
  

  آن در اثبات دعاوياستفاضه و نقش 

  زاده مهدي حسن

  چکیده

شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و  دلیل اثبات شناخته استفاضه یک

است. ماهیت و نقش این دلیل  شده هاي متعدد و متفاوتی ارائه شرایط اعتبار آن، دیدگاه

دلیل ور شده، این هاي قضایی امروزي محل بحث است. برخالف آنچه تص در رسیدگی

وجوداین، است، یکسان نیست. با شده آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح با

صورت،  ممکن است در مواردي نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. دراین

دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوي،  این

قانون  3قانون اساسی و ماده  167ا استناد به روح اصل مؤثر است. در سایر موارد، ب

دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاواي فقهی قابل  مدنی, این دادرسی آیین

  استفاده است.

 : استفاضه، شیاع، تحقیق محلی، شهادت، گواهی، ادله اثبات دعاوي.واژگان کلیدي

  

  

  

                                                             

                                      دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه قمm.hasanzadeh@Qom.ac.ir  



 

 

32 

ي
ت دعاو

ن در اثبا
ش آ

ضه و نق
استفا

 

 مقدمه

که در فقه مورد توجه ویژه قرار گرفته و فقها به بیان از ادله اثبات است  یکی» استفاضه«

صراحت بیان  دلیل در قوانین به اند. این تعریف، مبنا، شرایط و دالیل اعتبار آن پرداخته

اند.  وي به آن توجه نکردهدانان نیز در منابع مربوط به ادله اثبات دعا نشده و حقوق

از ادله اثبات  عنوان یکی دادرسی، به این، تحقیق محلی که در قوانین مربوط بهباوجود

  مقایسه است. دعاوي معرفی شده، با استفاضه قابل

تحقیق، تالش بر این است که ضمن بیان تعریف، ماهیت، دالیل و شرایط اعتبار  در این

دلیل و احکام آن، تا چه حد با تحقیق محلی و مقررات آن  استفاضه، بررسی شود که این

از این بررسی نیز دستیابی به شناخت نقش استفاضه در اثبات  قابل انطباق است؟ هدف

دعاوي در وضع کنونی است و به دنبال اثبات این مطلب است که آنچه در فقه تحت 

مطرح شده با تحقیق محلی در قوانین، یکسان نیست. باوجوداین، » استفاضه«عنوان 

قانون  167استناد اصل ی، این دلیل به حتی در موارد افتراق استفاضه از تحقیق محل

  در دعاوي قابل استناد است. قانون آیین دادرسی مدنی 3و ماده  اساسی

ه شد که باوجود در خصوص پیشینه پژوهشی موضوع مورد تحقیق در این نوشته، اشار

موضوع در متون فقهی، در ادبیات حقوقی، جز اشاراتی بسیار کوتاه در  توجه فقها به این

موضوع که با توجه به جایگاه آن  مینه یافت نشد و اینر این زحد چند سطر، مطلبی د

توجهی و غفلت واقع شده  در فقه، از اهمیت باالیی برخوردار است، در حقوق، مورد بی

بسا برخی از  شود و چه است و درعمل نیز در نظام دادرسی ایران به آن توجه نمی

استناد اصول مختلف قانون قضات، شناختی از آن ندارند. این در حالی است که به 

در نظام حقوقی و دادرسی، الزم است به احکام و  167و  4اساسی ازجمله اصول 

  مقررات شرع، توجه ویژه شود.

با توجه به آنچه گفته شد، موضوع مورد مطالعه در این نوشته، فاقد سابقه پژوهشی قابل 

ن نوشته، جز در چند توجه در ادبیات حقوقی ایران است و همین مطلب سبب شد در ای

اي از  مورد محدود، امکان استناد به منابع حقوقی موجود، فراهم نشود و بخش عمده

مطالب در قسمت تحلیل حقوقی، تراوش ذهنی نویسنده است که پیش از این در هیچ 

منبعی یافت نشده و به همین دلیل، فاقد ارجاع و استناد است. نپرداختن به موضوعی 

بع حقوقی، اگرچه امري مطلوب و شایسته نیست، براي این تحقیق، چنین مهم در منا

  کند.  شود و جنبه نوآوري آن را تأمین و نمایان می عاملی مثبت محسوب می
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  . تعریف و ماهیت1

، در فقه تعاریف متعددي ارائه شده که در مواردي با هم هماهنگ »استفاضه«در معرفی 

شناخت این نهاد، این تعاریف بیان و بررسی شود. رو الزم است براي  نیستند. ازاین

کند، مقایسه  براین، ازجمله مطالب مهمی که به شناخت ماهیت این نهاد کمک می عالوه

  آن با شهادت و تحقیق محلی است.

  . تعریف1-1

است که در » فیض«و از ریشه  1،»تسامع«و » سماع«، »شیاع«، مترادف »استفاضه«

  2است.» فراوانی و کثرت«ها،  ه و قدر جامع بین همه آنمعانی متعدد به کار رفت

هاي شیاع، سماع و تسامع و به معناي  صورت مترادف با واژه اصطالح استفاضه در فقه به 

باوجوداین، فقها در بیان  3خبري که بین مردم، رایج و مشهور باشد به کار رفته است.

