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Abstract 
 

In jurisprudence, following some examples of referring to experts, the principles 

of validity of expert opinion are discussed in detail, and the reasons for its 

validity, which include all cases of referring to experts, are stated. From all that 

has been stated in jurisprudence, it is clear that the most important reason for the 

validity of the opinion of experts is the behavior of the wise on referring to experts 

and the rule of ignorant reference to the world. In addition, the necessity of 

gaining trust and confidence in the opinion of experts has sometimes been 

emphasized, and some have even considered the conditions of testimony 

necessary. For all these reasons, there are still opinions that contradict the 

authority of the experts, On the basis that, although the rationale is to refer to 

experts in matters relating to experts, this does not mean that the Shari'a's opinion 

always agrees with the rational. Also, in the Shari'a, there is no evidence that the 

opinion of the expert is signed by the Shari'a, and since acting on suspicion is also 

forbidden, acting on the promise of the expert is not permissible. Of course, in 

assessing the conflict of expert opinions, it should be said that there are many 

rulings for which there is no text from the Shari'a And as it was stated, not 

rejecting the Shari'a in matters such as the principle of correctness, single news, 

etc. can be a license for their correctness. Also, if the words of the experts are not 

considered valid, a vacuum will be created in specialized issues related to the 

experts, and according to the jurists, the scientific chapter will be blocked. 
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 معهجا در ارزیابی تعارض نظرات اهل خبره

 1ادعلی بهمنیمر

 2محمدرضائی

 3مرضیه پیله ور 

 چکیده

خبررره،  اعتبار نظررر اهررل یرجوع به اهل خبره، به طور مفصل از مبان قیاز مصاد یبرخ لیفقه، در ذ  در

شده اسرر     انیشود ب  یآمده و ادله اعتبار آن که شامل همه موارد رجوع به اهل خبره م  انیسخن به م

عقرر     رهیس  بره،اعتبار نظر اهل خ  لیدل  نیشود که مهمتر  یشده، معلوم م  انیب  از مجموع آنچه در فقه

بر لزوم حصول وثررو   یهگا ن،یبر رجوع به اهل خبره و قاعده رجوع جاهل به عالم اس   ع وه بر ا

شهادت را الزم دانسته   طیشرا  یحت  ،یشده و برخ  دیو اعتبار آن در مورد نظر اهل خبره تأک   نانیو اطم

 ینا بردارد،  دجو و هخبر هلا لقو  حجی   مخالف تیانظر هم زبا ،الیلد ینا تمامی دجو و با انرررررررد 

 يمعنا به مرا ینا ،س  ا فن هلا به طمربو  ئرررلمسادر  هخبر هلا به عجو ر عق  يبنا گرچها که سساا

 نظر  يمضاا  بردال    کیرمد  هیچگونه  ع،شردر    همچنین   نیس    عق   با  رعشا  نظر  همیشگی  فق  امو 

 لقو   سساابر  امقدا  س  ا  امحر  نیز  ظن  سساا  بر  عمل  نچو و    اردند  دجو و  رعشا  يسو ه از  رخب  هلا

 نیز محکااز ا ريبسیا که گف   باید ارزیابی تعارض نظرات اهررل خبرررهدر    لبتها   نیس    جایز  هخبر  هلا

در   رعشاردع    معد  شد  نبیا  که  گونه  نهماو    نیس    هاآن  ايبر  رعشا  يسو از    نصی  کهدارد    دجو و

 لقو   چنانچه  همچنین   باشد  هاآن  صح    ازجو   ندامیتو و        حدوا  خبر،    صح    صلا  نچو   ريمو ا

 لقو  بهو  هشد دیجاا خأل ،فن هلا به طمربو و  تخصصی ئررررلمسادر  دنشو  نستهدا معتبررا  هخبر هلا

کیفرری انجررام -الزم به ذکر اس  این پژوهش با روش تفسرریري   دشو   می  ادنسدا  رچاد  علمی  ببا  فقها

 شده اس  

  تعارض، حجی ، نظر، اهل خبرهواژگان کلیدی: 

 دانشجوي دکتري گروه فقه ومبانی حقو  اس می ،واحد همدان، دانشگاه آزاد اس می ، همدان، ایران1
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 و بیان مسئله  مقدمه

در هیچ یک به  براي اعتبار و حجی  نظر اهل خبره دالیل مختلفی ارائه کرده اند در حالی کهفقهرررررا 

گونهاي مشخص، تکلیفی براي قاضی در برابر این نظر مقرر نشده و فقط در برخی کتب به بیان اینکه 

مربوط به قضا و در رجوع قاضی به اهل خبره، شرایط شهود )اس م، تعدد، عدال ( باید در مسائررررل 

 رعای  شود بسنده شده اس    

اهل خب )که شامل  را  لغوي  قول  فقه، حجی   که در  مرتضی منسوب میکنند  به سید  نیز هس (  ره 

اثبات حجی  قول اهل ایشان ادعاي اجماع بر حجی  این امر را نموده اند  برخی از دالیل فقها براي  

 خبره از این قرار اس :

ظن: اگر چه اصل، عدم حجی  ظن اس  و عمل به ظن حرام اس  مگر ظنی که شارع آن را معتبر 

اما این ظن از نوع ظن   از این اصل کلی خارج اس  قول اهل خبررره اسرر   بداند، یکی از ظنونی که

نان را مطلق دانسته و ظن حاصل از قول اهل مطلق نیس   گرچه در مقابل این نظر برخی ظاهر قول آ

 (   62-64 :2، ج1410ی  آن را به دلیل انسداد میدانند)گلپایگانی، خبره را از جمله ظنون مطلق و حج

ا  عق  بر این اس  که در هر فنی به خبره مراجعه کنند  مرررررر ي براي شناخ  بیماري به بنا  عق : بن

