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  مقدمه
 و دیـات، اهمیـت   ترین مباحث تـا ابـواب حـدود و    ع در ابواب مختلف فقهی، از ابتداییبتت

ص در فنـون و  صـ تخگستردگی و تأثیرگذاريِ دیدگاه کارشناسیِ اهل خبره و کارشناسـانِ م 
ویـژه،   بـه  خواهـد کـرد و  شیعی، روشن  - هاي گوناگون را در فقه و حقوق اسالمی مهارت

فقهـی و      توجه به سرعت تخصصی شدنِ علوم و تأمل در تـأثیر روزافـزون آن در اسـتنباط
حقوقی، پژوهشگران فقه و حقـوق اسـالمی را بـه جایگـاه نظریـۀ کارشناسـیِ اهـل خبـره         

و آگـاهی نسـبت    دانشدر مفهوم لغويِ خویش، عبارت است از  1»خبره«د. شو رهنمون می
علـم  و  گونه که هسـتند  بردن به اصل و ماهیت اشیا، آن به کُنه شیء با اختبار و آزمایش؛ پی

و معرفت نسبت به زوایاي مخفی و باطنی امور که مستلزمِ معرفت و شناخت امور ظـاهري  
 ،عسـگري  ؛325: 6 ج ،1414 ؛ واسطی زبیـدي، 258 :4 ، ج1410 فراهیدي،( نیز خواهد بود

در اصـطالح   .)258: 19 ، ج1339، ؛ دهخـدا 273: 1412 ،؛ راغب اصفهانی222: 1 ، ج1363
: 2 تـا، ج  بـی  ،بجنوردي( اهل رأي و اجتهادعنوان کارشناسِ  به  2اهل خبره اصولی، - فقهی

پزشـکان و   هـا، ماننـد   هـا و صـناعت   ) صاحبان و دارندگان اختصاصات، فنون و مهارت85
هـاى   عنـوان یکـى از راه   بهو  )91: 1428، تحسین (بدري ن یا خبرگان در سایر امورامهندس

، 1426 شـاهرودى، هاشـمی  (مطرحند  مختلف فقهى ابواباثبات موضوع احکام شرعى در 
ا نظـرى  هـ آن ةموضـوعاتى کـه شـارع دربـار     روش شناخت و تشخیصِ .)732 - 731: 1 ج

رجـوع بـه اهـل    قطعـاً  الیى است که قَع یروش، حکم آنها را بیان کرده است نداشته و تنها،
 خواهد بود. هاى آن یکى از راهنیز خبره 

ق.آ.د.م. اهل خبره و کارشناس، کسی  446در مفهوم و اصطالح حقوقی، مطابق با مادة  
ش تواند در مسـائل مربـوط بـه فـن خـوی      ، مییبودن در فن خاص مناسبت خبره است که به

نامۀ دولتی داشـته باشـد، او را    نظر اظهار نظر کند و اگر براي این کار، اجازه عنوان صاحب به
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تحقیقـی   »کارشناسـی « و )2988 :4 ، ج1390 (جعفـري لنگـرودي،   کارشناس رسمی گویند
تداري بـه  د مقدمات آن، بر عهدة شخص صـالحی منظور تمیز حق یا تمهی است که دادگاه به
اي را کـه در   خواهد که اطالعـات فنـی و علمـی یـا حرفـه      و از او می نهد نام کارشناس می

ن فنی یدسترسِ دادگاه نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قرا
 83طبـق مـادة    ) و318 - 317: 1383 ؛ همو،116: 2 ، ج1388(کاتوزیان،  و علمی بیان کند

علمـی یـا فنـی یـا      نبـۀ که اظهار نظر آنها از ج شود یموقتی از اهل خبره دعوت  ،ق.آ.د.ك
  معلومات مخصوص، الزم باشد.

خـویى،  ( اسـت  شـده فـرض   تییت شرعیِ نظر اهل خبره، امر ثـاب جدر منابع اصولی، ح
) زیرا سیرة دائر در میان عقال، مبنی بر رجوع هر جـاهلی بـه اهـل خبـره،     162: 3  ج ،1419

است. بنا و سـیرة عقـال در رجـوع بـه اهـل خبـره در       س واقع شده دمورد امضاي شارع مق
که در مورد رجوع به اهل خبره،  -مات امضاي شارعدجمیع اعصار، ثابت بوده و با اتمام مق

). ایـن  95: 2 ج ،1408طباطبایی،  حکیم( ه حجت خواهد بودیاین بناي عقالی -صادق است
اي اسـت کـه    هیي و ابـواب شـرع  دنیو ،سیره، در جمیع شئون و احوال انسان، در امور دینی

: 1421حیـدرى،  ( اختالل نظامِ عالم خواهد شـد  سببعدم رجوع به کارشناس در آن امور، 
). بناي عقال بر این است که جاهـلِ محتـاج بـه عمـل     243: 4  ج ،1417صدر، ؛ 318و  316
وع شناسد، به عالم و اهل خبره رج ت ایجاد آن را نمیی، چنانچه حکم آن عمل و کیفیخاص

توانـد   وجه نمی هیچ ن، بهه آه این مراجعه در اموري است که عالوه بر احتیاج بتکند و الب می
ه نیـز از  یـ نسبت به آن اهمال و کوتاهی داشته باشد؛ رجوع عقال به اهل خبره در امـور عرف 

). همچنین عقال، ظنّ اهـل خبـره را کـه غالبـاً     632: 2  ج ،تا بیبجنوردى، ( همین باب است
هـیچ   ، بـه ي دیگـر ). از سـو 26: 1 ، ج1403(آشـتیانی،   دانند بق با واقع است، حجت میمطا

یت قـول اهـل خبـره نـزد     جحبنابراین،  یس یک حکم شرعی نیز رخ نداده است؛نحو، تأس
عقال، موضوع حکم عقل و امري عقالیی است که بعد از عدم ردع توسط شارع، به مرحلـۀ  

 ،1416، انصـارى ( ، بلکه ارشادي و امضایی اسـت رداتنجز رسیده است و جعل تأسیسی ند
گونه اختصاصـی بـه لفـظ یـا فـرد       هیچ ) و ارشاد155: 2  ج ،1385 امام خمینى، ؛214: 1  ج
ی مانند شارع ندارد؛ بلکه غالب اخبار اهل خبره به منافع، مضار، مصالح و مفاسد اشیا صخا
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همچنـین، رجـوع    ).313: 5  ج ،1415جزایرى، ( ت استی، از باب ارشادنیز و امور مختلف
واقـع و کاشـف از آن    عنوان طریقی به به قول اهل خبره و عمل به آراي کارشناسیِ ایشان، به

 بـر ایـن اسـاس،    .)121: 1377،همـدانى ؛ 200: 3 ، ج1382خمینى،  امام( معرفی شده است
ـ  نظریـۀ کارشناسـیِ وي  رسـیده باشـد،    یـا ظـن غالـب    هنگامی که کارشناس به قطع راي ب

  ).76: تا بی ،تبریزىرك: ( ، حجت خواهد بودکننده به وي رجوع

  در رجوع به اهل خبره مناط سیرة عقال
متعـددي در منـابع    رهـاي رجوع به اهل خبره، نظ سیره و بناي عقال در دربارة مناط و مالك

 يالغـا حصول وثوق و اطمینان و در نتیجه، مانند  هاییاست؛ نظر شدهاصول فقه شیعه ارائه 
و  يبشـر ۀ موضـوع  هـاي  انونقـ  ؛عقـل  حکـم ؛ تیخصوصـ  يالغا؛ اشتباه و خالف احتمال

معین و مشخصی ن، مناط ابرخی از محقق البته. ریرخبیغ و ریخب انیم مشترك اقعهمچنین و
(خبرویت  بودن صرف خبره  اند و اند و معرفی نکرده را در رجوع به اهل خبره معتبر ندانسته

تا، به  (مخطوط)، بی رساله فی الغنا  دانند (سبزواري، به کارشناس میرا مالك رجوع   محضه)
جهـت   اما در نگاه ابتدایی،). 62: 1296؛ مجاهد طباطبایی، 75: 1، ج 1416، انصارينقل از: 

آیـد   نظر می گوناگون و مختلف بهحسب موارد،  رو مناط رجوع و عمل به قول اهل خبره، ب
، در نگاه اولیه و بدون دقت عقلی و واکـاوي منـاط مسـتقر    و البته این اختالف و گوناگونی

 رجوع به کارشناستوان برخی از موارد  می عنوان مثال، در تمامی موارد کارشناسی است. به
 برویت در آن تأثیري نخواهد داشت،که قطعاً صرف خ آوردحساب  ت عقلیه بهالاز مستق را

که در مخالفـت بـا   کند  حکم میدفع ضرري  به مانند عمل به قول پزشک؛ زیرا عقل مستقالً
قول و نظر پزشک محتمل است و نیز عدم عمل به قول پزشک با فرض افادة ظن، بـه ایـن   

که ظن حاصل از قول پزشک نزد عقال مانند وهم و در حکـم آن اسـت و    خواهد بوددلیل 
د و با آنکـه  دار یه نیز جهت خاصیگونه اعتباري ندارد. رجوع به مجتهد در احکام شرع هیچ

دلیل دفع ضـرر مظنـون و وجـود دلیـل خـاص و معتبـر بـر         قول مجتهد مفید ظن است، به
شود؛ وگرنه، صرف ظن حاصـل از قـول مجتهـد بـه      حجیت قول مجتهد، به وي رجوع می

قـول مقـوم در    صرف خبرویت محضِ وي، در نظر مردم همانند وهم و در حکم آن است.
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از باب شهادت اسـت؛ فلـذا    -بنا بر دیدگاه غالب -ایات نیزات و اروش جنقهاي متل قیمت
 .خواهد بودعدد و عدالت در آن معتبر و شرط 

؛ بلکـه  یسـت علت تامۀ عمل به قول اهل خبره، تنها و صرفاً، خبرویت ایشان ن بنابراین، 
: 1369، رك: موسـوي تبریـزي  ( جهت عمل در موارد گوناگون، مختلـف و متفـاوت اسـت   

