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چكیده
تحقیق محلي با این عنوان که هر شاهد اطالع خود را به دادرس ميگوید و از مجموع گفتهها چنین استنباط مي-
شود که تباني بر دروغگویي نکردهاند ،تفسیر ميگردد .اما اماره تحقیق محلي با این مضمون در فقه ،با عنوان استفاضه
(وگاهي نیز مترادف آن شیاع) به کار برده ميشود .لذا این ضرورت پیش ميآید که به بیان رابطه بین اماره تحقیق
محلي و استفاضه و همچنین ادّله حجیّت این دو در حقوق و فقه بپردازیم .حجیّت اماره تحقیق محلي را با استفاده از
اصل  167قانون اساسي و ماده  1258و  1324قانون مدني در حقوق ميتوان اثبات نمود .در فقه نیز برای حجیّت
استفاضه مواردی همچون روایات ،سیره عقال ،عسر ناشي از اقامه بینه و ....بیان گردیده است .در رابطه با اینکه بین
تحقیق محلي و استفاضه چه تناسبي وجود دارد؛ نظرات مختلفي همچون :استفاضه به عنوان دلیل مستقل ،استفاضه به
عنوان مویّد شهادت و استفاضه به عنوان نتیجه تحقیق محلي ،بیان گردیده است؛ اما محقق بیان ميدارد که استفاضه در
واقع همان مبنای فقهي تحقیق محلي مي باشد چرا که در تمامي موارد همچون معنا و مفهوم ،محدوده ،ادّله اثبات و...
مشابه یکدیگر ميباشند و این نشان دهنده این است که تحقیق محلي دارای مباني فقهي محکم و مستدل ميباشد.
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-1مقدمه
خالق یکتا عالوه بر نظم در آفرینش به وضع قوانین ،جهت ایجاد عدالت بین مردم نیز اهمیّت داده است ،چراکه
در زمان نزاع؛ دستور ف رموده است تا به پیامبر(ص) و جانشینان وی رجوع شود .همچنین مواردی از جمله سند،
شهادت ،اقرار و ...را به عنوان ادّله ای بیان نموده است تا مردم هنگام نزاع بتوانند با این ادّله ادعای خود را اثبات
نمایند .یکي دیگر از مواردی که ميتوان با آن ادّعای خود را اثبات نمود اماره ميباشد که در واقع سبب ایجاد علم
برای قاضي ميگردد .این اماره به دو دسته قانوني و قضایي تقسیم ميگردد .قانونگذار مصادیق اماره قانوني را
مشخص نموده است ،اما مصادیق اماره قضایي بسیار زیاد است .یکي از این امارات قضایي اماره تحقیق محلي
ميباشد .آنچه ب یان گردید در رابطه با قانون مدون جمهوری اسالمي ایران است؛ اما در فقه نیز همین مبنا با عنوان
استفاضه یا شیاع وجود دارد .لذا این ضرورت حاصل ميگردد تا به بیان ارتباط این دو (اماره تحقیق محلي و
استفاضه) بپردازیم.
قبل از اینکه به مبحث اصلي بپردازیم ،ابتدا باید بیان نمائیم که تحقیق به یکي از این سه مرحله باز ميگردد:
-1گواه به طور مستقیم واقعه ای را دیده یا سخني را شنیده یا به گونهای دیگر از راهي محسوس درک کرده
است و آنچه را دریافته و بدان علم پیدا کرده است بیان ميکند ،این مورد مصداق بارز شهادت است.
 -2گواه به طور مستقیم واقعهای را درک نکرده است ،ولي گفته کسي را نقل ميکند که ناظر به آن بوده است؛ به
همین مناسبت ،چنین شهادتي را غیر مستقیم یا درجه دوم یا منقول نامیدهاند و شرط پذیرش آن این است که شاهد
اصلي به دلیل وجود مانعي نتواند حاضر شود ( ماده  1320ق.م).
 -3گواه از وقوع حادثه یا واقع مورد اختالف خبر نمي دهد و تنها اعتقاد و باور عمومي و شایع را دربارۀ آن
واقعه بیان و تأیید ميکند و منبع اصلي اطالع خود را به درستي نميداند؛ مانند این که ميگوید :سالیان دراز هست که
همه فالن مدرسه را وقف یا ملک شخص معین ميدانند .بدیهي است که چنین شهادتي داللت منطقي و مستقیم بر
واقع ندارد؛ به صورت شهادت است ،ولي امری را تأیید ميکند که احتمال دارد همراه با واقع باشد (کاتوزیان.)1392،
در موردی که هر شاهد اطالع خود را به دادرس ميگوید و از مجموع گفتهها چنین استنباط ميشود که تباني بر
دروغگویي نکردهاند ،این اماره قضایي شکل ميگیرد که تحقیق محلي نام دارد .بنابراین در این مقاله مورد سوم از سه
نوع گواه که تحقیق محلي نام دارد مورد بررسي قرار ميگیرد.
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-2تحقیق محلی و ادله حجیت آن
یکي از ادله اثبات دعوا امارات ميباشد .طبق اصل  167قانون اساسي « قاضي موظف است کوشش کند ،حکم
هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمي یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید
و نمي تواند به بهانه سکوت یانقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد
» .یکي از موادری که در نبود دلیل ميتواند به قاضي مدد رساند ،امارات ميباشد.
اماره دلیلي است که مبنای حجیتش بر این اساس است که از واقع حکایت ميکند و چون از واقع حکایت مي-
کند مورد تایید شرع و شارع قرار گرفته اند .در فقه و حقوق ،اماره دلیلي است که از آن ظنّ حاصل ميشود و ميتوان
به وسیله این ظنّ چیزی را ثابت کرد.
اماره در فقه انواع گوناگوني دارد که عبارتند از :اماره حکمي (اماراتي هستند که در هنگام جهل به حکم یا قانون
ارائه طریق ميکنند) ،اماره موضوعي (اماراتي هستند که در هنگام جهل به موضوع ارائه طریق ميکنند .در حالي که
حکم آن معلوم است) ،اماره تاسیسي یا شرعي (اماراتي هستند که شارع آنها را جعل و تاسیس نموده است) ،امارات
عقلي (اماراتي هستند که حجیت خود را از طریق عقل بدست ميآورند).
طبق ماده  1258ق.م ،اماره در کنار اسناد کتبي ،اقرار ،شهادت و قسم ،به عنوان دلیلي برای اثبات دعوی محسوب
شده است .در حقوق دو نوع اماره قضایي و اماره قانوني وجود دارد .در تقابل میان آنها ،اماره قضایي مقدم است و
ترجیح دارد.
ماده  1324ق.م مقرر ميدارد « :اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در
خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل
کند».