شناخ  معانی الفاظ نیز به سخن شناس رجوع کنند  همچنین   طبیب و براي تقلید به مجتهد و براي

بی اس  و نه لفظی)خمینرررررررری، باید گف  بنا  عق ي در رجوع به قول اهل صناعه و مهارت، امري ل

 (  249 – 251 :2  ، ج1415

اجماع: همان گونه که بیان شد سیدمرتضی دلیل حجی  قول لغوي را اجماع مرررری داند و برخی فقها 

امر تصریح کرده اند)آی  اهلل نائینی و ع مه حیدري( هم چنین هرریچ کرر  برره ایررن اجماع   نیز به این

 گر اهل خبره یک نفر باشد   تعرض نکرده حتی ا

: رجوع به اهل خبره به حکم عقل اس  )بناي عق  با حکم عقل متفاوت حکم عقل و عدم ردع شارع

عقل به رجوع جاهل به عالم حکم  میکند،   بوده و این امر در کتب اصولی بهتفصیل بیان شده اس  (

  که عق  بر آن در نتیجه باید شارع نیز به آن حکم کند چرا که این حکم عقلی از آرا  محموده اس

و شار دارند  به توافق  عامی  نیز رجوع  اساس  همین  بر  و  اس   ایشان  رئی   بلکه  و  ایشان  از  نیز  ع 

از شارع صادر می شود دلیل بر جواز رجوع  مرجع تقلید را واجرررب مررری داننرررد  همچنین ک می که

اماره    ، مانند خبر واحد  در عمومات و چه در اط قات اس   موارد شک، چه  در  ید و اصل جاهل 

 نکرده و بدان عمل میشود  صح  که شارع آنها را ردع
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انسداد صغیر : براي درك معانی الفاظ جز رجوع به قول اهل لغ  چاره اي نیس  چون در غیر این 

ورت استنباط احکام ممکن نیس   در نتیجه براي فهم معانی اگرچه به طریق ظن باشد ناچار باید ص

 (  77 :، ج 1422ه اهل لغ  مراجعه کرد)طباطبائی،  ب

، ج 1377حرج: در صورت عدم رجوع به اهل خبره دچار عسر و حرج می شویم)حکیم، نفی عسر و  

2: 95 ) 

 ( 229:  3 ، ج 1413بنا  محاوره)مشکینی،  استعمال و تبادر و عدم صح  سلب در 

نباید به صورت مطلق پذیرف   نظرند که قول اهل خبره را  این  بر  باز هم برخی  این دالیل،  با همه 

و اطمینان  نه   بلکه حصول  اس   نوعی  اطمینان،  و  وثو   این  البته  اس    الزم  آنان  از سخن  اعتماد 

همان(  بنابراین تا زمانی که با قرینه و نشانه   شخصی، گرچه وثو  شخصی اعتبار بیشتري دارد)حکیم،

اقدام نمود چرا که عق  نیز در   هایی اطمینان از قول آنان ایجاد نشده نباید اعتماد کرده و بر اساس آن

و ان اس   عرفی  اطمینان  و  وثو   به  رسیدن  آن  و  میکنند  رعای   را  متیقنی  قدر  خود،  امور  جام 

 اس    درغیراین صورت از بنا  عق  خارج  

با وجود تمامی این دالیل، باز هم نظراتی مخالف حجی  قول اهل خبره وجود دارد، بر این اساس که 

اهل فن اس ، این امر به معناي موافق   اگرچه بناي عق  رجوع به اهل خبره در مسائرررررل مربوط به

اهل خبره همیشگی نظر شارع با عق  نیس   همچنین در شرع، هیچگونه مدرکی دال بر امضاي نظر  

از سوي شارع وجود ندارد و چون عمل بر اساس ظن نیز حرام اس  اقدام براساس قول اهل خبره 

در   البته  نیس    بسیاجایز  که  گف   باید  مخالفین  به  از پاسخ  نصی  که  دارد  نیز وجود  احکام  از  ري 

صح  ،   سوي شارع براي آنها نیس  و همان گونه که بیان شد عدم ردع شارع در اموري چون اصل

دانسته  معتبر  را  اهل خبره  قول  همچنین چنانچه  باشد   آنها  میتواند جواز صح   و      واحد  خبر 

و به قول فقها باب علمی دچار انسداد   و مربوط به اهل فن، خأل ایجاد شده  نشود در مسائل تخصصی

خصررص شرررط افزون براین، باید اشاره کرد که در باب نظرات اهل خبررره یررا کارشناسرران، ت  می شود 

 هایی داشته باشند اقتصاد تواناییشناسی و اصلی اس  و نیز باید از لحاظ سایر علوم از جمله جامعه

 تعارض نظرات اهل خبره-1

فقه، از تعارض نظرات اهل خبره و راه حل هاي آن، سخن به میان آمده اس ، مهم ترین جایی که در  

  در این مسأله، فقهررا ، برره ویررژه شرریخ انصرراري و در مسأله تقویم مبیع براي محاسبه ارش بوده اس  

نظرررات اهررل خبررره فقهاي بعد از او، به طور مفصل به بیان راه حل هاي ممکررن در مسررأله تعررارض  
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اب اجتهاد نیز در خصوص تعارض نظرات اهل خبره در تشخیص مجتهد و اعلررم و پرداخته اند  در ب

در تشخیص احکام شرع، بحث شده و دیرردگاه همچنین تعارض نظرات مجتهدان به عنوان اهل خبره  

 هاي متفاوتی ارائه گردیده اس  

 تعارض نظرات اهل خبره در تقویم -1-1

طلب به طور گسترده مررورد توجرره فقهررا  قرررار گرفترره در مسأله تقویم مبیع براي محاسبه ارش، این م

هور فقهررا  بررر ایررن اس  که در صورتی که مقومان، قیم  هاي متعدد ارائه کنند تکلیف چیس ؟ مشرر 

