو ويژگِى اصلى در تبيين مفهوم سند، مورد توجه قرار گرفته است، مالك هايي كه 

بر ارزش اين تعريف افزوده است.
- قيد «ارزش نگهدارى دائمى» از ديگر ظرايف و دقايق به كار گرفته شده در اين تعريف 
است، اما رسا نيست، زيرا عوامل تشخيص اين ارزش و مرجع تشخيص در آن مشخص 

نشده است.
- پنج عنصر اصلى ذكر شده در تعريف ياد شده، نتوانسته است دو ويژگى جامع و مانع 
بودن را براى تعريف به همراه داشته باشد و اين تعريف جامع و مانع نيست، زيرا از يكسو 
خود را محدود به نوشته كرده است و از سوى ديگر، مواد نوشتارى ديگرى را هم مانند 

كتاب هاى نسخه خطى، چاپ ژالتين، و كمياب در بر مى گيرد.
3-6. مؤمن ارائة تعريفي جامع و مانع از سند از ديدگاه تاريخي را دشوار مي داند، زيرا 
به اعتقاد او «در تعريف تاريخ و تعيين تاريخي بودن هر شي و مدرك، معيار روشن و مورد 
اتفاقي وجود ندارد». وي آنگاه به بيان برداشت و تعريف عام و تعريفي خاص از سند پرداخته 
است. به زعم او در نگاهي عام «به كلية منابع اعم از كتبي، شفاهي و تصويري سند اطالق 
مي شود. چنانكه سند يا مدرك، واژه اي مترادف با منبع و هرگونه شاهد فارغ از شكل و محتوي 
تلقي مي گردد؛ اّما در يك تعريف محدودتر اسناد تاريخي در كنار ساير منابع باستانشناسي، 
منابع تصويري و منابع كتبي، تنها بخشي از منابع تاريخ را تشكيل مي دهند. مشخصة اصلي 
هر نويسنده از اين ديدگاه توليد آن به وسيلة دستگاه اداري است. بدين ترتيب، كلية فرمانهاي 
سلطنتي، مكاتبات و اسناد سياسي، معاهدات، نوشته هاي اداري، اسناد قضايي، مالي و حقوقي 
و نيز گزارش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و نظامي در زمرة اسناد تاريخي به حساب 
مي آيند. البته برخي مكاتبات خصوصي، دوستانه و خانوادگي نيز از اين نظر سند تاريخي به 
شمار آمده اند»(1385، آبان، ص77). همان گونه كه در متن تعريف بدان تصريح شده، در اينجا 

دو تعريف عام و خاص ارائه گرديده است:
- وى در مفهوم عام، سند را با منبع پژوهش و تحقيق يكسان گرفته و در واقع همان معنِى 

سنتِى «آنچه بدان استناد كنند» را مد نظر قرار داده است.
- قسمت دوم اين تعريف بر اساس تعريف قائم مقامي از «سند تاريخى» است، و نه 

«سند». از اين رو، مد نظر مقالة حاضر نيست.
4-6. دالوند گفته «به طور عام و كلي مي توان گفت: سند وسيله و ابزاري است كه 
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به نوعـي حقيقتـي را براي طالبان آن روشن مي سـازد» (1377، ص17).
- اين تعريف جامع است و همة شكل هاي سند را در برمي گيرد.

- اين تعريف، باوجود جامع بودن، مانع نيست؛ زيرا هر آنچه كه مي تواند «به نوعي 
حقيقتي را براي طالبان آن روشن سازد» در برمي گيرد. از اين رو، همان گونه كه دالوند خود 

گفته، تعريفي بسيار عام به شمار مي رود.
5-6. «در اصطالح گزارش نويسى، اسناد به اوراق و مداركى اطالق مى شود كه شرح 
وقايع مهم زمان گذشته (دور و نزديك) در آنها ثبت شده است...» (جهانبخش ثواقب، 1385، 

ص98). 
- در اين تعريف اسناد و اوراق و مدارك در عرض يكديگر به كار برده شده است.

- اين تعريف نه جامع است و نه مانع و از اين رو، نمي تواند به عنوان تعريف عام از سند 
مورد استفاده قرار گيرد.