تعداد اما رات قضایي محدود نیست و هر دعوا یک یا چند اماره قضایي مخصوص خود دارد .گاهي اوقات
امارات قضایي آن قدر جزئي و کوچک هستند که فقط در دید بازرسان و قضّات هوشیار خودنمایي ميکند .از
مهمترین امارات قضایي عبارتند از :کارشناسي ،تحقیق محلي ،معاینه محلي ،انگشت نگاری ،شهادت اطفال ،ضبط فیلم
و صدا ،استفاده از اسناد الکترونیکي ،اظهارات و عکس العملهای طرفین.
قانون آیین دادرسي مدني ،معاینه و تحقیق محلي را در یک مبحث مطرح کرده است (مواد  248به بعد) .در ماده
 255نیز اطالعات حاصل از تحقیق و معاینه محلي از امارات قضایي به شمار آمده است .پس ،ممکن است چنین
نتیجه گرفته شود که تحقیق محلي از سنخ امارهها است و با شهادت که در گروه دلیلها ميآید تفاوت ماهوی دارد.
ولي ،با اندکي تأمل بطالن این استنتاج آشکار ميشود .تفاوت تحقیق محلي و شنیدن شهادت شاهد در این است که،
شهادت نتیجه کار حواس شاهد است که مستقیما امری را دیده و یا شنیده است .در حالي که تحقیق محلي متکي به
اطالع غیر مستقیم افراد است که به علت نزدیک بودن با محل موضوع اختالف ،به نحوی مطالبي را دریافت نمودهاند.
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بنابراین در تحقیق محلي ،اشخاصي که از آن ها تحقیق ميشوند ،عالوه بر دیدهها و شنیدههای مستقیم و غیر مستقیم،
برداشتهای خود را نیز بیان ميکنند( شمس.)357 ،1385 ،
در نتیجه ،باید میان ماهیت اخبار شاهدان و حاصلي که از آن ایجاد ميشود ،تفاوت نهاد :ماهیت اخبار و تحقیق
در مورد شاهد معرفي شدۀ به دادگاه و مطلع محلي یکي است ،ولي حاصل آن در شهادت نخست دست یافتن به دلیل
و در مطلع محلي رسیدن به امارۀ غلبه است .دکتر کاتوزیان در کتاب خود تحقیق محلي را اینگونه تعریف مينمایند« :
تحقیق از مطلعان محلي (به طور کلي ) است و موضوع آن ممکن است مورد نزاع و با ذکر اسباب و مأخذ آگاهي باشد
یا اعتقاد عمومي وشیاع و شهرت دربارۀ آن ،و در هر حال ،حاصل این تحقیق در زمرۀ امارات قضایي است» .در
توضیح قید (به بطور کلي) بیان ميدارند که مقصود از این قید این است که ضرورتي ندارد اسامي و مشخصات آن به
دادگاه ابالغ شود .قید پایاني تعریف بدین منظور است که ،اگر در تحقیق محلي شهود معرفي شوند و آنان نیز دیدهها
و شنیدههای خود را بیان کنند ،چون با عنوان تحقیق محلي اداء شهادت کردهاند ،حاصل تحقیق از امارات قضایي
است نه دلیل (اطالق مادۀ  255ق.آ.د.م) (کاتوزیان.)101/ 2 ،1392 ،
مثالهای زیادی برای این گونه امارات در منابع حقوقي بیان شده است .مثال گفته شده است « کسي که نسبت به
مالکیت قطعه زمیني که میان ملک او و ملک همسایه واقع است ،با وی اختالف دارد .خواهان مدعي است که قطعه
زمین مذکور داخل در محدوده ملک او بوده و طرف مقابل نیز منکر این ادعا است .دادگاه برای احراز صحت قضیه،
قرار معاینه محلي صادر خواهد کرد .پس از آن به محل مراجعه ميشود و با مالحظه پرونده های ثبتي دو ملک مجاور،
تشخیص داده ميشود که قطعه زمین مورد اختالف ،داخل درمحدوده کدام یک از دو ملک است .دادگاه پس از ترسیم
نقشه محل و پیوست آن به پرونده مبادرت به صدور حکم ميکند(.صدرزاده افشار .)1376،241 ،همچنین؛ « هرگاه در
دعاوی الزام به تنظیم سند رسمي اجاره ،دادگاه قرار تحقیق محلي صادر نماید و اطالعات اهل محل که اماره قضایي
شمرده ميشود داللت بر وجود رابطهای استیجاری نماید ،خوانده دعوای مزبور اگرچه بار دلیل را در اصل به دوش
ندارد اما باید خالف اماره مزبور را اثبات کند ،در غیر اینصورت رابطه استیجاری احراز ميشود» (دیاني.)1387،125 ،
با توجه به قوانین ذکر شده امارات سبب علم برای قاضي ميگردند ،لذا حجیت اماره تحقیق محلي به مقدار ظني
که برای قاضي حاصل ميگردد بستگي دارد ،چرا که اگر در پروندهای دلیلي محکم ارائه گردد که با اماره تحقیق محلي
در تعارض باشد ،آن دلیل بر اماره مقدم ميگردد .اما اگر دلیلي که در تعارض با اماره تحقیق محلي وجود نداشته
باشد ،اماره سبب علم برای قاضي ميگردد و در تعیین حکم تاثیر گذار خواهد بود.

 -3استفاضه
در فقه ،تحقیق محلي با عنوان استفاضه به کار گرفته ميشود به این معنا که به خبری که در بین مردم ،رایج و
مشهور باشد ،استفاضه گویند.

60

استفاضه مبنای اماره تحقیق محلي

استفاضه ،مترادف «شیاع»« ،سماع» و «تسامع» ،و از ریشه فیض است که در معاني متعدد به کار رفته و قدر جامع
بین همه آن ها « ،فراواني و کثرت » است (رشتي.)94-93/1 ،1401،
همچنین در تعریف شیاع بیان شده که منظور ،شایع شدن خبر به اندازهای است که مفید ظنّ قوی و قریب به علم
باشد (ترحیني عاملي.)172/4 ،1427،
بنابراین استفاضه را اینگونه ميتوان تعریف نمود که :استفاضه یا شیاع ،امری است که بر اساس آن ،نفس دارای
سکون و آرامش ميشود و به مضمون امری اطمینان ميکند .شاید منظور از «علم» که در موضوعات یا احکام شرع
آمده است همین معني باشد که در استفاضه هم موجود است (نجفي.)55/40 ،1400 ،
در نتیجه استفاضه در فقه و تحقیق محلي در حقوق به یک مضمون و مفهوم ميباشند ،که در هر دو قاضي به یک
ظن مفید دست ميیابد.
نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که شیاع در روایات و در کلمات فقها با آنچه که امروزه به نام شایعه
معروف است تفاوت دارد زیرا مقصود از شیاع ،معروف شدن امری نسبت به فردی در میان اهالي یک منطقه یا
سرزمین است البته مردمي که از بهتان به دور باشند ،اما شایعه امریست که ساخته ذهن دشمنان است.
 -3-1دالیل حجیت استفاضه
از جمله ادّلهای که ميتوان برای حجیّت بخشیدن به استفاضه بیان نمود عبارتند از:
 -3-1-1سیره عقال؛ برخي گفتهاند با استفاضه هر آنچه که اقامه بیّنه بر آن دشوار است ،اثبات ميشود مانند
نسب ،مرگ ،ملک مطلق ،وقف و نکاح (نجفي .)55/ 40 ،1400 ،استناد به سیره عقال به عنوان دلیل اعتبار استفاضه در
سخن جمعي از فقها تایید شده است (گلپایگاني.) 96 ،1401 ،
 -3-1-2روایت (یونس بن عبد الرحمن از پاره ای از اساتیدش بازگو کرده که از امام صادق (ع) سوال کردم اگر
حقّانیت مطلبي با بیّنه و شهود ثابت شد ،آیا قاضي حق دارد که بقول شهود ترتیب اثر دهد و حکم را صادر نماید ؟
فرمود :پنج چیز است که باید بظاهر آن عمل کنند -1 :الوالیات (یعني حق والیت که خدا یا امام برای هر کس و یا
ولي طفل قرار داده) -2 ،و المناکح (یعني مسأله زناشویي که بین مسلمانان مشهور است) -3 ،ذبایح (یعني حالل بودن
کشتار مسلمان) -4 ،شهادات (شهادت دادن بعضي از مسلمانان بر بعض دیگر) -5 ،انساب (یعني نسبت فرزند به پدر
و صاحب فراش مثال در ارث) ،پس هرگاه ظاهر کسي پاک و مورد اطمینان بود شهادتش در حق دیگری جایز است و
الزم نیست از ضمیر و باطنش جستجو نمائیم (قمي.)16 /3،
این روایت در برخي کتب با اندکي تفاوت ميباشد .برای مثال در تهذیب عبارت (ظاهر حال) به کاررفته
(طوسي،1407 ،ج،6ص ،)288یا در من ال یحضره الفقیه عبارت (االنساب) به جای (المواریث) آمده است .اما گفته
شده که (ظاهر حال) و (ظاهر حکم) تفاوتي ندارند ،زیرا منظور از (ظاهر حکم) آن چیزی است که حکم آن بین مردم
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ظاهر است یعني مردم بین محمول و موضوع آن ،نسبتي را تصور ميکنند و معني شیاع و استفاضه نیز همین است
(نجفي.)56/ 40 ،1400 ،
 -3-1-3برخي نیز در موارد حصول علم از استفاضه ،اعتبار آن را به خاطر علم و ادّله حجیت علم دانستهاند
ن ميباشد نميتواند
(انصاری .) 73 ،1415 ،اما باید بیان نمود که علم خود بنفسه حجّت است و استفاضهای که مفید ظ ّ
حجّت باشد زیرا « انّ الظنّ ال یغني من الحق شیئاً » (یونس  .)36/10بنابراین استفاضه از آن جهت که موجب علم
عادی یا اطمیناني که با آن به ظنّ ميتوان دست یافت حجّت است.
 -3-1-4سیره قطعیه که بین مسلمین وجود دارد به این معنا که این سیره کاشف از تأیید معصوم ميباشد
(رشتي.)96 ،1401 ،
 -3-1-5عسر ناشي از اقامه بیّنه ،چرا که مردم مجبور ميشوند برای رفع نیاز شان به قضّات و افرادی که والیت
دارند رجوع کنند و اقامه بیّنهای که حائز تمام شرایط باشد بسیار دشوار و باعث عسر ميشود (رشتي.)97 ،1401 ،
 -3-1-5اولویت ،چراکه ظنّ حاصل از شیاع قوی تر از ظنّ حاصل از بعضي افراد بیّنه است (استدالل این مورد
در مسالک بیان شده است) ،حال آنکه اولویت دو گونه است ،قطعیّه و ظنیّه .و برتری اولویت قطعیه واضح ميباشد؛
بنابراین نميتوان به این دلیل تمسک کرد (رشتي.)101 ،1401 ،
باید این نکته را در نظر داشت که سیره عقال و عسر ناشي از اقامه بینه به یک معناست و تنها عناوین متفاوتاند.
در هر حال ميتوان به وسیله هر یک از این ادله حجیّت استفاضه را ثابت نمود.
همچنین باید ذکر نمود که استفاضه زماني حجّت ميباشد که دارای شروط زیر باشد:
ن نزدیک به علم.
حجیّت استفاضه در صورت حصول ظ ّ قید ایمن بودن از تباني بر کذب در حجیّت استفاضه. شرط نبودن مشاهده در شهادت به استفاضه.ن
همانطور که بیان گردید استفاضه نیز مانند اماره تحقیق محلي سبب علم برای قاضي ميگردد که در فقه به آن ظ ّ
نزدیک به علم ميگویند.
 -3-2محدوده استناد به استفاضه
رویکرد فقهي به استفاضه و قدرت اثباتي آن ،متفاوت است .در مصادیق قابل اثبات نیز نظریات متفاوت مي باشد.
در مورد اثبات نکاح و وقف ،از طریق شیاع اختالف نظر است (طوسي.)183/8 ،1387، -برخي به صراحت آن را قابل اثبات ميدانند (حلي.)181/2 ،1420 ،
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 برخي ميگویند علم شاهد در نسب ،ملک مطلق( :آن ملکي است که شاهد فقط مي داند و یقین دارد که متعلقبه شخص خاصي است) ،وقف ،مرگ و نکاح از طریق سماع هم قابل تحصیل است به شرط اینکه اخبار مردم به
نحوی متوالي باشد که ظنّ غالب به دست آید یا امکان توطئه و تباني آن ها بر امر دروغین ،ممکن نباشد ،یا شهرت
احکام آن ها ،متأخم به علم باشد (.حلي.)501/3 ،1413 ،
 شهید اوّل نیز اعتبار استفاضه ( سماع ،تسامع) را در نسب ،ملک مطلق و ....ميپذیرد و منظور از آن را اعالمجماعتي ميداند که متأخم به علم باشد اما سبب ملکیت را ،جز در مورد ارث ،با استفاضه ثابت شده نميداند
(عاملي.)134/2 ،1417،
 برخي دیگر مرگ ،نسب ،نکاح و ملک مطلقرا قابل اثبات ميدانند (طوسي.)420 ،1414 ، برخي عدالت ،نسب ،نکاح ،ملک مطلق ،وقف و مرگ را قابل اثبات ميدانند ،ایشان اثبات امور مذکور را بهفتوای فقها نسبت ميدهند (صمیری.)289/4 ،1420 ،
 در مورد قدرت اثباتي استفاضه گفتهاند که نسب ،مرگ و ملک مطلق ،اگر به حد علم برسد ،با استفاضه قابلاثبات است ( طوسي.)86/8 ،1387 ،
بر اساس استفاضه ميتوان شهادت هم داد زیرا علم شاهد از سه طریق حاصل ميشود -1 :مشاهده -2،شیاع و
استفاضه -3 ،ترکیب هر دو.