توان مناط واحدي را تصور کرد کـه در همـۀ مـوارد     د بررسی کرد که آیا میحال بای ).102
رجوع به اهل خبره، موجود و جاري باشد؟ بر ایـن اسـاس، الزم اسـت کـه وجـود مـالك       

هـاي مطروحـه، تبیـین و بررسـی      در این مقام، دیـدگاه واحدي در سیرة عقال واکاوي شود. 
  :خواهد شد

مخالفت نظریات کارشناسـیِ   ال خالف و اشتباه:الف) تحصیل اطمینان و الغاي احتم
ندرت  اهل خبره با واقع و اشتباه ایشان در مسائل نظري و نیز اَعمال صنعتی و فنی، بسیار به

کنند؛ یعنـی   قال به این اندازه از احتمالِ خالف و اشتباه اعتنا نمیحیثی که ع افتد، به اتفاق می
شـود و همـین    مـی  »وثوق و اطمینـان نفـس  «و موجب  »علم عرفی« سببنظر اهل خبره 

ه را یها و بناهاي عقالی دلیل ندرت مخالفت با واقع، اساس اکثر سیره احتمال خالف به الغاي
؛ اسـت ...  ، قاعدة ید ویث، مانند عمل به اَمارات، اَصالت صحتدهد و از این ح تشکیل می

قع است و منشـأ  کشف او از واسوي واقع و  لذا دلیل رجوع عالم به جاهل، طریقیت عالم به
 ؛217: 3 و ج 172: 3، ج 1382امـام خمینـى،   ( 1اسـت احتمال خـالف   این طریقیت، الغاي

  ).130: 2  ج ،1385، موه
مـورد خدشـه   در برخی از موارد رجوع به اهـل خبـره،    ممکن است این مالك بررسی:

ـ   هـا  ؛ زیرا اختالفواقع شود کارشناسـان فـن و    هـاي در اقـوال و نظر  یو اشـتباهات فراوان

                                                        
یکون ذلک ألجل إلغاء احتمال الخالف و الغلط فی عمل أهل الصنائع و الفنون، و ما یلقیه إلیهم . 1

یث ال یعتنى العلماء و أصحاب اآلراء فی المسائل النظریه، و وجه ذلک اإللغاء هو ندره المخالفه و قلتها، بح
بها العقالء، بها یعملون به غافال عن احتمال المخالفه، بحیث ال یختلج فی أذهانهم الریب و الشک و ان 
أوجدنا عندهم وسائل التشکیک ربما ینقدح فی قلوبهم، فهو عندهم علم عرفی یوجب الطمأنینه، و هذا 

ر السیر الدارجه عندهم من العمل باألمارات (إلغاء احتمال الخالف لندره المخالفه للواقع) هو األساس ألکث
 و أصل الصحه و قاعدة الید، و هذا الوجه اقرب الوجوه.
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شود که قطعـاً مـورد اعتنـا و     مشاهده می کارشناس)و حتی در اقوال یک ( تخصصی خاص
اگر مستند تقلید عـامی از مجتهـد   عنوان مثال در باب اجتهاد و تقلید،  بهگیرد.  توجه قرار می

فـرض  احتمال خالف باشد، در این مقـام   دلیل الغاي ل اهل خبره، صرفاً بهو عملِ وي به قو
ند، مستمسـکی وجـود نخواهـد    ن بر این مسـت ااست و براي حمل تقلید تمامی مکلف ينادر

و  منـوط اسـت  به غفلت از فراوانیِ اختالف فتاواي فقها  ،احتمال خالف داشت؛ زیرا الغاي
التفـاتی اجمـالی) وجهـی     هر چند( التفات به کثرت این اختالف فتاويآنکه با وجود  حال

یت دارد، ندرت احتمال خالف ملکن آنچه اهف باقی نخواهد ماند. براي الغاي احتمال خال
 )چنـد در بـاب اجتهـاد و تقلیـد     هر(کارشناسی و نیل به وثوق نفس  در سایر موارد فراوانِ

عنـوان مـالك مطـرح     عقالییه بهو در سیرة  کردهبه بدل  عتنااست که آن را به احتمالی غیر م
یِ غافل، در ارتکـاز نفـس خـویش،    معااب تقلید نیز، در ب که خواهد بودو ظاهر این است؛ 

ه و وظایف عملیـه،  یبیند که مجتهد نسبت به احکام شرع رجوع به مجتهد را از این باب می
و همـین ارتکـاز   شـود   اي است که از اقوال وي، وثوق و اطمینان نفس حاصل می اهل خبره

  ).502: 8  ج ،1415جزایرى، ( کند سوي تقلید کفایت می مقلد براي سوق دادنِ او به نفسانیِ
مسلّم و مـورد امضـاي شـارع در     خصوصیت از اعتبارِ با الغاي خصوصیت: ب) الغاي
اهـل خبـره و    یعنـی جـواز رجـوع بـه     »اعتبـار یـک امـر کلـی    «کارشناسی،  برخی مصادیق

: 6 ج ،1418، خمینـى (آیـد   دست می به -ز کفّار و ملحدان هر چند ا -کارشناسان متخصص
، اسـت  متعارف بوده از آنچه در عصر اول اسالمی و در مرأي و مسمع اهل بیت ) و346

زننـدة   شود؛ مثل رجوع به خـرّاص(تخمین  جواز آن در مسائل جدید و معاصر نیز کشف می
کـه   هسـتند ی لـ که اینها از جمله صغریات ایـن امـر ک   ... ن واقیمت)، قول بایع، اخبار مقوم

ین امور، شامل امور قریب و شبیه به این مـوارد نیـز خواهـد    امضا و تقریر شارع نسبت به ا
   بود.

؛ زیـرا قـدر متـیقن از آن، حصـول     داردنقد و خدشـه   جايعاشده داین عمومِ ا بررسی:
شـود،   شان حاصـل نمـی  قولي که وثوق و اطمینان از  ا وثوق و اطمینان است و در اهل خبره

باید دانست که اتکال به نظر کارشناسـان و   ،دیگر نبۀدلیلی براي مراجعه وجود ندارد و از ج
متخصصان در مسائل معاصر، در بسیاري از موارد به این دلیل است که کارشناسی بر اساس 
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، 1418، خمینـى رك: ( خصوصیت نیـز مشـکل اسـت    س و در امور حسیه است و الغايح
  ).347: 6ج

حکم عقل است  رجوع جاهل به عالم، تقلیدي و تعبدي نیست؛ بلکه به حکم عقل: )ج
). در برخی موارد انسداد بـاب  89: 1380، حسینی (لنگرودي که در اذهان ارتکاز یافته است

، هـا و مفاسدي که احتـراز از آن  هادلیل وجود مصالحی که استیفاي آن به(علم، جاهل خود را 
 عسـر و  دلیـل اسـتلزام   به(بیند و عمل بر احتیاط نیز  ملزم به تحصیل واقع می )واجب است

 نگونه موارد، عقل به رجوع به اهل خبره و علماي ف در این حرج) براي وي متمکن نیست.
  ترین طریق به واقع است. ، نزدیکد؛ زیرا این راهکرحکم خواهد 

گونـه مـوارد، مقـدمات     ایـن  بیشترنیز با اشکال مواجه است؛ زیرا در  مالكاین  بررسی:
دست، مسـتلزم اخـتالل نظـام یـا عسـر و       این انسداد باطل است. احتیاط در موارد بسیار از

، نـه عمـل بـه    ر احتیاط استحرج نخواهد بود و بنا بر فرض احتیاط نیز، وظیفه، تبعیض د
  ).172: 3، ج 1382امام خمینى،  رك:( قول اهل خبره

زعمـاي   توسـط موضـوعه،   هاي قانونرسوم اجتماعی و  موضوعۀ بشري: هاي انونق ) ه
شـوند   تسهیل امور مردم و راحتی زندگی ایشان وضع می دلیل به دینی و سیاسیِ یک قوم و

تبـدیل  اي مسـتقر و مانـدگار    سـیره بـه   هـا  انونو در طول زمان و پافشاري بر اجراي این قـ 
مـدنی، رجـوع بـه کارشناسـان و      موضوعه و آداب رسمیِ هاي انونند. یکی از این قشو می

  خبرگان است.
موضـوعۀ بشـري، معمـوالً     هـاي  انونکـه قـ   گفـت ان تو در نقد این بیان نیز می بررسی:

هـاي زنـدگی و ادیـان     و نیسـتند و اخـتالف مسـالک و شـیوه     انـد  هماهنگ و یکسان نبوده
(امـام   دشـ  هـاي موضـوعه مـی    و بـالتّبع، قـانون   تفرقه و اختالف میان بشر سببگوناگون، 

در میـان   يواحـد  ةرگیريِ سـی  لذا این تفرقه و انفکاك، از شکل .)131: 2  ج ،1382 خمینی،
همچنـین بایـد توجـه داشـت کـه ایـن عنـوان،         د.کـر قالي عالَم جلوگیري خواهد تمامی ع

کنندة منشأ (یا یکی از مناشیء) تشکیل سیرة عقالست، نه مالك تحقق سیره در رجـوع   بیان
  عالم به جاهل.
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ننـد  رجوع به اهل خبره در ابـواب مختلـف، ما   واقع مشترك میان خبیر و غیرخبیر: )و
و ایـن مطلـب،    از باب رجوع جاهل بـه عـالم اسـت   ...  رجوع به پزشک، رجوع به مفتی و

است که خبیـر بـا دقـت    » واقع محفوظ مشترك بین خبیر و غیرخبیر«بر وجود یک  متوقف
بر همین مبنا، به اهـل   کند، ولی غیرخبیر از درك آن عاجز است؛ پس بنا نظر آن را درك می

حجـت   )ت هسـتند (که فاقد خبرویـ دیگران  قي اهل خبره در حشود و رأ خبره رجوع می
  .)11 - 10: 4  ج، 1417صدر، ( است

عنوان مالك مشخص و معینی در رجوع به اهل خبـره معرفـی    این بیان نباید به بررسی:
نحوي تعریف عمل کارشناسی و کارشناس اسـت، نـه بیـان منـاط سـیرة       شود و در واقع، به

(مانند مناط قبل) تنها، معرف یکی از مناشیء رجوع عقال بـه اهـل   عقال. همچنین این مناط 
  شود. خبره محسوب می