۷. از دیدگاه حقوقی
1-7. به طور عام، از ديدگاه حقوقى، سند به معانى «نوشته اى كه ادعاى كسى را نسبت 
به چيزى يا جايى به طور رسمى تأييد مى كند، مانند ادعاى مالكيت ...؛ و ... آنچه بتوان 
به وسيلة آن، ادعايى را ثابت يا رد كرد ...» (انورى، 1381، ج5، ص4261). ثبت شده است. 
همان گونه كه پيش از اين در بند 1-1. اشاره شد، بنا به قانون مدنى، سند نوشته اي است كه 
در مقام دعوا يا دفاع قابِل استناد باشد. از ديگر سو، بنا به نوشتة قوامي (به نقل از صادقيان، 
1386، بهار، ص72) در حقوق ايران، اين واژه، به مفهوم مطلق دليل نيز به كار رفته است، 
اعم از مكتوب يا ملفوظ؛ و در اين معنى مترادف مدرك است و در مورد آن عبارِت 

مكتوب و ملفوظ به  كار رفته كه تلويحاً از وجود سند غيرمكتوب حكايت دارد.
2-7. فرهيخته، باتوجه به قانون مدنى ايران،دو معنى براى Document ذكر كرده است. در 
معنى نخست ،كه آن را معادلActe گرفته، سند، هر گونه نوشته اى تعريف شده است كه قابل 
استناد باشد «...اعم از اينكه توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى صادر شده باشد». در معنى دوم، 
وى سند را «هر گونه يادداشت يا نوشته و يا شئ دانسته است كه بتوان به آن «هنگام هر گونه 

دعوايى، يا به وقت هر گونه دفاعى استناد كرد» (1377، ص493). 
3-7. آقاصفري، پس از خرده گرفتن بر قيد نوشته بودن سند، در قانون مدني ايران، 
تعريف زير را براي سند پيشنهاد كرده است كه با توجه به اينكه بر تعريف سند از ديد قانون 
مدني استوار است، در اينجا آورده مي شود. وي مي گويد: «آنچه كه بر مبناي آن دعوي يا دفاع 
توان كرد، به شرط علم و عقل سند است» (1388، فروردين، صص114- 115). وي ضمن 
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اشاره به جامع و كامل نبودن تعريف پيشنهادي خود، سه ويژگي براي اين تعريف برشمرده 
است: متكي نبودن سند به نوشته، قابليت استناد در دفاع و دعوي - برگرفته از قانون ياد شده- ، 

و شرط علم و عقل. 
- شرط عقل و علم براي سند با توجه به نسبي بودن اين دو – همان گونه كه آقاصفري 
(1388، فروردين، ص116) نيز اشاره كرده- زائد به نظر مي رسد؛ به ويژه آنكه قيد قابليت 
استناد به خودي خود، بر وجود هر دو مفهوم داللت دارد. بنابر اين، عبارت و شرط يادشده 

حشو و زائد به نظر مي رسد. 
- در خصوص قسمت اول تعريف، ذيل بند 1-1 بحث شد.

۸. از منظر مدیریت اسناد
1- 8. وزيرنيا، سند را اينگونه تعريف كرده: «سند عبارت است از نامه، گزارش، نقشه، تصوير، 
و مواردي نظير آن صرف نظر از شكل ظاهر آنها كه به وسيلة يك سازمان و يا جانشين آن در 
تعقيب وظايف و يا در زمينة امور مربوط به عنوان سوابق مثبته در انجام وظايف، چگونگي 
خط مشي، تصميمات، روش ها، عمليات، و ديگر فعاليت ها و يا به مناسبت ارزش اطالعاتي 

محتواي آنها ايجاد و دريافت و نگاهداري شده و يا داراي ارزش نگهداري باشد»(1349).
- اين تعريف جامع است و دربردارندة همة انواع سند است.

- در اين تعريف نيز دارا بودن ارزش نگهداري، به عنوان يكى از مؤلفه هاى اصلى سند 
آورده شده كه از نقاط قوت تعريف است.

- از لحاظ توليدكننده و منشأ جامع نيست و فقط منابعى را در بر مي گيرد كه «به وسيلة 
يك سازمان و يا جانشين آن در تعقيب وظايف و يا در زمينة امور مربوط ايجاد و دريافت» 

شده باشد.
- اين تعريف مانع نيست؛ براى نمونه مقاله و كتاب را هم شامل مى شود.