شاهد ميتواند بر اساس استفاضه شهادت در مورد مرگ ،نسب و ملک مطلق بدهد اما (سبب) ملکیت با استفاضه
معلوم نميشود .در عین حال سبب ملکیت بر اساس استفاضهیي که در مورد مرگ حاصل آمده است ،قابل اثبات است
زیرا آن سبب ،ارث ميباشد و ارث پس از مرگ حاصل ميآید (طوسي.)182 - 180/8 ،1387،
 صاحب شرایع مي گوید این نظر که بین سبب ارث و سایر اسباب ملکیّت مانند هبه و بیع فرق گذاشتهاند واستفاضه را اثبات سبب ملکیت ،جز در مورد ارث نميپذیرند ،دارای تکلّف است زیرا اگر ملکیت با استفاضه ثابت
شود اضافه کردن سبب به آن ،به اعتبار استفاضه و قدرت اثباتي آن اشکالي وارد نميآورد و اقتضای پذیرش شهادت
در مورد سبب نیز وجود دارد ( حلي.)123 -122/4 ،1408،
 در پاسخ به ایشان گفتهاند که مشهور فقها ،بین سبب ارث و سایر اسباب ملکیت تفاوت قائلند و این امرثمراتي هم دارد ،به این صورت که اگر دو استفاضه باشد ،آن که به ذکر سبب هم اشاره کرده است مقدم خواهد بود
(صمیری.)290/4 ،1420 ،
شاهد ممکن است به دلیل تواتر یا شیاع مسأله بین مردم ،شهادت به امری دهد مثل نسب ،نکاح ،مرگ و مالکیت
مال ،بنابراین الزم نیست که شاهد امری را حتماً دیده باشد .شهادت بر جرح شاهد باید بر اساس علم باشد امّا در
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شهادت بر عدالت ،شاهد ظنّ و استفاضه کافي است و از میان معیار های (مطلق ظنّ) یا (ظنّ اطمیناني) یا آنچه که از
(حسن ظاهر) به دست ميآید ،نظر اخیر مناسبتر ميباشد (موسوی گلپایگاني.)1401 ،
 گفتهاند شاهد مي تواند بر اساس استفاضه هم شهادت دهد یا مستند حرف خود را قید کند (موسویخمیني،.)1425
 صاحب جواهر ميگوید :بر اساس روایات ،برای معتبر بودن شیاع ،تحقق علم یا متأخم به علم یا ظنّ غالب،مدخلیتي ندارد و مهم تحقق شیاع ميباشد .عموم روایات مذکور داللت بر اعتبار شیاع نسبت به اموری غیر از آنچه
ذکر کردهاند نیز (وقف و نکاح و ).....دارد و بنابراین (فسق ) شخص نیز با آن ثابت مي شود و علّت ذکر برخي امور
آن است که تحقق شیاع در آنها ،بیشتر و غالب است اما در هر حال ،فقها در این خصوص متزلزل است و دلیل
خاصي بر حجیّت آن نیز نداریم بلکه آنچه مهم و الزم است ،تحقق علم ميباشد و بنابراین اگر چنین امری حاصل
شد ،ميتوان آن را نسبت به سایر امور ،غیر از آنچه ذکر کردهاند تسری داد( نجفي.)1400،
در کتاب خالف در مورد علّت اثبات وقف از طریق استفاضه گفته شده که چون وقف ،دائمي است ،شهود باقي
نميمانند لذا باید به استفاضه عمل کرد (طوسي.1)1407 ،
برخي برای استفاضهیي که مبتني بر غیر علم باشد ،دلیلي پیدا نکردهاند که سبب اطمینان گردد و در عین حال
نسب ،وقف و نکاح را با استفاضه قابل اثبات ميدانند زیرا معموال بینه یي بر آن ها اقامه نميشود (انصاری.)1415 ،
با توجه به بیان نظرات مختلف آنچه بین تمام این نظرات مشترک ميباشد عبارتند از :نکاح ،مرگ ،وقف ،ملک
مطلق ،نسب و عدالت.
در مقابل ،گروهي دیگر معتقدند که آن چه در شهادت اهمیت دارد علم است؛ خواه این علم از راه حواس بدست
آید ،خواه از راههای متعارف دیگر .استفاضه نیز یکي از راه های حصول علم است و تفاوتي بین اسباب حصول علم
نیست و شهادت به استناد استفاضه منحصر به امور خاصي مانند نکاح ،والیت و مواردی از این قبیل نیست (انصاری،
.)1405
شیخ نیا با یکي دانستن ماهیّت استفاضه با تحقیق محلّي بیان ميدارد که در موارد قابل اثبات با استفاضه،
محدودیتي به چشم نميخورد و شهادت به استناد استفاضه ،محدود به امور خاصي نیست (شیخ نیا.)1375 ،
آقای بهارلو به این استدالل اینگونه پاسخ ميدهد که :در عمل ،موضوعات و دعاوی قابل اثبات از طریق اخبار
مبتني بر استفاضه ،زیاد نیستند .چرا که تحقق استفاضه ،به معنای شهرت و باور عمومي نسبت به وقوع رویدادی ،در
پاره ای از روابط حقوقي اشخاص منتفي است و طبع ًا در این موارد نميتوان به این دلیل متمسک شد .مثالً در بسیاری
از اختالفات و دعاوی مربوط به عقود معین که موضوعات ،در منظر عموم واقع نميشود ،طبعاً اطالع اهلمحل و

 « -2أما الوقف فمبني علي التأیید ،فان لم تجز الشهاده باالستفاضه أدی إلي بطالن الوقوف ،الن شهود الوقف ال یبقون ابدا».