هاي ذکرشده در سایر مناطات و قدر متیقن بودن حصول وثوق نفـس   با توجه به مناقشه
رسد آنچه در مناطات مذکور صحیح است، حصول  نظر می در موارد رجوع به اهل خبره، به

شـده،   کدام از سایر مناطات مطرح عنوان مناط است و هیچ وثوق نفس و اطمینان شخصی به
 در بررسـی مناطـات   تنهایی، قابلیت مناط بودن براي سیرة عقالییـه را ندارنـد. لـذا آنچـه     به

آیـد، صـحت قطعـیِ     دسـت مـی   شده براي بنا و سیرة عقال در رجوع بـه اهـل خبـره بـه     معرفی
لغاي هرگونه احتمال خـالف خواهـد بـود    حصول وثوق و اطمینان نفس است که الزمۀ آن نیز ا

دلیل سیرة عقالییـه در حجیـت قـول اهـل خبـره و منـاط و مـالك آن،         تردید امعان نظر به و بی
  عنوان شرط اعتبارِ نظر اهل خبره خواهد داشت. تأثیر مستقیمی در اعتباربخشی به اموري به

  هیشرایط اعتبار نظر اهل خبره در فقه امام
 يهـاي متعـدد   ع به اهل خبره و اعتبار دیدگاه کارشناسیِ ایشان، گـزاره پیرامون شرایط رجو

تضـارب آرا   بـا توسط فقهـاي شـیعه معرفـی و     رسند) نظر می بهکه در برخی موارد متضاد (
حصول اطمینان و وثوق نفـس؛  کفایت هایی مانند تعدد و عدالت؛  شده است؛ گزاره رو به رو

مات حدسـیه؛  دشتراط استنباط و استنتاج از مقحصول ظن؛ عدم علم به خطاي کارشناس؛ ا
ه و عنایت بـه سـیرة عقـال    جاعلمیت و افضلیت؛ و حیات ِکارشناس. بدون تردید، میزان تو
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عنوانِ دلیل حجیت نظر اهل خبره و مناطات آن یا غفلت از دلیـل و منـاط، در ارائـۀ ایـن      به
اهل خبـره،  نظر  تیحج مناطشرایط تأثیري فراوان داشته است که در ذیل بر اساس دلیل و 

نِ ان و مخالفـ اموافقـ  هـاي ضمن تبیـین نظر  شود و رداخته میپ شده به واکاوي شرایط مطرح
  :میزان اعتبار هرکدام ارائه خواهد شدهرکدام از این شرایط، 

  دداشتراط عدالت و تع
خبره را  انگاريِ نظریۀ کارشناسی، قدر متیقن از رجوع به اهل برخی از اصولیون، با شهادت 

: 1  ج ،1416، انصـارى ( داننـد  ط شهادت میعنوان شرای بهدر صورت اجتماعِ تعدد و عدالت 
) در ایـن دیـدگاه،   425 :1404 ،حـائرى اصـفهانى  ؛ 227: 3  ج، 1413 مشکینى اردبیلـى، ؛ 75

شـیخ انصـاري   د نیز در اهل خبره شـرط اسـت.   درأي و اجتهاد، عدالت و تع ظر،عالوه بر ن
ن از اتفاق و بنـاي عقـال بـر    ققدر متیکه از طرفداران این دیدگاه، معتقد است  عنوان یکی به

ط شـهادت، از  جتماع شـرای نِ بارز صنایع مختلف، همراه با اارجوع به اهل خبره و متخصص
عـدالت را   ،هیـ علماي امام بیشترمثال  راي(نه مطلق رجوع) زیرا باست د و عدالت دقبیل تع

فقهاي شیعه بر اشتراط  رظاهدر دانند و همچنین  بر و شرط میدر اهل خبرة علم رجال، معت
 .)75: 1  ج ،1416انصارى، (1د و عدالت در اهل خبرة تقویم و مانند آن اتفاق نظر دارنددتع

مبنـی بـر اینکـه     ،شهادت و نظر اهل خبـره  میان، با انکارِ تفاوت طرفداران این دیدگاه 
متضـمن اعمـال نظـر و رأي و حـدس اسـت؛      و قول اهـل خبـره،    س،شهادت، اخبار از ح

خبره و مباحث مربوط به اعتبار نظریۀ کارشناسی، با باب شـهادت و بینـه    اهل باببنابراین 
نظریـۀ کارشناسـی و شـهادت را داراي ماهیـت      )142: 3  ج ،1417ینى، ینـا ( 2متفاوت است

                                                        
أن المتیقن من هذا االتفاق هو الرجوع إلیهم مع اجتماع شرائط الشهاده من العدد و العداله و نحو . 1

من أهل الرجال بل و بعضهم  ذلک المطلقا؛ أال ترى أن أکثر علمائنا على اعتبار العداله فیمن یرجع إلیه
  . على اعتبار التعدد، و الظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد و العداله فی أهل الخبره فی مسأله التقویم

فانّ اعتبار قولهم لیس من باب الشهاده حتّى یحتاج إلى ذلک، ألنّ الشهاده هی اإلخبار عن حس، و قول أهـل  . 2
حدس، فهو باب آخر غیر باب الشهاده، و لکن القدر المتیقّن من بناء العقالء هـو مـا إذا   الخبره یتضمن إعمال الرّأي و ال

  .حصل من قولهم الوثوق، ال مطلقا
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شد، نظر اهل خبـره  با سقریب به ح »حدس«هنگامی که  اند. در این دیدگاه، دانسته ییکسان
 سـبب یا از حدس)  س(اخبار از حباب شهادت قرار گیرد و این تفاوت داخل در  شایدنیز 

ت و جـ که حـدسِ اهـل خبـره ح    و تنها در صورتی شود جدایی این دو باب از یکدیگر نمی
بـا تأمـل و   ولی همین تبصره نیـز   ، قطعاً از باب شهادت متمایز است.نزدیک به حس باشد

باشـد،   »حـدس محـض  «؛ زیرا قطعاً قولی از اهل خبره کـه مسـتند بـه    رو است به رو اشکال
معتبـر و  ، بـا دلیـل   نیـز  ت قول فقیه و مجتهد براي عامییحج مواردي ماننداعتباري ندارد. 

 قدر متیقن از حجیت قـول ایشـان،  شود که  ثابت می )بودنِ مجتهد غیر از اهل خبره(خاص 
، دیـدگاه  1، پـاورقی  142: 3  ج ،1417ینى، ینـا (است  ادتط شهدر صورت اشتمال بر شرای

لـق،  در نظر اهـل خبـره بـراي شـناخت مجتهـد مط      ،برخی از اصولیون البته). مقرّر: کاظمی
 دلیل خـاص  نه به اند، شرط دانسته »بودن  از حیث خبره«(تعدد و عدالت) را  ط شهادتشرای

  .)425: 1404، حائرى اصفهانى(
  نانکفایت وثوق نفس و اطمی

ــر    ــره معتب ــل خب ــدالت (شــرایط شــهادت) را در اه ــا و اصــولیون، تعــدد و ع بســیاري از فقه
طـور   ) و بـه 66تـا:   بـی  تبریزى،؛ 287: 1409، خراسانى ؛509: 1413نجفی اصفهانى، اند ( ندانسته

مطلق، مراجعه بـه متخصصـان و خبرگـان صـنایع و فنـون را (در تخصصشـان در آن صـنعت)        
فـی   هرسـال سـبزواري،  ( 1داننـد  ي عالم در تمـامی اعصـار، و صـحیح مـی    مورد اتفاق نظر عقال

). در ایـن دیـدگاه، وثـوق نفـس     62: 1296 ،ییطباطبـا به نقل از: مجاهد  تا، ، بی(مخطوط) الغناء
حسـینى،   فیروزآبـادى و اطمینان نسبت به نظریۀ کارشناسیِ اهـل خبـره کفایـت خواهـد کـرد (     

ــان، ج 141 - 140: 3  ج ،1400 ــایی،  ؛218 :6؛ همـ ــیم طباطبـ ــى، ؛653: 3، ج 1428حکـ  آملـ
ــر؛ 135: 3  ج، 1395 ــا،  ، بــیمظف : 4  ج ،1413روحــانى، ؛ 191 :1412حیــدرى، ؛ 142: 2  جت
. وثوق در این دیدگاه، یعنی اطمینان وجود داشـته باشـد کـه اهـل خبـره در مقـام اعمـالِ        )231

کننـد (حکـیم    یچ تسامحی بیان مـی خبرویت خویش هستند و نظر و رأيِ نهاییِ خود را بدون ه

                                                        
صحه المراجعه إلى أصحاب الصناعات البارزین فی صنعتهم البارعین فی فنّهم، فیما اختص بصناعتهم، مما اتّفق . 1

  . علیه العقالء فی کلّ عصر و زمان
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خواهـد بـود، نـه وثـوق شخصـی      » وثوق نـوعی «) و مراد از وثوق، 653: 3، ج 1428طباطبایی، 
) زیرا از آنجا که نوع عقـال در رجـوع بـه اهـل خبـره بـه اطمینـان        333: 4  ج ،1415جزایرى، (

ین حصـول  رسند، سـیرة عقالییـه نیـز بـر اسـاس وثـوق نـوعی اسـتقرار یافتـه و همـ           نفس می
اطمینان، مناط سیره است. به تعبیر دیگر، بناي عقال در رجوع به اهل خبـره، بـا وجـود شـک و     
عدم وثوق شکل نگرفته است و باید از قـول اهـل خبـره (هرچنـد بـدون اشـتمال بـر شـرایط         
شهات) اطمینان حاصل شود. اطمینان و وثوق، حجت اسـت و حجیـت آن بـه مـالك حجیـت      

گونه که حجیت ظـواهر و همچنـین حجیـت خبـر      زیرا براي مثال همان قطع و ظن خواهد بود؛
ثقه در نزد عقال، از باب اطمینان است و اصالً عقـال در ایـن مـوارد (بـا اینکـه آنهـا را حجـت        