رو، برخی در تعریف  اند. ازاین اشتهدلیل اثبات، به شرایط اعتبار آن، توجه ویژه د این

بودن از تبانی و حصول علم یا ظن قوي (علم عادي) از خبر تأکید  استفاضه، بر ایمن

  4اند. کرده

بودن از تبانی بر کذب و حصول  رسد در اصل تحقق استفاضه و شیاع، ایمن به نظر می

بی بین مردم، علم یا اطمینان از خبر نقش ندارد بلکه صرف رایج و مشهورشدن مطل

که تعداد فراوانی آن را نقل کنند، در تحقق استفاضه کافی است. اما در تعیین  نحوي به

بودن احتمال تبانی بر کذب و  اعتبار استفاضه، و نقش آن در اثبات دعاوي، منتفی

حصول علم یا اطمینان، قابل بررسی است که در ادامه در این خصوص به تفصیل بحث 

                                                             
چاپ سوم، تهران، گنج  ،1جلد  المعارف علوم اسالمی قضایی، دائرهمحمد جعفر، ، لنگرودي جعفري - 1

 .95، ص. 1381دانش، 

 .93- 94ق، صص. 1401، قم، مطبعه الخیام،  1اهللا، کتاب القضاء، جلد ن.ك: الرشتی، میرزاحبیب - 2

، 2االفهام فی شرح شرایع االسالم، جلد الدین بن علی(الشهید الثانی)، مسالک  العاملی الجبعی زین -  3

؛ الموسوي الخویی، السیدابوالقاسم، مبانی تکمله 410تا (چاپ سنگی)، ص.  قم، مکتبه بصیرتی، بی

 .143ق، ص.  1422المنهاج القضاء و الحدود، قم، مؤسسه احیاء آثار االمام الخویی، 

الرضی،  ، قم، منشورات2، قواعداالحکام، جلد المطهر(العالمه الحلی) بن یوسف بن ن.ك. الحلی، الحسن - 4

(المحقق الحلی)، شرایع االسالم  الحسن الدین جعفربن ؛ الحلی، ابوالقاسم نجم240تا(چاپ سنگی)، ص.  بی

ق، ص.  1415جا، مؤسسه المعارف االسالمیه،  ، الطبعه االولی،  بی4فی مسائل الحالل والحرام، جلد 

القضاء و الشهادات، الطبعه االولی ، قم، لجنه تحقیق تراث الشیخ االعظم، ؛ االنصاري، الشیخ مرتضی، 136

 .73ق، ص.  1415
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بودن   شایع«توان گفت عبارت است از  ین در تعریف استفاضه میخواهد شد. بنابرا

  ».که تعداد زیادي از مردم از آن خبر دهند نحوي مطلبی بین مردم به

صراحت،  توان به سخن برخی از فقها استناد کرد که به در تأیید آنچه گفته شد می

اند و تحقق  حصول علم یا ظن قوي یا ظن مطلق را در تحقق استفاضه، مؤثر نشناخته

  1اند. استفاضه را از اعتبار آن تفکیک کرده

  . ماهیت1-2

براي شناخت بیشتر و بهتر استفاضه، مقایسه آن با شهادت و تحقیق محلی مفید است. 

دانستن چنین  خاطر بدیهی اند و شاید به فقها، استفاضه را متمایز از شهادات دانسته

  اند. ها نپرداخته وجوه افتراق آن تمایزي به بحث مقایسه این دو نهاد و بیان

باوجوداین، یکی از فقهاي معاصر به این مطلب توجه کرده و تفاوت این دو نهاد را در 

لزوم شرایط عدالت و علم حسی و غیر آن در شهادت و عدم لزوم این شرایط در 

  2استفاضه، اعالم کرده است.

بودن شهادت به عدد خاص و دانان، تفاوت شیاع را با شهادت در مقید برخی از حقوق

و برخی دیگر، ضمن  3اند شرط عدالت شهود و نامحدودبودن موضوع شهادت دانسته

ها با گواهی را در مستندبودن  برابردانستن استفاضه و شیاع با تحقیق محلی، تفاوت آن

بودن  طور مستقیم درك کرده و امکان مبتنی گواهی به آنچه گواه با حواس خود به

یکی دیگر از  4اند. اند، اعالم کرده ل محل بر آنچه از دیگران شنیدهاطالعات اه

  5نویسندگان، شیاع را مربوط به موارد عدم احراز شرایط گواه شناخته است.

رسد تبیین رابطه استفاضه و شهادت و شناخت آنچه موجب تمایز این دو  به نظر می

استفاضه و هم در شهادت،  شود، نیاز به تأمل بیشتر دارد زیرا از طرفی، هم در می

                                                             
، الطبعه السادسه، تهران، دارالکتب االسالمیه، 41النجفی، الشیخ محمدحسن، جواهرالکالم، جلد  -1

 .134ق، ص.  1400

السید علی الحسینی المیالنی)،  الموسوي الگلپایگانی، السیدمحمدرضا، کتاب القضاء (تقریرات به قلم - 2

