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و عدم ردع در خصوص مبناي اعتبار نظر اهل خبره، وجود سيره عقالء بر رجوع به اهل خبره

وز چنين سيرها در عين حال،. نظر مخالف يافت نشده است اي در شرع، مورد تأكيد فقهاء بوده
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 مقدمه
اعتبار آن، همانند بسياري از موضوعات ديگر، در متون فقهي بصورتو» نظر اهل خبره«

و ق متمركز وتحت عنواني مستقل مورد بررسي به مطالعه جامع و بابي مستقل  رار نگرفته

تفصيلي اين موضوع، اختصاص داده نشده، بلكه توضيحات مربوط به آن در ضمن مباحث

و و برخي موضوعات فقهي هاي براي ديدن ديدگاه در ابواب مختلف بصورت پراكنده آمده

.فقهاء در اين خصوص، الزم است در باب هاي مختلف فقه تحقيق شود

وهمين حتي در مواردي-گاه ناهماهنگ فقهاء پراكندگي سبب شده است با آراء گوناگون

و-از يك فقيه ضوابط كلي در خصوص موضوع تحقيق مواجه شويم كه كار استخراج اصول

.كندرا مشكل مي

هاي ارائه شده در فقه در خصوص اعتبار نظر اهل خبره با وجود اين، با مالحظه ديدگاه

ترين دليل اعتبار نظر اهل خبره، سيره عقالء بر رجوع به اهل از نظر فقهاء مهمتوان گفت مي

به عنوان قاعده كه برخي آن را به نام خبره است  مطرح» قاعده رجوع به عالم«اي گسترده

.اندكرده

عالوه بر اين، بعضي بر اطمينان آور بودن نظر اهل خبره تأكيد كرده، حصول وثوق از آن را

و در موارد عدم اطمينان، آن را معتبر نشناختهنستهالزم دا اي، حتي شرايط شهادت عده. انداند

و اهل خبره الزم شمردهخصوصرا در  و اند  بر اين اساس نظر اهل خبره را نوعي شهادت

.انداعتبار آن را از باب شهادت دانسته

بر رجوع به اهل خبره1 ـ سيره عقالء
ـ بيان سيره1ـ1

به اهل خبره در تبيين آن چنين گفتهفقهاء ضم :اندن تأكيد بر وجود سيره عقالء بر رجوع

و بهـ بناي عقالء در هر حرفه صنعتي، بلكه در تمام امور مربوط به زندگي بر رجوع

و چنين سيره اي اگرچه ممكن. اطالع است متخصص است، چون متخصص از اهل خبره

ن به آن توجه به؛داشته باشد ولي در ذهن او مرتكز استاست شخص عادي بطور مفصل

كه با كمترين اشارهگونه مياي به آن پيدا ص1418،خوئي(كند اي، علم تفصيلي .)63ـ64،

و كه اين سيره در تمام امور شؤون عقالء در طول تاريخ وجود داشته است، به اين بيان

ميوقتي چيزي را نمي كه. كردنددانستند نظر خبره را در آن مورد پيروي به همين خاطر است

مي: براي بدست آوردن قيمت اشياء كه قيمت ها را ميبه تقويم كننده اي وداند رجوع در كنند

و و شناخت اشياء صحيح به متخصص آن مي معيوب به پزشك رجوع . كننددر عالج بيمار

و مي همچنين براي شناخت معاني الفاظ به زبان شناس به. كننداهل لغت مراجعه رجوع
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كه راهي را نمي. متخصص، مقتضاي عقل فطري هر انساني است شناسد از از اين رو كسي

كه آن را مي ميكسي ص1378صدر،(كند داند سؤال  ).81ـ82،

و به تنهايي مسئوليت تحقيق كه در عمل ممكن نيست تالش علمي هر انساني دريافته

عكامل در هر ناحيه يك. هده بگيرداي از نواحي زندگي را بر زيرا اين مسأله خارج از قدرت

و و فرد م عمر او است ور، در حد باال، تعمقزببراي هر فرد ميسر نيست كه در تمام نواحي

كه در هر يك از رشته. كند هايبه همين خاطر، رويه جوامع بشري بر اين استقرار يافته

و وتحقيق، عده شناخت ا اي تخصص يابند به آنچه خود او هر فردي در رشته ختصاصي خود

ومي مي شناسد به نظر متخصصين آن رشته اكتفا ودر غير آن اين نوعي تقسيم كار است كند

ص1418فضل اهللا،(هاي دور بين مردم رايج شده استكه از زمان .)10ـ11،

و به متخصص بوده است سيره عقالء بطور عام اين. سيره اهل شرع بطور خاص بر رجوع

ع به تأييد، معتبرو- حتي با عدم ردع-قالء با امضاي شارعسيره سيره اهل شرع، بدون احتياج