گونـه احتمـال خالفـی در اذهـان ایشـان       نحـوي کـه هـیچ    دانند) حصول جزم و قطع را؛ بـه  می
) در حجیـت قـول اهـل خبـره نیـز      231: 4  ج ،1413ى، روحـان دانند ( خطور نکند؛ عقَالیی نمی

دانند. طرفداران این نظریه، براي اثبات مـدعاي خـویش بـه دالیـل      وثوق و اطمینان را کافی می
کنند: سیرة عقَال: سیرة عقال در تمامی امور، بر عملِ مطـابق بـا اطمینـان     و شواهد زیر استناد می

وثـوق  «قال در رجوع به اهل خبره نیز در جـایی اسـت کـه    استقرار یافته و قدر متیقن از سیرة ع
ــان ــود ( » و اطمین ــل ش ــى، حاص ــفهانی، 95: 3  ج، 1417عراق ــی، 488: 1، ج 1422؛ اص ؛ خمین

نیز مردوع نشـده و کاشـف از قبـول     ) این سیرة عقالییه، توسط معصومین347: 6، ج 1418
ن اسـت. سـیرة متشـرعه نیـز     و امضاي شارع نسبت به سیرة عقـال بـر عمـل مطـابق بـا اطمینـا      

هرچند بر رجوع به اهل خبره جـاري اسـت، در ظـاهر ایـن سـیره نیـز از بـاب بنـاي عقالییـه          
). اطمینـان  95: 2  ج ،1368ینى، ینـا علت وجـود دلیـل شـرعی مسـتقل (     شود، نه به محسوب می

شـود   نیز مانند علم، حجت اسـت و گـاهی بـه نـام علـم عـادي و قطـع مسـامحی نامیـده مـی          
ــادى حســینى، فیر( ــر، ؛ 140 - 139: 3  ج ،1400وزآب ــیمظف ــا ب ــانى؛ 142: 2  ، جت  ،1413، روح

مناسـبت  » حجـت تعبدیـۀ شـرعیه   «). از سوي دیگر، اعتبارِ عدالت و مانند آن، تنها بـا  231: 4 ج
دارد، لکن بناي عقال بر اخذ تعبـديِ محـض و بـدون حصـولِ وثـوق و اطمینـان از قـول اهـل         

) و در تمـامی مـوارد   95: 3  ج، 1417عراقـى،  ؛ 128: 1368کاشـانى،  سـت ( خبره شکل نگرفته ا
عنـوان مثـال، عقـال بـه خبـر       ). به96: 2  ج ،1368ینى، ینابناي عقال، حصولِ وثوق معتبر است (

کنند؛ ولـی بـه خبـر عـدل (بـا تمـامی        که موجب وثوق و اطمینان شود، عمل می ثقه در صورتی
 ج ،1415جزایـرى،  اطمینان نشود، اعتنایی نخواهنـد کـرد (   شرایط عدالت) اگر موجب وثوق و
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). اتفاق نظر علما بر اشتراط تعدد و عـدالت (در برخـی مواضـع) نیـز بـر تعبـد شـرعی        505: 8 
بـه فقهـا، در مطلـقِ ایـن مقـام،       شـود؛ ولـی احتمـال وصـول خبـري از معصـومین       حمل می

ود، ایـن اسـت کـه مراجعـه بـه      شـ  العدم است؛ بلکه آنچه مقطوع و واضح محسوب مـی  مقطوع
اهل خبره، تنها بر اساس سیرة عقال در مراجعه به اهل خبرة معتمـد و مـورد وثـوق در هـر فـن      

خواهـد  » وثـوق «اي بوده و نزد عقال، تنها چیزي که بعد از احرازِ خبرویت شرط اسـت   و حرفه
رسـد بـه عـدالت    داننـد، چـه    بود و عقال در رجوع به اهل خبره، اسالم و ایمـان را شـرط نمـی   

) بلکه حتـی هنگـامی کـه دوران امـر     344: 4  ج ،1415جزایرى، ؛ 509: 1413نجفی اصفهانى، (
میان دو نفر اهل خبره که یکی کافر و دیگري مؤمنِ عـادل اسـت، واقـع شـود، اگـر کارشـناسِ       

نجفـی  دارنـد (  تـر باشـد، رجـوع بـه او را مقـدم مـی       تر و در صنعت خـویش دقیـق   کافر، خبره
توان مواردي از رجوع به اهل خبـره را برشـمرد کـه بـدون تفحـص       ). می509: 1413نى، اصفها

شود، مانند پزشـک حـاذق و متخصـص، اهـل خبـره       دربارة دین و اعتقادات، به آنها مراجعه می
کیفیـت یـا جعلـی، تشـخیص و      در شناخت نقود (دنانیر و دراهم)ِ باکیفیت و اصلی از نقود بـی 

مضر، صراف، داروخانه یا پزشـک داروسـاز، رجـوع بـه مهنـدس بـراي        تمییز داروهاي مفید از
لـه و ...   منظور بیان احکام، رجوع به لغـوي بـراي تعییـین موضـوع     تقویمِ خانه، رجوع به فقیه به

ــفهانى  ( ــی اص ــویى، ؛ 509: 1413، نجف ــۀ    137: 3  ج ،1419خ ــراى معالج ــدرى ب ــر پ ) و اگ
ت وي وثـوق و اطمینـان پیـدا نکـرد، بـه نسـخۀ او       فرزندش به طبیب مراجعه کرد، ولى به طباب

). علماي علـم رجـال نیـز در معرفـت احـوال رجـال       365: 8 ، ج 1409کند (منتظري،  عمل نمى
کننـد و حتـی    بـن عقـدة جـارودي اعتمـاد مـی      بن فضّال فطحی و حافظ بر اشخاصی مانند علی

جفـی  دارنـد (ن  مقـدم مـی  غضـائري   گاهی اقوال این دو را بر اشخاصی مانند شیخ طوسی و ابـن 
). البته برخی از اصولیون بر همین اساس، لغـوي را اهـل خبـره در تعیـین     510: 1413اصفهانى، 

آورند؛ زیرا از قول لغـوي، وثـوق نفـس و اطمینـان نسـبت بـه اوضـاع         شمار نمی وضع الفاظ به
اهـل خبـره،   ). بنابراین، بناي عقال در رجوع بـه  287: 1409، خراسانى( 1شود الفاظ حاصل نمی

                                                        
و االطمئنان و ال یکاد یحصل من قول اللغـوي    لمتیقّن من ذلک إنّما هو فیما إذا کان الرجوع یوجب الوثوقو ا. 1

ه     وثوق باألوضاع، بل ال یکون اللغوي من أهل خبره ذلک، بل إنما هو من أهل خبره موارد االسـتعمال بداهـه أنّ همـ
 .و مجازاضبط موارده التعیین أنّ أیا منها کان اللفظ فیه حقیقه أ
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بدون اعتبار عدالت و تعدد شکل گرفته و در برخی موارد که عدالت یـا تعـدد شـرط اسـت، بـا      
عنـوان مثـال در مقـام قضـا و      ) بـه 137: 3 ج ،1419خویى، شود ( دلیل خارجیِ خاص معتبر می

» الْأَیمـانِ  و نَـات بِالْبی بیـنَکُم  أَقْضی إِنَّما: «دلیل روایت معتبري از پیامبر اکرم دفع خصومات به
) بـه تحقـقِ بینــه احتیـاج داریــم و    232: 27، ج 1409؛ حـر عــاملی،  414: 7، ج 1407 (کلینـی، 

روحـانى،  ؛ 140: 3  ج ،1400فیروزآبـادى حسـینى،   کنـد (  مجرد حصول اطمینـان کفایـت نمـی   
الت در آن گونه موارد رجوع به اهـل خبـره، کـه تعـدد و عـد      ). در این232 - 231: 4  ج، 1413

اعتبار شده، از باب تصـرف شـارع در آن بـوده و نـوعی شـهادت، قلمـداد شـده اسـت؛ ماننـد          
 نجفـی اصـفهانى،  انـد (  مسئلۀ تقویم که بر اشتراط شرایط شـهادت در آن ادعـاي اجمـاع کـرده    

) و اگر این اجماع و اتفاق، صحیح باشد، پس ناگزیر، اعتمـاد فقهـا در ایـن مسـئله     510: 1413
وده که مسئلۀ تقویم از باب شهادت است و شـهادت بـودنِ نظـر اهـل خبـره در تقـویم،       بر آن ب

شـود؛ پـس ایـن مـورد، از مـواردي محسـوب        با مراجعه به کلمات فقها، ظـاهر و آشـکار مـی   
شود که شارع مقدس، تصرفات گوناگونی را بر حسـب مـوارد مختلـف در آن وارد کـرده و      می

سئلۀ رجوع به اهل خبره) هیچ شباهتی نـدارد کـه تنهـا تصـرفی     عنه (م این مقام، با مقام مبحوثٌ
: 1413نجفـی اصـفهانى،   اسـت ( » تصـرف امضـایی  «که از طرف شـارع در آن مقطـوع اسـت،    

). همچنین در برخی امور، مانند باب عیب (که شرایط شـهادت در رجـوع بـه اهـل خبـره      510
گونه موارد نیـز از مـوارد ترافـع     ه اینمعتبر است) شاید این اعتبار و اشتراط به این دلیل باشد ک

      ـا «و تنازع هستند کـه در آن بـر اسـاس روایـت نبـويـی  إِنَّمأَقْض  ـنَکُمیب  نَـاتیبِالْب ـانِ  ومالْأَی «
ــی، ــه 232: 27  ج، 1409؛ حــر عــاملی، 229: 6  ج ،1407؛ طوســی، 414: 7  ج، 1407 (کلین ) بین

) نه به این دلیل که مطلقاً در رجوع به اهـل خبـره، شـرایط    95: 2  ج ،1368ینى، ینامعتبر است (
شهادت معتبر باشد. پس در حجیت اخبار از محسوسات، شرایط بـاب شـهادت معتبـر خواهـد     
بود؛ ولی در حجیت اخبار از حدسیات (که معرفت و ادراك آن نیازمنـد اعمـال نظـر و قریحـه     

تنازع باشـد، شـرایط شـهادت معتبـر اسـت؛ ولـی       است) باید تفصیل داد: اگر در موارد ترافع و 
). در خبـرِ اهـل   96: 2  ج ،1368ینى، ینـا در غیر ترافع و تنازع، شرایط شـهادت معتبـر نیسـت (   