 .106ق، ص.  1401، قم، مطبعه الخیام، 1جلد 

 .854ص.  محمدجعفر، پیشین، لنگرودي، جعفري -3

؛ مدنی، 243، ص. تا بی، چاپ پنجم، ابوریحان، 6، جلد امامی، سیدحسن، حقوق مدنی -4

افشار،  ؛ صدرزاده508، ص. 1375دانش،   گنج ، چاپ چهارم،2الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد  سیدجالل

؛ 156، ص. 1385سیدمحسن، ادله اثبات دعوي در حقوق ایران، چاپ چهارم، مرکز نشر دانشگاهی، 

 .192، ص. 1380دانش، ، گنج 2مهاجري، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، جلد 

 .177، ص.  1386 دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفري، چاپ دوم، تدریس، -5
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افرادي در خصوص آنچه موضوع اختالف بین دو طرف است، اظهاراتی به نفع یکی از 

دیگر، این دو نهاد، از این جهت که  عبارت کنند. به طرفین و به ضرر طرف دیگر بیان می

دهند که تأیید موضع یکی از اصحاب  هایی می ها، کسانی خبر از واقعیت در هر دوي آن

که در تشخیص عواملی که سبب تمایز  ا است، مشترك هستند. بنابراین، درصورتیدعو

شود، دقت نشود، ممکن است در مواردي در تشخیص اینکه آنچه محقق  آن دو می

  شده، شهادت است یا استفاضه، تردید ایجاد شود.

رسد آنچه در خصوص عوامل متمایزکننده استفاضه از شهادت نقل شد،  به نظر می

کند.  کدام، تمام حقیقت را نمایان نمی کننده بخشی از واقعیت است و هیچ ام بیانهرکد

سازد، از طرفی شرایطی است که  توان گفت، آنچه شهادت را از استفاضه متمایز می می

در شهادت براي شاهد و موضوع شهادت مقرر شده، که باوجود تعدد و کثرت این 

در استفاضه الزم نیست. بنابراین برخالف  کدام از آن شرایط شرایط در شهادت، هیچ

شهادت که در آن الزم است شاهد، شرایطی از قبیل اهلیت، اختیار، ایمان، عدالت و 

طهارت مولد داشته باشد و شهادت او از روي علم و یقین باشد، در استفاضه، اظهارات 

اطالعات او  هر شخص، اعم از اینکه واجد شرایط ذکر شده باشد یا نه و اعم از اینکه

شود و چنین استماعی،  مبتنی بر علم و یقین ناشی از حس باشد یا نه، استماع می

گیرد که تمام شرایط شاهد و شهادت،  زمانی تحت عنوان استفاضه، مورد توجه قرار می

جمع نباشد. اما با جمع شرایط، این دلیل تحت عنوان شهادت، مورد استناد قرار 

  ست.کننده ا گیرد و اثبات می

توان تمام موارد جمع نبودن شرایط شهادت را مشمول عنوان استفاضه  باوجود این، نمی

شناخت، بلکه الزم است به ویژگی اصلی استفاضه که کثرت و فراوانی تعداد 

  توجه شود. خبردهندگان است،

بودن خبر بین مردم  که حکایت از رایج نحوي براي تحقق استفاضه، تعدد خبردهندگان به

حسب مورد، عدد کند. اما در شهادت،  باشد الزم است و بدون آن، استفاضه صدق نمی

بر آنچه گفته شد، در اداي شهادت در  چهار) الزم و کافی است. عالوه خاص (دو، سه یا

  الرعایه نیست. فقه و حقوق، تشریفاتی مقرر شده که در استفاضه الزم

شهادت و استفاضه گفته شد، در خصوص شهادت به مفهومی آنچه در خصوص تفاوت 

است که در فقه به کار رفته و یکی از ادله شرعی است. اما در قوانین، شهادت یا گواهی 

شود،  نبودن شرایط می تر که شامل موارد وجود شرایط و موارد جمع به معنایی گسترده

ق.آ.د.ك. است که 155ه، ماده ترین مستند قانونی در این زمین به کار رفته است. مهم

لزوم وجود شرایط شاهد را مخصوص مواردي دانسته است که قاضی به شهادت شهود 



 

 

36 

ي
ت دعاو

ن در اثبا
ش آ

ضه و نق
استفا

 