عقیده اند که میانگین قیم  هاي متعدد، اخذ و به آن عمل می شود و به این ترتیب به همه نظرات به 

با این نظر، مخالف  کرده اند و ضمن ارائرره راه حررل هرراي جزئی، عمل می شود  بعضی از فقها  طور  

راه حل ها؛ تساقط و رجوع برره اصررل، مختلف، برخی از آنها را مورد تأیید قرار داده اند  از جمله این  

 ترجیح به تخصص بیشتر و عمل به قرعه اس  

 نظر مشهور: عمل به میانگین -1-1-1

صررورت اخررت ر نظرهرراي اهررل خبررره در تقررویم مبیررع،   بسیاري از فقهاي متقدم تأکید کرده اند، در

  (297: 2، ج 1415،  براساس معدل قیم  ها و قیم  میانگین عمل می شود  )حلی

شیخ انصاري در مورد تعارض مقومان اع م کرده؛ احتمال دارد بینه اقل مقدم شود به خرراطر اصررل و 

احتمال دارد قائل به قرعه شویم، زیرا قرعه احتمال دارد بینه اکرر مقدم شود به خاطر مرب  بودن آن و  

یررک از متبررایعین براي هر امر مشکوکی اس   احتمال دیگر، رجوع به صلح اس   به خاطر این که هر

به یک دلیل شرعی ظاهري تمسک می کند و این مورد قابل سوگند نیسرر   چررون هریررک از بررایع و 

حاکم اس ، به خرراطر ممتنررع بررودن جمررع و   قع هستند  احتمال دیگر، مخیر بودنمشتري جاهل به وا

ند و آن عبررارت فقدان مرجح  اما نظر اقوي را، همان نظري می داند که بیشتر فقها  قائررل برره آن هسررت

اس  از وجوب جمع بین بینه اقل و اکرر به قدر امکان  به خرراطر ایررن کرره هریررک از آن دو، حجرر  

عمل به هر کرردام از آنهررا در تمررام مضررمون آن مل به آنها الزم اس   پ  وقتی که شرعی هستند و ع

مبیع را تقدیم کرررده  متعذر باشد، واجب اس  عمل به آن در قسمتی از آن  بنابراین اگر یکی از آن دو

باشد به ده، پ  هریک از دو نصف را به پنج تقویم کرده و وقتی دیگري آن را به هش  تقویم کنررد، 

رده اس   بنابراین، عمل می شود به هریررک از دو تقررویم ریک از دو نصف را به چهار تقویم ک پ  ه

قررول یکرری از آنهررا در در نصف مبیع و دو تقویم، اگر چه در نصف هم متعارض هستند ولرری طررر   

از طررر  هررر   -نصف با عمل به آن در نصف دیگر بهتر اس    در مقام امترال ادله عمل به هر بینهاي  
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و همین اس  معناي این که گفته اند جمع بررین دو دلیررل و   صف یا قول یکی از آنها به طور کلیدو ن

یکرری از آنهررا برره طررور کلرری، بهتر اس  از طررر     -اگر چه به طور جزئی    -عمل به هریک از آن دو  

را رعای  این قاعده در مسأله مورد بحث، سزاوارتر اس  نسب  به دو دلیل متعارض در احکام اهلل  زی

به طور کامل و ترك دیگري به طور کامل در تکالیف شرررعی الهرری عمل به یکی از دو دلیل متعارض  

ه هریک در نصف موضوع، نیسرر   از جه  رعای  حق اهلل کمتر از تبعیض دو دلیل مذکور و عمل ب

کرره در  زیرا همه آنها به امترال امر خداوند بر می گردد  برخ ر مسأله تکلیف به احقا  حقو  الناس

هریک در نصف موضوع( متضررمن جمررع بررین حقررو  مررردم و رعایرر  آن تبعیض دو دلیل )عمل به 

شررده کرره حرراکم برره هنگررام  حقو  همه آنها، اگر چه به طور جزئی، اس   چه بسا همین دلیل باعررث 

تعارض سیب هاي حقو  مردم در یک مورد مخیر نباشد  سپ  اشکاالتی را که ممکن اسرر  مطررر  

در واقع بین دو تقویم  زیرا بینه نفی بر می گردد به   یان کرده: یکی این که تعارضی نیس  شود چنین ب

ی زیادي اس  سالم از تعارض این که نظر و حدس او به زیادي نرسیده اس   پ  بینه اثبات که مدع

 اس   دیگر این که جمع، فرع بر عدم تقوی  یکی از دو بینه با مرجح اسرر   در حررالی کرره در اینجررا

را  اشکال سوم این اس  که جمع متضمن مخالف  قطعی اسرر     اصل برائ  ترجیح می دهد بینه اقل

  احتمالی اسرر ، پرر  برتررر از اگر چه موافق  قطعی هم در بر دارد  ولی تخییر فقط متضمن مخالف

برره جمع اس   در ادامه در رد اشکاالت مذکور اع م کرده: اشکال اول دفع می شود، به ایررن کرره بنررا  

طور قطعی، بر نفی زیادي به طور واقعی و ایراد دوم نیز دفع مرری   فرض، بینه نفی شهادت می دهد به

د بشرروند  بلکرره مرری تواننررد در صررورت شود به این که اصول ظاهري مرجح ادله اجتهادي نمی توانن

شکال سوم تساقط دو دلیل مرجح قرار گیرند  در حالی که مسأله مورد بحث، از موارد تساقط نیس   ا

ترجیح موافق  احتمالی که مشتمل بر مخالف  قطعرری نیسرر  بررر موافقرر  هم رد می شود به این که  

ی  اس  که به انقیاد و تجري برمرری قطعی که مشتمل بر مخالف  قطعی اس  در مورد اطاع  و معص