خبره از حدسیات، در غیر از موارد ترافع و تنازع، آنچـه اعتبـار دارد ایـن اسـت کـه خبـر اهـل        
کین نفـس شـود؛ امـا بـدون افـادة      اي از وثوق و اطمینان باشد کـه سـبب تسـ    خبره مفید مرتبه

اي اسـت   وثوق و اطمینان، دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد؛ زیرا بنا و سـیرة عقـال از ادلّـۀ لُبیـه    
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ناچـار بایـد بـه قـدر متـیقن اکتفـا کـرد کـه مـورد           شدنی ندارد؛ پس بـه  که عموم یا اطالقِ اخذ
کیک میـان بـاب خصـومت و ...    حصول وثوق و اطمینان است. البته باید اذعان کرد که ارائۀ تف

  کنیم: هایی انتقادي مواجه است که به آنها اشاره می از دیگر ابواب، با گزاره
ط د، هـر چنـد بـر شـرای    مبتنی باشـ  »حدس محض«نظر و قولِ اهل خبره، اگر بر  )الف
، هیچ اعتباري نخواهد داشت و در این مطلـب،  مشتمل شود )یعنی عدالت و تعدد(شهادت 

باب فصل خصومت، باب خیار عیب، باب تقویم و سایر ابواب وجـود نـدارد.    تفاوتی میان
ط حس مبتنی باشد، با اعتبار و رعایـت شـرای  البته اگر نظریۀ کارشناسی، بر حدس قریب به 

و در این اعتبار نیز، فرقی میـان   شود مندرج میشهادت معتبر است؛ زیرا در ضابطۀ شهادت 
  ).95: 3  ج ،1417 ،عراقى( واهد داشتباب فصل خصومت و غیر آن وجود نخ

براي قـول   بعد از اعتراف به امتیاز و تفاوت ماهوي ِقول اهل خبره با شهادت، دیگر )ب
رف بـاب خصـومت    به تفصیل و اعتبار شرای بـاقی  وجهـی   )و ماننـد آن (ط شهادت در صـ

شـهادت، در  ط لزوم اشتمال قول اهل خبره بر شـرای دي بر بماند؛ مگر اینکه اجماعی تع نمی
  ).95: 3  ج ،1417 ،عراقى( ، در میان باشديباب خصومت یا باب دیگر

: 7  ج، 1407کلینـی،  ( »الْأَیمـانِ  و بِالْبینَـات  بیـنَکُم  أَقْضـی  إِنَّما« استناد به حدیث نبويِ )ج
) تنهـا در صـورتی صـحیح    232: 27  ج ،1409؛ حر عاملی، 229: 6  ج، 1407؛ طوسی، 414
کـار رفتـه    معناي اصطالحیِ رایج میان فقها به در عرف و لغت، به »بینه«که فرض شود  است

اسـتفاده  » کُلُّ ما یتَکَفّـلُ البیـانَ  «معناي  باشد و حال آنکه احتمال دارد بینه در عرف و لغت، به
اسـت و ایـن    »قناعـت شخصـیۀ قاضـی   « و اعتبار آن در قضا، در قبال اعتماد بـر  شده باشد

حـدیث   اد ازصـورت، مـر   . در ایـن سـت ت شخصیه، ناشی از جهات حدسیِ خاص اوقناع
(یمین) یا چیزي که مستلزم ظهـور   ناچار باید به سوگند این است که قضا، حتماً و بهمذکور 

صحیح نیست کـه قضـا، بـه علـم شخصـیۀ قاضـی        پس، مستند شود؛ ستحق در نزد عقال
  باشد.مستند 
  ود تفاوت شهادت و نظریۀ کارشناسی مالك بودنِ حصول وثوق با وجـ 

شهادت، خبر حسی و کارشناسی، عمدتاً خبـر حدسـی اسـت کـه میـان آن دو تفـاوت       
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درك بـا یکـی از     یخبر از یک شیء، گاهی خبر از امر محسوسـ آشکاري وجود دارد.  و مـ
 یحواس ظاهري و گاهی خبر از امري حدسی اسـت کـه ادراك آن، تنهـا بـه گـروه خاصـ      

کـدام از   و در این باب هیچاست د؛ قسم دوم، از باب رجوع به اهل خبره بوده اختصاص دار
ی و بـدون  سـ اخبـار ح  )بر خالف نظـر اهـل خبـره   (ط شهادت معتبر نیست. شهادت شرای

دخالت رأي، نظر و اجتهاد است؛ ولی قول اهل خبره، متضمن اعمال حـدس، نظـر، رأي و   
مجاهد (ه، با شهادت متفاوت و از آن متمایز است خواهد بود؛ بنابراین نظر اهل خبراجتهاد 

 ) و از ایــن148و  142: 3  ج ،1417ینى، ینــا؛ 128: 1368، کاشــانی؛ 405: 1296، طباطبــایى
احتیـاجی  ط شـهادت  تبارِ شهادت نیست، بـه شـرای  که اعتبارِ قول اهل خبره از باب اع نبهج

: 3  ج ،1417 ،نـایینی ( دشـو  مـی نخواهد داشت و با همین تفاوت، از خبر واحد نیز متمـایز  
حـدسِ اهـل    کند، این است که چیزي که دلیل اعتبار نظر اهل خبره اقتضا می نهایت ).148

یـل وجـود   دل بـه  ط شـهادت این مطلب با اعتبار شرای و خبره، مانند حس ایشان معتبر است
اساس [که بر ...، خیار عیب، تقویم و مواردي مانند خصومت و دعوي زمینۀدر  نص خاص،

  ).  143 - 142: 3  ج ،1417نایینی، ( 1منافاتی ندارد ]اخبار حسی(= شهادت) استواراست

اسـت کـه بـه حصـول     غلبۀ اصابه به واقـع  تنها شرط اعتبار نظر حدسی اهل خبره نیز، 
از آنجا که احتمال خـالف واقـع و    شود و وثوق و در نتیجه، الغاي احتمال خالف منجر می

عنوانِ شرط خبر حدسیِ اهل خبره مطرح  ، غلبۀ اصابه به واقع بهبودهخطا در حدس، غالب 
ده اسـت؛ بنـاي   شـ شده است. این مطلب در مورد بناي عقال بر عمل به اخبار آحاد مطـرح  

طـور مطلـق بـر     بـه  ، بلکه اختصاص نداردعقال در عمل به خبر واحد، به اخبار آحاد حسی 
باشد و البته در خبر حدسی، عالوه بر وثـوق   عمل به خبري است که مورد وثوق و اطمینان

                                                        
و ال یعتبر فی الرجوع إلى قولهم شرائط الشهاده من التعدد و العداله، بل و ال اإلسالم، فانّ اعتبار قولهم لیس من . 1

باب الشهاده حتی یحتاج إلى ذلک، ألنّ الشهاده هی اإلخبار عن حس، و قول أهـل الخبـره یتضـمن إعمـال الـرّأي و      
.. و غایه ما یقتضیه الدلیل على اعتبار قول أهل الخبره هو أن یکـون حدسـهم   الحدس، فهو باب آخر غیر باب الشهاده.

باب الخصومه، کمـا    کحسهم فی االعتبار، و هذا ال ینافی اعتبار اجتماع شرائط الشهاده من التعد و العداله فی خصوص
  .علیه الفتوى فی باب خیار العیب و التقویم و غیر ذلک
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مطابق با  ،و اطمینان، اهل خبره بودنِ مخبِر نیز معتبر است؛ زیرا غالباً خبر حدسیِ اهل خبره
عبارت دیگر، بنا و سیرة عقال بر عمل به چیزي اسـت کـه بـه آن ثقـه و      واقع خواهد بود. به

گونه که در اخبـار حسـی بـه ایـن شـرط       نوثوق و اطمینان، هما ،اعتماد دارند و این اعتماد
اي باشد که متعمد بر کذب نیست، در اخبار حدسی نیـز بـه    شود که مخبِرِ آن ثقه حاصل می

اي باشد که در خبر حدسی خود تعمدي بر کـذب   آید که مخبِرِ آن ثقه دست می این شرط به
: 2  ج ،1370روانـى،  ای( کند اي باشد که غالباً در حدس خویش خطا نمی نداشته و اهل خبره

 )شرطی که حدس از اهل خبره باشـد  به() و از آنجا که بنا و سیرة عقال بر اخبار حدسی 61
عقـال   پـس  عمومیت دارد و این سیره، تنها بر اساس مالك و مناط وثوق و اطمینان اسـت، 

کـه آیـا   (هنگامی که از حسی یا حدسی بودنِ خبر ناآگاه باشند، از ایـن تفـاوت و ویژگـی    
  ).62: 2  ج ،1370ایروانى، ( کنند تفحص و تتبع نمی )سی است یا حدسی؟!ح

  عدم اعتداد فقها به شهادت عدلَین در تقویمات، اروش و جنایات:ـ 
عـدالت را   )با وجود اعتبار خبرویت در مثـلِ دو مقـوم  (گونه موارد  فقیهان امامیه در این

ان دلیـل عـدم   عنـو  به اشتراط عدالت، بـه اند و همین عدمِ اعتداد ایشان نسبت  شرط ندانسته
). فقها 578: 1369، تبریزى( است شدهط شهادت در اهل خبره مطرح اعتبار و اشتراط شرای

ۀ اعتبار قول بینه لاند و البته، این اشتراط از باب تخصیص اد در تقویم، خبره را شرط دانسته
بـه قبـولِ نظـر غیـر اهـل خبـره       نیست؛ بلکه از باب عدم شمول ادلۀ اعتبار قول بینه نسبت 

  .است
اي که در آنها تعـدد شـرط نیسـت، بـه ارائـۀ       ن در رجوع به اهل خبرهابرخی از محققـ 

اي که در آنها تعدد معتبر نیست، عبـارت اسـت از    مقیاس در اهل خبره«اند:  مقیاس پرداخته
و تنها کسانی  کس تواناییِ فهم آن را نخواهد داشت اینکه فالن شیء از اموري باشد که هر

فهمند؛ فلذا در انطباق بر بـاب اجتهـاد و    باشند، آن را می که داراي تخصص و اختصاص می
گیـرد، بلکـه تنهـا     ۀ مردم شکل نمیمشناخت و معرفت نسبت به فقاهت، از سوي عا تقلید،

(حسـینی  » پـذیرد  ، صورت میهستندتوسط اشخاصی که تخصص و اختصاص الزم را دارا 
یـک   شود این است که در هـیچ  فهمیده میمزبور ). آنچه از ظاهر عبارت 30: 1429حائري، 
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ص و صـ کـدام از ایشـان فاقـد خبرویـت، تخ     ؛ زیـرا هـیچ  نیسـت از اهل خبره، تعدد معتبـر  
  اختصاص نیستند.