2- 8. در سايت وزارت نيرو، ادارة كل حراست دو تعريف براى سند آورده شده كه 
معانى آنها تقريباً بر هم منطبق است به همين دليل در اينجا آورده مى شود: «هر نوع اطالعات 
ثبت شده در هر سازمان كه به اشكال نوشتاري، ديداري، شنيداري، مغناطيسي، الكترونيكي 
و... قابل تنظيم و بهره برداري باشد». يا «سند عبارتست از مدارك حاوي اطالعاتي كه به هر 

شكل و در هر قالب، در هر سازمان ايجاد و دريافت شده است» (1388، ص13).
- اين تعريف ها جامع به نظر مي رسد، زيرا انواع جديد اسناد را نيز در بر مى گيرد.

- اما مانع نيست، زيرا آوردن قيد «هر نوع اطالعات ثبت شده» موجب گرديده كه اين 
تعريف حتى موجودى كتابخانه هاى سازمانى را هم شامل شود.
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3-8. در تعريفى ديگر، منطبق بر ديدگاه اداري، آمده كه سند «به آن دسته از مدارك 
اطالق مي شود كه توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام امور 

عمومي پديد آمده باشند» (مؤمن 1385، آبان، ص77). 
- به نظر مى رسد اين تعريف، تعريف «سند ادارى» باشد و نه تعريف «سند».

- از طرف ديگر، اين تعريف مانع نيست؛ زيرا همة مداركى را «كه توسط سازمانهاي 
دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام امور عمومي پديد آمده باشند» در بر 

مى گيرد ولو آنكه اين مدارك، كتاب، نشريه، و مانند آنها باشد.
- به كار رفتن قيد «توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام 
امور عمومي پديد آمده باشند»، باعث شده تا اسنادى هم كه توسط افرادى غير از مأموران آن 
سازمان ها توليد، ولى توسط سازمان دريافت شده است در زمرة اسناد تلقى شود كه از نقاط 

قوت اين تعريف براى به كارگيرى آن در تعريف عام از سند است. 
- تكليف مدارك دريافت شده توسط سازمان هاى غير دولتى و افراد در اين تعريف 
مشخص نشده است. به همين دليل، اين تعريف جامع به نظر نمى رسد، زيرا اسناد بخش 

خصوصي را به طوركامل در بر نمى گيرد.

۹. تعریف سند از دید آرشیو
گروه ديگِر تعريف هاي ارائه شده دربارة سند را سازمان اسناد ملي ايران، كاركنان آن و يا 

افرادي ارائه كرده اند كه در خصوص آرشيو مطلب نوشته اند.
1-9. «اسناد يا آرشيو بخشي بزرگ يا كوچك از مدارك يك سازمان، مؤسسه يا هر 
واحد است كه براي نگاهداري دائم انتخاب شده و به لحاظ ارزش هاي دائمي كه در آنها 

تشخيص داده شده، قابل نگاهداري مي باشند» (سازمان اسناد ملي ايران، 1369، ص3).
- اين تعريف، ترجمة archives و به نوعي «تعريف سند از ديد آرشيو» است و در بردارندة 
اسنادى است كه «براي نگاهداري دائم انتخاب شده» و «ارزش هاي دائمي» دارد و بنابر اين، 
جامع نيست (در همان منبع، «مدارك» معادل واژة Records آمده و اينگونه تعريف شده: 
«مدارك صرف نظر از ويژگي يا شكل فيزيكي آنها عبارتند از كلية مطالبي كه داراي سنديت 
بوده و توسط يك سازمان يا واحد در نتيجة انجام وظايف آن و يا ساير فعاليت هايي كه عهده 
دار انجام آنهاست، ايجاد يا دريافت گرديده و نگهداري شده اند. مدارك يك واحد، كليت و 

مجموعه اي را تشكيل مي دهند كه اسناد از ميان آنها انتخاب شده» است). 
- به كار رفتن قيِد «يك سازمان، مؤسسه يا هر واحد» سبب شده كه اسناد شخصي در 

اين تعريف راه نيابد (مگر آنكه واحد را شامل افراد هم بدانيم).
2-9. «اسناد را مي توان اطالعات ثبت شده اي دانست كه توسط يك اداره، مؤسسه، 
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سازمان يا افراد در اجراي وظايف قانوني خود و يا انجام معامالت تجاري ايجاد شده است» 
(سازمان اسناد ملي ايران، 1369، ص 105).

- اين تعريف خود را مقيد به نوع و جنس نكرده و از اين رو، حوزة شمول آن گسترده 
و جامع است و انواع جديد اسناد را نيز در بر مى گيرد.