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شهرت در مورد آن محقق نمي شود و نوبت به ادای گواهي بر اساس استفاضه نميرسد .اما باید توجه داشت که این
محدودیت ،صرفاً از باب عدم تحقق استفاضه در برخي امور حقوقي است و به هیچ وجه داللتي بر محدودیت اصل
ارزش و قوه اثباتي اظهار مستند به استفاضه در فرض تحقق آن ندارد (ابوعطا.)1396 ،
محقق در نهایت به این نتیجه دست مي یابد که محدوده استفاضه در فقه و تحقیق محلي در حقوق طبق نظرات
مختلف به دو دسته محدود و غیر محدود تقسیم ميگردد که بر طبق آن نميتوان به یک نتیجه گیری کلي دست یافت
مگر اینکه قدر جامعي را در نظر گرفت که عبارتند از :نکاح ،مرگ ،وقف ،ملک مطلق ،نسب و عدالت.
از جمله مصداقهای کاربردی استفاضه در فقه ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1اثبات جراحت به واسطه شیاع و استفاضه.
 -2اثبات لوث با استفاضه.
 -3اثبات سن بلوغ با استفاضه.
 -4اثبات اجتهاد به واسطه استفاضه.
 -5اثبات هاشمي بودن.
 -6اثبات وکالت با استفاضه.
 -7اثبات عدالت مجتهد با استفاضه.
..... -8
 -4ارتباط اماره تحقیق محلی با استفاضه
پس از بیان حجیّت اماره تحقیق محلي در حقوق و استفاضه در فقه الزم است تا رابطه استفاضه در اثبات دعاوی
با اماره تحقیق محلي را از دیدگاههای گوناگون را مورد بررسي قرار دهیم.
 -4-1استفاضه به عنوان دلیل مستقل
با توجه به اینکه ممکن است استفاضه به طرقي غیر از تحقیق محلي ،بر دادگاه محرز شود .به طور مثال اگر تعداد
زیادی در دادگاه حاضر شوند و خبری را در خصوص موضوع دعوا اعالم نمایند ،اما شرایط گواه و گواهي ،جمع
نباشد ،در صورتي که تعداد خبر دهندگان و یکسان بودن خبر آن ها نشان دهنده رواج خبر بین مردم باشد ،استفاضه
بر دادگاه محرز است .در خصوص چنین استفاضهای ،حکم خاصي در قوانین یافت نميشود و با توجه به اینکه در
چنین مواردی تحقیق محلي انجام نشده ،شمول مقررات تحقیق محلي بر این استفاضه منتفي است.
با توجه به بیان احکام استفاضه در منابع فقهي ،به نظر ميرسد در خصوص چنین استفاضهای با استناد به روح
اصل  167قانون اساسي و ماده  3قانون آیین دادرسي مدني مي توان به فقه مراجعه کرد و با رجوع به منابع و فتاوا در
این زمینه ،به چنین استفاضهای ترتیب اثر داد.
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ممکن است گفته شود اصل  167قانون اساسي و ماده  3قانون آیین دادرسي مدني ،در خصوص امور ماهوی و
تعیین حکم دعوا است و شامل امور شکلي و مباحث مربوط به ادله نميشود .با وجود این باید گفت اگر چه عبارت
اصل 167و ماده یاد شده به نحوی است که بیشتر به امور ماهوی و تعیین احکام دعاوی نظر دارد ،اما در مسائل
دادرسي و ادله اثبات نمي توان از آن چشم پوشید و راه حل اصل و ماده یاد شده را در امور شکلي و ادّله غیر قابل
اجرا دانست زیرا فلسفه و مبنای مقررات مذکور ،اختصاص به امور ماهوی ندارد و آیین دادرسي و ادله را نیز در بر
ميگیرد و اصول دیگر قانوني اساسي ،بخصوص اصل چهارم (اصل چهارم قانون اساسي :کلیه قوانین و مقررات مدني،
جزائي ،مالي ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگي ،نظامي ،سیاسي و غیر این ها باید بر اساس موازین اسالمي باشد .این اصل بر
اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای
شورای نگهبان است) این مطلب را تأیید ميکند.
با وجود احکام مشخص در مورد استفاضه در فقه و امکان مراجعه و بکارگیری آن ها با استناد به روح اصل 167
قانون اساسي و ماده  3قانون آیین دادرسي مدني نوبت به استناد به مقررات مربوط به اماره قضایي درمورد استفاضه
مورد بحث نميرسد چون اماره قضایي که در قانون مقرر شده ،مربوط به غیر از دالیل شناخته شده قانوني و شرعي
است و تفسیر گسترده آن شامل هر آنچه ميشود که از نظر قاضي ،دلیل بر امری باشد به جز آنچه در شرع یا قانون به
صورت مستقل و مشخص به عنوان دلیل اثبات کننده دعوا معرفي شده است ( حسن زاده 41 ،1393 ،و خدابخشي،
.)12 ،1393
 -4-2استفاضه به عنوان مویّد شهادت
درماده  1315قانون مدني مقرر شده ،شاهد باید از روی قطع و یقین شهادت دهد .چنانچه از روی ظنّ و تردید
گواهي دهد شهادت او اعتباری ندارد (امامي .)1389 ،اما در خصوص منشأ قطع و یقین شاهد و لزوم حسي بودن آن،
حکمي در قوانین وضع نشده است .بنابراین در این زمینه ميتوان به نظرات فقهي رجوع کرد و منابع و فتاوای معتبر را
مورد استناد قرار داد .از این رو ،در صورتي که شاهد به استناد استفاضه شهادت دهد ،با توجه به اینکه منعي در قوانین
نسبت به چنین شهادتي وضع نشده ،ميتوان به استناد منابع و فتاوای فقهي چنین شهادتي را معتبر شناخت.