(روییدن گوشـت) و   در مواردي از اخبار اهل خبره، مانند: اخبار پزشک به انبات لحم ـ
ثبات رضاع یا مضر بودنِ روزه بـراي بیمـار، اخبـار بـه قیمـت،      محکم شدنِ استخوان براي ا

طور که در فتوا یک نفر کافی اسـت و   کند، همان ... صرف اخبار یک نفر کفایت می ارش و
اي که به موضوعاتی تعلق  هیوجهی براي تعدد اهل خبره وجود ندارد؛ زیرا احکام شرع هیچ

، تعلّـق  اسـت ، بـه آنچـه در نفـس األمـر     یسـت ندارند که بیان آن موضوعات، وظیفۀ شارع 
اند؛ مثل اینکه نماز در خزّ جایز است یا مرضِ مضر، مبیحِ افطار است یا انبـات لحـم    گرفته

گونه موارد، اگر براي مکلف علم حاصل شود، مقصـود   در رضاع، محرِّم است و ... . در این
ه محـال، بـه ظـن رجـوع     دلیل استحالۀ تکلیف بـ  صورت به حاصل شده است و در غیر این

شود. عدالت نیز از همین قبیل است؛ پس آنچه در پزشک و سـایر اهـل خبـره معتبـر و      می
و  شود ِاطمینانی حصول ظن سببکه معتمد باشد، به حیثی که  خواهد بوداین  ،شرط است

ۀ کارشناسیِ یاز باب روایت یا شهادت نیست که در آن عدالت یا تعدد شرط باشد؛ زیرا نظر
حصـول   سبباست و از آنجا که مطابق األمر  خبره در اعتقاد و ظن خود ایشان، با نفس اهل

چند که اهل خبره، فاسق یا بلکه کـافر باشـد. در مثـل     شود، کفایت خواهد کرد، هر ظن می
کنـد؛ زیـرا از قبیـل     عنوان یک اهل خبره) یک مترجمِ واحد کفایت می مترجمِ قاضی نیز (به
قمى، ( آید دست می که از یک نفر هم به خواهد بودمعتبر  »الت ظنیهعد«خبر است و در آن 

1378 :469 - 470(.  

   مات حدسیهداشتراط استنباط و استنتاج از مق
 :4  ج جزایـرى، ( در اعتبار قول اهل خبره، حـدس و اجتهـاد معتبـر اسـت     در دیدگاه غالب

یِ کارشناس، حاصل از ف بر این است که علم و آگاهق) و صدق عنوان اهل خبره، متو333
بـر ایـن اسـاس، لغـوي نیـز در       س ظاهري باشـد. مقدمات حدسیۀ بعیده از احساس و حوا

مات بعیـده در مقـام اسـتنباط و    دشناسی که نیازمند مق د سخت و دشوارِ لغتربرخی از موا
رجـوع   پس). 99: 2 ج ،1408، طباطبایی حکیم( شود استنتاج است، از اهل خبره شمرده می
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اي است که استخراج و استنتاج آن نیازمند اعمـال رأي و   خبره فقط در امور حدسیه به اهل
 ،ات اهـل خبـره  یحدسـ  و )9: 1 ج، 1417 ،؛ همو137: 3  ج ،1419خویى، (خواهد بود نظر 

). اخبـار مجتهـد از حکـم    164: 3  ج ،1417، حسینى فیروزآبادى( است پذیرفتنیمسموع و 
قـول مجتهـد در حـق     پـس ؛ اسـت لکه حدسی و اجتهادي ی نیست، بسشرعی نیز اخبار ح

  ).152: 3  ج ،1405صدر، ( الذّکر، حجت است ن از باب حجیت قول اهل خبره و اهلادلمق
  نقد  اشتراط استنتاج از مقدمات حدسیهـ 

بـودنِ اخبـار    میرزاي شیرازي حسـی ، استنتاج از مقدمات حدسیه در مخالفت با اشتراط
کنـد: هنگـامی کـه حـال      و تصریح می است شرط دانسته مسببات، هر چند در رااهل خبره 

است یـا بـر اسـاس     سمخبِر و ناقل، مشتبه شود و معلوم نباشد که آیا اخبار او بر اساس ح
شک شده است؛ زیرا  )یعنی اخبار حسی(یت قول اهل خبره جحدس و اجتهاد، در شرط ح

کـه در   کـرد  »توقـف «چار باید نا ؛ پس بههم هستشک در شرط، مستلزم شک در مشروط 
شود. براي رهایی از این شبهه، تفکیک میان اخبـار   صورت، قول او از حجیت ساقط می این

و اصل در اخبـار فقهـا،  اخبـار از     »یت خبرحس«ده است: اصل در اخبار اهل خبره، شارائه 
یه، سزیرا امور ح. در میان امور حسیه نیز باید قائل به تفکیک شد؛ است »حدس و اجتهاد«

از  نیست؛ بلکـه اعـم  منحصر شوند،  گانه کشف می به اموري که صرفاً با یکی از حواس پنج
انـد، امـا داراي آثـار و     نفسه با حواس ظاهري کشف نشده این امور و نیز اموري است که به

شـیرازى،  ( است شدنی یا آثار و مسببات آنها با حواس ظاهري درك اند ی بودهسمسببات ح
  ).33: 1 ج ،1409

نیسـت کـه   شـود؛ زیـرا معقـول     کاستنِ قدر و تضعیف ارزش اخبار می سببحدسیت، 
؛ بلکـه آنچـه   شـود  به حدس منوط )که مبنی بر کاشفیت و طریقیت است(ه حجیت عقالیی

ۀ خویش، سیرة خود را بر یرسد، این است که عقال بر اساس فطرت عقالی نظر می صحیح به
اند؛ زیرا احتمال خطا، با اصالت عدم خطا در حس،  ات بنا نهادهحجیت اخبار ثقات در حسی

نهایـت صـدق در اخبـار حدسـی را     در منتفی خواهد شد؛ اما در حدسیات، وثاقت مخبِـر،  
کند؛ اما احتمال خطاي از واقع در حدس وجود خواهد داشت و نفی این احتمـال   اقتضا می



  331 ظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه مالك اعتبار در پذیرش ن يواکاو

؛ زیرا موضوع اصالت عـدم خطـا،   ستنیبا اصالت عدم خطا نیز ممکن  )در حدسیات(خطا 
نه حدس کـه خطـا    )297: 4  ج، 1417، صدر( 1خواهد بود است که خطا در آن اندك سح

ه عقال برخی مـوارد را کـه حـدس در آنهـا متوقـف بـر       تو اشتباه، فراوان در آن راه دارد. الب
قول اهل  اند؛ مانند باب اجتهاد که دهکریت در حدسیات، استثنا جخبرویت است، از عدم ح

 پـس ) 297 - 296: 4  ج، 1417، صدر( دانند ت میجخبره در این باب و حدس ایشان را ح
پس اگر قول  حجیت اخبار ثقات در حسیات است. حجیت قول اهل خبره از باب الحاق به

یه باشد، مصداق حجیت اصل اسـت و  ساهل خبره و شهادت کارشناس، از باب شهادت ح
 یـت فـرع خواهـد بـود    جدت حدسیه باشـد، مصـداقی بـراي ح   اگر از باب خبرویت و شها

 کارشـناس چند  در دیدگاه میرزاي شیرازي، هر ،بر همین اساس .)297: 4  ج، 1417، صدر(
ت باشد، اگر بر اساس حدس، نظري در غایتو یا خبـره در نقـلِ    را ارائه دهد واحد خبروی

نخواهـد  او اعتبـار  و خبـر  ، رأي اخبار، خبري واحد را بر اساس حدس خـویش نقـل کنـد   
در این مسئله تمسک نموده و چنین شده ادعا اجماعِ به در این بیان، داشت. میرزاي شیرازي

 ،1409، شـیرازى (به نقل بپردازد حس  بر اساسناقل خبرِ واحد، باید  که استنتیجه گرفته 
  ).20: 1 ج

سـتثناي بـاب   ، اشـده تفصیل علماي متأخر، میـان اخبـار حسـی و حدسـی      سببآنچه 
ر موضـوعات  ی، اگر قائل بـه عـدم کفایـت خبـر واحـد د     سشهادت است؛ زیرا در اخبار ح

 پس ).260: 2  ج، 1408صدر، ( ط بینه را در قبول شهادت لحاظ کنیمباشیم، حتماً باید شرای
از قبیـل مـوت و حیـات ِیـک شـخص      (یـه  یبنا بر عدم حجیت خبر واحد در قضـایاي جز 

دسته از علما پیش آمده است که میـزان و معیـارِ فاصـل در سـیرة      براي این یگمان )خاص
گمـانی صـحیح نیسـت؛     آنکه چنـین  بودنِ خبرویت است و حال ه، حسی یا حدسییعقالی

                                                        
م بنوا أوال على حجیه اخبار الثقات فی الحسیات أوال، ألنّ احتمال الخطأ انَّ العقالء بحسب فطرته. 1

فیها منفی بأصاله عدم الخطّ فی الحس و احتمال الکذب منفی بالوثاقه، و اما الحدسیات فوثاقه المخبر 
فیها ال تقتضی أکثر من صدقه فی اإلخبار عن حدسه فیبقى احتمال خطأ حدسه عن الواقع و الیمکن 