- اين تعريف مانع نيست، زيرا همة اطالعات ثبت شده اي را كه «توسط يك اداره، 
مؤسسه، سازمان يا افراد در اجراي وظايف قانوني خود و يا انجام معامالت تجاري ايجاد 

شده» در بر مى گيرد ولو آنكه اين مدارك، كتاب، نشريه و مانند آنها باشد. 
- از سوى ديگر، اين تعريف همة اطالعات ايجاد شده توسط افراد را در برنمي گيرد.

- به كار رفتن قيد «ايجاد شده است»، باعث شده تا اسنادى كه «توسط يك اداره، مؤسسه، 
سازمان يا افراد» دريافت شده است در زمرة اسناد تلقى نشود و اين امر يكي ديگر از نقاط 

ضعف اين تعريف براى به كارگيرى آن در تعريف عام سند است.
3-9. دهقاني سند را اين گونه تعريف كرده است: «به طور كلي سند عبارت است از اطالعات 
ثبت شده اعم از نوشتاري، تصويري، سمعي (شنيدارى) و بصري كه توسط اشخاص حقيقي و 

حقوقي ايجاد يا دريافت شده و داراي ارزش هاي اوليه يا ثانويه مي باشد»(1373، ص3). 
پيش از پرداختن به اين تعريف، بايد به دو اصطالح ارزش اوليه و ثانويه اشاره كرد. 
بر اساس نظرية شلنبرگ (1379، پاييز و زمستان، ص108) دو نوع ارزش شامل ارزش اوليه1  
و ارزش ثانويه2 در اسناد دولتي قابل تشخيص است. ارزش هاى اوليه مشتمل بر كاربردهايي 
است كه اسناد به خاطر آنها توليد مي شود. اين ارزش ها معموالً زودگذر است و با كامل شدن 
يا پايان يافتن فعاليت  يا عملي كه سند به خاطر انجام آن توليد شده، سند ارزش خود را از 
دست مي دهد. ارزش هاى ثانويه، ارزش هاي يك سند از نظر توليد كننده، سازمان هاي ديگر، 
و يا افراد مختلف و به ويژه پژوهشگران است. در واقع، ارزش هاي ثانويه ارزش هايي مي باشد 
كه سند به خاطر آن توليد نشده است و استفاده كنندگان آن هم كساني ديگر، به غير از توليد 

كنندگان يا دريافت كنندگان سند، هستند.
تعريف دهقانى كه با تغييرى اندك در خبرنامة نظام ملى اسنادى كشور (سازمان اسناد 

ملي ايران، 1375، دي، ص2) نيز آمده است،تعريفى:
- جامع بوده و سند را به «نوشته» محدود نكرده است.

- از اشخاص حقوقى (سازمان ها، نهادها، و جز آن) فراتر رفته است و دايرة شمول 
اشخاص حقيقى را نيز در بر مى گيرد.

- قيد ارزش هاى ثانويه سبب شده كه تعريف مانع باشد و ساير محمل هاى اطالعات 
همچون مقاله و كتاب در آن راه نيابد.

- از آنجاكه اين تعريف خود را مقيد به مصاديق نكرده است تا مدت ها داراى ارزش 
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خواهد بود. چراكه اگر از انواع موجود اسناد نام برده مى شود با پيشرفت فناورى و تغيير انواع 
اسناد، اين تعريف ارزش خود را از دست مى داد.

- توليدكننده يا دريافت كنندة اسناد را نيز در بر دارد.
- البته همچنان كه گفته شد اين تعريف سند را به شيوه اى عام مورد بررسى قرار داده است.

4-9. در جمع بندِى آمده در نظام ملى اسنادى پس از ارائة تعاريفى از سند، تعريف زير 
براى سند پيشنهاد گرديده: «سند عبارت است از اطالعات مضبوط اعم از نوشتاري، ديداري، 
شنيداري كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد» 

(سازمان اسناد ملي ايران، 1375، دي، ص2).
 (اين تعريف در برخى آثار ديگر به كار گرفته شده است از جمله تيموري خاني، 1385، 

ج2، ص1074).
- اين تعريف مانع نيست، زيرا براى نمونه مقاله و كتاب را هم شامل مي شود.

اسناد (همچون ترسيمى و گرافيكى)  از  انواع ديگرى  - جامع نيست، زيرا شامل 
نمى شود.