شود که عنوان  خوبی فهمیده می کند. از این ماده به عنوان دلیل شرعی استناد می به

کند. اما در چنین  نبودن شرایط نیز صدق می از نظر قانون، بر موارد جمع» شهادت«

  اعتبار شهادت محل بحث است. مواردي،

با این توصیف، تمایز استفاضه از شهادت به مفهوم گسترده در حقوق، کار دشواري است 

اي که  گونه توان گفت نوعی گواهی است که در آن، تعداد گواهان، فراوان است، به و می

  گر شیوع خبر بین مردم است. نمایان

ا آنچه در حقوق با عنوان تحقیق محلی آنچه در فقه تحت عنوان استفاضه مطرح است ب

اي که همان طور که پیش از این اشاره شد،  گونه مقرر شده، بیشترین شباهت را دارد، به

  1اند. دانان، آن دو را یکسان شناخته جمعی از حقوق

رسد شناخت رابطه استفاضه و تحقیق محلی، نیاز به تأمل بیشتر  باوجود این، به نظر می

شود، بین این دو نهاد، موارد افتراقی وجود دارد که  بیشتر مشخص میدارد و با دقت 

  شود. شناختن آن دو می مانع از یکسان

تحقیق محلی، وسیله دستیابی به اطالعات اهل محل است. حال اطالعاتی که در جریان 

آید، ممکن است به نحوي باشد که  انجام تحقیق محلی از اهل محل به دست می

دیگر، ممکن است در انجام  عبارت فاضه باشد یا این گونه نباشد. بهمشمول عنوان است

ها یک خبر  تحقیق محلی، از تعداد فراوانی از اهل محل، تحقیق به عمل آید و همه آن

اي که از شیوع آن خبر بین مردم حکایت کند. در این صورت در  گونه را بیان کنند به

م. اما اگر در انجام تحقیق محلی، تعداد ای انجام تحقیق محلی به استفاضه دست یافته

ها  اندکی حاضر به ارائه اطالعات شوند یا حتی با حاضرشدن تعداد فراوان، اطالعات آن

هماهنگ نباشد بلکه متناقض باشد، در چنین صورتی تحقیق محلی صورت گرفته است 

ه در دهنده عدم تحقق استفاض ولی نتیجه آن دستیابی به استفاضه نیست بلکه نشان

  خصوص موضوع مورد تحقیق است.

هاي احراز استفاضه براي قاضی است و  از طرف دیگر، تحقیق محلی، تنها یکی از راه

هاي  تنها راه نیست. بنابراین ممکن است دادگاه بدون انجام تحقیق محلی و به شیوه

راد که تعداد زیادي از اف طور مثال، درصورتی دیگري به وجود استفاضه دست یابد. به

عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده و مطلبی را تأیید نمایند ولی شرایط شاهد و  به

ها که  شهادت محرز نباشد، در صورت کثرت خبردهندگان و هماهنگی اظهارات آن

حاکی از رواج خبر بین مردم باشد، استفاضه بر دادگاه محرز است. همچنین ممکن 

                                                             
 افشار،  پیشین؛ مهاجري، پیشین. ؛ مدنی،  پیشین؛ صدرزادهامامی،  پیشین - 1
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انجام تحقیق محلی، اخبار اهل محل را که است قاضی، خود از اهل محل بوده و بدون 

  واجد وصف استفاضه است، دریافت کرده باشد.

  . اعتبار استفاضه2

شده در فقه  در تبیین و تشخیص اعتبار استفاضه الزم است، مبانی، ادله و شرایط مطرح

بر این، در فقه در خصوص نقش  در خصوص این نهاد مورد بررسی قرار گیرد. عالوه

هاي متعدد و مختلفی مطرح شده که الزم  اثبات دعاوي مختلف، دیدگاه استفاضه در

  است مورد توجه قرار گیرد.

  . مبنا و دالیل2-1

ناپذیربودن و ضرورت استناد به  در استدالل بر اعتبار استفاضه، جمعی از فقها بر اجتناب

اند؛  کرده این دلیل در برخی دعاوي و استفاده از آن براي اثبات برخی موضوعات تأکید

افتد و  به این بیان که برخی امور به دلیل اینکه غالباً یا در مواردي، در خفا اتفاق می

ها،  هاي طوالنی از اتفاق آن شدن مدت قابل رؤیت و مشاهده نیست، یا به دلیل سپري

که  ها وجود ندارد. در چنین اموري، درصورتی امکان اقامه شهادت، مبتنی بر حس بر آن

ها بین مردم، در اثبات نقش نداشته باشد و معتبر  و شیوع خبرِ مربوط به آناستفاضه 

در فقه اهل سنت  1آید بسیاري از حقوق، تعطیل یا تضییع شود. شناخته نشود، الزم می

  2عنوان دلیل استحسان مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. نیز این مطلب به

تواند  مذکور و اعالم اینکه این موارد نمی باوجود این، یکی از فقها، ضمن رد استدالل

استناد به  3دلیل حکم شرعی باشد، دلیل اعتبار استفاضه را سیره عقال اعالم کرده است.

  4عنوان دلیل اعتبار استفاضه، در سخن جمعی از فقها تأیید شده است. سیره عقال به

                                                             
، 8الحسن بن علی (شیخ طوسی)، المبسوط فی فقه االمامیه، جلد  جعفر محمدبن ر.ك. الطوسی، ابی -1

الجبعی ، پیشین؛ ؛ العاملی 183و  180جا، المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، بی تا، صص.  بی

، قم، مجمع الذخائر 3الکاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرایع، جلد  ؛ الفیض74االنصاري،  پیشین، ص. 

 .287ق، ص. 1401االسالمیه، 

 208ق، صص.  1406، الطبعه االولی، بیروت، دارالکتاب العربی،  1الحصري، احمد، علم القضاء، جلد  - 2

 .299و 

، الطبعه السادسه، تهران، دارالکتب االسالمیه، 40جواهرالکالم، جلد حسن، النجفی، الشیخ محمد -  3

 .55، ص. ق1398

؛ الموسوي الگلپایگانی، پیشین، 41و  40تا، صص. نا، بی جا، بی الکنی الطهرانی، علی، کتاب القضاء، بی -4

قلم السیدعلی الگلپایگانی، السیدمحمدرضا، کتاب الشهادات (تقریرات به  ؛ الموسوي41و  40صص. 