در این حالت ،استفاضه نه به عنوان یک دلیل مستقل ،بلکه به عنوان یکي از شرایط دلیل دعوا که شهادت است،
مورد توجه است و اعتبار آن به منظور احراز شرایط شهادت ،مورد ارزیابي دادگاه قرار ميگیرد .در چنین مواردی،
ممکن است ،شهود به استفاضه شهادت دهند و نه به موضوع دعوا .این مطلب ممکن است به خاطر احراز نشدن
شرایط استفاضه نزد شهود و عدم حصول علم و اطمینان از آن برای شهود باشد .در چنین وصفي ،با وجود شرایط
شاهد و شهادت ،اصل موضوع دعوا بر دادگاه ثابت نميشود ،بلکه آنچه ثابت مي شود استفاضه است که به عنوان
دلیل مستقل اما با واسطه در اثبات دعوا مورد توجه و ارزیابي دادگاه قرار ميگیرد (حسنزاده.)1393 ،
 -4-3استفاضه به عنوان نتیجه تحقیق محلی
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ممکن است نتیجه انجام تحقیق محلي ،دستیابي به استفاضه باشد ،به این ترتیب که در اجرای تحقیق محلي،
تعداد زیادی از اهل محل حاضر شوند و در خصوص موضوع مورد تحقیق به صورت هماهنگ و یکسان خبر دهند،
به گونهای که نشان دهنده شیوع آن خبر بین مردم باشد .در چنین مواردی ،این سوال مطرح مي شود که آیا اعتبار این
دلیل راباید بر اساس مقررات مربوط به تحقیق محلي ،به ویژه ماده  255قانون آیین دادرسي مدني تعیین کرد یا
براساس آنچه در فقه در خصوص اعتبار استفاضه بیان شده ؟
با توجه به اینکه ماده  255قانون آیین دادرسي مدني اطالعات حاصل از تحقیق محلي را اماره قضایي اعالم کرده
که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضي شده یا موثر در آن باشد و از این بیان فهمیده ميشود که نتایج تحقیق
محلي در صورت حصول علم و اطمینان ،معتبر است و ميتواند به تنهایي مستند صدور رای قرار گیرد ،به نظر مي-
رسد مقررات قانوني در خصوص اعتبار نتیجه تحقیق محلي با دیدگاه غالب در فقه در خصوص اعتبار استفاضه
هماهنگ است و از این رو ،اعتقاد به شمول مقررات تحقیق محلي بر استفاضه مورد بحث با اشکالي مواجه نیست و
مي تواند معتقد به تاثیر چنین استفاضه ای تحت عنوان تحقیق محلي و با رعایت مقررات تحقیق محلي شد (حسن
زاده.)1393،40،
حال آنکه نظر برخي دیگر این است که استفاضه در فقه معادل تحقیق محلي در حقوق موضوعه است .به نظر
ميرسد ،در صورتي که مقام تحقیق محلي ،مطلعین ،نه بر اساس محسوسات و استنباطات شخصي خود از موضوعي،
بلکه بر اساس شهرت و باور عمومي در خصوص آن ،به اظهار و گواهي بپردازند ،تحقیق محلي و استفاضه بر یکدیگر
منطبق ميشوند (ابوعطا.)1396 ،
در نهایت و با توجه به مطالب ذکر شده باید بیان نمود که تحقیق محلي تنها یک اماره قضایي است و توان مقابله
با بیّنه را ندارد بلکه تنها اثری که مي تواند داشته باشد این است که علم و یا اطمینان برای قاضي ایجاد نماید (اطالعات
حاصل از تحقیق و معاینه محلي از امارات قضایي محسوب ميگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضي
دادگاه یا موثر در آن باشد .ماده  255ق.آ.دم) .بنابراین در مورد تحقیق محلي و اینکه مي تواند موثر در حکم نهایي
باشد یا نه تنها به نظر قاضي بستگي دارد.
 -5تطبیق استفاضه و تحقیق محلی
باید در نظر داشت که تمامي موارد ذکر شده تنها استدالل شخصي افراد ميباشد .اما طبق مطالب ارائه شده مي-
توان به این نتیجه دست یافت که استفاضه در فقه و تحقیق محلي در حقوق کامالً به یک مفهوم ميباشند و دارای
شرایط و ضوابط یکساني هستند و تنها عنوان آن ها با یکدیگر متفاوت است و به این بیان مي باشد که تحقیق محلي
دارای مباني فقهي محکم و مستدل است و برگفته از حقوق کشورهای دیگر نميباشد.
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برای توضیح بیشتر محقق بیان ميدارد که :علم و اطمینان قاضي یکي از مواردی است که ميتواند به صدور حکم
یاری رساند 1.از جمله مواردی که قاضي به وسیله آن مي تواند به علم و اطمینان دست یابد عبارتند از -1 :این که
خود قاضي شاهد و ناظر امر خالفي باشد -2 .این که پس از کارشناسي و استعالم نظر اهل خبره و جمع امارات ،به
دست آمده باشد به گونهای که اگر قاضي دیگری آن مدارک را مطالعه کند به همان نتیجه دست یابد 2.یکي از این
موارد که به قاضي مدد ميرساند تحقیق محلي است .همانطور که در قانون ذکر گردیده است.

3

بنابراین طبق قانون مصوب ایران ،اماره تحقیق محلي بنا به نظر قاضي حجت ميباشد .اما محدوده آن شامل همه
موارد نميشود چرا که تحقیق محلي با این توضیح که :گواه تنها اعتقاد و باور عمومي و شایع را درباره آن واقعه بیان
و تأیید ميکند .لذا نمي توان در تمامي موارد به آن استناد نمود و تنها در مواردی ميتوان ،که مورد ادعا قابل رویت
برای عموم باشد؛ همچون اموال وقفي ،مرگ ،نکاح و ....همچنین تحقیق محلي زماني مورد قبول واقع ميشود که
تمامي افرادی که از آن ها تحقیق به عمل ميآید ،به یک صورت شهادت دهند.
حال تمامي این موارد ذکر شده (حجیت ،محدوده و شرایط) در فقه نیز وجود دارد .همانطور که بیان شد در فقه
به تحقیق محلي ،استفاضه (و یا مترادف آن شیاع) گفته مي شود و تعریفي که برای آن ذکر گردیده عبارتند از :شایع
شدن خبر به اندازهای که مفید ظنّ قوی و قریب به علم باشد .دالیل حجیّت استفاضه نیز شامل روایت ،سیره عقال،
سیره قطعیه ،عسر ناشي از اقامه بینه و ....ميباشد .محدوده آن نیز با توجه به اختالف نظرها ميتوان نکاح ،مرگ،
وقف ،ملک مطلق ،نسب و عدالت دانست .بنابراین و با توجه به مطالب ذکر شده ميتوان به این نتیجه دست یافت که
تحقیق محلي همان استفاضه ميباشد و تنها در عنوان با یکدیگر متفاوت هستند.
با توجه به مطالب ذکر شده باید دید که آیا به همان اندازه که ما توانستیم حجیت این اماره را به اثبات برسانیم؛
آیا در واقع و در دادرسيها ،اماره تحقیق محلي دارای تاثیر بسزا یي در صدور حکم مي باشد یا خیر ؟ لذا الزم است تا
به بیان نمونه ای از رأی دادگاه اشاره نماییم.
 -6نمونه رأی دادگاه :ارزش اثباتی قرار معاینه محل
چكیده رای :اطالعات حاصل از قرار تحقیق محلي و معاینه محل ،از امارات قضایي محسوب و ممکن است
موجب علم یا اطمینان قاضي دادگاه یا مؤثر در آن باشد.