وچنين سيره. است كسي هم منكر آن نشده اي از قديم االيام تا كنون در بين عقالء رايج بوده

و. مخالفتي با آن اعالم نشده استو و علت اين مطلب اين است كه علوم فنون، فراوان هستند

به گونه مختلف تقسيم شدهبه شعب واند فنون، اي كه هر انسان قادر نيست در تمام علوم

. تواند صاحبنظر شودصاحبنظر شود، بلكه فقط در يك يا دو رشته علمي يا يك يا دو فن مي

و و بنابر اين در ساير علوم به نظر كساني كه در آن علوم فنون، صاحبنظر هستند عمل فنون

ا. كندمي ميبر همين كه مريضساس است كه مهندس به پزشك رجوع . شودمي كند وقتي

ميهمان به مهندس رجوع ميطور كه پزشك كه وكند وقتي  خواهد خانه يا بيمارستاني بسازد

و بي نياز نيست و هيچكدام از ديگري و صاحبان حرفه ها علوم ديگر نيز همين گونه صنايع

ص1413مكارم شيرازي،(كنند عمل مي ،439(.

شد-با مالحظه بيانات فقهاء در تبيين سيره عقالء بر رجوع به اهل خبره كه نقل  مواردي

ص1376 سيد روح اهللا،خميني،(موارد ديگرو صو63ـ64، ص1377و164ـ165بي تا، ـ نوري همداني، 617ـ618،

ص1375 ص1422ـ طباطبائي حكيم،15، ص1407 شيرازي،يـ حسين648ـ649، : گرددـ معلوم مي)44و30،34،36،

و كسي در آن و محرز است از نظر فقها وجوه سيره عقالء بر مراجعه به متخصصان، مسلم

مي واقعيت. ترديد نكرده است در كند، به گونه هاي موجود اجتماع نيز اين مطلب را تأييد اي كه

مي تمام زمينه به خوبي مالحظه به مراجعه هاي زندگي بشري كه نياز و فن شود به اهل مهارت

به احساس مي و مهارت دارد به تخصص و مردم در هر مورد كه تشخيص آن نياز شود

و در همه. كنند صاحبان تخصص مربوط مراجعه مي چنين حقيقتي در طول تاريخ حيات بشر

و ضرورت. جوامع وجود داشته است و فطرت انسان سازگار است و نيازهاي چون با عقل ها

ميانسان نيز  .كند آن را اقتضا
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و انديشه كمك و در رفع نيازهاي خود از عقل و انديشه است انسان موجودي اهل تفكر

به اي را نمي حل مسأله طبيعي است وقتي راه. گيرد مي و مراجعه به پرسيدن داند، عقل او را

و اطالع در آن زمينه كه داراي آگاهي مي كساني و تشويق ي با توجه به وانگه. كند اند راهنمايي

و تخصص در همه رشته كه امكان كسب مهارت و فنون، روشن است ها گسترش دامنه علوم

و تخصص باشند، در بخش كه در پي كسب مهارت و كساني هايي براي يك فرد وجود ندارد

مي از دانش و مهارت موفق و ناچار در بخش ها جز هاي ديگر، در صورت لزوم چاره شوند اي

ك به . ارشناسان مربوط ندارندمراجعه

ـ مبناي سيره2ـ1
به اهل خبره گفته شده؛ منشأ اين سيره الغاي احتمال در تبيين مبناي سيره عقالء بر رجوع

و و خالف كه دانشمندان و نظرياتي  صاحبان آراء، ارائه كرده اند، خطا در عمل متخصصان

ك بودن مخالفت نظريات اهل خبره با واقع علت اين الغاء احتمال خالف نيز، اند. باشدمي

به گونه به آن اعتناء نمياست، كه عقالء واي بدون توجه به احتمال مخالفت نظر اهل كنند

وبنابراين، ترديد وشكي به اذهان عقالء خطور نمي. كنندخبره با واقع، به آن عمل مي  كند