کرره در گردند و ترك تجري برتر اس  از تحصیل علم به انقیاد  برخ ر موارد احقا  حقررو  النرراس 

ز اهمال یکی از آن دو به طور کلی، اگرچه همراه باشد بررا اعمررال حررق آن رعای  هر دو، بهتر اس  ا

در پایان یادآور شده که قاعده جمع حرراکم   دیگري  زیرا حق براي یکی از آن دو به طور معین نیس  

به آنچرره کرره واقررع اس  بر دلیل قرعه  زیرا آنچه موضوع امر اس ، عمل به یکی از دو دلیل اس ، نه 

ین دو فرد  چون چه بسا ممکن اس  هر دو دلیل مذکور مخالف با واقررع باشررند  اس  و مردد اس  ب

قو  الناس هستند  بنابراین واجب اس  عمل شود پ  آن دو دلیل، با حکم شارع دو سبب مؤثر در ح
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ي که توضیح داده شد، یعنی بر طبق آنها و الزم اس  اسباب آنها به قدر امکان، اعمال شوند، به گونه ا

  (272 :5، ج1387،طباطباییبه هر کدام در نصف مبیع  ) عمل شود

ه نحو طریقی ، اصل در آنها به نظر شیخ محمد حسین اصفهانی، دو اماره متعارض اگر حج  باشند ب

رجوع به سایر اصول یا قواعد اس   البته اعمال هر یک از تساقط و    -به همان طور که معرور اس   

ز جه  جمع بین دو حق و نه جمع بین دو دلیل، مطلب دیگررري دو اماره مذکور در نصف موضوع، ا

عی  و سررببی  حجرر  باشررند، اس  که منافات با طریقی  ندارد  ولی اگر دو امرراره برره نحررو موضررو 

تساقطی در کار نیس   بلکه در باب تکالیف حکم به تغییر مرری شررود  امررا در برراب حقررو  و احکررام 

ه قابل استیفا  نیس  تا تخییر متصور شود  بلکه بررا اقامرره مصلحتی که با اقامه دلیل حاصل شد  وضعی،

اعتبار ملکی  بررراي زیررد را دارد  دلیل بر ملکی  زید بر یک عین، مصلحتی ایجاد می شود که اقتضاي

یر دو سبب و چون یک عین قابلی  اعتبار ملکی  را براي زید و براي عمرو، به طور مستقل ندارد، تأث

ثیر یکی از آن دو، ترجیح ب  مرجح اس  و تأثیر در ملکی  براي یکی از آن با هم، معقول نیس  و تأ

ار دادن ملکی  نصف عین بررراي زیررد و نصررف آن دو به نحو مردد نیز غیر معقول اس   برخ ر قر

خررارج از دو   براي عمرو که این امري معقول اس   زیرا عین واحدي که مورد ادعرراي دو نفررر اسرر  

علم اجمالی یا به خاطر دالل  دو بینه با مدلول التزامرری آنهررا مبنرری بررر نفرری   طرر نیس   یا به خاطر

ان رسانده شود و امکرران ایررن کررار در نصررف آن وجررود  سوم  بنابراین باید این مال به مستحق واقعی

ین کرره ایفرراي آن برره طررور دارد  پ  الزم اس  این کار انجام شود و عق ي جایز نیس  حق به خاطر ا

 (94 : 5ج  ،1387طباطبایی،  نیس  به طور کلی از بین برود  )کامل ممکن 

نظر مشهور مبنی بر عمل میانگین نظرهررا   گروهی دیگر از فقها ، با ارائه تحلیل هاي متنوع، در نهای ،

که به خاطر جلوگیري از طوالنی شدن بحث، از بیان تحلیل هاي آنها خودداري می را تأیید کرده اند،  

  (77-78: 10، ج 1416صدر، –312: 1412 شاهی،شود  )ر ك: خسرو  

 تساقط نظرهای متعارض -1-1-2

ن، نظر قوي تررر را، سررقوط نظرررات متعررارض و یکی از فقهاي معاصر، در صورت اخت ر نظر مقوما

ه اصل برائ  نسب  به زائد معرفی کرده اس   به این بیان که رجوع به مقومان از باب رجرروع رجوع ب

متخصص اس  و در آن، شرایط شهادت الزم نیس   بلکه وثو  به عدم کذب   جاهل به صاحب فن و

از طر  عق نی اس  کرره در   -خبره اس     که از اهل  -عمدي کافی اس   واضح اس  که نظر مقوم   

کررام شرررعی، آن به هیچ وجهی، احتمال موضوعی  و سببی  وجود ندارد، اگر چه در اخبار ثقه در اح
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کرره شررارع در آن  -سببی  آن شده اند  ولی در برراب تقررویم و نظررایر آن   برخی قائل به موضوعی  و

یع بررودن نررزد عقرر   در اعصررار و امصررار، تصرفی نکرده و رضای  شارع از عدم ردع او با وجود شا

آن عمررل مرری  کشف شده به احتمال سببی  یا تصویب نمی رود  به خاطر این که اماراتی که عق   به

رسیدن به واقع هستند و هیچ نشانه اي از سببی  در آنها وجود ندارد و فرض کنند فقط وسایلی براي  

ی  از آن حاصررل شررود  پرر  بحررث از سرربی  در این اس  که شارع هم اقدامی نکرده که گمان سرربب

ر طریقیرر ، مسأله مورد بحث، بعد از این که یقین حاصل شد به عدم سببی  موجرره نیسرر   امررا بنرراب

متعارض وجود ندارد عق ي و عرفاي  بنابراین، وجوه دیگري که فقها  ذکررر   تردیدي در سقوط دو طریق

مبنی بر   -ي آن را ترجیح داده  کرده اند، داراي اشکال و ایراد اس   به خصوص نظري که شیخ انصار