  ؛ الموسوي262و  246ق، صص.  1405االولی ، قم، المطبعه سیدالشهداء (ع)،  الحسینی المیالنی)، الطبعه
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علم و ادله حجیت علم  خاطر برخی نیز در موارد حصول علم از استفاضه، اعتبار آن را به

در خصوص حصول علم یا اطمینان از استفاضه و نقش آن در اعتبار  1اند. دانسته

  شود. هاي متعددي در فقه وجود دارد که در ادامه بیان می استفاضه، دیدگاه

عقیده شد که اعتبار  رسد در موارد حصول علم از استفاضه، باید با کسانی هم به نظر می

دانند و باوجود چنین  ین صورت، مستند به علم و دالیل حجیت علم میاستفاضه را در ا

نیاز نیست. اما در غیر از آن، نظر کسانی که به سیره عقال استناد  دالیلی از ادله دیگر 

رسد، اگرچه، نیاز و ضرورت به شرحی که توضیح داده شد  تر به نظر می اند موجه کرده

  اي، مورد توجه باشد. عنوان مبناي چنین سیره تواند به می

بر آنچه گفته شد، برخی از فقها در اثبات اعتبار استفاضه به برخی روایات استناد  عالوه

  2اند. کرده

  . شرایط و قلمرو2-2

یکی از مسائل مهم مربوط به استفاضه که در فقه مورد توجه قرار گرفته و نظرات 

بار استفاضه به حصول علم بودن اعت متعدد و مختلفی در خصوص آن ارائه شده، مشروط

  یا کفایت اطمینان و ظن است.

 3اند. گیرانه، اعتبار استفاضه را مشروط به حصول علم دانسته برخی در دیدگاهی سخت

برخی دیگر باوجود اعالم اینکه اختصاص اعتبار استفاضه به موارد حصول علم، سبب 

داشته باشد، اعتبار آن را شود استفاضه و موارد ویژة ذکر شده براي آن، خصوصیتی ن می

 4اند. در غیر از مورد حصول علم، حتی در صورت ظن غالب و اطمینان، تأیید نکرده

  5اند. بعضی هم در اعتبار استفاضۀ مفید ظنِ نزدیک به علم (متآخم به علم) تردید کرده

                                                                                                                                   
ق، ص.  1408االردبیلی، السیدعبدالکریم، فقه القضاء، الطبعه االولی، قم، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین، 

164. 

؛ 95و  94؛ الرشتی،  پیشین ، صص. 39یشین، ص. ؛ الکنی الطهرانی،  پ73االنصاري،  پیشین، ص.  -1

، قم،  6االمام جعفرالصادق، جلد  ؛ مغنیه، محمدجواد، فقه144و  143الموسوي الخویی،  پیشین، صص. 

 .127، ص.  بی تاانتشارات قدس محمدي، 

 .41؛ الکنی الطهرانی، پیشین، ص. 55- 57ر.ك. النجفی، پیشین، ص.  - 2

اهللا العظمی  ، قم، منشورات مکتبه آیه2مد، مستندالشیعه فی احکام الشریعه، جلد النراقی، المولی اح - 3

 .669، ص. 2ق، جلد  1405المرعشی النجفی، 

 العاملی الجبعی ، پیشین؛ الرشتی، پیشین. - 4

 .136، ص. 4، جلد 1415؛ الحلی، 240، ص. 2الحلی، بی تا، جلد  - 5
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ه طور ضمنی، استفاضه مفید ظنِ نزدیک ب در مقابل، جمع زیادي از فقها، صراحتاً یا به

» علم عادي«و » اطمینان«، »ظن متآخم به علم«، »ظن غالب«که از آن به  -علم را 

  1اند. معتبر شناخته –اند  تعبیر کرده

عنوان مستند شهادت شهود و استفاضه  نهایت اینکه یکی از فقها، بین استفاضه به

استفاضه، عنوان مستند حکم دادگاه، تفاوت قائل شده و صرفاً در شهادت بر اساس  به

  2حصول علم را الزم دانسته است.

بودن از  طورکه پیش از این گفته شد، برخی از فقها، در معرفی استفاضه، ایمن همان

که بر خبر شایع بین  نحوي اگرچه پذیرفتن این مطلب به 3اند. تبانی بر کذب را قید کرده

مردم، در صورت تبانی بر کذب، عنوان استفاضه صدق نکند، محل تأمل است، تأثیر این 

انکار نیست. بنابراین، مسلم است در  اعتباربودن چنین شیوعی، قابل موضوع در بی

وجه کرد که چنین توان به شیوع یک خبر بین مردم، در اثبات دعاوي ت صورتی می

تنها علم یا اطمینان  شیوعی همراه با تبانی نباشد. بدیهی است که در چنین مواردي نه

  شود. بودن آن خبر بر دادگاه معلوم می شود، بلکه کذب از شیوع مذکور حاصل نمی

عنوان  در خصوص چگونگی تأثیر استفاضه در اثبات دعاوي، اگرچه غالب فقها، آن را به

تواند بر اساس آن شهادت دهد، مورد توجه قرار  و مبنایی که شاهد می مستند شهادت

اند، برخی به نقش مستقیم استفاضه در اثبات دعاوي و استناد به آن براي اثبات  داده

تواند مستند  براینکه می بنابراین، استفاضه عالوه 4اند. دعوا در دادگاه توجه و تصریح کرده