 فیه بأصاله عدم الخطأ، ألنَّ موضوعها الحس الذي یقل فیها الخطأ ال الحدس الذي یکثر فیه الخطأ.ن
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. میزان و معیار فاصل، ایـن  هستندبلکه قضایاي عامه و خاصه، مالك و مناط واقعیِ تفصیل 
حیاتی باشد کـه اسـتیعاب و فهـم     است که جهت و سوي اخبار، مربوط به یک مطلب عامِ

ص و خبرویت است و به مقتضاي قانون کار در میان صخصوصیات آن، نیازمند مهارت، تخ
اي در مقامِ تتبع قضـایاي آن و تحصـیل    و حیاتی، عده مانسانها، براي هر یک از این امورِ عا

ه حیـات  و همین نکته است که در قضایاي عامۀ مربوط ب هستندی سخبرویت حدسی یا ح
 دهـد؛ بـر   ت و نیز رجوع به اهل خبره سوق مـی یتخصص و خبرو سوي بشري، انسان را به
اي مثل حیات زید، موت بکر یا وجود و غیاب او در خانه، که از امور  یهیخالف جهات جز

نـدارد.  هیچ احتیـاجی  ص و خبرویت صو اطالع بر آنها، به تخ آیند میمحسوسه به حساب 
اسـت، نـه میـان حـدس و      »یـه یقضایاي عامه و جز«سیرة عقالییه میان بنابراین، تفصیل در 

اسـت، بـه نظریـۀ    نیازمنـد  تخصص و خبرویـت   به اي که عقال در قضایاي عامه پس .سح
کنند و هیچ تفاوتی قائل نیستند که آیا این نظریۀ کارشناسی  کارشناسیِ اهل خبره رجوع می

یۀ محسوسه، عقال به کالم کسی که یزحس استوار است و در قضایاي ج یااساس حدس  بر
  ).260: 2  ج، 1408صدر، ( 1کنند دهد، اعتنا نمی از روي حدس خبر می

عنوان مثال در اخبار از  شود؛ بهملحق برخی از موارد حدس، به حس  شاید .4. 2. 3
کند که زید عادل است و این  واسطۀ امارات عدالت حکم می عدالت، با اینکه شخص به

شود؛  میملحق به حس  اینی) با وجود سو لبی ( نه ح شود محسوب میی حکمی حدس
  ).135: 3  ج ،1395آملى، ( است س، ملحق به حدارد »مبادي حسیه«زیرا حدسی که 

  ت و افضلیت  یاشتراط اعلم
طرفداران دیدگاه اشتراط اعلمیت و افضلیت در اعتبار نظر اهل خبره، قائل ن: ادیدگاه موافق
از اهـل خبـره    »اعلم«ه و شرعیه، بر رجوع به یناي عقال، در تمامیِ مقامات عرفبه استقرار مب

                                                        
فالتفصیل فی السیره العقالئیه إنما هو بین القضایا العامه و الجزئی ال بین الحدس و الحس، ففی . 1

سواء کان على أساس القضایا العامه التی هی بحاجه إلى التخصص یکتفی العقالء بکالم أهل الخبره 
  ... . الحدس أو الحس، و فی غیرها الیکتفی العقالء بکالم من یخبر عن الحدس 
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). در این نظریه، عقال در مقام رجوع به اهل خبـره، بـه تقـدیم    71: 1404انصارى، ( 1اند شده
کنند؛ زیـرا مـالك و منـاط خبرویـت، علـم، دانـش، تخصـص و عمـل          قول اعلم حکم می

 ج ،1374اصفهانى،  غروي(است  تر این مالکات قوي و کارشناسِ اعلم، در استکارشناس 
ت و برتـري در نفـس مـالك و    یـ ) البته باید دانست که مالك اعلمیت، وابسته به مز380: 3 

مزیـت و برتـريِ    پـس  مناط است، نه اینکه هر نوع مزیت و برتـري، اعتبـار داشـته باشـد؛    
. خواهـد بـود  تفـاوت  اي دیگـر، م  تخصص و حرفهمکارشناس یک فن، نسبت به کارشناسِ 

عنوان مثال، اعلمیت در مقام افتا یا قضا، به اعتبارِ فراوانی و کثرت علم و شناخت مفتی یا  به
و نه  استقاضی است و در باب اَخبار و روایات، اعلمیت به اعتبارِ قوه و مزیت در وثاقت 

 کـه  کننـد  می ). طرفدارانِ این دیدگاه تصریح380: 3  ج ،1374اصفهانى، غروي ( در فقاهت
 )در صورت اختالف آراي ایشان ویژه به(مردم عادتاً به مفضول از اهل خبره با وجود افضل 

کنند و بناي عقال بر این امر بداهت دارد. عقال، شخصـی را کـه بـر اسـاس رأيِ      رجوع نمی
: 1418حکـیم،  ( داننـد  رسد، مقصر مـی  کند و به خالف واقع می کارشناسِ مفضول عمل می

کـه   غزالی تعبیري قریب به این معنا دارد: هر کس که طفل او بیمار شـود و در حـالی   ).639
خودش پزشک نیست، بر اساس رأي و نظر خویش، دوایی را به کودك بخوراند، همچنـین  
اگر در یک سرزمین، دو پزشک حضور داشته باشند و در ارائۀ دارو به اختالف نظر برسـند،  

حکیم، : به نقل از( ي، مقصر و ضامن استدشک اعلم، متعدر صورت مخالفت با دیدگاه پز
  ).126 :2 ج ،المستصفىغزالی،  ؛ به نقل از:639: 1418

: در باب رجوع به اهل خبره، الزامی عقلی و عرفـی بـر رجـوع بـه اعلـم      نقد و بررسی
عقال، رجوع بـه کارشـناس غیـراعلم (ماننـد رجـوع بـه معمـار یـا نجـارِ           پسوجود ندارد؛ 

، بنـا بـر اینکـه منـاط در     ي دیگـر ). از سو318: 1412حیدرى، ( کنند را تقبیح نمی غیراعلم)
 ه، الغـاي احتمـال خـالف و اشـتباه باشـد     یرجوع جاهل به عالم و اهل خبره در سیرة عقالی

و مـورد   اشـد ) به حیثی که احتمال خالف، موهـوم ب 217و  172: 3 ج ،1382(امام خمینی، 
کند که افضل و اعلـم وجـود داشـته     با این مناط، تفاوتی نمی اعتناي عقال واقع نشود،  قطعاً

                                                        
  ... بناء العقالء على ترجیح األعلم من أهل الخبره، فی کل مقام من المقامات الشرعیه و العرفیه.. 1
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(و نه افضل) نیـز عقـالً بـر     ق مناط عمل در قول اهل خبرة فاضلقباشد یا خیر؛ یعنی با تح
) زیـرا ایـن   132: 2  ج ،1385امام خمینى، ( 1دکراساس و مبناي سیرة خویش عمل خواهند 

چه اهـل خبـره، افضـل باشـد و چـه      (ره مناط و مالك در جمیع تشخیصات مطلقِ اهل خب
افضل، به قـول و نظـر اهـل خبـره      نبوداست که مردم با  دلیل همین وجود دارد و به )فاضل

ق مناط در عمل بـه قـول اهـل خبـرة     قو همین عمل مردم، دلیلی قطعی بر تح کنند عمل می
مام خمینی، (ا فاضل است؛ وگرنه، اصالً عمل بدون وجود مناط و مالك معقول نخواهد بود

  ).449: 2 ، ج1420
  اشتراط حیات

اسـتقرار   »من لَه الحجه«به  »من لَیس لَه حجه«: سیره و بناي عقال بر رجوع ناموافق دیدگاه
به شخص زنده منصرف است؛ زیـرا رجـوع عقـال در جمیـع      »من لَه الحجه«یافته و اطالق 

). در سـیرة عقـال، در   94: 5  ج ،1395لـى،  آم( تیـ ، نـه م اسـت صناعات به اهل خبرة زنده 
عنوان مثال، در  به(اختالف نظر و رأي میان دو اهل خبره که یکی زنده و دیگري مرده است 

این اختالف نظـر،   )دو فوت کرده است اختالف دیدگاه دو پزشک متخصص که یکی از آن
شود. با فـرض   میت میغالباً موجب رجوع به اهل خبرة زنده و عدم اعتنا به نظر اهل خبرة 

تعارض موجود بین دو نظـر، موجـب    )با وجود اختالف نظر با مرده(به زنده نکردن رجوع 
ه در ایـن  یـ و با فرض ورود اَخبـار عالج  شود می یتجسقوط هر دو نظریۀ کارشناسی از ح

و امـا آنچـه مهـم اسـت، موضـوعیت شـرطیت و اعتبـار         منجر خواهد شـد مقام، به تخییر 
یا حداقل، احتمـال زوال   ردو میت هیچ خبرویتی ندا استجوع به اهل خبره ت در ریخبرو

). همچنین، بنا و سیرة عقال در جایی معتبـر  97: 5  ج ،1395آملى، ( خبرویت او وجود دارد
ا در برخی از مقامات رجـوع بـه اهـل    ماست که مورد امضا و تأیید شارع واقع شده باشد؛ ا

                                                        
لخالف و الخطأ بحیث ثم انه بناء على ان المناط فی رجوع الجاهل إلى العالم هو إلقاء احتمال ا. 1

یکون احتماله موهوما ال یعتنى به العقالء، ال إشکال فی ان هذا المناط موجود عندهم فی تشخیصات 
أهل الخبره و أصحاب الفنون، کان األفضل موجودا أو ال، و لهذا یعملون على قوله مع عدم وجود األفضل 

  ... ضلو هذا دلیل قطعی على تحقق مناط العمل عندهم فی قول الفا
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ۀ قرآنی و رواییِ امضاي سیرة عقـال، در اعتبـار   للید، مقتضاي ادخبره، مانند باب اجتهاد و تق
  ).462: 3 ج ،1417خویى، ( حیات براي حجیت نظر اهل خبره ظهور دارند

عنـوان   دلیل حصول وثوق و اطمینان از نظریۀ کارشناسیِ اهل خبره (به به: نقد و بررسی
ارشناسیِ بعضی از اهـل خبـره   به آرا و نظریات کعقالي عالم  ییه)عرف و سیرة عقالمالك 