مينظريات اهل خبره، نوعي علم عرفي است كه موجب اطمينان همين الغاي. شود عقالء

و- احتمال خالف، اساس بيشتر سيره هاي رايج بين عقالء اصل صحت مانند عمل به امارات

يدو ص سيد روح اهللا، خميني،( است-قاعده .)172ـ173 بي تا،

چه نمي در خصوص اين ديدگاه مي توان انكار كرد كه در بيشتر موارد مردم توان گفت؛ اگر

به آنچه مينسبت مي متخصصان نظر و نظر كارشناس براي ايشان موجب دهند اعتماد كنند

به احتمال اطمينان است به گونه كه و توجه نمي اي و واقعيت را همانگونه هاي ديگر فكر كنند

كه كارشناس مربوط اعالم كرده است، اما اين حقيقت را هم نمي توان انكار كرد اعتقاد دارند

نكه هميشه اين و اعتقادي. يستگونه بلكه گاه در آنچه متخصص نظر داده است ترديد دارند

به آن توجه مي و اگر ميبه مطابق با واقع بودن آن ندارند كنند با اميد كنند يا براساس آن عمل

و ترجيح آنچه كارشناس نظر داده بر ساير احتماالت  مطابق با واقع بودن آن يا از سرناچاري

و الغاي احتمال خالف را مبناي منحصر عمل مردم وان اطمينانت بنابراين نمي. است آور بودن

.در مراجعه به متخصصان دانست

به متخصص را تعبد معرفي كرده اند، به با وجود اين، بعضي مالك سيره عقالء بر رجوع

به كارشناس رجوع مي كه فرد كه در همه اموري كند اين تعبد بصورت ارتكازي اين بيان

ووجود دا به خاطر حصول ظن به نظر متخصص نيست، بلكه نظر صاحب رد اين رجوع،

به عنوان حكم واقعي تلقي مي وتخصص را كه اموري را نمي كند و هر كسي به كارشناس داند
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نه اين كه ظن به واقع يا حجيت پيدا رجوع مي مي داند، كند، در نفس خود، نظر او را حجت

ظن. كند به متخصص، امكانعالوه بر اين كه حصول وبه صرف رجوع چگونه پذير نيست

و كه او اطالعي از مأخذ نظر كارشناس مدارك ممكن است ظن براي فرد حاصل شود با اين

ص1417هاردي،تاش(آن ندارد؟  ،85(.

و. كند هاي موجود اجتماعي تأييد نمي اين ديدگاه را واقعيت زيرا روحيه جستجوگر

ميكنجكاو انسان، او را واد و مدارك قابل قبول ار كند در پذيرفتن هر مطلبي، در پي داليل

به پذيرفتن امري بدون آن كه داليل قانع به راحتي حاضر و كننده بر آن داشته باشد باشد

در خصوص نظر متخصص هم واقعيت محسوس اين است كه در صورت وجود. شود نمي

و احوالي كه خالف نظر كارشناس را نشان دهد به صرف كارشناس بودن فرد، خود را اوضاع ،

و معتبر شناختن آن نمي و تحقيق. دانند ملزم به رعايت نظر او به تأمل بلكه در خصوص آن

و در مطابقت نظر مي و در صورتي كه داليل قابل قبول، مانع اطمينان آنان شود پردازند

خ به آن ميكارشناس با واقع ترديد داشته باشند، از ترتيب اثر دادن كنند مگر عواملي ودداري

به پذيرفتن نظر كند .آنها را مجبور

آنبه عبارت ديگر، اگر در مواردي مردم خود را ملزم به رعايت نظر كارشناس مي و دانند

و اطميناني است كه برايشان ايجاد شده است را مي .پذيرند، نتيجه اعتماد

به عالم را به عنوان قاعده اي مستق وبرخي نيز رجوع درل از قواعد فقهي معرفي كرده

به آيه شريفه ال تعلمون«مقام بيان داليل اين قاعده بنايو)7:انبياء(» فسئلوا اهل الذكر ان كنتم

و كه تصور آن براي تصديق آن كافي است عقالء استناد كرده آن را از ضروريات عقلي دانسته

ص1421مصطفوي،( .)134ـ 135،

مينظر گرفتن گفته با در به اهل خبره توان هاي فقهاء در خصوص بناي عقالء بر رجوع

و كه انسان نيازمند به استفاده از علوم و گفت؛ مبناي سيره عقالء در اين زمينه اين است  فنون

وتخصص واين نياز در جنبه هاي مختلف بوده اجتماعي انسان هاي مختلف زندگي فردي

قا. شودمشاهده مي به تنهايي وهر فرد به كسب تخصص مهارت در همه علوم وفنون نبوده در

وو به روز بيشتر محسوس مي با گسترش روز افزون دامنه علوم، اين ناتواني روز . شودنمايان