رای بدوی :در خصوص دعوی خواهان ل.ر .با وکالت بانوان م.غ .و ح.ق .به طرفیت خواندگان1 :ـ ح.م .با
وکالت آقای الف.ر 2 .ـ ب.و .با وکالت آقای الف.ص3 .ـ ه.ع4 .ـ م.ن5 .ـ م.الف6 .ـ الف.ب7 .ـ ع.ت .و خوانـده
مجلـوب ثالـث م.الف .با وکالـت آقـای ر.ک .به خواسته صدور حکم بر خلع ید خواندگان از پالک ثبتي 200/181
-1ماده  160ق.م.ا.
 -2ماده  211ق.م.ا.
 -3ماده  255ق.آ.د.م.
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بخش  12تهران و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ  52/4/5با احتساب خسارات دادرسي ،با توجه به اینکه
دادگاه جهت احراز تصرف خواندگان در ملک موضوع دعوی خواهان و نحوه و علت تصرف آنان ،قرار تحقیق و
معاینه محل صادر و وکالی خواهان علي رغم ابالغ وقت دادرسي و انتظار کافي در جلسه دادگاه حاضر نشده و وسیله
اجرای قرار را مهیا و فراهم ننموده و دادگاه بـدون اجـرای قـرار مـذکـور ،قـادر به انشای رأی در ماهیت دعوی
نخـواهـد بود لذا با استناد ماده  256قانون آیین دادرسي مدني ،قرار ابطال دادخواست را صادر و اعالم مينماید .ثانیاً ـ
در خصوص دعوی خواهان م.الف .با وکالت آقای ر.ک .به طرفیت خواندگان1 :ـ ل.الف .با وکالت بانوان م.غ .و ح.ق.
2ـ ح3 .ـ ع4 .ـ الف5 .ـ ف6 .ـ ن .همگي ر7 .ـ م.ز8 .ـ ع.ت .به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمي اجاره
یک باب مغازه و انباری جزو پالک ثبتي  200/181بخش  12تهران با احتساب خسارات دادرسي ،نظر به اینکه حسب
پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد خانم ب.ک .و آقایان ع ،.ح .و ج .شهرت همگي پ .از جمله مالکین مشاعي پالک
ثبتي مذکور بوده و در دعوی مطروحه ذینفع مي باشند و خواهان مشخصات افراد مذکور را در ستون خواندگان قید
ننموده و دعوی نامبرده به کیفیت مطروحه فوق ،قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه مستنداً به ماده  2قانون آیین دادرسي
مدني ،قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم مينماید .قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .
رئیس شعبه  3دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ری ـ محمدنژاد
رای دادگاه تجدید نظر:تجدیدنظرخواهي خانمها م.غ .و م.الف .به وکالت از آقای ل.ر .به طرفیت آقایان و
خانمها1 :ـ ح.م2 .ـ ب.و3 .ـ ه.ع4 .ـ م.ن5 .ـ الف.ب( .ب.د6 ).ـ م.الف7 .ـ ع.ت8 .ـ ع 9 .ـ الف 10 .ـ ح 11 .ـ ف.
 12ـ ن( .همگي ردیفهای  8الي  )12به شهرت ر 13 .ـ م.ز( .ردیفهای  8و  9و  10و  11و  13با وکالت خانم
و.الف .نسبت به قسمتي از دادنامه شماره  943مورخ  91/10/2صـادره شعبـه سـوم دادگاه عمـومي حقـوقـي شهـر
ری که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواستههای خلع ید  1/5دانگ مشاع از  6دانگ پالک  200/181بخش
 12تهران واقع در قریه … و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف تجدیدنظرخواندگان از تاریخ  52/4/5با استدالل به اینکه
چون دادگاه بدوی جهت احراز چگونگي تصرفات تجدیدنظرخواندگان در ملک موضوع دعوی و نحوه و علت
تصرف هر کدام قرارهای تحقیق و معاینه محلي صادر لیکن در وقت اجرای قرار وکالی خواهان بدوی
(تجدیدنظرخواه) حضور نیافته و وسیله اجرای قرارها را فراهم نکردهاند منجر به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده
وارد و موجه نمي باشد .رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات و موازین صادر گردیده و بر مباني استدالل و
استنباط وی اشکال و خللي وارد نیست تجدیدنظرخواهي واصلـه با هیچیـک از جهـات منـدرج در ماده  348قانون
آیین دادرسي مدني انطباق ندارد تجدیدنظرخواه نامبرده اعتراض و ایراد مستدل به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و
مدارک معتبر و مستدلي ارائه نکردهاند ،برابر مندرجات صورتمجلس تنظیمي مورخ  91/9/25سابقهای از حضور
خواهان بدوی یا وکالی ایشان و حتي معرفي فرزند خواهان به عنوان نماینده همراه با تمهید تهیه وسیله اجرای قرار
مشاهده نميشود قرارهای صادره مورخ  91/7/5بنا به تشخیص قاضي رسیدگي کننده بوده و اطالعات حاصل از
تحقیق و معاینه محل از امارات قضایي محسوب مي گردد و ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضي دادگاه یا مؤثر
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در آن باشد بنا به مراتب با استناد به ماده  358قانون آیین دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب در امور مدني رأی
شعبه بدوی را تأیید مينماید .این رأی قطعي است.رئیس شعبه  51دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه (
.) dadrah.ir
 -7نتیجهگیری
از آنچه در این تحقیق گذشت ،مشخص شد که تحقیق محلي یکي از موارد اماره قضایي ميباشد که به قاضي
برای دست یافتن به یک ظنّ مفید یاری ميرساند .اما این اماره که در قانون با عنوان تحقیق محلي ذکر ميگردد در فقه
با عنوان استفاضه ( و یا مترادف آن شیاع ) مورد استفاده قرار ميگیرد .از جمله ادله اثبات حجیت استفاضه ميتوان به
روایات ،سیره قطعیه ،سیره عقال و ...اشاره نمود که در نهایت زماني استفاضه با توجه به این ادله حجت ميباشد که
دارای شرایطي مانند ایمن بودن از تباني بر کذب ،شرط نبودن مشاهده در شهادت به استفاضه و ...باشد .حدود
استفاضه را با توجه به اختالفات فراوان ميتوان به نکاح ،مرگ ،وقف ،ملک مطلق ،نسبت و عدالت محدود نمود ،که
در این زمینه مصداقهای بسیاری در فقه موجود ميباشد .برای بیان رابطه بین استفاضه و تحقیق محلي نظرات
گوناگوني بیان گردیده است .اما محقق به این نتیجه دست ميیابد که تحقیق محلي و استفاضه هر دو مشابه یکدیگر
ميباشند به این بیان که هر دو دارای ادله اثبات حجیت ،محدوده و در نهایت مفهوم یکسان هستند و تنها در عنوان با
یکدیگر متفاوتاند .تمامي این موارد نشان دهنده آن است که تحقیق محلي دارای مبنای فقهي محکم و مستدل است
و برگرفته از حقوق کشورهای دیگر نميباشد .چرا که قبل از اینکه کشورهای دیگر به قانونگذاری بپردازند دین اسالم
به این امر مهم پرداخته است.