عمل به نظر هریک از تقویم کنندگان در بخشی از آن به بیشتر با اشررکال مواجرره اسرر   زیرررا واضررح 

قسمتی از مضمون نظر هریک از مقومان، مستلزم قبررول جمررع تبرعرری غیررر عق نرری   اس  که عمل به

ادره از معصررومان )ع( اسرر  و در اس  که ایراد دارد  مضار بر این که این قاعده مختص به اخبار ص

مساله مورد بحث و نظایر آن، که وجهی براي جمع تبرعی در آن وجود ندارد، جرراري نیسرر   نتیجرره 

، ج 1376وجود ندارد در این که نظرات مقومان، با تعارض، ساقط می شوند  )خمینی، این که اشکالی  

: 141-139) 

وجوه و نظرات و تأیید تساقط نظرهاي متعارض، برخی شبیه همین تحلیل و نظر را، مبنی بر رد سایر  

 :6 ج ،1376روحررانی،  - 288-293، 7ج : 1420دیگر از فقها  نیز مطررر  کرررده انررد  )ر ك: خرروئی، 

218-214 ) 

 

 عمل به مرجحات -1-1-3

به نحوي که رجوع به آنهررا از برراب   -به نظر یکی دیگر از فقهاي معاصر، اگر تعارض در نظر مقومان  

ع به اهل خبره باشد  واقع شود  الزم اس  تقویم خبرهاي مبناي عمل قرار گیرد کرره تخصررص او رجو 

اهررل خبررره، همررین اسرر  و بررا عرردم برتررري در  بیشتر اس   مقتضاي سیره عق   در موارد رجوع به

تخصص، نظرات آنها ساقط می شود  زیرا معتبر بودن نظر بعضی از آنها، بدون تعیین و معتبر دانسررتن 

هریک در قسمتی از نظر خود، خارج از مقتضاي دلیل اعتبار نظر اهل خبره اس   در تمام طر  معتبر 

این که دلیررل اعتبررار آن، خطرراب لفظرری باشررد یررا سرریره دیگر نیز وضع به همین ترتیب اس   اعم از  

ن از باب به اعتبار این که قول ایشا  -عق ئی که به امضاي شرع رسیده اس   اگر تعارض بین مقومان  
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بینه و شهادت عدلین باشد   محقق شود، باز مطلب به همان ترتیبی اس  کرره گفترره شررد و در مسررأله 

ه خاطر اصل عدم اشتغال نسب  به مازاد  البته منظور ایررن نیسرر  ارش به مقدار اقل اکتفا  می شود، ب

اعتبار می افتاد، بلکه منظررور   که به بینه اقل عمل می شود، زیرا بینه اقل به خاطر تعارض با بینه اکرر از

 (364-366 :4ج ، 1415قدر متیقن اس   )تبریزي، 

ان کرده: گرراهی اخررت ر بررین تقررویم فقیه دیگري، ابتدا صورت هاي مختلف مسأله را به این شر  بی

کنندگان اس  و گاهی بین شاهد ها و بینه ها و گاهی بین مقوم و بینه یا شاهد اس   در هررر صررورت 

رر، متعدد هستند و نظر یکدیگر را تقوی  می کنند و طرر دیگر یک نفر اس  و گاهی گاهی یک ط

و گاهی اخت ر اندك اسرر   سررپ    هر دو طرر برابر هستند  در صورت اول، گاهی اخت ر بسیار

در اقتضاي قواعد عقلی با قطع نظر از ادله شرعی و مرجحات خرراص تعبرردي بحررث و اعرر م کرررده: 

ی  رأي مقوم ذات، همان طور که تردید در حجی  ذاتی شررهادت و بینرره نیررز تردیدي نیس  در حج

  پرر  مقتضرراي اصررل، وجود ندارد، بلکه تردید در حجی  هرکدام از آنها در صورت تعررارر اسرر  

سقوط آنها اس  به خاطر عدم مقتضی و عدم دلیل بر حجی  آنها به طور مطلق  بنابراین وجهی براي 

دارد  اما اگر هر دو در مقام تعارض حج  باشررند و برره خرراطر تعررارض مراجعه به مرجحات وجود ن

، ترجیح حترری بررا امررور ساقط شوند  با وجود مرجح، یکی از آنها بر دیگري برتري می یابد و چه بسا

غیر مربوط نیز کفای  کند، مانند ترجیح بینه با اصل برائ   همچنین مقتضاي قاعده، عرردم فررر  بررین 

ر شخص عادل و بینه اس ، بعد از مسلم و محرز بودن حجی  هرکدام از آنها تعارض بین مقوم و خب

هاي آن، مانند ایررن کرره چنررد   فی ذاته نزد عرر و عق    البته در صورت تقوی  یک طرر با همانند

مقوم به ده و یک مقوم به هش  تقویم کند یا یک مقوم به همراه چند بینه نظر برره ده و یررک بینرره بررر 

د، در این صورت بعید نیس ، بناي عق   بر طرد نظر اقلی  باشد، برره شرررط ایررن کرره هش  اقامه شو 

ن در مقرردار بررا وجررود تقویرر  یررک تفاوت بین تعداد دو طرر زیاد باشد  در صورت اخت ر مقوما

طرر با بینات و مقومان دیگر، رجوع به آنها به طور قطع الزم اس  و خطاي نظر دیگررر کشررف مرری 

موارد، مقتضاي اصل، در تعارض بین بینات یا بینه و مقوم تساقط اس   دلیل آن هم   شود  اما در سایر

د او مقوم اس  و دلیلرری نررزد عقرر   وجررود این اس  که بینه یا مستند به رأي مقوم اس  واقعا یا خو 

ندارد بر تقدیم بینه بر رأي مقوم  البته در مواردي که رجوع به یکرری از آن دو الزم اسرر  و عمررل برره 