ميدر چنين شرايطي عقل انسان حكم مي به كسب مهارت كند هر فرد در حدي كه تواند خود

و ودر ساير زمينه بپردازد دي ها از مهارت وتخصص نظر اهل خبره را جويا گران استفاده نمايد

و .به آن عمل نمايد شود

و مي وانگهي تخصص ومهارت اهل خبره سبب به صحت و اعتماد مطابق شود تا اطمينان

و و با واقع بودن نظر او حاصل شود و چنين اطمينان بر اعتمادي مورد توجه عقالء قرار گرفته

واساس آن عمل كرده اح اند .اندتمال ضعيف مخالفت نظر اهل خبره با واقع توجه نكردهبه
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و به تالش و فطرت حقيقت جوي انسان نيز، او را  تكاپو جهت رسيدن به واقعيت واداشته

و و درخواست نظر از كساني كه آگاهي به پرسش به در اين راستا او را شناخت نسبت

.اند كشانده استموضوع داشته

 اعتبار سيره-1-3
كه شارع با آن مخالفت سير نكرده باشد، بلكه مورد) ردع(ه عقالء در صورتي معتبر است

.تأييد شارع قرار گرفته باشد

كه ردع آن را به اهل خبره برخي از فقهاء ضمن اين در خصوص سيره عقالء بر رجوع

به خاطر ارتكازي بودن چنين سيرهمحرز ندانسته حاند، جيت آن اي، عدم ردع آن را كافي براي

ص1422طباطبايي حكيم،(اند دانسته .)648ـ 652،

به اين بيان كه؛ اين بعضي نيز از عدم ردع شارع، تأييد او را در اين زمينه نتيجه گرفته اند،

و در طول قرن وسيره چون از ابتداي حيات بشري وجود داشته هاي متوالي در ميان نسل ها

به ناچار در زمان پيام و)ع(ائمه اطهارو)ص(بر اكرم جاري بوده، پس از وجود داشته ايشان

مي. اندآن آگاه بوده وبنابراين، اگر با آن موافق نبودند، آن را منع  اگر منعي بود بيان كردند

ومي مي شد وبه ما نتيجه اين كه از عدم منع نسبت. مانداي مخفي نميمنع از چنين سيره رسيد

م وزبوبه سيره مي)ع(تأييد معصومين ر، موافقت ص1378صدر،(شود كشف ،82(.

گروهي هم ضمن تأكيد بر عدم ردع سيره يادشده، داليل وارد شده در خصوص حرمت

و م پيروي از ظن به غير علم را، ردع نسبت به سيره زيرا. اندر محسوب نكردهزبونهي از عمل

ودر اين و باثبات، ردع عقالء گونه فطريات و مانند آن،بناهاي محكم  با داليل يادشده

به ذهن عقالء خطور نمي. پذير نيستامكان كند چون غالباً، احتمال خالف در اين فطريات،

به آن به ارتكازيات يادپس در ذهن عقالء اين عمومات نمي. مگر با تصريح شده، توانند نسبت

و و ردع محسوب شوند ، 1376 سيد روح اهللا،خميني،(د الزم است تأكي در ردع نسبت به آنها، تصريح

صو63ـ64ص و.)165بي تا، و وانگهي، دليل اعتبار ظواهر قول شخص عادل يا موثق، سيره است

م و زبواگر ادله و سخن شخص عادل به سيره محسوب شوند، در مورد ظواهر ر، رادع نسبت

كه عقالء اين. شوندموثق نيز ردع محسوب مي ه موارد را به عنوان علم جعلي گونعالوه براين

ميو مي. كننداعتباري قلمداد به عبارت ديگر،. شوددر غير اين صورت، نظام اجتماع مختل

به همان گونه محاوره شارع طريق خاص براي بيان مقاصد خود، تأسيس نكرده، بلكه با مردم

كه بين ايشان رايج استمي مي. كند به كند بر بي اعتبارپس آنچه داللت  بودن غيرعلم، ناظر

و و استحسان كه دليلي بر اعتبار آنها نيست مانند قياس آن اوهام يا ظنوني است طباطبايي،(امثال

ص1418 ،9(.
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ميهمان كه مالحظه به اهل خبره طور شود فقهايي كه متعرض بحث بناي عقالء در رجوع

يا اند، آن را معتبر دانسته شده و مخالفي در اين خصوص كساني كه صرف. فت نشده استاند

م عدم ردع را در اعتبار بناي عقالء، كافي شناخته كه شارع، سيره رازباند، بر اين اعتقادند ور

و شامل آن نمي و آنچه در نهي از ظنون وارد شده منصرف از اين سيره است . شود ردع نكرده