- عبارت «داراى ارزش نگهدارى» گرچه بر اساس قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران 
در اينجا وام گرفته شده و از مزاياي تعريف است، اما رسا نيست؛ زيرا مدت زمان (تقريبى) 
و مكان نگهدارى (مثالً بايگانى يك اداره يا آرشيو منطقه اى يا آرشيو ملى)، عوامل تشخيص 

ارزش نگهدارى و مرجع تشخيص در آن مشخص نشده است.
5-9. مؤمن، ضمن آوردن تعريف سند «منطبق بر ديدگاه ادارى» آورده است: «سند به 
آن دسته از مدارك اطالق مي شود كه توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون 

و براي انجام امور عمومي پديد آمده باشند» (1385، آبان، ص77).
- همچنان كه مؤمن نوشته «از ديدگاه ادارى و حقوقى تعريف سند محدود است و 

بسيارى از مواد را در بر نمى گيرد». 
- منظور از مدارك در اين تعريف نامشخص است.

- حوزة شمول اين تعريف گسترده و جامع به نظر مى رسد و انواع جديد اسناد را نيز 
در بر مى گيرد.

- اين تعريف مانع نيست و همة مداركى را «كه توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده 
و يا برطبق قانون و براي انجام امور عمومي پديد آمده باشند» در بر مى گيرد ولو آنكه اين 

مدارك، كتاب، نشريه و مانند آنها باشد.
- به كار رفتن قيد «توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام 
امور عمومي پديد آمده» باشد، باعث شده تا اسنادى كه توسط افرادى غير از مأموران آن 
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سازمان ها توليد شده، ولى توسط سازمان دريافت شده است در زمرة اسناد تلقى شود و اين 
از نقاط قوت اين تعريف براى به كارگيرى آن در تعريف عام از سند است. اما تكليف مدارك 

دريافت شده توسط سازمان هاى غير دولتى در اين تعريف مشخص نشده است.
6-9. بنا به تعريفي كه كياني، معاون اسبق اسناد ملي ، ارائه داده «سند، هرگونه اطالعاتي 
است كه در دستگاه دولتي توليد شود يا به آن برسد و به طور دائمي در تصرف دولت باشد و 
از نظر قضائي، سياسي، اجتماعي، هنري و تاريخي، ارزش نگهداري داشته باشد» (صادقيان، 

1386، بهار، ص73). 
- به نظر مى رسد در اين تعريف -كه ظاهراً مبتنى بر مادة اول قانون تأسيس سازمان 
اسناد ملى ايران مى باشد- اسناد دولتى مد نظر قرار گرفته است زيرا «هرگونه اطالعاتى» كه به 
دستگاه دولتي نرسيده و به طور دائمي در تصرف دولت نباشد، سند محسوب نگرديده است؛ 

بنابر اين تعريف فاقد جامعيت است. 
- عبارت «هرگونه اطالعاتى» سبب گرديده كه اين تعريف مانع نباشد و براى نمونه مواد 

كتابخانه اى مانند كتاب و نشريه را هم در برگيرد.
7-9. صادقيان، تعريف زير را گردآورى و پيشنهاد كرده است: «سند، عبارت است از 
واحدى از مواد حاوى اطالعات، اعم از نوشتاري، ديداري و شنيداري كه اشخاص حقيقي 
يا حقوقي ايجاد كرده اند و يا توسط رايانه ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد. در اين 

تعريف، بيشتر تأكيد بر محتواى اطالعات است تا شكل ظاهرى آن» (1386، ص73).
- عبارت «اطالعات مضبوط» آمده در تعريف نظام ملى اسنادى كشور (سازمان اسناد 
ملي ايران، 1375، دي، ص2) در تعريِف صادقيان به «واحدى از مواد حاوى اطالعات» - بر 
اساس تعريف فوترگيل و بوچارت (1382، ص14)- تغيير يافته و عبارت «و يا توسط رايانه 

ايجاد شده» افزوده گرديده است.
- در خصوص جملة اول اين تعريف، ذيل بند 4-9 و در بارة جملة دوم ذيل بند 5-5 

مقالة حاضر بحث شده است.
8-9. عالوه بر موارد ياد شده، گاه تعريف هايى از سند در هنگام مصاحبه و نظاير 
آن، ارائه شده (براى نمونه: گفتگو با ...، 1376، ص22) كه در اينجا از ذكر آنها خوددارى 

مى شود.