رأي و نظر یکی از آن دو، ضروري اس ، مانند مراجعه به طبیب، نزد عقرر   مرجحرراتی وجررود دارد  

زم نیس ، بررا وجررود اصررل و قواعررد دیگررري کرره ولی در مسأله مورد بحث )تقویم( چنین رجوعی ال

ص حی  رجوع و مرجحی  را دارند  نتیجه این که صرر این که یک طرر مقوم و طرر دیگر بینرره 
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اشد، نزد عق   براي طر  نظر مقوم کافی نیس   اط قی نیز وجود ندارد که مقتضرری حجیرر  عادل ب

مقید به عدم تعارض با شهادت اس   امررا از نظررر بینه به طور مطلق باشد و اعتماد بر تقویم مقوم هم  

از  اقتضاي قواعد شرعی یادآور شد: در موارد تعارض، الزم اس  به اخبار ع جیه مراجعه شررود، اعررم

این که تعارض بین روایات در احکام یا در موضوعات یا بین خبر مقومان و شهادت شرراهدین باشررد  

این اخبار، این اس  که نظررر شرررع بررر حررل مشررک ت و   دلیل این مطلب نیز این اس  که مستفاد از

سیدن به مراجعه به اموري به مجرد مزی  آنها اس ، بدون نظر به این که آن مزی ، تمام عل  براي ر

واقع و نزدیک شدن به آن باشد  پ  منظور، عدم توقف در حوادث اس ، بدون این کرره ترررجیح برر  

  بنابراین در مسأله مورد بحث و امرال آن رجوع مرری شررود مرجح یا ترجیح مرجو  بر راجح الزم آید

بینرره و به مرجحات عرفی و عق ئی و مزی  هاي استحسانی، مگر در مواردي که وظیفرره خاصرری در  

 ( 326-327و  319-322:  3، ج 1376غیر آن معین شده باشد  )خمینی،  

 

 تفکیک موارد ترافع از غیر آن -1-1-4

ورد اخت ر بینه ها در تقویم، صورت وجود دعوا و ترافع بررین دو طرررر را یکی دیگر از فقها ، در م

رجوع می کنند، جرردا کرررده و در از حالتی که طرفین اخت فی ندارند و براي تعیین قیم  ها به مقوم  

صورت اول، مساله را مبتنی بر مقدم داشتن بینه خارج دانسته و بینه اکرر را که خارج اس  بر بینه اقل 

ابق اصل اس  و صاحب آن منکر اس ، مقدم داشته و در غیر صورت ترافع، مقتضاي قاعررده را که مط

معرفرری کرررده و قاعررده  -زائد و عمل به اقررل  در اینجا نفی -تساقط و رجوع به سایر اصول و قواعد 

 (238 :1372جمع را جز در مورد جمع عرفی، ثاب  ندانسته اس   ) محمد علی اراکی،  

ن تأکید بر تفکیک بین موارد رجوع به حاکم و غیر آن، در خصوص صورتی که اقامه فقیه دیگري ضم

آور شده و در مورد قسم دوم کرره تقررویم دعوي نزد حاکم نشده، اقسام سه گانه تقویم کنندگان را یاد  

کننده بر اساس اجتهاد و حدس خود قیم  را بیان می کند، اع م کرده؛ حکم این قسم شرربیه مرروردي 

شخص مال دیگري را تلف کرده و آن مال قیمی اس  و قیم  آن در بازار، متعدد اسرر   در  اس  که

شود  زیرا فرض این اس  کرره هریررک از دو   این مرال با پرداخ  قیم  اقل، ذمه تلف کننده بري می

قیم ، قیم  حقیقی کاال هستند، نه این که یکرری قیمرر  و دیگررري برردل باشررد  بنررابراین، در چنررین 

گر بخواهد ارش پرداخ  کند با مبنا قرار دادن قیمرر  کمتررر و پرداخرر  ارش براسرراس آن، صورتی ا

وت را پرداخ  کرده اس   وقتی که با تعدد واقعاي ارش را پرداخته اس  و بر آن صد  می کند که تفا
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قیم  هاي واقعی در بازار حکم به این ترتیب اس ، وضعی  همررین گونرره اسرر  وقترری کرره تقررویم 

در قسم دوم( اخت ر نظر داشته باشند  زیرا تقویم مقومان به دو قسم  مختلف در مبیعرری کنندگان )

، مانند جایی اس  که قیم  حقیقی مبیررع، که مقیاس معین و ضابطه مشخص در مورد آن وجود ندارد

متعدد اس   اما قسم اول و سوم از مقومان، چون حجی  آن از باب طریقی  اس ، پرر  در صررورت 

ه آنها ساقط می شوند  پ  از سقوط اماره ها، نوب  به اصل می رسد و آن برائ  اسرر ، تعارض، هم

می که یکی از مقومان کرررده اسرر   در پایرران به خاطر شک در اشتغال ذمه بایع نسب  به مازاد از تقوی

تأکید کرده: اما در صورت اقامه دعوي، حق این اس  که بینه مدعی بر بینه منکررر مقرردم داشررته شررود  

زیرا اقامه بینه، وظیفه مدعی اس  نه منکر و در مسأله مورد بحث، مشتري مدعی اس ، پ  به قیم  

ع بینه منکر هم، مسأله داخل در باب تعارض بینات می شررود اکرر عمل می شود، نه اقل  اما بنابر استما

 ( 437-441 :1414 و اقوي در آن رجوع به قرعه اس   )جعفر سبحانی،

 ه بیان احتماالتاکتفا ب -1-1-5

بعضی از فقها  به بیان احتماالت و نظرهایی که در خصوص مسأله تعارض نظرات اهل خبررره اعرر م 

ر مشخص به ترجیح یکی از آنها یا اع م نظري مستقل، اقدام نکرده انررد  شده، اکتفا کرده اند و به طو 