كه عالوه بر عدم ردع، تأييد را الزم دانسته قدند شارع، سيره ياد شده را تأييد اند، معت كساني هم

.كرده است

و2  اطمينان از نظر اهل خبرهـ حصول وثوق
كه ممكن است دليل اتفاق علماء بلكه عقالء بر رجوع به آخوند خراساني ضمن اعالم اين

كه مسأله رجوع به اهل لغت،  و استناد به گفته آن ها اعتقاد عقالء بر اين مطلب باشد اهل لغت

واز مصاد كه همه عقالء بر آن اتفاق دارند در يق قاعده اي است به اهل خبره آن قاعده رجوع

و و هر فن به فن تخصص آنها است، در عين حال تأكيد كرده؛ صنعتي در امور مخصوص

و به اهل خبره موجب وثوق كه رجوع خراساني(اطمينان شود متيقن از چنين اتفاقي، جايي است

ص1422 ،330(.
وميرزاي و نائيني نيز حصول وثوق  اطمينان از نظر اهل خبره را در همه حال الزم دانسته

و كه موجب وثوق بناي عقالء نيز. شناسداطمينان نشود، دليلي بر حجيت آن نمي در صورتي

و كه. عموم يا اطالق ندارد تا به آن استناد شود دليل لبي است پس بايد به قدر متيقن از آن

از(اطمينان است اكتفاء كردومورد حصول وثوق ص1420) الف(خوئي،: به نقل كاظمي، بي تا،و164،

.)142ص

و به موارد حصول وثوق و محدود بودن اعتبار نظر اهل خبره تأكيد اطمينان، مورد توجه

ص1402آملي،(گروهي از فقهاء قرار گرفته است  ص1377 اراكي،-134، ص1414 فاضل لنكراني،- 466، ،132 

ص1409ـ جزائري مروج، ص1376 خميني، سيد مصطفي،-333، ،347(.

و اطمينان از نظر اهل خبره را، مانند علم، معتبر يكي از اين دسته فقهاء، حصول وثوق

و و دانسته نسبت به اين)ع(عدم ردع معصومين دليل آن را سيره عقالء بر عمل به اطمينان

و-سيره ا كه دليل بر امضاء ، 1400فيروزآبادي، سيد مرتضي،( معرفي كرده است-ستقبول آن

.)139ص

مي همان كه دليل اصلي اعتبار طور كه مالحظه شود از ديدگاه اين دسته از فقهاء، ضمن اين

كه مطرح كرده اند، سيره نظر اهل خبره، سيره عقالء بر رجوع به متخصصان است، به داليلي

و اطمينان از نظر اهل خبره دانستهمزبور .اند را منحصر به موارد حاصل شدن وثوق
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و اطمينان نوعي براي متعارف در تحليل اين ديدگاه مي توان گفت اگر منظور حصول وثوق

و تأييد است كه زيرا اين واقعيت را نمي. مردم باشد، قابل قبول توان انكار كرد كه در صورتي

ب و احوالي باشد كه هر انسان متعارفي را به ترديد در مطابقت آن نظر كارشناس همراه ا اوضاع

و ترتيب اثر دادن به آن خودداري مي به چنين نظري در با واقع اندازد، مردم از توجه و كنند

و دست مي تهيه .كوشند يابي به نظر كارشناسان ديگر

و اطمينان شخصي براي هر فرد رجوع با اما اگر منظور حصول وثوق و كننده به كارشناس

و وثوق شود باشد، چنين مطلبي را نمي جمع كه موجب اطمينان و آوري داليل توان پذيرفت

و مردم خردمند آن را تأييد نمي واقعيت به. كند هاي جامعه كه مردم در مراجعه زيرا مسلم است

پي جمع به نظرات آنها، همواره در و ترتيب اثر دادن اد كارشناسان و شواهدي كه آوري له

و متخصص بودن اهل به نظر كارشناس جلب نمايد نيستند، بلكه كارشناس اطمينان آنان را

و شواهدي خالف آن  كه داليل و اطمينان به نظر آنها است مگر آن خبره، بهترين دليل اعتماد

.را بنماياند

و متخصص بودن صاحب حصبه عبارت ديگر، كارشناس ول اعتماد نظر، بهترين دليل براي

و با وجود آن، دليل ديگري الزم نيست ولي اين مطلب تا زماني صدق.و اطمينان به آن است

و موجب ترديد جدي در مطابقت نظر مي و شواهدي برخالف آن داللت نكند كند كه ادله

.كارشناس با واقع نشود

 شرايط شهادت در اهل خبره-3
ـ در اهل خبره تأكيد-دتعده اي از فقهاء بر لزوم وجود شرايط شها  مانند تعدد وعدالت