۱۰. سایر تعاریف تخصصی برای سند 
1-10. تعريف سند در امور گمركى: نويدى و آرام، Document را سند ترجمه كرده و در تعريف 
آن نوشته اند كه: «منظور هر وسيلة طراحى شده براى حمل و نگهدارى اطالعات ورودى است 
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كه شامل نوارهاى مغناطيسى، ديسك ها و ميكروفيلم ها و غيره مى شود». آرام اضافه كرده كه 
«اين واژه در ضميمة «ى-1» كنوانسيون كيوتو تعريف شده است »(نويدى،1381، ص94) (آرام، 

1378، ص232). 
- اينگونه به نظر مى رسد كه اصطالح سند در امور گمركى با ساير رشته ها تا اندازه اى متفاوت 

باشد، زيرا در اينجا سند محمل اطالعات دانسته شده و نه خود اطالعات.
- اين تعريف براى استفاده عام  از واژة سند -در ساير رشته ها- مانع و جامع به نظر نمى رسد.
2-10. گذشته از موارد ذكر شده، تعاريف ديگرى از سند از جمله «در اصطالحات 
علوم راجع به فقه» (عالمه حائري، 1351، صص22-23؛ جعفري لنگرودي، 1372، ص363) 
و «در اصطالح ارباب مناظره» (از تعريفات جرجاني، به نقل از لغتنامة دهخدا، 1373، ج8، 
ص12155) آمده كه تعريف هايى مختص رشته هاي ياد شده است و سنخيتي با تعريف هاي 

ارائه شده در اين مقاله ندارد و لذا از ذكر آنها خوددارى مى شود.

نتیجه و پیشنهادها
به نظر مى رسد در زبان فارسى از سند به داليل زير، تعريف يكسان ارائه نشده است:

از طرفي، ديرپايى اين «وام واژه» در زبان فارسى طى قرون سبب شده «سند» با پديدة 
گسترش معنايى روبه رو گردد. بدين صورت كه از يكسو، گسترش ديوان ساالرى و از سوى 
ديگر، گسترش و تنوع رسانه هاى مورد استفاده در نظام ادارى و همچنين در ارتباطات بين 
افراد جامعه، به ويژه در حدود يك قرن گذشته، گسترش حوزة معنايى و در پى آن توسعة 
گسترة كاربرد اين واژه را به دنبال داشته است. از سوى ديگر، طى قرن اخير با ورود دانش 
و نظام هاى بايگانى و آرشيو نوين، واژة «سند»، معادل چند واژة تخصصى، به ويژه واژه هاى 

Archive، Document و Record به كار رفت، كه اين امر بر دامنة مشكل قبلى افزود.

پاسخ به پرسش های پژوهش
1. آيا واژة «سند» در ادبيات ادارى و علمى كشورمان در معانى متعدد، به كار رفته است؟ در پاسخ 
به اين پرسش، با توجه به يافته ها و شواهد ارائه شده در مقاله، مي توان گفت كه آري واژة «سند» 

در ادبيات ادارى و علمى كشورمان در معانى متعدد و گاه نزديك به هم به كار رفته است.
در آثار فارسي زباني كه در جريان اين پژوهش ديده شد، تعريفي مشترك و واحد از 
سند يافت نشد. سند در متون مورد بررسى – به ويژه در لغتنامه ها- به عنوان اسم عام به كار رفته 
است. تعاريف ديده شده را مى توان در دو گروه اصلى جاى داد. گروه نخست شامل: جاي 
بلند در بيابان، كوه و نوعي از چادرها است كه به نظر مى رسد واژگان اين گروه در زبان فارسى 
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محاوره اى امروز كاربردى ندارد. گروه دوم،كه در زبان امروز كاربرد دارد، شامل اين معانى 
مى باشد: نوشته اي كه در معامالت بدان تكيه كنند؛ نوشته، رسيد، وامنامه، نوشته اي كه وام يا 
طلب كسي را معين كند، يا مطلبي را ثابت نمايد؛ نوشته اي كه قابل استناد باشد؛ چك، مدرك، 
مستند؛ مكتوبي كه بدان اختيار شغل و ملكي را به كسي بدهند؛ مهر و امضاي قاضي و حكم 
و فرمان پادشاهي؛ معتمد، آنكه از وي حديث بردارند؛ نسبت كردن چيزى به چيزى، منسوب 
شدن به چيزى پشت به پشت، تمسك، دست آويز؛ حجت، دليل. تعريف هاي اختصاصي نيز 