کننـد؛ زیـرا رأي    ی چندین سال پس از فوت ایشان، عمل میتدر برخی از فنون و صنایع، ح
عرفاً و عادتـاً بـا فـوت صـاحبِ نظـر       (و همچنین وثوق حاصل از آن) و نظریۀ کارشناسی

عقالي عالم در رجـوع بـه قـول     پس. شودمنعدم نخواهد شد، مگر اینکه تبدل رأي حاصل 
 فیروزآبـادى ( شوند هل خبره بین اینکه صاحب نظریه، زنده یا مرده باشد، تفاوتی قائل نمیا

طب، بعد از مـرگ   هاي باهمین دلیل است که به کت ) و به285و  276: 6  ج، 1400، حسینى
). 462: 3 ج ،الـف 1417خـویى،  ( کننـد  ن آن رجوع و به دستورات طبی آن عمـل مـی  امؤلف

که به اهل خبره رجوع کنند، بـه مجـرد مـوت آن کارشـناس، امـور      عقال همچنین، هنگامی 
اي  و وي نسـخه  انـد  مثال وقتی به پزشـکی رجـوع کـرده    رايند؛ بکن ف نمیقخویش را متو

رجـوع   يو سپس فوت کرده باشد، بـه پزشـک دیگـر   است دارویی را معین کرده  و نوشته
  ).390: 4  جب، 1417، خویی( نخواهند کرد
ن، در اشتراط حیات، قائل بـه تفصـیل میـان مـوارد و مصـادیق      امحقق: برخی از تفصیل

و در  اند نحوي که در برخی از مصادیق، حیات کارشناس را شرط دانسته اند؛ به مختلف شده
  :دارندبرخی دیگر، به عدم اشتراط حیات تصریح 

 قـال بنـاي ع سیره و تفصیل میان امور عرفیه و شرعیه: اگر مدرك رجوع به اهل خبره، ـ 
با ضمیمۀ عدم ردع شارع و عدم مانع از آن باشد، در مسائل و امـور   (با عنایت به مناط آن)

مسـائل شـرعیه،    زمینۀعرفیه هیچ تفاوتی میان اهل خبرة زنده یا مرده وجود ندارد؛ ولی در 
 ).356: 5  ج، 1413مشکینى اردبیلى، ( بناي عقال در رجوع به میت ثابت نیست

اي که بر رجـوع بـه اهـل     ع ابتدایی به اهل خبره و بقا: سیرة عقالییهتفصیل میان رجوـ 
خبره شکل گرفته و نیز ظهور ادلۀ قرآنی و رواییِ امضاي سیره، تنها در بحث رجوعِ ابتدایی 

. آیات و روایـات، بـر اشـتراط حیـات در مجتهـد      نیستت یمطرح است و شامل بقاي بر م
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هم هنگام حیـات   »عمل«نند؛ اما بر اینکه معتبر است ک داللت می »هنگام سؤال و تعلم از او«
عبارت دیگـر، اطالقـات ادلـۀ     ). به462: 3 ج، الف1417خویى، ( مجتهد باشد، داللتی ندارد

ـ      شرعیه، شامل رجوعِ ابتدایی به اهل خبرة میت نمی  رشود؛ بلکـه ظـاهرِ ادلـه و اطالقـات، ب
عنـاوین و قیـود در هنگـام     »اشـتنِ فعلیت د«حسب عناوین و قیودي که در آن معتبر است، 

د عناوین و تعابیري مانند: السؤال عن أهلِ الذّکرِ (نحـل:  حتماً بای پسرجوع و سؤال است؛ 
ـ  «و  »ن عـرف األحکـام  النّظر إلی م«، »الحدیث لی رواتالرجوع إ«  )؛7؛ انبیا: 43 ن تقلیـد م

یکون من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً ل131: 27، ج 1409(حـر عـاملی،    »هواهدینه، مخالفاً ل( 
 ت صـدق نخواهـد کـرد   یـ ... صدق کند و معلوم و واضح است که این عناوین، عرفاً بر م و
  ).390: 4  ، جب1417، خویی(

در  )نحـو مطلـق   بـه (تفکیک میان اطالقات ادلۀ شرعیه و سیرة عقالییه: سیرة عقالییـه  ـ 
ورت ابتدایی از میـت باشـد؛ زیـرا عقـال،     ص چند که به رجوع به اهل خبره جاري است، هر

طور که بعد از مرگ اهل خبره، در آنچه به او در زمان حیـاتش رجـوع کـرده بودنـد،      همان
ـ   ت نیـز رجـوع مـی   یـ ترتیب به اهل خبـرة م  همین کنند، به ف نمیقتو مثـال، بـه    رايکننـد؛ ب

هـاي   او و داروو بـا تشـخیص    کننـد  مـی سینا در کتاب قانون مراجعه  دستورات پزشکی ابن
و آن  شـده پردازند. ولی این سیره، توسط اجمـاع ردع   شده توسط وي، به معالجه می تجویز

اجماع عبارت است از اجماعِ طبقۀ اول و طبقۀ وسطا از فقها، بر عدم جواز تقلید ابتدایی از 
  ).392 – 390: 4  ج  ،ب1417، خویی( تیم

 عدم علم به خطاي کارشناس

رجوع به اهل خبره و کارشناس، تنهـا در صـورت عـدم علـم بـه       اري،شیخ انص در دیدگاه
یـد ایـن   ؤ) و قطعاً سیره و بنـاي عقالییـه م  57: 1404انصارى، ( پذیرد خطاي او صورت می

زیرا مناط الغاي احتمال خالف و همچنین وثوق و اطمینان تنهـا در صـورت    ،دیدگاه است
  د. شو عدم علم به خطاي اهل خبره حاصل می

   مناط در سایر شرایط جریان
ط دیگـر، ماننـد:   عدم اشتراط قیود و شرای ،مذکور شده در شرایط هاي ارائه بر اساس بررسی
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اسالم که توسط برخی از اصولیون، اشتراط آن، بر خالف حکـم عقلـی و فطـريِ عقـال بـه      
) و همچنـین: ایمـان،   509: 1413نجفـی اصـفهانى،   ( رجوع به اهل خبره دانسته شده اسـت 

د؛ زیرا از آنجا که دلیل حجیت قـول اهـل   شو کشف می... غ، مذکر بودن، تولد از نکاح وبلو
ه، خبرویت به وثوق نفس و اطمینان یخبره، بنا و سیرة عقالست و معیار و مناط سیرة عقالی

که قول و کالم اهل خبره به حصول اطمینـان و   نحوي ، بهمنجر استو الغاي احتمال خالف 
 ،1400 حسـینى،  فیروزآبادى( نخواهد بودنیازي مد، به اشتراط این شرایط وثوقِ نفس بینجا

). البته، به تصریح برخی از طرفداران این دیدگاه، اگر اهـل خبـره از اهـل    296و  293: 6  ج
که وصول به  توان گفت: مادامی ی میتایمان باشند، رجوع به وي، احسن و افضل است و ح

( مکـارم   رجوع به غیر اهل ایمان شایسته و سـزاوار نیسـت  اهل خبرة با ایمان ممکن باشد، 
  ).493: 1425شیرازي، 

  گیري نتیجه
گستردگیِ تأثیر نظریۀ کارشناسی در ابـواب گونـاگون فقهـی و حقـوقی، مسـتلزم شـناخت       

شـده بـراي    از بررسی و نقد مناطات مطرحآنچه مالك و شرایط اعتبار نظر اهل خبره است. 
شود، نشاندهندة صحت تحصیل وثـوق   رجوع به اهل خبره کشف می بنا و سیرة عقالییه در

در مسائل  کارشناساناشتباه الغاي احتمال خالف است.  و اطمینان نفس به قول اهل خبره و
قال به این اندازه از احتمالِ خـالف  حیثی که ع افتد، به ندرت اتفاق می ی، بسیار بهنو ف نظري

وثوق «و موجب  »علم عرفی« ظریۀ کارشناسی ایشان، سببکنند؛ یعنی ن و اشتباه اعتنا نمی
الغاي خصوصـیت،   شود. خبرویت محضه و مناطاتی مانند حکم عقل، می »و اطمینان نفس

هاي موضوعۀ بشري در موارد بسیاري با خدشه  و قانون ریخب ریغ و ریخب انیم مشترك اقعو
شـوند.   وع به اهل خبره مطرح نمیعنوان مالك اصلی سیرة عقال در رج اند و به رو شده به رو

بر این اساس، مناط تحصیل وثوق و اطمینان نفس، شرط اصلی و محوري اعتبار نظـر اهـل   
شده براي اعتبار دیدگاه کارشناسی اهـل خبـره نیـز، اغلـب      خبره خواهد بود. شرایط مطرح

ه قطعـاً  عنوان دلیل حجیت قول اهـل خبـره (کـ    دلیل غفلت از مناط و مالك سیرة عقال به به
بر همین اسـاس،  اند.  تحصیل وثوق و اطمینان نفس از نظریۀ کارشناسی است) نشأت گرفته
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سو، سیرة عقال بـر   ؛ زیرا از یکنیستنددر اهل خبره معتبر تعدد و عدالت (شرایط شهادت) 
ن از سیرة عقال در رجوع بـه  قعملِ مطابق با اطمینان در تمامی امور، استقرار یافته و قدر متی

، تفـاوت  ي دیگـر حاصل شود و از سـو  »وثوق و اطمینان«هل خبره نیز در جایی است که ا
 .اسـت مبین عدم اعتبار شرایط شهادت در نظریـۀ کارشناسـی    ،شهادت و نظریۀ کارشناسی

ادت، یعنـی عـدالت و   ط شهو خصومت که حتماً باید داراي شرایمسائلی مانند دعوي البته 
اند. پس آنچه اعتبـار دارد تحصـیل وثـوق و اطمینـان      ا شدهخاصی استثندلیل  تعدد باشد، با

ین) اگـر  ط عدالت و بـا وجـود تعـدد عـدل    ي عالم به خبر عدل (با تمامی شرایعقالاست و 
. مناط الغاي احتمال اشـتباه و تحصـیل   د، اعتنایی نخواهند کردموجب وثوق و اطمینان نشو

مانند: حیات، اعلمیت، اسـالم و  بره، شده براي اهل خ وثوق و اطمینان در تمام شرایط مطرح
  ... نیز جاري است.
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