وكرده كه اهل خبره شرايط اند قدر متيقن از موارد حجيت نظر اهل خبره را مواردي دانسته اند

ص1419انصاري،(شهادت را داشته باشند  ص1422ـ خراساني،174، كه شرايطو)329ـ330، در صورتي

ص1419اصفهاني،(اند نظر اهل خبره نشناختهشهادت وجود نداشته باشد، دليلي بر اعتبار  از.)488،

و منشأ اعتبار آن وجود شرايط شهادت نظر اين عده، نظر اهل خبره نوعي شهادت تلقي شده

.در آن است

و و خالف واقعيات پذيرفته شده شهادت تلقي كردن نظر كارشناس، مطلبي غير قابل قبول

چه كارشن. مسلم است به بيان برخي واقعيات زيرا مسلم است اگر اس نيز همانند شاهد

و موارد استفاده آنها متفاوت است مي شاهد فردي است كه بدون. پردازد، اما ماهيت اين دو

و كارشناس باشد، واقعيت كه الزم باشد متخصص و اين هايي را با حواس ظاهري درك كرده

به بي كه از درك واقعيت براي او حاصل شده و يقيني ميبا قطع كه. پردازد ان واقعيت در حالي

و تحليل  به تجزيه و تجربه خود، كارشناس، شخصي متخصص است كه با استفاده از علم

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 133 مباني فقهي اعتبار نظر اهل خبره

و در نهايت با جمع موضوع مورد كارشناسي مي و استنتاج اقدام پردازد بندي عوامل به استنباط

.كندو نتيجه را در قالب نظر كارشناسي اعالم مي

م شمول عنوان شهادت بود، نيازي نبود براي آن اصطالحي جداگانه به اگر نظر كارشناس

و بحث قرار گيرد، بلكه با وجود  و بررسي و در ابواب مختلف فقه مورد توجه كار برده شود

و احكام شهادت، از هرگونه بحث در مورد نظر اهل خبره بي .نياز بوديم مباحث

و تداخل آنها البته ممكن است در مواردي اين دو عنوان بر مص اديقي مشترك صدق كنند

كه درك برخي واقعيت حاصل شود اين اتفاق در مواردي پيش مي و محسوس آيد هاي خارجي

و افراد عادي از درك ويژگي و تخصص داشته باشد به مهارت و جزئيات آن واقعه نياز ها

كه آن واقعه را با حواس ظاهري. ناتوان باشند  درك كرده ولي به در چنين مواردي، كارشناس

و و موارد دقيق آن را دريافت كرده، در بيان آن واقعيت و تخصص، جزئيات خاطر مهارت

.كند هم عنوان كارشناس جزئيات آن هم عنوان شاهد بر او صدق مي

و اند تأكيد كرده در مقابل، گروهي بر عدم لزوم شرايط شهادت در مورد اهل خبره تصريح

ص1419خوئي،( ص1420)ب(و137، ص1400ـ فيروز آبادي، 131، ص1367ـ خميني، سيد مصطفي، 139، ،348(.

اند، بنابر اين شرايط شهادت اين دسته، نظر اهل خبره را ماهيتي جداي از شهادت شناخته

كه ضابطه تفكيك شهادت از نظر اهل خبره اند ولي توضيح ندادهرا در آن الزم نديده اند

چه معياري .توان موارد نظر اهل خبره را از شهادت متمايز كردميچيست وبر اساس

كه خبر گاهي از به اهل خبره را از شهادت متمايز دانسته، با اين بيان ميرزاي نائيني رجوع

و يكي از حواس ظاهري است كه گروهي امر محسوس با گاهي خبر از امر حدسي است

شرايط شهادت در آن الزم استوقسم اول، شهادت است. توانند آن را درك كنندخاص مي

و در موارد قضاء، تعدد خبر دهندگان هم ضروري است، قسم دوم، يعني عدالت خبر دهنده

به خاطر سيره عقالء بر  به اهل خبره است كه شرايط شهادت در آن الزم نيست مسأله رجوع

و به اهل خبره به استن. عدم اثبات ردع شرعي از اين سيره رجوع اي كه قضاوت اد ادلهدر ادامه،

و تنازع، تعدد را الزم بر اساس بينه را مقرر كرده، در مورد اهل خبره هم، در موارد ترافع

از(دانسته است  ص1420) الف(خوئي،: به نقل ص1421كاظمي،و163ـ 164، ،142(.