سید محمد کاظم طباطبررایی یررزدي، در این زمینه، بعضی صرفاي به بیان احتماالت موجود پرداخته اند  )

( برخی ضمن رد نظر مشهور مبنی بر عمل به میانگین، احتماالت دیگررر را 103حاشیة المکاسب، ص  

( از سخن بعضی هم چنین برمی آید کرره برره نظررر 230-231  :3، ج  1364،  )خوانساري  ذکر کرده اند   

-547  :  2، ج1417داخته اند  )مراغه اي،  مشهور تمایل داشته اند، اگرچه به بیان سایر احتماالت نیز پر

546  ) 

 تعارض نظرات اهل خبره در باب اجتهاد  -1-2

در دو زمینه مورد توجه قرررار گرفترره اسرر   مررورد   در باب اجتهاد و تقلید، تعارض نظرات اهل خبره

اول، تعارض نظرات اهل خبره در تشخیص مجتهد و اعلم اس  و مورد دوم تعارض فتاواي مجتهدان 

 به عنوان اهل خبره در تشخیص احکام شرعی اس  

 تعارض در تشخیص مجتهد و اعلم -1-2-1

شخیص اعلم بودن مجتهد، راه هایی مطررر  براي شناخ  مجتهد و احراز اجتهاد او و همچنین براي ت

شده که مهمترین آنها، نظر و تأیید اهل خبره اس   اما اگر نظرات اهل خبره در ایررن زمینرره متعررارض 
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شد، از سخن برخی از فقها ، چنین بر می آید که نظر هرریچ کرردام را معتبررر نمرری داننررد  )طباطبررایی با

 (23 :1، ج 1378یزدي، 

را که تخصص بیشتر دارند، به گونه اي که احتمال مطابق با واقع بودن در آن   بعضی دیگر، نظر کسانی

نظر خبرهاي که در تخصص قوي تر   بیشتر اس ، معتبر شناخته اند  فقیه دیگري، ضمن معتبر دانستن

اس ، اع م کرده، در صورت تساوي در تخصص، فرد اختیار دارد به نظر هر کدام عمل کنررد  )جررواد 

 (2:9ج ،1420  ه بر )خوئی،تبریزي، حاشی

یکی دیگر از فقها ، در این خصوص، رجوع برره مرجحرراتی را کرره نررزد عقرر   معتبررر هسررتند، ماننررد 

( بنررابراین در صررورت 15  :1418یادتر امکان پذیر دانسته اس   )فضررل اهلل   تخصص بیشتر یا تعداد ز

تساوي یا عرردم علررم برره   اخت ر اهل خبره، نظر خبرهاي که خبروی  او قوي تر اس  و در صورت

تفاوت درجه تخصص، نظر گروهی که عدد آنها بیشتر اس ، مرجح اسرر  و ایررن ترررجیح منطبررق بررا 

ضی از اهل خبره بر بعضی دیگر، با وجررود مرجحررات اس در صررورت سیره عق   در مقدم داشتن بع

 (14: 1ج  1418تساوي در تخصص و تعداد نظرات آنها تساقط می کنند  )فضل اهلل، 

بعضی نیز، به طور مطلق، فرد را در عمل به هریک از نظرهاي متعارض، مختار شررناخته انررد  )فاضررل 

 ( 34 :1، ج 1414لنکرانی، ا

 ر فتاوای مجتهداناختالف د -1-2-2

در فقه، مجتهد به عنوان خبره در تشخیص احکام شرع شناخته شده و مهم ترررین دلیررل پیررروي از او، 

ل خبره و رجوع جاهل به عالم، معرفی شده اس   این در حالی اسرر  کرره سیره عق   بر رجوع به اه

دد ارائرره شررده اسرر   بررا در مسائل مختلف فقهی، در نظرات فقها ، اخت ر وجود دارد و فتاواي متع

وجود اخت ر در نظرات مجتهدین، این مسأله مطر  شده که از نظر کدام مجتهررد مرری ترروان پیررروي 

 کرد 

اه هاي متفاوتی اع م شده که به طور مفصل در بخش مربوط به شرایط اهل خبره، در این زمینه، دیدگ 

خی از اقوال موجود در ایررن خصرروص بیان شده اند و در اینجا به طور خ صه، یادآوري می شود، بر

عبارتند از: لزوم عمل به نظر خبره اعلم تفصیل بین دو حال  علم به وجود اخت ر نظررر و عرردم آن، 

موارد مهم و غیر مهم، جواز عمل به نظر خبره اعلم و غیررر اعلررم، مرر ك بررودن وثررو  و   تفصیل بین

 اطمینان 
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 نتیجه گیری

ه خاطر تایید شارع معتبر اس  و در نهایرر ، اعتبررار و حجیرر  آن برره نظر اهل خبره از دیدگاه فقها  ب

( می شود، بر مرری سن  که یکی از ادله اصلی احکام شرع اس  و شامل قول، فعل و تقریر معصوم)ع

گردد  با وجود این برخی در اعتبار نظر اهل خبره، بر حصول علم از آن تاکید کرررده انررد کرره در ایررن 

عنوان دلیلی مستقل محسوب نمی شود بلکه اعتبار آن به مساله اعتبار علررم   صورت، نظر اهل خبره به

را مشروط به حصررول اطمینرران بر می گردد و بر آن استوار می شود  برخی نیز حجی  نظر اهل خبره 

بنابراین پیشررنهاد  نددانسته اند و آن را از باب ظنون خاص که مورد نهی شارع نیس ، حج  شناخته ا

ان و مبنرراي د ر اهل خبررره در کارشررناس بررودن لغرر  ظر در مورد پذیرش نظود اتفا  نبا وجمی شود 

حجی  قول او به دالیلی ودن لغوي و  دارند، که قائلین به خبره ب  نظرش اخت راعتبار و شیوه حجی   