عنوان دلیل  تواند به مستقیم موجب اثبات دعوا شود، میطور غیر شهادت شهود باشد و به

  طور مستقیم، سبب اثبات دعوا شود. اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد و به

از مسائل مهم مربوط به نقش استفاضه در اثبات دعاوي، قابلیت استناد به این دلیل در 

فاضه را محدود به دعاوي مختلف است. بسیاري از فقها، امکان شهادت بر اساس است

                                                             
، الطبعه 2مه الحلی)، ارشاد االذهان الی احکام االیمان، جلد یوسف بن مطهر (العال بن الحلی، الحسن -1

 ؛ المامقانی،73- 74؛ االنصاري، پیشین، صص. 160ق، ص.  1410االولی، قم، مؤسسه النشر االسالمی، 

، ص. بی تا البیت الحیاء التراث، جا، مؤسسه آل عبداهللا، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، بی

؛ الموسوي الخویی، 112ق، ص.  1401الگلپایگانی،  ؛ الموسوي39- 41لطهرانی، پیشین، ص. ؛ الکنی ا491

جا، مؤسسه االمام  ؛ التبریزي، المیرزا جواد، اسس القضاء و الشهاده، الطبعه االولی، بی143پیشین، ص. 

 االردبیلی، پیشین.  ؛ الموسوي521، ص. ق 1415الصادق(ع)، 

، الطبعه السادسه، تهران، دارالکتب االسالمیه، 41واهرالکالم، جلد النجفی، الشیخ محمدحسن، ج -2

 .134-135ق، صص.  1400

 .73؛ االنصاري، پیشین، ص. 136ق، ص.  1415؛ الحلی، 240الحلی، بی تا، ص.  - 3

 .128، صپیشین؛ مغنیه، 527، ص. پیشین؛ التبریزي، 95النجفی، پیشین؛ الرشتی، پیشین، ص.  - 4
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اند. در خصوص تعداد این دعاوي  دعاوي خاص از قبیل نسب، نکاح، فوت و وقف کرده

  1نیز نظر یکسانی وجود ندارد، بلکه نظرهاي مختلف ارائه شده است.

باوجوداین، این محدودیت در صورت حصول علم از استفاضه، مورد انتقاد واقع شده 

نحصار اعتبار استفاضه به دعاوي خاص ذکرشده و براین، برخی بر عدم ا عالوه 2است.

  3اند. شمول آن بر سایر دعاوي، استدالل و اظهار عقیده کرده

  . تحلیل حقوقی نقش استفاضه در اثبات دعاوي3

هاي فقها در خصوص استفاضه و مطالعه وضعیت فقهی این نهاد،  پس از بیان دیدگاه

آن در وضع کنونی و با توجه به مقررات  الزم است کاربرد این نهاد و امکان استناد به

هاي مختلف و از  موجود، بررسی شود. بنابراین، نقش استفاضه در اثبات دعاوي در حالت

  شود. دیدگاه حقوقی، تحلیل می

  عنوان نتیجه تحقیق محلی . استفاضه به 3-1

پیش از این، گذشت که ممکن است نتیجه انجام تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه 

اشد؛ به این ترتیب که در اجراي تحقیق محلی، تعداد زیادي از اهل محل حاضر شوند ب

اي  گونه صورت هماهنگ و یکسان خبر دهند، به و در خصوص موضوع مورد تحقیق، به

  دهندة شیوع آن خبر بین مردم باشد. که نشان

                                                             
؛ الحلی، 160ق، ص.  1410؛ الحلی، 240؛ الحلی، بی تا، ص. 180-182الطوسی، پیشین، ص. ر.ك.  - 1

، تهران، کتابفروشی 2الدین، جلد  المتعلمین فی احکامیوسف بن مطهر (العالمه الحلی)، تبصره بن حسن

 .349و  299، 208؛ الحصري، پیشین، صص. 136ق، ص.  1415؛ الحلی، 724، ص. 1348اسالمیه، 

؛ »و الحق انا ان اعتبرنا العلم لم ینحصر الحکم فی المذکورات«العاملی الجبعی، پیشین:  -  2

؛ »قیل ان اعتبرنا العلم لم ینحصر حکم التسامع فی المذکورات: «288الکاشانی، پیشین، ص.  الفیض

فید و تحقیق المساله هو ان غرض االصحاب بها ان کان هو الخبر الم: «94- 95الرشتی، پیشین، صص. 