و ديدگاه ميرزاي نائيني در اين بخش  كه تعدد را در مورد اهل خبره، در موارد قضاء

شود دادرسي الزم دانسته، مورد اعتراض واقع شده به اين كه؛ اين نظر در صورتي پذيرفته مي

و كه اين مطلب موردكه بينه در عرف لغت به معناي اصطالحي نزد فقهاء باشد در حالي

و. ترديد است كه متضمن بيان زيرا احتمال دارد منظور از بينه در عرف لغت، هر چيزي باشد

به قناعت شخصي ناشي از جهات اثبات باشو و لزوم آن در قضاء در مقابل اعتماد قاضي د

بنابراين، منظور اين است كه قضاوت بايد مستند به يمين يا هر چيزي. حدسي خاص او است
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و و باشد كه مستلزم ظهور حق نزد عقالء است صحيح نيست كه مستند به علم شخصي

.)231ص،1416حسيني روحاني،(قناعت شخصي باشد 

و و تفكيك امور حسي و حدسي  ضابطه قرار دادن آن براي تمايز نظر اهل خبره از شهادت

كه مخصوص امور حدسي است، مورد تأييد برخي عدم لزوم شرايط شهادت در نظر اهل خبره

ص1414اشتهاردي،(از فقهاي معاصر نيز واقع شده است  ،178(.

 اين بيان كه؛ معناي اين كه گفته شده بناي عقالء اما اين ضابطه مورد انتقاد واقع شده با

به اهل خبره استقرار يافته بر رجوع به اهل خبره در امور حدسي، اين نيست كه رجوع

و حدس برحس در اعتبار وحجيت برتري داشته باشد، اختصاص به امور حدسي داشته باشد

حد. بلكه حدس از حس ضعيف تر است به امور حسي، زيرا احتمال خطاء در امور سي نسبت

و. بسيار بيشتر است كه مبناي آن كاشفيت كه حجيت عقاليي طريقيت پس معقول نيست

به امور حدسي شود به اهل خبره، حدسي. است منحصر بنا براين، مبناي سيره عقالء بر رجوع

و بر. تخصصي بودن موضوع است بودن موضوع نيست، بلكه مبناي آن فني  به عبارت ديگر،

واساس قانون زندگي اجتماعي، در هر امري از امور تخصصي، عده  اي از افراد، مهارت

وتخصص كسب مي و كنند مي ديگران از تخصص ومهارت آن ها استفاده به اين ترتيب، كنند

 علت اين امر، ناتواني هر فرد از كسب تمام.كنندنيازهاي كديگر را برآورده مي

برتخصص به اهل خبره. هاي خود استاي رفع نيازمنديهاي الزم نتيجه اين كه، معيار رجوع

اعم از اين كه حدسي باشند يا حسي ودر اين. پذيرش نظر آن ها، تخصصي بودن امور استو

ص1408صدر،(جهت فرقي بين امور حدسي وامور حسي نيست  ص1417و259ـ 261، .)296ـ 297،

ن كه بر بيان ميرزاي ميانتقاداتي به نظر و قابل قبول به نظر وجيه . رسد ائيني مطرح شده،

و حدسي براي تفكيك شهادت از كارشناسي نمي،بنابراين به عنوان ضابطه امور حسي تواند

و تعيين چه نمي معياري قطعي توان انكار كرد كه شهادت كننده مورد قبول واقع شود، اگر

م و در بيشتر موارد به امور حسي است ولي. وضوع كارشناسي، امور حدسي استمربوط

به موارد حدس، امري غير قابل قبول است زيرا در بسياري از موارد. منحصر كردن كارشناسي

به كارشناس واگذار مي و آنچه به مهارت كه درك حسي آن نياز شود بررسي امور حسي است

.تخصص دارد

ع، بهترين ضابطه براي تشخيص توان گفت معيار فني بودن يا نبودن موضو در نتيجه، مي

و رجوع به كارشناس است، نياز  موارد شهادت از كارشناسي است، زيرا آنچه فلسفه كارشناسي

و دانش كه درك آنها بدون مهارت و مهارت در تشخيص موضوعاتي است  به تخصص

.پذير نيستامكان
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د، با وجود اين كه بعضي بر از آنچه از نظرات فقهاء در اين قسمت نقل شد، معلوم گردي