آور در موضرروعات   اند که باید تقوی  شود و به عنوان دلیلی مستقل و علم  ه استناد جستهظقابل مالح

 نیتوان چن یبحث م نیا انیپا در .ی و فنی مورد توجه قانونگذاران و مجریان قانون قرار گیردتخصص

 نیکه چنرر   نیها و مکان ها و ا  ل خبره در همه زمانعق   بر رجوع به اه  رهیگرف  که وجود س  جهینت

اس    نشده  اف  یخصوص    نیدر ا  یدر شرع، ردع نشده، مورد قبول فقها  بوده و نظر مخالف  يا  رهیس

 بررا  فقهررا  دانسرر    دگاهیرر نظر اهل خبره در د  راعتبا  لیدل  نیتوان مهمتر  یرا م  يا  رهیس  نیچن  نیبنابرا

عق   بر رجوع به اهل خبره، بر لزوم حصول وثررو  و   رهیوجود سع وه بر قبول    يعده ا  ن،یوجود ا

شده را حالرر  حاصررل شرردن  ادی رهیاز اعتبار س  قنیکرده اند و قدر مت  دیاز نظر اهل خبره تأک   نانیاطم

عقرر   بررر  رهیعررده، سرر  نیرر توان گف  از نظر ا  یکرده اند  م  یاز نظر اهل خبره معرف  نانیوثو  و اطم

 نیشرررط اعتبررار چنرر   یشده ول  رفتهیاعتبار نظر اهل خبره پذ  یاصل  يعنوان مبنا  رجوع به اهل خبره به

برره عنرروان  نررانیحصررول اطم  گریارت داز نظر اهل خبره دانسته اند  به عب  نانیسیره اي را حصول اطم

 لیدر تکم یبه عنوان شرط لکهب س ،یاعتبار نظر اهل خبره مطر  ن  يعق  ، برا  رهیمستقل از س  ییمبنا

 اعتبار نظر اهل خبره، مورد توجه قرار گرفته اس    یاصل  يق   به عنوان مبناع  رهیس

 :منابع

 علمیرره حرروزه اس می تبلیغات دفتر انتشارات  :قم  المسائل،  توضیح  رساله(   1372)علی  محمد  اراکی،-

  قم

  مؤسسه امام صاد  )ع(قم: و الشهادة،  اس  القضا   ه( 1415)جواد  خیش  ،يزیتبر-
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  دار التراث  بیروت: ،21و  20، 10، 3مفتا  الکرامة، ج  ( 1418)محمد جواد  دیس  ،یعامل  ینیحس-

 حکرریم،  سررعید  محمررد  سررید  اهلل  یرر  آ  فترراواي)  فقهرری  گفتگوهاي(   1377)سعید  محمد  سید  حکیم،-

 حکیم  اهلل آی   دفتر: قم  ،(حکیم عبدالهادي  سید: نگارش

 ی مؤسسه نشر اس مقم: ، 3و  2کتاب السرائر، ج   ( 1415) یابن ادر  ،یحل-

مؤسسرره نشررر قررم:  ،  2، ارشاداألذهان، ج  ه(1410)منصور حسن بن یوسف بن مطهر  یع مه اب  ،یحل-

 ی اس م

مرکررز البحرروث قررم:    نرارات الکواکب علررخ خیررارات المکاسررب،  ه( 1412ی)مرتض  دیس  ،یخسروشاه

 ه اإلس می

 ی نیو نشر آثار امام خم میسسه تنظمؤ تهران: االجتهاد و التقلید،   ( 1376)رو  اهلل دیس  ،ینیخم-

و نشررر آثررار امررام  میمؤسسرره تنظرر تهران: ، 6فی األصول، ج  راتیتحر ( 1376ی)مصطف  دیس  ،ینیخم-

 ی)ره( نیخم

 الصدو    مکتبه: قم ،6 و 3 ،2 ج المدارك،  جامع(  1364)احمد سید  خوانساري،-

 انتشررارات:  قررم  ،3ج  ،(نائینی  میرزاي  درس  تقریرات)  التقریرات  اجود(   ه1420)ابوالقاسم  سید  خوئی،-

 ( ع)االمر  صاحب   مؤسسه

  المطبعة العلمیةقم: ، 6و  1منهاج الفقاهة، ج   ( 1376)محمدصاد  دیس  ،یروحان-

  روتیدار األضوا ، ببیروت: ، 3ماورا  الفقه، ج ( 1416)محمد دیصدر، س-

  اهلل الحکیم   یمکتب آ م:قاصول الفقه،  یف یالکاف  ه( 1422)دیمحمد سع دیس م،یحک  ییطباطبا-

  انیلیمؤسسه اسماعقم: حاشیة المکاسب،    ( 1378)کاظم دیس ،يزدی  ییطباطبا-

قررم: ،  3(، جيحررائر  یبه قلم: عبررداهلل اسرر م  راتیاالصول )تقر  تبیان  ه( 1414)محمد  ،یفاضل لنکران-

  انتشارات مدین

 الم ك  ار: دروتیالواضحة، ب يالفتاو  ه( 1418)نیمحمد حس دیفضل اهلل، س-

م(  اصول االشبات فی المواد المدنی و تجاریه، بیروت: منشررورات الحلبرری 2002قاسم، محمّد حسن)-

 الحقوقیه 

  یمؤسسه نشر اس م قم: ،1ج لعناوین،   ه( 1417)رفتا یم  ،يامراغه-

، 1 (، جی نرر یم ینیحس یعل دیبه قلم: س راتیکتاب القضا  )تقر  ه( 1401)محمدرضا  دیس  ،یگانیگلپا-

  امیچاپ خقم: 

 ه(  القواعد، قم: موسسه نشر اس می  1421مصطفوي، سید محمّد کاظم)-