للعلم فیرد علیهم انه ال وجه للتخصیص باالستفاضه و ال بهذه االمور السبعه الن العلم فی مثل المقام 

متبع من اي شیء حصل و فی اي مقام یفرض ... و کیف کان فان ارادوا باالستفاضه ما یفید العلم عاده 

جید متین لکن یبقی الکالم فی بنفسه او بمالحظه القرائن علی ابعد االحتماالت فما ذکروه من الثبوت 

 ».وجه التخصیص باالستفاضه بهذه االمور

بل ظاهر الصحیح المزبور عموم اعتباره لغیر المذکورات فی المتن بل : «57، ص. 1398 ،النجفی -  3

صریحه ثبوت الفسق به و لعله کذلک و ان اقتصر الجماعه علی االمور المخصوصه لکن المراد غلبه تحقق 

ا ال ان المراد عدم اعتباره و ان فرض تحققه فی غیرها اذ ال دلیل علی ذلک بل ظاهر االدله الشیاع فیه

 ».خالفه بل صریح بعضهم ثبوت الهالل و غیره به
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بر اساس شود که آیا اعتبار این دلیل را باید  در چنین مواردي، این سؤال مطرح می

تعیین  قانون آیین دادرسی مدنی 255ویژه ماده  مقررات مربوط به تحقیق محلی، به

  کرد یا بر اساس آنچه در فقه در خصوص اعتبار استفاضه بیان شده؟

اطالعات حاصل از تحقیق محلی  قانون آیین دادرسی مدنی 255با توجه به اینکه ماده 

موجب علم یا اطمینان قاضی شده یا مؤثر در را اماره قضایی اعالم کرده که ممکن است 

شود که نتایج تحقیق محلی در صورت حصول علم و  آن باشد و از این بیان فهمیده می

رسد  تنهایی مستند صدور رأي قرار گیرد، به نظر می تواند به اطمینان، معتبر است و می

در فقه در مقررات قانونی در خصوص اعتبار نتیجه تحقیق محلی با دیدگاه غالب 

رو، اعتقاد به شمول مقررات تحقیق  خصوص اعتبار استفاضه هماهنگ است و ازاین

توان معتقد به تأثیر چنین  محلی بر استفاضۀ مورد بحث با اشکالی مواجه نیست و می

  اي تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی شد. استفاضه

  عنوان دلیل مستقل . استفاضه به3-2

مان طور که پیش از این گفته شد ممکن است استفاضه به طرقی غیر از تحقیق ه

طور مثال اگر تعداد زیادي در دادگاه حاضر شوند و  محلی، بر دادگاه محرز شود. به

خبري را در خصوص موضوع دعوا اعالم نمایند، اما شرایط گواه و گواهی، جمع نباشد، 

دهنده رواج خبر بین  ها نشان بودن خبر آن که تعداد خبردهندگان و یکسان درصورتی

  مردم باشد، استفاضه بر دادگاه محرز است.

شود و با توجه به اینکه  اي، حکم خاصی در قوانین یافت نمی در خصوص چنین استفاضه

در چنین مواردي تحقیق محلی انجام نشده، شمول مقررات تحقیق محلی بر این 

  استفاضه منتفی است.

رسد در خصوص چنین  احکام استفاضه در منابع فقهی، به نظر می با توجه به بیان

قانون آیین دادرسی  3و ماده  قانون اساسی 167اي با استناد به روح اصل  استفاضه

توان به فقه مراجعه کرد و با رجوع به منابع و فتاوا در این زمینه، به چنین  می مدنی

  اثر داد. اي ترتیب  استفاضه

در  قانون آیین دادرسی مدنی 3و ماده  قانون اساسی 167اصل  ممکن است گفته شود

خصوص امور ماهوي و تعیین حکم دعوا است و شامل امور شکلی و مباحث مربوط به 

شود. باوجود این، باید گفت اگرچه عبارت اصل و ماده یادشده به نحوي است  ادله نمی

در مسائل دادرسی و ادله  که بیشتر به امور ماهوي و تعیین احکام دعاوي نظر دارد،

حل اصل و ماده یادشده را در امور شکلی و ادله  توان از آن چشم پوشید و راه اثبات نمی
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اجرا دانست زیرا فلسفه و مبناي مقررات مذکور، اختصاص به امور ماهوي ندارد  غیرقابل