منابع
عربی:
 -1قرآن کریم
-2انصاری ،الشیخ مرتضي (1415ق) ،القضاء و الشهادات ،قم :لجنه تحقیق تراث الشیخ االعظم ،الطبعه االولي.
 -3ترحیني عاملي ،سید محمد حسن(1427ق) ،الذبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه ،ج4؛ دارالفقه للطباعه و النشر ،چاپ چهارم.
 -4حلي ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی( 1420ق) ،تحریر األحكام الشرعیه علی مذهب اإلمامیه ،ج ،2قم :موسسه امام صادق
علیه السالم.
 -5حلي ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1413ق) ،قواعد األحكام فی معرفه الحالل و الحرام ،ج ،3قم :دفتر انتشارات اسالمي
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 -6حلي ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی( 1408ق) ،شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،ج  ،4قم :موسسه اسماعیلیان.
 -7خمیني ،سید روح اهلل موسوی( 1425ق) ،تحریر الوسیله ،ج ،2موسسه مطبوعات دارالعلم .قم ،چاپ اول.
 -8رشتي ،میرزا حبیب اهلل رشتي(1401ق) ،كتاب القضاء ،جلد های 1و( 2دو جلد در یک جلد ) ،قم ،مطبعه الخیام.
 -9صمیری ،مفلح بن حسن(1420ق) ،غایه المرام فی شرح شرایع اإلسالم،ج ،3دارالهادی ،بیروت ،چاپ اول.
 -10طوسي ،ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي(1387ش) ،المبسوط فی فقه االمامیه ،ج ،8المکتبه المرتضویه االحیاء اآلثار الجعفریه.
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 -11طوسي ،ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي1414(،ق ) ،الرسائل العشر ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم ،قم ،چاپ دوم.
 -12طوسي ،ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي1407(،ق ) ،الخالف ،ج ،6دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم ،قم ،چاپ اول.
 -13طوسي ،ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي1407(،ق) ،تهذیب األحكام ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه ،چاپ چهارم.
 -14عاملي ،شهید اول ،محمد بن مکي1417(،ق) ،الدروس الشرعیه فی فقه اإلمامیه ،ج ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم.
 -15قمي ،صدوق ،محمد بن علي بن بابویه(  1409ق) ،من الیحضره فقیه( ،مترجم :غفاری ،علي اکبر ) ،تهران ،نشر صادق ،چاپ اول.
 -16فاضل موحدی لنکراني ،محمد1420(،ق) ،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ،مرکز فقهي ائمه اطهار (ع).
 -17موسوی الگلپایگاني ،السید محمد رضا1405(،ق) ،كتاب الشهادات ،قم ،المطبعه سید الشهداء (ع) ،الطبعه االولي.
 -18موسوی الگلپایگاني ،السید محمد رضا( 1401ق) ،كتاب القضاء ،ج ،1قم ،المطبعه الخیام.
 -19نجفي ،شیخ محمد حسن1400 (،ق) ،جواهر الكالم ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه ،الطبعه السادسه.
 -20وجداني فخر ،قدرت اهلل1426 (،ق ) ،الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه ،ج ،5قم ،سماء القلم ،چاپ دوم.
فارسی:
 -21امامي ،حسن ،حقوق مدني ،تهران ،انتشارات اسالمیه.
 -22جمعي از نویسندگان ( ،)1387ادله اثبات دعاوی كیفری ،دانشگاه علوم اسالمي رضوی ،مشهد.
 -23خدابخشي ،عبداهلل ( ،)1393مباني فقهي آیین دادرسي مدني و تاثیر آن در رویه قضایي ،شرکت سهامي انتشار ،تهران ،چاپ سوم.
 -24دیاني ،عبدالرسول ( ،)1378ادله اثبات دعوی در امور مدنی و كیفری ،تهران ،تدریس ،چاپ اول.
 -25دیاني ،عبدالرسول ( ،)1387حقوق خانواده ،ازدواج و انحالل آن ،تهران ،میزان ،چاپ اول.
 -26شمس ،عبداهلل ( ،)1385آیین دادرسی مدنی ،تهران ،دراک ،چاپ ششم.
 -27صدرزاده افشار ،سید محسن( ،)1376ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهي ،چاپ سوم.
 -28شیخ نیا ،محسن ( ،)1375ادله اثبات دعوا ،ج  ،3تهران ،شرکت سهامي انتشار.
 -28کاتوزیان ،ناصر( ،)1392اثبات و دلیل اثبات ،ج ،2بنیاد حقوقي میزان ،تهران ،چاپ هفتم.
 -29قانون اساسي.
 -30قانون مدني.
 -31قانون مجازات اسالمي.
 -32قانون آیین دادرسي مدني.
 - 33سایت حقوقی دادراه به آدرس  www.dadrda.irبازیابی شده در  10اسفند .1398
سوم :مقاالت
 -34ابوعطا ،محمد( .)1396إخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثباتی ،مطالعات فقه و حقوق اسالمي.)16( 9 ،
 -35حسنزاده ،مهدی( .)1393استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی ،مجله حقوقي دادگستری87،
 -36درویشزاده کاخکي ،محمد( .)1393قاعده سازی و مصداق شناسی اماره قضایی ،فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایي .ص.68.
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Jurisprudence Basics for Local Research Circumstantial Evidence
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Abstract
The local research method is interpreted in this way that each witness says his / her own
information to the judge and it’s interpreted based on the words the stated the judge comes to
this conclusion that they didn’t conspire to say lie. Now the local research circumstantial
evidence is used with wide spread tradition title (or some times its synonym fame) in the
jurisprudence. In the jurisprudence to authority of the widespread tradition some cases are
stated such as narration , wide people method , the difficulty because of producing sufficient
evidence which we can prove the wide spread tradition authority by each of them. Also, the
wide spread domain in jurisprudence with high disputations – is divided into two limited and
unlimited categories that by considering the total opinions, the wide spread tradition domains
are death, devotion, freehold, ancestry and justice. The wide spread tradition in the
jurisprudence and local research has some similarities and differences. In this regard there are
some comments about the relationship between local research and wide spread tradition: the
wide spread tradition as an independent reason, the wide spread tradition as witness confirmer
and wide spread as the result of the local research. But the researcher states that the wide
spread tradition is the same jurisprudence basic for the local research because in all cases like
meaning , concept , scope , proof , reason and so on , they are the same. This subject shows that
the local research has reasonable and firm jurisprudence basics and it has not been taken from
the law of other countries.
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