در اين گروه قرار دارد.
2. آيا مى توان يكى از تعريف هاى ارائه شده از سند را به  عنوان تعريف عام مورد استفاده 
قرار داد؟ با توجه به نوع كاربردهاي مختلف تخصصي اين واژه، به ويژه در متن قانون و 

مقررات، پاسخ به اين سؤال منفي به نظر مي رسد. 
3. آيا مى توان واژة «سند» را در معناى تخصصى براى رشته هاى مختلف دانش به كار 

برد؟ پاسخ بدين سؤال نيز همانند مورد قبل منفي است. به نظر مي رسد بهتر است: 
- يا از تعريف هاي عملياتي استفاده كرد.

- يا به دليل تفاوت هاى معنايى پديد آمده، براى تحديد معنايى و تعيين دقيق تر و واضح تر 
معنى و مقصود گوينده يا نويسنده از به كار بردن اين واژه، سند را در تركيب مضاف و 

مضاف اليه به كار برد؛ مانند سند حقوقى، سند تاريخى، سند ادارى، سند آرشيوى.
- گسترة مفهوم سند از منظر آرشيو چيست؟ تعريف هاي ذكر شده در اين خصوص 

ذيل بند 9 آورده شد.
به نظر مي رسد براي درك بهتر واژة سند بهتر است اين مفهوم را در ارتباط با ساير 
واژه هاي مشابه يا مشترك به كار رفته در آرشيو و حوزه هاي مرتبط با آن، از جمله در مديريت 
اسناد و كتابداري (واژگاني از قبيل Archive، Document، Record) و نظاير آن ديد. نگارنده 
پيشنهاد بررسي رابطة منطقي اين واژگان را پيش از اين، در كارگروه اصطالحات آرشيوي 
مطرح كرده است كه پس از تأييد و تكميل آن در كارگروه اصطالحات آرشيوي، مفاهيم 
مرتبط با آن جلساتي در كارگروه مورد بحث قرار گرفت. تعريف پيشنهادي اولية كارگروه 

براي اين واژه ها با رويكرد آرشيوى عبارت است از: 
• سابقه/پيشينه (Record): اطالعات ثبت شده در رسانه اي معين -كه فرد يا مؤسسه اي 
درجهت انجام وظايف اداري يا فعاليت هاي شخصي، توليد و يا دريافت كرده و به عنوان 

گواهي فعاليت ها براي مراجعه در آينده نگهداري مي شود.
گاه در محيط رقمي، پايگاه داده ها به عنوان سابقه/پيشينه محسوب مي گردد.

• مدرك (Document): اطالعات ثبت شده در هر شكل و رسانه، و يا هر شي ء حاوي 
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اطالعات، كه به عنوان يك واحد به شمار مي رود؛ مانند كتاب، سند، شي ء باستاني و مدرك جرم.
در محيط رقمي گاه داده، مدرك شمرده مي شود.

• سند: سابقة واجد ارزش نگهداري، سند محسوب مي شود.
در برخي موارد -به تساهل- سابقه، مدرك، و سند به جاي يكديگر به كار مي رود.

سند دولتي: سندي كه در دستگاه دولت توليد شده، يا به دستگاه دولت رسيده باشد.
سند آرشيوي: سابقة واجد ارزش نگهداري مستمر در آرشيو، سند آرشيوي است.

در خصوص دو اصطالح پاياني تعريف شده در كارگروه شايد بتوان گفت به طور كلي: 
سند دولتي: اطالعات ثبت شده اي كه طي فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي و وابسته به 
دولت توليد، دريافت، و نگهداري شده و داراي ارزش هاي اداري است. اين اسناد به يكي از 
صورت هاي گرافيكي، نوشتاري، ديداري، شنيداري، ترسيمي، الكترونيكي، چاپي، و از اين 
دست مي باشد. اين تعريف موادي را كه دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت، به منظور انتشار 

عمومي در تيراژ باال و يا فروش توليد مي كنند، دربر نمي گيرد. 
سند آرشيوي: اسناد دولتي و يا غير دولتي كه به آرشيو منتقل شده است و به دليل 
ارزش هاي ثانوية (آرشيوي) موجود در آنها توسط كاركنان مسئول در آرشيو واجد نگهداري 

مستمر تشخيص داده شود.
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