اصل  گیرد و اصول دیگر قانون اساسی، بخصوص و آیین دادرسی و ادله را نیز در بر می

  کند. چهارم، این مطلب را تأیید می

ها با  کارگیري آن باوجود احکام مشخص درمورد استفاضه در فقه و امکان مراجعه و به

نوبت به  قانون آیین دادرسی مدنی 3قانون اساسی و ماده  167استناد به روح اصل 

رسد چون  استناد به مقررات مربوط به اماره قضایی در مورد استفاضه مورد بحث نمی

شده قانونی و  اماره قضایی که در قانون مقرر شده، مربوط به غیر از دالیل شناخته

شود که از نظر قاضی، دلیل بر  شرعی است و تفسیر گسترده آن، شامل هر آنچه می

عنوان دلیل  صورت مستقل و مشخص به جز آنچه در شرع یا قانون به امري باشد به

  ست.کننده دعوا معرفی شده ا اثبات

در این قسمت، الزم است به این حالت نیز توجه کرد که ممکن است دادرس از اهل 

اي که در محل دارد، وجود استفاضه در خصوص  محل باشد و در اثر حضور و مراوده

اي تابع شرایط و اعتباري است که  موضوع دعوا بر او محرز شود. در فقه، چنین استفاضه

  دارد.استفاضۀ احرازشده به طرق دیگر 

توان صرفاً به جهت  اي را نمی در حقوق نیز با توجه به عدم منع قانونی، چنین استفاضه

اعتبار دانست و  اینکه با طرق دیگر و با طی تشریفات دادرسی بر دادگاه ثابت نشده، بی

تواند در رسیدگی به دعوا، به استفاضه مذکور،  آن را نادیده گرفت و چنین دادرسی نمی

  ت یادشده، توجه نکند.صرفاً به جه

طلبد،  بودن ادله دعوا را می البته مقتضیات دادرسی امروزي که ثبت و قابل ارزیابی

حل این است  رسد بهترین راه تابد. به نظر می صدور رأي بر اساس چنین دلیلی را برنمی

اي که به طریق مذکور، استفاضه بر او محرز شده، از  که در چنین مواردي، قاضی

  به آن دعوا معاف و پرونده توسط قاضی دیگر رسیدگی شود.رسیدگی 

  عنوان مستند شهادت  . استفاضه به3-3

مقرر شده، شاهد باید از روي قطع و یقین شهادت دهد. اما  قانون مدنی 1315در ماده 

بودن آن، حکمی در قوانین وضع  در خصوص منشأ قطع و یقین شاهد و لزوم حسی

توان به نظرات فقهی، به شرحی که پیش از این  ن زمینه مینشده است. بنابراین در ای

رو،  بیان شد، رجوع کرد و منابع و فتاواي معتبر را مورد استناد قرار داد. ازاین

که شاهد به استناد استفاضه شهادت دهد، با توجه به اینکه منعی در قوانین  درصورتی

ابع و فتاواي فقهی، به شرحی توان به استناد من نسبت به چنین شهادتی وضع نشده، می
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که پیش از این بیان شد، چنین شهادتی را با رعایت شرایط مقرر در فقه، معتبر 

  شناخت.

عنوان یکی از شرایط دلیل  عنوان یک دلیل مستقل، بلکه به در این حالت، استفاضه نه به

ت، مورد منظور احراز شرایط شهاد دعوا که شهادت است، مورد توجه است و اعتبار آن به

  گیرد. ارزیابی دادگاه قرار می

در چنین مواردي، ممکن است، شهود به استفاضه شهادت دهند و نه به موضوع دعوا. 

خاطر احرازنشدن شرایط استفاضه نزد شهود و عدم حصول  این مطلب ممکن است به

علم و اطمینان از آن براي شهود باشد. در چنین وصفی، باوجود شرایط شاهد و 

شود استفاضه  شود، بلکه آنچه ثابت می اصل موضوع دعوا بر دادگاه ثابت نمی شهادت،

عنوان دلیل مستقل اما با واسطه در اثبات دعوا مورد توجه و ارزیابی دادگاه  است که به

  گیرد. قرار می

در پایان الزم به ذکر است که با توجه به شرایط اجتماعی و وسایل ارتباطی امروزي که 

خبرهاي دروغ و شایعات را گرم کرده است، در استناد به استفاضه در دعاوي، بازار رواج 

تر، این نهاد را  هاي فقهی مراجعه شود که با شرایط جدي الزم است به آن دسته دیدگاه

هایی که استفاضه را با  معتبر شناخته است و از استناد و صدور رأي بر اساس دیدگاه

  ه، خودداري شود.تري معتبر شناخت شرایط کمتر وسبک
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  نتیجه

از آنچه در این تحقیق گذشت، مشخص شد که استفاضه که در فقه، دلیلی مشخص و 

شده، برخالف آنچه تصور شده، با تحقیق محلی در   مؤثر در اثبات دعاوي شناخته

توان گفت آنچه در فقه و شرع، با عنوان استفاضه  حقوق، یکسان نیست. بنابراین نمی

قوق با عنوان تحقیق محلی، پذیرفته و بیان شده و باوجود مقررات مطرح شده، در ح

تحقیق محلی، نیازي به بحث و گفتگو و تحقیق درمورد استفاضه وجود ندارد و 

توان کاربرد استفاضه را منحصر به کاربرد تحقیق محلی کرد. نهایت مطلبی که در  نمی

است که ممکن است در  توان پذیرفت این خصوص رابطه استفاضه و تحقیق محلی می

مواردي نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در چنین صورتی، چنین 

اي تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی، قابل استناد  استفاضه

  است.

در مواردي که استفاضه به طرقی غیر از تحقیق محلی، بر دادگاه محرز شود، با استناد 

و با رعایت احکام  قانون آیین دادرسی مدنی 3قانون اساسی و ماده  167ل اصبه روح 

استفاضه در شرع، این دلیل قابل استناد است و در اثبات دعاوي مورد توجه قرار 

  گیرد. می

صورت غیرمستقیم  تواند مبناي شهادت شهود باشد و به به همین ترتیب، استفاضه می

  در اثبات دعاوي مؤثر باشد.

تر از تحقیق محلی دارد و  ن، استفاضه در اثبات دعاوي کاربردي گستردهبنابرای

تواند در اثبات دعاوي نقش داشته باشد و کاربرد آن، متنوع  هاي مختلف می صورت به

  است.

رغم عدم تصریح به آن در  شده شرعی و فقهی، علی نهایت اینکه این دلیل شناخته

توان گفت در صورت  توجه قرار گیرد و میقوانین، الزم است در اثبات دعاوي، مورد 

  توجهی داشته باشد. تواند در اثبات دعاوي، نقش مؤثر و قابل توجه به آن، می
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