و از لزوم شرايط شهادت در اهل خبره تأكيد كردند در واقع نظر اهل خبره را هم نوعي

به حساب آوردند، گروه بيشتري، شرايط شهادت را در اهل خبره الزم نديدند يعني  شهادت

و د نظر اهل خبره را ماهيتي جدا برخي. اردمستقل از شهادت شناختند كه مباني خاص خود را

و و عدم لزوم شرايط شهادت در اهل خبره تصريح كردند نيز بر تمايز نظر اهل خبره شهادت

.سعي در ارائه ضابطه مشخص براي تفكيك اين دو كردندو

كهبه نظر مي كه پيش از اين توضيح داده شد بايد با كساني هم نظر شد رسد به داليلي

به ماهيت جداگانه شهادت  و ثانياً، در ارائه ضابطه تفكيك آن دو اوالً، قائل و كارشناسي هستند

و آن را معيار تفكيك شناخته .اند به فني بودن يا نبودن موضوع توجه كرده

 نتيجه
كه وجود سيره عقالء بر رجوع از آنچه در اين تحقيق گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت

و و به اهل خبره در همه زمان ها اي در شرع، ردع نشده، موردن سيرهاين كه چني مكان ها

و را چنين سيره،بنابراين. نظر مخالف در اين خصوص يافت نشده است قبول فقهاء بوده  اي

.ترين دليل اعتبار نظر اهل خبره در ديدگاه فقهاء دانستتوان مهممي

، بر لزوم اي عالوه بر قبول وجود سيره عقالء بر رجوع به اهل خبرهبا وجود اين، عده

و واطمينان از نظر اهل خبره تأكيد كرده حصول وثوق را قدر متيقن از اعتبار سيره ياد اند شده

و توان گفت از نظر اينمي. انداطمينان از نظر اهل خبره معرفي كرده حالت حاصل شدن وثوق

خ به عنوان مبناي اصلي اعتبار نظر اهل به اهل خبره بره پذيرفته عده، سيره عقالء بر رجوع

.اندشده ولي شرط اعتبار چنين سيره اي را حصول اطمينان از نظر اهل خبره دانسته

 حصول اطمينان به عنوان مبنايي مستقل از سيره عقالء، براي اعتبار نظر،به عبارت ديگر

اهل خبره مطرح نيست، بلكه به عنوان شرطي در تكميل سيره عقالء به عنوان مبناي اصلي

ن .ظر اهل خبره، مورد توجه قرار گرفته استاعتبار

بعضي هم شرايط شهادت را در مورد اهل خبره الزم دانستند يعني نظر اهل خبره را قسمي

به مباني اعتبار. از شهادت تلقي كردند بنابراين از اين ديدگاه، مباني اعتبار نظر اهل خبره،

وشهادت بر مي اه گردد ميداليل اعتبار شهادت، شامل نظر اما اين نظر مورد. شودل خبره نيز

مخالفت گروهي از فقهاء قرار گرفته كه بر عدم لزوم شرايط شهادت در نظر اهل خبره تصريح 

وكرده و اند مستقل از شهادت برخي از آن ها به صراحت، نظر اهل خبره را ماهيتي جدا

و  خبره از شهادت ارائه اي مشخص جهت تفكيك نظر اهلاند، ضابطههكردتالش معرفي كرده

.كنند
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مي در جمع به نظر رسد، وجود سيره گسترده مردم خردمند بر مراجعه به اهل بندي نهايي

و فن در همه جنبه و فنون قابل انكار دانش و در همه علوم هاي مختلف زندگي اجتماعي

بو. نيست و متخصص كه از كارشناس و اطميناني است دن فرد چنين روشي، مبتني بر اعتماد

و شواهدي برخالف صاحب تخصص براي عموم مردم ايجاد مي كه ادله و مردم تا زماني شود

مي نظر كارشناس وجود نداشته باشد، نظر را مي به آن ترتيب اثر و .دهند پذيرند

و اصولي و اعتبار آن در متون فقهي وانگهي چون سيره عقالء از ادله معتبر فقهي است

و تأكيد  .واقع شده، اعتبار فقهي نظر اهل خبره بر اين اساس مورد تأييد استمورد تأييد

به نظر مي و نظر اهل خبره، رسد حق با كساني در خصوص طرح مسأله رابطه شهادت

و در تمايز آن دو، ضابطه فني بودن است كه كارشناسي را ماهيتي مستقل از شهادت دانسته اند

و تأييد كرده توان ادله اعتبار شهادت را جزء ادله نمي،بنابراين. اند يا نبودن موضوع را مطرح

و يكي از مباني اعتبار نظر اهل خبره را، شهادت بودن آن شناخت .اعتبار نظر اهل خبره دانست
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